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 چکيده

فاده از تجاري به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چك ؛است مهمترین هدف از صدور اسناد

باشند و از اوصاف خاصي اي ميآن اسناد به عنوان جایگزین پول است. این اسناد تابع مقررات ویژه

تجاري به جاي  نماید و سبب ایفاي بهتر نقش سندبرخوردارند كه آنها را از سایر اسناد متمایز مي

حال عليه الن پرداخت وجه سند، مانند صادر كننده، ظهرنویس، ضامن و مگردد. مسئووجه نقد مي

ق مندرج در ممكن است با دارنده ي سند تجاري راجع به قلمرو وظایف و تكاليف دارنده و یا حقو

تواند توافق مي سند به موجب اصل حاكميت اراده، در قالب شروط به توافقاتي دست یابند. نتيجه این

تبر و الزم االجراء از آن تكاليف یا وظایف باشد. آیا كليه توافقات در این زمينه معتغيير در هر یك 

رات و سفته گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یكنواخت كنوانسيون ژنو، راجع به بتلقي مي

ات و برخي از نظامهاي حقوقي دیگر به وضعيت و قلمرو اثر این توافق 1931، و چك 1930

 د. اد تجاري و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران  پرداخته مي شوخصوصي در اسن
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 مقدمه

ازاء ارائه ي خدمات در قراردادهاي تجاري داخلي به استفاده از سند تجاري براي تادیه ثمن یا ما

ول است. اهميت این اسناد به جهت خصيصه ي قابليت نقل و انتقال آنها، موجب المللي متداو بين

گردد، به طوري كه برخي المللي ميها و كسب اعتباردر معامالت تجاري بينآساني براي پرداخت

هاي الكترونيكي را به جهت همين خصيصه نسبت به این قبيل اسناد از نویسندگان جایگزین پرداخت

نظر از این كه ماهيت سند تجاري (. صرفMadueghuna, 1995:894اند )ي نمودهبيندشوار پيش

با كدام یك از نهادهاي حقوق مدني مانند عقد، ایقاع، ... انطباق دارد و یا آن كه ماهيت آن را، 

 1387؛ اسكيني، 355: 1388نوعي تاسيس حقوقي خاص حقوق تجارت بدانيم؛ )جعفري لنگرودي، 

(. تردیدي بر ماهيت قراردادي توافقي كه به شكل شروط تغيير دهنده ي 22، :1374؛ ستوده، 24:

مندرجات برات اعم از قلمرو حقوق و یا وظایف و تكاليف دارنده، كه بين دارنده و مسئوالن 

پذیرد، وجود ندارد. به عقيده ي برخي از نویسندگان آزادي پرداخت سند تجاري صورت مي

دهد به جاي آید و مقنن ترجيح ميين نظم در روابط مالي مردم به شمار ميقراردادها راه عادالنه تام

، 1372وضع قاعده براي تمام روابط نامحدود اجتماعي، توافق اشخاص را محترم بداند )كاتوزیان، 

باشد. اما  گستره ي اصل (. همين آزادي در قلمرو اسناد تجاري براي طرفين سند قابل تصور مي145:

، در مواد دیگري از 10ادها، به رعایت قوانين امري منوط است. مقنن عالوه بر ماده ي آزادي قرارد

ق.م. تاكيد بر رعایت قوانين امري و نظم عمومي در تنظيم قراردادها و  1295، 1288، 975قبيل 

ق.م. شرطي را باطل اعالم كرد كه نامشروع باشد. بدین  232از ماده  3اسناد نموده است. در بند 

گردد نباید خالف قوانين امري يب توافق خصوصي به شكل عقد یا در قالب شرط تنظيم ميترت

باشد.در فرض عدم رعایت آن به تعبير برخي از نویسندگان، در این موارد قانون به اراده، حاكميت 

(. 60: 1377آید )شهيدي، دهد و آنچه اراده انشاء نمود در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمينمي

قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه ها نيز قابليت استماع نخواهد  6این قبيل تعهدات وفق ماده 

هاي مختلف با توانند در زمينهداشت. طرفين سند تجاري، اعم از دارنده و مسئوالن پرداخت آن مي

بر واخواست یكدیگر توافق نمایند و سبب تغيير تكاليف دارنده گردند؛ مانند آنكه دارنده، تكليفي 
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نداشته باشد و یا تا زمان خاصي نسبت به اخذ قبولي و به رویت رساندن سند اقدام یا خودداري ورزد 

و همچنين توافق براي رجوع دارنده به ثالث در صورت نكول برات به عمل آید ... ظاهراً به موجب 

شد. اما باید مسلم گردد، اصل آزادي قراردادها باید این شروط و توافقات صحيح و الزم االجراء با

باشد و در دارد جزء قوانين امري نميقوانيني كه آن تكاليف و وظایف را براي اشخاص مقرر مي

زمره ي قوانين تكميلي است؛ چون مخالفت تراضي با قوانين تكميلي بر صحت و اعتبار عقد 

نند عرف تكميل قرارداد (. نقش این قوانين هما52: 1388اي وارد نخواهد ساخت )قاسم زاده، خدشه

(. در این صورت امكان تراضي و توافق برخالف آنها وجود دارد. اما 55: 1390است )رفيعي مقدم، 

اگر آن قوانين ناظر بر تكاليف را آمره بدانيم امكان چنين توافقي وجود ندارد. این قبيل تعهدات 

(.همچنين اگر توافقات 262: 1382نامشروع و مغایر قانون محسوب و فاقد اعتباراند )السنهوري، 

اند و به ضرر آنان آثاري را خصوصي متعرض حقوق اشخاصي گردد كه در قرارداد مداحله نداشته

قانون مدني اثررا  231به بار آورد، برخالف اصل نسبي بودن قراردادها تلقي خواهد شد. ماده ي 

د و تعهد به نفع ثالث نيز به طور استثنایي دانفقط درباره ي طرفين متعامالن و قائم مقام آنها موثر مي

پذیرفته شد. بالطبع ایجاد تعهد به ضرر دیگران، داراي وجاهت قانوني الزم نيست و  196در ماده ي 

(.  169: 1387تراضي اشخاص به ضرر كسي كه در قرارداد دخالت نداشت ،نافذ نيست )صفایي، 

در كننده یا ظهرنویس نه تنها بر روابط خود آنان موثر توافق بين دارنده با یكي از مسئوالن اعم از صا

 تواند به حقوق سایر اشخاص نيز منتهي گردد.باشد، بلكه دامنه ي این تاثير ميمي

باشند و گستره ي توافق اي از قوانين آمره و یا غيرآمره ميبنابراین شناسایي اینكه چه دسته

ست. به عقيده ي برخي از حقوقدانان، هر قانوني باشد ،مهم اخصوصي و شروط تا چه حدي معتبرمي

كه تراضي برخالف آن جائز نباشد آن قانون مصداق قانون امري است و اراده ي فرد برخالف آن 

(. جایي كه نسبت به امري بودن قانون تردید وجود داشته 214: 1387تاثير ندارد )جعفري لنگرودي، 

محدود ساخت، چرا كه اصل بر غيرامري بودن قوانين است  باشد و مسلم نباشد، نباید آزادي اراده را

(. اگر توافقات خصوصي كه راجع 29: 1387؛ جعفري لنگرودي، 153و149صص 1372)كاتوزیان، 

اعتباري آن توافق گردد و قانون صریحي بر منع آن توافق بدست نياید، دليلي بر بيبه حق واقع مي
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ر دارد و امكان اسقاط آن وجود خواهد داشت؛ در حالي وجود ندارد. زیرا حق در برابر حكم قرا

؛ بهرامي 218و  30صص 1387كه تراضي برخالف حكم پذیرفته نيست )جعفري لنگرودي، 

 (.42: 1379؛ قنواتي، 52، ص 1387؛ صفایي، 155، ص1372؛ كاتوزیان، 217: 1386احمدي، 

ط چيزي جزء تعهدات تبعي باشد، زیرا شروهمين وضعيت راجع به شروط نيز قابل تعميم مي

نيست، و اصل بر اعتبار آن خواهد بود و همين شروط هست كه با تغيير در وضعيت قرارداد آن را 

اگر كسي درباره دیگري تصميم »كند و به عقيده ي كانت به تامين نيازهاي اشخاص نزدیك مي

باره ي خودش بگيرد، ممكن است عدالت رعایت نشود و تجاوزي رخ دهد؛ ولي وقتي كسي در

(. 328: 1387)كاتوزیان، « تصميم بگيرد، دیگر نگراني از این كه عدالت از بين برود وجود ندارد.

