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 چكيده      
قانونگذار در دعاوي تجاري و دعاوي راجع به اموال منقول ناشي  ا  قاارداداياع عي ور بيا     

اجيااي   وقيو  عقيد  يا قياارداد و دادگيار محيلّ       اقامت خواندرع دادگار محيلّ  دادگار محّل
ه بيه  كم كتساي ا ن ح. است ا صالح دانستهدات قااردادي را نيز بااي رسيدگ  به دعوتعّه

در رسيدگ  به دعاوي تجاري و دعاوي ناش  ا  قاارداداا مقار گاد درع بيه   منظور تسهيل
ت ئاي. م بودر استكبحث و اخت ف در بين محا ا  د ابا  محّل كعوجه چ ةي مطالبادعو

اخيا خود به ا ن اخت ف پا ان دادر و بيه   ةشورع در رأي وحدت روّ كعموم  د وان عال  
 ةم بيودر و دارنيد  كي نييز مشيمول ا ين ح    كوجيه چي   ةبي مطالاه دعوكثا ت اع م نمود كا
 يا   كصيدور چي   مااجعه به دادگار محيلّ  اقامت خواندرع حّق ع ع ور با دادگار محّلكچ

در مقام تحليل و نقيد ا ين رأي    عا ن نوشتار. نيز داردرا عليه  محال كوقو  بان دادگار محّل
ع ضياورتا   كوجيه چي   ةالبي ي مطاه دعيو كي متما يل اسيت    نتيجهه بودر و به ا ن وحدت روّ 

قيانون ي يين دادرسي  ميدن  نيسيت و       31 ةي ناش  ا  قاارداد و مشمول فاا  دوم ميادّ ادعو
 .رسد دشوار به نظا م  ع ّلكم كاخيا يمدرع به عنوان ح ةپذ اش ينچه در رأي وحدت روّ 

وقوو  بانوك محوال ع،يوه،      وجه چك، دادگاه محّل ةي مطالباصالحيت، دعو :كليد واژگان
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ين دادرسي دادگاههواي عووومي   يقانون آ 31 ةي ناشي از قرارداد، ماّداي تجاري، دعواودع
 .و انقالب در امور مدني

 مقدّمه
تسهيل در رسيدگي به دعاوي تجوارتي و دعواوي راجوه بوه امووال منقوول ناشوي از قراردادهوا،         

ايون قواعود،    ةاز جو،و  .اي واداشوته اسوت   شوورها را بوه و وه قواعود ويو ه     ك بيشوتر قانونگذاران 
ات تعّهود اجوراي   وقو  عقود يوا قورارداد و محولّ     صالحيت تخييري دادگاههاي محّل بيني پيش

اقاموت ووانوده، در رسويدگي بوه      عووومي صوالحيت دادگواه محولّ     ةقراردادي، عالوه بر قاعود 
ب دادرسوي مودني م ووّ    آيينقانون  22 ةشور ما، ماّدكدر نظام دادرسي  .دعاوي است گونه اين
 آيوين قوانون   31 ةم بود و در حال حا ر نيز ايون مقورره در موادّ   كفل بيان اين حكمت  .ش 3131

 :گرديده است بيني پيشدادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني 
ه از عقود و قراردادها ناشوي شوده باشود،    كدر دعاوي بازرگاني و دعاوي راجه به اموال منقول 

آن واقوه شوده    ة قضوايي ه عقد يوا قورارداد در حووز   كند ك  تواند به دادگاهي رجو وواهان مي
 .ست در آنجا انجام شودباي مي تعّهداست يا 

 ةاقامت ووانده بور اسواس قاعود    ان مراجعه به دادگاه محّلكنار امكدر مّدعي ، ناي بر اساس
دادرسي دادگاههاي عوومي و انقوالب   آيينقانون  33 ةعوومي صالحيت به ترتيب مقرر در ماّد

ر امور مدني، در دعاوي تجارتي و دعاوي راجه به اموال منقوول ناشوي از عقوود و قراردادهوا،     د
بوديهي اسوت    .را نيوز دارد  تعّهداجراي  وقو  عقد يا دادگاه محّل اوتيار مراجعه به دادگاه محّل

دعواوي مقورر گرديوده و     گونوه  اينتسهيل در رسيدگي به  باباز  ،حيت اين دو دادگاهكه صال
در رجو  به اين دادگاههوا بووده    مّدعياز آنها، بر اساس اوتيار  كار صالحيت براي هر ياستقر
 ةدر صوورت مراجعو   ااقامت ووانوده در رسويدگي بوه دعوو     و طبعًا صالحيت دادگاه محّلاست 

  .ندك وواهان را نفي نوي
                                                        

ه از عقود و قورارداد  كدر دعاوي بازرگاني و هوچنين در هر دعواي راجه به اموال منقوله »: دارد مقرر ميه ماّداين .  
در  تعّهود در آنجوا واقوه شوده و يوا      ه عقد يا قراردادكند كي رجو  تواند به دادگاه محّ، مي مّدعيناشي شده باشد، 

 «.آنجا بايد انجام شود
م كو ح»: شور بر اين مهم تأكيود نوووده اسوت   كعوومي ديوان عالي  هيئت21/1/3139 و9 ةشوار ةرأي وحدت روّي.  

