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  مقدمه

های های پسندیده را برای ما برگزید و روزیها و صورتحمدخداوندی را که سیرت 

گونه برتری داد که بر همه آفریدگان خوش و نیکو را به ما ارزانی داشت. خداوندی که ما را آن

ه به قدرت او هر آفریده فرمانبردار ماست و به عزت او در ربقه طاعت ما. یابیم. چندان کسلطه

ای و برای ما ناخوشایند است ، محبوب ما گردان، و آن حکم خداوندا، آنچه را قسمتمان کرده

ای، ساز و در دل ما انداز که در برابر آنچه در حق ما خواسته پنداریم، آسانتو را که دشوار می

ای، به تهای، پیش افتد و آنچه پیش انداخیم، و نخواهیم که آنچه به تأخیر انداختهتسلیم  تو باش

ر است و تداری، اختیار نکنیم. کار ما را به سرانجام که نیکتأخیر افتد و آنچه را خوش نمی

های بزرگ بخشی و بخششترین چیزها را میتر، پایان ده؛ زیرا تو نفیسآن فرجام که پسندیده

 کنی و تو بر هر کار توانایی. و هر چه بخواهی همان می دهی،می

های ها و حرکتهای نهانی دلخدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و جنبش

های ما را مخصوص چیزهایی ساز که ما را به ها و به کار افتادن زبانها و گردش چشماندام

ای که مستحق جزای تو است از ما فوت نشود، رساند، تا چنان شود که هیچ حسنهپاداش تو می

 وجب کیفر تو است در نامه اعمال ما ثبت نگردد. ای که مستو هیچ سینه

خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا به یاد کردن خود در آنچه به من عطا 

 ای غافل مساز. کار مگردان و به احسانت در آن چه به من بخشیدهفرمودی فراموش

 فرازی از صحیفه سجادیه....
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 یبه اسناد تجار یشکل یدگیرس( 1
جدول ذیل به اختصار شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست با مالحظه قانون  در

آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی بیان می شود. همچنین الزم به 

ذکر است  حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی و همچنین ایرادات 

 .قانون آیین دادرسی مدنی به اختصارگریزی خواهد شد 83ماده  موضوع 

 ( دادخواست 0-0

 شرایط  عمومی دادخواست  (0-0-0
 

شرایط فاقد 
ضمانت اجرای 

 دادخواست

شرایط 
 جوهری

 قانون آیین دادرسی مدنی 11فارسی بودن متن دادخواست: صدر ماده  -1
امضای دادخوا ست:   -2

ند   قانون    11ماده   7ب
 رسی مدنیدآیین دا

سوی همه      1نکته   ست از  ضای دادخوا : عدم ام
گردد فقط دادخواستتتت  ها، موجب می  خواهان 

 افراد امضا کننده مورد پذیرش قرار گیرد.
: اگر شتت ا امضتتا کننده م تت ا    2نکته 

 نباشد،دو  راهکار وجود دارد:
 اخطار استحضاری -1
ست فوری طبق ماده     -2 صدور قرار رد دادخوا

ون آیین دادرسی مدنی. برای توضیحات    قان 15
راجری، ع ی، آیین       به م ید  بی تتتتر رجون کن
قضاوت در محاکم ایران، چاپ هفتم، انت ارات    

 56و  52، صفحه فکرسازان

شرایط 
 غیرجوهری

 1نام پدر، سن و شغل خواهان -1
 قانون آیین دادرسی مدنی( 11ماده  2شغل خوانده: )بند  -2
قانون  19و  12وصتتی یا مدیر شتترکت و امآا: آن: ماده   ،متولی ،نام قیم -6

 آیین دادرسی مدنی

این بند فاقد ضتتمانت اجراستتت. منتری دو نیر پیرامون ضتتمانت اجرای آن   
بیان شده است:او: آن که به لحاظ عدم طرح دعوا به طریق قانونی، قرار عدم 

با رعایت ماده   استمان صادر می شود. دوم صدور اخطار رفع نقا به خواهان    
قانون آیین دادرستتی مدنی می باشتتد.به نیر می رستتد از آنما که موارد    15

اخطار رفع نقا در ماده احصتتا شتتده، لذا باید به محدوده نا اکتفا کرد. در  
 باشد.نتیمه نیر او: مبتنی بر نا قانون می

ست   -5 صاق پیو ست: ماده  ال سی مدنی. در    17های دادخوا قانون آیین دادر
 باشد.این قسمت نیز توضیحات بند قب ی صادق می

 

                                                   
 21، زیرنویس صفحه 1294آیین دادرسی مدنی پیشرفته،جلد دوم، تهران، .شمس، عبداهلل، 1
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ضمانت اجرای  
رد فتتتتوری  
دادخواستتتتت:   

قانون    15ماده  
آیین دادرستتی  

 مدنی

 نام خواهان:   -1
 

 ش ا حقیقی

 

قانون آیین   11ماده  2ش ا حقوقی: تبصره   
 دادرسی مدنی

 

 اقامتگاه خواهان:   -2

شتتت ا حقیقی: در مورد افراد غیر رشتتتید،    
ماده   ممنون و  قانون    1115صتتتغیر، طبق 

ها به عنوان    مدنی، اقامتگاه وصتتتی یا قیم آن    
 اقامتگاه قانونی باید قید شود.

قانون آیین   11ماده  2ش ا حقوقی: تبصره   
 دادرسی مدنی.

شرایط موجب  
تتتتوقتتتیتتت     
دادخواستتتتت:   
صتتتدور اخطار    
رفع نقا ماده   

 ق.آ.د.م 16

 

 

 

 

 م  صات و اقامتگاه خوانده:   -1

 
در مورد افراد غیر رشتتتید، ممنون و  ( 1نکته  

قانون مدنی، اقامتگاه   1115صغیر، طبق ماده  
ها به عنوان اقامتگاه قانونی       وصتتتی یا قیم آن 

 باید قیدشود.

 

( در مورد ورشتتتکستتتته در اموری که    2نکته  
صات و         ست، باید م   صرف مالی ا موجب ت
اقامتگاه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر      

اگر خواهان از اقامتگاه       1تصتتتفیه قید شتتتود.  
خوانده )ش ا حقوقی( آگاه نباشد،  بر اساس 

قانون آیین دادرستتی مدنی عمل می   71ماده 
شود. زیرا در مورد اش اص حقوقی، ن ر آگری  

 منتفی شده است.

 

                                                   
 21. همان، صفحه 1
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سته و تقویم آن در      -2 ضون خوا مو
 امور مالی:  

 
قانون شوراهای  9ماده  1( طبق تبصره 1نکته 
اختالف برای خواستتتته بر استتتاس نر    حل  

 واقعی آن تعیین می گردد.
( در مورد وجتته نقتتد، تعیین برتتای 2نکتتته 

حدوده         ندارد و مب ن آن م نا  ته مع خواستتت
 کند.رسیدگی دادگاه را م  ا می

( اگر تعیین برتتا در زمتتان تقتتدیم           6نکتتته   
  111/111/1دادخواستتت ممکن نباشتتد، بدوا  
صاق    ست ال و بقیه بعد از  ریا: تمبر به دادخوا

 .شودتعیین خواسته و صدور حکم الصاق می
( در صورت طرح دعاوی متعدد در یک  5نکته 

 دادخواست، هر یک باید جداگانه تقویم شوند.

شرایط موجب  
تتتتوقتتتیتتت     
دادخواستتتتت:   
صتتتدور اخطار    
ماده   رفع نقا 

 ق.آ.د.م 16

 
 
 
 
 
 
 

سته و تقویم آن در      -2 ضون خوا مو
 امور مالی:  

  

کتتته   یط   1 ن ( شتتترا
برتتای      تراض بتته  ع ا
خواستتتته در دعاوی   
راجع بتته غیر وجتته     

ماده     قد:  قانون    56ن
 آیین دادرسی مدنی

طرح اعتراض تتتا      
ج ستتتته        ین  ل او
دادرسی که اولین   
دفتان خوانتده در    
اولین ج سه را نیز   

 1گیرد.در برمی
 

متتو تتر بتتودن    
اعتتتتتتتراض در  

 صالحیت
 

رای مورد    اعالم ب
 نیر خوانده

اعتراض به برای خواستتته با اعتراض  ( 5نکته 
 2به میزان خواسته متفاوت است.

 

  

                                                   
 .28. همان، صفحه 1

 .35. همان، صفحه 2



 همیار دادگاه حقوقی/ 12

 

 

 

 

ستحقاق:     -6 ذکر تعردات و جرات ا
قانون آیین دادرستتی   11ماده  5بند 

 مدنی

ست     1نکته  شرح دادخوا ضون باید در  ( این مو
 قید شود.

 

(ذکر جرات موضتتوعی توستتط خواهان  2نکته
یت می    فا ته توصتتتی  حقوقی      ک که الب ند  ک

 1باشد.جرات موضوعی با دادگاه می

 

( تغییر توصتتتی  حقوقی به بیان دیگر    6نکته  
همان تغییر نحوه دعواستتت که تا پایان اولین  

 .2ج سه دادرسی امکان پذیر است

شرایط موجب  
تتتتوقتتتیتتت     
دادخواستتتتت:   
صتتتدور اخطار    
ماده    رفع نقا 

 ق.آ.د.م 16

 

 

 

 موضون درخواست:   -5

 

در این بند   ( منیور از درخواستتتت 1نکته   
متفرعات قانونی از قبیل هزینه دادرستتتی،      
حق الوکاله وکیل و سایر  خسارات دادرسی  
و خستتتتارات تتترخیر در انمتتام تعرتتد و  

ست  ستور   درخوا هایی چون تامین دلیل، د
 موقت و ترمین خواسته می شود.

 

شرح      2نکته  ست باید در  ضون درخوا (  مو
شود تا مبنای تمدیدنیر      ست بیان   درخوا

 اسبه هزینه دادرسی قرار نگیرد.و مح

 دالیل و مستندات درخواست یا شکایت:   -1

نکته: اگر دلیل گواهی گواه است، باید اسامی و م  صات و محل اقامت آنان به روشنی        

 2قید شود.

ماده         -5 مدعی اعستتتار:  یه دارایی توستتتط  ئه صتتتورت ک  قانون نحوه اجرایی    8ارا
 های مالی  محکومیت

ضتتتمانت اجرای این بند اختالف نیر وجود دارد. برخی معتقدند مراتب طی         نکته: در  
اخطار رفع نقا به خواهان باید اعالم شتتود و برخی به صتتدور قرار عدم استتتمان عقیده   

ست       دارند.) شده ا صادر  صوص نیریه م ورتی  صفحه ی بعدی به   (» در این خ در 
 «آن اشاره خواهد شد 

                                                   
 .31. همان، صفحه 1

 .38. همان، صفحه 2

 .51.همان، صفحه 2



 16/همیار دادگاه حقوقی

 

 مبتنی بر نیر دوم ارائه می شود.ای از رأی در ادامه نمونه

 «قرار دادگاه»

به خواستتته اعستتار از محکوم به دادنامه   -به طرفیت  -در خصتتوص دعوای اعستتار آقای 
ته        -قطعی یاف مه قطعیت  نا ته شتتتعبه           -داد یاف مه قطعیت  نا دادگاه    -این دادگاه /داد

ت های مالی    قانون نحوه اجرای محکومی   8و 6نیر به اینکه مواد    -تمدیدنیر استتتتان    
در ارتباط با ضرورت انضمام صورت ک یه اموا: توسط خواهان محکوم ع یه     1695مصوب  

دادنامه مذکور اجرا ن ده است و خواهان صورت ک یه اموا: خود را  پیوست دادخواست       
نکرده است  و مفاد صورت اموا: در نون رسیدگی دادگاه و ارزیابی قدرت محکوم ع یه به     

 ر است و خواهان دعوای اعسار خود را برابر قانون اقامه ننموده استو    اجرای محکومیت مو
قانون آیین  16از طرفی مورد از موارد صدور قرار اخطار رفع نقا به شرح مذکور در ماده   

