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 کیدهچ

اسناد تجاري که وسیله پرداخت در معامالت تجاري هستند ابزاري جهت کمک به تنظیم روابط تجاري مانند خرید و فروش، حمل و نقل و ارائه 

خدمات و برقراري نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع 

ا ضروري می نماید. نگارنده در  این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه اي و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از درخصوص آنها ر

تحلیلی به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاري در پرداخت وجه  -فیش برداري به صورت توصیفی

 یران با نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو  پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تري قرار دهد. این اسناد در ا

 قانون تجارت.  واژگان کلیدی : اسناد تجاری، امضاکنندگان، مسئولیت ، پرداخت وجه،

 

 مقدمه

ندارند ولی این اسناد در تمامی کشورها واجد فوایدي هستند و قانونگذار اسناد تجاري، اسنادي عادي بوده و اعتبار و رسمیت اسناد رسمی را 

ناد عادي سبراي آنها مزایایی در نظر گرفته که این امر سبب شده اسناد مذکور از اسناد عادي متمایز شده و داراي اعتبار و ارزش بیشتري نسبت به ا

 باشند.

عددي تحت عناوین مختلف مانند صادرکننده، ظهرنویس، ضامن، براتگیر و شخص ثالث، از زمان صدور سند تجاري تا زمان سررسید، افراد مت

کنند. کلیه این افراد در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند. پس هرچه سند تجاري داراي امضاي بیشتري باشد از استحکام سند را امضا می

 بیشتري برخوردار است.

اسناد »خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان نموده است؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی  قانون تجارت ایران در باب چهارم

گذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاري نداده، بلکه براي هریک است. قانون تجارت فرانسه که قانونمعرفی نکرده «تجاري

اگرچه برات، سفته وچک ازجمله اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر رد و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت  رده است.اي مقرر کقواعد ویژه

ي است شود و دنیاي تجارت مملو از اسنادشود، اما عنوان کلی اسناد تجاري به برات و سفته و چک محدود نمیهستند و به آنها اسناد تجاري گفته می

عنوانی هستند؛ نظیر قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري. باوجود این،  که داراي چنین

اند و خصایص عمده آن را دارند و عالوه بر خود برات در ایران، منظور از اسناد تجاري، معموال اسنادي است که از بسیاري جهات به برات شبیه

 (6: 1131. )اسکینی، اند از سفته و چکطور عمده عبارتهب
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ند، این اسناد، باشاسناد تجاري، اسنادي هستند که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و به نفع دارنده آن، معرف وجود طلبی در سررسید معین می

ن اسناد در باشند. نظر به استفاده گسترده از ایناد برات، سفته و چک میبخشند. از جمله مهمترین این اسمی انجام معامالت تجاري بین تجار را تسهیل 

و در نمعامالت و نقل و انتقاالت داخلی و خارجی، بررسی مسئولیت امضا کنندگان این اسناد در قوانین ایران و فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژ

 نی دارد.هاي قانونی در این خصوص اهمیت شایاجهت شناخت خالها و کاستی

 

 

 ژنو قواعد حاکم بر اسناد تجاری از منظر حقوق تجارت ایران و کنوانسیون

 اصل عدم استماع ایرادات: -الف
اي خالف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهاي مدنی است، با این مضمون که متعّهد سند )مدیون( ، قاعده«غیر قابل استناد بودن ایرادات»قاعده 

دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظهر نویسان پیشین با صادر کننده ناظر باشد. براي مثال اگر ادعا شود که برات مورد مطالبه تواند در برابر نمی

ت رفته نیسیبه اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است، یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادعا دربردارنده کنونی سند پذ

 (33: 1131و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیت بر آن دست یافته است، ضایع نمی کند. )گلندي، 

( قانون متحد الشکل ژنو، 13یکی از آثار مهم اصل استقالل امضاها، غیرقابل استناد بودن ایرادات در بردارنده با حسن نیّت است. به بیان ماده )

یرادات به این معنا است که صاحبان امضاي مورد تعقیب نمی توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش اصل غیرقابل استناد بودن ا

موري ایا دارندگان قبلی برات استناد کنند. منظور از روابط شخصی، همه روابط معامالتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین 

ه برات یا تهاتر، تبدیل تعهد، که بین صاحبان امضا با براتکش یا دارندگان قبلی)ید سابق( واقع می شود. با توجه به تعریف مزبور، مانند پرداخت وج

