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 درحقوق ایرانمسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه سند 

  با نگاهی به حقوق فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژنو 
 

 رحیم مالحسینی  

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانکارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 مدرس دانشگاه، موسسه آموزش عالی سهروردی قزوین

R.Mollahosseini2014@gmail.com 

 چکیده

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

روری ض برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع درخصوص آنها را

 تحلیلی -وصیفیبه صورت ته شیوه کتابخانه ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیش برداری نگارنده در  این پژوهش درصدد است ب می نماید.

رانسه و قانون ف به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق

 متحدالشکل ژنو  پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهد. 

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

 

 مقدمه

ها مزایایی ار برای آناسناد تجاری، اسنادی عادی بوده و اعتبار و رسمیت اسناد رسمی را ندارند ولی این اسناد در تمامی کشورها واجد فوایدی هستند و قانونگذ

 و دارای اعتبار و ارزش بیشتری نسبت به اسناد عادی باشند. در نظر گرفته که این امر سبب شده اسناد مذکور از اسناد عادی متمایز شده

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

ی مقرر کرده ارفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده، بلکه برای هریک قواعد ویژهگذار ما از آن الهام گاست. قانون تجارت فرانسه که قانوننکرده

 است.

شود، ی گفته میراگرچه برات، سفته وچک ازجمله اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر رد و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجا

 شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند؛ نظیر قبض انبار، سند تجاری به برات و سفته و چک محدود نمیاما عنوان کلی اسناد 
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است که از  وال اسنادیدر وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری. باوجود این، در ایران، منظور از اسناد تجاری، معم

 (.6: 3131اند از سفته و چک )اسکینی، طور عمده عبارتاند و خصایص عمده آن را دارند و عالوه بر خود برات بهبسیاری جهات به برات شبیه

ا هم برگرفته از حقوق م کشور ما به قانون متحدالشکل ژنو نپیوسته است ولی چون این کنوانسیون با قانون تجارت ما هماهنگی تنگاتنگ داشته و حقوق تجارت

قانون تجارت ایران، مسئولیت امضاءکنندگان اسناد  943وسیله این قانون پرنمود. ماده توان خالهای قانونی را بهباشد در مقام سکوت قانون میتجارت غرب می

برای این اسناد  تواند از مزایایی کهرا به دادگاه بپیماید، می "اعتراض و رجوع"که دارنده سند، بتواند طرق صحیح داند. بنابراین در صورتیتجاری را تضامنی می

همان قانون به سفته و چک نیز  134و  103قانون تجارت درخصوص برات متصور است به موجب مواد  943مند گردد. مزایایی که در ماده وجود دارد بهره

صورت گیرد ذاتا تجاری نمیباشد. ضمنا رجوع به یک یا چند نفر از مسئولین، موجب  جز اینکه اگر صدور چک بین دو نفر غیرتاجرنماید بهسرایت پیدا می

 سقوط حق رجوع دارنده سند، به دیگر مسئولین نخواهدبود.

قرارداد  و باشد. تضامن جنبه استثنایی داشته و خالف اصل است و نیاز به قانونتضامن به معنای ضامن شدن چند نفر به طور همزمان در قبال دین واحدی می

قانون تجارت است. اصل تضامنی بودن، یکی از مهمترین اشتراکات اسناد تجاری است و به این اعتبار از تعهدات مدنی  943دارد. مبنای قانونی تضامن ماده 

نسبت به تمام  و مسئولین، هرچند گیرد. در قلمرو حقوق مدنی، اصل مسئولیت مشترک یا غیرتضامنی، خالف اصل بوده و مسئولیت هریک از متعهدینفاصله می

دهد ولی از نظر زمان مسئولیت آنها متفاوت است. چه آنکه مسئولیت ضامن داخل در کادر مسئولیت مضمون طلب تسری یافته و آن را تحت پوشش قرار می

، در زمانی خاص و بعد از اعتراض نکول و اعتراض عنه بوده و ظهرنویس حق رجوع به مسئولین قبل از خود و ضامن آنان را داشته و مداخله شخص ثالث، نیز

 گردد.عدم تادیه ظاهر می

اشند، این اسناد، انجام بیبااین تفاصیل اسناد تجاری، اسنادی هستند که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و به نفع دارنده آن، معرف وجود طلبی در سررسید معین م

نقل  باشند. نظر به استفاده گسترده از این اسناد در معامالت وخشند. از جمله مهمترین این اسناد برات، سفته و چک میبمعامالت تجاری بین تجار را تسهیل می

خالها و  تو انتقاالت داخلی و خارجی، بررسی مسئولیت امضا کنندگان این اسناد در قوانین ایران و فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژنو در جهت شناخ

ر شد، مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری دانونی در این خصوص اهمیت شایانی دارد. از این رو در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام های قکاستی

 وجه سند در حقوق ایران با نگاهی به قانون فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو مورد بررسی قرار گرفت.

 

 پیشینه تحقیق

ورت نگرفته است تاکنون تحقیقی ص "کنندگان اسناد تجاری درحقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژنو درخصوص  مسئولیت امضا 

 باشند:ترین آنها بدین شرح میهای مرتبطی صورت گرفته است که مرتبطولی تحقیق

 پیرامون موضوع اسناد تجاری پژوهش هایی انجام گرفته من جمله؛ 

جایگاه اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران با لحاظ کنوانسیون برات و سفته بین المللی  "(، پژوهشی با عنوان 3133) دیبرزش آبا -

ا حسن نیت دفاعی ده بانجام داد. نتایج حاصله را بدین صورت  بیان کرد که: مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارن ")آنسیترال(

 توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند.هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزینرا مطرح نماید که می

ثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد. قانون تجازت ایران این شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. در حقوق ایران حسن نیت و اعتماد به ظاهر اصوالً تأ

 اصل را به سمیت نشناخته و می بایست با توجه به کنواسیون آنسیترال در این زمینه اصالح شود

که  توان بیان کردانجام داد. نتایج حاصله را بدین صورت می "در حقوق تجارت ایران بررسی ضمان تجاری"(، پژوهشی با عنوان 3133) مسگرعبدل آبادی -

