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 چکيده

اين مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین 

: خصوصیات اسناد صل از تحقیق عبارت است از اين کهتجاری بوده نتايج حاوصف قابلیت انتقال اسناد 

 يعنیسه ضرورت اصلی است که متاثر از حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی  سفته تجاری، مانند: برات،

حمايت از افراد و امنیت اجتماعی و منظور قانونگذار به است.  ، سهولت و امنیت روابط تجارتیسرعت

از اين اسناد در معامالت توانند میمتعاملین  وبیان نموده اصول حاکم بر اسناد تجاری را ت گسترش تجار

ترين اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقالل امضاءها، مهماستفاده کنند. 

است.  قال سند تجاریقابلیت انت اصل تجريدی، اصل استقالل تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونیت اصل

داند. طبق قانون تجارت معامالت برواتی را اعم از اينکه بین تاجر يا غیر تاجر باشد تجاری می ۲ماده ۸ بند

، وصف قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز الزم الرعايه است ۳۰۹ماده 

 بار هر به طوری که با گردد؛می بازرگانی اعمال سهولت و سرعت باعث تجاری اسناد ایقابلیت مبادله

  .شودمی تجاری سند اعتبار افزايش موجب انتقال، و ظهرنويسی
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 مقدمه

تصادی و های مختلف اقدر  صحنه را تجاری اسناد گردش در سطوح مختلف، تجارت روزافزون توسعه

 اسناد قبیل اين های اساسیويژگی از .آورده است وجود نیز به به طوری که تعارض داده تجاری گسترش

سفته و برات به معنای خاص شامل  در اينجا نظور از سند تجاریو مالی است، م تجاری گردش سهولت

و واگذاری است، بررسی انجام  لانتقا قابلباره ويژگی يا اوصف اسناد تجاری که که در اين مقاله در باشدمی

، ۲45کنند. به موجب مواد پیدا می زيرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی شود.می

قانون تجارت، اسناد تجاری از اين قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به ديگری  ۳1۲و  ۳۰۹

و به طور مشخص « و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری استشناخت »در اين مقاله هدف منتقل گردند.

اهداف فرعی شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال برات و سفته در قانون مدنی و قانون تجارت است. اين 

تحقیق از نوع تحلیلی است. محققان با استناد به قانون مدنی و قانون تجارت و آراء تفسیری حقوق دانان به 

 پردازند.  وصاف اين اسناد ]برات و سفته[ میوع اسناد تجاری و ابررسی موض

 تی کهاما تعدادی از مقاال رغم اين که تحقیقات جدی پیرامون موضوع اين تحقیق مشاهده نشد،علی

سناد تجاری ابررسی (، تحقیقی با عنوان 1۳۹1)بهاره فکریاند از آن جمله بطور مدون به اين موضوع پرداخته

ی سناد تجارابه انجام رساندند. و به اين نتیجه رسیدند که به لحاظ تاريخی پیدايش  جارت ايراندر حقوق ت

  ، سهولت وسرعت: دايش اين اسناد در سه ضرورت اصلیعلت پیو گردد می تاريخ حقوق تجارت بازبه 

 انتقال»نوان عبا ( در تحقیقی 1۳۹۳)تراشیون و طباطبايی .(1۳۹1)فکری، شودامنیت روابط تجارتی خالصه می

 و پولی ابزارهای تمامی صخصو در که مباحثی ترينمهم به يکی از« بانکی مستقل هاینامهضمانت توثیق و

 در مهم را بسیار اریتج اسناد همچنین و پولی و بانکی ابزارهای انتقال ها قابلیتاند. آنپرداخته انتقال قابلیت

بررسی قواعد  »قیقی را با عنوانتح (1۳۸6)فاطمه اسدی .(1۳۹۳يی،اند)تراشیون، طباطبادانسته تجارت تسهیل

اد تجاری به نحو هنوز اسنبه انجام رساند، وی به اين نتیجه رسیده که «  ... عمومی قراردادها در اسناد تجاری

ری نیز اسناد تجا (1۳۸6.)اسدی،اخص کلمه جای خود را به طور کامل در فرايندهای تجاری باز نکرده است

ها تابع شرايط اساسی برای صحت نظیم آنباشند و از لحاظ ماهوی تهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی میما

ب اعتبار چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسوی نتیجه گیری کرده که معامله است. 

