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پیش گفتار

پیشرفت و توسعه در پرتو اعتمادسازی و شناخت همه جانبه از رویکرد، هدف و برنامه های پیش روی 
هر شرکت، سازمان و تشکیالتی به وجود می آید.

پـروردگار، درایـت مدیـران  از  اسـتعانت  بـا  و مشـتری مدار،  بینـش مخاطب محـور  بـا  داروگـر  هلدینـگ 
کارشناسـان هوشـمند و هم آهنگِی پرسـنِل همیشـه همراه و مسـئولیت پذیر خود،  تصمیم سـاز، تخصص 

توانسـته اسـت بـه برنـدی تثبیـت شـده و صاحب نـام تبدیـل شـود.

داروگـر پـس ازسـال ها تجربـۀ معاشـرت و همراهـی بـا مـردم شـریف ایـران در ارائـۀ محصـوالت مختلـف 
شـوینده، بهداشـتی و غذایـی، به واقـع جامعـه را بخشـی از خانـوادۀ بـزرگ خـود می دانـد.

کـه دو موضـوع حیاتـی در قاعـدۀ ماندگاری و محبوبـت برندهای هلدینـگ داروگر  فرصـت مغتنـی اسـت 
کنم: را یـادآوری 

کاربـرد محصـوالت، بـاال بـردن سـطح  گاهی بخشـی نسـبت بـه نـوع، کیفیـت و مـورد مصـرف و  نخسـت، آ
کیفی محصوالت و نوآوری در تولید و نحوۀ ارائه  گاهی و ارتقای سـلیقۀ مشـتری و ارتقای سـطح  دانش، آ

محصوالت اسـت.

کـه محصول  دیگـر، تعهـد بـه رضایت منـدی مشـتری و در عیـن حـال، ارتقـا و رقابـت بـا بازارهـای جهانـی 
هم اندیشـی و خواسـت مشـترک بوده و هسـت.

که شـرکت داشته  افزایش تعداد و تنوع محصول از شـوینده و بهداشـتی تا غذایی، نشـانۀ رشـدی اسـت 
کارآفرینی و حفظ سـرمایه های  کالس ایرانـی در عیـن تولیـد 500 نـوع محصول، موجبـات  و بـه عنـوان یـک 

کارکنان خود را فراهم نموده اسـت. انسـانی و 

کارسـاز و مؤثـر در ارتقـا، رشـد و  کـه از درجـۀ اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و از عوامـل  آیتـم دیگـری 
همگرایـی اهـداف پیش بینـی شـدۀ هلدینـگ داروگـر اسـت، مشـارکت و همـکاری منسـجم و عملیاتـی بـا 



کاربلدان حوزۀ محصوالت غذایی، بهداشـتی  کـز آمـوزش عالـی و  پژوهشـگران و محققـان دانشـگاهی و مرا
و شـوینده اسـت.

تـوان علمـی و عملـی  گاهـی، دانـش و  بـا محوریـت افزایـش آ ماحصـل حمایت هـای هلدینـگ داروگـر 
همـکاران، مخاطبـان، تصمیم سـازان ایـن صنعـت و نهایتـًا مشـتریان و مـردم بـه عنـوان سـرمایۀ اصلـی 

هلدینـگ داروگـر اسـت.

داروگـر در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود بـا حمایـت از مکتوبـات دانش محـور، کتـاب هـا، مقـاالت، 
کـه ذکـر آن  یادداشـت ها و ترجمه هـای مختلـف و انتشـار آن و همچنیـن همراهـی و هم افزایـی دانشـی 

گاهی بخـش و مـروج تفکـر و تحقیـق باشـد. رفـت، می کوشـد آ

گاهـی مخاطبـان و مشـتریان، دیگـر ابـزار سـنتی در جـذب و حفـظ  امـروزه بـا توجـه بـه رشـد دانـش و آ
کارآیـی نـدارد. بـه عقیـدۀ مـا، بهتریـن و معتبرتریـن شـاخص در جلـب و نگـه داشـِت مشـتریان  مشـتری 
کمّیت محصول و در عین حال احترام به ذائقۀ مشتریان قدیمی و البته ارتقای  کیفیت و  وفادار، افزایش 

سـطح درخواسـت مشـتری و رشـد سـلیقه و خواسـت اوسـت.

