سلتِ  ،سٌذی هؼتثش
آًوذس صًذگی ها چکی ضذُ کِ دیگش خیلی اص ها دستاسُ سلتِ چیض صیادی ًوی داًین  ،دس حالی کِ ٌَّص ّن تا ایي سٌذ پیش ٍ كشسَدُ دس
استثاـ ّستین  ،تشای تؼْذ دیگشاى ٍ یا خَدهاى سلتِ هی دّین ٍ یا پطت سلتِ دیگشاى سا اهؿا هی کٌین  ،تذٍى آى کِ تذاًین تا ایي
اهؿا چِ تؼْذی داسین یا ایي کِ دس غَستی کِ اص دیگشاى سلتِ ای گشكتین چكَس هی ضَد اص هضایای هاًًَی آى تؼٌَاى یک سٌذ تجاسی
استلادُ کشد.

تؼشیق سلتِ
قثن هادُ  303سلتِ یا كتِ قلة سٌذی است کِ تِ هَجة آى اهؿا کٌٌذُ تؼْذ هی کٌذ هثلـی دس هَػذ هؼیي ٍ یا ّش ٍهت کِ حاهل یا
ضخػی کِ سلتِ سا دس اختیاس داسد ،پَلص سا قلة کٌذ تپشداصد .اگش چِ سلتِ حاال دیگش تا ظَْس چک  ،جایگاُ اٍلیِ خَد سا اص دست دادُ
است  ،اها ٌَّص داسای اػتثاس ٍ پطتَاًِ هاًًَی تاالیی است ٍ اگش هكاتن هاًَى تٌظین ضذُ تاضذ ،داسًذُ آى اص هضایای هاًًَی تشخَسداس
است کِ اسٌاد ػادی داسای چٌاى اػتثاسی ًیستٌذ .ضایذ تٌْا دلیل سٍاج تیطتش چک ًسثت تِ سلتِ  ،سَْلت دس غذٍس ٍ ٍغَل چک
است  ،چشا کِ خیلی ساحت هی ضَد تا گشكتي یک دستِ چک ّ ،ش هثلـی کِ دٍست داضتِ تاضیذ اص یک تَهاى تا ّش چٌذ هیلیاسد ٍ
تشیلیاسد تَهاى کِ هی خَاّیذ چک غادس کٌیذ ٍ تِ دست خلن اهلل تذّیذ ،اها دستاسُ سلتِ ایي قَسی ًیست ٍ غادس کٌٌذُ تایذ تشاتش تا
هثلـی کِ هشاس است تؼْذ تذّذ ،اٍسام سلتِ سا اص تاًک یا هشاکض كشٍش آى تخشد ٍ سٍی آًْا تِ تؼْذ اهذام کٌذ.
ّش تشگ سلتِ سوق خاغی تشای تؼْذکشدى داسد

سولی تشای یک سلتِ
ّش تشگ سلتِ سوق خاغی تشای تؼْذکشدى داسد  ،هثال اگش سٍی سلتِ ای ًَضتِ ضذُ تاضذ تا «یک هیلیَى سیال» یؼٌی آى سلتِ
حذاکثش تشای تؼْذ ّ 100ضاس تَهاى داسای اػتثاس است ٍ تا آى ًوی تَاى تِ پشداخت هثال ّ 200ضاس تَهاى تؼْذ کشد.

سلتِ سا چكَسی تٌظین کٌین؟
قثن هادُ  303سلتِ ػالٍُ تش اهؿا یا هْش تایذ داسای تاسیخ تَدُ ٍ ػالٍُ تش ایي  ،اقالػات صیش ّن سٍی آى ثثت ضَد :هثلـی کِ تایذ
پشداخت ضَدً ،ام ٍ ًام خاًَادگی گیشًذُ ٍجِ  ،تاسیخ پشداخت ٍجِ  ،ػالٍُ تش ایٌْا ًَضتي ًام ٍ ًام خاًَادگی غادس کٌٌذُ  ،اهاهتگاُ ٍی
ٍ هحل پشداخت سلتِ ًیض ؾشٍسی است .دس غَستی کِ سلتِ تشای ضخع هؼیٌی غادس ضَدً ،ام ٍ ًام خاًَادگی اٍ دس سلتِ آٍسدُ
هی ضَد ،دس ؿیش ایي غَست تِ جای ًام اٍ ًَضتِ هی ضَد دس «ٍجِ حاهل» .دس غَستی کِ ًام خاًَادگی یک ضخع هؼیي ًَضتِ ضَد،
ایي ضخع قلثکاس هی ضَد ٍ دس ؿیش ایي غَست ّش کسی کِ سلتِ سا دس اختیاس داضتِ تاضذ قلثکاس هحسَب هی ضَد ٍ هی تَاًذ دس
سش سسیذ سلتِ هثلؾ آى سا قلة کٌذ الثتِ اگش سلتِ ػٌذالوكالثِ تاضذ ،غادسکٌٌذُ تایذ تِ هحؽ هكالثِ هثلؾ آى سا پشداخت کٌذ.