عول بودن جفقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادي مربوط به خود سند و تعّهد براتی باشد از قبیل ایراد م

 (13: 1133آبادي، . )برزشامضا یا عدم اهلیّت صادر کننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است

به هر حال، بر اصل مزبور، همچون بسیاري اصول دیگر بر اسناد تجاري، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیرقابل استناد 

روبه رو می داند. از یک منظر اگر سند شرایط تعیین شده از سوي قانون را دارا نباشد، هر کسی می تواند ایراد بگیرد و  بودن ایرادات را با استثنائاتی

 بگوید این نوشته مثالً برات نیست.

شود و عدم  یبنابراین، اسناد تجاري باید واجد شرایط شکلی و صوري مقرّر در قانون تجارت باشد، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط م

ه برعایت این شرایط، سند را از تجاري بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان، اصل استقالل امضاها و عدم توجه 

رت، مقررات مربوط به قانون تجا 226و  221ایرادات خارج می سازد. مثالً چنانچه در برات نام محال علیه)براتگیر( ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 

بروات تجاري در مورد آن جاري نخواهد شد. در این صورت، هر امضاءکننده اي می تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت 

ت قانونی و امتیازات ز تضمیناایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهر نویس نخواهد بود، زیرا استفاده ا

چنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجراي سند مانند واخواست مربوط از سوي ذي نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، هم

دهد و امضاء کنندگان مذکور از دست میهاي آنها را هاي مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنو اقامه دعوا در مهلت

و او  تواند ادعا کند که امضاي منتسب به او جعل شدهتوانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند. از جهتی دیگر امضاکننده سند تجاري میمی

 (36این سند را امضا نکرده است. )همان: 

 

 اصل مستقل بودن امضاها -ب

اسناد تجاري حکومت دارد، اصل استقالل امضاهاست. به موجب این اصل، هر امضا بر روي سند به هر عنوان)اعم از دومین اصلی که بر 

رح گردد، طصادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن( مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به اعضاي ظهرنویس ایرادي)مثالً ادعاي جعل( م

از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداري کند، زیرا صادر کننده به اعتبار امضاي خود در قبال دارنده سند تجاري  صادر کننده نمی تواند

 مسئولیت دارد.
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در صورتی که چک با امضاي اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش »ژنو راجع به چک آمده است:  1311( کنوانسیون 11در ماده )

ک هستند، یا چک تضمین امضاهاي مجعول یا امضاي اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دالیل دیگري نتوان امضاءکننده تعهد از طریق چ

. «یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنها چک امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاء کننده چک به قوت خود باقی است

ژنو )راجع به برات( نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.  1311( کنوانسیون 3ماده )

 (66: 1136)فخرایی، 

 

 اصل استقالل قلمرو تعهد -ج

ه سند تجاري است ک نماید. این تعهد ناشی از امضايامضاء کننده سند تجاري به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می

مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضاي سند تجاري منشأ بدهی است. بنابراین، برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه 

د پذیرفته ده سنسند حاصل می شود. نتیجه عملی اصل استقالل تعهد سند تجاري این است که نه تنها ادعاي پرداخت وجه سند به ایادي قبلی دارن

نیست، بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخت نموده است و رسیدي هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی 

ر ب شود که وجه مربوط به دین دیگري بوده  و چک بابت بدهی جداگانه اي صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک

عهده متعهد سند تجاري است، زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانی که الشه چک نزد خواهان باشد، اصل 

 (93: 1131بر بقاي تعهد خوانده است. )صادقی مزیدي، 

 

 اصل اشتغال ذمه -د

آراي متعددي از محاکم صادر شده که بر این اصل تأکید نموده اند. وجود سند در دست مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. 