ستوجب م:گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که 

درامور تجارتی ندرتًا می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معامالت امکان توثیق اموال منقول و  وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات

موضوعه در غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین 

 گردد. ارتباط با ضمان تجاری مشخص می
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ورها توان بیان کرد که: هرچند کشانجام داد. نتایج حاصله را بدین صورت می "مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری"(، پژوهشی با عنوان 3133) قهرمانی -

کاستن نقایص مقررات حاکم بر اسناد تجاری در جهت استفاده از حقوق دیگر کشورها به  به موازات پیشرفت آنها از نقطه نظر اقتصادی سعی وافری جهت

رت فرانسه دچار تحوالت اعنوان حقوق تطبیقی بهره جسته و فایده برده اند. متاسفانه قانون تجارت ما هرچند برگرفته از قانون تجارت فرانسه می باشد، و قانون تج

ن تجارت ما از زمان تصویب تا کنون تحولی نداشته و تغییرات و قصوری در آن به عمل نیامده است.این رکود را باید در عظیمی گردیده ولی متاسفانه قانو

طرف و از سوی دیگر به خاطر کندی رکود در ساختار اقتصادی و مسامحه و عدم توجه قانونگذار ما در وضع قانونی که شایسته و درخور روز باشد از یک

 م روابط بازرگانی بین المللی وسیع، جا باز نکردن این اسناد علی الخصوص برات در روابط بین بازرگانان و تجار باید جستجو کرد.تجاری کشور، عد

اصل انجام داد. این نتیجه ح "ق تجارت ایران و کنوانسیون ژنوبررسی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری بر اساس حقو"(، پژوهشی با عنوان 3130قره داغی ) -

تر بوده و صراحت بیشتری دارد و با مبانی حقوقی بیشتر منطبق می باشد اما در حقوق تجارت گردید که مواد مربوط به موضوع مذکور در کنوانسیون ژنو ملموس

دانان اختالف نظر پدید آید. لذا بر قانونگذار است تا با وضع قوانین مناسب نسبت به رفع ایران قانونگذار در مواردی با سکوت خود باعث شده تا بین حقوق

 ابهامات و یکسان سازی قواعد و مقررات تجاری داخلی با استانداردهای بین المللی اقدام نماید.

 

 امتیازات و ویژگی های اسناد تجاری

فاصل سند رسمی و عادی است. به این معنی که از بعضی امتیازات اسناد رسمی برخوردار است و در سند تجاری از حیث برخورداری از امتیازات قانونی حد 

سناد رسمی در اتر ابعضی مواقع آثار و احکام اسناد عادی بر آنها مترتب خواهد بود. به تعبیر دیگر، سند رسمی نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و یا دف

ه است. بنابراین، چون اسناد تجاری خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند به ناچار سند عادی تلقی می گردند. مع ذالک حدود صالحیت آنها تنظیم  شد

 مزایایی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد. که ذیالً به تشریح موردی اهم آنها پرداخته می شود.

 

 ه امضا کنندگانتضامنی بودن مسئولیت کلی -1

در مقابل  همگیمنظور از تضامنی بودن این است که کلیه اشخاصی که به هر عنوان )صادر کننده، ضامن و ...( پشت یا روی سند تجاری را امضاء می نمایند، 

 .(13: 3136دارنده سند تجاری مسئولیت دارند )اکبری، 

 

 المللیو اسناد و کنوانسیون های بین تجاری امضاء از منظر حقوق ایران -جایگاه و آثار حقوقی -2

 باشند. در این میان برخورداری اسناد تجاریاسناد تجاری در ابعاد ماهوی و شکلی شرایط و ضوابط متعددی دارند که هر کدام موجد آثار و تبعات خاصی می

اء و حقوق متکثری را برای دارنده آنها رقم می زند، زیرا نقش بستن امض از امضا ضابطه ای است که اساس اعتبار این اسناد را تشکیل داده و برقرار شدن امتیازات

ده را وام کنن بر روی اسنادی مانند چک، در وضعیت ثبوتی رسماً بر اصدار این  سند از سوی صاحب حساب مندرج در روی چک، مهر تأیید زده و قانوناً صادر

ژنو در خصوص چک،  3313مقررات حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی نظبر کنوانسیون  دار دارنده چک می سازد. این حقیقت سبب شده است هم در

عت و رمقررات مفصلی به اهمیت و ضوابط مقوله امضا بخشی از هویت ذاتی اسناد تجاری معرفی شده است که تأمین اهدافی چون بازرگانی و تجارت پرس

از شرایط اساسی اسناد تجاری و بلکه مهمترین انهاست، به طوری که اعتبار اسناد تجاری و سندیت داشتن مطمئن بدان وابسته است. براین اساس، امضاء یکی 

ت بوده است، یآنها منوط به امضای صادرکننده سند است. به همین دلیل اگر معلوم شود که امضای صادر کننده جعلی بوده یا امضا متعلق به شخصی فاقد اهل

ل دارنده سند تجاری تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. این مسأله هرگز منافاتی با مسئولیت امضاکنندگان دیگر سند تجاری ندارد، چنین صادرکننده ای در قبا

 نمی باشد. نتسابزیرا مسئولیت در اسناد تجاری مبتنی بر اراده اشخاص است و در مورد جعل یا عدم اهلیت، اراده ای به کسی که امضا متعلق به اوست قابل ا

لیه اسناد ک مع الوصف، الزم به ذکر است که صحبت از وابستگی اصالت حقوقی سند تجاری به درج امضا بر روی آنها به این معنا نیست که علی االطالق در

 نرا مهر کرده کننده آتواند جایگزین آن گردد، بلکه بالعکس در برخی اسناد چنانچه صادرتجاری امضا موضوعیت داشته و هیچ نهاد یا سازو کار دیگری نمی
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می گردد.  برخوردار باشد، اما امضاء نکرده باشد به مجرد مهمور به مهر بودن، آن سند اصالت حقوقی تام یافته و از تمام ضوابط و حمایت های قانونی و مشروع

یر موارد و مواقع، مهر را همطراز امضا دانسته است. از دیدگاه قانون تجارت در مورد مسئولین اسناد تجاری جز در مورد امضا موضوعیت ندارد و مقنن در سا

( قانون تجارت رسماً بر اعتبار و موضوعیت داشتن امضا در ظهرنویسی 946مورد اول ظهرنویس و مورد دوم هم صادرکننده می باشد. در این راستا مقنن در ماده )

 «.ید به امضای ظهرنویس برسد...ظهرنویسی با»اسناد تجاری تأکید نموده است. ماده مذکور اشعار داشته:

( قانون تجارت در مورد برات به صراحت مهر براتکش را در کنار امضای وی موجب اعتبار برات دانسته و وجود یکی از آن دو )امضا یا 991همچنین ماده )

ی برات عالوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارا»شته:مهر( را برای سندیت داشتن سند و ایجاد تعهد برای براتکش کافی دانسته است. ماده مذکور اشعار دا

 «.شرایط ذیل باشد...

