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 پیشگفتار

ه بایی دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قض

رداد است ودو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال 

طال مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،اب چک بيشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است.

 هليتاظهرنویسی و ابطال ضمانت علی االصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و 

نگام هدر  است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در شخص امضاءکننده

ردد.از گپيروز  عاویدامضاء،اهليت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این 

و  بطالاجمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای 

 وابطرات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در بی اعتباری چک به جه

اد چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسنبالفصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کوفایی ای است که اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شتجاری، وسيله

هت جدر  د بود. بالعکس، بکارگيری چنين سندیتجارت و اقتصاد کشور غير قابل انکار خواه

لب سوجب خالف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی م

 وار گشته گردد و در نهایت سيستم تجارت و اقتصاد کشور بيماعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می

ز این ستفاده اااً در داخل کشور با تها خصوصگيرد. اغلب پرداخسوء استفاده از این اسناد باال می

ت ه مقررابچک  سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نيز عدم توجه استفاده کنندگان از

 الیی ازد باموجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درص

 باشد.امر می کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این

در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای 

عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح 

دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده عليه ظهرنویسان و در برخی از موارد عليه 

ک خواهد شد.چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسيله تمامی صادرکننده چ

اشخاصی که صالحيت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در 

خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پيرامون مسئوليت حقوقی و کيفری امضاءکننده 



دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده / 8 

 

وص مسئوليت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختالف تردید چندانی وجود ندارد،ليکن در خص

نظر وجود دارد.عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که 

شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط 

قانون تجارت شرایطی را برای چک  به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در

در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام 

صدور چک،تأثيری در اعتبار سند تجاری از حيث چک بودن نخواهد داشت. کليه مسئولين 

ط به شرایط ماهوی می چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربو

باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئوليت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا 

در امضاءکننده،فقدان اهليت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده 

نمودند،از مسئوليت مبرّی  است می تواند،هر یک از مسئولين سند تجاری را که این ادعا را ثابت

کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابليت طرح و اثبات را در 

بر این  محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

دش زیادی در اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گر

جامعه برخوردار است و عماًل در غالب موارد جای سفته را نيز می گيرد و نزد مردم نيز از مقبوليت 

زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پيرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح 

ند تا حدودی موضوع می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می توا

 را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمينه را کاهش دهد.

 

 

 

 

 



 

 بخـش اول
 «كلیّــات» 

 فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد

 مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

اینصورت مرادف مدرک شود. در گاهی به مطلق دليل )اعم از نوشته و لفظی( سند گفته می

استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطالح « سند کتبی»است و در همين معنی عبارت 

 1علوم فقه، سند گویند.

ال  دعای جوشن کبير آمده: یا سند من 29باشد. در فراز می« گاهتکيه»سند از نظر لغوی به معنی 

 باشد.گاه همه میه تکيهسند له. در این دعا سند به خداوند اطالق شده ک

(. لذا کتبی اما منظور از سند در اصطالح علم حقوق سند کتبی است )

   2باشد.بودن سند جزء الینفک در تعریف سند می

 نمائيم.می راجعهمدر قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی 

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا »گوید: تعریف سند میق.م. در  1284ماده  

( در مقام 2( نوشته باشد، 1ق.م. ارکان سند عبارتند از:  1283بر طبق ماده «دفاع قابل استناد باشد.

 3( امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.3دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، 

                                                           
 .346، ص 1388ی گنج دانش، ودوم، انتشارات کتابخانهعفری لنگرودی، ترمينولوژی حقوق، چ بيستجمحمّدجعفر،  -1

 .138 -137، صص 1385یانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کيفری، چ نخست، انتشارات تدریس، دعبدالرسول،  -2
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 سند مبحث دوم: انواع

 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. 1286برابر ماده 

 

 گفتار نخست: اسناد رسمی

اسنادی که در اداره اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد »گوید: ق.م. می 1287ماده 

ی سایر مأمورین رسمی در حدود صالحيّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشد رسم

به محض اینکه یک نوشته در شرایط الزم برای تنظيم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت «.است

اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیيد معموله توسط شخص مقام صالحيتدار 

ی افراد تا وقتی که در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودی آن است. تأیيدی که نسبت به همه

