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 چکیده

اسناد تجاري که وسيله پرداخت در معامالت تجاري هستند ابزاري جهت کمک به تنظيم روابط تجاري مانند خرید و فروش، حمل و نقل و 

ارائه خدمات و برقراري نظم بين تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهميت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقيق 

ا ضروري می نماید. نگارنده در  این پژوهش درصدد است به شيوه کتابخانه اي و مراجعه مستقيم به منابع و مآخذ و جامع درخصوص آنها ر

تحليلی به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئوليت امضاءکنندگان اسناد  -و با استفاده از فيش برداري به صورت توصيفی

یران با نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو  پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی تجاري در پرداخت وجه این اسناد در ا

 دقيق تري قرار دهد. 

 اسناد تجاري، امضاکنندگان، مسئوليت ، پرداخت وجه،  قانون تجارت.واژگان کلیدی : 
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Abstract  

 

Commercial documents which are the means of payment in commercial transactions are considered as 

tools to adjust trade relations such as buying and selling, transport and offering services and 

maintaining order between the traders and this role makes the mentioned documents more important 

and it makes necessary the establishment of detailed and comprehensive rules about them. The 

researcher aims to answer and discuss all the mentioned cases by using library method, by referring to 

the references directly and by using descriptive-analytical note-taking and the responsibility of the 

undersigned of commercial documents in payment for these  

 Keywords:commercial documents, Responsibility, the undersigned, payment, commercial law. 
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 مقدمه
این اسناد در تمامی کشورها واجد فوایدي هستند و اسناد تجاري، اسنادي عادي بوده و اعتبار و رسميت اسناد رسمی را ندارند ولی 

 قانونگذار براي آنها مزایایی در نظر گرفته که این امر سبب شده اسناد مذکور از اسناد عادي متمایز شده و داراي اعتبار و ارزش بيشتري

 نسبت به اسناد عادي باشند.

اوین مختلف مانند صادرکننده، ظهرنویس، ضامن، براتگير و شخص از زمان صدور سند تجاري تا زمان سررسيد، افراد متعددي تحت عن

کنند. کليه این افراد در مقابل دارنده سند مسئوليت تضامنی دارند. پس هرچه سند تجاري داراي امضاي بيشتري ثالث، سند را امضا می

 باشد از استحکام بيشتري برخوردار است.

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

گذار ما از آن الهام گرفته است نيز به این اسناد عنوان اسناد تجاري است. قانون تجارت فرانسه که قانونمعرفی نکرده «اسناد تجاري»

رچه برات، سفته وچک ازجمله اسنادند و حتی اگر ميان اشخاص غيرتاجر رد و اگ اي مقرر کرده است.نداده، بلکه براي هریک قواعد ویژه

شود، اما عنوان کلی اسناد تجاري به برات و سفته و چک محدود بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاري گفته می

ند؛ نظير قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق شود و دنياي تجارت مملو از اسنادي است که داراي چنين عنوانی هستنمی

به مشارکت، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري. باوجود این، در ایران، منظور از اسناد تجاري، معموال اسنادي است که از بسياري جهات 

 (1393. )اسکينی، اند از سفته و چکعبارتطور عمده اند و خصایص عمده آن را دارند و عالوه بر خود برات بهبرات شبيه

باشند، این اسناد تجاري، اسنادي هستند که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و به نفع دارنده آن، معرف وجود طلبی در سررسيد معين می

باشند. نظر به استفاده و چک می بخشند. از جمله مهمترین این اسناد برات، سفتهمی اسناد، انجام معامالت تجاري بين تجار را تسهيل 

و گسترده از این اسناد در معامالت و نقل و انتقاالت داخلی و خارجی، بررسی مسئوليت امضا کنندگان این اسناد در قوانين ایران و فرانسه 

 هاي قانونی در این خصوص اهميت شایانی دارد.کنوانسيون متحدالشکل ژنو در جهت 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 متعهّد سند ، قاعده«غير قابل استناد بودن ایرادات»قاعده 

اعی کند که به روابط او و ظهر نویسان پيشين با صادر کننده ناظر باشد. براي مثال اگر ادعا شود تواند در برابر دارنده آن دف)مدیون( نمی

