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  جزوه درس حقوق تجارت تطبيقي 
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  مقدمه

خصوص اسـناد تجـاري    ما در اين درس درصدديم كه براي درك بهتر حقوق داخلي كشورمان در

المللـي   ي ، مقررات بـين اسناد تجار مقررات بين المللي حاكم بر و آشنايي بيشتر با) برات، سفته و چك(

با حقوق داخلي نيـز   حداالمكاناالجرا درخصوص برات و سفته را مورد بررسي قرار دهيم و آنها را الزم

و براي مطالعه تفصيلي حقوق ايران درخصوص برات، سفته و چك به جزوه درس حقوق  .تطبيق نماييم

  .  همين مؤلف مراجعه شود 3تجارت

كنوانسيون اول درخصوص قـانون متحدالشـكل راجـع بـه بـروات و      :اموضوع مورد بحث مبنابراين 

كه ايـن كنوانسـيون    ميالدي در ژنو تصويب شده است 1930ژوئن  7هاست كه اين كنوانسيون در  سفته

  . داراي دو ضميمه است

  :ضميمه اول) 1

 باشـد كـه مقـررات شـكلي و مـاهوي بـرات و       هـا مـي   عنوان قانون متحدالشكل بروات و سفته تحت

  .كه شامل دو فصل مي باشدها را بيان نموده است كه به قانون يكنواخت ژنو معروف است  سفته

و  بـوده 74 الـي   1خصوص مقررات شكلي و ماهوي برات هسـت كـه از م    در: الف ـ فصل اول 

  .بخش است 12جمعاً 

  .78الي  75در مورد مقررات ماهوي و شكلي سفته است از ماده : ب ـ فصل دوم

قـانون   309مـاده  (ل ذكر اين است كه همانند قـانون تجـارت ايـران در بـاب اسـناد تجـاري      نكتة قاب

مندرج در قانون  مقررات مربوط به برات اكثرها  الشكل بروات و سفته قانون متحد 77ماده  طبق) تجارت

  .الرعايه است درخصوص سفته نيز الزم متحدالشكل ژنو

  



  

  :ضميمه دوم) 2

توانند درخصوص موضـوعاتي كـه در ضـميمه     ول عضو كنوانسيون مياست كه د شامل اين اختيار

دليلي مورد پذيرش و قبول آنهـا نيسـت، مقـررات ضـميمه اول را      هر اول كنوانسيون تصويب شده ولي به

سنتي خود تعصب خاصـي دارد   حقوق صورت كه هر كشوري روي مفاهيم و نهادهاي بدين. تغيير دهند

لـذا  . المللي تصويب نخواهد شد صورت بين عايت شود هيچ كنوانسيوني بهاگر قرار باشد كه اين موارد ر

درخصـوص  كه شود  ن اين اختيار داده ميكنوانسيوشود ولي به كشورهاي عضو  كنوانسيون تصويب مي

 reserve""بـه ايـن امـر    ند، كه حقوق داخلي خود را اعمال نماي كنوانسيونبعضي از مواد مندرج در 

ضـميمه   2 ادهمـثالً در مـ   :مـاده اسـت   23ضمن ضميمه دوم شامل رزروهاست كه متع گويند و در واق مي

دوم مقرر شده است كه هر يك از دول عضو كنوانسيون اختيار دارد در سرزمين داخلي خود در جهـت  

شـرط اينكـه اراده    جاي امضاء از وسيلة ديگري استفاده نمايند به كنندگان برات به تشكيل تعهدات امضاء

  .طور معتبري قابل اثبات باشد سط وسيله مزبور بهمتعهد تو

  :كنوانسيون دوم

عبـارت   هاست؛ به خصوص بروات و سفته فصل تعارض قوانين معين و مشخص در و درخصوص حل

. بينــي شــده اســت ديگــر در كنوانســيون دوم قواعــد مشخصــي درخصــوص رفــع تعــارض قــوانين پــيش

. باشـد  مـاده مـي   20شـامل   كنوانسـيون عايت نمايند و ايـن  اند كه آنها را ر كشورهاي متعاهد تعهد نموده

قانون تجارت  317و   306و  305مواد  بقطالبته درخصوص رفع تعارض قوانين در حقوق تجارت ما نيز 

  .وضع شده است يمقررات

  :كنوانسيون سوم

به موضـوع  كه  1 ادهباشد ولي غير از م ها مي حق تمبر راجع به بروات و سفتهكنوانسيون سوم عنوان 



 

ماننـد مهلـت   . باشـد  د ديگر آن درخصوص موضوعات غيـر از حـق تمبـر مـي    مزبور اختصاص دارد، موا

ريفات الحاق به كنوانسيون، نحـوة  تش ،عضو زماني امضاء كنوانسيون توسط اعضاء جامعه ملل يا دول غير

مـورد تمـام يـا     نظـر در  عضـو، تقاضـاي تجديـد    غيـر  سخ كنوانسيون در مورد اعضاء جامعه ملل يا دولف

  .مفاد كنوانسيون و غيره از بعضي

) ماليـات (حـق تمبـر قـانوني     كنوانسـيون اگر در كشورهاي عضـو   :ژنو سومكنوانسيون  1 مادهطبق 

اي بـه اعتبـار تعهـدات     خصوص برات و سفته پرداخت نشود يا كمتر پرداخت شود، هيچگونه صـدمه  در

طبق مـاده   نيز البته در حقوق داخلي ايران. د نخواهد نمودبراتي يا اجراي حقوق ناشي از اسناد مزبور وار

همين ترتيب است و عدم رعايت مقررات راجع بـه حـق تمبـر كـه بـه اسـناد تعلـق         م وضعيت به.ق 1294

  .نمايد گيرد آنها را از رسميت خارج نمي مي

را هـا   كشـورهاي اروپـايي و بعضـي از كشـورهاي ديگـر ايـن كنوانسـيون        تـر فخـاري  دكبه عقيـده  

تي در اسـناد  ژنو را پذيرفته چـون در انگلـيس از قـديم ماليـا     سوماند اما انگليس فقط كنوانسيون  پذيرفته

ژنـو ملحـق نشـده و     هايبنابراين كشـورهاي آنگلوساكسـون بـه كنوانسـيون     .كردند تجاري دريافت نمي

  .1انون دارند و مبتني بر عرف نيستخودشان ق

الشـكلي را   سـازمان ملـل متحـد قـانون متحـد      حقـوق تجـارت   ميالدي كميسيون 1988البته در سال 

خصوص برات و سفته تنظيم نموده است كه به كنوانسـيون آنسـيترال معـروف اسـت كـه سـعي شـده         در

است از مقررات كشورهاي آنگلوساكسون نيز استفاده شود اما هنوز قابليت اجرايي ندارد پس در روابط 

خصـوص چـك نيـز در     نه درخصوص برات و سفته حاكم است درگا هاي سه المللي فقط كنوانسيون بين

                                                 
د حقوق خصوصي دانشكده رشناسي ارشدرس حقوق تجارت دوره كا مطالب دست نوشتهمطالب مربوط به دكتر امير حسين فخاري از  -1

  .اقتباس شده است تهران شهيد بهشتي دانشگاه حقوق



  

تصـويب رسـيده اسـت ولـي      كنوانسيون ديگر بـه  3ميالدي در ژنو همانند برات و سفته  1931مارس  19

  .ملحق نشده است 1931و  1930هاي  يك از كنوانسيون كشور ما به هيچ

  

  :ها قانون متحدالشكل بروات و سفته

  برات: فصل اول

 .ظيم برات و شكل ظاهري آنتن: بخش اول

  :برات بايستي شامل شرايط ذيل باشد«: 1ماده 

  همان زباني كه برات صادر شده است در سند به »برات«درج عبارت  .1

 معين يشرط پرداخت مبلغ و دستور بدون قيد .2

 )گير برات( نمايداسم شخصي كه بايد وجه برات را پرداخت  .3

 )سررسيد(تعيين زمان پرداخت برات  .4

 عمل آيد  مكاني كه پرداخت وجه سند بايد در آنجا بهتعيين  .5

 )برات دارنده(كرد او بايد تأديه شود  نام شخصي كه برات در وجه يا حواله .6

 تعيين تاريخ و محل تنظيم برات .7

 .)هدهند  برات(امضاء  .8

انضـمام امضـاء و مهـر     بنـد شـرايط بـرات ذكـر شـده اسـت كـه بـه         8، در 223ت ما در ماده . در ق

تصريح به اينكه نسخه اول يـا دوم يـا   ( 223ماده  8باشد و بند  شرط مي 9نده در صدر ماده جمعاً ده برات

  .كنوانسيون وجود ندارد 1در ماده ) سوم يا چهارم، الي آخر است

خصـوص   در ».عبارت برات در سند به همان زباني كه برات صـادر شـده اسـت   درج « :شرط اول

ماننـد  (سـنگين اسـت   ) منجمله برات(هدات ناشي از اسناد تجارتي شرط اول بايستي گفت از آنجا كه تع



 

قانونگذار خواسته است كه افرادي كه براتي را تحت هر عنواني ) سند مسئوليت تضامني امضاءكنندگان

 آگـاه نمايند از ماهيت سـند و نـوع مسـئوليت     ، ظهرنويس يا غيره امضاء ميگير براتدهنده،  اعم از برات

سـند بـه همـان    روي كلمة برات در بايستي  كه لذا مقرر نموده. عامداً سند را امضاء نمايندبوده و عالماً و 

لذا از لحاظ درج عبارت برات در روي سند بين كنوانسـيون   .درج شود ،زباني كه سند تنظيم شده است

و حقوق ايران اشتراك وجود دارد ولي مابين حقوق ايـران و كنوانسـيون در ايـن خصـوص دو تفـاوت      

درج كلمه برات بايـد بـه زبـاني نوشـته شـود كـه سـند تنظـيم شـده اسـت چـون             :اول: مده وجود داردع

اينصورت شخص صادركننده برات و سـاير امضـاءكنندگان از نـوع سـند مطلـع نخواهنـد گرديـد         غير در

ر فارسي يعنـي زبـان رسـمي كشـو     ايران اين قيد وجود ندارد و برات بايد به قانون تجارتكه در  درحالي

معمـوالً در داخـل ايـران تنظـيم      223است كه برات مندرج در مـاده   آن شايد اين بودهعلت . درج شود

 .فارسي باشدزبان لذا قيد كلمه برات بايد به  و امضاء كنندگان برات به زبان فارسي تسلط دارند شود مي

ر محل صـدور مـالك   ت ، مقررات كشو.ق 305البته اگر برات در خارج از ايران صادر شود طبق ماده 

كه برات تنظيم شده ،  ياست و اگر كشور مزبور عضو كنوانسيون باشد بايستي عنوان برات به همان زبان

ت .ق 305درج شود و در صورت فقدان شرط برات مزبور اعتبـار براتـي را نـدارد ولـي در همـين مـاده       

كسـاني كـه در ايـران تعهـداتي      مطابق قانون ايران موجود باشـد، برات  يمقرر شده كه اگر شرايط اساس

ي برات مطابق با قـوانين خـارجي نيسـت، ندارنـد يعنـي اگـر       به اين كه شرايط اساس استناد حق كرده اند

در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون صادر شود ولي كلمه برات نه بزبان آن كشور بلكه به زبان  يتبرا

نمي تواند به عدم درج برات به زبـان كشـور    ه،فارسي درج شود فرد ايراني كه ظهرنويس اين برات بود

بـرات در خصـوص    ت.ق 226و  305ود بلكه طبـق مـاده   نبودن برات شمدعي تجاري و  استنادخارجي 

  .همچنان برات تجاري مي باشد يخوانده ايران



  

صورت فقدان شرط اول سـند مزبـور اعتبـار قـانوني بـرات را نـدارد        كنوانسيون در 2ماده  طبق :دوم

 .نمايـد  اي وارد نمي ت عدم قيد كلمه برات روي سند بر اعتبار برات خدشه .ق 226كه طبق ماده  يدرحال

و از سوي ديگر امروزه درحقوق داخلي با توجه به چاپي بودن فـرم بـرات و درج كلمـه بـرات در روي     

  . منتفي است هميشه فرم اين شرط هميشه حاصل است لذا عدم وجود اين شرط

هماننـد حقـوق    قانون تجارت عبارت برات بايستي در روي ورقه درج شـود و  223در بنديك ماده 

بايستي عبارت برات درروي ورقه قيـد  » در روي ورقه«در كنوانسيون نيز عليرغم عدم ذكر عبارت  ايران

   . شود نه در ظهر آن

 4د بنـ  ،)شرط پرداخـت مبلغـي معـين    و دستور بدون قيد(جاي اين شرط  ت ما به.در ق :شرط دوم

قيد شده است و از سوي ديگر در كنوانسيون نيـز شـرطي هماننـد     »تعيين مبلغ برات«يعني  223ماده 

  .اين شرط نيز لحاظ شده است 1ماده  2شود چون در بند  ديده نمي 223ماده  4بند 

شرط باشد چـون اسـناد تجـاري در مبـادالت      و دستور پرداخت بايد بدون قيد 1طبق شرط دوم ماده 

ضـمانت اجـراي   . شـرط باشـد   و كنند لذا مانند اسكناس پرداخت آنها بايد بدون قيد را ايفاء مي نقش پول

شـود يـا    عبارت ديگر اگر برات مشروطي صادر گردد آيا برات محسوب مي فقدان اين شرط چيست؟ به

طـل  طور مطلق صحيح است ولي شرط با عبارت اخري آيا برات نيست يا اينكه بگوييم دستور به خير؟ به

  باشد؟ مي

كنوانسيون و استثنائات ذيل آن شايد بر اين عقيده بود كه براتـي كـه دسـتور     2توجه به ظاهر ماده  با

شود و اگر نظر قانونگذار بر اين بود كـه فقـط شـرط     پرداخت مبلغ آن مشروط باشد برات محسوب نمي

  .كه ننموده است لينمود درحا گانه ذكر مي همانند موارد سه 2باشد، در ذيل ماده  باطل مي

ما از بحث ظهرنويسي وحدت مالك گرفته و قائل بـه ايـن   اين نظر است كه  هفخاري معتقد ب دكتر



 

ظهرنويسي مشروط را صحيح ) كنوانسيون 12ماده (شويم كه از آنجا كه قانونگذار در بحث ظهرنويسي 

باطل ولي دستور صـحيح   شرط، ولي شرط را باطل اعالم نموده است لذا در دستور پرداخت مشروط نيز

اي  رسد و تا آنجا كه امكان دارد بايد به اعتبار بـرات خدشـه   نظر مي ، اين نظر صائب به نظر ما به. باشد مي

صدور چـك   اصالحي قانون 3البته در راستاي تأييد اين نظر بايد گفت در قسمت اخير ماده . وارد نشود

شده باشد بانك به آن شـرط ترتيـب اثـر نخواهـد     ذكر براي پرداخت  ايران هرگاه در متن چك شرطي 

خصوص بـرات و   توان در كه از اين ماده مي. در واقع شرط باطل ولي دستور پرداخت صحيح است. داد

پس در حقوق ايران مثل كنوانسيون بايـد دسـتور پرداخـت بـدون     . سفته در حقوق ايران نيز استفاده كرد

ط باطل ولي دستور پرداخت صحيح است پس در حقوق و در صورت وجود شرط، شر .شرط باشد و قيد

. ايران نيز بايستي پرداخت بدون قيد و شرط باشد و در صورت وجود شرط دو حالت قابل تصـور اسـت  

شرط در خود سند منعكس نشده است كه در ايـن صـورت ايـن شـرط در مقابـل دارنـده بـا        : حالت اول

  . حسن نيت مطمئناً قابل استناد نيست

شرط درخود سند قيد شده است در اين حالت اگر دارنده مستقيم باشد يعنـي دارنـده كسـي     :حالت دوم

است كه صادركننده برات شرط را به ضرر او درج نموده است در اين حالت اين شرط در مقابل دارنده 

 نيست و سند را بـا شـرط مزبـور دريافـت نمـوده     مزبور قابل استناد است چون دارنده مزبور با حسن نيت 

مانند اينكه برات دهنده شرط نمايد كه دارنـده زمـاني حـق وصـول وجـه بـرات را دارد كـه قـبالً         . است

ولي اگر . كاالهاي معيني را به برات دهنده تحويل نمايد وإال حق مراجعه به برات گير را نخواهد داشت

ليه شرط نيسـت در  دارنده مستقيم نباشد يعني سند بعد از درج شرط به وي منتقل شده است و مشروط ع

اين صورت با توجه به اينكه شرط مزبور در مقابل دارنده با حسـن نيـت باطـل اسـت لـذا ايـن شـرط در        

  . مقابل وي قابل استناد نيست



  

  :گير براتشرط سوم ـ درج نام 

جمله شرايط اساسي و مهم برات است چون هدف اصلي از صدور اسـناد تجـاري ايـن     اين شرط از

كـه سـند    مطالبه و دريافت نمايد و درصورتي گير براتت وجه سند را در سررسيد از است كه دارنده برا

لـذا  . شود برات محسوب نمي 2پذير نبوده و طبق ماده  باشد، پرداخت سند امكان گير براتمزبور فاقد نام 

حامـل   گيـر  بـرات بايـد معـين باشـد و     گيـر  براتنيز در كنوانسيون ) 223ماده  3بند (همانند حقوق ايران 

دهنـده تنظـيم    عهـده بـرات   بـرات ممكـن اسـت    «دارد  كنوانسيون كه مقرر مي 3طبق ماده . صحيح نيست

دهنـده شـخص واحـدي     و برات گير براتيعني . شده استدهنده تجويز هده براتع صدور برات به »شود

خـود صـادر   افتد كه شركت اصلي، براتـي بـر عهـدة شـعبه      باشند و اين حالت بيشتر در مواقعي اتفاق مي

لـذا  . توانـد دارنـده باشـد    دهنـده فقـط مـي    بـرات  224ايـران طبـق مـاده     قـوق كـه در ح  درحـالي . كند مي

توانـد   و دارنـده بـرات مـي    گيـر  بـرات خصـوص اينكـه    ولـي در . نيز باشد گير براتتواند  دهنده نمي برات

ايـران هـم در    انون تجـارت پـذير اسـت هـم در قـ     توان گفت بلـه امكـان   شخص واحدي باشد يا خير مي

تمـامي   ايـن امـر در   تـوان گفـت كـه   بكنوانسيون ژنو صراحتاً مطلبي نيامده است ولي شـايد بـه دو دليـل    

  .باشد پذير مي امكان) رويت غير از برات به به(ها  برات

دومـاً در هـر دو قـانون    . اسـت  صـدور  صـحت  بـر  شود و اصل در هر دو قانون منعي ديده نمي :اوال

شود مطلـق   را قبل از سررسيد ظهرنويسي كندو شخصي كه به نفع او ظهرنويسي مي تواند سند دارنده مي

لـذا بـا وحـدت مـالك از      ).كنوانسـيون  11ماده (باشد  گير براتاست و ممكن است شخص مزبور خود 

تواند شخص واحدي باشد هرچنـد ايـن    و دارنده برات مي گير براتتوان معتقد بود كه  بحث ظهرنويسي مي

  .ندرت اتفاق افتد است به وضعيت ممكن

  



 

  :)سررسيد( شرط چهارم ـ تعيين زمان پرداخت

را معـين   گيـر  بـرات يكي از شرايط اساسي صدور برات است و زمان پرداخـت وجـه بـرات توسـط     

دار هستند و مابين تاريخ تنظيم و تاريخ پرداخـت فاصـله    برات همانند سفته، اسناد مدت كند و اصوال مي

صـورت بـرات    صورت حال تنظيم شوند كه در ايـن  توانند به سفته همانند چك ميهرچند برات و . است

  .شود گفته مي يا سفته عندالمطالبه رويت به

 5بنـد  (خصوص با حقوق ايران  اين كنوانسيون قيد شده است كه در 33انواع سررسيد برات در ماده 

  .باشد يكسان مي) 223ماده 

  )محل تأديه(عمل آيد  ه سند بايد در آنجا بهشرط پنجم ـ تعيين مكاني كه پرداخت وج

بايد بدانند پرداخـت باسـتي    گير براتجمله شرايط اساسي برات است و دارنده برات و  اين شرط از

شـود ولـي مـانع از ايـن      انجام مـي  گير براتدر چه محلي انجام شود هرچند پرداخت معموالً در اقامتگاه 

مكـان   223مـاده   6در حقوق ايران طبـق بنـد   . خت تعيين شودعنوان محل پردا نيست كه محل ديگري به

  .اساسي صدور برات استتأديه وجه برات يكي از شرايط 

  )دارنده برات(شود  تاديهكرد او  شرط ششم ـ نام شخصي كه برات بايد در وجه يا به حواله

وجه حامل صـحيح   و صدور برات در تعيين شده باشددر كنوانسيون ژنو حتماً بايد نام دارنده برات 

باشد چون اوالً علـت عـدم امكـان صـدور بـرات در       وجه منطقي نمي نيست هرچند االن اين رويه به هيچ

عبارت  به. وجه حامل اين بوده است كه غير از شخص دارنده معين، شخص ديگري آن را وصول ننمايد

صورت حامل قابل صـدور   ها بهعلت جلوگيري از دستبرد دزدان دريايي و وصول آن ديگر ابتدائاً برات به

و صدور در وجه حامل مخالف فلسفه عـدم انتقـال مـي    شد  نبوده و فقط در وجه شخص معين صادر مي

 11كـه االن طبـق مـاده     درحـالي  .نيز قابل انتقال هستند با قبض و اقباض به راحتيباشد چون اسناد حامل 



  

همچنانكه فوقاً ذكر شد، بـرات   :ثانياً. باشد ل ميراحتي قابل ظهرنويسي و انتقا كنوانسيون برات به 20الي 

ايـن قـانون در ظهرنويسـي ممكـن اسـت اسـم        13در كنوانسيون قابل ظهرنويسي بوده و حتي طبق مـاده  

تواند حامل باشد چرا  لذا وقتي دارنده بعداً با ظهرنويسي مي) در حكم وجه حامل(د شدارنده مشخص نبا

  .نيز قيد شده است 223ماده  7شرط عيناً در بند اين البته . ير نباشدپذ اين امر در ابتداي صدور امكان

  :شرط هفتم ـ تعيين تاريخ و محل تنظيم برات

جزء شرايط اساسي برات است و  223ماده  2تنظيم برات در حقوق ايران نيز طبق بند  و تاريخ صدور

در حقوق ما محل تنظيم  .ص شودروز، ماه، سال مشخبه همانند حقوق ايران در كنوانسيون نيز بايستي 

آن هم شايد اين باشد كه اين قانون داخلي است و معموالً جزء شرايط اساسي برات نيست، علت برات 

در حالي  .شود و محل صدور معموالً ايران است  هاي موضوع اين قانون در داخل كشور صادر مي برات

البته قانونگذار خالف  .رات را تعيين مي نمايدكه در براتهاي بين المللي محل صدور، قانون حاكم بر ب

 305را نيز مد نظر داشته است كه در اين صورت طبق ماده ) صدور برات در خارج از ايران(اين فرض 

ايران برخالف برات و سفته  قوقالبته در ح. ت شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.ق

 317و  315ت قيد شود و قيد محل صدور طبق ماده .ق 311در چك بايستي محل صدور طبق ماده 

كه برحسب باشد  واجد آثار مهمي در خصوص ميزان مهلت دارنده براي مطالبه وجه چك مي ت.ق

باشد و اگر محل صدور و محل پرداخت يكي باشد مهلت  ه از تاريخ صدور ميما 4روز و  45، 15مورد 

روز و اگر  45در دو محل مجزاي ايران باشد، مهلت  روز و اگر محل صدور و محل پرداخت 15مطالبه 

مزبور مهلتهاي و اگر در  .ماه است 4پرداخت در ايران باشد مهلت مطالبه  محل محل صدور خارج و

نخواهد و ضامن ظهرنويس مسموع  ، دعوا بر عليه ظهرنويسنشودمحال عليه مطالبه وجه چك از بانك 

  )ت.ق 249ده و قسمت اخير ما 317و  315مواد ( .بود



 

  :دهنده شرط هشتم ـ امضاء برات

تنها سند مزبور برات محسوب  در حقوق ايران نيز اين شرط اساسي بوده و در صورت فقدان آن، نه

پس در واقع اين شـرط مهمتـرين و    هم ندارد سند مدنيصورت  به حتي گونه سنديتي شود بلكه هيچ نمي

البتـه در حقـوق ايـران    . باشـد  اشف از قصد انشاء وي ميدهنده ك و امضاء برات موثرترين شرط مي باشد

ميـان   بـه  حرفـي در كنوانسـيون از مهـر    در حالي كـه  ايجاد كند  برات راتواند  مهر هم مي ،غير از امضاء 

غيـر   طرفين متعاهد اختيار دارنـد بـه   ،كنوانسيون اول) اهرزرو(دوم  ضميمه  2است، ولي طبق ماده  مدهنيا

اينكـه   رمشـروط بـ   دنـ بجاي امضـاء جـايگزين نماي  را و غيره ري مانند مهر يا پاراف از امضاء طريقة ديگ

  .طور معتبري قابل اثبات باشد اراده متعهد توسط وسيله مزبور به

كه در  نيز فقط از امضاء صحبت شده است درحالي) كنوانسيون 75ماده  7بند (البته در صدور سفته 

ت .ق 311باشد ولي در چك طبق ماده  مهر نيز قابل صدور مي بات .ق 307حقوق ايران سفته طبق ماده 

  .تواند چك را ايجاد كند فقط امضاء مي

برات دهنده ، صادركننده (البته واضح است كه در صورتي كه امضاء صادركنندگان اسناد تجاري 

اصل به هر دليلي اعم از جعل، حجر و خيالي بودن و غيره صحيح و معتبر نباشد طبق ) سفته و چك

استقالل امضائات و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيت، اين ايرادات، 

موجب بي اعتباري تعهدات ساير امضاء كنندگان در برابر دارنده با حسن نيت نبوده و افراد مزبور 

  . كماكان در برابر دارنده با حسن نيت مسئوليت دارند

اسـتثناي مـوارد معـين در     باشـد بـه   1يكي از شـرايط مـذكور در مـاده     براتي كه فاقد« :2ماده 

  ) مشمول مقررات راجع به بروات تجارتي نخواهد بود(باشد  مي يفاقد اعتباربرات ،پاراگرفهاي ذيل

  . شود كه بايستي به رؤيت پرداخت گردد براتي كه سررسيد آن معين نيست فرض مي

مكـان   گيـر  بـرات شده در كنار نام  تعيين حلكه مشود  صورت فقدان تصريح خاص فرض مي در



  

  . خواهد بود گير براتاقامتگاه  حلضمناً م ،پرداخت است

دهنده  شده در كنار نام برات شود در محل قيد محل صدور ذكر نشده فرض ميدر آن براتي كه 

  » .صادر شده است

شرايط اساسي صـدور بـرات   قانون تجارت ايران ضمانت اجراهاي فقدان  226اين ماده همانند ماده 

كنوانسـيون   1مادهكند و آن اينكه اگر برات فاقد يكي يا دو يا همه شرايط اساسي مندرج در  را معين مي

 2 ادهباشد، اعتبار قانوني برات را نداشته و سند عادي غيرتجاري محسوب خواهد شد ولي مزيتـي كـه مـ   