گرددنيز باید قراردادهاي خصوصي كه بين دارنده ي سند تجاري با مسئوالن پرداخت سند واقع مي

آنچه كه مقنن آن را  معتبر تلقي گردد. اما این تراضي و شرط ممكن است صریحاً با قوانين آمره و

تكليف دانسته است تعارض یابد و یا با حقوق مسلم و مكتسبه اشخاص دیگر مغایرت پيدا كند و 

گاهي نيز شرط با مقتضاي وجودي موضوع مورد نظر، مباینت داشته باشد. در این صورت چگونه 

ندانست؟! بدین اعتباري آن روا ممكن است آن تراضي و شرط را معتبر  دانست و تردیدي بر بي

 ترتيب به توافق بين دارنده با سایر مسئوالن نسبت به تكاليف دارنده در این مقاله پرداخته مي شود. 

 اهميت اجراي وظايف و تکاليف دارنده ي سند تجاري  .1

مهمترین حق دارنده ي سند وصول وجه است و دارنده براي دستيابي به این حق به ناچار باید 

عنوان تكاليف قانوني رعایت نماید. در مواردي كه محال عليه از پرداخت وجه سند تشریفاتي را به 

نماید ضرورت رعایت آن تشریفات آشكار خواهد شد؛ زیرا عدم رعایت برخي از آن امتناع مي

باشد. اما نبایدآثار تمام اش بروز موانع براي دارنده در جهت وصول وجه سند ميتكاليف نتيجه

ا یكسان پنداشت.تكاليف دارنده ي سند تجاري، حسب اینكه آن سند برات، سفته وظایف دارنده ر

و یا چك باشد هميشه یكسان نيست. براي مثال ، موضوع اخذ قبولي، در سفته و چك موضوعيت 

نخواهد داشت. اما برخي از آن تشریفات مانند انجام واخواست و یا اخذ گواهي عدم پرداخت در 
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از سوي دیگر تكاليف دارنده داراي اثر متفاوتي از هم  1ضروري است.همه انواع سند تجاري 

خواهند بود. براي مثال، عدم اعتراض نكول در برات موجب آن خواهد شد تا دارنده ي برات از 

ق.ت از قبيل: درخواست ضامن و یا مطالبه ي وجه برات به  237بيني شده در ماده امتيازات پيش

ات رجوعي، محروم گردد؛ ولي با اعمال اعتراض عدم تادیه در طور نقد، از طریق صدور بر

باشد. برعكس ، اگر دارنده ي سررسيد، اصل حق رجوع وي به مسوالن پرداخت سند محفوظ مي

ق.ت و یا اعتراض عدم تادیه  274برات و دیگر اسناد تجاري نسبت به ارائه ي برات وفق ماده ي 

، 274ق.ت اقدام ننماید، به موجب مواد  286طبق ماده ي و همچنين اقامه دعوي  280وفق ماده ي 

اي ق.ت این امر سبب زایل شدن حق رجوع دارنده ي سند به ظهرنویسان و صادر كننده 289و  288

خواهد شد كه وجه سند را به محال عليه رساند. توافق در تغيير وظایف دارنده باید از این منظر 

ليف چيست و چه حقي از مجموع حقوق دارنده در فرض بررسي گردد كه  تاثير اعمال آن تك

گردد. البته توافق براي تغيير در تكاليف دارنده با وجود اعمال آن، حفظ و یا با نقض آن، ساقط مي

آن كه در تمامي موارد از حيث آثار یكسان  نيستند، اما رعایت مقررات آمره، در اثرگذاري آن 

ق بيشتري نگریسته و در مواردي اجازه ي اعمال آن داده شود كه نسبت به سایر مسئوالن باید با تعم

 با حقوق مكتسبه آنان در تعارض نباشد. 

 مصاديق  تکاليف موضوع توافق خصوصي در اسناد تجاري  .2

برخي از موارد بين دارنده ي سند تجاري و هر یك از مسئوالن سند توافقي در قالب شروط در 

رنده را از انجام بعضي از تشریفات قانوني معاف و یا در نحوه و زمان متن سند به عمل مي آید و دا

اعمال آن تغييراتي ایجاد مي نماید. توافقات مذكور در صورتي كه مغایر قانون نباشد، ممكن است 

دارنده را از هر یك از آن تكاليف معاف و یا تكاليف جدیدي براي وي ایجاد نماید.در ذیل به 

                                                           
هيات عمومي دیوان عالي كشور، واخواست برات و سفته  10/7/1369، مورخ 536طبق راي وحدت رویه ي شماره  - 1

قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چك نداشته و گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه به منزله  280مذكور در ماده 

 (  15/9/1369مورخ  13331باشد )روزنامه رسمي  شماره ي واخواست مي
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فقات بين دارنده و مسئوالن پرداخت سند راجع به تغيير در تكاليف دارنده مي مهمترین مصادیق توا

 پردازیم. 

 توافق نسبت به چگونگي اخذ قبولي در برات . 2-1

قانون  274در بين اسناد تجاري فقط براي برات به رویت و به وعده از رویت، وفق ماده ي 

مدت یكسال از تاریخ صدور برات مكلف  تجارت، دارنده به اخذ قبولي با مطالبه ي وجه آن ظرف

است. در این دو نوع از سند، زمان سررسيد با به رویت رساندن آنها، معين و یا از همان زمان قابل 

است و در برات به سررسيد معين و برات احتساب است. در سفته و چك از اساس اخذ قبولي منتفي 

اي بر اخذ قبولي بار نيست. زیرا است. بنابراین فایدهبه وعده نيز از تاریخ صدور، سررسيد آنها معين 

تكليف دارنده از حيث زمان دقيق مراجعه به محال عليه و مطالبه ي وجه روشن است و طبق ماده ي 

دارنده در آن تاریخ « دارنده باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند»دارد ق.ت. كه مقرر مي 279

تواند فراهم ساختن زمينه نماید.  هدف اوليه از اخذ قبولي ميمطالبه مي معين یا قابل تعيين، اقدام به

ي تعيين سررسيد و مهمتر از آن آغاز تكاليف دارنده براي رعایت تشریفات قانوني، در فرض عدم 

باشد. در برات به رویت نيز این طور نيست كه تادیه وجه از سوي محال عليه، براي اقامه دعوي 

هر زمان قادر به مطالبه وجه است با محدودیتي براي طرح دعوي مواجه نيست. چون دارنده چون در 

گردند اي كه وجه برات را به براتگير رساندند، مدیون واقعي سند تلقي نميدهندهظهرنویسان و برات

ق.ت یكي از مسئوالن پرداخت وجه، براي تضمين بيشتر حقوق  249و صرفاً به موجب ماده ي 

اند. از این حيث مقنن براي دارنده ي برات به رویت، همانند برات به وعده از ته شدهدارنده شناخ

رویت محدودیت هایي قائل شد و دارنده را مكلف داشت تا تشریفات قانوني را براي حفظ حقوق 

شد.زیرا از بيني نميخویش رعایت كند. البته بهتر آن بود تا در برات به رویت ،نيازي به قبولي پيش

آید، تكليف دارنده را مقنن محمول بر اخذ قبولي بر مي 274مذكور در ماده ي « پرداخت»بارت ع

اي بر آن بار نيست. به هرحال این تشریفات عبارات از مطالبه ي وجه یا اخذ قبولي ندانست وفایده

ي روز از تاریخ سررسيد و طرح دعوي وفق ماده  10، اعمال واخواست ظرف 279و  274طبق مواد 
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همان قانون از دست  290و  289باشد. ضمانت اجراي نقض تكاليف مذكور در مواد ق.ت. مي 286

اي كه وجه را به برات گير رسانيده است، تعيين رفتن حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و صادر كننده

 (.139:  1387؛ اسكيني، 77: 1374؛ ستوده، 160: 1373گردید )اخالقي، 

رسد تكليف اخذ قبولي یا مطالبه ي وجه، در برات به اي شدید، به نظر ميبا وجود ضمانت اجر

باشد و تراضي برخالف آن معتبر رویت و به وعده از رویت براي دارنده، جزء قواعد آمره نمي

اگر در برات ... براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر یا كمتري مقرر »ق.ت.  275است. زیرا وفق ماده ي 

ق.ت.است،  276مشابه این حكم ماده «.باید در همان مدت برات را تقاضا نماید...شده باشد دارنده 

اگر ظهرنویس براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات باید در »دارد كه اشعار مي

طبق این مواد در صورت سكوت و عدم توافق بين دارنده و « مدت مزبور تقاضاي قبولي نماید...

