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فصلاول

معرفی دعاوی بانکی و
نمونه دادخواست

معرفیدعاویبانکی
در عالم واقع دعاوی متعددی از سوی بانک ها علیه مشتریان و عکس آن اتفاق می افتـد.
ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به صورت خالصه شیوههای طرح و دفاع از هر دعوا را
به صورت اختصاری توضیح دهیم.
گفتار اول :دعاوی بانک علیه مشتریان
الف) دعوای مطالبه طلب از سوی بانک :این دعوا در صورتی مطرح میشود که وثـایق و
تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند ،در اینصورت بانک میتواند در مقام مطالبه طلـب
دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصـلی مطـرح نمایـد .ایـن دعـوا بایـد در دادگـاه
عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانـده طـرح مـی
شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلـف اسـت هزینـه دادرسـی معـادل
۱/3درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخـت نمایـد .البتـه همـراه دعـوای
اصلی مطالبه طلب ،خواسته های تبعـی از جملـه خسـارت تـأخیر تأدیـه و هزینـه هـای
دادرسی ،حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید میشود.
ب) دعوای مطالبه ارز خارجی :در مواردی که بانک به مشتری خـود وام ارزی یـا ارز از
بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند
مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید .این دعوا
همانند دعوای باال در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامـت خوانـده از
سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنـوان یـک دعـوای مـالی
هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نـرخ شـاخص بانـک مرکـزی
محاسبه و اخذ خواهد شد.
ج) تقاضای اجراییه از اجرای ثبت :نظر به اینکه اصوالً تمامی تضمینات و وثایق بانکی بـه
صورت اسناد رسمی تنظیم میشود و از سوی دیگر حتی قراردادهـای عـادی فـی مـابین
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مشتری و بانک نیز در حکم اسناد الزم االجر میباشد .بانک ها در مواردی که مشـتری از
قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صـدور
اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای میکند .دفترخانه تنظیمکننـده
قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسـناد الزم االجـرا مصـوب  ۳۱87نسـبت بـه
اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر میکند و در خصوص اسناد عـادی اجـرای ثبـت محـل
تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد
اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عـدم پرداخـت دیـون از سـوی متعهـد مراحـل
بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیـین نامـه اجـرای اسـناد الزم االجـرا
صورت میپذیرد .بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه بـه نفـع
دولت برداشت و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده میشود.
د) دعوای مطالبه سفته یا چک :معموالً بانـک هـا عـالوه بـر وثـایق ملکـی بـرای تضـمین
بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک ،سفته ،بـرات بـه مبلـغ
چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا بـا مشـکل
مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردیـد بانـک بـرای مطالبـه
طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند .این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل
انجام تعهد ،محل گواهی عدم پرداخـت و محـل اقامـت صـادر کننـده مطـابق رأی رویـه
شماره  ۳۱83/۱/۵۱ -۳۳8قابل طرح است .معموال دعوای علیه صـادرکننده و ضـامن بـه
صورت تضامنی مطرح میشود.
این دعوا مالی بوده و باید هزینـه دادرسـی معـادل ۱/3درصـد خواسـته (وجـه چـک یـا
سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.

دعاوی بانکی در رویه دادگاهها

21

گفتار دوم :دعاوی مشتری علیه بانک و مطالبه اجرت المثل
الف) دعوای فک رهن :این دعوا زمانی مطرح میشود که با وجود بازپرداخت وام از سـوی
مشتری بانک به دالیل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسـارت
مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنـی اسـتنکاف مـی کنـد در ایـن
صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی سمت یا ذی حق در طرح دعوا میباشـد مـی تواننـد
دادخواست فک رهن و مطالبه اجرت المثل ایـام عـدم فـک رهـن را بـه دادگـاه عمـومی
حقوقی محل وقوع مال غیر منقول با پرداخت هزینه دعاوی مالی و مقوم نمودن خواسـته
دعوا دویست و یک میلیون ریال تقدیم نماید.
ب) دعوای الزام به ارائه مفاصای وام :این دعوا زمانی مطرح میشود که مشـتری معتقـد
است حساب های بانکی برای محاسبه وام و سود آن مطابق قوانین و مقررات بانکی نبوده
یا متضمن اشتباه می باشد و بانک نیز حاضر به ارائـه اسـناد و مـدارک در ایـن خصـوص
نیست .الجرم مشتری برای مشخص شدن میزان وام و سود آن و همچنین میـزان مبلـغ
پرداختی دست به دامان محاکم قضایی میشود.
این دعوا غیر مالی بوده و در ایجاد دعوا ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی حساب های
مشتری با بانک از محاکم قضایی تقاضا می شود و هزینه هـای دادرسـی آن بـین  80تـا
 ۳00هزار تومان می باشد و این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک خوانـده
طرح می شود.
ج :دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد :این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح میشود که
بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانـه ای از
استرداد این اسناد امانی شانه خالی میکند .این دعوا در دادگـاه عمـومی حقـوقی محـل
اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضـمین وام یـا هـر نـوع قـرارداد
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دیگری مطرح می شود و خواهان بایـد هزینـه دادرسـی معـادل دعـاوی مـالی بـرای آن
پرداخت کند.

د) دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی :این دعوا زمانی مطرح میشود که به هر دلیل
قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و
مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت
مشتری می توانند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا
محل اقامت خوانده( بانک) مراجعه و دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید.
این دعوای مالی محسوب و خواسته آن به  ۵0۳/000/000ریال مقوم خواهد شد و
هزینه دادرسی معادله  ۱/3درصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برای به
جریان انداختن دادخواست اخذ خواهد شد.
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نمونه دادخواست استرداد وجوه
مشخصات
طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت -خیابان – کوچه –
پالک -کدپستی

خواهان
خوانده
وکیل
خواسته

صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه اضافی از بابت بازپرداخت وام با جلب نظر کارشناسی فعالً مقوم دویست

یا موضوع

میلیون و صدهزار ریال به انضمام تمامی هزینه های قانونی

دالیل

و

منضمات

.4قرارداد رهنی  .3اجراییه .3دستور العمل .4فیش های برداشت  .8دادنامه های قبلی اعسار

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

سالم علیکم
احتراما به استحضار می رساند :
.۳موکل به موجب قرارداد جعاله به شماره  ۵/8330۳۳۱/3به تاریخ  8۵/۵/۳8درخواست گشایش اعتبار ارزی برای
مورخ  83/۳/۵۱می نماید و براساس این قرارداد مبلغ  7۳4۳8۵فرانک یا معادل ریالی  ۳/۳۳3/077/۳۳0اعتبار به
شرکت اختصاص می یابد .۵ .براساس ماده  ۵قرارداد و مقررات بانکی و پولی و مصوبات شورای عالی پولی و اعتبار و
بانک مرکزی پرداخت الباقی مبلغ به ریال معادل روز اخذ اعتبار بوده که در همین جهت بدواً شرکت مبلغ
 ۳/۵۵۱/0۵0/۵۳3ریال را به تصریح ماده  ۵قرارداد به عنوان پیش پرداخت به بانک خوانده پرداخت می نمایند.۱ .
الباقی معادل ریالی مبلغ نیز مقرر می شود براساسا اختیارات مندرج در قرارداد و اذن شرکت با رعایت تمامی آئین نامه
ها و بخش نامه های بانک مرکزی و مقررات بانکی و پولی از جمله نرخ سود ساالنه و طریق محاسبه اقساط (سود و
اصل وام) و همچنینن عدم محاسبه سود در سود از حساب جاری به شماره  ...........................شرکت برداشت شود.4 .
متاسفانه بانک خوانده دعوا عالوه بر تخلف از مقررات بانکی و پولی در محاسبه وام اعتباری و سود بانک الزم االتباع می
باشد اقدام به اخذ و برداشت مبالغ اضافی از حساب جاری در نوبت های متعدد نموده است و جالب آنکه به برداشته
های اضافه ای نیز اکتفا نکرده و در ناباوری تمام علیه اینجانبان از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر نموده است که اسناد
آن پیوست دادخواست می باشد و حتی با مراجعت اینجانب به بانک خوانده از ارائه کامل اسناد برداشتی از حساب های
مربوط و ریز محاسبات وام و طریقه اخذ سود استنکاف ورزیده است .

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه  .........دادگاه  .........رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
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نمونه دادخواست ابطال مزایده
مشخصات
طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت -خیابان – کوچهه –
پالک -کدپستی

خواهان
خوانده
وکیل
خواسههته
یا موضوع
دالیهههل و
منضمات

تقاضای ابطال مزایده به شماره  ......................................شعبه ...........................

 .4سند مالکیت  .3قرارداد رهنی  .3اجراییه  .4کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می رساند:
 .۳مطـــابق ســـند مالکیـــت شـــماره .........................................اینجانـــب مالکیـــت شـــش دانـــت آپارتمـــان واقـــع
در ..........................................در ید مالکانه دارم .جهت کمک به خوانده ردیف دوم آقای ......................................از بابـت اخـذ
وام وی از بانک ..............................این سند در رهن بانک در مورخ ..........................قرار گرفته است.
 .۵بانک ...................................به جهت عدم پرداخت وام از سوی وام گیرنده از طریق اجرای ثبت و دفترخانه تنظیمکننده
سند رهنی اقدام به صدور اجرائیه و دستور اجرا نموده است ،و النهایه موضوع سند رهنی را به مبلغ ناچیز کارشناسی از
بابت قسمتی از مطالبات برداشت نموده است این در حالیست که هیچ یک از اجرائیه یا دستور اجرا به اینجانب ابالغ
گردیده و از سوی دیگر نظریه کارشناسی در خصوص مال رهنی و همچنین طریقه و محل انجام مزایده از اینجانب
مخفی مانده است و از پیگیریها مشخص شده است که تمامی این اقدامات برای جلوگیری از اطالع اینجانب از وضعیت
مال رهنی بوده ،بنابراین نظر به مواد ۳۱8 ،۳۱3 ،۳۵۵ ،۳۵۳آیین نامه اجرای اسناد الزم االجرا باطل بوده است.
بنابراین تقاضای ابطال مزایده شماره .................................و نقل و انتقـال حاصـل از ایـن مزایـده از جملـه سـند اجرایـی
شماره ........................................بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال موضوع مزایده مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه  .........دادگاه  .........رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع

