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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشهجویان حقهوق آمهوز      های تئوریک دانشگاه حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

ههای درسهی ههم بهه شهکلی       ئه مطالب در کالسشود که البته روند آموزشی و طریق ارا داده می

صهورت تئهوری و بهدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهه 

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملهی قبهل    تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  غاز خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فار

هها   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگهاه  می

مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضهائی بها ورود بهه میهدان کهار و فعالیهت بهر ههی          

عملهی وکالهت، قضهاوت و     تردیهد تنهها منبهع آمهوز      التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بهی  فارغ

هها و جلسهات رسهیدگی، همهین رویهه قضهائی        طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگهاه  به

نظرهای کسانی کهه ههر    ها و اختالف مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ ،باشد؛ به عبارت دیگر می

ات کاربردی و تواند اطالع صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می روز به

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنهد هسهتند؛ امها ههی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایهن   تواند بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

زنده و محرک رشته حقهوق اسهت کهه دائهم در حهال       حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعهه   باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب تغییر و تحول می

حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقهی نسهبت بهه    

کننهد کهه    بهه رویهه قضهائی اقهدام مهی     بخشی به مطالب و موضوعات راجهع   آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفهه فرهنگهی خهود در نظهر     

فهرد بها     صهورت مهنظم و منحصهربه    بندی مطالب رویهه قضهائی بهه    دارد نسبت به تدوین و جمع

بها دسترسهی    صهورت کهاربردی و   های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهه  ویژگی

ها هرکهدام   ای از کتاب آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف مجموعه

 شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد: «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3

 عالی کشور آراء شعب دیوان .3
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 های بدوی و تجدیدنظر؛ هآراء دادگا .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صهورت منسهجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص ههر دعهوا بهه   

مراجعه به رویه قضهائی در کمتهرین   منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در 

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعهدد بسهیار آراء   

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مهوارد متفهاوت    دادگاه

؛ مثهل آراء   همچنهین در سهایر مهوارد    آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شهود و 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیهت   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 ه دعوا؛تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط ب. 4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم. 3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

راء و سایر مطالب حقهوقی موجهود   انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آ« گروه پژوهشی»

ههای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شهدن مجموعهه در چها    

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننهدگان عزیهز از ههر صهنف ضهمن      

تبهی یها از طریهق    صهورت )ک  ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات
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 معرفی دعاوی چک
اسوترداد الشوه   »و « چه از طریق حقووقی  مطالبه وجه»نوشته حاضر به دو دعوای 

عملی و  صورت بهواهد شد ارکان هر دو دعوا به تفکیک اختصاص دارد که سعی خ« چک

 این نوع دعاوی مشخص گردد.رسیدگی به و مراجع صالح ود کاربردی توضیح داده ش

 مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک
 گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک

نون قها  .باشهد « چوک » ،مدرک دین و این است که سندچک  دعوای مطالبه اولین رکن

ای اسوت کوه    چک نوشوته » تعریف کرده است: گونه نیارا چک  ۶۶0تجارت در ماده 

علیه دارد کالً یا بعضاً مسترد  آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال موجب به

را بدین چک  انواعچک  قانون صدور ۶و در ادامه ماده .« نماید واگذار می یا به دیگری

 شرح برشمرده است:

هها بهه حسهاب جهاری خهود صهادر        عهده بانهک  ،چکی است که اشخاص  :. چک عادی4

 کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. می

ها به حساب جاری خود صهادر و   چکی است که اشخاص عهده بانک :دشدهییتأ. چک 3

 .شود یید مأیپرداخت وجه آن ت هیعل توسط بانک محال

توسط بانک به عهده همهان بانهک بهه درخواسهت      چکی است که :شده . چک تضمین3

 .شود یمشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین م

چکی است که توسط بانک صادر و وجهه آن در هریهک از شهعب آن     :. چک مسافرتی4

 گردد. ن آن پرداخت میابانک توسط نمایندگان و کارگزار

باشد بلکه حوالهه بهانکی یها سهند      را نداشتهچک  اگر سند متضمن دین ویژگی ،بنابراین

دعووای مطالبوه   »عادی یا تجاری دیگری باشد مطالبه وجه آن مستلزم وجهود شهرایط   

 ۶تواند برای کسب اطالعات بیشتر به آن منبع مراجعه کند. میاست که خواننده « چک

                                                           
 .1931 ،چراغ دانش تهران، ،ها دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه .. رک 1
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 ( ماده یکم قهانون صهدور چهک،   ۶۶/08/۳7)الحاقی  تبصرهمطابق چک الکترونیکی: . 8

هایی که به شکل الکترونیکهی  مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک قوانین و

 کیه ظرف مدت الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است شوند نیز الزم ( صادر میامیپ داده)

ههای الکترونیکهی    شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چهک  االجرا الزمپس از  سال

.های الزم را صادر نماید عمل( را انجام داده و دستورالامیپ داده)

 :امیپ دادهتعریف 

بها وسهایل الکترونیکهی، نهوری و یها        از واقعه، اطالعهات یها مفههوم اسهت کهه      یهر نماد

ایهن   تبهع  به. شود ذخیره یا پرداز  می  های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، فناوری

وسهایل الکترونیکهی، نهوری و یها     ه بها  ای اسهت که  تعریف، چک الکترونیکهی نیهز نوشهته   

 .شود ذخیره یا پرداز  می  های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، فناوری

 گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک

« رسید چوک سر» یا همان رسهیدن چک  «حال شدن» دومین رکن مطالبه وجه چک

از اینکه مربوط به سهند  آن نرسیده باشد اعم  دیسررسهر دینی که هنوز  چراکه ؛باشد می

امکان مطالبه وجهه آن   ،تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری

قهانون صهدور    (02/0۱/۶۶82مکرر )الحاقی  ۶ماده در این خصوص  .وجود نخواهد داشت

ا پس از تاریخ مذکور یمندرج در آن و  خیچک فقط در تار» کهه:  دارد چک مقرر می

تهاریخ منهدرج در   باید در چک  صادرکننده ،بنابراین« بانک خواهد بود.قابل وصول از 

و الزم نیسهت در زمهان    وجه نقد داشته باشهد  هیعل آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال

 داشته باشد. هیعل محالصدور چک، وجه چک را در بانک 
ن را ه گهردد بانهک حهق پرداخهت وجهه یها برگشهت آ       چکی که قبل از موعد به بانک ارائ

پرداختی است از طرف صادرکننده که هنهوز   موعددار دستورچک  چراکه ؛نخواهد داشت

را از  یا سوفته  یها چک  ، وجهه دیسررسموعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از 

 رسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.م سردادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عد

منجهز بهودن مهوثر در مقهام نبهوده      سوفته   یاچک  ری مانندالبته در خصوص اسناد تجا

توانهد مهانعی    حتی در صورت عدم محقق شدن نمهی چک  بنابراین شروط مندرج در متن


