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Background and Aim: The aim of this research is a study of a balance between 

the rights and duties of holder of a negotiable instrument in Iranian negotiable 

instruments law and recognition of strength and weakness points and lacks in 

existent provisions. 

Materials and Methods: This is a descriptive Study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations as well as authenticity of 

the texts have been observed. 

Findings: The legislator in Iranian negotiable instruments law tried to create a 

balance between the rights and duties of persons entered in negotiable 

instrument and in accordance with that in opposing the rights such as collective 

liability of signers, possibility of demanding vast conservatory injunction etc. 
that give to the holder in order to strengthen and accelerate in payment the sum 

inserted, imposed to him duties such as delivering of instrument for acceptance 

and payment to drawer. 

Conclusion: Iranian negotiable instruments law have not reached success to 

Balance Between The Rights And Duties of Holder of Negotiable Instrument; 

because in one hand, in spite of doing legal duties, there didn't given a suitable 

right to the holder in such a way that obligor or liable to instrument can     or by 

invoking to see of, weaken his position and in other hand, in some cases, 

created for him unilateral rights. 
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 چکیده

سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت  ۀتحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارندهدف از انجام این  :زمینه و هدف

 .و ضعف و خألهای مقررات موجود است
 .است توصیفیاین مقاله به صورت روش تحقیق در نگارش  :ها مواد و روش

 .رعایت شده است در ارجاعات اصالت متون، صداقت و امانتداری ،در این تحقیق :مالحظات اخالقی

از قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی  :ها یافته

نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ سند اعطا می ۀکه به دارند... فراگیر وقبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته 

 .را نیز بر او تحمیل کند... لیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر وامندرج در آن، تک

سو، در  از یکچراکه . جاری، توفیق کاملی نداشته استحقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند ت :گیری نتیجه

تواند در مقابل دارنده، ای که متعهد یا مسؤول سند میای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونهپاره

ای برای وی در نظر و را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبهاقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت ا

 .گرفته شده است

 .توازن، حقوق، تکالیف، دارنده، سند تجاری :کلمات کلیدی
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 مقدمه

تواند موفقیت هر نهاد یکی از عواملی که می :بیان موضوع -9

حقوقی را در عمل تضمین نماید، آن است که قانونگذار در 

تنظیم قواعد، امتیازات ناشی از آنرا میان دو طرف به صورت 

به یک به این صورت که هرگاه امتیازی . متعادل تقسیم کند

در غیر . دهد، برای طرف مقابل، هم امتیازی قایل شودطرف می

این صورت، رغبت طرفی که امتیاز کمتری دریافت نموده است 

یابد و کارکرد نهاد به ورود در این رابطه به شدت کاهش می

عالوه بر این، تقسیم . سازدحقوقی مورد نظر را خنثی می

تواند هدف ی نمیامتیازات، میان اشخاص دخیل به تنهای

قانونگذار را محقق سازد مگر اینکه در مقابل امتیازی که به یک 

 ۀارزیابی دربار. دهد، تکلیفی برای او در نظر گیرد طرف می

کارکرد مناسب اسناد تجاری در تنظیم روابط میان اشخاص وارد 

. نفع در سند نیز در همین چاچوب، قابل انجام استو ذی

ز سند تجاری که ممکن است اشخاص موفقیت رابطه ناشی ا

کننده، متعددی با عناوین گوناگونی از قبیل از صادرکننده، قبول

ظهرنویس و ضامن، حسب مورد، ایفای نقش نمایند نیز در 

 . گروی تقسیم متعادل حقوق و تکالیف میان اطراف آن است

ها و مقاالتی نوشته حقوق اسناد تجاری، کتاب ۀبا اینکه دربار

ما در خصوص اهمیت وجود تعادل در حقوق و تکالیف شده، ا

اطراف سند و از جمله تعادل حقوق و تکالیف دارنده، پژوهشی 

 ۀاز آنجایی که در حقوق اسناد تجاری، دارند. انجام نشده است

سند، نقش مهمی در کارکرد مناسب آن دارد و ابتکار عمل در 

ابر امتیازات و اختیار او است، سؤال مطرح این است که آیا در بر

حقوقی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است، تکالیف 

رسد در این مورد، حقوق به نظر میمتوازنی مقرر نموده است؟ 

. اسناد تجاری ایران، نتوانسته است توفیق کاملی داشته باشد

ای موارد در پارهدهد که اگرچه بررسی مقررات مربوط نشان می

ف قانونی، امتیازات متناسبی به دارنده اعطا در قبال انجام تکالی

تواند در مقابل گردیده است، در برخی موارد متعهد سند می

دارنده، ولو اینکه به تمام تکالیف قانونی خود عمل نموده باشد، 

اثر سازد و با انجام اقدامات ایذایی، خاصیت ذاتی سند را بی

س، در مواردی، برعک. موجبات تضعیف موقعّیت آنرا فراهم نماید

دارنده بدون انجام تکلیف مشخصی، حقوق یکجانبه و ممتازی 

پذیری قواعد  این تحقیق به دنبال توجیه. به دست آورده است

حقوق اسناد تجاری بر اساس تعادل میان حقوق و تکالیف 

باشد و در ابتدا به مواردی می پردازد که تعادل میان  دارنده می

سپس حقوق و . رعایت شده است امتیازات و تکالیف دارنده

رغم انجام تکالیف قانونی از وی دریغ  امتیازات ضروری که علی

شود و سرانجام امتیازات و حقوق شده است، بررسی می

ای که با دست و دل بازی به دارنده اعطا گردیده است یکسویه

 .مورد مداقه قرار خواهد گرفت

تحلیلی  -روش این تحقیق بصورت توصیفی: روش تحقیق -2

 .است

 بحث و نظر

 تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده -9

که در  -در حقوق اسناد تجاری ایران در مقایسه با حقوق مدنی

آن، حقوق و امتیازات نسبتًا زیادی به طلبکار اعطا گردیده 

قانونگذار در بسیاری از موارد، نه تنها حقوق و امتیازات  -است

سند، نداده است بلکه تالش نموده است  ۀای به دارندیکجانبه

شود، تکلیفی در راستای در مقابل امتیازی که برای او قایل می

تسریع در پرداخت وجه سند بر او تحمیل نماید یا در إزای انجام 

 :  یک یا چند تکلیف مهم، یک یا چند امتیاز برای او در نظر گیرد

 ۀماد 8 بند: لزوم مطالبه قبولی و انجام اعتراض نکول -1-1

وجه برات یعنی  ۀکنندقانون تجارت، تعیین نام تأدیه 228

. براتگیر را یکی از شرایط شکلی برات، معرفی نموده است

نوشتن نام براتگیر در برات به تنهایی برای او تعهدی، ایجاد 

نماید بلکه او در صورتی در برابر دارنده، متعهد شناخته نمی

نماید؛ اما قبولی به لحاظ شکلی، شود که برات را قبول  می

، 223نخست آنکه مطابق مواد : مستلزم تحقق دو شرط است

قانون تجارت باید به صورت مکتوب باشد و قبولی  288 و 221

شفاهی از نظر مقررات مربوط به اسناد تجاری، فاقد اعتبار است 

سند تجاری از خود  ۀکه تمام حقوق دارندو دوم آنکه از آنجایی

. شود، قبولی باید در خود برات منعکس گرددناشی میسند، 

دارنده برات برای اینکه بتواند از ظرفیت های قانونی آن، 
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استفاده نماید، ناچار است، آنرا به براتگیر، ارائه و قبولی را مطالبه 

به بعد قانون مذکور، قابل  223 ۀاین تکلیف قانونی از ماد. نماید

قبولی، او متعهد اصلی پرداخت  در صورت نوشتن. استنباط است

تواند در سررسید یا در شود و دارنده میوجه برات محسوب می

صورتی که فاقد سرسید باشد، فورًا مبلغ مندرج در برات را از وی 

 . مطالبه نماید

نماید، ارائه برات، براتگیر را ملزم به نوشتن قبولی روی آن نمی

برات به صادرکننده،  که معادل مبلغ مندرج درحتی در صورتی

های ناشی از برات و سایر بدهکار باشد؛ زیرا تعهدات و مسؤولیت

از . باشدتر می اسناد تجاری در مقایسه با تعهدات مدنی سنگین

اینرو، هرگاه براتگیر، برات را نکول کند و یا از قبول یا نکول 

ولی آن، امتناع نماید، دارنده برای اینکه بتواند از مزایای عدم قب

یا امتناع از قبول یا نکول برات، برخوردار گردد، الزم است اقدام 

. اعتراض نکول یعنی تأیید رسمی نکول. به اعتراض نکول کند

اگرچه برات فاقد قبولی، سند ناقصی  (88: تا ، بیفخاری)