  4بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد. مجهول

 گفتار دوم: اسناد عادی

 ادی گویند.ق.م. باشند آن را ع 1287چنانچه اسناد تنظيمی فاقد خصوصيات مندرج در ماده 

ی سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسيله»توان گفت: در تعریف سند عادی می

توان به دو دسته تجاری و غير تجاری سند عادی را می 5«.شوداشخاص عادی، تنظيم و امضاء می

تقسيم نمود.سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بين 

گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و ... تجّار و سایر اشخاص تبادل می

شوند. اسناد براتی اسنادی به اسناد براتی و غيربراتی تقسيم می باشد. اسناد تجاری به معنی عاممی

که پرداخت آن  باشند،ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد میاست که خصایص عمده

بينی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد در سررسيد معين عندالمطالبه پيش

د عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل سن6تجاری غيربراتی است.

باشد.سند که نقش جانشينی پول و وسيله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می

                                                                                                                                              
 .276 -275، صص 1387جم، نشر ميزان، اصر، کاتوزیان، اثبات و دليل اثبات، ج نخست، چ پنن  -3

 .42-41، صص 1384یرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر ميزان، ا -4

 .183ص ،1389/ حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سيزدهم،انتشارات اسالميه،  317یان، همان منبع، ص ناصر، کاتوز -1

 .16، ص 1384 ، انتشارات سمت،چ نهم ربيعا، اسکينی، حقوق تجارت، ج سوم، -2
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های نامه عادّی، نامهعادی غير تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبيل اجاره

 7خصوصی و ... است.

 فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

 مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک

از زمانی که بتوان وجود تجارت را ميان ملتهای مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت 

اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، ميان تجار مقيم شهرهای دوردست 

المللی پس از هذا، به قطع و یقين همراه با توسعه بازرگانی بينشد. معمیرا فراهم آورد، احساس 

جنگهای صليبی و از حدود قرن دوازده ميالدی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز 

سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و گردید و سرانجام توسعه بی

بریتانيای کبير به »به تأسيس نوعی برات به نام چک انجاميد. تأسيس حقوقی نو در سپس در فرانسه 

شود. در واقع افزایش قرن هفدهم و پيروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می

های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان سپرده

فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در برداشت 

ابزار مناسب یعنی چک، اوالً، محال عليه صرفًا یک مؤسسه مالی بوده، و ثانياً، صدور آن مالزمه با 

ابطال تمبر مالياتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غير آن مستلزم پرداخت 

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، «بود.انک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه میفرنيم

با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق 

The New Oriental Bank  ميالدی( تأسيس یافت و  1887شمسی ) 1266بود  که در سال

برای نخستين بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله 

چک و استفاده از این سند در معامالت تجاری و غير آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از 

شمسی، افتتاح حساب مذکور و  1269نشاهی ایران در سال خریداری بانک مزبور توسط بانک شاه

های معروف با جریان محلی صدور چک به حيات خود ادامه داد. همين بانک بود که اسکناس

تومانی در قبال چکهای با محل قابل  1000و  500، 100، 5، 3، 2، 1منتشر ساخت که به قطعات 

                                                           
 .20ص  ،1387رات نگاه بينه،  چ سوم، انتشابهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری، -3
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شد.باز نمودن به اسکناس محلی پذیرفته میواگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه 

(، 1270حساب جاری و تسليم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران )تأسيس شده به سال 

(، بانک ایران 1301(، بانک عثمانی )1305( موسسه رهنی ایران )1304بانک سپه )یا پهلوی قشون 

نکی ادامه یافت. پس از انقالب ( و سایر مؤسسات با1306(، بانک ملی ایران )1305و روس )

های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بيش از آن حاصل آمده بودند به اسالمی نيز، بانک

الحسنه را با تحویل دسته چک جزء همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض

هم که عنوان بانک  الحسنه و مؤسسات اعتباریهای قرضبانکی خود قرار دادند. صندوق عمليات

نداشتند به همين کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله )قانون مدنی( 

 .8مورد پذیرش قرار گرفت

 مبحث دوم: تعریف چک
 گفتار نخست: معنای لغوی

 دانند که از قدیم در ایران رایجای فارسی میبعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه

رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده به نظر می 9بوده است.

