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5حقوق تجارت بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المللي اسناد تجاري بر اساس مقررات بين

و ايمن براي پرداخت كم شايد براي پرداخت. نيستدر زمان ما پول وسيله عملي، مطمئن و هاي جزئي

و پرداخت دارند مسلماً اين. اهميت اشخاص از پول استفاده كنند ولي تجاري كه به طور مستمر دريافت

مي پرداختها به وسيله پول نيست، بلكه به وسيله اسناد تجاري دريافت مي و پرداخت .كنند كنند

مي حتي وصول اسناد تجاري هم به وسيله بانكهاي چه در سطح(بنابراين وقتي اين اسناد. گيرد آنها صورت

و چه در سطح بين مي) المللي داخلي و مقررات گيرد ضرورت مطالعه اسناد بين مورد استفاده قرار المللي

.شود داخلي حاكم بر اسناد تجاري احساس مي

مي در اينجا ما به بررسي اسناد بين المللي معموالً در تجارت بين. پردازيم المللي در خصوص اسناد تجاري

. است* دار مدت(معامالت بين تجار به صورت غيرنقدي. طرفين قرارداد در دو كشور مختلف اقامت دارند

شود به نفع فردي كه مقيم هلند سندي تجاري مثالً برات در انگلستان بر عهد براتگيري در بلژيك صادر مي

مي. است و توسط فردي كه مقيم لوكزامبورگ است ظهرنويسي ممكن است هر يك از اين افراد ... شود

. داراي ضامن هم باشند

كنندگان داراي امضاء. تمام امضاءكنندگان اسناد تجاري در مقابل دارنده سند مسئوليت تضامني دارند

و دارنده برات دا ضروري است كه مقررات يكنواختي بر اين برات حاكم بشاد. رنده حقوقي استتعهداتي

بايد مشخص باشد اين برات كه در لوكزامبورگ ظهرنويسي شده آيا. تا دارنده برات حقوق خود را بشناسد

و   ...اين ظهرنويسي در آن كشور معتبر است
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و تواند حقوق اگر ممقررات يكنواختي حاكم باشد دارنده برات مي و گرنه تطبيقع و تكاليف خود را بشناسد

.بررسي قوانين كشورهاي مختلف غيرممكن است

و تدوين مقررات متحد 19الشكل جهت اسناد تجاري از اواخر قرن بر همين مبنا با توجه به ضرورت تهيه

.هايي جهت تدوين اين مقررات انجام گرفت تالش20و اوايل قرن

در 1930ولي در سال. را متوقف كردها جنگ جهاني اول اين تالش و سفته سه كنوانسيون راجع به برات

مي با بررسي اين كنوانسيون. ژنو به تصويب رسيد ها از بهترين مقررات گردد اين كنوانسيون هاي مشخص

.المللي است بين

و سفته داراي دو ضميه است 1930كنوانسيون اول (راجع به برات :Annex ( 

و سفته استضميمه اول حاو• .ي كليه مقررات راجع به بارت

. هاي حقوقي متفاوتي هستند كشورهاي جهان تابع نظام. ضميمه دوم حاوي رزروهاست•

در. هاي حقوقي گاهي اختالف ديد بسيار زياد است در اين نظام لذا تدوين مقررات صد در صد يكنواخت

ك. امور حقوقي كاري است غيرممكن يا بسيار دشوار هاي حقوقي داراي مواد اندكي است نوانسيونبسياري

.يعني فقط در اين موارد بين كشورها توافق حاصل شده است

و موارد اختالفي به صورت. قيد گردد در چنين شرايطي بهتر است كه موارد مورد توافق در كنوانسيون

و كشورهاي مختلف مي تغ رزرو بيان گردد .ييراتي اعمال نمايندتوانند به سليقه خود در اين رزروها

و. باشد از جمله رزروهاي كنوانسيون اول ژنو، تئوري محل مي تئوري محل كامالً فرانسوي است

ها مخالف تئوري محل از سوي ديگر آلماني. نمايند ها بسيار سعي كردند آن را وارد كنوانسيون فرانسوي
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د مجرد و عقيده داشتند اسناد تاجري اسنا و كامالً فارغ از روابط مبنايي بين طرفينيم) آبستره(بودند باشند

.سند تجاري قطع از نظر از روابط مبنايي معتبر مي باشد. باشد مي

و اعالم شد هر كشوري مي تواند در خصوص محل برات تئوري لذا موضوع محل برات در رزروها قيد شد

و آلمان هم هر كدام با تئور. خاص خود را اعمال نمايد .پيوستند هاي خود به اين كنوانسيونيو فرانسه

. كنوانسيون دوم ژنو حاوي مطالبي راجع به تعارض قوانين است

به. بيني بود همه كشورها به اين كنوانسيون ملحق نشوند در زمان تدوين اين كنوانسيون كامالً قابل پيش

مي در چنين مواردي حاالت متعددي–ال ويژه كشورهاي تابع نظام حقوقي كام دهد كه مقررات چند رخ

.كشور قابل اعمال باشد

و قواعدي وجود. از سوي ديگر ممكن است اين مقررات با هم تعارض داشته باشند در اينجا بايستي قوانين

و بتواند قانون قابل اجرا را شناسايي نمايد .داشته باشد كه اين تعارض را حل كند

.است)ماليات(كنوانسيون سوم راجع به حق تمبر

.از جمله ايران. نمايند بسياري از كشورهاي جهان هنگام صدور سند تجاري ماليات مطالبه مي

و اين و مالياتي پرداخت شود اگر مطابق قانون ملي كشوري الزم باشد هنگام صدرو تمبري الصاق شود

و ابطال نگردد، آيا اعبتار  و به اندازه الزم الصاق و ابطال نگردد ميتمبر الصاق  گردد؟ سند مخدوش

.دهد كنوانسيون سوم ژنو به اين سوال پاسخ منفي مي

به. ها پيوستند به اين كنوانسيون-غير از انگليس–ظرف چند سال كشورهاي مختلف اروپايي انگليس فقط

.گردد كنوانسيون حق تمبر پيوست زيرا در انگليس اساساً تمبري براي اسناد تجاري ابطال نمي
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و و در بسياري موارد به مقررات بين در انگليس المللي آمريكا براي اسناد تجاري قوانين مصوب وجود دارد

.نزديك است ولي در برخي موارد هم اختالف نظرهايي وجود دارد

كشورهايي كه به اين كنوانسيون پيوستند در زمان خود بسيار مطرح بودند، شوروي، ژاپن، تركيه، كشورهاي

آ و و اروپايي فرانسه و ....لمان  ...، كشورهاي عربي عربستان، مصر، كويت سوريه

ها به طور كامل محقق نشد، زيرا كشورهايي مثل انگلستان، آمريكا، استراليا، كانادا هدف اين كنوانسيون

از سوي ديگر در كشورهاي عضو هم در رويه قضايي. ها پيوستند به اين كنوانسيون)ال-كشورهاي كامن(

ا .ختالف اجراي مقررات رخ دادمواردي در

هاي ژنو به اهداف خود نرسيد سازمان ملل تصميم به تدوين مقررات با توجه به اينكه در عمل كنوانسيون

.جديدي گرفت

در پي آن بر آمد تا مقررات در پي ) Uncitral–آنستيرال(كميته سازمان ملل متحد در مورد حقوق تجارت

به نواختي در سطح جهان در خصوص اسنادتجاري حاكم سازد يا اختالفيك آن بر آمد تا مقررات كامالً ها را

.حداقل برساند

المللي وجود اين كميته به اين نتيجه رسيد كه چرا اسناد تجاري متعددي در سطح معامالت تاجري بين

ا دارد؟ اگر فقط يك سند تجاري وجود داشته باشد تدوين مقررات يكنواخت در مورد آن ساده .ستتر

و كشورهاي چهان در خصوص اسناد تجاري ولي خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه اين كار عملي نست

و حاضر به از دست دادن اين اسناد نسيتند لذا تصميم گرفتند بر اساس رويه. رايج متعصب هستند

و برات وضع نمايند. هاي ژنو عمل نمايند كنوانسيون . يعني مقرراتي در خصوص سفته
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دار معامالت تجار اصوالً مدت. دفت آنسيترال تدوين مقرراتي در جهت استفاده تجار از اين اسناد بوده

و سفته بود كه براي معامالت مدتلذا مقرراتي. سات دار كه مورد توجه قرار گرفتند مقررات راجع به برات

.شدند نه چك كه وسيله پرداخت نقدي است استفاده مي

به نهايتاً اين مقررات و تدوين شده توسط سازمان ملل در نيويورك در يك كنفرانس ديپلماتيك مطحر

االجرا شدن ولي هنوز اين مقررات قابل اجار نيست زيرا حداقل كشورهاي الزم براي الزم. تصويب رسيد

و عمالً در دنيا تنها مقررات يكنواخت قابل اجرا همان كنوا ها را تصويب ننموده اين كنوانسيون هاي نسيوناند

.باشد ژنو مي

الگوي اين مقررات نيز همان. ديگر راجع به چك به تصويب رسيد در ژنو كنوانسيون 1931در سال

مي. باشدمي 1930هاي سه گانه ژنو كنوانسيون . باشد حتي عبارات شبه

:كنوانسيون اول داراي دو ضميمه است

 ضميمه اول مقررات راجع به چك

 ضميمه دوم رزروها

.دوم راجع به تعارض قوانين است وانسيونكن

.كنوانسوين سوم هم راجع به حق تمبر است

راجع به چك برنيامندند، زيرا چك وسيله پرداخت نقدي 1931هاي گاه هم در صدد اصالح كنوانسيون هيچ

و در روابط بين بازرگانان كه معامالت مدت مي است .دهند اصوالً جايگاهي ندارد دار انجام
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مقررات ايران همان مقررات باب چهارم قانون. هاي ملحق نشده است ان به هيچ يك از اين كنوانسيوناير

(تجارت است )223- 319مواد.

مورد 1382و 1372هم وجود دارد كه در سالهاي 1355عالوه بر اين قانون صدور چك مصوب

در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي. عمده مواد قانون چك جنبه جزايي دارد. اصالحاتي واقع شده است

در. نگر اينكه فرد مرتكب جرم كالهبرداري شده باشد. جهان چك داراي جنبه كيفري نيست در حاليكه

.كننده چك سوءنيت ندارد عمده موارد صادر

و با اصالحات سال72دار در سال تالش دولت براي شكستن عرف صدور چك وعده 82موفق نشد

و حدت جنبه.ت سابق برگشتمجدداً وضع به حال كيفري آن كاست ولي همچنان جرم صدور واز شدت

ولي شايد واقعاً ضرورت داشته باشد تا مقررات كيفري در خصوص چك لغو. چك بالمحل وجود دارد

.شود

ولي مقررات تدوين شده در موارد. در حال حاضر اليحه قانون تجارت در مجلس تحت بررسي است

ن و ميمتعدد تكراري بي. باشد امتناسب مورد اين در حال حاضر بيشترين دليل استفاده مردم از چك امتيازات

بهترين راه حذف ... امتيازاتي مثل ماليات كم، جبنه كيفري، عدم هزينه جهت واخواست،. سند تجاري است

مي امتيازات بي .باشد مورد چك

ميدر اين درس مقررات مربوط به كنوانسوين ژنو راجع به و برات بررسي .گردند سفته
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 شرايط اساسي صحت برات

 كنوانسيون ژنو1ماده

 قيد سررسيد-4

يعني شرايط عادي هيچ بازرگاني كااليي را نقدي. دار است معامالت بين بازرگان عموماً معامالت مدت

. كند خريداري نمي

مي اسنادي كه براي پرداخت مدت قيد سررسيد در بارت بسيار.و برات شوند عبارتند از سفته دار استفاده

ق.ق 223همين شرط در ماده. اهميت دارد و از اين حيث تفاوتي بين و.ت ايران هم آمده است ت

.كنوانسيون ژنو وجود ندارد

:سررسيد برات ممكن است به يكي از چهار طريق ذيل باشد

در عمل از سررسيد به رؤيت. يعني به محض ارائه برات يا سفته بايستي كارسازي شود: به رؤيت)1

اگر بخواهند برات به رؤيت صادر. دار است وشد، زيرا معامالت تجاري عمدتاً وعده استفاهد نمي

.كنند كنند چك صادر مي

 به وعده)2

 ماه پس از رؤيت2: به وعده پس از رؤيت•

 تاريخ معين•

 به وعده•

و مقررات برات در اگر سررسيد برات يا سفته به يكي از طرق فوق نباشد، سند مزبو ر اصالً برات نيست

.شود مورد آن اجرا نمي



9

و تاريخ سررسيد براي دارنده آن و برات، اسناد اعتباري هستند، يعني بين تاريخ صدور اسناد تجاري سفته

:كسب اين اعبتار از دو طريق است. آورد اعتبار مي

و نقد كردن آن پس از كسر نرخ اسك: اسكنت.1 .نتارائه سند به بانك

مي: خرج كردن.2 براي گيرنده برات هم نفع دارد چون. كند سند را دارنده به نفع ديگري ظهرنويسي

و هم صادر .كننده برات هم حق رجوع به ظهرنويس را دارد

)ت ايران هم آمده.ق 223ماده1در بند(: قيد كلمه برات روي ورقه-1

و افرادي كه امضاء علت اينكه اين قيد الزم است، اين است كه تعهد ناشي از اسناد تجاري سنگين است

و چك هم كنوانسيون ژنو. روند كنند بايد بدانند با اين امضاء زير بار چه تعهدات سنگيني مي در مورد سفته

و چك را ضروري مي .داند قيد كلمه سفته

و چك را روي اين اسناد ضروري نمي كنوانسيون ژنو در ادامهدر. داند ولي قانون ايران قيد كلمات سفته

كه در قانون ايران كه يك قانون» قيد كلمه برات روي ورقه به همان زباني كه سند صادر شده...«آمده 

.داخلي است نيامده است

و شرط پرداخت مبلغ معين-2 :دستور بدون قيد

مي. موضوع اسناد تجاري پرداخت مقداري پول است در قانون. باشد تواند موضوع اسناد تجاري هر پولي

. از شرايط اساسي صحت برات است.»مبلغ معين«تجارت ايران هم 

گيرد دستور پرداخت مبلغ معين در سررسيد معين دهنده به برات سندي كه به موجب آن برات: تعريف برات

.دهد مي

.دستور پرداخت كه در تعريف برات آمده است از همين شرط اخذ شده است
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مياصل تجريدي بودن بي. شود اسناد تجاري هم از اين بند استنباط و شرط، يعني زيرا دستور پرداخت قيد

.اينكه برات دستور پرداختي است كه رابطه خود را با رابطه مبنايي از دست داده است

 اگر در برات پرداخت مقيد به شرطي شده باشد تكليف چيست؟

د ر مبحث ظهرنويسي آمده اگر ظهرنويسي مقيد به در اين مورد كنوانسيون ژنو نص صريحي ندارد ولي

توان از وحدت مالك اين ماده استفاده كرد،مي. ظهرنويسي صحيح است ولي شرط باطل است شرط باشد،

و شرط باطل است .و گفت در دستور پرداخت مشروط دستور پرداخت صحيح

چك برگزار شده است وليدر قانون تجارت ايران نيز اين موضوع به سكوت )3ماده(در قانون صدور

مي. آمده بانك در صورت قيد شرط در چك نبايد به شرط ترتيب اثر دهد .شودو چك پرداخت

(نام شخصي كه بايد وجه برات را تأديه كند-3 ) گير قيد نام برات.

صرف نوشتن نام فردي به در صورت. بايستي شخص باشد كه دارنده برات به چه كسي بايد رجوع كند

از. شود قبولي بارت متعهد به پرداخت وجه آن مي و قانون تجارت ايران، براتگير قبل در كنوانسيون ژنو

به نمي-قبول برات تعهدي به پرداخت ندارد، مطابق اصلو حاكم بر اسناد تجاري توان كسي را بدون اراده

)پرداخت وجهي الزام كرد

به به محض صدور برات محل برات از برات ولي در حقوق فرانسه به دليل پذيرش تئوري محل، دهنده

.شود دارنده برات منتقل مي

نوشتن. كند گير، در حاليكه در جوامع بزرگ صرف نوشتن نام براتگير كفايت نمي در اين بند آمده نام برات

.نام براي امكان رجوع دارنده برات به براتگير است، لذا ضروري است، آدرس براتگير هم قيد شود

و اين خأل را پر كردهد .ر فرمهاي وزرات دارايي محلي براي قيد آدرس هم وجود دارد
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 دهنده، نام خود را به عنوان براتگير بنويسد؟ آيا ممكن است برات

مي البته مطابق قانون تجارت ايران، برات. در اين مورد قانون ما ساكت است توان برات را به نفع خود دهنده

.توان برات را به نمايندگي صادر كردميهمچنين. صادر كند

و براتگير نمي قانونگذار در مقام بيان بوده است ولي سكوت كرده بنابراين در ايران، برات يك دهنده ـوان

اجازه داده شده است برات دهنده برات را به عهده خود صادر)3ماده(ولي در كنوانسيون ژنو. نفر باشند

و برات برات. نمايد به سفته در چنين حالتي برات فقط ظاهر برات را دارد ولي عمالً. گير يكي باشنددهنده

.شود تبديل مي

علت اينكه كنوانسيون ژنو صدور برات به عهده خود را پذيرفته است، اين است كه در حال حاضر

به از اقتضائات تجاري امروز اين است كه صدور. شركتهاي فرامليتي بسياري در جهان وجود دارند برات

به شركت زيمنس آلمان) شعبه اصلي درهلند(به عنوان مثال، شركت فيليپس. عهده خود امكان پذيرباشد

و بدهي را بايد در آلمان بپردازد بدهكار مي مي. شود تواند براتي را به عهده شعبه دراينجا شركت فيليپس

ميمي اين امر مانع انتقال پول بين دو كشور. خود در آلمان صادر كند و كار را نيز تسهيل دارنده. كند شود

. برات هم مطمئن است

شركتهاي چند مليتي هر چند شعبه داشته باشند يك شخصيت حقوقي بيش ندارند، لذا در مثال فوق برات

و براتگير يك شخص هستند .دهنده

:تعيين محل برات تأديه برات-5

گليس براتي را به نفع يك هلندي صادر كند در بلژيك در حال حاضر ممكن است برات دهنهد آلماني در ان

 در اينجا حتماً بايستي قيد شود كه محل تأديه برات كجاست؟. توسط نفر اهل لوكزامبورگ ظهرنويس شود
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و هم براي براتهم براي دارنده  گير؟ برات همهم است كه محل تأديه برات كجاسست

مياگر دارنده برات وجه برات را در محل اقامت تواند روي آن پول سررسيد حساب كند خود دريافت كند

و نمي و انتقال پول وقت الزم است تواند در روز ولي اگر محل تأديه جاي ديگري باشد چند روز براي نقل

.سررسيد روي آن پول حساب كند

چندروز گير هم الزم است محل تأديه برات مشخص باشد كه اگر محل تأديه شهر ديگري است براي برات

از طرف ديگر مطابق قانو. قبل از سررسيد براي حواله آن اقدام كند تا در سررسيد پول در محل تأديه باشد

و كنوانسيون ژنو پول پرداخت مي .تواند پول محل تأديه باشدن ايران

و ممكن است در محل پرداخت امكان تهيه ارز خارجي نباشد، به دليل ممنوعيت و ارزي لذا...هاي قانوني

لذا كنوانسيون ژنو پرداخت .. گير به پرداخت به پولي غير از محل پرداخت تكليف ما اليطاق است الزام برات

.را تجويز كرده است) قيمت آزاد(به پول محل تأديه مطابق نرخ روز 

در برات قيد نام دارنده برات) دارنده برات(نام كسي كه برات به نفع او يا به حواله كرد او پرداخت گردد-6

مي. شود و سفته .تواند در وجه حامل هم صادر شود در حاليكه چك

امروزه توجيه ندارد، كما اينكه صدور برات در وجه. پذير نيست اينكه صدور برات در وجه حامالمكان

.ال پذيرفته شده است حامل در كامن

هاي گذشته در اروپا تنها راهر زماند. ولي در گذشته ممنوعيت صدور برات در وجه حامل قابل توجيه بود

و يكي از خطرات دريا، دزد دريايي بود و نقل پول خود از برات. مهم تجارت دريا بود تجار براي حمل

مي. كردند استفاده مي مي تاجر ايتاليايي به صرافي در ونيز مراجعه و براتي به نام كرد پول خود را به او داد

و به عهده صرافي در مار ميخود .گرفت سي
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و قابل انتقال به غير هم نبود، لذا برات در اين برات به نام تاجر صادر شده بود ها به نم صادر مي شد تا

و يا گم شدن منشأ اثر نباشد .و صدور برات به نام كامالً توجيه داشت. صورتي سرقت

و غير قابل انتقال بودن آن به همين. توجيهي نداردولي در حال حاضر صدور برات در وجه شخص معين

شد16دليل در قرن  يعني برات اگر چه در وجه. ميالدي در شهر جنواي ايتاليا مكانيسم ظهرنويسي ابداع

.شد ولي از طريق ظهرنويسي قابل انتقال به غير بود شخص معين صادر مي

اب دارنده برات مي برات به شرطي. راز داردتوانست از طريق ظهرنويسي اراده خود را براي انتقال به ديگري

نوشته شده باشد ولي اگر چنين نبود» به حواله كرد«قابل ظهرنويسي بود كه در كنار نام دارنده كلمه 

.به جز به دارنده مندرج در سند قابل پرداخت نبود) عبارت حواله كرد قيود يا خط خورده بود(

شد20رايج بود ولي در قرن20اين وضع تا قرن برمقرر ات به هر حال قابل ظهرنويسي است حتي اگر كه

.كلمه حواله كرد آن خط خورده باشد

و محل صدور برات-7و8  تاريخ

زيرا برات در هر جا صادر شود. در قانون ما تاريخ صدور آمده است ولي محل صدور برات قيد نشده است

. تابع قانون ايران است

ژنو ضروري است كه محل صدور برات مشخص باشد سيونالمللي در كنوان هاي بين ولي در مورد برات

.زيرا برات تابع مقررات كشور محل صدور است

:امضاء برات دهنده-9

نوشت باشد ولي جايي در قانون نيامده است كه امضاء بايد دست. نوشت باشد امضاء الزام بايستي دست

.نوشت است عرفاً مقصود از امضاء، امضاي دست
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و هم امضاء پذيرفته. كشورهاي عضو كنوانسيون حق رزرو دارند در مورد امضاء در قانون ايران هم مهر

(شده است )ت.ق 223ماده.

