
 

 

 )درخصوص مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی( -(2سری )حقوقی و پاسخ های الت اسو

 است؟ ذينفع شخص اين آيا باشد شده انجام جداگانه برگ در چك انتقال كه صورتي در-س

 .ميشود محسوب ظهرنويسي نوع يك مورد اين زيرا باشد، مي نفع ذي شخص اين بله،  -ج

 

 بدهد؟ چك وجه مطالبه دادخواست چك صادركننده عليه هم و ظهرنويس عليه هم ميتواند چك دارنده آيا -س

 مذكور هردوشخص عليه تواندمي چكدارنده  و دارند تضامني مسئوليت حقوقي لحاظ از ظهرنويس هم و صادركننده هم چك در زيرا بله،  -ج

 .نمايد مطرح حقوقي دادخواست

 

 نمود؟ مطرح را وجه مطالبه حقوقي دادخواست ميتوان هم ظهرنويس عليه آيا-س

 مانند هم ظهرنويس تجارت قانون طبق چون .نمود مطرح حقوقي دادخواست ميتوان هم ظهرنويس عليه شود، رعايت مواعد اگر بله، -ج

 .دارد تضامني مسئوليت ضامن و صادركننده
ور وجه آنرا مطالبه روز از تاريخ صد13گردد، دارنده چك بايد ظرف اگر چك در همان مکاني كه صادر شده است بايد تاديه  513طبق ماده  

روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. در غير اينصورت دعوي او  53كند و اگر از يك نقطه ديگر به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف 
محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك 

قانون تجارت چنانچه دارنده چك بخواهد وجه چك را از ظهرنويس ها هم مطالبه  682و طبق ماده  صادركننده نيز در محکمه مسموع نيست.
 كند بايد ظرف يکسال از تاريخ گواهي عدم پرداخت چك اقامه دعوي نمايد.

 

 است؟ خواهان عهده به چك وجه مطالبه مورد در خوانده نشاني تعيين آيا-س

 كيفري امور به محدود را چك صدور قانون 22 ماده "غالبا قضايي رويه در و ميباشد خواهان عهده به اقامت محل و نشاني اعالم -ج

 .ميدانند

 

 مطالبه قالب در ميتوان را ميشوند صادر اعتباري مالي مؤسسات و قرضالحسنه صندوقهاي از كه هايي برگه آيا-س

 كرد؟ ثبت چك وجه

 مالي مؤسسات و الحسنه قرض صندوقهاي كه اوراقي لذا است بانکها عهده از صادره چکهاي شامل فقط چك صدور قانون اينکه دليل به -ج

 .باشد مدني قانون يا تجارت قانون مشمول است وممکن نيست قانون آن مشمول ميگذارند مشتريان اختيار در اعتباري

 

 ظهرنويس نام بايد خواهان قسمت در آيا شود، داده انتقال شخصي به ظهرنويسي طريق از چكي كه صورتي در-س

 شود؟ ذكر هم با دارنده و

 .شود نوشته خواهان قسمت در بايد چك فعلي دارنده يعني شده ظهرنويسي او نام به چك كه كسي نام فقط خير،-ج

 



 

 داد؟ افزايش يا كاهش خواسته ستون در ميتوان را چك مبلغ آيا-.س

 مندرج ميزان به بايد خواهان چون .ندارد را خواسته افزايش حق خواهان ولي .ندارد وجود منعي خواهان، اختيار به چك مبلغ كاهش براي -ج

 .نمايد مطالبه خواسته از چك در

 
 

 نمود؟ شكايت ميتوان كسي چه عليه باشد پرداخت عدم دستور چك وجه پرداخت عدم علت چنانچه -س

 عليه كيفري شکايت دستورباشد از ناشي پرداخت عدم و داشته موجودي حساب چنانچه چك صدور قانون 14 ماده به توجه با -ج

 .بود خواهد دستوردهنده

 

 كند؟ مي كفايت چك به راجع شكايت يا دعوا طرح براي پرداخت عدم گواهينامه بدون چك ارائه صرف آيا -س

 سوي از صادره گواهينامه و شود مراجعه بانك به ميبايست چك وجه دريافت جهت اينکه به توجه با -ج

 .ميباشد ضروري گواهي اين ارائه ميگردد محسوب پرداخت عدم بر دليلي بانك

 

 باشد؟ نداشته مطابقت است شده قيد پرداخت عدم گواهي در كه آدرسي با ميتواند خوانده آدرس آيا-س
 نداشته مطابقت است پرداخت عدم گواهي در آنچه با خوانده نشاني ميتواند چك وجه مطالبه دعوي در-ج

 .نيست امکانپذير بالمحل چك صدور شکوائيه در اما باشد

 

 شود؟ ثبت بايد چك وجه مطالبه دادخواست چگونه باشد حقوقي شخصيت يك خواهان كه صورتي در-س

 .ميشود ثبت مربوطه قسمت در نماينده عنوان به مديره هيأت رئيس يا مديرعامل و خواهان عنوان به حقوقي شخصيت -ج

 

 آورد؟ دادخواست يك ضمن در را سفته و چك وجه مطالبه ميتوان آيا -س

 دادخواست يك ضمن ميتواند باشند، منشاء يك داراي يا ارتباط در هم با دعوا، 2 و باشند شخص يك خوانده و خواهان كه صورتي در -ج

 .شود طرح

 

 مطرح را چك وجه مطالبه دادخواست ميتواند نمود گم را چك پرداخت، عدم گواهي گرفتن از پس فردي اگر-س

 نمايد؟

 نمايد ارائه را دادخواست اين تواند مي چك مفقودي رسيد داشتن با-ج

 


