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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يكی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشكده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نكرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انكارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آنها از 
يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با 
با بهره مندی از  دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
يادگیری  تسريع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترين  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شايستگی های خود را در اين حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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Title 1. Bills of Exchange  
Chapter I. Issue and Form of a Bill of  

Exchange
  عنوان 1. بروات

 فصل 1. تنظيم و شکل ظاهري ]يا مندرجات[ برات

Article 1

A bill of exchange contains:
]متن[ برات باید متضمن موارد زیر باشد:

1. The term ‘bill of exchange’ inserted in the body of the 
instrument and expressed in the language employed in 
drawing up the instrument;

1� عنوان “برات” مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در 
متن آن؛

2. An unconditional order to pay a determinate sum of 
money;

2� دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛

3. The name of the person who is to pay (drawee);
3� نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد )براتگیر(؛

4. A statement of the time of payment;
4� تعیین سررسید ]یا زمان تأدیه[؛
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5. A statement of the place where payment is to be made;
5� اظهار و بیان محل پرداخت ]یا محلی که پرداخت در آنجا باید به عمل 

آید[؛

6. The name of the person to whom or to whose order 
payment is to be made;

6� نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود؛

7. A statement of the date and of the place where the bill 
is issued;

7� تعیین تاریخ و محل تنظیم سند؛

8. The signature of the person who issues the bill (draw-
er).

8� امضای شخصی که برات را صادر می نماید )براتکش[�

Article 2

An instrument in which any of the requirements men-
tioned in the preceding Article is wanting is invalid as 
a bill of exchange, except in the cases specified in the 
following paragraphs:

سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی 
برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل:

A bill of exchange in which the time of payment is not 
specified is deemed to be payable at sight.

تلقی  رؤیت  به  است  نشده  مشخص  پرداخت  تاریخ  آن  در  که  براتی 
می گردد�
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In default of special mention, the place specified beside 
the name of the drawee is deemed to be the place of 
payment, and at the same time the place of the domicile 
of the drawee.

در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام براتگیر، مکان تأدیه 
مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت کننده فرض می شود�

A bill of exchange which does not mention the place of 
its issue is deemed to have been drawn in the place men-
tioned beside the name of the drawer.

براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد، مکان مذکور در مقابل نام 
براتکش، محل تنظیم آن محسوب می گردد�

Article 3

A bill of exchange may be drawn payable to drawer’s 
order. It may be drawn on the drawer himself. It may 
be drawn for account of a third person.

برات  است  ممکن  باشد�  براتکش  خود  حواله کرد  به  برات  است  ممکن 
ثالث  شخص  حساب  به  برات  است  ممکن  شود�  تنظیم  براتکش  عهده 

صادر گردد�

Article 4

A bill of exchange may be payable at the domicile of a 
third person either in the locality where the drawee has 
his domicile or in another locality.

برات ممکن است در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی که اقامتگاه 
براتگیر در آن واقع است یا در جای دیگر قابل پرداخت باشد�
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Article 5

When a bill of exchange is payable at sight, or at a fixed 
period after sight, the drawer may stipulate that the 
sum payable shall bear interest. In the case of any oth-
er bill of exchange, this stipulation is deemed not to be 
written (non ?crite).

وقتی که برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باشد، براتکش می تواند قید 
نماید که به مبلغ قابل پرداخت بهره تعلق خواهد گرفت� در مورد سایر 

بروات، چنین شرطی کان لم یکن تلقی می شود�

The rate of interest must be specified in the bill; in 
default of such specification, the stipulation shall be 
deemed not to be written (non ?crite).

باید در متن سند معین شود� در صورت عدم ذکر آن، اصل  بهره  نرخ 
شرط باطل و بالاثر خواهد بود�

Interest runs from the date of the bill of exchange, un-
less some other date is specified.

مبدأ  اینکه  مگر  می گیرد،  تعلق  برات  تأسیس  تاریخ  از  موصوف  بهره 
زمانی دیگری معین شده باشد�

Article 6

When the sum payable by a bill of exchange is expressed 
in words and also in figures, and there is a discrepan-
cy between the two, the sum denoted by the words is 
the amount payable. Where the sum payable by a bill 
of exchange is expressed more than once in words or 
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more than once in figures, and there is a discrepancy, 
the smaller sum is the sum payable.

به حروف و اعداد منعکس شده  برات  وقتی که مبلغ قابل پرداخت در 
و میان آن دو اختالف باشد، مبلغ مصرح به حروف، وجه قابل پرداخت 
خواهد بود� چنانچه مبلغ قابل پرداخت در برات بیش از یک بار به حروف 
قابل  باشد، در صورت اختالف، مبلغ کمتر وجه  به عدد نوشته شده  یا 

پرداخت می باشد�

Article 7

If a bill of exchange bears signatures of persons inca-
pable of binding themselves by a bill of exchange, or 
forged signatures, or signatures of fictitious persons, or 
signatures which for any other reason cannot bind the 
persons who signed the bill of exchange or on whose 
behalf it was signed, the obligations of the other persons 
who signed it are none the less valid.

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای 
متعهد نمودن خود به  وسیله یک برات هستند یا برات متضمن امضاهای 
مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی و یا امضاهایی باشد که 
بنا به دالیل دیگری نتوان امضاءکننده یا کسانی را که به نمایندگی از 
طرف آنان برات امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری 

که برات را امضاء کرده اند، اعتبار خود را از دست نمی دهد�

Article 8

Whosoever puts his signature on a bill of exchange as 
representing a person for whom he had no power to act 
is bound himself as a party to the bill and, if he pays, 
has the same rights as the person for whom he purport-
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ed to act. The same rule applies to a representative who 
has exceeded his powers.

هر کس امضای خود را به  عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعکس 
نماید بدون اینکه قانونًا اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، 
مثل دیگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت کند 
دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی 
بوده است� همین قاعده در مورد نماینده ای که از حدود اختیارات خود 

تجاوز نموده، جاری است�

Article 9

The drawer guarantees both acceptance and payment.
براتکش ضامن قبولی و پرداخت برات است �

He may release himself from guaranteeing acceptance- 
every stipulation by which he releases himself from the 
guarantee of payment is deemed not to be written (non 
?crite).

سلب  خود  از  را  برات  قبولی  اخذ  در  مسئولیت  براتکش  است  ممکن 
سند  پرداخت  در  محیل  ضمانت  آن  که  بموجب  شرطی  هر  اما  نماید، 

ساقط گردد، کان لم یکن تلقی خواهد شد�

Article 10

If a bill of exchange, which was incomplete when is-
sued, has been completed otherwise than in accordance 
with the agreements entered into, the non-observance 
of such agreements may not be set up against the holder 
unless he has acquired the bill of exchange in bad faith 
or, in acquiring it, has been guilty of gross negligence.