( قانون تجارت در مورد صدور سفته نیز مانند برات عمل کرده و به مهر متعهد سفته اعتبار امضای وی را داده و وجود هر یک از آنها را 103مقنن در ماده )

. اما این مراتب پایان «فته طلب عالوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخو  متضمن  مراتب ذیل باشد...»ور اشعار داشته:برای اعتبار سفته کافی دانسته است. ماده مذک

ه ب کار نیست، مقنن برخالف صدور برات و سفته در خصوص صدور چک به امضای صادرکننده موضوعیت داده و اعتبار چک را فقط با امضای صادر کننده

. تواند جایگزین امضای صادرکننده گرددو اشاره ای به مهر صادر کننده ننموده است که از آن استفاده شده است که در چک، مهر نمی رسمیت شناخته است

 در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت»( قانون تجارت مستفاد می گردد که اشعار داشته؛133این مسأله از ماده )

 «وجه نباید وعده داشته باشد. 

، گرچه قانونگذار به صراحت از لزوم امضای صادرکننده سخنی نگفته است، اما موضوعیت داشتن امضا در این قانون 3139در قانون صدور چک اصالحی 

صادرکننده چک باید در »قانون صدور چک آمده است:( 1( قابل استفاده است. در این راستا در ماده )33( و ماده )1نیز از برخی مواد قانونی از جمله ماده )

ه به صورتی کرد تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر

را بصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا با قلم  که از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک

ل خوردگی در متن چک با اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. همانطور که مشاهد ه می شود مقنن در قسمت ذی

قابل پرداخت شدن وجه چک اشاره می کند، بی آنکه در چنین شرایطی که در مقام بیان است، به عنوان یکی از اسباب غیر « عدم تطابق امضا»ماده صریحاً ًبه 

جود امضا  وحتی اشاره ای جزیی به مهر بنماید. این رویکرد نشان می دهد از نظر گاه مقنن صرف امضا بر روی چک کافی نیست و هرگز امضا نمی تواند خأل

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص »( آمده است؛33، در ماده )بر روی چک را جبران نماید. بر همین محور

امن ضحقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنًا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس ت

ننده در این ماده نیز مقنن صریحاً به امضای صادرک«. کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت...علیه هر دو صادر می شود. بعالوه، امضا 

 ن بنماید.ان جایگزین آچک اشاره می کند و آنرا واجد و راقم آثار حقوقی و کیفری می داند، بی آنکه هیچ اشاره ای به حدود اعتبار مهر در کنار امضا یا به عنو

زبور میان ذکر است که مقنن در قانون تجارت عالوه بر دو مورد پیش گفته، در مورد دیگری هم امضا را شرط نموده و اشاره ای به کفایت مهر شخص شا

ه و امضای منکرده است. این مورد عبارت از شخص ثالثی است که برات نکول شده را قبولی می نویسد که تحقق قبولی وی منوط به ذکر قبولی در اعتراض نا

 ایشان است.

عمال ا الوصف، برخالف قانون تجارت، در الیحه جدید قانون تجارت و در اقسام سه گانه اسناد تجاری، امضا موضوعیت یافته است و در تمامی امور ومع

شده است. ی مهر در کنار امضا در نظر گرفته نحقوقی راجع به اسناد تجاری، آنچه تحقق بخش اسناد مزبور شناخته شده است، فقط امضا می باشد و جایگاهی برا

( در مورد ضمانت، 393( در ظهرنویسی برات، ماده)333( در قبول شخص ثالث، ماده)333(در قبول برات، ماده )330( در صدور برات، ماده )301چنانکه ماده )

 ( در صدور چک به این مطلب تصریح نموده است.333( در صدور سفته و ماده )331ماده)

. بنابراین، بر تنکته قابل توجه در الیحه قانون جدید، تصریح به لزوم امضا در مورد ضمانت در اسناد تجاری است که در قانون تجارت فعلی مغفول مانده اس

وی  هد آور نخواهد بود واساس الیحه اخیر، هر گاه اسناد تجاری دارای مهر صادرکننده بوده ولی فاقد امضای ایشان باشد، چنین سندی برای شخص مزبور تع

 می تواند در مقابل دارندگان سند اعم از مستقیم و غیرمستقیم به این ایراد استناد کند.
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 اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از منظر حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های بین المللی -3

ه تشریح و باسنادی که در این جا موضوع بحث می باشند، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک، سفته و برات می باشد. بنابراین، طی پنج اصل 

 تحلیل این اصول پرداخته می شود. 