قانون آیین دادرستتی مدنی قرار عدم  2باشتتدل لذا با استتتناد به ماده دادرستتی مدنی نمی
  15می گردد. قرار صادره به اعتبار قسمت او: ماده   استمان دعوای خواهان صادر و اعالم   

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر غیر مالی بودن دعوای اعسار و با استناد    
  21قانون آیین دادرستتی مدنی فرف  662و همچنین بند ب  ماده  661به بند ب  ماده 

 می باشد. -روز پس از ابالغ قابل تمدیدنیر در دادگاه تمدیدنیر استان 

ست         -7 شکایت و پیو ست یا  سی به درخوا صاق تمبر هزینه دادر های آن یا عدم عدم ال

 قانون آیین دادرسی مدنی( 16مادة  1پرداخت کامل  هزینه مذکور. )بند 

 

 میاعسار از محکوم به، در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقد یدعودر ـ 

 استماع ندارد و تیکننده دادخواست اعسار، دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابل

 .اشدبی. و مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمکندیدادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر م

 0 هیقوه قضائ یاداره کل حقوق یمشورت هینظر

اعسار  مدعی» 1293مصوب  یمال تهایمحکومی اجرای نحوه قانون 8 ماده موجب به  

به  ولرمنقیاموال منقول و غ هیکل متیمقدار و ق ایاموال خود شامل تعداد  هیصورت کل دیبا

و  یمؤسسات مال ایوجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها  زانیطور مشروح مشتمل بر م

 یاموال هیکل زیحسابهای مذکور و ن قیدارد به همراه مشخصات دق یارجو خ یرانیاعتباری ا

رست فه زیمطالبات او از اشخاص ثالث و ن هیکه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کل

                                                   
 ح. 98-26-1313: پرونده شماره✅،  1/98/1313:هنظری شماره ✅ ،  1298/12/24: ختاری ✅  .1
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سال قبل از طرح دعوای  کیدر اموال مذکور از زمان  گرید ریینقل و انتقاالت و هر نوع تغ

ه ک شودیماده استفاده م نیمفاد ا از«خود کند.... اعساردادخواست  مهیاعسار به بعد را ضم

کننده به دعوای اعسار،  یدگیاعسار به دادگاه رس یاموال از سوی مدع هیارائه صورت کل

 یدگیبه دعوای اعسار رس تواندیاست و دادگاه بدون مالحظه صورت مزبور نم یقانون فیتکل

 یگاهصورت آ نیو ضمائم، از ا ادخواستد یهنگام ابالغ نسخه ثان دیبا زیکند و طرف وی ن

وی در فرض عدم انضمام صورت اموال از س نی. بنابراندیتا بتواند دفاع خود را تدارک بب ابدی

 تیابلق دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و رسدیکننده دادخواست اعسار، به نظر م میتقد

و انقالب در  یدادگاههای عموم یدادرس نییقانون آ 2استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 

. به هر حال، مورد از موارد کندیقرار عدم استماع دعوا صادر م،1219مصوب  یدنامور م

و  2ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده  ستهی. شاباشدیصدور اخطار رفع نقص نم

ز اعسار ا یمدع هیشرط الزم برای استفاده محکوم عل ،شده ادیاز قانون  آن کیتبصره 

 آن است. کیماده و تبصره  نیمقرر در ا ازهاییامت

 یتبشهادت ک یدشهادت شهود باشد، با یدادرس ینهاعسار از هز یلدل یکهدر صورت 

 یوستاگر خواهان، شهادتنامه را پ ینشود. بنابرا یمهحداقل دو نفر به دادخواست ضم

دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد  ینکها یلدادخواست نکند، به دل

 .یشوددعوای وی صادر م ماعقانون قرار عدم است ینا 2ده ما

 64الی   39فرم کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه نخستین به استناد مواد ـ 

 قانون ایین دادرسی مدنی و اخطار رفع نقص 
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پیشنهاد می شود قضات دادگاه ) مدیران دفاتر (  برای کنترل دادخواست در راستای 

 .قانون ایین دادرسی مدنی از فرم ذیل استفاده نمایند 66و  63و  52و  51ماده 

 توضیحات ناقص کامل موارد ردیف

1 
نام پدر اقامتگاه شغل  _نام نام خانوادگی 

 دادخواست دهنده 
   

2 
نام و نام خانوادگی و شماره و تاریخ 

 وکالتنامه وکیل دادخواست دهنده 
   

2 
تصریح عنوان قیم یا متولی یا وصی یا 

 مدیریت شرکت و امثال آن در دادخواست 
   

3 
دلیل سمت وصی یا قیم یا متولی و مدیریت 

 شخص حقوقی و امثال آن 
   

    الصاق تمبر وکالتنامه  5

6 
ارایه سمت ولی یا قیم در صورت صغر و یا 

 حجر دادخواست دهنده 
   

1 
ارایه سند سمت ولی یا قیم در صورت صغر 

 یا حجر دادخواست دهنده 
   

    نام نام خانوادگی اقامتگاه شغل خوانده  8

9 
تعیین خواسته و بهای آن از نظر مالی و یا 

 غیر مالی بودن 
   

    خواسته دعوی از نظر ابهام و اجمال  14

11 
ر ذک ،دالیل و اسناد و اطالع مطلعین و غیره

 دالیل و مستندات
   

12 
اسامی و مشخصات و محل اقامتگاه گواه / 

 گواهان
   

    تعداد نسخ دادخواست  12
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 توضیحات ناقص کامل موارد ردیف

    تعداد نسخ اسناد و مدارک مورد استناد 13

15 
امضا با اثر انگشت و یا امضا و مهر 

 دادخواست دهنده 
   

16 
الصاق تمبر برابر قانون تادیه دادرسی و 

 مالیات وکیل 
   

11 
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و 

 مدارک غیر فارسی
   

    پرداخت هزینه انتشار آگهی  18

19 
پیوست شدن ترجمه رسمی و گواهی شده 

 اسناد و مدارک غیر فارسی 
   

    سایر موارد  24

 

بعد از کامل بودن دادخواست، همکار قضایی ممکن است با یک سری ایرادات 

 ود.شبرد یا از ناحیه خواهان یا خوانده مطرح میشود که یا خود به آن ایرادات پی میمواجه 
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 شود:در نمودار ذیل به این ایرادات اشاره می

الی  85انوان ایرادات )ماده 
 ق.آ.د.م( 92

   85ماده  1ایراد عدم صالحیت ذاتی: بند 

  85ماده  1ایراد عدم صالحیت مح ی: بند 

 85ماده  2: بند 1ایراد امر مطروحه یا دعوای مرتبط 

  85.2ماده  6ایراد عدم اه یت خواهان: بند 

  85ماده  5ایراد عدم توجه دعوا به خوانده: بند 

  852ماده  1ایراد عدم احراز سمت خواهان: بند 

  85ماده  5ایراد امر قضاوت شده: بند 

  85ماده  7ایراد عدم ترتب آ ار قانونی: بند 

  85ماده  8ایراد عدم م روعیت مورد دعوا: بند 

  85ماده  9ایراد جزمی نبودن دعوا: بند 

 85ماده  11ذینفع نبودن خواهان: بند 

  85ماده  11ایراد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی: بند 

  91ایراد رد دادرس: ماده 

ضمانت اجرای ایراد عدم صالحیت ذاتی و محلی، صدور قرار عدم صالحیت : 1نکته 

و ضمانت اجرای ایراد امر مطروحه و رد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی و ضمانت اجرای 

 باشد.سایر ایرادات، قرار رد دعوا می

                                                   
ار  شود. اگر در دو شعبه متفاوت باشند، قر   اگر دو پرونده در یک شعبه مطرح باشند، قرار رسیدگی توأمان صادر می    . 1

سیدگی صادر می   صمیم       امتناع از ر سبق ارجاع ت ساس  ضایی بر ا ها در دو گیری نماید. اگر پروندهشود تا رئیس حوزه ق

 شود.شود و مثل حالت قبل عمل میدر میحوزه قضایی متفاوت باشند، قرار امتناع از رسیدگی صا

 تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.قانون آیین دادرسی مدنی می 86. چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، طبق ماده 2

شد، طبق ماده      2 شته با سمت ندا سی مدنی خواهان می  85. اگر خوانده  شورا  قانون آیین دادر از تواند اعتراض نماید و 

 شود.اثر میکند و یا در صورت دفاع، بیدفاع آن شخص جلوگیری می
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 قانون آیین دادرسی مدنی، تا پایان جلسه 94: زمان طرح این ایرادات طبق ماده 2نکته 

اول دادرسی است. در غیر این صورت دادگاه یا شورا مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت 

به آن رأی دهد. البته طبق نظر استاد شمس، این ماده صرفاً در خصوص ایرادات مخیره مثل 

باشد و ایرادات آمره باید مورد توجه قرار گیرند. حتی تأمین دعوای واهی و صالحیت نسبی می

 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح نماید. 94ایراد ننماید یا خارج از موعد ماده  اگر ذینفع

اصتتحاب دعوا در دعاوی حقوقی یک ستتری حقوق و تکالی  دارند که در دو نمودار    
 شود.ذیل بیان می

 

 

صحاب    حقوق و تکالی  ا
تا اولین ج ستتتته     دعوا 

 1دادرسی

استرداد دادخواست )بند ال  ماده      حقوق خواهان 
 ق.آ.د.م( 117

تعرض به اصتتالت استتناد خوانده   
تا اولین ج ستتته       کان  حتی االم

  219و  217دادرستتتتی )متتاده 
 ق.آ.د.م(

 

 حقوق خوانده
صره       سته )تب اعتراض به برای خوا

های حل       9ماده   1 قانون شتتتورا
 ق.آ.د.م( 56اختالف و 

تعرض به اصتتالت استتناد خواهان   
تا اولین ج ستتته       کان  حتی االم

  219و  217ه )متتاد 2دادرستتتی

 ق.آ.د.م(

                                                   
 شود.. تا اولین جلسه دادرسی، اولین اقدام طرفین پرونده را در اولین جلسه رسیدگی نیز شامل می1

2. نسبت به مندرجات آن یدعنوان: عدم ارائه اصل چک و انکار و ترد 

ل اص یرشنسبت به مندرجات ظهر چک و پذ یداظهار انکار و ترد ی،درصورت عدم ارائه اصل چک در جلسه دادرس 

 واقع شده است. یقاصل چک، مورد تصد یراشود ز یتواند از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست تلق یچک نم

 9249914221544231:یدادنامه قطع شماره

 استان تهران ـ مستشار دادگاه یدنظردادگاه تجد 15شعبه  یسرئ 1292/42/21:یدادنامه قطع تاریخ

 یلیـ اسماع عشقعلی



 19/همیار دادگاه حقوقی

 

حقوق و تکالی    
اصتتحاب دعوا تا  
لیتن      پتتایتتان او

 ج سه دادرسی

حقوق و     
تکتتالی      

 خواهان

        .ارائه اصو: اسنادی که به آنرا استناد کرده است
 ق.آ.د.م( 95)ماده 

  ق.آ.د.م 91و  85طرح ایرادات ماده 

  ق.آ.د.م 98اعما: ماده 

 ق.آ.د.م( 161ج ب ش ا  الث )ماده 

حقوق و    
تکتتالی      

 خوانده

    طتتتترح
 ایرادات

   ق.آ.د.م 85ایرادات ماده 

        ایراد تتترمین دعوای واهی
 ق.آ.د.م( 111و  119)ماده 

          نه گا بان بی ترمین ات ایراد 
 ق.آ.د.م( 155)ماده 

   ماده   91ایراد رد دادرس )
 ق.آ.د.م(

     ق.آ.د.م(.   152و  151طرح دعوای متقابل )ماده
چنانچه دعوای متقابل از صتتالحیت شتتورای حل   

شد طبق ماده   شوراهای    21اختالف خارج با قانون 
نامه این قانون، رسیدگی به   آیین 27حل اختالف و 

 آید.هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می

    رده است ارائه اصو: اسنادی که به آنرا استناد ک  .
 ق.آ.د.م ( 95)ماده 

  1ق.آ.د.م( 161ج ب ش ا  الث )ماده 

 

صادر  یقاض یقاطع و شبه قاطع که ممکن است از سو یطور خالصه انوان قرارهادر ادامه به

 شود.یم انیشود، ب

                                                   
 نکته طالیی در این خصوص  پایان مبحث ذکر میشود . .1
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انوان قرارهای 
نرایی و 
موجبات 
 صدور آن

 ق.آ.د.م( 117قرار سقوط دعوا )بند ج ماده  
 

قترار رد 
 دعتتوا

   ق.آ.د.م 85ماده  11تا  6ایرادات بند 
   چه خواهان فرف یک     ق.آ.د.م: چنان  19ماده

ماه از تاریخ صتتتدور قرار اناطه، طرح دعوا نکند و       
گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر شعبه تحویل    

 شود.ندهد، قرار رد دعوا صادر می
 ق.آ.د.م 117بند ج و د ماده 

 

 قرار عدم
 استمان

 
 

    ستمان دعوا با توجه به مقررات قانونی، قاب یت ا
 نداشته باشد.