قانونگذار در صورت فقدان بعضي از شـرايط   2 ادهت دارد اين است كه در م.ق 226 ادهكنوانسيون بر م

نمايـد تـا جلـوي تزلـزل      قـانوني تكميـل مـي    ياي صورت اماره ارفاق نموده و خود آن شرايط را به 1 ماده

اعتبار سند تجارتي گرفته شود و اصوالً در اسناد تجاري بايستي مواد قانوني چنان تفسير شوند كه دارنده 

شـوند كـه    نيز در اين راستا تفسـير مـي   2مادهاستثنائات ذيل . حروم نگرددسند از امتيازات سند تجارتي م

  :اين استثنائات عبارتند از

رؤيـت بـوده و طـرفين     شـود كـه بـرات بـه      فـرض مـي   ،اگر در برات سررسيد معين نشـده باشـد  ) 1

  .اند برات به رؤيت پرداخت گردد خواسته

، محـل پرداخـت   گيـر  بـرات ر كنـار نـام   اگر محل پرداخت سند معين نشده باشد محل منـدرج د ) 2

  .نيز فرض خواهد شد گير براتهمچنين اين محل، محل اقامتگاه . شود فرض مي

اگـر محـل   و آن اينكـه   : اسـت  به نظـر ديگـري   معتقد 2ماده  2خصوص بند  فخاري در كترليكن د

مكان تأديـه وجـه   و همچنين اقامتگاه وي  گير براتپرداخت معين نشده باشد، محل منعكس در كنار نام 

نيـز نباشـد، بـاز هـم سـند در محـل        گيـر  بـرات عبارت ديگر اگر محلي در كنـار نـام    به. برات خواهد بود

اگر محل اقامـت   :كه اين نظر اوالً با متن ماده مخالفت دارد ثانياً اقامتگاه وي قابل پرداخت است درحالي

  .مراجعه نمايدبراي دارنده مشخص نباشد، دارنده بايستي به كجا  گير برات



 

دهنـده ذكـر    نام بـرات  كنارشود در مكاني كه در  اگر محل تنظيم سند مشخص نباشد فرض مي) 3 

دهنـده نباشـد    يـا بـرات   گيـر  بـرات در استثناي دوم و سوم اگر محلي در كنار نام . صادر شده است ،شده

  .ديگر سند تجاري نخواهد بود براتمطمئناً 

و از سوي ديگر ) شرط 9جمعاً (فراوان بوده  حقوق ايران در از آنجاكه  شرايط صدور برات

بايستي در تكميل اين شرايط انعطاف بيشتري داشت وإال ممكن است اكثر براتها از دايره شمول 

نمي توان اين استنباط را نمود كه اصوالً  223ماده  6آيا با توجه به بند. مقررات تجارتي خارج شوند

عليه است مگر اينكه خالف آن تصريح شود لذا اگر محل پرداخت محل پرداخت محل اقامت محال 

تعيين نشده ولي محل اقامت برات گير در سند درج شده باشد، بتوان گفت كه در اين صورت محل 

اقامت برات گيرمحل پرداخت برات است و اين استدالل مطابق با كنوانسيون ژنو نيز مي باشد در 

قانون تجارت نيز ياري جست چون در اين ماده بيان شده  293ز ماده راستاي تأييد اين نظر مي توان ا

در . كه اعتراض نامه كه نوعي مطالبه رسمي وجه برات است به محل اقامت محال عليه ابالغ مي شود

  . واقع قانون گذار محل پرداخت را محل اقامت محال عليه مي داند

ان اثبات نمود؟ از آنجا كه حقوق دارنـده سـند   تو را مي 2 مادهآيا خالف امارات قانوني مندرج در 

قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنـده بـا    ظاهر و اصل غير شود و تئوري عمل به از خود سند ناشي مي

توان اثبات  سند خالف امارات فوق را نميدر مقابل دارنده با حسن نيت ) كنوانسيون 17ماده (نيت  حسن

  .نمود

  . دهنده باشد كرد خود برات است به حواله برات ممكن« :3ماده 

  دهنده صادر شود  عهدة خود برات برات ممكن است به

  ».برات ممكن است به حساب شخص ثالثي صادر شود



  

، دارنـده  گير براتدهنده،  دخالت دارند كه عبارتند از براتمجزا شخص  سهاصوالً در صدور برات 

دهنـده از   دهـد و در واقـع بـرات    ارد به دارنده برات انتقال مـي د گير براتدهنده طلبي كه از  برات .برات 

طلبكار است و به دارنده بدهكار و با صدور برات هم طلب خود را وصول و هم ديـن خـود را    گير برات

  .نمايد پرداخت مي

توانـد بـرات را    دهنـده مـي   برخالف اين قاعده مقرر داشـته، بـرات   3 ادهم قسمت اول و دوم ولي در

ت دو .ق 224 مـاده  حقـوق مـا طبـق   در . نيـز باشـد   گيـر  بـرات دهنده، خود  برات ياخود صادر كند  نفع به

دهنـده و   عنـوان بـرات   دوتوانند شخص واحدي باشند ولي در حقوق مـا   دهنده و دارنده مي عنوان برات

ه صـورت سـند مزبـور سـفت     فخـاري در ايـن   كترعقيده د د شخص واحدي باشند كه بهتوانن نمي گير برات

ايـن امـر پذيرفتـه شـده اسـت البتـه نيازهـاي تجـاري          3ولي در كنوانسيون طبق قسـمت دوم مـاده    .است

هايي كه داراي شعبات مختلف در كشورهاي ديگـر هسـتند ايـن امـر را      المللي مخصوصاً در شركت بين

 باشـد بـه شـركت سـوني در ژاپـن      كه مركز آن در كره مـي  LGايجاب نموده است مانند اينكه شركت 

پرداخـت   كره مركز اصلي شركت در بدهي خود را از طريق LGجاي اينكه شركت  بدهكار است و به

باشـد آن را   مي LGبور كه قطعاً خود زنمايد و شعبة م عهدة شعبه خود در ژاپن صادر مي د، براتي بهينما

  .نمايد در ژاپن پرداخت مي

برات ممكن است به حواله كرد «: دقانون تجارت كه مقرر مي دار 224درحقوق ايران طبق ماده 

برات دهنده مي تواند دارنده برات هم باشد » شخص ديگري باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده

ولي اينكه برات دهنده مي تواند برات گير هم باشد صراحتاً مطلبي نيامده است لذا با توجه به مطالب 

و  111خي از حقوقدانان قانون تجارت فرانسه ماده فوق در جواب به سؤال فوق بايستي گفت كه بنظر بر

چنين امري را مجاز مي داند ولي در قانون ايران چنين تصريحي ) 3ماده  2بند (قانون متحدالشكل ژنو 



 

وجود ندارد و به نظر در اين باره منعي نيست ولي بايد توجه داشت كه هرگاه برات گير و برات كش 

ك سفته محسوب مي شود و تنها تفاوت ميان سفته و چنين سندي شخص حقيقي واحدي باشند، برات ي

در صورتي است كه برات ) صدور برات به عهده برات دهنده(شكل ظاهري آنهاست لذا فرض فوق 

دهنده شخص حقوقي باشد و مؤسسه مادر براتي را برعهده شعبه خود  در محل ديگري صادر نمايد و 

    1.ابراين ارائه آن بال اشكال استچنين رويه اي مخالف قانون نيست و بن

صدور برات بر عهده  223معتقد است كه بند سوم ماده  زغير از دكتر اسكيني؛ دكتر اخالقي ني

برات دهنده را نفي نكرده است ولي در مقابل مرحوم دكتر فخاري  معتقد بود كه سند در اين صورت 

ويز صدور برات برعهده برات دهنده سفته است بنابراين هرچند مقررات كنوانسيون درخصوص تج

 3صريح و مترقي بنظر مي رسد ولي درحقوق ما چنين تصريحي ديده نمي شود مگر اينكه از اطالق بند

استفاده نموده و آنرا تجويز نمود و آنهم در حالتي كه برات دهنده يك شخص حقوقي بوده  223ماده 

ادر نمايد وإال صدور برات بر عهده برات و براتي را بر عهده يكي از شعب خود در محل ديگر ص

  . دهنده حقيقي فاقد فايده و توجيه حقوقي بوده و بايستي آنرا نوعي سفته محسوب نمود

باشد؛ يعني شخصي بـه نماينـدگي از اصـيل     نمايندگي مي خصوص صدور برات به قسمت سوم ماده در

در . ن نيز شرايط مسئوليت نماينده بيان شده استكنوانسيو 8 ادهنمايد و در م براتي را صادر مي) دهنده برات(

دستور و حساب شـخص ديگـري صـادر     برات ممكن است به«دارد  كه مقرر مي 227 ادهم طبق حقوق ايران

صدور برات به نمايندگي تجويز شده است ولي در مورد نحـوة مسـئوليت نماينـده حقـوق مـا سـاكت        »شود

  .است

كنوانسـيون   3الت و با وحدت مالك از قسمت اخير ماده مدني در باب وك حقوق قواعد كليطبق 
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پذير خواهد بود و نماينـدگي   نمايندگي نيز امكان  قبول و ضمانت برات به ،توان گفت كه ظهرنويسي مي

  .مختص صدور برات نيست

يا محل ديگـري   گير براتبرات ممكن است در محل اقامت شخص ثالث يا محل اقامت «: 4ماده 

  .»شدقابل پرداخت با

خواهـد بيـان    خصوص محل پرداخـت اسـت و مـي    در 1ماده  5در راستاي تبيين بند  4در واقع ماده 

باشـد بلكـه اقامتگـاه شـخص ثالـث       گيـر  بـرات كند كه محل پرداخت حتماً الزم نيست كه محل اقامـت  

حل پرداخـت  تواند م دهنده مي يا هر محل ديگري مانند محل اقامت دارندة برات و برات )ها اكثراً بانك(

عهده خود را در محـل بـانكي كـه در آنجـا حسـاب       هاي صادره به باشد و در اكثر مواقع بازرگانان برات

ت نيـز  .ق 223مـاده   6البته بنـد  . نفع دارنده است و هم به گير براتنفع  نمايند كه هم به دارند پرداخت مي

ت نيـز مقـرر   .ق 234يـه باشـد و م   عل دهد كه محل پرداخت غيـر از محـل اقامـت محـال     اين اجازه را مي

كننده بايد تأديه شود تصريح به مكان  در قبول براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول«دارد  مي

محـل   223م  6شـود كـه هماننـد بنـد      مسـتفاد مـي   نيـز  كه از اين مـاده ايـن مطلـب   »تأديه ضروري است 

  .عليه باشد تواند غير از محل اقامت محال پرداخت مي

توانـد   دهنـده مـي   از رؤيت باشد بـرات  بوعدهكه سررسيد برات به رؤيت يا  صورتي در«: 5ماده 

يكـن تلقـي    لم ها اين شرط كأن در ساير برات ،بهره تعلق گيرد  ،شرط نمايد كه به مبلغ قابل پرداخت

  . شود مي

  شود  قي مييكن تل لم شرط بهره كأن، صورت عدم قيد  نرخ بهره بايد در برات قيد شود و در

  ».شود مگر اينكه تاريخ ديگري معين شده باشد بهره از زمان صدور برات محاسبه مي

طلبكار و به دارنده  گير براتدهنده از زمان صدور برات از  رؤيت، برات هاي به از آنجا كه در برات

 گيـر  بـرات ديگر  ؛ لذا از آنجا كه ممكن است دارنده برات را ديرتر مطالبه نمايد و از سويبدهكار است



 

اي به دارنـده پرداخـت نمايـد و در     نمايد لذا منطقي است براي اين استفاده بهره از پول مزبور استفاده مي

در در واقـع  . رؤيت نيز اين بهره از زمان صدور تا زمان رؤيت قابل دريافـت اسـت  وعده از   هاي به برات

مـورد اسـتفاده قـرار     گيـر  بـرات ر توسـط  ها فقط مدت مابين صـدور و رؤيـت، پـول مزبـو     اين نوع برات

اي است كه در صورت عدم تأديه در  البته اين بهره غير از بهره. گيرد و بايستي بهره آن پرداخت شود مي

همچون ماده ايي درحقوق ايران يافت نمي شود و خسارت تأخيرتأديه  .گيرد سررسيد به دارنده تعلق مي

م تأديه وجه برات در سررسيد طبـق شـرايطي قابـل مطالبـه     در برات در حقوق ايران فقط در صورت عد

   )قانون تجارت 304ماده . (است

  :عبارت است 5شرايط دريافت بهره موضوع ماده 

  .از رؤيت باشد به وعدهبرات به رؤيت يا  )1

 .قيد شود دهنده در برات بهره توسط برات شرط )2

ضـاء كننـدگان مسـئول    قبـول شـود و در صـورت عـدم قبـولي سـاير ام       گيـر  براتبرات توسط  )3

 .پرداخت بهره اند

 .بايستي تعيين شود نرخ بهره در متن برات )4

پرداخت در برات با حروف و رقم معين شده باشد و مـابين آنهـا اخـتالف     اگر مبلغ قابل«:  6ماده 

باشد مبلغ با حروف قابل پرداخت است و اگر مبلغ برات دوبار با حروف يا رقم نوشـته شـده و مـابين    

  ».ختالف باشد، مبلغ كمتر معتبر استآنها ا

ت نيز آورده شده غير از حالتي كه مبلغ برات دو .ق 225 ادهدر م 6 ادهامارات قانوني مندرج در م

معتقديم  225صورت نيز در حقوق ايران با وحدت مالك از ماده  عدد نوشته شده است كه در اين بار به

خصوص مابين كنوانسيون و حقوق ايران نيست و علت  نمبلغ كمتر مناط اعتبار است لذا تفاوتي در اي

 عدد جعل و الحاق به عدد و اشتباه در نگارش احتمالاينكه حروف از عدد معتبرتر است اين است كه 



  

ت اصل بر ئبيشتر از حروف است و علت اينكه مبلغ كمتر مناط اعتبار است اين است كه طبق اصل برا

  . قل آن اكتفا كرددين است لذا بايد به حداوجود عدم 

سؤال اساسي كه درخصوص امارات سه گانه فوق قابل طرح مي باشد اين است كه آيا خالف 

امارات فوق قابل اثبات است يا خير؟ در جواب به اين سؤال بايستي دارنده با حسن نيت و بدون حسن 

سنگين نشده و از مبلغ  نيت را از هم جدا نمود و اگر دارنده با حسن نيت باشد و مرتكب تقلب و تقصير

واقعي آگاه نباشد، طبق تئوري عمل به ظاهر و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با 

ولي اگر دارنده بدون . حسن نيت، خالف امارات فوق را نمي توان در برابر دارنده مزبور اثبات نمود

در اين حالت اصل ) مبلغ واقعي مطلع باشدمرتكب تقلب يا تقصير سنگين شده و از ( حسن نيت باشد 

  . غير قابل استناد بودن ايرادات حاكم نبوده و مي توان خالف امارات فوق را در برابر دارنده اثبات نمود

كه برات متضمن امضاء اشخاصي باشد كه فاقد اهليت بـراي متعهـد نمـودن     صورتي در«: 7ماده 

ات مجعول باشد يا متضمن امضاء اشخاص خيـالي يـا   ئمضاوسيله برات هستند يا برات متضمن ا خود به

توان اشخاص امضاءكننده يا اشخاصي كه از  دليل ديگري نمي هر اتي باشد كه بهئموهوم يا شامل امضا

قوت خود باقي بـوده و   متعهد نمود تعهدات ساير امضاءكنندگان به ،طرف آنها برات امضاء شده است

   .معتبر است

باشد كـه از اصـول مهـم اسـناد تجـاري اسـت و آن        مهم استقالل امضائات مياين ماده حاوي اصل 

خواهد بـود و   با حسن نيت طور مستقل موجب تعهد او در قبال دارنده هر شخص به صحيح اينكه امضاء

نمايد و فرد مزبـور   اعتبار امضاء قانوني و معتبر او خللي وارد نمي اعتباري امضائات قبل يا بعد از آن به بي

  .قبال دارنده مسئوليت خواهد داشت در

اسناد تجاري وجود دارد مـورد بررسـي    درقبل از توضيح اين ماده بهتر است اصل مهم ديگري كه 

 17 ادهنيـت اسـت كـه در مـ     قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده بـا حسـن   قرار دهيم و آن اصل غير

بنــايي طــرفين اســناد تجــارتي  ماننــد رابطــه طبــق ايــن اصــل روابــط م. كنوانسـيون ژنــو درج شــده اســت 



 

ا ايـادي قبلـي و   بـ دهنده با دارنده اوليه برات يـا رابطـه ظهرنويسـان     يا رابطه برات گير براتدهنده با  برات

نيت كه عليه ايادي مزبور اقامه دعوا نموده  ايرادات مربوط به روابط مبنايي مزبور در برابر دارنده با حسن

باشـد و تعهـد ناشـي از اسـناد      داراي وصف تجريدي ميدر واقع سند تجاري . باشد است قابل استناد نمي

مگر اينكه دارنده مذكور با تحصيل برات عالمـاً  . باشد كنندگان مستقل مي تجاري از روابط مبنايي امضاء

  . كرده باشداقدام  مديونزيان  به

استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با غيرقابل  اصلكنوانسيون استثنائات وارد بر  7 ادهدر واقع در م

 17و  8،  2البته استثنائات وارد بر اصل غيرقابل استناد بودن ايـرادات در مـواد   . استنيت بيان شده  حسن

  :كنوانسيون ژنو نيز بيان شده است لذا با توجه به مواد فوق استثنائات مزبور عبارتند از 32و

دهنـده و غيـره    ننـد بـرات  اص امضاءكننده سـند تجـاري ما  ا اشخاگر شخص ي 7 ادهطبق م :ـ حجر1

باشـد؛   تعهد آنها معتبـر نمـي   باشند، مجنون يا صغير، سفيه نباشند مثالرا دارا اهليت الزم براي امضاء سند 

مقام محجور حق استناد به ايراد حجر را در برابر دارنـدة   نيت نيز باشد لذا قائم هرچند دارنده سند با حسن

  .اردد نيزمزبور

شده در سند مجعول باشد، شخص يا اشخاصي كه امضاء آنها جعل شده  درج اگر امضاء : جعل ـ 2

نيت  بري سازند و اين ايراد حتي در برابر دارنده با حسن تعهد براتيخود را از  ،توانند با اثبات جعليت مي

  .نيز قابل استناد است

اگـر شخصـي كـه بـه نماينـدگي از اصـيل       : راتـ عدم اختيار نماينده يا تجاوز وي از حدود اختيـا 3

سندي را امضاء نموده در واقع اختيار چنين عملي را نداشته يا از اختيـار تفويضـي تجـاوز نمـوده اسـت،      

كنوانسـيون فقـط نماينـده در برابـر دارنـده مسـئول اسـت و شـخص اصـيل           8و  7صـورت طبـق م    اين در

يـا تجـاوز از   اختيـار نماينـده   ل، وي مي تواند به عدم و در صورت رجوع دارنده به اصي مسئوليتي ندارد 



  

  .استناد و خود را از قيد مسئوليت معاف كند حدود اختيارات 

البته از آنجا كه اشخاص مزبور وجود خـارجي ندارنـد، لـذا    : امضائات اشخاص خيالي و موهوم -4

اشخاصـي كـه سـند را     و بحث در خصوص آنها بي فايده است در اين حالـت مسئوليت آنها منتفي بوده 

  .امضاء نموده اند بايستي مسئول تلقي شوند

كنوانسيون ژنو استثناي ديگري نيز بر اصل غيرقابل استنادبودن ايـرادات مطـرح شـده     7در ماده  -5

يا شامل امضائاتي باشـد كـه بـه هـر دليـل ديگـري نمـي تـوان         ... « . است كه خيلي مطلق و عام مي باشد

لـذا طبـق   » ...اشخاصي كه از طرف آنها بـرات امضـاء شـده اسـت متعهـد نمـود      اشخاص امضاء كننده يا 

عبارات فوق غير از جعل و حجر و امضائات خيالي و موهوم اگر به هر دليل ديگري ماننـد عـدم اختيـار    

باشـد  ننماينده يا تجاوز وي از حدود اختيارات، اجبار و اكراه و غيره تعهد امضاء كننده صحيح و معتبـر  

ولـي  . مسئول نبوده و مي تواند به اين ايرادات حتي در برابر دارنده با حسن نيت استناد نمايد اين شخص

  .ساير امضاء كنندگان طبق اصل استقالل امضائات همچنان مسئولند

كنوانسـيون سـند بـرات محسـوب نبـوده و مشـمول        2طبق مادهدر اين حالت : نقص شكلي سند -6

ي شود و سند مزبور سند تجاري نيست لـذا اصـول حـاكم بـر اسـناد      مقررات راجعه به بروات تجارتي نم

تجاري از قبيـل اصـل غيرقابـل اسـتنادبودن ايـرادات و اصـل اسـتقالل امضـائات درخصـوص ايـن سـند            

مديون اصلي را به حاكميت ندارد و سند مزبور تنها يك سند ذمه مدني است و دارنده فقط حق مراجعه 

  )ژنوكنوانسيون  32و  2ماده (دارد 

ماده ) تقلب يا تقصير سنگين(عمداً به زيان بدهكار عمل كرده باشد در تحصيل سند دارنده سند -7

  .كنوانسيون ژنو 17

  .  دارنده مستقيم باشد و از ايرادات مبنايي مطلع باشد ،دارنده -8



 

 ودن ايـرادات مهم بر اصل غيرقابل استناد ب هاياستثنا  غير از اينكه كنوانسيون 7 ادهعبارت ديگر م به

فاقـد اعتبـار    يدليل امضاء شـخص يـا اشخاصـ    هر نمايد حاوي اين اصل مهم است كه اگر به مطرح مي را

تـوان   دليـل ديگـري نمـي    هـر  باشد مانند امضاء اشخاص خيالي و موهوم يا شامل امضاءهايي باشد كـه بـه  

جـام شـده معتبـر بـوده و     طور صـحيح ان  اشخاص امضاءكننده را متعهد نمود، امضاء ساير اشخاصي كه به

خـود را از  علت معتبر نبودن سـاير امضـائات    توانند به اشخاص مزبور در مقابل دارنده مسئول بوده و نمي

علت اينكه امضـاء ظهرنـويس ماقبـل خـود      تواند به مثالً ظهرنويس چهارم نمي. قيد مسئوليت معاف نمايد

  .سئوليت در برابر دارنده معاف كنديا شخص مزبور محجور بوده خود را از قيد م همجعول بود

گونـه اختيـاري    عنوان نمايندة شخصي كـه هـيچ   هر كس كه امضاء خود را در برات به«:  8ماده 

براي نمايندگي از سوي شخص مزبور نداشته است درج نمايـد خـود هماننـد سـاير متعهـدين سـند       

واهـد بـود كـه از    خي صـ مسئول است و اگر او وجه سند را پرداخت نمايد داراي حقوق همـان شخ 

همين قاعده در موردي كه نماينده از حدود اختياراتش تجاوز . طرف او مدعي نمايندگي بوده است

  .»نمايد نيز قابل اعمال است

قـانون   8نماينـدگي تصـريح شـده اسـت و مـاده       كنوانسيون ژنو امكان صدور بـرات بـه   3طبق ماده 

ند كه اوالً نماينده صادركننده بـرات و سـفته اسـت نـه     ك ايي صحبت مي  يكنواخت ژنو در مورد نماينده

ايـن   :؛ ثانيـا انـد باشـد   مـي تو  نيـز هر چند مي توان گفت كه شامل نماينده ظهرنويس  نمايندة ظهرنويس

عقيـدة دكتـر    به. نماينده فاقد اختيار الزم براي نمايندگي بوده يا از حدود اختيار خود تجاوز نموده است

دهنـده   عنوان برات و شرط نماينده در قبال دارندة سند مسئول نبوده و اصيل بهصورت وجود د فخاري در

يك تئوري مطرح در اسناد تجـاري وجـود   . ـ نمايندگي در خود برات ذكر شده باشد1: شود شناخته مي

اي را  كننـده  ظاهر معروف است براساس اين تئوري مندرجات سند نقش تعيين دارد كه به تئوري عمل به

  ـ نماينده براي صدور سند داراي اختيار بوده باشد؛ 2. كند يايفاء م



  

شخصـي   عنوان نماينده ي امضاء خود را بهاگر شخص 8 ادهتوان گفت طبق مفهوم مخالف م پس مي

دهنده داشته باشد، نماينده  در ورقه برات درج نمايد و قانوناً اختيار چنين عملي را از جانب برات) اصيل(

  .ر برابر دارندة سند نداشته و اصيل مسئول خواهد شدهيچگونه مسئوليتي د

دهنـده   حتي اگر واقعاً نماينده برات(اگر نماينده سمت خود را در برات درج ننمايد  8لذا طبق ماده 

اصـيل   هرچند نمايندگي خـود را ابـراز نمايـد    دهنده نداشته باشد از طرف براتقانوناً نمايندگي  يا) باشد

مسئوليتي نداشته ولي نماينده مانند ديگر متعهدان سند مسـئول خواهـد بـود البتـه      هيچگونه) دهنده برات(

نماينده ولي اگر .وقتي كه نماينده از حدود اختيارات خود خارج شود همين حالت حكمفرما خواهد بود

خود را در برات درج ننمايد ولي واقعا نماينده باشد در اين صورت هم نماينده هم اصـيل هـر دو    سمت

  .ئول خواهند بودمس

سـاير مسـئولين   ) در برات و متعهد سفته گير برات(از آنجا كه در اسناد تجاري غير از مديون واقعي 

  .صورت پرداخت وجه سند خود دارنده محسوب شده و حق مراجعه به ايادي ماقبل خود را دارند در

اخـت نمايـد داراي حقـوق    ر نيز اگر نماينده فضول وجه سـند را بـه دارنـده پرد   كالذ فوق 8 ادهدر م

 گيـر  بـرات اي كه از جانب او ادعاي نمايندگي نموده خواهد بود، لذا فقـط حـق مراجعـه بـه      دهنده برات

طبـق   .حق مراجعه به وي را نيز نـدارد  گير براتكننده را داشته و در صورت عدم قبول برات توسط  قبول

د تجـاري نماينـده بـه هـيچكس حـق      حـاكم بـر اسـنا   مقـررات  صورت براساس  نظر دكتر فخاري در اين

البتـه اگـر در ايـن     . باشد مبتني بر مقررات عمـومي اسـت   تصورمراجعه ندارد و اگر رجوعي براي وي م

ضول را نيـز نخواهـد داشـت چـون دارنـده      باشد، وي حق مراجعه به نماينده ف دارنده اول ،فرض دارنده 

نشده لذا برات دهنده اصـيل، طلبـي را بـه     بدون جهت دارا شده  است چون برات توسط برات گير قبول

  . برات باشد جهدارنده منتقل ننموده است تا دارنده مستحق و



 

بيني شـده ولـي در مـورد     پيش 227در حقوق ايران نيز امكان صدور برات توسط نماينده طبق ماده 

قـانون   19خصوص چك طبـق مـاده    مسئوليت نماينده صادركننده برات مطلبي گفته نشده است و لي در

صدور چك امكان صدور چك به نمايندگي و نحوة مسئوليت اصيل و نماينده روشن گرديده و هـر دو  

  .در قبال دارندة سند مسئوليت تضامني دارند

در حقوق ايران اگر نماينده داراي اختيار بوده و هنگام انجام مورد نمايندگي سـمت خـود و اصـيل    