مقتضاي اوصاف و اصولی که براي اسناد تجاري ذکر می شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردي که 

که وي ادعاي خود را ثابت نکرده باشد، حکم به اشتغال ذمه او داده ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا مؤثر باشد، تا زمانی 

است که اگر  هخواهد شد. بنابراین، در دعواي راجع به اسناد تجاري، خواهان جز ارائه الشه سند، تکلیفی به ارایه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خواند

 امه نماید.مدعی برائت ذمه خود می باشد، براي اثبات ادعاي خود دلیل اق

دیوان عالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر  13شعبه  13/16/1139مورخ  31/113/13رأي دادگاه بدوي منعکس در دادنامه شماره 

 تاشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به دست دارنده قبلی آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین اس

آقاي) الف( دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده » باشد. در بخشی از رأي مزبور آمده است؛ که چنین ادعایی قانوناً قابل ادعا نمی

ح داده یبه پرداخت مبلغ ... ریال بانضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقاي )ش( تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و به شرح مذکور در دادخواست توض

یدگی ساست خوانده به موجب سه فقره چک هاي شماره... .. جمعاً مبلغ ... . ریال به وي بدهکار و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی هاي بانک ر

رسید دارم ... و و صدور حکم را خواستار گردیده ... . خوانده الیحه تقدیم داشته ... و در آن اعالم داشته وجه یک فقره چک را پرداخت نموده و 

توکپی فخواهان نیز الیحه تقدیم داشته و در آن اعالم  داشته رسید مربوط به شخص دیگري بوده و او پولی بابت چک نگرفته است...، نظر به اینکه 

ر اشتغال ذمه مصدق چک هاي اسنادي و گواهی هاي عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد داللت ب

... پرداخت  خنامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده به شرح الیحه ابزاري مبنی بر اینکه وجه چک شماره ... به موجب رسید مور

اهراً . ابرازي خوانده ظشده است، موردي براي طرح دعوي نیست. این استدالل به نظر دادگاه موجه نمی باشد، زیرا فتوکپی مصدق رسید مورخ ..

 حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوي بابت چک آقاي )الف( را دارد که این ادعاي خوانده بر فرض

مدنی چنین ادعایی قانوناً  قانون 231صحت پرداخت از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده 

دادگاه دعوي  ،قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا خوانده دلیل دیگري بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است. بنابراین

پرداخت مبلغ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ( قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به 913خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به ماده )

 (92-91)همان: «. ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نغع خواهان محکوم می نماید
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 اصل مدیونیت -ه

 .در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاري نیست، زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد

هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزي به دیگري بدهد بدون اینکه » قانون مدنی آمده است؛  269در ماده 

 دبه موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین، اگر کسی همین که ثابت کن«. مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند

اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن » قانون مدنی مقرر می دارد؛  112مالی به دیگري داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 

 «دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ی بوده که از پرداخت کننده داشته است، باید ادعاي خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلب

کند. اما در اسناد تجاري اصل بر مدنی، دادن مال دلیل مدیونیت نمیقانون  269کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد، زیرا به موجب ماده 

کسی سند تجاري به دیگري بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. نتیجه عملی  مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر

خت وجه ااین اصل آن است که اوالً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعاي اینکه مدیون نبوده است از پرد

ب چک مبلغی به دیگري پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگري را که مفید سند امتناع نماید. ثانیاً، اگر شخصی به موج

قانون مدنی استرداد آن را بخواهد. با این وجود، بایستی توجه داشت که  112و  269حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی تواند به استناد مواد 

ا ارایه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگري ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و اگر صادر کننده سند)مثالً چک( ب

رداد تبلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر، ادعاي حق اس

 بعدي سند قابل استماع نیست.در مقابل انتقال گیرندگان 

 

 شرایط ماهوی اسناد تجاری برای تحقق مسئولیت امضاءکنندگان

 رضایت -الف

 براي آنکه اسناد تجاري، سند تجاري الزم االجرا تلقی شود، باید امضاء شده باشد. امضاء سند 

رده تلقی شود، الزم نیست که شخصا ذیل ورقه برات را امضا کتجاري، دلیل رضایت صادرکننده آن است. البته، براي آنکه برات دهنده مسئول برات 

 مورد بررسی قرار می دهیم: باشد. در اینجا به ترتیب فروض صدور برات به عنوان اصیل و صدور برات به وکالت را

 

 :دهندهصدور برات توسط شخص برات

براتی که بدون رضایت برات دهنده صادر  امضا می کنند.ترین طریق صدور برات است و اشخاص حقیقی همواره شخصا برات را این رایج

شده است برات تلقی نمی شود. این چنین است به خصوص زمانی که امضاء صادرکننده جعل شده باشد، چه امضاء مجعول حکایت از رضایت کسی 