الزم االجراء بوده و دارنده باید به تكليف آن ماده عمل  274یا ظهرنویس، مفاد ماده  صادركننده و

كند. ولي اگر توافق شود، دارنده باید قبل از مدت یكسال و یا بيش از مدت یكسال براي اخذ قبولي 

ي هباشد و دیگر رعایت مدت مذكور در مادیا مطالبه وجه اقدام ورزد، رعایت این توافق الزامي مي

 ضرورتي ندارد.  274

ق.ت، اسقاط  277و همچنين در ماده ي  276و  275ضمانت اجراي این توافق نيز در ذیل مواد 

بيني امكان تراضي براي همان حق دارنده در برابر ظهرنویس و صادركننده قرار گرفته است. پيش

با حقوق دیگر مسئوالن سند  اعطاء مهلت بيشتر از یكسال به دارنده براي اخذ قبولي یا مطالبه وجه،

شان افزوده جهت بر مدت دغدغهمنافات خواهد داشت.چون آنان كه مدیون واقعي نيستند؛ بي

اي كه محل انتظاري ظهرنویسان و صادركنندهگردد؛ در حالي كه مقنن باید براي كاهش چشممي

مطالبه و اخذ قبولي برات را برات را تامين نمود، گام برداشته و اجازه ي توسعه زمان طوالني براي 

ندهد. همچنين درخصوص كاهش مدت زمان مطالبه یا اخذ قبولي هم باید به خاطر داشت، آن دسته 

اند نباید تحت تاثير قرار گيرند ودارنده بر اساس از مسئوالن كه ماقبل تراضي براي كاهش مدت بوده

اي در تراضي كه هيچ مداخله تراضي كه با، ایادي ماقبل خود به عمل آورد به این اشخاص

اند، حق رجوع داشته باشد و سبب تحميل مسئوليت بر این ظهرنویسان گردد. زیرا اگر زودتر نداشته
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از موعد دارنده براي قبولي مراجعه و سند نكول گردد، از همان تاریخ و پيش از سپري شدن مدت 

وق خاصي مانند درخواست ضامن و ق.ت. در برابر مسئوالن برات از حق 237یكسال، وفق ماده ي 

اطالع و ایادي ماقبل شود. قطعاً این امر ضرري بر ظهرنویسان بيیا پرداخت فوري وجه برخوردار مي

گردد. در عين حال اصل نسبي بودن قراردادها نيز نقض خواهد شد. طرف توافق دارنده وارد مي

 نكند. یرین ایجاد تعهد پس باید توافق تنها بين طرفين آن معتبر باشد و براي سا

توان از ق.ت. نتيجه گرفت كه دارنده ي برات را مي 278توان از ظاهر مفاد ماده ي اما آیا مي

مقررات فوق مانع »دارد تكليف اخذ قبولي و یا مطالبه ي وجه معاف نمود؟ این ماده اشعار مي

در «.ارداد دیگري مقرر گرددنخواهد بود كه بين دارنده ي برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قر

تواند تا یكسال از تاریخ برات به رویت و به وعده از رویت چون زمان مطالبه كامالً دقيق نبوده و مي

برات اطاله یابد و به ویژه در برات به وعده از رویت با به رویت رساندن برات، سررسيد آن تعيين 

توان ثابت نمود كه داشته باشد، چگونه مي شود؛  اگر اخذ قبولي با تراضي طرفين ضرورتي نمي

دارنده به محال عليه براي دریافت وجه مراجعه نموده است؟! آثار این معافيت زماني آشكارتراست 

شود. زیرا در فرض اخير، دارنده بيني ميكه شرط دیگري مانند مراجعه بدون هزینه براي دارنده پيش

توان احراز نمود كه از به اقامه ي دعوي. حال چگونه مينه نياز به واخواست خواهد داشت و نه ني

اي به محال عليه ،مستقيماً به شرط كننده و ایادي ماقبل او دارنده با سوء نيت نبوده و بدون مراجعه

مراجعه ننموده است؟!  به جهت تالي فاسد این شرط  نباید اجازه ي شرط معافيت دارنده را براي 

جه معتبر دانست؛ چون در برات به رویت اخذ قبولي عمالً توام با مطالبه ي اخذ قبولي یا مطالبه ي و

آن است و سررسيدي متعاقب قبولي متصور نيست. در برات به وعده از رویت نيز نقش اخذ قبولي 

كننده براي تعيين سررسيد انكارناپذیر است. اثر چنين شرطي كامالً به ضرر ایادي ماقبل و خود شرط

گردد.این شرط صرفاً ایي محال عليه از مراجعه و بار مسئوليت در برابر دارنده مياست وموجب ره

تواند موثر نمایند ميدر روابط طرفيني كه با علم خویش به قبول ریسك و تحمل ضرر مبادرت مي

ق.ت. تاب  278بوده، اما نسبت به دیگر مسئوالن پرداخت سند تجاري نافذ نيست. اما مفاد ماده ي 

آن را داراست تا طرفين سند تجاري در مواردي كه اخذ قبولي براي برات ضرورت ندارد  و توان
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توانند مراجعه براي اخذ قبولي را اجباري تلقي نمایند. فایده ي این شرط آنست ، صادركننده نيز مي

یا ظهرنویس پيش از سررسيد از وجود محل و یا پرداخت آن توسط برات گير اطمينان حاصل 

(. بنابراین نویسندگاني كه به طور مطلق قایل بر امكان معافيت 71: 1387كرد )اسكيني، خواهند 

دهند باشند نيز دليل متقني بر ایرادات وارده به دست نميدارنده از اخذ قبولي و مطالبه ي وجه مي

تا  761، 760، 759در مواد  1نویس الیحه ي جدید قانون تجارت(. در پيش251: 1351)راستين، 

ها رعایت گردید. اما این تفاوت 1311قانون تجارت مصوب  276، 275، 274حدودي حكم مواد 

شود و براي هر نوع توافقي دیده نمي 278آید، دیگر آزادي اراده ي مذكور در ماده به چشم مي

اي كه وجه برات را به برات گيز صراحتاً در كنار اسقاط حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده

 بيني شد. نيد، عدم امكان رجوع به ضامن نيز پيشرسا

 22راجع به همين موضوع در ماده ي  2راجع به مقررات سفته و برات 1930در كنوانسيون ژنو 

تواند شرط كند كه سخن گفته شد. به موجب این ماده در هر برات به طور كلي، برات كش مي

تواند توام با تعيين مهلت معين و یا ن الزام ميبرات براي اخذ قبولي به رویت برات گير برسد، و ای

بيني شد. زیرا با قيد این بدون تعيين مدت باشد. همين حق براي ظهرنویس هم در این ماده پيش

شرط تكليف برات از حيث امكان یا عدم امكان پرداخت آن در آینده به وسيله ي برات گير، زودتر 

ارائه ي قبولي و ممنوعيت آن جز در موارد استثنایي آشكار خواهد شد. شرط معافيت دارنده از 

پذیر است. استثناء در مواردي است كه برات به وعده از رویت باشد و یا در مواردي كه برات امكان

كنوانسيون  23باید نزد شخص ثالث و یا در غير از اقامتگاه برات گير قابل پرداخت باشد.  ماده ي 

از رویت باید ظرف مهلت یكسال از تاریخ سند جهت قبولي ارائه برات به وعده »بيني نمود پيش

                                                           
ماده، جهت بررسي و اعالم نظر  1261مجلس شوراي اسالمي، با  23/1/1391الیحه ي جدید قانون تجارت مصوب  - 1

شوراي محترم نگهبان، به آن شورا ارسال گردید و تاكنون مورد تائيد نهایي شورا واقع نشدومجددبه مجلس برگشت 

 داده شد. 
2- Geneva, convention on Bill of exchange and promissory notes, signed Geneva, june/7/1930.  
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تواند این مدت را كم یا زیاد نماید. ممكن است این مهلت توسط ظهرنویسان مي شود، صادركننده

 گردد: از جمع این دو مواد استنباط مي« هم كوتاه شود.