 

 اصل عدم استماع ایرادات -3-1

ر برابر تواند دمومی حاکم بر قراردادهای مدنی است، با این مضمون که متعّهد سند )مدیون( نمیای خالف قواعد ع، قاعده«غیر قابل استناد بودن ایرادات»قاعده 

این اسناد است، زیرا  اردارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظهر نویسان پیشین با صادر کننده ناظر باشد. حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتب

قی اد سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دست های پیشین دربردارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باگر بنا باشد که متعهّ 

ن و تشخیص ند. تعییانمی ماند و بازرگانان می کوشند از پذیرفتن این گونه اسناد متزلزل خودداری کنند و تبعاً جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می م

ر ایران چندان نه داین کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن)یرات، سفته، چک و...( مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر بر آنها می باشد که متأسفا

 (. 33: 3131ت )گلندی،مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته اس

رات به ب ( قانون متحد الشکل ژنو، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به این معنا است که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی توانند در برابر دارنده33به بیان ماده )

بور روابط معامالتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزروابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند. منظور از روابط شخصی، همه 

ود. با توجه به ش شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهد، که بین صاحبان امضا با براتکش یا دارندگان قبلی)ید سابق( واقع می

بودن  خصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد از قبیل ایراد مجعولتعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط ش

 (.63: 3133امضا یا عدم اهلیّت صادر کننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است )برزش آبادی، 
 

 اصل مستقل بودن امضاها  -3-2

دارد، اصل استقالل امضاهاست. به موجب این اصل، هر امضا بر روی سند به هر عنوان)اعم از صادرکننده یا ظهرنویس دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت 

واند از پرداخت نمی تیا ضامن( مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به اعضای ظهرنویس ایرادی)مثالً ادعای جعل( مطرح گردد، صادر کننده 

 به دارنده با حسن نیت خودداری کند، زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. وجه سند

عتبار ادر آرای متعددی محاکم ایران ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این 

می  اا مردود اعالم کرده اند. این آراء که جملگی مورد تایید شعب دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته اند، به خوبی بیانگر اصل استقالل امضاهدعوای خواهان ر

یراد دیگری موجب عدم ا باشند. بنابراین اگر برخی امضاها به دالیلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضا فاقد اعتبار شناخته شود یا به واسطه هر

 تعهد یکی از امضا کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.

در صورتی که چک با امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک »ژنو راجع به چک آمده است:  3313( کنوانسیون 30در ماده )

مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دالیل دیگری نتوان امضاءکننده یا کسانی را که به نمایندگی  هستند، یا چک تضمین امضاهای

ژنو)راجع به  3310( کنوانسیون 3ماده )«. از طرف آنها چک امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاء کننده چک به قوت خود باقی است

 (.66: 3136قررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است )فخرایی، برات( نیز م

 

 اصل استقالل قلمرو تعهد -3-3

یگر دنماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از امضاء کننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می

. نتیجه داسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشأ بدهی است. بنابراین، برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شو

ده مدعی شود که گر خوانعملی اصل استقالل تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست، بلکه ا

 و   وجه چک را به شخص خواهان پرداخت نموده است و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده
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ه ت، زیرا اصل بر این است کچک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری اس

 (.43: 3131بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانی که الشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است )صادقی مزیدی، 
 

 اصل اشتغال ذمه  -3-4

عوا مؤثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکرده باشد، به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه د

ه وظیفه گر ندارد. بلکحکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراین، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه الشه سند، تکلیفی به ارایه دلیل دی

 اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید. خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می باشد، برای

دیوان عالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و  33شعبه  33/06/3134مورخ  31/133/33رأی دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره 

ه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانوناً قابل ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به دست دارنده قبلی آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحی

 (.21-29باشد )همان، ادعا نمی

 

 اصل مدیونیت  -3-5

ننده تکلیفی بر کاگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته است، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت 

قانون مدنی، دادن مال دلیل مدیونیت نمی کند. اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند  962خود ندارد، زیرا به موجب ماده اثبات عدم بدهی 

 است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. 

 

 مسئولیت تضامنی اسناد تجاری در حقوق ایرانآثار 

 

 حق مراجعه برای وصول طلب -1

صل استقالل موجب ااز مهمترین آثار تضامن امکان مراجعه دارنده به کلیه امضاءکنندگان آن اعم از صادر کننده، برات گیر، ظهرنویس یا ظهر نویسان است. به 

ند. هدف از ئولیت می یابامضاها همین که سند تجاری امضاء گردید وصف تجریدی پیدا کرده و متعهدین آن به طور مستقل در مقابل دارنده آن )طلبکار( مس

ق. ت نیز تضمین حق دارنده این اسناد است تا طلبکار بتواند وثیقه یا وثایق شخصی را در جهت وصول طلب خویش در اختیار گیرد و دارنده  943وضع ماده 

 دریافت نماید. بتواند فارغ از هر گونه ایراد شخصی به آسانی با مراجعه به کلیه متعهدین، وجه مندرج در این اسناد را 

 

 حق اقامه دعاوی طلبکار به طرفیت هر یک از مسئولین -2

ق.ت به  943تواند به حکم ماده دارنده سند تجاری جهت دریافت طلب خود حق اقامه دعوا علیه کلیه امضاء کنندگان دارد. دارنده برات یا سفته و چک می

رد تعقیب قانونی قرار داده و به طرفیت همگی یا برخی از آنان اقامه دعوا نماید. اقامه دعوا دلخواه خویش هر یک از متعهدین را به صورت فردی یا جمعی مو

ینی مانع از ععلیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب سقوط حق رجوع به سایر مسئولین نخواهد شد و حتی اگر طلبی متکی به وثیقه عینی باشد داشتن وثیقه 

 گردد.رجوع دارنده به امضا کنندگان نمی

 

 اثر ورشکستگی هر یک از امضا کنندگان -3

هرگاه یک یا  کند. پسقانونگذار برای حمایت از دارنده سند تجاری اثر ورشکستگی هر یک از امضاکنندگان این اسناد را بر دیگر مسئولین آن تحمیل نمی

د )طلبکار( ای به حق دارنده سنگیرند و از این جهت صدمهر عهده میچند نفر از مسئولین برات، سفته یا چک ورشکست شوند دیگر امضاکنندگان سهم او را ب

 ق.ت(. این ماده بر اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی برتری داشته و به دارنده سند تجاری حق بیشتری در  923شود. )ماده وارد نمی
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رما کل مبلغ مندرج در سند تجاری را از مدیران تصفیه که قائم مقام تاجر وصول طلب خود نسبت به طلبکاران عادی می دهد و وی می تواند با ورود در غ

 ورشکسته )مسئولین برات( می باشند وصول نماید.

