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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اسناد تجاري

و در معامالت تجارتي مورد استفاده قرار مي و اين. گيرند اسناد تجاري، اسنادي هستند كه در امر تجارت

ت اسناد مي ميتوانند متعدد باشند يعني كليه اسنادي كه در امر و جارت مورد استفاده قرار گيرند متعدد

و به عنوان وسيله پرداخت. مختلف هستند ولي آنچه مورد بحث ماست آن اسنادي است كه براي پرداخت

و در ساير كشورها هم به عنوان در امور تجارتي مورد استفاده قرار مي و عبارتند از برات، سفته، چك گيرند

.اند اسناد تجاري شناخته شده

و: اسناد تجاري به معناي عام  ...بارنامه، قبض انبار

چك: اسناد تجاري به معناي خاص .برات، سفته،

و چك اختصاص داده است باب چهارم قانون.(قانون تجارت ما يكي از ابواب خود را به برات، سفته

مي) تجارت كهو نام آن را اسناد تجاري قرار نداده است زيرا قانونگذاران اسناد ديگري هم به اجز دانستند

.اين موارد وجود دارد

:فصل است4اين باب چهارم شامل

 مرور زمان اسناد تجاري)4چك)3 سفته)2 برات)1

به. گيرند در زمان ما اسناد تجاري به مثابه پول در معامالت مورد استفاده قرار مي بنابراين اهميت مربوط

و روشن اس توان گفت در زمان ما بازرگانان فقط از اسناد تجارتي استفادهمي.تاسناد تجاري كامالً واضح

.كنند مي
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 تعريف سند تجاري

و به نفع دارنده آن، معرف وجود طلبي در سررسيد كوتاه مدت سند تجاري، سندي است قابل معامله

و بين بازرگان مي .گيردمي در معامالت بازرگاني در معامالت بازرگاني مورد استفاده قرار باشد

:عناصر تشكيل دهنده تعريف

مي اين اوراق از نظر اينكه در اثبات دعوي مورد استفاده قرار مي و بايد توجه داشت گيرند سند ناميده شوند

و قدرت اثبات به دو دسته تقسيم. سند يكي از مهمترين ادله اثبات دعوي است سند از نظر ارزش اثبات

:شوند مي

ميسندي است: سند رسمي)1 شود يا نزديكي از مأمورين كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم

و وظايف آن مأمور و در حوزه اختيارات و مقررات و در چارچوب قوانين .رسمي دولت

مي: سند عادي)2 .شوند اسنادي كه رسمي نباشد عادي شناخته

آن ولي بايد توجه داشت كه اگر. بنابراين اسناد تجاري، اسناد عادي هستند و يا اصالت نسد تكذيب نشد

و عادي وجود ندارد .ثابت شد تفاوتي ميان سند رسمي

و در ساير موارد افراد و بايد توجه داشت كه در موارد محدودي افراد مجبور به تنظيم سند رسمي هستند

.آزادند كه سند عادي تنظيم كنند

و انقالند هم و. انند پولاين اسناد قابل معامله هستند يعني قابل نقل و انتقال است پول ماهيتاً قابل نقل

و اسناد تجاري هم چون در معامالت جانشين. توان پول را تحت هيچ شرايطي غير قابل انتقال دانست نمي

و انتقال برخوردار باشند . پول هستند بايد از اين قابليت نقل
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ك ه متصرف آن مالك آن است، در دست اين اسناد، همانگونه كه پول در دست هر كسي بود دليل آن است

و هر كس يافت شود معرف آن است كه دارنده مبلغ مذكور در سند طلب دارد، يعني اين اسناد معرف

.بيانگر طلب است

اين اسناد در وجه وجه شخص معين باشند يا نباشند، سند در وجه حامل يعني سندي كه نام مالك آن قيد

ر و مالك آن كسي است كه آن .ا در تصرف داردنشده

.كند در اينجا بعضي در مورد اسناد در وجه حامل، قاعده يد، مالك را مشخص مي

.گيرد، كوتاه است منتها سررسيد اين اسناد، كه بين بازرگانان انجام مي

و عرف بازار اين است كه معامالت به صورت نقد. دار است معامالت بين بازرگانان معموالً مدت معمول

و يكي از مهمترين ويژگي. گيرد نميانجام  و فروش است هاي تجارت مدت دار بودن تاجر به دنبال خريد

و معمول تجارت بين بازرگانان است ولي اين مدتها كوتاه مدت. معامالت است دار بودن معامالت رويه

.دار است ولي مدت آنها كوتاه است بنابر اين اين اسناد هم مدت. است

و اگر امروزه غير اين اسناد در اب تدا براي اين به وجود آمدند كه ما بين بازرگانان مورد استفاده قرار گيرند،

و هم كيفيت بسيار كمتر از بازرگانان است بازرگانان از اين اسناد استفاده مي به.كنند، هم از نظر كميت

.اند نهاده) تجارتي(همين دليل نام اين اسناد را اسناد تجاري

د تجارتيفوايد اسنا

پول در زمان ما به عنوان. اي كه اشاره شد، اين است كه اين اسناد وسيله پرداخت هستند نخستين فايده)1

.وسيله مناسب براي پرداخت نيست
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و پرداخت امروزه تقريباً تمام دريافت مي ها و كمتر از پول هاي بازرگانان از طريق اسناد تجاري انجام گيرد

.و استفاده از پول نقد فقط در معامالت كم اهميت وجود دارد كنند نقد استفاده مي

 اشكاالت استفاده از پول

و كنترل پول زمان) الف و هر چيزي كه زمان در مرحله اول تحويل بر باشد مخالف طبع معامالت بر است

مي. تجاري است د كنترل ده ميليون تومان پول نقد زمان زيادي ه ميليون برد در حاليكه يك فقره چك

و كنترل است .توماني به راحتي قابل تحويل

خطرناك بودن حمل پول از حمل. احتمال سرقت پول زياد است. مشكل ديگر، خطر حمل پول است)ب

.هاي مخصوص با مأمورين مسلح روشن است بانكها توسط ماشين پول

با بانك. مشكل سوم كه خطر مهمي است مسئله نگهداري پول است)ج وجود ضريب امنيت باال پول ها هم

.دارند نزد خود نگه نمي

و كاغذ آن هزينه مي چاپ پول و هزينه بااليي و هر چه بيشتر از پول استفاده شود استهالك آن بيشتر  برد

.كند بيشرتي براي دولت ايجاد مي

د پول ميان مردم زيرا وجو. توصيه علماي اقتصادي هم اين است كه افراد كمتر پول نزد خود نگه دارند)د

.زاست تورم

و از اسناد تجاري در مجموع اين مطالب، نتيجه مي شود كه پول در معامالت مورد استفاده قرار نگيرد

.استفاده شود كه اسناد تجاري هيچ يك از اين مشكالت را ندارند

و انتقال وجه هستند: دومين فايده)2 .اسناد تجاري وسيله انتقال طلب
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ميدر مورد برات ، شخصي داريم به نام برات يك برات دهنده داريم كه برات را صادر را كند گير كه برات

و يكي هم دارنده برات است .بايد پرداخت كند

:قبل از صدور برات دو رابطه حقوقي وجود دارد

.گير قبل از صدور برات طلب داشته است برات دهنده از برات)1

.بوده استبرات دهنده به دارنده برات بدهكار)2

گير شود با صدور برات، برات دهنده طلب خود را از برات بعد از وجود اين دو رابطه برات صادر مي

و بدهي خود را به دارنده برات پرداخت مي .نمايد وصول نموده

مي يعني به عبارت ديگر برات .كند دهنده طلب خود را به دارنده برات منتقل

ميهمچنين دارنده برات قبل از سرر نويسي آن را به ديگري منتقل نمايد كه مكانيسم تواند با ظهر سيد برات

.انتقال طلب به راحتي در اين دو مورد قابل مشاهده است

مي. گفتيم ديگر فايده وجود اسناد تجاري انتقال وجه است با يعني تاجري كه در شهر ديگر معامله كند

(دهد صدور چك انتقال وجه مي ).محالٌ عليه در شهر ديگري قرار داردزماني كه مالك.

.اين اسناد وسيله كسب اعتبار است)3

تا. ماه ديگر دهد2كند كه پول بازرگانان كااليي را از بازرگانان ديگر خريداري مي الزم نيست كه بازرگانان

تجاري رسيده تواند به اعتبار آن سند معامله كند قبل از اينكه سررسيد سند سررسيد مقرر صبر كند بلكه مي

.باشد

) كسب اعتبار كند(تواد از سند تجاري كه سر رسيد آن نرسيده است استفاده كند به دو طريق بازرگان مي
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و با كم كردن ارزش آن مطابق نرخ) تنزيل(اسكنت) الف يعني بازرگان دارنده سند تجاري با ظهرنويسي آن

.كند تنزيل، معامله مي

مي 4،900،000تومان را به مبلغ 5،000،000لغ مثالً چك سه ماه ديگر به مب و با انجام مورد معامله قرار دهد

و مقداري از اين سود را به كسي كه تنزيل مي .كند پرداخت كند معامله سود ببرد

مي. دهند بانك عمليات تنزيل را بسيار انجام مي تواند با تنزيل كردن اسناد زيرا بانك موجود زيادي دارد

مي.د دريافت كندتجاري، سو مي دارنده سند تجاري هم پول را زودتر و سود با وجود اينكه قانون. برد گيرد

و قانون بانكداري بدون ربا بعد از انقال اجازه اسكنت را به بانك ها داده است عمليات بانكي قبل از انقالب

مي ولي در بازار با نرخ باال. اي نداده است عمالً بانك مركزي چنين اجازه .گيرد اين عمل انجام

:دارنده سند تجاري در معامالت خود از آن استفاده كند)ب

مي تاجري كه چك دريافت كرده است معامالتي انجام مي و تواند در معامالت خود به جاي اينكه خود دهد

و معامله كند .سند صادر كند، سندي را كه دريافت كرده به تاجر ديگر بدهد

.د تاجر اعتبار چنداني نداشته باشد ولي صادر كننده سند داراي اعتبار زيادي باشدزيرا ممكن است خو

:مزاياي اسناد تجارتي

به: مسئوليت تضامني امضاء كنندگان سند تجارتي)1 در مورد اسناد تجاري مختلف افراد مختلفي

و برات مثالً برات را برات. اعتبارهاي مخالف سند را امضاء كنند و دارنده. كنندمي گير امضا دهنده

اي به عنوان همچنين ممكن است عده. تواند با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نمايد برات هم مي

.گير آن را امضاء كنند دهنده يا برات ضامن برات

.كنند تا اندازه مبلغ سند مسئوليت تضامني دارند كليه كساني كه سند تجارتي را امضاء مي
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:يادآوري

با وجود مسئول واحد. يعني حداقل بايد دو نفر وجود داشته باشد: تضامني مسئوليت جمعي استمسئوليت

.تواند مطرح شود مسئوليت تضامني نمي

نسبت اين مسئوليت را با قانون معين كرده. در نظام حقوقي ما مسئوليت جمعي، مسئوليت نسبي است

و خسارت به بار آورد در اينجا اي كه به ارث رسي اي مخروبه مثل زماني كه خانه. است ده است خراب شود

و اين نسبت را قانون معين كرده است (مالكين خانه مسئول هستند كه مسئوليت آنها نسبي است به نسبت.

مي) ارث .كند گاهي اوقات نسبت را قرارداد معين

مي اي از موارد، در پاره ك. كند اوضاع واحوال نسبت مسئوليت را معلوم و مثل نظر و خبره مثالً ... ارشناس،

نسبت مسئوليت هر يك را كارشناس فني معين. كه دو اتومبيل مقصر هستنددر يك تصادف بين سه اتومبيل 

.كند مي

مي. گاهي اوقات ممكن است دو نفر مسئوليت را بپذيرند ولي نسبت را معين نكنند شوند مثالً دو نفر متعهد

اگر نسبت تعيين نشده باشند قاعده منطقي.ن به شخص ثالثي بپردازدميليون توما1در تاريخ اول اسفند 

.كنيم تساوي را اعمال مي

و فقه ما آمده است ولي مسئوليت تضامني كامالً بر خالف مسئوليت نسبي است.مسئوليت نسبي در قانون

)ت.ق43ماده.(شود مسئوليت تضامني يا به حكم قانون يا مطابق قرارداد ايجاد مي

و قراردادي هم به صراحت وجود نداشته باشد بايد مسئوليت را نسبي بدانيماگر . قانون حكمي نداشته باشد

بنابراين مسئوليت. قانون تجارت مسئوليت تضامني را براي اسناد تجارتي معين داشته است 249ماده

.تضامني در مورد امضاء كنندگان اسناد تجارتي به حكم قانون است
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 ستهقرار تأمين خوا)2

مي يكي از انواع قرارهايي كه دادگاه مي. كند قرار تأمين خواسته است صادر كند وقتي كسي دعوايي را طرح

بر تا اينكه دعوا منجر به صدور حكم شود مدت زيادي طول مي و وقتي خواهان يا مدعي حكم كشد

آ و پس از صدور محكوميت خوانده بگيرد بايد نسبت به آن حكم تقاضاي صدور اجرائيه به عمل ورد

و از حاصل فروش آن  اجرائيه بايد مالي از اموال اين محكوم عليه را معرفي كند تا اجرا آن مال را بفروشد

.و امكان اينكه بتواند از محكوم عليه مالي بدست آورد ضعيف است. آيد مال اين حكم به مرحله اجرا در

ه سخت است زيرا اگر هم مالي داشته در مدت جريان در چنين شرايطي به دست آوردن مال از محكوم علي

در. رسيدگي به فروش رسانده يا به صورت صوري انتقال داده است و بنابراين خواهان هزينه فراواني كرده

و هزينه فراواني دادگاه به نفع وي حكم صادر مي شود ولي اين حكم براي او سودي ندارد در حاليكه وقت

.از دست داده است

ه ميبه تواند از دادگاه تقاضاي بازداشت اموال مين علت خواهان بعد از ارائه دادخواست يا قبل از آن

.محكوم عليه را نمايد تا پس از صدور حكم به نفع وي بتواند از اين مال بازداشت شده استيفاي طلب نمود

درو. براي توقيف مال خوانده الزم است دادگاه قرار تأمين خواسته صادر نمايد قتي اين قرار صادر شد

و اجراي اين قرار خواهان كه قرار به نفع او صادر شده كه مالي از اموال خوانده را به اجرا معرفي مي كند

.كند اجرا اين مال را بازداشت مي

بي. بعد قضيه است ولي مسئله ديگري هم مطرح استيك اين حقي شود اگر خواهان در دادگاه محكوم به

بهو دادگاه دع و ممكن است به علت اين بازداشت كه مدتي به طول انجاميده خسارتي واي او را رد كند

براي اينكه در صورت رد دعوا خسارات وارده بر خوانده قابل جبران باشد. صاحب مال وارد شده باشد

www.nashreedalat.ir

www.nashreedalat.ir


11 

د. دهد كه خواهان مبلغ معيني در صندوق دادگستري ايداع نمايد دادگاه حكم مي عوا رد شود تا در صورتيكه

و به دليل بازداشت اموال خوانده ضرري به وي وارد شده باشد از محل اين وجه خسارت خوانده جبران 

.شود

اي موارد دادگاه در پاره. مال توقيف شده است10%-20%كند كه معموالً ميزان اين سپرده را دادگاه تعيين مي

اين موارد. به ايداع وجه در صندوق دادگستري كند بدون الزام خواهان اقدام به صدور قرار تأمين مي

و برات باشد .عبارتند از دعاوي كه مستند آنها چك، سفته

و اين اين امر امتياز بزرگي است زيرا خواهان ديگر نيازي نيست مبلغي را در صندوق دادگستري بگذارد

.مسئله قطعاً به نفع او خواهد بود

)چك، سفته، برات(تجاري است اين دو امتياز مربوط به هر سه اسناد

 خاصچك ويژگي

ترين اسناد تجاري است از امتيازات خاصي برخوردار است كه دو سند چك كه در جامعه ما از متداول

.تجارتي ديگر از اين مزايا برخوردار نيستند

االجراست يعني نيازي به حكم براي چك در حكم سند الزم 1355قانون چك مصوب1طبق ماده)1

و براي اجراي فقط ارائه آنها الزم استاجر .ا ندارد

 االجرا هستند؟ چه اسنادي الزم

مي. االجرا هستند برخي اسناد رسمي الزم كند با اجاره ماهي شخصي آپارتماني را با سند رسمي اجاره

در اين حالت موجر نيازي. پردازد مستأجر در منزل ساكن شده است ولي اجاره بها را نمي. تومان 300،000
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و تقاضاي محكوميت مستأجر به پرداخت اجاره ند به طرح دعوا در دادگاه بلكه كافي است سند. اردبها

و حكم اجرا از دايره اجراي ثبت بگيرد) كه در آنجا به ثبت رسيده(اجاره را به دفتر ثبت  .ارائه كند

ولي اگر همين سند عادي باشد، الزم است تا فرد ابتدا در دادگاه طرح دعوا نمايد، حكم محكوميت خوانده

و عادي) رسمي(االجرار اين مثال تفاوت سند الزمد. را بگيرد سپس حكم دادگاه را به اجرا بگذارد

.مشخص شد

و الزم و. االجراست يعني سند عادي الزم االجراست االجرا نيست بلكه در حكم سند الزم چك سند رسمي

مياجراي آن را از .كنند اجراي ثبت درخواست

از اجراي. نويسي كرده باشند ظهر اين نكته الزم به ذكر است عالوه بر صادر كننده ممكن است افرادي آن را

.اند نويسي كرده كننده اجرائيه گرفت نه عليه كساني كه آن را ظهر تواند عليه صادر ثبت فقط مي

چك صادر)2 .بالمحل قابل تعقيب كيفري است كننده

تا6مجازات صدور چك بالمحل قبالً و پرداخت جزاي نقدي معادل2ماه مبلغ چك بود4/1سال حبس

ا .كنون مجازات نقدي آن حذف شده استكه

نويسي كننده چك بالمحل قابل تعقيب كيفري است نه كسانيكه آن را ظهر الزم به ذكر است كه فقط صادر

مي ولي افرادي كه آن را ظهر. اند كرده و قابل تعقيب حقوقي نويسي اند ولي كنند مسئوليت تضامني دارند

.قابل تعقيب كيفري نيستند

حق)3 و سفته بايد براي صدور اين اسناد: تمبر در مورد به موجب قانون مالياتها، هنگام صدور برات

