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 پيشگفتار چاپ اول

 
هـاي مختلـف بـه        حقـوق تجـارت را در دانشـكده       س  يحدود شش سال پيش كه تدر     

عهده گرفتم، كمبود يك دورة جامع حقوق تجارت در ايـران را، كـه مسـائل جديـد       
بـه  . حقوق تجارت و تحول آن را در سالهاي اخير مطرح كرده باشد، احساس كـردم              

اي   ذهنم قوت گرفـت كـه بـه تحريـر چنـين دوره         اين دليل، از همان ابتدا اين فكر در       
 اقدام كنم و بنابراين، از همان آغاز تدريس، ضـمن تهيـه جـزوات مختصـر و در حـدِ                 

آوري مدارك و مراجع الزم بـراي تـدوين           فهم دانشجويان مقطع كارشناسي، به جمع     
تـر ايـن رشـته از         يك دوره چهار جلدي حقوق تجارت كه دربرگيرنده مسـائل دقيـق           

 . باشد، پرداختمحقوق
كتاب حاضر كه متضمن مباحث مربوط به برات، سفته، قـبض انبـار، اسـناد در          
وجه حامل و چك است، يكي از چهار جلد دورة حقوق تجارت ايران اسـت كـه بـا                   

اين كتـاب حاصـل     . ياري خداوند قصد دارم آن را به جامعه علمي كشور تقديم كنم           
مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد اسـت و  ام در  تحقيق، مطالعه و تدريس چندساله    

شـده بـراي مقطـع كارشناسـي و      بينـي  تحليلهاي آن در عين اينكه از حدود برنامه پيش  
اي تحرير يافته است كه       رود، به گونه    بيان ساده عناوين درس حقوق تجارت فراتر مي       
 .براي دانشجويان اين مقطع، قابل استفاده باشد

اي نيست؛ زيـرا بـرخالف        تجارت ايران كار ساده   البته، مطالعه و درك حقوق      
حقوق مدني كه به طور عمده ريشه در فقه دارد و محققان براي درك آن از دريـايي      

 حقـوق فرانسـه     مندند، حقوق تجارت ما از حقوق بيگانـه و عمـدتاً            از منابع فقهي بهره   
به گرفته شده است و مفاهيم خاصـي دارد كـه بـا مفـاهيم حقـوق مـدني چنـدان مشـا                     

 كـاري، ورشكسـتگي، شـركت      العمـل   بـرات، سـفته، چـك، قـبض انبـار، حـق           . نيست
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تجاري و بسياري از مفاهيم ديگر تجاري، در فقه و حقوق مدني ايـران شـناخته شـده                  
 .آنها بايد به حقوق روم مراجعه كردنيستند و براي درك دقيق 

 فرانسه 1807رت عالوه بر واقعيات باال، اينكه قانون تجارت ايران از قانون تجا          
 سال پيش به اين سو تغيير چشمگيري نكرده است، مشـكل   60گرفته شده و از حدود      

مطالعة حقوق تجارت ايران را در مقطع كنوني تحوالت اين رشـته از حقـوق در دنيـا                  
 .كند           آشكار ميكامالً 

كـه پـس از تصـويب، بـه مـوازات تحـوالت             قانون تجارت ايران به اين دليـل        
نمايد و بايد در آن تغييرات و  نيافته است، مبهم و مجمل مي    صادي و تجاري تحول   اقت

 مطالعه حقوق تجارت ايران      اين هدف، براي تحقق   . اصالحات اساسي صورت پذيرد   
كوشش نگارنده در تدوين اين كتاب، بررسي و . با ديدي نو و انتقادي ضروري است      

ويـژه اسـتادان محتـرم حقـوق       هنـدگان، بـ   قضاوت خوان . چنين بوده است    اين اي  مطالعه
هـاي   هاي مذكور در اين كتـاب، حاصـل مطالعـه نوشـته     تجارت كه بسياري از انديشه   

آنان است و حقير به تقدم آنان بر خود اذعان دارد، نشان خواهد داد كـه نگارنـده تـا                    
 .چه حد در اين كوشش موفق بوده است