گونه مسئوليتي در برابـر   د اختيار تفويضي خارج نشده باشد هيچرا در سند آشكار و قيد نموده و از حدو

قانون تجارت براساس توافـق   403گردد مگر اينكه طبق ماده  دارندة سند نداشته و اصيل مسئول تلقي مي

كه نماينده سمت خود را آشكار ننمـوده يـا    صورتي لذا در. قراردادي مسئوليت تضامني برقرار شده باشد

نيت مسئول تلقي خواهد شـد   مايندگي عمل نمايد، خود شخصاً در برابر دارنده با حسنخارج از حدود ن

  1.و همانند كنوانسيون داراي همان حقوقي خواهد بود كه اصيل ادعايي داشته است

  . دهنده ضامن قبولي و پرداخت برات است برات« :9ماده 

دهنـده را از   ر شـرطي كـه بـرات   دش را از تضمين قبولي برات معاف نمايد اما هتواند خو او مي

  .»شود يكن فرض مي لم ضمانت پرداخت معاف نمايد كأن

فرق عمدة برات بـا انتقـال طلـب ايـن اسـت كـه در انتقـال طلـب محيـل پـس از انتقـال، هيچگونـه             

مسئوليتي در برابر دارندة طلب ندارد و دارنده فقط بايستي به مديون مراجعه نمايد ولي در اسناد تجـاري  

و ) كنوانسيون ژنو 47قانون تجارت ايران و م  249م (دهنده در قبال دارنده مسئوليت تضامني دارد  برات

                                                 
تحـت   3آزاد، دانشكده حقـوق واحـد تهـران مركـزي شـماره      براي مطالعه بيشتر در اين خصوص به  مقاله مندرج در مجله تحقيقات حقوقي  -1

و جزوه  درس حقوق تجارت مقطع  كارشناسي ارشد، انتشارات   95، دكتر حيدرحسن زاده، ص  در اسناد تجاري عنوان ظهرنويسي به نمايندگي

  .مراجعه شوددانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، همين مؤلف 



  

تواند مسئوليت ناشي از نكول  دهنده با درج شرطي در برات مي ضامن قبولي و پرداخت هست ولي برات

به بعـد   43طبق ماده  دانيم كه مي) دهنده را تا سررسيد ندارد حق مراجعه به برات(را از خود ساقط نمايد 

جملـه   شده و دارنده حـق مراجعـه بـه امضـاءكنندگان مـن      كنوانسيون در صورت نكول برات، برات حال

ولـي  . برقـرار اسـت   237دهنده را دارد وضـعيتي كـه تقريبـاً شـبيه آن در حقـوق ايـران طبـق مـاده          برات

چـون در  ) برخالف ظهرنويس(ايد تواند مسئوليت ناشي از عدم تأديه را از خود سلب نم دهنده نمي برات

حاضر نيست و ممكن است برات را بعـداً قبـول ننمايـد اگـر شـرط سـقوط        گير براتزمان صدور برات، 

صورت در واقع در برابر دارنـده هـيچكس مسـئول نخواهـد      اين دهنده نيز صحيح باشد در مسئوليت برات

  .بود لذا اين شرط باطل و بالاثر است

مـابين تكميـل شـود،     كه در زمان صدور كامل نبوده، برخالف توافقات فـي اگر براتي « :10ماده 

عدم رعايت چنين توافقاتي در برابر دارنده قابل استناد و مسموع نيست مگر اينكه دارندة مزبور برات 

  .»آوردن آن مرتكب تقصير سنگين و فاحش گرديده باشد دست دست آورده يا در به را با سوءنيت به

رسـميت   امضـاء بـه   طبق اين مـاده صـدور بـرات سـفيد    . باشد امضاء مي ورد برات سفيداين ماده در م

توانـد بـرات را فقـط امضـاء نمـوده و تكميـل تمـام يـا قسـمتي از           دهنـده مـي   شناخته شده است و بـرات 

را به دارنده برات يا شخص ديگري محول نمايد ولي در خصـوص  ) كنوانسيون 2ماده (برات مندرجات 

كتبـي يـا شـفاهي    اعـم از  مـابين طـرفين    مزبور چگونه تكميل شود، مطمئناً توافقاتي فـي ت اينكه مندرجا

 طـور صـحيحي   كننده مطابق آن توافقات عمل نمايد ايـن سـند بـه    و اگر شخص تكميلاست منعقد شده 

عليـه   دهنده بـر  و هيچگونه ايرادي از طرف براتاست امضاء خارج شده  و از حالت سفيد كامل گرديده 

مـابين باشـد طبـق اصـل      ولي اگر تكميل مندرجات برات بـرخالف توافـق فـي   . قابل تصور نيستده دارن

ابـر دارنـده سـند قابـل اسـتناد      ايـن ايـراد در بر  در برابر دارنده با حسن نيت، غيرقابل استناد بودن ايرادات 

   :در دو حالت مگر نيست



 

در واقع از تخطي از توافقـات مزبـور    و است دست آورده اول ـ دارنده مزبور برات را با سوءنيت به 

خود، دارنده بـوده؛ لـذا    قانوني سند كننده غير ه يا تكميلمطلع و آگاه بوده است و اين در حالتي است ك

اعـم از  (كننده شخص ديگـري بـوده و دارنـدة مزبـور      دست آورده يا تكميل مطمئناً با سوءنيت سند را به

  .ه اندمابين مطلع و آگاه بود افقات فييت توصرفاً از عدم رعا) دارنده اول يا بعدي

اي شده باشد يعني عمـد   دست آوردن سند مرتكب تقصير سنگين و عمده دوم ـ دارندة مزبور در به 

شديد و عمده نموده است كه مثـل  ) تقصير(احتياطي  مباالتي و بي و آگاهي وجود ندارد ولي آنچنان بي

 5ميليـون تومـاني را بـا     15است، مثـل اينكـه دارنـده، بـرات     وده آن است كه واقعاً از ايراد مزبور مطلع ب

ميليون تومان دارا گردد كه در دو حالت فوق دارنده در پناه اصـل غيرقابـل اسـتناد بـودن ايـرادات قـرار       

مـابين اسـتناد نمايـد     تواند حتي در مقابل دارنده نيز به عدم رعايت توافـق فـي   دهنده مي گيرد و برات نمي

كـه   ميليون تومان قيد شود درحالي 10توافق، قرار بر اين بوده است كه مبلغ سند توسط دارنده مثالً طبق 

نمايد و دارندة مزبـور از   نمايد و پس از تكميل آن را به دارندة بعدي منتقل مي ميليون تومان قيد مي 100

دهنده حتي در  صورت برات يندر ا. مابين مطلع بوده و اين سند را از دارندة اوليه قبول نمايد توافقات في

  . ميليون تومان متعهد نخواهد بود 10برابر دارندة دومي نيز بيش از 

تواند بـراي   دهنده مي عدم رعايت توافقات در برابر دارنده قابل استناد نباشد برات 10اگر طبق مادة 

  .به نمايدكننده مراجعه و جبران خسارت را مطال خود به شخص تكميل جبران ضررهاي وارده به

اعتبار برات را دارد يا خير به عبارت ديگر تكميل آيا در حقوق ايران برات سفيد امضاء يا سفيد مهر

مندرجات برات توسط دارنده معتبر ميباشد يا خير ؟ به نظر دكتر ستوده قانون تجارت ايران در خصوص 

رات ناقص صادر ميكند و به تكميل برات بعد از صدور آن اشاره اي ندارد ولي در مواردي كه كسي ب

شخص ديگري تسليم ميكند مانند آن است كه به دارنده وكالت ميدهد از طرف او مواردي را كه سفيد 



  

گذاشته است تكميل كند و هرچند قانون تجارت ايران در اين زمينه تصريحي ندارد ولي در عرف و 

ار دارد به ميل خود نواقص آن را عادت تجارتي صدور برات ناقص با اين تفسير كه دارنده آن اختي

در  1بايستي قبل از سررسيد تكميل شود مزبور تكميل كند اشكالي ندارد و طبق نظر دكتر ستوده برات

حاليكه دكتر اسكيني معتقد است كه در صورتي ميتوان برات تكميل شده را در اصل كامل فرض كرد 

   2شدكه دارنده اول قبل از ظهرنويسي آن را تكميل كرده با

بنابراين با مالحظه نظريات حقوقدانان برجسته كشورمان واضح است كه برات سفيدامضا و سفيدمهر  

  .ميتواند بعدا توسط دارنده تكميل شده و معتبر باشد 

رچند درحقوق ايران از برات سفيدامضا يا سفيدمهر بحثي به ميان نيامده است ه چنان كه قبال گفتيمهم

ات برات توسط شخصي غير از برات دهنده اشاره نگرديده است ولي به داليل و به تكميل بعدي مندرج

زير بايستي گفت كه در حقوق ايران نيز بايد برات سفيدامضا يا سفيدمهر را به رسميت شناخت و اعتبار 

  :قانوني به آن داد و همانند كنوانسيون رفتار نمود 

تواند امور خود را از طريق وكيل خود انجام هرشخص مي) م .ق 656ماده ( طبق قاعده كلي وكالت -1

بنابراين در قضيه فوق نيز برات دهنده ميتواند شخص ديگر را وكيل خود در تكميل مندرجات .دهد 

و تمامي اعمال ) م .ق 658ماده . ( برات نمايد و اين وكالت نيز ممكن است لفظي يا فعلي نيز باشد 

و طبق  هلذا وقتي كه برات دهنده براتي را صادر نمود) م .ق 674ماده ( وكيل متوجه موكل خواهد بود 

نوع  كدرجات برات را به وي واگذار ميكند درواقع ينتوافقات في مابين تكميل تمام يا برخي از م

  .وكالت فعلي به دارنده براي تكميل مندرجات برات داده است 

                                                 
 37ص ،نشر دادگستر، چاپ نهم، 3تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد دكتر ستوده -1

 50ص  ،همان منبع ،دكتر اسكيني -2



 

استفاده شده است و آن هم بند » ضا سفيدام« در حقوق ما در يك مورد در اسناد تجارتي از عبارت -2

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب « : اصالحي قانون صدور چك مي باشد  13الف ماده 

  . كيفري نيست 

  »......... در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد  -الف

  :نكات زير قابل اشاره است  13با مالحظه بند الف ماده 

در واقع در زمان ارائه به بانك كامل مي باشد ولي ثابت شده است كه در زمان صدور مزبور چك  :اوال

  .سفيدامضا بوده است 

  .چك سفيد امضا فاقد وصف كيفري است  :ثانيا

اين است كه چك سفيدامضايي كه بعدا كامل مي شود قابل تعقيب  13مفهوم مخالف ماده  :ثالثا

توان همين حكم را در مورد برات سفيد  يخصوصيتي ندارد م از آنجا كه چك   .حقوقي مي باشد 

  .امضا و سفته سفيد امضا نيز بيان نمود

از آن جا كه در حقوق ما نيز اصل استقالل امضائات و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات وجود -3 

يز باشد در برابر دارد لذا با توجه به اصول فوق حتي اگر اسناد سفيدامضا برخالف توافقات في مابين ن

كنوانسيون بايستي عينا در حقوق ايران نيز  10دارنده باحسن نيت قابل استناد نيست لذا مقررات ماده 

  .حاكم باشد 

در پايان بايستي گفت كه اگر دارنده برخالف توافقـات فـي مـابين بـا بـرات دهنـده سـند سفيدامضـا را         

قانون مجـازات اسـالمي فـرد     673بوده و طبق ماده  تكميل نمايد اين عمل سوءاستفاده از سند سفيدامضا

هـركس از سـفيدمهر يـا سـفيد     « : قانون مجازات اسالمي  673ماده . مزبور قابل تعقيب كيفري مي باشد 

امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به يك تـا سـه سـال    



  

وم مخالف اين ماده اگر شخص مزبور سوءاستفاده ننمايد و مطابق طبق مفه» . حبس محكوم خواهد شد 

  .تنها مجرم نمي باشد بلكه دارنده حقوقي اين اسناد نيز خواهد بود  توافق في ما بين عمل نمايد نه

  بخش دوم ـ ظهرنويسي

وسـيلة ظهرنويسـي قابـل     كرد صادر نشده باشد بـه  هر براتي حتي اگر صراحتاً به حواله«: 11ماده 

  . نتقال استا

ت مشـابه در بـرات درج   ايـا عبـار  » كـرد  بدون حواله«دهنده عباراتي مانند  در موردي كه برات

  .قابل انتقال است) مدني(صورت انتقال عادي و مطابق با آثار انتقال عادي  نمايد، سند فقط به

دهنده يا  برات اعم از اينكه برات را قبول نموده يا خير يا گير براتنفع  برات ممكن است حتي به

تواننـد مجـدداً بـرات را     ايـن اشـخاص مـي   . هر يك از امضاءكنندگان ديگر برات ظهرنويسي گردد

  .»ظهرنويسي كنند

باشد و آن اينكه اسناد تجاري ماننـد بـرات، اسـناد     حاوي يك اصل مهم مي 11پاراگراف اول ماده 

ودن آنهاست و اگر قرار است ايـن اسـناد نقـش    باشند و اصل بر قابل انتقال ب قابل معامله و قابل انتقال مي

كـرد   الزم نيست عبارت حواله و ايستي مثل پول قابل انتقال باشندايفا كنند ب در معامالت تجاري  پول را

كرد داراي بـار حقـوقي    لذا وجود يا عدم وجود عبارت حواله. دنو مشابه آن درج شود تا قابل انتقال باش

نيـز   248 الي  245حقوق ايران طبق مواد  در بل انتقال است و اين وضعيتنيست و برات با ظهرنويسي قا

  .است حاكم

صـورت   ايـن  به. توان قابليت انتقال تجاري و ظهرنويسي برات را سلب نمود طبق پاراگراف دوم، مي

در ) قابـل انتقـال و غيرقابـل ظهرنويسـي و غيـره      غيـر (ت مشـابه  ايا عبار» كرد بدون حواله«كه اگر عبارت 

دهـد و اگـر    دهنده درج شود، اين برات خاصيت انتقال تجاري خـود را از دسـت مـي    برات توسط برات

و دارنـده از   بـوده محسوب ادي و ع انتقال داشته باشد، اين انتقال مدني  عليرغم اين عبارات قصد هدارند



 

و اصـل غيرقابـل   امضاء كنندگان و اصل استقالل امضائات  امتيازات سند تجاري مانند مسئوليت تضامني

چـون دارنـده زمـاني از    . شـود  برخوردار نخواهد بود و دارنده مـدني محسـوب مـي    اد بودن ايراداتتناس

و قانوني و تجاري بـه وي منتقـل شـده باشـد،      صحيح بطريق مند است كه سند امتيازات سند تجاري بهره

  . در واقع دارندة سند تجاري باشد نه دارندة مدني

كـرد را در سـند كـه     عبارت حواله برات دهندهشود اين است كه اگر  مطرح ميسؤالي كه در اينجا 

صورت چاپي درج شده خط بزند آيا باز هم سند قابل انتقال تجاري است يا خير؟ در بادي امـر شـايد    به

كـرد در بـرات وجـود نـدارد و مشـمول       صورت مانند آن است كه عبـارت حوالـه   اين بتوان گفت كه در

ست و قابل انتقال است و از آنجا كه اصل بر انتقال است، لذا اين سند قابـل ظهرنويسـي   پاراگراف اول ا

از ابتـدا وجـود نـدارد،     »كـرد  حواله«است ولي بايد گفت پاراگراف اول مشمول حالتي است كه عبارت 

 كـرد نباشـد و   كه عبـارت حوالـه  است  خورده است مثل اين  كه در اينجا وجود دارد و بعداً خط درحالي

دهنده صراحتاً بر عدم انتقال است  را بعداً درج كند لذا در اينجا قصد برات »كرد عدم حواله«دهنده  برات

البته در صـورتي كـه    .شود در پاراگراف دوم مي »ت مشابهاعبار«كرد مشمول  و در واقع خط زدن حواله

ز روي سـند محـو شـود    توسط برات دهنده الك گرفته شود يـا بـه هـر وسـيله اي ا    » حواله كرد«عبارت 

  . موضوع كمي پيچيده به نظر مي رسد و نمي توان به آساني حكم آنرا بيان نمود

دهنـده يـا سـاير امضـاءكنندگان سـند       خصوص پاراگراف سوم بايستي گفت كه در اينكه بـرات  در

تواننـد از طريـق ظهرنويسـي مالـك بـرات شـوند هـيچ شـكي نيسـت، چـون            مي گير براتتجاري غير از 

اند، بعد ظهرنـويس   ظهرنويسان نيز در واقع اول دارنده بوده. تواند دارنده باشد دهنده در ابتدا نيز مي برات

. مراجعـه نماينـد   )غيـر از خـود  (عنوان دارنده به ساير امضـاءكنندگان   توانند در سررسيد به ند و ميه اشد

. رسـد  نظـر مـي   ل و غيرقـانوني بـه  معقـو  شايد ابتدائاً غير گير براتنفع  خصوص ظهرنويسي برات به ولي در



  

صـورت الشـه درآيـد و از     است برات را پرداخت نموده و سند بـه  بهتر گير براتبعلت اينكه  غيرمعقول 

و  نگاهـداري شـود  هـاي   طور موقتي دارنده شـده و متحمـل هزينـه    شرّ آن خالص شود نه اينكه آن را به

، متعهد و موضوع تعهد ضـروري  لهيعني متعهد  علت اينكه براي وجود تعهد سه ركن مجزا غيرقانوني به

باشـند نـه دو نفـر و از سـوي ديگـر در       لـه يكـي مـي    فيه متعهد و متعهـد  كه در قضيه مانحن است درحالي

  . شود الذمه ساقط مي في صورت دين به علت مالكيت ما اين

غيـر از بـرات   هـا   كه بايستي گفت اين امر هم منطقي هم قانوني است چون در تمامي برات درحالي

تـا زمـاني كـه سررسـيد     ) قبـول نشـده   برات گيربه استثناء حالتي كه هنوز برات برويت توسط ( رؤيت  به

 نيست و تعهد در واقع مؤجل و مشـروط اسـت و زمـاني    گير براتنرسيده است وجه برات قابل مطالبه از 

. رسـيد برسـد   گيرد كه سر ميالذمه زماني صورت  لذا مالكيت ما في فرا برسدكه سررسيد  كامل مي شود

 گيـر  بـرات نفع  له مجزا لذا ظهرنويسي برات به و از سوي ديگر تعهد در زمان ايجاد داراي متعهد و متعهد

  :داراي شرايطي است قبول كننده

ـ ظهرنويسي قبل از سررسيد باشد اگر سررسـيد برسـد ديگـر ظهرنويسـي     2 .رؤيت نباشد ـ برات به1

باشـد كـه وي    اراگراف سوم داراي ايـن حـق بـراي دارنـده سـند مزبـور مـي       قسمت آخر پ. امكان ندارد

، دارنـده  گير براتباشد ولي اگر  تواند برات را مجدداً ظهرنويسي كند كه اين حق تمام دارندگان مي مي

الذمـه سـاقط    رسيد دين به علـت مالكيـت مـافي    گردد تا قبل از سررسيد اين حق را دارد واالً با حلول سر

دهد و حق انتقال سند و مراجعه به ساير امضاءكنندگان  فرد مزبور سمت دارنده را از دست مي شود و مي

  . را ندارد

نيـز در اسـناد   ) دارنـده  ( بايستي گفـت كـه ذي نفـع و منتقـل اليـه       ظهرنويسي در خصوص ذي نفع

او بـرات  خصي مي تواند دارنده سـند شـود حتـي اگـر     شمطلق است لذا هر )  246و  249مواد ( تجاري 



 

باشـد و ايـن    يگيري باشد كه برات را نكول يا قبول نموده است يا برات دهنده و هـر امضـاكننده سـند   

  .اشخاص نيز در مواعد قانوني حق ظهرنويسي مجدد را دارند 

و دارنده را داشته باشـد چـرا در    گير براتتواند دو عنوان  بعداً مي گير براتدر پايان بايد گفت اگر 

صـدور بـرات و    حـين مي توان گفت كـه در   نتيجتاً پس.  و هم دارنده باشد گير براتواند هم ت ابتدا نمي

  .جمع شود واحدعنوان دارنده و برات گير در شخص  كه دوبعد از حلول سررسيد امكان ندارد 

 ،هـر شـرطي كـه در ظهرنويسـي درج شـود     . ظهرنويسي بايد بدون قيد و شرط باشـد « :12ماده 

  . شود ييكن فرض م لم كأن

  .باشد ظهرنويسي جزئي از مبلغ برات باطل مي

  ».ظهرنويسي در وجه حامل در حكم ظهرنويسي سفيد خواهد بود

لذا  نمايدشرط ظهرنويسي  و قيداين است كه دارنده سند را بدون همانند صدور اصل در ظهرنويسي 

رنـده، بـرات را در وجـه    شـود ماننـد اينكـه دا    باطل فرض مي ،هر شرطي كه ظهرنويسي را مشروط نمايد

و ثمـن آن   هفروختـ  ديد بايد منزل خود را به ظهرنـويس الف ظهرنويسي كند و شرط نمايد كه دارنده ج

دارد ظهرنويسي صحيح ولـي شـرط باطـل     صورت كنوانسيون مقرر مي با وجه سند تهاتر شود كه در اين

 3شود ولـي در مـاده    ده نميخصوص ظهرنويسي مشروط برات و سفته، مطلبي دي ما در قوق در ح. است

دهد بنـابراين در   ترتيب اثر نمي شرط بانك به آن ،ر پرداخت مشروط باشدگصدور چك ااصالحي . ق

تـوان از ايـن موضـوع در     پرداخـت صـحيح اسـت كـه مـي      لـي شـرط باطـل و  در چك   نيز ايران قوقح

ي صـحيح ولـي   ظهرنويسـ نيز ظهرنويسي وحدت مالك گرفت و معتقد شد كه در برات، سـفته و چـك  

   .شرط باطل است

البته بطالن شرط در ظهرنويسي در حالتي است كه دارنده شخصي غيـر از مشـروط عليـه اسـت در     

  . حق استناد به شرط را دارد لهحاليكه اگر دارنده سند همان مشروط عليه باشد، مشروط 



  

. عالم گرديـده اسـت  برات پذيرفته نشده و باطل امبلغ ظهرنويسي جزئي  12در پاراگراف دوم ماده 

و شخص ظهرنويسي كننده هم ظهرنويس مي شود هم  چون ظهرنويسي جزئي تبعات منفي فراواني دارد

 يـد و از آنجا كه سند واحـد اسـت و در    شوددر صورت تجويز اين امر، سند داراي دو دارنده  و دارنده

تكاليف قـانوني كوتـاهي نمايـد،     نفر از آنها قابليت نگهداري وجود دارد و اگر فرد مزبور در انجام  يك

لذا بـه داليـل فـوق ظهرنويسـي جزيـي       .حق دارنده ديگر در مراجعه به امضاءكنندگان ضايع خواهد شد

چون ظهرنويسي مزبور باطـل اسـت، شـخص     جزئي لذا در صورت انجام اين ظهرنويسي .باطل مي باشد

  .جزيينه ذينفع ظهرنويسي  شود دارنده قانوني سند محسوب مي ظهرنويس

ظهرنويسـي جزيـي باشـد هرچنـد بـه ايـن شـرط صـراحتا در قـانون           در حقوق ايران نيز اصوالً نبايد

 ظهرنويسـي كـل بـرات    248الـي   245مواد ظهرنويسي برات در  تجارت اشاره نشده است ولي منظور از

كل سـند  كه وي  زماني مسئوليت دارد هدو در كليه مقررات قانون تجارت ظهرنويس در برابر دارن است

دارنده باقي مي مانـد ،   باشد خود ظهرنويس دارنده ظهرنويسي نمايد و اگر ظهرنويسي جزيي را در وجه

اگر ظهرنويسي جزيي صحيح باشـد در آن صـورت دارنـده جزيـي نيـز خـواهيم داشـت در حاليكـه در         

نفي فراوانـي  حقوق ما دارنده جزيي نداريم و از سوي ديگر اگر ظهرنويسي جزيي پذيرفته شود تبعات م

از آن جا كه سند در يد يكي از آن ها مي تواند باشد حقوق دارنده ديگر در صـورت غفلـت   چون دارد 

تـوالي فاسـدي دارد و طبـق نظـر دكتـر       جزيـي  دارنده متصرف سند ضايع خواهد شد و كال ظهرنويسـي 

    1ستوده در عرف و عادت تجارتي ظهرنويسي جزيي معمول نيست

در ذيـل امضـاي    ي در وجه حامل باشد يعنـي ظهرنـويس  ان شده اگر ظهرنويسدر پاراگراف سوم بي

خطـاب نمايـد، ماننـد ايـن اسـت كـه        »حامـل «نفع را  قيد نمايد، يعني ذي را خود عبارت در وجه حامل

                                                 
  60ص  ،همان منبع ،دكتر ستوده تهراني -1



 

بـر  احكام ظهرنويسـي سـفيد    و يعني فقط سند را امضاء نموده استظهرنويسي را سفيد انجام داده است 

  . آن بار خواهد شد

گـردد نوشـته شـود و     اي كـه ضـميمه آن مـي    ظهرنويسي بايد در برات يا روي برگـه «: 13ماده 

  .بايد به امضاء ظهرنويس برسد يظهرنويس

نفع مشخص نشده يا ظهرنويسي فقـط متضـمن امضـاء ظهرنـويس      در ظهرنويسي ممكن است ذي

سي زماني معتبر است كه ظهرنوي) امضاء ظهرنويسي سفيد(كه در صورت اخير ) سفيد ظهرنويسي(باشد 

  ».عمل آيد در پشت برات يا روي برگه ضميمه به

آيـد   عمـل نمـي   ايران فقط در بـرات بـه   قوقظهرنويسي اسناد تجاري در كنوانسيون ژنو برخالف ح

علـت   مفيد است چون ممكن است در سـند بـه  اتفاقا آيد كه  عمل مي بلكه روي برگ ضميمه برات نيز به

اي ظهرنويسي مجدد نباشد خصوصاً اگر امضائات مربوط به اشـخاص حقـوقي   كثرت امضائات جايي بر

تاجر باشد كه تعداد صاحبان امضاء متعدد بوده و مهر شركت نيز براي صحت ظهرنويسي طبق اساسـنامه  

پذير باشد از آنجا كه ممكن است جايي براي  لذا اگر فقط ظهرنويسي در برات امكان. باشد ضروري مي

كـه ايـن بـا فلسـفه اسـناد تجـاري        يمشـو  ار از ظهرنويسي مجدد محـروم مـي  ناچ نباشد بهامضاء در برات 

بـوده   قدر امضائاتش بيشتر باشد، دارنده از مزاياي بيشتري برخـوردار  تعارض دارد چون اسناد تجاري هر

   . پس اسناد تجاري نيز از اعتبار بيشتري برخوردار مي شوند

ــ درج  2 )درج عبـارت ظهرنويسـي  ( ــ كتبـي بـودن   1: نـد از عبارت شرايط ظهرنويسي در كنوانسيون

البتـه در كشـورهاي عضـو كنوانسـيون ايـن ضـميمه بـا         .ظهرنويسي در برات يا روي برگه ضميمه بـرات 