آن. پرداخته شود ماليات  و برات ماليات ثابت نيست بلكه مبلغ كه3در مورد سفته در هزار است
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چك. شود در مبالغ باال بسيار زياد مي و مبلغ آن براي هر قطعه  200ولي ماليات چك ثابت است

.ريال بود2ل است كه قبالً ريا

واضح است در مورد بازرگانان كه نياز به صدور اسناد تجاري زيادي دارند استفاده از چك بسيار مقرون به

و سفته است صرفه .تر از برات

)چك نياز به واخواست ندارد(تفاوت در بحث واخواهي)4

و سفته اگر با عدم پرداخت روبرو شوند بايد اقدا به.م به واخواست نماينددارنده برات يعني اينكه بتوانند

هاي تومان به عالوه هزينه20هر هزارتومان. هزينه واخواهي بسيار زياد است. مهم امضا كنندگان رجوع كند

.ديگر

در مورد چك نيازي به تقاضاي واخواهي نيست بلكه بانك موظف است كه گواهي عدم پرداخت صادر

د فرم. كند ميهاي مخصوصي وجود  كند وو هيچ ارد كه بانك آن را در صورتيكه چك پرداخت نشد صادر

و به سرعت قابل تنظيم است هزينه .اي ندارد

به در مورد چك رويه قضايي ما بيان مي كند كه نياز به واخواست وجود ندارد، صدور گواهي عدم پرداخت

. منزله واخواست است

مي 314ماده ن. دارد قانون تجارت بيان و برات ولي رأي وحدت چك ياز به واخواهي دارد همانند سفته

مي: كند رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور تأييد مي در گواهي عدم پرداخت كه از سوي بانك صادر شود،

.»حكم واخواست است

و صدور گواهي عدم پرداخت كافي 1369بنابراين از سال ديگر در مورد چك نيازي به واخواهي نيست

.است
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 الملل اسناد تجارتي در تجارت بين

و بازرگاني دارد. امروزه جهان به سرعت در حال صنعتي شدن است از. جهان صنعتي نياز به تجارت

و مدت ويژگي .دار بودن معامالت است هاي مهم بازار غيرنقدي بودن

از امروزه بيشتر معامالت به صورت غيرنقدي انجام مي و افراد به جاي پول و سفته استفاده گيرد برات

و سفته اسناد مدت مي .دار تجارتي هستند كنند؛ زيرا برات

المللي پيدا كنند مثالً براتي در انگليس المللي سبب شده است تا اسناد تجاري هم جنبه بيني بينبازرگان

مي صادر مي مي شود در هلند قبول و به نفع يك بلژيكي ظهرنويسي چك اگر مقررات مختلف. شود شود بر

هاي مختلفي براي يكسان سازي اين مقررات تالش. حاكم باشد تكليف دارنده چك مشخص نخواهد بود

.انجام شد

و در سال ها متوقف شد ولي پس از جنگ ولي به دليل جنگ جهاني اول اين تالش سه 1930جهاني اول

.كنوانسيون در ژنو تصويب شد

اين ضميمه حاوي. شماره اول را قانون يكنواختي ژنو گويند ضميمه. كنوانسيون اول شامل دو ضميمه است

 كله مقرراتي است كه 

اينكه همه كشورها به اين كنوانسيون بپيوندند بسيار غيرمحتمل بود زيرا. ضميمه دوم شامل رزوهاست

به همين.هاي مختلف حقوقي هستند كه برخي اختالفات بسيار شديد است كشورهاي مختلف داري نظام

مي يا كنوانسيون به تصويب نمي دليل حق.شد رسيد يا تعداد مواد آن بسيار اندك راه حل مناسب اعطاي

.باشد رزرو به كشورها مي
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مي يعني بررسي مي البته موارد اختالف. دهند كنند در مورد مسائل اختالفي به كشورها حق رزرو

ك. شودمي احصاء مي2كند ماده ننده بايد امضاءمثالً در كنوانسيون آمده است برات را صادر هر رزرو گويد

.چيزي به جاي مهر قابل قبول است

به. كنوانسيون دوم ژنو حاوي موادي است در مورد تعرض قوانين از همان ابتدا مشخص بود همه كشورها

در مورد زيرا ممكن بود. بنابراين احتمال بروز تعارض قوانين بسيار زياد بود. پيوندند اين كنوانسيون نمي

مي) دوم(اين كنوانسيون. االجرا بود مسأله واحد دو قانون متعارض الزم .كند احكام تعارض قوانين را بيان

قطعاً اين بحث. يعني پرداخت ماليات در صدور اسناد تجارتي. كنوانسيون سوم ژنو راجع به حق تمبر بود

و ابطال شود بين حقوقدانان مطرح بوده است كه اگر به موجب قوانين كشوري آيا. الزم است تمبر الصاق

مي. شود عدم الصاق موجب خدشه به اعتبار سند مي يعني. دهد كنوانسيون سوم ژنو به اين سوال پاسخ منفي

را 1294ماده. شود عدم الصاق تمبر موجب خدشه به اعتبار سند نمي قانون مدني ايران هم همين مطلب

. كند تأييد مي

به. آن زمان به تصويب عمده كشورهاي اروپايي به جز انگلستان رسيداين كنوانسيون در انگلستان فقط

.كنوانسيون سوم پيوست زيرا در انگلستان حق تمبر وجود ندارد

و مهم كشورهاي اروپايي بودند ولي رفته رفته ساير كشورها مثل آمريكا،. در آن زمان كشورهاي عمده

و غولي ... استراليا،  و سازمان ملل تصميم گرفت مقررات ژنو را اصالح كند تا همه. شدندسربر آوردند

.كشورها به آن بپيوندند

در ابتدا. اي جهت اين اصالح مشخص نمود كميته) آنسيترال(كميسيون سازمان ملل راجع به حقوق تجارت

د كه بايد راه ولي به زودي به اين نتيجه رسي. اين كميته تصميم گرفت مقررات را در كل جهان واحد كند
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به تصويب سازم ملل رسيد ولي هنوز 1982كنوانسيون ژنو در سال. كنوانسيون ژنو را در پيش گرفت

.االجرا نشده است الزم

و 1931در سال سه كنوانسيون در مورد چك به تصويب رسيد كه بسيار شبيه به سه كنوانسيون قبلي است

زيرا چك در پرداختهاي بين المللي هيچ. عمل نيامده استتا كنون هيچ اقدامي در زمينه اصالح آن به 

دار المللي مدت هاي نقدي است ولي بيشترين معامالت بين جايگاهي ندارد زيرا چك مروبط به پرداخت

و با چك انجام نمي .گيرد است

ي در ايرانو مقررات مربوط به اسناد تجار. ايم ما تاكنون به هيچ يك از اين دو دسته كنوانسيون نپيوسته

.همان است كه در باب چهارم قانون تجارت آمده است

:فصل است4باب چهارم قانون تجارت شامل

 مقررات مرور زمان اسناد تجاري)4چك)3 سفته)2 برات)1

 برات

و قديمي به. ترين سند تجاري مورد استفاده برات است مهمترين باب چهارم قانون تجارت ايران اختصاص

چك(تجاري سه سند و .داده شده است) برات، سفته

از عمده مقررات مربوط به اسناد تجاري ذيل عنوان برات مي 233آمده است كه مواد آن شود تا ماده آغاز

306.

و چك را تعريف كرده است عالت. برات در قانون تجارت تعريف نشده است در حاليكه قانون سفته

.مورد ماهيت حقوقي برات بين حقوقدانان اختالف استتعريف نكردن برات اين است كه در 
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 تعريف برات

مي برات سندي است كه به موجب آن برات دهنده به برات به گير دستور دهد مبلغي در سررسيد معين

.دهد پرداخت كند دارنده برات يا به كسي كه دارنده برات سند را به او انتقال مي

ا )2. برات دهنده؛ كسي كه برات را صادر كرده است)1:ستدر مورد برات سه شخص قابل مالحظه

يا)3. گير؛ برات به عهده او صادر شده است برات دارنده برات؛ كسي كه برات در وجه او يا به نفع او

.كرد او صادر شده است بحواله

:قبل از صدور برات دو رابطه حقوقي موجود بوده است

و براتگير)1  رابطه حقوقي برات دهنده

و دارنده برات)2  رابطه حقوقي برات دهنده

xبا معامله و بابت ثمن آن ازyاي با معاملهxاز طرف ديگر. طلبكار شده استyكرده بوده است كردهzاي

و جنسي را از  و بهاي آن را بهzاست . بدهكار بوده استzخريده

xب براتي صادر مي و در وجه دانده برات انتقلzدارد بهyطلبي را كه ازxا اين برات كند به عهده براتگير

(دهد مي ).انتقال طلب.

مي شود، برت با صدرو برات يك رابطه جديد پيدا مي هم دهنده با صدور برات آن را امضاء و براتگير كند

تعهدي را با اين دو امضاء، اين دو نفر در مقابل دارنده بارت. كند زماني كه برات را قبول كند آن را امضا مي

از. اي با دو رابطه قبلي نارد رابطه گيرند كه هيچ به عهده مي يعني اگر رابطه قبلي گسيخته شود رابطه ناشي

.رود امضاي سند تجاري از بين نمي
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مي به عنوان مثال براتگير برات را قبول مي و به برات كند ولي بعداً دهنده فهمد كه به اشتباه قبول كرده است

مي با اثبات عدم بدهكاري به برات. ده استبدهكار نبو از. رود دهنده رابطه مبنايي از بين ولي اين امر سبب

.شود بين رفتن رابطه نشاي از سند تجاري نمي

اَبستره هستند يعني اسنادي مجرد از رباطه مبنايي هستند . اسناد تجاري اسناد

 ماهيت حقوقي برات

ا و .اند ين رابطه حقوقدانان نظراتي ابراز داشتهدر مورد ماهيت حقوقي اين برات

مي)1 مكانيسم انتقال. توان با تئوري انتقال طلب توجيه كرد برخي معتقدند ماهيت حقوقي برات را

به دهنده برات را بر عهده برات يعني زماني برات. طلب در برات به روشني مشخص است و گير

مي از براتدهنده كند طلب برات نفع دارنده برات صادر مي .شود گير به دارنده برات منتقل

و برات با انتقال طلب طبق مقررات مدني دارنده برات فقط مي الذمه دهنده برئ تواند به براتگير رجوع كند

مي مي و هم به برات شود ولي طبق مقررات قانون تجارت دارنده برات هم دهنده تواند به براتگير رجوع كند

.شود بنابر اين اين تئوري چندان مورد قبول واقع نمي. اتگير برات را پرداخت نكردالبته پس از اينكه بر

مي)2 اين عده حقوقدانان. كنند برخي ديگر ماهيت حقوقي برات را از طريق تبديل تعهد توجيه

مي گويند وقتي برات مي پذيرد آنچه را كه از برات دهنده طلبكار بوده است دهند طلبكار بوده است

مياز برات . شود گير بگيرد در واقع به تبديل تعهد راضي

و با اين تئوري دارنده برات فقط حق مراجعه همانطور كه مي دانيد تبديل تعهد از اسباب سقوط تعهد است

و حق رجوع به برات مي به براتگير را خواهد داشت . كه خالف قوانين برات است. دهد دهنده را از دست

.تواند ماهيت حقوقي برات را توجيه كند هم نمي بنابراين اين تئوري مدني
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اين عده. برخي معتقدند ماهيت حقوقي برات بر اساس تئوري كالسيك وكالت قابل توجيه است)3

مي چنين بيان كرده دهد مبلغي را در سررسيد اند كه برات دهنده با صدور برات به براتگير وكالت

. معين به دارنده برات پرداخت كند

و بر اساس آن ماهيت حقوقي قرات را تبيين كنيم به نتجه نمياگر اين براي. رسيم توري را مبنا قرار دهيم

و آن عمل انجام نشود متعهد له نمي اينكه وقتي كسي به وكالت از ديگري تعهد به عملي مي به كند تواند

.وكيل مراجعه كند بلكه فقط حق مراجعه به موكل را دارد

و وقتي براتگير برات را قبول كرد اقرار به در حاليكه مطابق قا نون تجارت براتگير بدهكار واقعي است

و بدهكار واقعي براتگير است .پس اين تئوري هم قابل قبول نيست. بدهكاري خود نموده است

!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!

مي.و در تعيين حقوق كاري به رابطه مبنايي نداريم. اند كه در سند نموده كند هر كس سند تجاري را امضاء

مي تعهد مستقلي را برعهده مي و بر اساس آن متعهد .شود گيرد

گان از بين به همين جهت اگر رابطه مبنايي فسخ، باطل يا به هر نحو ديگر از بين برود، تعهدات امضاء كنند

. رود زيرا تعهداتي مستقل هستند نمي

)ت.ق 223ماده( شرايط برات

در9.ت احصاء شده است.ق 223اين شرايط در ماده. برات از نظر شكلي بايد داراي شرايطي باشد شرط

:بيان شده است 223ماده 
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بايد دليلي وجود. دهنده است براتاين امضاء يا مهر داللت بر قصد انشاء: دهنده امضاء يا مهر برات)1

و تنها دليل) رابطه حقوقي(دهنده برات داشته باشد كه احراز شود برات را به وجود آورده است

.معتبر امضاء يا مهر است

 چرا عالوه بر امضاء مهر هم معتبر است؟

و اگر تنها امضا بيسواد بوده%)90(در زمان تصويب قانون، اكثريت مردم ايران.1 معتبر شناخته اند

مي مي و اين امر قابل قبول نبود شد بسياري از بازرگانان از صدور برات محروم .شدند

را امضاء پديده.2 و مردم ايران چندان امضاء و در آن زمان تازه در ايران رواج يافته بود اي غربي بود

مي نمي و بيشتر از مهر استفاده .كردند شناختند

و نامه ها، مبايعه صلحنامه ها، نامه در بيشتر قباله مي مداخله... ها هم عده. كردند كنندگان حواشي آن را مهر اي

.اند كرده به عنوان سجلّ آن را مهر مي

مي آنچه عرفاً از امضاء فهميده مي داند شود آن است كه فرد شخصاً به دست خود آن چيزي كه امضاي خود

و مهر استد امضاء تلقي نمياگر مه امضاء روي كاغذ بزن. روي كاغذ بكشد .شود

و دارنده برات الزم باشد به آنها مراجعه كند اگر دو يا چند نفر به عنوان برات دهنده براتي را امضاء كنند

 مسئوليت آنها در مقابل دارنده برات نسبي است يا تضامني؟

ن ص خاصي در قانون داشته براي تعيين مسئوليت بايد توجه داشت اصل بر مسئوليت نسبي است مگر اينكه

در هيچ قانوني نصي وجود ندارد كه امضاء كنندگان يك سند مسئوليت تضامني دارند پس مسئوليت. باشيم

.آنها نسبي است اگر تعداد براتگيرها هم متعدد باشد باز هم مسئوليت آنها در مقابل دارنده برات نسبي است

.اصل بر نسبي بودن مسئوليت جمعي است�در رجوع به اصل
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كنندگان برات بدانند كه چه تعهداتي بر عهده آنان قرار علت آن است كه صادر: قيد كلمه برات)2

و بايد صادر كنندگان برات از آن مطلع شوند. گيرد مي .تعهدات ناشي از اسناد تجاري سنگين است

و ساليعني تاريخ صدور: تاريخ تحرير به روز، ماه، سال)3 و ماه . برات با ذكر روز

:توان ذكر كرد براي اين شرط فوايدي مي

مي.1 نه اين تاريخ معلوم به. كند كه برات دهنده هنگام صدور برات حق چنين كاري داشته است يا

و(عنوان مثال تاجر ورشكسته در حال توقيف از مداخالت در اموري تجاري ...) صدور برات

و صدور برات  .از چنين فردي محكوم به بطالن استممنوع است

اين. دهنده در قبال دارنده برات مسئوليت تضامني دارد برات: در مورد مرور زمان اسناد تجاري.2

قانون تجارت آمده4باب4مسئوليت تضامني مطابق مقررات مررو زمان اسناد تجاري كه در فصل 

ت. است ممكن است مشمول مرور زمان قرار گيرد كننده آغاز مرور زمان اريخ برات مشخصبنابراين

. برات است

زماني كه سررسيد برات به وعده از تاريخ صدور برات است تعيين تاريخ صدور برات ضروري.3

و بدون آن نمي .توان سررسيد برات را معين كرد است

مي.ق 225ماده ميت بيان  225ماده اگر عليرغم تصريح. شود كند تاريخ تحرير با تمام حروف نوشته

تاريخ تحرير با عدد نوشته شود نه با حروف آيا اين تاريخ معتبر است يا تاريخ به عدد به تنهايي به منزله

 عدم بيان تاريخ است؟

و در ماده 223شرايط اساسي صحت برات در ماده فقط گفته است برات بايد داراي 223بيان شده است

و نگفته به حروف يا به  .عددتاريخ صدور باشد
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بنابراين حكم ماده. است 223هم كه در مورد ضمانت اجراي شرايط است مربوط به شرايط ماده 226ماده

تاريخ برات به حروف نوشته«. 225داراي ضمانت اجرا نيست خصوصاً با توجه به سياق ماده 225

.»بايد نوشته شود«نه اينكه.»شود مي

ب پس نوشتن تاريخ به عدد تنهايي خدشه .كنده اعتبار برات وارد نمياي

مي: نام دارنده برات)4 توان برات را در وجه حامل گيريم نمي نكته مهم اين شرط آن است كه نتيجه

و چك صدور سند در وجه حامل بالمانع است. صادر كرد و قابل توجيه. در حاليكه در مورد سفته

و چك مي كه. تواند برات نميدر وجه حامل صادر شوند ولي توانند نيست چرا سفته مخصوصاً

نويسي تواند آن را در وجه حامل ظهر برات در وجه شخص معين صادر شده، آن شخص معين مي

.نمايد يا فقط آن را امضاء كند كه در حكم سند در وجه حامل است

و نقل پول از شهري به شهر ديگر است و نقل پول بسيار. فلسفه ايجادي برات سهولت حمل حمل

به. است خطرناك براي مقابله با اين خطر اين رسم را معمول كردند كه پول مورد نظر را در شهر خود

مي دادند از آن صراف نوشته صرافي مي به همين جهت. گرفتند به عهده صرافي ديگر در شهر مقصد اي

مي در آن نوشته نام تاجر ذكر مي و صراف در شهر مقصد فقط وجه را به كسي او در سند داد كه نام شد

در. كرد بنابراين سرقت يا گم شدن سند مشكلي ايجاد نمي. نوشته شده است نوشتن نام دارنده برات

.هاست سند يادگار آن زمان

نويسي در مورد برات بايد وجود بازرگانان جنواي ايتاليا به اين نتيجه رسيدند كه امكان ظهر16در قرن