 وقو  عقد يا قرارداد و يا محّل وواهان به دادگاه محّل ةقانون آيين دادرسي مدني راجه به مراجع 22 ةمقرر در ماّد
 ،بيني شده قانون مزبور پيش 23 ةه در ماّدكاقامت ووانده را  عوومي صالحيت نسبي دادگاه محّل ةقاعد تعّهدانجام 
ه از كو ه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجوه بوه امووال منقوول     كب، ،ردهكنفي ن

و  23با اينكوه موواد    .«...را در اوتيار وواهان گذاشته است انتخاب بين سه دادگاه ،عقود و قرارداد ناشي شده باشد



ور دادرسي دادگاههواي عووومي و انقوالب در امو     آيينقانون  31 ةر در ماّدم مقّركشوول ح
 .اووتال  بووده اسوت    محولّ  ،ييقضا ةاز ديرباز در روّي كوجه چ ةي مطالبامدني نسبت به دعو

ي راجوه بوه موال منقوول     ايي بازرگاني يا دعوايبه عنوان دعوا دعو اين يبروي از دادگاهها با ت،ّق
صوالحيت دادگواه    ،ور دانسوته كموذ  ةمو وو  را مشووول موادّ    ،ه ناشي از عقد يا قرارداد استك

بوه عنووان    ع،يوه  محال كاستقرار بان وقو  عقد يا دادگاه محّل به عنوان محّل كصدور چ محّل
مستقر و ثابت  ،وواهان ةدر صورت مراجعا، در رسيدگي به دعو را قراردادي تعّهداجراي  محّل
ي ادعوو  ،ذاتًا عول تجوارتي و بالنتيجوه   كه صدور چكبروي ديگر، با اين استدالل  .دانستند مي
الزاموًا و   كوجوه چو   ةي مطالبو اي تجارتي نيست و هوچنوين دعوو  ايه آن  رورتًا دعووج ةمطالب

عقيده بر مو و   الذكر فوق ةتواند باشد، به عدم شوول ماّد ي ناشي از قرارداد نويايهوواره دعو
اقاموت ووانوده را در    تنهوا صوالحيت دادگواه محولّ     ، بر اساس قاعدة عوومي صوالحيت، داشته

 .ردندك يد ميأيت كوجه چ ةالبي مطارسيدگي به دعو
شور مطرح و به صودور رأي وحودت   كعوومي ديوان عالي  هيئتاين اوتال  در  ،سرانجام

وجوه   ةي مطالبادعو ،عوومي هيئترأي، اين بر اساس  .شدمنجر  21/1/3113و  811 ةشوار ةروّي
اي عووومي و  دادرسوي دادگاههو   آيينقانون  31 ةدارنده را از دعاوي مشوول ماّد ةاز ناحي كچ

صودور   در دادگواه محولّ   ادعوو  ةدر اقامو  كچ ةانقالب در امور مدني دانست و بر اوتيار دارند
، عوالوه بور   (تعّهود انجام  محّل) ع،يه محال كاستقرار بان يا دادگاه محّل( وقو  عقد محّل) كچ

 .ردكيد كاقامت ووانده تأ دادگاه محّل
بوه  ه، شود صادر ةررسي مباني رأي وحدت روّي ون تبيين اوتال  دادگاهها و ب ،اين نوشتار

 .پردازد مي وركبه نقد و تح،يل رأي مذاوت ار 

 طرح موضوع
دادرسوي   آيوين قوانون   272 ةه بوه موادّ  شور، با توّجكعوومي ديوان عالي  هيئتطرح مو و  در 

در پي اوتال  برداشت شوعب سووم و هفودهم      يفري،كدادگاههاي عوومي و انقالب در امور 
                                                                                                                                       

دادرسوي دادگاههواي عووومي و     آيينقانون  329 ةه به ماّد، با توّج.ش 3131ب دادرسي مدني م ّو آيينقانون  22
قوانون اويرالوذكر، بوا ترييورات      33و  31مواد  ،چون به ترتيب ،، نسخ شده.ش 3179ب انقالب در امور مدني م ّو

 .بوده قائل هنوز بايد به حاكويت اين رأي وحدت روّي ،عبارتي غير مؤثر، مضوونًا مشابه مواد مرقوم است ،ئيجز
هرگاه در شعب ديوان »: دارد مييفري مقرر كدادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور  آيينقانون  272 ةماّد.  