ولي ارائه نشود؛ براي اخذ قب  تواند شرط كند تا برات قبل از مدت زمان معيناوالً: برات كش مي

ر نتيجه دزیرا ممكن است برات كش شخصاً زمينه ي تامين محل برات را فراهم نياورده باشد و 

 برات از سوي برات گير نكول شود. 

ثانياً: در برات به رویت كه حداكثر ظرف مدت یكسال براي اخذ قبولي باید ارائه گردد امكان 

پذیر نيست و صادركننده هم حق كاهش و لي این نوع از برات امكانمعافيت دارنده براي اخذ قبو

هم حق افزایش از مدت یكسال را داراست؛ در حالي كه ظهرنویس صرفاً حق كم كردن مهلت 

 ارائه براي اخذ قبولي به كمتر از یكسال را دارد. 

اشته باشد؛ اما در تواند براي دارنده امتيازاتي ددر حقوق انگليس با وجود آنكه اخذ قبولي مي

سه مورد ارائه ي سند براي اخذ قبولي الزامي است. در مواردي كه برات به رویت باشد، ارائه براي 

اخذ قبولي، جهت تعيين سررسيد و نيز در صورتي كه برات در محلي دیگري به جز محل سكونت 

ن اگر طرفين اخذ و یا محل فعاليت تجاري متعهد قابل پرداخت اخذ قبولي الزامي است وهمچني

توانند قبولي را در برات شرط نموده باشند؛ در این صورت نيز اخذ قبولي الزامي است ولي طرفين مي

در خصوص كيفيت اخذ قبولي همانند استفاده از پُست توافق و براساس آن عمل نمایند. این امرهم 

صادر و یا تكميل شود به  پذیر است از حيث زمان انجام اخذ قبولي؛ پيش از این كه براتامكان

عمل آید و یا آن كه پس از انقضاء مدت و حتي پس از رد و عدم پرداخت، قبولي براساس توافق 

(. در حقوق امریكا نيز همانند حقوق انگليس طرفين Dobson, 1997, p.503به عمل آید )

ليف ارائه ي سند توانند به طور ضمني و یا صریح، جز در مواردي كه قانون الزامي نمود؛ تكمي

قانون متحدالشكل  3 -503ماده  1تجاري براي اخذ قبولي را اسقاط نمایند و همچنين به موجب بند 

 Dawson, 1975, P.pتوانند زمان آن را به طور متفاوتي تعيين نمایند )تجارت طرفين سند مي

824, 825 .) 
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 توافق براي رجوع به ثالث در صورت نکول برات  .2-2

شود، برات گردد و از سوي برات گير پذیرفته نميكه برات براي اخذ قبولي ارائه ميهنگامي 

بيني شد. به موجب این ماده پس قانون تجارت پيش 237نكول شده تلقي و مهمترین اثر آن در ماده 

ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده ي برات، باید ضامني براي تادیه ي از اعتراض نكول ظهرنویس

ه در سررسيد معرفي نمایند و یا وجه برات را با هزینه ي متعلقه به طورحال تادیه نمایند. برات وج

كش ممكن است اطمينان كافي براي قبول برات از جانب برات گير نداشته باشد؛ در این صورت 

 ، با دارنده ي برات در زمان صدور به توافق237براي جلوگيري از آثار نكول مندرج در ماده ي 

برسد كه دارنده مكلف شود، در فرض نكول برات، به شخص ثالثي مراجعه نماید و از او خواستار 

قبولي برات وپرداخت گردد. این تاسيس حقوقي موسوم به قبولي شخص ثالث است و به دو شيوه 

 ممكن است بروز نماید. در یك فرض از ابتداء صادر كننده نام شخص ثالثي را براي مراجعه دارنده،

برند د كه برخي از نویسندگان از آن به عنوان قبولي شخص ثالث جانشين نام مينمایبيني ميپيش

دهنده نام شخص ثالثي را براي قبولي در برات آنكه برات(. در فرض دیگر بي77: 1373)اسكيني، 

در برات و قيد نماید ثالث راساً به جهت روابط مالي كه با یكي از مسئوالن برات دارد به مداخله 

ق.ت. مورد پذیرش واقع گردید )اخالقي، 239نماید. فرض اخير در ماده ي قبولي آن مبادرت مي

(.  نویسندگان دیگرقبولي شخص ثالث در فرض اول را قبولي شخص ثالث منصوب و 107: 1373

اند )جعفري لنگرودي، قبولي شخص ثالث در فرض دوم را قبولي شخص ثالث غيرمنصوب ناميده

1388 :371 .) 

قانون تجارت ایران عليرغم مداخله ي شخص ثالث براي قبولي برات، همچنان  240ماده ي 

توان فایده مثبتي ، مي داند.اما باید گفت؛ نمي237دارنده ي سند را واجدحقوق مذكور در ماده ي 

؛اگر شخص براي قبولي شخص ثالث از نوع دوم قایل شد،  مگر اینكه این ماده این گونه تفسير گردد

نپذیرد. در فرض اخير دارنده  ثالث جهت قبولي مداخله نماید و دارنده ي سند قبولي ثالث را 

مندي از تواند از مزایایي اعتراض نكول استفاده نماید. یعني حق دارنده سند تجاري براي بهرهمي

به رد مداخله ق.ت قابل جمع با مداخله ي شخص ثالث نبوده؛ بلكه  237حقوق مذكور در ماده ي 
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تواند از پذیرش اشخاص ثالث به عنوان ضامن ثالث منوط است. همان طور كه دارنده ي سند مي

امتناع نماید، قبولي ثالث نيز باید مورد پذیرش دارنده واقع گردد؛ در نتيجه با پذیرش مداخله ي 

اشد. بنابراین  قبولي شخص ثالث دیگر دارنده نبایدحق استفاده از مزایایي اعتراض نكول را داشته ب

بيني نمود تا او به ثالث شخص ثالثي كه صادركننده و یا ظهرنویس با توافقي دارنده ي سند پيش

تواند از مواردي تلقي براي اخذ قبولي در فرض نكول برات گير و اعتراض نكول، مراجعه نماید؛ مي

ایف و تكليف دارنده و به تبع شود كه توافق بين دارنده و مسئوالن پرداخت برات، سبب شد در وظ

آن بر حقوق او دگرگوني ایجاد گردد. اگر این شرط معتبر تلقي گردد دیگر نباید دارنده قادر به 

مندي از امتيازات نكول باشد. در قانون تجارت ایران اعتراض نكول نسبت به مسئوالن سند و بهره

ارد.پس تصور قبولي شخص ثالث صرفاً راجع به فرض اول یا قيد نام ثالث در برات، هيچ حكمي ند

در فرض دوم است. بنابراین هنگامي توافق ميان دارنده و سایر مسئوالن در بين باشد و او بپذیرد كه 

به ثالثي همانند برات گير مراجعه نماید، در این فرض دارنده نقش ثالث را همانند برات گير پذیرفته 

حق مراجعه به سایر مسئوالن پرداخت برات را با اقامه ي  است و قبل از مراجعه به ثالث و نكول، او

دعوي و یا صدور برات رجوعي نخواهد داشت. از این جهت توافق بر مراجعه به ثالث تاثير بر 

تكاليف دارنده دارد. زیرا او مكلف به مراجعه به شخص ثالث و اخذ قبولي و مطالبه وجه از او 

ال تكليف اخيرالذكر، دارنده مجاز به اعتراض نكول و حق باشد. از سوي دیگر تا قبل از اعممي

ق.ت. استنباط مي شود؛مقنن با تراضي  240و  239برخورداري از مزایایي آن نيست. از فحواي مواد 

بيني تكليف خاصي براي دارنده و مراجعه او به شخص ثالث را پيش از اعتراض عدم طرفين بر پيش

توان ضمانت اجراي آن را نيز حسب برات مخالفتي ندارد و ميتادیه و اقامه دعوي به مسئوالن 