ام؛    رويه قضايي پيوسـت نكـرده      اي اعم از قانون و      به كتاب حاضر هيچ ضميمه    
 ـ د آن را    ـه، قيمت خري  ـاپ كتاب و در نتيج    ـزينه چ ـه ه ـزيرا اين اقدام عالوه بر اينك     

هـاي خاصـي    كند، كار عبثي است؛ چه مجموعـه    سنگين مي ـويژه براي دانشجويان   هب
 شـود و      آوري شده، به طـور مسـتقل يافـت مـي              كه در آنها قوانين و آراء قضايي جمع       

ي ايـن     محققان و دانشجويان با توجـه بـه توضـيحات و اشـارات مـذكور در پاورقيهـا                 
 .كتاب، در صورت نياز به آنها مراجعه خواهند كرد

خوبي واقفند كه مراحل بـه   ه بكساني كه با چاپ و انتشار كتاب سروكار دارند 
ه بـه ايـن نكتـه از آن رو اشـار    . چاپ رساندن يك دستنوشته تا چه حـد دشـوار اسـت     

كردم كه يادآور شوم ويراستاري و به چاپ سپردن كتاب و نظارت بر اين امـور كـار       
 .پرزحمتي است كه بايد به آن ارج نهاده شود

زاده آروق كـه ويراسـتاري        دانم از زحمات آقايان صفر بيگ       در اينجا الزم مي   
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ن زاده، دبيـر محتـرم گـروه حقـوق سـازما            انـد و عليرضـا رجـب        متن را برعهده داشـته    
اند، تشكر كرده، توفيـق آنـان         كردهكه در اين امور به اينجانب كمك شايان         » سمت«

 .را از خداوند بزرگ تقاضا كنم
 

 ربيعا اسكيني 
 1373تهران 
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 پيشگفتار چاپ چهارم
 

رسد كـه، ماننـد گذشـته، تغييـري در            چاپ چهارم اين كتاب در شرايطي به انجام مي        
 كتاب متضـمن اصـالحات و اضـافاتي          ذلك،  مع. قانون تجارت ايران داده نشده است     

 آمـاده و در ايـن چـاپ اعمـال            است كه مؤلف، در فاصله بين چاپ اول و اين چاپ،          
 .كرده است

ضرورت اصالحات يا به سبب لزوم تغييـر در طـرز بيـان بعضـي مطالـب بـوده                   
قـي  است كه دانشجويان در فهم آنها دچار مشكل بودند و يا به سبب تغيير در طـرز تل    

 در اين چاپ كوشش شـده اشـتباهات عبـارتي            عالوه بر اين،  . اي مسائل   مؤلف از پاره  
شـامل آرايـي از     اضافات نيز عمـدتاً     . كه در چاپهاي گذشته مشهود بود تصحيح شود       

 .رويه قضايي است كه همراه با تحليلهاي مؤلف به كتاب افزوده شده است
آن، مــورد عنايــت اميــد اســت چــاپ جديــد كتــاب، همچــون چاپهــاي قبلــي 

 از هـر      ماننـد گذشـته،     بديهي اسـت كـه مؤلـف،      . پژوهان علم حقوق قرار گيرد      دانش
 .كند نظر صاحبان قلم و نظر استقبال مي گونه تذكر و اظهار

 

 ربيعا اسكيني
 1377تهران 
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 مقدمه
 

طلـب و چـك       يران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فتـه          اقانون تجارت   
معرفي نكـرده   » اسناد تجاري «بيان كرده است؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان كلي           را  

گذار ما از آن الهام گرفته است نيز به ايـن اسـناد       قانون تجارت فرانسه كه قانون    . است
 .اي مقرر كرده است  بلكه براي هر يك قواعد ويژه  نداده،١عنوان اسناد تجاري

 اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاري مـورد          ، در كتابهاي حقوقي    با وجود اين،  
چند دربارة ايـن عنـوان و حـوزه شـمول آن، چـه در حقـوق                   گيرند؛ هر   بحث قرار مي  