بوا اسوتنباا از    ،يفوري و اموور حسوبي   كاعم از حقوقي،  ،از دادگاهها نسبت به موارد مشابه كشور و يا هر يكعالي 



 

دادرسي دادگاههاي عوومي و انقوالب در   آيينقانون  31 اّدةشور در استنباا از مكالي ديوان ع
شوور در  كسووم ديووان عوالي     ةشوعب . صوورت پوذيرفت    قانون تجوارت،  133ماّدة امور مدني و 

سووم دادگواه    ةاران و شوعب يامكل دادگاه عوومي ة اّورسيدگي به اوتال  در صالحيت بين شعب
دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور  آيينقانون  27 ماّدةدود رمانشاه، در حكعوومي 
 كاسوتقرار بانو   دادگواه محولّ  ) كپرداووت وجوه چو    از حيث صالحيت دادگواه محولّ    مدني،
 :چنين رأي داده بود، والصتًا (ع،يه محال

  ،[مودني در اموور  ]دادرسي دادگاههاي عوومي و انقوالب   آيينقانون  33 ةبا لحاظ ماّد ،اواًل... 
آن اقامتگاه دارد  ة قضاييه ووانده در حوزكاص،ي صالحيت، صالحيت دادگاهي است  ةقاعد

 ،ثانيواً  .رمانشواه مقويم اسوت   كمطروحه به شرح مندرجات دادوواست، ووانوده در   ةو در پروند
ه در صدور قرار عدم صالحيت مورد استناد دادگواه مرقووم قورار گرفتوه     كقانون مزبور  31 ةماّد
ه از عقوود و قراردادهوا ناشوي شوده     كبه دعاوي بازرگاني و دعاوي راجه به اموال منقول  ،است
ه از كو ، ولوو اين كقانون تجارت، صدور چو  133 ةبه صراحت ماّد ،ثالثًا [.اوت اص دارد]باشد، 
قوانون تجوارت،    1و  2ديگر باشد، ذاتوًا عوول تجواري محسووب نيسوت و موواد        ي به محّلمحّ،

                                                                                                                                       

ه آگواه شووند،   كو شور به هور طريقوي   ك ّلكشور يا دادستان كرئيس ديوان عالي  ،قوانين آراي مخت،في صادر شود
 كهوچنين هر يو . نندكه دروواست شور را به منظور ايجاد وحدت روّيكعوومي ديوان عالي  هيئتند نظر ا ،فكم

شوور يوا دادسوتان    كر داليل از طريق رئيس ديوان عالي كتوانند با ذ ميشور يا دادگاهها نيز كالي از قضات ديوان ع
شوور بوه رياسوت    كعوومي ديووان عوالي    هيئت. نندكسب كعوومي را در و وص مو و   هيئتنظر  ،شورك ّلك

چهوارم رسسوا و    قل سوه ااو و حودّ  ةشور يوا نواينود  ك ّلكشور يا معاون وي و با حضور دادستان كرئيس ديوان عالي 
اتخواذ   ،شود تا مو و  مورد اوتال  را بررسوي و نسوبت بوه آن    مييل كشعب تش ة،ّيكمستشاران و اعضاي معاون 

عووومي ديووان    هيئوت آراي . عول وواهود بوود   كمال ،ه مطابق موازين شرعي باشدكثريت كرأي ا. ت ويم نوايد
تبعيوت از آن بوراي شوعب ديووان عوالي       ،در مووارد مشوابه   ولي ،اثر است شده بي ام قطعيكشور نسبت به احكعالي 
 .«باشد ميشور و دادگاهها الزم ك
ذاتوًا عوول تجوارتي     ،ديگور باشود   ي به محولّ ه از محّ،كولو اين كصدور چ»: دارد مقرر مي قانون تجارت 133 ةماّد.  

و  ووان و   ادعوو  ةو اقامو ننده و ظهرنويسها و اعتورا   كن مقررات اين قانون از  وانت صادركل ،محسوب نيست
 .«ك نيز وواهد بودشامل چ ،مفقود شدن راجه به بروات

ه كو در صوورتي  »: دادرسي دادگاههاي عووومي و انقوالب در اموور مودني از قورار ذيول اسوت        آيينقانون  27 ةماّد.  
دادگواه   وود را صالح به رسويدگي ندانود، بوا صودور قورار عودم صوالحيت، پرونوده را بوه          ،نندهك دادگاه رسيدگي
نسبت به صالحيت اظهوارنظر نوايود و    ،ف است وارج از نوبتّ،كاليه م دادگاه مرجو . نوايد ميصالحيتدار ارسال 

. نود ك موي اوتال  به دادگاه تجديد نظر استان ارسال  عاي عدم صالحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حّلچنانچه اّد
 .ا  وواهد بوداالتب رأي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صالحيت الزم

 قضوايي از دو اسوتان باشود، مرجوه حولّ      ةه اوتال  صالحيت بوين دادگاههواي دو حووز   كدر صورتي  و تب ره  
 .«باشد ميشور كاوتال  به ترتيب يادشده، ديوان عالي 

اموه  دعوا بايود در دادگواهي اق  »: گويد مي دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني آيينقانون  33 ةماّد.  
 .«...ي آن اقامتگاه دارديقضا ةه ووانده در حوزكشود 



ه به دعاوي مربوا به معامالت تجوارتي اصو،ي   ك،ي و تبعي را اح ا نووده معامالت تجاري اص
اطوالق  ( دعواوي بازرگواني  )ور از قانون تجوارت دعواوي تجوارتي    كح در مواد مذو تبعي م ّر

ي بازرگواني محسووب   ا، دعوو كوجوه چو   ةدعواوي مربووا بوه مطالبو     ،شود و با اين ترتيوب  مي
ن مقوررات  كو ل... »: انون تجارت ت ريح گرديوده ق 133 ةشود و گرچه در قسوت اوير ماّد نوي