تحصیلکـرده  باتجربـه،  متخصصـان  از  بهره منـدی  و  منـان  پـروردگار  از  اسـتعانت  بـا  داروگـر  هلدینـگ 
و جـوان، توانسـته پوسـتۀ قدیمـی خـود را بشـکافد و مبتنـی بـر اصـول علمـی و اسـتاندارد و بـا وقـوف بـه 
مسـئولیت اجتماعـی ، توسـعه را از اهـم برنامه هـای خـود می دانـد و دلیـل ایـن مدعـا را می تـوان در توفیـق 

معرفـی و فـروش بالـغ بـر 500 نـوع محصـول تولیـدی دانسـت.

را  ایرانـی  از سـبد محصـوالت غذایـی و شـوینده های مختلـف موردنیـاز خانـوادۀ  زیـادی  امـروز سـهم 
فعالیـت،  انـدی سـال  و  نـود  ایـن  یعنـی، در  ایـن  و  و عرضـه می کنـد  تهیـه  محصـوالت هلدینـگ داروگـر 
کیفیـت و برندسـازی در محصـوالت غذایـی و شـوینده و بهداشـتی اسـت،  کـه همانـا ارتقـای  رسـالتمان را 
کیفیت و اسـتاندارد، تجربۀ حاصل شـده  کرده و با پشـتوانۀ سـرمایۀ انسـانی وفادار و محصوالت با تثبیت 
کـه نخسـت بـه پـروردگار مهربـان مدیـون و دوم به همراهـی، باور و تـوان همکاران  افتخـار و موهبتـی اسـت 

و مشـتریان به عنـوان سـرمایۀ اصلـی هسـتیم.

کلیدی. به امید رشد ترقی و بالندگی و رشد جهانی محصوالت ایرانی در صنایع مختلف و 

           بیژن اسماعیلی 

مدیر هلدینگ داروگر      
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حقـوق بانکـی، امـروزه در روابـط حقوقـی اشـخاص نقـش فعـال دارد؛ بـه نحـوی روابـط پولـی و بانکـی در 
کـه افتتـاح حسـاب  کمتـر شـهروندی می تـوان یافـت  کـه  جوامـع شـهری و حتـی روسـتایی، توسـعه یافته 

ننمـوده و تسـهیالت بانکـی، هرچنـد قرض الحسـنه دریافـت ننمـوده باشـد.

در ایـن میـان، اشـخاص حقوقـی در جهـت تولیـد، توزیع، مصـرف و یا انجام خدمـت و فعالیت خدماتی 
بانکـی متنوع تـری  از تسـهیالت  و  اعتبـاری داشـته  و  بانک هـا و مؤسسـات مالـی  بـا  تنگاتنـگ  رابطـه ای 

اسـتفاده می نماینـد.

بدیهـی اسـت ظهـور و بـروز روابـط بانـک و مؤسسـه مالـی و اعتبـاری بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، در 
قالـب عقـود و قراردادهـای بانکـی )قراردادهـای تخصیـص منابـع بانکـی( کـه از تنـوع برخـوردار بـوده )عقـود 
»مضاربـه«،  مدنـی«،  »مشـارکت  نظیـر  قالب هایـی  از  مشـارکتی  عقـود  در  مبادلـه ای(  عقـود  و  مشـارکتی 
»مزارعـه«و »مسـاقات« و در عقـود مبادلـه ای از قالب هایـی ماننـد »فـروش اقسـاطی« و »اجـاره به شـرط 

تملیـک« و »بیـع سـلف« و »خریـد دیـن« و »مرابحـه« و »اسـتصناع« اسـتفاده می نماینـد.