 ۀمحسوب می گردد، قانونگذار نه تنها در مقابل اقدامات دارند

تفاوت نیست، برای قبولی، بی شناس برات در ارائه آنوظیفه

 :   بلکه از این جهت حقوقی برای وی در نظر گرفته است

رات عام مقّر مطابق :امکان مطالبه پیش از موعد -1 -1-1

 ،دموعدی برای انجام تعّهدر قرارداد یا عرف،  هرگاهمدنی، 

 ،ای باشد که انجام آند به گونهطبع تعّه و ه باشدبینی نشد پیش

وفا  ،درنگ به عهدمدیون باید فورًا و بی ،کشدن تی به درازا مّد

اگرچه در هیچ متن قانونی به صراحت ذکر  ،بودن دین حاّل. کند

 9و بند  403و  933از قبیل مواّد ی ّصخاموارد در  ،نشده است

که وجود آن را  است کار رفتهه چنان بقانون مدنی  310 ۀماد

نیز  242 مادهدر ار تجارت ذقانونگحتی  .نمایدناپذیر می انکار

هرگاه برات بی وعده قبول شده باید فورًا پرداخت »: اعالم نمود

که اجل هرگاه دین، مؤّجل باشد، در صورتی، لبا این حا «.شود

تواند پرداخت آنرا به نفع بدهکار یا طرفین باشد، طلبکار نمی

. سازد پیش از موعد درخواست کند و او را به پرداخت آن، ملزم

مقررات مدنی نیز در راستای همگامی با  انون تجارتق 271ماده 

 را مطالبهبرات وجه  وعده،در روز  باید برات ۀدارند» :ر نمودّمقر

دارنده در روز منظور از ماده فوق آن نیست که هرگاه  «.کند

او ساقط  حّق ه باشد،وجه موضوع آن را مطالبه نکرد ،رمقّر

نیز تواند تا ده روز از تاریخ سررسید برات می ۀشود زیرا دارند می

مطالبه صرفٌا  بنابراین ماده مذکور، .ارائه دهد گیرآنرا به براتوجه 

 (88: تا بیفخاری، ). وجه برات پیش از موعد را نفی کرده است

قانون تجارت، کسی که وجه برات را  256مطابق ماده  اگرچه

ی که نسبت به وجه قبل از سررسید بپردازد در مقابل اشخاص

رسد که به نظر می. رودآن، حّقی دارند، مسؤول به شمار می

نماید که وجه برات به غیر از ماده مذکور، فرضی را بیان می

واقعی آن پرداخت شده باشد، مانند این که برات، گم  ۀدارند

با این حال،  (183: 9910اسکینی، ). شده یا به سرقت رفته باشد

طلبکار، اختیار داده است که اشخاص  قانونگذار در مواردی به

یکی از . مسؤول برات را ملزم به پرداخت قبل از سررسید نماید

در صورت . باشداین موارد، عدم قبولی برات از سوی براتگیر، می

قبول نشدن برات، هیچ مسؤولیت براتی، متوّجه براتگیر 

ست وی در برابر صادرکننده به لحاظ شود؛ اگرچه ممکن ا نمی

مدنی، مسؤول باشد، اّما آثار عدم قبول آن، دامنگیر اشخاص 

اند، مشروط بر اینکه اعتراض  شود که آنرا امضا نمودهدیگری می

عّلت این امر، آن است که امضاکنندگان . نکول انجام شده باشد

آن، ضمن صدور، ظهرنویسی و ضمانت، حسب مورد، قبولی آن، 

به صرف انجام اعتراض . نمایندتوّسط براتگیر را نیز تضمین می

نکول، برات مؤّجل، حاّل نخواهد شد بلکه پس از آن دارنده، 

کند که از امضاکنندگان آن برای پرداخت وجه در حق پیدا می

در صورت عدم معّرفی . سر وعده، ضامن یا تضمین بخواهد

مؤّجل به برات حاّل ضامن و ارائه نکردن تضمین متناسب، برات 

تواند بدون هرگاه برات حاّل شود، دارنده می. شودتبدیل می

انجام اعتراض عدم پرداخت به سایر امضاکننندگان، مراجعه 

نموده و از تمام حقوقی که قانون برای برات اعتراض شده مقّرر 

  (183: 9910اسکینی، ). نمود، برخوردار گردد

هر سند پس از صدور از  ،صولاال علی تجاری،در حقوق اسناد 

. گیرداستقالل داشته و تحت تأثیر آنها قرار نمی مبنایی،روابط 

 ،سند براتی پس از صدور که ارداین ویژگی همچنین اقتضا د
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تحت تأثیر روابط سندی اطراف آن در غیر از سند مورد نظر نیز 

سپس از و ام یافته ، دوًا انشاء شدهمستقّل ،زیرا هر سند ،نباشد

برات در  ۀدارندهرگاه  ،شود و به عبارت دیگرگردش خارج می

در صورت عدم پرداخت و  ومراجعه نموده سر وعده به براتگیر 

به سایر مسؤوالن  ، حق داردراعتراض در مواعد مقّرانجام 

مقررات متحد الشکل ژنو نیز به  48 ماده 2بند .مراجعه کند

توّقف در سند حق داده است تا در صورت حصول  ۀدارند

های براتگیر، مبلغ مندرج در سند را قبل از سررسید،  پرداخت

که براتگیر،  ردیادر مونیز قانون تجارت  283 ماده .مطالبه نماید

وجه آنرا در سررسید پرداخت نکرده و به  اّما کرده، براتی را قبول

و همان  باشدعدم پرداخت منتهی شده  مهنا صدور اعتراض

می را قبول کرده که سررسید آن هنوز فرا براتگیر، برات دّو

ضامن  ،از براتگیرتا م حق داد برات دّو ۀدارندبه  ،نرسیده باشد

را به وجه مندرج در آنبخواهد یا از او درخواست کند که پرداخت 

ضمانت با توجه به عدم ذکر اگرچه . نحو دیگری تضمین کند

ررسید فی ضامن یا دادن تضمین پرداخت در ساجرای عدم معّر

 9.دانند ای آنرا فاقد ضمانت اجرا میعدهدر ماده مذکور، 

برخی ه نظر ب (145: 1878؛ اخالقی، 271: 1831صقری،)
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اگر .( ت.ق) 283 ۀطبق ماّد»: بانک ملی ایران 4/11/48 -22111/ 4استعالم   - 9

ها در اثر عدم پرداخت در  شخصی مسؤول پرداخت وجه براتی باشد که بعضی از آن
سررسید منتهی به واخواست شود باید برای بقیه بروات خود اطمینان همان طلبکار 

حال اگر تضمین داده نشود چه باید کرد و ضمانت . را جلب و تضمین کافی بدهد
چیست؟ آیا در صورت عدم معّرفی ضامن، طلبکار حق اجرای امتناع از دادن ضامن 

ها نرسیده  دارد بقیه برواتی را که از همان امضاکننده دارد و هنوز موعد تأدیه آن
ها نیز به  است واخواست نماید یا باید مّدت ها تأّمل نماید که سررسید هریک از آن

اگر فرضًا قرار  تدریج فرا رسد و برای هریک از آن ها دعوی جداگانه طرح نماید
مزبور از طریق دادگاه اقدام  ۀشود برای الزام طرف به دادن ضامن و اجرای ماّد

ها به  شود خود این دعوی تا طی تشریفات الزم و رسیدگی و صدور حکم مّدت
که خود  –طول خواهد انجامید که احیانٌا قبل از تحصیل نتیجه و صدور حکم 

. موعد برات خواهد رسید -خواهد بود های اضافی و صرف وقت مستلزم هزینه
بدین ترتیب شاید راه حل این باشد که در صورت مطالبه ضامن طی اظهارنامه 
چنان چه طرف از دادن ضامن خودداری نماید، بروات موعد نرسیده همان شخص 
نیز واخواست گردد؛ ولی با مذاکراتی که با بعضی دادرسان  بعمل آمده واخواست 

ده بدهکار را به اّتکاء عدم معّرفی ضامن به عّلت عدم صراحت بروات موعد نرسی
مزبور فاقد ضمانت اجرا و  ۀدانند بدین تر تیب ماّد مزبور بی اشکال نمی ۀماّد

 «...غیرعملی خواهد ماند

براتگیر نه ضامن معرفی کند و نه تضمین  هرگاه انون تجارت،ق

 (41: تا فخاری، بی). شودمی طلب ناشی از برات، حاّل ،دهد

با نکول برات از سوی براتگیر به : امکان قبولی ثالث -9-9-2

شود و امکان لطمه وارد میاعتبار صادرکننده و ظهرنوسان، 

زودهنگام نیز لزومًا به پرداخت فوری منتهی نخواهد شد  مطالبه

بسا ممکن است، اشخاص مذکور به دلیل عدم امکان  و چه

ضامن معتبر در معرض خطر پرداخت فوری یا معرفی 

. ورشکستگی قرار گیرند و دارنده نتواند به تمام حقوق خود برسد

به منظور اجتناب از چنین وضعیتی، نهاد حقوقی قبولی شخص 

های حقوقی در صورت در برخی نظام. بینی شده است ثالث پیش

برات را برای اخذ قبولی باید نکول برات توسط براتگیر، دارنده، 

 کندثالثی ارائه نماید تا او قبولی را در خود برات قید به شخص 

 281 ماده. بدون اینکه نیازی به انجام تشریفات اعتراض باشد

انون تجارت، مداخله شخص ثالث را به نکول آن، توسط ق

. براتگیر و انجام تشریفات اعتراض از سوی دارنده، موکول نمود

جایی است که اصرار قانونگذار بر انجام اعتراض نکول تا 

نامه قید  قبولی شخص ثالث باید در اعتراض ...»: در کرمقّر صراحتًا

 «.او برسد یشده و به امضا

در : و انجام اعتراض عدم پرداختلزوم مطالبه پرداخت  -1-2

آنچه را که به عهده گرفته وظیفه دارد بدهکار  ،معامالت مدنی

 (4: 1875 کاتوزیان،) انجام دهد ،ر یا متعارفر موعد مقّر، داست

تواند طلبکار را به مطالبه طلب در که متعهد نه تنها نمیتا جایی

انون مدنی در ق 278ماده سررسید، مجبور کند بلکه مطابق 

را  آنباید د امتناع کند، متعّه ،صاحب حق از قبول آنکه صورتی

 -طلبکار ،این صورتدر  .دهدحاکم یا قائم مقام او  تصرف به

 -د را مطالبه کرده باشدانجام تعّه ،بدون اینکه الزم باشد

 رسمی، ی بوده یا اجرای آن در سندسند عاّد هرگاهتواند  می

یاز به رسیدگی و قضاوت که نمنوط به اجرای شرطی شده باشد 

 قباٌل ،وی، اجبار او را به انجام تعّهد از دادگاه بخواهد؛ زیرا دارد

انجام تعهد را  ،موعد موردوافق در تانجام عقد و  ءهنگام انشا

چیزی جز  د،درخواست کرده و درخواست بعدی اجرای قراردا

: 1831شهیدی، ). شدبازمان تشکیل قرارداد نمی تهتکرار خواس

د در سند رسمی تعّه مفاّد هرگاه (215: 1832صفایی،  ؛116
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واقعه یا شرطی از سوی  زراحمنوط به ا ،آمده باشد و اجرای آن

