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 تجاري اسناد امضاكنندگان مسؤوليت

 

 

 

 

 

 مقنن جهت اين از.روند مي بشمار تجاري اسناد ترين متداول و مهمترين سند سه اين.دارد  اختصاص»چك و برات،سفته«به ايران تجارت قانون چهارم باب
 حقوق در.دارد وجود نظر اختالف اسناد اين تعداد خصوص در گوناگون حقوقي هاي نظام در كه نكرده اختيار گفتگو مورد باب براي را»تجاري اسناد«عنوان

 برخي و خزانه بانكي،اسناد برات،سفته،چك،اسناد شامل باشد مي نوشته حقوق در 2»تجاري اسناد«اصطالح معادل كه 1»انتقال  قابل اسناد«اصطالح آنگلوساكسون
  سفته.باشد مي تجارتي ذاتا آن به مربوط معامالت كلّيهء و صدور كه است  برات نوع اين از سند ترين مهم و ترين قديمي فرانسه حقوق در 3.باشد مي بهادار اوراق

 با كه اي سفته از است عبارت كه "Warrant" بنام گرديد متداول ديگري سند نوزدهم  قرن در.شود مي محسوب تجارتي سند شود امضا تاجر توسط چنانچه نيز
 4.باشد شده تضمين وثيقه

نبايد به عنوان سند و  گيرد مي قرار بانكي عمليات رديف در بايد كنند مي استفاده آن از اشخاص همهء چون و كرد پيدا اهر فرانسه در نوزدهم قرن اواسط از چك
فرانسوي چك را در رديف اسناد   حاكم بر برات در مورد چك نيز الزم الرعايه است،بسياري از حقوقدانان  تجارتي شناخته شود.ليكن از آنجا كه مقرّرات اساسي

 5دهند. تجاري مورد بررسي قرار مي

تنان آنها را در  ها پذيرفته شوند نمي شدند،ولي به لحاظ آنكه پول واقعي هستند و بايد در پرداخت مي  ناد تجاري تلقّينيز سابقا در حقوق فرانسه اس6 اسناد بانكي
 .شمار اسناد تجاري قرار داد

 8شوند. مي  مدت تلقّي شود اسناد تجارتي نيستند،زيرا چنين اسنادي به عنوان قرض كوتاه كه توسط بازرگانان صادر مي 7 وقايضا اسناد صند

تجارتي پيدا كرده بودند تعمدا از بكار بردن اين عنوان خودداري كرده و باب چهارم را به همان   بنابراين،قانونگذار ما از آن جهت كه اسناد تجاري متفاوتي وصف
 .تخصيص داده است  سه سند تجارتي مهم يعني:برات،سفته و چك

يادآوري اين نكته هم  .كنند اشخاصي است كه تحت عناوين مختلف اسناد تجاري را امضا مي  مقاله حاضر مسؤوليتبنا به مطالبي كه فوقا بيان گرديد موضوع 
مورد اول ظهرنويس است و مورد  :رسد كه در زمينه مورد بحث امضا موضوعيت ندارد و بجز دو مورد،مقنن مهر را همطراز امضا دانسته است ضروري بنظر مي

 .شدبا دوم صدور چك مي

كتبي بودن  :دو شرط را به عنوان شرايط اساسي و الزامي معرّفي كرده كه عبارتند از .قانون تجارت شرايط شكل ظهرنويسي را برشمرده است 246مادهء 
ط اختياري معرّفي كرده شود تحت عنوان شراي شخصي را كه در نتيجهء ظهرنويسي دارنده سند مي  ظهرنويسي و انعكاس آن در خود برات.تاريخ ظهرنويسي و نام

كه براي صدور برات و سفته به مهر   نمايد،در صورتي نمايد و از آوردن مهر خودداري مي كند،فقط به ذكر امضا اكتفا مي است.آنجا كه شرايط اجباري را احصا مي
 مقرّر چك به مربوط فصل در 311 باشد،مادهء مي  الزم الرعايه در مورد سفته نيز 309كه مطابق مادهء  246عالوه بر مادهء  .دهد كه به امضا همان ارزشي را مي

 .»شود مي منتقل ديگري به ظهر در امضا صرف  به«چك به كه دارد مي

 كه صورتي در و نمايد امضا به اقدام حتما سند دارندهء كه است اين ظهرنويسي طريق از  تجارتي سند انتقال تحقّق شرط كه آيد بوجود توهم اين است ممكن
 و آن فقدان كه نيست برخوردار  خصوصيتي چنان آن از امضا اينجا در كه شود گفته كه است اين حقّ  ليكن.شود نمي واقع انتقال كند استفاده مهر از امضاء بجاي

 تناند مي صادركننده مهر با سفته و برات وقتي. نيايد بوجود وي قبال در وي مسؤوليت و اليه منتقل به سند دارنده حقوق  انتقال كه گردد موجب مهر جايگزيني
 ظهرنويسي بپذيريم،چرا كرديم كه استداللي به توجه با را سفته و برات ظهرنويسي وقتي و كند پيدا تحقّق مهر با نتواند آنها ظهرنويسي كند،چرا پيدا موجوديت

 .ندهيم قرار قبول مورد مهر با را چك

 نويسنده : دكتر امير حسين فخاري

 منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر
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 به بايد چك كه دارد  تصريح.ت.ق و311 مادهء.باشد مي چك صدور خصوص در نياورده امضا  بهمراه را مهر و برده بكار تنهايي به را امضاء مقنّن كه دومي مورد
 اين صدور به قادر بيسواد اشخاص  كه خواسته مي حقيقت در و نياورده ميان به ذكري مهر از تعمدا اينجا در قانونگذار رسد مي بنظر.برسد صادركننده امضاي

 .ندهند قرار چك صدور از ناشي گرفتاريهاي  معرض در را خود و نباشند سند

 قابل باشد،صادركننده  شده مواجه پرداخت عدم با چك كه صورتي در تاكنون 1304 و 1303  سالهاي مصوب تجارت قانون شدن االجرا الزم زمان از ايران در
 امرداد هفتم در آگاه.گرفت مي انجام كالهبرداري  عنوان زير متّهمان محكوميت و تعقيب عمومي مجازات قانون 238 ماّهء براساس ابتدا.است بوده كيفري تعقيب

 بود»ب«و»الف«بند 2 شامل كه ماده اين مطابق.شد افزوده عمومي  مجازات قانون به مكرّر 238 مادهء آن موجب به و رسيد بتصويب اي واحده مادهء 1312 ماه
 .بودند جزايي تعقيب قابل نمودند مي چك صدور به مبادرت محل از بيشتر يا و محل داشتن بدون كه اشخاصي كليهء

 .رسيد وقت وزير نخست مصدق دكتر مرحوم تصويب به 1331 ماه مرداد مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر»محل بال چك قانوني اليحهء«

 و بيست در  كه اين درآمد،تا قانون آن از قبل بصورت چك وضع و ساخت ملغي را آن  مجلسين مشترك كميسيون و بود مجري زماني مدت الذّكر اخير قانون
 .رسيد مجلسين تصويب  به محلّ بي چك به راجه قانوني اليحه 1337 ماه بهمن ششم

 سال قانون  شدن االجرا الزم زمان تا.گذشت تصويب از چك صدور قانون سال اين در.بود باقي خود قوت به 1344 سال تا 1337 سال مصوب قانون
 مجازات 1344 چك  قانون خود در بار نخستين براي.شدند مي تعقيب عمومي مجازات قانون مكرّر 238 مادهء اساس ر محل بال چك ،صادركنندگان1342