این رشته جدید در  و  اقتضا دارد  را  بانکی«  این مسئله ظهور رشته ای جدید تحت عنوان »حقوق 
دانشکده حقوق یا دانشکده اقتصاد یا دانشکده حقوق اقتصادی و حتی در دانشکده ای مستقل به نام 
»دانشکده حقوق بانکی« قابل تأسیس و تدریس است و عالقه مندان فراوانی را به خود جذب خواهد 

گیرد. که اقتضا دارد، در این راستا اقدام سریع و عاجل صورت  کشور در حدی است  نمود. ظرفیت های 

کشـور بـه آن وابسـتگی دارد و اقتصـاد پویـا و فعـال ارتبـاط  کشـور، کـه اقتصـاد  در نظـام پولـی و بانکـی 
تنگاتنگـی بـا نظـام پولـی و بانکـی شـفاف دارد بـه لحـاظ تنوع و تعدد بانک ها و مؤسسـات مالـی و اعتباری 
کافـی بـر عملکـرد آن، سـرمایه های مـردم سـرگردان بـوده و  و صندوق هـای قرض الحسـنه و عـدم نظـارت 
گردیـده نظـام پولـی و  کافـی، موجـب  ایـن سـرگردانی سـرمایه ها و تعـدد و رقابتـی نبـودن آن و عـدم نظـارت 
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گذشـته عمومًا و در سـال های اخیر خصوصًا از خدمات در راسـتای تولید،  کشـور در طول سـال های  مالی 
کاالهـا و خدمـات در جامعـه فاصلـه بگیـرد. اشـتغال زایی و توزیـع 

صنـدوق  و  اعتبـاری  و  مالـی  مؤسسـه  و  بانـک  نـوع  چندیـن  تعـدد،  و  تنـوع  ایـن  اجمالـی  بررسـی  بـا 
می شـود: دیـده  کشـور  در  قرض الحسـنه 

الف( بانک مجاز )دولتی و خصوصی( 

ب( بانک غیرمجاز )ناظر به بانک خصوصی( 

ج( مؤسسه مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی

د( مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز غیر بانکی

ه( صندوق قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی

و( صندوق قرض الحسنه فاقد نظارت بانک مرکزی

ز( صندوق قرض الحسنه محلی و فاقد ثبت

کشـور  کاهـش نظـارت موجـب نابسـامانی در نظـام پولـی و بانکـی  ایـن تنـوع و تعـدد فاقـد نظـارت یـا 
کشـور اسـت و باعـث هـدر  گردیـده اسـت و آنچـه دراین بیـن ضربـه خواهـد خـورد، تولیـد و اشـتغال زایی در 
رفتـن سـرمایه های مـردم می شـود و بانـک مرکـزی به عنـوان مجـری سیاسـت های پولـی و بانکـی موردنظر 
گون فرصت سـاماندهی آن را پیدا نکرده اسـت  گونا قانون گـذار و ازجملـه شـورای پـول و اعتبـار، بـه جهـات 
و در مـواردی قصـد جـدی در جهـت سـاماندهی نیـز وجـود نـدارد و بانـک مرکـزی از جهـت سـاختاری، 
عـدم اسـتقالل، عملکـردی، نفـوذ اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در بدنـه آن اعـم از دولتی و غیره و اشـخاص 
کالن را نـدارد و در عمـل موجـب  حقیقـی و حقوقـی، امـکان مدیریـت صحیـح، بـر اسـاس منطـق مدیریـت 

گردیـده بانـک مرکـزی هدایـت درسـت سـرمایه های شـهروندان را از دسـت بدهـد.