صورت نگرفته است، موجب  ظیر پول دارند با اين تفاوت که تا زمانی که پرداخت کامالًنباشند و نقشی می

  .شونداسقاط تعهد بدهکار نمی
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 سند مفهوم شناسی 

 پشت آنچه گاه،هسند به معنای تکی ايرانی هایدانشنامه درسند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند 

 رب لکهب نشده، تعريف کلی صورت به سند ايران مالی قوانین : ذيل واژه سند(، در1۳7۲دهند)دهخدا، بدو

 که ستا سندی دولت بودجه: داردعمومی اعالم می محاسبات قانون 16 مادهگرديده،  تعريف مورد حسب

 مالیه سند را مزبور مدت. گرددمی تثبیت و بینیپیش آن در معینی مدت برای مملکتی خرج و دخل معامالت

له شخص يا است که بوسیرود در صورتی سند عمال حقوقی به کار میای که در اثبات انوشته»و  گويند

وشته که در سند عبارتست از هر ن»قانون مدنی  1۲۸4 ماده اشخاصی که در ايجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.

 (. 1۹۲: 1۳7۸يگانه و منتظمی،)«.مقام دعوی يا دفاع قابل استناد باشد

ای نوشتهسند رسمی. از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده استق.م.  1۲۸6سند در  ماده 

در حدود صالحیت  است که در اداره ثبت اسناد و امالك يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مامورين رسمی

قانون  1۲۸۹ ماده طبق سند عادی( و قانون مدنی1۲۸7ماده)آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد

همچنین اسناد تجاری بر « ساير اسناد، عادی است. قانون مدنی 1۲۸7غیر از اسناد مذکور در ماده» مدنی

 ۳۰7در ماده  روند.برات، سفته و چك جزء اسناد عادی به شمار میقانون مدنی،  1۲۸۹اساس تعريف ماده 

 کندمی تعهد امضاکننده آن موجب به که است سندی طلبفته»قانون تجارت نیز در باره سفته اشاره شده: 

 کارسازی شخص آن کرد حواله به يا و معین شخص يا حامل وجه در ندالمطالبهع يا معین موعد در مبلغی

از آنجايی که فصولی از قانون تجارت به سفته و برات اختصاص يافته و کاربرد تجاری آن را تشريح  .«نمايد

 ده شده است.ها استفاشود، از مفهوم سند تجاری برای آنکرده و به منزله وجه نقد بین متعاملین رد و بدل می

 

 سند تجاريمفهوم و انواع 

آمده  وجود به بازرگانی مبادالت خاص نیازهای به توجه با خاص مفهوم در تجاری اسناد

 معاف نیز و کارها به بخشیدن سرعت و ثروت گردش سهیلت جهت در اسناد اين(، 64-65: 1۳۸۰)آموزگار،

باره انواع اسناد در .(6: 1۳74)فخاری،گیرندمی قرار هاستفاد مورد گیر وقت اداری کارهای انجام از تجار کردن

 تجارتی ههسیا مانند: هستند؛ تجارتی بیع از ناشی تعهدات از اسناد تجاری معرف تجاری بايد گفت که برخی

 مانند: باشند،می لهمضمون به ضامن توسط نقد وجه شرط و بی قید پرداخت تعهد سند عنوان به برخی و

 و انبار قبض و رکبم حمل سند راهنامه، بارنامه، مانند بوده مااللتجاره مالکیت سند برخی .بانکی نامهضمانت

 و سهام مانند: است، تجارتی شرکتهای سرمايه در اشخاص مشارکت از حاکی از اسناد تجاری نیز برخی

 .(۹: 1۳7۹)مسعودی،استص شامل برات، سفته و چك امعنای خبه  سند تجاریقرضه، اما  اوراق
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 زاياي اسناد تجاريم

نندگان اسناد کمسئولیت تضامنی امضاء  :از عبارتند که باشندمی منحصری مزايای دارای تجاری اسناد

 ریبانکدا و فیصرا نظیر مشاغلی ، وسیه اعتبار بودن، ايجادمین خواسته؛ قابلیت نقل و انتقالتجاری؛ قرار تا

 در را قانونگذار تجاری اسناد کنندگان امضا منیتضا مسئولیت شود.می مصرف نقد وجه جای کند، بهمی

استه خو تامین سند تجاری دارای مزيت حقوقی قرار مورد اشاره قرار داده است. تجارت قانون ۲4۹ماده

جارت ت قانون ۲۹۲مطابق با ماده  تواندمی دادخواست تقديم محض سند تجاری به يعنی صاحب است،

 و ديون)انتقال و نقل ی قابلیتهمچنین دارا .( 6۹-6۸: 1۳۸6)اسدی،دنمايب را بدهکار اموال توقیف تقاضای

ندارند و  اراختی در معامله جهت نقد پول همیشه تجار است، چون اعتبار بر اين وسیله وهاست. عال( مطالبات

کمك  بانکداری و یصراف نظیر مشاغلی ايجاد شود، در نهايت امر بهمی مصرف نقد وجه به جای

 .(1۹۲: 1۳7۸منتظمی، کند)يگانه ومی

 