 .نمود نسخ را مكرّر 238 مادهء صريحا  قانون آن 18 مادهء و شد بيني پيش صادركنندگان

 .شد  اعلالم منسوخ مذكور قانون 22 مادهء مطابق بود،آنگاه االجرا الزم 1355  ماه تير مصوب چك قانون شدن االجرا الزم زمان تا 1344 قانون

 قابل چك خصوص در كيفري هاي زمينه در عمدهء 1372 سال اصالحات با 1355 قانون حاضر  حال در و گرفت قرار اصالح مورد 1372 سال در 1355 قانون
 .اجراست

 تعقيب قابل صادركننده و بوده جرم حاضر زمان تا ابتدا از چك صادر كه كنيم مي عنوان مجددا را مطلب چك،اين زمينه در قانونگذاري سير اجمالي ذكر با
 رسد مي نظر به و كند امضا را چك صادركننده  كه داشته مقرّر عمد روي از.ت.ق 311مادهء در قانونگذار كه نتيجه  اين به رسيم مي كه اينجاست.باشد مي كيفري

 .بشود چك به راجع مقرّرات مشمول نبايد نباشد،ديگر صادركننده  امضاي داراي چك اگر كه

باشد و مطابق  در مورد سفته نيز الزم االجرا مي 229آن قانون مادهء  309است.بموجب مادهء   ق.ت.نوع مسؤوليت امضاكنندگان برات را تعيين كرده 249مادهء 
 .قانون مذكور مقرّرات مادهء( مورد بحث در خصوص چك نيز قابليت اجرايي دارد 314ادهء م

 و اصلي متعهد به  مراجعه صورت در سند دارنده كه معني است،بدين تضامني تجاري اسناد  امضاكنندگان دارد،مسؤوليت مي مقرّر بالصراحه 249 مادهء چنانكه
 مسؤولين از نفر چند يا  يك عليه بر دعوي اقامه.«كند رجوع سند وجه مطالبه جهت آنان از برخي يا و امضاكنندگان كليهء به دارد حق سند وجه تأديه عدم

 رعايت تاريخ حيث از را آنان تعهد ترتيب كه نيست ملزم مسؤول اشخاص به دارنده مراجعهء در همچنين. »نيست مسؤولين ساير به رجوع حق اسقاط موجب
 .كند

 داشته وجود  مسؤول نفر دو حداقل كه است متصور تضامني مسؤوليت فرض صورتي در و.باشد مي مسؤولين تعدد بر فرع تضامني مسؤوليت كه است واضح پر
 .است  منتفي واحد مسؤول با تضامني مسؤوليت بنابراين،فرض.باشد

 تضامني مسؤوليت  صورتي در و دارد استثنايي جنبهء كامال تضامني مسؤوليت و است مشترك يا نسبي مسؤوليت جمعي،اصل مسؤوليت ما،در حقوقي نظام در
 موافق يا و قانون مطابق تضامني مسؤوليت ايجاد.قرارداد يا باشد قانون تواند مي نص اين.باشد نموده بيني پيش را مسؤوليتي چنين خاصي نص كه گردد مي برقرار

 اصل به بايد باشد،بناچار نداشته مقرّر را مسؤوليتي چنين مصرحا قرارداد يا و قانون بنابراين،هرگاه.است شده بيان تصريحا تجارت  قانون 403 مادهء در قرارداد
 زمينهء در. كنيم عمل اصل به باشد،ناگزيريم داشته وجود اجمالي يا و ابهام خصوص  اين در اگر طور همين.بدانيم مشترك يا نسبي مسؤوليت و كنيم  مراجعه

 .است شناخته تضامني  نوع از را مسؤوليت 249 مادهء ديديم كه همانطوري تجاري اسناد
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 يا ظهرنويس-2 سند صادركنندهء-1:از عبارتند افراد اين.است كرده احصا نمايند مي  مسؤوليت قبول تجاري سند امضاي با كه را اشخاصي مزبور مادهء
 ).برات در(كننده قبول  ثالث شخص-5 و 3 و 2 و 1 فقرات در مذكور اشخاص ضامنين يا ضامن-4) برات مورد در(كننده قبول براتگير-3 ظهرنويسان

 :پردازيم مي الذّكر فوق اشخاص مسؤوليت بررسي به جداگانه گفتار 5 بنابراين،در

 صادركننده  اول: گفتار

 و عقالني و منطقي نظر از كه است اين اول تفاوت:دارد وجود تفاوت دو ديگر طرف از چك و سفته و طرف يك از برات بين صادركننده مسؤوليت خصوص در
 كه است براتگيري اصلي بدهكار  سبب بدين.باشد طلبكار براتگير از سند مبلغ معادل حداقل كه نمايد مي  برات صدور به اقدام دهنده برات هنگامي معمول بطور
 اصلي و واقعي مديون چك و سفته مورد در.نمايد  مطالبه او از را سند وجه و كند مراجعه براتگير به بايد برات دارنده سررسيد هنگام.است كرده قبول را برات
 معني كند،بدين مراحجعه عليه محال به بايد ابتداء سند  دارنده كه است نحو بدين عمل مكانيسم اگر چك مورد در.باشند مي چك و سفته صادركننده سند

 از عليه  محال تر دقيق تعبير به و كند مي چك وجه پرداخت به اقدام صادركننده بدستور نامبرده شود،بلكه مي محسوب سند مديون بالصاله عليه  محال كه نيست
 .نمايد مي پرداخت را چك گذاشته،مبلغ وديعه به او نزد صادركنندهء كه وجوهي

 است،يا دار عهده را مسؤوليت  نوع دو دهنده برات حاليكه دارند،در عهده به را پرداخت مسؤوليت فقط چك و سفته صادركننده كه بگوييم بايد دوم تفاوت درباره
 .سررسيد در آن وجه تأديه ديگري و برات قبول  يكي:است چيز دو ديگر،ضامن عبارتي به

 برات  نكول صورت در دهنده برات مسؤوليت-الف

 كه زماني تا.نمايد مي ارائه او به را برات و كند مي مراجعه براتگير به قبولي گرفتن جهت سند دارنده. داراست را دهنده برات امضاي فقط شود مي صادر برات وقتي
 با كمتر ديگري به انتقال در آن دارنده  همچنين و شود نمي اسكنت راحتي به سندي است،چنين ناقصي سند كه گفت توان نكرده،مي قبول را برات براتگير

 به برات ارائه با.نمايند اقدام قبولي اخذ به نسبت ممكن  فرصت اولين در كه دهند نمي راه بخود ترديد سند نوع اين دارندگان  بنابراين.گردد مي روبر موفقيت
  ملزم سند دارندهء زماني.كند صبر سررسيد تا كه ندارد وجود دليلي صورت  اين در و گردد مواجه براتگير نكول با سند دارنده كه دارد وجود احتمال  اين براتگير

 مراجعه دهنده برات  به دارد حق برات باشد،دارنده كرده نكول به اقدام براتگير چنانچه. باشد شده واقع براتگير قبول مورد برات كه بماند منتظر سرسيد تا است
 ماده،دارندهء اين موجب به.است  گرديده برقرار تجارت قانون 237 مادهء در مسؤوليت اين.شود مي شناخته  مسؤول برات نكول صورت در دهنده برات يعني.كند
 دادن از دهنده برات چنانچه.بدهد ضامن او به سررسيد در برات پرداخت به او اطمينان جلب جهت بخواهد او از و كند  مراجعه دهنده برات به دارد حق سند