و  ووان و مفقوود شودن راجوه بوه       ادعوو  ةننده و ظهرنويسها و اقامكاين قانون از  وانت صادر
با لحاظ موواد   «ادعو ةاقام»، ولي منظور قانونگذار از عبارت «نيز وواهد شد كشامل چ ،بروات
 ادعو ةدر مقام اقام كچ ةه دارندكآن است  ،قانون تجارت 219و  211اصالحي و  217و  218

 ،ه راجوه بوه بوروات اسوت    كو ع،يه ظهرنويس بايستي مقررات موواد مزبوور از قوانون تجوارت را     
از اسوناد   كه چو كنيست  ابه اين معن تجارترعايت نوايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون 

از عوداد اسوناد    را كقوانون تجوارت، چو    133 ةه صدر ماّدكبه وي ه آن ،تجارتي محسوب است
صادره  5/4/38ـ502دادنامة شمارة ) ...رده است، كوارج ( برات و فته ط،ب)تجاري به معني اوص 

 .(شعبة سوم ديوان عالي كشور 5/8443در پروندة كالسة 

را در عوداد دعواوي    كوجوه چو   ةي مطالبو اشور دعوكسوم ديوان عالي  ة، شعباين بر اساس
رده كو ي نه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، ت،ّقو كل منقول بازرگاني يا دعاوي راجه به اموا

صوالح   ااقامت ووانده را در رسيدگي به دعوو  عوومي صالحيت، دادگاه محّل ةو بر اساس قاعد
 .رده بودكيد كتأ( رمانشاهكدادگاه عوومي )و بر صالحيت دادگاه مزبور  داده تشخيص

اوتال  در صالحيت بين  مشابهي در حّل ةوندشور در پركهفدهم ديوان عالي  ةمتقاباًل شعب
 :كرمانشاه، چنين رأي داده استسوم دادگاه عوومي  ةل دادگاه عوومي ايوان و شعبة اّوشعب

ب م ّو[ در امور مدني]دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب  آيينقانون  31 ةه ماّدكنظر به اين
ه از عقود و قراردادها ناشي كموال منقول ، در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجه به ا23/3/79

ه عقود يوا قورارداد در    كو ند كتواند به دادگاهي رجو   ه ميكبه وواهان اوتيار داده  ،شده باشد
فووق عينوًا    ةه موادّ كو ه بوه اين بايست در آنجا انجام شود و با توّج مي تعّهدآنجا واقه شده است يا 

ه در كو باشود   بوا اصوالحات بعودي موي     3131 بدادرسي مدني م ووّ  آيينقانون  22 ةهوان ماّد
 شور اصداركعوومي ديوان عالي  هيئت 21/1/3139 و9 ةشوار ةرأي وحدت روّي ،و وص آن

ي راجه بوه  اه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوكيافته 
وقو  عقد يا  ن سه دادگاه محّلانتخاب بي ،ه از عقود و قراردادها ناشي شده باشدكاموال منقول 
در اوتيوار وواهوان    ااقامت ووانده را براي اقامه دعو و دادگاه محّل تعّهدانجام  قرارداد يا محّل

ه در ما نحن فيه وواهان به شرح دادوواسوت، دادگواه عووومي    كگذاشته است و با عنايت به اين
 ،رده استكوود انتخاب  ة دعواياقام براي تعّهدانجام  شهرستان ايوان را به عنوان دادگاه محّل

سووم دادگواه عووومي     ةيود نظور شوعب   يلهذا نظر بوه مراتوب فووق، در اووتال  حاصو،ه  وون تأ      



 

 ــ 83 ة شمارةدادنام) نوايود  اوتال  مي ل دادگاه عوومي ايوان حّلة اّورمانشاه، به صالحيت شعبك
 .(شورديوان عالي كة هفده شعب 84/8854 ة كالسةصادره در پروند 3/4/35

عوومي ديووان عوالي    هيئتمقتضي طرح مو و  در  ،وركدر استنباا به ترتيب مذ اوتال 
 21/1/13 ةه ايون مهوم در اجوالس موروو    كو ه بود شور به منظور واتوه دادن به اين تشتت روّيك

 .شور اتفاق افتادكعوومي ديوان عالي  هيئت

 شوركعمومي ديوان عالي  هيئترأي 
شور، پس از بحث و بررسي پيرامون مو و ، به شرح رأي وحدت كعوومي ديوان عالي  هيئت
 :به اين اوتال  استنباا چنين پايان داد  ،ثريت آراك، با ا21/1/3113و 811 ةشوار ةروّي

قوانون   133نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبه تجاري، از جهت اقامة دعوا توجهوًا بوه مواّدة    
اسوت و از ايون     قوانون تجوارت   2ماّدة  1و و  بند تجارت، مشوول قواعد مربوا به بروات، م

دادرسوي دادگاههواي    آيوين قوانون   31 ةاز م اديق قسووت فوراز موادّ    ،منظر به لحاظ صالحيت
صودور    در هووان حوال، محولّ   ه كو نظر بوه اين  .رود عوومي و انقالب در امور مدني به شوار مي
نووعي حوالوه     قانون تجوارت،  132ة در ماّد« ع،يه محال»چك در وجه ثالث با تأكيد بر تركيب 