كه. داشته باشد بايد در برات وجود داشته باشد».بحواله كرد بپردازيد...«عبارت البته چنين مقرر كردند

و اگر اين عبارت قيد نمي تا قابليت ظهر 20در قرن. نويسي نبود شد برات قابل ظهر نويسي داشته باشد
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قيد» بحواله كرد«نويسي است، چه عبارت المللي برات قيد شد برات مطلقاً قابل ظهر در مقررات بين

.ودشود يا نش

مي: گير قيد نام برات)5 اوالً. پردازد براتگير است بنابراين قيد نام او ضروري است كسي كه برات را

و مبلغ گير ببرد، ثانياً در سررسيد مقرر نزد برات الزم است برات را براي قبول كردن برات گير رفته

. برات را تأديه نمايد

ن گير در بارت برات قيد نام برات . كند مگر اينكه براتگير برات را قبول نموده باشدميگير را متعهد

مي گر چه قانونگذار نمي رسد نوشتن اقامتگاه براتگير گويد اقامتگاه براتگير بايد قيد شود ولي به نظر

و بدون دانستن اقامتگاه وي به ويژه امروزه ضروري است زيرا دارنده برات مي خواهد به او رجوع كند

امروزه در فرمهاي خاص. چندان لزومي نداشته است 1311ن ندارد ولي شايد در سال مراجعه به وي امكا

.بيني شده است گير پيش كند محلي براي اقامتگاه برات برات كه وزرات دارايي چاپ مي

مي: سوال و صادركننده برات يكي باشند(تواند برات را به نام خود صادر كند؟ آيا صادركننده برات )براتگير

ن ميبه آي را بيان نكرده است زيرا توان زيرا قانونگذار در مقام بيان بوده است ولي چنين مسئله رسد نمي ظر

و صادر 224ماده  بنابراين چون قانونگذار در ...) 227و ماده(كننده برات يكي باشد اجازه داده دارنده برات

به عالوه برات در وجه. نداده است مورد صدور برات برگردن خود ساكت بوده پس بايد گفت چنين اجازه

.خود همان سفته است كه به آن خواهيم پرداخت

ولي پول معيني موردنظر. تواند چيز ديگر به عنوان موضوع تعهد در برات قيد شود به جز پول نمي)6

و هر واحد پولي در دنيا  . قابل قبول استنيست
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و برات ون معامالت بازرگانان مدتچ. شود برخي پولها با گذشت زمان دچار كاهش ارزش مي دار است

مي مدت و دچار كاهش دار است به همين دليل بازرگانان واحد پول را انتخاب و استوار باشد كنند كه محكم

.ارزش كمتري شود

زيرا براتگير ممكن است نتواند ارز خارجي را تهيه كند زيرا ارز. كند ولي مشكل زمان تأديه برات بروز مي

ميندر زما و كنوانسيون. شود هاي خاصي با محدوديت خريد روبرو المللي هاي بين به همين دليل قانون

دانند حتي اگر مبلغ برات بر حسب واحد ديگر پرداخت وجه برات را به وجه رايج مملكت درست مي

وميهالذم در اين حالت براتگير با پرداخت قيمت آن ارز به وجه رايج مطابق قيمت روز برئ. باشد شود

به نمي .ارز كرد چون تكليف مااليطاق استپرداخت توان او را اجبار

 تاريخ برات)7

مي. تاريخ پرداخت بايد معلوم باشد تا زمان ايفاي تعهد مشخص شود به تاريخ صدور صورت4تواند

. باشد

مي: برؤيت.1 خ آن موكول يعني تاري. كند يعني سررسيد برات زماني است كه براتگير برات را رؤيت

ولي در عمل چنين اتفاقي. برؤيت يعني حال بودن زمان پرداخت سند. به اراده دارنده سند است

و كسي برات برؤيت به ديگري نمي رخ نمي مي دهد و به جاي آن از چك استفاده برات. كند دهد

و سررسيد آن به وعده است نه برؤيت در معامالت مدت يها ولي چك در پرداخت(دار است

. شود نقدي استفاده مي

.بيان تاريخ بوعده سه حالت دارد

.سه ماه از تاريخ رؤيت: بوعده از رؤيت.2
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.ماه از تاريخ صدور5: بوعده از صدور.3

 1382اسفند19مثالً. منجزاً تاريخ مشخص باشد.4

اگر به يكي از اين چهار طريق تاريخ برات مشخص نشود برات بدون تاريخ محسوب شده لذا اعتباري

. ندارد

 تعيين محل تأديه برات)8

به ممكن است محل اقامت برات گير باشد يا نباشد ولي از آنجا كه براتگير متعهد پرداخت وجه برات است

ا طور معمول محل پرداخت برات محل اقامت برات . ست ولي اين امر بستگي به اراده طرفين سند داردگير

.توانند محل ديگري را تعيين نمايندو مي

.گير تعيين محل پرداخت هم از نظر دارنده سند مورد اهميت است هم از نظر برات

:به عنوان مثال

در تاريخ تواند روي اين پول اگر محل پرداخت در تهران باشد دارنده برات كه در تهران واقع است مي

مي. برات در تهران حساب كند كشد پول به تهران برسد ولي اگر محل پرداخت شيراز باشد چند روز طول

.تواند در تاريخ برات روي پول در تهران حساب كند فلذا دارنده برات نمي

و برات همچنين در مورد برات روز گير در شيراز باشد بايد چند گير چون اگر محل پرداخت تهران باشد

همچنين در مورد. قبل از تاريخ برات مبلغ برات آماده نمايد تا بتواند در تاريخ آن را به تهران ارسال نمايد

.تعيين پول رايج محل پرداخت تعيين محل پرداخت اهميت دارد

يا)9  ...قيد اينكه نسخه اول است يا دوم
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و آن نسخه گم شد ديگر اگر در يك نسخه. دهد كه برات در چند نسخه صادر گردد اجازه مي صادر شود

. دارنده برات هيچ چيزي در اختيار ندارد

در. شود خطر سوء استفاده از برات بوجود آيد صدور برات در نسخ متعدد موجب مي در ايران چون برات

.شود رعايت اين شرط ضروري نيست يك نسخه صادر مي

 223ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط ماده

مي 223اجراي ماده ضمانتت.ق 226ماده وصف اساسي براي اين شرايط در نظر 226ماده. كند را بيان

و ضمانت اجراي عدم رعايت آنها را مشخص مي .كند گرفته است

به 226شرط ذكر شده است كه ضمانت اجراي ماده9، 223در ماده دو9شرط از اين7مربوط شرط آن

ازشرط بدون ضمانت اجرا هستند كه عبا :رتند

بيني پيش. كننده برات اين شرط عبارت است از امضاء يا مهر صادر: 223شرط مذكور در صدر ماده)1

هر 226شدن اين شرط در ماده  به اين معناست كه عدم رعايت آن ضمانت اجرايي ندارد بلكه در

اعمل  و در صدور برات هم قصد انشاء الزم است واين قصد نشا با حقوقي قصد انشاء الزم است

بنابراين بدون مهر يا امضاء كه بيانگر اراده انشايي است سند تجاري. يابد امضاء يا مهر تحقق مي

. هيچ اعتباري ندارد

بدون ضمانت مانده است ولي عدم وجود مهر يا امضاء يعني عدم وجود 226اگر چه اين شرط در ماده

و بدون قصد انشاء هم سند تجاري هيچ اعتبار و اين امر از بديهيات استقصد انشاء .ي ندارد

.قيد كلمه برات روي نوشته:1شرط مذكور در بند)2
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به» دهنده برات«اين است كه باالخره كلمه1علت عدم مقرر كردن شرط ضمانت اجرا براي بند در جايي

مي كار مي سنگيني براي رود به همين دليل ضمانت اجرايي رود بنابراين كلمه برات باالخره در جايي به كار

.بيني نشده است آن پيش

ز مقررات راجع به برات7اگر يكي از آن ا و شرط ديگر موجود نباشد ديگر آن كاغذ برات نخواهد بود

.كند تبعيت نمي

بايد از ابتدا در سند موجود بوده يا اينكه اگر فردي كاغذي) شرط7( 223آيا شرايط مذكور در ماده: سوال

و بعد دريافترا سفيد امضاء كن و برخي را خالي بگذارد راد يا برخي شرايط را ايجاد كند كننده شرايط

 كامل كند آيا باز هم آن سند برات خواهد بود؟

يا. وجود دارد» سفيد مهر«و» سفيد امضا«در حقوق ما دو اصطالح: پاسخ يعني كسي سندي را امضا كرده

د. مهر كرده به ديگري بدهد و جواز اين امر استمتداول بودن اين يعني.و اصطالح نشان دهنده صحت

از صادر كننده مي و دريافت7تواند تمام يا برخي را شرط را خالي گذاشته آن را امضاء كننده كننده برات آن

.كامل نمايد

اس شود در واقع صادر كننده به دريافت اين امر بر اساس تئوري وكالت توجيه مي ت كننده برات وكالت داده

در. كه ساير شرايط را كامل كند پس سفيد امضاء يا سفيد مهر دادن سند به ديگري به معناي دادن وكالت

.البته اين وكالت به اولين فرد داده شده است. تكميل مندرجات سند است

كننده به او داده است ولي نكته اساسي آن است كه دارنده ممكن است خارج از حدود اختيارات كه صادر

مي.د را تكميل نمايدسن هم. دهد باالخره كسي كه سند سفيد امضاء به ديگري و قرارهايي با حتماً قول

.اند داشته
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مي: به عنوان مثال دهد كه پس از محاسبه مبلغ طلب خود را در آن نوشته فردي به ديگري چك سفيد امضاء

م.و آن را وصول نمايد اگر چك در اختيار شخص ثالث. نويسديولي دريافت كننده چند برابر آن مبلغ را

.تواند به شخص ثالث اعتراض نمايد باشد آيا صادركننده مي

و نمي» غيرقابل استناد بودن«خير، زيرا بر اسناد تجاري اصل توان نسبت به شخص ثالث وجه حاكم است

.آن را پرداخت نكرد

ده اولي چك شكايت كرده عالوه بر كنن بنابراين بايد كل مبلغ را پرداخت كرده سپس عليه دريافت

.دادخواست حقوقي حتي به اتهام شروع به كالهبرداري از وي شكايت نمايد

 صدور برات به نمايندگي

مي هاي بزرگ تجاري در زمينه امروزه شركت هاي براي گسترده كردن فعاليت. كنند هاي مختلف فعاليت

و آژان ميسشركتها، شركتهاي هواپيمايي به افراد مختلف مي. دهند ها نمايندگي كند بليطي كه نماينده صادر

. كند عين بليطي است كه اصيل صادر مي

مي گاهي اوقات شرايطي پيش مي آيا صادركننده اين سند تجاري. كند آيد كه نماينده سند تجاري صادر

.اصيل است يا نماينده كدام را بايد صادر كننده سند به حساب آورد

:ط اين سند به نام اصيل صادر شده استبا اجتماع دو شر

زيرا در حقوق تجارت يك اصل وجود. وقتي نماينده در سند عنوان نمايندگي خود را ذكر كند.1

و آن تئوري عمل به ظاهر است . يعني در قراردادهاي تجاري بايد عمل به ظاهر قرارداد كرد. دارد

زيرا. نام خودش سند صادر كرده است پس اگر عنوان نمايندگي خود را ذكر نكرد، بايد گفت به

.اصل عمل به ظاهر قرارداد است
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اگر نماينده اختيار نداشته باشد خود نماينده صادركننده سند محسوب. نماينده داراي اختيار باشد.2

مثالً نماينده اختيار. كند ولي از اختيار خود تجاوز نمي. گاهي اوقات نماينده اختيار دارد. شود مي

مي 500،000ميليون تومان سند را دارد ولي سندي به مبلغ1صدور تا  ما. كند صادر در اينجا هم

.دو صادر كننده سند داريم

.ميليون باقي نماينده صادركننده سند است4. ميليون اصيل صادر كننده است1تا

و سفته فرم وها اين فرم. دارايي چاپ كرده استهاي مخصوصي وزارت امروزه براي برات كامل است

. كند حتي خألهاي قانوني را پر مي

و سفته بايد ماليات پرداخت بر روي اين فرمهاي چاپي نقش تمبر مالياتي به ميزان گفتيم براي صدور برات

هاي خاص ماليات مربوطه هم پرداخت شده يعني با خريد اين فرم. در هزار مبلغ سند چاپ شده است3

و برات. است تومان بر روي سند چاپي باطل 3000تومان تمبر مالياتي 1،000،000تا مبلغ مثالً براي سفته

.شده است

حتي عدم الصاق تمبر هم موجب باطل شدن. تنظيم سند بر روي غير از اين فرمهاي هيچ ممنوعيتي ندارد

مي. گردد سند نمي و فرد به ميزان در برابر مبلغ جريمه لي مردمو. شود بلكه تخلف مالياتي محسوب شده

مي عادي فقط فرم و شناسند ولي استفاده از آن فرم هاي خاص را به عنوان برات ها هيچ جنبه الزامي ندارد

.توان برات داروي كاغذ عادي طبق شرايط تنظيم نمود مي

 محل برات

.»محل برات«ها يك تئوري دارند به نام فرانسوي

آن به موجب اين تئوري كه فرانسوي ميها بسيار به از اهميت :دهند محل برات عبارت است
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.»گير داراست دهنده هنگام سررسيد برات طلب يا اعتباري كه برات«

مثالً فردي جنسي را به ديگري. گير دهنده از برات در اغلب موارد محل برات عبارت است طلب برات

و به جاي طلب خود براتي در وجه برات فروشد ولي پول آن را نمي مي مي) بدهكار(رگي گيرد در. كند صادر

).گير برات(اينجا محل برات طلب فروشنده است از خريدار

. گير دارد اي از موارد محل برات عبارت است اعتباري كه برات دهنده نزد برات در پاره

مي ها به مشتريان خوش در تمام دنيا بانك  به مشتريان يعني بانك. دهند حساب خود تا مبلغ معيني اعتبار

حال اين مشتري كه براي او اعتباري تعيين شده است. دهد تا از پول بانك چك صادر كنند خود اجازه مي

.تواند براي استفاده از اين اعتبار برات صادر كند مي

گير ممكن است هنگام صدور برات دهنده از برات. الزم نيست محل برات هنگام صدور برات موجود باشد

.گير طلبكار شده باشد دهنده از برات نگام سررسيد براتولي دره. طلبكار نباشد

مي: مثال قرارداد بندد كه آن فرد كااليي براي آن شركت بسازد در اين قرارداد مبلغ شركتي با فردي قراردادي

مي. شود تعيين مي در حاليكه. براي سررسيد برات صادر كند تواند پس از انعقاد قرارداد در وجه شركت فرد

ان صدور برات چون موضوع قرارداد انجام نشده محل برات وجود ندارد ولي در سررسيد مقرر محل در زم

و آن طلب ايجاد شده است .برات

 اثر تئوري محل

از. يابد اثر مهم اين تئوري اين است كه به محض صدور برات محل برات انتقال مي اين محل برات

مي برات مي.يابد دهنده به دارنده برات انتقال گير يعني برات. گيرد با نفس صدور برات اين انتقال صورت

.در مقابل دارنده برات بدهكار است نه در مقابل صادر كننده برات) بدهكار(
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يعني قسمتي. شود نفس صدور برات كافي است تا محل بارت از صادركننده برات به دارنده برات منتقل مي

مي دهنده به دارانده برات از دارايي برات و ديگر طلبكاران برات منتقل دهنده نسبت به آن مال حقي شود

.ندارند

مي اين ويژگي زماني ظاهر مي وقتي تاجري. شود شود كه برات دهنده بعد از صدور برات ورشكسته

مي ورشكسته مي .شوند شود تمام طلبكاران او را از حقوق مساوي برخوردار

د 100،000،000فرض كنيم تاجري و دارايي طلب طلبكاران10/1در اينجا. بدهي دارد 1،000،000،000ارد

و  مي10/9موجود است به. شود آن سوخت مي10/1پس هر طلبكار فقط اگر چه دارنده. رسد طلب خود

برات هم يكي از طلبكاران است ولي در جايي كه تئوري محل پذيرفته شده است، محل برات به دارنده 

د و يگر طلبكاران دقت به محل برات هيچ حقي ندارد كه بر خالف اصل تساوي حقوق برات انتقال يافته

.در ايران تئوري محل پذيرفته نشده است. طلبكاران است

.دهنده يا به ميل خود محل برات را بپردازد گير به دستور برات ممكن است برات

وج گاهي اوقات ممكن است برات و با ود صدور برات مبلغ طلب را گير از صدور برات مطلع نشده است

مي براي برات را در اينجا چون برات. فرستد دهنده گير از صدور برات مطلع نشده است الزامي نيست برات

.بپردازد

مي وقتي برات ولي ممكن است. كند به اين معناست كه برات داراي محل است گيري برات را قبول

... از روي سوابق خويشاوندي، دوستي، اعتبار قبلي،.ر باشدگير برات را قبول كند بدون اينكه بدهكا برات

و به عهده اوست قبول مي كند بدون اينكه پدرزن به عنوان مثال فردي براتي كه داماد وي صادر كرده است

مي. به داماد بدهكار باشد به. گيرد كه بدهكار نبوده استو يادداشتي از داماد ولي در سررسيد دارنده برات
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مي برات . تواند به آن يادداشت استناد كرده بگويد من بدهكار نيستم گير نمي در اينجا برات. كند گير مراجعه

.پردازم پس برات را نمي

نبودن در مقابل دارنده برات با حسن نيت قابل قابل استناد بودن ايرادات، بدهكار بنابراين طبق اصل غير

ا. استناد نيست و عدم اطالع استمالك حسن نيت هم عدم اطالع و اصل بر حسن نيت .ست

و داماد قابل بنابر اين برات و آن يادداشت بين پدرزن گير بايد مبلغ برات را كه قبول كرده است بپردازد

.استناد است نه مقابل شخص ثالث

مي هايي كه برات به اين نوع برات مي گير بدون بدهكار بودن قبول .دگوين كند برات سازشي يا دوستانه

 قبول برات

كه شود براتگير حضور ندارد، برات در صورتي عليه برات وقتي برات صادر مي گير قابل استناد است

گونه تعهدي در قبال دارنده برات نخواهد اگر برات را قبول نكند هيچ. گير برات را قبول كرده باشد برات

گير بايد برات. كند او ايجاد تعهد نميگير عليه داشت پس صرف نوشتن نام شخص در برات به عنوان برات

.را قبول كند

گير قرار نگرفته سند ناقصي است، سند زماني كامل شود ولي هنوز مورد قبول برات وقتي برات صادر مي