ه عد مورد عمل است، صادرکننده اي را که رضایت بکه امضاء منتسب به او است ندارد. در حقوق فرانسه، که مانند هر سیستم حقوقی دیگر، این قوا

را تسهیل کرده است و موجب شده امضاء او جعل شود، مقصر تلقی کرده و بر اساس مقررات مسؤلیت مدنی  صدور برات نداده لیکن صدور آن

 191نوشته هاي تجاري جزائا محکوم شود )ماده دانند. کسی که امضاء صادر کننده را جعل کرده است، البته ممکن است به عنوان جعل در مسؤل می

در انگلستان نیز، که شرط صحت برات، امضاء آن توسط برات دهنده است و امضاء برات  (Ripert et Roblot, op cit, no 1958( )قانون جزا

ه هیچوجه مسؤل نخواهد بود و دارنده چنین تنها دلیل رضایت او تلقی می شود، هرگاه کسی امضاء برات دهنده را در برات جعل کند، برات دهنده ب

 (Richardson, op cit, no 64. )براتی فقط حق مراجعه به جاعل را دارد

رضایت صادرکننده کامل نخواهد بود مگر آنکه برات، پس از امضاء صادرکننده، توسط او به دارنده تسلیم شده باشد. در حقوق فرانسه نیز 

رات، پس از صدور توسط دارنده، توسط او نیز تسلیم شده باشد. معذلک، از آنجا که صادرکننده آنرا ایجاد رضایت در صورتی وجود دارد که ب

 Ripert) .کرده است، مسؤل خسارات ناشی از به جریان افتادن آن توسط اشخاص ثالث است. بنابراین در مقابل دارنده با حسن نیت مسئول خواهد بود

et Roblot, op cit, no 1958) 
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عذلک، در رابطه با دارنده باید قائل به تفکیک شد، هرگاه دارنده کسی باشد که بدون رضایت صادر کننده برات را تحصیل کرده و قبل از م

 او دارنده اي وجود ندارد، صادرکننده حق ایراد عدم رضایت به تسلیم را خوهد داشت. لیکن هرگاه، دارنده کسی است که از ظهرنویس برات را

 موده، در مقابل او نمی توان مدعی عدم رضایت به سبب عدم تسلیم برات شد. تحصیل ن

و  (92: 1131ز دیرباز مورد قبول حقوقدانان است )کاویانی، در حقوق ایران گر چه این نکته صراحتا در قانون پیش بینی نشده است، ولی ا

داخت وجه آن به دارنده برات ابراز داشته است و دارنده به صرف مالحظه ظاهر منطقی است، چه امضاکننده؛ با امضاء برات، اراده خود را مبنی بر پر

ي ا صحیح برات محق به مراجعه به مسولینی است که رضایت خود را ابراز داشته اند. البته، در حقوق ما چون حقوق کشورهاي دیگر، هر امضاکننده

صادرکننده در حدود آنچه حین صدور امضا کرده است مسؤلیت خواهد داشت  در حدود آنچه رضایت داده است مسؤلیت خواهد داشت. بنابراین،

ت گذاشته او اگر بعدا تغییراتی در برات داده شد تغییرات مزبور به او ارتباط پیدا نمی کنند. همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاري در بر

 (29 /1ج :1139. )ستوده، دباشد که در این صورت مسؤلیت او در حدود همان شرط خواهد بو

 

 

 صدور برات توسط وکیل

در حقوق فرانسه قید وکالت در برات در صورت وجود قرارداد وکالت موجب مسؤلیت کامل اصیل است و نه مسؤلیت محدود او؛ همچنین 

ج کرده است، مگر آنکه مدیر خاردر مورد شرکت هاي بازرگانی، در فرانسه شرکت علی االصول مسؤل کامل عمل مدیري است که به وکالت عمل 

به عبارت دیگر در حقوق فرانسه اصل بر مسولیت کامل شرکت است مگر آنکه  از حدود اساسنامه عمل کرده و دارنده از این امر آگاه بوده است.

را به عنوان  اساسنامه مسؤلیت شرکتخالف آن ثابت شود، و خالف آن نیز با اثبات این نکته ثابت می شود که دارنده از اساسنامه خبر داشته است و 

 (39: 1131)قره داغی،  اصیل محدود کرده است.