 و سفته  ماهيت برات

 بند اول: ماهیت برات

 ريفتع گونهاين را برات معموال دانانحقوق ولی است نکرده تعريف را برات ايران تجارت قانون

 شخص يا حامل هوج در را معینی مبلغ دهدمی دستور ديگری به کسی آن موجب به است سندی کنند کهمی

رسد که سیستم حقوق به نظر می .(11: 1۳7۳بپردازد)اسکینی، معین سررسید يا ديدار به وا کرد حواله يا ثالث

اينکه بین تاجر يا غیر تاجر مقررات برواتی اعم از»دارد: مقرر می ۲ماده ۸تجارت ايران در مورد برات در بند 

برات اری سند تج ه است.اين جا از نظريه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانست« باشد...

 .  يك قرارداد تجاری استدر واقع 

  ماهیت سفتهبند دوم:  

در  کند مبلغیتعهد می امضاکننده نآ موجب به که است سندی سفته»قانون تجارت ۳۰7 مطابق با ماده

ته سف .«نمايد کارسازی شخص کردآن حواله و يا به معین يا شخص حامل در وجه يا عندالمطالبه موعد معین

ورد سفته مقانون تمام مقررات راجع به بروات تجاری در همان  ۳۰۹طبق ماده  است واز اعمال تجاری تبعی 

شود و سفته را حتی اگر ای معتقدند کلمه معامالت برواتی شامل سفته و برات میعده نیز الزم الرعايه است.

ت ای ديگر آن را فقط مشمول معامالعده ،داننداز طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می

 . است ذکری از سفته به عمل نیامده ۲ ماده ۸ دانند و چون در بندبرواتی می
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 )سفته و برات(مسئوليت در اسناد تجاريانواع 

تضامنی  راکی، قراردادی وای انفرادی، اشتهتوان به مسئولیتمی را انواع مسئولیت در اسناد تجاری

 کند که فرد به تنهايی مسئول باشد. در اسناد تجاری نیز اگرولیت انفرادی زمانی صدق میمسئتقسیم کرد. 

ه سند تواند با توجه بسند را صادر کننده به دارنده بالفصل بدهد و براتگیر قبول ننمايد، طبق طلب مدنی می

  تجاری به صادر کننده رجوع کند و مسئولیت وی انفرادی است.

امضا  . در صورتی که اسناد تجاری را دو تناستنحالل تعهد، قاعده به تساوی در بحث مسئولیت و ا

ز تراضی طرفین اينکه خالف آن ا از دين را به عهده دارد، مگر اين است که هر کدام نیمی کرده باشند، اصل

توان یرت نیز نماقاعده تساوی در هیچ متنی نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون تج يا قانون استنباط شود.

پذيريم هر گاه البته بايد ب راجع به نهر مشترك اشاراتی شده است. 1۳5 در ماده فته شوداما ممکن است گ ديد.

  چند نفر درحق يا تعهدی شريك باشند، اصل بر تساوی است.

که کند، مسئولیت قراردادی است. در واقع تعهدی است مسئولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می

ن ديده نتیجه تخلف از مواد قرارداد خصوصی است. برای تحقق مسئولیت قراردادی بايد بین مسئول و زيا

ر بحث داين تخلف مورد الزام قرار بگیرد.  خسارت ناشی از قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و

 مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. 

یت جا با مسئولحقوق اصل و قاعده اين است که هر تضامنی کامالً استثناست، در مسئولیت تضامنی

گر ابايد نص خاص قانونی يا قراردادی باشد و تضامنی برخورد کنیم، اصل بر تساوی است و مسئولیت 

 لهز مضمونضامن وقتی حق دارد ا»دارد: میقانون تجارت اشاره  4۰۲نباشد بايد به اشتراك برگرديم. ماده

ه بین کتقاضا نمايد که بدواً به مديون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد 

ن قانو ۲4۹ماده طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ضمانت نامه اين ترتیب مقرر شده باشد.

ضامنی مسئولیت ت تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری را صراحتاً تضامنی دانسته است. هر جا

تواند به هر يك از مسئولین رجوع و در صورت عدم دريافت مختار است وجود داشته باشد، دارنده سند می

 که همگی يا يکی از آنها يا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.