مي مي و .تواند مورد استفاده قرار گيرد كه براتگير آن را قبول نمايد شود

گير ارائه كند ولي برات را براي گرفتن قبولي به براتمصلحت دارنده برات در آن است كه هر چه سريعتر

و مي و آن گاه برات را به برات تكليفي به اين كار ندارد كه تواند تا زمان سررسيد صبر كند گير ارائه نمايد

و پرداخت برات همزمان انجام مي گير در كشور مخصوصاً اينكه اگر بارت. گيرد در اينصورت عمل قبول

ب و نقل برات آن را در معرض ايد دارنده برات، آن را به محل براتديگري باشد و حمل گير ارسال نموده
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و چود در سررسيد دارنده برات بايد. دهد خطر قرار مي به خاطر اينكه دارنده برات خطر را مضاعف نكند

و يك بار براي وصول آن را جابجا نكند برات را جابجا كند ديگر يك .بار براي قبول

ته اگر در خود برات شرط شده باشد كه بايد در زمان معين قبولي بگيرد يا قبل از سررسيد قبولي بگيرد الب

و دارنده برات با توجه به اين شرط آن  بايد اين كار را انجام دهد زيرا يكي از شرايط مندرج در سند است

و بايد به آن عمل كند .را پذيرفته است

 شرايط قبولي برات

: دو شرط است قبولي داراي

قبولي شفاهي حتي اگر به اثبات برسد با توجه به قوانين حاكم بر اسناد: به صورت كتبي باشد.1

و حتماً بايد كتبي باشد .تجاري اعتباري ندارد

. قبولي در خود سند مندرج شود.2

د ر خود سند چون قانونگذار مقرر كرده كليه حقوق دارنده سند از خود سند منشأ بگيرد يعني همه تعهدات

.مندرج شود

و انتقال مي) همانند پول(اند اسناد تجاري قابل نقل و انتقال قرار گيرد بايد كليه حقوق پس وقتي مورد نقل

و گرنه مربوط به آن  و تعهدات در خود سند مندرج باشد هم منتقل شود به همين جهت بايد كليه حقوق

.غفلت واقع شود اگر در سند ديگري بيان شده باشد ممكن است مورد

هاي چاپي وزارت دارايي هم روي فرم جايي در فرم. شود معموالً روي سند براي قبولي در نظر گرفته مي

البته نوشتن قبولي پشت برات اشكالي ندارد ولي بايد كامالً. براي نوشتن قبولي در نظر گرفته شده است

.لي برات بوده استمشخص شود كه كسي كه پشت برات مداخله كرده به عنوان قبو
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ولي امضاي پشت برات به تنهايي معرف قبولي. در حاليكه امضاء تنها روي برات به معناي قبولي است

و بايد مشخص شود كه اين امضاء به عنوان قبولي است  ).اي در پشت برات بنويسد جمله(نيست

به. براي قبولي جمله يا كلماتي معين الزم نيست ) قبولي(كار رود كه متضمن اين معناهر جمله يا عبارت كه

.البته امضاء هم الزم است. گيرد باشد مورد پذيرش قرار مي

به جز اين دو شرط شرايط ديگري الزم نيست، تاريخ اگر چه اهميت زيادي دارد ولي در قبول برات ذكر

و سهولت باشد. تاريخ شرط نيست در.در مقررات تجاري سعي شده مقررات در حداكثر راحتي حتي

اگر سررسيد برات به وعده از رؤيت باشد بايد تاريخ قبولي. برخي موارد تارخي قبولي بسيار مهم است

و قانون اماره حتي در اين مورد هم اگر تاريخ ذكر نشود خللي ايجاد نمي. معلوم باشد) رؤيت( اي كند

(ر برات استتاريخ صدو) رؤيت(قانون در اين موارد تاريخ قبولي. دهد بدست ما مي )228ماده.

مي قبولي ماهيتاً به معناي اقرار است وقتي برات كه گير براتي را قبول كند اين قبولي داللت بر اين دارد

.كند دهنده نيست برات را قبول نمي كسي كه بدهكار به برات. گير پذيرفته بدهكار است برات

ب اگر برات  231و 230اين مسئله از مواد. دهنده بدهكار است راتگير برات را قبول كند يعني اقرار كرده به

مي.ق و حق نكول هم ندارد. شودت برداشت .زيرا قبول كننده برات بايد وجه برات را بپردازد

مي تر است زيرا اقرار قبول برات حتي از اقرار قانون مدني هم محكم و فكر كننده تواند ادعا كند اشتباه كرده

بد مي دارنده با حسن نيت اسناد» غيرقابل استناد بودن ايرادات«هكار بوده ولي به موجب كرده به ديگري

.گيرد تجاري مورد حمايت قرار مي

و قبولي او در اثر اشتباه بوده است گير نمي برات . تواند در مقابل چنين كسي ادعا كند اشتباه كرده است

www.nashreedalat.ir

www.nashreedalat.ir


35 

و متعهدان در اسناد تجاري اسناد تجاري اگر بخواهند كار پول را انجام دهند بايد و مطمئن باشند محكم

. نبايد بتوانند از اجراي تعهدات خود شانه خالي كنند

و اطالع دارنده سند تجاري است از دارنده برات مطلع بوده كه براتاگر. مالك حسن نيت هم علم گير

.برات با حسن نيت است دانسته دارنده روي اشتباه برات قبول كرده داراي حسن نيت نيست ولي اگر نمي

گير يا بايد برات با تمام مندرجات برات. تواند تغييراتي حين قبول برات در برات ايجاد نمايد گير نمي برات

و حق تغييري در مندرجات آن ندارد از برات. آن قبول كند يا كل آن را رد كند گير حتي اگر با يكي

و هيچ اجباري در قبول برات ندارد تواند از برات مندرجات آن هم موافق نباشد مي .نكول كند

و برات چنين» برات را قبول كردم ولي در شيراز«گير بنويسد مثالً اگر محل پرداخت برات تهران باشد

و در حكم نكول مي .باشد قبولي، قبولي مشروط است

و هم چنين براتي هم قبو. تواند بدهد كاهش مبلغ برات است تنها تغييري كه در برات مي ل شده است

.نكول

و قبولي مشروط در حكم نكول است )233ماده.(قبولي برات بايد بدون قيد وشرط باشد

در مقابل قبولي مشروط دارنده برات. گير در حدود شرطي كه قبول كرده است مسئول است ولي برات

و مي و تواند برات را نكول شده تلقي كند يا اينكه قبولي مشروط را غنيمت شمارد منتظر تحقق شرط شود

.آن گاه برات را وصول نمايد

و شكل برات اقتضاي پرداخت برات توسط برات. گير به هر حال بايد برات را بپردازد برات گير را دارد

مي معموالً برات و به طور معمول پرداخت برات محل اقامت برات گير در محل اقامت خود پرداخت گير كند

.امر كامالً در همه موارد مصداق ندارد شود ولي اين تعيين مي
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زيرا نگهداري پول نزد تاجر خالف احتياط. گير در زمان پرداخت پولي براي پرداخت برات ندارد برات

مي همه تجار پولها را براي نگهداري به بانك. است ها هم پولها را رايگان نگهداري زيرا بانك. سپارند ها

مي مي و حتي سود هم .كندو هيچ خطري پول را تهديد نميدهند كنند

مي برات و در هنگام سررسيد دارنده. تواند هنگام قبول برات درج نمايد محل پرداخت بانك من است گير

هاي گير هماهنگي الزم را بايد با بانك انجام دهد كه برات البته برات. كند برات مستقيماً به بانك رجوع مي

.ش پرداخت كندقبول شده از سوي او را از حساب

مي دارنده برات هم برايش راحت مي تر است زيرا نه معطل و نه مشكل حمل پول را دارد بكله به شود تواند

و به حساب خود واريز نمايد .بانك رجوع كرده پول را وصول

.گير شايد نخواهد دارنده برات كه رقيب اوست از كارش سردربياورد به عالوه برات

گيرن است كه بانك يا محل مورد نظر بايد در همان شهر محل تأديه برات باشد زيرا براتالبته نكته مهم اي

مي.ق 234ماده. حق تغيير در مندرجات سند را ندارد خواهد بيانت كه به خوبي تنظيم نشده اين مفهوم را

.كند

مي وقتي دارنده برات، برات را به برات دا كند، برات گير ارائه رنده برات بخواهد مراجعه او گير حق دارد از

مي در مراجعه اول برات. را انجام دهند .كند نه نكول گير برات را نه قبول

به گير بايد بررسي كند آيا به برات برات و كنترل مدتي و ممكن است اين بررسي دهنده بدهكار است يا نه

(طول انجامد )ت.ق 235ماده.

گير اين كه برات. كه قانون برايش محترم شمرده شده، احترام گذاردگير دارنده برات بايد به اين حق برات

.بگويد مراجعه دومي داشته باشد به معناي نكول برات نيست
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 نكول برات

مي برات. نكول متضاد قبول است و حتي اگر. تواند برات را نكول كند گير هيچ تكليفي در قبول برات ندارد

چون تعهدات ناشي از امضاي اسناد تجاري بسيار سنگين. كار باشددهنده بده معادل مبلغ برات به برات

و اشخاص حق دارند زير بار چنين تعهداتي نروند .است

مي برات :شود در سه صورت نكول شده محسوب

الزم. كلمه، جمله، عبارتي بنويسد كه داللت بر نكول كند. گير صراحتاً برات را نكول كند برات)1

مثل. اي در اين معنا به كاربرد متضمن نكول است به كاربرد بلكه هر جملهرا» نكول«نيست حتماً 

 ...، (!)خير، نه، واي

و نكول امتناع نمايد)2 مي. از قبول مي يعني نه و نه .نويسد نكول است نويسد قبول است

.برات را به صورت مشروط قبول كند)3

وقتي شخص. سرنوشت اين سند شودوقتي برات نكول شده محسوب شود دارنده برات حق دارد نگران

تن پذيرد براتي به او داده شود مسلماً آن شخص با در نظر گرفتن اعتباري كه براي برات مي گير قائل است

مي اگر برات. دهد به پذيرش آن برات مي ، تمام محاسبات دارنده برات به هم .ريزد گير برات را نكول كند

و به ظهرنويسان نگذار به دارنده برات حق داده كه به براتت قانو.ق 237به همين دليل در ماده دهنده

و اگر برات و از آنان ضامن بخواهد دهندگان به ظهرنويسان از معرفي ضامن خودداري كنند مراجعه نموده

اين ضامن كه در اينجا مورد نظر است اين طور نيست كه هر كسي. شود دين مؤجل به دين حال تبديل مي

و ظهرنويسان معرفي كردند دارنده برات قبول كندده كه برات .نده

www.nashreedalat.ir

www.nashreedalat.ir


38 

و دارنده برات ضمانت او را بپذيرد زيرا طرفين عقد برات مضمونٌ له بلكه بايد ضامن فرد معتبري باشد

.و ضامن است) دارنده برات(

ت نكول شده دارنده برات براي اينكه حق داشته باشد تقاضاي معرفي ضامن را داشته باشد بايد نسبت به برا

ت بيان شده.ق 236اين مطلب در ماده ). اعتراض نكول، پروتست نكول.(واخواست نكول تنظيم شده باشد

.است

مي.ق 237كند مطابق ماده وقتي براتگير برات را نكول مي به تواند به براتت دارنده برات، و دهنده

و در صورتي كه  و از آنها ضامن بخواهد از براتظهرنويسان مراجعه كند و ظهرنويسان مورد مراجعه دهنده

.شود دادن ضامن خودداري كند دين مؤجل به دين حال تبديل مي

ت برخوردار شود الزم است كه نسبته به برات.ق 237براي اينكه برات بتواند از اين حق مذكور در ماده

گير شود نكول برات واقعوقتي برات مورد)ت.ق 236طبق ماده. نكول شده اعتراض نكول كرده باشد

دارنده برات اگر بخواهد از مزاياي مترتب بر نكول برخوردار شود ضرورت دارد نسبت به برات نكول شده 

.واخواست نكول به عمل آورد

 اعتراض نكول، واخواست نكول

و پروتست: قانون تجارت دو اصطالح به كار برده است .اعتراض

و امروزه همه جا واژه. فرهنگستان قديم به جاي اين دو اصطالح، اصطالح واخواست را به كار برده است

. رود واخواست به كار مي

.اعتراض يا واخواست عبارت است از تأييد رسمي يك چيزي

.واخواست عدم تأديه)2واخواست نكول،)1: واخواست بر دو نوع است
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آن اگر برات و دارند برات بخواهد از مزاياي نكول برخوردار شود واخواستي گير هنگام برات را نكول كند

.كند دادخواست نكول است كه دارنده برات مي

مي اگر برات شود كه بر آن واخواست عدم گير در سررسيد بر ات را پرداخت نكند واخواست ديگري مطرح

. تأديه گويند

»ييد رسمي عدم تأديهتأ«يا» تأييد رسمي نكول«پس واخواست يعني

و آن سندي كه متضمن واخواست است، اصطالحاً به آن واخواست حتماً بايد به صورت كتبي به عمل آيد

.نامه گويند نامه يا اعتراض واخواست

مي اوراقي به عنوان واخواست مورد استفاده قرار مي و آن اوراق را وزارت دادگستري چاپ به گيرد و كند

.اين اوراق را اگر مورد دقت قرار دهيم بدين صورت است. فروشد اضخاص متقاضي مي

مشخصاتمشخصات كامل واخواست كننده

 شونده واخواست

شماره ثبتشودكليه مندرجات روي سند نوشته مي

 تاريخ ثبت

طبق مقررات ابالغ

.شود

امضاء

كليه مندرجات ظهر سند
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مي اين فرم و ها در سه نسخه تنظيم كه اين. دارنده سند بايد ابتدائاً هزينه واخواست را پرداخت بكندشود

اين هزينه به صورت تمبر روي سند الصاق. در هزار به اضافه مبلغ ديگري20. هزينه، هزينه سنگيني است

مي مي .زنند شود يا نقش تمبر را روي آن

گستري ارائه شود دايره واخواست بعد از پرداخت شدن هزينه، بايد اين واخواست به دايره واخواست داد

. كند زير نظر رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي فعاليت مي

مي اين واخواست و تاريخ ثبت روي واخواست نامه قيد نامه در دفتر ثبت واخواست ثبت و شماره ثبت شود

. كنند مي

ميبعد مرجع قضايي كه دايره واخواست زير نظر آن قرار دارد در يزر آن قي .»طبق مقررات ابالغ شود«كندد

.كندو زير آن را امضاء مي

و امضاء معموالً روي مهر حك مي مي اين عبارت و از آن مهر استفاده نامه ابالغ واخواستبعد. كنند شود

.يا توسط مأمور ابالغ يا توسط مأمور كالنتري. شود مي

مأ از سه نسخه يك نسخه به ابالغ شونده داده مي و مور ابالغ روي دو نسخه ديگر از ابالغ شونده شود

مي امضاء مي و مأمور ابالغ كنار آن آن گيرد و خود مأمور هم نويسد در تاريخ فالن اين واخواست ابالغ شد

.كند را امضاء مي

و مرجع ابالغ، دو نسخه را به دايره واخواست برمي اين دو سنخه به دايره ابالغ بر مي د. گرداند گردد ايره در

مي) يك نسخه( هاي واخوست واخواست اين برگه .كنند را بايگاني
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واخواست كننده به دايره واخواست رجوع كرده نسخه ديگر را دريافت] پس از ابالغ[روز15،20بعد از

كند بلكه او بايد خودش رجوع كننده ارسال نمي يعني واخواست نامه ابالغ شده را براي واخواست. كند مي

و عدم تأديه(اين مقررات در مورد هر نوع واخواست.كند مي) نكول .شود اجرا

ولي واخواست. زيرا فقط در برات بحث نكول مطرح است. واخواست نكول فقط مخصوص برات است

و هم در مورد سفته هر دو مطرح است  314در مورد چك با وجود اينكه ماده. عدم تأديه هم در مورد برات

مي.ق وات خواست بايد به عمل آيد ولي از آنجا كه طبق قانون صدور چك در صورت عدم پرداخت گويد

چك بانك محالٌ عليه بايد گواهي عدم پرداخت صادر كند، از سالها پيش در محاكم مخصوصاً در ديوان 

و گواهي عدم پرداخت كه بانك  كشور اين عقيده مطرح بود كه در مورد چك واخواست مطرح نيست

ميمحالٌ علي و در مورد چك واخواست به عمل آمدن الزممي كند به منزله واخواست شناختهه صادر شود

در دو مورد ديوانعالي كشور گواهي عدم پرداخت را در حكم واخواست گرفت ولي اين دو رأي. نيست

و به صراحت ماده هاي حقوق زير بار نمي ولي دادگاه.هيئت عمومي اصراري بود استنادت.ق 314رفتند

.كردند مي

چك 1329در سال رأي وحدت رويه از سوي ديوانعالي كشور صادر گرديد كه به موجب آن ديگر براي

و حكم مسئله را به صورت واخواست را الزم نمي .قطعي مشخص كردداند

براي صدور گواهي عدم پرداخت، حتي تقاضا الزم نيست، زيرا طبق قانون چك بانك موظف است

صدور گواهي عدم پرداخت هيچ. در صورت عدم تأديه گواهي عدم تأديه پرداخت صادر نمايدبالفاصله 

مي هزينه و در كمترين مدت چند دقيقه صادر .شود اي در برندارد
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مي گواهي عدم پرداخت روي كاغذ و صاحب حساب هاي چاپي درج و مشخصات كامل دارنده چك شود

.گردد روي آن قيد مي

و همين گواهي عدم تأديه كه هاي يكي از مزيت چك همين است كه ديگر نيازي صدور واخواست نيست

و در زماني اندك صادر مي مي بدون تشريفات، بدون صرف هزينه كه شود جانشين تقاضاي واخواست شود

.سنگين وتشريفات بسيار است نيازمند هزينه

ب. گير است در مورد برات ابالغ شونده برات اشد چه واخواست عدم تأديه واخواست چه واخواست نكول

.گير است شونده، برات

.در مورد سفته واخواست شونده صادر كننده سفته است

و تاريخ در مورد واخواست نكول در قانون مدتي مقرر نيست، معموالً در فاصله بين تاريخ صدور سند

است نكول اقدام كند مگر اينكه تواند براي واخو سررسيد هر زماني كه دارنده سند مقتضي تشخيص دهد مي

(در سند زمان معين شده باشد )براي اقامه برات.