 ۀسند یا ادار ۀتواند از دفتر تنظیم کنندنباشد، طلبکار می دادگاه

؛ امامی، 112: 1831شهیدی، ). اجرائیه کند تقاضای صدور ،ثبت

از  انون مدنیق 225ماده  قسمت نخست اگرچه در (283: 1872

سخن به میان آمده  (دنه اجرای اجباری تعّه و)مطالبه خسارت 

های جبرانی است  است؛ با این حال، مطالبه خسارت یکی از راه

مطالبه قبلی از  و هرگاه طلبکار بتواند جبران خسارت را بدون

د اجرای تعّه هرگاهبه طریق اولی  .کند درخواستمراجع رسمی 

تواند درخواست  می ،د مطلوب باشدو موعد آن به صورت تعّد

هرگاه حق تعیین  ،با این حال .بخواهد ا نیزد راجرای اصل تعّه

وی در صورتی  داده شده باشد،طلبکار  بهد موقع انجام تعّه

ل شود متوّس ،د به مراجع رسمیتعّه یتواند برای اجرای اجبار می

، ثناییتاسدلیل این وضع . را مطالبه کرده باشدآن انجام قباٌل که 

مسافرت، نداشتن که وی به دالیلی از قبیل  است احتمااًل آن

محل نگهداری مناسب و خطر گم شدن و سرقت، قبل از آن، 

 .آمادگی پذیرش اجرای تعّهد را نداشته باشد

های اثبات راه همانالقاعده از علی ،اثبات مطالبه نزد دادگاه

ماده است؛ اما برداشت برخی نویسندگان حقوقی از  دعاوی مدنی

های عمومی و انقالب در امور  انون آیین دادرسی دادگاهق 165

این بود که ( قانون آیین دادرسی مدنی سابق 711ماده )مدنی 

مطالبه انجام تعّهد از طرف طلبکار، الزامٌا از طریق ارسال 

جعفری لنگرودی، ). گیردانجام می مدیونبه اظهارنامه رسمی 

ر نظریه مشورتی حقوقی وزارت دادگستری د ۀادار (115: 1871

الزام طلبکار به انجام مطالبه از طریق  12/3/1852 -8142/7

فخاری، ). اظهارنامه را به اسناد تجاری نیز تسّری داده است

ای از حقوقدانان اّواٌل مواد با این حال به نظر عده (56ص: 1837

های عمومی  انون آیین دادرسی دادگاهق 165قانون مدنی و  225

مور مدنی، اشخاص را مکّلف نکرد تا قبل از تقدیم و انقالب در ا

دادخواست، الزامٌا حّق خود را  از طریق اظهارنامه رسمی از 

، مطالبه حق از تیتجارر مورد اسناد بدهکار مطالبه نمایند؛ ثانیٌا د

برای طریق اظهارنامه، طریقّیت دارد نه موضوعّیت از اینرو 

دارنده در موعد یا که  ستا کافی... وجه برات، سفته ومطالبه 

د متعّه ،سند را جهت دریافت وجه به براتگیر ،ت مورد نظرمّد

آنچه در این مورد،  .سفته یا بانک محال علیه ارائه دهد

و تسجیل مطالبه وجه سند و احراز موضوعّیت دارد این است که 

 بند و 231، 285در مراجع رسمی، مطابق مواد  آن عدم پرداخت

ی صورت فرم خاّصبر اساس باید قانون تجارت  218 ماده 8

چنین  .شودنامیده می« نامه یا پروتست اعتراض»پذیرد که 

به دلیل قابلّیت نقل و  سو،از یک وضعی به این خاطر است که 

داند سند در روز نمی بدهکارکه انتقال اسناد مذکور، از آنجایی

ت به او قرار دارد تا جهت پرداخسررسید در اختیار چه کسی 

الزامی به پیدا کردن او ... رجوع کند، براتگیر، متعّهد سفته و 

مسؤولین سند سایر دیگر،  سویاز  (156: 1837فخاری،). ندارند

به موجب اما  ،بدهکار نباشد با وجود اینکه ممکن است واقعٌا

در  سندمسؤولین از و هرکدام  آیندبه حساب میبدهکار  ،سند

مراجعه کنند که در  آخرین بدهکاربه توانند صورتی می

سند  ۀدارند .دنعمل نمای ر به وظایف خودهای قانونی مقّر مهلت

حسب  ،د اصلی سندخود به براتگیر یا متعّه عهف است مراجمکّل

الع سایر نموده و به اّط اثباتعدم پرداخت را نیز مورد و 

قانون تجارت دارنده را مکلف نمود  271 ۀماد .مسؤولین برساند

روز وعده، وجه برات را مطالبه نماید و در صورت امتناع براتگیر 

 .از پرداخت، ظرف ده روز، اقدام به اعتراض عدم پرداخت نماید

رات مربوط به اعتراض عدم تأدیه را مقّر همان قانون، 811ماده 

 ،در این صورت. عایه دانسته استالّر در مورد سفته نیز الزم

ا در مورد چک اّم، شودته اعمال مید سفنسبت به متعّه ،اعتراض

رات این قانون مقّرقانون تجارت  814قسمت اخیر ماده اگرچه 

راجع به ... ها و اعتراض و از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس

قانون  6 و 4مواد بر اساس  نمود، اماشامل چک هم را بروات 

 -685 ۀشماروحدت رویه رأی و  1832اصالحی  ،صدور چک

در صورت مراجعه دارنده به بانک و عدم موجودی  11/7/1851

 ،که حسب مورد استمکلف  ،بانک ،ا کسری موجودیی

کسری پرداخت صادر  مهعدم پرداخت یا گواهینا مهگواهینا

چک و  ۀبه دارند های مذکورنامه ی گواهیاصل خهنس .نماید

در اهمیت  .شوددوم به نشانی صادرکننده ارسال می خهنس
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هیچ  انون تجارتق 216 هق ماّدمطاب است همین بس کهواخو

مگر در مورد  ،نامه شود تواند جایگزین اعتراضای نمینوشته

قانونگذار نیز در مقابل وظایفی که در رابطه با . مفقود شدن برات

مطالبه پرداخت و انجام تشریفات الزم برای اعتراض بر دارنده 

برای وی در نظر گرفته تحمیل نموده است برخی امتیازات را 

 :است

مقبولّیت اسناد : تضامنی امضاکنندگان مسؤولیت -9-2-9

تجارتی، ناشی از اعتماد میان اشخاص در روابط مالی است که 

یکی از . گیردتری، نسبت به اسکناس قرار می در سطح ضعیف

های جبران این ضعف، برقراری مسؤولیت تضامنی میان  روش

صدور، )از عناوین معامالت براتی  اشخاصی است که تحت یکی

. نمایند آنرا امضا می( قبولی، ظهرنویسی و ضمانت، حسب مورد

است که  یبه این معن نیتضام مسؤولیت (83: 1838 کاویانی،)

مشغول باشد و  ،دینیک بدهکار اصلی و ضامن همزمان به  مهذ

به  از آنبخشی یا طلبکار بتواند برای دریافت تمام طلب خود 

نه و ضامن که بخواهد منفردًا یا مجتمعًا عهر کدام از مضمون 

ه بوده و به ذّم هاصل بر نقل ذّم ،عقدی ضماندر . رجوع کند

مستلزم تصریح قانونگذار یا قرارداد  ،ه یا تضامنه به ذّمذّم ضّم

انون به بعد ق 418 مواّددر ا اّم (62: 1872اخالقی، ). باشدمی

 . ضمان تضامنی اشاره شده استقرارداد  به جارتت

امضاکنندگان متوالی سند  ،قانون تجارت 231 ماده بر اساس

که به ترتیب وارد ... براتکش، براتگیر، ظهرنویس و) یتجار

، بدون اینکه نیاز به (شوندبرات، سفته یا چک، حسب مورد، می

برات از سوی در صورت عدم قبول  ،وقوع عقد ضمان باشد

 د اصلی در برات،صورت عدم پرداخت متعّه درعلیه یا  محال

و سایر مسؤول پرداخت مبلغ مندرج در سند  چک،و  سفته

تواند بدون رعایت ترتیب می آن ۀو دارند های مربوط بوده هزینه

از هر یک از  را روی سند، تمام مبلغ مورد نظر هایتاریخی امضا

با انتقال سند، اگرچه بسیاری  ،به عبارت دیگر. آنها مطالبه کند

 یعنی الیه از حقوق دارندگان قبلی آن به همراه سند به منتقل

به  هنها در برابر دارندآا مسؤولیت اّم ،یابد می انتقالفعلی  ۀدارند

د عالوه بر متعّه ،حق دارد ،نفعگردد و ذینامبرده منتقل نمی

نیز ها  سرات قانونی به هر یک از ظهرنویبا رعایت مقّر یاصل

 . رجوع کند

دعوا تا  مهمعمواًل از زمان اقا :فراگیر تأمین خواسته -9-2-2

تی مّد ،اجرای آن وزمان صدور حکم و سپس صدور اجرائیه 

تا امکان اجرای حکم دادگاه فراهم  بردزمان مینسبتًا طوالنی 

جایی اموال  هاز طریق جابتواند می خوانده در این مدت،. آید

منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکم را 

 ،براین، طوالنی بودن مدت مذکور عالوه. موانعی روبرو سازدبا 

اموالی که قبل و در زمان اقامه دعوا  ،ممکن است موجب شود

تا زمان اجرای حکم با  قرار داشتت خوانده در اختیار و مالکّی

 ق حّقزش خود را از دست داده یا اینکه متعّلی یا تفریط، ارتعّد

قانونگذار در برابر حفظ حقوق مورد  از اینرو، .دیگران قرار گیرد

 که بینی نموده است را پیش تأمین خواستهعای خواهان، نهاد اّد

. باشدمی قرار دادن خواسته و در امنیت به معنای حفظ کردن

ی تواند حّتکه خواهان می یبه این معن (364: 9965شمس، )

قبل از اقامه دعوا خواسته را از دسترس خوانده و بستانکاران وی 

صرفًا در  ،تأمین خواسته. ت قرار دهدحفظ کرده و در امنّی

ی زیاد قاضرود که احتمال صدور حکم به نفع متمواردی بکار می

د اینکه دعوا مستند به سند رسمی یا اوراق تجاری از مانن ؛باشد

یا اینکه خواسته خواست شده باشد وا بیل برات، سفته و چکق

 ،ییع و تفریط بوده و عدم اقدام فوری در حفظ آنضدر معرض ت

دشوار  ،ت متقاضیاجرای حکم دادگاه را در صورت اثبات حقانّی

انون آیین دادرسی ق 113ه ماده 8تا  9بند). مکن سازدمیا غیر

آنچه در این مورد، ( مدنیهای عمومی و انقالب در امور  دادگاه

 ،ه چیز دیگرنخود خواسته است و  ،گیردتأمین قرار میضوع مو

ر شده و برات مقّر ۀدربار انون تجارتق 212ر ماده ا آنچه داّم

اعم از  تمام اموال خوانده ،باشدسفته و چک می هقابل تسّری ب

وجوه نقد و سایر اموال منقول و غیرمنقول بدون توجه به وجود 

تحت تأثیر حقوق  ،معادل وجه مندرج در اسناد مذکور سته،خوا

 ،فات مادی و حقوقیو از نقل و انتقال و تصّرواقع شده دارنده 

بر تأمین خواسته بدون دایر ان اهتقاضای خو. شودبازذاشته می

: 1874شمس، ). نیاز به تودیع خسارت احتمالی باید قبول شود

 906در ماّده « در موارد زیر»از عبارت  (18: 1875شمس، ؛ 211
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های عمومی و انقالب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه

کافی خواهد  آید که تحّقق هر یک از بندهای الف، ب و ج بر می

و به صرف انجام واخواست، قابلّیت  (117: 1834حیاتی، ). بود

  (11: 1836خالقیان، ) 9.صدور دارد

درخواست تأمین خسارت احتمالی در دعوای مبنای عدم پذیرش 

سو، آن است که غالبٌا در چنین  مستند به اسناد تجاری از یک

دعاوی، خواهان محق بوده و بعید است که با شکست مواجه 

خواهد عموم مردم از سوی دیگر، قانونگذار بدین وسیله می. شود

ر از اسناد مذکور و مخصوصٌا تجار را به استفاده هرچه بیشت

 (11: 1836خالقیان، ). ترغیب نماید

 ،القاعدهعلی مدنی، حقوقمطابق  :امکان پرداخت ثالث -1-2-8

 تا در امور او دخالت نماید؛ ندارد یهیچ کس بر دیگری والیت

ه از طریق ک -تواند بدون داشتن اختیارینمیکسی  ،بنابراین

 دیگرانبرای  -آیددست میه و غیره ب، والیت وصایت وکالت،

گردید موجب  ،های زندگی اجتماعی ا ضرورتاّم، تصمیم بگیرد

خواه  ،مدیوناگرچه فقط . استثنائاتی وارد شود فوق،که بر اصل 

با وجود  ،دین را بپردازد ملزم است ،مدیون اصلی یا ضامن او

مدیون،   تی با وجود مخالفد حّتنتواننیز می اشخاص دیگر این،

ای از نویسندگان حقوقی این عده. خت نمایندادین او را پرد

 ،دتعّه ،اند که ایفا فی کردهت معّرویژگی را ناشی از این واقعّی

. گذارد اثر حقوقی خود را بر جا می حقوقی است که عهواق نوعی،

ای عدهبه نظر ا اّم (286: 1832؛ صفایی، 11: 1875 کاتوزیان،)

ی به ت یا حّقمستلزم انتقال مالکّی هرگاهد تعّه ءایفا ،دیگر

 ،خریدار هی بمانند تسلیم فردی از افراد مبیع کّل ،دله باشدمتعّه

شود که باید از طرف خود مدیون یا محسوب میعمل حقوقی 

  (157: 1831شهیدی، ). او واقع شود ۀنمایند

                                                 
: حقوقی دادگستری، مؤّید این معنا است ۀادار 1/11/42نظریه مشورتی موّرخ - 9
اگر سفته یا برات در مّدت قانونی واخواست . ت. ق 811و  218به موجب مواّد »

شده باشد محکمه بدون أخذ تأمین باید قرار تأمین خواسته صادر نماید و در صورت 
 113) 226عدم واخواست، برات یا سفته، مشمول حکم کلی مندرج در ماده 

اگر مستند ...»و همچنین نظریه مشورتی « ...مربوط به مورد نیست.( م.د.آ.ق
ت، سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار نگرفته باشد، بر دعوی، برا
خواهان باید خسارت احتمالی خوانده را تأمین .( م.د.آ.ق 113) 226 ۀماد 8طبق بند 

 «.صادر شود( خواسته)نماید تا قرار تأمین 

براتگیر پرداخت توّسط برات در سررسید که هرگاه وجه از آنجایی

 ۀبرابر دارند رد که -عتبار برات دهنده و ظهرنویساننشود به ا

 شود و خطرلطمه وارد می -مسؤولیت تضامنی دارند ،سند

پرداخت توسط »نهاد  ،کندتهدید مینیز آنها را شکستگی ور

ایفاء دین از  تأسیسبا  بینی شده است کهپیش« شخص ثالث

دخالت  نخست آنکه،: هایی دارد تفاوت، جانب غیرمدیون

و  سوی طلبکارغیرمدیون در پرداخت دین، مستلزم مطالبه از 

 271طبق ماده  اما ،نیست مدیوناحراز عدم پرداخت از جانب 

پس از اعتراض عدم  ، صرفًاثالث ۀکنندپرداخت انون تجارت،ق

ا دین ر دوم آنکه غیر مدیون،. تواند وجه برات را بپردازدتأدیه می

ثالث برای مداخله در حالی که  ،نمایدبه نفع مدیون پرداخت می

که مدیون  حمایت از برات دهنده و ظهرنویسان است نه براتگیر

زیرا براتگیری که برات را قبول و با وجود اینکه  .اصلی است

د خودداری از انجام تعّه ،شودواقعی شناخته میو لی اصد متعّه

به نفع او ایجاد  مذکورنهاد است، قابل احترام نیست تا کرده 

-غیرمدیون پس از پرداخت دین در صورتی میسوم آنکه . شود

و  ذن گرفته باشدإاز وی  مدیون مراجعه کند که قباٌل هتواند ب

 که ا ثالثیاّم حّق مراجعه به مدیون به جانشینی از طلبکار نیست

اگرچه از طرف برات دهنده یا است، را پرداخت کرده  سندوجه 

مراجعه به آنها و  حّق، ذن نداشته باشدإ ،انیکی از ظهرنویس

ذن إ غیر مدیون،به  ی کهمدیونچهارم آنکه . ی براتگیر را داردحّت

شخص برای ادای  ندچاختیار دارد هرگاه  ،دهددر پرداخت می

یا با همه  انتخاب کندبه دلخواه یکی را  ،دین حاضر شوند

رگاه، دارنده در حقوق اسناد تجاری ه با این حال. مخالفت نماید

تواند وجه برات را از همان با همه مخالفت کند، بدون تردید نمی

در مواردی که چند شخص  عالوه بر این،. مسؤول، مطالبه نماید

 ؛دین را پرداخت کنند متوالی، حاضر شوند از طرف چند مسؤول

از مجبور است شخصی را انتخاب کند که با پرداخت  ه،دارند

قانون . شوندمیه ذّماّل یبر ،از مسؤولین او تعداد بیشتریطرف 

تجارت در مورد امتناع از قبول پرداخت توسط چنین شخصی، 

 مقّرراتت از تبعّی به یا نویسندگان حقوقاّمحکم خاصی ندارد، 

 حّقدارنده،  در این صورت،عقیده دارند که  ،کل ژنوالّش متحد
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موجب  توانستط ثالث میمراجعه به کسانی را که پرداخت توّس

؛ 143: 1872اخالقی، ). دهد، از دست میآنها شود هبرائت ذم

بنابراین در روابط ناشی از سند، دارنده  (145: 1811اسکینی، 

تواند بدون در نظر گرفتن منافع جمعی مسؤولین تضامنی نمی

سند، حقوق خود را اعمال کند، بلکه باید در هر اقدامی، روشی را 

هرگاه . در پیش گیرد که نفع تعداد بیشتری را در بر داشته باشد

 ،وجه برات را بپردازد ،حاضر شود ،خود براتگیر پس از اعتراض

با این اقدام، تمام  زیرا ح استبر هر شخص دیگری مرّج

ظهرنویسان و حتی صادرکننده و ضامنان هریک از آنها نیز بری 

 .شوندمی

ن در آکه وجه براتی ۀدارند :امکان صدور برات رجوعی -1-2-4

رات قانونی طبق مقّر است هرگاه،پرداخت نشده  ،سررسید

انون ق 241ی که ماده تواند از حّقمی ،واخواست نموده باشد

علیه  اختیار او گذاشته است، استفاده نموده و در تجارت

 ،ظهرنویس و ضامن قبول کننده، صادرکننده،) دین براتمتعّه

چنین  ۀدارند. اقامه دعوی نماید ،در مراجع صالح( حسب مورد

 ۀر به اشخاص امضاکنندمکّر عهتواند به جای مراج براتی می

بابت  با مبلغ بیشتر ازبراتی  ،مذکور و طرح دعوی علیه آنها

یا یکی از ظهرنویسان صادرکننده  ۀبر عهد ،مخارج انجام شده

یعنی  وجه آنرا دریافت نماید ،صادر و با تنزیل آن نزد بانک خود

. اند او انجام داده ۀهمان کاری را کند که اشخاص فوق دربار

کی به برات به هیچ وجه مّتاین نوع  (114: 1878نیا،  رسایی)