کشـور )رکـن مهـم نظـام  در ایـن راسـتا، شـورای پـول و اعتبـار به عنـوان سیاسـت گذار نظـام پولـی و بانکـی 
پولـی و بانکـی مرکـب از اعضـای مؤثـر قوای سـه گانه( و همچنین رؤسـای قوای سـه گانه عمومـًا و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، کمیسـیون های مرتبط مجلس شـورای اسـالمی )کمیسـیون اقتصادی، 
کشـور، دادسـتان تهـران خصوصـًا، در  کل  کمیسـیون حقوقـی و قضایـی، کمیسـیون اصـل 90( ،دادسـتانی 
کشـور به سـوی تولیـد و اشـتغال، اقـدام مؤثـری انجـام نداده انـد  جهـت سـوق دادن نظـام پولـی و بانکـی 
گویـای ایـن مسـئله  و در پیشـگاه خداونـد سـبحان و مـردم نجیـب ایـران اسـالمی مسـئول می باشـند و 
کشـور در دهـه اخیـر  چ گونـه مؤسسـات مالـی و اعتبـاری غیرمجـاز و در مـواردی بانـک غیرمجـاز در  رشـد قار

می باشـد.
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که قطعًا در مقاطعی  به همین جهت سپرده گذاران، در این میان، چاره ای جز اعتراض دوره ای ندارند 
که تدبیر دولت را در این خصوص می طلبد! کشور خطرآفرین می شود  برای 

زیـرا در مواجهـه بـا ورشکسـتگی و عـدم تـوان اداره سـپرده های مـردم به عنـوان امیـن سـرمایه مـردم و در 
مقابـل سوءاسـتفاده های برخـی مؤسسـات مالـی و اعتبـاری و صندوق هـای قرض الحسـنه و حتـی برخـی 
کـه حـاوی شـعارهای  کـف خیابان هـا بـا در دسـت داشـتن تابلـو  بانک هـای غیرمجـاز، چنـد صباحـی در 
شـخصی و هـدف دار اسـت، اقـدام بـه اعتـراض نمـوده و در مقابـل مسـئوالن نیـز به طـور مقطعـی در جهـت 

حـل برخـی مشـکالت آنـان برآمـده و رفـع رجـوع نمـوده و حکایـت همچنـان باقـی اسـت!!!

کیفری دو و  چنانچـه آمـار فراوانـی دعـاوی بانکـی )لـه و علیـه( را در مراجع قضایی اعم از دادسـرا و دادگاه 
علی الخصـوص دادگاه هـای حقوقـی و نیـز آمـار آن در واحدهـای اجـرای ثبـت و اخیـرًا در تعزیـرات حکومتی 
کثیـری از پرونده هـا مواجـه خواهیـد بـود به نحوی کـه هـر  مـورد توجـه قـرار دهیـد، بـدون تردیـد بـا تعـداد 
حـوزه قضایـی به ناچـار یـک یـا چندین شـعبه صرفًا در جهت رسـیدگی به دعاوی بانکی )اعـم از بانک های 
خصوصـی و دولتـی و مجـاز و غیرمجـاز و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری و صندوق هـای قرض الحسـنه مجـاز و 
غیرمجـاز( اختصاص یافتـه یـا قسـمت اعظـم پرونده های آن شـعبات در ارتباط مسـتقیم یا غیرمسـتقیم با 
کـه بخـش وسـیعی از وصـول مطالبـات بانکـی از  حقـوق بانکـی و دعـاوی بانکـی اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
ک بخش یا شهرسـتان، اقدام می گـردد انرژی و توان  طریـق واحدهـای اجـرای ثبـت اداره ثبت اسـناد و امال
گردیـده و می گردد. عمـده دادگاه هـای مذکـور و واحدهـای اجـرای ثبـت، صـرف وصـول مطالبـات بانک هـا 

که اقدامی مؤثر و درخور توجه از ناحیه بانک ها  چنانچه درصد فراوانی معوقات بانکی را در نظر بگیریم 
و مؤسسـات مالی و اعتباری و در مواردی از سـوی مراجع قضایی صورت نگرفته، نابسـامانی نظام پولی و 
کشـور و نظام بانکداری و نظام دریافت و پرداخت در بانک ها و مؤسسـات مالی و اعتباری، بیشـتر  بانکی 

کشـور اسـت. که جملگی موارد مذکور ضربه مهلکی به تولید و در نتیجه اشـتغال در  آشـکار می گردد 

کـه آیـا الزامـًا باید عمده وقـت و انرژی و تـوان دادگاه ها و دوایـر ثبتی باید صرف  سـؤال اساسـی ایـن اسـت 
کـم و دوایـر ثبتی وظیفه و رسـالت  گـردد؟! آیـا محا وصـول مطالبـات بانک هـا و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری 

دیگـری غیـر از رسـیدگی به دعاوی بانکـی ندارند؟!