عنوان ضميمه تلقي شود و معمـوالً بايـد چـاپي     تواند به باشد و هر برگي نمي اي به برات متصل مي شماره

نويسي بايد شامل تمام وجه سند باشد چون ظهرنويسي جزيـي باطـل   ظهر -4 امضاء ظهرنويس -3 .باشد

   . است



  

در كنوانسيون اصوالً ظهرنويس بايد عبـارت ظهرنويسـي را نوشـته و امضـاء نمايـد و بـدون امضـاء        

نفـع و   شود و در ظهرنويسي كامل بايد نام ظهرنويس، عبارت ظهرنويسـي، نـام ذي   ظهرنويسي انجام نمي

نفـع معلـوم    شود ولي اين شرايط الزامي نيست لذا در ظهرنويسي ممكـن اسـت ذي  تاريخ ظهرنويسي قيد 

يا اينكه ظهرنويس فقط امضاء كنـد بـدون اينكـه عبـارت ظهرنويسـي، تـاريخ       ) ظهرنويسي حامل(نباشد 

صـورت بـراي اينكـه     كـه در ايـن  ) ظهرنويسـي سـفيد  (نفـع ظهرنويسـي مشـخص باشـد      نويسي و ذي ظهر

  . عمل آيد يا روي برگه ضميمه به) نه روي برات(شد بايد در پشت برات ظهرنويسي مزبور صحيح با

شود كه پشت برات مخصوص ظهرنويسي است مگر اينكه خـالف آن ثابـت    فهميده مي 13از ماده 

صرف امضاء در ظهر برات حمل بر ظهرنويسي است و روي بـرات   13شود چون طبق قسمت اخير ماده 

  )كنوانسيون  31ماده ( .رت ظهرنويسي قيد شودمخصوص ضمانت است مگر اينكه عبا

  .گردد ظهرنويسي موجب انتقال تمامي حقوق ناشي از برات مي« :14ماده 

  :تواند صورت سفيدامضاء باشد دارنده مي اگر ظهرنويسي به

  .الف ـ قسمت خالي را با اسم خود يا با اسم شخص ديگري تكميل نمايد

  .ضاء يا به اسم شخص ديگري ظهرنويسي نمايدصورت سفيد ام ب ـ برات را مجدداً به

  .»ج ـ برات را به شخص ثالثي بدون تكميل جاي خالي و بدون ظهرنويسي منتقل نمايد

حـق   ،محـل بـرات  (ظهرنويسي موجب انتقال تمامي حقوق ناشي از برات  ،طبق پاراگراف اول ماده

عدا خواهيم ديد كه در ظهرنويسـي  مي گردد در حالي كه ب) برات و غيره  وجهدعوي براي وصول اقامة 

لـذا در صـورتي كـه    . به وكالـت در وصـول و وثيقـه تمـامي حقـوق ناشـي از بـرات منتقـل نمـي گـردد          

  . ظهرنويسي مطلق باشد، ظهرنويسي براي انتقال تمامي حقوق ناشي از برات است

مضـاء  براتـي اسـت كـه بصـورت سـفيد ا      يپاراگراف دوم ماده در خصوص شيوه هاي انتقال قـانون 

  : ظهرنويسي شده و به دارنده بعدي منتقل گرديده است كه عبارتند از



 

الي را با نام   خود تكميل نمايد كه در اينصورت دارنده معين شده و بايستي آنرا فقط قسمت خ -1

  . با ظهرنويسي منتقل نمايد و با قبض و اقباض قابل انتقال نيست

دارنده مزبـور سـند را بـدون اينكـه از     يعني  :نمايد شخص ديگري تكميلبا نام  را قسمت  خالي -2

خود امضائي درج نمايد به شخص ثالثي منتقل مي نمايد كه در اين حالت مثـل قـبض و اقبـاض اسـت و     

تنها فرق آن با قبض و  اقباض اين است كه در قبض و اقباض دارنده هيچ عبارت مكتوبي در برات درج 

سليم مي نمايد ولي در اين فرض مزبور، دارنده سـند را بـا درج   تدي نمي نمايد فقط سند را به دارنده بع

يچ گونـه مسـئوليتي بعنـوان    نام شخص ثالـث بـه وي منتقـل مـي نمايـد و در دو حالـت منتقـل كننـده هـ         

  . در قبال دارنده ندارد ظهرنويس

عنـوان  در برابـر دارنـده ب   در اينصورت كهسند را مجددا به صورت سفيد امضا ظهرنويسي نمايد  -3

  . مسئول خواهد بود ظهرنويس

ظهرنويسي نمايد كه در اين صورت نيـز در برابـر دارنـده مسـئول      معينيسند را در وجه شخص  -4

  خواهد بود 

ه سند را با قبض و اقباض منتقل نمايد كه در اينصورت از آنجا كه در سند  امضائي درج ننمـود  -5

پس قبض و اقباض نيـز  . تلقي نمي شود  چون ظهرنويس، لذا مسئوليتي بعنوان ظهرنويس نخواهد داشت 

  . از طريق انتقال تجاري سند مي باشد

كنوانسـيون ، ظهرنويسـي در وجـه حامـل در حكـم       12البته از آنجـا كـه طبـق قسـمت اخيـر مـاده       

در خصـوص ظهرنويسـي حامـل نيـز حـاكم       14ظهرنويسي سفيد خواهد بود، لذا احكام مندرج در ماده 

  . خواهد بود

در مبحث ظهرنويسي به قبض و اقباض اشاره نشده است ولي با وحدت مالك  ما رچند در حقوقه



  

قانون تجارت درخصوص شركت هـاي سـهامي كـه مقـرر مـي دارد       از موادي اليحه اصالح 39 از ماده

  اين گونه سـهام بـه قـبض و اقبـاض بـه عمـل        نقل و انتقالسهم بي نام همانند سند در وجه حامل است و 

يد لذا مي توان گفت كه وقتي سهام بي نام شركت هاي سهامي كه مطمئنـا سـند تجـاري اسـت بـا      مي آ

نيـز بـا    ) حامـل  بـرات و سـفته و چـك   ( قبض و اقباض منتقل ميشود به طريق اولي اسناد تجاري خـاص  

  .قبض و اقباض قابليت انتقال دارند 

پرداخـت وجـه سـند را    در صورت عدم وجود شـرط مخـالف، ظهرنـويس، قبـولي و     «: 15ماده 

  . نمايد تضمين مي

صـورت وي هيچگونـه    را ممنـوع نمايـد در ايـن   ) مجـدد (تواند ظهرنويسي ديگـر   ظهرنويس مي

  ».نخواهد داشت د،شو نفع آنها ظهرنويسي مي مسئوليتي در قبال اشخاصي كه برات بعداً به

ويس در قبـال دارنـده   مسـئوليت ظهرنـ   امكان اسقاط كنوانسيون درخصوص 9اين ماده همانند ماده 

برات است و در واقع ظهرنويس ضامن قبـولي و پرداخـت وجـه بـرات اسـت و اگـر بـرات مـورد قبـول          

 به بعد كنوانسيون برات حال شده و دارنده حق مراجعـه بـه   43واقع نشود و نكول گردد طبق م  گير برات

ايـران طبـق مـاده     حقـوق آن در  جمله ظهرنويس را دارد وضعيتي كه تقريباً شبيه امضاءكنندگان من كليه

شود كـه ظهرنـويس    قانون تجارت برقرار شده است با اين تفاوت كه در ايران برات زماني حال مي 237

  .از دادن ضامن خودداري نمايد

توان با درج شرطي در برات مسئوليت ناشي از نكول و عدم تأديه را از  مي 15طبق صدر ماده 

 9كه در ماده  درحالياست رسميت شناخته شده  كنوانسيون به اين امر در و ظهرنويس سلب نمود

تواند مسئوليت ناشي از نكول را از خود سلب نمايد و مسئوليت ناشي از عدم تأديه  دهنده فقط مي برات

 ظهرنويس مسئوليت در حقوق ايران در خصوص اسقاط يا عدم اسقاط. نسبت به وي قابل اسقاط نيست

برقرار كه اين مسئوليت به نفع دارنده برات  از آنجا: معتقد استتر فخاري مطلبي نيامده و دك صريحا



 

كننده از مسئوليت از باب آزادي اراده افراد در تنظيم قراردادها در  رسد شرط معاف نظر مي  به گرديده،

قانون تجارت مي  278قانون مدني و ماده  10و از سوي ديگر طبق ماده . حقوق ايران نيز صحيح باشد

از ظهرنويس اسقاط نمودو اين  ان با درج شرطي در برات مسئوليت ناشي از نكول و عدم تأديه راتو

  . معتبر مي باشدشرط 

 در بـرات  شـرطي توانـد در هنگـام ظهرنويسـي بـا درج      ظهرنويس مـي  15طبق پاراگراف آخر ماده 

توافـق كـرده     Cخص با شـ  Bشخص : مانند اينكه .نفع ظهرنويسي را از ظهرنويسي مجدد منع نمايد ذي

و  Dنموده و برات از طريـق ظهرنويسـي بـه    ننكند ليكن بر توافق عمل  مجدد ظهرنويسي  Cشخص  كه

E  وF  منتقل گرديده است لذاD ،E ،F مي تواننـد بـه   نB     مراجعـه بكننـد و تنهـا C     مـي توانـد بـهB 

   .قيمبه صورت غيرمستقيم است نه مست Bبه  D ،E ،Fفلذا مراجعه  .مراجعه بكند

در اين صورت دارنده مزبور اصوال حق ظهرنويسي بعدي را ندارد و در صورت ظهرنويسي مجـدد  

مسئوليت ناشي از نكـول  (در قبال اشخاصي كه با ظهرنويسي بعدي دارنده شده اند مسئوليتي  له مشروطه

) C(ظهرنويسـي خـود    فـع فقـط در قبـال ذي ن   )Bشـخص (لـه   نـدارد و در واقـع مشـروطه   ) و عدم تاديه

  . مسئوليتي نخواهد داشت يدارد و در قبال ظهرنويسي هاي بعدمسئوليت 

پـاراگراف دوم  ( بـرات با شـرط عـدم انتقـال     )15پاراگراف دوم ماده ( ممنوعيت ظهرنويسي مجدد

پـاراگراف اول  ( توسـط ظهرنـويس  و شرط اسقاط مسئوليت ناشي از نكول و عدم تاديه بـرات   )11ماده 

بـرات توسـط بـرات دهنـده برقـرار مـي شـود نـه          انتقـال دارند زيرا شـرط عـدم    تفاوت اساسي )15ماده 

تاديه و عدم  از نكول مجدد و شرط اسقاط مسئوليت ناشي يظهرنويس در حالي كه ممنوعيت ظهرنويس

 برقرار مي شود و از سوي ديگر در شرط عـدم انتقـال بـرات،    برات توسط ظهرنويس، توسط ظهرنويس

هيچگونـه   يـن انتقـال مـدني بـوده لـذا ظهرنـويس      ي باشد و در صورت انتقال، ابرات قابل ظهرنويسي نم



  

ندارد به عبارت ديگر در اين حالت عنوان ظهرنـويس معنـا نـدارد در     اييدارنده  هيچ  مسئوليتي در برابر

مجدد و دارنده مسئوليت ندارد  يظهرنويس در برابر ظهرنويس ،حالي كه در ممنوعيت ظهرنويسي مجدد

حـق مراجعـه بـه    ) C(ظهرنـويس مزبـور   ) Cبه  F(مراجعه نمايد  Cشخصكه دارنده به  يتروص در ولي

مجـدد، فقـط مشـروط لـه      يبعبارت ديگر در ممنوعيت ظهرنويسـ خواهد داشت ) B( لهظهرنويس مشرو

اسقاط مي نمايد ولي اين  )غير از ذينفع ظهرنويسي خود(بعدي مسئوليت خود را در خصوص دارندگان 

 شرط اسقاط مسئوليت توسط ظهرنـويس . از طريق ظهرنويسي قابل انتقال نباشدكه سندنيست  مانع از اين

ظهرنويس در برابر هيچ   ،تقريبا شبيه منع ظهرنويسي مجدد است با اين فرق كه در شرط اسقاط مسئوليت

   .شخصي مسئوليت ندارد و از اين لحاظ مانند شرط عدم انتقال برات مي باشد

او مالكيـت خـود بـر بـرات را از      اگـر شود  دارنده قانوني آن فرض مي  برات متصرف«:  16ماده 

ها اثبات نمايد حتي اگر آخرين ظهرنويسي سـفيد   طريق تسلسل و ترتّب الينقطع و متوالي ظهرنويسي

كـه   د درصـورتي نشـو  تلقي ميكان لم يكن شده  هاي ابطال و حذف در اينخصوص ظهرنويسي ،باشد

كسي كه ظهرنويسي اخير را امضـاء نمـوده    ،ظهرنويسي ديگري صورت گيرد متعاقب ظهرنويسي سفيد

   .دست آورده است وسيله ظهرنويسي سفيد به شود كه برات را به فرض مي

كه حقش را بر برات به  ياي هر علتي سلب گردد، دارنده بر برات به يكه مالكيت شخص درصورتي

موظف نيست بـرات را   ،اثبات نمايد) ها ظهرنويسيترتّب متوالي (شيوة ذكر شده در پاراگراف پيشين 

دسـت آوردن آن   دست آورده يـا در بـه   به شخص مزبور تسليم نمايد مگر اينكه برات را با سوءنيت به

  .»مرتكب تقصير سنگين شده باشد

  :كه عبارتند از هاي مهم كنوانسيون است كه نكاتي مهم در آن درج شده اين ماده از ماده

حالتي است كـه دارنـدة آن دارنـدة اوليـه بـرات نيسـت بلكـه بـرات از طريـق           ه مشمولاين ماد .1

هاي متعدد به دارنده منتقل شده است لـذا اگـر دارنـده، دارنـدة اوليـه يـا دوم باشـد،         ظهرنويسي

مراجعـة دارنـده بـه ظهرنـويس و      از لحـاظ يـك ظهرنويسـي مشـكلي    حـداكثر  علـت وجـود    به



 

داشـت و مسـئله منتفـي بـه انتفـاع موضـوع اسـت چـون         گير وجود نخواهـد   دهنده و برات برات

  .ظهرنويسي متعدد وجود ندارد تا تسلسل متوالي آنها اثبات شود

عمل آمده باشد براي اينكـه آخـرين دارنـده، دارنـدة      هاي متعدد در برات به لذا اگر ظهرنويسي .2

اثبـات   ي هـا قانوني فرض شود، بايد مالكيت خود بر برات را از طريق ترتّـب متـوالي ظهرنويسـ   

 فقط بايد  ها را اثبات نمايد بلكه عبارت ديگر موضوع اين نيست كه صحت ظهرنويسي به. نمايد

 47 ادهمــ چــون طبــق. هــا را از لحــاظ تقــدم و تــأخر اثبــات نمايــد ب ظهرنويســيرتــتتسلســل و 

كنوانسيون ژنو ظهرنويس در صورت پرداخت وجه سند حق مراجعه بـه ايـادي ماقبـل خـود را     

اين مراجعه زماني ممكن است كه ايادي ماقبل و مابعد ظهرنويس مشخص و معين باشد  دارد و

رغـم   توانـد علـي   معلوم نباشد، ظهرنـويس مزبـور نمـي   ) ها ظهرنويس(و اگر تقدم و تأخر ايادي 

پرداخت وجه سند آن را از ظهرنويسان ديگر مطالبه نمايد لذا براي اينكه دارنده، دارنده قانوني 

ها را اثبات نمايد واال دارندة قانوني فـرض نشـده و    نويسيرهايستي ترتّب متوالي ظفرض شود، ب

 249طبـق مفهـوم مـاده     نيـز  ها را نخواهد داشت البته در حقـوق ايـران   حق مراجعه به ظهرنويس

اينصـورت   غيـر  هـا توسـط دارنـده اثبـات شـود چـون در       ت بايستي ترتّب متوالي ظهرنويسـي .ق

تواننـد حـق مراجعـه خـود را بـه ايـادي ماقبـل اعمـال نماينـد           خت نميها پس از پردا ظهرنويس

طريـق اولـي دارنـده     كه ظهرنويس مزبور نتواند حق مراجعه خود را اعمـال نمايـد بـه    درصورتي

 .ها را نخواهد داشت آخر نيز حق مراجعه به ظهرنويس

بـرات را در   نفع را مشخص ننمايد شخصي كه اگر آخرين ظهرنويسي سفيد باشد يعني ناقل ذي .3

عـدم ذكـر نـام آن در     عـذر   تـوان بـه   شـود و نمـي   تصرف دارد، دارنـدة قـانوني آن فـرض مـي    

 1تواند با اختيار حاصله از بند  ظهرنويسي وي را دارنده محسوب ننمود هرچند دارندة مزبور مي



  

امضـاء خـارج    نام خود را در ذيل امضـاء درج نمايـد و ظهرنويسـي را از حالـت سـفيد      14ماده 

 .مايدن

طـور   كنـد دارنـده بـه    ها اين است كه مشخص مـي  فايدة ديگر اثبات تسلسل الينقطع ظهرنويسي .4

قانوني دارندة سند شده است و سند توسط دارندگان آن ظهرنويسي و به آخرين دارنده منتقـل  

 به Eو از  Eبه  Dو از  Dبه  Cو از  Cبه  Bو از  Bبه  Aصادر و از  Aنفع  شده، مثالً براتي به

F در اينجا آخرين دارنده . منتقل شده استF       بايستي در زمان دريافـت سـند دقـت نمايـد كـه

. منتقل شده است و اثبات ظاهري آن كافي است Fبه  E, D, C, B, Aترتيب توسط  سند به

 Dجعل و سپس بـه  توسط شخص ديگري  Cهرچند كه ممكن است امضاء يكي از آنان مانند 

 امضـائات  نمايـد چـون بررسـي صـحت     قوق دارنده خللي وارد نمـي اين به ح. ده استمنتقل ش

آنچـه  . عهدة وي گذاشته نشـده اسـت   ظهرنويسي از توان دارنده خارج است و چنين تكليفي بر

فيـه نيـز ايـن امـر حاصـل       ننحدر ما كهمنتقل شود  Dبه  Cمهم است بايستي ظاهراً سند توسط 

منتقـل   Dسـند را ظهرنويسـي و بـه    در سـند شـخص ديگـري     Cجاي شخص  است ولي اگر به

اي، دارنـدة قـانوني محسـوب     نمايد، ترتّب الينقطع ظهرنويسـي حاصـل نبـوده و چنـين دارنـده     

دانسته است كه سند از طريق غيرقانوني بـه وي منتقـل شـده اسـت و شـخص       شود چون مي نمي

 .ستيفاء نمايدتواند سند را از آخرين دارنده اخذ و حقوق قانوني خود را ا دارندة واقعي مي

نفـع ظهرنويسـي مشـخص نباشـد و بعـد از آن       انجام شده باشد و ذياگر يك ظهرنويسي سفيد  .5

) سـفيد (يك ظهرنويسي ديگر صورت گيـرد، ناقـل در ظهرنويسـي اخيـر در ظهرنويسـي قبلـي       

 .خواهد شدفرض نفع و دارنده  ذي

بـه  » قـي مـي شـوند   در اين خصوص ظهرنويسيهاي ابطال و حذف شده كان لم يكن تل«عبارات  .6



 

معناي اين است كه ممكن است شخص دارنده سند را ظهرنويسي نموده ولي قبل از تسليم سند 

به ذينفع، ظهرنويسي مزبور را ابطال يا حذف نمايد و بخواهـد بعـداً خـود بـه عنـوان دارنـده در       

هرنويسـيهاي  بنابراين ظ. سررسيد به براتگير مراجعه نمايد يا اينكه ظهرنويسي ديگري انجام دهد

باطل و حذف شده مانع از تحقق تسلسل منظم ظهرنويسـيها نبـوده و نمـي باشـد چـون در واقـع       

ظهرنويسي باطل شده ظهرنويسي نيست و اين عبـارات همچنـين بيـانگر ايـن اسـت كـه قبـل از        

لـذا  . مي تواند ظهرنويسي را ابطـال و حـذف نمايـد   ) ذينفع ظهرنويسي(تسليم سند به منتقل اليه 

م در ظهرنويسي نيز نقش مهمي ايفاء مي نمايد و بعد از تسليم سند امكان ابطال ظهرنويسي تسلي

 .   نيست

هـر دليلـي براتـي را كـه دارنـدة قـانوني آن بـوده، از دسـت داده؛ ماننـد           كه كسي بـه  صورتي در .7

والي تواند برات مزبور را از آخرين دارنده كه با اثبات ترتّـب متـ   نمي... سرقت، مفقود نمودن و

دسـت آورده اسـت، اسـترداد     آن را بـه ) توضـيحات  4شرط رعايت موارد بنـد   به(ها  ظهرنويسي

نيت  نمايد و فرد مزبور ملزم به بازگرداندن آن به دارندة واقعي نيست چون دارندة اخير با حسن

نيـت دارنـدة اخيـر     است و طبق تئوري غيرقابل استناد بودن ايـرادات در برابـر دارنـده بـا حسـن     

دارندة واقعي بايستي براي دريافت وجه برات به شخص مقصر . شود ارندة قانوني محسوب ميد

 .مراجعه نموده و طلب خود را دريافت كند

ها را هـم اثبـات نمايـد در     اگر دارندة قانوني ترتّب متوالي ظهرنويسي 16 ادهقسمت اخير مطبق  .8

 :ه صاحب اصلي آن مسترد نمايددو حالت دارندة قانوني محسوب نشده و بايستي برات را ب

باشد كـه در   دانسته است برات سرقتي مي نيت تحصيل نمايد مانند اينكه مي  الف ـ برات را با سؤ 

شود و كلية ايرادات در برابر وي قابل اسـتناد اسـت    نيت محسوب نمي اينصورت دارنده با حسن



  

  .باشد ميم و آگاهي يا عدم آن لع ،نيت نيت و عدم حسن معيار حسنو 

سـنگين شـده، يعنـي عـالم و     ) مبـاالتي  احتياطي و بـي  بي(ب ـ در تحصيل برات مرتكب تقصير  

احتيـاطي شـديدي نمـوده كـه فـرض       آگاه نبوده است كه برات مشـكل دارد ولـي آنچنـان بـي    

نمايـد  ميليون تومان تصـاحب   10ميليوني را با  100دانسته است مثل اينكه برات  شود كه مي مي

لي ارتب متوت: استناد بودن ايرادات قرار مي گيرد كه اوال در پناه اصل غير قابل  ايي دارندهپس 

كـب  ه يا در تحصيل آن مرتسوء نيت بدست نياوردسند را با : ظهرنويسي ها را اثبات نمايد ثانيا

  . صير سنگين نشده استتق

يـز ضـروري اسـت و در    همچنانكه فوقاً گفتيم اثبات تسلسل متوالي ظهرنويسي هادر حقوق ايـران ن 

در مـورد چكهـايي   « : مقررات و شرايط عمومي حساب جاري مقرر مـي دارد  4ماده  3اين راستا تبصره 

كه داراي ظهرنويسان متعددي باشد صرف مالحظه بانك به اينكه رديف پشت نويسي ها مرتـب اسـت،   

ي بـوده و بانـك هيچگونـه    با احراز آخرين امضاء كننده كه چك را براي دريافت ارائه مي نمايـد، كـاف  

لذا با مالحظه تبصره مزبور واضـح اسـت   » 1.مسئوليتي نسبت به امضاي ساير پشت نويسان نخواهد داشت

كه دارنده چك بايد مرتب بودن ظهرنويسي ها را اثبات نمايد وإال بانك وجه چـك را نبايسـتي بـه وي    

  . پرداخت نمايد

تواننـد در قبـال دارنـدة     ا اقامه دعوا شده، نمـي موجب برات عليه آنه اشخاصي كه به«: 17مادة 

دهنـده يـا دارنـدگان قبلـي اسـتناد       مبتني بر روابط شخصي خود با برات) دفاعيات(برات به ايرادات 

  .»عمل كرده باشد مديوننمايند مگر اينكه دارنده در تحصيل برات عمداً به زيان 

اري يعنـي اصـل غيرقابـل اسـتناد بـودن      اين ماده يكي از اصول اساسي و مهم حاكم بـر اسـناد تجـ    
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  ي دنجـا كـه سـند تجـاري داراي وصـف تجريـ      آاز . كند نيت را بيان مي ايرادات در برابر دارنده با حسن

مي باشد بدين صورت كه اسناد تجاري اسناد مستقلي بوده و مجرد از روابط مبنايي طرفين اسـناد مزبـور   

حقوقي جديدي ايجاد مي شود كه متكي به خود سند است مي باشند و بر اثر صدور سند تجاري، رابطه 

قابليت انتقـال   بر اصل و همچنين. و امضا سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشا ايجاد خود مي شود

اصـل غيـر قابـل     ،انتقال اسناد تجاري ي و وصف قابليتري مي باشد لذا با توجه وصف تجريدسند تجا

يـدي و قابليـت انتقـال    مي رسد و اصل مزبور نتيجه وصـف تجر ه نظر استناد بودن ايرادات نيز ضروري ب

مـابين   مطمئناً صدور و قبولي و ظهرنويسي اسـناد مزبـور درنتيجـة اعمـال حقـوقي فـي      . سند تجاري است

تواند خريد كـاال از وي   باشد و علت بدهكاري مي دهنده مطمئناً به دارنده بدهكار مي باشد مثالً برات مي

تواند قـرض، بيـع، صـلح     است و منشأ طلب ميطلبكارگير  دهنده از برات ز سوي ديگر براتباشد و ا... و

اسـت و ايـن روابـط مبنـايي      مديوناليه  منتقل نمايد مطمئناً به باشد و دارنده كه سند را ظهرنويسي مي... و

اشي از اسناد ولي از آنجا كه تعهد ن) ، فسخ، انفساخنفوذبطالن، عدم (ممكن است مواجه با اشكال شود 

شـوند و   شود و از روابط مبنـايي ناشـي نمـي    خاطر امضاء اسناد مزبور ايجاد مي طور مستقل و به تجاري به

تواند خللي در تعهـدات ناشـي    باشند لذا ايرادات مربوط به روابط مبنايي نمي مستقل از روابط ابتدايي مي

مبنايي در برابر ثالث با حسن نيت قابل اسـتناد   پس ايرادات مربوط به روابط .از اسناد تجاري ايجاد نمايد

نيست ولي ايرادات مربوط به امضاء سند و عدم اعتبار امضاء مزبور مانند جعل و حجـر و غيـره در برابـر    

  . دارنده با حسن نيت قابل استناد است

رد اين اصـل زمـاني كـارب   . 1: قابل ذكر است 17 ادهپس از بيان مطالب فوق مطالب ذيل در مورد م

رد كه دارنده براي دريافت وجه برات عليه مسئولين اقامه دعوا نمايد كه در اينصورت دارنـده در پنـاه   اد

كه دارنده وجه برات را از يكي از مسئولين دريافت نمايد، فرد مزبـور   صورتي اصل مزبور قرار دارد و در



  

صورت اقامـه دعـوا    را دارد و در خودحق مراجعه به ايادي ماقبل  نوانسيونك 47 ادهدارنده شده و طبق م

  .قرار گيرد و در خارج از دادگاه اين اصل كاربرد ندارد 17تواند در پناه اصل مندرج در م  مي

طـرف دعـوا و   (زيـان بـدهكار    كه در تحصيل برات عمـداً بـه   درصورتي 17دارندة مذكور در م . 2 