که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است، یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادعا 

ست، ضایع نمی کند. )گلندي، را که از راه مشروع و با حسن نيت بر آن دست یافته ا دربردارنده کنونی سند پذیرفته نيست و حقوق کسی

1373) 

( قانون متحد الشکل 17یکی از آثار مهم اصل استقالل امضاها، غيرقابل استناد بودن ایرادات در بردارنده با حسن نيّت است. به بيان ماده )

نا است که صاحبان امضاي مورد تعقيب نمی توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی ژنو، اصل غيرقابل استناد بودن ایرادات به این مع

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

تبدیل تعهد، که بين صاحبان امضا با براتکش یا دارندگان قبلی)ید سابق(  مزبور شده و همچنين اموري مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر،

واقع می شود. با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نيست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادي مربوط به خود 

. ت صادر کننده در حين صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد استسند و تعهّد براتی باشد از قبيل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهليّ

 (1389آبادي، )برزش

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

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

 ایراد بگيرد و بگوید این نوشته مثالً برات نيست.

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

این شرایط، سند را از تجاري بودن و امتيازات خاص آن، از جمله مسئوليت تضامنی امضاء کنندگان، اصل استقالل امضاها و عدم رعایت 

قانون  226و  223عدم توجه به ایرادات خارج می سازد. مثالً چنانچه در برات نام محال عليه)براتگير( ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 
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ه بروات تجاري در مورد آن جاري نخواهد شد. در این صورت، هر امضاءکننده اي می تواند در مقابل دارنده با تجارت، مقررات مربوط ب

حسن نيت یا حتی بدون حسن نيت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئوليتی متوجه ظهر نویس 

چنان امتيازات مربوط از سوي ذي نفع، موکول به تنظيم و انتقال صحيح این اسناد است، هم نخواهد بود، زیرا استفاده از تضمينات قانونی و

هاي مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به که اگر دارنده، تکاليف مربوط به مرحله اجراي سند مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلت

توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئوليت کنند. از جهتی ضاء کنندگان مذکور میدهد و امهاي آنها را از دست میظهرنویسان و ضامن

 تواند ادعا کند که امضاي منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است. )همان(دیگر امضاکننده سند تجاري می

 

 اصل مستقل بودن امضاها -ب

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

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

نده با حسن نيت خودداري کند، زیرا صادر کننده به اعتبار امضاي خود در مطرح گردد، صادر کننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دار

 قبال دارنده سند تجاري مسئوليت دارد.

در صورتی که چک با امضاي اشخاصی باشد که فاقد اهليت جهت پذیرش »ژنو راجع به چک آمده است:  1931( کنوانسيون 10در ماده )

هاي مجعول یا امضاي اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دالیل دیگري نتوان تعهد از طریق چک هستند، یا چک تضمين امضا

امضاءکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنها چک امضا شده است متعهد نمود، مسئوليت سایر اشخاص امضاء کننده چک به قوت 

يز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این ژنو )راجع به برات( ن 1930( کنوانسيون 7ماده )«. خود باقی است

 (1376باب مقرر نشده است. )فخرایی، 

 

 اصل استقالل قلمرو تعهد -ج
نماید. این تعهد ناشی از امضاي سند تجاري است که امضاء کننده سند تجاري به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می

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

پرداخت وجه سند حاصل می شود. نتيجه عملی اصل استقالل تعهد سند تجاري این است که نه تنها ادعاي پرداخت وجه سند به ایادي 

خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخت نموده است و رسيدي هم از  قبلی دارنده سند پذیرفته نيست، بلکه اگر

خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگري بوده  و چک بابت بدهی جداگانه اي صادر شده است، در این 

زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی  صورت بار اثبات دليل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاري است،

 (1393است و تا زمانی که الشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقاي تعهد خوانده است. )صادقی مزیدي، 

 

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

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 

د، حکم به اشتغال که ایرادات و دفاعيات خوانده قابل استماع و در نتيجه دعوا مؤثر باشد، تا زمانی که وي ادعاي خود را ثابت نکرده باش

 ذمه او داده خواهد شد. بنابراین، در دعواي راجع به اسناد تجاري، خواهان جز ارائه الشه سند، تکليفی به ارایه دليل دیگر ندارد. بلکه

 وظيفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می باشد، براي اثبات ادعاي خود دليل اقامه نماید.