ی قبول برات که یکی از ارکان حّتو یک رابطه معامالتی نیست 

ه قرار مورد توّج شود،محسوب میشکل گیری و کمال آن 

  .گیرد نمی

اگرچه برات رجوعی، به لحاظ شکلی با برات اصلی تفاوتی 

و  211و  213 از مواّد. ندارد، مبلغ مندرج در آنها متفاوت است

ه آید کدست میه این نتیجه ب انون مذکورق 811همچنین ماده 

عبارت است از مبلغ برات اعتراض شده با  ،مبلغ برات رجوعی

العمل  نامه و سایر مخارج مانند حّق اضافه مخارج اعتراض

مبلغ تفاوت نرخ و  مخارج پستی تمبر، نهال، هزیاف، دّلصّر

در مسؤولیت تضامنی ، ضامن و در ضمان مدنی. حسب مورد

مسؤول  ...ظهرنویس و صادرکننده، ،مندرج در حقوق تجارت

نها آت ولّیؤمس ا در برات رجوعی،اّم ،ندباشمیپرداخت اصل دین 

 . روداز اصل دین فراتر می

در حقوق مدنی، تعهد، مجموعه  :پرداخت جزییقبول  -9-9

که ایجاد شود که باید به همان صورتیالیتجزائی محسوب می

یکی از نتایج  (121: 1836خزاعی، ). شده است، اجراء شود

یکجا  ،دن است که مجموع تعّهایآن  د و مفاّداجرای تعّه ییگانگ

تجزیه زیرا  ،ل سازدبّدمانجام شود و مدیون نتواند آنرا به اقساط 

 (64: 1875کاتوزیان، ). کاهدد از ارزش آن میدر انجام تعّه

که به اقساط در صورتی -د را تعّه مهتواند هطلبکار می ازاینرو،

 244 مادهبر اساس قسمت اّول یکجا مطالبه کند و  -نباشد

به قبول قسمتی از موضوع  او راتواند د نمیمتعّه قانون مدنی،

در آن است که مذکور،  ۀقاعد مفهوم مخالف. ، مجبور سازددتعّه

 .دین رضایت دهد، اشکالی ندارد یهطلبکار به تجز کهصورتی

تجار و  ۀهای ویژ و نیازها و ضرورتطبیعت حقوق اسناد تجاری 

برات نتواند پرداخت جزیی  ۀاقتضاء دارد که دارند ،لزوم سرعت

موجب  ،زیرا دریافت همین مبلغ جزیی ؛از برات را نپذیرد

ار دیگر بدهی خود را به تّج ،دارنده ،از یک طرف که شود می

که به نوبه خود به دیگران  -و طلبکاران او نیز اخت نمایدپرد

 ،از طرف دیگر .دنبدهی خود را به همان مبلغ بپرداز -هکارندبد

از  برات اعّم لینمسؤوسایر انون تجارت، ق 253ماده مطابق 

ه شده و ّمالّذ یبر ،ظهرنویسان نیز به همان مقدارو دهنده برات

دات براتگیر در آینده از بخشی از تعّه شکستگیدر صورت ور

 (142: 1811؛ اسکینی، 143: 1872اخالقی، ). خود معاف شوند

: مبنی بر اینکه الشکل ژنو  مقررات متحد 81 مادهحکم مذکور با 

 «...کند تواند پرداخت بخشی از مبلغ برات را رّدبرات نمی ۀارندد»

 .سازگاری دارد

 ،از خود مسؤولیتبراتگیر برای رفع که  پیشنهاد نمودندای، عده

 278طبق ماده  است،نسبت به آن قسمت که قابل پرداخت 

یا ثبت اسناد و  را در صندوق دادگستری آن انون مذکور،ق

به  (936: 1872اخالقی، ). الذمه شود تا برئ یع کنددتو امالک

سقوط  ،امتناع از دریافت مبلغ جزیینظر برخی، ضمانت اجرای 

قسمت  مطابق دین آن بوده وسایر متعّه ه، نسبت بهحق دارند

تواند نسبت به مبلغ دارنده نیز نمی قانون تجارت 253 مادهآخر 
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: 1811اسکینی، ). قابل پرداخت، اعتراض عدم پرداخت کند

142)  

های حقوقی  مطابق برخی نظام :اقدام از روی حسن نّیت -1-6

مانند آلمان و سوییس، قراردادهای میان اشخاص، مستقّل از 

شود و سبب، جزء ارکان آن به حساب تأثیر سبب، ایجاد می

چنانکه حقوق عینی، نسبت به  (835: 1133سنهوری، ) .آیدنمی

اموال نه صرفًا به واسطه تعّهد به انتقال بلکه از طریق قراداد 

ناقل حّق عینی یعنی انعقاد و ثبت آن نزد سردفتر اسناد رسمی 

اسناد تجاری نیز ۀ یابد، درباردر مورد اموال غیر منقول تحّقق می

ان صادرکننده و دارنده، توافق شد مثاٌل همین که می. چنین است

که دین به براتگیر، منتقل شود هرگاه بعدٌا ثابت گردد که سبب 

وجود نداشته یا نامشروع بوده است، براتگیر نمی تواند به این 

دلیل از پرداخت، سر باز زند و تنها راه موجود برای وی به 

 منظور گرفتن حّق خود، آن است که پس از پرداخت به استناد

دارا شدن ناعادالنه، نسبت به استرداد آنچه داده است،  ۀقاعد

بنابراین روابط براتی به  (837: 1133سنهوری، ). اقدام نماید

 .گیردطور کلی، تحت تأثیر روابط خارج از سند قرار نمی

بر عکس، در حقوق مدنی ایران، سبب، یکی از ارکان عقد 

ضمان، کفالت، رهن شود و در اعمال حقوقی مانند محسوب می

و حواله که عقودی، تبعی بوده و قبل از آن باید دینی وجود 

 ،مقابل طلبکار به انواع ایرادات رتواند دبدهکار می، داشته باشد

له مبنای اعمال حقوقی که معاماّدعا کند  مثاٌل؛ ل شودمتوّس

به دلیل فقدان رضا غیر  یاباطل  ،دلیل فقدان قصده بمذکور 

باطل شده است یا اینکه به دلیل معیوب  ،و پس از رّدنافذ بوده  

یا و است ، معامله را فسخ کرده به خیار عیب ادنبودن کاال با است

اینکه با قبول بدهی مورد اّدعا، مّدعی تهاتر، تبدیل تعّهد یا 

مطابق این دیدگاه، روابط براتی همواره از . وفای به عهد شود

 .گرددروابط مبنایی، متأثر می

، میان دو دیدگاه های حقوق اسناد تجاری ا این حال، اکثر نظامب

به این صورت که در روابط میان . اند ای برگزیدهفوق راه میانه

براتکش و براتگیر، ظهرنویس و انتقال )ایادی بالفصل براتی 

رابطه سندی، تحت تأثیر روابط ( گیرنده، براتکش و اّولین دارنده

بهتر، حمایت از پول تجاری و تسهیل  به عبارت. اصلی قرار دارد

گردش مطلوب آن در مورد اشخاصی که رابطه سندی مستقیمی 

. بازدشود در برابر رابطه اصلی، رنگ میمیان آنها برقرار می

الیه به انتقال  به عبارت بهتر، هرگاه منتقل (51: 1837صقری، )

نماید، ایرادات موجود در روابط اصلی خود مراجعه می ۀدهند

اگرچه قانون تجارت در این مورد، . میان آنها شنیده خواهد شد

صراحتٌا چیزی بیان ننموده است، ولی رویه قضایی در این مورد 

: 1811دمیرچیلی و همکاران، ). تردیدی به خود راه نداده است

 که هدف اصلی حقوق تجارت، مخصوصٌا حقوقاز آنجایی (621

باشد و یکی  می «نظم»و « سرعت»براتی، اّواٌل و بالّذات، تأمین

از وسایل تأمین این دو هدف نیز خنثی نمودن تأثیرات ناشی از 

روابط قبلی و بعدی برای حفظ تمامّیت تعهدات براتی است، 

برای « غیرقابل استناد بودن ایرادات»اصل (35: 1837صقری، )

صدور، )ناس در روابط براتی تقویت اسناد تجارتی در برابر اسک

کاویانی، ). مطرح شده است، (قبولی، ظهرنویسی و ضمانت

یعنی همین که سند پس از امضاء و تسلیم به  (35: 1838

بالفصل خارج گردید،  ۀگردش درآمد و از اختیار انتقال گیرند

ایرادی شنیده  ،سندغیر مستقیم ابط میان اطراف وردیگر در 

این صورت، تعداد این ایرادات به تعداد  شود؛ زیرا در غیرنمی

به عبارت دیگر، . باشدامضاهای مندرج در سند، قابل تصّور می

افزایش امضاها بجای اینکه موجب تقویت اعتبار سند شود، 

 سندهر کدام از مسؤولین  زیرا. ممکن است آن را تضعیف نماید

 ۀستود). کندد مستقیمی پیدا میتعّه شخصٌا ،آن ۀدر مقابل دارند

اگرچه قانونگذار ایران در این مورد به  (78: 1833تهرانی، 

سکوت برگزار نموده است، ولی مفاّد آن، همواره مورد احترام 

با این  (274: 1811کاتوزیان، ). رویه قضایی قرار داشته است

که حقوق براتی نیز ولو ثانیٌا و بالعرض با حّق و حال، از آنجایی

شود که کند، همین موضوع، موجب میعدل سر و کار پیدا می

نسبت به ناحّق و ظلم آشکار در روابط میان اشخاص مسؤول و 

واکنش  -که فقدان حسن نّیت نامیده می شود -ذینفع در سند

نشان دهد و در مواردی، روابط  اصلی را در روابط سندی، 

 . دخالت دهد و به این ترتیب از مظلوم در برابر ظالم حمایت کند



 43/ و غالمعلی سیفی زیناب تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب                                     احمد اسفندیاری
 

