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  چک دارنده حقوق خصوص در تجارت قانون بر چک صدور قانون مزیت
 

 عسکری ایوب

 اصفْبى خَراسگبى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگبُ خصَصی حمَق ارشذ وبرشٌبسی

 

 چکیده

یتي  اس ثزرسی ٍجَُ اختالف ٍ اشتتزان ا  ثبشٌذ هیلبًَى تجبرت ٍ لبًَى صذٍر چه، لَاًیي هَرد استٌبد در هسبئل چه  اسآًجبوِ

وِ لبًَى صذٍر چه سعی در حوبیت ّز چِ ثیشتز اس دارًذُ ثب حسي ًیت ایي سٌذ داشتتِ وتِ هَجتت     شَد هیدٍ لبًَى آشىبر 

. در سهیٌِ همبیسِ حمَق هَرد حوبیت دارًذُ در لتبًَى چته ٍ لتبًَى تجتبرت     شَد هیتحىین ّزچِ ثیشتز اعتجبر آى در جبهعِ 

یشتبس در سهیٌِ چه ثستیبر  اس حمتَق دارًتذُ چته ّوبًٌتذ حتك هطبلجتِ ٍجتِ ٍ یتب          لبًَى پ عٌَاى ثِثبیذ گفت لبًَى تجبرت 

هسئَلیت تضبهٌی هتعْذیي چه را ثِ رسویت شٌبختِ است ٍ در لبًَى صذٍر چه تعزضی ًسجت ثِ حمتَق هَجتَد در لتبًَى    

زدُ است ٍ ایي هْتن را ثتِ   تجبرت ٍجَد ًذارد ٍ در هَارد  ًظیز هسئَلیت ضبهٌیي ٍ ظْزًَیسبى ًیش لبًَى صذٍر چه سىَت و

تَاًستتِ استت اس حمتَق دارًتذُ چته       درستی ثِلبًَى تجبرت ٍاگذار وزدُ است اهب هَارد  ًیش ٍجَد دارد وِ لبًَى صذٍر چه 

ِ ثِ عول آٍرد وِ در لبًَى تجبرت پیزاهَى آى شجِْ ٍجَد داشتِ ٍ یب  ّبیی حوبیت در ثزاثتز آى ستىَت شتذُ استت      طتَرولی  ثت

ٍ یب ایجبد هسئَلیت تضبهٌی هیتبى صتبحت حستبة ٍ     دار ٍعذُثِ هَارد  ًظیز حوبیت اس دارًذُ چه  تَاى هیارد پیزاهَى ایي هَ

هتَارد جذیتذ  ًظیتز هستئَلیت      ثیٌتی  پتی  ّزچِ ثیشتز ثِ چه اشبرُ وزد. در وٌبر ایتي هشایتب،    اعتجبرثخشی هٌظَر ثًِوبیٌذُ 

ًسجت ثتِ حمتَق تجتبرت لتزار دادُ      تز  ایوي  ثجت، دارًذُ در هَضع چه ٍ اهىبى ٍصَل آى اس طزیك اجزا صبدروٌٌذُویفز  

 اس دارًذُ چه داشتِ است.   تز  ٍسیع ّب  حوبیتگفت لبًَى صذٍر چه ًسجت ثِ لبًَى تجبرت  تَاى هی درًتیجِاست. 
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