ارت اي در قانون تجدر رابطه با صدور برات به وکالت قانون تجارت ایران به اختصار برگذار کرده است. در واقع تنها ماده نحقوق ایرادر 

«. برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگري صادر شود»به این عبارت: است  223ایران که به وکالت در صدور برات اشاره دارد ماده 

ی ملیکن، از آنجا که عدم پیش بینی قواعد دقیق از جانب قانونگذار ما را از جستجوي راه حل مسائلی که در عمل ممکن است بروز نماید معاف ن

 رژیم حقوقی صدور برات به وکالت را در حقوق ایران بیابیم. کند، الزم است با مراجعه به مقررات قانونی دیگر و اصول کلی حقوق،

قانون تجارت اجازه صدور برات به دستور و حساب شخص برات دهنده را داده است. دستور برات  223آنچه مسلم است این است که ماده 

دهنده، که باید به آمر تعبیرکرد، به دوصورت ممکن است تحقق یابد: به صورت حق العمل کاري و به صورت وکالت کالسیک. حق العمل کاري 

 که آمر اجازه داده است که وکیل برات را به نام خود و به حساب او )آمر( صادر کند. موقعی مصداق دارد 

وضعیت مدیري که به وکالت از طرف شرکت سهامی عمل می کند مشخص شده  29/2/93رت مصوب در الیحه اصالح قسمتی از قانون تجا

داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه  مدیران شرکت:»... الیحه اخیر مقرر می دارد که  113است. در واقع ماده 

تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از 

لت از پس، هرگاه مدیري براتی را به وکا«. ص ثالث باطل و کان لم یکن استلحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخا

طرف شرکت سهامی صادر کند، عنوان کردن این نکته که صادرکننده از حدود اختیارات خود به موجب اساسنامه یا قرارداد میان شرکت و مدیر 

سؤل خواهد بود. در مورد شرکت با مسؤلیت محدود نیز قانونگذار خارج شده است مسموع نیست و شرکت )موکل( در مقابل اشخاص ثالث شخصا م

مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را براي نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه »قید خاصی در این رابطه کرده است:

دیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث کان غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادي راجع به محدودکردن اختیارات م

هاي سهامی روشن است. در اینجا شرکت فقط در الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکت 113تفاوت این ماده با ماده « لم یکن است

کرده باشد شرکت می تواند از انجام تعهد خود نسبت به دارنده برات  حدود اساسنامه مسؤل است. پس اگر اساسنامه حدودي براي اقدامات مدیر معین

 (12: 1132عرفانی، ) در حدود مقررات اساسنامه سرباز زند.
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از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است طبیعی است که صحت برات موکل به این باشد که صادرکننده داراي اهلیت باشد. اما رژیم 

صدور برات با آنچه در حقوق مدنی می گذرد تفاوت هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرد. به ویژه آنکه برخالف آنچه در امور  اهلیت در امر

مدنی می گذرد، در برات اصل استقالل امضائات مسؤلین حاکم است و برات ممکن است از ناحیه شخص محجوري صادر شود و سپس دست به 

 .دست بگردد

قانون تجارت، آنرا عمل تجاري محسوب می کند، حتی اگر  612فرانسه برات عمل تجاري شکلی تلقی میشود و قانونگذار، در ماده در حقوق 

هلیت ابین اشخاص غیر تاجر باشد.حقوقدانان این کشور عقیده دارند که براي صدور برات و به طور کلی براي پذیرش تعهدات براتی باید صادرکننده 

 (Rodiere et Oppetit, op.cit, no53د. )جاري را داشته باشانجام امور ت

سال به باال داشته باشند، الزم است ممنوع از تجارت نیز  13اما براي آنکه اشخاص غیر محجور بتوانند برات صادرکنند، عالوه بر آنکه باید از 

زم نیست ، بلکه باید کسی باشد که بتواند عمل تجاري انجام دهد. حتی النباشند. این امر به این معنی نیست که صادرکننده برات باید حتما تاجر باشد

بنابراین هرگاه صادرکننده اهلیت انجام اعمال تجاري را نداشته باشد. برات صادره از  د.صادرکننده شغل خاصی داشته باشد تا بتوانند برات صادر کن

ادرکننده اي که اهل نبوده به ضرر دارنده بال جهت داده شده به دارنده باز پس دهد، ناحیه او باطل است. معذلک، باید گفت که اوال درصورتی که ص