 یات حقوقوارد ادبّی ،از طریق دکترینکه  را تحسن نّی، برخی

وضع حقوقی ، (217: 1873جعفری لنگرودی، ) ایران شده است

از روی  است، ر اینکه کار او قانونیکه به تصّودانند میکسی 

این در حالی است که عمل  ،کندمیاشتباه اقدام به عمل حقوقی 

نی او ار تا حدود معّیذقانونگا اّم ،قانون نیست طابقمدر واقع، او 

ر ه تصّویدی کصاحب مانند  ،ددهمورد حمایت قرار میرا 

ا در اّم است، مالی را خریداری کرده ،کند که از مالک واقعی می

: 1873جعفری لنگرودی، ). ده استنمو معامله ،واقع با غاصب

آن است  ،سند تجارتی ۀت در مورد دارندمنظور از حسن نّی (210

با جهل به وجود ایراد   و ند را با اعتماد به وضع ظاهرکه وی س

 ؛28: 1872اخالقی، ) عا نسبت به آن، تحصیل نمودهو اّد

ایادی دیگر ی اعاهو اّد و نسبت به ایرادات (41: 1838 کاویانی،

اّطالع است، از اینرو، نقل و انتقاالت ایادی قبل از خود بی ۀدربار

ثیر أت بی حّق اوآنها در  میانموجود در روابط ای عاهو اّد ایرادات

ناشی از آن بوده سند، دارای تمام حقوق  ۀبوده و به عنوان دارند

در ای چنین دارنده .باشددهنده میو دارای حقوقی بیش از انتقال

 نام دارد 9التأدیه الزم ۀال، دارند تابع کامننظام حقوقی کشورهای 

که نه تنها آن را در برابر ارزش یا عوض در اختیار دارد، بلکه از 

انقضای سررسید یا وجود عیوب و اّدعاها در برابر آن مّطلع نباشد 

با این . کاری به دست آورده باشد و آنرا قبل از برگشت یا دست

که اثبات حسن نّیت، دشوار و برخالف فلسفه ، از آنجاییحال

عنی تأمین سرعت و امنّیت معامالت بوده وجودی اسناد تجاری ی

اند که هر یدی، نسبت به ید قبلی  است، اصل را بر این قرار داده

فعلی، نسبت به تمام ایادی قبلی، دارای حسن نّیت  ۀدو دارن

بوده و از اشکاالت و عیوب موجود در آن روابط، اّطالع و آگاهی 

رو، هرگاه  ناز ای .مگر اینکه خالف آن ثابت شود نداشته است؛

های متعّدد به دست  که سند را از طریق ظهرنویسی -دارنده

در سررسید به متعهد رجوع کند یا پس از عدم  -آورده است

تأدیه وجه آن توّسط وی و انجام واخواست عدم پرداخت به 

یکی از ظهرنویسان قبلی یا صادرکننده مراجعه نماید، اگرچه 

د نداشته باشد، براتگیر، میان آنها رابطه مستقیم براتی وجو

تواند در برابر او به برخی ایرادات و ظهرنویس یا صادرکننده می

                                                 
1- Holder in Due Course 

چنین . اّدعاها متوسل گردد و از پرداخت وجه امتناع ورزد

کاتوزیان، ). دیدگاهی در برخی آراء قضایی متبلور شده است

 9(622: 1811دمیرچیلی و همکاران،  2؛113: 1877

  خألهای موجود -2

اگرچه قانونگذار، امکان طرح دعوا علیه خوانده و الزام او به 

پاسخگویی را در اختیار خواهان قرار داده است، برای خوانده نیز 

نه تنها فرصت دفاع در برابر دعوا از قبیل استناد به تهاتر را مهّیا 

نموده است، بلکه به وی حق داده است تا در مقام دفاع در برابر 

عمل را در دست گیرد و اقدام به اقامه دعوای  خواهان، ابتکار

با این حال، در مورد دعاوی مستند به اسناد . متقابل نماید

تجاری،  امکان توّسل به چنین ابزارهای قانونی از سوی 

 : بدهکار، موجب تضعیف موقعیت دارنده را فراهم آورده است

، یدادرسی مدن یارطویکی از  :دعوای تقابلامکان اقامه  -2-1

علیه  ی،دعوای اصل ۀاز طرف خواند که دعوای تقابل است

شود و با دعوای اصلی ارتباط خواهان دعوای اصلی اقامه می

قانون آیین  54ماده . باشدمی لمنشأا حدکامل داشته یا مّت

: دارددادرسی مدنی فرانسه در تعریف دعوای تقابل مقّرر می

برای به دست آوردن دهد اصلی اجازه می ۀدعوایی که به خواند»

 «.دعوای طرف مقابل خود اقدام کند ۀمنافعی غیر از رّد ساد

در حقوق اسناد تجاری برخی از کشورها  (35: 1835کریمی، )

سند و رابطه اصلی ناشی از ن رابطه که میابه دلیل تفکیکی 

                                                 
... » :همین معنا استحکم صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور، مؤّید  - 2

در ( وجه آن از صادر کننده سفته در مطالبه ۀحّقی دارند به بی)استدالل دادگاه 
سفته مزبور مربوط به تعّهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به )زمینه این که 

به فرض صّحت در مقابل دارنده ( صادرکننده بوده و تعّهد مزبور اجراء نشده است
 « .ریان معلوم نیست، صحیح نخواهد بودکه اّطالعش از این ج

تهران بر  2دادگاه حقوقی  56صادره از شعبه  11/1/1878 -582 ۀحکم شمار  - 9
چک، جزء اسناد تجاری، محسوب و پس از »: این موضوع، صّحه گذاشته است

شود مخصوصٌا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای  صدور از منشأ خود منفک می
شود و  قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث میحسن نّیت، موجب غیر

اولی،  ۀدر ما نحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حّتی اگر نسبت به گیرند
قانونی باشد نسبت به شخص ثالث، غیرقانونی می باشد، زیرا شخص ثالث 

االصول از روی حسن نّیت، چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز  علی
هیچ دلیلی که حاکی از سوء نّیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده 

 «.است
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از سوی خوانده در مقابل امکان طرح دعوی تقابل  ،وجود دارد

شود که وجه وری که خوانده مجبور میبط. وجود ندارددارنده 

سند تجاری را به طور کامل بپردازد و در صورت تمایل، دعوای 

رابطه خارج از سند مثاٌل کیفّیت کاالهای  ۀمستقّلی دربار

 دراّما  (Keenan, 1999: 450). خریداری شده، اقامه کند

چه هیچ متن قانونی در مورد عدم امکان طرح اگر ،حقوق ایران

است و شاید ه نمودتصریح نتجاری  در برابر سند متقابلدعوی 

به همین دلیل نیز برخی قایل به امکان دعوی تقابل در برابر 

اساس  رسد بر به نظر می (212: 1837صقری، ). باشندسند می

 ،خواستادر صورت انجام تشریفات و انون تجارتق 281ماده

 واسطه سند، با ۀامکان طرح دعوی تقابل در برابر دعوای دارند

 .باشد منتفی

. در فقه، تهاتر، امری، قهری است :تهاتر امکان استناد به -2-2

شود و میان دو دینی ایجاد می (641: 9963،هاشمی شاهرودی)

که به لحاظ جنس و وصف، مساوی بوده و هیچ یک را بر 

با این حال  (1/11: 1427اردبیلی، ). دیگری ترجیحی نباشد

ماده  6بند مفهوم تهاتر قهری، اتفاق نظری وجود ندارد  ۀدربار

را به عنوان یکی از اسباب سقوط قانون مدنی تهاتر  254

شرایط تهاتر قهری را  216و  214مواد معرفی و در  ،تعهدات

فقدان تعریف در . دنمایارائه  آنبدون اینکه تعریفی از نمود مقرر 

سقوط دو دین  قانونی، نویسندگان حقوق مدنی آن را به

عدل، ) طور متقابل بین دو شخص وجود دارده همجنس که ب

برخی، تهاتر را یکی از مصادیق  .اند نمودهتعریف  ،(178: 1831

. آورند وقایع حقوقی به حساب می ۀوفای به عهد و در زمر

در این صورت، منبع اصلی تهاتر، حکم  (4/3: 1875کاتوزیان، )

: 1811کاتوزیان، ). طلبکار و بدهکار ۀباشد و نه ارادقانون می

ای برای ساده کردن دو پرداخت از این رو، تهاتر، وسیله (416

باشد و با وقوع آن، تعهد، اجرا و متقابل از سوی دو مدیون می

برخی نیز تهاتر را وسیله تسهیل وفای به عهد . اسقاط شده است

، وثیقه اند به این معنا که تهاتر و نوعی تضمین معرفی نموده

شود که بدهکار، پنهانی اجرای دو تعهد بوده و مانع از آن می

طلبی را که از دیگری دارد، بگیرد و در مقابل مطالبه او به اعسار 

لنگرودی،  ؛ جعفری281: 1811کاتوزیان، ). خود استناد نماید

در غیر این صورت، ممکن بود به یکی از دو طرف  (111: 1833

کند که قواعد انصاف، حکم می .ددین، اجحافی صورت گیر

شخصی که خود به دیگری مدیون باشد، نتواند او را به تأدیه 

ای معتقدند که با این حال، عده .معادل همان دین، مجبور نماید

. تهاتر، نوعی، وفای به عهد و از جمله اعمال حقوقی است

اطراف  ۀدر این صورت، موکول به اراد (157: 1837شهیدی، )

بنابراین، . گرددیک طرف مثاًل ایراد مدیون می ۀتوافق یا اراد

که احکام تهاتر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نیست 

 .نتوان خالف آنرا اراده نمود

جعفری ). دانندای، تهاتر قهری را از جمله حقوق فطری میعده 

های  در این صورت باید در تمام نظام (281: 1871لنگرودی، 

با این  حقوقی، تهاتر قهری با اجتماع شرایط قانونی، واقع شود

رسد، چنین امری حال، برخالف آنچه در ابتدای امر به نظر می

در مورد رابطه ناشی از سند تجاری به شدت، قابل تردید 

، در نظام حقوقی برخی کشورها یکی از سو نماید؛ زیرا از یک می

به . توافق طرفین بر وقوع تهاتر استآثار تهاتر قانونی، امکان 

قبل از  ،توافق طرفینای از حقوقدانان مدنی ایران، نظر عده

اصل حاکمیت . ماع شرایط تهاتر قهری، مانع وقوع آن استتاج

اراده در قراردادها مقتضی آن است که توافق طرفین بر بقای 

 ،دین در این مورد معتبر بوده و با قانون مغایرتی نداشته باشد

نماید که برای زیرا قهری بودن تهاتر بیش از این افاده نمی

وقوع تهاتر، نیازی به توافق طرفین نیست و این امر، مانع از این 

. شود که طرفین با توافق از وقوع تهاتر جلوگیری نمایندنمی

های در بسیاری از نظامعالوه بر این،  (174: 1837شهیدی، )

بدون استناد ولی رفته شده تهاتر قهری پذیاگرچه  یحقوق

شهیدی، ). شودواقع نمی بستانکاردر مقابل دعوای بدهکار 

هرگاه حقوق انگلیس قواعد انصاف در  مطابق (169: 1837

سند تجاری، آنرا از کسی انتقال گرفته باشد که خوانده  ۀدارند

در این صورت،  ،توانست در برابر او به تهاتر استناد نمایدمی

های پاک با دستکه -ایتواند در برابر چنین دارنده خوانده، نمی

 -شودمیالتأدیه، محسوب  الزم ۀدارندو ده نموبه دادگاه مراجعه 
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دهنده آن، به تهاتر مبلغ مندرج در سند با طلب خود از انتقال

در حقوق کشورهای تابع نظام  التأدیه الزم ۀدارند. استناد کند

را قبل از برگشت یا  ال، نه تنها سند تجاری حقوقی کامن

 ،دستکاری آن در برابر ارزش یا عوض در اختیار گرفته است

بلکه از انقضای سررسید یا وجود عیوب و ادعاها در برابر آن 

-حسن نیت فرض می دارای، ایهدارندچنین . مطلع نبوده است

 & Batra). باشددهنده میشود و دارای حقوقی بیش از انتقال

Kalra, 1988: 308; Mann & Roberts, 2007: 473) 