        ید نده در زمان تقدیم دادخواستتتت، در ق خوا
 حیات نباشد.

    شد و تمامی افراد طرف دعوا غیر قابل تمزیه با
 دعوا قرار نگیرند.

 

قرار ابطا: 
 دادخواست

   ق.آ.د.م 91ماده 
  ق.آ.د.م 95ماده 
  ق.آ.د.م 117بند ال  ماده 
  ق.آ.د.م 219و  215ماده 

 

قرار رد 
 دادخواست

قرار رد دادخواست  
 دفتری

   ق.آ.د.م 15ماده 
  ق.آ.د.م 15و  16ماده 

 

قرار رد دادخواست 
 دادگاه یا شورا

   ق.آ.د.م 119ماده 
  ق.آ.د.م 157ماده 
  ق.آ.د.م 151ماده 
  ق.آ.د.م 615تبصره ماده 
  و  669ماده   2تبصتتتره

 ق.آ.د.م 655
  685و  686متتاده  

 ق.آ.د.م
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 نکتهـ 

ق.آ.د.م از قرار رد درخواست اعاده دادرسی نام  325در بحث اعاده دادرسی در ماده 

 برده شده است.

 

قرارهای شبه 
 قاطع

 ق.آ.د.م( 89قرار عدم صالحیت ذاتی یا مح ی )ماده  

 

 قرار امتنان از رسیدگی

ق.آ.د.م: ایتتراد امتتر    89متتاده  
 مطروحه

 

 ق.آ.د.م: ایراد رد دادرس 92ماده 
   

 نکات طالیی در خصوص جلب شخص ثالث  ـ   

 طرف یاصل یبه عنوان خوانده دعو دیرا که در واقع با یتواند کس یخواهان نم -1

 .دیجلب نما یبه عنوان شخص ثالث به دادرس شدیواقع م یدعو

 یخواهان را به لحاظ عدم توجه دعو یقرار ردّ دعوا یکه دادگاه بدو یدر فرض -2

 هیعل زیدادخواست جلب ثالث ن ،یدنظرخواهیصادر کرده و نامبرده عالوه برتجد یبه و

دّ قرار ر دییضمن تأ دنظریمتوجه اوست اقامه نموده است، دادگاه تجد یکه دعو یشخص

 .کند یصادر م زیجلب ثالث را ن یوعدقرار ردّ  دنظرخواسته،یتجد یدعوا

 

🅾 در این خصوص بدین شرح می باشد  1 هیقوه قضائ یاداره کل حقوق یمشورت هینظر. 

 استعالمـ 

ادر ص ینسبت به خوانده قرار رد دعو یبه لحاظ عدم توجه دعو یدادگاه بدو چنانچه

را  یجهت که دعو نیمذکور صرفا به ا ینسبت به رأ ینظرخواه دیو خواهان با تجد دینما

ت جلب دادخواس میدارد طرح کند مبادرت به تقد یتوجه به و یکه دعو یشخص تیبه طرف

                                                   
 1295/48/11: هینظر ختاری✅ ، 95-1/121-1293: پرونده شماره✅، 1946/95/1: هنظری شماره✅  1
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 تینشده و لحاظ اصل صالح یدعو تیوارد در ماه یبدو ادگاهد نکهیبا توجه به ا دیثالث نما

 تیو رعا یدگیبودن رس یواصل دو مرحله ا یبه دعاو یدگیدر رس یدادگاه بدو یذات

 دیتائ تواند ضمن ینظر م دیدادگاه تجد ایآ یبدو یمجلوب ثالث از حقوق مرتبط به دادرس

 ایدیاعاده نما یبه دادگاه بدو تقلمس یدادخواست جلب ثالث را به عنوان دعو یقرار رد دعو

 ستیمتصوره ن یدر مورد اصل دعو یگرید یدگیرس نکهیقرار معترض و ا دییرغم تا یعل

 دینما یدگیرس زیجلب ثالث ن یخود به دعو

 پاسخـ 

رف ط یاصل یبه عنوان خوانده دعو دیرا که در واقع با یتواند کس ی: خواهان نماوالً

 :اًی. ثاندیجلب نما یولو در مرحله بدو یبه عنوان شخص ثالث به دادرس شدیواقع م یدعو

ر صاد یبه و یخواهان را به لحاظ عدم توجه دعو یقرار ردّ دعوا یکه دادگاه بدو یدر فرض

 یه دعوک یشخص هیعل زیدادخواست جلب ثالث ن ،یدنظرخواهیبرتجد الوهکرده و نامبرده ع

 یقرار ردّ دعوا دییضمن تأ دنظریمتوجه اوست اقامه نموده است، دادگاه تجد

ابق لب ثالث مطج رایکند، ز یصادر م زیجلب ثالث را ن یقرار ردّ دعو دنظرخواسته،یتجد

فاقد  زین یدگیجهت رس یدادگاه بدو هقانون اقامه نشده است و اعاده پرونده جلب ثالث ب

 یدگیبه منظور رس دنظریجلب ثالث در مرحله تجد یاست چون طرح دعوا یقانون تیموقع

 یکس هیعل حیخود را به طور صح یمجدداً دعوا تواندیم یدر همان مرجع بوده است و مدع

 دیاقامه نما یبدو صالحیمتوجه اوست، در مرجع ذ یکه دعو

   البته شایان ذکر است در این خصوص نظر مخالف نظریه مشورتی نیز  وجود

دارد که باید خواندگان طرف اصلی دعوا قرار بگیرند اگر خواندگان دعوای اصلی قرار عدم 

 استماع صادر میشود که به شرح ذیل قرار عدم استماع صادر میشود 

قانون آیین دادرسی  121با توجه به اینکه ماده  :(دکتر علی مهاجری )ر مخالف نظ

مقرر می دارد دادخواست جلب  1219دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب به عالوه یک نسخه باشد در نتیجه 

ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود ؛  باید نسخه ای از این دادخواست و
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را زی .اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است ولی ضرورت ندارد

ثالثی را به دادرسی در حال  ،مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی

رابر این اقدام ) جلب ثالث( دارای حق دفاع انجام فرا بخواند ؛ بنابراین سایر اصحاب دعوا در ب

ان را بنابراین چه جالب ثالث نام ایش .هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی میشود

 در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است. 

 قرار دادگاه ـ 

ر نظ....... به طرفیت ) نام مجلوب ثالث ( به خواسته   در خصوص دعوای آقای .......

ن دادگاه ای.......به این که دعوای خواهان به عنوان دعوای جلب ثالث نسبت به پرونده کالسه 

قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث و طرف دیگر  121اقامه و بداللت ماده 

قانونی عمل ننموده لذا دعوای او مطابق قانون  دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به این ترتیب

قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان  2نیست و دادگاه به استناد ماده 

 .را صادر و اعالم میدارد

 شرایط اختصاصی دادخواست  (0-0-6

 الف(  چک 

باشد. گواهی عدم پرداخت، شرط اختصاصی دادخواست مطالبه وجه چک می

قانون  2چه به علل مندرج در ماده مضمون گواهی عدم پرداخت در چک این است که چنان

، چک قابل پرداخت نباشد، بانک گواهی حاوی مندرجات ماده 1255صدور چک مصوب

در  نده تحویل می دهد. صادر و به دار 91قانون اصالح قانون صدور چک مصوب 3

صورتیکه بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت، دارنده آن مجدداً به بانک مراجعه و وجه 

چک موجود باشد، بانک، مکلف به پرداخت آن است و در اینصورت، گواهینامه عدم 

اداره  25/1/1216مورخ  291/1پرداخت قبلی توسط بانک ابطال خواهد شد. نظریه شماره 

 قوه قضائیه نیز مؤید این استدالل است.حقوقی 

 خواهان ملزم است تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت را به درخواست ضمیمه کند.
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ظهرنویسی بعد از »دارد: قانون متحدالشکل ژنو بیان می 23ماده  ،در این خصوص

ثار رای آپروتست )یا هر اقدام دیگری نظیر آن( یا بعد از انقضاء مهلت ارائه چک، تنها دا

 « طلب معمولی خواهد بود.

  ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم پرداخت 

  سوالی که در این ضمیمنه مطرح میشود این است که آیا که چکی منتهی به

 گواهینامه عدم پرداخت نشود، امکان مطالبه وجه آن در محاکم وجود دارد؟ 

ه طور کنماییم، باید گفت همانقانون تجارت، بسنده  239جواب:  اگر به ظاهر ماده 

کش و کسی که برات را در براتی که واخواست نشده، دارنده برات، حق رجوع به برات

قانون تجارت که این احکام  213و  249قبول کرده و ظهرنویسان را ندارد و باتوجه به مواد 

ع به رجو را باید به چک و سفته هم تسری داد باید عقیده داشته باشیم که دارنده، حق

هم این  1921کنوانسیون ژنو  34صادرکننده چک یا سفته و ظهرنویسان را نداشته باشد. ماده 

قانون  239نماید ولیکن این دیدگاه مورد تأیید نیست؛ چرا که اوالً ماده دیدگاه را تأیید می

شد، اتوان به چک و سفته تسری داد که با طبیعت چک و سفته مغایر نبتجارت را تا جایی می

در صورت عدم اعتراض، مرور زمان از تاریخ »دارد: قانون تجارت که بیان می 218ثانیاً ماده 

تواند بدون واخواست مؤید آن است که چک می« شود.انقضای مهلت اعتراض شروع می

مطالبه شود؛ لذا، اگر چک یا سفته واخواست نشده باشد، دارنده از مزایای تجاری آن محروم 

تواند با مستند قراردادن چک یا ق رجوع به ظهرنویس را ندارد ولیکن او میشود و حمی

سفته به دعوای حقوقی خود مبلغ آن را از صادرکننده به عنوان یک دعوای مدنی مطالبه 

نماید. در این فرض اگر ظهرنویسی چک یا سفته به عنوان ضمانت باشد، دارنده حق رجوع 

 1به ضامن را دارد.