:-1ضمانت اجراي ماده-كنوانسيون ژنو2ماده

در1براتي كه فاقد يكي از شرايط مقرر در ماده« باشد، مشمول مقررات راجع به بروات نخواهد بود، مگر

:موارد زير

.پرداخت شودكه سررسيد آن معين نشده باشد در حكم آن است كه به رؤيت براتي)1

در صورتي كه محل پرداخت برات صريحاً مشخص نشده باشد محل تعيين شده در كنار نام)2

و همچنين اقامتگاه وي مكان تأديه برات خواهد بود .براتگير

در)3 به كنار نام برات در صورتي كه محل صدور برات مشخص نشده باشد، محل تعيين شده دهنده

.»شود عنوان مكان صدور آن محسوب مي

شرط از شروط مندرج در ماده7براي 226در ماده.ت ايران قابل مقايسه است.ق 226اين ماده با ماده

و در مورد 223 قيدكلمه+ دهنده امضاء برات+ يعني. كرده است شرط سكوت2ضمانت اجرا تعيين كرده

.برات در سند

يا يا مهر بايد توجه كرد كه امضاء يا مهر كاشف از قصد انشاء صادر در مورد امضاء كننده است بدون امضاء

. شود بدون امضاء يا مهر سند اصالً سند محسوب نمي. كننده را احراز كرد توان اراده انشائي صادر مهر نمي

.لذا عدم ذكر ضمانت اجراي آن به دليل بديهي بودن است

ق مي يد كلمه برات هم با توجه به اينكه عنوان براتدر مورد مي دهنده در برات قيد  توان برات شود به راحتي

.بودن سند را تشخيص داد
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.بيني نشده است ولي در قانون ايران پيش. در كنوانسيون ژنو سه استثناء تعيين شده كه مقررات خوبي است

و بهتر تنظيم شده استيكنوانسيون ژنو منطق2سه استثناء مندرج در ماده در حاليكه در قانون ما عدم. تر

و محل پرداخت برات موجب مي شود، سند مذكور اصالً برات  درج سررسيد، عدم تعيين محل صدور

.نباشد

و محل صدور آن هم محل اقامت برات ولي در كنوانسيون ژنو در اين موارد برات به رؤيت مي دهنده باشد

ا البته تعيين محل صدور جزء شرايط برات در قانون تجارت. قامت براتگير استو محل تأديه هم محل

.ايران نيست

3ماده

ممكن. ممكن است به عهده برات دهنده صادر شود. برات ممكن است در وجه خود برات دهنده باشد«

.»است به حساب شخص ثالث صادر شود

و در قسمت اول اين ماده اجازه داده شده، برات و دهنده دارنده برات در شخص واحد جمع شده باشد

مي. كامالً قابل توجيه است مي وقتي تاجري جنسي را و به عهده خريدار برات صادر در:فروشد ، چه بسا ند

در وجه(تواند برات را به نام خود آن مورد به كسيب بدهكار نباشد كه برات را به نام او صادر كند، بلكه مي

و برا) خود ميصادر كند . كندي انتقال آن از ظهرنويسي استفاده

.ت هم همين موضوع را نپذيرفته است.ق 224ماده

. تواند به عهده برات دهنده صادر شود كه از ابداعات كنوانسيون ژنو استمي در قسمت دوم آمده برات

مي يعني دو عنوان برات و براتگير مي دهنده مط تواند ابق مقتضيات تواند در شخص واحد جمع شود كه

.الملل رد حال حاضر است تجارت بين
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اي نداده در حالكيه در مقام بيان همه بوده است، لذا اين كار در قانون تجارت ممنوع قانون ايران چنين اجازه

ممكن است. ممكن است برات به حساب شخص ثالث باشد يعني برات به نمايندگي صادر شود. است

و برات صادر كند نماينده در كار نمايندگي خود . الزم باشد سند تجاري

مي.ق 227ماده كنوانسيون ژنو8البته در اين خصوص بايستي به ماده. دهدت ايران هم چنين اجازه اي را

شد. هم توجه كرد . كه بررسي خواهد

4ماده

مي« ت داشته يا نداشته تواند در اقامتگاه شخص ثالثي قابل پرداخت باشد خواه در آن محل براتگير اقام برات

.»باشد

چه بسا براتگير نخواهد محل پرداخت برات. محل پرداخت برات الزم نيست محل اقامت براتگير باشد

. بلكه محلي غير از محل خود در همان شهر را به عنوان محل پرداخت تعيين نمايد. اقامتگاه وي باشد

مي. معموالً اين محل بانكي است كه براتگير در آن حساب دارد دهد كه بارتهايي يعني به بانك خود دستور

كن كه من قبول كرده .ام از حساب من پرداخت

مثالً حسابي در بانك. گير اصالً اقامتگاه نداشته باشد ممكن است حتي در محل پرداخت برات، برات

م فرانسوي باز مي و به بانك دستور پرداخت برات . دهديكند در حاليكه اصالً مقيم فرانسه نيست

يا. ولي امروزه معموالً اين شخص ثالث بانكها هستند» شخص ثالث«اگر چه بيان شده و اشخاص حقيقي

. گيرند حقوقي ديگر كمتر مورد استفاده قرار مي
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5ماده

مي در برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت برات« در تواند قيد كند كه به مبلغ برات بهره دهنده تعلق گيرد،

ميصورتي  . شود كه سررسيد برات به نح ديگري تعيين شده باشد چنين قيدي كان لم يكن تلقي

بهره از تاريخ. نرخ بهره بايد در برات معين شده باشد، در غير اينصورت قيد مذكور فاقدد اعتبار است

.»شود مگر اينكه تاريخ ديگري تعيين شده باشد صدور برات محاسبه مي

از. قابل تعيين استصورت4سررسيد برات به و به وعده حكم پرداخت بهره مخصوص براتهاي به رؤيت

.رويت است

يعني اگر بالفاصله. شود يعني به محض صدور وجه برات قابل مطالبه است وقتي برات به رؤيت صادر مي

با تأخير ولي گاهي به دليل دور بودن فاصله اين كار. دارنده برات به براتگير رجوع كند قابل پرداخت است

. گيرد صورت مي

گير بايسيت به دليل استفاده از مبلغ برات از تارخي صدور تا تاريخ اگر در برات شرط شده باشد، برات

از. پرداخت، سود آن را بپردازد .صدور قابل مطالبه استزيرا قاعدهتاً اين برات پس

و ميزان آن هم مشهص شده باشد تاريخ مبدأ محاسبه تاريخ. البته قيد تعلق سود بايد در نسد قيد شده باشد

و پايان آن تاريخ پرداخت است مي.صدور البته اين سود غير از سودي. ـوان تاريخ ديگري معين كردو البته

مياست كه از تاريخ سررسيد به بعد به عنوان خسارت تأخير تأديه پرداخ را براتگير نمي. شودت تواند برات

. تواند بخشي از مبلغ را با سود قبول كند قبول كند ولي مي

6ماده

و بين آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است« و رقم هر دو نوشته شده . اگر مبلغ برات با حروف
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و بين آنها اختالف باشد مبلغ كمتر مناط اگر مبلغ بيش از يكبار با حروف يا بيش از يكبار با رقم نوشته شده

.»اعتبار است

مي اين ماده در حقيقت اماره قانوين را بيان مي و و به طور معمول امارات خالف پذير هستند توان كند

(خالف آن را اثبات كرد )به جز امارات مطلق كه خالف آن قبال اثبات نيست.

مي.ق 225ماده ق. دهدت هم عيناً همين قاعده ارا به دست ت فقط در مورد برات قابل اعمال.اين ماده

و چك اجرا نمي و در مودرد سفته و. شود است و جود آمد و چك چنين مشكلي به اگر در مورد سفته

. توان از وحدت مالك اين ماده استفاده كرد ارقام مذكور اختالف داشتند، مي

7ماده

يا« و اگر برات داراي امضاي اشخاص فاقد اهليت جهت قبول تعهد ناشي از برات باشد يا امضائات مجهول

يا. منتسب به اشخاص خيالي باشد يا متضمن امضائاتي باشد كه به هر دليل نتوان صاحبان آن امضاءها

ت ساير امضاء كنندگها به قوت اند متعهد شناخ، تهدا از طرف آنها اامضاء نمودهكساني را كه به نمايندگي 

.»خود باقي است

.در مورد اسناد تجاري يك اصل بسيار مهم حاكم است تحت عنوان اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات

و از زير با تعهدات يعني در مورد درانده با حسن نيت، امضاء كننده نمي تواند به رابطه مبنايي استناد كند

.خود رها شود

:استثناء دارداين اصل سه

.وقتي سند برات محسوب نشود تعهدات موجود نخواهد بود. نقض شكلي.1

.اگر امضاءكننده محجور باشد، ايراد حجر از ناحيه او يا ولي يا قيم او قابل استماع است: حجر.2
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.المللي هم رعايت حقوق محجورين مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است حتي در عرصه بين

ميكن امضاء: جعل.3 و بگويد اين امضاء منتسب به من نيست نده سند تجاري . تواند ادعاي جعل كند

و .قابل استماع نيست.... ادعاهايي مثل گم شدن، اشتباه، مسروقه بودن

ولي تعهدات ساير امضاء. توان به ااو رجوع كرد كننده محجور باشد، طبعاً نمي اگر در يك برات امضاء

در بسياري موارد دارنده سند به اعتبار امضاء. خود باقي استبه قوت ... كنندگان ظهرنويس، ضامن، 

و لذا نبايد به دليل محجور بودن صادر. كند ظهرنويس يا ضامن سند را قبول مي كننده، تعهدات ظهرنويس

. ضان را بالاعتبار دانست

.و اقباضحتي افراد براتي را كه با قبض. علت اين است كه در بازار مهم اعتبار است

8ماده

كسي كه براتي را به نمايندگي از طرف شخص امضاء كند كه از جانب او چنين اختياري نداشته باشد خود«

و در صورتي كه وجه برات را پرداخت كند داراي او موافق مقررات راجع به برات متعهد شناخته مي شود

ميهمان حقوقي خواهد بود كه شخصي كه به ادعاي او از طرف امضا همين حكم. تواند درارا باشدء كرده

.»اي از اختيارات خود تجاوز كرده نيز مجري مي باشد در مورد نماينده

:كننده بشناسيم دو شرط بايد موجود باشد براي اينكه اصيل را به عنوان صادر

.نماينده در متن سند عنوان نمايندگي خود را ذكر كند)1

كننده پذيرفته نشده باشد، به هيچ عنوان ادعاي نمايندگي امضاءاگر عنوان نمايندگي در سند قيد

.زيرا در مورد اسناد تچاري تئوري عمل به ظاهر حاكم است. شود حتي اگر دليل ارائه كند نمي
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كنندهو اگر معلوم شود داراي اختيار نبوده خود نماينده به عنوان صادر. نماينده داراي اختيار باشد)2

.شود محسوب مي

. است نمايند از حدود اختيارات خود تجاوز كند، در اين موارد بايد گفت دو برات دهنده داريم ممكن

و نسبت به مازاد نماينده برات دهنده تا حدودي كه نماينده اختيار داشته برات دهنده اصيل است

.شود محسوب مي

اصيل ادعايي خود را پيدا دهنده محسوب شود وبرات را پرداخت كند، نماينده حقوق اگر نماينده برات

مي يعني حقوق برات. كند مي ولي. آورد يعني حق دارد به براتگير قبول كننده رجوع كند دهنده را به دست

و اگر بخواهد به اصيل ادعايي رجوع كند. دهنده حقوقي ندارد گير برات را قبول نكرده باشد، برات اگر برات

و كلي است .تابع قواعد عمومي

مطابق اليحه. تر از چيزي است كه بيان شده است هاي تجاري پيشرفتهد بحث در مورد شركتموضوع مور

مي قاوني در خصوص شركت .شوند هاي تجاري قانون تجارت، مديران نماينده شركت محسوب

حتي اگر. اگر مدير خارج از حدود اختيارات برات صادر كند، اين برات عليه شركت قابل استناد است

. مشروط به اينكه اعمال مدير در چارچوب اعمال شركت باشد. اسنامه مدير فاقد اين اختيار باشدمطابق اس

)اليحه قانوني شركتهاي سهامي 118ماده(

در شركتهاي با مسئوليت محدود اعمال مديران در صورتي عليه شركت قابل استناد است كه اين اختيار از

.مديران در اساسنامه سلب نشده باشد

: راينبناب

.نماينده شركت هستند مديران شركت،)1
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.هاي سهامي اعمال مديران در چارچوب كادر شركت عليه شركت قابل استناد است در شركت)2

هاي با مسئوليت محدود اعمال مديران به شرط سلب نشده اختيار در اساسنامه عليه در شركت)3

.شركت قابل استناد است

9ماده

و برات« مي برات. پرداخت برات مي شوددهنده ضامن قبول از دهنده تواند مسئوليت ناشي از نكول برات را

دهنده مسئوليت مربوط به عدم تأديه برات را از خود سلب هر شرط كه به موجب آن برات. خود سلب كند

.»شود كند كان لم يكن تلقي مي

ب دهنده طلبي را كه نزد برات شود، برات وقتي برات صادر مي ميگير دارد اما. دهده درانده برات انتقال

هم برات. صدور برات فقط انتقال محل برات نيست دهنه عالوه بر انتقال محل برات، دو نوع مسئوليت

مي عهده .شود دار

 مسئوليت ناشي از نكول برات-

 مسئوليت ناشي از عدم تأديه-

.دهنده است در قانون تجارت ما هم اين نوع مسئوليت متوجه برات

مي 237دهنده، دارنده برات طبق ماده مطابق اقنون ما، مسئوليت ناشي از نكول برات كه اين حق را پيدا كند

و از او بخواهد به برات دهنده از دادن ضامن خودداري كند دين در صورتي كه برات. دهنده مراجعه كند

.مؤجل به دين حال تبديل شود
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ب ميولي مطابق كنوانسيون ژنو به محض نكول از. شود رات، دين مؤجل حال براي اينكه دارنده برات بتواند

و هم در كنوانسيون ژنو دارنده بايستي برات را اعتراض نكول  اين حق برخوردار شود هم در قانون ما

. نمايد

طبق قانون ژنو، اگر دارنده برات به وظايف قانوني. دهنده مسئول است در صورت عدم تأديه برات هم برات

مي عمل نكرده باشد، حق قانوني رجوع به برات خود .دهد دهنده را از دست

 در قانون ايران

به اگر برات- و دارنده برات به وظايف خود عمل ننموده، دارنده حق رجوع داراي محل بوده

مي برات . دهد دهنده را از دست

و درانده برات به وظايف خود عمل ننموده اگر برات- باشد باز هم حق رجوع به داراي محل نبوده

 بار اثبات عدم وجود محل. دهنده را دارد برات

كرد كه مسئوليت ناشي از نكول را ساقط كرد ولي مسئوليت ناشي) تئوري عمل به ظاهر(توان در برات مي

.باشد از عدم تأديه قابل اسقاط نمي

مياگر مسئوليت ناشي از عدم تأديه قابل اسقاط باشد در صورت نكول دران توان ده برات، براتي دارد كه نه

(به براتگير رجوع كند مي) چون قبول نكرده. راو نه تواند به برات دهنده رجوع كند چون مسئوليت خود

.سلب نموده است
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10ماده

تواند اگر براتي كه هنگام صدور كامل نبوده بر خالف توافق اوليه تكميل شود عدم توجه به آن توافق نمي«

و نسبت به  دارنده برات قابل استناد باشد، مگر اينكه دارنده برات چنين براتي را با سوء نيت تحصيل كرده

.»اي شده باشد يا در تحصيل آن مرتكب تقصير عمده

اين ماده به طور تلويحي به اين سوال پاسخ داده است كه اگر براتي هنگام صدور داراي كليه شرايط قانوني

و شرايط كامل نشده مي نباشد توان گفت كه برات داراي شرايط الزم بعداً توسط دارنده سند تكميل گردد

.باشد مي

:دو اصطالح در حقوق ما هم در اين زمينه وجود دارد

و سفيد مهر« »سفيد امضاء

چك(يعني اينكه دارنده سند مي) برات، سفته يا مي سند را امضاء و به دارنده را كند و دارنده آن شرايط دهد

.اين سفيد امضاء به طور كامل است. كندميپر 

و به دارنده داده مي پر گاهي قسمتي از مندرجات سند پر نشده است و دارنده بعداً قسمتهاي خالي را شود

يعني. اگر بخواهيم براي معتبر بودن اين كار توجهي به كار بريم بايستي به تئوري وكالت استناد كرد. كند مي

.توان اسناد سفيد امضاء را توجيه كردميبه كمك تئوري وكالت 

يعني صادر كننده پركردن ساير مندرجات سند را به ديگري) به طور كامل يا جزئي(سند سفيد امضاء

(وكالت داده است )به اولين دارنده سند.

و اولين دارنده كه قسمت مي مطلب مهم اين است كه معموالً بين صادر كننده در هاي خالي را پر  كند

و مدار تفاهمي به عمل مي به عنوان مثال تاجري. آيد خصوص اينكه قسمتهاي خالي چگونه پر شود قرار
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مي خرده فروش كه با تاجر عمده فروشي معامله مي و چون نمي كند، خواهد خواهد عمل جراحي انجام دهد

ب ديني به ديگري داشته باشد به تاجر عمده فروش مي دهي را مشخص كنم، گويد من فرصت ندارم ميزان

و آن را وصول لذا چكي را بدون مبلغ به تو مي دهم كه پس از محاسبه دقيق ميزان طلب آن را تكميل كني

.نمايي

در پس از عمل متوجه مي و شود، اولين دارنده سند آن را به مبلغي بيش از ميزان طلب واقعي تكميل كرده

. اختيار ديگري قرار داده است

و مدار قبلي استناد كنديصادر كننده نم اي تحت حمايت البته دارنده. تواند در مقابل دارنده سند به آن قرار

كه اين كنوانسيون قرار مي :گيرد

و مدار• و قرار داراي حسن نيت باشد، مالك حسن نيست هم عدم اطالع از رابطه مبنايي

و تخلف از آن است ث. قبلي و سوء نيت بايد .ابت شوداصل بر حسن نيت است

(سنگين(دارنده سند در به دست آورده سند مرتكب تقصير عمده• (la faute loarde ( نشده

.باشد

تقصير عمده عمد نيست بلكه بي احتياطي خيلي سنگين است به نحويكه يك فرد معمولي مرتكب آن

.در حقوق فرانسه تقصير عمده معادل تدليس يا تقلب است. شود نمي

مي مثالً فردي با يك تاجري معامله مي و سندي از او تواند متعلق سند نميگيرد كه بر حسب ظاهر اين كند

مي يعني به ظاهر فرد نمي. به او باشد و خورد كه چنين سندي را داشته باشد يا وقتي سند ده ميليوني را دهد

مي6 وگرنه كسي حاضر به چنين. ال استدر اينجا معلوم است سند داراي اشك. برد ميليون تومان جنس

.و شخص ثالث هم از اين مسئله اطالع ندارد ولي مرتكب تقصير عمد شده است. اي نيست معامله
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مي اين دو مورد از جمله موارد تقصير عمده چنين. ندارد) سوء نيت(هر چند شخص اطالع. شود محسوب

اس فردي نمي .تناد نمايدتواند به غير قابل استناد بودن ايرادات

و معتبر مي با اثبات چنين. شناسد در رويه قضايي ايران هم سند سفيد امضائي كه بعداً تكميل شده را صحيح

و صادر مسئله كننده قابل تعقيب اي در مورد چك، چك سفيد امضاء معتبر است ولي جنبه كيفري ندارد

.نيست

)Endossement(ظهرنويسي: مبحث دوم

11ماده

مي« . كند برات حتي اگر صراحتاً به حواله كرد صادر نشده باشد به طريق ظهرنويسي انتقال پيدا

يا هر اصطالح معادل آن را درج كند، برات ديگر» كرد عدم حوال«دهنده در برات قيد در صورتي كه برات

و بر چنين انتقالي آثار انتقال عا يمقابل انتقال نيست ومگر به طريق انتقال عادي . باشد دي مترتب

ي شود تواند به نفع براتميبرات حتي گير برات را قبول كرده يا نكرده اعم از اينكه برات. گير ظهرنويس

مي. باشد و هر متعهد ديگر ظهرنويسي شود تواند يا ممكن است به نفع برات همچنين برات اين. دهنده

.»نمايندتوانند در مورد آن برات مجدداً ظهرنويسي اشخصا مي

DosپشتEndosserظهرنويسي

EndosseurظهرنويسيEndosséكسي كه ظهرنويسي به نفع او انجام گرفته
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از ظهرنويسي ترجمه ظهر نيوسي مكانيسمي براي انتقال اسناد تجاري است كه در قرن. Endossementاست

. توسط بازرگانان اهل جنوا ابداع گرديد 16

گفتند سند در صورتي يا ظهرنويسي قابل انتقال است كه در سند در كنار نام دارنده سندمياين بازرگانان

(به حواله كرد(عبارت  (In order /à ordre (نوشته شده باشد.

.بپردازيد..... وجه سند به حواله كرد آقاي

.كرد بپردازيد يا به حواله ........ وجه سند به آقاي

ميفقط. بل انتقال نبوددر غير اين صورت سند قا تا. توانست آن را وصول نمايد دارنده سند اين مقررات

.و مقررات كنوانسيون ژنو ادامه يافت20قرن 

كرد در كنوانسيون ژنو آمده است كه برات قابل انتقال است ولي اينكه كنار نام دارنده در سند عبارت حواله

.نوشته شده باشد يا خير

بيني شده پيش) ظهرنويسي به عنوان مكانيسم انتقال اسناد تجاري(همين مكانيسم در قانون تجارت هم

(است )ت.ق 245ماده.

ق» حواله كرد«بنابراين ولو در برات عبارت و كنوانسيون ژنو برات.نوشته نشده باشد برات طبق ت ايران

و ظهرنويسي است .قابل انتقال

مي 309اين حكم به وجب ماده چك هم قابل 312و به موجب ماده. گردد نيز در مورد سفته نيز اجرا

(ظهرنويسي است و همه موارد را شامل ). انتقال به وسيله ظهرنويسي. . شودميحكم اين مواد مطلق است

و نبود عبارت .در برات علي السويه است»حوال كرد«بنابراين بود
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و به هيچ طريق نميپول هميشه قاب و انتقال است و انتقال بودن را از پول توان اين ويژگيل نقل قابليت نقل

و انتقال هستند ولي اسناد تجاري اگر چه بوجود آمده. گرفت و اصوالً قابل نقل اند تا كار پول را انجام دهند

انتقال دارند از نظر امنيت معامله وجود اسنادي كه هميشه قابليت. توان اين ويژگي را از آنها گرفت ولي مي

.داراي مشكل هستند

اگر فرد نتواند سندي غير قابل انتقال داشته باشد كه دروجه شخص معين است ممكن است به اجبار او را

. مجبور كنند سند را به ديگري منتقل كند

و سازمان شركت چك ها بيمه مي هاي دولتي هم در ابل پرداخت قيد كنند عبارت غيرق هايي كه صادر

كه. نمايند مي به نظر مي رسد خط زدن عنوان به حواله كرد چنين اثري ندارد زيرا حداكثر مثل اين است

.عنوان حواله كرد قيد نشده كه باز هم سند قابل انتقال است

و نمي و ظهرنويس ضامن نيست د انتقال به غاير از طريق ظهرنويسي، انتقال مدني است هنده توان به انتقال

.فقط بايد به ضامن اصلي رجوع كرد. رجوع كرد) ظهرنويس(

مي) خارج از سند(ظهرنويسي الزم نيست به نفع اشخاص ثالث به باشد كه بله توان برات را به نفع ضامن،

. ظهرنويسي كرد... دهنده نفع براتگير، به نفع برات

ب ه نفع او ظهرنويسي كند كه در اين صورت ممكن است شخص ثالثي كه به براتگير بدهكار است، برات را

مي مالكيت ما في في. دهد الذمه رخ .الذمه خود مي شودو براتگير مالك ما

مي. براتگير متعهد به پرداخت وجه سند در موعد معين است . تواند آن سند را منتقل كند قبل از آن موعد

و در سررسيد دارنده بعدي به او رجوعميگير خودش به عنوان دارنده سند آن را منتقل يعني برات كند

. كند مي
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12ماده

و شرط صورت گيرد« هر شرطي كه ظهرنويسي مبتني بر آن باشد كان لم يكن. ظهرنويسي بايد بدون قيد

.شود محسوب مي

. باشد ظهرنويسي قسمتي از برات باطل مي

.»ظهرنويسي در وجه حامل به منزله ظهرنويسي سفيد است

ميسند تج مكانيسم ظهرنويسي براي انتقال اسناد تجاري است كه شبيه پول. دهد اري كار پول را انجام

و شرط همان. است گونه كه انتقال پول بدون قيد شرط است ظهرنويسي اسناد تجاري هم بايسيت بدون قيد

.باشد

و ظهرنويسي رويه. صحيح استراه حل كنوانسيون ژنو براي ظهرنويسي شروط اين است كه شرط باطل

.قانون ايران هم همين است

و بخشي. ظهرنويسي بخشي از مبلغ برات باطل است زيرا اگر چنين شود بخشي از سند متعلق به فردي

و اين امر مغاير ويژگي اسناد تجاري است چنين ظهرنويسي از نظر تجاري باطل. متعلق به ديگري است

و معتبر اس و گرنه از نظر مدني صحيح .تاست

.ظهرنويسي در وجه حامل معادل ظهرنويسي سفيد است

. بدون اينكه عبارتي بنويسد. ظهرنويسي سفيد عبارت است از اينكه درانده سند فقط پشت آن را امضاء كند

و امضاء گردد ظهرنويسي در وجه حامل اگر در پشت سند مذكور عبارت در وجه حامل پرداخت قيد شود

.شود محسوب مي
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13ماده

مي هرنويسي بايد در برات يا روي برگهظ« و توسط ظهرنويس امضاء شود اي كه ضميمه برات . گردد نوشته

. همچنين ممكن است ظهرنويس فقط اقدام به امضاء نمايد. توان نام ذينفع را ذكر ننمود در ظهرنويسي مي

ر براي اينكه ظهرنويسي داراي) ظهرنويسي سفيد(در صورت اخير) ظهرنويسي سفيد( اعتبار باشد بايد

.»پشتب رات يا روي برگه ضميمه به عمل آيد

.اين ماده راجع به شرايط شكلي ظهرنويسي است

.شرايط اختياري. شرايط الزامي: شود اين شرايط به دو دسته تقسيم مي

:شرايط الزامي

و اقبضا آثار نتيجه اينكه. كتبي بودن؛ اعالم اراده دارنده سند مبني بر انتقال به صورت كتبي.1 قبض

.ظهرنويسي را ندارد

(ظهرنويسي بايد در خود برات صورت گيرد.2 و حتي ممكن است روي برات) رو يا پشت برات.