يعني.ت مهلت ده روز معين كرده است.ق 280ماده. ولي در مورد واخواست عدم تأدهي مهلت مقرر است

. ها به ثبت رساند ظرف مدت ده روز بايد واخواست را در دفتر ثبت واخواست

ميدر مورد واخواست نكول مز به يتي كه بر اين واخواست مترتب است اين است كه دارنده سند تواند

و به ظهر و در صورتي كه برات برات دهنده و از آنها ضامن بخواهد و ظهر نويسان مراجعه كند نويس دهنده

بر مورد مراجعه از دادن ضامن خودداري كند دين مؤجل به دين حال تبديل مي شود ولي مزاياي فراواني

شدوا .خواست عدم تأديه مطرح است كه به تدريج به آن اشاره خواهد
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مي ديديم واخواست در مورد برات، به برات و در مورد سفته به صادر كننده سفته گير ابالغ مي. شود دانيمو

و غير از صادر كه غير از برات و با اين امضاء. كننده سفته اضخاص ديگري در اين سند مداخله دارند گير

مي. شوند آنها متعهد مي و شود چه كساني مطلع خواهند بود؟ برات وقتي برات با عدم پرداخت رو به رو گير

.دارنده برات

و ظهرنويسان رجوع كند چون از نكول يا عدم تأديه اطالع اگر دارنده برات به طور ناگهاني برات دهنده

اي از سوي نامه بايد اطالعيه ابالغ واخواست به همين جهت در كنار. شوند ندارند با مشكل رو به رو مي

.دارنده برات براي كسي كه برات را از او گرفته ارسال شود

و اگر از يعني دارنده برات اگر برات را از صادركننده گرفته بايد اين اطالعيه را براي او ارسال نمايد

.كند ظهرنويس دريافت كرده اطالعيه را براي او ارسال مي

ال اين اطالعيه هم به موجب قانون از طريق اظهارنامه رسمي دادگستري يا نامه سفارشي دو قبضه نحوه ارس

.ارسال نمايد

مي اظهارنامه بر روي برگه . شود هاي چاپي خاص در سه نسخه تنظيم به دايره اظهارنامه دادگستري تحويل

(كندو همانند ابالغ واخواست دادگستري عمل مي و يك يك نسخه به گيرند. ه اظهارنامه، فرستنده اظهارنامه

).نسخه بايگاني در دادگستري

و پس از تحويل نامه به گيرنده از سوي پست از گيرنده روي نامه سفارشي دو قبضه، داراي دو قبض است

. شود آن رسيد دريافت مي
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پس به نظر مي و مأمور ت در يك رسد در حال حاضر رسم فرستادن نامه سفارشي دوقبضه منسوخ شده

مي دفتري شماره و شماره ثبت سفارشي نوشته شده از مخاطب رسيد و اگر فرستنده به رسيد نياز. گيرد نامه

.شود داشته باشد كپي آن رسيد در اختيار او قرار داده مي

كه. روز از تاريخ ثبت واخواست در دفتر ثبت واخواست بايد اين اطالعيه ارسال گردد10در ظرف فردي

مياطالعي كند بايد از طريق اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه براي يد سابق خودش اطالعيهه را دريافت

.مدت ارسال اين اطالعيه ده روز پس از دريافت اطالعيه است. ارسال كند

مي5اگر براتي داراي و ظهرنويس ظهرنويس باشد،ت دارنده برات براي ظهرنويس پنجم اطالعيه ارسال كند

و به همين ترتيب تا ظهرنويس اول كه پنجم  مي براي براتبراي ظهرنويس چهارم . كند دهنده اطالعيه صادر

.ت ذكر شده است.ق 285و 284اين ترتيب در مواد

يك شعبه دادگاه شهرستان. در مورد ضمانت اجراي اين دو ماده بين قضات اختالف نظر پيدا شده است

مياظهار نظر كرد كه عدم ارسال اطالع شود كه حق دارنده سند نسبت به كساني كه سند را امضاء يه موجب

مي كرده مي. رود اند از بين به يعني حتي اگر اظهارنامه صادر نشود، دارنده سند تواند اعتراض كند مشروط

.اينكه تقاضاي واخواهي نموده باشد

ك رد اگر دارنده سند تجاري ارسال برعكس شعبه ديگري در دادگاه شهرستان در دعواي مشابه اظهار عقيده

و ظهرنويسان از دست مي در اطالعيه به عمل نياورده باشد حق مراجعه خود را به برات دهنده دهد يعني

قائل ضمانت اجرا بود در حاليكه شعبه 285و 284حقيقت يك شعبه دادگاه شهرستان براي اين دو ماده 

.فاقد ضمانت اجرا هستندديگر دادگاه شهرستان معقتد بود اين دو ماده 
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چون در موضوع واحد بين دو دادگاه هم عرض اختالف پيدا شده بود، اين مسأله قابل طرح در هيئت

.عمومي ديوانعالي كشور گرديد

در هيئت عمومي ديوانعالي كشور هم نظر شعبه اي را پسنديد كه عدم ارسال اطالعيه حق دارنده سند را

و ظهر يعني ديوانعالي كشور هم اين دو ماده را فاقد. نويسان ساقط نخواهد كردمراجعه به برات دهنده

.ضمانت اجرا دانست

و برات اين دو ماده اعمال نشده اند يعني عمالً اين دو ماده متروك از آن تاريخ به بعد در مورد سفته

.اند مانده

ديوانعالي كشور. كشور نيست متروك ماندن به معناي نسخ نيست زيرا نسخ قوانين در صالحيت ديوانعالي

.فقط مقرر داشته است عدم ارسال اطالعيه موجب سلب حق دارنده برات نيست

مطابق قوانين مسئوليت مدني به هر كس از فعل ديگري خسارت وارد شود، خسارت ديده از واردكننده

موظف به ارسال در اينجا اشخاص طبق اين دو ماده. خسارت تقاضاي جبران آن خسارت را به عمل آورد

و اشخاص هم طبق اين دو ماده حق دريافت آن اطالعيه را دارند ها ارسال اگر اين اطالعيه. اطالعيه هستند

و آن را  نشود كسانيكه حق دريافت اطالعيه دارند از اشخاصي كه موظف به ارسال اطالعيه بوندن

ع. اند مطالبه خسارت كنند نفرستاده لت عدم ارسال اطالعيه به آنان خسارت وارد به شرط آنكه ثابت كنند به

.يعني ضمانت اجراي اين دو ماده امكان مطالبه خسارت است. شده است
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 قبولي شخص ثالث

به. گير پرداخت شود شود مراد آن است كه وجه آن برات توسط برات وقتي برات صادر مي كسي كه برات

مي هيچ تكليفي به قبول) گير برات(شود عهده او صادر مي و تواند برات را نكول كند حتي اگر برات ندارد

.دهنده بدهكار هم باشد معادل مبلغ برات به برات

مي دانيم كه نكول برات به حيثيت تجاري براتو مي و از طرف ديگر دارنده برات دهنده شديداً لطمه زند

اً در سررسيد هم پرداخت گير، برات را نكول كند مسلم وقتي برات. نگران سرنوشت اين سند خواهد شد

مي. چه بسا دارنده برات به اعتبار برات حاضر به قبول برات شده باشد. نخواهد كرد دانستو اگر او

و حتي اگر برات كند برات را نمي گير برات را قبول نمي برات مي پذيرفت پرداخته دهنده هم خودش مبلغ را

(گير بپردازدته برات را برااو راضي نبوده بلكه راضي شده بوده به اينكه وج گير معامله كرده به اعتبار برات.

)بوده است

گير برات را در سررسيد پرداخت نخواهد بنابراين با نكول برات، دارنده برات مطمئن خواهد شد كه برات

از براي اينكه اعتبار برات. كرد و از سوي ديگر نگراني دارنده برات و ظهرنويس لطمه نبيند سرنوشت دهنده

.بيني نموده است را پيش» قبولي ثالث«سند رفع شود، قانونگذار نهاد حقوقي به نام 

و برات را قبول مي مي يعني شخص ثالثي مداخله كرده در كند يعني در سررسيد هم آن را پرداخت و كند

.كند مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني پيدا مي

د :اردقبولي شخص ثالث به دو صورت امكان
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در برات قيد شود كه شخص ثالثي برات را قبول. بيني شود صورت اول؛ در برات دخالت شخص ثالث پيش

و در صورت نكول برات يك در حقيقت برات. گير دارنده برات به شخص ثالث رجوع نمايد نمايد دهنده

مي برات .گيرد گير يدكي در نظر

و به ابتكار خود دخالت نموده برات را قبول نمايد در برات دخالت. صورت دوم؛ شخص ثالث به ميل خود

مسلماً شخص. كند شخص ثالث قيده نشده است ولي او به دليل ميل خود وارد شده برات را قبول نمي

و شخص ثالث با برات ثالث به خاطر رضاي خدا دخالت نمي و كند دهنده دخالت براتدهنده ارتباط داشته

. ولي مهم اين است كه دخالت شخص ثالث در برات قيد نشده. را از او خواسته است

(در قانون تجارت ما دو ماده اختصاص به قبولي شخص ثالث يافته است )240و 239ماده.

:239ماده

قب كسانيكه شخص ثالث مي و برات را :ول كند عبارتند از تواند به نام آنها يا به نفع آنها مداخله كند

 ظهرنويس)2 دهنده برات)1

و بيني نشده زيرا برات گير اصالً پيش دخالت شخص ثالث به نفع برات گير اصالً تعهدي به پرداخت ندارد

را برات. هيچ الزامي به قبول برات ندارد و اگر برات گير زماني مسئول است كه برات را قبول نموده باشد

در در حاليكه برات. رد كه شخص ثالث به نفع او دخالت كندنكول كند تعهدي ندا و ظهرنويسان دهنده

و جايي كه قانون. مقابل دارنده برات متضامناً مسئول هستند اين دخالت بايد در جايي منعكس شود

به. گويد بايد منعكس شود واخواست نام نكول است مي و در واخواست بايد قبولي شخص ثالث قيد شود

.ء او برسدامضا
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زيرا چه اشكالي دارد شخص ثالث در برات قبولي. رسد كه باين حرف، خيلي حرف خوبي نيست به نظر مي

 خود را منعكس سازد؟

بر است انجام گيرد؟ هيچو همچنين چرا قبولي شخص ثالث حتماً بايد پس از واخواست نكول كه هزينه

. ضرورتي ندارد مداخله شخص ثالث پس از واخواست نكول باشد

: 240ماده

تا اگر شخص ثالث دخالت نمايد علت آن اين است كه شخص يا اشخاصي كه مورد مراجعه قرار گرفته اند

و در مورد مراجعه دارنده برات قرار نگيرندسررسيد مصو .ن بمانند

مي ولي اين ماده خالف اين مطلب را بيان مي و مي كند تواند از امتيازات نكول استفاده گويد دارنده برات

و اگر ضامن معرفي نكردند دين مؤجل نمايد يعني به برات و ضامن بخواهد دهنده يا ظهرنويس رجوع كرده

ميبه دين حال تب .شود ديل

ميكند ظاهر ماده بيان مي دهنده توان به برات كه پس از واخواست نكول حتي با وجود قبولي شخص ثالث،

اين امر نقض غرض است زيرا هدف از قبولي شخص ثالث جلوگيري از رجوع. ها رجوع كرد يا ظهرنويس

و ظهرنويس به برات و لطمه نخوردن به حيثيت آنهاست دهنده اينكه اين امر را نقض غرض ندانيم براي. ها

:بايد چنين توجيه كنيم

را دو حالت قابل تصور است اگر دخالت ثالث در برات پيش بيني شده است، يكي از مندرجات برات

آن تشكيل مي و دارنده برات حتماً بايد به شخص ثالث رجوع كند زيرا برات را با كليه مندرجات شود

و يكي از مندر و در پذيرفته است جات آن اين است كه در صورت نكول به شخص ثالث معين رجوع كند

.صورت قبولي شخص ثالث بايد تا سررسيد صبر نمايد
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و عليرغم حكم ظاهري ماده ولي. كس رجوع كند تواند به هيچ دارنده برات نمي 240زيرا دين مؤجل است

تواند قبولي شخص ثالث را نپذيرد اگر دخالت شخص ثالث در برات قيد نشده باشد، دارنده برات مي

مي. شود مخصوصاً آنكه قبولي شخص ثالث در واخواست نكول ذكر مي تواند بگويد من براي دارنده برات

. شخص ثالث اعتباري قائل نيستم

تواند اين اينجاست يعني فقط در حالت دوم است كه اگر شخص ثالث برات را قبول كند، دارنده برات مي

و در اينجاست كه حكم ماده قبولي را در و نپذيرد مي 240نظر نگيرد مي اجرا و دارنده برات به شود تواند

و ضامن بخواهد دهنده يا ظهرنويس برات .ها رجوع كند

مي) كه نام شخص ثالث در برات نيامده(اما اگر دارنده سند دخالت شخص ثالث را بپذيرد تواند آيا باز هم

و از براتاز مزاياي نكول استفاده   دهنده ضامن بخواهد؟ كند

مي. گذار ساكت است در اينجا قانون گويد در چنين مواردي، اگر دخالت شخص ولي قانون يكنواخت ژنو

و دارنده برات هم مداخله را بپذيرد، دارنده ثالث در برات پيش بيني نشده باشد وشخص ثالث مداخله كند

ب و ايادي مابعد او تا زمان سررسيد مراجعه برات نبايد بتواند به كسي كه شخص ثالث ه نفع او دخالت كرده

مي. نمايد تواند به ايادي ما قبل كسي كه شخص ثالث به نفع او مداخله كرد قبل از سررسيد رجوع ولي

.نمايد

مي برات. ظهرنويس است5براتي داراي: مثال و. كند گير برات را نكول دارنده سند واخواست نكول نموده

و ضامن بخواهد ها با برات از واخواست نكول حق دارد به ظهرنويس بعد . دهنده رجوع كند
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و برات را به نفع ظهرنويس سوم قبول مي حق. كند در اينجا كسي مداخله نموده، در اينجا دارنده برات

و پنجم قبل از سررسيد را ندارد و چهارم مي. مراجعه به ظهرنويس سوم ند به توا ولي قبل از سررسيد

و دوم رجوع كند برات و ظهرنويس اول . دهنده

و بيهوده به شمار بايد بپذيريم كه براي قبولي شخص ثالث آثاري مترتب است وگرنه بايد آن را امر لغو

و عدم قبولي وي فرقي نخواهد بود اگر حكم ماده. آوريم جا 240زيرا بين قبولي شخص ثالث را در همه

.قابل سرايت بدانيم

ميتبرا به. تواند خودش به عنوان ثالث برات را قبول كند گيري كه برات را نكول كرده زيرا قبول برات

ولي اگر به عنوان ثالث برات را قبول نمايد اين اقرار به بدهكاري. گير به معناي اقرار است عنوان برات

و با قبول برات مي ما ننموده است و برات تواند به عنوان دارنده برات به ايادي .دهنده رجوع كند قبل خود

 ضامن

 249ماده. كنند اين اشخاص متعدد داراي عناوين متفاوت هستند افراد گوناگوني در اسناد تجاري دخالت مي

مي.ق .كنند در مقابل دارنده سند را معرفي نموده استت كسانيكه در برات مسئوليت پيدا

را(كننده گير، شخص ثالث قبول دهنده، برات برات: اند در صدر ماده افرادي معرفس شده كسي كه برات

.ظهرنويس ممكن است واحد يا متعدد باشد.و ظهرنويسان) كند قبول مي

كه. در ادامه اين ماهده مفهوم مسئوليت تضامني تشريح شده است اگر اين سند در سررسيد بايد به كسي

و در مودر سفته در مورد برات اين شخص برات قرار است وجه اين را پرداخت كند ارائه شود كه گير است

اين فرد صادر كننده سفته است؛ اگر اين افراد پرداخت كردند كه مسئوليت تضامني امضاء كنندگان منتفي 
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مي. است و زيرا مسئوليت تضامني زماني خود را نشان دهد كه مسئول پرداخت، وجه سند را پرداخت نكند

مياگر پرداخت كند مسئول .شود يت تضامني ساير افراد ساقط

مي اگر مسئول پرداخت وجه سند را پرداخت نكند، دارنده سند واخواهي مي و سپس يك كند تواند به هر

.كه خواست رجوع نمايد

مقررات حاكم بر اسناد تجاري فقط در جهت حفظ منافع دارنده سند وضع نشده، دارنده سند حق رجوع به

بر همه ظهر و و. دهنده را دارداتنويسان ولي ظهرنويس هم حق رجوع به ظهرنويسان ماقبل خود

اين امر براي حفظ منافع. هر ظهرنويس حق رجوع فقط به ايادي ماقبل خود را دارد. دهنده را دارد برات

.گير است كه برات را قبول كرد ظهرنويس است چون بدهكار اصلي برات

كه علت اينكه ظهرنويس حق رجوع به ايادي اگر. ايجاد نشود» دور«ما بعد خود را ندارد اين است

و او به ظهرنويس اول چنينحقي وحود داشته باشد ظهرنويس مي تواند به ظهرنويس بعد خود رجوع كرده

مي رجوع مي و دور ايجاد .شود كند

مي در صورتيكه يكي از اين افراد وجه سند را بپردازد همه مسئولين تضامني برئ ولي حق رجوع.ودش الذمه

به. دارنده سند تا زماني كه وجه برات وصول نشده به هر يك از اين افراد وجود دارد در رجوع

و برات ظهرنويس . دهنده هيچ ترتيبي الزم نيست رعايت شود ها

گير ممكن است هم برات. ها هم نسبت به وجه اسناد تجاري مسئوليت دارند عالوه بر افراد فوق ضامن

و هم ظهرنويس شته باشد هم براتضامن دا .ها دهنده

.238و يكي ماده 237يكي ماده. بيني شده است در خود قانون تجارت در دو جا دخالت ضامن پيش
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و ظهرنويسان هستند كه بايد ضامن بدهند برات 237در ماده اگر. را بررسي كرديم 237قبالً ماده. دهنده

و مورد برات ض اعتراض نكول واقع شود براتگيري برات را نكول كند و دهنده ظهرنويسان بايد امن بدهند

.شود اگر ضامن ندهند دين مؤجل به دين حال تبديل مي

و آن برات را در سررسيد اگر برات. گير استكه بايد ضامن بدهد برات 238در ماده گيري، براتي را قبول كند

و همان برات كه پرداخت نكند ميگير براتي داشته باشد تواند سررسيد آن فرانرسيده است، دارنده آن برات

البته اين ماده ضمانت اجرايي مقرر نداشته است ولي چون قانونگذار هيچ وقت. گير ضامن بخواهد از برات