 ٢. فراوان است، مباحثهايران و چه در حقوق فرانسه

 تـاجر   اگرچه برات، سفته و چك از جملة اسنادند و حتي اگر ميان اشخاص غيـر              
  امـا   ٣،شـود   جارت هستند و به آنها اسناد تجاري گفته مي        رد و بدل شوند نيز تابع قانون ت       

شـود و دنيـاي تجـارت         عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي           

                                                                                                                             
1.  effets de commerce 

دانشـكده حقـوق و علـوم        يه نشـر  ،»بحثي پيرامون مفهوم اسناد تجـاري     «اخالقي، بهروز؛   .: ك. ر.  2
 . به بعد8، ص 21؛ ش سياسي دانشگاه تهران

اي براي تبديل     برات وسيله . اند  برات و سفته از ابتدا براي استفاده در معامالت تجاري ايجاد شده           .  3
 و در انگلسـتان بـه    »lettre de change «فرانسـه بـه    در پولي به پول ديگر بـوده و بـه همـين دليـل،    

»bill of exchange«         موسوم است؛ هر چنـد در حـال حاضـر، اسـتفاده از ايـن سـند بـه آن منظـور 
اي براي اخذ وام ميان تجار بوده است كه اين ويژگـي هنـوز هـم موجـود                    سفته نيز وسيله  . نيست

ذلك، مقررات حقوق تجـارت در        مع. ر تجار نيست  است؛ ولي امروزه استفاده از سفته در انحصا       
چـك نيـز بـا      . تجاري صـادر شـده باشـد        االجراست، حتي اگر براي امور غير       مورد سفته نيز الزم   

آنكه ذاتاً يك سند تجاري نيست، تابع قانون تجارت و مقررات مربـوط بـه بـرات اسـت و سـند                      
 .شود تجاري محسوب مي
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 سـند در وجـه       مملو از اسنادي است كه داراي چنين عنواني هستند؛ نظير قـبض انبـار،             
اين اسناد كه   . ناد اعتباري  اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اس        اوراق بهادار، حامل،  

اند و به اين علت، بايـد         گيرند، به نحوي سند تجاري        در تجارت مورد استفاده قرار مي     
 .در كتابهاي راجع به اسناد تجاري مورد بررسي واقع شوند

با وجود اين، در ايران، منظور از اسناد تجـاري، معمـوالً اسـنادي اسـت كـه از                  
 و خصايص عمده آن را دارند و عالوه بر خود بـرات             ندا  بسياري جهات به برات شبيه    

 .ند از سفته و چك ا به طور عمده عبارت
 بـه    اي است كه در مورد آنها،       ويژگيهاي مشترك برات، سفته و چك به گونه       

ايـن اسـناد    . اسـتفاده كـرد   » اسـناد براتـي   «توان از عنوان      جاي عنوان اسناد تجاري، مي    
 آنها به پول جاري، در خودشان ذكر شـده اسـت؛   اند؛ ارزش   جملگي قابل ظهرنويسي  
ولي آنچـه ايـن     . اند و در مدت كوتاهي قابل پرداخت هستند         نماينده يك تعهد نقدي   

 ويژگـي تجريـدي تعهـدات ناشـي از           كنـد،   اسناد را از ديگر اسـناد تجـاري جـدا مـي           
ه متعهد برات، سفته و يا چك به موجب امضاي اين اسـناد در مقابـل دارنـد                . آنهاست

دهندة سند  تواند به روابط شخصي خود با انتقال       شود و در مقابل او نمي       سند متعهد مي  
توانـد بـه ايراداتـي        به عبارت ديگر، متعهد برات در مقابل دارنده آن نمـي          . استناد كند 

اي كـه بـه    به لحـاظ معاملـه   ـ  دهنده توانست آنها را در مقابل انتقال متوسل شود كه مي
مطرح كند؛ زيرا تعهد براتي  ـ  ند براتي صادر شده و به جريان افتاده استخاطر آن س

 . اصلي جدا و مستقل است از تعهد حاصل از معامله
به عنوان وسيله پرداخـت، نقشـي نظيـر پـول دارنـد؛ بـا ايـن                 اسناد مورد بحث،    