 

 اوصاف حاکم بر اسناد تجاري

اصل استقالل امضاءها،  ترين اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ايرادات،مهم

اصل عدم استماع است.  استقالل تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونیت و حدود اجرای اين اصول  اصل

امضای سند تجاری  صف تجريدی است. به موجب اين وصف،يکی از اوصاف سند تجاری، و ايرادات
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 آثار چارچوب در ايرادات به داستنا قابلیت عدم اصلشود. موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می

 ويژه به)قهری ضمان سنّتی اسباب چارچوب در همچنین و( ايقاع يا عقد از اعم)حقوقی عمل از ناشی قانونی

 به کننده اعتماد و حقیقی مالك منافع تقابل در که است آن اصل مبنای بنابراين، نیست؛ پذيرتوجیه( تقصیر

: 1۳77)کاويانی،(ظاهر نظريّه)است ترنزديك جامعه اقتصادی صالحم رعايت به اخیر شخص از حمايت ظاهر،

 ايرادات، بودن استناد قابل غیر اصل امضاکنندگان، تضامنی مسئولیت اصل امضاها، استقالل اصل ايجاد (۳۳

 سوی از اسناد اين مورد در حدهعلی امتیازاتی اعطای نیز و سند صوری شرايط و فرم به خاص توجّه

 رغم به مدنی قانون. است گرفته صورت سند نیّت حسن با نفعذی حقوق از حمايت برای تماما گذار،قانون

 قانون از هم انتظاری چنین البته است، نکرده بینیپیش خاص نحو به را مقرراتی چنین دارد، که جامعیتی

 مخصوصاً ختلف،م هایزمینه در حقوقی جديد هایپديده به مربوط احکام و مقررات تمامی گويای که مدنی

 (.1۸: 1۳6۸رسد)اله آبادی،نمی نظر به موّجه و منطقی باشد، مطرح آنها المللیبین جنبه و کاربرد که زمانی

 ضرورت که است اسنادی معموالً اصل مشمول اسنادِ اوالً :است محدود نظر چهار از اصل قلمرو

 بارز صاديقم برات و سفته. سازدمی ناپذيرباجتنا هاآن به نسبت را اصل اجرای پول، جای به هاآن جانشینی

 بنابراين، گیرد؛یم قرار اصل چارچوب در معتبر براراده مبتنی امضا از ناشی ظاهر ثانیا؛ .باشدمی اسناد گونهاين

 دارنده سود به امّا آورد،می فراهم را اعتمادی قابل ظاهر چند هر آن نظاير و شدهجعل امضای يا صغیر امضای

. گردد تلقی یّتن حسن با دارنده بايد نیز سند دارنده ثالثا؛ .نیست استناد قابل امضا صاحبان زيان به و سند

 تامتیازا از استفاده سوء تجاری، سند تحصیل هنگام به که است آن نیّت حسن تشخیص در اصلی مالك

 تقصیر رتکبم آن تحصیل در سند دارنده رابعا؛ .باشد نیافته تحقق ايرادات، به استناد قابلیت عدم از ناشی

 دهخري میلیون يك به را میلیونی ده سند امّا است، دزدی سند دانستهنمی مثالً باشد؛ نشده سنگین

 .(15: 1۳74است)فخاری،

 

 مفهوم قابليت انتقال

کردن  نقل ،ديگررفتن بجای ازجائی ،و جابجاشدن خود بديگری از مال چیزی واگذاری معنی انتقال به

قابلیت انتقال و واگذاری از اوصاف مهم  .: ذيل واژه انتقال(1۳77آمده است)عمید، برگردان بانکی، يا انتقال

 موجب انتقال، و ظهرنويسی بار هر گردد بامی باعث تجاری اسناد ایقابلیت مبادله .است تجاری اسناد

کنند، می پیدا تضامنی لیتمسئو سند وجه پرداخت قبال در بیشتری افراد شود ومی تجاری سند اعتبار افزايش

 ماده تجارت؛ کند)قانوناشاره می ظهرنويسی وسیله به برات قانون تجارت به انتقال ۲45 همانطور که ماده

 بروات به راجع مقررات تمام»داند. همان قانون قابلیت انتقال در باره سفته را نیز صادق می ۳۰۹(، ماده ۲45



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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)قانون است الرعايهالزم ]سفته[ نیز طلبفته مورد در( باب اين اول فصل آخر الی چهارم مبحث از)تجارتی

  .(۳۰۹تجارت، ماده 

 

 شرط در انتقال سند تجاري

 الیه منتقل که تفاوت اين با نیست، انتقال مانع گاهی انتقال اسناد تجاری مبتنی بر شرط است؛ البته شرط

 صادر احتمالی ايرادات منتظر و بداند مطالبه در ذيحق را خود شرط حدود در بايد شرط اندراج لحظه بعد

 و شروط اعتبار و تجاری اسناد بر حاکم قواعد مجموع گرفتن نظر در با. باشد کننده شرط ظهرنويس يا کننده

 مانع شرط اين ولی است، معتبر انتقال و ظهرنويسی منع شرط چه اگر گفت که بايد خصوصی، قراردادهای

 مديران»دارد: قانون تجارت اعالم می 5۳زيرا ماده  .نیست گويند،می1ساده انتقال آن به که تجاری سند انتقال