ی تثانیا بطالن تعهد محجور اثري در اعتبار امضائات دیگري که ممکن است در برات موجود باشد ندارد. ولی بطالن تعهد محجور قابل طرح است ح

 (Cass. 19 fev. 1856, D.56. I. 86, S.56. I. 301ت. )در مقابل دارنده با حسن نیت برا

در حقوق ایران این قاعده که، صادرکننده برات باید حین صدور اهلیت داشته باشد مورد بحث و تردید نیست. النهایه، بعضی گفته اند که 

ت که صدور برات گرچه واقعیت این اس (191: 1131د. )صفري، چون صدور برات یک عمل تجاري است، صادرکننده باید داراي اهلیت تجاري باش

براي او  يذاتا تجاري است، لیکن صحت برات نیاز به این ندارد که صادرکننده حتما تاجر باشد و یا اهلیت تجاري داشته باشد و یا انجام اعمال تجار

ت که کافی است و نمی توان گفکه اهلیت انجام معامالت را دارد، ممنوع نشده باشد. اگر مثال یک قاضی دادگستري یک برات را صادر کند، همین

 چون او قاضی است و نمی تواند به امر تجارت مبادرت ورزد براتش باطل است. 

 

 الملل خصوصیاهلیت صدور برات در حقوق بین

اهلیت شخص براي قبول تعهد در »که راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین است:  1311ژوئن  3قرارداد ژنو، مصوب  2به موجب ماده 

اخیر  نمورد برات و سفته به موجب قانون ملی او تعیین می گردد. هر گاه قانون ملی مذکور صالحیت اعمال قانون کشور دیگري را اعالم دارد، قانو

. تبه این ترتیب، به موجب این متن، در مورد اهلیت امضاء کنندگان برات، اصل بر صالحیت قانون ملی شخص متعهد اس« قابل اعمال خواهد بود.

چون ( 33: 1136ت. )اخالقی، این اصل در حقوق بین الملل خصوصی اکثر دولتهاي امضا کننده قرارداد موضوع کنوانسیون مزبور، پذیرفته شده اس

ن خود یکشور ما به این کنوانسیون نپیوسته، مقررات آن در سیستم حقوقی ما گنجانده نشده است و بنابراین، در این مورد ما به سیستم تعارض قوان

 متکی هستیم.

تشخیص اهلیت هر کس براي معامله کردن، بر حسب قانون دولت متبوع خواهد بود؛ مع ذلک، اگر » قانون مدنی ایران: 362به موجب ماده 

یا  بوده ویک نفر تبعه خارجه، در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل، واجد اهلیت ن

 اهلیت ناقص داشته است، آن شخص براي انجام آن عمل، محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز

ی است که بین در واقع، هدف از وضع این ماده ایجاد ثبات و اطمینان در آن معامالت «.بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهلیت تشخیص داد...

، صحیح تلقی داتباع ایرانی و اتباع خارجی در ایران صورت گرفته است. اتباع ایرانی حق دارند معامالتی را که در ایران با اتباع خارجی انجام می دهن

ز کلیه مقررات نی توان اطالع تکنند؛حتی اگر طرف خارجی، مطابق قانون دولت متبوعش واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقص داشته باشد؛ زیرا تبعه ایرا

 قحقوقی کشورهاي بیگانه را ندارد و صرف اینکه با حسن نیت عمل می کند کافی است و قانون خود او، وي را حمایت می کند. این قاعده در حقو

 استوار است. (31: 1131)اسکینی، « نظریه لیزاردي» نظریه موسوم به  فرانسه نیز مورد قبول است و بر مبناي

به موجب قواعد حل تعارض ایران، اهلیت اشخاص حقوقی نیز، تابع قانون ملی آنهاست. براي تعیین اینکه شخص حقوقی اهلیت صدور برات 

ص د تابعیت شخیو به طور کلی، انجام دادن هر گونه معامله برواتی را داشته است یا خیر، باید به قانون دولت متبوع او مراجعه کرد و به این منظور، با

 اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن » قانون تجارت می گوید: 931حقوقی مشخص شود. در این باره، ماده 
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منظور از اقامتگاه نیز اقامتگاه اداري یا مرکز اصلی شرکت است که مجامع عمومی و هیئت مدیره در آنجا تشکیل می گردد و راجع «. مملکت است.