سلتِ  ،تذٍى ًام
دس تٌظین سلتِ  ،ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ تذّکاس،سلتِ ای سا کِ غادس هی کٌذ  ،تذٍى رکش ًام قلثکاس تِ ٍی تذّذ کِ ایي قَسی كشد
هی تَاًذ یا خَدش دس سشسسیذ تشای گشكتي پَل اهذام کٌذ یا ایي کِ آى سا تِ دیگشی حَالِ تذّذ ،ػثاست «حَالِ کشد» دس سلتِ تِ
ضخع داسًذُ ایي اختیاس سا هی دّذ کِ تتَاًذ سلتِ سا تِ دیگشی هٌتول کٌذٍ ،لی اگش «حَالِ کشد» خف صدُ ضَد ،داسًذُ سلتِ ًوی
تَاًذ آى سا تِ دیگشی اًتوال دّذ ٍ تٌْا خَد ٍی تایذ تشای ٍغَل آى اهذام کٌذ ،ػالٍُ تش آى هی تَاًذ تا پطت ًَیسی آى سا تِ ضخع
دیگشی اًتوال دّذ.

پطت ًَیسی سلتِ

پطت ًَیسی سلتِ هاًٌذ چک تشای اًتوال سلتِ تِ دیگشی یا ٍغَل ٍجِ آى است  ،اگش پطت ًَیسی تشای اًتوال تاضذ داسًذُ جذیذ
سلتِ داسای توام حوَم ٍ هضایایی هی ضَد کِ تِ آى سٌذ تؼلن داسد.اًتوال سلتِ تا اهؿای داسًذُ آى تِ ػول هی آیذ ،داسًذُ سلتِ
هی تَاًذ تشای ٍغَل ٍجِ آى تِ دیگشی ٍکالت دّذ کِ دس ایي غَست تایذ ٍکالت تشای ٍغَل هیذ ضَد.