کشور، دادستان های  کل  کشور، دادستانی  کل  آیا نظارت و وظیفه ذاتی بانک مرکزی، سازمان بازرسی 
کشـور، بـر دوش دادگاه هـای حقوقـی اسـت تـا از طریـق ابطـال یـا بطـالن قـرارداد و اجراییـه ثبتـی و  سراسـر 
صـدور حکـم بـه لحـاظ اسـتیفای نـاروا، نظـارت خـود را در جهـت سـازماندهی بانک ها و مؤسسـات مالی و 

اعتبـاری اعمـال نماینـد؟! کـه قطعـًا کاری پرهزینـه، زمان بـر و دارای آثار بسـیار اندک اسـت.

از سوی دیگر، در چند سال اخیر، دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز علیه بانک ها و مؤسسات مالی 
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که می توان از عدم  و اعتباری رو به افزایش اسـت و با بررسـی اجمالی موضوع، علت آن نیز مشـخص اسـت 
کـه در مـواردی به وظیفـه ذاتی  کافـی مراجـع نظارتـی )اجرایـی، تقنینـی، قضایـی( نـام بـرد  نظـارت دقیـق و 
خود عمل نمی نمایند. به همین جهت اشخاص خود رأسًا از طریق اقامه دعوا علیه بانک ها و مؤسسات 
مالـی و اعتبـاری در جهـت اسـتیفای حقـوق ازدسـت رفته خـود قیـام و اقدام می نمایند )نظـارت عمومی( و 
کافی، برخی اشـخاص نیـز از ضعف نظارت بانک ها و مؤسسـات مالی  بدیهـی اسـت بـه دلیـل عـدم نظارت 
و اعتبـاری سوءاسـتفاده نمـوده و از برگردانـدن منابـع مالـی آنـان به عنـوان منبـع تخصیص یافتـه بـه منابـع 

تسـهیالتی، خودداری نمایند و موجبات افزایش معوقات بانکی را فراهم می نمایند.

برخـی دعـاوی شـایع بانک هـا و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری بـه طرفیـت اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را 
می تـوان بـه شـرح ذیـل احصـا نمـود:1

1- مطالبه وجه چک یا سفته به طرفیت صادرکننده و متعهد و ضامنان و ظهرنویس اسناد تجاری مذکور.

2- مطالبه وجه بابت اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه )جریمه( قراردادی و خسارت تأخیر روزانه.

ک ثبتـی )اعـم از خلـع یـد مشـاعی یا مفـروز( به جهت تنظیم سـند انتقال اجرایـی به نام  3- خلـع یـد پـال
بانـک از طریـق واحـد اجـرای ثبت یـا واحد اجـرای احکام مدنی.

کـه ملـک موضـوع سـند رهنـی وی، بـا انتقـال  گیرنـده تسـهیالت  4- مطالبـه اجرت المثـل ایـام تصـرف 
گردیـده. اجرایـی بـه نـام بانـک 

5- و....