 

 

                                                   
 (58چاپ چهارم، 1298انتشارات جنگل،  )شرح ماده به ماده قانون صدور چک، گرامی حسین، 1
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 جرایی حقوقی عدم واخواست چک اضمانت ـ 

 که از طرف بانک ای شخصی به استناد یک فقره چک و بدون آندر پرونده

نماید؛ اما در جلسه واخواست شده باشد، دعوایی به خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می

شوند. باتوجه به عدم واخواست چک، آیا امکان صدور دادرسی نامبرده و خوانده حاضر نمی

ر عدم استماع دعوای خواهان وجود دارد؟ به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حقوقی عدم قرا

 واخواست چک نسبت به صادرکننده چیست؟

 پاسخـ 

به شماره ثبت  28/48/1298مورخ  28441/182/9416بازگشت به استعالم شماره 

 گردد:ی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم م11/49/1298مورخ  1383وارده 

اوالً، در خصوص چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه نگردیده و 

وجه آن در دادگاه مطالبه شده است، سند مزبور به عنوان سند عادی غیرتجاری معتبر بوده و 

باشد و موضوع از موجبات صدور قرار عدم وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه می

 اشد.باستماع دعوا نمی

اند، ثانیا، در فرض سؤال که خواهان یا وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته

 تواند به رسیدگی خود ادامه داده و برابر مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید.دادگاه می
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 پرسشـ 

دم ع یچک توسط شخص )الف( به بانک ارائه شود و منجر به صدور گواه چنانچه

 یریگیشخص)ب( حق اقامه و پ ایپرداخت گردد و سپس به شخص )ب( واگذار گردد، آ

 موضوع را دارد؟ یحقوق

 نظر اتفاقیـ 

االجرا است و تابع قواعد و مقررات الزم یچک در حکم اسناد رسم کهنیتوجه به ا با

اسناد  قالدر انت یتیمحدود زین یو در خصوص اسناد تجار باشدیم یحاکم بر اسناد تجار

قرارداد به شخص )ب( واگذار  ای یسیوجود ندارد، چنانچه چک موصوف با ظهرنو یتجار

حقوق خود به  یفایجهت است تواندیشده و م محسوبدارنده چک  ریگردد شخص اخ

در صورت احراز انتقال چک از شخص )الف( به شخص  ن،ی. بنابرادیمحاکم مراجعه نما

 یو صدور گواه شودیدارنده محسوب م ریقرارداد، شخص اخ ای یسیظهرنو قی)ب( از طر

 .ستین گریعدم پرداخت مانع انتقال چک به اشخاص د

 نظر هیات عالیـ 

 یال وجود دارد، در طرح دعواؤدر فرض س یفریک تیکه در شکا یتیمحدود

 یاسناد تجار ریحقوق و انتقال آن در مورد چک و سا یوجود ندارد و امکان واگذار یحقوق

( ی)مدن یحقوق یعدم پرداخت وجود داشته، طرح دعوا نامهیبعد از واخواست و صدور گواه

 .شودیم دییتأ یالمنظر اعاست. اتفاق یفاقد اشکال قانون

در ادامه به نمونه رأیی در خصوص امکان طرح شکایت حقوقی توسط شخصی که 

 شود.می چک بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت به وی منتقل شده است، اشاره
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  مطالبه وجه چک یعنوان: لزوم احراز سمت خواهان در دعوا 

 9119971221511227:یدادنامه قطع شماره

 1691/11/25:یدادنامه قطع خیتار

چک به دارنده  حیصادر شده، انتقا: صح نیکه در وجه ش ا مع یمطالبه وجه چک یدر دعو
ناقل  نفسه و بدون ا بات یداشتن چک ف( و صرف در دست یسی ابت شود )فرر نو دیبا یفع 

 .ستیمطروحه مسمون ن یو دعو ستین یکاف یقانون

 یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نییاز قانون آ 85ماده  11: بند مستندات

 نیر استان ترران ت مست ار دادگاه دیدادگاه تمد 15شعبه  سیرئ

 یمیت رح یموسو

 گواهی عدم پرداختانتقال چک بعد از اخذ 

  :برگشت زدن مطرح میشود این است کهپرسشی که  در خصوص انتقال چک بعد از 

ماید نشخص الف دارنده یک فقره چک را بعد از برگشت به شخص ب منتقل می

چند نفر قبل از شخص به عنوان ظهرنویس و ضامن وجود دارد. سوال اول انتقال چک بعد 

هست یا خیر؟ سوال دوم این انتقال به فرض صحیح بودن  از برگشت دارای وجاهت قانونی

 انتقال موضوع قانون تجارت است و در واقع ظهرنویسی است یا انتقال مشمول قانون مدنی؟

 نظر هیات عالیـ 

انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بالمانع است، لیکن 

دارنده چک  69/1/14-526وحدت رویه شماره قانون تجارت و رأی  215باتوجه به ماده 

شخصی است که ظرف مهلت قانونی گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده باشد، بنابراین 

ای که با ظهرنویسی چک را دریافت کرده، دارای حقوق دارنده قبلی )دریافت کننده دارنده

ینکه براساس مواد باشد و مشمول مقررات قانونی است؛ مگر اگواهی عدم پرداخت( نمی

قانون تجارت  239قانون تجارت عمل نموده باشد که در این مطابق مقررات ماده  211و  214
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صورت دارای تمام حقوق و وظایف دارنده سند تجاری است و ظهرنویسی )شخص الف در 

 قانون مذکور خواهد شد. 239فرض سؤال( مشمول مسئولیت مقرر در ماده 

 نظر اکثریتـ 

ل یک نوع ظهرنویسی است چون قانون تجارت و قانون چک به صورت این انتقا

اند که اسناد تجاری با ظهرنویسی یا حتی بدون ظهرنویسی به دیگری قابل مطلق بیان داشته

خص ب باشد بنابراین شانتقال است و قید نشده که این انتقال فقط تا قبل از واخواست می

 باشد.ات سند تجاری میدارنده قانونی چک و دارای کلیه امتیاز

 نظر اقلیتـ 

انتقال چک منع قانونی ندارد اما باتوجه به اینکه فرایند اسناد تجاری با صدور شروع و با 

قبول و ظهرنوسی و ضمانت عند اإلقتضاء حسب مورد ادامه و در نهایت با واخواست این فرایند 

کلی در باشد و باتوجه به اینکه مقررات شتواند ظهرنویسی نماید لذا این انتقال نمیخاتمه پیدا می

باشد و اسناد تجاری حایز اهمیت خاص است لذا این انتقال یک نوع انتقال تابع قانون مدنی می

باشد و شخص ب در واقع قایم مقام شخص الف قانون مدنی می 14این انتقال مشمول ماده 

 یز مسئول باشد.باشد و شخص الف ظهرنویس نیست تا در برابر شخص ب خود نمی

  عدم پرداخت یچک پس از اخذ گواه انتقالدر خصوص    1نشست قضاییـ 

 پرسشـ 

 یعدم پرداخت کماکان سند تجار یبعد از ارائه به بانک و صدور گواه چک

 تیولمسئ لی) از قب یشود ونقل و انتقال آن مشمول مقررات انتقال اسناد تجار یمحسوب م

بودن  یتجار تیعدم پرداخت خاص یبا صدور گواه نکهیا ای( است  سانیظهر نو یتضامن

 طلب است ؟ انتقالخود را از دست داده و انتقال آن صرفا 

                                                   
خراسان    استان  شده توسط   برگزار ✅         ، 1313 کد نشست:  ✅    ، 5149-1298:هنظری شماره  ✅    ، 13/3/1291: ختاری ✅ 1

 / شهر مشهدیرضو
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 نظر هیات عالیـ 

مقررات مربوطه،  ریقانون صدور چک و سا 2قانون تجارت و  239استناد مواد  به

 یم یحقوق یعدم پرداخت دارا یاست که قبل از صدور گواه یکس یسند تجار یدارنده 

 یاشود تا دار ینم یدارنده مورد نظر قانون تجارت تلق رنده،یباشد و بعد از آن انتقال گ

مطالبه  یتواند حقوق خود را مطابق مقررات قانون مدن یم هیلباشد و منتقل ا یتضامن تیمسئول

 .دیو وصول نما

 نظراکثریتـ 

ن رفته وانتقال آ نیبودن آن از ب یتجار تیعدم پرداخت خاص یاز صدور گواه بعد

 .است نیصرفا انتقال د

 هینظر نیادله اـ 

رد دا یعدم پرداخت اخذ نموده حقوق یرا به بانک برده وگواه یکه چک یکس-1 

 مطالبه وجه چک یحقوق یطرح دعو یگریو د یفریک تیحقوق طرح شکا نیاز ا یکی

ل حق منتقل کند، انتقا یگریتواند حق خود را به د یاست که دارنده حق م نیبر ا لاست اص

رح انتقال حق ط یموجب قانون صدور چک منع شده است ول ریبه غ یفریک تیطرح شکا

ال است نه انتق ینوع انتقال مدن کیانتقال  نیاست و ا یبه قوت خود باق یحقوق یدعو

قل نموده طرح منت یکه چک را به و یکس هیتواند عل یحق نم رندهیانتقال گ نیبنابر ا یتجار

 .دینما یدعو

صدور  نکهیاست که واخواست شود و با توجه به ا یوقت یسند تجار کی انیپا -2 

کشور در حکم واخواست است،  یعال وانید هیوحدت رو یعدم پرداخت برابر را یگواه

دم ع یکه گواه یرسد و کس یم انیچک به پا یعدم پرداخت عمر تجار یبا صدور گواه

 نیانتقال حق خود را در خصوص چک دارد و چون ا اریصادر شده اخت ینام وپرداخت به 

 ارد.ند یتضامن تیانتقال حق است نه انتقال چک، منتقل کننده مسئول یاقدام حقوق
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 نظر اقلیتـ 

بودن را دارد و  یتجار تیعدم پرداخت کماکان خاص یبعد از صدور گواه چک

 دارد. رندهیدر قبال انتقال گ یتضامن تیمنتقل کننده چک مسئول

 هینظر نیادله اـ 

 تیماه یعنیچک ندارد  یتجار تیدر ماه یریعدم پرداخت تاث یصدور گواه -1 

ه چک ب یعدم پرداخت عمر تجار یهبا صدور گوا نکهیدهد و ا ینم رییچک را تغ یتجار

طرح  زیهنده نانتقال د هیتواند عل یچک م هیمنتقل عل هذایندارد عل یقانون حیبرسد تصر انیپا

 .دینما یدعو

( اطالق دارد و  یسیقانون تجارت ) در خصوص انتقال برات با ظهر نو 235ماده  -2

بعد  یانتقال چک حت پس .هست زیعدم پرداخت ن یشامل انتقال چک بعد از صدور گواه

 یتضامن تیبوده و منتقل کننده مسئول ینوع انتقال تجار کیعدم پرداخت  یاز صدور گواه

 دارد هیدر قبال منتقل ال

 پرداخت وجه چک یعنوان: خواهان دعو 

 9219971221211655:یدادنامه قطع شماره

 1692/16/29:یدادنامه قطع خیتار

در وصو: چک داشته است باعث  یندگیکه نما یعدم پرداخت به نام فرد یصرف صدور گواه
اساس طرح  نیکند. بر هم داینفع چک شود و حق اقامه دعوا را پ یفرد ذ نیشود که ا ینم

 و ردی( صورت گی)شرکت تمار ینفع واقع یتوسط ذ دیپرداخت وجه چک بالمحل با یدعو
 یذ ندهیعدم پرداخت به نام او صادر شده و در اصل نما یواهکه گ یش ص یاز سو یدعو

 .ستیوجه چک بوده و مسمون ن افتینفع در در

 استان ترران ت مست اردادگاه دنیریدادگاه تمد 12شعبه  سیرئ

 ت نورزاد یدوبحر
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 نمونه رای صادر شده در خصوص انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت

 «رای دادگاه بدوی»

.....به خواستتته مطالبه ط ب  ......به طرفیت آقای.در خصتتوص دادخواستتت تقدیمی آقای
به مب ن ش صدو پنج می یون ریا:       687916و  687912هایموضون دو فقره چک به شماره   

سید چک لغایت زمان اجرای حکم، با           سرر سی و تاخیر تادیه از  سارات دادر ضمام ک یه خ به ان
توجه به محتویات پرونده که حاکی استتتت دارنده چک مطابق گواهینامه عدم پرداخت هر دو                

ست هر چند که متعاقب رسیدگی مورخه    فقره چک در زمان تقدیم دادخواست، آقای......بوده ا 
حق و حقوق چک های موصوف به خواهان منتقل شده است اما به لحاظ اینکه در      91/ 6/ 22

ستندا به ماده       ست م ست ذینفع نبوده ا قانون   85ماده  11نافر به بند  89زمان تقدیم دادخوا
صادر و اعالم می گردد. رای    سی مدنی قرار رد دعوی خواهان  روز   21صادره فرف   آیین دادر

 پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تمدیدنیر استان کردستان می باشد.

