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معرفی دعاوی بانکی و 

نمونه دادخواست

 فصل اول





 معرفی دعاوی بانکی

 .افتـد  یو عکس آن اتفاق م انیمشتر هیبانک ها عل یاز سو یمتعدد یدر عالم واقع دعاو

طرح و دفاع از هر دعوا را  یها وهیکرد به صورت خالصه ش میخواه ینوشته سع نیما در ا

 .میده حیتوض یبه صورت اختصار

 انیمشتر هیبانک عل یدعاو :گفتار اول

و  قیکه وثـا  شود یمطرح م یدر صورت عواد نیا  :بانک یمطالبه طلب از سو یدعوا( الف 

 مطالبه طلـب  مقام در تواند یبانک م نصورتیدر ا، کفاف مطالبات بانک را نکند ناتیتضم

ـ ا یـد. مطـرح نما  یاصـل  ونیضامن و مد دادخواستی به طرفیت در دادگـاه  بایـد   دعـوا  نی

 یمـ  طـرح محل اقامت خوانـده   ای نیمحل پرداخت د ایمحل انعقاد عقد  یحقوق یعموم

معـادل   یدادرسـ  نـه یمحسوب و بانک مکلـف اسـت هز   یمال یدعوا کیشود و به عنوان 

ی دعـوا  . البتـه همـراه  دیـ پرداخـت نما  را دعوا نیابت طرح ادرصد ارزش خواسته از ب3/۱

ـ    تبعـی  یخواسته ها، مطالبه طلب اصلی  یهـا  نـه یو هز هیـ دأت ریخأاز جملـه خسـارت ت

 شود.   ی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید میدادرس

از ز را ایـ  یخـود وام ارز  یکه بانک به مشتر یدر موارد  :یمطالبه ارز خارج یدعوا (ب 

تواند  یموده است منن افتیدر یآن را از بانک مرکز عوضم ای واعتبار داده  شیبابت گشا

 دعوا نیا .دینما میرا تقد هدادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالح نیماب یمطابق قرارداد ف

محل اقامـت خوانـده از    ایانجام تعهد  یا قرارداد میباال در دادگاه محل تنظ یهمانند دعوا

 یمـال  یدعـوا  کیـ قابل طرح است و به عنـوان   یاصل ونیو مدین ضامن هیبانک عل یسو

 یارز مورد مطالبه به نـرخ شـاخص بانـک مرکـز     یالیمعادل ر لحاظآن با  یدادرس نهیهز

 محاسبه و اخذ خواهد شد.  

بـه   یبانک قیو وثا ناتیتضم یتمام اصوالً نکهینظر به ا :ثبت یاز اجرا هییاجرا یتقاضا (ج

 نیمـاب  یفـ  عـادی  یقراردادهـا  یحت گرید یو از سو شود یم میتنظ یصورت اسناد رسم
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از  یکه مشـتر  یبانک ها در موارد باشد. می د الزم االجراسنادر حکم  زیو بانک ن یمشتر

به صـدور   مبه موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدا یاقرارداد تخلف نموده 

 کننـده  میدفترخانه تنظ .کند یم ثیقه ایمال و  دهیاخذ دستور اجرا و مزا هیالنها و هییاجرا

نسـبت بـه    ۳۱87اسـناد الزم االجـرا مصـوب     ینامه نحوه اجرا نییقرارداد با استناد به آ

ثبـت محـل    یاجـرا  یو در خصوص اسناد عـاد  کند یصادر م ئیهاجرا اسناد وثیقه رسمی

متعهد به  اجرائیه بانک بعد از صدور یرا برعهده دارد که به تقاضا فهیوظ نیسند ا میتنظ

متعهـد مراحـل    دیـون از سـوی   شود و بعد از اخطار در صورت عـدم پرداخـت   یماخطار 

 اسـناد الزم االجـرا   اجـرای  نامـه  نیـی آمطابق مقررات  وثیقهمال مورد  دهیبازداشت و مزا

بـه نفـع    قهیاز مال مورد وث ییعشر اجرا مین ییرااج اتیبعد از اتمام عمل صورت میپذیرد.

 .شود یداده م وثیقه گذار عودتبماند به  یباق یزیچ وثیقه اگر از مبلغو  دولت برداشت 

 نیتضـم  یبـرا  یملکـ  قیمعموالً بانـک هـا عـالوه بـر وثـا      :چک ایمطالبه سفته  یدعوا (د

بـرات بـه مبلـغ     ،سفته ،چون چک یضامن اسناد تجار ای ونیبازپرداخت طلب خود از مد

بـا مشـکل    ایکفاف وام را نکرد  یا قهیسند وث یلیتا به هر دل دینما یچند برابر وام اخذ م

ـ ابطال گردثیقه ای با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد و یامواجه شد  مطالبـه   یبانـک بـرا   دی

محل  یحقوق یدعوا در دادگاه عموم نیا .اقدام کند یاسناد تجار نیا قیطلب خود از طر

 هیـ رو رأی محـل اقامـت صـادر کننـده مطـابق      و عدم پرداخـت  یمحل گواه ،انجام تعهد