، وارد ادبیات حقوقی ایران اگرچه از طریق دکترین ،حسن نیت

در حقوق اسناد تجاری ایران، تحت عنوان اصل  ،شده است

، مورد «با حسن نیت ۀعدم پذیرش ایرادات در برابر دارند»

چنانکه  9(113: 1877کاتوزیان، ). قضایی قرار دارد یهاحترام رو

 56به شع از صادره 16/12/78 -311 به عنوان نمونه در رأی

 ۀدارند» :است دادگاه حقوقی دو تهران در این خصوص آمده

 نتیجتًا. است ....چک موضوع دادخواست اصلی غیر از آقای

رابطه میان خواهان و خوانده، رابطه ناشی از اسناد تجاری و 

ای اسناد تجاری، مصون هبرواتی است و بنابراین در چنین رابط

از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نّیت نمی توان 

  (2124/ 2 :1831میرزایی، ) «...به ایرادات استناد کرد

به امکان استناد اسناد تجاری ایران قوانین مربوط به در با اینکه 

برخی آراء قضایی به امکان تهاتر ، ای نشده استبه تهاتر، اشاره

 خواه،است  نمودهدین ناشی از سند تجاری با دین دیگر، تصریح 

ه کردبا چند واسطه از خوانده دریافت  یاسند را بالواسطه  ه،دارند

صادره  11/3/85 -85/172 ۀی شمارأدر ر عنوان نمونه به. باشد

مبلغ  گرچه...» :آمده استدادگاه شهرستان تهران  27به از شع

حساب مورد استناد به سیاق  اجناس فروخته شده در صورت

به تنهایی برای استیعاب طلب  ...برخی اقالم آن ...نوشته شد

 ۀها کافی است و بنابراین با توجه مادظهرنویس در مورد سفته

ها را به قانون مدنی و اینکه واخوانده نیز تاریخ انتقال سفته 215

                                                 
( از صادرکننده قی دارنده سفته در مطالبه وجه آنح به بی)استدالل دادگاه ... » -  9

سفته مزبور مربوط به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به )در زمینه اینکه 
فرض صحت در مقابل دارنده ه ب( صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده است

 «.که اطالعش از این جریان معلوم نیست، صحیح نخواهد بود

عین کرده خودبخود و بطور قهری، خود بعد از تاریخ مزبور م

 (  933: 9966کاتوزیان، ) «...تهاتر شده است ،دین

با سکوت قانونگذار و تشتت در آراء قضایی، دکترین حقوقی نیز 

در حالی . نتوانست، موضع استواری در این خصوص اّتخاذ نماید

ای از حقوقدانان تجارت، خواه هر دو دین یا یکی که به نظر عده

سند و  ۀآندو، مستند به سند تجارتی باشد در رابطه میان دارنداز 

برعکس،  (999: 9964صقری، ). شود بدهکار او تهاتر حاصل می

، عقیده دارند دو وضعیت فوقمیان بدون تفکیک  ،گروهی دیگر

تهاتر واقع نخواهد شد، زیرا  سند و بدهکار او ۀمیان دارندکه 

نشود به اخذ سند، رضایت داده دارنده برای آنکه با تهاتر روبرو 

صرفًا با قائم به سند بوده و است و تعهد متکی به سند تجاری، 

. شودزایل می ،پرداخت یا تحویل اختیاری آن به بدهکار

 (904: 9944کاتوزیان، )

محل، عبارت است از طلب برات  :تأثیرپذیری از محل-2-8

لغی وجه نقد البّته این طلب، مب. دهنده از براتگیر در سر رسید

خواهد بود، اگرچه منبع آن غیر از آن باشد مانند اینکه ممکن 

دهنده برای براتگیر، کاالیی ارسال نموده باشد که است برات

مبلغی حّداقل، معادل مبلغ برات، بابت ثمن آن، طلبکار است یا 

 2اگرچه طبق بند . اینکه براتگیر برای او اعتبار باز کرده باشد

محل، زمانی موجود است که در »: ن تجارت فرانسهقانو 115ماده 

سررسید برات، براتگیر حد اقل معادل مبلغ برات به صادرکننده 

، صادرکننده باید محّل برات را در سررسید نزد «بدهکار باشد

براتگیر تأمین نماید، اّما عدم تأمین آن در اعتبار برات، مؤّثر 

خواه محل برات نزد او  کننده،به عبارت دیگر، قبول. نخواهد بود

تأمین شده یا نشده باشد، باید وجه آنرا در سررسید به دارنده 

برات نیز در صورت عدم پرداخت وجه در  ۀصادرکنند. بپردازد

سررسید و اعتراض، مسؤول تأدیه وجه برات خواهد بود خواه 

تأمین . قباٌل محل آن را نزد براتگیر تأمین کرده یا نکرده باشد

دهنده و براتگیر، مؤّثر واقع محل، فقط در روابط میان برات

یر، تأمین دهنده، محل برات را نزد براتگشود، مثاٌل اگر برات می

نماید، اّما به دلیل عدم پرداخت، توّسط براتگیر در سررسید، وجه 

تواند بابت دریافت مبلغ پرداخت شده و آنرا نیز بپردازد، می

خسارات به او مراجعه نماید و براتگیر نیز پس از پرداخت وجه 
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تواند آن، مبلغ را از آن در صورت عدم تأمین محّل می

؛ با این حال، صدور برات و ظهرنویسی دهنده مطالبه کند برات

اسکینی، )گردد بعدی آن، موجب انتقال محّل آن به دارنده می

 .تواند آنرا مسترد داردو صادرکننده نمی (64: 1878

ای از نویسندگان حقوقی عقیده دارند در حقوق انگلیس نیز عده

دهنده و صدور و اعتبار برات، مستقّل از محّل آن بوده و برات

راتگیر صرفٌا به دلیل امضا و تسلیم برات، متعّهد یا مسؤول ب

باشند؛ اّما برعکس، صدور  برات و پرداخت وجه آن به دارنده می

. گرددظهرنویسی بعدی آن، موجب انتقال محّل به دارنده نمی

بررسی متون حقوقی آن، کشور نشان  (64: 1878اسکینی، )

حقوق قراردادهای  یکی از مفاهیم بنیادی« عوض»دهد که می

که باید  (Padfield & Barker, 1989:122)آن کشور بوده 

تنها تفاوتی که وجود دارد این است . ناشی از همان معامله باشد

تواند گذشته یعنی ناشی از که در حقوق اسناد تجاری، عوض می

در  (Padfield & Barker, 1989:127). یک دین قبلی باشد

حقوق ایران نیز تأمین محل، شرط صدور و اعتبار برات نیست، 

قانون تجارت براتگیر را ملزم نمود که  281و  281چنانکه مواد 

وجه آن را سر وعده تأدیه نماید و حق نکول را از وی، سلب 

این قانون نیز مؤّید همین  241عالوه براین، ماده . کرده است

ویسی برات، محّل آن را به همچنین صدور و ظهرن. معنا است

 . سازددارنده، منتقل نمی

رغم قطع ارتباط تعّهدات ناشی از رابطه سندی با محّل در  علی

حقوق ایران، برخی مقّررات قانون تجارت چنان تنظیم شده 

شود؛ هایی از تأثیر محّل در آن مشاهده می است که گویی رگه

که براتگیر را از قانون تجارت  265چنانکه به نظر برخی، ماده 

پرداخت قبل از سررسید نهی نموده و در صورت پرداخت او را 

در مقابل اشخاصی که نسبت به برات حّقی دارند، مسؤول فرض 

نموده است، ناظر به موردی است که مثاٌل به دلیل عدم تحویل 

ثابت سعیدی، )کاال، صادرکننده، حّق استرداد محّل را دارد 

قانون تجارت در کنار  211در ماده و همچنین  (218: 1831

، رسانیدن محّل 237و  235های مندرج در مواد  انقضای مهلت

دانسته  را موجب سقوط تعّهد براتی برات دهندهبرات به براتگیر 

همان قانون اگر چه پس از صدور و  211مطابق ماده . است

شود با این ظهرنویسی برات، محّل آن به دارنده منتقل نمی

سؤولیت تضامنی ظهرنویسان در مورد مبلغ مندرج در حال، م

که به دلیل انقضای مهلت اعتراض و ابالغ آن، ساقط  -سند

شده بود، به دلیل استرداد محّل، مجّددٌا نسبت به مبلغ فوق 

چنین دیدگاهی بدون تردید، موجب تضعیف . شودمشغول می

 .رابطه ناشی از سند خواهد بود

 حقوق بدون تکلیف -9

قانونگذار در برخی موارد بدون اینکه تکلیفی در راستای تسهیل 

پرداخت وجه مندرج در سند بر دارنده تحمیل نموده باشد، اقدام 

به دادن امتیازات یکطرفه به دارنده کرده است که از جمله، 

امکان درخواست تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه بدون 

رنده در سند به زیان واخواست، امکان دخل و تصرف دا

 .است مسؤولین تضامنی و مطالبه مبلغ غیر مندرج در سند

براساس  :تأمین دعوای واهیعدم پذیرش درخواست  -9-9

های عمومی و انقالب در  آیین دادرسی دادگاهقانون  111 ۀماد

دعوی حق داده شد که در برخی موارد از  ۀبه خواندامور مدنی 

خواهان را  ،از رسیدگی به دعوا دادگاه درخواست کند که پیش

ملزم به تأمین خسارتی کند که ممکن است با صدور حکم بر 

وکیل  لهالوکا در دعوا بابت هزینه دادرسی و حّقاو  یّقحیب

جلوگیری از طرح  تأمین مذکور،هدف از  .خوانده محکوم شود

منظور  .استو تضمین جبران خسارات ناشی آن پایه دعاوی بی

از دعوای واهی، دعوایی است که هدف خواهان از اقامه آن، 

اثبات حق و احقاق آن و دادخواهی نبوده بلکه صرفٌا طفره رفتن 

از انجام تعّهدات، تأخیر در اجرای آن یا غرض ورزی و ایذاء 

خالقیان، ). خوانده از طریق سوء استفاده از مراجع قضایی است

قانون مذکور در  990 ۀابق مادمط ،با این حال (216: 1836

سفته یا  ،که مستند آنها چک-در دعاویبرخی موارد از جمله 

ی واهی ادعوی از درخواست تأمین دعو ۀخواند، برات باشد

اسناد با اینکه شایسته بود قانونگذار فقط  .محروم شده است

داد، را مشمول چنین امتیازی قرار میخواست شده اتجاری و

و خواست شده ان اسناد تجاری ومیادر این خصوص ظاهرًا 
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؛ 211: 1836خالقیان، ). تفاوتی وجود ندارد ،واخواست نشده