باشد و از اين نظر، با توّجوه بوه    حاكم بر آن مي  قانون مدني 723محسوب است كه قواعد ماّدة 
توانود   ر موي كالذ مسبوق 31 ةو هوچنان م داقي از ماّدمب،غ مقّيد در آن، جزء اموال منقول بوده 

ه محّل وقو  عقد يا قرارداد، يعنوي محوّل   تواند تخييرًا به دادگا مي كچ ةدارند ،ديدتر بي ،باشد
 [مراجعوه كنود  ]ع،يه  محال كاستقرار بان ، يعني محّلتعّهدانجام  دادگاه محّلصدور چك، يا به 

دادرسووي  آيووينقووانون  33 ةعوووومي صووالحيت نسووبي مو ووو  موواّد ةو يووا بووا عنايووت بووه قاعوود
ووانوده  اقاموت   دادگواه محولّ  بوه   ة دعوابراي اقام ،عوومي و انقالب در امور مدني دادگاههاي
 28با وصف مراتب رجو  دارنده به هر يك از دادگاههاي يادشده توجهًا به مواّدة  . مراجعه كند

                                                        

يد نوودند و يشور را تأكديوان عالي  ة هفده، رأي شعب(نفر 78) ثريتكعوومي، ا هيئت ةنفر حضار در ج،س 313از .  
 .شور داشتندكسوم ديوان عالي  ة، عقيده به صحت رأي شعب(نفر 37)اق،يت 

ه بوين  كو معامالت برواتي اعوم از اين  : 1: ... معامالت تجارتي از قرار ذيل است»: اردد مقرر مي قانون تجارت 2 ةماّد.  
 .«. ...تاجر يا غير تاجر باشد

، صوحيح  ة،وو رسود ك  موي بوه نظور    ،ه به سياق عبارتبا توّج ،قيد شده «محّل» ة،وك ،رأي ةه در متن منتشر شدكبا اين.  
 .است «عول»
ه در نوزد  كو ننده وجوهي را كصادر ،ه به موجب آنكاي است  نوشته كچ»: اردد مقرر مي قانون تجارت 132 ةماّد.  

 .«نوايد مياًل يا بعضًا مسترد يا به ديگري واگذار ك ،دارد ع،يه محال
 ةموديون بوه ذمو    ةط،وب شخ وي از ذمو    ،ه به موجب آنكحواله عقدي است »: دارد مقرر مي قانون مدني 723 ةماّد.  

 .«گويند مي ع،يه محالار را محتال، شخص ثالث را كديون را محيل، ط،بم. گردد ميشخص ثالثي منتقل 



بووراي آن دادگوواه در   [در امووور موودني]قووانون آيووين دادرسووي دادگاههوواي عوووومي و انقووالب 
ومي عوو  هيئوت  يثريوت اعضوا  كا ،در نتيجوه ؛ ردكو رسيدگي به دعوا ايجواد صوالحيت وواهود    

 ،ه متضون اين معناستكشور را كيوان عالي ة هفده دشور رأي شعبكديوان عالي  ةوحدت روّي
دادرسووي  آيووينقووانون  272 ةو ايوون رأي بووه اسووتناد مووادّ  انوود صووحيح و قووانوني تشووخيص داده

ور و دادگاههوا الزم  شو كيفري براي شعب ديوان عوالي  كدادگاههاي عوومي و انقالب در امور 
 .االتبا  است

 :در آن، دو امر است موجوده به استدالل باني اين رأي، با توّجم
نخسوت  دعاوي بازرگاني و نتيجتًا مشوول فوراز   ة، اساسًا در زمركوجه چ ةي مطالبادعو .3
ه كو تو ويح اين  .دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني اسوت  آيينقانون  31 ةماّد

قسوت اوير به شوار نياورده، را ذاتًا عول تجارتي  كصدور چ ،قانون تجارت 133 ةهرچند ماّد
 كرا شوامل چو   ة دعووا ه، مقررات قانون تجارت مربوا به بروات، از جو،ه راجه به اقامو اين ماّد

ه امر صوالحيت نيوز از   ك ادعو ة، از حيث اقامكوجه چ ةي مطالبا، دعواست؛ بنابرايننيز دانسته 
ة ، از حيوث اقامو  ايون  بور اسواس   .دآور به شوار ميرات وجه ب ةي مطالبانظير دعو ،توابه آن است

ي ادر رديوف اعووال تجواري و دعوو     كقانون تجارت، صدور چ 2 ةماّد 1ه به بند ، با توّجدعوا
ر كالوذ  فووق  31 ةبا اين ترتيب، در شوول ماّد ؛شود ميي ي بازرگاني ت،ّقاوجه آن نيز دعو ةمطالب

 .ترديدي وجود نخواهد داشت ،بر مو و 
قوانون   723 ةور در موادّ كشووول تعريوف موذ   در و  اسوت  نوعي حواله ك،ل صدور چعو .2
( محيول )ننده كصوادر  ،بوه ثالوث، در واقوه    ك، با صودور و تسو،يم چو   اينكه چه قرار دارد؛ مدني
، حوالوه  ع،يوه  محال كار اوست، به ثالث، يعني بانكط،ب ،ه بنا به فر كرا ( محتال) كچ ةدارند
ه بوه  كو دانود   موي ه حواله را عقدي كقانون مدني است  723 ةعريف ماّدمنطبق با ت ،دهد و اين مي