شرط، عدم استماع دعوي دارنده در فرض عدم رعایت توافق تلقي نمود. اما ظهرنویساني كه قبل از 

اند را نباید متاثر از توافق بين دارنده با، یكي از مسئوالن پرداخت برات را امضاء و ظهرنویسي كرده

 (.511: 1387چيلي، این شرط دانست )دمير
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راجع به برات و سفته، در خصوص اثر مداخله و قبولي  1930كنوانسيون ژنو  561در ماده ي 

شخص ثالث در مواردي كه در برات قبولي یا پرداخت به وسيله ي شخص ثالث تعيين شده باشد، 

پيش از مراجعه به تواند آن شرط را نادیده انگاشته و به شرط كننده و ایادي مابعد او، دارنده نمي

ثالث تعيين شده در برات رجوع نماید. اگر دارنده با مراجعه به ثالث تعيين شده با عدم قبولي او 

آید . در غير كننده و ایادي بعد از وي فراهم ميمواجه گردد، پس از اعتراض زمينه مراجعه به شرط

بيني چنين شرطي سبب ایجاد این صورت حق او ساقط خواهد شد. از این جهت در كنوانسيون پيش

تكاليفي براي دارنده و نيز تحدیدي در اعمال حقوق عادي وي براي مراجعه مسئوالن برات 

 گردد. مي

معيني  بيني شود، در صورت عدم قبولي برات گير به شخصدر حقوق انگليس اگردر برات پيش

ه و قادر یت آن شرط نبودمراجعه شود، با وجود چنين شرطي دارنده ي سند تجاري متعهد به رعا

صرف نظر  است تا نسبت به اعتراض عدم قبولي برات اقدام ورزد و از استفاده آثار شرط مذكور

 (.Dobson, 1997, P.504نماید )

 توافق نسبت به تغيير زمان پرداخت )سررسيد(  .2-3

ن پرداخت وجه ممكن است بين دارنده با مسئوالن برات، به ویژه محال عليه، راجع به تغيير زما

توافقي ایجاد شود. در فرض آنكه این توافق معتبر باشد، با این پرسش مواجه خواهيم شد،آیا تكاليف 

گردد یا خير؟! در قلمروي حقوق مدني چگونگي دارنده به تبع این شرط دست خوش تغيير مي

اي قواعد خاصي پرداخت دین از حيث امكان یا عدم امكان تجزیه دین و اعطاء مهلت به مدیون دار

ق.م. الزام طلبكار را از  277است و از حقوق تجارت متمایز است. زیرا، عليرغم آنكه صدر ماده ي 

له را به تواند متعهدمتعهد نمي»ناحيه ي مدیون براي قبول بخشي از دین ممنوع دانست و مقررنمود 

ولي حاكم »... آمده است اما در ذیل همان ماده « قبول قسمتي از موضوع تعهد مجبور نماید...

                                                           
1- Article 56: "There may be  acceptance by intervention in all cases wehere the holder has a 

right of recourse before maturity on abill which is capable of acceptance…"   
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آن قانون در مبحث  652ماده ي «. تواند نظر به وضعيت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهدمي

در موقع مطالبه ي حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت یا »دارد قرض نيز اشعار مي

مدیون قادر است )كاتوزیان،  جملگي مبين آن است ،دادگاه به اعطاء مهلت به« دهداقساطي قرار مي

توانند بدون رضایت محاكم نمي»دارد ق.ت. كه مقرر مي269(. برعكس در ماده ي 225: 1387

نشان از آن دارد كه تغيير سررسيد اسناد تجاري « صاحب برات براي تادیه ي وجه برات مهلتي بدهند

واهد بود و اقدام حاكم مبني در سرنوشت اقتصادي و تجاري مسئوالن آن سند و دارنده اثرگذار خ

 گردد. بر اعطاء مهلت به محال عليه برخالف قانون و غيرمعتبر تلقي مي

توان آثار ناشي از سررسيد را صرفاً متعلق به دارنده دانست و او مخير به هر با این حال، آیا مي

را رسيدن سررسيد نوع تراضي با محال عليه از حيث پرداخت پيش از موعد و یا اعطاء مهلت پس از ف

اي دانست؟ اثر تراضي دارنده و محال عليه به طور مطلق قابل پذیرش نيست ؛ زیرا هيچ اراده

تواند بدون رضایت دیگري، سایه حق مالكيت خود را در ملك دیگران دخالت دهد و به سود نمي

باشد )ثالث( ميیا به ضرر دیگران اقدام ورزد. این عمل مخالف با آزادي و حاكميت اراده اشخاص 

و باید تنها وسيله ي ارتباط بين اشخاص از حيث حقوق و تعهدات را تراضي آنان دانست )كاتوزیان، 

(. تراضي بين دارنده و محال عليه ممكن است به ضرر دو گروه از اشخاص منتهي شود و 89: 1370

 سبب شود تا در اعتبار آن تراضي تردید حاصل گردد. 

گردد پيش از فرا رسيدن است كه بين دارنده با محال عليه توافق مي: در مواردي فرض اول

سررسيد، وجه به دارنده پرداخت شود. این توافق  به حقوق اشخاص ثالثي ضرر وارد مي كند  كه 

دارنده قانوني و واقعي بودند، امابه جهت گم شدن سند و یا خارج شدن سند به طور غيرقانوني 

عه به محال عليه قادر نيستند. در نتيجه توافق دارنده ي ظاهري و غيرقانوني ازدست آنها، نسبت به مراج

با محال عليه، پيش از فرا رسيدن سررسيد، نوعي تردید در صحت اقدام آنان و بيم تباني وجود 

ق.ت. تاكيد دارد وجه برات در سروعده تادیه گردد و در  256خواهد داشت. بدین دليل ماده ي 

پرداخت كننده پيش از موعد در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات  صورت نقض این حكم

حقي دارند مسئول است. برعكس پرداخت در سر وعده در فرض آنكه خطا و تقلبي از سوي برات 
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گير مشاهده نگردد سبب برائت ذمه ي وي در برابر هر مدعي بعدي خواهد شد.چون برات گير به 

(. مشابه این حكم در 123: 1387؛ اسكيني، 72: 1374د )ستوده، وظيفه ي قانوني خویش اقدام ورزی

دارد: بيني گردید. صدر این ماده اشعار ميكنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته پيش 401ماده ي 

توان به دریافت پيش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر برات گير قبل از دارنده ي برات را نمي»

 « پرداخت كند مسئوليت خواهد داشت.سررسيد وجه برات را 

ير اعالم : راجع به توافقي است كه به موجب آن دارنده با اعطاء مهلت به برات گفرض دوم

ین تراضي بر اگردد. تالي فاسد نماید و عمالً زمان سررسيد با تاخير و تغيير مواجه ميرضایت مي

ا به رمي كه صادركننده وجه سند گردد. هنگاحقوق برات كش، ظهرنویسان و ضامنان آشكار مي

د كه وي محال عليه رسانيده است وضعيت وي از این حيث مشابه ظهرنویسان و ضامنان خواهد بو

امين شده تاي كه محل وجه نزد او نيز مسئول تادیه وجه است و مدیون واقعي برات، قبول كننده

ني هاي ناشي از اتمه بخشيدن به نگراباشد.این مسئوالن تنها در انتظار تادیه وجه سند و خاست، مي

 باشند. ق.ت. مي 237عدم پرداخت وجه و آثار اعمال نكول از قبيل مفاد ماده ي 

مهمتر از همه آنكه اگر در فاصله ي بين سررسيد تا مهلت تمدید شده و موخر، برات گير 

واهد شد. ازاین ورشكسته گردد قطعاً عواقب وخيم ورشكستگي دامن گير سایر مسئوالن برات هم خ

رو، تراضي بين دارنده با برات گير قبول كننده در صورتي كه با موافقت ظهرنویسان و صادركننده 

تواند معتبر باشد و در غير این صورت حق رجوع دارنده به صادركننده و ظهرنویسان به عمل آید، مي

به كسي كه قبولي نوشته  اگر دارنده ي برات»دارد ق.ت اشعار مي 257گردد.  ماده ي ساقط مي

هاي ماقبل خود و برات دهنده كه به مهلت مزبور رضایت مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنویسي

مفاد این ماده باید نسبت به ضامن، ایادي و مسئوالن ماقبل توافق «. اند حق رجوع نخواهد داشتنداده

ن به مسئول دانستن مضمون عنه منوط نيز قابليت اعمال داشته باشد و نباید گفت چون مسئوليت ضام

است، و به ذكر نام ضامن نيازي نيست؛ زیرا در برخي از موارد مسئوليت ضامن به اعتبار اصل استقالل 

                                                           
1- Article, 40: "Theholder of abill of exchange cannot be compelled to receive apayment there 

of before matarity…"  
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 249امضاها محقق وپابرجاست ولي مسئوليت مضمون عنه منتفي است. هر چند بخش آخر ماده ي 

عليه یا ظهرنویس را كرده دهنده یا محالتضامني كه ضمانت برا»... دارد ق.ت. ایران كه مقرر مي

به ظاهر این اصل را نسبت به « فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است

باشد. این ماده اشعار مي 1930مقررات كنوانسيون ژنو  32ضامن نپذیرفت؛ اما موید این امر مفاد ماده 

ر دارد ولو تعهدي را كه او تضمين نموده است به هر دليل مسئوليت ضامن همواره اعتبا»... دارد مي

كنوانسيون ژنو  27همين حكم در ماده « به غير از ایراد مربوط به شكل ظاهري سند، باطل باشد...

 راجع به چك نيز  عيناً آمده است.  1931

ات در خصوص امكان توافق بين دارنده با محال عليه براي اعطاء مهلت پس از سررسيد مقرر

و مخالفت آن با  40بيني نشد. از سكوت كنوانسيون در ماده ي خاصي در كنوانسيون ژنو پيش

پرداخت پيش از موعد و تاكيد بر برائت برات گير با پرداخت در سررسيد، مبين آن است؛ پرداخت 

وق در سررسيد الزامي بوده و اجازه ي توافق دیگري به دارنده با محال عليه به دليل تعرض به حق

 سایر مسئوالن نداده است. 

به نظر برخي از نویسندگان چنين توافق و تغييري نسبت به سررسيد در كنوانسيون ژنو معتبر 

تر نمود. رعایت این امر، الزامي است و صرفاً بين طرفين توافق توان سررسيد را طوالنينيست و نمي

بيني نمود تا نسبت به سایر تن برات پيشتوان این چنين تغييري را در متواند موثر باشد و نميمي

اشخاص موثر باشد.چون این شرط حق طرح دعوي دارندگان سند را با تاخير، مواجه مي سازدو در 

(.در حقوق Balogh, 1934: 174بيني نشد )كنوانسيون هيچ تصریح و جوازي براي این حق پيش

دارد كه شرط نماید، در صورت بروز یك امریكا، امكان این توافق بين دارنده و مسوالن سند وجود 

واقعه ي خاص، وجه سند تجاري به طور یك جا و بدون توجه به تاریخ سررسيد آن قابل مطالبه و 

قانون  3-108پرداخت باشد. اعطاء مهلت براي پرداخت وجه سند به موجب بند ب از ماده ي 

بيني شد. اما اعمال تمدید ه پيشمتحدالشكل تجارت آن كشور به مدت معقول و متعارف براي دارند

بيني تحقق وقوع یك حادثه یا انجام یك عملي پس كننده ، به پيشمهلت براي صادركننده و قبول

 .(Roger, 1997:457از سررسيد منوط است )
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در پاسخ به این پرسش كه آیا توافق دارنده و محال عليه نسبت به تغيير سررسيد موجب تغيير  

 گردد یا خير؟ باید گفت: ف دارنده نيز ميدر وظایف و تكالي

اگر پرداخت پيش از موعد واقع گردد و متعاقب آن مدعي جدیدي معترض پرداخت  اوالً:

پيش از موعد نگردد، دیگرامكان انجام تشریفات قانوني اعم از واخواست یا طرح دعوي وجود 

 تفي است. ندارد. زیرا دارنده به حقوق خویش رسيدو هر نوع اقدام دیگر من

گردد و در مواردي كه توافق دارنده با محال عليه منتهي به تغيير سررسيد و تاخير آن مي ثانياً:

نماید ؛ دارنده در نهایت محال عليه نسبت به پرداخت وجه پس از انقضاء مهلت جدید نيز امتناع مي

ئل به تفكيك شد. اگر تراضي باشد؛ باید بين دو مورد قابه ناچار مكلف به اعتراض و اقامه ي دعوي 

 257براي اعطا مهلت بدون توافق صادر كننده و ظهرنویسان بود، در این صورت به موجب ماده 

ق.ت. دارنده از اساس حق مطالبه ي خویش را به مسئوالن اخير از دست داده و در برابر آنان رعایت 

دي كه تراضي براي اعطاء مهلت تشریفات قانوني در موعد مقرر فاقد موضوعيت است. ولي در موار

با توافق صادركننده و ظهرنویسان باشد، طبيعي است از آثار این تراضي در اعطاء مهلت، تغيير 

باشد. در این سررسيد و مطالبه ي وجه با تاخير از سررسيد واقعي و عمالً در زمان مقرر جدید مي

كند، كليه ي وظایف دارنده باقي بوده صورت اگر در آن تاریخ محال عليه نسبت به پرداخت اقدام ن

و صرفاً زمان انجام آن تغيير یافت. بنابراین تاریخ مقرر جدید مبدأ آغاز انجام تشریفات تلقي 

توان این ایراد را مطرح نمود؛ چون واخواست یا اقامه ي دعوي به ترتيب در برات گردد و نميمي

)گواهي عدم پرداخت( و اقامه ي دعوي روز  15روز و در چك ظرف  10و سفته ظرف یكسال و 

ظرف یكسال به عمل نيامده است دارنده حق رجوع به ظهرنویسان و صادركننده را از دست خواهد 

داد. بنابراین تاریخ مورد توافق نسبت به طرف هاي توافق قابل اعمال است. اما حق رجوع دارنده به 

قات جدید حاصله و همچنين تامين محل در برات محال عليه نيز به دليل وجود رابطه ي طرفيني، تواف

 319و چك نزد محال عليه، از سوي صادركننده و عدم امكان استيفاء بدون جهت وفق مفاد ماده 

عليه در تاخير سررسيد، ق.ت. هميشه محفوظ و مصون از ایراد است.به رغم توافق دارنده با محال
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و جدید به عمل آید.در نظریه ي مشورتي اداره ي  باید وظایف قانوني دارنده در تاریخ توافق شده

، راجع به تغيير سررسيد سفته آمده 22/1/1375مورخ  407/7حقوقي قوه ي قضائيه به شماره ي 

با توجه به اینكه قانون تجارت صریحاً یا ضمناً مخالفتي نسبت به تمدید تاریخ سررسيد نشده »است : 

هم به طور ضمني تمدید مهلت سررسيد پذیرفته شد ازاین  آن قانون 257، 308، 307است و در مواد 

ق.م. تمدید مهلت سررسيد مقيده در آن به وعده ي دیگري كه مورد  10رو، با توجه به ماده ي 

توافق طرفين قرار گيرد بدون اشكال است و در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته مالك عمل 

اهد بود؛ ولي در صورتي كه این كار بدون اطالع براي واخواست و سایر اقدامات قانوني خو

ظهرنویسان صورت گرفته باشد ، به ظهرنویس ها ارتباطي نخواهد داشت و مسئوليت تضامني 

(.در 300: 1385ق.ت. منتفي خواهد شد )ساسان نژاد،  257ظهرنویسان به صراحت ماده ي 

ق.ت. فعلي رعایت  257اد ماده ي عيناً مف 742نویس الیحه ي جدید قانون تجارت در ماده ي پيش

را نيز در كنار نام برات دهنده و ظهرنویسان ذكرشد. ازاین رو، دارنده به هيچ « ضامنان»و عبارت 

یك از مسئوالن اخير، در صورت مخالفت آنان با اعطاء مهلت به محال عليه حق رجوع نخواهد 

 داشت. 