 طور به شودمی شرکت حساب به يا شرکت با که معامالتی در عمومی مجمع اجازه بدون توانندنمی شرکت

 مجمع به سالههمه را آن مخصوص صورت بايد اجازه صورت در و شوند سهیم مستقیم غیر يا مستقیم

؛ تطابق دارد و حاکی از اين است که مجمع عمومی و اعضای هیئت مديره از تصمیمات مدير «بدهند مومیع

مطلع هستند و در جهت آسان سازی امور با تصمیمات مديران شرکت نیز همراهی دارند. از طرفی مديران 

ی تضمین خسارت در تعدادی از سهام را که به موجب اساسنامه، برا ۲قانون تجارت 5۲شرکت برابر ماده 

دهد تصمیم گذارند که غیرقابل انتقال است. اين موضوع نشان میصندوق شرکت به صورت وديعه می

مديران در صدور اسناد تجاری آگاهانه و با لحاظ نمودن منافع مادی و معنوی است. بنابر اين شرط در اسناد 

 دهد. ری صادر شده را معنا میتجاری مانع پرداخت يا انتقال نیست بلکه انجام تعهد سندتجا

 

 ذاتی يا غيرذاتی بودن قابليت انتقال برات 

 بند اول: قابليت انتقال برات

 يا برات بگیرد، دارنده بايد را برات وجه که کسی و براتکش يا برات کند، دهندهمی صادر برات که کسی

شود)اسکینی.  می نامیده براتگیر يا برات دهگیرن بپردازد، را برات وجه بايد که کسی و علیه مُحالٌ يا دار برات

 تاريخ قید با برات خود در برات قبولی» :گويدمی که قانون تجارت ۲۲۸ماده  موجب به برات قبولی .(1۳7۳

                                                           
تجارت موادی راجع به منع ظهرنويسی و قواعد حاکم بر انتقال ساده اختصاص داده شده است. رجوع  قانون در طرح پیش نويس اصالح . 1

 .طرح پیشنهادی ۳46و  ۳4۳،  ۲67،  ۲65،  1۹۰،  1۸6،  1۸5کنید به مواد 

 ممکن که است خساراتی تضمین برای سهام اين باشند ادار است مقرر اساسنامه موجب به که را سهامی عده يك بايد مديرها - 5۲ ماده. ۲

 روی بر که مهری وسیله به و نیست انتقال قابل و بوده اسم با مذکوره سهام -شود وارد شرکت بر منفرداً يا مشترکاً مديرها اداری اعمالاز است

 .ماند خواهد وديعه شرکت صندوق در و معلوم آنها بودن انتقال قابل غیرشودمی زده آنها



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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 حروف تمام با قبولی تاريخ باشد رؤيت از وعده به برات که صورتی در. شودمی مهر يا امضا شده نوشته

 ماده همچنین .«شودمی حساب رؤيت تاريخ برات تاريخ شد نوشته تاريخ بدون قبولی اگر. شد خواهد نوشته

 است محسوب قبولی کند مهر يا امضا نوشته برات در علیه محال که عبارتی هر» :گويدقانون مذکور می ۲۲۹

 برات از جزء يك قبول عدم بر مشعر فقط عبارت اگر. باشد قبول عدم بر مشعر عبارت صريحاً که اين مگر

 برات عبارتی هیچ تحرير بدون علیه محال که صورتی در. «است محسوب شده قبول برات وجه یبقیه باشد

 .شودمی محسوب شده قبول برات نمايد مهر يا امضا را

 لزمم برات کننده قبول ۲۳۰ قانون تجارت طی ماده برحسب برات مشتمل بر اين است که قبولی آثار

ماده  حسب ندارد و بر نکول حق کننده، قبول ۲۳1 ماده موجب به .نمايد تأديه وعده سر را آن وجه است

 رایب بايد برات ی دارنده صورت اين در. باشد برات وجه از قسمت يك به منحصر قبولی است ممکن ۲۳۲

 از تبرا وجه پرداخت تعهد عدم به )تصريحاز مشکالت در پرداخت برات؛ نکول يکی .نمايد اعتراض بقیه

 تنظیم رسماً که اینامه تصديق موجب به بايد برات نکول» :داردمی مقرر ۲۳6ماده  .است لیه(عمحاٌل طرف

 زاعتراضا پس: »۲۳7 مادهء طبق .«نکولی اعتراض به است موسوم مزبور نامه تصديق .گردد محقق شودمی

 بدهند عدهسرو در آن وجه تأديه برای ضامنی بايد برات دارنده تقاضای به دهنده برات و هاظهرنويس نکول

 «مايدن تاًديه فوراً(  باشد اگر)رجوعی برات ومخارج نامه اعتراض مخارج انضمام به را برات وجه يا

 .(1۹: 1۳۸۲)منصور،

 