 

 از بین نرفتن وثایق و تضمینات -4

عینی و شخصی نیز از بین می ق ت( کلیه وثایق و تضمینات مربوطه اعم از  633در ضمان مبتنی بر نقل ذمه چون تعهد مضمون عنه به کلی ساقط می شود )ماده 

ق.ت(.  433ماده رود. اما در ضمان تضامنی به اعتبار عدم سقوط ذمه مضمون عنه، تضمینات و دفاعیات مربوط به مدیران اصلی و مضمون له باقی خواهد ماند )

ارنده ی دارندگان این اسناد )برات کش، برات گیر، دنماید ایرادات و دفاعیات فقط در روابط مستقیم و شخصالبته وصف تجریدی بودن این اسناد اقتضا می

زع گردیده و دیگر تاولی، ظهر نویس، منتقل الیه( قابل استماع باشد؛ زیرا سند تجاری وقتی از طریق ظهرنویس های پی در پی منتقل شد از رابطه اصلی خویش من

ان مثال، بی اعتباری و بطالن یک امضا موجب بطالن و بی اعتباری سایر امضاها نخواهد امضاکنندگان در مقابل دارنده، حق ایراد و دفاع نخواهند داشت. به عنو

 گردد.شد، یا فقدان محل برات در نزد برات گیر با عدم قبولی وی موجب زوال مسئولیت صادر کننده نمی

 عدم سقوط تعهد مضمون عنه با اسقاط تعهد ضامن -5

کنندگان مستقل بوده و دارای خصوصیت تعهد براتی است. تعهد براتی دارای خصوصیت یک طرفه است؛ به  در اسناد تجاری، ماهیت تعهد هر یک از امضاء

نابراین اگر تعهد ب این معنا که ماهیت تعهد هر یک از امضاء کنندگان )به غیر از تعهد ضامن که ویژگی تبعی بودن را دارد( در مقابل طلبکار مستقل می باشد؛

 گردید این امر موجب سقوط تعهد مضمون عنه نمی شود.ضامن تحت شرایطی ساقط 

 

 برائت ذمه سایر مسوالن با پرداخت دین از سوی هر امضاء کننده به همان مقدار  -6

را بر  نهمانطور که گفته شد، ماهیت تضامن التزام های متعدد برای پرداخت یک دین است. به عبارت دیگر، یک دین است که مسئولین متعددی پرداخت آ

بنابراین تعهد پرداخت از ناحیه هر یک از امضاء کنندگان به «. تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سر رسید معین»هده می گیرند و آن دین عبارت است از ع

 دارد: ق ت نیز در این زمینه چنین مقدر می  963همان میزان متعهدین و امضاء کنندگان دیگر را از دین پرداختی بری می نماید. ماده 

 «.کند اعتراضاگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند »

 

 مسئولیت مسئوالن برات به تادیه وجه

اری در این باره مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان برات، که مهمترین سند تجاز آنجا که تضامن در اسناد تجاری به حیثیت و اعتبار این اسناد اعتبار می بخشد 

 خاص می باشد، بررسی می شود:

 

 مسئولیت تضامنی مسئوالن برات   -1

بدهکار دارنده  د،ناز آنجا که مسئوالن برات، یعنی کلیه کسانی که برات را به عنوان برات دهنده، براتگیر، ظهرنویس، قبول کننده ثالث و ضامن امضا کرده ا

د. ماده دعوی کنبرات تلقی می شوند، در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از آنان اقامه 

معاً بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجت می تواند به هر کدام از آنها که» قانون تجارت که این اصل را بیان می کند مقرر می دارد که دارنده برات 943

؛ بدون آنکه مجبور باشد ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس «رجوع نماید

 های ماقبل خود دارد.

اسقاط حق رجوع به سایر مسئوالن برات نمی شود. این قواعد را قانون متحد الشکل ژنو نیز برقرار کرده  اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئوالن، موجب

ا، ه( و چیزی جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی، که خاص حقوق تجارت است، نیست. اجرای این قواعد، به پرداخت برات توسط ظهرنویس43است.)ماده 

، حق مراجعه به براتگیر را 943قبل از او قرار ندارد( منتهی می شود. صادرکننده ای که برات را می پردازد، به موجب ماده  ها و صادر کننده)که کسیضامن

 ول کرده بخواهد داشت؛ مشروط بر اینکه محل را قبالً به براتگیر رسانده باشد. این حق صادرکننده در صورتی به وجود می آید که براتگیر برات را ق
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رای مطالبه محل و ب هر گاه براتگیر با وجود آنکه محل به او رسیده، برات را قبول نکرده باشد، صادر کننده به استناد برات حق مراجعه به او را ندارد و باشد واال

 نیز خسارت احتمالی خود، باید به مقررات حقوق مدنی متوسل شود.

مام مسئوالن و به خصوص صادرکننده، در اسرع وقت از آن آگاه شوند. این آگاهی ها به آنها این اگر برات توسط براتگیر، قبول یا پرداخت نشود، بهتر است ت

ابق دو ماده زیر، این امر امکان را می دهد اقداماتی را که احتمااًل برای جلوگیری از زیان خود می توانند انجام دهند، به عمل آورند. در قانون تجارت ایران، مط

 و ظهرنویسها گذاشته شده است: به عهدۀ دارندۀ برات

اسله ردارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا م: » 934ماده 

 «.سفارشی دو قبضه، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد

 «.ز ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالعنامه فوق، آن را به همان وسیله به ظهرنویسان سابق خود اطالع دهدهر یک ا: » 932ماده 

د راحت تأکیص قانون متحدالشکل ژنو نیز برای عدم ارسال اطالعنامه به ظهرنویس و برات کش از طرف دارنده، ضمانت اجرایی معین نکرده است و به عکس، به

قانون اخیر که بیانگر این  42می کند شخصی که در مهلت معین شده توسط قانون مزبور، اطالعنامه نمی دهد، حقوق خود را از دست نخواهد داد. بند آخر ماده 

سارت رات، مسئول جبران خاصل است در ضمن اضافه می کند که اگر بر اثر سهل انگاری دارنده، ضرر و زیانی وارد شود، وی حداکثر تا میزان مبلغ اسمی ب

 وارده خواهد بود.