واقعيت این است که چک  10باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.« چ»شود، به فتح حرف می

قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه 

( به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که cheekآن نيز این است که در زبان انگليسی چک )

کنند، این سند، بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می

دانند که به معنای حواله و می Chequeچک ناميده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی 

  11باشد.میبرات 
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 گفتار دوم: تعریف اصطالحی

ای است که به موجب آن، چک نوشته»کند: ق.ت. چک را چنين معرفی می 310ماده 

؛ «مایدنواگذار  عليه دارد، کالً یا بعضاً مسترد یا به دیگریصادرکننده وجوهی را که در نزد محال

ن ایر به موجب قانون ایرادبانکهای داند که عهده قانون صدور چک، آنرا سندی می 2اما ماده 

عليه آن یک بانک است.در خصوص ای است که محالصادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته

 شود.یفا مچک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکت

ده موجود است و بر چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معينی که در حساب صادرکنن -1

کرد )با حق انتقال به غير دارنده( یا حامل پرداخت شود تا در وجه یا به حوالهروی بانک کشيده می

 12گردد.

ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قيد و شرط مبلغ معينی طلب چک نوشته -2

)بانک( دارد به غير واگذار  ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگریدارد و یا نوشته

الحسنه )یا هر مؤسسه مالی غير از بانک( چکهایی که صندوق قرض13دارد.کند یا آنرا مسترد میمی

های عادی بانک را دارد. این اسناد در گذارد طرح و اندازه چکدر اختيار مشتریان خود می

شود. برخی از هی میصورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منت

حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چيز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف 

 رود. شک چک به شمار میق.ت. به شرح فوق بوده و بی 310ماده 

 مبحث سوم: انواع چک

 گفتار نخست: انواع چكهای تعریف شده در قانون

کرد ها به حوالچک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معين یق.ت. در بيان انواع  382ماده 

 -2چک عادی  -1قانون صدور چک انواع چک عبارتند از:  1تقسيم کرده است.به موجب ماده 

 ی.چک مسافرت -4ک تضمين شده  چ -3چک تأیيد شده  

 

 

                                                           
 .98محمود، عرفانی، همان منبع، ص  -2

 .20-19، صص 1389ورش، کاویانی، حقوق اسناد تجاری، چ سوم، نشر ميزان، ک -3



دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده / 14 

 

 بند نخست: چک در وجه حامل

نوشته شده « حامل»چک اصطالح  ی وجهچک وقتی در وجه حامل است که در قسمت گيرنده

 تواند وجه آنرا مطالبه کند.عليه ارائه دهد میباشد. حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال

14 

 بند دوم: چک در وجه شخص معین

نام شخص معينی نوشته ی وجه،چک وقتی در وجه شخص معين است که در قسمت گيرنده

کند این است که شخص ه شخص معين صادر میشده باشد. مقصود شخصی که چک را در وج

تعيين شده )دارنده چک( آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش برای وصول آن 

 15 اقدام کند. ممکن است صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر کند.

 بند سوم: چک به حواله كرد

شود چک به حواله قيد می« آقای...به حواله کرد »وقتی در قسمت گيرنده وجه چک اصطالح 

تواند شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک کرد بوده و شخصی که در متن چک تعيين شده می

 16را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله )انتقال( دهد.

 بند چهارم: چک عادی

چک عادی عبارت از چکی است که اشخاص ،1372ق.ص.چ. اصالحی  1ماده  1مطابق بند 

کنند و دارنده آن تضمينی جز اعتبار صادرکننده آن ده بانکها به حساب جاری خود صادر میعه

االجرا است منحصراً از طرف صاحبان چک عادی که در حکم اسناد الزمندارد. بنا به تعریف،

شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به حساب جاری در وجه حامل یا شخص معين صادر می

 17 باشند.یپرداخت وجه آن م
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 بند پنجم: چک تأئید شده

چکی است که اشخاص  چک تأیيد شده،»دارد: مقرر می 1372ماده یک الحاقی مصوب  2بند 

عليه پرداخت وجه آن تأیيد عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال

ننده چک در تأیيد چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شود و بانکی که صادرک«شود.می

آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چک را روی چک تأیيد کند.بعد از تأدیه 

کند و تا زمانيکه چک بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده چک مسدود میموجودی چک،

قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زیرا بعد از تأیيد چک 

مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که براتگيری در روی آن قبولی نوشته باشد و به بانک 

این طریق صادرکننده پولی در اختيار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیيد 

 18شده مانند چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معين.