 برات نويسی پشت وم:بند د

 وسیله به راتب انتقال»  :داردمی مقرر ۲45 ماده ولی نشده تعريف قانون در علی رغم اينکه ظهرنويسی

 داده انتقال معین شخص به برات که اول؛ موقعی :است قسم دو ، ظهرنويسی«آيدمی عمل به ظهرنويسی

 قید شودیم داده انتقال او به برات که کسی اسم و تاريخ ظهرنويسی در است ممکن صورت اين در. شودمی

 حالت اين رد شودیم امضاء برات ورقه ظهر فقط شود، بلکهنمی برده معین شخص نام که دوم؛ زمانی .گردد

 ولیتمسئ برات برگشت موقع ندارد، برات در امضايی چون بود، خواهد حامل وجه در اسناد حکم در برات

 (. ۲۳۳: 1۳7۲داشت)عبادی، نخواهد تضامنی

 

 تضامنی برات بند سوم: مسئوليت

 ۲4۹ ماده موجب به .کندمی ايجاد که است مسئولیتی نوع در چیزی هر از بیش برات اعتبار و اهمیت

 مسئولیت برات دارنده ها در مقابلو ظهرنويس کرده را قبول برات که کسی و دهنده برات»تجارت قانون



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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 يا مفرداً بخواهد که هاآن از هرکدام به تواندمی اعتراض و تأديه عدم درصورت برات دارنده .«دارند تضامنی

 دهنده برات به نسبت هاازظهرنويس يك ره را حق همین .نمايد رجوع ها مجتمعاًآن تمام به يا نفر چند به

 برات پرداخت» ۲5۲ ماده موجب همچنین به .(۲۰۲: 1۳7۸ دارد)يگانه و منتظمی، خود ماقبل هاوظهرنويسی

 وضع و ارزی محدوديت علت به است ممکن در مواردی. «آيدمی عمل به شده معین درآن که پولی با نوع

 بوسیله است ممکن پرداخت نسازد و را ممکن ذکور در آنم پول نوع با برات پرداخت خاص، مقررات

 .(۲۳۹: 1۳7۲)عبادی،آيد عمل به است رايج که اسکناسی

 

 رجوعی بند چهارم: برات

ور صد و مخارج آن وجه دريافت برای اعتراض از پس اصلی برات دارنده که است براتی رجوعی برات

 :۲۹۹ ماده موجب کند. بهها صادر میظهر نويس از يا يکی دهنده برات عهده به نرخ وتفاوت نامه اعتراض

 رخن و اصلی برات تأديه مکان نرخ بین صادر شود تفاوت اصلی دهنده برات عهده به رجوعی اگر برات»

 بین نرخ شود؛ تفاوت صادر هاظهرنويس عهده به رجوعی برات اگر و او خواهد بود عهده به صدورآن مکان

 محل چون .شود پرداخت ظهرنويس توسط بايد شودمی صادر رجوعی برات که مکانی با آن معامله مکان

 ۳۰۰ماده طبق .شود پرداخت بايستمی اصلی برات که باشد محلی از غیر است ممکن رجوعی برات صدور

 در صورت «شود ضمیمه(بازگشت حساب)حسابی بايد صورت رجوعی برات به»قانون تجارت  ۳۰۲و 

 ردد که عبارتند از: گقید می  مزبورمراتبی حساب

 .است اوصادرشده عهده به رجوعی برات که شخصی اسم-1

 .شده اعتراض برات اصلی مبلغ-۲

 پست تمبرومخارج وجه ودالل صراف العمل حق ازقبیل معموله وسايرمخارج نامه اعتراض مخارج-۳

 .وغیره

 .(۲۰7: 1۳7۸)يگانه و منظمی،۲۹۹ مذکوردرماده نرخهای تفاوت مبلغ-4

 

 يا غير ذاتی بودن انتقال سفتهذاتی 

ری برخوردار است. يکی ديگر از اسناد تجاری سفته است که از غیرذاتی بودن قابلیت انتقال اسناد تجا

 و نقل و معامله قابل شود ومی شناخته سند عنوان به دعوی اثبات ادله نظر از اوراق اين »علی رغم اين که

 و دارد طلب سند مبلغ معادل سند دارنده که است آن دهنده اننش باشد که کسی هر دست است و در انتقال

 يك عنوان به (. سفته57: 1۳۸6اسدی، «)کنندمی مالکیت ايجاد هاآن صاحب برای است و طلب وجود معرف



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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استفاده   خدماتی و تجارتی صنعتی، تولیدی، واحدهای در مدت کوتاه هایگذاری سرمايه در اعتباری وسیله

 قانون تجارت عبارتند از:  ۳۰۸سفته نیز مطابق با ماده  قانونی اتمندرج .شودمی

 حروف تمام با شود تأديه دباي که مبلغی -۳  .صدور تاريخ -۲متعهد( )کننده صادر مهر يا امضاء -1