دیوان عالی کشور متضمن این معنا است که  18شعبه  19/06/1374مورخ  73/318/18در دادنامه شماره رأي دادگاه بدوي منعکس 

اصل بر اشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به دست دارنده قبلی آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحيه 

آقاي) الف( دادخواستی به » باشد. در بخشی از رأي مزبور آمده است؛ نمیمدیون به غير داین است که چنين ادعایی قانوناً قابل ادعا 

خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال بانضمام هزینه دادرسی به طرفيت آقاي )ش( تقدیم دادگاه حقوقی آمل 

ه چک هاي شماره... .. جمعاً مبلغ ... . ریال به وي بدهکار نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه فقر

و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی هاي بانک رسيدگی و صدور حکم را خواستار گردیده ... . خوانده الیحه تقدیم داشته ... و در آن 

تقدیم داشته و در آن اعالم  داشته رسيد مربوط به اعالم داشته وجه یک فقره چک را پرداخت نموده و رسيد دارم ... و خواهان نيز الیحه 

شخص دیگري بوده و او پولی بابت چک نگرفته است...، نظر به اینکه فتوکپی مصدق چک هاي اسنادي و گواهی هاي عدم پرداخت وجه 
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سته در قبال خواهان دارد و آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد داللت بر اشتغال ذمه نامبرده به ميزان خوا

دفاع خوانده به شرح الیحه ابزاري مبنی بر اینکه وجه چک شماره ... به موجب رسيد مورخ ... پرداخت شده است، موردي براي طرح دعوي 

ریافت مبلغ یک نيست. این استدالل به نظر دادگاه موجه نمی باشد، زیرا فتوکپی مصدق رسيد مورخ ... ابرازي خوانده ظاهراً حکایت بر د

ميليون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوي بابت چک آقاي )الف( را دارد که این ادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه 

تنا نمی قانون مدنی چنين ادعایی قانوناً قابل اع 271مدیون به غير داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده 

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

( قانون آیين دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ... ریال بابت اصل 519خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستنداً به ماده )

 )همان(«. ته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نغع خواهان محکوم می نمایدخواس

 

 اصل مدیونیت -ه
در حقوق مدنی پرداخت مال، دليل بدهکاري نيست، زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبيل قرض، عاریه، امانت و غيره باشد. 

کس مالی به دیگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چيزي به دیگري بدهد هر » قانون مدنی آمده است؛  265در ماده 

به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونيت ندارد. بنابراین، اگر کسی «. بدون اینکه مقروض آن چيز باشد می تواند استرداد کند

اگر کسی اشتباهاً » قانون مدنی مقرر می دارد؛  302د آن را بخواهد. ماده همين که ثابت کند مالی به دیگري داده است، حق دارد استردا

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

د ادعاي خود را ثابت کند. در اینجا اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته است، بای

کند. اما در مدنی، دادن مال دليل مدیونيت نمیقانون  265پرداخت کننده تکليفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد، زیرا به موجب ماده 

است که مدیون آن  اسناد تجاري اصل بر مدیونيت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاري به دیگري بدهد، اصل بر این

شخص بوده است. نتيجه عملی این اصل آن است که اوالً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعاي 

وقتی  اینکه مدیون نبوده است از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانياً، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگري پرداخت کرده باشد، تا

قانون مدنی  302و  265که عنوان قرض یا هر عنوان دیگري را که مفيد حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی تواند به استناد مواد 

استرداد آن را بخواهد. با این وجود، بایستی توجه داشت که اگر صادر کننده سند)مثالً چک( با ارایه دليل از جمله مندرجات متن چک یا 

ر نوشته یا دليل دیگري ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند ه

 را به او تسليم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر، ادعاي حق استرداد در مقابل انتقال گيرندگان بعدي سند قابل استماع نيست.