 «رای دادگاه تجدید نظر استان»

  27/8مور  9519978765511769تمدید نیر خواهی آقای.......از دادنامه شتتتماره       
یر بر  شتتعبه چرارم دادگاه عمومی حقوقی شتتررستتتان قروه دا   951571در پرونده  1695/

صدور حکم بر محکومیت تمدید نیرخواه به پرداخت مب ن ش صد و پنج می یون ریا: وجه       
یه در حق            تاد تاخیر  با احتستتتتاب خستتتتارت دادرستتتی و خستتتتارت  چک  دو فقره 

......وارد می باشتتتد.زیرا حستتتب محتویات پرونده چک های مورد استتتتناد  .تمدیدنیرخوانده
واهی عدم پرداخت به نام شتت صتتی به استتم    تمدیدنیرخوانده در وجه حامل صتتادر ولی گ

ست لذا مطابق مواد       شده ا صادر  قانون     1قانون تمارت  و ماده  615و  611و   259آقای......
تمدیدنیرخوانده دارنده سند تماری محسوب نمی شود و اصو: حاکم بر اسناد        ،صدور چک 

قا: مدنی است  که دادگاه  تماری شامل وی نمی گردد و از نیر این دادگاه انتقا: یاد شده انت
سیدگی می        ضون ر صوص مو ستی در خ کرد. بنابراین دادگاه با توجه به مراتب  بدوی می بای

قانون آیین دادرستتتی    516و وحدت مالک از ماده    299فوق وبا توجه تعری  حُکم در ماده    
ه  با ت قی حکم صتتادره به قرار ب  1679دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصتتوب 

ستناد به ماده     سیدگی در ماهیت دعوی  وبا ا ضمن نقض      616لحاظ عدم ر صوف  قانون مو
دادنامه تمدید نیر خواستتته، پرونده را جرت رستتیدگی ماهوی  به دادگاه محترم ن ستتتین   

 اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
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 ب( سفته
 

تادیه شرط اختصاصی دادخواست در خصوص سفته واخواست یا اعتراض عدم 

 باشد. خواهان ملزم است کپی سفته و واخواست را ضمیمه درخواست نماید.می

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث مشمول مقررات  -1

 قانون تجارت( است. 211و  214توسط شخص ثالث )مواد  یوجه سند تجار هیخاصی تأد

ف ظهرنویسی امکانپذیرنیست و دخالت با صر یحالت انتقال سند تجار نیدر ا -2

 شود.  دیآن ق لیدر ذ ایدر اعتراضنامه  دیبا یپرداخت وجه توسط وشخص ثالث و

با صرف ظهرنویسی، برای امضاءکننده برابر  یحالت انتقال سند تجار نیدر ا -2

 خواهد بود. یمقررات عام حقوق مدنی واجد آثار مدن

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق یمشورت هینظرـ 

 1/92/1928 :هنظری شماره ✅

 1921-488-92 :پرونده شماره ✅

 1292/48/11 :هینظر ختاری ✅

 استعالمـ 

پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری  آیا

انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و 

 ازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟امتی

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق یمشورت هنظریـ 

از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات  پس

قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل میآید و با صرف  211و  214خاصی که در مواد 

ظهرنویسی امکانپذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل میآید، 

حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با  معابرای امضاءکننده برابر مقررات 

 مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
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 عنوان: مطالبه وجه سفته واخواست نشده 

 9619971222111569:یدادنامه قطع شماره

 1696/15/17:یدادنامه قطع خیتار

آن از  یدارنده  یسبب عدم برخوردار ،یهرچند عدم واخواست سفته در مر ت قانون
ده شده و دارن یت ق نید یگونه سفته ها، سند عاد نیشود اما ا یاسناد الزم االجرا م ازاتیامت
 مطالبه وجه آن را مطرح کند. یتواند دعوا یاساس م نیبر ا

 استان ترران دنیریدادگاه تمد 21مست اران شعبه 

 یت موحد یاهرط

 

 

 عنوان: آثار واخواست نکردن سفته 

 9219971222111571:یدادنامه قطع شماره

 1692/12/17:یدادنامه قطع خیتار

واخواست  یدارنده آن ها در مر ت قانون یاز سو یمستند دعو یچنانچه سفته ها
 و ازاتیشود و فاقد امت یم یتعردآور ت ق یسند عاد کیسفته ها در حد  نین ده باشد ا

که عبارت  یع ت دو ا ر مرم اسناد تمار نیاست و به هم یها و خواص اسناد تمار یژگیو
 دانیخواسته بدون ا نیامکان صدور قرار ترم -2صاحبان امضاء و  یتضامن تیمسئول -1اند از 

 گردد. یم لیاز آن ها زا یخسارت احتمال

قانون تمارت  289و  282، 281، 279، 275، 275، 257، 255، 251: مواد مستندات
، 29/7/71مور   5922/7، 5/1/75مور   2191/7، 26/12/72مور   8859/7 اتینیر -

 هیقوه قضائ نیقوان نیو تدو یاداره حقوق 25/9/79مور   9677/7و  12/8/52مور   6152/7

 استان ترران ت مست ار دادگاه دنیریدادگاه تمد 21شعبه  سیرئ

 یت موحد یطاهر
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 عدم واخواست سفته یعنوان: ضمانت اجرا 

 9619971225511156:یدادنامه قطع شماره

 1696/11/61:یدادنامه قطع خیتار

اسناد  ازیامت گرید ادشدهیچنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند 
عتبار ا تا ینسبت به ضامن را ندارد و نرا یدر پرداخت حت یتضامن تیو ازجم ه مسئول یتمار

 شود. یرا دارد که ضمان در آن از نون نقل ذمه محسوب م یعاد نیسند د کی

 استان ترران ت مست ار دادگاه دنیریدادگاه تمد 55شعبه  سیرئ

 یراد ت عاشور خان یدیحم

 

 ج( حواله های بانکی 

در خصوص حواله های بانکی این سوال ابتدای امر به ذهن می آید اینکه آیا مزایای اسناد 

خیر ؟ اختالف نظر هایی در این باب در رویه قضایی وجود دارد که ابتدا  تجاری برخوردار اند یا 

   .به نظریه های مشورتی  و در ادامه نمونه آرایی در این خصوص به تناسب ذکر می گردد

 نظریه های مشورتی در خصوص حواله های بانکی 

 .شودب میای عادی محسوهای صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، سند مذمهحواله

 92-88-136شماره پرونده 

آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف چک را داشته و  –سؤال 

تواند طرح دعوا نماید؟ )با عنایت قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می

 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است( 123به ماده 

 5/6/1292 – 1295/92/1نظریه شماره 
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 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهـ 

های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ حواله

ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری )از جمله ظهرنویسی( شامل آن بلکه سند ذمه

برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد گردد و از از امتیازات اسناد تجاری هم نمی

های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده حواله

قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت  123

با عقد حواله متفاوت  های موصوف در ماهیتحقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله

باشد و از مؤسسه مالی وجه آن است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادر کننده آن می

 شود.علیه منتقل میدارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محالرا به عهده خود دریافت می

 ظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیهنـ 

 :1/11/1294مورخ  3568/1الف( نظریه شماره 

حواله های صادره عهده مؤسسات مالی و اعتباری از امتیازات اسناد تجاری مقرر در 

قانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج 

قانون صدور چک بالمحل خارج  19باشند و مسئولیت صادرکنندگان نیز از شمول ماده می

 ز جهت دیگری مسئولیت تضامنی آنان احراز شود.است مگر آنکه برای دادگاه ا

 :9/9/1288مورخ  5599/1ب( نظریه شماره 

های قانون صدور چک در صورتی که بانک 2باتوجه به اطالق مقررات ماده 

ها نیز مشمول قانون صدور چک خصوصی طبق قانون دایر شده باشند چک صادره عهده آن

 باشد.می 1282 و قانون اصالحی آن مصوب سال 1212مصوب 

 :29/14/1281مورخ  9925/1ج( نظریه شماره 

 214الحسنه، چنانچه دارای شرائط مقرر در ماده های قرضهای عهده صندوقحواله

های مذکور خواهد بود در غیر این قانون تجارت باشد مشمول مقررات مربوط به چک

هر حال مشمول مقررات  صورت ممکن است مشمول حواله مقرر در قانون مدنی باشد ولی در

 قانون صدور چک نخواهد بود.
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 ظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیهنـ 

 :5/6/1292مورخ  1295/92/1الف( نظریه شماره 

های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ حواله

ظهرنویسی( شامل آن ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری )از جمله بلکه سند ذمه

گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد نمی

های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده حواله

علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال 123

های موصوف در ماهیت یا عقد حواله متفاوت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله

باشد و از مؤسسه مالی وجه آن است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادر کننده آن می

 شود.علیه منتقل میدارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محالرا به عهده خود دریافت می

 :2/12/1282مورخ  9142/1ب( نظریه شماره 

ای است که به موجب آن صادرکننده چک نوشته»دارد: قانون تجارت مقرر می 214ماده 

 «نمایدوجوهی را که در نزد محال علیه دارد کالً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می

الحسنه مشمول قانون تجارت های قرضهای صادره از سوی صندوقبنابراین چک

 214علیه باشند زیرا در ادامه ماده مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجودی نزد محالهستند 

ارت به عب« علیه دارد..... وجوهی را که نزد محال.صادر کننده»...قانوت تجارت تصریح شده 

الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند های قرضدیگر اگر چک صادره از سوی صندوق

ها... بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسمشمول قانون تجارت 

شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع ها نیز میو شامل این چک

قانون صدور چک مصوب  2شوند و چون از طرف دیگر ماده قانون تجارت محسوب نمی

هایی که طبق قوانین ایران در کبان های صادره عهدهو اصالحات بعدی فقط چک 1212

نماید ها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب میداخل کشور و شعب آن

حل مها اگر بیشوند؛ بنابراین، این چکالحسنه بانک محسوب نمیهای قرضو صندوق

شوند و به عنوان یک سد عادی مشمول باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی

 مدنی خواهند بود. قانونی
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 :21/11/1284مورخ  14919/1ج( نظریه شماره 

قانون مدنی با حواله مورد اشاره در ماه یک قانون صدور  123حواله مذکور در ماده 

 چک متفاوت است زیرا:

شود و لذا طلب طلبکار از ذمه دیون به ذمه شخص ثالث منتقل می 123در ماده 

که در لب طلبکار مسئول پرداخت آن است در حالیشخص ثالث بدهکار شده و در مقابل ط

بانک محال علیه بدهکار نبوده و فقط در صورت وجود وجه چک با شرایط قانونی چک،

مکلف به پرداخت وجه چک است و چنانچه صادرکننده چک در حساب خود وجهی برای 

دار یته صالحپرداخت آن نداشته باشد، مسئلویتی در قبال دارنده چک نخواهد داشت. دادگا

دادگاه محل اقامت خوانده در مورد چک، چنانچه وجه چک به عنوان  123در مورد ماده 

ضرر و زیان و ضمن اقامه دعوی کیفری مطالبه شود به تعبیت از دعوی کیفری، دادگاه 

گیرد و در صورتی که دارنده چک منحصراً وجه چک را به کیفری مورد رسیدگی قرار می

ه نماید دادگاه محل اقامت خوانده صالحیت رسیدگی را خواهد داشت در عنوان دین مطالب

حالی که دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی از موال منقول که از عقود و قرارداد حاصل شده 

های عمومی و انقالب در امور مدنی در قانون آیین دادرسی دادگاه 12باشد طبق ماده 

ا بایست در آنجاد در حوزه آن منعقد شده یا تعهد میشود که عقد یا قرارددادگاهی اقامه می

 انجام شود انتخاب هر یک از این دو دادگاه با خواهان است.

 شمول و عدم شمول اسناد تجاری  در رابطه با برگه های پست بانکـ 

 :1/11/1218مورخ  8442/1نظریه شماره 

ری مقررات کیفهای پست بانک نه مشمول تعریف چک هستند و نه مشمول برگه

 قانون صدور چک.