گير ضامن نداد يا پرداخت برات را به نحوي تضمين نكرد دارنده كند، بايد بگوييم اگر برات كار لغو نمي

دي برات مي (هم اجرا كنيم 238براي 237يعني ضمانت اجراي ماده.ن را حال تلقي كندتواند از. استفاده

)وحدت مالك

و ظهرنويسان او را به عنوان ضامن معرفي كنند دارنده برات مكلف به پذيرش آن هر كسي كه برات دهنده

له. نيست و مضمونٌ و رضايت) دارنده برات(زيرا عقد ضمان عقدي بين ضامن او شرط است وگرنه است

.يابد عقد ضمان تحقق نمي

مي كسي كه برات يعني بايد. كند با همان فرد مسئوليت تضامني دارد دهنده، ظهرنويسان را ضمانت

حق رجوع به مضمونٌ عنه آن ضامن را داشته باشد وگرنه حق رجوع به آن ضامن) دارنده سند(لهٌ مضمون

.را ندارد

ح و ظهرنويسان بايد واخواهي نمايدق رجوع به براتدارنده سند براي داشتن اگر ظهرنويس ضامن. دهنده

.داشته باشد بدون واخواهي دارنده سند حق رجوع به ضامن او را نخواهد داشت
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ضامن بايد معلوم كند از چه كسي ضمانت كرده است اگر كسي بدون اينكه تعيين كند مضمونٌ عنه او

مي كسيت در سند دخالت كند حمل بر اس شود كه از برات آن .تدهنده ضمانت كرده

 اين ضامن در مقابل چه كساني داراي مسئوليت است؟

هر اشخاص متعددي در سند تجاري دخالت مي و حق مراجعه متعلق به آخرين دارنده سند نيست بلكه كنند

.ظهرنويس حق رجوع به ايادي ماقبل خود را دارد

و براتگير آن را قبول كرده5اگر براتي. استدر سند تجاري بدهكار سند يك نفر ظهرنويس داشته باشد،

و چند ضامن هم وجود داشته باشد بدهكار اصلي برات . گير قبول كننده است ولي بقيه مسئول هستند باشد

اين افراد چون بدهكار نيستند اگر مورد مراجعه دارنده سند قرار گيرند حق مراجعه به ايادي ما قبل خود را

. اردد

و ظهرنويس5فرض كنيد. ضامن نسبت به ايدي ما بعد مضمونٌ عنه خود مسئول است ظهرنويس درايم

به5و4اين ضامن نسبت به ظهرنويس. سوم يك ضامن دارد و آنها حق رجوع و دارنده سند مسئول است

.اين ضامن را دارند

 تواند رجوع كند؟ ضامن به چه كساني مي

نٌ عنه خود را دارد به عالوه كليه كسانيكه مضمونٌ عنه او حق رجوع به آنها را ضان حق رجوع به مضمو

و برات)مضمونٌ عنه(در آن مثال ضامن حق رجوع به ظهرنويس سوم. داد و اول و، ظهرنويس دوم گير

.دهنده را دارد برات

)endorsement( ظهرنويسي

را. نويسي ظهرنويسي يعني پشت .پشت سند بنويسد يعني دارنده سند مطالبي
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.به سه منظور ممكن است انجام گيرد ظهرنويسي

 به منظور وثيقه)3 به منظور وكالت در وصول)2 به منظور انتقال)1

 ظهرنويسي به منظور انتقال

.ت بيان شده است.ق 245ظهرنويسي مكانيسمي است براي انتقال حقوق مترتب بر سند تجاري كه در ماده

ميانتق«گويد وقتي مي .منظور كليه حقوق ناشي از سند تجاري است» آيد ال سند با ظهرنويسي به عمل

مي. اين مكانيسم از ابتدا وجود نداشته است او برات وقتي صادر و فقط كسي كه نام شد غير قابل انتقال بود

.قرار دهدبه عنوان دارنده روي برات نوشته شده بود حق داشت وجه اين سند را در سررسيد مورد مطالبه 

ولي همه براتها قابل ظهرنويسي نبودند فقط. بازرگانان جنواي ايتاليا اين مكانيسم را ابداع كردند16در قرن

.ذكر شده بود» بحواله كرد«اسنادي قابل ظهرنويسي بودند كه روي آن عبارت 

با صراحتاً مقرر) 1930(ادامه يافت ولي در قانون يكنواخت ژنو20اين ترتيب تا قرن گرديد كه برات

و خواه اينكه به كار. ظهرنويسي قابل انتقال است خواه همراه با نام دارنده عبارت حواله كرد به كار رفته

و بنود عنوان حوالهو همانطوري كه قبالً. نرفته باشد هم گفتيم موضع قانون ما منطبق بر قوانين ژنو است

.كرد مانعي در ظهرنويسي اسناد تجاري نيست

.بايد ببينيم براي ظهرنويسي از نظر شكلي چه شرايطي بايد موجود باشد

:شرايط ظهرنويسي در اين ماده بيان شده است:ت.ق 226ماده

و يك دسته شرايط اختياري ظهرنويسي. در اين ماده دو دسته شرط ذكر شده است يك دسته شرايط الزامي

.است
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:شرايط الزامي عبارتند از

 يسيكتبي بودن ظهرنو)1

 درج شدن ظهرنويسي پشت خود برات)2

مي» ظهرنويسي«از خود عبارت .آيد ظهر نويسي يعني پشت سند نويسي اين دو شرط به دست

و آن مكانيسم و اقباض«البته مكانيسم ديگري درانتقال برات وجود دارد اسناد در وجه حامل. است» قبض

و اقباض منتقل كردتوان با مكانيسمو اسناد در حكم در وجه حامل را مي اگر سند به نام شخص. قبض

و بايد با مكانيسم ظهرنويسي منتقل شود و اقباض فايده ندارد و. معين باشد ديگر مكانيسم قبض قبض

و مسئوليت تضامني هم ندارد كننده ظهرنويس شناخته نمي اقباض .شوند

ا 246غير از شرايط الزامي شرايط اختياري هم در ماده (ستبيان شده  ...)ممكن است:

 ذكر تاريخ ظهرنويسي)1

مي)2 .كند كسي كه با ظهرنويسي سند به او انتقال پيدا

دهد كه آيا تاجر در آن زمان حق دخالت در امور مالي خود تاريخ فوق العاده مهم است زيرا تاريخ نشان مي

و فوايد ديگري هم دارد كه. را داشته يا نداشته است نويسي بسيار اهميت دارد چون تاريخبا تمام وجودي

و سهل باشد .نويسي دو ظهرنويسي ضروري نيست بنابراين تاريخ. مقررات اسناد تجاري بايد ساده

مي اگر تاريخ زده مي و اگر تاريخ مقدمي ذكر كند مزور شناخته شود يعني شود بايد تاريخ واقعي باشد

.شده است) معنوي(مرتكب جعل 
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ميشرط ديگر ذكر نام گيرد يعني منتقلٌ إليه، ظهرنويسي ممكن كسي است كه ظهرنويسي به نام او انجام

. است در وجه حامل، سفيد يا در وجه شخص معين انجام گيرد

مي)3 .تواند از جمله شرايط اختياري ظهرنويسي به شمار آيد بابت هم

ميكند يا عليه ديديم ظهرنويسي هم كه وجه سند را پرداخت مي آيد او هم به نوبه او اقامه دعوا به عمل

ها متعدد پس هر گاه ظهرنويسي. تواند به ديگر امضاء كنندگان يا با ايادي ماقبل خود رجوع كند خود مي

و. باشد رشته ظهرنويسي بايد مرتب باشد كه تأخر ظهرنويسي يعني تقدم و گرنه ظهرنويسي ها معلوم باشد

تواند ثابت كند چه كساني ايادي ماقبل تواند به كسي رجوع كند چون نمي نمي كند وجه سند را پرداخت مي

. او هستند

به. تواند دارنده قانوني سند شناخت ار اين ترتيب مشخص نشود، دارنده سند را نمي چون حق رجوع

مي. ها را ندارد ظهرنويس ران رجوع كند داند كه بتواند به ديگ زيرا در صورتي قانونگذار ظهرنويس را مسئول

و نمي . تواند دارنده سند را دارنده قانوني سند دانستو اگر نتواند به ديگري رجوع كند مسئول نيست

كس اگر همه ظهرنويسي هاي سفيد باشد، ترتيب الزم نيست چون در واقع ظهرنويس رضايت داده هر

.خواست به او رجوع نمايد

 ظهرنويسي به منظور وكالت در وصول

ن دهد بلكه با نوشتن عبارتي در ظهر وع ظهرنويسي دارنده سند حقوق مترتب بر سند را انتقال نميدر اين

مي سند براي وصول آن سند اقدام به ظهرنويسي مي در. كند كند يعني وصول وجه سند به ديگري واگذار و

و دارندگان اسناد تجاري به نام بانك مي هاي خودشان اين نوع ظهرنويسي عمل بازرگانان دهند را انجام

و به موقع عمل مي و كار امروزش را به فردا محول نمي چون بانكها خوب .كند كند
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چرا اين نوع ظهرنويسي متداول است؟ بايد ببينيم كه متداول ترين نوع ظهرنويسي اين نوع ظهرنويسي

پ. است و امروز شايد اصالً نتوان موردي را يدا كرد كه دارنده سند تجاري به دليل امتيازاتي كه اين كار دارد

و وصول سند را به بانك محول مي چون اگر. كند خود شخصاً براي وصول وجه سند خود اقدام كند

و خطراتي رو به رو مي .شود خودش بخواهد اين كار را انجام دهد با مشكالت

و پرداخت بازرگانان معموالً دريافت: اوالً اس ها اگر بازرگاني كه به طور.تهايشان از طريق اسناد تجارتي

و بانك محال عليه هر كدام در گوشه و مرتب اسناد تجاري دارد اي از شهر قرارداد اگر بخواهد معمول

و وجوه اين اسناد را وصول كند بايدتمام وقت خودرا به اين كار اختصاص شخصاً به بانك ها رجوع كند

.اسناد خودنشودو حتي ممكن است در يك روز موفق به وصول همه. دهد

و تحويل پول امري زمان: ثانياً و پول را بگيرد بايد پول را تحويل بگيرد بر اگر خودش بخواهد مراجعه كند

و. گير باشد مخالف تجارت استو هر چيزي كه وقت. گير استو وقت در تجارت عامل مهم سرعت است

.ختني استهر عامل مخالف سرعت دور اندا

در حاليكه.و ممكن است مورد سرقت واقع شود. هم بگيرد حمل پول خطرناك است ثالثاً اگر پول را

مي ها كه وظيفه حمل پول به صورت حرفه بانك . دهند اي را برعهده دارند اين كار را با مأمورين مسلح انجام

ي شود باز اگر پول را به مغازه برد نگهداري پول خطرناك است حتي اگر پول در گاوصندوق نگهدار: رابعاً

و .وجود دارد... هم امكان سرقت مسلحانه

و علماي اقتصاد مي گويند زياد شدن پول دست خامساًَ در دست داشتن پول از نظر اقتصادي مطلوب نيست

.زاست افزايش پول در دست مردم تورم. كند مردم تورم ايجاد مي
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مي: سادساً و هزي پول وقتي در دست مردم باشد زود مستهلك و كاغذ پول باالست وچون شود نه چاپ پول

مي كنند پول زود پاره شده هزينه افراد هم پول را به خوبي نگهداري نمي كند تا پول جديد چاپ اي ايجاد

.كنند

و عاقالنه با اين اوصاف بسيار منطقي تر است كه وظيفه دريافت اسناد تجاري را بازرگانان بر عهده بانك تر

ا و شخصاً براي مي. ين كار رجوع نكنندگذراند .دهند به عالوه بانكها به حسابهاي سپرده سود

و بنابراين اين نوع ظهرنويسي بسيار رايج است به عالوه بانكها اين گونه خدمات را رايگان ارائه مي كند

مي ها از اين پول گيرد چون بانك اي نمي الزحمه حق .كنند ها استفاده

مي. يسي اختصاص يافته استت به اين نوع ظهرنو.ق 247ماده از در صدر ماده بيان كند ظهرنويسي حاكي

مي. انتقال برات است .تواند فقط با امضاء تحقق يابد اين ظهرنويسي

.شودو آن گاه هر كس سند را در اختيار دارد مالك سند شناخته مي

اي. توان بعد ادعا كرد وكالت در وصال بوده است چنين ظهرنويسي را نمي نكه چيزي دال بر وكالت در مگر

. وصول نوشته شود

و به حساب« ».واريز نمائيد...... لطفاًَ مبلغ اين سند را به وصل

ظهر. ها بر روي مهر حك شده است ظهرنويسي با اين جمله به منزله وكالت در وصول است كه در بانك

مي سند نوشته نمي .شود شود او وكيل است بلكه دارنده سند محسوب

و در صورتيكه سند وصول شود آن را به حساب دارنده اصلي واريز يع ني كليه اختيارات دارنده سند را دارد

و اگر وصول نشود حق واخواهي دارد مي .كند
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مي بانك كنند ولي فقط تا واخواست پيش ها سالهاست كه اسناد تجاري را براي موكالت خود وصول

مي مي ا روند شايد چنين فكر بنابراين سند را با واخواست به ظهرنويس. ختياري ندارندكنند چنين

و اقامه دعوي نمي برمي مي. كنند گرداندند گيرد كه چكار كند آيا اقامه دعوي نمايدو اين ظهرنويس تصميم

 يا خير؟

كهمي 1315كنند حق اقامه دعوي ندارند استناد به قانون وكالي دادگستري شايد علت اين كه فكر مي باشد

.گويد كسي حق اقامه دعوي در دادگاه را دارد كه پروانه وكالت دادگستري داشته باشديم

و بايد اين ماده را اعمال نمود.ق 247ولي ماده مي.ت قانون خاص است گويد وكيل اين كه قانون وكالت

و قانون خاص عام را تخصيص مي ق بايد جواز داشته باشد ولي آن قانون عام است انون عام دهد هر چند

.مؤخر باشد

 ظهرنويسي به عنوان وثيقه

بازرگانان هر قدر از نظر مالي ثروتمند. كند يعني دارنده سند تجاري از سند خود به عنوان وثيقه استفاده مي

.ها پول بگيرند كنند از بانك باشند در برخي زمانها نياز پيدا مي

مي خود بانك از ها هم استقبال ميكنند كه افراد معتبر آورند پولهايشان استفاده كنند چون دوباره به بانك پول

.توانند درآمد داشته باشندو اگر به بانك پول نيايد نمي

و به عالوه بانك به دنبال سود بسيار زياد است، پرداخت سود بسيار هزينه هاي اداره بانك هزينه باال دارد

و سرمايه و دوست دارد با پولها مي اما بانك. كندهاي خود كار است دهد اين نگراني را دارد كه پولي كه

.گيرد برنگردد به همين دليل وثيقه مي
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مي اي كه معمول است وثيقه ملكي در قالب عقد رهن است ولي اين نوع وثيقه وثيقه و ها وقت زياد گيرد

و كاغذبازي زيادي دا و بايد به صورت رسمي در دفتر اسناد رسمي ثبت شود و هزينهمشكل است تنظيم رد

مي. سند رسمي رهن هم باالست خواهد از چنين امكاني برخوردار شود پول را براي چند به عالوه كسي كه

.خواهد ما بيشتر نمي

بخش تواند به عنوان وثيقه اطمينان به وسيله وثيقه مال منقول هم عملي نيست زيرا مال منقول در صورتي مي

و وثيقه گيرنده اين كار را انجام نمي تلقي شود كه به تصرف وثيقه و بانك زير بار اين گيرنده در آيد دهد

و هزينه كار نمي ها زيادي براي رود چون بايد فضاهاي زيادي را به نگهداري اموال منقول اختصاص دهد

مي. ها دارد به عالوه مسئوليت سنگيني هم دارد بانك نگهداري گيرد، در كشورهايي هم كه بانك وثيقه منقول

مي آن را به وثيقه . كند گذار واگذار

را اما اگر سند تجاري به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار گيرد در مدت چند دقيقه وثيقه گذارنده، سند

مي ظهرنويسي كرده در اختيار وثيقه گيرنده قرار مي و چنين :نويسد دهد

مي» ..................ريال به نفع .............. در ازاء مبلغ« .كندو امضاء

را. پذيرد االصول بانك هر سندي را به عنوان وثيقه نمي علي. نگهداري اين اسناد هم مشكل نيست اسنادي

. پذيرد كه امضاءكنندگان آن افراد معتبري باشد مي

ق ازت پيش.اين نوع ظهرنويسي در قانون بيني نشده است زيرا چهار ماده مربوط به ظهرنويسي ترجمه

.فرانسه هستند كه در آن زمان اين نوع ظهرنويسي در فرانسه رايج نبوده است

اگر ظهرنويسي به عنوان وثيقه انجام گيرد شخصي كه اين ظهرنويسي به نفع او انجام شده اگر قبل از

و سند را برمي و اگر.گرداند سررسيد سند به وثيقه گذاشته شده، طلبش را دريافت كند ظهرنويسي را باطل
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به قبل از وصول طلب، سررسيد سند فرا رسد مي و بقيه را تواند سند را وصول كند طلب خود را بردارد

و اگر سند وصول نشود مي . تواند واخواهي كند ظهرنويس بدهد

و رهن دين باطل رهن اسناد) طبق قانون مدني(برخي حقوقدانان معتقدند چون رهن عين جايز است

ا .باطل است) سند نماينده يك دين است(ست تجاري چون دين

در بورس اوراق بهادار هر روز ميلياردها دالر معامله روي سهام. كند ولي در قانون تجارت وضع فرق مي

مي بارنامه. اين سهام دقيقاً چيزي شبيه اسناد تجاري هستند. شود مي  شودنيز قابل وثيقه هايي كه صادر

. گذاردن است

ميدر اليحه قانون در تجارت در مورد شركتهاي سهامي هئيت مديره، بايست تعدادي سهم به عنوان وثيقه،

صندوق شركت بگذارند كه اگر از عمل مديران خسارتي وارد شد بتوان از محل فروش اين سهام اين 

و بيانگر دين. خسارات را جبران كند .در حاليكه سهم هم مثل سند نماينده عين است

و وثيقه گذاردن استقبض انبار هم قا . بل انتقال

و ضرورت دارد توان به قوانين مدنيو نمي. بنابر اين به وثيقه گذاردن اسناد تجاري كامالً صحيح است

.ولي چون قانون بيان نكرده است بايد اين نوع ظهرنويسي به صورت قرارداد انجام گيرد. استناد كرد

 پرداخت برات

مياسناد تجاري به جاي پول در مع مي امالت مورد استفاده قرار و اين اسناد صادر مي گيرند شود شود، مبادله

همان طوري كه قبالً مالحظه كرديد در اين اسناد اشخاص متعدد. براي اينكه در سررسيد پرداخت شود

مي تحت عنوانهاي متفاوت دخالت مي مي كنند، امضاء و با امضايي كه كنند مسئوليت تضامني پيدا كنند
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مي. كنند مي تواند به هر يك از امضاء كنندگان يعني اگر اين سند در سررسيد پرداخت نشود دارنده سند

.رجوع كند

مي اگر وجه سند از سوي كسي كه واقعاً بدهكار است پرداخت شود همه امضاء كنندگان برئ . شوند الذمه

و به آن .گويند» الشه سند«در اين حالت سند ديگر هيچ ارزش ندارد

در ولي اگر اين سند را كسي پرداخت كند كه در سند بدهكار نيست ولي مسئول هستند، پرداخت كننده

و بدهكار واقعي برئ .شود الذمه نمي حكم دارنده سند خواهد بود

و پرداخت كند هم ظهرنويس اگر برات و برات گير برات را قبول كند مي دهنده برئ ها شود ولي اگر الذمه

و ظهرنويس برات را پرداخت كند حق دارند به براتظهرنويس چهار  و برات گير دهنده هاي ماقبل خود

مي زيرا برات. رجوع كند حق گير قبول كننده بدهكار سند محسوب و اگر وجه سند را بپردازد ديگر شود

.مطالبه چيزي را ندارد

و پرداخت اسناد تجاري و تجارت(مقايسه مقررات ايفاي دين )قانون مدني

:بين اين دو دسته مقررات تفاوتهاي آشكاري وجود دارد

تواند دائن را به قبول بخشي از دين مجبور كند ولي قانون تجارت اين طبق قانون مدني مديون نمي.1

مي برات. دهد امر را اجازه مي و بخشي را نكول كند گير و حتي اگر. تواند بخشي از برات را قبول

.بخشي از آن را بپردازد تواند برات را قبول كند، مي

مي.2 تواند نظر به وضعيت مديون، به مديون مهلت دهد يا قرار اقساط مطابق قانون مدني دادگاه

را.ق 269ماده. گذارد ولي مطابق قانون تجارت دادگاه چنين حقي ندارد ت به صراحت اين مطلب

.كند بيان مي
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قب.3 و حتي مطابق مقررات قانون مدني هيچ اشكالي ندارد مديون ل از سررسيد دين خود را تأديه كند

و مستحسن است ق. مطلوب از.ولي طبق و اگر قبل ت مديون قبل از سررسيد حق پرداخت ندارد

(موعد پرداخت نمايد باز هم مسئول است )ت.ق 256ماده.