 

 اسناد تجاری برای تحقق مسئولیت امضاءکنندگانشرایط ماهوی 

 رضایت -الف

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

برات را تجاري، دليل رضایت صادرکننده آن است. البته، براي آنکه برات دهنده مسئول برات تلقی شود، الزم نيست که شخصا ذیل ورقه 

 مورد بررسی قرار می دهيم: امضا کرده باشد. در اینجا به ترتيب فروض صدور برات به عنوان اصيل و صدور برات به وکالت را

 

 :دهندهصدور برات توسط شخص برات
ت دهنده صادر براتی که بدون رضایت برا ترین طریق صدور برات است و اشخاص حقيقی همواره شخصا برات را امضا می کنند.این رایج

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

رضایت کسی که امضاء منتسب به او است ندارد. در حقوق فرانسه، که مانند هر سيستم حقوقی دیگر، این قواعد مورد عمل است، 

را تسهيل کرده است و موجب شده امضاء او جعل شود، مقصر تلقی کرده  ضایت به صدور برات نداده ليکن صدور آنصادرکننده اي را که ر

دانند. کسی که امضاء صادر کننده را جعل کرده است، البته ممکن است به عنوان جعل در و بر اساس مقررات مسؤليت مدنی مسؤل می

در انگلستان نيز، که شرط  (Ripert et Roblot, op cit, no 1958( )قانون جزا 150نوشته هاي تجاري جزائا محکوم شود )ماده 

صحت برات، امضاء آن توسط برات دهنده است و امضاء برات تنها دليل رضایت او تلقی می شود، هرگاه کسی امضاء برات دهنده را در برات 

 ,Richardson, op cit. )براتی فقط حق مراجعه به جاعل را داردجعل کند، برات دهنده به هيچوجه مسؤل نخواهد بود و دارنده چنين 

no 64) 
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رضایت صادرکننده کامل نخواهد بود مگر آنکه برات، پس از امضاء صادرکننده، توسط او به دارنده تسليم شده باشد. در حقوق فرانسه نيز 

ز تسليم شده باشد. معذلک، از آنجا که صادرکننده آنرا رضایت در صورتی وجود دارد که برات، پس از صدور توسط دارنده، توسط او ني

ایجاد کرده است، مسؤل خسارات ناشی از به جریان افتادن آن توسط اشخاص ثالث است. بنابراین در مقابل دارنده با حسن نيت مسئول 

 (Ripert et Roblot, op cit, no 1958. )خواهد بود

فکيک شد، هرگاه دارنده کسی باشد که بدون رضایت صادر کننده برات را تحصيل کرده و قبل از معذلک، در رابطه با دارنده باید قائل به ت

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

 یت به سبب عدم تسليم برات شد. را تحصيل نموده، در مقابل او نمی توان مدعی عدم رضا

و  (1383ز دیرباز مورد قبول حقوقدانان است )کاویانی، در حقوق ایران گر چه این نکته صراحتا در قانون پيش بينی نشده است، ولی ا

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

مالحظه ظاهر صحيح برات محق به مراجعه به مسولينی است که رضایت خود را ابراز داشته اند. البته، در حقوق ما چون حقوق کشورهاي 

دیگر، هر امضاکننده اي در حدود آنچه رضایت داده است مسؤليت خواهد داشت. بنابراین، صادرکننده در حدود آنچه حين صدور امضا 

است مسؤليت خواهد داشت و اگر بعدا تغييراتی در برات داده شد تغييرات مزبور به او ارتباط پيدا نمی کنند. همچنين است هرگاه کرده 

 (1375د. )ستوده، صادرکننده یک شرط اختياري در برات گذاشته باشد که در این صورت مسؤليت او در حدود همان شرط خواهد بو

 

 

 صدور برات توسط وکیل
وق فرانسه قيد وکالت در برات در صورت وجود قرارداد وکالت موجب مسؤليت کامل اصيل است و نه مسؤليت محدود او؛ همچنين در حق

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

به عبارت دیگر در حقوق فرانسه اصل بر مسوليت کامل شرکت است  ه و دارنده از این امر آگاه بوده است.خارج از حدود اساسنامه عمل کرد

مگر آنکه خالف آن ثابت شود، و خالف آن نيز با اثبات این نکته ثابت می شود که دارنده از اساسنامه خبر داشته است و اساسنامه مسؤليت 

 (1390)قره داغی،  شرکت را به عنوان اصيل محدود کرده است.