 (33: 1136. )اخالقی، شت شخص حقوقی و روش کار آن تصمیم گیري می شودبه سرنو

 

 جهت یا علت صدور برات -ج

اي قبلی صورت گرفته که به معامله اصلی تعبیر می شود. هر معامله براتی )صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول( معموال براساس معامله

ه از کصادرکننده برات را امضاء می کند زیرا دارنده برات به او کاالیی فروخته یا به او خدمتی کرده است؛ براتگیر برات را قبول می کند چرا 

 عامله و یا اجرت خدمت را به صادرکننده بپردازد. صادرکننده برات کاالیی دریافت کرده و یا خدمتی دریافت خواهد کرد و باید ثمن م

اي ندارد. بنابراین در رابطه با برات مقررات عام حقوق مدنی در حقوق ایران، قانون تجارت راجع به مشروع بودن جهت معامله برواتی اشاره

قانون مدنی که از شرایط صحت معامالت  131ماده  9د علی االصول الزم الرعایه است. اما در قانون مدنی ما صحبتی ازعلت معامله نشده است و بن

 صحبت می کند فقط جهت نامشروع را مبطل قرارداد تلقی می نماید. اما منظور از جهت در این ماده چیست؟ جهت عبارت از داعی است که در یکی

جهت پیش از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن ( 219: 1133. )امامی، از متعاملین قبل از معامله پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد

 اگر»قانون مدنی تصریح جهت معامله را در قرارداد ضروري ندانسته است ولی تأکید می کند که  213است در خارج ایجاد گردد یا نگردد. ماده 

ه متعاملین براي رسیدن به آن معامله را انجام می دهند و در هر علت معامله امري است ک«. تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است

که  دقراردادي همیشه یکسان است. مثال در قرارداد بیع علت معامله براي بایع همیشه پرداخت ثمن است و براي خریدار تملیک مبیع. اگر ثابت شو

چه فرض بر این است که تعهد کننده قصد انشاء و اراده واقعی بر انجام ، (226ید بر آن بود که قرارداد باطل است )همان: تعهد بدون علت است با

معامله نداشته است، چه تعهد کردن شخص عاقل، با توجه به آثار تعهد، هیچ زمان بدون علت و مقصود نیست. معذلک، همانطور که قید جهت در 

 یه هرگاه ثابت شود که علت غیر مشروع بوده است معامله باطل خواهد بود.قرارداد ضروري نیست، قید علت قرارداد در آن نیز الزم نمی باشد. النها

، (36: 1139، کاتوزیانرات مختصري از آن اقتباس کرده است )در قانون فرانسه، که قانون مدنی ما شرایط اساسی صحت معامله را با تغیی

انون مدنی تعهد بدون علت یا مبتنی برعلت غلط یا علت غیر مشروع، ق 1111صحبتی از جهت به عنوان باطل کننده تعهد نشده است و فقط در مواد 

شروع مموارد علت غیر « قرارداد معتبر است اگر چه علت آن ذکر نشده باشد»قانون مدنی نیز مقرر می کند که  1112بال اثر قلمداد گردیده است. ماده 

 «ه وسیله قانون ممنوع یا برخالف خالق حسنه ویا مخالف نظم عمومی باشد.علت زمانی غیر مشروع است که ب» اند:بیان شده 1121نیز در ماده 

لیکن اهمیت این  (Ripert et Roblot, op. cit, no 1962ت )در حقوق این کشور، علت برات شرط اعتبار تعهد براتی صادرکننده اس

ت و یا به رابطه صادرکننده و کسان دیگري که برات را با سوء نیقاعده محدود است به رابطه میان صادرکننده و کسی که برات به او واگذار می شود 

ل ؤتحصیل می کنند. صادرکننده در مقابل کسانی که با حسن نیت برات را دریافت می دارند، به خاطر صدور براتی که به جریان انداخته است، مس

این رابطه چنین رأي داده است که پرداخت ثمن فروش خانه اي که است مشروط بر اینکه برات صورت قانونی داشته باشد. رویه قضایی فرانسه در 

 .Cass. Req. 17 juill.1905, D) براي اعمال غیرمشروع فروخته شده بال اثر و براتی نیز که به عنوان وسیله پرداخت صادر گردیده باطل است

1906,I. 72) 

ود، یک علت موضوعی، که مورد قبول نظریه پردازان کالسیک فرانسه ببه طور خالصه باید گفت که آهسته آهسته در فرانسه فکر جستجوي 