ممكن است) سند تجاري در وجه حامل(چنين براتي. برات ممكن است برات در وجه حامل باشد

س و تشريفات قضايي است به و براي جلوگيري از پرداخت آن نياز به حكم دادگاه اگر. رقت رود

.قبل از سررسيد دين خود را بپردازد ممكن است فرد بعد از سررسيد با برات مراجعه كند

دهد ولي مطابق مقررات حاكم بر اسناد تجاري اگر دائن به مديون مهلت دهد مشكلي رخ نمي.4

مي بق اين مقررات اين دارنده برات كه به براتمطا. چنين نيست دهد حق رجوع به ساير گير مهلت

و ظهرنويسان را ندارد (مسئولين )ت.ق 257ماده.

مطابق مقررات عمومي دائن به احقاق حق خود نياز نيست تشريفاتي را رعايت كند ولي طبق.5

و كالً براي احقاق حق خود  بايد تشريفاتي راانجام دهد مقررات تجاري براي وصول سند تجاري

و حق داشته باشد به همه امضاء كنندگان رجوع كند ....از جمله واخواست،  .براي اينكه بتواند

 پرداخت از طرف شخص ثالث

مي شود به حيثيت تجاري برات برات وقتي با عدم پرداخت رو به رو مي و ظهرنويسان لطمه وارد شود دهنده

ب ميو دارنده براتي هم كه به و با به هم ريختن معادالت تجاريش رات دل خوش كرده دچار مشكل شود

.حتي ممكن است در معرض ورشكستگي قرار گيرد

. ايجاد شده است» پرداخت توسط شخص ثالث«براي جلوگيري از اين محظورات تأسيس قانوني به نام

.به اين امر اختصاص داده شده است 273تا 270مواد
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ثا: 270ماده مي لث يا به نفع برتشخص و دخالت به نفع برات دهنده مداخله گير كند يا به نفع ظهرنويسان

و نمي گير برات را قبول نكرده كه اصالً بدهكار محسوب نمي زيرا يا برات. يعني ندارد وي شود توان به

و اين فرد قابل اش را نداد گير برات را قبول كرده كه بدهكاري است كه بدهي ولي اگر برات. اعتراض كرد ه

.احترام نيست

مي شخص ثالث زماني دخالت مي مي كند كه برات با عدم پرداخت رو به رو تواند آنچه شود شخص ثالث

طبق قانون. توند دريافت كند البته به شرط آنكه از جانب مديون مأذون بوده باشد را كه پرداخت كرده مي

ميمدني پرداخت دين از جانب غير مديون جايز اس كهت ولي ثالث به شرطي تواند به مديون رجوع كند

.و گرنه اصل بر تبرعي بودن است. مأذون باشد

(ولي اينجا الزم نيست شخص ثالث مأذون بوده باشد شخص ثالث كه برات را پرداخت).ت.ق 271ماده.

و در مورد افراد مأذون نيست. داري كليه حقوق دارنده برات است . بلكه عام استاين امر مطلق است

به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتي را به نفع. گويد همه حقوق وي، همه حقوق نيست اگر چه قانون مي

گير، بلكه حق مراجعه به برات. تواند به همه ظهرنويسان مراجعه كند ظهرنويس سوم پرداخت كند نمي

و ظهرنويسان قبل برات و سوم(دهنده و دوم ر) اول و حق اگر. را ندارد5و4جوع به ظهرنويسان را دارد

تواند ولي واضح است كه نمي. توانست به همه ظهرنويسان رجوع كند كليه حقوق دارنده برات را داشت مي

(رجوع كند5و4به ظهرنويسان  )ت.ق 272ماده.

مي ظهرنويسهاي بعد برئبنابراين در چنين حالتي را تخصيص 271كه اين امر حكم كلي ماده. شود الذمه

مي. اند افراد متعددي در برات مسئول. دهد مي مثالً. پذيرد فرض كنيم بيش از يكنفر شخص ثالث پرداخت را
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مي شخصي به نفع برات و فردي به نفع ظهرنويس سوم دهنده در اين حالت دارنده برات بايد پيشنهاد. پذيرد

. كدام را بپذيرد

مي هاد كسي را بپذيرد كه افراد بيشتري برئگويد دارنده برات بايد پيشن قانون مي در مثال فوق. شود الذمه

مي بايد پيشنهاد شخص ثالثي را بپذيرد كه به نفع برات گير خواست بپردازد واگر خود برات. پردازد دهنده

مي زيرا با پرداخت او همه امضاء كنندگان برئ. پيشنهاد او بر همه مقدم است م. شود الذمه وارد اين حكم در

و مشخص نباشد از چه كسي ضمانت كرده  ديگر هم قابل تعميم است؛ مثالً كسي براتي را ضمانت كند

به. دهنده يعني برات. الذمه شود شود كه افراد بيشتري برئ ضمانت از كسي محسوب مي ضمانت اجراي آن

مي رسد عدم حق مراجعه به ظهرنويساني باشد كه با آن پرداخت برئ نظر مي .اند شده الذمه

 مسئولين برات

مي.ق 249ماده .كندت در مورد مسئولين برات صحبت

ها ضامن)4ها مسئوليت تضامني دارند؛ ظهرنويس)3قبول كننده؛)2دهنده؛ برات)1

 دهنده مسئوليت برات

. دهنده در مقابل دارنده برات دو مسئوليت دارد برات

 مسئوليت ناشي از نكول)2 مسئوليت ناشي از عدم تأديه)1

و اگر ضامن معرفي نكند دين مؤجل گير برات را قبول نكند برات اگر برات دهنده بايد ضامن معرفي كند

مي حال مي مي اين مسئوليت را برات. بايست واخواست نكول انجام دهد شود ولي براي اين كار تواند دهنده

. در برات از خود سلب كند
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گير ارائه كرده عدم تأديه است يعني در سررسيد دارنده برات، برات را به براتمسئوليت دوم ناشي از

مي برات و در اينجا دارنده برات حق دراد به برات. كند گير از پرداخت برات خودداري دهنده رجوع كند

(وجه برات را از او مطالبه كند بر)ت.ق249ماده. عهده ولي دارنده برات براي اعمال حقوق خود وظايفي

و اگر اين وظايف را انجام ندهد بايد ببينيم وضع چگونه است؟  دارد

:در اينجا بايد قائل به تفكيك بود

به دهنده معادل مبلغ برات از برات يعني برات: داراي محل بوده اگر برات و دارنده برات گير طلبكار بوده

.دشو وظايف خود عمل نكند مسئوليت تضامني برات دهنده ساقط مي

دهنده نتواند ثابت كند برات محل داشته، حتي در صورت عدم انجام اگر برات: اگر برات داراي محل نبوده

. دهنده را دارد وظايف دارنده براتحق رجوع به برات

و گير برات را قبول نكند حق رجوع به برات چون اگر برات. اين مسئوليت قابل سلب نيست گير را ندارد

ن و سندي بي اعتبار خواهد بوداگر اين شرط را .افذ بدانيم حق رجوع به برات دهنده را هم ندارد

ها مسئوليت ظهرنويس

:هم دو نوع مسئوليت دارد ظهرنوس

 مسئوليت ناشي از عدم تأديه)2 مسئوليت ناشي از نكول)1

و برات ند در مورد مسئوليت ناشي نكول هيچ تفاوتي بين مسئوليت ظهرنويس هم. ارددهنده وجود در اينجا

از اگر برات و اگر ظهرنويس گير برات را نكول كند حق دارد به ظهرنويس رجوع كرده ضامن بخواهد

در اينجا هم دارنده برات الزم است. شود معرفي ضامن خودداري كند دين مؤجل به دين حال تبديل مي

.به عمل آمده باشد) واخواست نكول(اعتراض نكول 
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 249عدم تأديه يعني اگر در سررسيد برات با عدم پرداخت رو به رو شود طبق ماده مسئوليت ناشي از

مي.ق ميت دارنده كند مشروط بر اينكه دارنده برات به وظايف قانوني خود تواند به ظهرنويس مراجعه

و اگر به وظايف قانوني خود عمل نكند حق رجوع به ظهرنويس را ندارد (عمل كرده باشد بدون تفكيك.

) قبل

در اين صورت ظهرنويسي در حكم انتقال. تواند از خود سلب كند هر دو نوع مسئوليت را ظهرنويس مي

. حقوق است

 گير مسئوليت برات

را يا برات را قبول نكرده كه هيچ گونه مسئوليتي ندارد نوشتن نام كسي به عنوان برات گير در برات او

و. است كه برات را قبول كند گير در صورتي مسئول برات. كند متعهد نمي قبول برات ماهيتاً اقرار است

. كننده مأخوذ به اين اقرار است گير قبول برات

حتي اگر دارنده برات. گير است در صورت قبول بدهكار اصلي سند را برات. قبول يعني اقرار به بدهكاري

ر به وظايف خود عمل نكند باز هم حق رجوع به برات .ا داردگير قبول كننده

 وظايف دارنده سند

در. دارنده سند تجاري براي اينكه بتواند كليه حقوق مترتب بر سند را اعمال كند وظايفي به عهده دارد

مي مورد گرفتن قبولي، همه دارنده برات هيچ تواند اساساً برات را براي گرفتن تكليفي به گرفتن قبولي ندارد

در قبولي به برات و و مطالبه وجه برات را همزمان انجام گير ارائه نكند و قبولي سررسيد برات را ارائه كند

و يا اينكه در زمان. دهد اما اگر در برات شرط شده باشد كه دارنده برات براي گرفتن قبولي اقدام كند

www.nashreedalat.ir

www.nashreedalat.ir


68 

مي معيني برات را براي گرفتن قبولي به برات (باشد گير ارائه كند مأخوذ به اين شرط عمل بايد مطابق شرط.

)كند

ت برات را ظرف.ق 274همچنين اگر سررسيد برات بوعده از رؤيت باشد دارنده برات بايد مطابق ماده

و اگر چنين نكند حق مراجعه خود را از دست مدت يكسال از تاريخ صدور براي گرفتن قبولي ارائه كند

.خواهد داد

.در سررسيد هم دارنده برات وظايفي بر عهده دارد

را اگر برات. گير ارائه كند نخستين وظيفه او اين است كه برات را براي مطالبه وجه آن به برات گير برات

و همه امضاء كنندگان برئ پرداخت كند عمر سند خاتمه پيدا مي مي كند مي الذمه و به اين سند گويند شوند

داگير فقطو بودن اين سند در دست برات» الشه سند« مياين فايده را را كند برات رد كه ثابت گير وجه سند

.پرداخت كرده است

مي اما اگر برات . كند گير به هر علتي از پرداخت برات خودداري كند دارنده برات وظايف ديگري پيدا

به) برات پرداخت نشده(ت بايد نسبت به اين برات.ق 280مطابق ماده اعتراض يا واخواست عدم تأديه

.روز از تاريخ سررسيد10ظرف مدت. عمل آيد

اگر برات با عدم پرداخت رو به رو شود دارنده برات موظف است مطابق. وظيفه سوم ارسال اطالعيه است

او.ق 284ماده  ت مراتب عدم پرداخت را بوسيله اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به كسي برات را از

نامه عدم تأديه در دفتر ثبت يخي كه واخواستتار(روز از تاريخ اعتراض10دريافت كرده ظرف مدت

.اطالع دهد) واخواستها به ثبت رسيده
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يد كند او هم به نوبه خود بايد اطالعيه آن شخصي كه اطالعيه مزبور را دريافت مي اي به همان ترتيب براي

و در سال اين اطالعيه ا ماقبل خود ارسال كند طاعيه بدست صادر ها بايد آن قدر ادامه پيدا كند تا آخرين

.شود كه حق مراجعه دارنده سند به امضاكنندگان از بين برود عدم ارسال اطالعيه موجب نمي. كننده برسد

يعني كسي كه حق دريافت اطالعيه داشته اگر اين. ضمانت اجراي عدم ارسال اطالعيه مطالبه خسارت است

ا و ثابت كند به علت عدم دريافت طالعيه خسارت ديده، حق دارد از كسي كه اطالعيه را دريافت نكند

.موظف به ارسال اطالعيه بوده ولي اين كار را نكرده مطالبه خسارت نمايد

ت دارنده سند بايد ظرف.ق 287و 286مطابق مواد. وظيفه چهارم اقامه دعوا در ظرف موارد مقرره قانوني

و دو سال اقامه دعوا كند اگر وجه برات در ايران و مدت يكسال قابل پرداخت است ظرف مدت يكسال

د. گرنه ظرف مدت دو سال اقامه دعوا كند هاي فتر دادگاهيعني ظرف يكسال يا دو سال دادخواست خود را

. است) ثبت واخواست(ابتداي اين فرصت هم تاريخ واخواست. مربوط ثبت كند

مي ظهرنويس هم كه مورد مراجعه قرار مي و وجه سند را پرداخت د اگر بخواهد حق مراجعه خودكن گيرد

و دو سال مطابق مادتين ابتداي اين مهلت اگر. اقامه دعوي كند 287و 286را اعمال كند بايد مدت يكسال

و عليه او اقامه دعوي  و اگر پرداخت نكرده باشد پرداخت كرده باشد فرداي آن روزي كه پرداخت كرده

ر .ا دريافت كردهشده باشد فرداي روزي است كه اخطاريه محكمه

هايي است كه سررسيد آن به رؤيت تعيين شده اگر چنين باشد دارنده برات بايد وظيفه پنجم در مورد برات

(گير ارائه كند ظرف يكسال از تاريخ صدور آن جهت مطالبه برات به برات .274(

بهحق. دهد اگر به اين وظايف عمل نكند حق مراجعه خود را به ظهرنويسان از دست مي مراجعه خود را

مي برات .دهنده ثابت كند برات داراي محل بوده است دهد مشروط بر اينكه برات دهنده را از دست
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 حقوق دارنده برات

در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند؛) 249مطابق ماده(كنند همه اشخاصي كه سند را امضاء مي

و دارنده سند هم به وظايف خود عمل كند حق دارد به اگر اين سند پردا. به هر عنواني كه باشد خت نشود

. هر كدام از آنها مراجعه كند بدون آنكه مجبور باشد ترتيب آنها را رعايت كند

و اقامه دعوي حق درخواست قرار تأمين خواسته هم دارد بدون آنكه مجبور باشد عالوه بر مطالبه برات

دارنده سند حق ندارد وجه مطالبه وجه سند. دگستري ايداع نمايدبراي جبران خسارت مبلغي را صندوق دا

و اگر پس از دريافت وجه از ديگري مطالبه وجه  را از همه بنمايد مگر آنكه هر يك از پرداخت امتناع كنند

.نمايد مرتكب جرم شروع به كالهبرداري شده است

 برات رجوعي

ق در اين زمان رسم صدور برات رجوعي منسوخ شده است ت اين مقررات هست.ولي از آنجاييكه در

.پس الزم است كه اطالعات در اين مورد داشته باشيم

براتي است كه دارنده برات اصلي به عهده صادركننده برات اصلي يا يكي از ظهرنويسان برات: تعريف

ت رجوعي يا گير براو برات. پس صادر كننده برات رجوعي دارنده برات اصلي است. كند اصلي صادر مي

سررسيد برات رجوعي هميشه به رويت است چون. صادركننده برات اصلي يا ظهرنويس برات اصلي است

دارنده برات رجوعي كسي است كه وجه برات. گيرد براي مطالبه وجه برات اصلي مورد استفاده قرار مي

. در گذشته معموالً دارنده برات رجوعي بانكها بودند. پردازد اصلي را مي

هاي بلندمدت به كارگيرند ولي گذراي توانند در سرمايه بانكها همواره پولهايي كه در اختيار دارند عمدتاً نمي

مي هاي كوتاه گذاري در سرمايه .توانند مورد استفاده قرار دهند مدت مثل پرداخت وجه برات رجوعي
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:شود مبلغ برات رجوعي از چند قلم تشكيل مي