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

در برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگري صا»است به این عبارت:  227ایران که به وکالت در صدور برات اشاره دارد ماده 

ليکن، از آنجا که عدم پيش بينی قواعد دقيق از جانب قانونگذار ما را از جستجوي راه حل مسائلی که در عمل ممکن است بروز «. شود

نماید معاف نمی کند، الزم است با مراجعه به مقررات قانونی دیگر و اصول کلی حقوق، رژیم حقوقی صدور برات به وکالت را در حقوق 

 ایران بيابيم.

قانون تجارت اجازه صدور برات به دستور و حساب شخص برات دهنده را داده است. دستور برات  227نچه مسلم است این است که ماده آ

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

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

وضعيت مدیري که به وکالت از طرف شرکت سهامی عمل می کند مشخص  24/2/47رت مصوب در الیحه اصالح قسمتی از قانون تجا

مدیران شرکت داراي کليه اختيارات الزم براي اداره امور شرکت ميباشند :»... الیحه اخير مقرر می دارد که  118شده است. در واقع ماده 

اختيارات مدیران در اساسنامه یا به موجب  مشروط بر آنکه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن

تصميمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بين مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن 

ز حدود اختيارات پس، هرگاه مدیري براتی را به وکالت از طرف شرکت سهامی صادر کند، عنوان کردن این نکته که صادرکننده ا«. است

خود به موجب اساسنامه یا قرارداد ميان شرکت و مدیر خارج شده است مسموع نيست و شرکت )موکل( در مقابل اشخاص ثالث شخصا 

مدیران شرکت کليه اختيارات »مسؤل خواهد بود. در مورد شرکت با مسؤليت محدود نيز قانونگذار قيد خاصی در این رابطه کرده است:

اي نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غير این ترتيب مقرر شده باشد. هر قراردادي راجع به الزمه را بر

تفاوت این ماده با ماده « محدودکردن اختيارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است

هاي سهامی روشن است. در اینجا شرکت فقط در حدود اساسنامه مسؤل است. تجارت راجع به شرکت الیحه اصالح قسمتی از قانون 118

پس اگر اساسنامه حدودي براي اقدامات مدیر معين کرده باشد شرکت می تواند از انجام تعهد خود نسبت به دارنده برات در حدود مقررات 

 (1372عرفانی، ) اساسنامه سرباز زند.
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 اهلیت -ب

نجا که صدور برات یک عمل حقوقی است طبيعی است که صحت برات موکل به این باشد که صادرکننده داراي اهليت باشد. اما رژیم از آ

ر اهليت در امر صدور برات با آنچه در حقوق مدنی می گذرد تفاوت هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گيرد. به ویژه آنکه برخالف آنچه د

د، در برات اصل استقالل امضائات مسؤلين حاکم است و برات ممکن است از ناحيه شخص محجوري صادر شود و سپس امور مدنی می گذر

 .دست به دست بگردد

قانون تجارت، آنرا عمل تجاري محسوب می کند، حتی  632در حقوق فرانسه برات عمل تجاري شکلی تلقی ميشود و قانونگذار، در ماده 

باشد.حقوقدانان این کشور عقيده دارند که براي صدور برات و به طور کلی براي پذیرش تعهدات براتی باید اگر بين اشخاص غير تاجر 

 (Rodiere et Oppetit, op.cit, no53د. )صادرکننده اهليت انجام امور تجاري را داشته باش

سال به باال داشته باشند، الزم است ممنوع از تجارت  18اما براي آنکه اشخاص غير محجور بتوانند برات صادرکنند، عالوه بر آنکه باید از 

 نيز نباشند. این امر به این معنی نيست که صادرکننده برات باید حتما تاجر باشد، بلکه باید کسی باشد که بتواند عمل تجاري انجام دهد.