 مادهء در مقرّر حق از بتواند برات دارنده اينكه براي النّهايه. شود مي تبديل حال دين به مؤجل نمايد،دين خودداري برات دارنده قبول مورد ضامن يا و ضامن
 .باشد  كرده نكول واخواست به مبادرت شده نكول برات به نسبت بايد شود برخوردار 237

 شده معرّفي ضامن  كه احتمال اين و بدهد ضامن بخواهد وي از كه منظور بدين دهنده برات  به برات دارندهء رجوع مسألهء كه رسد مي بنظر الزم مطلب اين ذكر
 اين.نيست سازگار تجاري اسناد  طبيعت با كه كند مي ايجاد را مشكالتي نشود معرّفي ضامن اساسا كه  اين با و نگيرد قرار برات دارنده پذيرش مورد وي توسط
 تا و شود روشن سبريعتر هرچه آنها تكاليف و گيرد قرار استفاده مورد بازرگاني مبادالت و معامالت در پرداخت ابزارهاي  بعنوان كاغذي پول همچون بايد اسناد
 و تر مناسب 1930 مصوب ژنو يكنواخت قانون حلّ راه نكند،لهذا بروز اختالف آن صادركننده و سند دارندهء بين كه شود داده  ترتيبي است ممكن كه آنجا

 به آن وجه مطالبه جهت تواند مي سند دارنده و شود مي حال موجل نمايد،دين  برات نكول به اقدام براتگير همينكه الذّكر اخير قانون مطابق.نميايد مي تر مطلوب
 .نمايد رجوع دهنده برات

 تأديه عدم صورت در دهنده برات مسؤوليت-ب

 مادهء در سند  وجه مطالبه دهنده،جهت برات به وي مراجعه شود،حق مواجه پرداخت عدم يا و كند مراجعه براتگير به سررسيد در برات دارنده كه صورتي در
 وي به برات دارنده سررسيد تا كه دارد وجود هم امكان اين.باشد كرده قبول سررسيد از قبل را برات براتگير  است ممكن.است شده بيني پيش تجارت قانون 249
 يعني.نمايد اقدام آن وجه پرداخت به نسبت كه اين هم و كند قبول را آن كه خواهد مي او از كند،هم مي ارائه وي به را برات كه  هنگام آن در و باشد نكرده رجوع
 .دهد مي انجام همزمان را تأديه درخواست و  قبولي گرفتن اينكه
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 دارنده كه موردي بين و باشيم تفكيك به قائل بايد است شده روبرو پرداخت عدم با سررسيد در كه براتي دارندهء قبال در دهنده برات مسؤوليت خصوص در
 .شويم قايل تفاوت باشد نكرده  عمل يا و كرده عمل خود قانوني وظايف به برات

 .باشد كرده عمل مقرّر  قانوني وظايف به كه براتي دارنده مقابل در دهنده برات مسؤوليت-اول قسمت

 كه حقّي چنين ازاي در  است،ليكن تضامني مسؤوليت برات،داراي دارندهء به براتگير وسيله برات  تأديه عدم صورت در.ت.ق 249 مادهء مطابق كه است درست
 .است گذاشته وي  عهده به نيز را گرفته،وظايفي نظر در او براي مقنن

 :برات دارندهء وظايف:از عبارتند وظايف اين

 مقرّر هاي مهلت در سند وجه مطالبه-1

 وظيفه نخستين  بنابراين.باشد مي الرعايه الزم نيز سفته مورد در ماده اين.»كند مطالبه را  برات وجه وعده روز بايد برات دارندهء.«ت.ق 279 مادهء موجب به
 درخواست سفته مورد در و براتگير از برات،مطالبه خصوص در.كند مطالبه ان متعهد از سررسيد در را آن وجه اينكه از است عبارت سفته و برات دارندهء

 از وعده به يا رؤيت به آنها سررسيد  كه است هايي سفته و برات بر ناظر شده مقرّر قاعده اين براي كه استثنايي. آيد عمل به بايد آن صادركننده از وجه پرداخت
 9.باشد شده تعيين رؤيت

 سررسيد تاريخ از روز 10 مدت ظرف بايد باشد شده روبرو پرداخت عدم با كه اي سفته يا برات  دارنده تجارت قانون 280 مادهء مطابق كه آنجايي وجود،از اين با
 وي براي كند،مشكلي ارائه متعهد به  آن وجه مطالبه براي را واخواست،سند جهت مقرّر مدت ظرف سند دارندهء اگر عمل نمايد،در تأديه عدم واخواست به اقدام

 .آمد نخواهد وجود به

 داشته مقرّر را هايي مهلت  تجارت قانون 317 و 315 مواد.هستيم روبرو متفاوتي وضعيت با سند وجه مطالبه جهت شده تعيين هاي مهلت زمينه در چك مورد در
 ظرف بايد باشد،مطالبه داشته قرار يكجا در پرداخت محلّ و صدور مكان كه صورتي در.كند مطالبه عليه محال از را سند وجه بايد چك دارنده آن ظرف در كه

 پرداخت روز 25 مدت ظرف بايد برات باشد،دارنده  داشته قرار ايران در واقع مختلف شهر دو در يا و مكان دو در محل دو اين  گيرد،چنانكه صورت روز 15 مدت
 وجه باشد،تأديه واقع ايران شهرهاي از يكي در پرداخت محلّ و بوده كشور از خارج چك صدور محلّ هرگاه و دخهد قرار تقاضا مورد عليه محال از را چك وجه

 .باشد مي چك صدور تاريخ مذكور هاي مخلت ابتداي.گيرد انجام بايد ماه چهار مدت  ظرف

 

 تأديه عدم واخواست به اقدام-2

 معلوم شود مي ناميده  تأديه عدم اعتراض كه اي نوشته بوسيله وعده تاريخ از روز 10 ظرف در بايد برات وجه تأديه از امتناع«تجارت قانون 280 مادهء برابر
 .»گردد

 قانونا كه سررسيد با وعده روز  بنابراين.آيد عمل به بايد روز ده تا وعده روز از بعد تأديه عدم اعتراض  تجارت قانون 288 و 281 و 280 مواد از مستفاد حسب بر«
 .مقاله همين 3 بند در مذكور سند دارنده ديگر وظيفه به كنند رجوع).9( روز 10 جزء نبايد است متعهد اقدام موعد

 11.شود نمي محسوب روز ده مدت جز واخواست  به اقدام روز همچنين10»شود محسوب تأديه عدم اعتراض براي مقرّر

 شود معلوم كه اين  براي12.شود مي باز تعطيل از بعد ادارات كه بود خواهد روزي موعد آخر شود،روز مصادف رسمي تعطيل با مقرّر مهلت آخر روز اگر ايضا
 13.نامه واخواست  ابالغ تاريخ باشد،نه مي واخواست ثبت دفتر در نامه واخواست ثبت مالك نه، يا است گرفته صورت مقرّر مهلت ظرف در واخواست

 نظر اختالف سالها  چك مورد در14.شود ابالغ امضاكنندگان ديگر به كه نيست الزم وجه هيچ  به و است كافي سفته اصدركننده و براتگير به نامه واخواست ابالغ
 عدم گواهي صدور به اقدام  چك دارنده تقاضاي حسب بايد عليه محل بانك چك قانون موجب به كه بود اين بر اعتقاد را حقوقدانان از اي عده.داشت وجود

 مقرّرات كه شده بيني چك،پيش قانون 314 مادهء در چون كه بودند معتقد ديگر اي عده.شود مي تلقّي تأديه عدم  اعتراض منزله به گواهي نمايد،اين پرداخت
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 كه حقوقي از بتواند چك دارنده كه شود نمي موجب  پرداخت عدم است،گواهي الرعايه الزم نيز چك مورد در برات به مربوط  اعتراض زمينه در تجارت قانون
 .كند استفاده كرده برقرار او نفع  به الذكر اخير قانون