برخی دعاوی اشخاص علیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری )اعم از مجاز و غیرمجاز(:

1- ابطـال شـرط ضمـن عقـد قـرارداد بانکـی بـه جهـت تجـاوز از نـرخ سـود مصوب بانـک مرکزی و شـورای 
پـول و اعتبار

گـون از جملـه: الـف( مجـاز نبـودن بانـک و مؤسسـات مالـی و  گونا 2- ابطـال قـرارداد بانکـی بـه جهـات 
اعتبـار در اعطـای تسـهیالت مـورد خواسـته، ب( اجرایـی نشـدن عقـد مشـارکت مدنـی )عـدم تحقـق(، ج( 
عـدم افتتـاح حسـاب مشـترک )حسـاب مخصـوص( در قـرارداد مشـارکت مدنـی، د( عـدم قصـد انشـاء در 
اعطای تسـهیالت مشـارکت مدنی )صوری بودن عقد(، ه( تسـویه تسـهیالت بابت تسـهیالت سابق معوق 

شـده و...

3- ابطال اجراییه ثبتی )شـکایت از دسـتور اجرا( به جهت: الف( باطل بودن قرارداد، ب( شـرط ضمن 
عقد یا تسـویه تسهیالت و...

گرفته است. به  کاربردی )تحت عنوان دعاوی بانکی(، موضوع مورد بررسی قرار  1- در این خصوص به تفصیل در جلد دوم حقوق بانکی 
کنید. جلد دوم مراجعه 
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4- ابطال سند رهنی به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد بانکی و...

5- الزام به فک رهن به جهت ابطال قرارداد بانکی یا تسویه تسهیالت و...

6- مطالبه وجه به جهت استیفای ناروا )دارا شدن بالجهت و ناعادالنه( توسط بانک یا مؤسسه مالی و 
اعتباری از حیث محاسبه سود باالتر از نرخ مصوب اعالی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و...

7- استرداد الشه چک یا سفته به جهت انجام تعهدات قراردادی و تسویه تسهیالت و برائت ذمه

8- و....

کشـور قرار می گیرد،  کاربـردی« در اختیار جامعه حقوقی  کـه تحـت عنـوان »حقوق بانکی  ایـن مجموعـه 
بر آن است تا از این طریق نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی را از ابتدا تا انتها )تقدیم دادخواست، رسیدگی 
کـم بـر نظام رسـیدگی دادگاه  هـا )رویه  دادگاه، صـدور حکـم( تبییـن نمایـد و بـه تعبیـر دیگـر رویـه قضایـی حا
کلیـات و تعاریف و اصطالحات  که جلـد اول آن راجع به  قضایـی بـه مفهـوم عـام( 1 را ترسـیم و عرضـه نمایـد 
حقـوق بانکـی انـواع بانـک و مؤسسـات اعتبـاری، انـواع عقـود بانکـی، گشـایش اعتبـارات اسـنادی )LC( و 
ضمانت نامـه بانکـی اسـت و جلـد دوم آن بررسـی انـواع دعـاوی بانکـی علیـه بانـک و دعـاوی بانـک علیـه 
اشـخاص اختصاص یافتـه اسـت. در ایـن راسـتا، احاطـه دادگاه و مقـام قضایـی بـر نظـام اقتصـادی اسـالم، 
نظـام بانکـی در نظـر اسـالم، عملیـات بانکـی بـدون ربـا و اطـالع دقیـق از ضوابـط و مقـررات و قوانیـن پولی و 
کشـور و بهره گیـری از نظـام منسـجم حقوقـی، ضرورتـی دوچندان اسـت، زیـرا بدون احاطه بـر موارد  بانکـی 
مذکور، تصمیم گیری قاضی دادگاه حقوقی در قالب رأی منسـجم، اسـتوار و مسـتند و مسـتدل امر آسـانی 

نخواهـد بود.