شوخص   ةبوه ذمو  ( كچو  ةنندكصوادر )موديون   ةاز ذم( چك ةدارند)ط،ب شخ ي  ،موجب آن
و تس،يم آن بوه ثالوث،    كعول صدور چ ،بدين ترتيب؛ گردد ميمنتقل ( ع،يه محال كبان)ثالثي 

از حيوث    قوانون مودني،   22 ةه بوه موادّ  نيوز بوا توّجو    ك، وجه چديگر از طر  .وود، عقد است

                                                        

صوالحيت يوا   تشوخيص  »: دارد مقورر موي   دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني آيينقانون  28 ةماّد.  
 ،منواا صوالحيت  . عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجو  شده است، بوا هووان دادگواه اسوت    

 .«ه وال  آن مقرر شده باشدكموردي  اريخ تقديم دادوواست است مگر درت
از حيوث   ،عوين مسوتأجره   ةقبيل قر  و ثون مبيوه و موال االجوار    زديون ا ك،ّية»: دارد ميقانون مدني مقرر  22 ةماّد.  

 .«تأجره از اموال غير منقوله باشده مبيه يا عين مسكولو اين ،م منقول استكدر ح ،مكصالحيت محا



 

ي ا، دعوو كوجه چ ةي مطالباه دعوكنتيجه اين؛ شود ميي م منقول ت،ّقكم، در حكصالحيت محا
دادرسي دادگاههواي   آيينقانون  31 ةه قسوت دوم ماّداست كراجه به مال منقول ناشي از عقد 
 ف، در صالحيت دادگاه محّلبا اين توصي. شود آن را شامل ميعوومي و انقالب در امور مدني 

اقاموت ووانوده،    ، عالوه بر دادگاه محّلع،يه محال كاستقرار بان و نيز دادگاه محّل كصدور چ
 .روا نخواهد بودترديدي 

 عمومي هيئتتحليل و نقد رأي 
 ةه تالشي در پايان دادن به اووتال  روّيو  كشور، از اين جهت كعوومي ديوان عالي  هيئترأي 
 درووور تقودير و   ،شوور اسوت  كي، اعم از دادگاهها و شعب ديوان عالي يقضا م بين مراجهكحا
 :رسد ميبه نظر  پذيره به مباني استداللي آن، از جهاتي نقدن اين رأي، با توّجكباشد، ل ميه توّج
قوانون   133 ةموادّ  ه بوه نوصّ  ي بازرگواني، بوا توّجو   ابه عنووان دعوو   كوجه چ ةي مطالبت،ّق .3

رده، كو ي نديگر، را ذاتًا عول تجوارتي ت،ّقو   ي به محّل، ولو از محّ،كه عول صدور چكتجارت 
ه از معامالت تجارتي، اعوم از  كرد كي ي ت،ّقا دعاوي بازرگاني را بايد دعاوي .تأمل است محّل

شوده و در  شووارش  قانون تجوارت   2 ةمعامالت تجارتي ذاتي در ماّد  .ذاتي و تبعي، ناشي باشد
، بوه  (قانون تجارت 5ماّدة  3بند )« ه بين تاجر يا غير تاجر باشدكاعم از اين معامالت برواتي»آنها  ةزمر

قوانون نيوز قانونگوذار متعور  معوامالتي      اين  1 ةدر ماّد .تجاري قيد گرديده است ةعنوان معام،
 133 ةموادّ  .ي شوده اسوت  ي از آنها، تجارتي ت،ّقو كطرفين معام،ه يا ي بودنه به اعتبار تاجر كشده 
ه كو در حوالي اسوت    ،ذاتًا عول تجارتي نيست و اين كه صدور چكر اين معناست صريح د نيز

بوه شووار   تجوارتي ذاتوي    ةقانون تجوارت، معام،و   2 ةماّد 1معامالت برواتي، حسب صراحت بند 
ه از هر حيث تابه كو هوچنين سفته  و  ه دعاوي مربوا به براتكابراين، در عين اينآمده است؛ بن

 ه،نتيجو در ي بازرگواني و  ادعوو و  (قـانون تجـارت   803مـاّدة  ) ت تجارتي استمقررات مربوا به بروا
شود،  ميي دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني ت،ّق آيينقانون  31 ةمشوول ماّد

 .به شوار آوردي بازرگاني ارا ذاتًا دعو كوجه چ ةي مطالبادعوتوان  نوي
ننده و كاز  ووانت صوادر  ... )ت قانون تجوارت  قانون تجارت، مقررا 133 ةقسوت اوير ماّد

                                                        

اي  دعواوي »: در قانون موّقت محاكم تجارت كه اكنون منسوخ است، دعاوي بازرگاني اين چنين تعريف شده بوود .  
عبوارت از نقول و   است راجه به معامالت بازرگاني كه طرفين يا يك طور  آن، تواجر باشود و معوامالت تجوارتي      

؛ هوچنين در تبيوين دعواوي بازرگواني    137و 138 :3181مدني،  :ك.ر) «ه هد  آن فقط انتفا  باشدكانتقالي است 
 (.318و313 :3113به بعد؛ شوس،  392 :3139دفتري، متين  :ك.ر