رگاه صادرکننده اهليت انجام اعمال تجاري را بنابراین ه د.حتی الزم نيست صادرکننده شغل خاصی داشته باشد تا بتوانند برات صادر کن

نداشته باشد. برات صادره از ناحيه او باطل است. معذلک، باید گفت که اوال درصورتی که صادرکننده اي که اهل نبوده به ضرر دارنده بال 

ممکن است در برات موجود باشد  جهت داده شده به دارنده باز پس دهد، ثانيا بطالن تعهد محجور اثري در اعتبار امضائات دیگري که

 ,Cass. 19 fev. 1856, D.56. I. 86ت. )ندارد. ولی بطالن تعهد محجور قابل طرح است حتی در مقابل دارنده با حسن نيت برا

S.56. I. 301) 

النهایه، بعضی گفته اند که در حقوق ایران این قاعده که، صادرکننده برات باید حين صدور اهليت داشته باشد مورد بحث و تردید نيست. 

واقعيت این است که صدور برات  (1380د. )صفري، چون صدور برات یک عمل تجاري است، صادرکننده باید داراي اهليت تجاري باش

م اعمال گرچه ذاتا تجاري است، ليکن صحت برات نياز به این ندارد که صادرکننده حتما تاجر باشد و یا اهليت تجاري داشته باشد و یا انجا

که اهليت انجام معامالت را دارد، کافی تجاري براي او ممنوع نشده باشد. اگر مثال یک قاضی دادگستري یک برات را صادر کند، همين

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

 

 خصوصیالملل اهلیت صدور برات در حقوق بین
اهليت شخص براي قبول تعهد در »که راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانين است:  1930ژوئن  7قرارداد ژنو، مصوب  2به موجب ماده 

مورد برات و سفته به موجب قانون ملی او تعيين می گردد. هر گاه قانون ملی مذکور صالحيت اعمال قانون کشور دیگري را اعالم دارد، 

به این ترتيب، به موجب این متن، در مورد اهليت امضاء کنندگان برات، اصل بر صالحيت قانون ملی « ابل اعمال خواهد بود.قانون اخير ق

شخص متعهد است. این اصل در حقوق بين الملل خصوصی اکثر دولتهاي امضا کننده قرارداد موضوع کنوانسيون مزبور، پذیرفته شده 

به این کنوانسيون نپيوسته، مقررات آن در سيستم حقوقی ما گنجانده نشده است و بنابراین، در این  چون کشور ما( 1386ت. )اخالقی، اس

 مورد ما به سيستم تعارض قوانين خود متکی هستيم.

تشخيص اهليت هر کس براي معامله کردن، بر حسب قانون دولت متبوع خواهد بود؛ مع ذلک، » قانون مدنی ایران: 962به موجب ماده 

یک نفر تبعه خارجه، در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل، واجد اهليت اگر 

نبوده و یا اهليت ناقص داشته است، آن شخص براي انجام آن عمل، محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعيت خارجی او، 

در واقع، هدف از وضع این ماده ایجاد ثبات و اطمينان  «.توان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد...مطابق قانون ایران نيز ب

ا در آن معامالتی است که بين اتباع ایرانی و اتباع خارجی در ایران صورت گرفته است. اتباع ایرانی حق دارند معامالتی را که در ایران ب

ند، صحيح تلقی کنند؛حتی اگر طرف خارجی، مطابق قانون دولت متبوعش واجد اهليت نبوده یا اهليت ناقص اتباع خارجی انجام می ده

داشته باشد؛ زیرا تبعه ایرانی توان اطالع تز کليه مقررات حقوقی کشورهاي بيگانه را ندارد و صرف اینکه با حسن نيت عمل می کند کافی 

نظریه » نظریه موسوم به  این قاعده در حقوق فرانسه نيز مورد قبول است و بر مبناي است و قانون خود او، وي را حمایت می کند.