در واقع در حقوق ما، پرداخـت از        . شوند  تفاوت كه موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي      
كند؛ در حالي كه پرداخت بـه         الذّمه نمي   ق برات، سفته و يا چك، بدهكار را بري        طري
اي مثل بيع از پـول بـه    گاه در معامله  بنابراين، هر. شود  ، باعث برائت ذمه متعهد مي     پول

كه ناشـي از معاملـه اصـلي        ) خريدار(عنوان وسيله پرداخت استفاده شود، تعهد متعهد        
شود؛ اما اگر به جاي پول از اسـناد تجـاري مزبـور               قط مي است با تسليم مبلغي پول سا     

استفاده شود، تا زماني كه وجه اين اسناد به صورت تسليم پول و يا واريـز بـه حسـاب         
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 ١.همچنان باقي خواهد بود) خريدار(متعهد پرداخت نشود، تعهد متعهد 
خصوصيت ديگر اسناد براتي اين است كه اگرچـه ايـن اسـناد در رديـف اسـناد                  

  ليكن نسبت به اسـناد عـادي  ٢ند،هست ـ  مفهومي كه در قانون مدني آمده استبه  ـ  اديع
 .دهند مزايايي دارند كه به دارنده اطمينان بيشتري در وصول طلب مندرج در آنها مي

زماني رسيدگي به دعاوي ناشي از اين اسناد در محاكم به صورت اختصـاري               
؛ در حـالي كـه رسـيدگي بـه دعـاوي      )م .د . آ . ق 143 مـاده    3بند  (گرفت    صورت مي 

شـد؛ ولـي ايـن امتيـاز امـروز       ديگر به شكل عادي و از طريق تبادل لوايح تعقيـب مـي     
ديگر وجود ندارد؛ زيـرا در حـال حاضـر در دادگاههـاي ايـران بـه تمـام دعـاوي بـه                       

با اين همه، اسناد مورد بحث هنوز هم نسبت بـه           . شود  صورت اختصاري رسيدگي مي   
از جملـه  . شـود   كه داشتن آنها براي طلبكار امتياز تلقي مي      مزايايي دارند    اسناد عادي، 

توانـد بـه صـرف تقـديم دادخواسـت و بـدون               آنكه دارنده برات، سفته و يا چك مي       
آنكه درصدي از خواسته را بـه عنـوان خسـارت احتمـالي خوانـده بپـردازد، تقاضـاي             

؛ و نيـز  )ت. ق292م و مـاده  .د.آ. مكـرر ق 225مـاده  (صدور قرار تأمين خواسته كنـد     
، چـك را در رديـف اسـناد        23/8/1372 قـانون صـدور چـك اصـالحي          2اينكه ماده   

 .الجرا قرار داده استا الزم
گـان آنهـا در       كننـد    كه امضا  هستنداز طرفي، اين اسناد متضمن اين مزيت مهم         

ورت  قانون تجارت، در صـ     249مقابل دارنده مسئوليت تضامني دارند و به حكم ماده          
در (كننـده   كننده، قبول تواند به صادر   عدم پرداخت وجه سند در سر وعده، دارنده مي        

                                                                                                                             
 ضامني براي پرداخت در معاملـه اصـلي معرفـي كـرده باشـد، تـا                 ،)خريدار(در نتيجه اگر متعهد     .  1

همچنين اگر معامله اصلي متضمن . ماند حصول شرايط باال، ضمانت ضامن به قوت خود باقي مي
 .شود وثيقه يا رهن باشد تا زماني كه به تعهد حاصل از آن عمل نشود، وثيقه يا رهن فك نمي

 قـانون مـدني، سـندي اسـت كـه در اداره ثبـت اسـناد و                  1289 و   1287سند عادي به حكم مواد      .  2
امالك و يا در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مـأمورين رسـمي و در حـدود صـالحيت آنهـا                       