 .(۲۰۹: 1۳7۸سند)يگانه و منتظمی، نام -7وجه   تاديه لمح-6  .پرداخت تاريخ -5 .وجه گیرنده -4

 

 وبرات متفاوت سفته و الف( قواعد مشترک

 مقررات تمام»دارد: مقرر می تجارت قانون ۳۰۹ در خصوص قواعد مشترك و متفاوت سفته و برات ماده

 نابراينب .«است الرعايه نیزالزم طلب]سفته[ درمورد فته قانون ۳۰6 تا ۲41 مواد تجارتی بروات به راجع

 مسايل سی،ظهرنوي به مربوط )تاريخ(، مسائلعدهو به مربوط عبارتند از: مسائل و برات سفته مشترك مقررات

 سائلم ثالث، شخص وسیله به آن تأديه و برات وجه پرداخت به مربوط تضامنی، مسائل مسئولیت به مربوط

 يا خواستوا به مربوط مسايل ندارد، وجود نکول يا قبول سفته در فقط دارنده که وظايف و حقوق به مربوط

 وسیله و سند بايد را برات قانون اين موجب به دارد، زيرا تفاوت برات با سفته مدنی قانون نظر از .اعتراض

 عقدی…»یمدن قانون 74 ماده تعريف به بنا حواله و رسدمی اثبات به حواله عمل آن با که دانست قانونی

 تاس تعهدی سفته .«گرددمی منتقل ثالثی شخص ذمه به مديون ذمه از شخصی طلب آن موجب به که است

 ذمه به مديون ذمه آن، طريق از امر بدو در و نمايدمی ديگری برابر در خود مالی دين به نسبت شخص هک

 .(۲11گردد)همان: نمی منتقل ديگری شخص

 نويسی پشت اگر است، آن وجه وصول با ديگری به سفته انتقال برای چك مانند سفته نويسی پشت

 يا سفته انتقال .رددا تعلق نآ به که شودمی مزايايی و حقوق امتم دارای سفته جديد دارنده باشد انتقال برای

 اين در که دهد وکالت ديگری به آن وجه وصول برای تواندمی سفته دارنده آيد،می عمل به ان دارنده امضای

 .شود قید وصول برای وکالت بايد صورت

 

 ضمانت در اسناد تجاري  

 گاه که است تعهدات برخی ويژه وصف تضامن. دارد رم وقحق در ريشه تضامن، پیچیده و پیشرفته نهاد

 ۲4۹ماده  آخر بند. (11-۸: 1۳76شود)جنیدی،می مطرح دين تقسیم مقابل در وگاه طلب تقسیم درمقابل

 کسی با فقط کرده، را ظهرنويس يا علیه محال يا دهنده برات ضمانت که ضامنی»: داردمی مقرر تجارت قانون

 به که تجارت قانون 4۰۳ماده طبق و ۲4۹ ماده طبق ،«است نموده ضمانت او از که دارد تضامنی مسئولیت

 .دارد وصول را طلب مبلغ و کند مراجعه مجتمعاً دو هر يا ضامن يا عنه مضمون به دهدمی حق سند دارنده



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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 د،باش شده بری عنه مضمون آنکه بدون شوددارنده سند می به پرداخت متعهد ضامن ضمانت، تحقق از پس

 مسئوالن ديگر به تواندمی هم و دارد را عنه مضمون به مراجعه حق هم کرد، پرداخت را برات که ضامنی ولی

 از است عبارت ضمان عقد داردمی مقرر که مدنی قانون 6۸4 ماده (. مطابق۸۰: 1۳۸6کند)اسدی، رجوع برات

 قبول از است عبارت تجارتی سند رد ضامن تعهد. «بگیرد عهده به است ديگری برذمه را مالی شخصی»اينکه

 قانون مقررات طبق مسئولیت اين چون و قانونی شرايط رعايت با دارنده به آن مبلغ پرداخت مسئولیت

 مضمون توسط آن پرداخت عدم به موکول مبلغ پرداخت در را ضامن تعهد تواننمی است تضامنی تجارت

 نمود عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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 گيرينتيجه

 قحقو در خاص خصوص نقش و کارکرد اسناد تجاری به اين نتیجه رسیده شد که اسناد تجاری در مفهومدر 

ترين مهمکند. یاوصاف حاکم بر اسناد تجاری را قانون معلوم م سفته دارد. برات، مثل را، معینی مصاديق کشورها اکثر

اصل اشتغال  استقالل تعهد،  قالل امضاءها، اصلاصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل است

ست که اوصف قابلیت انتقال آن  گردد.میموجب ، قابلیت انتقال آن را وصف تجريدی است. ذمه و اصل مديونیت 