 شمول و عدم شمول اسناد تجاری در اوراق تجاری موسسات مالی و اعتباری ـ 
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 :1/1/1215مورخ  3299/1نظریه شماره 

ها است، لذا اوراقی های صادره بر عهده بانکقانون صدور چک فقط شامل چک

گذارد اختیار مشتریان میکه مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان به شکل چک در 

 مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد شمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

درخواست صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده چک بطور مطلق نیاز به 

 تودیع خسارت احتمالی ندارد.

 های بانکیها در خصوص حوالهنمونه دادنامه

موضوع پرونده شماره  19/14/1291مورخ  9149915112641258دادنامه شماره 

دادگاه عمومی حقوقی مشهد، به خوبی به تحلیل حواله این مؤسسات  21شعبه  914332

هایی که امروزه در روابط تجاری یا معامالتی مردم نظر به اینکه جایگاه حواله»پرداخته است: 

ت گیرد، منطبق با تعریفی اسرنده قرار میعهده مؤسسات صادر و در اختیار افراد به عنوان دا

آن قانون ارائه کرده و نظر به اینکه قانون تجارت هیچ  214که قانون تجارت از چک در ماده 

های دولتی شرطی را برای اینکه چک حتماً فرم چاپی خاصی داشته باشد یا لزوماً توسط بانک

نشان  214عموم و اطالق ماده  یا خصوصی صادر شده باشد، تعیین نکرده است و در حقیقت

ا تواند منطبق بالحسنه یا مؤسسات مالی و اعتباری میهای صندوق قرضدهد که حوالهمی

مبنای  هایی باشود؛ اگرچه دستورالعملچک تلقی شود یا به عبارتی همان چک محسوب می

 چک منع کرده الذکر یاهای فوقها و مؤسسات را از چاپ و انتشار حوالهقانون، این صندوق

های است اما این ممنوعیت فقط نشان دهنده این است که این اقدام مؤسسه در انتشار حواله

موردنظر تخلف بوده است اما در صورت انتشار حواله و در اختیار مردم قرار گرفتن آن، 

 هایبرد، البته دیدگاهآثاری که بر آن از لحاظ حقوقی حاکم خواهد شد را از بین نمی

شود، مشمول ها چون به عنوان حواله صادر میلفی هم در خصوص اینکه این حوالهمخت

د، گیراطالق تعریف چک و اسناد تجاری موردنظر قانونگذار در قانون تجارت قرار نمی

ود ها را در حدوجود دارد اما به نظر دادگاه، عرف مسلم مردم، اعتبار تأثیر حقوقی این حواله

جارت به رسمیت شناخته و در مبادالت مردم نشان دهنده اعتماد های موضوع قانون تچک
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ها به عنوان یک وسیله پرداخت قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است. شاید آنها به حواله

قانون تجارت است اما از  214ها مشمول اطالق ترعیف چک در ماده گفته شود این حواله

نیست؛ در این خصوص نیز عملکرد مردم در  مزایا و اوصاف تجاری اسناد تجاری برخوردار

ها )چه به عنوان ضامن یا ظهرنویس مبادله این اسناد نشان داده که امضای ظهر و روی حواله

و صادرکننده( به عنوان یک وسیله و تضمین پرداخت از ناحیه تمام امضاکنندگان نسبت به 

رای د ندارد اما حق مطالبه بشود. به عبارتی گرچه یک دین بیشتر وجودارنده آن تلقی می

تواند طلب خود را به موجب آن حواله از هریک از دارنده متعدد خواهد بود و دارنده می

قانون  342و  342ّباشد که در ماده کنندگان آن مطالبه کند که این تضامنِ قراردادی میامضا

دو دیدگاه  تجارت هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با وصف مراتب با هر

 «.وندشصادرکننده و امضاکننده ظهر حواله مجتمعاً مسئول پرداخت وجه حواله محسوب می

 894921موضوع پرونده شماره  1/9/89-8949915112341119در دادنامه شماره  

.. به طرفیت خانم .راجع به تجدیدنظر خواهی آقای جعفر»دادگاه عمومی مشهد:  29شعبه 

صادره  234/89/154در پرونده شماره  2/5/89مورخ  2/351امه شماره .. نسبت به دادن.شمسی

شورای حل اختالف مشهد که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت  154از شعبه 

مؤسسه مالی و  4494491مبلغ چهارمیلیون تومان از جهت وجه یک فقره چک شماره 

ست .. شده ا.درسی در وجه خانم شمسیاعتباری مهر شعبه خیام مشهد و نیز پرداخت هزینه دا

و علت تجدیدنظر خواهی را در این می داند که محکوم له سمت ندارد، نحوه تحصیل سند 

معلوم نیست و بدهی به خانم شمسی وجود ندارد، نظر به اینکه سند مستند دعوا، هرچند از 

شده  و اصالحات بعدی خارج است و در متن آن تصریح 1255شمول قانون صدور چک 

قانون تجارت است و از آثار و حقوق اسناد تجاری برخوردار  214اما همچنان مشمول ماده 

باشد و از حیث ظاهری و شکلی که عرف آن را معیار مهم تشخیص ماهیت سند تجاری می

داند نیز، دارای ماهیت سند تجاری چک است و در روابط صادرکننده، محال علیه و می

های قانون صدور چک از آن سلب شده اما سایر آثار قانونی و اصول تدارنده نیز تنها حمای

اسناد تجاری در مورد آن اعمال خواهد شد و نظر به اینکه دارنده سند تجاری براساس روابط 

عادی و عرفی متصرف سند شده است و علت صدور سند هر چه باشد تأثیری در حقوق 
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به براتی یا حفظ ارتباط آنها، دارنده سند را از  دارنده نخواهد داشت زیرا تبدیل رابطه پایه

کند و صادر کننده باید از عهده خالف ظاهر سند برآید نیاز میاثبات علت دین و طلب بی

یا برائت ذمه خود را مدلل نماید و اصل در تصرفات اشخاص، قانونی بودن آن است مگر 

ورثه مرحوم رحیم صادر شده و خالف این امر به اثبات رسد و نظر به اینکه چک در وجه 

های حصر وراثت و مالحظه ظهرنویسی چک، سمت دارنده فعل و انحصار حسب گواهی

باشد و بنابراین ایراد به سمت دارنده سند توجیهی ندارد ایشان نسبت به حقوق سند، مدلل می

ی تی حاکقانون مدنی اگر در متن یا حاشیه سند، عبار 1242-1242و نظر به اینکه حسب ماده 

شود از برائت ذمه صادرکننده یا کاهش تعهد وی ذکر شده باشد به خود دارنده استفاده می

و در این مورد نیز مبلغ چهار میلیون تومان تصحیح شده و مبلغ سه میلیون تومان قید شده 

ت باشد زیرا به منزله ابرای بخشی از دین اوساست و این امر نیازمند به تأیید صادرکننده نمی

ومان شود و بنابراین سند مستند دعوا تا مبلغ سه میلیون تو تنها بر ضرر دارنده سند استفاده می

گردد و نظر به اینکه اصل بقای تعهدات و متعهد سند دلیل به عنوان دلیل کافی محسوب می

اعتباری سند یا پرداخت وجه آن را ارائه نداده و به حکم اصل استصحاب باید از عهده بی

قانون آئین دادرسی مدنی( و نظر به اینکه از حیث اصول دادرسی نیز مقررات  98آید )ماده بر

رعایت شده و  علتی جهت نقض رأی شورای حل اختالف در پرونده وجود ندارد لذا دادگاه 

قانون شوراهای حل اختالف ضمن رد تجدیدنظر خواهی اوال  21با اجازه حاصل از ماده 

ارد دداند و رأی بر تأیید آن صادر و اعالم مییلیون تومان ثابت میدعوا را تا مبلغ سه م

میلیون تومان دیگر باتوجه  1نماید( ثانیاً نسبت به مبلغ مازاد بر آن یعنی )دادنامه را استوار می

گفته شد، با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم  1242و  1242به آنچه در خصوص مواد 

 .«دارد رأی دادگاه قطعی استه )تجدیدنظر خوانده( صادر و اعالم میحقی خواهان اولیبر بی

 

 مالی یا غیرمالی بودن دعوای اسناد تجاری (0-6

 حواله های بانکی  ،چک، سفته (0-6-0

 قانون مدنی، در حکم منقول و مالی است.       24دعوای اسناد تجاری، طبق ماده 
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 استرداد الشه چک ( 0-6-6

ا غیر مالی بودن دعوای استرداد الشه چک یا سفته که یکی از در خصوص مالی ی

دعاوی مرتبط با اسناد تجاری است، اختالف نظر وجود دارد. اما به نظر نگارندگان، از آنجا 

کند، این که خواهان این دعوا به سبب یکی از دو علت ذیل دعوای استرداد را مطرح می

 دعوا غیر مالی است:

خوانده مستحق وجه آن نیست و سند را به طریق غیرقانونی  خواهان معتقد است -1

 به دست آورده است.

خواهان وجه آن چک یا سفته را به خوانده پرداخت کرده است.)البته همیشه این  -2

گونه نیست که وجه را پرداخت کرده باشد. برای مثال مدعی فسخ است و تقاضای 

 استردادچک خود را هم می کند.(

حالت خواهان ادعای مطالبه هیچ مالی را ندارد و خواهان سند، بدون وجه در هر دو 

 آن است. دو نظریه مشورتی نیز این نظر را تایید می کند که در ادامه به بیان آن ها می پردازیم.

 

  استرداد الشه چک و سفته غیر مالی است. 1 هیقوه قضائ یاداره کل حقوق یمشورت هینظرـ 

سفته غیر مالی است. چنانچه دارنده الشه چک و سفته مدعی استرداد الشه چک و 

طلب به استناد آن باشد، برای مطالبه وجه می تواند در قالب تقابل یا مستقل اقامه دعوا نماید 

 و بر اساس آن هزینه دادرسی وصول خواهد شد.

 : دعوای استرداد اسناد تجاری اعم از چک22/14/82-19314/1نظریه مشورتی شماره  -

و سفته و برات دعاوی غیرمالی تلقی می شود. زیرا به هر سببی که این اسناد از فردی که نزد وی 

بوده مطالبه شود، چون در مطالبه آن ها مورد دادو ستد نیست بلکه اوراقی مطالبه می شود که 

 برای صاحب آن اعتبار و ارزش خاصی دارد. لذا این دعاوی را باید غیر مالی تلقی نمود.