 بند ششم: چک تضمین شده

چک تضمين شده، چکی است که توسط »دارد: : مقرر می1372اده یک الحاقی مصوب م 3بند 

بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين 

شود که چک تضمين شده همان چک تأیيد شده از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد می« شود.می

صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا تضمين کند. باشد، یعنی چک باید از طرف 

چک تضمين شده ممکن است مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معين صادر 

مجاز به صدور  -یا شعب آنها در خارج از کشور -ی بانکهای کشوردر حال حاضر کليه19 شود.

 20 باشد.شهور به چک رمزدار میباشند، چک تضمين شده بين مردم مچک تضمين شده می

 بند هفتم: چک مسافرتی

عبارت از چکی ،1372قانون صدور چک اصالحی  1ماده  4چک مسافرتی نيز به موجب بند 

است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و 

گردد. در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه کارگزاران آن پرداخت می
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کننده در ذیل چک قيد مضاء خود را در حضور بانک پرداختآن است ولی دارنده چک باید ا

نماید تا بانک بتواند این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده 

 21 است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد.

 گفتار دوم: سایر چكها

 بند نخست: چک بسته

خط موازی کشيده شده باشد. وجود این دو خط چک بسته چکی است  که در روی آن دو 

موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست که وجه آن فقط به یک بانک یا یک 

عليه پرداخت خواهد شد.این نوع چک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال

 یا گم شدن چک مصون است؛فوائدی دارد؛ از جمله این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و 

تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و زیرا سارق و یا کسی که چک را پيدا کرده است نمی

 آنرا برای یابنده دریافت کند. به عالوه، شود این چک را قبول کرده،هيچ بانکی نيز حاضر نمی

يار دارنده قرار بگيرد، بلکه وصول چک به این صورت نيست که به پول نقد تبدیل شود و در اخت

شود. برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می

خوردگی را از جانب خود تواند بر روی خطوط موازی خط کشيده و در پشت چک، قلم می

 22گواهی نماید.

 بند دوم: چک عمومی امنیبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد ولی دسته چک 

تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی )آزاد یا امنيبوس( میخود را همراه نداشته باشد،

باید متصدی مربوطه  در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،

ساب وی را در پایين چک یادداشت و مشخصاتی از قبيل مبلغ و شماره سریال چک و نام شماره ح

کننده )صاحب حساب( را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید. مشتری باید دفتر و ظهر استفاده

ترسوش چک را به عنوان رسيد امضاء نماید.این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته 

پذیرد و متصدیان حساب جاری نيز باید ظهرنویسی و یا انتقال نمی شود، ولی به هيچ عنوانمی
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شماره چک را با ذکر کلمه )امنيبوس( در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قيد نمایند که با 

 23شماره سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.

 بند سوم: چک پستی

ها صادر و در اختيار مشتریان قرار داده وسط پستخانهاین نوع چک در بعضی از کشورها ت

های کشور برای دریافت و پرداخت از آن شود تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانهمی

 24 استفاده نمایند.

 بند چهارم: چكهای صندوقی

کنند چکی ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده میاین نوع چک که معموالً بانک

دار یا یکی از مقامات مسئول بانک ی صندوقها بر روی خود کشيده و به وسيلهکه بانکاست 

 25 شود.مزبور امضاء می

 های بانكیبند پنجم: حواله

نمایند. معمواًل بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می

نک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر حال بانک در موارد نياز چکی تنظيم و بر روی با

 26نماید.می

 داربند ششم: چک وعده

چکی است که پرداخت وجه آن مقيد به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ 

 27 واقعی تنظيم آن باشد.

 فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

 مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

باشد لذا ق.م. می 1287اقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده نظر به اینکه چک ف

ها سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمينان و افزایش استحکام آن در معامالت، تضمين
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االجرا دانسته بينی نموده و چک را در حکم اسناد الزمهای اجرایی و شدیدی بر آن پيشو تأمين

چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانين ایران »دارد: صدور چک بيان می قانون 2است. ماده 

چنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد شوند همدر داخل کشور دائر شده یا می

الجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از الزم

ا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد وجه آن به علت نبودن محل و ی

ی آن ماندههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقیتواند طبق قوانين و آیين نامهمی

باشد، لذا چون چک سند رسمی نيست بلکه در حکم آن می«. را نيز از صادرکننده وصول نماید...

الوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نيز نموده در صورتی که توان در مقابل ابراز آن عمی

توان در برابر توان چنين ادعایی کرد و فقط میق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی 1292مطابق مادّه 

ی مدعی جعل است در حاليکه در ابراز آنها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده

  28باشد.ه مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود میانکار و تردید ابرازکنند

 مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

ق.ت.  318همانطور که بيان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده 

زایا و ای مچنانچه بين تجار و یا در معامالت تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دار

د با اسنا باشد. در ذیل تفاوت بين اسناد عادی تجاریامتيازاتی است که سند عادی فاقد آن می

 شود.عادی غيرتجاری بيان می

 گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری
 بند نخست: از حیث شكل

مقرر شده  باشند و بر تنظيم آنها تشریفات و شرایط خاصیاسناد تجاری جزء اسناد شکلی می

است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتيازات 

در صورتی که برات »ق.ت. آمده است:  223ناظر به  226مترتب بر آن بيندازد. چنان که در ماده 

ات راجع ق.ت. نباشد مشمول مقرر 233ماده  8تا  2متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 

ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در  314و  311و  309مواد «. به بروات تجاری نخواهد بود
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مورد اسناد عادی غيرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حيث موضوع و مکان و مندرجات و 

 29 غيره وجود ندارد.

 بند دوم: از حیث تاریخ

يد، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ تاریخ تحریر، تاریخ تنظيم، تاریخ صدور، تاریخ سررس

عليه، تاریخ اخذ گواهينامه عدم پرداخت و تاریخ طرح واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال

دعوا اعم از حقوقی یا کيفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت 

ه سند مزبور شود. حال آنکه مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارند

 30 در اسناد عادی غيرتجاری چنين حکمی متصور نيست.

 بند سوم: از حیث مكان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کيفری دارای اهميت و آثار و فواید 

دم ق.ت. قيد مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و ع223ماده  6باشد. در بند خاص می

کند. حال آنکه اسناد ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می 226قيد آن بنا بر حکم ماده 

 31عادی غيرتجاری دارای آن اهميت نيست. 

 بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات 

ی ه است. حال آنکه در اسناد عادی غيرتجاری بار اثبات به عهدهعليی مدعیخالف آن به عهده

 32 مدعی است.

 بند پنجم: از حیث موضوع
موضوع اسناد عادی غيرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبين انجام 

کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و ... بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی 

 33 سيله پرداخت به روز و فوری بودن است.تجاری،و

                                                           
 .35ص بهرام، بهرامی، همان منبع، -1

 همان. -2

 همان. -3

 .36همان ،ص  -4



دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده / 20 

 

 ی اجراییبند ششم: از حیث قوه

ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و برخی از انواع اسناد تجاری )چک( از حيث قوه

تواند مستقيماً به دایره اجرای ثبت اسناد و امالک مراجعه تقاضای صدور اجرائيه دارنده آن می

 34 یک از اسناد عادی غيرتجاری دارای چنين وضعيتی نيستند. نماید. حال آنکه هيچ

 بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

بينی تشریفات خاصی از حيث مواعد و همچنين ی اول پيشبرای وصول اسناد تجاری در درجه

محل  توانند به دادگاهواخواست شده است و مضافاً دارنده چنين اسنادی از حيث دادگاه صالح می

کنند. به عالوه در خصوص اقامت خوانده و همچنين محل انعقاد و تنظيم سند و محل اجرا مراجعه 

توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کيفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد چک می

 35 اسناد عادی غيرتجاری چنين نيست.

 بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل  قابليت گردش به صورت حامل و دستاسناد تجاری 

کند. حال آنکه در اسناد شود و پرداخت دین به دارنده کفایت میمتصرف دارنده قانونی فرض می

 36 مقام قانونی او پرداخت شود.مدنی دین باید به داین یا قائم

 گفتار دوم: مقایسه چک و برات

 ت افتراق چک و براتبند نخست: جها

 بار قابلر چک صادرکننده باید در نزد محال عليه معادل آن وجه نقد یا اعتدر موقع صدو -1

تواند بعدًا دهنده میشود بلکه براتاستفاده داشته و حال آنکه در برات چنين شرایطی دیده نمی

 عليه تأمين نماید.محل آن را نزد محال

یت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنين برات ممکن است بوعده از رو -2

تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی
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