و صحيح است مي ولي معموالً. ظهرنويسي صورت گردد روي. گيرد ظهرنويسي پشت برات صورت

.برات جايي براي ظهرنويسي وجود ندارد

ا نجام گيرد، بايد معلوم باشد كه اين امضاء به عنوان ظهرنويس برات را ولي اگر روي برات ظهرنويسي

و ضامن محسوب مي شود. كند امضاء مي . اگر دارنده برات روي سند فقط امضاء كند ظهرنويسي نيست

.شود ولي اگر پشت برات را فقط امضاء كند، ظهرنويسي محسوب مي

: در اينجا دو اماره وجود دارد
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م .تعلق به ضامن استامضاي روي سند

.امضاي پشت سند، متعلق به ظهرنويس است

متعلق به كيست آن را ظهرنويسي اگر دليلي نباشد كه امضاي سند. خالف اين دو اماره قابل اثبات است

. دانند مي

را بنابراين اگر كسي كه هيچ. ظهرنويسي بايستي روزي دارنده سند باشد گاه دارندنه سند بنوده پشت سند

. كند ضامن محسوب مي شود نه ظهرنويس، هر چند كه فقط آن را امضاء كرده باشد ضاءام

. در مورد اسناد تجاري تالش قانونگذار بر اين است كه تمام حقوق دارنده سند از خود سند نشأت بگيرد

و انتقال سند. يعني تمام حقوق داخل سند باشد و در نقل ا نتقال است و با چون اين سند قابل نقل بايستي

.كليه حقوق مربوطه منتقل گردد

را. اولويتي ديگري هم وجود دارد كه تا آنجا كه ممكن است امكان ظهرنويسي فراهم باشد سند كار پول

مي انجام مي و نقل وانتقال باشد لذا اسنادي كه كار پول را انجام و بايد هر آن قابل دهند بايستي بتوانند دهد

.باشندبه كرات قابل انتقال 

و در شركتهاي تجارتي ظهرنويسي فضاي بيشتري را اشغال چون فضاي پشت سند ممكن است پر شود،

(كند مي بنابراين براي اينكه امكان ظهرنويسي فراهم باشد مقررات ژنو) معموالً دو امضاء بعالوه مهر شركت.

مي پيش .صورت گيرد) Annex(توان ظهرنويسي روي ضميمه بيني كرده است كه

مي اوراق ضميمه بايستي به گونه اوراق برات. اند شوند كه مسلم باشند به كدام برات ضميمه شده اي طراحي

و داراي شماره خزانهو سفته در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد چاپ مي مي شود در. باشد داري كل لذا

.ت محرز دانستتوان ضميمه بودن اين برگ را به برا صورت درج اين شماره روي ضميمه مي
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.اگر ضميمه محرز نباشد، به چه براتي اضافه شده، قابل قبول نيست

.ت ايران هم اين دو شرط به صورت الزامي بيانه شده است امضاء حداقل كتبي بودن است.ق 246در ماده

و حتماً بايد در خود برات صورت گيرد در حقوق ايران ظهرنويسي در برگ ضميمه پيش .بيني نشده است

و اسم منتقلٌ اليه و. شرايط اختياري در قانون ايران عبارتند از تاريخ البته شرايط اختياري حصري نيست

.مثالً ممكن است با بت ظهر نويسي هم قيد شود

.امضاء به تنهايي در پشت سند به مفهوم ظهرنويسي است

14ماده

مي« . گردد ظهرنويسي موجب انتقال كليه حقوق ناشي از برات

ميد يا رصورتي كه ظهرنويسي به طور سقيد انجام شده باشد، دارنده برات تواند محل سفيد را با نام خود

. نام شخص ديگر پر كند

.برات را مجدداً به صورت سفيد با به نفع شخص ديگري ظهرنويسي نمايد)2

و بدون ظهرنويسي برات را به شخص ثالثي تسليم كند)3 .»بدون پر كردن محل سفيد

(در بند اول صراحتاً بيان شده كه ظهرنويسي مكانيسمي است براي انتقال سند تجاري ت ايران.ق 245ماده.

.البته عبارت مقررات ژنو بهتر است) را هم همين مطلب را بيان كرده

در بند دوم بيان شده است اگر ظهرنويسي به صورت سفيد انجام شده باشد، يعني دارنده سند فقط پشت آن

مي. امضاء كرده باشدرا  :شود دارنده سند از امتيازات زير برخوردار
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در اين صورت غير از كسي كه نام او قيد. تواند آن را با ظهرنويسي به نام به ديگري منتقل كندمي)1

.شده ديگري حق استفاده را ندارد

و به ديگري منتقل كندمي)2 .تواند آن را به صورت سفيد ظهرنويسي كند

مي. ويسي آن را منتقل كندبيرون ظهرن)3 در. تواند برات را منتقل كند يعني از طريق قبض واقباض

و مسئوليت ظهرنويسي را ندارد اين صورت آن فرد ظهرنويس محسوب نمي .شود

ق و انتقال اسناد تجاري بيان نشده است.در و اقباض به عنوان مكانيسم نقل (ت ايران قبض و سفته. برات

بي39 فقط در ماده)و چك و اقباض براي انتقال سهام نام اليحه قانونني شركتهاي سهامي مكانيسم قبض

مي. به رسميت شناهخته شده است در بنابراين توان از مالك اين ماده براي كليه اسناد در وجه حامل يا

.حكم آن استفاده كرد

مي- .سند در وجه حامل است» در وجه حامل«شود وقتي قيد

مي وقتي سند به صورت- .شود در حكم اسناد در وجه حامل است سفيد امضاء

مي. است)ضامن(ظهرنويس هم مسئول است رود به معناي ضامن وقتي ظهرنويس در مقابل ضامن به كار

.اصطالحي است نه مسئول

15ماده

و پرداخت برات است« مي. در صورت نبودن شرط مخالف ظهرنويس ضامن قبول تواند هر گونه ظهرنويس

در اين صورت ظهرنويس ديگر در قبال اشخاصي كه متعاقباً برات به نفع. رنويسي مجدد را ممنوع نمايدظه

.»باشد آنان ظهرنويسي شده است مسئول نمي
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شناسايي شده است، اما ظهرنويسي فقط انتقال14ظهرنويسي به عنوان مكانيسمي براي انتقال برات در ماده

عالوه بر آن ظهرنويس دو نوع. گيرد تبه بر برات مودر انتقال قرار نمينيست با ظهرنويسي فقط حقوق متر

.كند مسئوليت پيدا مي

 مسئوليت ناشي از نكول)1

 مسئوليت ناشي از عدم پرداخت)2

رو شود، دارنده برات مطابق مقررات ژنو، از اين حق برخوردار گير روبه يعني اگر برات با نكول برات

و وجه سند را مورد مطالبه قرار دهدشود كه به ظهرنويس مراجعه مي به تعبير ديگر با نكول برات دين. كند

.مؤجل به دين حال تبديل مي شود

ت دارنده برات حق دارد،.ق 237گير واقع شود، مطابق ماده در حقوق ايران هم اگر برات مورد نكول برات

و از او ضامن بخواهد س از دادن ضامن خودداري كند آن در صورتي كه ظهرنوي. به ظهرنويس مراجعه كند

.شود گهع دين موجل به دين حال تبديل مي

و قانون ژنو، در صورتي دارنده برات از حق مراجعه برخوردار مي كه بر اساس قانون تجارت ايران شود

.نسبت به برات نكول شده اعتراض نكول يا واخواست نكول به عمل آمده باشد

.اختناشي از عدم پرد: مسئوليت دوم

و برات اگر هنگام سررسيد دارنده برات به برات گير به هر علتي از پرداخت خودداري كن، گير مراجعه كند

هم مطابق ماده(ند كه به همه مسئولين از جمله ظهرنويسان رجوع كند: اين حق را دارنده برات پيدا مي

و قانون يكنواخت ژنو.ق 249 )ت
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ميالبته دارنده سند وظايفي دارد كه هر. دهده اگر به آنها عمل نكند حق مراجعه به ظهرنويس را از دست

(دو نوع مسئوليت ياد شده قابليت سلب دارد [شرط عدم مسئوليت. در قانون تجارت ايران] مقررات ژنو)

و به نظر مي مي نصي در اين زمنيه وجود ندارد را رسد كه ظهرنويس تواند هنگام ظهرنويسي اين مسئوليت

.د سلب كند، واين شرط معتبر استاز خو

و اگر خود دارنده بپذيرند كه زيرا اگر ظهرنويس دراري مسئوليت تضامني است به خاططر دارنده سند است

را دارنده سند اگر نمي. اين حق را از خود سلب كند، پس از اين شرط معتبر است خواست اين نوع برات

.كرد قبول نمي

:قسمت دوم

اثر ممنوعيت ظهرنويسي است كه اگر عليرغم ممنوعيت، ظهرنويسي صروت گيرد، شخص يا اشخاصي كه

. توانند به اين ظهرنويس رجوع كنند اند نمي دارنده سند شده

اگر برات به دست. تجار در روابطي كه با هم دارند ممكن است در يك دوره كوتاه نقدينگي نداشته باشند

مي)، تاجر رقيبغيرتاجر(فردي نااهل  و و سماجت حتي موجب ورشكستگي بيفتند توند با رجوع به تاجر

افراد جوابگو باشند، لذا ظهرنويسي سند را ممنوع خواهند در مقابل ساير لذا تجار در مواردي نمي. تاجر شود

.كنند مي

16ماده

مي« در.ودش كسي كه برات را در اختيار دارد به عنوان دارنده قاني برات شناخته مشروط بر اينكه ثابت كند

حتي اگر آخرين ظهرنويس به صورت سفيد. ها، برات را تحصيل كرده است نتبجه ترتب متوالي ظهرنويسي

مي در اينجا ظهرنويسي. به عمل آمده ابشد يك. شود هاي حذف شده كان لم يكن تلقي در صورتي كه



35 

ميظهرنويسي سفيد قبل از يك ظهرنويسي ديگرا نجام شده شود كسي كه اقدام به ظهرنويسي باشد، فرض

.اخير كرده خود از طريق ظهرنويسي سفيد برات را تحصيل كرده است

اگر شخصي به هر علتي براتي را از دست دهد در اختيار دارنده برات با اثبات حق خود به طريق مذكور در

با. تسليم كندفوق موظف نيست برات را به كسي كه مدعي است آن را از دست داده  مگر اينكه برات را

.»سوء نيت به دست آورده يا تحصيل آن مرتكب تقصير سنگين شده باشد

افتد، ممكن است نام او در برات نباشد، يا سند در وجه حامل باشد، ممكن وقتي برات به دست كسي مي

 ...است ظهرنويسي به نام يا سفيد باشد، 

اي اگر ظهرنويسي«را دارنده قانوني سند شناخت به شرط اينكه كسي كه سند را در دست دارد بايد او

و تأخر ظهرنويسي. ها مرتب باشد متعدد است رشته ظهرنويسي .ها معلوم باشد تقدم

. زيرا مقررات حاكم بر اسناد تجاري، فقط به منظور حمايت از حقوق آخرين درانده سند وضع نشده است

كنندگان فقط يكي به عنوان مديون دد دخالت دارند، از بين همه امضاءدر سند تجاري كه امضاء كنندگان متع

.اصلي شناخته مي شود

به همين دليل است كه مطابق مقررات اكم بر اساناد. بقيه امضاءكنندگان مسئول هستند ولي مديون نيتسند

و تجاري مسئولي كه مديون نيست اگر وجه سند را پرداخت كند يا عليه او طرح دعوي شود  حق مراجعه

.طرح دعوي به ايادي ماقبل را دارد

حق امضاء كننده مسئول پس از پرداخت يا طرح دعوي عليه او، به عنوان دارنه سند شناخنته مي و فقط شود

.زيرا اگر بتواند به ايادي مابعد رجوع كند موجب دور است. راجعه به ايادي ماقبل را دارد
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ا و تأخر براي اينكه دارنده سند يا هر يك ز امضاءكنندگان بتوانند به ايادي ماقبل رجوع كنند بايد تقدم

(اماضاها مشخص باشد )مشخص باشد رشته ظهرنويسي.

هدف از اين ماده اين است كه اگر قانونگذار براي ظهرنويس مسئوليت تضامني در نظر گرفته به دليل اين

نت است كه مي و اگر او واند به ايادي ماقبل رجوع كند به دليل مشخص تواند به ايادي ماقبل رجوع كند

.كسي هم نبايد بتواند به او رجوع كند) نبودن رشته ظهرنويسي

ق به 249ولي در ماده.ت ايران مقرره صريحي در اين خصوص نداريم.در آمده ظهرنويس حق دارد

و به برات مي ظهرنويسان ماقبل ظ دهنده مراجعه كند كامالً مستفاد هرنويسي نتواند به علت شود كه اگر

نامرتب بودن رشته ظهرنويسي به ايادي ما قبل رجوع كند دارنده سند هم نبايد حق داشته باشد به او رجوع 

.كند

ها در وجه شخص معين باشد، مسلماً رشته ها تماماً با نام باشد، يعني ظهرنويسي اگر ظهرنويسي

.ي مرتب است ظهرنويس

وج)ب(،)ب(الف در وجه  ...و)ج(ه در

د وجه حامل(ها سفيد اگر تمام ظهرنويسي حق) يا بشد باز هم مشكلي وجود ندارد، زيرا هر امضاء كننده

به عالوه وقتي. كند چه كسي به او رجوع كند رجوع به هر امضاء كنننده ديگر را دارد زيرا براي او فرق نمي

.داند قانونگذار ظهرنويسي سفيد را صحيح مي

.اين مودر مرتب بودن رشته ظهرنويسي شرط باشدنبايستي در

و برخي با نام باشد دهد كه برخي ظهرنويسي نامرتب بودن رشته ظهرنويسي وقتي رخ مي براي. ها سفيد

:ها مقررات ژنو دو ده حل اراده كرده مرتب كردن اين ظهرنويسي
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مي14مطابق ماده)1 م، ظهرنويسي سفيد را به اين. عين تبديل كردتوان به ظهرنويسي در وجه شخص

مي طريق رشته ظهرنويسي .شود ها مرتب

يعني ظهرنويسي. وري آن خط بكشد. سفيد را حذف كند توان ظهرنويسيمي16مطابق همينماده)2

و رشته ظهرنويسي مرتب است. سفيد حذف شود .و انگار ظهرنويسي سفيد وجود ندارد،

ميها سفيد است دانده در حالتي كه هم ظهرنويسي كند او هم به يك ظهنويس ديگر به يكي از انها رجوع

اند توانند به افرادي كه به ديگران مراجعه كرده ها نمي ولي هيچ كدام از ظهرنويس....و به همين ترتيب 

.رجوع كنند

مي در حقيقت ترتيب مراجعه )ولو فرضاً(ند: ها بر هم، رتشه ظهرنويسي را مشخص

ميكسي كه درانده قانوني به شرط اينكه شرط. توان سند را از دست او خارج ركد شود، نمي سند محسوب

الذكر رعايت شود حتي اگر ثابت شود سند مسروقه بوده يا گم شده يا به عنف از ديگري اخذ شدذه فوق

 ...و

.توان عليه دارنده سند طرح دعوي كرد باز هم با اثاب سه مورد فوق نمي

مي مثالً سندي به سرقت رفته .توان ادعايي طرح كرد عليه دارنده قانوني سند نمي. شود به ديگري منتقل

به) سارق(از ديدگاه مدني در چنين حالتي درانده سند حقي ندارد، زيرا يد ما قبل او و حقي نداشته كه بوده

.او منتقل كند

ب ولي از ديدگاه تجاري، درانده سند ذيحف شناخته مي اطالع بوده، حسن نيتيشود زيرا از اشكال سند

.داشته
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و اسناد تجاري عليه دارنده قانوني باحسن نيت ... ادعاهاييي مثل سرقت، خيانت در امانيت، مفقود شدن

.اين ادعا بايستي عليه فردي كه مرتكب تخلف شده مطرح گردد. قابل طرح نيست

و سند را تحصيل كرده بها. زيرا دارند قانوني با حسن نيت معامله ركه گر سند به سرقت رفته بود، نبايد

بلكه بايد كسي ضرر كند كه سند از او به سرقت رفته يا ازسند خود. ضرر دارنده با حسن نيت مطرح گردد

 ...مواظبت نكرده 

سو. اي از اين امتياز برخوردارد است كه حسن نيت داشته باشد البته تنها دارنده ء نيت مالك تشخيص

.است» اطالع«

تقصير عمده، عمدنيست بلكه. la faute lourde(grave). شود) عمده(كه فرد مرتكب تقصير سنگين يا اين

.احتياطي بزرگ است بي

و. اصطالحي فرانسوي است كه در حقوق رم هم وجود داشته است) سنگين(تقصير عمده در حقوق رم

و تقلب است . فراسنه تقصير عمده معادل تدليس

 بي احتياطي مهم-

) تدليس، تقلب(عمد-

و پاس قبول كند مرتكب تقصير سنگين 5،000،000به عنوانمثال فردي يك چك توماني را از يك فرد آس

.اصل هم بر عدم ارتكاب سوء نيت يا تقصير عمده است. شده است
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17ماده

به اشخاصي كه عليه آنان به موجب برات اقامه دعوي شده است نمي« ايرادات توانند در قبال دارنه برات

با. دهنده يا با دارندگان قبلي برات استناد كنند مبتني بر روابط شخصي با برات مگر آنكه درانده مذكور

.»تحصيل براع عالماً به زيان مديون عمل كرده باشد

به موجب اين اصل ايرادات مبتني. است» غير قابل استنا بودن ايرادات«اين ماده متضمن اصل بسيار مشهور

.بط مبنايي، در خصوص اسناد تجاري قابل استماع نيستبر روا

وقتي براتي صادر. شود، پشت اين امضاء يك رابطه حقوقي قبلي موجود است هر سند تجاري كه امضاء مي

و طلبي از برات اي با برات كننده برات معامله شود، يعني صادر مي كه گير داشته است گير داشته است

.ل كندخواهد اين طلب را وصو مي

و از او برات گرفته است اي با براته برات هم معامله همچنين دارند و از او طلبي پيدا كرده .دهنده داشته

و قابليت طرح دعوي عليه آن موجود دارد و معتبر است .اين رابطه مبنايي موجود

(استكه مستقل از رابطه مبنايي. شود ولي اگرسند تجاري صادر شد، تعهد جديدي ايجاد مي اصل.

. اند امضاء كنندگان اسناد تجاري تعهدات مستقلي را پذيرفته) تجريدي بودن اسناد تجاري

و ايرادات مربوط به آن استناد كند شود نمي پس كسي كه عليه او طرح دعوي مي اين. تواند به روابط مبنايي

و خاص اسناد تجاري است . اصل با قواعد حقوق مدني سازگار نيست

و بعدها در اسناد توسط آلمان19از اواسط قرن ايناصل ها ابداع شده، سپس وارد رويه قضايي فراسنه شد

.هم وارد شده) مقررات ژنو(المللي بين
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ق ق.در در تدوين مقررات ژنو.ت فراسنه استفاده شده است اين اصل نيامده است.ت ما هم كه از

را مي براي اين كار دو تئوري ارائه. مورد حمايت قرار دهند خواستند از طريق فرمولي دارنده سند تجاري

:شد

:سوءنيت-تئوري فرانسوي حسن نيت)1

و دارنده با سوء نيت مودر حمايت اين اصل. يعني فقط دارنده داراي حسن نيت مورد حمايت است

.نيست

هم) علم به تناهيي كافي نيست. حسن نيت به تنهايي كافي نيست: تئوري انگليسي عمل)2 شرط عمل

.است

. در نتيجه تركيب هر دو تئوري وارد مقررات ژنو شد

»كننده عمل نكرده باشد دارنده با حسن نيت كه عالماً به زيان صادر«

ولي به نظر استاد اين دو نظريه بازي با الفاظ است، زيرا تا زماني كه دارنده با سوء نيت اقدامي ننموده است

.آورد مشكل پيش نمي

مي اگر كسي اسناد و به بانك ارائه كند، تازه اين بحث پيش آيد كه داراي حسن نيت مفقود شده را پيدا كند

.است يا با سؤء نيت؟ ولي قبل از آن بحث سوء نيت مطرح نيست

و سوء نيت هم عمل وجود دارد و در اكثريت. اثبات ين امر هم بسيار مشكل است. در تئوري حسن نيت

.رسد نتيجه نميوقريب به اتفاق مواردبه
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18ماده

يا هر قيد»، براي وكالت» به منظور اخذ وجه«ارزش براي وصول،«هنگامي كه ظهرنويسي داراي قيد«

اما. تواند تمامي حقوق ناشي از برات را اعمال كند ديگري متضمن معني ساده وكالت باشد دارنده برات مي

.يسي تحت عنوان ظهرنويسي براي وكالت معتبر استاگر به نوبه خود برات را ظهرنويسي كند آن ظهرنو

توانند به ايراداتي استناد كنند كه عليه متعهدين برات در اين نوع ظهر نويسي در قبال داردنده برات فقط مي

.ظهرنويس قابل طرح باشد

.»دكن وكالت حاصل از ظهرنويسي به عنوان وكالت با مرگ موكل يا روي دادن حجر او خاتمه پيدا نمي

اين ماده راجع به نوع دوم ظهرنويسي است يعني ظهرنويسي به منظور وصول يا ظهرنويسي به منظور

.وكالت

بلكه اين. كنند دارندگان اسناد تجاري شخصاً جهت وصول اسناد تجاري مراجعه نمي%99امروزه بيش از

مي كار را به اشخاصي مي و با دقت انجام و افراد اميني هستنددهن سپارند كه اين كار را خوب .د

اگر دارنده سند شخصاً بخواهد وجه سند را وصول كند به كار ديگري. ها هستند اين اشخاص بانك

.دار است مطالبات بازرگانان مطالبات مدت. ردسد نمي

و محل تأديه هر كدام از اين مطالبات هم در جايي است، حتي. دار است معامالت بين بازرگانان عرفاً مدت

.گر در يك شهر باشد در نقاط مختلف شهر استا

و بايد هزينه نمياگر فدي بخواهد سناد تجاري خود را شخصاً وصول كند اوالً به ساير كارهايش و رسد

و دشوار وقت زيادي را تلف كند ثانياً و نقل پول بسيار خطرناك است ثالثاً نگهداري پول هم سخت حمل

.است
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عقل در سرش باشد براي وصول اسناد تجاري خود از بانك خودش استفاده لذا هر تاجري كه يك ذره

! كند مي

و معمول. كنندو براي اين كار از ظهرنويسي به منظور وكالت استفاده مي لذا اين نوع ظهرنويسي بسيار شايع

.است

ظه وقتي اين ظهرنويسي انجام مي رنويسي به عنوان گيرد، لزومي ندارد كه فرمول معيني به كار رود تا اين

.وكالت تحقق پيدا كند، بلكه هر جمله يا عبارت كه معني وكالت يا وصول بدهد درست است

مي وقتي ظهرنويسي به منظور وكالت انجام مي دارنده«عنون. شود گيرد، كسي كه سند به نفع او ظهرنويسي

مي» سند مي را پيدا و تمام حقوق دارنده سند را پيدا مي كند حق وصول كند تواند دارد، اگر وصول نشد

و حتي اقامه دعوي كند .واخواست كند

.اگر ظهرنويسي بدون تصريح انجام گيرد، در حكم ظهرنويسي به مظور انتقال است

و حقوق دارنده سند به چنين فردي منتقل مي به شود، به جز اينكه نمي كليه اختيارات و تواند براي انتقال

وقتي ظهرنويسي به منظور وكالت است. كه اين امر كامالً قابل توجيه است. كندمنظور وثيقه ظهرنويسي 

و وثيقه گذاشتن سند داشته باشد .دليلي ندارد كه حق انتقال

(تواند انجام دهد ظهرنويسي به منظور وكالت مي )حق توكيل دارد.