  (81 :9965شمس، 

حق  :تأمین تأمین اتباع بیگانهعدم پذیرش درخواست  -2-2

ها به  به عنوان یکی از حقوق مدنی برای همه انسان دادخواهی

اعالمیه جهانی   6و  4مطابق مواّد . رسمّیت شناخته شده است

حقوق بشر، هر کس حق دارد که شخصّیت حقوقی او در همه 

جا شناسایی شود و در مقابل هرگونه نقض حقوق خود بتواند به 

چهارم همچنین اصل سی و . های مّلی مراجعه نماید دادگاه

مسّلم  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دادخواهی را حّق

که تمام افراد ساکن در ایران اگر از آنجایی. هر فرد، معرفی نمود

چه تبعه کشور خارجی باشند، مگر در موارد خاّص، مشمول 

های  توانند در دادگاه مینیز اتباع بیگانه باشند،  قوانین ایران می

عای ایرانی اقامه دعوا کرده و حقوق مورد اّدعلیه اتباع  ،ایران

ا بدون تردید، اقامه دعوی از طرف اتباع اّم ؛خود را مطالبه نمایند

برای  یمخاطرات در برخی موارد،علیه اتباع ایرانی  ،خارجی

در بر دارد و او را در موقعّیت ضعیف تری قرار ایرانی  ۀخواند

ه در ایران اموالی ک -خارجی عهزیرا هرگاه خواهان تبدهد،  می

ت خود محکوم شود و برای فرار از آثار حکم محکومّی -ندارد

ایران را ترک ( الوکاله وکیل خوانده مانند هزینه دادرسی و حّق)

اگر است ایرانی که حکم برائت او صادر شده  ۀخواند ،نماید

ی حّق محکوم به بیکه –بخواهد خسارت دادرسی را از خواهان

ای  دستش به جایی بند نبوده و چاره ،مطالبه نماید -است شده

گرفتن حکم  ی در صورتزیرا حّت ؛ل ضرر نخواهد داشتجز تحّم

 -ای آن در کشورهای خارجیراج ،های ایرانی در دادگاه

ر متعّذچه بسا یا و ر متعّس مخصوصٌا کشور متبوع محکوم علیه،

در مقابل طرفین دعوا  برای رعایت اصل تساویاز اینرو، ، باشد

های  انون آیین دادرسی مدنی دادگاهق 144 مادهبق دادگاه، مطا

در چنین مواردی، ردید تا گ رمقّرعمومی و انقالب در امور مدنی، 

کشور بتوانند خسارت احتمالی وارد به خود را  عهخواندگان تب

 (252: 1876احمدی، ). تأمین نمایند

استفاده از نهاد مذکور، در حال حاضر در اکثر نظام های حقوقی، 

و  (284: 1836خالقیان، ) بسیار محدود یا به کّلی منسوخ شده

 عهبه عنوان یک اصل در دعوای تبدر حقوق ایران نیز اگرچه 

ایرانی پذیرفته شده است، با این حال،  عهتب ۀخارجی، علیه خواند

به  استثنائاتی نسبت به آن وارد گردیده است از جمله اینکه

های عمومی  آیین دادرسی دادگاهقانون  146 ماده 2 بندموجب 

تبعه بیگانه، علیه  خواهانی دعوا هرگاهو انقالب در امور مدنی، 

 یامستند به اسناد تجاری از قبیل چک، سفته  ایرانی، ۀخواند

 ظاهرًا. از دادن چنین تأمینی معاف شده استوی  ،برات باشد

مبنای عدم پذیرش درخواست تأمین از اتباع بیگانه در این مورد، 

الملل و وجود  حفظ و تقویت اعتبار اسناد مذکور در تجارت بین

باشد و قانونگذار بدون احتمال قوی در محق بودن خواهان می

ای را از دارنده خواسته باشد، این امتیاز مهم اینکه انجام وظیفه

ده است و حتی میان سند تجاری واخواست را در اختیار او قراردا

 .شده و واخواست نشده، تفاوتی قائل نشده است

، عالوه بر برات: امکان مطالبه پول خارج از برات -9-9

المللی نیز به عنوان وسیله  در تجارت بین معامالت داخلی

براتی که در ایران صادر و  .گیردپرداخت مورد استفاده قرار می

متضمن دستور پرداخت مبلغ  ،االصول علی ،یدآبه گردش در می

قانون  2 ۀبند ج مادمطابق . باشدوجه رایج کشور می یمعین

تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی مگر  ،پولی و بانکی کشور

ترتیب دیگری بین بدهکار  ،اینکه با رعایت مقررات ارزی کشور

پذیر  فقط به پول رایج کشور انجام ،و بستانکار داده شده باشد

المللی از طریق اعتبارات  بینهای  در خرید و فروش. است

متضمن پرداخت به پول خارجی  غالبًا ی،اسنادی، برات اسناد

پرداخت » :مقرر نمود انون تجارتق 262 ۀماد از اینرو، ،است

 با این حال، «.آیدبرات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می

در فرض نکول برات یا امتناع از قبول  قانون تجارت 268 ۀماد

نکول یا  مهنا که منتهی به صدور اعتراض -دیهأیا نکول یا عدم ت

 در مورد نوع پول قابل مطالبه از براتگیر در -عدم پرداخت گردد

 ،دهنده و ظهرنویسانمقایسه با سایر متعهدین سند از جمله برات

همان پولی را  اگرچه از براتگیر فقط .قایل به تبعیض شده است

 ،اما دارنده، توان مطالبه کرد که در برات تعیین شده استمی

برات را به او  که-و ظهرنویس صادرکنندهاز  اختیار دارد که

 به او  که را نوع پولییا  پول مندرج در برات -است منتقل کرده

پذیرش اختیار دارنده به مطالبه مبلغ . مطالبه کند ،داده است
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یا نوع پولی که او به ناقل سند به خود داده است، مندرج در سند 

نماید، موجب های تأسیسی آنرا کمرنگ می عالوه بر اینکه جنبه

شود تا روابط خارج از سند بر رابطه ناشی از سند، مؤثر واقع می

 .گردد

 گیری نتیجه

مقررات مربوط به اسناد تجاری ایران در خصوص برقراری 

د در سند از یک سو و تکالیف تعادل میان حقوق اشخاص وار

در . دهدگیری یکسانی را نشان نمیآنها از سوی دیگر، جهت

سند تجاری به  ۀاین میان بررسی توازن حقوق و تکالیف دارند

عنوان کسی که ابتکار عمل در اختیار او قرار دارد، این عدم 

 :نمایدیکنواختی را به صورت پر رنگ تر هویدا می

مقررات راجع به برات، سفته  ۀبخش عمد رغم کهنگیعلی. الف

و چک، قانونگذار در موارد متعددی نشان داده است که عالقمند 

سند بوده و  ۀبه برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف دارند

خواهد امتیاز یکطرفه یا تکلیف بدون عوضی را نسبت به او نمی

تضمین  امکان قبولی ثالث، مطالبه پیش از موعد یا. برقرار سازد

برات در  ۀپرداخت وجه در سر رسید، منوط به آن است که دارند

مهلت مقرر قانونی، نسبت به ارائه آن برای قبولی، اقدام نموده و 

در صورت نکول یا امتناع از قبول یا نکول در موعد مقرر، 

عالوه بر این، برخورداری از . واخواست نکول را انجام داده باشد

نی امضاکنندگان، امکان تأمین خواسته امتیاز مسؤولیت تضام

بدون تودیع خسارت احتمالی، پرداخت برات از سوی شخص 

ثالث و صدور برات رجوعی در برابر  تکلیف ارائه سند به بدهکار 

و مطالبه پرداخت وجه آن و در صورت عدم پرداخت، انجام 

اعتراض عدم پرداخت، قبول پرداخت جزئی و اقدام از روی 

 . سب مورد، قرار گرفته استحسن نّیت، ح

قانونگذار ایرانی، نسبت به تعیین تکلیف برخی نهادهای . ب

مدنی مخل به فلسفه وجودی حقوق اسناد تجاری، کوتاهی 

نموده و این سکوت، عماًل خاصّیت ذاتی اسناد مذکور را خنثی 

که حتی عمل کردن به تمام وظایفی که نموده است تا جایی

تواند خوانده را در ند مقرر نموده است، نمیس ۀقانون برای دارند

اقامه دعوای تقابل و استناد به تهاتر در برابر دارنده، مانع شود یا 

اینکه در برخی موارد، مبلغ مندرج در سند به وجود و انتقال 

این وضعیت، جایگاه اسناد تجاری را به . محل، گره خورده است

ول آن به جای شدت تضعیف نموده و رغبت اشخاص را به قب

 .وجه نقد، کاهش داده است

سند  ۀبهم خوردن تعادل میان امتیازات و تکالیف دارند. ج

شود بلکه دادن امتیازات تجاری به تضییع حقوق او منحصر نمی

در وضع کنونی . زندیکطرفه به او نیز به این وضعیت دامن می

 سند تجاری به صرف اطالق این عنوان ۀدر برابر دعوای دارند

بر او و بدون اینکه نیاز به واخواست عدم قبولی، عدم پرداخت و 

تواند اخذ گواهی عدم پرداخت،حسب مورد، باشد، خوانده نمی

تأمین دعوای واهی یا تأمین اتباع بیگانه را تقاضا نماید یا اینکه 

تواند موعد پرداخت را کم یا زیاد کند، با انجام اقدام او می

بدهکار سند، مرور زمان تجاری را  قضایی یا به صرف اقرار

افزایش دهد و از کسی که سند را به وی منتقل نموده است، 

نوع پولی را  به وی داده است یا پولی که در سند منعکس شده 

 .است، مطالبه نماید

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش متون و انجام اصالحات نهایی  :سهم نویسندگان

 امر دوم، نویسنده .صورت گرفت وسط نویسندگانت مشترکًا

 .دار بوده است نظارت علمی را نیز عهده

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم یاری رساندند، تشکر می

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : تأمین اعتبار پژوهش

 .است
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