کنار گذاشته می شود و رویه قضایی جستجو می کند که به علت رنگ شخصی بدهد، یعنی دالئل شخص معامله کننده را نیز که به جهت ها و یا 

 ین را به انجام معامله کشانده است، مخلوط و جمع کند.داعی هاتعبیر می شوند به علت به معنی کالسیک کلمه، یعنی هدف مستقیمی که طرف
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 گیرینتیجه

ست طور مطلق قابل پذیرش نیدر نظام حقوقی ایران شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده مسئولیت درمورد صادرکنندگان اسناد تجاري به

پرداخت وجه برات است؛ زیرا پذیرش شروط مزبور با هدف اساسی  گیر که متعهد اصلیخصوصا درمورد سفته و چک و همچنین درمورد برات

سازد، ولی درمورد ظهرنویس تردید کمتري وجود دارد و درنتیجه باتوجه به اصول حقوقی از اسناد تجاري مغایر بوده و به اعتبار آنها لطمه وارد می

هاي مورد بحث نیز که اغلب مقررات مشابهی وجود دارد درمورد انسیونتوان نسبت به پذیرش آن اقدام کرد و در کنوجمله اصل حاکمیت اراده می

گیر درخصوص شرط عدم مسئولیت مقررات صریحی وجود ندارد که از آن عدم جواز قابل استفاده است اگرچه شرط محدودکننده مسئولیت برات

 باتوجه به پذیرش قبولی مشروط و قبولی جزیی برات کمتر قابل تردید است.

کسی که برات را به گردش می اندازد و در مدار مسئولیت تضامنی قرار می دهد برات کش است. برات کش با صدور برات خود را اولین 

ت گیر امتعهد به پرداخت وجه آن در سررسید معین نموده و ضامن قبولی برات نزد برات گیر می شود. این که برات داراي محل باشد یا فاقد آن و بر

ق ت حق دریافت وجه آن از برات کش را  293و  213اید یا نه، تاثیري در مسئولیت تضامنی برات کش ندارد و دارنده برابر مواد آن را قبول نم

ء اخواهد داشت. برات گیر با قبولی برات مسئولیت تضامنی خویش را نزد دارنده )طلبکار( تثبیت و مسجل می کند. وي تا زمانی که برات را امض

چ گونه مسئولیتی نخواهد داشت ولو این که برات کش محل برات را نزد وي تامین نموده باشد. برات باید نزد برات گیر داراي محل نکرده باشد هی

 باشد تا منجر به قبولی شود.

یت لدر حقوق فرانسه، مسئولیت شخص ثالث قبول کننده عین مسئولیت شخصی است که به نفع او دخالت شده است. در حقوق ما نیز مسئو

 لقبول کننده ثالث همان مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس است، بر حسب مورد. ولی، بر خالف حقوق فرانسه مسئولیت قبول کننده ثالث در مقاب

 ست.ا کند. بلکه دقیقاً همان مسئولیتی را خواهد داشت که شخصی که به نفع او برات را قبول کردهدارندگاه  برات بسته به زمان قبول فوق  نمی

شرایط تحقق مسئولیت مسئوالن چک، عالوه بر شرایط شکلی و ماهوي چک، رعایت مهلت در مراجعه به بانک وتسجیل عدم پرداخت یا 

 باشد.کسر موجودي می

رتباطی اقانون تجارت صرفاً بر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان برات در خصوص اصل وجه برات ناظر است و به خسارت تأخیر تأدیه  293ماده 

قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز قابل اعمال می شود. هر چند تسري آن به ضامن چک محل اختالف  119و  113ندارد. این حکم مطابق مواد 

ا توجه به بقانون تجارت باید به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان برات نسبت به خسارت تأخیر تأدیه قائل بود. همین حکم  119است. با توجه به ماده 

این قانون صورت گرفته، در مورد سفته نیز معتبر است. اما، در خصوص چک به دلیل تفاوت مستند قانونی و با توجه به  113ارجاعی که در ماده 

یر تأدیه قائل ختوان به مسئولیت تضامنی تمام امضاکنندگان چک نسبت به خسارت تأاستثناء بودن مسئولیت تضامنی و لزوم وقوف بر قدر متیقن، نمی

 قانون صدور چک، فقط صادرکننده را در این خصوص مسئول دانست. 2شد. بلکه، باید حسب ظاهر تبصره ماده 
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