نيوز   كرا شامل چ (...ي  وان و مفقود شدن راجه به برواتادعو ةظهرنويسها و اعترا  و اقام
 ةي مطالبو اي دعوو مرقوم، نه ت،ّقو  ةدر ماّد «ادعو ةاقام»ه مراد از كاست به روشني پيد .دانسته است
مواد : ك.ر)ا دعوو  ةمقررات راجه به مواعد اقامه سرايت كب، ،ي بازرگانيابه عنوان دعو كوجه چ

به عنوان شرا استفاده از مسوئوليت تضوامني مقورر در     (قانون تجارت 533و  533اصالحي و  533و  534
 .است كقانون تجارت در مورد بروات، به چ 239 ةماّد
تهايي رغم مشابهبه . شود ويي نو تس،يم آن به ثالث،  رورتًا حواله ت،ّق كعول صدور چ. 2
بـرا  ديـدهاهيا    )ك ت حقووقي چو  وجود دارد، ماهّي كه بين حواله و عول صدور و تس،يم چك

قوانون   723 ةتوان به ترتيب مقرر در موادّ  ويرا ن (به بعد 533: 8828راستين، : ك.مختلف در ماهيت چك، ر
 :رد؛ زيراكعقد حواله ت،قي  مدني
محيول   ةعقد حواله اصواًل بر انتقال دين از ذمو قانون مدني،  712و  723ه به مواد با توّج ،اواًل
محيول   ةحواله، ذم تحّققپس از »: دارد ميمقرر  712 ةچنانچه ماّد  مبتني است؛ ع،يه محال ةبه ذم

ه صودور  كو اين در حوالي اسوت    .«شود ميمشرول  ع،يه محال ةبري و ذم ،ه حواله دادهكاز ديني 
تورين مسوئول پرداووت، قورار      ه مهوم كت، ب،ن پرداوننده را نيز در رديف مسئوالك، صادركچ
  .شوود  موي ننده اقامه ك، اساسًا در غالب موارد، به طرفيت صادرآنوجه  ةي مطالبادهد و دعو مي
چوون در   ؛ت محل ترديد و نقد اسوت ي ناشي از عقد حواله به شّدابه عنوان دعو اي اين دعوت،ّق

ق حوالوه، اصوواًل بايود    محض تحّقننده به كصادر ك، ذمةي حواله از عول صدور چصورت ت،ّق
  .بري شده باشد
ه محيول  كو قوانون مودني، در صوورتي اسوت      728و  723ه به موواد  ق حواله، با توّجتحّقثانيًا، 

اگور  »: اسوت  قانون مدني مقرر داشوته  728 ةه ماّدگونه ك هوان .(5/534: امامي) مديون محتال باشد

                                                        

شورا ووال     ،قانون مدني، مقتضاي ذات عقد حواله دانسته 712 ةه به سوابق فقهي ماّدبروي انتقال دين را با توّج.  
برووي   .(قانون مدني 712 ة، ذيل ماّد111 :3179 ،جعفري لنگرودي: ك.ر)اند  هت،ّقي كردآن را فاسد و مفسد عقد 

محيول نيوز  وامن    ... »ه كو انتقال دين را مقتضاي اطالق عقد حواله پنداشته و شرا وال  را بدين مضوون  ،ديگر
در (. 2/372 :3171، اتوزيانك: ك.ر)اند  ي نوودهصحيح ت،ّق «...ندكدين باشد و محتال بتواند به او هم رجو   ةتأدي

 .عقد حواله را بايد بر انتقال دين مبتني دانست ،ترديد بي هر صورت،
 .ننده بوده استكاز صادر كوجه چ ةي مطالباز بر دعوكدر اين پرونده نيز متور هعوومي وحدت روّي هيئتبحث .  
 ةحوالو  ،در واقوه  كچو ... »: بوه عنووان حوالوه ظهوور دارد     كي چو عبارت بروي حقوقدانان در ت،ّقو  ،وصفبا اين .  

نقطوه   كدر يو  ع،يوه  محوال لوه و   ه محيول و محوال  كند به اينك ويآن است و فرق ن اوت وجه با واجد بودن محّلپرد
را از عنووان حوالوه ووارج     كصودور چو   ع،يوه،  محوال ننده و كصوادر  ي بوودن محولّ  كو زيورا ي  ؛ن باشند يوا نوه  كسا
 (.219 :3133اتبي، ك) «...سازد وين



 

ايون در   .«م حوالوه در آن جواري نخواهود بوود    اكدر مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد، اح
 ةموديون دارنود   ،مووارد  ةننده  رورتًا و در هوك، صادركه در صدور و تس،يم چكحالي است 

 .نيست كچ
ه در قانون تجارت بوراي آن مقورر   دارد ك اي به عنوان سند تجاري مزيتهاي وي ه كچ ثالثًا،
ننده، ظهرنويسوان و  وامنين در   كي صوادر توان به مسئوليت تضامن اينكه مياز جو،ه است؛ شده 