 مسئولیت تضامنی صادر کننده برات )برات کش( -2

حسوب ماولین کسی که برات را به گردش می اندازد و در مدار مسئولیت تضامنی قرار می دهد برات کش است. صدور برات به صورت ذاتی یک عمل تجاری 

ق ت(. برات کش با صدور برات خود را متعهد به پرداخت وجه آن در سررسید معین  9ماده  3غیر تاجر)بند  می شود اعم از این صادر کننده آن تاجر باشد یا

ولیت تضامنی در مسئنموده و ضامن قبولی برات نزد برات گیر می شود. این که برات دارای محل باشد یا فاقد آن و برات گیر آن را قبول نماید یا نه، تاثیری 

ق ت حق دریافت وجه آن از برات کش را خواهد داشت. برات به محض صدور و گردش، از منشاء اصلی و  943و  913رنده برابر مواد برات کش ندارد و دا

ارنده آن به د علت صدور خود منتزع می گردد و نسبت به وجه مندرج در آن موضوعیت می یابد. بنابراین بعد از صدور و ظهر نویس برات دیگر نمی توان علیه

معاف نماید  یاداتی از قبیل بطالن معامله، نداشتن اهلیت، جعلیت امضاء، ساقط شدن تعهد و غیره استناد کرد. برات کش ممکن است خود را از ضمانت قبولایر

ولیت ا حسن نیت دارای مسئولی نمی تواند خود را از مسئولیت پرداخت برات معاف سازد، چون او بوده است که برات را به جریان انداخته و در مقابل دارنده ب

ق ت موجب سقوط حق مراجعه دارنده به برات کش نخواهد شد. اما اگر دارنده برات موعد  933و  936تضامنی است و عدم رعایت مهلت های مندرج در مواد 

ه برات را نزد برات گیر تامین نموده است، های موضوع مواد مزبور را رعایت نکند و این مهلت ها منقضی شود در صورتی که برات دهنده ثابت نماید که وج

 دارنده حق اقامه دعوا علیه برات کش را از دست خواهد داد.

 

 مسئولیت تضامنی برات گیر  -3

مسئولیتی  هیچ گونه دبرات گیر با قبولی برات مسئولیت تضامنی خویش را نزد دارنده )طلبکار( تثبیت و مسجل می کند. وی تا زمانی که برات را امضاء نکرده باش

مل قبولی از د. عنخواهد داشت ولو این که برات کش محل برات را نزد وی تامین نموده باشد. برات باید نزد برات گیر دارای محل باشد تا منجر به قبولی شو

ش ی این رابطه است که برات کنظر ماهیت، ایقاع محسوب می شود که مبنای ایجاد آن از رابطه دینی بین برات کش و برات گیر حاصل می شود. به اتکا

ین حال، شرط امبادرت به صدور برات به روی برات گیرمی نماید. محل برات ممکن است هنگام صدور برات موجود باشد یا این که در سررسید تامین گردد. با 

تضامنی  بول برات گیر قرار گیرد باز چیزی از مسئولیتصحت صدور برات نبوده و تاثیری در حقوق دارنده آن ایجاد نمی کند. بنابراین اگر برات سازش مورد ق

ق ت( که برات گیر با قبولی برات ملزم به پرداخت  910وی نمی کاهد. معنی قبولی عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید است )ماده 

ق.ت(. وقتی برات گیر با امضاء کردن برات آن را قبول نمود در واقع  913)ماده آن وجه می باشد و قبولی او غیر قابل برگشت بوده و حق نکول نخواهد داشت 

دارنده  و متهعد اصلی برات محسوب می شودو این تعهد اصلی مبتنی بر همان رابطه دینی موجود بین برات گیر و برات کش است؛ زیرا قصد مشترک برات کش

برات گیر وجه برات را از او مطالبه نماید. قبول برات اماره وجود دین برات گیر به برات کش است و ظهور  بر این امر قرار گرفته است که دارنده با مراجعه به

 در اشتغال ذمه او دارد. این قبولی متضمن تعهد براتی است که این تعهد از خود ورقه برات که دارای شرایط شکلی خاصی 
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طه دینی نیست بلکه خود جنبه تاسیسی دارداعم از این که برات دارای محل باشد یا نباشد. قبولی است ناشی می گردد. عمل قبولی صرفاً مبین وجود یک راب

اقع شد ومعرف یک تعهد مستقل تجاری است. اصل استقالل امضاء ها و وصف تجریدی بودن آن ایجاب می کندکه وقتی برات از ناحیه برات گیر مورد قبول 

بسته شود. قبولی برات، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیران نیز نمی باشد بلکه تعهدی اصلی، مجرد و مستقل است که  باب ایرادات برات گیر علیه دارنده آن

 برات گیر به ناچار باید وجه مندرج در برات را به نفع ذی نفع آن کار سازی نماید و اال مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

 

 مسئولیت تضامنی ظهر نویس یا ظهر نویسان  -4

ل و انتقال می نقظهر نویس خود دارنده براتی است که آن را از طریق ظهر نویسی به دیگر منتقل می نماید. آن چه که به اسناد تجاری به مفهوم خاص قابلیت 

ر شکلی با زیرا اوالً، از نظ دهد موجب می شود این گونه اسناد در مبادالت نقش پول را ایفا نمایند؛ ظهر نویسی است. ظهر نویسی یک انتقال طلب ساده نیست؛

قال طلب مال کلی وضوع انتانتقال طلب تفاوت دارد و تابع تشریفات انتقال در حقوق مدنی نمی باشد. ثانیاً، از نظر ماهوی نیز با انتقال طلب فرق دارد. ثالثاً، م

قل معینی وجه نقد است. با انتقال برات رابطه حقوقی بین ظهر نویس و منتاست اعم از این که وجه نقد باشد یا غیر آن، حال آنکه موضوع ظهر نویسی انتقال مبلغ 

ارند. ظهر نویس دالیه قطع نمی شود بلکه ظهر نویس در مقابل منتقل الیه خود و دارندگان بعدی که برات را از طریق ظهر نویسی به دست آورده اند وسئولیت 

ر سررسید است و ممکن است ضامن پرداخت مخارج و خساراتی که در اثر نکول یا عدم پرداخت هم ضامن قبولی وجه برات و هم ضامن پرداخت وجه آن د

ق ت(. مسئولیت ظهر نویسی از این جهت تضامنی است که به منظور تضمین حق دارنده سند ایجاد شده است.  920و  913برات ایجاد می شود نیز باشد )مواد 