 مورخ دادگستري وزارت حقوقي اداره تجارت حقوق مشورتي كميسيون نظريه).10(  كه كساني عقيده با بود همراه دادگستري وزارت حقوقي اداره نظر
 .دادگستري هفته 68 ،شماره13/2/1349

 و برات مورد در كه را تأديه عدم اعتراض به مربوط تشريفات خود اصراري رأي در نيز كشور ديوان عمومي هيأت15.دانستند مي كافي را پرداخت عدم گواهي
 16.نداد تشخيص الزم چك خصوص گردد،در اعمال بايد سفته

 حسب عليه محال  بانك توسط كه پرداخت عدم گواهي و شد داده خاتمه اختالف اين به كشور عالي ديوان عمومي رويه،هيأت وحدت رأي صدور با سرانجام
 :شود مي نقل  اين در رأي عين موضوع اهميت لحاظ و.تأديه عدم واهواست كه كند مي ايفا را نقش همان شود مي صادر چك دارنده تقاضاي

 بانك اقدام و بانك  به مراجعه موعد لحاظ از چك مورد در را خاصي شرايط315 تا 310 مواد  تجارت قانون و 3 و 2 مادتين در 1355 مصوب چك صدور قانون«
 ظهرنويس مسؤوليت.باشد مي چك  صادركننده به مراتب اخطار به داير بانك قانوني وظيفه و آن وجه تأديه  عدم گواهي صدور يا چك وجه پرداخت به عليه محال
 مورد در تجارت قانون در مقرّر واخواست).«15(  ترتيبي به سفته و برات واخواست و يابد مي تحقّق شرايط اين براساس هم  تجارت قانون 314 مادهء موضوع چك

 باشد مجتمعا آنان همه به يا ظهرنويس يا صادركننده به مراجعه براي محق و مجاز دارنده نكول تحقق از پس تا است عليه محال نكول احراز منظور به پرداخت
 اقامه ظهرنويس بر توان مي آن استناد به و بوده نكول تحقّق مالك بانك پرداخت عدم گواهي تجترت قانون 315 ماده ذيل از مستفاد طبق چك مورد در و

 .12 شمارهء دادگستري هفته تجارت  حقوق مشورتي كميسيون 12/2/23 مورخ نظريهء.»نمود دعوي

 محق و مجاز برات دارنده نكول تحقّق از پس تا است  عليه محال نكول احراز منظور به تجارتي بروات به نسبت تجارت قانون 293 مادهء در مقرّر پروتست).«16(
  پيش تجارت قانون 236 مادهء كه نحوي به تشريفات اين اتيان چك به نسبت و باشد مجتمعا آنان همه  به يا و ظهرنويس يا برات صادركننده به مراجعه براي
 ظهرنويس نيست،چون بانك عليه بر چك مورد در واخواست  براي الزامي و بوده كافي چك وجه تأديه عدم بر ايران ملي بانك نامه و ندارد ضرورت نموده بيني

 نيز دادگاه و گرديده مطالبه چك وجه و اعالم خواندگان فرجام به ارسالي اظهارنامه ضمن نيز بانك طرف از چك  وجه تأديه عدم و مسوول چك دارنده قبال در
 واخواست اينكه عنوان به ظهرنويس از چك وجه مطالبه در تجارت  قانون استناد به دعوي استماع عدم قرار وصف اين با و پذيرفته نامبردگكان به را دعوي توجه
 آرا دوم كيهان،جلد قضايي  رويه عمومي،مجموعه هيأت 1654،10/5/40 شمارهء رأي...»و تشخيص مخدوش خواسته فرجام قرار و باشد مي موجه غي نشده

 .بعد و 221 مدني،ص

 بانك به روز 15 مدت در كه چك وجه تأديه عدم به عليه محال بانك گواهي بنابراين كند، نمي پيدا چك با ارتباطي شده قيد تجارت قانون 280 مادهء در كه
 و داشته،صحيح موافقت  آن با هم كشور عالي ديوان حقوقي عمومي هيأت كه كشور عالي ديوان  ششم شعبه رأي و باشد مي واخواست منزله به شده مراجعه
 مشابه موارد در دادگاههاي و كشور عالي  ديوان شعب براي 1328 مصوب قضايي رويهء وحدت واحده،قانوني ماده  طبق بر رأي اين.است قانوني موازين با منطبق

 .بعد و 546ص، 1369 سال قوانين عمومي،مجموعه هيأت 69/25 رديف رويه وحدت پرونده موضوع 28/8/1369 مورخ هـ/1282 شمارهء رأي.»است االتّباع الزم

 رؤيت از وعده به و رؤيت به براتهاي وجه مطالبه و قبولي اخذ به اقدام-3

 جهت صدور تاريخ از سال  يك مدت ظرف بايد برات باشد،دارنده شده تعيين رؤيت از وعده به يا رؤيت به برات سررسيد تجارت،هرگاه قانون 274 مادهء مطابق
 مطالبه را برات وجه پرداخت  سال يك مدت همان ظرف رؤيت به براتهاي مورد در كه ترتيب بدين.نمايد  اقدام برات وجه مطالبه براي يا و قبولي گرفتن

 بدهكاران كه ظهرنويسان و دهنده برات زيرا گردد، مي تعيين سال يك از كمتر مدت اين عمل در ليكن17.شود زيادتر يا كمتر تواند مي مذكور ساله يك مهلت.كند
 .كنند پيدا رهايي خود  امضاي از ناشي تضامني مسؤوليت بار زير از تر سريع هرچه شوند،مايلند  نمي محسوب سند واقعي

 از يكسال مدت  ظرف بايد آن باشد،دارنده05 المطالبه عند سفته سررسيد كه صورتي در  بنابراين.است الرعايه الزم نيز سفته مورد در گفتگو مورد 274 مادهء
 چهارم باب اول فصل در مذكور سررسيد، به راجع مقرّرات كه نيست فايده از خالي نيز مطلب اين ذكر.كند  اقدام صادركننده از وجه مطالبه به نسبت صدور تاريخ
 18.گردد تعيين رؤيت از وعده به يا و رؤيت به تواند مي نيز سفته سررسيد بنابراين.است اجرا قبال نيز مورد سفته در برات خصوص در تجارت قانون

 مقرّر هاي مهلت در دعوي اقامه-4
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 براي موجبي نمايد اقدام  برات پرداخت به نسبت طوعا دهنده برات هرگاه.كند رجوع دهنده برات  به تواند گردد،مي مواجه تأديه عدم با برات دارنده كه صورتي در
 در وي چاره ندهد،تنها مثبت پاسخ سند  وجه تأديه بر مبني برات دارنده تقضاي به دهنده برات اگر.نمايد دعوي  اقامه وي عليه تا آيد نمي وجود به سند دارنده

 پرداخت محل كند،اگر دعوي طرح شده تعيين مواعد  ظرف بايد سند دارنده و داشته مقرّر را مواعدي 287 و 286 مواد.نمايد  دعوي اقامه وي عليه كه است اين
 19.است شده تعيين سال دو شود تأديه  ايران از خارج در سند باشد قرار كه صورتي در و سال يك مقرّر مهلت باشد، ايران در سند