 مبلغ برات اصلي)1

مي: واخواست برات اصليهزينه)2 .شود چون برات رجوعي پس از واخواست برات اصلي صادر

)حق تمبر(هزينه برات رجوعي)3

مي بانك: تفاوت نرخ)4 مي ها كه اين پولها را گرفتند كه به آن حق داللي پرداختند چيزي اضافه

(گويند مي .Droit de courtage (رجوعي همان شهر مثالً اگر محل پرداخت. كه نرخ آن متفاوت بود

و اگر با محل پرداخت برات رجوعي متفاوت بود نرخ آن بيشتر بود مسلماً. بود نرخ آن كمتر

.تفاوت نرخ، مربوط تفاوت در حق داللي است

يك. الملل خصوصي است اين ماده مربوط به حقوق بين: 305ماده اسناد تابع قوانين محل صدور است كه

.مدني آمده استقاعده كلي است كه در قانون 

و قوانين انگليس در مورد آن مثالً اگر برات در انگليس صادر شود بايد مطابق قانون انگليس صحيح باشد

.شود اجرا مي

اگر اعمالي بر روي سند انجام گيرد بايد تابع قوانين مملكتي باشد كه آن عمليات در آنجا روي سند انجام

(شده است و. تواند اگر عليه كسي كه در ايران است اقامه دعوا شود نمي..)...ظهرنويسي، ضمان، قبولي

.ادعا كند

ها تابع قانون كشوري است اين. در مورد سند بايد واخواست صادر شود يا اطالعيه صادر شود: 306ماده

.بايد در آنجا اين اعمال انجام گيرد
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 سفته

و عمده مقررات.ي در مورد سفته وجود نداردمعدود بودن مواد راجع به سفته مبين آن است كه حرف زياد

. سفته مشابه برات است

)Promissory note(يا) Billet à ordre.(مدرك سند: فته، پته به معناي مدرك است، فته طلب

كه سين آن مفتوح) در ترجمه كلمه انگليسي يا فرانسه(فرهنگستان اول كلمه سفته را به كار برد: 307ماده

.)سفته(است 

و شخص سومي مطرح نيست بر خالف و يكي دارنده در سفته دو شخص دخالت دارند يكي صادركننده

و براي سفته در عمل مدت. موضوع سفته عين برات پرداخت مقداري پول رايج است. برات دار است

مي معامالت مدت .گيرد دار مورد استفاده قرار

باشد ولي توجه بايد كرد كه در عمل چنين اتفاقي) حال(ه سررسيد آن عندالمطالب دهد ولي قانون اجازه مي

مي. افتد اگر چه قانون اين اجازه را داده است نمي شود ممكن است كسي كه به عنوان دارنده سفته شناخته

اسمش در سند نوشته شود كه سفته در وجه شخص معين است ولي ممكن است سفته در وجه حامل صادر 

. شود

و كرد عبارت حواله و نبود اين عبارت مشكل ساز نيست ي كه به كار رفته است هيچ بار حقوقي ندارد

و انتقال پيدا نكند موجب نمي .شود سند قابليت نقل
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)308ماده( شرايط صحت سفته

.دهنده قصد انشاء صادركننده است امضاء يا مهر نشان. امضاء يا مهر كه درست همانند برات است)1

.صدور استتاريخ كه منظور تاريخ)2

مي. مبلغ سفته)3 . دهد مبلغ از شرايط اساسي را تشكيل

و بايد تاريخ پرداخت آن در سند قيد شود سفته مدت: تاريخ سررسيد)4 .دار است

زيرا ماده قبل اجازه داده بود كه سند در وجه. اين شرط با مواد قبل سازگار نيست: نام دارنده سند)5

.حامل صادر شود

تفسير كرد كه فقط مربوط به زماني است كه سفته در وجه شخص معين باشد كه بايد اين شرط را

و اگر در وجه حامل باشد نيازي به رعايت اين  در اين صورت نوشتن نام دارنده سند اجباري است

.شرط نيست

آن12شامل) برات(فصل اول. اين ماده، ماده ارجاع است: 309ماده  مبحث است كه به استثناي سه مبحث

. آن سه مبحث متضمن مقرراتي است كه با ماهيت سفته تفاوت دارند. گردد بقيه در مورد سفته نيز اجرا مي

.مربوط به شكل برات است كه با شكل سفته تفاوت دارد: مبحث اول

.در مورد مقررات نكول است كه در مورد سفته اصالً نكول نداريم: مبحث دوم

و نكول در مورد سفته نداريم طبعاً مربوط به مقررات قبول: مبحث سوم و وقتي قبولي شخص ثالث است

.قبولي شخص ثالث هم نداريم

و معامالت آن ذاتاً تجارتي است ت كه معامالت تجارتي ذاتي را ذكر.ق2ماده8بند. آيا صدور سفته

و معامالت روي برات ذاتاً تجارتي است مي .كند صدور
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مي.ق 314ماده وت ازگويد صدور چك برخي حقوقدانان. محلي به محل ديگر باشد ذاتاً تجاري نيست لو

و برات به هم شبيه است با توجه به بند اشاره كرده و.ق2ماده8اند كه چون مقررات سفته ت صدور سفته

.معامالت راجع به آنها هم تجارتي هستند

و معامالت ولي هيئت عمومي ديوانعالي كشور در رأي اصراري به درستي اعالم دا شته است كه صدور سفته

خواست مقررات برات را در اين مورد بر سفته بار كند راجع به آن ذاتاً تجارتي نيست زيرا اگر قانونگذار مي

.كرد به صراحت اعالم مي

و معامالت راجع به آن مي . تواند عمل تجارتي تبعي باشد ولي سفته
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 چك

عجوالنه اصالح72است كه برخي مواد آن در سال 1355وب در مورد چك قانون خاص هم داريم كه مص

و در سال  شد82شد .آن اصالحات لغو

به در مورد اين قانون زياد بحث نمي و ما فقط كنيم چون محل بحث آن حقوق جزاي اختصاصي است

ق8بررسي  مي.ماده .پردازيمت

شك چك كلمه به. باشدمي) Cheque(اي انگليسي است كه تلفط فرانسوي آن و در عربي به صورت شيك

چك. كار رفته است چ(البته در فارسي باستان و مدرك) به فتح و سند و به معناي قباله به كار رفته است

آن. است با)چك(مشخص نيست كه چك معادل شك فرانسوي است يا كلمه فارسي به كار رفته است

.سه گرفته شده استتوجه به اينكه اين قانون از قانون تجارت فران

: در چك سه شخص دخالت دارند. تعريف چك در اين ماده آمده است: 310ماده

يا)3 محالٌ عليه؛)2 صادر كننده؛)1 دارنده چكمحالٌ عليه ممكن است بانك باشد

چك. نباشد آن هايي كه محالٌ عليه ولي مطابق قانون صدور چك محالٌ عليه حتماً بايد بانك باشد يعني فقط

هم مؤسسه. كند بانك داخلي يا خارجي باشد از مقررات قانون صدور چك تبعيت مي و اعتباري هاي مالي

مي.اند به عنوان بانك شناخته شوند نتوانسته تواند صادركننده باشد يعني چك را به نام خود دارنده چك

ميوقتي چك در وجه ديگ. تواند نام غير را در چك بنويسد صادر كند ولي مي شود قانونگذار ري صادر

.يابد تئوري محل را پذيرفته است يعني محل چك با صدور چك به ديگري انتقال مي
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و شكلي چك  شرايط اساسي

در. راجع به شرايط اساسي چك است: 311ماده هر سند تجاري از نظر شكلي بايد داراي شرايطي باشد كه

و برات بررسي شد ميشرايط 311ماده. مورد سفته .كند اساسي چك را بيان

:اين شرايط عبارتند از

چك.1 چك(تاريخ مي): تاريخ صدور . دهد تاريخ صدور چك يكي از شرايط اساسي چك را تشكيل

و صادركننده بايد هنگام صدور معادل مبلغ چك در حسابش از آنجا كه چك دستور پرداخت است

چك. در بانك محالٌ عليه موجودي داشته باشد و در چك يك تاريخ بيشتر بنابراين حال است

.تواند مطرح باشد نمي

از. چك ابزار پرداخت نقدي است يعني وقتي كسي بخواهد پرداختي به صورت نقدي انجام دهد

و بنابراين در چك يك تاريخ بيشتر ذكر نمي ابزار چك استفاده مي .شود كند

و چكهايي كه صادر مي كه. است دار شود وعده ولي در عمل چنين نيست يعني در كليه مواردي

و برات صادر شود چك صادر مي چك. شود بايد سفته هاي امروزي دو تاريخ به همين دليل در

و تاريخ. مطرح است .چك) وعده(تاريخ صدور

و آنچه نوشته مي اگر ثابت شود. شود وعده چك است تاريخ واقعي چك در چك مخفي است

و با عدم پردا چك وعده .خت رو به رو شود ديگر جنبه كيفري نخواهد داشتدار بوده

اگر هم از نظر. رسد ما بايد تاريخ مندرج در چك را به عنوان تاريخ صدور محسوب كرد به نظر مي

كيفري بتوان تاريخ صدور را ثابت كرد ولي از نظر حقوقي فقط تاريخ مندرج در چك بايد مالك 

و  و اين امر به نفع اشخاص ثالث .براي حفظ حقوق آنان استقرار داد
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چك.2 از امروزه فرم. كه آثار بسيار مهم بر آن مترتب است: محل صدور هايي كه به عنوان چك

.گيرند شود محلي براي قيد محل صدور در نظر نمي سوي بانكها چاپ مي

نيامده در اينجا نامي از مهر به ميان. براي به وجود آمده چك امضاي صادركننده الزم است: امضاء.3

و. است و امضاء هم طراز هستند اما در مورد چك چنين اتفاقي روي نداده و برات مهر در سفته

و از قلم انداختن مهر عمدي بوده است .قانونگذار فقط امضاء را الزم دانسته

بي قانونگذار مي هميشه در ايران صدور چك كه با عدم. سواد چك صادر نكنند خواسته افراد

ب .ه رو شود جرم بوده استپرداخت رو

و سپس ماده 237ابتدا ماده هم. مكرر قانون مجازات عمومي 238قانون مجازات عمومي بعدها

مي 238قانون صدور چك به تصويب رسيد كه ارجاع به ماده  . دهد مكرر قانون مجازات عمومي

و رأساً تعيين مجازات ننموده است هم همين 1337قانون چك چك براي اولين. طور بار در قانون

و ماده 1344 . مكرر را نسخ كرده است 238مستقيماً مجازات تعيين شده

چون صدور چك بالمحل جرم بوده قانونگذار نخواسته افراد بيسواد به ناحق تحت تعقيب قرار گيرند به

.همين جهت زدن مهر در پاي چك به جاي امضاء نپذيرفته است

چكچون چك وسيله: وعده دار نبودن.4 و چون متأسفانه بيشتر هاي امروزي پرداخت نقدي است

و دار را چك نمي در ابتدا محاكم، چك وعده.كنند دار است به اين شرط توجه نمي وعده شناختند

نه. دانستند كننده را قابل تعقيب كيفري نمي حتي محاكم صادر بنابراين صدور چك جرم است

چك چك وعده. صدور اين نوشته شد ولي بعدها چك وعده. نيست دار اصالً دار را چك شناخته

.دار بود توسط رويه قضايي علت هم استعمال زياد چك وعده

چك.5 .اگر چه در اين ماده بحثي از مبلغ به ميان نيامده است: مبلغ
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چون در حال حاضر. يعني براي پرداخت چك بايد به چه كسي مراجعه كرد: ذكر نام محالٌ عليه.6

به كليه چك مي عهده بانكها و اين فرمها خألهاي قانون ها صادر و فرمهاي چك چاپي است شود

مي. كنند چك را پر مي و عدد(شود هم مبلغ در آن تعيين در باالي چك هم نام بانك ). با حروف

و شعبه آن ذكر شده است چك. محالٌ عليه عالوه بر چك،. ها داراي شماره است عالوه بر اين تمام

. كه چك به عهده آن صادر شده است نيز الزم است در چك قيد شود شماره حسابي

. شود حساب جاري است حسابي به عهده آن چك صادر مي

. كنند كه برخي بانكها رعايت نمي. نام صادركننده هم بايد روي هر برگ چك نوشته باشد.7

هر.8 و قيمت آن براي  200قطعه چك روي چك بايد مالياتي پرداخت شود كه ماليات آن مقطوع

چك. ريال بوده است .صرفنظر از مبلغ

(نام كسي كه به نفع وي صادر شده است ممكن است در چك قيد شود: 312ماده چك در وجه شخص.

.يا اينكه در وجه حامل صادر شود كه در مورد آن قاعده يد حاكم است) معين

. اگر چك در وجه شخص معين باشد دارنده چك كسي است كه نام وي در متن چك نوشته شده است

مكانيسم انتقال چك در وجه شخص معين. آمده در متن چك بار حقوقي ندارد» بحواله كرد«عبارت

چك» ظهرنويسي« قبض«هاي در وجه حامل ممكن است به جز از طريق ظهرنويسي از طريق است ولي

. نيز انتقال يابد»واقباض

(چك بالفاصله پس از ارائه بايد كارسازي شود: 313ماده خطاب اين ماده محالٌ عليه است ). پرداخت شود.

البته. يعني به محض ارائه چك به بانك بايد مبلغ آن پرداخت شود حتي اگر پرداخت آن فرا نرسيده باشد

راو بانك نمينسخ ضمني شده است 1382اين ماده با قانون صدور چك  تواند قبل از تاريخ چك آن

. پرداخت كند
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ولي برخي مقررات راجع. تجارتي نيست حتي اگر از محلي به محلي ديگر باشد صدور چك ذاتاً: 314ماده

.شود به برات كه ذاتاً تجارتي است در مورد چك نيز كه ذاتاً تجارتي نيست، اعمال مي

و ظهرنويس چك مثل مسئوليت.ت استضمان در اين ماده به معناي مسئولي يعني مسئوليت صادركننده

و ظهرنويس برات سات .يعني مسئوليت تضامني است. صادر كننده

يعني مقررات مربوط به واخواست در مورد. مقررات مربوط به عدم پرداخت چك هم همانند برات است

. چك هم بايد اجرا شود

در مقام وحدت رويه رأيي صادر كرد69وانعالي كشور در سال باو جود تصريح اين ماده هيئت عمومي دي

كه به موجب آن رأي در مورد چك گواهي عدم پرداخت صادر شده توسط بانك محالٌ عليه به منزله 

.شود واخواست تلقي مي

و گواهي عدم پرداخت جايگزين بنابراين از زمان صدور رأي در مورد چك واخواست صادر نمي شود

ش .ده استواخواست

يعني اقامه دعوي عليه صادركننده. نيز شبيه برات است) مسئوليت(مقررات مربوطه به اقامه دعوي ضمان

و ظهرنويسان بايد مطابق مقررات  و دو سال بايد دعوا اقامه چك مربوط به برات باشد يعني ظرف يكسال

.شود

و.ي پول استدهد چك وسيله پرداخت نقدي است يعن اصالً در چك ضمان معني نمي چك يعني پول،

دار باشد بنابراين دخالت ضامن ضمانت در مورد اسنادي وجود دارد كه مدت. براي پول ضمانت معني ندارد

و. دخالت شخصي به عنوان ضامن درچك، ضمان مدني است يعني نقل ذمه به ذمه. دهد در چك معني نمي

مي با ضمانت صادر جا. شود كننده چك بري .زيادي است) واو(اين پس در اين
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يعني بايد فرد به دادگاه مراجعه كرده. مقررات گم شدن برات حاكم استهمچنين در مورد گم شدن چك

و دادگاه حكم عدم پرداخت صادر مي . كند ضامن دهد

مي 311يكي از شرايط مقرر در ماده: 315ماده . شود ذكر محل صدور است كه اثر آن اينجا ظاهر

و محل پرداخت تهران�ن چك صادر شود به عهده حسابي در تهران اگر در تهرا .محل صدور

.محل صدور كاشن محل پرداخت تهران�اگر در كاشان چك صادر شود به عهده حسابي در تهران

)محل پرداخت تهران( ممكن است محل صدور چك آلمان باشد ولي به عهده حسابي در تهران

ي و محل پرداخت .روز به بانك مراجعه كند15ك شهر باشد دارنده بايد حداكثر ظرف اگر محل صدور

و پرداخت دو شهر در ايران باشد؛ دارنده بايد حداكثر ظرف .روز به بانك مراجعه كند45اگر محل صدور

و محل پرداخت دو كشور باشد، دارنده بايد حداكثر ظرف .ماه به بانك مراجعه كند4اگر محل صدور

و اگر اگر در مواعد مقرر به بانك مراجعه نكند در صورت عدم پرداخت حق رجوع به ظهرنويس را ندارد

و جزء طلبكاران بانك. كننده هم ندارد به دليل عملي از سوي محالٌ عليه پرداخت نشود حق رجوع به صادر

. گيرد قرار مي

در حكم طلبكاران عادي) پس از انقضاي مهلت(مثالً بانك ورشكست شود كه در اين صورت دارنده چك

.بانك خواهد بود

كسي كه در بانك. امضاء كردن پشت چك به منزله اقرار به دريافت مبلغ چك از بانك است: 316ماده

مي پشت چك را امضاء مي . كند كه مبلغ چك را از بانك دريافت كرده است كند يعني اقرا
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و مشخصات كامل دريافت كامل دريافت بانك ابتدا احراز هويت مي آن كند و كننده را در ظهر چك نوشته

دار يا شناسنامه احراز هويتو با كارت شناسايي عكس) ها در امضاء بر خي بانك(كند فرد امضاء مي

. كند مي

ان خواهد بود حتي اگر در خارج از مطابق قوانين اير اگر وجه چك بايد در ايران پرداخت شود،: 317ماده

چك. ايران صادر شده باشد . ماه است4محال عليه هاي به بانك مهلت رجوع دارنده چنين
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 مرور زمان در دعاوي مربوط به اسناد تجاري

يكي مرور. بيني شده است يكي مرور زمان در اينجا پيش. بيني شده است دو نوع مرور زمان در اينجا پيش

و. كه پنج سال است 318مذكور در ماده زمان  .سال است5مرورزمان ... در مورد ظهرنويس، صادركننده

ي است تا ده سال مرور زمان وجود دارد و و پول نزد (فقط در مورد كسي كه استفاده بالجهت كرده مرور.

)زمان اموال منقول

نامه صادر نشده باشد بعداًو اگر اعتراض است) نامه اعتراض(بعداً شروع مرور زمان تاريخ صدور واخواست

.آغاز مرور زمان انقضاي مهلت اعتراض است
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