بررسی نمود، زیرا ظهر نویس زمانی دارنده برات بوده است و باید در مقابل منتقل الیه ضامن پرداخت و قبولی آن  این مسئولیت را نمیتوان در غالب عقد ضمان

داخت وجه برات می رباشد. در ظهر نویسی، رابطه ظهر نویس با انتقال گیرنده مستقیم خود قطع نمی شود بلکه او در مقابل ظهر نوسان بعدی نیز ضامن قبولی و پ

د ظهرنویس، تعهدی تضامنی، مستقل و دارای وصف تجریدی است و امضاء او از یک طرف تضامنی و از طرف دیگر تعهدی اصلی و مجرد است که باشد. تعه

دین تگی متعهکساوصاف تعهد براتی را دارا می باشد. جعلی بودن امضاء عدم اهلیت بعضی از امضاء کنندگان، فاقد محل بودن برات نزد برات گیر، احراز ورش

از پرداخت  نویس پس و دیگر ایرادات احتمالی، تاثیری در تعهد ظهر نویس در مقابل دارنده آن ندارد. با این حال، تعهد ظهر نویس جنبه نهایی ندارد بلکه ظهر

ن که دارنده نماید. قابل ذکر است برای ایوجه برات می تواند به برات کش، براتگیر و نیز به هر یک از ظهر نویسان ماقبل خود مراجعه و وجه پرداختی را مطالبه 

ق ت عمل نماید و اال به حکم  933و  936، 930از نظر قانونی بتواند ظهرنویس یا ظهر نویسان را مورد تعقیب قرار دهد باید به وظایف قانونی خود طبق مواد 

یت ننماید، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را از دست خواهد داد؛ همانطور ق ت در صورتی که دارنده برات، موعد های قانونی جهت اقامه دعوا را رعا 933ماده 

 که ظهر نویس ها نیز این حق را در رابطه با ظهرنویس ماقبل خود نخواهند داشت.

رات، کند. در مورد بنمیدر حقوق مدنی، انتقال دهنده طلب، با انتقال آن، در مقابل انتقال گیرنده فقط ضامن وجود طلب است و مالئت بدهکار را تضمین 

لتی ه، به هر عظهرنویس، عالوه بر تعهد به وجود طلب، مالئت مسئولین برات را نیز تعهد می کند. در واقع، تعهد او این است که هرگاه برات،  در سر وعد

 پرداخت نشد، او پرداخت خواهد کرد.

داخت برات است، چیزی که، گر چه قانون این در مورد آن صریح نیست،  ولی از مفاد ظهرنویس متعهد قبول و پر قانون تجارت فرانسه، 336به موجب ماده 

 توان استنتاج نمود.قانون تجارت آن را می 943ماده 

 الزم است ماهیت حقوقی و حدود آن را بررسی می شود:در اینجا برای بهتر شناختن مسئولیت ظهر نویس پس از ظهر نویسی،

 

 ماهیت حقوقی مسئولیت ظهر نویس  -1

قبول و پرداخت برات است، لیکن رویه قضایی این کشور چنین « ضامن»کند که ظهرنویس قانون تجارت فرانسه صحبت از این می 333با وجود آنکه ماده 

رفته است د. دیوان مزبور،  در واقع،  چنین تصمیم گدانکند، بلکه مسئولیت او را بیشتر از مسئولیت ضامن میضامنی را مشمول مقررات ضمانت مدنی تلقی نمی

ای که به موجب آن هرگاه حقوق طلبکار، به خاطر تسامح خود او، در که قواعد قانون مدنی در زمینه ضانت در ما نحن فیه قابل اعمال نیستند، به ویژه قاعده

ر از دارنده براتی که حق در مقابل یکی دیگبارت دیگر،  حتی در چنین صورتی،مقابل مضمون عنه )بدهکار( زائل شده باشد ضامن مسئول نخواهد بود. به ع

 قانون تجارت به دارنده حق  943تواند به ظهر نویس مراجعه کند. این قواعد در حقوق نیز قابل اعمال است که به  موجب ماده مسئولین برات ساقط شده می
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ند که ظهر رسارات،  و فقط به شرط عدم پرداخت و اعتراض، به ظهر نویس مراجعه نماید. این نکته میداده شده است،  بدون توجه به تعهد دیگر مسئولین ب

 نویس در حقوق ما نیز مسولیتی باالتر از ضامن دارد و قواعد ضمانت مدنی در مورد او قابل اعمال نیست.

 

 حدود مسئولیت ظهر نویس  -2

قانون تجارت این کشور صراحتًا این حق را به ظهر نویس داده است که مسئولیت خود  333دارد، چه ماده در حقوق فرانسه، در این رابطه، هیچ مشکلی وجود ن

جز در صورت  شرط خالف، ظهرنویس »دارد که: الذکر چنین مقرر میبه قبول و پرداخت برات و یا یکی از این دو شق را منتفی نماید. بند اول از ماده اخیر

کند نسبت به تواند، در عین اینکه در مقابل منتقل الیه بالفصل تعهد به قبول و پرداخت برات میظهر نویس، عالوه بر این، می« ستضان قبو و پرداخت برات ا

طی پیش بینی شده است. اثر چنین شر 333از ماده  9است که در بند « ممنوعیت ظهرنویسی مجدد»دارندگان بعد از او تعهد خود را محدود کند. این همان شرط 

سئولیتی نخواهد داشت. کنند ماین نیست که برات را غیر قابل ظهرنویسی کند بلکه چنین ظهرنویسی در مقابل کسانی که بعد از منتقل الیه برات را دریافت می

ی شود، اگر برات ظهرنویسمتفاوت است، چه، در صورتی که برات به حواله کرد نباشد. ظهرنویسی آن غیر ممکن است و « عدم حواله کرد»این شرط یا شرط 

 ظهرنویسی فقط در حد یک انتقال مدنی است و تابع شرایط آن خواهد بود.