 ست )مراجعه، بدون هزينه( توافق نسبت به رجوع دارنده بدون انجام واخوا .2-4

دارنده ي سند تجاري در مواردي كه سند تجاري حسب مورد با نكول یا عدم تادیه از سوي 

ي )اعتراض نكول(، ماده 236عليه مواجه گردید، مكلف به رعایت تكاليفي مندرج در ماده ي محال

قانون تجارت )اقامه  286ي )اعتراض عدم تادیه( و نيز ماده  280)ارسال اطالع نامه(، ماده ي  284

ي دعوي ظرف یكسال( است. اهميت این تكاليف به ویژه اعتراض عدم تادیه به حدي است كه 

ق.ت. فوت و ورشكستگي محال عليه و نيز اعتراض نكول انجام شده را جایگزین  283، 282ماده ي 

لذكر نيز مكلف به انجام داند و دارنده با تحقق هر یك از این موارد اخيرااعتراض عدم تادیه نمي

تواند از طرف اي نميهيچ نوشته»دارد ق.ت. مقرر مي 295باشد. ماده ي اعتراض عدم تادیه مي

حال آیا امكان تراضي بين دارنده با صادركننده و یا « گير اعتراض نامه شود...دارنده برات جاي
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ه از سوي محال عليه دارنده ها وجود دارد تا توافق نمایند؛ در صورت عدم تادیه وجظهرنویس

آنكه به واخواست مبادرت نماید و متقبل هزینه آن گردد، به مسئوالن برات مراجعه و وجه را از بي

آنان مطالبه نماید؟! فایده ي درج چنين شرطي براي مسئوالن برات آن است ؛در صورت عدم شرط 

به همراه اصل وجه مندرج در ق.ت. پرداخت هزینه ي واخواست  300، 298، 237وفق مفاد مواد 

سند بر عهده ي آنان خواهد بود. بنابراین اگر وفق مفاد مواد پيش گفته انجام تشریفات واخواست 

الزامي و از جنبه ي آمرانه برخوردار باشد؛ در نتيجه عدم رعایت آن سبب اسقاط حقوق دارنده، 

يير در وظایف دارنده براساس ... ق.ت. خواهد شد و بالطبع تغ249، 292، 237مذكور در مواد 

پذیر نيست. برعكس اگر قائل بر غيرآمرانه بودن مابين دارنده با مسئوالن سند امكانتراضي في

تكاليف راجع به واخواست باشيم در آن صورت توافق دارنده با مسئوالن سند تجاري معتبر تلقي و 

اي به جهت سكوت مقنن عده عليرغم عدم واخواست سایر حقوق او محفوظ و قابل اعمال است.

قانون تجارت فرانسه كه صریحاً قيد شرط بازگشت  150باشند، برخالف ماده ي بر آن عقيده مي

پذیر است، در حقوق ایران مقررات به بدون هزینه و معافيت از اعتراض نكول و عدم تادیه امكان

ات اعتراض، پذیرفته نيست اعتراض آمره مربوط است و به دليل عدم تجویز مقنن شرط خالف مقرر

(. به عقيده ي نویسندگان دیگر دارنده ي سند در فرض 119: 1381؛ پروین، 133: 1387)اسكيني، 

باشد )فخاري، عدم پرداخت موظف به واخواست است و چندان قائل بر اعتبار تراضي طرفين نمي

ب و منعي براي آن وجود (. به عقيده ي عده اي این امرجزء شرایط اختياري برات محسو167: 1387

 (.164و  98: 1373ندارد)اخالقي، 

در این خصوص دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد. اصوال براساس مقررات قانون تجارت  

ق.ت.  249دارنده ي سند تجاري تكاليفي بر عهده دارد تا با رعایت آنها به اقامه ي دعوي وفق ماده 

قامه ي دعوي و برخورداري از امتيازات دیگر قانون تجارت، عليه مسئوالن برات قادر باشد. پس ا

، حال شدن دین پس از نكول سند مذكور در ماده ي 292مانند تامين خواسته مذكور در ماده ي 

، به واخواست 249، اجراي مسئوليت تضامني عليه مسئوالن پرداخت برات مندرج در ماده ي 237

حمایت قانوني مستلزم رعایت تكاليف و تشریفات قانوني  مندي ازباشد. بدین معني بهرهمنوط مي
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نيز خواهد بود. به ویژه آنكه مقدمه انجام واخواست، پرداخت هزینه ي قانوني آن در وجه دولت 

گردد. حال چگونه ممكن است با باشد و از این حيث نوعي درآمد براي دولت محسوب ميمي

اي این ؟ بر این اساس عده1ادي دولت مقابله نمودتراضي طرفين توانست با مقررات مالي و اقتص

 (.63: 1387دانند )صفري، شرط را مخالف قاعده امري مي

قانون مدني  10نقطه مقابل این استدالل اعتبار شرط عدم واخواست توسط طرفين وفق ماده ي 

ن زمينه ق.ت. است كه امكان توافق بين دارنده و مسئوالن برات را در ای 278و فحواي ماده ي 

توان هموار ساخت. زیرا در مواردي كه مسئوالن پرداخت سند تجاري با درج شرط معافيت از مي

واخواست خود خواستار سلب این تكليف از عهده ي دارنده گردند، چرا باید همچنان اصرار به 

شماره اعمال آن، به منظور تامين درآمد دولت از طریق انجام واخواست نمود؟! راي وحدت رویه ي 

، صدور گواهي عدم پرداخت از سوي 2هيات عمومي دیوان عالي كشور 10/7/1369مورخ  536

بانك، دایر بر عدم تادیه وجه چك را به منزله ي جایگزین واخواست تلقي نموده است )معاونت 

(. از آنجائي كه بانك براي صدور این گواهي وفق ماده ي 772، ص1387آموزش قوه ي قضایيه، 

نماید هم چنان كه اساساً وجهي را به عنوان ماليات صدور، دریافت نمي1382صدور چك   قانون 4

صدور دسته چك از سوي بانكها نيز مستلزم پرداخت ماليات قابل توجهي برخالف صدور برات و 

آیا در این موارد راي وحدت رویه موصوف كه دارنده ي چك با اخذ گواهي  3باشد؛سفته نمي

نياز از واخواست خواهد بود، و یا اقدامات بانك در صدور دسته چك با مبلغ بسيار عدم پرداخت بي

                                                           
ي تبصره 6نامه درآمد صندوق ب اداره تصفيه ي امور ورشكستگي و قسمت ثانياً از بند آئين 1به موجب بند ب ماده  - 1

در هزار  20قانون برنامه اول توسعه ي اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ایران، هزینه ي واخواست به ميزان  17

 . است

 15/9/1369مورخ  13331براي مالحظه ي مفاد كامل راي رجوع كنيد به روزنامه ي رسمي  شماره ي  - 2
از هر برگ چك كه »دارد درخصوص حق تمبر چك مقرر مي 1380قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  44ماده ي  - 3

همان قانون نيز در  45ماده ي « د.گردشود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ ميها چاپ مياز طرف بانك

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر »دارد خصوص حق تمبر برات و سفته اشعار مي

 «طلب )سفته( و نظایر آنها.شود: برات، فتهاخذ مي
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نازل با اصول اقتصادي و قواعد آمره ي دولت مغایر نيست؟ اگر عقيده ي برخي از نویسندگان را 

صحيح دانسته و هدف از تنظيم واخواست را تسجيل دليل مطالبه ي وجه سند از محال عليه تلقي 

(. در آن صورت باید هم نظر با نویسندگاني 100و101: 1390؛ رضایي، 163: 1387ري، نمائيم )فخا

شد كه شرط مراجعه دارنده بدون واخواست را پس از ارائه و عدم تادیه یا عدم قبول از سوي 

ق.م معتبر تلقي نمود و دعوي دارنده عليه مسئوالن سند تجاري را بدون  10عليه، وفق ماده ي محال

هم مسموع دانست و اسقاط تكاليف قانوني دارنده را در این مورد جزء مقررات آمره واخواست 

(. درج چنين شرطي كمتر 31: 1386؛ عرفاني، 183: 1383؛ كاویاني، 34:  1374تلقي ننمود )ستوده، 

به ضرر سایر مسولين است و نباید تردیدي در تسري این شرط به سایر مسئوالن، روا داشت. چون 

 شود. گردد و امتيازي براي آنان محسوب ميي آنها كاسته مي از هزینه

در برخي از نظام هاي حقوقي همانند ایتاليا و برزیل درج شروط این چنين )مراجعه بدون 

واخواست( در برابر اشخاص ثالث معتبر نبوده است و اثر آن شرط، كه به شكل یك توافقي تنظيم 