تواند  ده نخواهد بود و خوانده مزبور ميعمل نموده باشد، اصل مذكور قابل استفاده توسط دارن) خوانده

به ايرادات مربوط به روابط مبنايي خود با ايادي ماقبل خود استناد نمايد و خود را از زيـر بـار مسـئوليت    

  . رها كند

و  16توجه به قسـمت اخيـر م    چيست؟ با) خوانده(زيان بدهكار  منظور از تحصيل عمدي برات به. 3

نيـز اگـر    17تـوان گفـت در م    نيت و تقصير عمده را كاربرده اسـت مـي   وءكه معيار س 10قسمت اخير م 

احتيـاطي و   بـي (دسـت آوردن آن مرتكـب تقصـير     نيت تحصـيل نمايـد يـا در بـه     برات را با سوء ،دارندة

سنگين شود و اين امور به زيان خوانده منتهي گردد در واقع در اينصـورت دارنـده عمـداً بـه     ) مباالتي بي

  .ر عمل نموده استزيان بدهكا

البته دارنده براي اينكه در پناه اصل غيرقابل استنادبودن ايرادات قـرار گيـرد طبـق قسـمت اخيـر       .4 

  . بايستي بدواً ترتب متوالي ظهرنويسيها را اثبات نمايد 16ماده 

ن نيت از آنجاكه معموالً از ايرادات مطلع مي باشد ديگر با حس دارنده، دارنده مستقيم باشداگر . 5 

نيست و در پناه اصل غيرقابل استنادبودن ايرادات قرار نمي گيرد و اگر دارنده مستقيم اولين دارنده باشد 

فرض بر اين است كه از ايرادات في ما بين خود و برات  دهنده مطلع است ولي درخصوص ايرادات في 

ت است و در پنـاه اصـل قـرار    ما بين برات دهنده و برات گير مطلع فرض نمي شود و همچنان با حسن ني

   . مي گيرد

را بيان نمايد، ديده  مذكوراصل كه بطور صريح  نوانسيون در حقوق ايران  ماده اييبر خالف ك. 6



 

ر قرار گرفته است و از سوي ديگ قبولنمي شود ولي در رويه قضايي ايران اصل مذكور مورد 

 از حقوقدانان ما نيز اين اصل را به اتفاق مورد قبول قرار داده اند و از سوي ديگر مي توان گفت كه

چنين اصلي بر مي آيد و  231و  230و  249مواد  منجمله وق خيلي از مواد قانون تجارتمفهوم و منط

و  309ت و .ق 245 ماده( ليت انتقال اصوال از آنجا كه اسناد تجاري داراي وصف تجريدي و وصف قاب

ناد به ايرادات نيز پذيرفته شود واال سند تجاري قابليت استمي باشند لذا قهرا بايستي اصل عدم )  312

و بعقيده دكتر اخالقي در حقوق تجارت . همانند سند عادي مدني خواهد بود ،مندرج در قانون تجارت 

اصل استقالل (نندگان چنين آثار و نتايجي ايران نيز بايد با استفاده از اصل مسئوليت تضامني امضاءك

  1.را استخراج نمود) امضائات و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات

، »وجـه وصـول   منظور  به«، »ارزش براي وصول«كه ظهرنويسي شامل عبارات  هنگامي«: 18ماده 

) وكيـل ( باشـد دارنـدة بـرات    مي ،يا هر عبارت ديگري كه متضمن وكالت ساده است »براي وكالت«

حدود اختيارش  دررا برات  تواند يد ولي او فقط ميتواند تمامي حقوق ناشي از برات را اعمال نما مي

  .عنوان نماينده و وكيل ظهرنويسي نمايد به

د به ايراداتي در برابـر دارنـده   نتوان وكالت در وصول مسئوالن سند فقط مي برايدر ظهرنويسي 

  .تواند قابل طرح باشد ادات در برابر ظهرنويس مياستناد نمايند كه اين اير) وكيل(

دليل مـرگ يـا محجـور شـدن ظهرنـويس منفسـخ        وكالت مندرج در ظهرنويسي براي وصول به

   ».شود نمي

در اين ماده به يكي از انواع ظهرنويسي يعني ظهرنويسي براي وكالت در وصول اشـاره شـده اسـت    

وكيل در ظهرنويسي مزبور در مقابـل سـاير مسـئولين    . 1: خصوص قابل ذكر است كه موارد ذيل در اين

كـه   صـورتي  تواند تمامي حقوق ناشي از برات را اعمال نمايد يعنـي در  كند و مي عنوان دارنده را پيدا مي

  .وجه برات به وي پرداخت شود، اين پرداخت صحيح بوده و موجب برائت ذمه مسئولين خواهد شد

                                                 
، انتشارات دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران، نيمسال اول )سناد تجاريا( 3بهروز، جزوه حقوق تجارت ، اخالقي دكتر اخالقي، -1
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علـت مشـكالت وصـول اسـناد و      ر بـه كيل بانك است كه تجـا در اين نوع ظهرنويسي معموالً و. 2 

  .نمايند وجه اسناد را وصول ميسپرده و بانكها  ها  وقت آن را از طريق ظهرنويسي مزبور به بانك ضيق

د توان قائل شد اين است كـه اگـر فـر    تنها استثنائي كه براي حقوق دارنده مزبور در اين ماده مي. 3 

نويسي نمايد و اين ظهرنويسي در حدود اختيار وي باشد، ظهرنويسـي مزبـور   خواهد برات را ظهربمزبور 

فخـاري   دكتـر  و  1منجمله اسـكيني اغلب حقوقدانان  .بايستي به نمايندگي موكل انجام شود نه به اصالت

  .يعني وكيل توكيل به غير مي نمايد ظهرنويسي مزبور فقط براي وكالت در وصول است: معتقدند

مزبور از آنجا كه وكيل نماينده اصيل است لذا تمامي ايراداتي كه مسئوالن سـند   در ظهرنويسي. 4 

در مقابل اصيل حق استناد دارند؛ در مقابل وكيل نيز حق استناد دارند و اگر در مقابل اصيل حـق اسـتناد   

حجـر   اصوالً وكالت از عقودي است كه با فوت يـا . 5. نداشته باشند، در مقابل وكيل نيز نخواهند داشت

خاطر رعايت حقـوق   يابد ولي استثنائاً در ظهرنويسي براي وكالت در وصول به موكل و وكيل خاتمه مي

خصـوص   رود تا وكيل بتواند به تمامي وظـايف خـود در   اصيل محجور يا وراث اصيل وكالت ازبين نمي

  .ه دعوا در موعد مقرر عمل نمايدمطالبه و تشريفات واخواست و اقام

به ظهرنويسي به وكالت در وصول اختصـاص داده شـده و دارنـده    ت .ق 247 ادهن مدر حقوق ايرا 

ايران بـا   قوقدر ح. دعوا براي وصول خواهد داشت  االقتضاء حق اعتراض و اقامه مزبور حق وصول لدي

صورت فـوت يـا حجـر     توان گفت كه در مقام تجارتي مي ت در باب قائم.ق 400وحدت مالك از ماده 

  .شود زل نمياصيل وكيل منع

غير در عقد وكالت است، اصـل عـدم    ايران از آنجا كه اصل بر عدم اعطاء حق توكيل به قوقدر ح

اينكـه اصـيل ايـن حـق را داده باشـد ولـي        امكان ظهرنويسي مجدد براي وكالـت در وصـول اسـت مگـر    

                                                 
 .283صفحه  ،12دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره  مجله حقوقيدكتر اسكيني، ربيعا، -1



 

خـود اخـذ    ها در موقع افتتاح حساب طبق شروط مندرج در افتتاح حساب ايـن حـق را از مشـتريان    بانك

  .نمايند مي

يا هر  »ارزش براي رهن«، »ارزش براي تضمين«نويسي متضمن عبارات  كه ظهر زماني«: 19ماده 

تواند تمامي حقوق ناشي از بـرات را اعمـال    عبارت ديگري كه متضمن وثيقه باشد هست، دارنده مي

  . كالت استعنوان و اثر ظهرنويسي بهوسيله مرتهن فقط داراي  نمايد اما ظهرنويسي به

توانند به ايرادات مربوط به روابط شخصي خود با ظهرنويس استناد نمايند مگر  مسئوالن سند نمي

  .»زيان مديون عمل كرده باشد دست آوردن برات عمداً به اينكه دارنده در به

براي وثيقه اشاره شده اسـت، يعنـي دارنـدة     يعني ظهرنويسي  در اين ماده به سومين نوع ظهرنويسي

 ،دارد براي تضمين پرداخت بدهي در سررسـيد  يگيرد يا بابت ديني كه به شخص  ند بابت وامي كه ميس

 مـرتهن  ن خـود را بپـردازد،  ديـ  در سررسـيد  راهن دهد اگر ن خود قرار ميبا ظهرنويسي سند را وثيقه دي

رداخـت ننمايـد،   ن خود را پدر سررسيد ديراهن نمايد ولي اگر  ظهرنويسي را باطل و سند را استرداد مي

وصول مبادرت به واخواست و اقامه  مدصورت ع اند وجه سند را وصول و درتو مي) مرتهن(دارنده اخير 

  .نمايد

  :ذيل قابل ذكر استخصوص اين ماده نكات  در

و آن  هدارنده در ظهرنويسي مزبور با دارنده در ظهرنويسي به وكالـت در وصـول متفـاوت بـود     .1

خـود بـا    يتوانند به ايرادات مبتني بر روابط شخص مسئوالن سند نمياينكه در ظهرنويسي مزبور 

دارنـده  ، در مقابل دارنده مزبور استناد نماينـد چـون در واقـع دارنـده مزبـور     ) راهن(ظهرنويس 

شـود مگـر اينكـه بـا دريافـت       دارنده محسوب نمـي   هنمايندو وكيل   ،نيت است واقعي با حسن

سئوالن سند عمل نموده باشد يعني از مشكالت مربوط بـه روابـط   برات عالماً و عامداً به زيان م

  .داشــته باشــد اطــالعآگــاهي و ) بطــالن يــا انفســاخ معاملــه و روابــط مبنــايي و غيــره(شخصــي 



  

 )سوء نيت و تقصير سنگين( 

درست است كه در سررسيد در صورت عدم وصول طلب خود از راهن ) مرتهن(دارندة مزبور  .2

رسيد حق ظهرنويسي براي وثيقه يـا انتقـال اصـالتاً     رد ولي تا زمان سرحق وصول وجه سند را دا

 . نخواهد داشت ولي حق ظهرنويسي براي وكالت در وصول را خواهد داشت

ت .ت از ق.ق 248الـي   245ايران اين نوع ظهرنويسي صراحتاً پذيرفته نشده چـون مـواد    قوقدر ح

 قوق مـدني هرنويسي به وثيقه وجود نداشت و در حمزبور نيز ظ انونقديم فرانسه اقتباس شده و در ق

  .رهن عين پذيرفته شده است فقط ما نيز

 .پراكنده به نظرمـي رسـد  در خصوص صحت ظهرنويسي مزبور در حقوق ايران نظرات حقوقدانان 

و از » مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعـت باطـل اسـت   « م .ق 774از آنجاكه طبق ماده 

برخـي از   ر اسناد تجاري عين معين بحساب نمي آيند و نـوعي ديـن محسـوب مـي شـوند لـذا      سوي ديگ

برخـي از حقـوق دانـان     و 1هحقوقدانان معتقد به عدم صحت اين نوع ظهرنويسـي در حقـوق ايـران بـود    

ولي اغلب حقوقدانان كشورمان معتقد  2معتقدند كه وضعيت ظهرنويسي مزبور در حقوق ما معلوم نيست

پذيرش ظهرنويسي مزبور مي باشند هرچند كـه ممكـن اسـت كـه نحـوه پـذيرش آن هـا بـا          به صحت و

 10برخي از حقوق دانان براي توجيه اين نوع ظهرنويسي آن را از مصاديق ماده . همديگر متفاوت باشد 

بـا   معامله«هاد حقوقي برخي ديگر از حقوقدانان اين نوع ظهرنويسي را در قالب ن 3.قانون مدني مي دانند 

، بـه عنـوان مـال منقـول غيرمـادي در      عوض دينت،برخي ديگر برابنظر  4توجيه نموده اند» حق استرداد 

                                                 
 113ص  ،همان منبع ،دكتر اسكيني -1

 65ص  ،همان منبع ،دكتر ستوده تهراني -2

,  1352سـال   ،انتشارات دانشكده حقوق و علـوم سياسـي دانشـگاه تهـران     ،مقدمه اي بر اسناد بازرگاني يجزوه درس ،مرتضي  ،دكتر نصيري  -3
  442ص ، 1351سال  ،انتشارات موسسه عالي حسابداري ،حقوق مدني ،حسين  ،دكتر صفايي  - 24و  23صص 

مجلـه   ،دكتـر اخالقـي    – 127ص ، همـان منبـع    ،دكتـر اخالقـي   - ،356شـماره   ، 4جلـد   ،نعقود معـي ،حقوق مدني ،ناصر  ،دكتر كاتوزيان  -4
  به بعد 1ص،  24شماره » بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري « سياسي دانشگاه تهران  دانشكده حقوق و علوم



 

آيد لذا به چنين پشـت نويسـي در حقـوق ايـران نمـي تـوان ايـرادي وارد        حكم عين معين به حساب مي 

  1.نمود

  ويسي بـود و مـا   با مالحظه نظرات اغلب حقوقدانان كشورمان بايستي معتقد به صحت اين نوع ظهرن

مـا بـراي اثبـات صـحت توثيـق      . نمي توانيم خود را در قالب هاي خشك حقوق مدني محصـور نمـاييم   

كمـك   1347اليحه اصالح موادي از قـانون تجـارت مصـوب     115و  114برات و سفته و چك از ماده 

 )مولـف   2جـزوه درسـي حقـوق تجـارت     ( همچنانكه در بحث شركت هـاي تجـاري   . گرفت  مخواهي

از قانون  ياليحه اصالح مواد 24ماده و » اوراق تجاري قابل انتقال « قانون تجارت  102طبق ماده  گفتيم

واضح است كه اوراق سهام شركت هاي سـهامي  » ....... سند قابل معامله اي است  ،ورقه سهم « تجارت 

ح موادي از قانون اليحه اصال 115و  114عام و خاص جزءاسناد تجاري محسوب مي شوند و طبق ماده 

تجارت مديران شركت بايستي تعداد سهامي كه اساس نامه شركت مقرر كرده در صـندوق شـركت بـه    

عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشـتركا بـه شـركت وارد    

هام مديران در شركت مدير شركت و مرتهن خود شركت است و رهينه نيز سراهن شود توديع نمايند و 

را به عنوان مال مورد رهـن پذيرفتـه اسـت      بنا براين وقتي قانون گذار سهام و اوراق سهام. سهامي است 

در حالي كه سند تجاري بوده كه عين به حساب نيامده و معرف طلبي از شركت مي باشند و عين آن ها 

كـه  ) برات و سفته و چـك  ( معناي خاص  به طريق اولي اسناد تجاري به. في نفسه داراي ارزشي نيست 

بدون قيد و شـرط پرداخـت مبلغـي معـين مـي باشـند و        و تعهد بوده و دستور) وجه رايج ( معرف طلبي 

نقش اسكناس را در جامعه ايفا نموده و عين آن ها چنان با دين موضوع آن ها مخلوط شده كه عـرف و  

لذا بايستي معتقـد بـود   . ها داراي ارزش مي باشد عادت تجاري آن ها را عين محسوب نموده و عين آن 

 115و  114كه رهن و توثيق برات و سفته و چك نيز در حقوق ايران امكان پذير است و در واقـع مـاده   

  .تخصيص داده است  دين رهن عدم م را در خصوص.ق 774فوق مقررات ماده 

                                                 
  167و  166صص ، چاپ اول، »اسناد« ، حقوق بازرگاني محمد ، ري قدكتر ص -1



  

قبـل از سررسـيد اسـت     ظهرنويسي بعـد از سررسـيد داراي همـان آثـار ظهرنويسـي     «: 20ماده 

شده براي انجام  الذلك ظهرنويسي بعد از اعتراض عدم تأديه يا بعد از انقضاء محدودة زماني تعيين مع

  . باشد اعتراض عدم تأديه فقط داراي آثار انتقال عادي مي

شـود كـه قبـل از مهلـت زمـاني       ظهرنويسي بدون تاريخ فرض مي،در صورت عدم اثبات خالف 

  .»تنظيم واخواست انجام شده است شده براي تعيين

  :خصوص اين ماده، نكات ذيل قابل ذكر است در

طبق مفهوم ايـن مـاده، بـرات از زمـان صـدور و تسـليم آن بـه دارنـده تـا زمـان سررسـيد قابـل              .1

ظهرنويسي است و اين امـر آنچنـان بـديهي اسـت كـه قانونگـذار نيـازي بـه ذكـر آن احسـاس           

توسـط   11مگـر اينكـه طبـق م     قابل اسـتنباط اسـت   20مفهوم م  از البته اين امر. كرده است نمي

دهنده، صراحتاً شرط عدم انتقال شده كه در اين صورت برات با ظهرنويسي حتـي قبـل از    برات

كنـد   منع كنوانسيون ظهرنويس، ظهرنويسي جديد را  15سررسيد نيز قابل انتقال نيست يا طبق م 

نيز قابل ظهرنويسي نيست و در صورت ظهرنويسـي  كه در اينصورت سند حتي قبل از سررسيد 

 .است 15نيز تابع مقررات ماده 

برات حتي بعد از سررسيد نيـز قابـل ظهرنويسـي اسـت و در صـورت ظهرنويسـي        20طبق ماده  .2

برخـوردار  ) مسـئوليت تضـامني امضـاءكنندگان   (دارنده قانوني بوده و از امتيازات سند تجـاري  

ه ظهرنويسي پـس از سررسـيد چـ    حداكثر مهلت زماني برايخواهد بود ولي درخصوص اينكه 

تواند از زمـان سررسـيد تـا     صورت كه دارنده مي زماني است بايستي قائل به تفكيك شد؛ بدين

. مبادرت به ظهرنويسي نمايد) پروتست، واخواست(مهلت زماني مقرر براي اعتراض عدم تأديه 

ه مبلغ آن در روز سررسيد يا در يكي از دو يدرنده بايد سند را جهت تأكنوانسيون دا 38طبق م 

در بـرات   كنوانسيون اعتراض عدم تأديـه  44گير ارائه نمايد و طبق م  روز تجاري بعدي به برات



 

بايد در يكـي از دو   به سررسيد روز معين يا به وعده از تاريخ صدور يا به وعده از تاريخ رويت

، 20نجام شود در واقع در كنوانسيون طبق مواد ا سررسيدبعد از تاريخ ) غيرتعطيل(روز تجاري 

پس از آن حق ظهرنويسي دارد و اگر تجاري روز 2دارنده حداكثر از زمان سررسيد تا  44، 38

دهـد و در صـورت ظهرنويسـي     م ظهرنويسي ننمايد امكان ظهرنويسي را از دست مـي دوتا روز 

يسي بعد از مهلـت زمـاني اعتـراض    ظهرنو 20انتقال مزبور انتقال عادي خواهد بود چون طبق م 

افتد كه دارنده از اعتراض عدم  در واقع اين حالت زماني اتفاق مي .پذير نيست عدم تأديه امكان

 ) كنوانسيون 44م (تأديه معاف است 

روز مزبـور دارنـده مبـادرت بـه واخواسـت       2اگر در مهلت زودتـر از   20از سوي ديگر طبق م  .3

نخواهـد   بعد از اعتـراض عـدم تأديـه     ديگر امكان ظهرنويسينابراين بنمايد، مثالً در روز اول ، 

  .روزه هنوز سپري نشده است 2بود هرچند كه مهلت 

اماره قانوني ذكر شده است و آن اينكه اگر ظهرنويسـي بـدون تـاريخ     20در پاراگراف آخر م  .4

ز از تـاريخ  رو 2(باشد، اصل بر اين است كه ظهرنويسـي مزبـور قبـل از انقضـاء مهلـت قـانوني       

 .اعتراض عدم تأديه انجام شده است ولي اين اماره تاب دليل مخالف را دارد) سررسيد

كنوانسـيون ژنـو معتقدنـد     20برخي با توجه به ماده وجود ندارد  20اي مانند م  ايران ماده قوقدر ح

د كه برات قبـل  برات استفاده كن يكه به موجب اغلب قوانين در صورتي دارنده برات مي تواند از مزايا

ميكند عالم بـه   قبولرا پرداخت نشده بعد از سررسيد  يكسي كه برات. قل شده باشد تاز سررسيد به او من

  1. و چنين انتقالي مانند انتقال طلب عادي تلقي ميشود  بودهمتزلزل بودن برات 

ال بايـد  ظهرنويسي بايستي گفت كه براي جواب به سـو  مهلتدر حقوق ايران در خصوص  بنابراين
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  :مراحل مختلف را ازهم تفكيك نمود 

در ايـن مرحلـه    نـاً ئمطم: مرحله اول از زمان صدور و تسليم سند به دارنده تا زمان سررسيد است -1

 يدارنده حق ظهرنويسي دارد و بيشترين موارد ظهرنويسي در اين مرحله انجام ميگيـرد و حـق ظهرنويسـ   

هرچند از مـواد  . گذار نيازي به ذكر آن احساس نكرده است در اين مرحله چنان بديهي است كه قانون 

البته در اين مرحله نيز اگر شرط عـدم انتقـال شـده باشـد     . اين امر برمي آيد  290الي  286و  280و  249

  .سند قبل از سررسيد نيز قابل ظهرنويسي نيست و در صورت انتقال نيز انتقال مدني است 

روز از  10ظـرف  ( تا مهلت زماني مقرر براي اعتراض عـدم تاديـه   از زمان سررسيد : مرحله دوم -2

و  280چك مواد  در ماه از تاريخ صدور 4روز و  45روز و  15تاريخ سررسيد در برات و سفته و ظرف 

مطـالبي بيـان نشـده اسـت بـرخالف       ايـن مرحلـه   خصـوص ظاهرا در حقوق ايران در) ت .ق 317و  315

  ) 20ماده (است صحيح اين مرحله نيز در آن جا در  كه كنوانسيون ژنو

در ايـن مرحلـه نيـز ظـاهرا در حقـوق ايـران تعيـين         :بعد از انقضاء مهلت واخواست: مرحله سوم -3

  .تكليف نشده است 

: بعد از اعتراض عدم تاديه در برات و سفته و گواهينامه عدم پرداخت در چـك  : مرحله چهارم -4

تعيين تكليف نشده اسـت بـرخالف كنوانسـيون ژنـو كـه در قـانون       در حقوق ايران  راًهدر اين مرحله ظا

  .مزبور ظهرنويسي در اين مرحله صحيح نيست و انتقال مزبور عادي مي باشد 

از زمـان سررسـيد تـا مهلـت قـانوني      (در حقوق ايران در خصوص مرحلـه دوم   يبراي يافتن پاسخ 

در چـك   از آنجاكـه  .چك استفاده نماييمبايستي گفت كه ما بايستي از مقررات  )واخواست عدم تاديه

صدور و سررسيد يكي است و چك نبايستي وعده داشته باشد لذا در فرم هاي چـك يـك تـاريخ درج    

چـون چـك بـه      مي شود و آن تاريخ صدور است و تاريخ مزبور سررسيد چك نيز محسوب مي شـود 

) صـدور  ( چك قبل از سررسـيد   لذا در) ت .ق 313الي  310مواد ( محض ارائه بايستي كارسازي شود 

چون چك هنوز صـادر نشـده اسـت و اگـر مـا معتقـد باشـيم كـه بعـد از           امكان ظهرنويسي فراهم نيست

ــت     ــراهم نيســـ ــي فـــ ــان ظهرنويســـ ــز امكـــ ــيد نيـــ ــواد    سررســـ ــورت مـــ ــن صـــ   و  315در ايـــ



 

ت در خصوص وجود ظهرنويس و مسئوليت ظهرنويس معنا پيدا نمي كند در حالي كه اين طور .ق 317

  از سررسـيد   دلذا بايستي معتقـد بـود كـه در چـك بعـ     . يست مطمئنا در چك نيز ظهرنويسي وجود داردن

ماه از تاريخ  4روز و  45روز و  15تا زمان مهلت قانوني اخذ گواهي عدم پرداخت يعني ظرف ) صدور(

 درخصـوص ) .  536و راي وحدت رويه  317و  315مواد ( صدور چك امكان ظهرنويسي فراهم است 

سفته و برات نيز بايستي گفت كه چك خصوصيتي ندارد لذا اگـر در چـك امكـان ظهرنويسـي بعـد از      

سررسيد فراهم است در سفته و برات نيز اين امكـان فـراهم اسـت و دارنـده مـي توانـد تـا زمـان مهلـت          

  .سند را ظهرنويسي و منتقل نمايد  280طبق ماده ) ظرف ده روز از تاريخ سررسيد( ست واخوا

بته غير از داليل فوق اصوال از آن جا كه دارنده در صورت واخواست در موعـد مقـرر از تمـامي    ال

مزاياي اسناد تجاري برخوردار است لذا واضح است كـه دارنـده مزبـور دارنـده اي اسـت كـه از طريـق        

ر مزبور معتبر است چون اگـر ظهرنويسـي مزبـور معتبـ     يانتقال تجاري دارنده سند شده است و ظهرنويس

  .د ازات اسناد تجاري برخوردار نمي شو از امتيبود نبود دارنده مزبور دارنده مدني مي 

ظهرنويسي پس ازانقضاء مهلـت  ( در خصوص ظهرنويسي در مرحله سوم و چهارم در حقوق ايران 

وضعيت بايستي همانند كنوانسيون  كه بايستي گفت) واخواست و ظهرنويسي پس از اعتراض عدم تاديه 

 مـي باشـد  انتقـال مزبـور مـدني    نيـز،  انتقال  مراحل فوق صحيح نبوده و در صورت و ظهرنويسي درباشد 

چون در حقوق ايران در صورتي كه دارنده در مواعد مقرر واخواست ننمايد امتيازات اسـناد تجـاري از   

ت لذا اگر جمله مسئوليت تضامني امضاكنندگان از بين مي رود و دارنده مزبور در واقع دارنده مدني اس

  نيز حقـوقي هماننـد دارنـده قبـل خواهـد داشـت        ربوزدارنده مزبور مبادرت به ظهرنويسي نمايد دارنده م

ت .ق 317و  315و  314و  309و  290الــي  286و  280و  249لــذا بــا توجــه بــه مــواد ) دارنــده مــدني ( 

  . ن پـذير نيسـت   بايستي گفت كه در حقـوق ايـران ظهرنويسـي پـس از انقضـاء مهلـت واخواسـت امكـا        

  )همانند كنوانسيون ژنو ( 

در كنوانسيون ژنو ايـن ظهرنويسـي   ) واخواست(در خصوص ظهرنويسي پس از اعتراض عدم تاديه 

در حقـوق ايـران نيـز بايسـتي معتقـد بـود كـه        . صحيح نمي باشد و آثار انتقال عادي بر آن مترتب است 



  

معتقـد اسـت كسـي     نيز حوم دكتر ستوده تهرانيوضعيت همانند كنوانسيون ژنو باشد چون همچنانكه مر

كه پرداخت نشده بعد از سررسيد قبول مي كند عالم بـه متزلـزل بـودن بـرات بـوده و چنـين        را كه براتي

و از سوي ديگر در كليه مقررات قـانون تجـارت كـه از     1.انند انتقال طلب عادي تلقي مي شود مانتقالي 

كه اعتراض عدم تاديه نموده اسـت لـذا شخصـي كـه بعـد از       دارنده حمايت شده است دارنده اي است

 291الـي   286و  280و  249ده تجـاري در مـواد   نـ اعتراض عدم تاديه دارنده مي شود مشمول عنوان دار

نمي باشد و دارنده مزبور دارنده مدني خواهد بود هرچند به نظر برخي حقوقـدانان انتقـال بـرات بعـد از     

  2.اعتراض هم صحيح است

  در قبولي: سومبخش 
متصرف برات هست تواند توسط دارنده يا شخصي كه صرفاً  مي رسيد، برات تا زمان سر«: 21مادة 

  .»گير در اقامتگاه وي ارائه شود براي قبولي به برات

  :ماده حاوي نكات ذيل استاين 

ن صدور و نحو كه از زما قبولي تعيين شده است بدين جهتدر اين ماده مهلت زماني ارائه برات . 1

گير ارائه نمايـد و ايـن مهلـت تـا زمـان       تسليم برات به دارنده وي حق دارد برات را جهت قبولي به برات

سررسيد ادامه دارديعني مهلت اخذ قبولي از صدور تا سررسيد است ولي اينكه از زمان سررسيد تا زمان 

ارائـه نمـود يـا نـه؟ هـم       گيـر  بـرات تـوان بـرات را جهـت قبـولي بـه       مهلت قانوني اعتراض عدم تأديه مي

  .كنوانسيون و هم ح ايران ساكت است

سند جهت اخذ قبولي بايستي يا توسط دارنده يا شخصي كه از طـرف دارنـده تعيـين شـده و در     . 2

شـايد   .تواند خـودداري نمايـد   از قبول يا نكول آن مي گير براتواقع نماينده دارنده است ارائه شود واال 

و البته مـرتهن نيـز در    نيز باشد دارنده حامل» ا شخصي كه صرفاً متصرف برات استي« منظور از عبارت 
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  . ظهرنويسي به وثيقه مي تواند مشمول اين قسمت باشد

رسد كه اين قاعده آمره  نظر مي است ولي به گير براتمحل ارائه برات جهت اخذ قبولي اقامتگاه . 3

 .نبوده و توافق برخالف آن معتبر خواهد بود

 34ماده (و برات به رويت نيز نيست  )ك 23طبق م (از رؤيت  بوعدهشامل به برات  21ماده البته  .4

  .فقط شامل برات به سررسيد معين و به وعده از تاريخ صدور است 21لذا ماده ) كنوانسيون

تواند شرط نمايد كه برات بايـد جهـت اخـذ قبـولي در      دهنده مي در هر براتي، برات«: 22ماده 

  .ارائه شود گير براتدة زماني معيني يا بدون آن به محدو

براتي كه در اقامتگاه شخص ثالث يا محل ديگري غير از اقامتگاه براتگير قابل پرداخت  به استثناء

براتي كه سررسيد آن بوعده از رويت برات است برات دهنده مي تواند ارائه برات  ءاست يا به استثنا

  . جهت اخذ قبولي را منع نمايد

تواند شرط نمايد كه ارائه برات جهت قبولي قبل از تاريخ معيني انجام  دهنده مي همچنين برات

  .نپذيرد

زمان معيني يا بدون آن جهت اخذ  تواند شرط نمايد كه برات بايستي در مدت هر ظهرنويسي مي

  .»ددهنده اخذ قبولي را منع نموده باش ارائه گردد مگر اينكه برات گير براتقبولي به 

ولـي   همشـخص گرديـد  ) از صدور تا سررسـيد (محدوده زماني ارائه برات جهت قبولي  21 ادهدر م

  :نمايد كه عبارتند از را بيان مي 21 ادهاستثنائات وارد بر م 22 ادهم

 در برات شرط نمايـد كـه بـرات در محـدودة زمـاني     مي تواند دهنده  طبق پاراگراف اول  برات .1

يخ صدور يا بدون تعيين محدودة زماني يعني از زمان صدور تا قبل از روز از تار 15مثالً  معيني

ارائه شود يعنـي طبـق پـاراگراف     گير براتجهت اخذ قبولي به ) نه در سررسيد(حلول سررسيد 

اي  برسـد واال درج شـرط مزبـور فايـده     گيـر  بـرات اول برات بايستي قبل از سررسيد بـه رؤيـت   

مـابين صـدور تـا سررسـيد حـق ارائـه دارد و شـرط         21 چون دارنده طبق مـاده . نخواهد داشت



  

نمودن آن امري زائد است و فايده اين شرط اين است كه تكليف قبولي يـا عـدم قبـولي بـرات     

صـورت عـدم قبـولي     دهنـده راحـت گـردد و در    زودتر از سررسيد مشخص شود تا خيال برات

 .دهنده در فكر پرداخت وجه برات باشد برات

تواند ارائه بـرات جهـت اخـذ قبـولي را قبـل از حلـول        دهنده مي براتماده طبق پاراگراف دوم  .2

دهنده تا سررسيد از مراجعـه دارنـده    سررسيد ممنوع نمايد و فايدة اين شرط اين است كه برات

به وي در امان خواهد بود و در واقع در اين حالت درخواست قبـولي و تأديـه همزمـان خواهـد     

 :مجاز نيستحالت اين شرط  3بود ولي در 

در واقع از آنجـا كـه   . الف ـ حالتي كه برات بايستي در محل اقامت شخص ثالث پرداخت شود 

ارائـه بـرات   ) چون در زمان صدور حضور ندارد(از محل پرداخت برات مطلع نيست  گير برات

شود كه از محل پرداخت اطـالع حاصـل نمايـد واال از محـل      قبل از سررسيد به وي موجب مي

  .طلع نخواهد شد و امكان پرداخت وجود نداردپرداخت م

دهنـده و   مانند محل اقامت دارنده يا برات( گير براتب ـ برات در محل ديگري غير از اقامتگاه  

از محـل پرداخـت مطلـع نيسـت و      گيـر  براتصورت نيز  كه در اين) غيره بايستي پرداخت شود

  .باشد همانند استثناء اول مي

رسـيد   نرسد سـر  گير براتعده از رؤيت است لذا تا زماني كه به رؤيت ج ـ حالتي كه برات به و 

  .اعتبار است شدن سررسيد برات سندي بينشخص نخواهد شد و در صورت مشخص م

سلبي  ،شرط مندرج در پاراگراف سوم برخالف شرط مندرج در پاراگراف اول كه ايجابي بود .3

در (ي جهت اخذ قبـولي قبـل از سررسـيد    عبارت ديگر در پاراگراف اول برات بايست باشد به مي

كه در پاراگراف مزبـور بـرات نبايسـتي     ارائه شود درحالي) زمان معين يا بدون تعيين زمان معين



 

ارائه شود يعني در واقـع بـرات بايسـتي بعـد از      گير براتقبل از زمان معيني جهت اخذ قبولي به 

داند كه اگـر قبـل از زمـان     دهنده مي راتزمان معيني ارائه شود اين شرط زماني فايده دارد كه ب

شـده   آن را قبول نخواهد كـرد چـون كاالهـاي فروختـه     گير براتمعيني برات ارائه شود مطمئناً 

 ).شود مي تأمينبعد از زمان معيني  برات يعني محل(وي تحويل نشده است  هنوز به

هر ظهرنويسي نيز از حق  اشددهنده اخذ قبولي قبل از سررسيد را ممنوع ننموده ب البته اگر برات .4

در زمـان  (مندرج در پاراگراف اول ماده يعني شرط ارائه برات جهـت قبـولي قبـل از سررسـيد     

 . باشد را دارا مي) معين يا بدون تعيين زمان معين

سال از تاريخ صدور جهـت اخـذ قبـولي بـه      وعده از رؤيت بايستي ظرف يك برات به«: 23ماده 

  . ارائه شود گير برات

  .تواند اين مدت را كاهش يا افزايش دهد دهنده مي راتب

  .»وسيله ظهرنويسان كاهش يابد تواند به مواعد فوق مي

در اين ماده مهلت زماني ارائه برات جهت اخذ قبولي تعيين شـده اسـت و آن اينكـه دارنـده بـرات      

برساند، چـون در   گير سال برات را جهت اخذ قبولي به رؤيت برات مكلف است از تاريخ صدور تا يك

 274در ح ايران نيز طبـق م  . گير سررسيد برات معلوم نخواهد شد صورت عدم رؤيت برات توسط برات

سـال   تواند با درج شرطي در برات اين مهلت يـك  دهنده مي ت همين وضعيت برقرار است البته برات.ق

طبق پاراگراف آخر . فته شده استايران نيز پذير. ت در ح.ق 275را كم يا زياد نمايد كه اين امر طبق م 

كـه در   درحـالي . توانند مهلت يكساله را كم نمايند و حق افزايش آن را ندارنـد  ماده ظهرنويسان فقط مي

سال را دارد هرچنـد ايـن امـر     ظهرنويس هم حق كاهش، هم حق افزايش مدت يك 276ح ايران طبق م 

    .رسد نظر مي نامعقول به

 ،وي مجدداً فرداي آن روزي كه ارائه شده ند تقاضا نمايد كه برات بهتوا گير مي برات«: 24ماده 



  

نفع مجاز نيستند كه به اين ايراد استناد نمايند كه اين تقاضا اجابت نشده مگر  اشخاص ذي. ارائه گردد

  . اينكه اين تقاضا در واخواست نكول قيد گردد

  .»خذ قبولي نداردگير در هنگام ا خصوص تسليم برات به برات دارندة تعهدي در

گيـر مسـتلزم آگـاهي از مـديون بـودن يـا نبـودن وي بـه          از آنجا كه قبولي يا نكول برات توسط برات

تواند جهت اطالع از موضوع  گير از اين موضوع آگاه نباشد مي دهنده و ميزان آن است لذا اگر برات برات

ي مراجعـه نمايـد كـه مطمئنـاً در روز بعـد      از دارنده تقاضا نمايد كه روز بعد مجدداً جهت اخذ قبولي بـه و 

مبادرت به قبول يا نكول خواهد نمود؛ در واقع در بار اول نه نكول نه قبول نموده اسـت دارنـده بايسـتي بـه     

د و آن اينكـه اگـر   دهـ  دسـت مـي   به ياي ماده اماره و مايداين تقاضا تمكين نمايد و روز بعد مجدداً مراجعه ن

و نه نكول نمايد و در واقع نكول محسوب شود در اين صورت اصل بر اين اسـت   براتگير، برات را نه قبول

گير تقاضاي ارائه مجدد را ننموده است مگر اينكه تقاضاي مزبور در واخواست نكول قيـد گـردد    كه برات

همچنين دارنـده تعهـد    .و راه اثبات عدم اجابت تقاضاي ارائه مجدد، ذكر تقاضا در واخواست نكول هست

گير تسليم نمايـد و رؤيـت آن توسـط براتگيـر كـافي اسـت و فقـط         د كه برات را جهت قبولي به براتندار

حكـم   . و ماندن آن در نزد وي الزامي نيست) كنوانسيون 29ماده (شود  جهت قبولي و امضاء موقتاً داده مي

  .ت برقرار است.ق 235در حقوق ايران نيز طبق ماده  24مندرج در ماده 

يا هر عبارت معادل  »قبول است«و آن با عبارت شود  بولي در برات نوشته و درج ميق«: 25ماده 

گيـر در روي بـرات    صرف امضاي بـرات  .گير امضاء گردد وسيله برات قبولي بايد به .شود آن ابراز مي

  .منزله قبولي است به

ي معينـي  زمـان كه مطابق شرط خاص برات بايسـتي در مهلـت    از رؤيت يا زماني بوعدهدر برات 

د داراي تاريخ اخذ آن باشد مگر اينكه دارندة برات تقاضا نمايد كه يقبولي با ،جهت قبولي ارائه شود

منظور حفظ  دارنده به ،عنوان تاريخ قبولي لحاظ شود اگر قبولي بدون تاريخ باشد تاريخ ارائة برات به

وسيله ثبت واخواسـت در   را بهدهنده بايستي عدم ذكر تاريخ  حق مراجعة خود به ظهرنويسان و برات



 

  .»زمان مناسب تصديق نمايد

  :شرايط الزامي قبولي عبارتند از. شرايط الزامي و اختياري قبولي ذكر شده است 25در م 

يا عبارت معادل آن را در برات نوشـته  » قبول است«گير عبارت  بايستي برات: كتبي بودن قبولي .1

 .يستقبولي شفاهي مورد قبول ن. و امضاء نمايد

عمل آيد و قبولي در سـند جداگانـه فاقـد اعتبـار قـانوني اسـت بـرخالف         قبولي در خود سند به .2

آيد و نيـاز بـه عبـارت     عمل مي گير نيز به با امضاء تنهاي برات قبولي البته. ظهرنويسي و ضمانت

 عبارت ديگر طبق اين ماده صـرف  شرط اينكه امضاء مزبور در روي سند باشد به قبولي نيست به

صـرف  . منزلة قبولي است مگـر اينكـه خـالف آن ثابـت شـود      گير در روي سند به امضاي برات

تقريبـاً  . منزلة قبولي نيست مگـر اينكـه خـالف آن ثابـت شـود      گير در پشت سند به امضاي برات

 .باشد همانند كنوانسيون مي 229و  228شرايط الزامي قبولي در ح ايران نيز طبق مواد 

تاريخ قبولي شـرط اعتبـار قبـولي شـناخته نشـده      ) 228ماده (ايران  قوقهمانند حدر كنوانسيون ژنو 

قبـولي معتبـر    ،ذكر تاريخ ضروري و داراي فايده اساسي بوده، هرچند در صورت عـدم ذكـر   لياست و

 : كه اين مـوارد ضـروري عبارتنـد از    تاريخ قبولي مشخص گردد 25ج در م بوده و بايستي به طريق مندر

مطابق شرط مخصوصي بايستي در مهلت زماني معيني برات  :از رؤيت مورد دوم بوعدهرات ب :مورد اول

لـذا در ايـن دو حالـت شـرط مراجعـه دارنـده بـرات بـه         ) كنوانسيون 23و  22م (جهت قبولي ارائه شود 

سال از تاريخ صدور در برات به وعده از رؤيت و  است كه در مهلت يك اين دهنده  ظهرنويسان و برات

ها قبولي را اخذ نمايند واال حق مراجعه نخواهد داشت لذا براي اثبـات   در ساير برات يف مهلت تعيينظر

حق مراجعه اثبات تاريخ قبولي معتبر ضروري است لذا درج تاريخ قبولي داراي ضرورت و فايده اسـت  

تصـديق نمايـد و   كه قبولي بدون تاريخ باشد، دارنده بايستي با واخواسـت تـاريخ قبـولي را     و درصورتي



  

كنوانسـيون ژنـو    35و در ايـن راسـتا طبـق مـاده      شـود  اخواست تاريخ قبـولي محسـوب مـي   تاريخ ثبت و

  . سررسيد برات به وعده از رويت بوسيله تاريخ قبولي يا بوسيله تاريخ اعتراض معين مي شود

يخ قبـولي  در صورت عدم ذكر تاريخ قبولي تاريخ صدور برات تـار  228ايران طبق ماده  قوقدر ح

كه برات قبول نشود تـاريخ قبـولي    صورتي در برات به وعده از رؤيت در 243شود و طبق م  محسوب مي

نمايد و در واقع هم تـاريخ   نامه نكول موعد برات را مشخص مي وجود نخواهد داشت لذا تاريخ اعتراض

ت را جهت اخذ قبـولي  شود كه دارنده در موعد برا شود و هم اينكه مشخص مي رسيد برات معين مي سر

البته در كنوانسيون بيان شده است كه در دو حالت فـوق تـاريخ قبـولي    ) 274م (ارائه نموده است يا خير 

دانيم كه ممكـن اسـت تـاريخ ارائـه و      ميتاريخ ارائه برات جهت قبولي چون تاريخ اخذ قبولي هست نه 

در تاريخ ارائه اوليه آن را قبول نمايـد ولـي   گير  تاريخ قبولي دو تاريخ مجزا باشد و الزم نيست كه برات

گير تقاضا نمايد كه تاريخ ارائه را تاريخ قبولي درج نمايد چـون در واقـع    دارنده اختيار دارد كه از برات

گيـر بـوده    دارنده در روز ارائه به تكليف خود مبني بر ارائة برات جهت قبولي عمل نمـوده و ايـن بـرات   

  .انداخته است تأخير است كه قبولي را به

تواند آن را به قسمتي از مبلـغ   گير مي شرط است اما براتقيد و قبولي مطلق و بدون «: 26ماده 

و هر نوع تغييري كه با قبـولي در مفـاد و منـدرجات بـرات انجـام      ) قبول جزئي(برات محدود نمايد 

رطي كه نوشته مسـئول  كننده در حدود ش ذلك قبول است مع) نكول(منزلة امتناع از قبول  شود به مي

  .»پرداخت وجه برات است

شرط باشد و تنها اسـتثنائي كـه بـر     و سومين شرط الزامي قبولي اين است كه قبولي بايستي بدون قيد

و ) قبول جزئـي (تواند قسمتي از مبلغ برات را قبول نمايد  گير مي اين شرط وارد است اين است كه برات

منزلة نكول برات نيز نيست و در واقـع دارنـده    ت نمايد و اين شرط بهتواند با اين شرط مخالف دارنده نمي

اگـر شـرط ديگـري در    ) قبولي جزئي(بايستي نسبت به بقيه اعتراض نكول نمايد لذا غير از شرط مذكور 



 

برات ذكر شود كه موجب تغيير مندرجات برات گـردد مـثالً محـل پرداخـت تغييـر يابـد در اينصـورت        

منـد گـردد    تواند از مزاياي نكـول بهـره   برات نكول شده محسوب است و دارنده ميقبولي معتبر نبوده و 

گير در حدود شرطي كه نوشته متعهد پرداخت وجه برات اسـت لـذا دارنـده بـا اثبـات تحقـق        ولي برات

شـده   توانـد بـرات را نكـول    گير در سررسيد مراجعه نمايـد و در واقـع دارنـده مـي     تواند به برات شرط مي

به ساير مسئولين مراجعه نمايد و در صورت عـدم مراجعـه يـا عـدم دريافـت وجـه بـرات در        محسوب و 

 233و  232در ح ايـران نيـز طبـق مـواد     . گير نيز بـا اثبـات تحقـق شـرط مراجعـه نمايـد       سررسيد به برات

  .باشد وضعيت همانند كنوانسيون مي

  :قبولي برات عبارت است از كنوانسيون ژنو شرايط الزامي  26و  25بنابراين با مالحظه مواد 

  .قبولي بايد كتبي باشد -1

 .قبولي بايد در خود سند باشد -2

 )به استثناي قبولي جزئي. (قبولي بايد مطلق و بدون قيد و شرط باشد -3

و در صورت عدم تسليم، قبول كننده حق ابطـال  ) 29ماده (تسليم برات پس از قبولي به دارنده  -4

  . قبولي را دارد

گيـر بـدون    دهنده محل پرداخت ديگري غير از محل اقامـت بـرات   كه براتهنگامي «: 27ماده 

توانـد در   گيـر مـي   نمايد، برات تعيين شخص ثالثي كه در نزد او پرداخت بايستي انجام شود تعيين مي

كننـده   شود كه قبول زمان قبولي شخص ثالث مزبور را تعيين نمايد و در صورت عدم تعيين فرض مي

  .وجه برات را در محل پرداخت تأديه نمايدخود تعهد نموده كه 

تواند در حـين دادن قبـولي    گير قابل پرداخت باشد شخص اخير مي اگر برات در اقامتگاه برات

  .»ديگري در همان محل پرداخت جهت تأديه معين نمايد ينشان

بـرات  گير در موقع صـدور   آيد و برات عمل مي دهنده به اصوالً تكميل مندرجات برات توسط برات



  

نمايـد كـه در    گيـر تعيـين مـي    دهنده معموالً محـل پرداخـت را محـل اقامـت بـرات      حضور ندارد و برات

كننده هر دو معلـوم اسـت ولـي     آيد چون محل پرداخت و پرداخت وجود نمي اينصورت هيچ مشكلي به

 دليـل ديگـر محـل پرداخـت     هـر  گيـر يـا بـه    دهنده جهت جلب رضايت دارنده و بـرات  ممكن است برات

گيـر نيسـت    گير نيست و از آنجا كه محل اقامـت بـرات   ديگري تعيين نمايد كه مطمئناً محل اقامت برات

كننـده را معـين    دهنده نيـز شـخص ثالـث پرداخـت     و از سوي ديگر برات .وي در آن محل حضور ندارد

و اگـر تعيـين    را تعيين نمايـد  )مثل بانك( تواند شخص ثالث مزبور گير هنگام قبولي مي ننموده لذا برات

  . گير متعهد پرداخت برات در محل مزبور است شود كه خود برات ننمايد فرض مي

گيـر اسـت ولـي     در پاراگراف آخر ماده فرضي بنا شده كـه در آن محـل پرداخـت اقامتگـاه بـرات     

لـذا محـل پرداخـت را در درون    . بـه پرداخـت نيسـت    مايلتعييني مثل محل مسكوني گير در محل  برات

مغـازه   است ولي آن را تهران، دهد مثل اينكه محل پرداخت تهران منزل مسكوني ه خود تغيير مياقامتگا

عقيدة دكتـر فخـاري    به. شود دهد و اين هم در واقع تغيير در مندرجات برات محسوب نمي خود قرار مي

ده، بـا ايـن   ت ايران نيز مقرر گرديـ .ق 234آنچه در پاراگراف مزبور اعالم شده، همان است كه در ماده 

ت .ق 234كه عبـارات م   حالي توضيح كه عبارات قانون يكنواخت ژنو روشن و وافي به مقصود است در

در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول «: مقرر مي دارد 234ماده  .تا حدي ابهام دارد

  .»كننده بايد تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضروري است

متصور است و آن اينكه برات دهنده محل پرداخت  234ل ديگري درخصوص ماده البته احتما

ديگري غير از محل اقامت برات گير بدون تعيين شخص ثالثي كه در نزد او پرداخت بايستي انجام شود 

تعيين مي نمايد، برات گير مي تواند در زمان قبولي شخص ثالث مزبور را تعيين نمايد و اگر تعيين 

ض مي شود قبول كننده خود تعهد نموده كه وجه برات را در محل پرداخت تأديه نمايد البته ننمايد فر



 

 234بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ماده . كنوانسيون ژنو مبين اين امر مي باشد 27قسمت اول ماده 

  . كنوانسيون ژنو را بيان مي نمايد 27همان احكام مندرج در ماده 

  .»گير متعهد به پرداخت وجه برات در سررسيد است برات ،با قبولي«: 28ماده 

تواند دعواي مستقيم ناشـي   دهنده هم باشد مي در صورت عدم پرداخت، دارنده حتي اگر برات

كنوانسـيون   49و  48گير جهـت دريافـت همـه مـواردي كـه مطـابق مـواد         از برات را بر عليه برات

  . »مطالبه است، اقامه نمايد قابل

كننـده بايسـتي در سـر وعـده      تجارت ايران براتگير قبول. ق 230. كنوانسيون همانند م 28طبق ماده 

ن خود نموده و از آنجا كه انكار بعد واقع با قبولي برات اقرار به دي وجه برات را پرداخت نمايد چون در

 28و مفهــوم مخــالف م ) ت.ق 231م (كننــده نيــز حــق نكــول نــدارد  از اقــرار مســموع نيســت لــذا قبــول

  .گونه مسئوليتي ندارد گير در صورت عدم قبولي هيچ ت اين است كه برات.ق 230كنوانسيون و 

دهنده هـم   دارنده حتي اگر برات. گير وجه برات را در سررسيد پرداخت ننمايد كه برات صورتي در

 49و  48واد گير جهت مطالبه آنچه كه طبق م عليه برات تواند دعواي مستقيم ناشي از برات را بر باشد مي

   .گير مديون واقعي سند است و با ساير مسئولين تفاوت اساسي دارد مستحق است اقامه نمايد و برات

منظور از دعواي مستقيم در اين ماده اين است كه دعوا ناشي از خود برات است نه بـه خـاطر منشـأ    

    .عهد صورت گرفته استبه اعتبار موضوع ت برات تبديل تعهدبا صدور برات با اين توضيح در واقع 

گير قبولي خود در سند را پيش از استرداد برات به دارنده ابطـال   كه برات در صورتي«: 29ماده 

شود كه ابطـال   شود كه قبولي رد شده است در صورت فقدان دليل مخالف فرض مي نمايد فرض مي

  .عمل آمده است قبولي قبل از استرداد برات به

طور كتبي به دارنده يا هر امضاءكنندة ديگر اعالم نموده  ولي خود را بهگير قب ذلك اگر برات مع

  .»اش مسئول خواهد بود باشد او در قبال چنين اشخاصي مطابق با عبارات قبولي

كه سند را به دارنده استرداد ننمـوده، قبـولي خـود     گير اختيار داده شده تا زماني در اين ماده به برات



  

بعـد از  اين است كه از ابتدا قبولي صورت نگرفته است و اين بـا اصـل منـع انكـار     را ابطال نمايد و مانند 

ـ درج عبـارت   باشـد اولـي   كنوانسـيون قبـولي داراي دو ركـن مـي     29منافات ندارد چون طبق ماده اقرار 

كه ركن دوم محقق نگرديده قبولي كامـل   به دارنده لذا تا زماني  قبولي و امضاء آن؛ دومي ـ تسليم برات 

  .نشده است

گير وضع شده است و آن اينكه در صـورت فقـدان    برات به نفعدر پاراگراف اول يك اماره قانوني 

كـه  نقبل از استرداد بـوده اسـت مگـر اي   دليل مخالف اگر قبولي ابطال شود، فرض بر اين است كه ابطال 

  .خالف آن ثابت شود

گير  ول بيان شده و آن اينكه اگر براتاستثنائي بر قاعده مندرج در پاراگراف ا دوم در پاراگراف

طور كتبي انجام قبولي مزبور را به دارنده يا  برات را قبول نموده ولي هنوز برات را استرداد ننموده و به

اي  ايران چنين ماده قوقدر ح. قبولي را ندارد ابطالصورت حق  اعالم نمايد در اين ييا هر امضاءكننده

اسناد تجاري نقش مهمي در ايجاد سند و تشكيل تعهدات امضاء  عنصر تسليم در .شود ديده نمي

كنندگان سند ايفاء مي نمايد و هرچند به عنصر تسليم در اسناد تجاري در قانون تجارت و ساير قوانين 

اشاره نشده است ولي وجود اين عنصر بديهي و عقلي بوده و تا زمانيكه سند به دارنده تسليم نشده، 

ه تعهدي در برابر فرد مزبور ندارد و مي تواند از تسليم آن به دارنده خودداري صادركننده هيچ گون

  . نمايد

. درخصوص ماهيت تسليم در اسناد تجاري بحثهاي چنداني صـورت نگرفتـه اسـت   در حقوق ايران 

مرحوم دكترشهيدي درخصوص ماهيت تسليم و قبض معتقـد اسـت كـه در حقيقـت دو انشـاي متقـابلي       