 طرف از اقدام مراكز و بانكها اعتصاب و طرف يك از پرداخت مسؤولين تنگناهاي انقالب شوراي. بود ماه شش و ماه سه ترتيب به ساله دو و سال يك هاي مهلت
 نسبت مذكور شوراي اقدام مسلّما.ورزيد  مبادرت شد ذكر كه ترتيبي به ها مهلت آن افزايش بود،به موجود اسالمي  انقالب پيروزي از قبل زماني مدت در كه ديگر

 موجه تواند نمي همشه براي سال دو و سال يك به شده ياد مدتهاي تمديد بود،ليكن دفاع و توجيه قابل بود شده روبرو مشكل با آنها پرداخت كه اسنادي به
 ارزش و اعتبار داراي سند كه اند شده شناخته مسؤول جهت اين در  سايرين و است امضاكنندگان از يكي فقط تجاري اسناد در واقعي بدهكار زيرا.گردد تلقّي

 .كنند پيدا خالصي سنگين مسؤوليت  چنين بار زير از زمان حداقلّ در كه دارند حق اشخاص بنابراين،آن.گردد  بيشتري

 تقاضاي حسب  كه هم ظهرنويساني براي حق اين است،بلكه گرفته قرار مقنّن بيني پيش مورد شد مالحظه كه نحوي به تجاري سند دارنده مراجعه حقّ تنها نه
  شوراي مصوب تجارت قانون 287 و 286 مواد در مندرج هاي مهلت تمديد به راجع واحده مادهء).19(  اقامه آن عليه يا و نموده پرداخت به اقدام سند دارنده

 .448 صفحه 1358 سال قوانين انقالب،مجموعه

 ايادي و صادركننده  به تواند مي فقط شده دعوي طرح وي طرفيت به كه ظهرنويسي يا و كننده پرداخت ظهرنويس النهايه.است شده شناخته آمده عمل به دعوي
 .نمايد مراجعه خود بعد ايادي به كلّي بطور و بعد ما  ظهرنويسان به ندارد حق و كند رجوع خود قبل ما

 مواعد آن ابتداي و  است مقرّر ساله دو و ساله يك هاي مهلت همان اينجا در.كند دعوي طرح تواند مي ظهرنويس كه است هايي مهلت به ناظر.ت.ق 288 مادهء
 20.بود خواهد مورد حسب تأديه يا و احضاريه ابالغ فرداي

21.باشد مي  الرعايه الزم تجاري سند سه مورد در 288 و 287 و 286 مواد 

 .باشد نكرده عمل قانوني مقرّر وظايف به كه براتي دارنده قبال در دهنده برات مسؤوليت-دوم قسمت

 به نسبت را خود  مراجعه حقّ نامبرده ننمايد،آيا قيام داديم قرار بررسي مورد را آنها فوقا و است محول او عهده به قانونا كه وظايفي به برات دارنده چنانكه
 و 274 مواد مطابق.باشد نبوده يا بوده محل داراي برات اينكه است،حسب شده تفكيك به قابل پرسش  اين به پاسخ جهت دهد؟مقنّن مي دست از دهنده برات
 از هريك مراجعه حقّ همچنين و برات دارنده مراجعه  بود،حقّ كرده تأمين برانگيز نزد سررسيد در را برات محلّ كه كند ثابت  دهنده برات تجارت،اگر قانون 290

 :دارد مي مقرّر چنين 288 مادهء).20(  عهده از دهنده برات هرگاه ليكن.گردد مي تلقّي شده ساقط دهنده برات  به ظهرنويسان

 دعوي اقامه است مقرّر 287 و 286 مواد موجب به كه مواعدي در بايد نمايد استفاده شده داده او به 249 مادهء در كه حقّي از بخواهد ظهرنويسها از هريك«
 روز فرداي از نمايد تأديه باشد شده دعوي اقامه او عليه بر  اينكه بدون را برات وجه اگر و است محسوب محكمه احضاريه ابالغ فرداي از موعد او  به نسبت و كند

 .»شد خواهد محسوب تأديه

 به برات دارنده اگر باشد،حتّي مي برقرار برات دارنده قبال در او نيايد،مسؤوليت بر بوده  كرده تأمين براتگير نزد سررسيد هنگام را برات محلّ كه امر اين اثبات
 22.باشد نكرده عمل قانوني مقرّر وظايف

 ظهرنويس  دوم گفتار

 در اسناد مدورد در.نيست  انتقال،ظهرنويسي مكانيسم تنها ليكن.شود مي محسوب تجاري اسناد  انتقال مكانيسم ظهرنويسي دارد تصريح.ت.ق 225 مادهء چنانكه
 23.شود منتقل آن بعدي دارنده به سند بر مترتّب حقوق كه گردد مي  موجب نيز اقباض و قبض شيوه حامل وجه

 حسب ظهرنويس مسؤوليت. ماند خواهد باقي هم ضامن آن بر عالوه ظهرنويس.گيرد قرار واگذاري مورد سند از ناشي حقوق كه گردد نمي باعث صرفا ظهرنويسي
 سند وجه پرداخت ضامن پذيرد،ظهرنويس  صورت چك يا سفته در ظهرنويس اگر.است متفاوت گيرد انجام تجاري  گانه سه اسناد از يك كدام مورد در اينكه

 در اينكه دارد،هم مسؤوليت كند نكول را برات علّتي هر به براتگير اگر و است برات قبول مسؤول هم گيرد قرار ظهرنويس مورد  برات ليكن،هرگاه.بود خواهد
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 را ظهرنويس مسؤوليت بنابراين،بايد.داشت خواهد تضامني مسؤوليت سند دارنده قبال ننمايد،در اقدام برات وجه پرداخت ممورد در براتگير  چنانكه سررسيد
 .دهيم قرار بررسي مورد جداگانه بطور

 

 

 برات نكول از ناشي ظهرنويس مسؤوليت-الف

 تئوري كه وجودي با).22( او از و كند مراجعه هم ظهرنويس به دارد حقّ برات دارنده.ت.ق 237 مادهء گردد،مطابق واقع براتگير نكول مورد براتي كه صورتي در
 قرار توجه مورد تجارت قانون 290 و 274 مواد در محلّ بر مترتّب آثار از يكي  كه كنيم مي مالحظه نشده،معذلك پذيرفته ايران حقوق در برات محلّ فرانسوي

 .است

 نپذيرد،دين را آن برات دارنده نمايد مي في معرئ كه ضامني يا و نشود ضامن دادن  به حاضر چنانكه.بدهد ضامن سررسيد در سند پرداخت جهت كه بخواهد
 تواند مي برات دارنده كه همانگونه  به و است يكسان عينا و ندارد تفاوتي هيچگونه دهنده برات مسؤوليت با جهت اين از ظهرنويس شود،مسؤوليت مي حال مؤجل

 .نمايد مراجعه او به دارد حق  آمده عمل به دعوي اقامه او عليه و كرده پرداخت سند وجه كه هم او بعد ما  كند،ظهرنويس رجوع ظهرنويس به

 تأديه عدم از ناشي ظهرنويس مسؤوليت-ب

 مسؤوليت داراي خود بعد ما ايادي مقابل در همچنين و برات دارنده قبال در ظهرنويس سند  سه هر در.ندارد وجود گفتگو مورد سند سه بين تفاوتي اينجا در
 .نمايد پرداخت به  اقدام سند دارنده مراجعه صورت در كه است شود،متعهد مواجه پرداخت  عدم با علّتي هر به سند چنانكه و باشند مي تضامني