صـادرکننده و ضـامن بـه     عوای علیهمعموال د .قابل طرح است ۵۱/۱/۳۱83 -۳۳8 شماره

 .شود یمطرح م یصورت تضامن

جـه چـک یـا    و)درصـد خواسـته    3/۱معـادل  یدادرسـ  نـه یهز دیبوده و با یدعوا مال نیا 

 .   پرداخت کرد ی به جریان انداختن دعوابانک برا یاز سوکه سفته(
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  بانک و مطالبه اجرت المثل هیعل یمشتر یدعاو :گفتار دوم

 یکه با وجود بازپرداخت وام از سـو  شود یمطرح م یدعوا زمان نیا دعوای فک رهن:( فال

محاسبه خسـارت   ای یاز مشتر گریوام د وجوداز جمله  یقانون ریغ لیبانک به دال یمشتر

 نیـ کنـد در ا  یاسـتنکاف مـ   یبه موقع سند رهنـ  رهن فک دیگر از لیبه هر دل ایمرکب 

تواننـد   یمـ  باشـد  میدر طرح دعوا  ذی سمت یا ذی حقکه  ونیمد یاگذار  قهیصورت وث

 یعـدم فـک رهـن را بـه دادگـاه عمـوم       امیـ مطالبه اجرت المثل ا ودادخواست فک رهن 

و مقوم نمودن خواسـته   یمال یدعاو نهیمنقول با پرداخت هز ریغ محل وقوع مال یحقوق

 .دینما میتقد ریال ونیلیم دویست و یکدعوا 

معتقـد   یکه مشـتر  شود یمطرح م یدعوا زمان نیا :دعوای الزام به ارائه مفاصای وام (ب 

نبوده  یو مقررات بانک نیمحاسبه وام و سود آن مطابق قوان یبرا یبانک یاست حساب ها

خصـوص   نیـ حاضر به ارائـه اسـناد و مـدارک در ا    زیو بانک ن باشد یاشتباه م منمتض یا

مبلـغ   زانیـ م نیوام و سود آن و همچن زانیمشخص شدن م یبرا یالجرم مشتر نیست.

  .شود یم ییدست به دامان محاکم قضا یپرداخت

 یحساب ها یارجاع امر به کارشناس جهت بررس ایجاد دعوا بوده و در یمال ریغ عواد نیا

ـ  یدادرسـ  یهـا  نهیشود و هز یتقاضا م ییکم قضاابا بانک از مح یمشتر تـا   80 نیآن ب

 محل وقوع بانک خوانـده  یحقوق یدعوا در دادگاه عموم نیو ا باشد یهزار تومان م ۳00

 .شود یم طرح

که  شود یمطرح م یمشتر یاز سو یدعوا زمان نیا :اسناد ریسا ایاسترداد ارائه  یدعواج:  

از  یو به هر بهانـه ا  ستین ینیحاضر به استرداد اسناد تضم یمشتر هیبانک با وجود تسو

محـل   یحقـوق  یدعوا در دادگـاه عمـوم   نیا .کند یم یشانه خال یاسناد امان نیاسترداد ا

وام یـا هـر نـوع قـرارداد      نیسفته از بابت تضـم  ایاقامت خوانده با خواسته استرداد چک 
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آن  یبـرا  یمـال  یمعـادل دعـاو   یدادرسـ  نـه یهز دیـ و خواهان باشود  یمطرح مدیگری 

   .پرداخت کند

 لیکه به هر دل شود یمطرح م یدعوا زمان نیا ی:قرارداد بانک طابطال شرو یدعوا (د

و  نیبا بانک در مخالفت با قوان یمشتر نیماب یمندرج در قرارداد ف طشرو یقانون

صورت  نیباشد در ا یبانک مرکز ینامه ها و بخشنامه ها نییآ یا یمقررات بانک

 ایقرارداد  میبه دادگاه محل تنظ طشرو نیاثر کردن ا یب یتوانند برا یم یمشتر

 .دینما میرا تقد روطش نیدادخواست ابطال او  مراجعه (بانک) محل اقامت خوانده

مقوم خواهد شد و  الیر 000/000/۵0۳ محسوب و خواسته آن به یمال یدعوا نیا

به  یدرصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برا 3/۱معادله  یدادرس نهیهز

 . انداختن دادخواست اخذ خواهد شد انیجر
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 استرداد وجوهنمونه دادخواست 

 

مشخصات 

 طرفین
 شغل سن نام پدر نام خانوادگی نام

 –کوچه  –خیابان  -محل اقامت

 کدپستی -پالک

       خواهان

       خوانده

       وکیل

خواسته 

 یا موضوع

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

 میلیون و صدهزار ریال به انضمام تمامی هزینه های قانونی 

یل و دال

 منضمات
 اعسار یقبل ی. دادنامه ها8برداشت    یها شی.ف4.دستور العمل   3  هیی. اجرا3   ی.قرارداد رهن4