در واقع طبق نظر ايشان تسليم يك عمـل حقـوقي    1.و قبض برگ برات انجام مي شود است كه با تسليم

) يا ظهرنويسي(است و بنظر برخي ديگر تسليم عمل مادي تحويل برات به ذينفع، تمام كننده عقد صدور
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  . در واقع طبق اين نظر تسليم عمل مادي است نه حقوقي 1.بوده و آن را برگشت ناپذير مي نمايد

لذا . در حقوق ايران نيز بايستي قابل پذيرش باشد )29ماده ( ارائه شده در كنوانسيون ژنوراه حل 

مي توان گفت كه تسليم نقش اساسي در صدور، ظهرنويسي و قبولي و ضمانت ايفاء مي نمايد و تعهد 

ست و مي صادركننده، ظهرنويس، برات گير و ضامن، غير از امضاء يا مهر نيازمند تسليم سند به دارنده ا

تواند قبل از تسليم ، صدور و ظهرنويسي و قبولي و ضمانت را ابطال نمايد بنابراين تسليم نقش اساسي 

  . در اسناد تجاري ايفاء مي نمايد

عقد ) م.ق 59م (شايد بتوان گفت نقش تسليم تاحدودي شبيه همان نقش قبض در عقد وقف 

و در واقع صدور و تنظيم سند با مهر و امضاء  است) م.ق 798ماده ( عقد هبه ) م.ق 649ماده (قرض 

واقع مي شود ولي تا زمانيكه تسليم و قبض صورت نگرفته آثار سند يعني مسئوليت امضاء كنندگان در 

اين وضعيت تقريباً . برابر دارنده محقق نمي شود و در واقع تسليم سند شرط تحقق تعهد براتي است 

طرف واقف و قبول از  از قانون مدني با ايجاب 56ماده شبيه عقد وقف است چون عقد وقف طبق 

قانون مدني قبض شرط لزوم است و واقف  61و  59طرف موقوف عليه واقع مي شود ولي طبق ماده 

لذا تسليم نيز نوعي شرط . نمي تواند از آن رجوع كند و با قبض آثار عقد وقف جريان پيدا مي نمايد

هد براتي مي باشد و در پايان بايد گفت كه در صورت عدم وقوع لزوم و شرط تحقق آثار سند يعني تع

تسليم، سندي در يد دارنده فرضي نيست تا نسبت به واخواست و اقامه دعوي و مطالبه وجه سند اقدام 

  .نمايد لذا نقش تسليم مشخص مي شود

  بخش چهارم ـ ضمانت

  . لة ضمانت تضمين گرددوسي تواند به ميپرداخت تمام يا قسمتي از وجه برات «: 30ماده 

  .»عمل آيد توسط شخص ثالث يا حتي هر يك از امضاءكنندگان برات بهاين تضمين مي تواند 
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اشخاص ديگري نيز در ) كننده سفته و چك گير، صادر برات(در اسناد تجاري غير از مديون واقعي 

كننـده، بـه    ثالـث قبـول  دهنـده، ظهرنويسـان، شـخص     قبال دارنده مسئوليت تضامني دارند منجملـه بـرات  

تواند اضافه شود و آن ضامن يا ضامنين هسـتند كـه هماننـد سـاير      اشخاص مسئول مزبور فرد ديگري مي

 .نـد كن ه سند مسـئوليت تضـامني پيـدا مـي    عنوان ضامن در مقابل دارند مسئولين در صورت امضاء سند به

ضمانت ممكن است . نيز داشته باشد با ساير مسئولين تفاوتهايي هرچند نحوة مسئوليت آنها ممكن است 

  .نسبت به قسمتي از وجه برات يا تمام وجه برات باشد و ضمانت جزئي در كنوانسيون پذيرفته شده است

باشـد بلكـه خـود    ) غير از امضـاءكنندگان قبلـي سـند   (شخص ضامن حتماً الزم نيست شخص ثالث 

دهنـده،   گيـر، بـرات   بـرات (اير مسـئولين  تواننـد از سـ   نيـز مـي  ) دهنـده  ظهرنويسـان، بـرات  (مسئولين سـند  

ضمانت نمايد  گير دهنده از برات د مانند اينكه براتنضمانت نماي) كننده ظهرنويسان، شخص ثالث قبول

دانـيم كـه    عنوان ضامن يكي از مسـئولين بـرات عمـل نمايـد چـون مـي       تواند به گير نمي ولي اصوالً برات

گير از ساير مسئولين مانند ضمانت ضـامن از خـود    ت براتضمان :اوالگير خود مديون واقعي است  برات

فايده  اين ضمانت بي :ثانياً. باشد نيز عنه تواند خود مضمون است كه اين امر غيرقانوني است و ضامن نمي

گير مديون واقعـي اسـت و هميشـه در برابـر دارنـده مسـئول اسـت و ضـامن شـدن وي           است چون برات

  .گير ضمانت نمايد ند از براتتوا معناست ولي هر شخص مي بي

اشـاره شـده و از    ت به مداخله ضامن در اسناد تجـاري .ق 249ايران در قسمت اخير ماده  قوقدر ح

 ادهايران نيز وضعيت همانند م قوقتوان نتيجه گرفت كه در ح مي 249 ادهن قسمت از ماطالق عبارات اي

  .باشد كنوانسيون مي 30

  .آيد عمل مي ا روي برگ ضميمه بهضمانت در خود برات ي«: 31ماده 

ضـمانت توسـط   . گردد بيان مي» جهت تضمين يا هر عبارت معادل آن«وسيلة عبارات   ضمانت به

  .شود ضامن امضاء مي



 

شـود كـه ضـمانت     دهنده اسـت، فـرض مـي    گير يا برات متعلق به برات استثناء حالتي كه امضاء به

  .دآي عمل مي صرف امضاء ضامن در روي برات به به

نفع چه كسي داده شده است در صورت فقدان اين امـر فـرض    در ضمانت بايد تعيين شود كه به

  .»عمل آمده است دهنده به نفع برات شود كه اين ضمانت به مي

عمـل   يا روي برگ ضـميمه بـه  ) رو و ظهر سند(تواند در خود سند  ، ضمانت ضامن مي31طبق ماده 

ظهرنويسـي اجـازه داده اسـت كـه غيـر از سـند ضـمانت در سـند          آيد و در واقع قانونگذار همانند بحث

خاطر اين اسـت كـه ممكـن اسـت در سـند جـايي بـراي ضـمانت نباشـد           اين به. عمل آيد جداگانه نيز به

اصوالً ضـامن بايسـتي در هنگـام    . اي به ضامن داده نشده است كه در حقوق ايران همچون اجازه درحالي

در . همــراه امضــاء خــود درج نمايــد عبــارت معــادل آن را بــه يــا هــر» جهــت تضــمين«ضــمانت عبــارت 

كنوانسيون اين اجازه داده شده است كـه ضـمانت بـه صـرف امضـاء داده شـود و آن حـالتي اسـت كـه          

منزلـة   كـه در قبـل گفتـيم صـرف امضـاء در ظهـر سـند بـه         عمـل آيـد همچنـان    ضمانت در روي سـند بـه  

ن ه ايمنزلة ضمانت است مگر اينك ضاء در روي سند بهو صرف ام )كنوانسيون 13ماده ( ظهرنويسي است

شـود   گير باشد كه در اينصورت اين امضائات ضـمانت تلقـي نمـي    دهنده يا برات امضائات متعلق به برات

  .مگر اينكه خالف آن ثابت شود

دهنـده در   گيـر و بـرات   صرف امضـاء بـرات  . 1: دهد دست مي لذا قانونگذار در اين ماده دو اماره به

غيـر از  (صـرف امضـاي شخصـي در روي بـرات     . 2. منزلة قبولي برات و صدور برات است ي سند بهرو

  .منزلة ضمانت است البته امارات فوق تاب دليل مخالف را دارد به) دهنده گير و برات برات

عمـل آمـده و در صـورت عـدم تعيـين       در ضمانت بايد معلـوم شـود كـه ضـمانت از چـه كسـي بـه       

دهنده ضمانت نموده است ولي اين اماره تاب دليل مخالف  شود كه ضامن از برات عنه فرض مي مضمون

  .را دارد



  

  آنســيترال مصــوب كنوانســيون 46مــاده  5طبــق بنــد )  31مــاده ( البتــه بــرخالف كنوانســيون ژنــو 

از بـرات گيـر و متعهـد     ضـامن  مضمون عنه بايستي گفت كه عييننيز در صورت عدم ت 1988دسامبر  9 

  .ت نموده است سفته ضمان

  ضــامن ميتوانــد نــام شخصــي را كــه از او ضــمانت نمــوده « : كنوانســيون آنســيترال  46مــاده  5بنــد 

در  »يـا براتگيـر  قبـول كننـده   «درصورت فقدان چنـين قيـدي در مـورد بـرات     . قيد نمايد ) مضمون عنه (

  1. مضمون عنه تلقي مي گردد  »متعهد«خصوص سفته 

  .عنه مسئول است، مسئوليت دارد وي كه مضمونهمان نح ضامن به«: 32ماده 

هر دليل غيـر از نقـص شـكلي     ضمانت نموده به اوتعهد ضامن معتبر است حتي اگر مسئوليتي كه 

  .باطل باشد

كند او حقوق ناشي از برات را در مقابل مضمون عنـه   زماني كه ضامن وجه برات را پرداخت مي

  .»آورد دست مي ند بهعنه مسئول هست و اشخاصي كه در قبال مضمون

نحوة مسئوليت ضـامن بيـان شـده و مسـئوليت ضـامن تبعـي، مشـروط و         32در پاراگراف اول مادة 

متعهـد   ،عنـه مسـئوليت دارد   همان صـورتي كـه مضـمون    عنه است و ضامن به وابسته به مسئوليت مضمون

ارنده بخواهد بـه سـاير   گير پرداخت نشود و د عبارت ديگر اگر برات در سررسيد توسط برات باشد به مي

صورت زماني حق مراجعه بـه ضـامن را دارد كـه دارنـده حـق مراجعـه بـه         مسئولين مراجعه نمايد در اين

عنه را داشته باشد مثالً اگر شخصي ضامن ظهرنويسي باشد و دارنده در موعـد مقـرر واخواسـت     مضمون

يس را ندارد و لذا حق مراجعه به ضـامن  دعوي ننمايد حق مراجعه به ظهرنو ننمايد يا در موعد مقرر اقامه

عنه خود ضـمانت نمـوده و وقتـي     اين امر منطقي است چون ضامن فقط از مضمون. را نيز نخواهد داشت

عنه مسئوليتي ندارد، ضامن نيز مسئوليتي نخواهد داشت و اگر قانونگـذار ايـن مطلـب را هـم      كه مضمون
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  .ترتيب بود همين كرد باز هم وضعيت به قيد نمي

ت بيـان شـده   .ق 249حكم مندرج در پاراگراف اول با عبارت ديگري عيناً در قسـمت اخيـر مـاده    

  .است

دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسـي را كـرده فقـط بـا كسـي مسـئوليت        ضامني كه ضمانت برات..... «

  » ....دارد كه از او ضمانت نموده است تضامني

و گفتيم اگر شخصـي بـرات را    يمالل امضائات اشاره كردل استقكنوانسيون به اص 7 ادهما قبالً در م

و  فرد مزبـور موجـب مسـئوليت وي بـوده    امضاء ...) ضامن، ظهرنويس و(هر عنواني امضاء نمايد مانند  به

هرچند كه امضاء ساير اشخاص معتبر نباشـد و نتـوان آنهـا را مسـئول تلقـي      . باشد مسئوليت وي معتبر مي

ت ايـرادات مربـوط بـه روابـط       تناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسـن نمود و طبق اصل غيرقابل اس نيـ

ت قابـل اسـتناد نيسـت     خصوصي امضاءكنندگان با همديگر در مقابل دارنده بـا حسـن   در ايـن راسـتا   . نيـ

دليلي ماننـد جعـل، حجـر و واهـي      هر عنه به دارد حتي اگر تعهد مضمون مقرر مي 32پاراگراف دوم ماده 

قابل اسـتناد بـودن ايـرادات تعهـد ضـامن       باطل باشد، طبق اصل استقالل امضائات و اصل غير اءبودن امض

باشد مگر اينكه سند نقص شـكلي داشـته باشـد و بـه ايـن علـت        اعتبار داشته و در برابر دارنده مسئول مي

يگـر اگـر   بعبـارت د  .صورت ضامن نيز مسئول تلقي نخواهد شد عنه معتبر نباشد كه در اين تعهد مضمون

تعهـد   بطـالن  اسـت و در صـورت   تبعـي ضامن  نه صحيح باشد در اين صورت مسئوليتتعهد مضمون ع

امـه دعـوي را   اخواسـت و اق مضمون عنه ، ضامن همچنان مسئول است بشرط اينكـه دارنـده تشـريفات و   

  . رعايت نمايد

سـند مطمئنـاً    اينصورت ضامن در صـورت پرداخـت وجـه    عنه باطل باشد، در البته اگر تعهد مضمون

عنـه   عنه را نخواهد داشت و فقط حق مراجعـه بـه اشخاصـي را دارد كـه مضـمون      حق مراجعه به مضمون



  

  . فرضي وي حق مراجعه به آنها را داشت

بايستي گفت كه در اسناد تجاري يك شخص مـديون واقعـي    32خصوص پاراگراف سوم ماده  در

سررسيد به شخص مزبور مراجعـه نمايـد و در صـورت    گير در برات، دارنده بايستي در  است مانند برات

آيد و مسئوليت سـاير امضـاءكنندگان    صورت الشه درمي پرداخت وجه سند توسط مديون واقعي سند به

شـكلي  پرداخت ننمايد و دارنده تشريفات شود ولي اگر مديون واقعي در سررسيد وجه سند را  زايل مي

توانـد بـه سـاير امضـاءكنندگان نيـز       را رعايت نمايد مـي ) قرردعوا در موعد م واخواست و اقامه(مربوطه 

مراجعه نمايد و هر يك از امضاءكنندگان مزبور كه وجـه سـند را پرداخـت نمايـد از آنجـا كـه مـديون        

د به ايادي ماقبل خود مراجعه نموده و وجه سـند  نمايد و حق دار را پيدا ميباشد عنوان دارنده  واقعي نمي

ر اين راستا نيز اگر ضامن بر اثـر مراجعـه دارنـدة بـرات وجـه سـند را بپـردازد، خـود         د .را دريافت نمايد

عنه حق مراجعه به آنها را دارنـد   عنه و اشخاصي كه مضمون دارنده محسوب شده و حق دارد به مضمون

  ).كنوانسيون ژنو 50و  47م . (مراجعه نمايد) عنه ايادي ماقبل مضمون(

. ق 249نند پاراگراف سوم وجود ندارد ولي از آنجا كه مطـابق م  ايران متن صريحي هما قوقدر ح

 و »... هاي ماقبل خود دارد دهنده و ظهرنويس ها نسبت به برات همين حق را هر يك از ظهرنويس... «ت 

و  .دهنده به ايادي ماقبل اشاره شـده اسـت   ها و برات ت به حق مراجعه ظهرنويس.ق 290و  288 ادهم در

ت .ق 290، 288، 249مسئوليت ضـامن تبعـي اسـت لـذا طبـق مـاده        249قسمت اخير م  از آنجا كه طبق

عنه را داراسـت و   عنه و ايادي ماقبل مضمون دهنده نيز حق مراجعه به مضمون ها و برات ضامن ظهرنويس

گيـر را   گير ضمانت نمايد در صورت پرداخت وجه سند فقط حـق مراجعـه بـه بـرات     اگر ضامن از برات

  .عنه مسئول است و يد ماقبل نيز وجود ندارد ن در اين حالت فقط مضمونداراست چو

  



 

  در سررسيد:  5بخش 

  :پرداخت باشد  صور زير قابل تواند به برات مي«: 33ماده 

  ).به سررسيد روز معين(رؤيت ـ به وعده از رؤيت ـ به وعده از تاريخ صدور ـ به تاريخ معين   به

   ».دنباش هاي قابل پرداخت به اقساط باطل مي يا برات هاي داراي سررسيدهاي ديگر برات

 33دهنده تعيين شود و طبق مـاده   كنوانسيون ژنو، سررسيد برات بايد توسط برات 1 ماده 4طبق بند 

كنوانسيون اگر براتـي داراي سررسـيد    2صورت تعيين شود و طبق ماده  چهارتواند به  رسيد برات مي سر

سررسيد برات  2گردد لذا در واقع در صورت عدم تعيين سررسيد طبق ماده  هم نباشد به رؤيت تلقي مي

  .هميشه تعيين شده محسوب است

ماننـد اينكـه    تعيـين نمايـد   33دهنده سررسيدي غير از سررسيدهاي منـدرج در مـاده    ولي اگر برات

شش مـاه پـس   مثل اينكه سررسيد برات  سررسيد برات ، بوعده از تاريخ وقوع يك اتفاق در آينده باشد

طـور اقسـاط باشـد بـرات مزبـور باطـل فـرض         يا سررسيد برات بـه . از فوت پدر براتگير تعيين شده باشد

ت ايران سررسـيد بـرات در حقـوق    .ق 241 ادهطبق م. را نداردبرات  اعتبار قانوني 2شود و طبق ماده  مي

  .باشد ايران نيز شبيه كنوانسيون مي

سـال   ائه قابل پرداخت است؛ چنين براتي بايستي ظرف يـك محض ار رؤيت به برات به«: 34ماده 

. تواند اين مدت را كاهش يا افزايش دهـد  دهنده مي برات. از تاريخ صدور براي پرداخت ارائه شود

رؤيت  تواند قيد نمايد كه برات به دهنده مي برات. تواند توسط ظهرنويسان كوتاه گردد اين مدت مي

ذكـر   ت ارائه نشود، در اين حالت مدت زمان ارائه بـرات از تـاريخ   قبل از تاريخ معيني جهت پرداخ

  .»شود شدة فوق شروع مي 

طـور همزمـان اسـت     رؤيت قبولي و پرداخـت بـه   در برات به. رؤيت است اين ماده در مورد برات به

مجـوز  گير، برات را قبول نمايد، بايستي فوراً آن را نيز پرداخت نمايـد مگـر اينكـه طبـق      يعني اگر برات

 24خـود پرداخـت نيـز     بـه  تأخير انـدازد كـه در اينصـورت خـود     ساعت به 24قبولي را  24حاصله از ماده 



  

گيـر   رؤيت تـا زمـان ارائـه بـرات جهـت قبـولي بـرات        افتد ولي از آنجا كه در برات به تأخير مي ساعت به

شـود و بـراي اينكـه     يرؤيت نرسد، سررسيد معلوم نم تكليفي جهت پرداخت ندارد و در واقع تا برات به

دارنده متعهد به ارائه برات گردد تا تكليف ساير مسئولين زودتر مشخص شـود، قانونگـذار مقـرر داشـته     

  .سال از تاريخ صدور برات را جهت پرداخت ارائه نمايد است دارنده بايستي ظرف يك

توانـد بـا    نـده مـي  ده ت همين وضعيت برقرار است؛ البته بـرات .ق 274در حقوق ايران نيز طبق ماده 

درج شرطي در برات اين موعد را كاهش يا افزايش دهد ولي ظهرنويسان فقط حق كاهش اين موعد را 

  .دارند

تواند دارنده را از ارائة برات جهت قبولي و پرداخت قبل از تاريخ معيني ممنوع  دهنده مي البته برات

دهنـده   صـادر شـده اسـت ولـي بـرات      1/7/88 مثل اينكه برات در تاريخ )كنوانسيون ژنو 22ماده ( نمايد

 1/8/88سـال از تـاريخ    حالت مدت يـك  گير ارائه نشود، در اين به برات 1/8/88كند كه قبل از  شرط مي

و  1/8/88نمايد كه برات جهت رؤيت بايستي در مورخـة   دهنده شرط مي شود و در واقع برات شروع مي

ج اين شرط اين است كه ممكن است بـرات قبـل از تـاريخ    اصلي در تعل. گير ارائه شود ه بعد به براتب

  .دهنده مخدوش گردد مذكور مواجه با نكول شود و اعتبار برات

وسيلة تـاريخ اعتـراض معـين     وسيلة تاريخ قبولي يا به از رؤيت به وعدهسررسيد برات ب«: 35ماده 

  .شود مي

فـرض   ،قبـولي بـدون تـاريخ    كننده مربوط است، تا آنجا كه به قبول ،در صورت فقدان اعتراض

  .»شود در آخرين روز مهلت زماني ارائه انجام شده است مي

نرسـد،  ) اعـم از قبـولي و نكـول   (رؤيـت   رؤيت تا زماني كه بـرات بـه   بوعده ازاز آنجا كه در برات 

هرچنـد درج تـاريخ در قبـولي     و گير برسد رؤيت برات شود لذا بايستي برات به تاريخ سررسيد معين نمي

كند لـذا   از رؤيت تاريخ رؤيت، سررسيد برات را معين مي بوعدهامي نيست ولي از آنجا كه در برات الز



 

وسيلة اعتراض اين تـاريخ   اصوالً بايستي تاريخ قبولي ذكر شود و اگر قبولي بدون تاريخ باشد، بايستي به

  .يعني تاريخ اعتراض، تاريخ قبولي محسوب است. را معين نمايد

فخاري اين واخواست نه واخواست نكول است، نه واخواست عدم تأديه و نقـش آن   كترعقيدة د به

كنوانسـيون   25تسجيل رسمي تاريخ قبولي است در واقع اين اعتراض، همان اعتـراض منـدرج در مـاده    

گير نيز در حين قبـولي تـاريخ    برات باشد، باشد و اگر طبق شرط خاص دارنده از اعتراض معاف شده مي

شـود كـه بـرات در     دهد و آن اينكه فرض مـي  دست مي اي به اماره 35يد، در اين حالت ماده را درج ننما

آخرين روز مهلت زماني ارائه برات جهت قبولي، قبول شده است لـذا دارنـده در موعـد مقـرر بـرات را      

  .نمايد جهت قبولي ارائه مي

رسـيد   يا رؤيت است، سر در براتي كه سررسيد آن يك يا چند ماه پس از تاريخ صدور«: 36ماده 

 ،آن مطابق با تاريخ ماهي است كه پرداخت بايد در آن انجام شود و در صورت نبود تـاريخ مطـابق  

  . رسيد برات آخرين روز آن ماه خواهد بود سر

نيم از تاريخ برات يا رؤيت صادر شـده اسـت، ابتـدا     و زماني كه برات به سررسيد يك يا چند ماه

  .محاسبه شودكامل هاي  بايستي ماه

يـا پايـان مـاه تعيـين     ...) وسط ژانويه يا وسط فوريه و(اگر سررسيد برات ابتداي ماه يا وسط ماه 

  . شده باشد، مقصود اول و پانزدهم و آخرين روز ماه خواهد بود

روزه  15روزه،  8روزه مبين يك هفته يا دو هفته نيست بلكه مهلـت زمـاني    15روزه يا  8عبارات 

  .واقعي است

  .»روز است 15معناي مهلت  ماه به عبارت نيم

در پاراگراف اول بيان شده كه اگر تاريخ سررسيد، يك يا چند ماه از تاريخ صدور يا رؤيت باشـد  

اكتبر باشد، تاريخ سررسيد مطابق بـا   31مثالً دو ماه پس از رؤيت و صدور باشد، تاريخ صدور و رؤيت 

روزه باشـد و   30فـرض مـاه دسـامبر     سامبر خواهد بود ولي اگر بهيكم د و يكم، دو ماه بعد يعني سي و سي



  

  .باشد يكم وجود نداشته باشد، آخرين روز يعني سي دسامبر تاريخ سررسيد مي و روز سي

هـاي كامـل را حسـاب     نيم از تاريخ صدور يـا رؤيـت باشـد، اول مـاه     و اگر سررسيد يك يا چند ماه

روزه يـا   30روزه يـا   29روز است هرچند مـاه   15ماه  ظور از نيمشود و من ماه اضافه مي كنند سپس نيم مي

  .روزه باشد 31

يـا   30يـا   29اگر سررسيد آغاز يا وسط يا آخر ماه باشد، منظور اول ماه و پانزدهم ماه، هرچند مـاه  

روز بعـد از صـدور يـا رؤيـت      15روز يـا   8اگـر سررسـيد   . روزه باشد و آخرين روز ماه خواهد بود 31

  .روز واقعي است 15روز يا  8منظور يك هفته يا دو هفته نيست بلكه باشد، 

كه برات به تاريخ معيني قابل پرداخت است كه تقـويم محـل پرداخـت بـا      صورتي در«: 37ماده 

شود كه مطابق بـا تقـويم محـل پرداخـت      رسيد فرض مي تقويم محل صدور متفاوت است، تاريخ سر

  .تعيين شده است

هاي متفاوت هستند، صادر شده  از تاريخ صدور بين دو محلي كه داراي تقويموعده  اگر برات به

  .شود باشد، روز صدور با تطبيق آن با تقويم محل پرداخت معين مي

  . شود مهلت زماني براي ارائه برات مطابق با قواعد پاراگراف فوق محاسبه مي

شد كه قصد طرفين ايـن بـوده   اگر شرط مندرج در برات يا حتي صرف عبارات سند بيانگر اين با

  ».كه مقررات متفاوتي اعمال شود، مقررات فوق اعمال نخواهد گرديد

، هآن اينكه اگر سررسيد به تاريخ معينـي بـود   و دست داده شده به ايي اماره ماده  در پاراگراف اول

اسـت، فـرض   متفـاوت  ) عراق(و تقويم محل پرداخت مانند ايران با تقويم محل صدور  )محرم 25مثالً (

   . تعيين مي شود) ايران(شود كه سررسيد مطابق با تقويم محل پرداخت  مي

در پاراگراف دوم ماده بيان شده است كه اگر برات، به وعده از تاريخ صدور باشد و تقـويم محـل   

) ايران(روز صدور را با تقويم محل پرداخت  )مثل ايران و كويت(صدور و محل پرداخت يكي نيست، 

اگر برات به وعده از رؤيت نيز باشد، مطابق با قاعدة . شود اده شده و سپس سررسيد مشخص ميتطبيق د



 

شـود ولـي    فوق سررسيد مشخص خواهد شد يعني روز رؤيت مطابق با تقويم محل پرداخـت معـين مـي   

شود و قواعد فوق آمره  دولعتواند توسط طرفين با درج شرط يا با صرف عبارات سند  امارات فوق مي

  .دنباش ينم

  ـ پرداخت 6بخش 

دارنده براتي كه وجه آن به تاريخ معين يا به وعده از تـاريخ صـدور يـا بـه وعـده از      «: 38ماده 

تاريخ رؤيت قابل پرداخت است، بايستي برات را يا در روز سررسيد يـا يكـي از دو روز غيـر تعطيـل     

  . بعدي جهت پرداخت ارائه نمايد

  .»منزلة ارائه آن جهت پرداخت است ارائه برات به اتاق پاياپاي به

سررسيد تاريخ معين، به وعده از تاريخ صـدور و بـه وعـده از     هاي به طبق اين ماده، دارنده در برات

گيـر   گير ارائه نمايد چون متعهد اصلي بـرات بـرات   تاريخ رؤيت بايستي برات را جهت پرداخت به برات

رسـيد پرداخـت نمايـد و در صــورت     در ســر اسـت و شـخص مزبـور مســئوليت دارد كـه وجـه بـرات را      