 به برات دارنده اگر اينكه است،جز اعمال قابل كامال اينجا در گرفت قرار بررسي مورد  تأديه عدم از ناشي دهنده برات مسؤوليت خصوص در كه مطالبي كليهء
 نخواهد تأثيري هيچگونه  محلّ عدم يا محل اثبات و دهد مي دست از ظهرنويسان عليه را خود مراجعه  حقّ ننمايد اقدام بعضا يا كال خود قانوني مقرّره وظايف
 .داشت

 سند اصلي متعهد : سوم گفتار

 منطقا و عقال.است  كرده قبول را برات كه براتگيري،براتگيري هر نه براتگير،البتّه از است  عبارت گردد مي محسوب واقعي و اصلي متعهد كه شخصي برات در
 مقرّر.ت.ق 230 مادهء كه  است قاعده همين براساس.باشد مديون دهنده برات به سند مبلغ معادل  حداقلّ كه كند مي برات قبول به اقدام وقتي براتگير

 كه همانطوري خود،لذا بودن مديون به  است براتگير اقرار منزله به برات قبول حقيقت در.نمايد تأديه وعده سر را آن وجه است ملزم برات كننده قبول:«دارد مي
 حقّ كننده قبول:«كه عبارات اين با دارد مي بيان را  معني اين مصرّحا.ت.ق 231 مادهء.نيست پديرفته نيز قبولي از پس نكول نيست، مسموع اقرار از بعد انكاري
 شديدتر بايد امضاكنندگان ديگر مسؤوليت از طبيعة او مسؤوليت و شود مي  شناخته واقعي بدهكار كه است كننده قبول براتگير برات ترتيب،در  بدين.»ندارد نكول
 نكرده عمل است شده محول او عهده به كه قانوني مقرّر وظايف به اگر كند،حتّي مراجعه او به سند  وجه وصول جهت بتواند بايد برات دارنده حال هر در و باشد
 .باشد

 اين با.باشد مي  سنگين ضامنين و ظهرنويسان مسؤوليت به بالنسبه آنان مسؤوليت و هستند سند دو اين واقعي،صادركنندگان بدهكاران چك و سفته مورد در
 .باشد نمي چك صادركننده وضعيت مشابه عينا  سفته صادركننده وضعيت كه داشت توجه وجود،بايد

 ذمه موارد كليه در. باشد نكرده عمل قانوني مقرر وظايف به سفته دارنده كه آن لو و ماند مي  يباقي پرداخت متعهد سفته دارنده قبال در حال همه در صادركننده
 .ماند مي باقي سفته دارنده برابر در وي

 چك وجه مطالبه جهت  ماه چهار و روزه 25 و روزه 15 مواعد ظرف بايد سند آن،دارنده براساس  كه هستيم مواجه.ت.ق 317 و 315 مواد با چك خصوص در اما
 اينكه بر نيست،مشروط مسموع نيز صادركننده  عليه او دعواي باشد،ديگر ننموده سند وجه مطالبه به اقدام مواعد  آن ظرف در چنانكه.كند مراجعه عليه محال به

 .برود بين از است عليه محال به مربوط  كه سببي به چك وجه
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 ضامنين يا ضامن : چهارم گفتار

 نيز سفته خصوص برات قرار دادهخ است.اين ماده همانطور كه قبال بدان اشاره نموديم در  ق.ت.در جزء آخر خود،ضامن را در مورد ديگر مسؤوالن 249مادهء 
 .باشد مي نيز چك شامل ضمان زمينه در برات به راجع تجارت قانون مقرّرات كه  اين به است مصرح.ت.ق 314 مادهء.است الرعايه الزم

 مسؤوليت كسي با فقط كرده را ظهرنويس با عليه محال با دهنده برات ضمانت كه ضامني: «است قرار بدين او مسؤوليت و ضامن باب در 249 مادهء عبارات
 .»است كرده ضمانت او از كه دارد تضامني

 .باشند  ضامن داراي توانند مي ظهرنويسان ديگر دهنده،و برات بنابراين

 به منحصر  آنان توسط سند امضاي و ضامن عنوان به اشخاص مداخله موارد كه است  اين گيرد قرار توجه مورد بايد ضامن دخالت مورد در كه مطلبي اولين
 .238  ماده ديگري و 237 ماده يكي:است شده بيني پيش ضامن دخالت ماده دو در الذكر اخير قانون در.نيست تجارت قانون در منصوص موارد

 اعتراض شود،و نكول براتگير توسط برات اگر كه گفتيم و كرديم گفتگو سند آن نكول از ناشي  برات ظهرنويسان و دهنده برات مسؤوليت مناسبت به اين از پيش
 صورتي در و بدهند ضامن كه بخواهد آنها از و كند مراجعه ظهرنويسان از هريك به همچنين و دهنده برات به دارد حقّ برات باشد،دارنده آمده عمل به هم نكول

 اين بنابراين،براساس.شود مي تبديل حال دين  به مؤجل دين نمايند خودداري برات دارنده قبول مورد ضامن معرفي يا و  ضامن معرفي از شده ياد اشخاص كه
 .نمايند ضامن دادن به اقدام بايد ظهرنويسان و دهنده  برات مواردي در ماده

 نپرداخته را آن وجه  ولي كرده قبول را براتي كه كسي عليه به اگر«ماده اين موجب به.بدهد  ضامن بايد براتگير كه كند مي ذكر را مواردي مقنن 238 ماده در
 براي كه نمايد تقاضا كننده قبول از تواند مي است نرسيده آن پرداخت موعد هنوز ولي كرده قبول شخص  همان كه نيز براتي شود،دارنده تأديه عدم اعتراض
 .»كند تضمين ديگري نحو به را آن  پرداخت يا بدهد ضامن آن وجه پرداخت

 در مدخل ذي اشخاص  تمايل و اداره به دارد بستگي كامال و باشد نمي آمده.ت.ق 238 و 237 ماده در آنچه به منحصر كرديم اشاره ضامن،چنانچه مداخله موارد
 .ظهرنويس و برات  دارنده و براتگير و دهنده برات از تجاري اسناد

 روشن و رسا كامال خصوص اين در قانون عبارات.نيست تضامني مستقل نحو به و مطلق طور به ضامن مسؤوليت كه است اين ذكر قابل مطلب دومين
 سند دارنده كه كرد  مراجعه ضامن به توان مي مواردي در كه است آن منظور كه شود مي معلوم  ترجمه و اقتباس اساس فرانسوي متن به عنايت با ليكن.نيست

 .باشد دارا را ضامن آن منه مضمونّ به رجوع حق

 دست از را  ظهرنويس به مراجعه حق خواست و عدم علت به سند دارنده و باشد كرده امضا را ظهرنويس،سندي ضامن عنوان به شخص اگر مثال عنوان به
 .داد خواهد دست از هم را ظهرنويس ضامن عليه مراجعه حقّ اولي طريق بدهد،به

 كه دانيم مي.باشد مي باطل  عنه مضمون تعهد كه سبب كند،بدين رجوع عنه مضمون به تواند نمي سند دارنده موارد از برخي در كه داشت توجه بايد وجود اين با
 براساس.است24»ايرادات بودن استناد قابل غير«  ژنو،اصل يكنواخت قانون در شده پذيرفته و قانونگذاري مختلف  هاي سيستم در قبول مورد مسلّم اصول از يكي
  سه داراي اصل اين.كند استناد سند آن قبل ما با خود روابط بر  مبتني ايرادات به تواند نمي گرفته قرار سند دارنده مراجعه مورد كه تجاري سند اصل،متعهد اين