ه و انتقال با ظهرنويسي به منظور وكالت منافات دارد به در.مين جهت ممنوع استحق وثيقه گذاشتن

مي. توان به روابط مبنايي استناد كرد اينجا مي تواند عليه ظهرنويس به روابط مبنايي خود يعني خوانده متعهد

و لذا مي .تواند نسبت به وكيل او هم به چنين روابطي استناد نمايد استنادكند
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و كسي كه به نام او ظهر و اختيارات به هر حال اين نوع ظهرنويسي وكالت است نويسي شده وكيل است

.وكيل را دارد

و با فوت يا حجر موكل يا وكيل از بين مي مي(.رود مطابق مقررات مدني وكالت عقد جايز است فسخ

)شود

اگر چنين نباشد ممكن است حقوق. خورد ولي دراينجا با فوت يا حجر موكل اين رابطه وكالت بر هم نمي

. هاي قانوني خاص وجود دارد تضييع شود زيرا در حقوق تجارت وجه) موكل بازماندگان(دارند سند جديد 

ميو با انقضاي مهلت .شود هاي مقرر حقوق بازماندگان تضييع

.ت به ظهرنويسي به منظور وكالت پرداخته است.ق 247ماده

زماني ترديد. اصل بر اين است كه ظهرنويسي به منظور انتقال است مگر اينكه خالف آن تصريح شود

.شود وگرنه در صورت ذكرعبارت اختالفي حاصل نمي. شود كه ظهرنويسي سفيد باشد حاصل مي

و حصول اختال، قول دارنده كه مدعي ظهرنويسي به منظور انتقال است نبابراين در صورت سفيد بودن

.مقدم است

مي معموالً بانك مينند: ها براي ظهرنويسي از مهرهايي با عبارت خاص استفاده دهند كه مبينو رسيد هم

.ظهرنويسي به منظور وكالت است

ق هم» ...در اين مورد انتقال واقع نشده ولي دارنده برات...«ت ما هم ذكر شده.در يعني قانون تجارت

مي وكيل را دارنده برات مي و تمام حقوق دارنده سند هم در مورد. باشد داند كه همان حكم كنوانسيون ژنو

.شود اواجرا مي
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و) وكيل(دارنده سند هم در ظهرنويسي به منظور وكالت و اقامه دعوي دارد و اعتراض حق وصول

مي گير هم با پرداخت وجه به وي بري برات هم. شود الذمه اين امر يعني حقوق دارنده سند در مورد وكيل

.بحري است

.آن موارد را استثناء كند) نه با كاغذ ديگر( بنابراين وكيل كليه حقوق دارنده را دارد مگر اينكه در ظهرنويسي

مي در ايران معموالً ظهرنويسي براي وصول در وجه بانك گيرد ولي بانكها تا حد واخواست پيش ها صورت

و تصور مي .كنند حق اقامه دعوي ندارند مي روند

دع1315كنند از آنجا كه مطابق قانون وكالت بانكها تصور مي وي به عنوان وكالت دارند،، كسانيكه حق اقامه

مي247بايد پرونه وكالت دادگستري يا وكالت اتفاقي داشته باشند، لذا عليرغم تصريح ماده  به، فكر كنند

و جرم است .موجب قانون وكالت عمل آنان دخالت در امر وكالت

و قانون وكالت قانون عام عام الحق،و. ولي پاسخ صحيح اين است كه قانون تجارت قانون خاص است

و هر كسي كه به نفع او ظهرنويسي به منظور وصول. كند خاص سابق را نسخ نمي انجام) وكالت(لذا بانكها

و هم دارند  گيرد حق اقامه دعوي

19ماده

يا هر قيد ديگر متضمن» ارزش براي وثيقه«،»ارزش براي تضمين«هنگامي كه ظهرنويسي داراي قيد«

ميارزش ضمانت باشد، دارنده  كه برات تواند كليه حقوق ناشي از آن را اعمال كند، اما در صورتي

.ظهرنويسي توسط او انجام گيرد فقط اعتبار ظهرنويسي به عنوان وكالت را دارد

توانند عليه دارنده اين سند به ايرادات مبتني بر روابط شخصي خود با ظهرنويس استناد متعهدين برات نمي

.»مذكور با تحصيل برات عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد مگر اينكه دارنده. كنند
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تاجر هر قدر از امكانات مالي خوبي. گيرد در اين نوع ظهرنويسي سند به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار مي

.هايي از زمان به پول نياز داشته باشد برخوردار باشد اين امكان وجود دارد در برهه

مي. كه دوست با اين پول كار كنند مثل بانكها اي هم پول دارند عده كنند از كسانيكه با پول بانكها استقبال

و به آنه سود دهند مي. آنها كار كنند . كنند ولي براي ددن وام مطالبه تضمين

و مصالح آنها ايجاب مي (كند كه تضمين بگيرند لذا بانكها موظفند گرفتن وثيقه بلكي بسيار خوب)وثيقه.

و بهترين نوع وثيقه است، ولي اوالً وثايق ملكي به اندازه كافي وجود ندارد ثانياً تنظيم سند رسمي است

و تشريفات سنگيني دارد .رهن هزينه

و براي تاجر صرف نمي× تجار معموالً پول را براي مدت كوتاه مي (كند وثيقه ملكي بگذارد واهند هزينه.

و  كه. مال منقول هم مطلبو نيستوثيقه) ...تنظيم سند، مفاصاحساب زيرا وقتي وثيقه منقول مطمئن ست

و طويلي براي نگهداري اين اموال است تحويل وثيقه و آن هم نيازمند تشكيالت عريض .گير باشد

. گيرد، نگهداري آن هم آسان است ولي وثيقه گذاشتن يك سند تجاري هزينه ندارد، بسيار سريع انجام مي

 ...!گيرد رود، رطوبت نمي هم به سراغ آن نميزند، موش بيد نمي

.المللي اين نوع ظهرنويسي را پذيرفته است لذاست كه مقررات بين

و به وثيقه پذيرفته مي چنين. شود كه متعهدين آنها افراد معتبري باشند سند تجاري در صورتي معتبر است

.سندي قابل اسكنت هم هست

ميوقتي تاجر به جاي اسكنت سند را وثيق  100،000،000مبلغ سند مثالً. گذارد كه به همه پول نياز ندارده

اسكنت كردن سند به طور كامل موجب پرداخت نرخ اسكنت بدون. نياز دارد 10،000،000است ولي او به

.شود ضرورت مي
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و كليه حقوق دارنده در اين صورت هم كسي كه به نفع او ظهرنويسي شده درانده سند محسوب مي شود

:سند را دارد به جز

 حق انتقال، ظهرنويسي به منظور انتقال)1

.ظهرنويسي به منظور وثيقه گذاري مجدد)2

و مديون مبلغ آن را بپردازد، با ظهرنويسي نسند به او منتقل مي و مجدداً اگر سررسيد دين فرا رسد شود

سيد كسي كه به نفع او شود ولي اگر در رسيد دين مذكور تأديه نگردد، در سرر دارنده سند محسوب مي

.ظهرنويسي به منظور وثيقه شده، حق دارد

با از سوي ديگر متعهدين برات نمي توانند در ماقبل دارنده سند به ايرادات مبنايي كه در روابط شخصي كه

مي. اند استناد كنند ظهرنويسي داشته  شود، زيرا يعني اصل غير قابل استناد بودن ايرادات هم در اينجا اعمال

.شود دارنده شخص ثالث ذيحق در سند محسوب مي

.البته دارنده بايد با حسن ينت باشد يعني عالماً سند را عليه مديون استفاده نكند

.اين نوع ظهرنويسي در قانون تجارت ايران راه يافته است

ق .248- 247-246-245. ماده به ظهرنويسي اختصاص يافته است4ت.در

و ماده ترجمه بالت4اين مي» هو بهو«صرف ق چهار ماده قانون تجارت سابق فرانسه و در ت فرانسه.باشد

به. هم اين نوع ظهرنويسي وجود نداشته است با توجه به اينكه در قانون تجارت سكوت كرده است بايد

و رهن دين جايز نيست. حقوق مدني رجوع كرد .در حقوق مدني ما رهن عين پذيرفته شده
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د قولي بايد توجه و اين قاعده فقهي با مقتضيات تجاري سازگاري.اشت آنچه در م آمده از فقه گرتفه شده

مي. ندارد و فروش. زنند امروز در روابط تجاري حرف اول را اسناد در بورس اوراق بهادار ورقه سهم خريد

.شود مي

يني شده كه مديرانب، پيش1347در اليحه قانوني اصالح قانون تجارت راجع به شركتهاي سهامي مصوب

هاي سهامي بايستي تعدادي از سهام خود را به عنوان وثيقه به شركت بسپارند تا در صورت بروز شركت

و خسارت مزبور جبران گردد .خسارت از عمل آنها اين سهام فروخته شده

مي. حتي در قانون عمليات بانكي بدون ربا، از انواع وثايق سفته آمده است سفته را براي توان ولذا وقتي

وثيقه صادر كرد بايد بتوان آن را وثيقه ظهرنويسي هم كرد البته بايستي اين موضوع در قانون جديد تصريح 

.شود

20ماده

معذلك ظهرنويسي. ظهرنويسي مؤخر بر سررسيد داراي آثار مترتب بر ظهرنويسي قبل از سررسيد است«

انقضاي مهلت مقرر جهت واخواست فقط آثار انتقال متعاقب واخواست عدم تأديه يا ظهرنويسي پس از 

.باشد عادي را دارا مي

در صورتيكه دليل مخالف موجود نباشد ظهرنويسي فاق تاريخ به منزله ظهرنويسي قبل انقضاي مهلت مقرر

.»شود براي واخواست تلقي مي

س اين ماده به اين سوال مهم پاسخ داده كه تا كي مي ررسيد؟ يا پس از آن هم امكان توان ظهرنويسي كرد؟ تا

 ندارد؟

مي. ظهرنويسي تا زمان واخواست امكان دارد . گيرد واخواست هم پس از سررسيد صورت
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در. اگر دارنده از واخواست معاف باشد، امكان ظهرنويسي تا پايان مهلت واخواست امكان پذير است زيرا

.شده است ژنو دارنده از واخواست معاف برخي موارد در كنوانسيون

و تأخر واخواست بر ظهرنويسي بايستي تاريخ ظهرنويسي معلوم باشد كه. براي تعيين تقدم در صورتي

و در مهلت انجام گرفته تاريخ ظهرنويسي معلوم نباشد فرض مي . شود كه ظهرنويسي قبل از انقضاي تاريخ

.البته اين اماره تاب اثبات خالف را دارد

و: مبحث دوم  نكولدر قبول

21ماده

مي« گير تواند، در اقامتگاه برات تا هنگام سررسيد دارنده برات يا هر شخصي كه برات را در تصرف دارد

.»برات را جهت گرفتن قبولي به وي ارائه نمايد

اما صرف نوشتن نام براتگير عليه او ايجاد تعهد. يكي از شرايط اساسي برات، قيد نام براتگير در برات است

.در صورتي براتگير در قبال دارنده برات متعهد به پرداخت خواهدبود كه برات را قبول كرده باشد.ندك نمي

و بتواند به نفع دارنده آن ايجاد اعتبار كند بايد مودر قبول براتگير واقع شود . برات براي آنكه كامل شود

و. افتد يعني در كشورهاي مختلف جهان در آخرين مرحله برات به دست بانكها مي يعني دارندگان برات

.كنند سفته سند را اسكنت مي

زيرا در برخي موارد اين كنند بانكها مقادير زيادي پول دارند كه براي استفاده از آنها، اين پول را اسكنت مي

در. مدت مورد استفاده قرار داد توان در سرمايه گذاري بلند پولها را نمي و بانكها بسيار راغب هستند

. هاي كوتاه مدت اسناد تجاري را اسكنت كنند سيدسرر
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.لذا بسياري از اسناد تجاري در سررسيد نزد بانكهاست

لذا به نفع دارنده. گير ايجاد نكرده است براتي كه قبول نشده قاب اسكنت نيست، زيرا تعهدي براي برات

.كنداست كه قبل از سررسيد قبولي برات را بگيرد تا بتواند از آن استفاده 

و دارنده مي و وجه برات را مطالبه كند البته گرفتن قبولي الزامي ندارد مگر اينكه. تواند در سررسيد قبولي

.در برات شرط شده باشد كه دارنده بايد قبولي بگيرد

مي. گرفتن قبولي هم مهلت مضيقي ندارد تواند هر زماني را كه مناسب تشخيص دهد براي گرفتنو دارنده

.دام كندقبولي اق

به. الزم ينست دارنده برات شخصاً براي گرفتن قبولي اقدام كند اين كار ممكن است توسط دارنده سند

آنچه كه در زمان متداول است اين است كه بانكها به وكالت از دارندگان اسناد تجاري. ديگري محول شود

.كنند براي گرفتن قبولي اقدام مي

ممكن است براتگير در جاهاي مختلف. اقامتگاه براتگير به وي ارائه شود برات براي گرفتن قبولي بايد در

بلكه فقط. توان برات را براي قبولي به او عرضه كرد حضور پيدا كند، در هر جا كه براتگير حاضر شود، نمي

ت دهنده زيرا براتگير بايد بتواند بررسي كند كه برا. توان برات را براي قبولي ارائه كرد در اقامتگاه مي

و دفاتر وي در اقامتگاه او وجود دارد و اسناد تجاري اگر در غير از اقامتگاه قبول. بدهكار است يا خير؟

در حاليكه طبق قاعده امتناع از نكول يا قبول نكو است ولي در انيجا چنين. شود نكند، نكول محسوب نمي

.نيست
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22ماده

مي در برات برات« كه دهنده دارنده موظف است در زمان معين يا بدون قيد زمان برات را تواند قيد كند

. جهت اخذ قبولي ارائه نمايد

و به به استثناي مواردي كه برات نزد شخص ثالث يا در محلي غير از اقامتگاه براتگير قابل تأديه است

د استثناي موردي كه سررسيد برات به وعده از رؤيت تعيين شده است برات دهنده مي ارنده برات را تواند

.از ارائه آن جهت قبولي منع كند

.دهنده ممكن است قيد كند كه ارائه برات براي قبولي قبل از زمان معين انجام نگيرد همچنين برات

تواند قيد كند كه برات در زمان معين يا بدون تعيين زمان جهت اخذ قبولي ارائه شود، مگر هر ظهرنويس مي

.»برات را از گرفتن قبولي منع كرده باشد دهنده، درانده اينكه برات

مي علي و در سررسيد برات را به براتگير ارائه كند االصول دارنده برات ـواند براي گرفتن قبولي اقدام نكند

و مطالبه وجه برات را به طور همزمان انجام دهد و قبولي

مي برات برات را ملزم كند كه حتماً قبولي كند دارنده دهنده ممكناست بهموجب شرطي كه در برات درج

.بگيرد يا در زمان معين قبولي بگيرد

:دهنده در مقابل دارنده برات دو نوع مسئوليت دارد برات

 مسئوليت ناشي از عدم تأديه مسئوليت ناشي از نكول
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لذا نكول سند براي. شود طبق مقررات ژنو در صورت نكول برات دين مؤحل به دين حال تبديل مي

و نمي برات مي دهنده مهم است و والي نكول سند باشد، لذا تواند شرط كند خواهد براي مدت زيادي هول

.در مدت معين براي گرفتن قبولي رجوع كند

مي در قسمت دوم عكس قضيه مطرح شده يعني برات تواند شرط كند كه دارنده برات از گرفتن دهنده

.و خيال او راحت باشد. سيد مورد مراجعه قرا رگيدخواهد تا سرر يعني نمي. قبولي منع شود

و برات و تقاضاي قبولي كند تا گير نكول كند، ارگ دارنده برات عليرغم اين شرط مراجعه كند مسلماً

.دهنده را ندارد سررسيد حق رجوع به برات

:شرط عدم مراجعه جهت گرفتن قبولي در سه مورد ممكن نيست

ق.1 .ابل پرداخت باشدوقتي برات نزد شخص ثالث

.گير قابل پرداخت باشد وقتي كه برات در غير از اقامتگاه برات.2

مي.3 .باشد وقتي برات به وعده از رؤيت

.شود در اين موارد شرط عدم رجوع كأن لم يكن تلقي مي

آن. تواند در برات شرط كند از زمان معيني به بعد جهت گرفتن قبولي مراجعه كند برات دهنده مي فايده

و برات فاقد محل باشد قتي است كه براتو /دهنده حين صدور برات از براتگير طلب نداشته باشد

مي ولي برات دهنده مي (شود داند طبق محاسبات خود در تاريخ معين محل برات تأمين از براتگير طلبكار.

مي) شود مي بر لذا اتگير برات را نكول تواند شرط كند پس از آن تاريخ جهت گرفتن قبولي مراجعه كند تا

.ننمايد
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و براي اخذ قبولي شروطي بگذارد ولي اگر برات ظهرنويس هم مي دهنده دارنده تواند نگران قبولي باشد

و. تواند گرفتن قبولي را شرط كند برات را از گرفتن قبولي منع كرده ظهرنويس نمي زيرا دارنده برات

.ظهرنويس مأخوذ به همان برات است

م قمعادل اين .ها شرط كردن آن ممكن استت ايران نيامده ولي طبق اصل توافق اراده.اده در

23ماده

برات دهنده ممكن. براتهاي به وعده از رؤيت بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور جهت قبولي ارائه شود«

مي. تر كند است اين مهلت را كمتر يا زياد .»توانند آن را كمتر كنند ظهرنويسان فقط

ميسررس در. باشد يد برات به چها طريق قابل تعيين است كه يك نوع آن تعيين سررسيد به وعده از رؤيت

هاي مضيق تكليف بلكه بايد در مهلت. تواند هر وقت خواست برات را ارائه كند اين حالت دارنده برات نمي

.برات مشخص شود

با كرده افرادي كه چنين سندي را امضاء و لذا مهلت. يد زودتر تكليف آنها روشن شودآند مسئوليت دارند

:يكساله براي ارائه تعيين كرده است

و مي .توان خالف آن توافق كرد مهلت يكساله قاعده آمره نيست

تواند بيشتر از مهلت تعيين شده يا مهلت تواند مهلت تعيين كند ولي اين مهلت نمي ظهرنويس هم مي

.يكساله باشد

.ت ايران هم آمده است.ق 276و 275و 274اين ماده در موا
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توافقي يا مهلت(نيامده ولي اين مهلت حتماً بايد كمتر از مهلت مقرر 276اگر چه مهلت كمتر در ماده

و) يكساله و ظهرنويس به كليه مندرجات سند مأخوذ هستند اگر مهلت بيشتر تعيين كند باشد زيرا دارنده

.دهنده است برخالف حقوق برات

24ماده

توانند اشخاص ذينفع نمي. گير حق دارد تقاضا كند فرداي روزي كه برات ارائه شده مجدداً ارائه شود برات«

نامه قيد ادعا كنند كه به اين تقاضا ترتيب اثر داده نشده است مگر اينكه عدم اجابت تقاضا در واخواست

.شده باشد

.»او باقي بگذارد دارنده برات ملزم نيست برات را به تقاضاي براتگير نزد

مي طبق اين ماده براتگير مي يا ـواند به دارنده بگويد فردا مراجعه كن كه من ببينم برات را توانم قبول كنم

زيرا اين حق كامالً قابل توجيه. دهنده از او طلب درا يا خير براتگري بايد بتواند بررسي كند كه برات. خير

.است

.د بررسي كندزيرا ممكن است در آن لحظه نتوان

و نكول، نكول محسوب نمي. تواند اين تقاضا را نپذيردو دارنده برات نمي هر چند. شود اين عدم قبول

و قبول، نكول محسوب مي .شو اصوالً امتناع از نكول

و براتگير گفت من تقاضاي مهلت يكروزه كردم، ولي دارنده گفت چنين تقاضايي اگر اختالف حاصل شد،

.رنده برات مقدم استنكرد، حرف دا

و مي در اگر برات. ـوان خالف آن را اثبات كرد تقدم قول دارنده برات اماره است گير اين معنا را

مي. امه درج نمايد» واخواست .شود خالف آن ثابت
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.ت آمده است.ق 235اين مطلب در ماده

25ماده

مي« و با عبارت قبولي در خود برات نوشته مييا» قبول است«شود قبولي. يابد هر عبارت معادل آن محقق

مي. رسد به امضاي براتگير مي .شود امضاي تنهاي براتگير منعكس در روي ورقه قبلوي محسوب

در صورتي كه برات به وعده از رؤيت قابل پرداخت باشد يا به موجب شرط خاص مقرر شده در مهلت

ك ه در آن تاريخ واقع شده است مگر اينكه دارنده برات يعني ارائه شود، قبولي بايد مورخ به تاريخي باشد

در صورت فقدان تريخ دارنده برات برايانكه. بخواهد كه تاريخ ارائه برات به عنوان تاريخ قبولي تعيين گردد

و برات دهنده حفظ كند بايد عدم قيد تاريخ را با ثبت واخواست در  حق راجعه خود را عليه ظهرنويسان

.»ده تسجيل كندمهلت قابل استفا

:كه دو شرط است. اين ماده راجع به شرايط شكلي قبول است

 كتبي بودن)1

 انعكاس قبولي در خود برات)2

از نظر اين مقررات قبولي شفاهي معتبر نيست، زيرا اگر قبولي را به منزله اقرار براتگير تلقي كنيم اين اقرار

.تواند با شهادت شهود اثبات شود مي

.اثبات اعتبار مدني دارد ولي به عنوان قبولي با آثار قانون تجارت نيست قبول شفاهي پس از

و اسناد جداگانه مورد پذيرش نيست مي. قبولي در ضميمه ند تا كليه حقوق اسناد تاجري: اين مقررات سعي

مي. قبولي در سند جداگانه منشأ آثار مربوط به اسناد تجاري نيست. در خود آنها باشد منشأ اثر تواند هر چند

.باشد) طبق مقررات عمومي(مدني 



55 

اگر تاجر ورشكسته شود اسنادي كه پس از تاريخ توقف امضاء كرده تاريخ قبولي بسيار مهم است، مثالً

.باطل است

.ولي باز هم ثبت تاريخ الزامي نيست. يا در براتهاي به وعده از رؤيت تاريخ بسيار مهم است

.قبول است قبولي روي برات يا پشت آن قابل

.شود قبولي محسوب مي� گير روي برات امضاي برات

مگر اينكه تصريح به قبولي شده. شود ظهرنويس محسوب مي� گير پشت برات امضاي برات

.باشد

و: تواند به هر شكلي باشد عبارت قبولي مي .قبول است، چشم، به ديده منت، اشكالي ندارد ... 

در شود برات اگر برات به براتگير ارائه و گير حق دارد كه از دارنده برات بخواهد مراجعه دومي انجام دهد

.مراجعه دوم موضع خودش را روشن كند

و. اگر در مراجعه دوم براتگير برات را قبول كرد، در اينجا تاريخ قبولي مراجعه اول است زيرا اگر دفتر

م. كرد دستك او همراهش بود همان روز اول قبول مي .وجود بوده ولي اطالع نداشته استمحل

مي. تواند هر يك از دو تاريخ را به عنوان تاريخ قبولي محسوب نمايد دارنده سند مي تواند تاريخ اول يعني

مي. را تاريخ قبولي محسوب نمايد .كرد زيرا اگر مقدمات امر فراهم بود همان روز اول امضاء

.آمده است 229و 228در قانون تجارت ما همين مقررات در دو ماد

اگر براتگير برات را قبول كند ولي تاريخ آن را معين نكند تاريخ صدور برات به عنوان تاريخ قبولي تلقي

.مي شود
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(اين هم يك مورد از موارد اماره قانوني است كه خالف آن قابل اثبات است )228ماده.

ول قانون ايران هم صرف امضاي براتگير را قبولي مي ق.ي نگفته روي براتداند هم.ولي قعطاً مطابق ت

و امضاي روي برات قبولي است .امضاي پشت برات ظهرنويسي

(در اين ماده تكليف روشن نيست. كند اگر براتگير برات به وعده از رؤيت را بدون قيد تاريخ نكول مي در.