آيــد و در صــورت عــدم پرداخــت اســت كــه مســئوليت ســاير  صــورت الشــه درمــي پرداخــت، ســند بــه

  .شود امضاءكنندگان شروع مي

رسيد يا يكي از دو روز غيرتعطيل بعدي وجـه بـرات را    دارنده تكليف دارد در روز سر 38 ادهدر م

ون اجازه داده است كه برات جهت پرداخـت بـه اتـاق پاياپـاي تسـليم      كنوانسي. گير مطالبه نمايد از برات

اسـناد   وصـول تواننـد   گير است و در واقع دارنـده اسـناد تجـاري مـي     منزلة ارائة برات به برات شود اين به

شود،  ها به اتاق پاياپاي تسليم مي ها انجام دهند و وقتي اسناد مزبور توسط بانك تجاري را از طريق بانك

گيـر   گير تسليم شده، هرچند اتاق پاياپاي خود بعداً اسناد مزبور را بـه بـرات   زلة اين است كه به براتمن به

  .جهت پرداخت ارائه خواهد نمود



  

دارد دارنـدة بـرات بايـد روز وعـده      قرار داده شده كه مقرر مي 279، م 38جاي م  ت ايران به.در ق

نشده است و دارنده ظـرف   ريي خاصي بر اين ماده باوجه برات را مطالبه كند ولي در واقع ضمانت اجرا

گيـر پرداخـت    تواند مطالبه را انجـام دهـد و اگـر بـرات     مي) روز از تاريخ سررسيد 10(مدت واخواست 

  .              ننمود مبادرت به واخواست نمايد

دادن  توانـد دارنـدة بـرات را بـه     نمايد مي گيري كه وجه برات را پرداخت مي برات«: 39ماده 

  .برات همراه با رسيد دريافت وجه ملزم نمايد

  .تواند پرداخت جزئي را رد نمايد دارندة برات نمي

تواند دارنده را به ذكر چنـين پرداختـي    گير مي در صورت پرداخت قسمتي از مبلغ برات، برات

  .»در برات ملزم نموده و همچنين رسيدي براي آن به وي داده شود

شود، لذا هر كسـي كـه سـند را در     نجا كه حقوق دارنده از خود سند ناشي ميدر اسناد تجاري از آ

گير حق دارد پرداخت وجه سند را به استرداد سـند و   لذا برات. شود اختيار دارد، دارندة آن محسوب مي

رغـم   درج رسيد دريافت وجه در آن موكول نمايد چـون اگـر سـند اسـترداد نشـود، ممكـن اسـت علـي        

شخص ديگري با ارائة سند خود را دارنـده معرفـي نمايـد     ،گير به دارنده توسط براتپرداخت وجه سند 

البتـه  . گير مجبور است دوبـاره وجـه سـند را بـه دارنـده مزبـور پرداخـت نمايـد         كه در اين صورت برات

تواند غير از تقاضاي استرداد الشة سند درخواست نمايد كه در خود بـرات رسـيد دريافـت     گير مي برات

  .خصوص مطرح نمايد نيز قيد شود تا بعداً دارنده نتواند كوچكترين ادعايي در اينوجه 

قانون تجارت پرداخت وجه برات منـوط   250همانند كنوانسيون ژنو طبق ماده  تجارت ما قوقدر ح

« : قانون تجارت مقـرر مـي دارد   250به تسليم برات به شخص پرداخت كننده است و در اين راستا ماده 

ز مسئولين تأديه برات مي توانـد پرداخـت را بـه تسـليم بـرات و اعتـراض نامـه و صورتحسـاب         هر يك ا

قـانون   316در خصـوص چـك طبـق مـاده     و » متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپـردازد موكـول كنـد   



 

را امضاء يا مهر نمايد اگرچـه  كند بايد ظهر آن  كسي كه وجه چك را دريافت مي«با اين عنوان تجارت 

عبارت ديگر دارنده در زمان پرداخت، چك را همراه با قيد رسيد دريافت  به »ر وجه حامل باشدچك د

تـوان   گيـرد و از ايـن مـاده مـي     وجه چك بايستي بـه بانـك اسـترداد نمايـد واال پرداخـت صـورت نمـي       

قـانون تجـارت طبـق     316و  250البتـه غيـر از مـواد    . خصوص برات و سفته نيز وحدت مالك گرفت در

قانون تجارت نيز پرداخت وجه برات منوط به استرداد سند و قيد رسـيد دريافـت وجـه     258و  256د موا

  .  در سند مفروض و بديهي است

و دارنـده مكلـف بـه    ) قبول جزئي(تواند قسمتي از وجه برات را قبول نمايد  گير مي همچنانكه برات

جه برات را پرداخـت نمايـد، هرچنـد تمـام     تواند قسمتي از و گير مي قبول آن است در پرداخت نيز برات

آن را قبول نموده باشد و دارنده مكلف به قبول اين پرداخت است و در صورت عدم قبولي حق مراجعه 

سـاير امضـاءكنندگان عـدم پرداخـت      به ساير امضاءكنندگان به همين مقدار ندارد چون شرط مراجعه به

ت .ق 268مـا نيـز طبـق مـاده      قـوق در ح. ود نداردگير است كه در اين حالت اين شرط وج توسط برات

  .تواند اعتراض كند پرداخت جزئي پذيرفته شده است و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي

عمل آيد لـذا وجـود سـند     عدم تأديه بهدر پرداخت جزئي از آنجا كه بايستي نسبت به بقيه اعتراض 

يز قسمتي از وجه سند را پرداخت نموده لذا حق گير ن در يد دارنده ضروري است و از سوي ديگر برات

نيـز بـه    دارد كه از دارنده درخواست نمايد اين پرداخت در خود سند قيد شود و ضمناً رسيدي جداگانه

فخاري بايستي رسيد دريافت وجه در خود بـرات انعكـاس يابـد اگـر در      كتروي داده شود و طبق نظر د

كـه   آن سند در قبال شخص ثالث قابل استناد نيسـت زيـرا همـانطور   اي انعكاس يابد، مسلماً  سند جداگانه

  .ظاهر فقط مندرجات سند نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است دانيد براساس تئوري عمل به مي

  



  

  .توان به دريافت وجه برات پيش از سررسيد مجبور كرد دارنده برات را نمي«: 40ماده 

نمايـد در مقابـل اشخاصـي كـه در      رسـيد پرداخـت مـي    گيري كه وجه برات را قبل از سر برات

  .خصوص برات حقي دارند مسئوليت خواهد داشت

الذمه است مگر اينكه مرتكب تقلب  پردازد قانوناً بري گيري كه وجه برات را در سررسيد مي برات

  .يا تقصير سنگين شده باشد

را ) مضـائات ظهرنويسـان  نـه صـحت ا  (هـا   گير متعهد است كه منظم بودن سلسله ظهرنويسي برات

  .»احراز نمايد

آور باشد ولي از آنجا كـه در صـورت پرداخـت وجـه      حكم مندرج در پاراگراف اول شايد تعجب

شود لذا حكم مزبور توجيـه خواهـد شـد     نت كم ميرسيد مبلغي از وجه برات بابت اسكبرات قبل از سر

  . اصوالً بايستي قبول كندگير تمام وجه برات را پرداخت نمايد، دارنده  ولي اگر برات

توان دارنده را به دريافت وجه برات قبل از سررسيد مجبور نمـود از سـوي ديگـر     تنها نمي اصوالً نه

گيـر نبايسـتي وجـه بـرات را قبـل از       حتي اگر دارنده نيز با پرداخت قبل از سررسيد موافـق باشـد، بـرات   

مه نيست و ممكـن اسـت در قبـال اشخاصـي     الذ سررسيد پرداخت نمايد چون اصوالً در اين صورت بري

كه حقي بر روي برات دارند مسئول بوده و بايستي تاوان اين اشتباه خود را با پرداخت مجدد وجه برات 

گير وجـه بـرات را در سررسـيد بـه دارنـده پرداخـت نمايـد قانونـاً          عبارت ديگر اگر برات جبران نمايد به

  .الذمه نيست اً بريالذمه است لذا در غيراينصورت قانون بري

شود كه سند از نوع حامـل يـا در حكـم حامـل اسـت و       گير زماني مجدداً برقرار مي مسئوليت برات

ماننـد سـرقت، خيانـت در امانـت،     . دهـد  طور غيرقانوني از دست مـي  دارنده واقعي سند را به هر دليلي به

دادگاه مبنـي بـر عـدم پرداخـت     ممكن است دارندة واقعي در سررسيد دستوري از  و غيره كالهبرداري 

گير وجه آن را قبل از سررسيد بـه دارنـدة    صورت اگر برات گير ارائه نمايد كه در اين وجه سند، به برات



 

غيرقانوني پرداخته باشد، مكلف است وجه آن را مجدداً به دارندة واقعي نيز پرداخـت نمايـد يـا ممكـن     

نـزد  مجـددا  حلول سررسيد شخص ثالثي وجه سـند را   است بعد از پرداخت وجه سند به دارنده و قبل از

گير مكلـف اسـت وجـه سـند را بـه شـخص ثالـث مزبـور          گير توقيف نمايد كه در اينصورت برات برات

ت عيناً .ق 258و قسمت اخير  256در مواد  40البته حكم مندرج در پاراگراف دوم ماده . پرداخت نمايد

  . بيان شده است

گير وجه بـرات را در سررسـيد بـه دارنـده پرداخـت نمايـد،        اگر برات 40طبق پاراگراف آخر ماده 

نـه صـحت و اصـالت امضـائات     (ها  شرط اينكه اوالً منظم بودن سلسلة ظهرنويسي الذمه است به قانوناً بري

 .طور قانوني مالك سند شده باشد را بررسي و احراز نمايد و در واقع بايستي دارنده ظاهراً به) ظهرنويسان

كنوانسيون حقوق خود بر  16گير نيست بلكه دارنده نيز بايد طبق ماده  ه اين تكليف فقط متوجه براتالبت

در واقع اگر دارنـده نيـز بـه ايـن تكليـف عمـل       . ها اثبات كند سند را از طريق تسلسل متوالي ظهرنويسي

ابـل دارنـده واقعـي مسـئول     خاطر منافع خود اين امر را احراز نمايـد واال در مق  گير به ننمايد بايستي برات

گيـر علـم و اطـالع داشـته باشـد كـه        گير مرتكب تقلب نشده باشد يعني اگر برات ثانياً برات. خواهد بود

باشـد مرتكـب تقلـب     عمـل نمـوده  قانوني است و عالماً و عامداً به زيان دارنده واقعي  دارنده، دارندة غير

شـود كـه    ه باشد و زماني مرتكب تقصير سنگين ميشدنگير مرتكب تقصير سنگين  ثالثاً برات. شده است

احتيـاطي نمـوده كـه فـرض      آنچنـان بـي   لـي هرچند علم و اطالع از غيرقانوني بودن دارنده سند نـدارد و 

دار فاقد تمكـن مـالي، بـرات در حكـم وجـه حامـل و        مثل اينكه مجرم سابقه. شود اطالع داشته است مي

گيـر وجـه بـرات را بـه وي پرداختـه اسـت البتـه اگـر          نمـوده و بـرات  گير ارائه  داراي مبلغ باال را به برات

ايـن  . گير در سررسيد وجه برات را پرداخت نمايد ولي وجه برات قانوناً نزد وي توقيف شده باشـد  برات

ت ايران نيز به اين امـر اشـاره شـده    .ق 258شود و در م  الذمه نمي گير بري پرداخت صحيح نبوده و برات



  

  .است

توانـد بـا وجـه     غ برات ميكه وجه برات در محل پرداخت رايج نيست، مبل صورتي در«: 41ماده 

اگـر بـدهكار از   . شور محل پرداخت مطابق با ارزش آن در تاريخ سررسـيد تأديـه گـردد   كرايج در 

تواند بنا به اختيار خود تقاضا نمايد كـه مبلـغ    پرداخت برات در سررسيد خودداري نمايد دارنده مي

  .رسيد يا روز پرداخت تأديه گردد ه رايج كشور محل پرداخت مطابق با نرخ روز سربرات به وج

دهنـده ممكـن اسـت     هذا بـرات  نمايد مع عرف محل پرداخت ارزش پول خارجي را تعيين مي

  .شرط نمايد كه مبلغ قابل پرداخت برات بايستي مطابق با نرخ تصريح شده در برات محاسبه شود

دهنده شرط نموده كه پرداخت بايستي با وجه تعيينـي خاصـي    ه براتقواعد پيشين در حالتي ك

  )شرط پرداخت واقعي به پول خارجي. (انجام شود، قابل اعمال نخواهد بود

رغم داشتن نام يكسان داراي ارزش متفـاوت در كشـور    اگر مبلغ برات وجه رايجي باشد كه علي

ن بايسـتي بـه ارزش كشـور محـل     شود كه پرداخـت آ  محل صدور و محل پرداخت است، فرض مي

  .»پرداخت انجام شود

بايستي گفت اگر نوع مبلغ برات مانند دالر يا يـورو در كشـور    41در خصوص پاراگراف اول ماده 

همان وجه پرداخت شود ولي اگر نوع مبلـغ بـرات در كشـور محـل      محل پرداخت رايج باشد، بايستي به

دهد وجه برات به وجه رايج كشور محل پرداخت  اجازه مي پرداخت مانند ايران رايج نباشد، كنوانسيون

مانند ريال در ايران به نرخ سررسيد برات تأديه گردد چون اگر اينطور نبـود بـدهكار در پرداخـت وجـه     

مشكل خواهد بود البته رايج بودن يـا نبـودن ارزي در كشـوري منـوط بـه ايـن        اتعييني در برات مواجه ب

  .هست يا نيست است كه واحد پولي آن كشور

اگر بدهكار از پرداخت برات در سررسيد امتناع نمايـد و پرداخـت بـه هـر دليلـي بعـد از سررسـيد        

بايستي انجام شود و ميان نرخ ارزش پول در سررسيد و زمان پرداخت تفاوت باشد، مثل اينكه نرخ دالر 

تومـان باشـد،    1000) يدسـال بعـد از سررسـ    يك(تومان بوده و در زمان پرداخت  900در زمان سررسيد 



 

  .دارنده اختيار دارد كه پرداخت به نرخ روز سررسيد يا روز پرداخت را درخواست نمايد

كه در برات تعيين شده، در كشور محـل  ) مانند دالر(طبق پاراگراف دوم ماده، ارزش پول خارجي 

ايـران ارزش دالر بـه    درشـود مـثالً    وسيلة عرف و عادت محل پرداخت تعيين مي پرداخت مانند ايران به

شرط نمايد كه مبلـغ بـرات در كشـور    شود مگر اينكه در برات  تعيين مي) واقعي(رسمي  ريال به نرخ غير

محل پرداخت بايستي به نرخ خاصي محاسبه و پرداخت شود مثل اينكه شخصي براتي در امريكا صـادر  

 10000تي هر دالر در ايـران برابـر بـا    كند بايس دهنده تصريح مي و بايستي در ايران پرداخت شود و برات

  . ريال محاسبه و پرداخت شود

دهنده شرط نموده كه پرداخت بايستي با  قواعد مندرج در پاراگراف اول و دوم در حالتي كه برات

ارز مشخصي مانند دالر پرداخت شود، قابل اعمال نخواهد بود و بايستي حتماً وجه برات بـا همـان وجـه    

گير در هنگام قبول برات اين شرط را مالحظـه   صدور پرداخت شود و از آنجا كه براتتعييني در هنگام 

  . شرط باشد و قبول نموده است، لذا بايستي مأخوذ به

رغـم داشـتن نـام     علـي ) ماننـد دالر (اگر نوع پول تعيين شده در بـرات   41طبق پاراگراف آخر ماده 

داراي ارزش متفاوت باشد، ) مانند كانادا(داخت و محل پر) مانند امريكا(يكسان در كشور محل صدور 

  .است نه ارزش محل صدور الكشود كه ارزش محل پرداخت م فرض مي

جهت پرداخت ارائه نشـود،   38كه برات در ظرف مهلت معين مطابق ماده  در صورتي«: 42ماده 

دارنـده توديـع   هر بدهكاري مجاز است مبلغ برات را در نزد مرجع صالحيتدار به هزينه و مسـئوليت  

  .»نمايد

رسيد بـرات را جهـت پرداخـت     اگر دارندة سند در سررسيد يا يكي از دو روز غيرتعطيل بعد از سر

گير ارائه ننمايد، بدهكار مجاز است كه وجه سند را در نزد مقامات صـالحيتدار توديـع نمايـد و     به برات

ثانيـاً  . كننده نيسـت  الزم باشد بر عهدة پرداختاي بابت اين توديع  اوالً اگر هزينه. اين توديع آثاري دارد



  

توانـد از بـدهكار    ثالثـاً دارنـده نمـي   . هاي ناشي از اين توديع بر عهـدة دارنـده اسـت    خطرات و مسئوليت

كه دارنده مبادرت به واخواست بـرات نمايـد، هزينـة     رابعاً در صورتي. خسارت تأخير تأديه مطالبه نمايد

خامساً اگر شخصي با ارائة برات به مقام صالحيتدار وجه بـرات را  . است واخواست بر عهدة خود دارنده

گير  باشد، برات الذمه است و اگر شخصي بعداً ثابت نمايد دارنده واقعي مي گير بري دريافت نمايد، برات

زيـان   علت عدم مراجعـه در موعـد مقـرر بـه     هيچگونه مسئوليتي در برابر وي ندارد چون دارندة واقعي به

  .اقدام نموده است خود

  ـ حق رجوع به علت نكول يا عدم تأديه 7بخش 

دهنـده و سـاير مسـئوالن     تواند حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان، برات دارنده مي«: 43ماده 

  :سند اعمال نمايد

  .اگر پرداخت سند انجام نشده باشد: »در سررسيد«

  :حتي قبل از سررسيد

 واجه با عدم قبولي شده باشد اگر تمام يا قسمتي از وجه برات م .1

گير اعم از اينكه برات را قبول نموده يـا ننمـوده يـا در صـورت      در صورت ورشكستگي برات .2

وسيلة حكم دادگاه اعـالم نگـردد يـا     هاي اين شخص حتي اگر اين حالت به توقف پرداخت

 .نتيجه مانده باشد كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي هنگامي

صـادر شـده    »بـدون اخـذ قبـولي   «صـورت   دهنده اگر برات به گي براتدر صورت ورشكست .3

 )مالحظه شود 22پاراگراف دوم و چهارم ماده ( .»باشد

  )اعتراض نكول يا عدم تأديه(نكول يا عدم تأديه بايستي از طريق رسمي اثبات گردد : 44ماده

. قبولي انجام شود ارائه برات جهتشده براي  اعتراض عدم قبولي بايد ظرف مهلت زماني تعيين

نخستين ارائه در آخرين روز مهلت واقع  24اگر درخصوص مورد مذكور در پاراگراف يك ماده 

  .شده باشد، اعتراض مي تواند روز بعد از آن هم بعمل آيد



 

اعتراض عدم تأديه برات به سررسيد روز معين يا به وعده از تـاريخ صـدور يـا بوعـده از تـاريخ      

در برات به رويـت،  . بعد از سررسيد انجام شود) تجاري(دو روز غيرتعطيل رويت بايد در يكي از 

اعتراض عدم تأديه بر طبق شرايط معين شده در پاراگراف پيشـين درخصـوص اعتـراض نكـول     

  .انجام مي شود

  .و اعتراض عدم تأديه معاف مي دارداعتراض نكول دارنده را از ارائه برات جهت پرداخت 

باشد يـا در وضـعيتي   » توقف پرداختها«ت را قبول نموده يا خير در وضعيت اگر براتگير خواه برا

باشد كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي نتيجه مانده باشد، دارنده سند نمي تواند حق رجـوع  

خود را اعمال نمايد مگر بعد از ارائه برات جهت پرداخت بـه براتگيـر و پـس از اعتـراض عـدم      

  .تأديه

تگير اعم از اينكه برات را قبول نموده يا خير ورشكسته اعالم گردد يا در مـورد  در صورتي كه برا

اعالم ورشكستگي برات دهنده ارائه حكـم اعالمـي ورشكسـتگي بـراي     » بدون اخذ قبولي« برات

  . مي نمايد كفايتاعمال حق رجوع دارنده به مسئولين 

، »ازگشت بدون مخـارج ب«توسط شرط امنين آنها مي تواند برات دهنده، ظهرنويس و ض: 46ماده 

يا هر عبارت معادل ديگري كه در برات قيد و امضاء مي شود دارنده سـند را از  » بدون اعتراض«

  ... . انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه به منظور اعمال حق رجوع معاف نمايد

سـند را  كه  يبوسيله برات دهنده درج شود، درخصوص همه اشخاص» بدون اعتراض«اگر شرط 

درج شود،  امضاء نموده اند معتبر است و اگر اين شرط توسط ظهرنويس يا ضامن به معناي خاص

آن فقط در مورد همان ظهرنويس يا ضامن جاري است اگر عليرغم درج اين شـرط توسـط   آثار 

برات دهنده، دارنده اعتراض نمايد، هزينه هاي اعتراض متوجه دارنده اسـت زمـاني كـه شـرط     

نويس يا ضامن درج مي شود، اگر اعتراض بعمل آيـد هزينـه هـاي اعتـراض از تمـام      توسط ظهر

  . كه برات را امضاء نموده اند قابل وصول مي باشد ياشخاص

ضـامنين بـرات در مقابـل دارنـده مسـئوليت      با ظهرنويسان،  ،كننده دهنده، قبول برات«: 47ماده 

دعـوا نمايـد بـدون     اص منفرداً يا مجتمعاً اقامهتضامني دارند و دارنده حق دارد عليه تمامي اين اشخ



  

  . اينكه ملزم باشد ترتيب تاريخ تعهد را در مراجعه به آنها رعايت كند

اختيـار گرفتـه و وجـه آن را     همين حق را هر شخصـي كـه بـرات را امضـاء نمـوده و آن را در     

  .داراست ،پرداخت نمايد

حتـي اگـر   . دعوا بر عليه ساير مسئولين نيسـت  قامهدعوا بر عليه يكي از مسئولين برات، مانع ا اقامه

  .»دعوا شده، بعدي محسوب شوند اشخاص مزبور نسبت به شخص اولي كه عليه او اقامه

  :هاي زماني معين پس از انقضاء مهلت«: 53ماده 

  رؤيت يا به وعده از رؤيت براي ارائه برات به

  جهت نكول يا عدم تأديه براي تنظيم اعتراض به

باشـد،   مـي  »بازگشت بـدون مخـارج  «كه واجد شرط  ائه برات جهت پرداخت در حالتيبراي ار

دهنـده و سـاير اشـخاص مسـئول را بـه اسـتثناء        دارنده حق مراجعة خود عليـه ظهرنويسـان و بـرات   

  .دهد كننده سند از دست مي قبول

دهنـده،   در صورت عدم ارائه برات جهت قبولي در محدودة زمـاني شـرط شـده توسـط بـرات     

دهـد مگـر    جهت عدم قبولي از دست مـي  عالوه به يه بهددارنده حق مراجعه خود را به جهت عدم تأ

دهنـده فقـط ايـن بـوده كـه خـودش را از        شود كه مقصود برات مستفاداينكه از عبارات شرط چنين 

  .تضمين قبولي معاف نمايد

ـ      ده شـود فقـط   اگر شرط ارائة سند در مهلت زماني معـين جهـت قبـولي در ظهرنويسـي گنجان

  .»ظهرنويس حق استناد به اين شرط را خواهد داشت

اگر ارائه برات يا اعتراض در مهلتهاي تجويز شده بواسطه يـك مـانع غيرقابـل اجتنـاب     : 54ماده 

مقـدور نباشـد ايـن مهلتهـا     ) » فورس ماژور«ني توسط دولت يا ساير عوامل قهريممنوعيت قانو(

  . افزايش خواهد يافت

  يراتدر تغي: 10بخش

در صورت تغيير متن برات ، اشخاصي كه سند را بعد از تغيير امضاء كرده اند، مطابق بـا  : 69ماده 

عبارات متن تغيير يافته مسئوليت دارند، اشخاصي كه قبل از تغيير سند امضاء نمـوده انـد مطـابق    



 

  . عبارات متن اصلي مسئوليت خواهند داشت

  در سفته ها: فصل دوم

  :من شرايط ذيل استسفته متض: 75ماده 

  .  عنوان سفته در روي سند به همان زباني كه سند تنظيم شده است درج -1

  تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغ معيني پول  -2

  تعيين سررسيد  -3

  تعيين محل پرداخت  -4

  . نام شخصي كه پرداخت در وجه يا بحواله كرد او بايستي انجام شود -5

  دور سفته تعيين تاريخ و محل ص -6

  صادركننده سفته   امضاء -7

  

  پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فهرست منابع

  كتب  -الف

، انتشارات )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك(اسكيني،ربيعا، حقوق تجارت  -1

  .1374سمت، چاپ دوم، تأليف

   .، نشر دادگستر1385ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ نهم،  -2

  .1389سليمي، فرشته،چك در رويه قضايي، انتشارات جاودانه،چاپ دوم، سال -3

 .77شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، انتشارات حقوقدان، چاپ چهارم، بهار  -4

 .1351صفايي ، حسين ،حقوق مدني ، انتشارات موسسه عالي حسابداري، سال  -5

 .، شركت سهامي انتشار1380ل ، چاپ اول، سا»اسناد«صقري، محمد، حقوق بازرگاني  -6

  عرفــاني ، محمود،حقــوق تجــارت بــين الملــل ،جلــد اول؛موسســه انتشــارات جهــاد دانشــگاهي  -7

  1372چاپ اول سال ) ماجد (  

   356، شماره  4كاتوزيان ، ناصر ،حقوق مدني ،عقود معين، جلد  -8

  جزوات و مقاالت  -ب

، انتشارات دانشكده حقوق علوم سياسي )ارياسناد تج( 3اخالقي، بهروز، جزوه حقوق تجارت  -9

 .  73-74ن، نيمسال اول سال تحصيلي دانشگاه تهرا

بحثـي پيرامـون توثيـق    « مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشـگاه تهـران    بهروز،اخالقي ، -10

  .24شماره » اسناد تجاري 

  .12شماره اسكيني ، ربيعا ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي ،  -11

جزوه درس حقوق تجارت ، مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسـالمي  حسن زاده، حيدر، -12



 

  .واحد تهران مركزي 

دانشگاه آزاد اسالمي،  انتشارات دانشكده حقوق – 2حسن زاده، حيدر، جزوه حقوق تجارت  -13

  .واحد تهران مركزي

دانشگاه آزاد اسالمي،  رات دانشكده حقوقانتشا – 3حسن زاده، حيدر، جزوه حقوق تجارت  -14

  .واحد تهران مركزي

شـماره   ،مجله تحقيقات حقوقي آزاد، دانشكده حقوق واحد تهران مركـزي  حسن زاده حيدر، -15

  . ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري ، 3

حقـوق تجـارت دوره كارشناسـي ارشـد حقـوق       دست نوشته هاي درس ،امير حسين ،فخاري -16

  . دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،وصيخص

نصيري ، مرتضي ، جزوه درسي مقدمه اي بر اسـناد بازرگـاني، انتشـارات دانشـكده حقـوق و       -17

  . 1352علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 

  

  


	jeld_final_nahai
	JOZVE_DARS_HOGHOGH_TEJARAT_TATBIGHI