 .شكلي نقص جعل،حجر،و:قرار بدين استثناست

 برات در تجارت قانون 223 ماده در مقرّر شرايط بگويد مثال.كند پيدا رهايي مسؤوليت بار زير از و كند استناد شكل نقص به سند دارنده قبال در تنواند مي ضامن
 او به مراجعه حقّ سند است،دارنده  شده جعل عنه مضمونّ امضاي كه شود ثابت اگر كه اين يعني.است بسته او دست حجر و جعل زمينه در ليكن.نيست موجود

 محجور عنه مضمون كه شود احراز حجر،چنانكه مورد در طور همين.كند رجوع ضامن به تواند باشد،مي داشته ضامن عنه مضمون  اين اگر دهد،اما مي دست از را
 .نمايد مطالبه او از را سند وجه و.كند رجوعاو   ضامن به تواند مي نيست،ولي دارا را عنه مضمون به مراجعه حقّ سند  دارنده.است بوده

 چنانكه و نيست ضمان  صحت شرط عنه مضمون نام تعيين وجود اين با.است آورده ضمانت  شخص چه از كه كند تصريح بايد ضامن كه است سوم،اين مطلب
 كرده ضمانت كسي چه از وي  كه كرد معلوم بايد النّهايه.باشد مي برقرار او مسؤوليت باشد كرده مداخله  ضامن عنوان به عنه مضمون نام ذكر بدون ضامن
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 كرده،بايد ضمانت سند امضاكنندگان از كداميك از ضامن نباشد معلوم كه مواردي كليه در كه داده بدست را اماره اين  خصوص اين در ژنو يكنواخت قانون.است
 .است  آورده ضمانت چك و سفته صادركننده از يا دهنده برات از كه گذاشت  آن بر را فرض

 از زيرا.باشد مثبت پرسش اين  به پاسخ رسد مي نظر به.پذيرفت را ژنو يكنواخت قانون حلّ راه توان مي آيا ديد بايد حال.است نشده مطلب متعرّض ما تجارت قانون
 قرار نظر مطمح تجاري اسناد به راجع مقرّرات  وضع در را فكر اين هم ايراني مقنّن كه شود مي مستفاد روشني به قانون  آن مواد از ديگر برخي و.ت.ق 273 ماده
 جانب از هريك متفقا شخص دو اگر:«دارد مي مقرّر چنين مرقوم  ماده.شوند الذّمه بري سند مسؤوالن از بيشتري تعداد كه كند تكليف  تعيين نوعي به كه داده
  الذّمه بري را مسؤوالن از زيادتري عده او طرف از وجه تأديه كه است  پذيرفته كسي آن پيشنهاد شوند حاضر وجه پرداخت براي برات مسؤوالن از يكي
 .»دارد ترجيح ثالثي شخص هر شود،بر حاضر وجه تأديه براي اعتراض از پس عليه محال خود اگر.كند مي

 چرا مواردي چنين در  كه شود مطرح است ممكن ايراد اين.كنند مي پيدا ذمه برائت ظهرنويسان  كليه كرده ضمانت دهنده برات از ضامن كه بپذيريم اگر مسلما
 و تجاري اسناد در ضمان حقوقي تأسيس  اساس كه است اين ايراد جواب.شوند الذّمه بري مسؤولين كليه صورت  اين در كه كرده ضمانت براتگير از ضامن نگوييم
 و دهنده برات نجات براي كه است فكر اين بر  رجوعي برات و ثالث شخص وسله برات پرداخت و ثالث شخص قبول نظير آن، مشابه حقوقي هاي تأسيس

 برقراري و شوند نمي شناخته سند بدهكاران حقيقت مذكور،در اشخاص.شود اقدام اعتبار سلب از گيرند مي قرار برات دارنده مراجعه مورد كه ظهرنويسان
 و اند داشته ديگري از كه بوده اعتبارطلبي به اند كرده امضاء را سند اگر  اينان.شود افزوده تجاري سند اعتبار و ارزش به كه است آن باب از آنان  تضامني مسؤوليت

 سند پرداخت در خود تعهد به و شود مي محسوب واقعي بدهكار چك و سفته صادركننده و براتگير كه حالي در.اند داده قرار انتقال مورد كه بوده حقّي لحاظ به يا
 تعهدي عليرغم و بوده  مديون كه متعهدي از حمايت منظور به كند وضع حقوقي هايي تأسيس يا  تأسيس مقنن كه كند نمي توجيه موجبي لهذا.اند نكرده عمل

 .است ننموده اقدام كرده كه

 .است  نموده ضمانت سند صادركننده از كه گيريم مي آن بر را است،فرض كرده  ضمانت كسي چه از كه باشد نكرده تعيين تضامن اگر كه اين نتيجه

 ثالث شخص قبولي : پنجم گفتار

 واقع براتگير نكول مورد  علل از علّتي هر به است ممكن برات كه دانيم مي.است يافته اختصاص  ثالث شخص قبولي به ايران تجارت قانون 240 و 239 مادهء دو
 تجاري اسناد بر حاكم مقرّرات مطابق و نمايد آن نكول به اقدام تواند مي باشد مديون هم دهنده برات به برات  مبلغ معادل اگر حتّي براتگير ديگر بيان به.شود

 و دهنده برات تواند مي يعني.اند كرده امضا را برات  كه كند وارد اشخاص به باري زيان آثار تواند مي برات نكول كه دانيم مي باز و باشد نمي او متوجه مسؤوليتي
 كه برآمده آن مقام در مقنن لذا.كند مي وارد لطمه شدت به عده  اين تجارتي حيثيت به حداقل و شوند ورشكسته كه دهد قرار آن معرض در را ظهرنويسان

 .گيرد مي قرار براتگير موقعيت در برات قبول با ثالث شخص حقيقت در. كند قبول عنوان همين تحت را برات و كند مداخله كه دهد اجازه را ثالثي  شخص

 برات قبول از براتگير هرگاه  كه كند مي بيني پيش را معيني شخص دخالت صدور هنگام دهنده اينكه برات يا.يابد تحقّق تواند مي صورت دو به ثالث شخص قبولي
 بدين و كند مي نكول را برات براتگير كه  داده قرار نظر مد را احتمال اين ابتدا از دهنده برات صورت اين در.كند  مراجعه شخص آن به برات كند،دارنده امتناع
 كه كرده تعيين براتگير عنوان به را نفر دو كه است اين  مثل دهنده امر،برات واقع در اينجا در.كند رجوع او به برات دارنده كه  كرده معين را ثالثي شخص سبب

 .شود مراجعه ديگري به يكي  نكول صورت در

 قبول را برات ثالث شخص  عنوان تحت كه كند مي پيشنهاد شخصي برات نكول با و نگرفته قرار  توجه مورد برات در ثالث شخص دخالت كه است دوم،اين صورت
 .كند

 از يكي يا دهنده برات نفع  به ثالث شخص دارد صراحت.ت.ق 239 مادهء چنانكه.است داشته نظر  ثالث شخص قبولي دوم صورت قانونگذار،به كه رسد مي نظر به
 .باشد مطرح تواند نمي اساس براتگير  نفع به ثالث شخص دخالت شد مالحظه فوقا كه همانطوري پس.نمايد مي  قبول را برات و كند مي مداخله ظهرنويسان

 از كه را خود مراجعه  حق تواند مي برات دارنده ثالث شخص قبولي با حتّي كه كند القا را فكر اين است ممكن گرديده تدوين كه ترتيبي به.ت.ق 240 مادهء
 شود معلوم آن به دقيق توجه با تا شود مي نقل عينا مذكور مادهء.كند اعمال است مؤثر آنها وضع در ثالث  شخص دخالت كه كساني عليه شده،حتّي ناشي نكول