مي 243ماده)ت ايران ساكت است.ق .داند تاريخ اعتراض را تاريخ نكول

و قانون ژنو اختالف وجودداردد در صورت قبول بدون تاريخ مطابق قانون ايران تاريخ.ر اينجا بين قانون ما

.نيست)] واخواست(تاريخ اعتراض[صدور تاريخ قبول است ولي در قانون ژنو چنين 

26ماده

مي« و شرط است اما براتگير ن قبولي بدون قيد هر تغيير ديگري. مايدتواند آن را محدود به قسمتي از برات

كه در اثر قبول در مندرجات برات صورت گيرد به منزله نكول است با اين وصف براتگير طبق عبارات 

.»باشد قبولي خود متعهد مي

تواند تغييري در براتو نمي. براتگير برات را با در نظر گرفتن تمام شرايط بايد بپذيرد يا آن را نكول كند

.غدهد به جز تغيير مبل

و نسبتاً به مازاد نكول شده است .با كاهش مبلغ، برات نسبت به مبلغ قبول شده قبول

مي.ق 232ماده .گويدت همين را

مي اگر قبولي مشروط به شرط باشد، برات مي. شود نكول شده محسوب تواند با در نظر گرفتن ولي دارنده

.شرط عليه براتگير اقدام كند
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ه.ق 232ماده ميت ايران هم .گويد مين را

27ماده

كه در صورتي كه برات« دهنده در برات محلي را غير از اقامتگاه براتگير تعيين كرده باشد، بدون تعيين فردي

در صورت. تواند هنگامي قبولي نام آن شخص را قيد كندمي براتگير. نزد وي پرداخت بايد صورت گيرد

.متعهد به پرداخت وجه برات در مكان تأديه خواهد بودكننده عدم قيد نام شخص مذكور براتگير قبول

آن تواند هنگامي قبولي در صورتي كه برات در اقامتگاه براتگير قابل پرداخت بشاد او مي جاي ديگري را رد

.»محلي كه تأديه بايد در آنجا انجام گيرد تعيين كند

د داند به چه كسي بايد رجوع ارنده برات نمياگر محل پرداخت برات، محلي غير از اقامتگاه براتگير باشد،

 كند؟

تواند محلي را در همان شهر به عنوان نحل پرداخت تعيين كند، اين شخص معموالً بانك براتگير براتگير مي

.شود اين امر تغيير در مندرجات برات محسوب نمي. است

مي برات در زيرا نمي. نمايدتواند محلي را در همان شهر به عنوان محل پرداخت تعيين گير خواهد برات را

مي مثالً. محل اقامت خود پرداخت نمايد .نويسد، محل پرداخت بانك ملي شعبه بازار هنگام قبولي

مي.ق 234ماده و از آن برداشت اشتباه از اين ماده. شودت اين مفهوم را بيان كرده است ولي بسيار بد

مي برداشت مي ش شود كه حتي براتگير تواند انجام دهد زيرا تغيير هر را تغيير دهد ولي اين كار را نميتواند

مي در مندرجات سند محسوب مي .تواند در همان شهر محل تأديه محل ديگري را تعيين كند شود ولي
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28ماده

.كننده متعهد است كه در سررسيد برات را پرداخت كند براتگير قبول«

مي در صورت عدم تأديه دارنده برات حتي اگر برات تواند عليه براتگير يك دعواي مستقيم دهنده باشد

.»مطالبه كرد49و48توان بر ساس مواد ناشي از برات طرح كند، براي آنچه مي

و به طور معمول. گير پرداخت شود شود قرار بر اين است كه وجه برات توسط برات وقتي برات صادر مي

مي دهنده وقتي به عهده برات برات چون. كند كه محل برات را نزد براتگير تأمين كرده باشد گير برات صادر

مي اگر براتي بر عهده براتگير صادر شده كه محل نداشته باشد براتگير آن را و نكول برات شديداً نكول كند

و اشخاص ديگري كه سند را امضاء كرده به حيثيت تجاري برات مي دهنده . كند اند لطمه وارد

مي اين نكته قابل تأمل است كه برات به: گير با قبول برات اقرار ند معادل مبلغ تعيين شده در برات،

تگير قبول كننده در مقابل دارنده برات متعهد به به همين دليل است كه برا. دهنده بدهكار است برات

.پرداخت وجه برات خواهد بود

.ت ايران هم آمده است.ق 230آنچه در قسمت اول اين ماده آمده در ماده

مي.ق 231با استفاده از ماد .توان استنباط كرد، قبول برات اقرار براتگير به مديون بودن وجه برات استت

.انكار بعد از اقرار مسموع نيست= ده حق نكول ندارد قبول كنن: 231ماده

.شود اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات هم از اين دو ماده استنباط مي
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با» قاعده تجريدي بودن اسناد تجاري«اي به نام در اسناد تجاري قاعده يعني اسناد تجاري به ارتباط خود را

ميهر. اند رابطه حقوقي مبنايي خود قطع كرده بندد مبتني بر يك رابطه امضائي كه بر سند تجاري نقش

.بندد مسلماً اگر اين رابطه مبنايي وجود نداشته باشد امضائي در سند تجاري نقش نمي. حقوقي قبلي است

بر مطابق اين قاعده، امضاء كننده سند تجاري، سند را بدون توجه به رابطه مبنايي امضاء مي و اين رابطه كند

.گذاردد تناشي از امضاي نسد تجاري تأثيري نميروي تعه

و آنچه. تواند يك دعواي مستقل از روابط مبنايي اقامه كند در قسمت دوم ماده آمده است، دارنده سند مي

در خصوص اسناد تجاري راجع به اين سند قابل مطالبه است مطالبه نمايد مثل اصل مبلغ، هزينه واخواست،

و  ...خسارت تأخير تأديه

مي دهنده اين دعوي را حتي برات ممكن است برات در وجه. تواند طرح نمايد اي كه دارنده برات شده

و انتقال به برات برات .دهنده منتقل شده باشد دهنده صادر شده باشد يا پس از نقل

مي حتي برات . طرح كندكننده دعواي مستقل تجاري تواند عليه براتگير قبول دهنده كه دارنده برات شده

.شود دهنده با براتگير رابطه مبنايي داشته است، ولي درانيجا هم اين رابطه مبنايي لحاظ نمي مسلماً برات

او. بيان شده است17اين بر خالف چيزي است كه در ماده زيرا گفتيم كه دارنده به شرطي ايرادات عليه

.باشدقابل استناد نيست، كه عالماً به زيان مديون اقدام نكرده 

يعني اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات اگر چه در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت است ولي دراينجا هم

مي بين برات و براتگير اجرا .شود دهنده

مي: سوال دهنده ايراد كند؟ آيا اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در مقابل تواند در مقابل برات آيا براتگير

 هم قابل اعمال است؟) عالماً به زيانمديون عمل كردهكه(دهنده برات
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هم به نظر مي و حتي برات دهنده را رسد در اينجا قانونگذار شدت عمل بيشتري به خرج داده است

.تواند به رابطه مبنايي اسنتاد كندو براتگير نمي. داند مشمول اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات مي

د و در دعواي جداگانهبلكه براتگير بايد در آن دهنده طبق تئوري دارا شدن اي عليه برات عوي محكوم شود

.مبلغ پرداخت شده را مطالبه نمايد) Enrichissement injuste(بالجهت 

.حقوق آلمان چنين نظري دارد

و براتگير بايد طبق قاعده تصفيه حساب )reglement de compte(حقوق بلژيك هم همين نظر را قبول دارد

.دهنده رجوع كند به برات در دعواي جداگانه

و براتگير مي تواند ايرادات مبتني بر روابط مبنايي را مطرح ولي حقوق فرانسه تا اين حد پيش نرفته است

. كند

. دهنده كه عالماً به زيان مديون عمل كرده قابل اعمال است البته اين حق فقط در مقابل برات

29ماده

كه برات را قبول كرده است قبل از استرداد برات به دارنده آن روي قبولي خط بزند، قبولي اگر براتگيري«

مي. شود رد شده محسوب مي شود كه رد قبولي قبل از استرداد در صورت فقد دليل مخالف اين طور فرض

.آن صورت گرفته است

كنندگان اعالم كرده يا هر يك از امضاء با اين حال در صورتي كه براتگير قبولي خود را كتباً به دارنده برات

.»باشد باشد، مطابق شرايط قبولي در قبال آن اشخاص مسئول مي
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كسانيكه بايد. آيد كه بايد اسناد زيادي را امضاء كنند اين يك حالت رواني است كه براين افرادي پيش مي

م اسناد زيادي را امضاء كنند معموالً اول سند را امضاء مي .خواننديكنند بعد

اول. يعني برات را قبول كند بعد روي قبولي خط بزند. چنين وضعي ممكن است براي براتگير رخ دهد

مي فكر مي تا زماني برات قبول شده را به دارنده نداده. شود مديون نيست كرده مديون است بعد متوجه

.تواند روي آن خط بزند مي

ن ازمياگر برات را پس از قبولي به دارنده داد و قبولي را خط بزند، زيرا نكول بعد تواند آن را پس بگيرد

.قبول كه مسموع نيست

اگر روي قبولي خط خورده باشد واختالف حاصل شود كه خط خوردن قبل از استرداد بوده يا خير، حرف

يك. براتگير مقدم است اماره اصل اين است كه خط خورد قبل از استرداد بوده است البته اين اماره

.پذير است خالف

. تواند روي قبولي خط بزند اش را اعالم كرده باشد، نمي ممكن است براتگير قبالً به صورت كتبي قبولي

.قبولي حتماً بايد روي سند انجام گيرد. شود اعالم قبولي، قبولي محسوب نمي

.استرداد به دارنده برات ولي قبولي كه مسبوق به قبولي كتبي قبلي باشد قابل خط زدن نيست حتي قبل از

.قبولي در اوراق جداگانه اثر قبولي تجاري ندارد ولي طبق قواعد عمومي قابل رجوع است

 در ضمانت: فصل چهارم

30ماده

.پرداخت تمام يا قسمت از مبلغ برات ممكن است با ضمانت تضمين گردد«
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.»تواند تحقق پيدا كندمي كنندگان برات اين تضمين توسط شخص ثالث يا وسيله يكي از امضاء

از افرادي كه برات را امضاء مي :كنند عبارتند

 دهنده برات-

 كننده براتگير قبول-

 ظهرنويس-

 كننده شخص ثالث قبول-

.افرادي ممكن است تحت عنوان ضامن در برات مداخله نمايند-

مي. ممكن است تمام مبلغ برات تضمني شود يا بخشي از آن باشد يا جزء كساني تواند شخص ثالث ضامن

مي. باشد كه قبالً در سند مداخله كرده مثالً. تواند تحت دو عنوان در سند مداخله كرده باشد يعني يك فرد

و ضامن، برات و ضامن، ظهرنويس و ضامن براتگير .دهنده

.در اين صورت اگر طبق يك عنوان مسئوليت او از بين رفت طبق عنوان ديگر همچنان سوال است

31ماده

مي ضمانت در برات يا روي برگ« . آيد ضميمه به عمل

ضمانت توسط ضامن. يا هر عبارت معادل آن بيان مي شود» براي ضمانت اعتبار دارد«ضمانت با عبات

.گردد امضاء مي

آن در صورتي كه امضاي منعكس در روي برات به براتگير يا برات دهنده تعلق نداشته باشد حمل بر

.ق به ضامن استشود كه متعل مي
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كه در ضمانت بايد قيد شده باشد به نفع چه كسي داده شده است، در غير اين صورت فرض بر اين مي شود

.»دهنده ضمانت تحقق يافته است به نفع برات

:ضمانت از نظر شكلي تابع دو شرط است

 كتبي بودن•

 منعكس در برات يا روي برگ ضميمه•

و از خود سند نشأت بگيرد قانونگذار بر آن است تا كليه حقوق زيرا. دارنده سند در خود سند جمع شود

و انتقال است وبايد كليه حقوق مترتب بر آن انتقل پيدا كند در. سند قابل نقل بنابراين همه تعهدات بايد

.پذير نيست؛ زيرا سند پر شده است ولي در برخي موارد اين امر امكان. خود سند باشد

و باالخره ممكن است پر شود، به موجب همان استداللي كه در مورد پشت سند فضاي محدودي دارد

.ظهرنويسي هم مطرح شد، ضمانت در برگ ضميمه هم ممكن است

.برگ ضميمه باشدرويضمانت بايد

.برگ ضميمه ممكن است متعدد باشد، زيرا برگ ضميمه اول هم ممكن است پر شود

ب كسي كه به عنوان ضامن مداخله مي يعني عبارتي. ايد معلوم كند تحت عنوان ضامن مداخله كره استكند

 اگر ضامن بخواهد فقط امضاء كند. دالب بر معناي ضمانت بنويسد ولي فرمول خاصي نداد

 قبولي� گير روي برات امضاي برات-

 ظهرنويسي� امضاي هر فردي پشت برات-

و برات(امضاي هر فردي-  ضامن�ي براترو) دهنده غير از براتگير
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مي. پذير هستند اين امارات خالف و. افتندو با آوردن دليل مخالف از اعتبار اين ضامن هم از نظر مسئوليت

.آورد بايد معلوم نمايد از چه كسي ضمانت كرده است هم حقوقي كه به دست مي

ضمانت كرده كسي در مواردي معلوم است به عنوان ضامن مداخله كرده است ولي معلوم نيست از چه

زيرا با اين فرض. دهنده ضمانت كرده است است، در اين حالت فرض اين است كه به عنوان ضامن برات

مي افراد بيشتري برئ .شوند الذمه

دهنده را دارد ولي اگر از ظهرنويس چهارم ضمانت كند يعني ضامن پس از پرداخت حق رجوع به برات

چه حق رجوع به ظهرنويس و براتگير قبول را دارد ارم وبراتهاي اول تا .دهنده

مي در حقوق ايران در خصوص ضمانت بدون تعيين مضمون عنه ماده توان از مالك ماده اي نداريم ولي

.اين ماده راجع به پرداخت برات به وسيله شخص ثالث است.ت استفاده كرد.ق 273

و افرادي حاض ر به پرداخت وجه برات باشند پيشنهاد فردي اگر براتگير در سررسيد برات را پرداخت نكند

مي كه افراد بيشتري برئ. پذيرفته مي شود و دارنده بايد پيشنهاد او را بپذيرد الذمه و گرنه مسئول. شوند

.جبران خسارت خواهد بود

و يكي به نفع برات مي مثالً اگر يكي برات را به نفع ظهرنويس دوم ر دهنده ا پردازد، بايد پيشنهاد دوم

و همه ظهرنويس كننده فقط حق رجوع به برات بپذيرد، زيرا در اين صورت ثالث پرداخت ها دهنده را دارد

مي برئ .شوند الذمه

اي تفسير توان گفت، ضمانتي كه مضمونٌ عنه آن مشخص نباشد بايد به گونه با استفاده از مالك اينماده مي

.اي كه در قانون يكنواخت ژنو تصريح شده استن نتيجهيعني هما. شود كه افراد بيشتري برئ الذمه شوند
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32ماده

مي« باشد ضمانت ضامن معتبر ضامن به همان صورتي مسئول است كه مضمونٌ عنه او داراي مسئوليت

.است حتي اگر تعهدي كه از آن ضمانت شده بر هر علتي به استثناي نقض شكلي باطل باشد

و عليهميهنگامي كه ضامن برات را پرداخت كند تمامي حقوق ناشي از برات را عليه مضمون عنه خود

.»آورد كساني كه در قبال مضمون عنه در ارتباط با برات مسئول هستند به دست مي

ضامني كه ضمانت«ت هم بيان شده.ق 249آنچه در بخش اول ماده همان است كه در جزء دوم ماده

.»را كرده فقط با كسي كه از او ضمانت كرده مسئوليت تضامني دارددهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي برات

دهنده، براتگير قبول كننده در مورد در مورد برات. يعني مسئوليت تضامني ضامن به طور مطلق نيست

در. كننده در مورد ظهرنويسان مسئوليت آنان به طور مطلق تضامني است شخص ثالث قبول در حالي كه

.وجود ندارداينجا چنين قيدي 

يعني با در نظر گرفتن مسئوليت مضمونٌ.ٌ عنه او تضامني است مسئوليت ضامن در كادر مسئوليت مضمون

.عنه او هم مسئوليت دارد

بنابراين اگر دارنده سند به علت اهمال خود نتواند به مضمونٌ عنه مراجعه كند حق مراجعه به ضامن آن

بنابراين. كند دارنده به موقع واخواست نمي. ظهرنويسي ضامن داردمثالً. مضمونٌ عنه را نخواهد داشت

و به تبع آن به ضامن ظهرنويس را هم از دست مي .دهد دارنده حق مراجعه به ظهرنويس

بعضي اوقات دارنده سند به مضمون عنه حق مراجعه ندارند ولي به ضامن. ولي به طور مطلق چنين نيست

.حق رجوع دارد
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مي مثالً فردي در مي ايران و بابت خريد آن براتي را ظهرنويسي دهنده كند برات خواهد جنسي بخرد

و براتگير يك شركت بلژيكي است مي. انگليسي از فروشنده و گويد اگر فردي مورد تأييد من باشد

مي برات  دهنده انگليسي جعل شده بعد معلوم يم شود امضاي برات. كنم دهنده انگليسي ضمانت كند، قبول

مي در اين حالت برات. است و از دور خارج مي. شود دهنده انگليسي مسئوليت ندارد شود يا ثابت

(دهنده محجور بوده است برات در) ايرادات قابل قبول استثناي بر اصل غير قابل استناد بودن ايرادات. ولي

.جنين مواردي اگر چه حق رجوع به مضمون عنه وجود دارد

و قتي كه به دليل عدم انجام وظايف قانوني حق رجوع به مضمون عنه وجود ندارد به لذا مقصود اين است

.عنه رجوع به ضامن نيست ولي ايرادات شكلي در خصوص مضمون. توان رجوع كرد ضامن هم نمي

وجه برات را پرداخت كند دارنده سند محسوب) مديون اصلي(دهنده طبق قاعده كلي هر كس جز برات

و حق رجو مي ولي حق رجوع به ايادي ما بعد را ندارد زيرا موجب. به ايادي ما قبل خود را داردعشود

.شود دور مي

و. كند فردي كه ضامن ظهرنويس سوم شده است وجه برات را پرداخت مي او حق دارد به ظهرنويس سوم

و برات و اول و براتگير قبول دوم و پنجم را ولي حق رجوع به ظهرنويس. كننده رجوع كند دهنده چهارم

.ندارد

و هر كس مضمونٌ عنه حق رجوع به او را دارد ضامن پرداخت كننده حق رجوع به مضمونٌ عنه خود

.تواند رجوع كند مي

حتي ضامني كه عليه او طرح دعوي شده ولي پرداخت نكرده، حق رجوع دارد زيرا در غير اين صورت

.ع شده استو حقوق وي تضيي. ممكن است مواعد قانوني بگذرد
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ق حق.در ت ايران در خصوص ظهرنويس صراحتاً قيد شده است، اگر عليه ظهرنويس اقامه دعوي شود او

(رجوع به ايادي ما قبل دارد در مورد ضامن هم با استفاده از وحدت مالك اين ماده چنين)ت.ق 288ماده.

. است

و ايادي مابعد مضمون عنه يعني دارنده برات. خود نيز مسئول است ضامن در مقابل آخرين دارنده برات

.را دارند3حق رجوع به ضامن ظهرنويس5و4جز ظهرنويس 

و كسانيكه را كه مضمون عنه حق رجوع به در حقوق ايران هم ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد

.ت.ق 282با استفاده مالك ماده) ايادي ماقبل(آنها را دارد 

 در سررسيد: فصل پنجم

33ماده

مي« :هاي زير صادر شود تواند به صورت برات

 به رؤيت•

 به وعده از رؤيت•

 به وعده از تاريخ برات•

 به سررسيد روز معين•

و يا براتهايي كه بايد به اقساط پرداخت گردند باطل براتهاي داراي سررسيد هايي غير از موارد فوق

.»شوند محسوب مي
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و سفته اسنادي هستند كه براي مي معامالت مدتبرات و قريب. گيرند دار مورد استفاده قرار اكثريت عظيم

مي به اتفاق معامالت بين بازرگانان به صورت مدت .گيرد دار انجام

در. افتد كه تاجري جنسي را از تاجر ديگر به صورت نقد خريداري كند بسيار به ندرت اتفاق مي اسنادي كه

مي مورد معامالت مدت و سفته دار به كار برده . شوند عبارتند از برات

و. چك قانوناً براي معامالت نقدي بايد به كار گرفته شود در ايران چك براي همه معامالت اعم از نقد

مي مدت مي دار مورد استفاده قرار و خالف آنچه رويه همه دنياست و. باشد گيرد خالف قاعده، خالف قانون

و اجتماعي و آن هم به دليل امتيازات. ناشي از همين موضوع استبسياري از مشكالت اقتصادي

.اي است كه به چك تعلق گرفته است فايده بي

. العاده اهميت دارد لذا تعيين سررسيد در برات فوق

:توان به اشكال مختلفي تعيين كرد سررسيد برات را مي

.است يعني برات به محض ارائه بايد تأديه شود» حال«كه معادل: به رؤيت-

:كه در اين صورت ممكن است به سه طريق سررسيد تعيين شود: به وعده-

 به وعده از رؤيت-

 به وعده از تاريخ-

 در سررسيد معين-

و مجاز است ولي هيچ تاجري چنين كاري را انجام اگر چه صدور برات با سررسيد برات به رؤيت درست

.زيرا چنين براتي براي پرداخت نقدي است. دهد نمي
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ميدر پرداخت حداقل فايده آن پرداخت ماليات كمتر. كنند نقدي به جاي استفاده از برات از چك استفاده

.است

و سفته  در هزار3: ماليات برات

چك 200مقطوع: ماليات چك  ريال براي هر قطعه

.اگر سررسيد به يكي از طرق فوق نباشد يا به اقساط باشد، اين برگ برات نيست

34ماده

از. به محض ارائه قابل پرداخت است برات به رؤيت« چنين براتي بايد جهت پرداخت ظرف مدت يكسال

مي برات. تاريخ صدور ارائه شود اين مواعد ممكن است وسيله. تر كند تواند مهلت را كمتر يا زياد دهنده

.ظهرنويسان كوتاه شود

در چنين. جهت تأديه ارائه نگردد برات دهنده ممكن است مقرر بدارد كه برات به رؤيت قبل از زمان معيني

.»شود موردي مهلت ارائه از آن زمان شروع مي

و گرنه بدون البته به شرط آنكه برات. برات به رؤيت به محض ارائه قابل پرداخت است گير آن را قبول كند

مي. قبول براتگير مسئوليتي ندارد . تواند برات به رؤيت را هم نكول كند براتگير

مي.ق 242ماده قبول شد بايد بالفاصله پرداخت) برات به رؤيت(هر گاه برات بي وعده«گويدت هم

.»گردد

اگر سررسيد برات به رويت بود دارنده برات مكلف است برات را ظرف مدت مقرر قانوني به براتگير ارائه

و وجه آن را مطالبه كند .نمايد
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مي.ق 274ماده(.اين موعد مقرر قانوني يكسال از تاريخ صدور است )داردت هم همين حكم را مقرر

و برات دهنده مي (تواند آن را كمتر يا بيشتر كند اين مهلت يكسال جنبه آمرده ندارد و.ق 275از ماده. ت

)شود وحدت مالك آن اين حكم استنابط مي

مي دهنده نمي برات و هر خواهد براي مدت طوالني مسئوليت تضامني داشته باشد چه زودتر از اين خواهد

مسئوليت رهايي يابد به عالوه ممكن است براتگير امروز تا يك سدتي برات را بپردازد ولي معلوم نيست 

.لذا معموالً اين مهلت كمتر مي شود. دريك سال بعد براتگير وجه را بپردازد يا ورشكسته نشده باشد

ش آن را ندارند، زيرا ظهرنويسان به كليه توانند اين مهلت را كوتاه كنند ولي حق افزاي ظهرنويسان مي

.مندرجات براي مأخوذ است

از برات دهنده مي در برات به رويت.يك تاريخ به بعد به براتگير رجوع نمايدتواند در برات مقرر نمايد كه

.محل برات از ابتدا نزد براتگير تأمين شده است ولي اين مهلت براي اين است كه براتگير غافلگير نشود

و به محض رويت بايد بپردازد ولي در اين مهلت برات دهنده مي به زيرا مهلتي براي فكر كردن ندارد تواند

.مهلت يكسال از اين تاريخ شروع مي شود. او اطالع دهد

35ماده

مي« .شود سررسيد برات به وعده از رؤيت يا به وسيله تاريخ قبولي يا توسط تاريخ اعتراض تعيين

كننده حمل بر اين مي شود كه آخرين دن اعتراض قبولي بدون تاريخ در قبال براتگير قبولدر صورت نبو

.»روز مهلت مقرر جهت قبولي صورت گرفته است
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وقتي سررسيد برات به وعده از رؤيت باشد بايد تاريخ رؤيت معلوم باشد وگرنه تاريخ سررسيد هم معلوم

ميپس در مورد براتهاي به وعده از رؤيت. نيست در. كند تاريخ نقش بسيار اساسي ايفا با اين وجود تاريخ

.قبولي شرط الزامي نيست

مي. اگر قبولي بدون قيد تاريخ انجام گيرد يعني. شود تاريخ ثبت واخواست به عنوان تاريخ قبولي محسوب

مي. برات حتماً بايد واخواست شود )228ه ماد(شود در حقوق ايران تاريخ صدور تاريخ رؤيت محسوب

مي به موجب مقررات ژنو برات(اگر واخواست مطابق مقررات ژنو الزم نياشد تواند به موجب شرطي دهنده

توان در برات قيد ولي در حقوق ما چنين شرطي نمي. در برات دارنده برات را از واخواست معاف نمايد

و چنين شرطي باطل است ق زيرا واخواست هزينه. شود و) اعده يك قاعده آمره استبردار است لذا اين

شود كه قبولي در آخرين روز برات به وعده از رؤيت هم بدون قيد تاريخ قبول شده است چنين فرض مي

.مهلت مقرر انجام شده است

36ماده

سررسيد براتي كه به وعده يك يا چند ماه از تاريخ صدور يا تاريخ رؤيت صادر شده مقابل ماهي است«

در صورت نبودن تاريخي كه بتوان سررسيد را با آن مطابقت نمود سررسيد. آن انجام گيرد پر داخت بايد در

. آخرين روز آن ماه محسوب مي شود

و نيم از تاريخ صدور يا تاريخ رؤيت صادر شود در محاسبه ابتدا چنانچه برات به وعده يك يا چند ماه

. شود ماههايي كه كال هستند در نظر گرفته مي

ك يا آخر ماه تعيين شده باشد منظور از اين) نيمه ژانويه، نيمه فوريه غيره(ه سررسيد آغاز يا وسط موقعي

و آخرين روز ماه است .اصطالحات اتبدا، پانزدهم
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يا پانزده روز مبين يك يا دو هفته نيست بلكه يك مهلت هشت روزه يا پانزده» هشت روز«اصطالحات

.باشد روزه واقعي مي

.»متضمن يك مهلت پانزده روزه است» ماه نيم«اصطالح

مي. المللي است اين مقررات، مقررات بين برات به وعده ممكن. تواند انجام گيرد ولي در حقوق داخلي هم

.از تاريخ صدور باشداست از رؤيت يا 

و سررسيد برات دو ماه از تاريخ صدور باشد85بهمن29اگر تاريخ صدور آن. باشد ردين فرو29سررسيد

.خواهد بود 86

31اگر تاريخ صدور. شود اگر تاريخ سررسيد در آن ماه وجود نداشته باشد آخرين روز آن ماه محسوب مي

و سررسيد آن دو ماه از تاريخ صدور باشد، سررسيد .آبان است30شهريور

و نيم باشد، ابتدا ماه كامل را محاسبه مي به اگر وعده چند ماه و پانزده روز ميكنيم . كنيم آن اضافه

 آذر�5 دو ماه نيم از تاريخ صدور� شهريور20تاريخ صدور

 ماه1: اول ماه

)ماه31يا30يا29(آخرين روز ماه: آخر ماه

 پانزدهم ماه: وسط ماه

)روز تمام8(يك هفته نيست: هشت روز

)روز تمام15(دو هفته نيست: روز 15
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 روز15: نيم ماه

صورتي كه براتي در روز معين در محلي قابل پرداخت است كه تقويم آن محل با تقويم مكاندر«:37ماده

شود كه تاريخ سررسيد بر اساس تقويم محل پرداخت تعيين شده صدور تفاوت دارد اين طور فرض مي

.است

ور مقابل اگر برات به وعده از تاريخ صدور بين دو محل صادر شده كه تقويم آنها متفاوت باشد روز صد

مي روز تقويم محل پرداخت قرار داده مي و بدين ترتيب سررسيد تعيين .شود شود

مي مهلت .شود هاي مقرر جهت ارائه برات مطابق مقررات پاراگراف فوق تعيين

و يا حتي مندرجات سند نشان دهد كه قصد اين بوده مقررات در صورتي كه شرط پيش بيني شده در برات

».شود اين مقررات اعمال نميديگري مجري باشد 

و اين مقررات بين برات يك سند پرداخت بين اگر سررسيد برات به وعده از تاريخ. المللي هستند المللي

و محل پرداخت دو كشور با تقويم و كشور محل صدور .هاي مختلف باشد صدور باشد

و تاريخ صدور با15اگر محل صدور كويت و محل پرداخت امارات و سررسيد هم يك ماه رمضان شد

و در امارات  :رمضان باشد، در اين حالت14رمضان كويت،15پس از صدور باشد

كه 15 مي14رمضان كويت (گيرد رمضان در امارات است مبدأ محاسبه يك ماه قرار )پاراگراف دوم.