وصف تجريدي سوند تجواري و اصول عودم      .(ون تجارتنقا 884و  543ماّدة ) ردكبرابر دارنده اشاره 
سوند   كبوه عنووان يو    كت سند نيز از جو،ه مزايواي چو  با حسن نّي ةه ايرادات در قبال دارندتوّج

به عنوان  كي صدور چ، ت،ّقنابراين؛ باز اين مزايا در حواله وجود ندارد كي هيچ .تجاري است
 .تأمل است حواله به غايت محّل

تووان   ووي را ن كتًا وسي،ه و دستور پرداوت اسوت و عوول صودور چو    ماهّي كه چكنتيجه اين
 به شووار آورد  (حواله)ي ناشي از عقد ارا  رورتًا دعو كي ناشي از چادعو ،ردهكي حواله ت،ّق

دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در اموور مودني    نآييقانون  31 ةو مو و  را مشوول ماّد
 .قرار داد
قوانون   22 ةه بوه موادّ  م، بوا توّجو  ك، از حيث صالحيت محوا كه وجه مندرج در چكدر اين .1

 31 ةاموا شووول قسووت دوم موادّ     ،ردكو توان ترديود   ميوتر كم مال منقول است، كمدني، در ح
 :مه استمست،زم احراز دو مقّد ،در امور مدنيدادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب  آيينقانون 
 ؛راجه به مال منقول باشد ادعو (الف
 .ناشي شده باشد  از عقد يا قرارداد ااين دعو (ب
ننده و ديون اوسوت،   كصوادر  ةه نشوانگر اشوترال ذمو   ك، به عنوان اينكوجه چ ةي مطالبادعو
قرارداد يا  وان و مسئوليت  ن است ناشي ازكمو ااما اين دعو ،ي راجه به مال منقول استادعو

به عنووان ثوون   )دين ناشي از بيه  ين است در مقام ايفاكمو كبراي مثال، چ ؛مدني قهري باشد
 هوچنوين  .، قر  يا هر قورارداد ديگوري صوادر و تسو،يم شوود     (بها به عنوان اجاره)، اجاره (مبيه

نظيور جبوران   ) رده بور ذموه دا  كو ووارج از قوراردادي    تعّهود  ين است در مقوام ايفوا  كشخص مو
  نسوبت  الوثل دوران ت ورّ  يپرداوت اجر ؛مق ر ةوسارت ناشي از ت اد  رانندگي از ناحي

                                                        

والي نيست؛ زيرا عقود   است، از مسامحه «قرارداد»و  «عقد»جدايي دو مفهوم  ه به ظاهر مفهمكاين تعبير قانونگذار .  
اقل دو طور   حّد( ييهاي انشا توافق اراده)ترا ي  ،ت حقوقي است و آنماهّي كدو نام مخت،ف براي ي ،و قرارداد

 .حقوقي است ةبراي ايجاد رابط



 كبه صدور و تسو،يم چو   (النفقه غير از زوجه و غيره افراد واجب ةپرداوت نفق ؛به مال مر وب
رداد و ي ناشي از قورا اتوان  رورتًا دعو ويرا ن كوجه چ ةمطالب ؛ بنابراين دعوايمبادرت نوايد

ي دادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور مدني ت،ّق آيينقانون  31 ةمشوول فراز دوم ماّد
ه در كو ي ناشي از قرارداد باشد ان است دعوكمو كوجه چ ةي مطالبابه تعبير ديگر، دعو؛ ردك

ي، ّ،و كم كو ترديد روا نخواهد بود، اما به عنووان ح قانون مذكور  31 ةدر شوول ماّد ،اين صورت
ه كو گونوه   هويشه و  رورتًا ناشي از قرارداد اسوت، آن  ك،وجه چ ةي مطالباه دعوكپذيرش اين

 .رسد ميه آمده، دشوار به نظر در رأي وحدت روّي

 نتيجه
صودور   اويرال دور ديوان عالي كشور در باب صالحيت دادگاههواي محولّ   ةرأي وحدت روّي
اقاموت ووانوده،    حيت عوومي دادگاه محّل، در كنار صالع،يه محالاستقرار بانك  چك و محّل

واحد و ج،ووگيري از تشوتت آرا    ةوجه چك، از جهت ايجاد روّي ةي مطالبادر رسيدگي به دعو
ه به ن وص قانوني، لكن از جهت مباني استداللي و با توّج. ه استتوّج جالبي يدر مراجه قضا

تووان آن را   موي ه اينكوه هويشوه   ي بازرگاني اسوت و نو  ادعو ،موارد ةنه  رورتًا در هو ادعواين 
 ةي، در توامي موارد شوول موادّ د تا به عنوان حكوي كّ،كري ي ناشي از عقد يا قرارداد ت،ّقادعو
گونوه كوه در رأي وحودت     آن ودادرسي دادگاههاي عووومي و انقوالب بور آن      آيينقانون  31
 .از لحاظ نظري توجيه داشته باشد و است ه آمدهروّي

قوانون   272 ةه بوه موادّ  ه داشت كه اين رأي از جهت عو،ي، با توّجو د توّجباي ،در هر صورت
ي در مووارد  يمراجوه قضوا   ةدادرسي دادگاههاي عوومي و انقالب در امور كيفري، بر ك،ّي آيين

 .االتبا  است مشابه الزم
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