اي كـه در      سند عبارت است از هـر نوشـته       «اي سند نيست، بلكه       البته، هر نوشته  . تنظيم نشده باشد  
 .اسناد براتي مشمول تعريف اخيرند). م.  ق1284ماده (» مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد
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و يـا مجتمعـاً مراجعـه كنـد؛     نويس و ضامن هر يك از آنهـا منفـرداً    ، ظهر)مورد برات 
طور كه    به عالوه، همان  . بدون آنكه رعايت تقدم و تأخر تعهدات مسئوالن الزم باشد         

تواند به ايراداتـي    در مقابل دارنده سند مسئول است و نمي گفته شد، متعهد سند براتي    
كننده سـند بـه آنهـا         توانست عليه واگذار    در مقابل دارنده متوسل شود كه احتماالً مي       

 .استناد كند
در قانون تجارت ايران مقررات راجع به برات، سفته و چك بيان شـده اسـت؛                

، قـانون صـدور چـك    ولي در مورد چـك بـه سـبب مقـررات كيفـري حـاكم بـر آن        
ــدي آن در  1355مصــوب  ــز الزم23/8/1372 و اصــالحات بع ــه، . االجراســت  ني البت

 ١.تعريف چك در قانون اخير و قانون تجارت يكسان نيست
در اين كتاب بيشتر از برات، سفته و چك صحبت خواهـد شـد؛ لـيكن بـه دو                   

سـفته تبعيـت    خصوص مقررات    هها از مقررات برات و ب       سند ديگر كه در بعضي جنبه     
سند در وجه حامل و قـبض  : ند ازا اين دو سند عبارت. كنند نيز اشاره خواهيم كرد     مي

 .انبارهاي عمومي
 لغايـت  320مـواد  (سند در وجه حامل، موضوع باب پنجم قانون تجارت است  

گذار مقررات آن را از برات، سفته و چك مجـزا كـرده اسـت،                چه قانون   و اگر ) 324
شـود،    چه امروزه از اين سند در ايران استفاده زيادي نمـي            اگر.  دارد طبيعتي نظير سفته  

سـهولت انتقـال سـند در وجـه       . مانند براي گـردش ثـروت باشـد         اي بي   تواند وسيله   مي
تواند از آن رقيبي بـراي پـول بسـازد؛ بـه همـين علـت، پـس از مـدتها عـدم            حامل مي 

 سند در كشورهاي مزبور جـان       استفاده از اين سند در كشورهاي اروپايي، امروزه اين        
 به عالوه، از آنجا كه مقررات مربوط به مفقود يـا سـرقت شـدن                ٢.اي گرفته است    تازه

سند در وجـه حامـل و اثبـات مالكيـت آن، در مـورد سـفته و چـك حامـل نيـز قابـل             

                                                                                                                             
در . يسـت ن1355 در واقع، چكِ موضوع قانون تجارت همان چك قانون صدور چـك مصـوب             .  1

كه چك موضوع قـانون تجـارت        عليه بايد بانك باشد؛ در حالي       چك موضوع قانون اخير، محالٌ    
 .آيد انكها به عمل مياين ويژگي را ندارد؛ هر چند در عمل صدور چك همواره بر روي ب

2.  Ripert, G. et R. Roblot; Traité de droit commercial; t. 2 nºs. 2128-2150. 
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 .فايده نخواهد بود اجراست، مطالعه مقررات راجع به آن، بي
 وجه حامل، كاربرد بيشتري دارد؛ اما     قبض انبارهاي عمومي، به عكس سند در      

ت وزيـران   ي نشده است، بلكه در تصويبنامه هيئ      بين  مقررات آن در قانون تجارت پيش     
سرعت و .  ـ آمده است 1340 ـ مصوب شهريور ماه  در مورد تأسيس انبارهاي عمومي

ه نويسي، آن را به اسناد براتي بسيار نزديك كـرد  سهولت انتقال اين سند از طريق ظهر   
 .اين موضوع در كتاب حاضر به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است. است

با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، مطالب ايـن جلـد از كتـاب را بـه سـه بـاب                      
سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامـل؛ و          : برات؛ باب دوم  : باب اول : كنيم  تقسيم مي 
 .چك: باب سوم
 



 

 

 