)پاراگراف اول(

و مي آ اين مقررات جنبه تكميلي دارد نه جنبه آمره .نها توافق كردتوان بر خالف
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 در پرداخت: فصل ششم

38ماده

دارنده برات به وعده از تاريخ معين يا به وعده از تاريخ صدور يا به وعده از رؤيت بايد برات را جهت«

آن(پرداخت يا روز سررسيد يا يكي از دو روز غيرتعطيلي  .ارائه نمايد) كاري متعاقب

ا ميارائه برات به يك اتاق پاياپاي به منزله .»شود رائه آن جهت پرداخت تلقي

ت آمده است كه در سررسيد.ق 279در ماده. اولين وظيفه دارنده برات در سررسيد برات را ادامه نمايد

اين عبارت صحيح نيست زيرا بدون ارائه برات مطالبه وجه آن هيچ تكليفي. بايد وجه برات را مطالبه نمايد

.كند براي براتگير ايجاد نمي

دو نون ايران برات بايد در سررسيد مطالبه شود ولي در مقررات ژنو آمده استدر قا روز سررسيد يا ظرف

.يعني مهلت بيشتري براي دارنده قرار داده است. روز غير تعطيل آينده

يعني به طور فيزيكي پول از يك حساب به حساب. در بانكها اتاقي به نام اتاق پاياپاي بوجود آمده است

.شود زي نميديگر وار

االختيار تمام در اتاق پاياپاي نمايندگان تام. گيرد وصول چك بين بانكها از طريق اتاق پاياپاي انجام مي

مي. بانكها حضور دارند و نماينده نماينده بانك وصول كننده چك آن بانك را از آن حساب بستانكار كند

مي بانك محال .دكنٌ عليه هم بانك را به آن بانك بدهكار

مي. گيرد اين كار تا پايان وقت اداري انجام مي بهو در پايان حساب بين بانكها تسويه و بانكي كه گردد

.كند بانك ديگر بدهكار شده است با صدور چك عهده بانك مركزي بدهي خود را پرداخت مي
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ئه به براتگير براي مطالبه ارائه برات به بانك براي وصول به منزله ارا. تمام بانكها شعب اتاق پاياپاي هستند

.وجه آن است

39ماده

براتگير حق دارد با پرداخت برات از دارنده برات بخواهد كه برات را با قيد دريافت وجه به او تسليم«

.تواند پرداخت قسمتي از برات را رد كند دارنده برات نمي. نمايد

هم تواند تقاضا كند كه اين در صورت پرداخت قسمتي از برات مي و رسيدي پرداخت در برات قيد شود

.»به او داده شود

مي. خواهد برات را پرداخت كند براتگير مي تواند از دارنده بخواهد هم برات را به او تسليم در اين صورت

و هم در آن قيد كند وجه برات وصل شد آن. كند وجود اصل برات در دست براتگير اماره پرداخت وجه

آن. است مي لذا براي محكم. قابل اثبات استولي خالف در كاري تواند از او بخواهد پرداخت وجه را

.برات بنويسد

مديون. كه كامالً خالف قانون مدني است. تواند پرداخت قسمتي از مبلغ برات رد كند دارنده برات نمي

.»توند دائن را به قبلو بخشي از مبلغ دين مجبور نمايد نمي

تواند از دارنده برات بخواهد كه اخذ مبلغ مأخوذه را در برات قيد نمايد، به عالوه در اين حالت براتگير مي

. در مقابل آن مبلغ به براتگير هم رسيد بدهد

40ماده

. توان مجبور كرد كه قبل از سررسيد وجه برات را دريافت كند دارنده برات را نمي«
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ميبراتگيري كه قل از سررسيد مي ببرات را .نمايد پردازد به ضرر خود اقدام

مي كسي كه در سررسيد برات را پرداخت مي شود، مگر اينكه از ناحيه او تقلبي كند قانوناً برئ الذمه شناخته

و يا اينكه مرتكب تقصير سنگيني شده باشد، بر اوست كه منظم بودن رشته ظهرنويسي را صورت گرفته ها

.»عهده او نيست كه صحت امضاءات ظهرنويسان را كنترل كند بررسي كند، ليكن بر

بر در حقوق تجارت اين قاعده وجود دارد كه هر كسي بدهي خود را زودتر از زمان مقرر پرداخت مي كند

مي. شود اساس نرخ تنزيل مبلغي از آن كسر مي تواند از دريافت زودتر تنزيل شده خودداري دارنده برات

و در سررسيد .پول خود را به صورت كامل دريافت دارد كند

مي. پرداخت نمايد) بدون تنزيل(البته اگر براتگير تمام مبلغ برات را رسد خودداري از دريافت به نظر

و درست نباشد بلكه براتگير مي تواند زودتر از موعد كل مبلغ برات را به صندوق دادگستري بسپارد

.الذمه شود برئ

كل.ل ماده پرداخت مبلغ تنزيل شده زودتر از موعد استپس مقصود از بحش او وگرنه درمقابل پرداخت

 مبلغ برات خودداري از دريافت وجهي ندارد

زيرا اين. پرداخت كننده اگر زودتر از سررسيد پردخت كند، ممكن است مجبور شود دوباره پرداخت كند

از.يدآ اسناد معموالً به صورت در وجه حامل يا در حكم آن در مي و ممكن است دارنده واقعي سند را

و اثبات دست بدهد، گم كند يا به سرقت رود، يا به زور از دارنده اخذ شود، براي جلوگيري از پرداخت

و اين كار زمان مي .برد حق خودش دارنده بايد به مرجع قضايي صالح مراجعه كند

و براتگيري كه ميلغ را زودتر از سررسيد به دارنه پرداخته ...، اگر بعداً معلوم شود برات مفقودي، سرقتي

مي. كند باشد او را برئ الذمه نمي .كند ولي اگر پرداخت در سررسيد باشد، اين پرداخت او را برئ الذمه
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مي.ق 256ماده پرداخت در سررسيد. كند الذمه نمي دارد پرداخت زودتر از موعد براتگير را برئت هم مقرر

ر مياست كه براتگير .كندا برئ الذمه

مي 258ماده مي هم مقرر كند به شرط اينكه مال نزد او توقيف دارد پرداخت در سررسيد فرد را برئ الذمه

.نشده باشد

مي قانون ژنو پرداخت در سررسيد را موجب بري داند، به شرط اينكه براتگير مرتكب الذمه شدن براتگير

.تقصير عمده يا تقلب شنده باشد

و ميتقلب است يا وجه سند در توقيف است ولي ... داند برات سرقتي، مفقودي، قتي است كه براتگير

.پردازد براتگير آن را مي

او تقصير عمده يا بي احتياطي سنگين وقتي است كه وجه سند را به كسي مي پردازد كه از روي ظاهر

و موادي است در دست 10،000،000مثالً براتي. تواند صاحب سند محسوب شود نمي .يك فرد معتاد

و صحت امضاءها را كنترل كند بلكه براتگير فقط بايد رشته. براتگير در سررسيد مسئوليتي ندارد

.ها منظم باشد ها را كنترل كند كه اين ظهرنويسي ظهرنويسي

ست بر خالف تصور كه صدور اسناد در وجه شخص معين از امنيت كافي برخوردار است، در عمل چنين ني

و با امضاي جعلي ظهرنويسي شد .و ممكن است سند به سرقت رود

41ماده

مبلغ برات با پول محل. هنگامي كه برات با پول قابل تأديه است كه در محل پرداخت رايج نيست«

در صورتي كه مديون در سررسيد وجه برات را پرداخت. شود پرداخت به قيمت روز سررسيد پرداخت مي



78 

ميننمايد، دارند بره برات تواند به انتخاب خود در خواست كند كه برات به پول رايج كشور مكان تأديه

.اساس نرخ روز سررسيد يا نرخ روز پرداخت به او تأديه شود

و عادت محل پرداخت مالك تعيين ارزش پول خارجي مي با اين وصف برات دهنده ممكن. شود عرف

.اس نرخ مقرر در برات محاسبه شوداست قيد كند كه مبلغ قابل تأديه بر اس

قررات فوق الذكر در موردي كه برات دهنده شرط كرده باشد كه پرداخت بايد به پول رايج معيني صورت

(گيرد مجري نيست )شرط پرداخت واقعي به پول خارجي.

و كشور محل پرداخت داراي يك هر گاه مبلغ برات عبارت باشد از پولي كه در كشور محل صدور برات

.»شود كه نظر به پول محل پرداخت بوده است نام با ارزش متفاوت باشد، اين طور فرض مي

.و كامالً به توافق طرفين بستگي دارد. تواند پول رايج هر كشوري باشد مبلغ برات مي

مثالً پول. ولي هنگام پرداخت ممكناست مشكل رخ دهد. تواند نوشته شود هنگام صدور برات هر پولي مي

و تهيه آن نيز براي فرد ممكن نباشدمن و فروش. درج در برات در كشور محل تأديه رايج نباشد مثالً خريد

و دولت هم تحت شرايط خاصي ارز مي .فروشد ارز در انحصار دولت است

و پرداخت نمود در اينجا مي . توان مبلغ مندرج در برات را به پول رايج در كشور محل پرداخت محاسبه

ميقانون پو و بانكي هم همين اجازه را در حقوق ايران .دهد لي

و صدور حكم بخواهد و پس از اقامه دعوي اگر براتگير در تاريخ سررسيد وجه سند را پرداخت نكند

مي. در اين مورد اگر قيمت پول خارجي در اين مدت تغيير كرده باشد. بپردازد تواند قيمت روز دارنده

مي. انتخاب نمايدسررسيد يا روز تأديه را  .تواند انتخاب كند يعني هر كدام كه به نفع اوست را
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.اين عالوه بر خسارت تأخير تأديه است

مي بر مبناي نرخ اسكنت كه توسط بانكها اعالم مي بر. شود شود پول خارجي به پول ملي تبديل البته عالوه

مي آن صرافي و نرخ بازار كمي با هم متفاوت استدهد ولي معموالً نرخ ها هم تبديل پول را انجام .بانك

.مالك تشخيص نرخ تبديل عرف است

.اگر در سند تصريح شده باشد كه فقط بايد به يك پول خاص پرداخت شود، بايد اين شرط رعايت شود

پول خاص نباشد مكلف كردن براتگير به تهيه آن پول تكليف مااليطاق اگر در سررسيد امكان پرداخت آن

ب .ودخواهد

و محل پرداخت برات واحد پول يكسان باشد ولي ارزش متفاوت ممكن است در كشور محل صدور برات

و عربستان(باشد  و كانادا/ ريال ايران در اين صورت وجه برات بر مبناي واحد پول محل) دالر آمريكا

مثالً اگر. سبه شودمثالً صورت وجه برات بر مبناي واحد پول محل پرداخت محا. شود پرداخت محاسبه مي

و مبلغ  و محل پرداخت كاناداست بادي 100،000محل صدور آمريكاست دالر كانادا 100،000دالر است

.پرداخت شود

42ماده

مي38در صورت عدم ارائه برات جهت پرداخت در مهلت مقرر در ماده« تواند مبلغ هر يك از متعهدين

ب و مسئوليت دارنده برات ايداع نمايدبرات را در صندوق سپرده مقامات ذيصالح .»ه هزينه

را2دارنده برات بايد برات را در سررسيد يا حداكثر38طبق ماده و وجه آن روز پس از آن برات را ارائه

مي. مطالبه نمايد تواند مبلغ برات اگر دارنده اين كار را نكرد، در اين صورت براتگير يا هر يك از متعهدين

م .خصوص سپردن وجوه بسپاردرا به صندوق
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ولي مشكل صندوق دادگستري. مثل صندوق دادگستري در ايران. اين صندوق يك صندوق دولتي است

مي يران اين است كه دريافت وجه از اين صندوق .گيرد ها به دشواري صورت

.شود با پرداخت متعههد به اين صندوق، او برئ الذمه مي

ل يا عدم تأديه حق مراجعه در مور نكو: فصل هفتم

43ماده

مي« و ساير متعهدين اعمال كند تواند حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان برات دارنده برات :دهنده

:در سررسيد.1

.در صورتي كه پرداخت انجام نشده باشد

.چنانچه تمام يا قسمتي از برات نكول شده باشد: حتي قبل از سررسيد

برات را قبول كرده يا نكرده باشد يا در صورت توقف در صورت ورشكستگي براتگير خواه.2

پرداخت بدهي او حتي اگر اين توقف در پرداخت با حكم دادگاه تسجيل نشده باشد، يا در صورت 

.توقيف اموال او كه غير كافي به نظر برسد

.»دهنده در مورد براتي كه در آن قيد شده گرفتن قبولي الزم نيست در صورت ورشكستگي برات.3

از. مه امضاء كنندگان اسناد تجاري در مقابل دارنده سند مسئوليت تضامني دارنده اين مسئوليت هم قبل

و هم بعد از سررسيد .سررسيد است
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مي:در سررسيد در. تواند به همه افراد فوق رجوع كند در صورت عدم پرداخت دارند اگر يكي از اين افراد

ميسررسيد وجه را پرداخت ساير افراد  .شوند برئ الذمه

تواند به همه آنها مراجعه كند به شرط اينكه به وظيفه قانوني ولي اگر پرداخت صورت نگيرد، دارنده مي

.خود عمل كرده باشد

:قبل از سررسيد در موارد ذيل دارنده برات حق رجوع به مسئولين را دارد: قبل از سررسيد

در حقوق. كند، دارنده حق رجوع به همه مسئولين را داردوقتي براتگير برات را كالً يا جزئاً نكول.1

و اگر برات دهنده ضامن نداد دين مؤجل به دين حال تبديل  ايران دارنده اول بايد ضامن بخواهد

 كه با كنوانسيون ژنو متفاوت است. شود مي

ب. در صورت ورشكسته شدن براتگير حتي اگر برات نكول نشده باشد.2 راتگير زيرا برات به اعتبار

درو باورشكسته شدن وي طبعاً امكان پرداخت. شود صادر مي و دارنده برات داخل وجود ندارد

.غرماء است

.حتي اگر حكم صادر نشده. همچنين اگر براتگير دچار توقف شده باشد•

.يا در صورت توقيف اموال براتگير اگر اين اموال كافي به نظر نرسد•

.مختلف است ها مربوط به كشورهاي اين وضعيت

.اي كه در برات قيد كرده اخذ قبولي الزم نيست ورشكسته شدن برات دهنده.3

افراد مسئول

برات دهنده،
براتگير قبول

كننده
ثالث قبول كننده ظهرنويسان ضامنين
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 قابل توجه است 422و 421دو ماده�در حققو ايران

 421ماده) با رعايت تخفيفات(شود در صورت ورشكسته شدن براتگير دين مؤجل به دين حال تبديل مي

)422ماده(در صورت ورشكسته شدن برات دهنده

و اگر تأمين ندارند، دين مؤجل دارنده مي و از آنها طلب تأمين نمايد تواند به ساير مسئولين مراجعه نمايد

. شود تبديل به دين حال مي

و البته تأمين مي .باشد... تواند وجه نقد، تضمين

44ماده

ش« (ودخودداري از قبول يا امتناع از تأديه بايد به موجب يك سند رسمي تسجيل يا. اعتراض نكول

)اعتراض عدم تأديه

اگر در مورد. هاي مقرر جهت ارائه برات جهت اخذ قبولي صورت گيرد اعتراض نكول بايد به شرح مهلت

مي24بيني شده در ماده پيش تواند قسمت اول نخستين ارائه در آخرين روز مهلت انجام گيرد اعتراض

و ثبت شود .فرداي آن روز تنظيم

عدم تأديه برات قابل پرداخت در روز معين يا برات به وعده از تاريخ صدور يا برات به وعده از اعتراض

. باشد صورت گيرد رؤيت بايد در يكي از دو روز غير تعطيلي متعاقب تاريخي كه برات قابل پرداخت مي

ب بهد از برات به رؤيت اعتراض بايد در شرايط مقرر در پاراگراف فوقاشاگر مورد عبارت الذكر راجع

.اعتراض نكول انجام پذيرد

و اعتراض عدم تأديه معاف مي .كند اعتراض نكول دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت
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يا در مورد توقف براتگير در پرداخت بدهي هايش اعم از اينكه وي برات را قبول كرده باشد يا نكرده باشد

را ديونش نباشد درارنده برات نمي در مورد توقيف اموال وي كه كافي جهت تأديه تواند حق مراجعه خود

و پس از تنظيم اعتراض .اعمال كند مگر پس از ارائه برات به براتگير براي مطالبه وجه آن

در موردي كه حكم ورشكستگي براتگير صادر شده باشد خواه او برات را قبول كرده يا نكرده باشد،

كه دهنده براتهمچنين در موردي كه حكم ورشكستگي  اي كه در برات صادر شده توسط او قيد گرديده

به گرفتن قبولي ضرورت ندارد اعالم شده باشد، حكم اعالم كننده ورشكستگي كافي است براي اين كه

.»دارنده برات امكان دهد كه حق مراجعه خود را اعمال كند

و همان طور كه در حقوق ايران هم مقرر شده دو نوع اعتراض عمدتاً مطرح است، يكي اعتراض نكول

.ديگري اعتراض عدم تأديه

.كلمه واخواست معادل كلمه اعتراض است

و يا در سررسيد از پرداخت برات خودداري كند، دارنده برات بايد اگر براتگير برات را نكول كند

.واخواست كند حسب مورد واخواست نكول يا واخواست عدم تأديه خواهد بود

ميپس واخواست .كند به طور رسمي نكول يا عدم تأديه را تسجيل

 واخواست نكول

را اثر واخواست نكول اين است كه به دارنده سند امكان مي دهد كه قبل از سررسيد بتواند حق رجوع خود

. اعمال كند

.شود طبق قانون ژنو، با نكول دين مؤجل به دين حال تبديل مي
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و اگر نداد دين مؤجل حال تواند از براتمي، دارنده237طبق قانون ايران، ماده دهنده ضامن بخواهد

.شود مي

و. در قانون ما مهلت واخواست صريحاً مقرر نشده است معموالً وقتي گفته نشده در فاصله بين نكول

و گرنه پس از سررسيد خود به خود حق مراجعه بوجود مي .آيد سررسيد داراي فايده است

و سررسيد بايد واخواست صورت گيرد كه در قانون دركنوانسيون ژنو آمده است كه در فاصله بين نكول

.تون از آن استفاده كرد ايران هم مي

و در هيمن در مورد براتهاي به وعده از رؤيت ظرف يكسال از تاريخ صدورر بايد براي قبولي رجوع كند

.مهلت بايد واخواست نكول صورت گيرد

مي البته مهلت يكسال ممكن است .شود كه يا زياد شود كه مهلت واخواست هم كم يا زياد

 اعتراض عدم تأديه

و روز غير تعطيل مهلت ارائه برات براي مطالبه وجه آن صورت د اعتراض عدم تأديه بايد ظرف يكي از

.گيرد

و حداكثر ظرف دو روز پس از سررسيد به مطابق قانون ژنو، دارنده برات بايد برات را در تاريخ سررسيد

و وجه آن را مطالبه نمايد .براتگير ارائه كند

.مهلت دارد اگر اين سند با عدم پرداخت رو به رو شود، دارنده سند براي ثبت واخواست دو روز

مي2ولي ضميمه شماره .دهد اين مهلت را تغيير دهند كنوانسيون اول ژنو به كشورها اجازه

تع10دولت فرانسه اين مهلت را .در حقوق ايران هم اين مدت ده روز است. يين كردهروز
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و ژنو(در صورتي كه سررسيد برات به رؤيت باشد به) طبق قانون ايران دارنده يكسال فرصت دارد برات را

و وجه آن را مطالبه كند .واخواست عدم تأديه هم بايد در همين مدت يكسال انجام گيرد. براتگير ارائه كند

ع دم پرداخت در سررسيد، لذا الزم نيست در سررسيد برات را براي مطالبه وجه ارائه كند نكول برات يعني

و بيهوده است.و نيازي هم به واخواست عدم تأديه نيست .زيرا اين كار لغو

در. قانون تجارت ايران عكس اين مطلب را مقرر داشته است و حتي در صورت واخواست نكول مراجعه

و واخواست عدم و منجر به پرداخت هزينه اضافي سررسيد تأديه ضروري است كه حرف بي ربطي است

.شود مي

و معلوم شود كافي براي پرداخت اگر براتگير دچار توقف شده باشد يا اموال براتگير توقيف شده باشد

و هم واخواست عدم تأديه انجام .دهد ديونش نيست، دارنده هم بايد برات را براي مطالبه وجه آن ارائه كند

ولي. دهد ولي در اين جا اگر حكم ورشكستگي صادر شده باشد كار واخواست عدم تأديه را انجام مي

بي قانون ايران حتي در صورت صدور حكم ورشكستگي، واخواست عدم تأديه را الزم مي داند كه حرف

.ربطي است

 اطالعيه

45ماده

دهنده ظرف مدت دارنده برات بايد اطالعيه در خصوص نكول يا عدم تأديه براي ظهرنويس خود يا برات«

روز غير تعطيلي متعاقب روز اعتراض يا روز ارائه برات در صورت وجود شرط مراجعه بدون هزينه4

ر را دريافت كرده هر ظهرنويس بايد ظرف دو روز غيرتعطيلي متعاقب تاريخ كه اطالعيه مذكو. ارسال دارد
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و آدرس كساني كه اطالعيهيا فوق ما الذكر را فرستاده مراتب وصول اطالعيه را با قيد نام اند به ظهرنويس

و اين ترتيب ادامه پيدا كند تا برسد به برات دهنده هاي مقرر در فوق از تاريخ مهلت. قبل خود اعالم نمايد

.شود دريافت اطالعيه مذكور شروع مي

ميهنگامي شود همين اطالعيه بايد در همان كه مطابق بند فوق اطالعيه به يكي از امضاء كنندگان برات داده

.مدت به ضامن او هم داده شود

در موردي كه يكي از ظهرنويسان آدرس خود را مشخص نكرده باشد يا آن را به صورت غيرخوانا تعيين