                                                   
 :  پرونده شماره✅، 25/45/91-1462/1 :هنظری شماره ✅ ،25/5/91: ختاری ✅ 1
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 استرداد الشه چک یبودن دعوا یعنوان: مال 

 9219971226611117:یدادنامه قطع شماره

 1692/11/19:یدادنامه قطع خیتار

 یدادرس نهیهز زیبوده و مست زم وار یمال یاسترداد الشه چک، در زمره دعاو یدعوا
 است. یمال یدعاو

 استان ترران دنیریدادگاه تمد 66مست اران شعبه 

 یمیت کر یریخ

 

 یثبت هیاسترداد چک با وجود صدور اجرائ یعنوان: دعوا 

 9219971221811811:یدادنامه قطع شماره

 1692/15/27:یدادنامه قطع خیتار

مذکور  هیکه اجرائ یصادر شده باشد تا زمان ی بت هیکه نسبت به چک اجرائ یدر صورت
 استمان ن واهد داشت. تیاسترداد چک مذکور قاب  یابطا: ن ده باشد دعوا

 نیر استان ترران ت مست ار دادگاه دیدادگاه تمد 8شعبه  سیرئ

 یریت ام یریصف

 دعاوی دادرسی هزینه واریز مستلزم و بوده مالی دعاوی زمره در چک، الشه استرداد دعوای

 .است مالی

 نمونه رای در این خصوص 

 9249914222244411: نهایی رای شماره 1292/41/19: نهایی رای تاریخ
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 بدوی رایـ 

 به. ک.س طرفیت به. ح.س و. ح.س وکالت با. ل.م و. ل.ر دعوی خصوص در

 یک اداسترد به خواندگان الزام و محکومیت بر حکم صدور و رسیدگی استدعای خواسته

 و دادرسی هزینه از؛ اعم وارده خسارت انضمام به 836488/563 شماره به چک فقره

 از خارج و است کننده صادر مدیونیت بر دایر چک صدور اینکه به نظر وکیل الوکالهحق

 مستنداً و هندانست دلیل به متکی را خواهان خواسته دادگاه لذا باشد،می طرفین قراردادی روابط

 اعالم و صادر را خواهان دعوی بطالن به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 191 ماده به

 رد تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف و حضوری صادره رأی. نمایدمی

 . است تهران استان تجدیدنظر محترم محاکم

 یازرلو ـ تهران حقوقی عمومی دادگاه 19 شعبه رئیس

 نظر تجدید دادگاه رای

 و. ح.س آقای وکالت با. ل.م آقای. 2.ل.ر آقای. 1تجدیدنظرخواهی درخصوص

 از صادره 21/8/1291 ـ 882 شماره دادنامه به نسبت. ک.س آقای طرفیت به. ح.س آقای

 هب خواهان دعوی بطالن به حکم صدور متضمن که تهران حقوقی عمومی دادگاه 19 شعبه

 تومان میلیون سی و صد یک مبلغ به 836488/563 شماره به چک فقره یک استرداد خواسته

 لهمرح در دادرسی هزینه باشدمی مالی موضوع چک استرداد اینکه به توجه با باشد،می

 نقص واجد جهت این از پرونده است ننموده تودیع که تومان 235444 مبلغ به تجدیدنظر

 این از و شده محاسبه مالی غیر بدوی مرحله در نیز دادرسی هزینه تمبر ابطال ضمناً باشدمی

 یناًع کسر آمار از نقص رفع جهت را پرونده است مقرر دفتر باشدمی نقص واجد نیز جهت

 .نددار ارسال دادگاه این به عیناً نقص رفع از پس تا اعاده بدوی محترم دادگاه دفتر به

 هزینه دادرسی ( 0-8
هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم 

قانون آیین  524ماده  .دادخواست از خواهان به صورت ابطال و الصاق تمبر پرداخت میگردد

هزینه برگ هایی که به دادگاه  -1دادرسی مدنی مقرر میدارد هزینه دادرسی عبارت است از 
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 های مشترک اسناد تجاری )اسناد براوتی(ویژگی (6-8

اده فاسناد تجاری به معنای عام هر سندی است که در روابط تجاری، تجّار از آن است

اسناد تجاری در معنای خاص به اسنادی  ....کنند مانند برات، سفته، چک، قبض انبار ومی

شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به اطالق می

زات و گیرند و از امتیای پرداخت قرار میجای پول وسیلهباشد و بهسررسید کوتاه مدت می

ها کنند. این اسناد شامل برات، سفته و چک هستند که به آنرات ویژه قانونی تبعیت میمقر

 شود.های این اسناد به شرح ذیل اشاره میشود که به ویژگیاسناد برواتی نیز گفته می

وصف تجریدی بودن اسناد تجاری )اصل غیر قابل استناد بودن  (6-8-0

 ایرادات در مقابل دارنده(

ح که سند تجاری و امضای مندرج در آن مجرد از تعهّد پایه است و بدین توضی

اگر  ی منشأ سند باشند؛ بدین توضیح کهدارندگان اسناد تجاری نباید نگران وضعیت معامله

معامله مطروحه فسخ یا باطل و یا به لحاظ فضولی یا اکراه یا عدم رشدِ یکی از متعاملین 

دات ناشی از صدور سند تجاری بگذارد. الزم به ذکر است غیرنافذ شود نباید تأثیری بر تعهّ

ند ای که سوصف تجریدی منحصر به مرحله صدور سند تجاری نیست بلکه در هر مرحله

گردد )اعم از اینکه امضاء در مقام صدور سند باشد یا ظهرنویسی تجاری امضاء و مبادله می

( و صادر )امضاء "ب"ای را به نفع سفته "الف"یا ضمانت( این وصف وجود دارد؛ مثالً اگر 

مورد  "د"ظهرنویسی )امضاء( کرده و به همین ترتیب نیز به نفع  "ج"آن را به نفع  "ب"

ضمانت )امضاء( گردد، کلیه امضاء کنندگان  "ه"ظهرنویسی مکرر قراردهد و باالخره توسط 

د بوده و چون هر یک در برابر دارنده، متعهّ "ه"و  "د"و  "ج"و  "ب"و  "الف"سفته اعم از 

اند از ایشان به دلیل وجود یک رابطه حقوقی منشأ اقدام به امضاء سفته موصوف نموده

)صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته( لذا در کلیّه این مراحل تجرید و جدایی رابطه حقوقی 

ات این اصل استثنائاتی دارد که ایراد 1منشأ نسبت به رابطه حقوقی جدید قابل مالحظه است.

 شود:باشد که به شرح ذیل اشاره میقابل استناد می

                                                   
 .141مسعودی، بابک، مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری، صفحه  -1
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 دارنده حسن نیت نداشته باشد  (6-8-0-0

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه 

ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته 

با حسن نیت سند تجاری شخصی است که سند را از طریق صحیح دریافت باشد. دارنده 

به عبارت دیگر از ایرادات سند تجاری اطالعی نداشته و آن را بدون تبانی با .کرده باشد

ی مطلع به ایراد، تحصیل نموده باشد. پروفسور اشمیتوف، دارنده با حسن نیت را بدین دارنده

 کند:شرح تعریف می

نظم کند که ظاهراً کامل و محسن نیت کسی است که براتی را دریافت میدارنده با » 

است و این عمل را با حسن نیت و بدون اطالع از هرگونه نقص در حق مالکیت فردی که 

کند و قبل از گذشتن سر رسید برات و بدون اطالع از اینکه برات نکول آن را به او منتقل می

حصیل سند با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده در صورتی که ت 1«.شده، انجام دهد

باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود، این ایراد برخالف اصل غیرقابل 

استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت و ایراد مزبور از شمول اصل عدم 

 2گردد.توجه ایرادات خارج می

 

 2قانون صدور چک 13ماده  تحصیل سوء از طریق مجرمانه 

                                                   
 .583، جلد دوم، صفحه 1218اشمیتوف،کالیو ام، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، پاییز  -1

 .64پنجم، صفحه  بینه، چاپ نگاه انتشاراتکاربردی،  تجارت بهرام، حقوق بهرامی، -2

 از یا و شده لجع یا سرقت یا مفقود چک اینکه به تصریح با هاآن قانونی مقامقائم یا ذی نفع یا چک صادرکننده: »13ماده -2

 به را چک هوج پرداخت عدم دستور تواند کتباًمی گردیده تحصیل دیگری جرائم یا امانت در خیانت یا کالهبرداریطریق

 بانک چک ارائه صورت در و کرد خواهد خودداری آن وجه پرداخت از دهنده دستور هویت احراز از پس بانک بدهد بانک

 دمع دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده. نمایدمی تسلیم و صادر شده اعالم علت ذکر با را پرداخت عدم گواهی

 ازاتمج بر عالوه دهنده دستور گردد ثابت شده پرداخت عدم موجب که ادعایی خالف و هرگاه کند شکایت داده پرداخت

 «.شد خواهد محکوم کلیه خسارات وارده به دارنده چک پرداخت به قانون این 1 ماده در مقرر

 ردیدهگ واگذار او به چک یا شده ظهرنویسی یا صادر او نام به چک که است کسی ماده این مورد در ذینفع -1تبصره 

 شودمطابق این ماده صادر می پرداخت عدم دستور که موردی در(. گردیده واگذار به او حامل وجه در چک یا) باشد



 همیار دادگاه حقوقی/ 111

 

 تحصیل سوء از طریق مغرضانه
 19در مقررات قانونی ایران نصی نداریم اما در ماده 

 کنواسیون ژنو اشاره شده است

 

 سند تجاری:ـ نه نکته طالیی تحصیل مجرماـ 

در تجاری را صاگرچه تحصیل سند مجرمانه است؛ اما شخص، با اختیار و اراده، سند 

دهد یا آنکه دارندة سند تجاری با ارادة خود آن را مورد و در اختیار گیرنده اوّلی قرار می

دهد؛ مانند آنکه تحصیل سند به واسطة کالهبردرای یا خیانت در امانت ظهرنویسی قرار می

شود باشد: در این حالت نسبت به دارنده با حسن نیت، اصل عدم استماع ایرادات جاری می

و ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطة بین مدعی و شخص بالفصل او مسموع است؛ 

زیرا سند تجاری منتسب به ارادة صادرکننده و ظهرنویس است و جرم صورت گرفته، انتساب 

 کند.سند به ارادة شخص را منتفی نمی

دة درکننتحصیل سند تجاری مجرمانه است و سند تجاری بدون اختیار و ارادة صا

آید؛ مانند تحصیل سند تجاری به موجب شود و به گردش در میسند از ید او خارج می

سرقت یا مفقودی سند: در این حالت از آنجا که تصرف سند و گردش آن برخالف اراده 

شخص صورت گرفته و ارادة شخص در گردش سند تجاری نقش نداشته است، حتی نسبت 

منشأ چنین سندی اطالعی نداشته است، نباید متضمّن ارزش و ای که از ماهیت و به دارنده

                                                   
 سدودیم حساب در دهنده دستور انصراف بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا

 .نماید نگهداری

به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف دستور دهنده مکلف است پس از اعالم  -2تبصره 

مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور 

 کند.بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می

توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به ی را نمیهای تضمین شده و مسافرتپرداخت چک -2تبصره 

آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 

 ( محفوظ خواهد بود.13)
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اثر حقوقی باشد؛ بنابراین، در این حالت، ایراد تحصیل مجرمانة سند تجاری نسبت به تمام 

 1اشخاص مسموع و قابل استناد است.

تیچک ضمانت به دارنده ثالث با حسن ن یدیعنوان: اختصاص وصف تجر 

 9149914214141221:یدادنامه قطع شماره

 1291/14/19:یدادنامه قطع خیتار

ثالث قابل طرح است و نه در  تیچک در مورد دارنده با حسن ن یدیوصف تجر 

صادر شده است و تعهد  یکه بابت ضمانت انجام تعهد یکننده آن. لذا چک افتیمورد در

 هیاول رندهیچک توسط گ یدیو استناد به وصف تجر ستیانجام شده است قابل وصول ن زین

 مورد است. یچک ب

 یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 238: مستندات

 استان تهران ـ مستشار دادگاه دنظریدادگاه تجد 56شعبه  سیرئ

 یـ رمضان یاهوارک

بودن چک در وجه حامل یامان یعنوان: ادعا 

 9249914946144154:یدادنامه قطع شماره

 1292/42/12:یدادنامه قطع تاریخ

 رایز یستکه چک در وجه حامل باشد اصوالً مسموع ن یبودن در فرض یامان یادعا 

 ثابت شود. یعدم استحقاق و ینکهحاملِ سند محق به مطالبه آن است مگر ا

 یزادهـ عل یقاسم حیدری   کشور یعال یواند 1مستشاران شعبه 

                                                   
 219، ص1298شانزدهم، تابستان دکتر محمدمهدی توکلی، مختصر حقوق تجارت، انتشارات نشر مکتوب آخر، چاپ  - 1
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 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیهـ 

 :5/1/1294مورخ  2526/1الف( نظریه شماره 

ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت یا سرقت 

های موضوع پرونده حقوقی موجب توقیف رسیدگی یا رباخواری و یا... در خصوص چک

دگی خود آ.د.م. است و دادگاه باید به رسیق. 19در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 

ادامه داده و باتوجه به دالیل و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز 

ّباشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور به صدور قرار توقف رسیدگی نمی

حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر گردد. این رأی برای 

 ی منبع خواهد بود.دادگاه حقوق

 ؛11/5/1284مورخ  5451/1ب( نظریه شماره 

های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 19دادگاه وفق ماده 

 نماید )قرار توقف دادرسی(.رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف می

 :25/2/1281مورخ  2482/1نظریه شماره 

انی و... بودن آن نزد واگذارنده به خواهان ادعای صادرکننده چک در مورد ام

دعوی، تاثیری در حقوق خواهان که چک با ظهرنویسی به وی واگذار شده ندارد، لکن می 

 تواند با تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذارنده در مقام استیفای حقوق خود برآید.