قانون  936 در حقوق ایران،  مساله  مورد بحث خیلی روشن نیست. تنها  موردی که در آن مسئولیت  ظهرنویسی قابل محدود کردن است مورد منعکس در ماده

ر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و اال در مقابل اگر ظه»تجارت است که به موجب آن: 

اگر محدود کردن مسئولیت برات دهنده از جهت ضمانت قبولی و پرداخت مورد نظر قانونگذار «. تواند از مقررات مربوطه به برات استفاده کندآن ظهر نویس نمی

 نمود. بینی می. آن را پیش936مانند مورد ماده   بود،

 

 نتیجه گیری

متعلق  ضاامضاء در اسناد تجاری هم جزء شرایط شکلی سند محسوب می شود و هم شرط ماهوی است، اگر معلوم شود که امضای صادر کننده جعلی بوده یا ام

سند تجاری تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. این مسأله هرگز منافاتی با مسئولیت به شخصی فاقد اهلیت بوده است، چنین صادرکننده ای در قبال دارنده 

که امضا  ه کسیامضاکنندگان دیگر سند تجاری ندارد، زیرا مسئولیت در اسناد تجاری مبتنی بر اراده اشخاص است و در مورد جعل یا عدم اهلیت، اراده ای ب

، گرچه قانونگذار به صراحت از لزوم امضای صادرکننده سخنی نگفته است، اما 3139صدور چک اصالحی  متعلق به اوست قابل انتساب نمی باشد. در قانون

( قابل استفاده است. برخالف قانون تجارت، در الیحه جدید قانون 33( و ماده )1موضوعیت داشتن امضا در این قانون نیز از برخی مواد قانونی از جمله ماده )

ه اسناد تجاری، امضا موضوعیت یافته است و در تمامی امور و اعمال حقوقی راجع به اسناد تجاری، آنچه تحقق بخش اسناد مزبور تجارت و در اقسام سه گان

(در قبول 330( در صدور برات، ماده )301شناخته شده است، فقط امضا می باشد و جایگاهی برای مهر در کنار امضا در نظر گرفته نشده است. چنانکه ماده )

( در صدور چک 333( در صدور سفته و ماده )331( در مورد ضمانت، ماده)393( در ظهرنویسی برات، ماده)333( در قبول شخص ثالث، ماده)333ت، ماده )برا

 به این مطلب تصریح نموده است.

ن، بر قانون تجارت فعلی مغفول مانده است. بنابراینکته قابل توجه در الیحه قانون جدید، تصریح به لزوم امضا در مورد ضمانت در اسناد تجاری است که در 

ود و وی اهد باساس الیحه اخیر، هر گاه اسناد تجاری دارای مهر صادرکننده بوده ولی فاقد امضای ایشان باشد، چنین سندی برای شخص مزبور تعهد آور نخو

 ستناد کند.می تواند در مقابل دارندگان سند اعم از مستقیم و غیرمستقیم به این ایراد ا

ندارد.  وجودقانون تجارت ایران درمورد شرط عدم مسئولیت یا محدودیت مسئوالن اسناد تجاری خال فراوان دارد و حکم صریحی چه در جهت قبول یا نفی آن 

نباط قرار در برخی موارد مورد است اگرچه بتوان با استفاده از اصول حقوقی از برخی مواد قانون مزبور صحت شروط مزبور را حداقل نسبت به برخی مسئوالن و

، کنوانسیون ژنو درمورد چک مصوب 3310های مورد بررسی از جمله کنوانسیون ژنو درمورد سفته و برات مصوب داد. این درحالی است که در کنوانسیون

الملل سازمان متحد معروف به حقوق تجارت بین و کمیسیون 3333دسامبر  3المللی مصوب ، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین3313

 بینی شده است. کنوانسیون آنسیترال، احکام و مقررات صریحی درخصوص موضوع مورد بحث پیش
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فته س طور مطلق قابل پذیرش نیست خصوصا درمورددر نظام حقوقی ایران شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده مسئولیت درمورد صادرکنندگان اسناد تجاری به

گیر که متعهد اصلی پرداخت وجه برات است؛ زیرا پذیرش شروط مزبور با هدف اساسی اسناد تجاری مغایر بوده و به اعتبار و چک و همچنین درمورد برات

به  توان نسبتاده میسازد، ولی درمورد ظهرنویس تردید کمتری وجود دارد و درنتیجه باتوجه به اصول حقوقی از جمله اصل حاکمیت ارآنها لطمه وارد می

گیر درخصوص شرط عدم مسئولیت مقررات های مورد بحث نیز که اغلب مقررات مشابهی وجود دارد درمورد براتپذیرش آن اقدام کرد و در کنوانسیون

رات کمتر ط و قبولی جزیی بصریحی وجود ندارد که از آن عدم جواز قابل استفاده است اگرچه شرط محدودکننده مسئولیت باتوجه به پذیرش قبولی مشرو

 قابل تردید است.

اشد را به طریق قانونی در اختیار داشته بهر کس برات را امضاء کند )فارغ از تعهدات اصلی فی ما بین( مسئول پرداخت آن شناخته می شود و هر کس نیز آن

شود. این قواعد را قانون اسقاط حق رجوع به سایر مسئوالن برات نمیاقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئوالن، موجب محق دریافت وجه آن می گردد. 

( و چیزی جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی، که خاص حقوق تجارت است، نیست. اجرای این قواعد، به 43متحد الشکل ژنو نیز برقرار کرده است.)ماده 

قبل از او قرار ندارد( منتهی می شود. صادرکننده ای که برات را می پردازد، به موجب  ها و صادر کننده )که کسیها، ضامنپرداخت برات توسط ظهرنویس

آید که  ی، حق مراجعه به براتگیر را خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه محل را قباًل به براتگیر رسانده باشد. این حق صادرکننده در صورتی به وجود م943ماده 

 هر گاه براتگیر با وجود آنکه محل به او رسیده، برات را قبول نکرده باشد، صادر کننده به استناد برات حق مراجعه به او را براتگیر برات را قبول کرده باشد واال

 ندارد و برای مطالبه محل و نیز خسارت احتمالی خود، باید به مقررات حقوق مدنی متوسل شود.

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

سته به زمان ب همان مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس است، بر حسب مورد. ولی، بر خالف حقوق فرانسه مسئولیت قبول کننده ثالث در مقابل دارندگاه  برات

 ولیتی را خواهد داشت که شخصی که به نفع او برات را قبول کرده است.کند. بلکه دقیقاً همان مسئقبول فوق  نمی
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