 .شود مي مستفاد آن از معنايي چنين واقعا آيا
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 محفوظ شود مي  حاصل ظهرنويسها و دهنده برات مقابل در آن نكول از برات دارنده براي  كه حقوقي كليهء نشده تأديه برات تا نيز ثالث شخص قبول از بعد«
 .»بود خواهد

 فلسفه مخالف كامال نمايد اعمال را نكول از حاصل حقوق و كند مراجعه سند امضاكنندگان  به كه برات دارنده براي مراجعه حقّ شناسايي و ماده ظاهر به عمل
 مرتفع برات نكول از برات نگراني دارنده كه اين يكي:گيرد مي صورت علّت دو به او توسط برات قبولي و ثالث شخص مداخله.است ثالث شخص قبولي وجودي

 است تأثير ذي آنان وضعيت در ثالث شخص  دخالت كه ظهرنويسان و دهنده برات كه اين ديگر و بشناسد مسؤول خود  مقابل در براتگير جاي به را كسي و شود
 كه پذيرفت بايد نگردد،اساسا حاصل ثالث شخص مداخله از منظور دو اين چنانكه.گيرد نمي قرار مراجعه مورد سررسيد تا كه گردند  مطمئن و شوند خاطر آسوده

  خالف كه كنيم تفسير كيفيتي به را بحث مورد ماده باشد،بايد نمي روا  اتّهامي چنين به مقنن كردن متّهم كه آنجا از و است شده لغو عمل مرتكب قانونگذار
 .باشيم نكرده عمل ثالث شخص حقوقي تأسيس وجودي فلسفه

 نداشته توجه باشد شده بيني پيش برات در كه ثالث شخص قبولي از صورتي به.ت.ق 240 و 239 مواد در قانونگذار ساختيم خاطرنشان كه همانطوري
 واقع در.كند توجه قيد اين به است  ملزم دارنده كه پذيرفت كند،بايد مراجعه معيني شخص به دارنده كه باشد شده قيد برات متن در كه صورتي بنابراين،در.است

 گيرد قرار براتگير نكول مورد است ممكن برات  كه بوده مطّلع.است مأخوذ آنها همه به نسبت و پذيرفته آن مندرجات كليهء  گرفتن نظر در با را سند،سند دارنده
 الذكر اخير شخص به مراجعه با.كند رجوع ثالث شخص به  كه است ملزم پس.نمايد مراجعه ثالث شخص به نكول صورت در كه داشته  وقوف هم امر اين به و

  به و كند استفاده نكول مزاياي از دارد حقّ برات دارنده حالت اين در كه كند مي نكول خود نوبه به را برات نامبرده كه اين يا:نيست خارج صورت دو از قضيه
 .شود مي  حال آنان به نسبت مؤجل دين نمايند امتناع ضامن دادن از اگر و بدهند  ضامن كه بخواهد آنان از و نمايد مراجعه ظهرنويسان و دهنده برات

 حقّ امضاكنندگان از كدام هيچ به و كند صبر سررسيد تا كه است ملزم سند دارنده حالت  اين در.كند مي قبول را برات ثالث شخص كه است اين دوم صورت
 .است كرده  قبول را برات براتگير كه است آن مثل و ندارد مراجعه

 را مداخله  اين كه شد قايل را حقّ اين برات دارنده براي بايد كه است طبيعي بدهد،خوب مداخله پيشنهاد خود ابتكار به ثالث شخص چنانكه اما
 اعتبار فاقد اگر و پذيرد مي پرداخت  به را او تعهد ميل كمال با مسلّما بداند معتبر را او اگر.كند مي عمل  ثالث شخص مالئت و اعتبار به توجه با زيرا،دارنده.نپذيرد

 .كند نمي درمان برات  دارنده از دردي او باشد،دخالت الزم

 كه بگوييم بايد دهد  رخ حالتي چنين اگر.بپذيرد را او قبولي برات دارنده كه شود حادث است  ممكن هم حالت او،اين خود ابتكار به ثالث شخص دخالت فرض در
 .نمايد مراجعه بتواند گذارد مي تأثير آنان وضع در ثالث شخص  قبولي كه اشخاصي يا شخص به نبايد برات دارنده

 يكي:است كرده قبول را مسؤوالن،برات از كداميك نفع به كند معلوم بايد جهت دو از كننده  مداخله ثالث شخص كه شود توجه مطلب اين به است الزم اينجا در
 بتواند پرداخت صورت در كننده قبول  ثالث شخص كه حيث اين از دوم و بگيرند قرار مراجعه از مصون سررسيد تا  امضاكنندگان از افرادي يا فرد كه بابت اين از

 .داشت خواهد مراجعه حقّ اشخاص يا شخص چه به كه باشد معين و كند  مراجعه كرده تأديه آنچه وصول براي

 به ثالث شخص وقتي  كه گرديده مقرّر ژنو يكنواخت قانون در.بدهيم جواب الذكر فوق سؤال  به بتوانيم آنها براساس كه ندارد وجود ما تجارت قانون مقرّرات در
 بنابراين،مطابق.نمايد رجوع وي قبل ما  ايادي به دارد حقّ ليكن.كند مراجعه وي بعد ما ايادي و او به تواند نمي سند كند،دارنده مي برات قبولي به اقدام خود اراده

 شخص سررسيد در اگر ثانيا.بود خواهد برات دارنده  مراجعه از مصون سررسيد تا او بعد ما ايادي و گرفته صورت او نفع به  قبولي كه شخصي اوال مذكور قاعده
  اين.كند مراجعه او قبل ما ايادي و كرده قبول را برات او نفع به كه شخصي  به كرده تأديه آنچه دريافت جهت تواند مي نمايد پرداخت به اقدام  كننده قبول ثالث

 .كنيم استنباط گرديده تشريع تجارت قانون 273 تا 270 مواد در  كه ثالث شخص توسط برات تأديه به راجع مقرّرات از توانيم مي را قاعده

 برات قبولي به امضاكنندگان اقدام از كداميك نفع به كه نمايد تعيين كننده قبول ثالث شخص  هرگاه كه دارد ضرورت نكته اين يادآوري بحث اين خاتمه در
 بيشتري تعداد قاعده اين اعمال با زيرا كرده، قبول را برات دهنده برات نفع به كه كنيم اعمال را قاعده اين بايد. ت.ق 273 ماده مالك وحدت از استفاده با نموده

 مراجعه حقّ ظهرنويسان از هيچكدام به نمايد پرداخت  به مبادرت ثالث شخص اگر همچنين و بود خواهد برات دارنده مراجعه از مصون سررسيد تا مسؤوالن از
 .داشت نخواهد

 نتيجه
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 قرار نظر تجديد و  اصالح مورد است الزم موارد غالب در و هستند كهنه بسيار ديگر هاي زمينه از بسياري همچون تجاري اسناد زمينه در تجارت قانون مقرّرات
 روز مقتضيات با كه گيرند قرار مانعي و جامع مقرّرات شمول تحت هستند متداول شدت به كه اسنادي و گيرد انجام زودتر هرچه بازنگري اين است اميد.گيرد

 يكنواخت هاي قانون مقرّرات مخصوصا كرد  استفاده المللي بين الگوهاي از توان مي مقرّرات اصالح در.باشند داشته  انطباق بازرگاني مبادالت و معامالت به مربوط
 .گيرد قرار نظر امعان مورد تواند مي نيز 1988 سال مصوب متحد ملل سازمان پروژه طور چك،همين و سفته و برات به مربوط 1931 و 1930 سالهاي مصوب ژنو
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