(. اما در حقوق فرانسه Olivera, 1945:126واهد بود )گردید، محدود به طرفين همان توافق خ

اسقاط حق اعتراض و مراجعه بدون انجام این تشریفات از قرن نوزدهم مشروعيت یافته و از سال 

با پذیرش چنين شرطي از سوي دادگاهها بدان مشروعيت بخشيده و به این عرف غالب تجاري  1834

پرتغال،  1930هرحال در زمان تصویب كنوانسيون ژنو (.  به Olivera, 1945:116توجه شده است )

بيني امكان شرط مراجعه دارنده بدون انجام اعتراض در متن كنوانسيون اولين كشوري بود كه از پيش

( در حقوق آمریكا نيز پذیرفته شد كه در اثر Olivera, 1945:129استقبال و حمایت نمودند  )

نياز ض در موارد عدم پرداخت وجه ساقط گردد و دارنده بيتوافق طرفين تكليف دارنده براي اعترا

تواند به طور ضمني یا صریح و نيز قبل یا بعد از سررسيد از انجام این تكليف شود. این توافق مي

راجع به برات و  1930كنوانسيون ژنو   46(. همچنين در ماده ي Dawson, 1975:825واقع شود )

ژنو راجع به چك به مسئوالن پرداخت سند اعم از صادر كننده،  3119كنوانسيون  43 1سفته، و ماده

                                                           
1- Article 48: "The drawer an endorser or a person Guaranteeing payment by aval cavaliseury 

may by the stipulation "retour sans" "sans brotet" or any other equivalent expression written 
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ظهرنویسان و ضامن اجازه ي تراضي و درج شرط در سند مبني بر بازگشت بدون مخارج و بدون 

اعتراض را داده است تا در نتيجه آن دارنده از تنظيم اعتراض نامه براي اعمال حق رجوع معاف 

 گردد. بنابراین باید گفت: 

اطالع نامه  : این شرط دارنده را از وظيفه ارائه ي چك ظرف مدت مقرر و همچنين ارسالاوالً

 كند. معاف نمي

لي درج و كنندگان بعدي است ثانياً: اثر درج آن شرط توسط صادر كننده، متوجه تمام امضا

 شرط مذكور توسط ظهرنویس یا ضامن صرفاً در حق خودش موثر است. 

انجام شده بر  هايسند تجاري با وجود شرط اقدام به واخواست نماید هزینه ثالثاً: اگر دارنده ي

 سند، نسبت به پرداخت آن تعهدي ندارند.  باشد و مسئوالنعهده ي وي مي

 گيرينتيجه

نماید تا اشخاص با تراضي، اعمال حقوقي موردنظر اساساً اصل حاكميت اراده ایجاب مي

لف به رعایت حقوق دیگران و قوانين آمره اند در توافق خویش را بدست آورند. اما اشخاص مك

شان مي باشند. در قلمروي اسناد تجاري نيز طرفين سند تجاري مخير هستند نسبت به تغيير  تكاليف 

دارنده تراضي نمایند؛ به شرط آنكه این توافقات مغایر با قواعد آمره و یا به ضرر صاحبان حقوق 

بيني نشد ،اما آن موارد در يرات در حقوق ایران به روشني پيشمسلم نباشد. برخي از این تغي

، راجع به چك داراي راهكار مناسب است. 1931راجع به برات و سفته و نيز  1930كنوانسيون ژنو 

در حقوق ایران توافق بين دارنده و مسئوالن پرداخت نسبت به چگونگي اخذ قبولي در برات به 

ير در جهت كاهش مدت آن به دليل عدم تعارض آن با قواعد آمره رویت و به وعده از رویت و تغي

باشد. ولي اعطاء مهلت براي بيش از یكسال ق.ت بالمانع مي 276، 275، 274و جواز حاصله از مواد 

ق.ت مغایر با حقوق دیگر مسئوالن پرداخت كه در تراضي دخالت نداشتند به ویژه  274طبق ماده 

باشد. در مواردي كه اخذ قبولي در برات ضروریست مانند نان ميطوالني شدن دوره مسئوليت آ

                                                           
on the instrument and signed, release holder from having a protest of non acceptance or non 

payment drawnup in order to exercise his right of recourse …"  
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برات به وعده از رویت، امكان توافق براي اسقاط تكليف، مراجعه جهت اخذ قبولي به جهت آثار 

نامناسب آن معتبر بنظر نيست. زیرا اخذ قبولي به منزله ي مطالبه ي وجوه از محال عليه تلقي و از 

 1930كنوانسيون ژنو  23آید. ماده ي اي وصول وجه سند به حساب مياركان تكاليف دارنده بر

بيني نمود ولي اجازه ي ي كاهش یا افزایش مدت اخذ قبولي برات را براي صادركننده پيشاجازه

افزایش مدت را از ظهرنویسان سلب نمود و در برات به وعده از رویت و براتي كه نزد ثالث یا غير 

 بل پرداخت است، شرط معافيت از قبولي ممكن نيست. اقامتگاه برات گير قا

از حيث الزام دارنده براي مراجعه به شخص ثالث در فرض نكول محال عليه، عليرغم ایجاد 

، وفق مفاد ماده 237محدودیتي براي اعمال حقوق دارنده و منع استفاده مستقيم از امتيازات ماده ي 

ين توافقي معتبر تلقي و نقض آن شرط از سوي دارنده كنوانسيون چن 56ق.ت و ماده ي  240و  239

گردد. همچنين ي سند، مانع از برخورداري او از امتيازات نكول در برابر مسئوالن پرداخت مي

تراضي براي تغيير سررسيد اعم از پرداخت پيش از موعد و یا اعطاء مهلت عليرغم فرا رسيدن 

توانند دارنده ي قانوني و واقعي بوده الث، كه ميسررسيد، از این جهت كه یا با حقوق اشخاص ث

؛اماسند از كف آنها خارج گردید و یا آنكه سبب طوالني شدن دوره ي مسئوليت مسئوالن پرداخت 

گردد، بدون اعالم رضایت دیگر مسئوالن پرداخت و به صرف تراضي بين دارنده و یكي از مي

كنوانسيون نافذ نيست. نهایتاً در  40و ماده ي  ق.ت 257، 256مسئوالن پرداخت، به استناد ماده 

خصوص توافق بر مراجعه بدون هزینه یا واخواست بين دارنده و مسئوالن برات، عليرغم آنكه به 

گردد و عدم ق.ت جزء وظایف و تكاليف امري دارنده تلقي مي 295ظاهر واخواست وفق ماده ي 

امتيازات سند تجاري اعم از تامين خواسته، مطالبه رعایت آن مانع از برخورداري دارنده از حقوق و 

باشد؛ اما توافق بر اسقاط تكليف ي ضامن و حق طرح دعوي به نحو تضامني عليه مسئوالن مي

گردد، چرا كه آنان معاف از پرداخت موصوف از یكسو به نفع مسئوالن سند تجاري محسوب مي

وي دیگر این تكليف آمره محسوب نمي شود گردند و از سهزینه ي اضافي عالوه بر اصل وجه مي

گواهي عدم  10/7/69مورخ  536تا رعایت آن الزامي باشد. هم چنان كه راي وحدت رویه ي 

پرداخت صادره از سوي بانك را جایگزین واخواست براي چك قرار داده و آن را معتبر دانست. 
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ین اساساً تراضي بين دارنده و هر یك باشد. بنابراكنوانسيون ژنو نيز موید این نگرش مي 46ماده ي 

تواند معتبر تلقي شود از مسئوالن پرداخت راجع به تغيير تكاليف از یكسو در روابط طرفيني آنان مي

و از سوي دیگر با مداخله یا موافقت سایر مسئوالن پرداخت نسبت به قبول آثار تراضي واقع شده، 

وجود ندارد. اصوالً مقررات حاكم بر وظایف و تردیدي در نفوذ و اجراي آن شرط، عليه آنان 

تكاليف دارنده رامي توان غيرآمره دانست مگر آنكه تعارض آن تراضي با قواعد آمره و یا حقوق 

 مسلم اشخاص محرز و مسلم باشد. 
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