وابط شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به رسند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگری منتقل می

تمالی ادی قبلی، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسی سند تجاری توجه کند و نبايد نگران ايرادات احخصوصی اي

   .داندصادرکننده سند و ايادی قبل از خود باشد و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث می

ر مورد دبروات تجاری طبق قانون تجارت تمام مقررات راجع به شرط در اسناد تجاری آثاری متفاوتی دارد. -

 سند نتقالا مانع شرط اين ولی است، معتبر انتقال و ظهرنويسی منع شرط چه ، اگرسفته نیز الزم الرعايه است

 .نیست گويند،می ساده انتقال آن به که تجاری

 نیبازرگا اعمال سهولت و سرعت باعث و دارد اقتصاد در که نقشی بر عالوه تجاری اسناد ایقابلیت مبادله-

 بیشتری افراد زيرا. شودمی تجاری سند اعتبار افزايش موجب انتقال، و ظهرنويسی بار هر به طوری که با گردد؛می

 وسیله به برات انتقال »قانون تجارت ۲45 ماده. کنندمی پیدا تضامنی مسئولیت سند وجه پرداخت قبال در

 ز صادق است. ت قابلیت انتقال در باره سفته نیقانون تجار ۳۰۹مطابق با ماده  .«آيدمی عمل به ظهرنويسی



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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 فهرست منابع 

 ونکان تخصصی علمی تجاری، مجله دراسناد قراردادها قواعدعمومی بررسی (1۳۸6) فاطمه اسدی،-

 .1۳۸6 زمستان 6 شماره ، سوم دوره فارس منطقه دادگستری وکالی

ن: تهرا(چك و حامل وجه ،اسناددرانبار ،قبض ،سفته برات) تجارت (حقوق1۳7۳) ،ربیعا اسکینی-

 اول . چاپ سمت، انتشارات

  مجد. فرهنگی علمی مجمع انتشارات تهران، تطبیقی، تجارت (حقوق1۳7۳) اسکینی، ربیعا،-

 دانشگاهق، صاد ندای اسنادتجاری، گذاران وثیقه حقوقی (مشکالت1۳۸۰) السادات مريم آموزگار،-

 ،1۳۸۰ تابستان و ،بهار ۲۲ و۲1 ، شماره(ع)صادق امام

 بانکی، روزنامه مستقل هاینامهضمانت توثیق و (، انتقال1۳۹۳تراشیون، سعید.طباطبايی، غزاله )-

  ۳17۸ شماره  –اقتصاد دنیای

 دادگستر، تهران نشر المللی، قانون حاکم در داوری تجاری بین (1۳76، لعیا،) جنیدی-

 .گاه تهرانشارات و چاپ دانش، موسسه انت1نامه ج( لغت1۳7۲اکبر،) یدهخدا، عل-

 .(پنجم نوبت) نهم دانش،چاپ گنچ انتشارات ،تهران: تجارت (حقوق1۳7۲علی) ،محمد عبادی-

 (، لغت نامه دوجلدی فارسی،تهران: انتشارات امیرکبیر1۳77عمید، حسن)-

 رضوی، اسالمی علوم دانشگاه ارشد کارشناسی دوره درسی ( جزوه1۳74فخاری، امیرحسین،)-

 مشهد،

خذ برای ا بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ايران(، تحقیقی با عنوان 1۳۹1) بهاره ،فکری-

 .واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمیمدرك کارشناسی ارشد رشته حقوق در 

 دکتری دوره نامهپايان تجاری، اسناد در ايرادات به استناد عدم اصل (1۳77کاويانی، کورش،)-

 .1۳77 تهران، دانشگاه

 هدور مرکز دادگستری وکالی کانون مجله" تجارتی براسناد حاکم اصول" (1۳7۹،بابك) مسعودی-

 (171 پیاپی شماره) ۲ ،شماره جديد

 چاپ اول.(،فرهنگ فارسی،گرد آوری :عزيزاهلل علیزاده، انتشارات آدنا،تهران ،1۳۸1معین ،محمد،)-

، 1۳۸۲ مصوب چك صدور جديد انونق:  ،برات ،سفته چك (، قوانین1۳۸6منصور، جهانگیر)-

 ديدار. نشر تهران:



 
وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و 

 سفته

۲۰تا  7صفحات   
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۲۰ 

 

 فصلنامه ،«تجاری اسناد در ايرادات به توجه عدم و امضاها استقالل اصل»( 1۳6۸آبادی، کمال،)اله-

 .11ـ1۰ شماره حقوقی، ديدگاههای

 ك انتشارات کالسی تهران:حقوق بازرگانی ) تجارت (  (1۳7۸)، بیژن منتظمی ، فريدونيگانه-

 