 استوار است. (1371)اسکينی، « ليزاردي

به موجب قواعد حل تعارض ایران، اهليت اشخاص حقوقی نيز، تابع قانون ملی آنهاست. براي تعيين اینکه شخص حقوقی اهليت صدور 

ن هر گونه معامله برواتی را داشته است یا خير، باید به قانون دولت متبوع او مراجعه کرد و به این منظور، برات و به طور کلی، انجام داد

اشخاص حقوقی تابعيت مملکتی را دارند که » قانون تجارت می گوید: 591باید تابعيت شخص حقوقی مشخص شود. در این باره، ماده 
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اقامتگاه نيز اقامتگاه اداري یا مرکز اصلی شرکت است که مجامع عمومی و هيئت مدیره در منظور از «. اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

 (1386. )اخالقی، آنجا تشکيل می گردد و راجع به سرنوشت شخص حقوقی و روش کار آن تصميم گيري می شود

 

 جهت یا علت صدور برات -ج

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

که صادرکننده برات را امضاء می کند زیرا دارنده برات به او کاالیی فروخته یا به او خدمتی کرده است؛ براتگير برات را قبول می کند چرا 

 د و باید ثمن معامله و یا اجرت خدمت را به صادرکننده بپردازد. از صادرکننده برات کاالیی دریافت کرده و یا خدمتی دریافت خواهد کر

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  190ماده  4نشده است و بند  علی االصول الزم الرعایه است. اما در قانون مدنی ما صحبتی ازعلت معامله

معامالت صحبت می کند فقط جهت نامشروع را مبطل قرارداد تلقی می نماید. اما منظور از جهت در این ماده چيست؟ جهت عبارت از 

جهت پيش از معامله تصور ( 1389مامی، . )اداعی است که در یکی از متعاملين قبل از معامله پيدا می شود و سبب انجام معامله می گردد

قانون مدنی تصریح جهت معامله را در قرارداد ضروري  217می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد یا نگردد. ماده 

مري است که علت معامله ا«. اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است»ندانسته است ولی تأکيد می کند که 

متعاملين براي رسيدن به آن معامله را انجام می دهند و در هر قراردادي هميشه یکسان است. مثال در قرارداد بيع علت معامله براي بایع 

ید بر آن بود که قرارداد باطل است هميشه پرداخت ثمن است و براي خریدار تمليک مبيع. اگر ثابت شود که تعهد بدون علت است با

، چه فرض بر این است که تعهد کننده قصد انشاء و اراده واقعی بر انجام معامله نداشته است، چه تعهد کردن شخص عاقل، با (226ن: )هما

توجه به آثار تعهد، هيچ زمان بدون علت و مقصود نيست. معذلک، همانطور که قيد جهت در قرارداد ضروري نيست، قيد علت قرارداد در 

 شد. النهایه هرگاه ثابت شود که علت غير مشروع بوده است معامله باطل خواهد بود.آن نيز الزم نمی با

، (1384، کاتوزیانرات مختصري از آن اقتباس کرده است )در قانون فرانسه، که قانون مدنی ما شرایط اساسی صحت معامله را با تغيي

قانون مدنی تعهد بدون علت یا مبتنی برعلت غلط یا علت  1131صحبتی از جهت به عنوان باطل کننده تعهد نشده است و فقط در مواد 

قرارداد معتبر است اگر چه علت آن ذکر نشده »قانون مدنی نيز مقرر می کند که  1132غير مشروع، بال اثر قلمداد گردیده است. ماده 

که به وسيله قانون ممنوع یا برخالف خالق  علت زمانی غير مشروع است» اند:بيان شده 1123مشروع نيز در ماده موارد علت غير « باشد

 «حسنه ویا مخالف نظم عمومی باشد.

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

شود و یا به رابطه صادرکننده و کسان دیگري که برات را با  قاعده محدود است به رابطه ميان صادرکننده و کسی که برات به او واگذار می

سوء نيت تحصيل می کنند. صادرکننده در مقابل کسانی که با حسن نيت برات را دریافت می دارند، به خاطر صدور براتی که به جریان 

ه در این رابطه چنين رأي داده است که انداخته است، مسؤل است مشروط بر اینکه برات صورت قانونی داشته باشد. رویه قضایی فرانس

پرداخت ثمن فروش خانه اي که براي اعمال غيرمشروع فروخته شده بال اثر و براتی نيز که به عنوان وسيله پرداخت صادر گردیده باطل 

 (Cass. Req. 17 juill.1905, D. 1906,I. 72) است

جستجوي یک علت موضوعی، که مورد قبول نظریه پردازان کالسيک فرانسه به طور خالصه باید گفت که آهسته آهسته در فرانسه فکر 