 رویه قضاییـ 

در این خصوص، بین حقوق دانان ونیز قضات اختالف نظر است. برخی تحصیل  

مجرمانه سند تجاری را مانند سایر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت غیر قابل استناد می 

مورخ  849و  848دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره  216دانند. برای مثال شعبه 

ف( علیه )ب( مبنی بر خیانت در امانت و محکومیت در خصوص شکایت )ال 2/6/1281

از آنجا که چک به » کیفری متهم، در مورد دادخواست استرداد الشه چک بیان می دارد: 

مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت، اختالفات صادر کننده چک و دارنده 
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ه بر سوءنیت دارندگان بعدی اقاماول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی 

نشده است؛ لذا دارنده فعلی چک به عنوان دارنده با حسن نیت بوده بوده و استرداد چک از 

 و بنابراین حکم به رد دعوا صادر می کند.« وی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد

اد است. استناما برخی دیگر آن را در شمار ایراداتی می دانند که در برابر همگان قابل 

 19/9/1281 – 2531دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب رای شماره  21برای مثال شعبه 

در خصوص چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل 

گردیده است. با این استدالل که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد 

قانونی است. حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر کرده است. فاقد ارزش و اعتبار 

 .. نسبت... به طرفیت ابرهیم.در خصوص تجدید نظر خواهی احمد» در این رای آمده است: 

دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله  216صادره از شعبه  849و  848به دادنامه شماره 

ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده .. ... به مبلغ.چک مورد امانت به شماره

به شرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد، به 

لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش 

تجدید نظر خوانده مراجعه نماید؛ و اعتبار است و ذی نفع می تواند جهت مطالبه خسارت به 

قانون آیین  258لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 

دادگاه عمومی  216.. صادره از شعبه .دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره

ادعا تهران در خصوص رد دعوی تجدید نظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد 

توسط تجدید نظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدیدنظر خواه صادر و 

 1« اعالم می گردد.
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بودن چک یدر فرض امان تیعنوان: حفظ حقوق دارنده با حسن ن 

 9149914214341292:یدادنامه قطع شماره

 1291/14/24:یدادنامه قطع خیتار

 آورد. یوارد نم تیده با حسن نبه حقوق دارن یبودن چک، خلل یامان 

 قانون تجارت 212و 214، 249 ،239: مستندات

 استان تهران ـ مستشار دادگاه دنظریدادگاه تجد 59شعبه  سیرئ

 یـ عاشورخان ینجف

 مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاریـ 

 94-111-931شماره پرونده 

 ـ سؤال

قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت  155ماده  5و  2به بندهای  باتوجه -1

توان های دینی به عنوان شاهد در دعاوی میرا جزء شرایط شاهد اعالم نموده آیا از اقلیت

 تحقیق نمود و اظهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟

در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث آیا اجرای اصل عدم ایرادات  -2

 باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.می

 24/1/1294-2154/1نظریه شماره 

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیهـ 

ز ا مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم

برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری 

مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده 

قانون  213و  212و  212و  214و  249و  239و  235باشد که مقرراتی نظیر مواد آن می
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در موارد که دارنده ی سند تجاری باید ضامن معرفی کند، مدت این ضمان .  2

حداقل سه سال است؛ یعنی اگر ضامن مذکور برای ضمان خود مدتی بیش از سه سال 

مشخص نکرده باشد، مدت ضمان سه سال است و اگر در این مدت سه سال مبلغ سند تجاری 

ورت نگیرد، دیگر دعوی، علیه ضامن توسط شخصی رسما مطالبه نشود یا اقامه ی دعوی ص

مسموع نیست و فقط طرح دعوی علیه شخصی که به صورت ناروا، وجه سند را دریافت 

 ق.ت( 261کرده است، امکان پذیر است.)م 

. اگر پس از مفقود شدن سند تجاری، الزم باشد که تادیه سند تجاری صورت گیرد 2

اری کند، صاحب سند تجاری مفقود می و شخصی که ملزم به تادیه است، از تادیه خودد

تواند برای حفظ حقوق خود، مانند استفاده از اصل مسئولیت تضامنی، اعتراض عدم تادیه 

ساعت از موعد تادیه سند تجاری، تنظیم شود. در  23نماید. این اعتراض باید حداکثر ظرف 

نیز  ند تجاریصورت رعایت تکالیفی قانونی رعایت مواعد قانونی بقیه حقوق دارنده س

 ق.ت(265محفوظ است. )م 

 سئوالـ 

ر تواند علیه صادگر کسی چکی به دیگری داد و دارنده آن را مفقود کرد، آیا میا

 کننده اقامه دعوی مطالبه وجه چکِ مفقود را بکند؟

 جوابـ 

تا  261قانون تجارت، مقررات راجع به مفقودی برات در مواد  215باتوجه به ماده 

نسبت به مفقود شدن چک نیز جاری است. بنابراین در صورت گم شدن چک، ق.ت،  261

د چک در مور "نسخه قبول شده"ثانی و ثالث ندارد و  با توجه به این که چک معموالً نسخه

تواند با طرح دعوی به طرفیت ی چکِ گم شده میق.ت، دارنده262منتفی است، مطابق ماده 

ئولین چک، با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محال علیه، صادر کننده و سایر مس

محکمه مطالبه کند. البته تکلیف محال علیه به تأدیه وجه چک در صورتی است که چک 

 مورد ادعای خواهان محل کافی داشته باشد.
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در خصوص مفقود شدن چک، عالوه بر راه حل حقوقی مقرّر در موارد فوق، قانون 

بینی کرده است و بر اساس آن شخصی اه حل دیگری نیز پیشر 13صدور چک، در ماده 

ای که ورقه یا اوراق دسته که ورقه چک را گم کرده، اعم از صاحب حساب و صادرکننده

چک خود را گم کرده است و یا شخص ذینفع که مدعی است دارنده واقعی چک است و 

قانون صدور چک،  13ه تواند مطابق ترتیبات مادورقه چک در نزد او گم شده است، می

کتباً دستور عدم پرداخت چک گم شده را به بانک محال علیه بدهد و پس از آن الزم است 

شکایت خود را به مرجع قضایی )دادسرا( تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی 

تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. بدیهی است، در صورتی که چک مزبور در 

شخص دیگری قرار گرفته باشد که مدّعی است دارنده و ذی حق چک است، او هم  تصرّف

تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت نماید و هرگاه خالف ادعایی که می

قانون  1موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده 

ات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. در واقع، صدور چک، به پرداخت کلیه خسار

ند. کدر فرض اخیر، مرجع قضایی به دو شکایت متقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می

بنابراین، اگر شخصی که مدعی گم شدن چک است ادعای خود را ثابت کند، حکم مقتضی 

 1شود.علیه متصرف غیر قانونی چک صادر می

 ر موقت در اسناد تجاری صدور دستو (6-6-00

 ابتدای بحث را با طرح سوالی آغاز میکنیم 

 6پرسشـ 

در وجه  یاسناد تجار کهیقانون تجارت در صورت 222و  222توجه به مفاد مواد  با

مفقود شود سپس مفقودکننده، دادخواست مطالبه وجه اسناد مذکور را به  یقیاشخاص حق

 ست؟یدادگاه چ فهیدادگاه کند، وظ میو تقد میکننده تنظصادر تیطرف
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 یاتفاق نظرـ 

)چک، سفته و برات( باشد موضوع مشمول مقررات  ،یمنظور از اسناد تجار چنانچه

قانون  222و  222و از شمول مواد  باشدیعنوان قانون خاص مقانون تجارت، به 262ماده 

ا ب تواندیمفقود شده، م یکه چک و یمثال، دارنده چک یلذا برا باشد،یمذکور خارج م

برات متعلق به اوست با  کهنیپس از اثبات ا»... قانون تجارت  262استفاده از مقررات ماده 

 «وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند. هیدادن ضامن، تأد

 یعال تیاه نظرـ 

ده صادر ش یقیاعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حق یاسناد تجار اگر

ثابت کند وجه سند  نفعیذ کهیقانون تجارت، در صورت 262قود شود، مستفاد از ماده مف

 با دادن ضامن وجه سند را به حکم دادگاه مطالبه کند. تواندیاست، م یمتعلق به و یتجار

 0پرسشـ 

 اق دارد؟انطب یبر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانون یصدور دستور موقت مبن ایآ

 تیاکثر نظرـ 

و  یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 214ماده  تیعموم کهنیبه ا تیعنا با

واجد  زیو قانون صدور چک ن شودیم زیو اطالق آن شامل چک ن یانقالب در امور مدن

وصف  ست،یژنو ن ونیعضو کنوانس رانیا کهنیاست و با توجه به ا یفریک تیبستر و ماه

 نیامر است. مطابق ا نیا نیقانون چک مب 13و ماده  ستین رفتهیپذ رانیدر حقوق ا یدیتجر

پرداخت آن را گرفت،  یجلو توانیماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد م

با قانون و مقررات عام دستور موقت  یرتیماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغا

احراز  تصدور دستور موقت در صور دمبر ع یلیباشد دل فتادهیاتفاق ن یندارد، چنانچه جرم

و  یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 214وصف حوزه ماده  نیوجود ندارد. با ا طیشرا

در خصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت  یانقالب در امور مدن

 .باشدیم ریپذامکان هیفدر مانحن
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 تیاقل نظرـ 

 باشندیپرداخت مؤجل م تیماه یچک برخالف سفته و برات که دارا کهنیبه ا نظر

دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگرچه با دستور مهلت دیوجه نقد بوده و نبا نیجانش

خت امتناع از پردا ییموارد استثنا کنیدارد؛ ل رتیچک مغا تیبا ماه ردیموقت صورت پذ

قانون خاص موارد عدم پرداخت  نیطابق اشده و م انیچک بصدور قانون  13در ماده 

و  یعموم یهادادگاه یدادرس نییطبق قواعد عام )قانون آ توانیمشخص شده است؛ نم

 توانیبا وجود حکم خاص نم رایز .پرداخت چک را گرفت ی( جلویانقالب در امور مدن

 .ستین ریپذانامک هیفصدور دستور موقت در مانحن ن،یبر حکم عام تمسک جست. بنابرا

 یعال تیاه نظرـ 

ها آن یمقام قانونقائم ای نفعیکننده چک، ذقانون صدور چک، صادر 13ماده  مطابق

در  انتیخ ،یکالهبردار قیاز طر ایچک مفقود، سرقت و جعل شده و  کهنیبه ا حیبا تصر

کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به  تواندیشده است، م لیتحص گرید میجرا ایامانت 

موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون  کهنیبانک بدهد؛ لذا با توجه به ا

انواع چک به شرح مندرج در ماده  یحقوق تیمشخص شده است و با توجه به مراتب و ماه

به  بر عدم پرداخت وجه چک یقانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبن 1

و فلسفه  یبا اصول کل ریامغ 1219مصوب سال  یمدن یدادرس نییقانون آ 214استناد ماده 

ات قض تینظر اقل ن،یبنابرا .اسناد است گونهنیصدور چک و اصل سرعت و گردش در ا

 .شودیم دییتأ زیتبر یدادگستر

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 2/2/1282مورخ  1129/1نظریه شماره 

( اصالحی قانون صدور چک مقررات مربوط به چگونگی دستور عدم 13در ماده )

پرداخت ذکر شده است و کسی که مدعی است دارنده چک حق استفاده از وجه چک را 

 13ّبایست با رعایت مقررات ماده به لحاظ مفقود شدن و یا تحصیل مجرمانه چک ندارد می

مرجع قضائی به صرف اعالم همان قانون در مقام جلوگیری از پرداخت چک برآید و 

تواند دستور جلوگیری از پرداخت وجه شکایت شاکی و بدون رعایت همان مقررات نمی