ق .بل او داده شودنموده باشد، كافي است كه اطالعيه به ظهرنويس ما

با شخصي كه وظيفه دارد به ارسال اطالعيه اقدام كند مي تواند آن را به هر شكلي كه بخواهد بفرستد حتي

.برگشت دادن صرف برات

در صورتي كه نامه. شخص موظف به ارسال اطالعيه بايد ثابت كند كه ظرف مهلت مقرر اقدام كرده است

مي يني شده به پست داده شده باشدب خصوصي متضمن اطالعيه در مهلت پيش كه، اين طور فرض شود

.رعايت مهلت به عمل آمده است

در كسي كه در مهلت مقرر در فوق مبادرت به دادن اطالعيه نكرده باشد، چيزي را از دست نمي دهد اما اگر

ب .»رات تجاوز كنداثر اهمال او خسارتي وارد شده باشد مسئول جبران آن است، بدون آنكه غرامت از مبلغ

و نكول به براتگير ابالغ مي شود و. واخواست عدم تأديه در حاليكه در اسناد تجاري غير از براتگير

و با دخالت خود قبول مسئوليت تضامني كننده اشخاص ديگري تحت عناوين متفاوت دخالت كرده صادر اند

.اند كرده

و صادر كننده كه واخواست به او ابالغ ميمي فقط براتگير . كنند شود اطالع از نكول يا عدم تأديه پيدا
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اي المللي مقرر داشته، دارنده سند بايد اطالعيه براي اين كه ساير مسئولين غافلگير نشوند، قانونگذار بين

مي. ارسال نمايد مي اين اطالعيه از سوي دارنده به يد ما قبل ارسال و همين طور ادامه پيدا به شود كند تا

ك مي. ننده برسدصادر .شوند بدين ترتيب همه ايادي از نكول يا عدم تأديه مطلع

مي اگر اطالعيه .شود بايد همان اطالعيه را براي ضامن او هم ارسال شود اي براي يكي از مسئولين ارسال

 مهلت ارسال اين اطالعيه

 روز از تاريخ واخواست براي دارنده4

سا2  ير مسئولينروز از تاريخ وصول اطالعيه براي

.اين اطالعيه تشريفات خاصي ندارد ولي بايد كتبي باشد

و) 285و 284ماده(بيني شده در حقوق ايران هم ارسال اطالعيه پيش ولي در ايران فرم اطالعيه مهم است

هم. اطالعيه بايد به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دوقبضه باشد .روز است10مهلت ارسال

 يخ واخواست براي دارندهروز از تار 10

 روز از تاريخ وصول اطالعيه براي ساير مسئولين 10

.در مورد ضمانت اجراي اين مواد در حقوق ايران بين قضات اختالف حاصل شد

حق- يك شعبه دادگاه شهرستان رأي داد كه دارنده در صورت عدم انجام اين وظيفه

.را ندارد-ارسال نشده كه اطالعيه براي آنها–مراجعه به امضاء كنندگان 

شعبه ديگر دادگاه شهرستان رأي داد كه در صورت عدم ارسال اطالعيه حق رجوع به ساير-

.رود مسئولين از بين نمي
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و نظر دوم به عنوان رأي وحدت رويه صحيح تشخيص داده موضوع در هيئت عمومي ديوان مطرح شد

كه دارنده حق مراجعه خود را به ساير امضاء يعني ضمانت اجراي عدم ارسال اطالعيه اين نيست. شد

.دهد كنندگان از دست مي

و فرانسه ضمانت اجرا عدم حق رجوع به و كشورهاي سوئيس م مثل مقررات ژنو لذا در ايران

.كنندگان ينست امضاء

رأي بلكه از اين. صالحيت نسخ قانون را ندارد نسخ نشده است زيرا ديوان اصالً 285و 284مسلماً مواد

شود كه ضمانت اجرا اسقاط حق رجوع نيست، ولي مسلماً طبق قانون مسئوليت اين مطلب استنباط مي

مي مدني، كسي كه مي و نفرستاده مسئول جبران خساراتي است كه در اثر بايد اطالعيه عدم ارسال فرستاده

مي اطالعيه به امضاء .آيد كنندگان وارد

46ماده

از« ميبرات دهنده هر يك بدون«،»بدون هزينه«توانند با درج شرط ظهرنويسان يا هر يك از ضامنين

و اعتراض» اعتراض يا هر شرط معادل ديگر در برات وامضاي آن شرط دارنده برات را از اعتراض نكول

.عدم تأديه به منظور اعمال حق رجوع معاف سازد

و همچنين از دادن اطالعيههاي مقر اين شرط دارنده برات را از ارائه برات در مهلت هاي مربوط معافر

ها به عهده كسي است كه بخواهد از آن عليه دارنده برات استفاده ارائه دليل عدم مراعات مهلت. كند نمي

.كند

كنندگان دهنده درج شده باشد، آثار آن نسبت به همه امضاء در صورتي كه شرط مود بحث توسط برات

از ظهرنويسان يا ضامنين آن را قيد كرده باشد آثار مترتب بر آن فقط نسبت به اگريكي. كند تسري پيدا مي
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به چنانچه عليرغم شرط مندرج در برات، توسط برات. يابد همان شخص سرايت مي دهنده، برات اقدام

و اگر شرط از يكي از ظهرنويسان يا ضامنين ناشي شده اعتراض نمايد، هزينه آن را خود بايد تقبل كند

مي شد، در صورت وجود واخواست هزينهبا .»كنندگان مطالبه كرد توان از كليه امضاء آن را

و دارنده برات بخواهد حق مراجعه خودرا نسبت اگر برات يا سفته با نكول يا عدم پرداخت رو به رو شود

.به همه امضاء كنندگان اعمال كند بايد واخواست نمايد

و هزينه مي ولي برات. سنگين داردواخواست تشريفات دشوار تواند هنگام صدور برات در برات قيد دهنده

.كند دارنده تكليفي براي واخواست ندادر

.تواند بدون واخواست حقوق خود را دريافت دارد در اين صورت دارنده مي

و طرفين با توا. ولي رد حقوق ايران چنين امري ممكن نيست فق زيرا هزينه واخواست نوعي ماليات است

.توانند اين حق اخذ ماليات را از دولت سلب كنند نمي

ا و مطالبه وجه به» حتي در صورت درج اين شرط باز هم دارنده مكلف به ارائه برات و همچنين اطالعيه

مي امضاء .زيرا اين امور هزينه ندارد. باشد كنندگان

و بدون ارائه سند، براتگير تكليفي به پرداخت ندارد زيرا ممكن است اصالً مطلع نباشد يا دارنده را نشناسد

... 

و نكول ضروري است .از سوي ديگر ارسال اطالعيه عدم پرداخت

.دهنده يا يكي از ظهرنويسان درج شود ممكن است اين شرط توسط برات

مي: دهنده در برات درج كرده باشد اگر اين شرط را برات- .يابد اثر آن نسبت به همه تسري
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ظه- به: رنويسان يا ضامنين در برات شرط را درج كرده باشنداگر يكي از اثر آن فقط نسبت

.همان فرد وجود دارد

و اين هزينه از جيب دارنده اگر عليرغم اين شرط دارنده برات واخواست نمايد، هزينه لغوي انجام داده

پر. رفته است داخت هزينه ولي اگر شرط معافيت واخواست توسط ظهرنويس قيد شده باشد، در صورت

 زيرا. واخواست اين وجه از همه قابل مطالبه است

.بدون پرداخت هزينه واخواست حق رجوع به همه را ندارد•

و حتي مبلغ واخواست ضامن• و حتي خسارات وارده همه ضامنين در مقابل كل مبلغ

.هستند

47ماده

و ضمانت برات« اند متضامناً در قبال دارنده برات كردهكليه كساني كه مبادرت به صدور، قبول، ظهرنويسي

مي. مسئوليت دارند تواند عليه كليه اين اشخاص منفرداً يا مجتمعاً اقدام نمايد، بدون آنكه ملزم دارنده برات

.باشد، ترتيب تعهد آنها را از نظر زماني رعايت كند

مي كنندگان برات كه اقدام به پرداخت كرده است همين حق را هر يك از امضاء .باشد دارا

حتي اگر. دارد از اينكه عليه سايرين اقدام نمايد اقامه دعوي عليه يكي از متعهدين دارنده برات را باز نمي

.»اينان پس از كسي كه عليه او اقامه دعوي شده است، متعهد شده باشند

(ت ايران است.ق 249نظير اين ماده، ماده حق) كنندگان مسئوليت تضامني امضاء. وق ايران اصل بر در

و نياز به تصريح قانون دارد و مسئوليت تضامني استثناء است در ساير موارد غير. مسئوليت نسب است

.مسئوليت نسبي است) مثل تعدد صادركننده(مصرح 
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و اگر دو نفر صادركننده داشته باشيم، عمل آنها صدور عمل صدور برات مسئوليت تضامني ايجاد مي كند

و مسئوليت آنها نسبي استبرات واحد اس .ت

و هر دو قبول مشتركاً به صورت نسبي ضامن هستند قبول مشتركاً هم يك قبول محسوب مي .شود

48ماده

مي« :تواند از كسي كه عليه وي حق رجوع خود را اعمال كرده مبالغ زير را مطالبه كند دارنده برات

.ها در صورتي كه بهره در برات قيد شده باشد مبلغ برات قبول نشده يا تأديه نشده به اضافه بهره)1

.درصد6سررسيد به ماخذ از تاريخ بهره)2

و اطالعيه)3 و ساير مخارج مخارج مربوط به واخواست .هاي داده شده

اين كاهش مبلغ بر اساس. چنانچه رجوع قل از سررسيد انجام گيرد چيزي از مبلغ برات بايد كسر گردد

مي) نرخ بانك(رسمي) اسكنت(نرخ تنزيل  .»شود مقرر در تاريخ مراجعه در اقامتگاه دارنده برات محاسبه

 حدود مسئوليت تضامني ضامنين

مي. مبلغ برات)1 مي مبلغ برات قبول نشده، دين مؤجل حال و دارنده و تواند از برات شود دهنده

.تواند مطالبه كند ظهرنويسان مي

د و تأديه نشده از برات و براتگير قابل مطالبه استمبلغ برات قبول شده .هنده ظهرنويس

آن)2 و به وعده از رؤيت به شرط تصريح ميران .بهره قيد شده در براتهاي به رؤيت

(در سال%6بهره از تاريخ سررسيد با نرخ)3 )اين خسارت نيازي به اثبات ندارد.

.هزينه كارشناسيهزينه واخواست، اطالعيه، ساير مخارج مثل هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل،)4



92 

اين در مورد اسناد. اگر وجه برات زودتر پرداخت شود بايستي از آن مبلغ به ميزان نرخ اسكنت كم شود

.تجاري يك قاعده است

49ماده

مي« را كسي كه برات را پرداخت كرده است تواند از اشخاصي كه در مقابل او مسئول هستند مبالغ زير

:مطالبه كند

ك)1 .ه پرداخت كرده استتمامي مبلغي را

.از تاريخي كه تأديه كرده است%6بهره آن مبلغ را به مأخذ)2

.»مخارجي را كه تحمل كرده است)3

، براتگير است چك–به غير از بدهكار اصلي سند كه در مورد برات و در مورد در مورد سفته صادر كننده

مياشخاصي ديگري كه در اين اسناد با امضاي سند- نيز صادركننده شوند در صورت پرداخت دارنده متعهد

مي سند مي و حق پيدا .اند، مورد مطالبه قرار دهند كنند آنچه را كه پرداخت كرده شوند

مي امضاء كننده تواند به اشخاصي كه در مقابل او مسئول است رجوع اي كه وجه برات را پرداخت كند

بشايم، دارنده سند اگر وجه سند را از ظهرنويس ظهرنويس داشته5مثالً اگر درسندي) ايادي ماقبل(كند

و براتگير تواند به ظهرنويس اول، ظهرنويس دوم، برات سوم دريافت كند، ظهرنويس سوم مي دهنده

كه ولي كسي كه مديون اصلي است، اگر پرداخت كرد، چيزي به دست نمي. كننده رجوع كند قبول آورد

چ و با پرداخت برات، بدهي خود را پرداخته استبتواند آن را مورد مطالبه قرار دهد، .ون بدهكار است

:چه مواردي قابل مطالبه است

 مبلغ برات)1
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%6خسارت تأخير تأديه از تاريخ پرداخت به مأخذ)2

حق مخارجي كه انجام داده مثل هزينه)3  ...الوكاله وكيل، كارشناس، هاي بانكي، اقامه دعوي،

50ماده

حق« ميهر متعهدي كه عليه وي تواند رجوع اعمال شده يا در معرض آن قرار دارد كه به وي رجوع شود

و واخواست و رسيد تأديه وجه به وي داده شود با پرداخت وجه برات تقاضا كند كه برات .نامه

و ايادي ما بعد خود را باطل كند هر ظهرنويسي كه برات را پرداخت كرده است مي .»توان ظهرنويس خود

مي كسي كه به وجه مي گير باشد يا هر يك از امضاء كند اعم ازنكه برات سند را پرداخت تواند كنندگان ديگر

. پرداخت برات را موكول به گرفتن اسنادي نمايد

.نامه، سوم رسيد اخذ وجه دوم واخواست. يكي از اين اسناد خود برات است

به عالوه ممكن است فردي سند را ارائه. نياز داردزيرا اگر بخواهد مراجعه خود را اعمال نمايد به اين اسناد

و مجدداً پرداخت آن را مطالبه نمايد .كند

.تواند به اين دريافت اين اسناد موكول است پس پرداخت مي

اگر چه در اختيار بودن سند نزد براتگير يا ساير متعهدان قرينه پرداخت وجه است ولي براي پرهيز از روزه

.د هم مطالبه نمايددار بايستي رسي شك

مي كسي كه وجه برات را پرداخت مي را كند و ايادي ما بعد را كه حق رجوع به او تواند ظهرنويسي خود

حق. به او رجوع كنندزيرا اگر سند را از دست داد ايادي ما بعد نتوانند. دارند باطل كند ايادي ما قبل هم

.رجوع به او را ندارند
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51ماده

ل حق رجوع پس از قبولي قسمتي از برات، كسي كه اقدام به پرداخت آن قسمت از برات در صورت اعما«

و به او رسيد تأديه مي كند كه قبول نشده است، حق دارد تقاضا كند كه اين پرداخت در برات تصريح گردد

و واخوا. وجه نيز داده شود ست نامه عالوه بر آن دارنده برات بايد به او يك رونوشت تصديق شده برات

.»تسليم كند تا براي او امكان مراجعه بعدي فراهم گردد

و قسمتي را نكول كند وقتي قسمتي. براتگير از اين برخوردار است كه قسمتي از مبلغ برات را قوبل كند

و دارنده حق رجوع به امضاء كنندگان سند را دارد نكول شد، برات نسبت به بخش نكول شده حال مي شود

)ظهرنويس-هدهند برات(

تواند اصل سند را بگيرد زيرا دارنده براي وصول مبلغ اگر ظهرنويس مبلغ نكول شده را پرداخت نمايد، نمي

.قبول شده به آن نياز دارد

و در اصل سند هم بايد قيد گردد اين مبلغ توسط ظهرنويس پرداخت شده ظهرنويس مي تواند رسيد بگيرد

.ظهرنويس داده شود تا بتواند حق رجوع خودش را اعمال كندو يك رونوشت مصدق از برات هم به 

52ماده

مي« تواند در صورت نبودن شرط مخالف اقدام به صدور برات جديد نمايد كسي كه حق رجوع دارد

و قابل پرداخت در اقامتگاه آن متعهد) برات رجوعي( .با سررسيد به رؤيت به عهده يكي از متعهدين

و حق تمبر برات رجوعي نيز49و48مبلغ مذكور در مواد برات رجوعي عالوه بر شامل حق داللي

.باشد مي
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در صورتي كه دارنده برات مبادرت به صدور برات رجوع كند مبلغ آن بر اساس نرخ برات به رؤتيت صادر

و قابل پرداخت در محل اقامت متعهد تعيين مي شود اگر برات رجوعي شده در محل صدور برات اصلي

وسط يكي از ظهرنويسان صادر شود، مبلغ آن بر مبناي نرخ برات به رؤيت صادر شده در محل اقامتت

مي برات و قابل پرداخت در محل اقامت متعهد محاسبه .»شود دهنده برات رجوعي

.اين ماده راجع به برات رجوعي است

مي. در قانون تجارت ما هم موادي راجع به برات رجوعي وجود دارد كه اين 1930شود كه در سال معلوم

ولي در زمان ما به كلي اين. ها به تصويب رسيده هنوز رسم صدور برات رجوعي معمول بوده كنوانسيون

و برات رجوعي صادر نمي .شود رسم در همه جاي دنيا منسوخ شده است

بو. صادركننده برات رجوعي دارنده برات اصلي است ده يا ظهرنويسي بوده كه اين دارنده يا واقعاً دارنده برا

و جانشين دارنده اصلي شده است .مبلغ برات را پرداخت كدره

مسلماً اين متعهد براتگير نيست زيرا علت صدور برات. براتگير برات رجوعي يكي از متعهدين است

.رجوعي عدم پرداخت وجه برات از سوي براتگير است

ميميوقتي برات را با عدم پرداخت براتگير رو به رو . كند شود دارنده ظهرنويس يا صادر كننده رجوع

ممكن است ظهرنويس يا صادركننده توانايي پرداخت نداشته باشند، در اين حالت حاضرند دارنده به عهده

.آنها برات رجوعي صادر كند

و با توجه به نرخ دارنده نيز مي بهره بعداً پول را تواند با بانك صحبت كند تا بانك وجه اين برات را بپردازد

.به بانك بپردازد



96 

مي. برات رجوعي به رؤيت است گردد تا پس از پرداخت وجه آن در سررسيد معموالً در وجه بانك صادر

و مبلغ برات را اخذ كند به ظهرنويس يا صادر :مبلغ برات رجوعي شامل موارد زير است. كننده رجوع كند

 مبلغ برات اصلي)1

يهزنيه واخواست برات اصل)2

 هزينه برات رجوعي)3

)دادخواست، هزنيه دادرسي، حق الوكاله وكيل(هاي انجام شده كليه هزينه)4

 خسارت تأخري تأديه از تاريخ سررسيد برات اصلي تا تاريخ صدور برات رجوعي)5

()حق داللي)6

و براي اين پرداخت حق داللي در اينجا بانك بدهكار نيست ولي وجه آن را پرداخت مي .گيردميكند،

و محل پرداخت برات رجوعي در يك شهر واقع بوده، اين حق داللي يك نرخ اگر محل صدور برات اصلي

.دارد

و محل پرداخت برات رجوعي در دو شهر بوده نرخ متفاوت بوده كمي بيشتر(اگر محل صدور برات اصلي

.و اگر دو كشور بوده است اين مبلغ باز هم بيشتر بوده است) بوده است

و(نرخ داللي است كه در اينجا متفاوت است ولي ساير نرخها وجه برات، هزينه برات رجوعي، واخواست

.ثابت است...) 

)298و ماده 300ماده4بند(در حقوق ايران حق داللي گفته نشده، بلكه به تفاوت نرخ اشاره شده است

ايدر قانون تجارت ايران ن تفاوت نرخ چيست ولي با توجه توضيح داده نشده است كه مقصود از

.كنوانسيون ژنو، معناي تفاوت نرخ كامالً فهميده مي شود
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.اين تفاوت نرخ همان حق داللي است

.رسم صدرو برات رجوعي در زمان ما كامالً منسوخ شده است

53ماده

: پس از انقضاي مهلت مقرر«

 براي ارائه برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت-

ا-  عتراض نكول يا اعتراض عدم تأديهجهت تنظيم

.به منظور ارائه برات جهت تأديه در موردي كه شرط مراجعه بدون مخارج در سند قيد شده باشد-

از دهندته وساير متعهدين به استثناي براتگير قبول دارنده حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان برات كننده

.دهد دست مي

دهنده دارنده برات حق مراجعه لي در مهلت تعيين شده توسط براتدر صورت عدم ارائه برات جهت قبو

و هم به منظور قبولي از دست مي دهد مگر اينكه از عبارات شخص استنباط شود خود را هم جهت تأديه

.دهنده فقط قصد داشته كه خود را از تضمين قبولي معاف سازد كه برات

مي اگر قيد مهلت براي ارائه در ظهرنويسي درج شده .»تواند از آن برخوردار گردد باشد فقط ظهرنويس

.همه مواردي كه در آن مهلت مقرر شده است، ضمانت اجراي آن در اين ماده آمده است

.ظرف يكسال براي وصل رجوع كند� اگر در سررسيد برات به رؤيت باشد

.ظرف يكسال براي اخذ قبولي رجوع كند� اگر سررسيد برات به وعده از رؤيت باشد

.ها ممكن است قانوني يا قراردادي باشد اين مهلت

قابل تغيير
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 اعتراض نكول

و تاريخ سررسيد  هاي به وعهد از رؤيت ظرف يكسال در برات/ در مهلت بين تاريخ نكول

 اعتراض عدم تأديه در براتهاي به رؤيت

 يكسال از تاريخ قبولي

مي رج از اين مهلتعمل كردن دارنده برات در خا :شود ها موجب

دهد به جز حق مراجعه به براتگير دارنده برات حق مراجعه خود را به تمام امضاء كنندگان از دست مي�

.ماند زيرا مديون اصلي است قبول كننده كه اين حق باقي مي

ا ز سررسيد را هم از اگر برات ظرف مدت مقرر براي گرفتن قبولي ارائه نشود، آيا دارنده حق مراجعه پس

مي دست مي  دهد؟ دهد يا فقط حق مراجعه قبل از سررسيد را از دست

دهد مگر اينكه بتوان از عبارات چنين دارنده حق مراجعه را به طور كامل حتي پس از سررسيد از دست مي

.دهد برداشت كرد كه فقط حق رجوع قبل از سررسيد را از دست مي

س باشد عدم رعايت آن موجب از دست دادن حق رجوع به همان اگر مهلت نسبت به يك ظهرنوي

.دهد ظهرنويس را از دست مي

54ماده

هاي مقرر به علت يك مانع غير قابل رفع ممكن در صورتي كه ارائه برات يا تنظيم اعتراض در مهلت«

مي) دستور قانوني دولت يا ساير موارد فورس ماژور(نگردد  .توند تمديد گردد اين مهلت
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بر دارنده برات ملزم است بدون تأخير اطالعيه و عالوه اي در مورد فورس ماژور به ظهرنويس خود بدهكار

براي ساير موارد مقررات ماده. آن بايد مفاد اطالعيه را با قيد تاريخ امضاء در برات يا پيوست آن درج كند

.بودقابل اجرا خواهد 45

فت دارنده برات بايد بدون تأخير برات را براي قبولي جهت پس از اينكه حالت فورس ماژور خاتمه يا

و در صورت لزوم آن را واخواست نمايد .تأديه ارائه دهد

مي30اگر فورس ماژور بيش از تواند اعمال شود بدون روز از تاريخ سررسيد ادامه پيدا كند، حق رجوع

و يا واخواست ضروري باشد .آنكه ارائه

مي30يا به وعده از رؤيت مهلت در مورد برات به رؤيت شود كه دارنده برات روزه از تاريخي شروع

اطالعيه مربوط به فورس ماژور را به ظهرنويس خود داده است حتي اگر اين اطالعيه قبل از تاريخ انقضاي 

روزه به مهلت رؤيت30در خصوص برات به وعهداز رؤيت مهلت. مهلت مقرر براي ارائه داده شده باشد

ميمق .شود رر در برات اضافه

شخصي مربوط به دارنده برات يا مسائل مربوط به كسي كه از طرف او مأموريت به هيچ وجه امور كامالً

و تنظيم اعتراض نمايد از موارد فورس ماژور محسوب نمي .»شود پيدا كدره كه اقدام به ارائه برات

.نظري اين ماده در قانون تجارت ايران وجود ندارد

به هاي مقرر بواسطه فورس ماژور قابل تمديد است ولي دارنده بايد بدون فاصله اطالعيهلتمه اي را

و امضاء كند و آن را در برات قيد و پس از رفع فورس ماژور بالفاصله سند را براي. ظهرنويس خود بدهد

.قبولي يا واخواست ارائه كند

*** 



100 

مياين فصل به بحث راجع به مداخله براي قبول ما دو تأسيس حقوقي. باشد يا مداخله براي پرداخت وجه

و پرداخت برات از سوي شخص ثالث .براي برات داريم كه عبارتند از قبولي شخص ثالث

و در كنار هم آورده است را. لذا قانونگذار مواد مربوط به اين دو مبحث را يكجا جمع كرده ابتدائاً كلياتي

و هم پرداخت توسط شخص ثالثبيان كرده كه هم شامل قبولي  .شخص است

. اين دخالت به دو طريق ممكن است رخ دهد اول اينكه اين موضوع در خود برات مشخص شده باشد