بود، کنار گذاشته می شود و رویه قضایی جستجو می کند که به علت رنگ شخصی بدهد، یعنی دالئل شخص معامله کننده را نيز که به 

که طرفين را به انجام معامله کشانده است،  جهت ها و یا داعی هاتعبير می شوند به علت به معنی کالسيک کلمه، یعنی هدف مستقيمی

 مخلوط و جمع کند.
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 گیرینتیجه
طور مطلق قابل پذیرش نيست در نظام حقوقی ایران شرط عدم مسئوليت یا محدودکننده مسئوليت درمورد صادرکنندگان اسناد تجاري به

داخت وجه برات است؛ زیرا پذیرش شروط مزبور با هدف گير که متعهد اصلی پرخصوصا درمورد سفته و چک و همچنين درمورد برات

سازد، ولی درمورد ظهرنویس تردید کمتري وجود دارد و درنتيجه باتوجه به اساسی اسناد تجاري مغایر بوده و به اعتبار آنها لطمه وارد می

هاي مورد بحث نيز که اغلب مقررات يونتوان نسبت به پذیرش آن اقدام کرد و در کنوانساصول حقوقی از جمله اصل حاکميت اراده می

گير درخصوص شرط عدم مسئوليت مقررات صریحی وجود ندارد که از آن عدم جواز قابل استفاده است مشابهی وجود دارد درمورد برات

 اگرچه شرط محدودکننده مسئوليت باتوجه به پذیرش قبولی مشروط و قبولی جزیی برات کمتر قابل تردید است.

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

متعهد به پرداخت وجه آن در سررسيد معين نموده و ضامن قبولی برات نزد برات گير می شود. این که برات داراي محل باشد یا فاقد آن و 

ق ت حق دریافت وجه آن  249و  237یا نه، تاثيري در مسئوليت تضامنی برات کش ندارد و دارنده برابر مواد  برات گير آن را قبول نماید

از برات کش را خواهد داشت. برات گير با قبولی برات مسئوليت تضامنی خویش را نزد دارنده )طلبکار( تثبيت و مسجل می کند. وي تا 

ونه مسئوليتی نخواهد داشت ولو این که برات کش محل برات را نزد وي تامين نموده باشد. زمانی که برات را امضاء نکرده باشد هيچ گ

 برات باید نزد برات گير داراي محل باشد تا منجر به قبولی شود.

در حقوق فرانسه، مسئوليت شخص ثالث قبول کننده عين مسئوليت شخصی است که به نفع او دخالت شده است. در حقوق ما نيز 

قبول کننده ثالث همان مسئوليت صادر کننده و ظهر نویس است، بر حسب مورد. ولی، بر خالف حقوق فرانسه مسئوليت قبول  مسئوليت

کند. بلکه دقيقاً همان مسئوليتی را خواهد داشت که شخصی که به نفع کننده ثالث در مقابل دارندگاه  برات بسته به زمان قبول فوق  نمی

 ت.او برات را قبول کرده اس

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

 باشد.کسر موجودي می

قانون تجارت صرفاً بر مسئوليت تضامنی امضاکنندگان برات در خصوص اصل وجه برات ناظر است و به خسارت تأخير تأدیه  249ماده 

قانون تجارت در مورد سفته و چک نيز قابل اعمال می شود. هر چند تسري آن به  314و  309طی ندارد. این حکم مطابق مواد ارتبا

قانون تجارت باید به مسئوليت تضامنی امضاکنندگان برات نسبت به خسارت تأخير  304ضامن چک محل اختالف است. با توجه به ماده 

این قانون صورت گرفته، در مورد سفته نيز معتبر است. اما، در خصوص  309جه به ارجاعی که در ماده تأدیه قائل بود. همين حکم با تو

توان به مسئوليت تضامنی چک به دليل تفاوت مستند قانونی و با توجه به استثناء بودن مسئوليت تضامنی و لزوم وقوف بر قدر متيقن، نمی

قانون صدور چک، فقط صادرکننده  2أدیه قائل شد. بلکه، باید حسب ظاهر تبصره ماده تمام امضاکنندگان چک نسبت به خسارت تأخير ت

 را در این خصوص مسئول دانست.
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