ساُ ّایی تشای ٍغَل سلتِ
تشای آى کِ داسًذُ سلتِ تتَاًذ اص هضایای هاًًَی آى تشخَسداس ضَد ،تایذ ًکات صیش سا سػایت کٌذ:
 داسًذُ سلتِ تایذ دس سشسسیذ سلتِ سا هكالثِ کٌذ .اگش ٍجِ سلتِ پشداخت ضذ کِ خة هؿیِ توام است ٍ ،لی دس غَست ػذم پشداخت ،داسًذُ سلتِ تایذ ظشف  10سٍص اص تاسیخ سش سسیذ ،سلتِ سا ٍاخَاست کٌذٍ .اخَاست اػتشاؼ سسوی است تِ سلتِ ای کِ دس سشسسیذ
آى پشداخت ًطذُ ٍ ػلیِ غادسکٌٌذُ سلتِ تِ ػول هی آیذ .اص آًجا کِ ایي اػتشاؼ تایذ سسوا تِ غادسکٌٌذُ اتالؽ ضَدٍ ،اخَاست دس
تشگِ ّای چاپی کِ اص قشف ٍصاست دادگستشی تْیِ ضذُ ًَضتِ هی ضَد ،ػالٍُ تش ایي تاًک ّا ًیض ٍاخَاست ًاهِ چاپی هخػَظ داسًذ.
دس ٍاخَاست سًٍَضت کاهل سلتِ ًَضتِ هی ضَد ٍ دستَس پشداخت ٍجِ سلتِ کِ تِ ٍسیلِ دادگاُ اًجام هیگیشد ،آٍسدُ هی ضَد.
سلتِ یا كتِ قلة سٌذی است کِ تِ هَجة آى اهؿا کٌٌذُ تؼْذ هی کٌذ هثلـی دس هَػذ هؼیي ٍ یا ّش ٍهت کِ حاهل یا ضخػی کِ
سلتِ سا دس اختیاس داسد ،پَلص سا قلة کٌذ تپشداصد
ٍاخَاست ًاهِ تا استلادُ اص کاؿز کاستي دس ً 3سخِ هطاتِ (یک ًسخِ اغل ٍ ً 2سخِ سًٍَضت) تٌظین ضذُ ٍ تِ ٍسیلِ ٍاخَاست
کٌٌذُ اهؿا هی ضَد .پس اص چسثاًذى توثش کِ هثلؾ آى سا دادگاُ هطخع هی کٌذ تِ دستَس دادگاُ  ،سلتِ تِ ٍسیلِ هاهَس اجشا (قثن
هوشسات هشتَـ تِ اتالؽ تِ غادسکٌٌذُ سلت)اتالؽ هی ضَد.الثتِ تایذ تَجِ داضت کِ ّیچ ًَضتِ ای ًوی تَاًذ جایگضیي ٍاخَاست ًاهِ
ضَدً .سخِ اغلی ٍاخَاست ًاهِ تِ ٍاخَاست کٌٌذُ ٍ ًسخِ سَم دس دكتش ٍاخَاست دادگاُ تایگاًی هی ضَد ٍ هاهَس اتالؽ ًسخِ دٍم
ٍاخَاست ًاهِ سا تِ اتالؽ ضًَذُ یا هحل اهاهت اٍ هی دّذ.تشای استلادُ اص هسٍَلیت تؿاهٌی پطت ًَیس ّا ،داسًذُ سلتِ تایذ ظشف
یک سال اص تاسیخ ٍاخَاست  ،دادخَاست خَد سا تِ دادگاُ توذین کٌذ .اگش داسًذُ سلتِ تِ ایي ٍظیلِ هاًًَی ػول ًکٌذ ،دػَی اٍ ػلیِ
پطت ًَیس ّا پزیشكتِ ًوی ضَد .داسًذُ سلتِ ای کِ ٍاخَاست ضذُ ٍ دس هَػذ هوشس اهاهِ دػَی کشدُ  ،هی تَاًذ اص دادگاُ تخَاّذ کِ
اهَال قشف دػَی سا پیص اص سسیذگی ٍ غذٍس حکن تِ ًلغ اٍ تَهیق کٌذ .دس ایي حالت پس اص غذٍس حکن  ،داسًذُ سلتِ دس ٍغَل
قلثص اص هال تَهیق ضذُ  ،تِ دیگشاى توذم داسد .دادگاُ ًیض تِ هحؽ تواؾای داسًذُ سلتِ  ،هوکي است هؼادل ٍجِ آى اص اهَال قشف
هواتل تِ ػٌَاى تاهیي تَهیق کٌذ.
دس غَست اهاهِ دػَی ػلیِ غادس کٌٌذُ ٍ پطت ًَیس دس تشگِ دادخَاست دس هواتل ستَى هشتَـ تِ خَاًذُ هی تَاى ًام غادسکٌٌذُ ٍ
پطت ًَیس یا پطت ًَیساى سا رکش کشد ٍ دس تَؾیح دادخَاست دس هسوت ضشح دػَی اص دادگاُ هحکَهیت خَاًذُ سدیق اٍل تِ ػٌَاى
غادسکٌٌذُ ٍ خَاًذُ سدیق دٍم تِ ػٌَاى پطت ًَیس سا تِ غَست تؿاهٌی دسخَاست کشد.

اص کی تگیشم؟
دس غَستی کِ سلتِ ای چٌذ تاس پطت ًَیسی ضَد یؼٌی اكشاد هتؼذدی آى سا گشكتِ ٍ تِ كشد دیگشی هٌتول کشدُ تاضٌذ ،داسًذُ آى هی
تَاًذ تِ ّش کذام اص آًْا هشاجؼِ کٌذ .کسی کِ سلتِ سا اهؿا کشدُ ٍ پطت ًَیس ّا ّوگی دس هواتل داسًذُ آى هسٍَلیت تؿاهٌی داسًذ،
یؼٌی داسًذُ سلتِ دس غَست ػذم پشداخت  ،هی تَاًذ تِ ّش کذام اص آى ّا کِ تخَاّذ (تِ غَست هٌلشد) یا تِ دٍ یا چٌذ یا تواهی آًْا (تِ
غَست دستِ جوؼی) هشاجؼِ کٌذّ .ویي حن سجَع سا ّش یک اص پطت ًَیس ّا ًسثت تِ غادسکٌٌذُ سلتِ ٍ پطت ًَیس ّای هثلی
خَد داسد .تٌاتشایي غادسکٌٌذُ تِ ػالٍُ پطت ًَیس ّاّ ،وگی هسٍَل پشداخت ٍجِ سلتِ خَاٌّذ تَد .تِ ایي تشتیة اًثَّی اص
هسٍَلیت ّا تشای پشداخت هثلؾ هٌذسج دس سلتِ ایجاد هی ضَد .ایي هسٍَلیت دس اغكالح هسٍَلیت تؿاهٌی ًاهیذُ هی ضَد.
ًذا پاکٌْادٍ /کیل پایِ یک دادگستشی