 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

  کمیسالم عل

 رساند :  یبه استحضار م احتراما

 یبرا یاعتبار ارز شیدرخواست گشا ۳8/۵/8۵ خیبه تار 3/8330۳۳۱/۵.موکل به موجب قرارداد جعاله به شماره ۳

اعتبار به  ۳۳0/077/۳۳3/۳ یالیمعادل ر ایفرانک  7۳4۳8۵قرارداد مبلغ  نیو براساس ا دینما یم ۵۱/۳/83مورخ 

و اعتبار و  یپول یعال یو مصوبات شورا یو پول یکقرارداد و مقررات بان ۵. براساس ماده ۵. ابدی یشرکت اختصاص م

جهت بدواً شرکت مبلغ  نیمعادل روز اخذ اعتبار بوده که در هم الیمبلغ به ر یپرداخت الباق یبانک مرکز

. ۱. ندینما یپرداخت به بانک خوانده پرداخت م شیقرارداد به عنوان پ ۵ماده  حیرا به تصر الیر ۵۳3/0۵0/۵۵۱/۳

نامه  نیآئ یتمام تیمندرج در قرارداد و اذن شرکت با رعا اراتیشود براساسا اخت یمقرر م زیمبلغ ن یالیرمعادل  یالباق

محاسبه اقساط )سود و  قیاز جمله نرخ سود ساالنه و طر یو پول یو مقررات بانک یمرکزبانک  یها و بخش نامه ها

. 4........................... شرکت برداشت شود.  شمارهبه   یعدم محاسبه سود در سود از حساب جار ننیاصل وام( و همچن

 یو سود بانک الزم االتباع م یدر محاسبه وام اعتبار یو پول یمتاسفانه بانک خوانده دعوا عالوه بر تخلف از مقررات بانک

به برداشته  همتعدد نموده است و جالب آنک یدر نوبت ها یاز حساب جار یباشد اقدام به اخذ و برداشت مبالغ اضاف

که اسناد صادر نموده است  هییثبت اجرا یاجرا قیاز طر نجانبانیا هیتمام عل یاکتفا نکرده و در ناباور زین یاضافه ا یها

 یاز حساب ها یبه بانک خوانده از ارائه کامل اسناد برداشت نجانبیبا مراجعت ا یباشد و حت یدادخواست م وستیآن پ

 است .  دهیاخذ سود استنکاف ورز قهیطرمحاسبات وام و  زیمربوط و ر
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 نمونه دادخواست ابطال مزایده

مشخصات 

 طرفین
 شغل سن نام پدر نام خانوادگی نام

 –کوچهه   –خیابان  -محل اقامت

 کدپستی -پالک

       خواهان

       خوانده

       وکیل

خواسههته 

 یا موضوع
 به شماره ...................................... شعبه ........................... دهیابطال مزا یتقاضا

یهههل و دال

 منضمات
 . کارشناسی4 اجراییه. 3 رهنی قرارداد .3مالکیت  سند .4

 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

 رساند: یاحتراماً به استحضار م

ــند مالک۳  ــابق سـ ــ. مطـ ــماره......................................... ا تیـ ــبیشـ ــمالک نجانـ ــع   تیـ ــان واقـ ــت آپارتمـ ــش دانـ شـ

......................................  از بابـت اخـذ   یدوم آقا فیمالکانه دارم. جهت کمک به خوانده رد دیدر.......................................... در 

 سند در رهن بانک در مورخ.......................... قرار گرفته است. نی.....................  ااز بانک......... یوام و

 کننده میثبت و دفترخانه تنظ یاجرا قیاز طر رندهیوام گ ی. بانک................................... به جهت عدم پرداخت وام از سو۵

از  یکارشناس زیرا به مبلغ ناچ یموضوع سند رهن هیاجرا نموده است، و النهاو دستور  هیاقدام به صدور اجرائ یسند رهن

ابالغ  نجانبیدستور اجرا به ا ای هیاز اجرائ کی چیکه ه ستیدر حال نینموده است ا رداشتاز مطالبات ب یبابت قسمت

 نجانبیاز ا دهیو محل انجام مزا قهیطر نیو همچن یدر خصوص مال رهن یکارشناس هینظر گرید یو از سو دهیگرد

 تیاز وضع نجانبیاز اطالع ا یریجلوگ یاقدامات برا نیا یمشخص شده است که تمام ها یریگیمانده است و از پ یمخف

 اسناد الزم االجرا باطل بوده است. ینامه اجرا نییآ ۳۱8، ۳۱3، ۳۵۵، ۳۵۳نظر به مواد نیبوده، بنابرا یمال رهن

 یـی از جملـه سـند اجرا   دهیـ مزا نیـ شماره................................. و نقل و انتقـال حاصـل از ا   دهیابطال مزا یتقاضا نیبنابرا 

 مورد استدعاست.   دهیبر نقل و انتقال موضوع مزا یدستور موقت مبن یشماره........................................ بدواً تقاضا

 

 

 

 

 

 

 

 اثر انگشت –مهر  –محل امضاء 

 
 یید.فرمارسیدگی  .........دادگاه  .........ریاست محترم شعبه  شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 نام و نام خانوادگی ارجاع

 