مؤلـف بـا پیشـینه قضایـی و بـا دو دهـه رسـیدگی مسـتمر بـه دعـاوی حقوقـی در دادگاه حقوقـی و دادگاه 
کارنامـه خـود و بـا برخـورداری از روحیـه پرسشـگری و پژوهـش و تحقیـق علمـی و  تجدیدنظـر اسـتان در 
کاربـردی دقیـق و بـا نظـام فکـری صحیـح، فعالیـت علمی-تحقیقی خـود را آغاز و در شـصت )60( مجموعه 
که  کرده اسـت  کاربـردی در تمامـی مسـائل حقوقـی تحـت عنـوان »حقـوق در آیینه رویـه قضایی« گردآوری 
کـه رویکردی بدیع در این راسـتا محسـوب  کاربـردی« دارد  مجموعـه حاضـر اختصـاص بـه »حقـوق بانکـی 
کاربردی دعاوی »آرای قضایی« مرتبط با »حقوق بانکی« باشـد،  کنون به شـیوه علمی و  می شـود، زیرا تا
کـه در نـوع خـود، جـرأت و جسـارت قضایـی آن، بـر غنـای ایـن مجموعه  کم سـابقه اسـت  سـابقه نـدارد و یـا 

افزوده اسـت.

در این راسـتا آنچه مسـلم اسـت از تجربه قضات اندیشـمند و وکالی فرهیخته و صاحب نظران حقوقی 
و هم اندیشـی »گـروه پژوهش هـای حقوقـی هلدینـگ داروگـر« فـراوان بهـره بـرده و بـا تواضـع تـام و تمـام 

1- Juris prudence
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گسـترش و غنـای »رویـه قضایـی« بـه  قـدردان یکایـک آنـان بـوده و خواهـم بـود، زیـرا تعـاون در راسـتای 
کشـور اسـت، اقتضای قدردانی فراوان دارد و صرف پرداختن به دکترین  مفهوم عام آن که حقوق زنده آن 
کشـور محسـوب نمی گـردد، بلکـه حقـوق واقعـی دکتریـن  و نظریه هـای دانایـان حقـوق، حقـوق واقعـی آن 

کاربـردی( اسـت.1 حقوقـی تـوأم بـا رویـه قضایـی )حقـوق 

الزم می دانـم از اسـاتید بزرگـوار، قضـات سـابق اندیشـمند جنـاب آقـای دکتر محمد فکوری نـژاد و جناب 
کـه خـود سـابقه طوالنـی در رسـیدگی های قضایـی در مناصـب مختلـف  آقـای دکتـر قاسـم دولتخواهـی 
قضایی داشـتند و در این راسـتا مشـوق واقعی اینجانب بودند، به نحو ویژه نهایت تقدیر و تشـکر نمایم و 
از خداوند سـبحان توفیق روزافزون آنان را مسـئلت می نمایم. همچنین از جناب آقای علیرضا شـهبازی 
کـه در حقوق بانکی فعالیـت و تالش  کبر سـخنور  وکیـل محتـرم پایـه یـک دادگسـتری )کانـون مرکـز( و آقـای ا

گسـترده ای نمـوده و منابـع فراوانـی را در اختیـار اینجانـب قـرار دادنـد تقدیر نمایم. مسـتمر و 

کارآموزان وکالت و دانشـجویان رشـته حقوق  کلیـه اسـاتید محتـرم، قضـات، وکال، کارآمـوزان قضایـی و  از 
کشـور و خواننـدگان محتـرم، عاجزانـه تقاضـا دارد، نقایـص  و بانکـداری و اقتصـاد و متولیـان امـور بانکـی در 
کار را بـا غمـض عیـن بنگرنـد، ایـن حقیـر را از تذکـر مشـفقانه بی بهـره نگذارند و همـواره در  شـکلی و ماهـوی 

انتظـار نقـد عالمانـه آنان خواهم نشسـت.

و ما توفیقی اال باهلل العلی العظیم   

علیرضا توفیق   
قم- زمستان 1397   

 )commen law( کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی 1- رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص، چه در 
کشورهایی با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته )droitecrit( رویه قضایی در زمره منابع حقوق )sourcesde droit( می باشد و از  و چه در 
کشورها پایه  کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی  جهت تبلور حقوق، عینیت بخشی به مقررات قانونی، تجلی 
که بی نیاز از رویه قضایی باشد. رویه  کند  حقوق محسوب می شود زیرا قانون نمی تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم 

قضایی از حیث شکلی و ماهوی، تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد.
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