مي برات تواند شخص ثالثي را براي قبولي يا پرداخت وجه معرفي دهنده يا هر يك از ضامنين يا ظهرنويسان

.نمايد

.بيني نشدهو در برات مداخله او پيش. مداخله را صورت دهددوم اينكه شخص ثالث به ميل خود اين

و يكي از امضاء كنندگان مي تواند به عنوان ثالث اين مداخله كننده الزم نيست حتماً شخص ثالث باشد

قبولي براتگير به معناي اقرار به مديون بودن. كننده برات را قبول كند يا وجه را بپردازد به جز براتگير قبول

.و پرداخت وي يعني پرداخت دين خودشاست 

و اراده بايد به محض پرداخت اطالعيهشخص ثالث اي را ارسال نمايد در غير اين صورت مسئول خسارات

.تواند بيش از مبلغ مندرج در برات باشد اين خسارت در هر حال نمي. خواهد بود

 قبولي برات به وسيله شخص ثالث.2

56ماده

ك« ميدر تمامي مواردي حقه قبل از سررسيد دارنده برات در مورد براتي كه تواند مورد قبول قرار گيرد

و آن را قبول كند رجوع دارد، شخص ثالث مي .تواند مداخله
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و يا عند اللزوم در مكان تأديه پرداخت كند دارنده. هر گاه در برات نام شخصي قيد شده كه آن را قبول

ح برات نمي ق مراجعه خود را عليه شخصي كه قيد دخالت ثالث را كرده همچنين تواند قبل از سررسيد

و او از قبول برات عليه امضاءكنندگان بعدي او اعمال كند مگر آنكه برات را به آن شخص ارائه كرده

و اين امتناع با اعتراض تسجيل شده باشد .خودداري ورزيده

ق در موارد ديگر دخالت شخص ثالث دارنده برات مي با اين وصف اگر. بولي شخص ثالث را رد كندتواند

و  اين قبولي را بپذيرد حق مراجعه خود را قبل از سررسيد عليه كسي كه به نفع او مداخله صورت گرفته

.»دهد همچنين عليه ايادي ما بعد او از دست مي

و وجه تواند قبل از سررسيد مرا دارنده برات در مواردي كه قانون يكنواخت ژنو معين كرده مي جعه كند

با نكول برات، دين مؤجل به دين حال. از آن جمله موارد نكول برات است. برات را مورد مطالبه قرار دهد

.شود تبديل مي

و ظهرنويسان را دارد ممكن است شخص ثالثي در مواردي كه برات دهنده حق مراجعه به امضاء كنندگان

و برات را قبول كند ث. مداخله كند ميقبولي شخص .شود الث موجب مرتفع شدن نگراني دارنده برات

:در اين جا بايد قائل به تفكيك بود

بيني شده باشد، دارنده حتماً بايد به شخص ثالث تعيين شده رجوع اگر قبولي شخص ثالث در برات پيش

و اگر شخص ثالث برات را قبول كند، دارنده بايد تا سررسيد صبر كند .كند

و قاعدتاًاگر چه برات توسط بايد دين مؤجل حال شود ولي قبل از رجوع به شخص براتگير نكول شده

زيرا دارنده بايد به كليه مندرجات برات از جمله رجوع به شخص ثالث. شود ثالث دين مؤجل حال نمي

 مراجعه
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د، در بيني نشده باش ولي اگر شخص ثالث به ابتكار خود برات را قبول كند يعني دخالت او در برات پيش

.تواند دخالت شخص ثالث را قبول كند يا قبول نكند اينجا دارنده برات مي

دارنده الزامي به قبول دين مداخله. شود اگر دارنده مداخله شخص ثالث را قبول نكرد دين مؤجل حال مي

.ندارد

57ماده

مي« مي. شود قبولي شخص ثالث در برات قيد گردد كه به نفعمي شود دو تصريح قبولي شخص ثالث امضاء

مي. چه كسي قبولي صورت گرفته است شود كه قبولي به نفع در صورت نبودن اين تصريح فرض

.»دهنده تحقق يافته است برات

مي در قانون ما قبولي در اعتراض قانون ژنو در اين مورد بهتر است زيرا تعهدات مربوط به سند. شود نام قيد

.بايد خود سند صورت گيرد

ولي اگر تعيين. تأثير داردكسي كه به نفع او برات قبول شده ضروري است، زيرا در حقوق افراد تعيين

با اين تلقي. كننده به نفع برات دهنده برات را قبول كرده است كند ثالث قبول نشد، قانونگذار فرض مي

مي. شوند تعداد زيادتري برئ الذمه مي به برات دهنده تواند چون شخث ثالث در صورت پرداخت فقط

و حق مراجعه به ظهرنويسان را ندارد )وقتي كه تصريح نكند(رجوع كد

58ماده

او« و همچنين در قبال ظهرنويسان ما بعد شخصي كه به نفع شخص ثالث قبول كننده در قبال دارنده برات

مي. قبولي صورت گرفته، به همان گونه كه آن شخص مسئول است .باشد مسئول
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ميعليرغم و ضامنين او توانند، با پرداخت مبلغ قبولي شخص ثالث كسي كه به نفع او قبولي روي داده

د رماده  و اعتراض48مذكور و يك صورتحساب در صورتي كه باشد به آنان داده بخواهند، كه برات نامه

.»شود

و هم در مقابل اين شخص ثالث كه برات را قبول مي اياد مابعد شخصي كه به كند هم در قبال دارنده برات

.نفع او قبولي نوشته مسئول خواهد بود

و ظهرنويس مسئول خواهد5و4اگر ثالث به نفع ظهرنويس سوم سند را قبول كرد باشد، در مقابل دارنده

. دهنده مسئول نيستو برات3و2و1بود ولي در مقابل ظهرنويس 

و مسئولين مي ق هر يك از ضامنين و توانند عليرغم و رسيد و با اخذ سند بولي ثالث به دارنده رجوع كند

و  .وجه برات را بپردازد تا بتواند از حق رجوع خود استفاده كند... صورتحساب

 به وسيله شخص ثالث براتپرداخت-3

59ماده

مي« تواند در كليه مواردي كه در سررسيد يا قبل از سررسيد دارنده برات حق مراجعه دارد شخص ثالث

. برات را تأديه كند

.كندبايد بپردازد پرداخت بايد شامل كل مبلغي باشد كه متعهدي كه شخص ثالث به نفع او مداخله مي

دخالت شخص ثالث جهت تأديه برات بايد حداكثر تا فرداي آخرين روزي كه جهت اعتراض عدم تأديه

.»مقرر شده صورت گيرد
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مي) بل از سررسيد يا در سررسيدق(در هر مورد يكه دارنده حق مراجعه دارد به شخص ثالث تواند اقدام

مي. ولي اين پرداخت بايد نسبت به كل مبلغ باشد. پرداخت كند را در حاليكه براتگير تواند بخشي از مبلغ

.نپردازد

در مهلت. مقرر شدهآخرين مهلت پرداخت توسط شخص ثالث فرداي روزي است كه جهت اعتراض ها

و افرادي كه سند را امضاء اسناد تجاري مض يق است زيرا بايد هر چه زودتر تكليف سند مشخص شود

.اند از هول ووال خارج شوند كرده

60ماده

در« در صورتي كه برات توسط اشخاص ثالث معين در مكان پرداخت قبول شده باشد يا اگر اشخاص معين

ام به تأديه برات نمايند دارنده برات محل پرداخت نامشان در برات قيد شده كه در صورت ضرورت اقد

و عنداالقتضاء حداكثر تا فرداي آخرين روزي كه براي اعتراض  بايد برات را به همه اين اشخاص ارائه كند

.تعيين شده است مبادرت به اعتراض عدم تأديه نمايد

ب رات قيد كرده كه چنانچه در اين مهلت اعتراض عدم تأديه به عمل ينايد كسي كه نام شخص ثالث را در

و همچنين ظهرنويسان مابعد او  در صورت لزوم به او مراجعه شود يا كسي كه به نفع او برات قبول شده

.»باشند ديگر مسئول نمي

شخص ثالثي كه نام او در برات قيد شده، بايد وجه برات را بپردازد، برات بايد به او ارائه شود ولي ممكن

ت(است آن شخص در آن محل  اگر در شهر ديگري اقامت داشته باشد. اقامت نداشته باشد) أديهمحل

تكليف دارنده برات در ارائه سند به شخص ثالث تعيين شده تكليفي شاقي است، لذا اين تكليف در 

.شود كه شخص ثالث در همان شهر محل تأديه اقامت دشته باشد صورتي بر دارنده برات تحميل مي
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م قرر اعتراض كند وگرنه حق رجوع به معرفي كننده شخص ثالث وكسي كه به دارند برات بايد در مهلت

.نفع او قبول شده وايادي ما بعد او را ندارد

61ماده

مي« با دارنده براتي كه پرداخت برات وسيله شخص ثالث را رد كند حق مراجعه خود را عليه كساني كه

.»شوند از دست مي دهد دخالت آن شخص بري الذمه مي

مي. نده برات نفع مشروعش در اين است كه وجه برات را مطالبه كنددار كند نبايد اينكه چه كسي پرداخت

.لذا در صورت پيشنهاد شخص ثالث براي تأديه بايد بپذيرد. براي او مهم باشد

ميو اگر نپذيرد حق مراجعه به اشخاصي را كه با دخالت ثالث بري مي الذمه . دهد شوند از دست

62ماده

با رسيد مندرج در برات با قيد نام شخصي كه به نفع او پرداخت پرداخت برات وسيله شخص ثالث بايد«

دهندهد تأديه شود كه برات به نفع برات صورت گرفته تسجيل شود در صورت عدم چنين قيد فرض مي

.شده

و اعتراض .»كننده تسليم شود پرداختنامه چنانچه اعتراض صورت گرفته شده بايد به شخص ثالث برات

مي شخص ثالث پرداخت كننده دارنده سند محسوب مي و تواند آنچه را پرداخت كرده مورد مطالبه شود

و رسيد در خود برات مندرج شود و بايد رسيد داشه باشد .قرار دهد

و اعتراض و شخص ثالث پرداخت كننده بايد اصل برات كه رسيد در آن ذكر شده گيرد تا بتواند را ... نامه

.حق رجوع خود را عمال كند
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63ماده

و« شخص ثالث پرداخت كننده حقوق ناشي از برات را عليه كسي كه به نفع او تأديه صورت گرفته

حق. آورد همچنين عليه كساني كه در قبال شخص اخير الذكر مسئول هستند به دست مي با اين وصف او

.رنويسي كندندارد به نوبه خود چنين براتي را ظه

ي كه به نفع او پرداخت صورت گرفته برات را امضاء الذمه اند برئ كرده ظهرنويساني كه پس از شخص

. شوند مي

در صورت رقابت چندين نفر براي پرداخت به عنوان شخص ثالث، پيشنهاد كسي كه با دخالت او عده

مي بيشتري برئ مي الذمه و. شود شوند، پذيرفته حق شخصي كه با علم اطالع مخالف اين قاعده دخالت كن،

مي مراجعه خود را عليه كساني كه در صورت اعمال آن قاعده برئ .»دهد الذمه مي شوند از دست

مي شخص ثالث پرداخت. اين ماده راجع به حقوق شخص ثالث است و حق رجوع كننده دارند سند شود

مي پيدا مي ب كند واين حق رجوع را و به كليه تواند عليه كسي كه و همچنين ه نفع او پرداخت صورت گرفته

.اشخاصي كه در مقابل او مسئول هستند به دست آورد

راو برات3و2و1اگر شخص ثالثي به نفع ظهرنويس سوم پرداخت كرده حق رجوع به ظهرنويس دهنده

و ثالثو برات2و1زيرا ظهرنويس سوم حق رجوع به ظهرنويس. دارد مي دهنده را دارد .شود جانيشين او

و عمر سند پايان يافته است .ثالث حق ظهرنويسي را ندارد زيرا وجه سند پرداخت شه

مي5و4با اين كار ظهرنويس. تواند وجه سند را مطالبه كند ثالث فقط مي در اسناد تجاري.شوند برئ الذمه

.كند براتگير در سررسيد پرداخت نمي. اشخاص مختلف تحت عناوين مختلف داراي مسئوليت هستند
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در اينجا دارنده بايد پيشنهاد. ممكن است چند شخص ثالث اعالم داوطلبي كنند براي پرداخت وجه برات

.برئ الذمه شوند ثالثي را بپذيرد كه با پرداخت برات توسط او عده زيادتري از مسئولين

مي اگر يكي از اشخاص ثالث به نفع برات مثالً زيرا همه. پردازد بايد در خواست او را بپذيرد دهنده

مي ها را برئ ظهرنويس .كند الذمه

.ت بيان شدهاست.ق 273همين قاعده در حقوق ما هم در ماده

ع. اين قاعده در همه جا اعمال مي شود نه را مشخص نكرده يا ثالث تعيين از جمله وقتي ضامن مضمونٌ

و  يعني در چنين موارد مضمون عنه برات دهنده محسوب مي ... نكرده به نفع چه كسي قبولي انجام داده

.كند شود كه بيشترين افراد را برئ الذمه مي

و دهد، البته در صورتي شخص ثالث از پيشنهاد ساير افراد مطلع باشد حق رجوع به سايرين را از دست مي

.اال فال

و كپي: فصل نهم ها در تعدد نسخ

64ماده

.برات ممكن است در چندين نسخه مشابه صادر شود«

در غير اين صورت هر كدام از آنها به منزله برات. اين نسخ بايد در خود برات داراي نمره ترتيبي باشند

.شود مستقل شناخته مي

مي هر كس براتي در اختيار دارد كه در آن قيد نشده تواند به هزينه كه در يك نسخه واحد صادر شده است

و. خود صدور چندين نسخه را تقاضا كند در اين صورت بايد به ظهرنويس ما قبل خود مراجعه كند
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و به همين ترتيب عمل شود شخص اخيرالذكر موظف است او را در مواجهه با ظهرنويس خود كمك كند

.»هاي خود را در نسخ جديد تجديد كنند ملزمند كه ظهرنويسيظهرنويسان. دهنده تا برسد به برات

صدور برات در يك نسخ واحد اين عيب بزرگ را دارد كه اگر آن نسخه گم شود يا به نحوي از انحاء از

لذا اين امكان وجود. بيند دسترس دارنده خارج شود، دارنده سند كليه حقوق حود را در معرض تضييع مي

.بيش از يك نسخ تنظيم شوددارد كه برات در 

آن. اگر در بيش از يك نسخه تنظيم شد بايد شرطي رعايت شود و آن اينكه روي هر نسخه شماره ترتيبي

مي..)و2و1(نسخه قيد شود .شود در غير اين صورت هر كدام از نسخ يك برات مستقل محسوب

ق ا.در ست، تا هر نسخه به عنوان يك براتت ايران هم آمده كه بايد تصريح شود برات نسخه چندم

.مستقل تلقي نشود

وگرنه اگر برات در نسخه. مسلماً اين شرط مربوط به وقتي است كه برات در نسخ متعدد صادر شده باشد

.واحد صادر شود رعايت اين شرط لزومي ندارد

و توا اگر كسي براتي در دست دارد كه روي آن نوشته نشده در يك نسخه صادر شده، مي ند مراجعه كند

.مطالبه نسخ ديگري نمايد

و ظهرنويس هم او را كمك كند تا به صادركننده برسد نسخ. دارنده بايد به ظهرنويس خود مراجعه كند

.شود برات هم توسط صادركننده صادر مي

و ضامنين مي) مثل برات نسخه اول(و سپس توسط ساير ظهرنويسان .شود امضاء
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65ماده

مي پرداخت برات« كه. شود بر مبناي يكي نسخ موجب برائت ذمه هر چند كه در آن نسخه قيد نشده باشد

اي كه قبول كرده كند با اين حال براتگير در مورد هر نسخه اين پرداخت اثر مترتب بر ساير نسخ را باطل مي

.ماند است ولي نتوانسته آن را مسترد كند متعهد باقي مي

ب ه افراد مختلف با ظهرنويسي انتقال دهده است همچنين ظهرنويسان الحق او ظهرنويسي كه نسخ برات را

و نتوانسته آن نسخ را مسترد كنند متعهد مي .»باشند در مورد نسخي كه امضاي انها را دارد

مي. شود خالي از خطر نيست براتي كه در نسخ متعدد صادر مي . گيرد پرداخت با ارائه يكي از نسخ صورت

مي پرداخت كننده به. كند كه بقيه نسخ را هم دريافت كند روي يك نسخه، احتياط حكم ممكن است بعداً

.موجب نسخ ديگر مورد مطالبه قرار گيرد

اگر چه پرداخت به موجب يك نسخه موجب برائت است ولي تكليف ساير نسخ چيست؟ ممكن است

.يكي نسخه ديگر توسط برخي افراد ظهرنويسي شده باشد

.هر نسخه در اختيار يك نفر باشد. چند نسخه صادر شده ممكن است داراي چند دارنده باشد برايت كه در

و قبول كند و قبولي. براتگير قبول كننده بايد كليه نسخ را بگيرد زيرا اگر به موجب يك نسخه پرداخت كند

.تواند دوباره مورد رجوع قرار گيرد او روي ساير نسخ هم باشد مي

ظهرنويس با پرداخت وجه برات در برابر يك نسخه، نسبت به كليه. متفاوت است وضعيت ظهرنويسان

.شود نسخ برئ الذمه مي

اي كه مسترد ننموده ضامن اگر ظهرنويس هر نسخه را به نام يك نفر ظهرنويسي كند نسبت به هر نسخه

.اند اي كه امضاء نموده همين طور است وضع ظهرنويسان الحق در مقابل هر نسخه. است
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66ماده

مي« دارد بايد در ساير نسخ نام شخصي را كه آن نسخه نزداو كسي كه يكي از نسخ را جهت قبولي ارسال

الذكر موظف است كه آن نسخه قبول نشده را به دارنده قانوني نسخه ديگر شخص اخير. قرار دارد قيد كند

.تسليم كند

تواند حق مراجعه خود را اعمال برات نمي) واقعي(نده اگر اين شخص از تسليم نسخه مزبور امتناع كد دار

:كند مگر اينكه با اعتراض مسجل سازد

.نسخه ارسال شده جهت قبولي با وجود مطالبه او مسترد نشده است)1

».قبولي يا پرداخت در مورد ساير نسخ انجام نگرفته است)2

در اين صورت بايدنسخ قبول. نباشد كند ممكن است دارنده واقعي كسي كه برات را براي قبولي ارائه مي

 دشه را به دارنده واقعي تسليم كند

زيرا صدور نسخ متعدد اسناد تجاري داري. در ياران هم فرمهاي چاپ شده برات فقط يك نسخه دارد

و مشكالت زيادي است .مسائل

)ها رونوشت(ها كپي

67ماده

مي« كه هر دارنده برات .بخواهد تهيه كندتواند از برات هر چند كپي

و ظهرنويسي رونوشت بايد دقيقاً منعكس و در آن بايد كننده اصل برات و تمام مندرجات ديگر رات باشد ها

.كند تصريح شود كه كجا رونوشت خاتمه پيدا مي
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و ضمانت قرار گيرد كپي مي و با همان آثار مورد ظهرنويسي .»تواند همانند برات اصلي

و اساساً چه بسا صارد كننده كننده مراجعه به صادر و تقاضا به صدور نسخ ديگر كاري اس پر زحمت سند

و در موارد متعدد دارنده باين زحمات.و براي الزام او بايستي به دادگاه مراجعه شود. زير بار اين كار نرود

ميو از نسخه. شود را متحمل نمي (گيرد اي كه دارد كپي و روي سند. )پشت

.بايد مشخص كند، آخرين مندرجات آن اين استو روي كپي سند

و ضمانت قرار گيرد كپي هم مي دارنده ممكن است به جاي اينكه. تواند مثل خود برات مورد ظهرنويسي

و  و نقل كند تا قبولي بگيرد و ...سند را حمل استفاده كند تا مطمئن ...، از كپي سند براي ظهرنويسي، قبولي

.دهدت نميشود اصل نسد را ازا دس

68ماده

شخص اخير الذكر موظف است برات اصلي را به دارنده. رونوشت بايد حاوي نام دارنده برات اصلي باشد«

.قانوني رونوشت تسليم كند

تواند حق رجوع خود را عليه اشخاصي كه در رونوشت چنانچه نامبرده از تسليم آن امتناع كند، دارنده نمي

كها ظهرنويسي يا ضمانت كرده ند اعمال كند، مگر اينكه با اعتراض تسجيل كند كه اصل برات با وجودي

.تقاضا كرده به او مسترد نشده است

از اين«متضمن شرط اگر برات اصلي پس از آخرين ظهرنويسي انجام گرفته در آن قبل از صدور رونوشت،

رت معادل ديگر باشد، يا متضمن هر عبا» تاريخ ظهرنويسي وقتي معتبر است كه در رونوشت باشد

.»باشد ظهرنويسي صورت گرفته در برات اصلي باطل مي
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و كسي كه برات اصلي را در اختيار دارد بايد برات. در رونوشت بايد نام دارنده برات اصلي قيد شده باشد

.اصلي را به دارنده قانوني رونوشت تسليم كند

و دارنده برات اصلي يك نفر به هر علتي برات اصلي در اختيار دارنده. استمعموالً دارنده رونوشت

.رونوشت نباشد بايد برات اصلي را به دارنده رونوشت مسترد نمايد

با اعتراض ثابت نمايد كه دهد مگر اينكه اگر چنين نباشد، دارنده رونوشت حق رجوع خود را از دست مي

.برات اصلي را مطالبه كرده است

ظ هرنويسي در برات اصلي ممنوع، ظهرنويسي فقط در رونوشت معتبر اگر در برات شرط شده باشد كه

.است

 در تغييرات: فصل دهم

69ماده

و امضاء كننده در صورت تغيير در متن برات اصلي، امضاء« كنندگان پس از اين تغيير، مطابق متن تغيير يافته

»اند قبل از تغيير بر اساس متن اصلي مسئول

 ...د مبلغ باشد، يا در مورد محل تأديهاين تغيير ممكن است در مور

و ظهرنويسي .بايد همراه بايد تراخي باشد تا اعمال اين ماده ممكن باشد در اينجا تغييرات

و مسئوليت تغيير به هر شكلي مجاز است زيرا به حقوق امضاء كنندگان سابق لطمه نمي و تكاليف زند ها

.دهد آنها را افزايش نمي
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 مرور زماندر: فصل يازدهم

70ماده

كننده بعد از سه سال از تاريخ سررسيد مشمول مرور زمان كليه دعاوي ناشي از برات عليه براتگير قبول«

.شود مي

و عليه برات در دعاوي دارنده برات عليه ظهرنويسان دهنده پس از يك سال از تاريخ اعتراض تنظيم يافته

مي مهلت مقرر يا از تاريخ سررسيد در مورد شرط  شود مراجعه بدون مخارج مشمول مرور زمان

و عليه برات را دعاوي ظهرنويسان عليه يكديگر دهنده بعد از شش ماه از روزي كه ظهرنويس مبلغ برات

.»شود پرداخت كرده يا از روزي كه عليه او دعوي به عمل آمده مشمول مرور زمان مي

:بيني شده سه نوع مرور زمان پيش

بر-  كننده گير قبولاتسه ساله عليه

و ظهرنويسان يكساله عليه برات-  دهنده

و برات: شش ماهه-  دهنده ظهرنويسان عليه يكديگر

71ماده

.»قطع مرور زمان نسبت به شخصي مؤثر است كه در مورد او مرور زمان قطع شده است
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 مقررات كلي: فصل دوزادهم

72ماده

تواند مورد مطالبه قرار گيرد مگر تعطيل قانوني نميپرداخت براتي كه سررسيد آن مصادف است با روز«

همچنين تمام اقدامات راجع به برات مخصوصاً ارائه آن جهت گرفتن. نخستين روز غير تعطيلي متعاقب آن

و اعتراض نمي .تواند انجام گيرد مگر در روز غير تعطيلي قبولي

كه آخرين روز آن مصادف است با يك روز هر گاه يكي از اقدامات الزم در ظرف مهلتي بايد صورت گيرد

روزهاي تعطيلي. شود تعطيلي اين مهلت تا اولين روز غير تعطيلي متعاقب آن انقضاي مهلت تمديد مي

ميداخل در مهلت در محاسبه  .»شود منظور

73ماده

و يا قراردادي شامل روز مبدأ نمي شود« .»مواعد قانوني

74ماده

اع« .»م از قانوني يا قضايي ممكن نيستاعطاي هيچ مهلت اضافي

و يا مهلت قرار دهد ولي در امور تجاري چنين در امور مدني محكمه مي تواند نحوه پرداخت را بسيط نمايد

.امري ممكن است

. مقررات سفته هم مثل برات است جز در مواردي كه با طبيعت سفته ناسازگار است

ميدر خصوص روز اقدام، اين روز جزء روز (شود مهلت محسوب ق. )د ايران.آ.بر خالف




