
کنوانسيون     آنسيترال در مورد بروات 
بين    المللی و سفته    های بين    المللی،  

)نيويورک ـ 9 دسامبر 1988(

تهیه و ترجمه:

محمود رمضانی

انتشارات چتر دانش

1394



: کنوانسیون     آنسیترال در مورد بروات بین    المللی و سفته    های   عنوان و نام پديدآور  
   بین    المللی، ]نیويورک ـ ۹ دسامبر ۱۹۸۸[/

   تهیه و ترجمه محمود رمضانی. 
: تهران: چتر دانش  ،   ۱۳۹۴.     مشخصات نشر  

:   ۱۱6ص. ؛ ۱۴/5×2۱/5س م.   مشخصات ظاهری  
  ۹7۸-600-۴۱0-05۴-0  :  شابک   

: فیپا   وضعیت فهرست نويسی  
:   عنوان اصلی:  يادداشت   

 Uncitral convention on international bills of 
exchange and international promissory notes, 1988. 

: کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره برات   موضوع   
   و سفته بین المللی )۱۹۸۸م.(  

: سفته -- قوانین و مقررات   موضوع   
: برات ارزی   موضوع   

: رمضانی، محمود،   ۱۳۴۹ -   ، مترجم   شناسه افزوده  
  K۱005 /۱۳۹۴ ۹ک    :  رده بندی کنگره  

  ۳۴6/07   :  رده بندی ديويی  
 شماره کتابشناسی ملی  : ۴۱۱۸۱7۱   

: کنوانسیون     آنسیترال در مورد بروات بین    المللی و سفته    های  نام کتاب   
   بین    المللی،  )نیويورکـ  ۹ دسامبر ۱۹۸۸(

: چتر دانش ناشر  
: محمود رمضانی تهیه و ترجمه 

: اول- ۱۳۹۴ نوبت و سال چاپ 
۱000 : شمارگان   

۹7۸-600-۴۱0-05۴-0 : شابک   
: 5000 تومان قیمت  

مرکز پخش: تهرانـ  خيابان انقالبـ  خيابان 12 فروردينـ  کوچه نوروزـ  پالک 13
تلفن مرکز پخش: 66478915 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



فهرست

بین    المللی،   سفته    های  و  بین    المللی  بروات  مورد  در  آنسیترال  کنوانسیون     
5 �������������������������������������������������������������������������� )نیويورک ـ 9 دسامبر 1988(
فصل 1� قلمرو اجرائي و شكل سند������������������������������������������������������������������� 6
فصل 2� تفسیر�������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
۱۱ ........................................................................................................ بخش ۱. مقررات عمومي
بخش 2. تفسیر شرايط شكلي............................................................................................... ۱۴
بخش ۳. تكمیل سند ناقص................................................................................................... 2۳
فصل 3� انتقال������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
37 ������������������������������������������������������������������������������� فصل 4� حقوق و تعهدات
بخش ۱. حقوق دارنده و دارنده حمايت شده..................................................................... ۳7
۴۴ ...................................................................................... بخش 2. مسئولیت امضاء کنندگان
الف. مقررات عمومي................................................................................................................. ۴۴
ب. براتكش................................................................................................................................. ۴۸
۴۹ .................................................................................................................................... ج. متعهد
د. براتگیر و قبول کننده.......................................................................................................... ۴۹
ه . ظهرنويس............................................................................................................................. 5۳
ز. ضامن...................................................................................................................................... 55
62 ����������������������������� فصل 5� ارائه، امتناع از قبولي يا تأديه و رجوع به دادگاه
بخش ۱. ارائه جهت قبولي و امتناع از قبولي..................................................................... 62
بخش 2. ارائه جهت پرداخت و امتناع از پرداخت............................................................. 6۹
76 ........................................................................................................ بخش ۳. رجوع به دادگاه
الف. واخواست )اعتراض(......................................................................................................... 77
ب. ابالغیه امتناع از قبولي يا پرداخت.................................................................................. ۸۱
بخش ۴. مبلغ قابل پرداخت................................................................................................... ۸6
فصل 6� برائت ذمه������������������������������������������������������������������������������������������� 91
۹۱ .................................................................................... بخش ۱. برائت ذمه بوسیله پرداخت
بخش 2. برائت ساير امضاء کنندگان................................................................................. ۱02
فصل 7� گم شدن سند���������������������������������������������������������������������������������� 103
فصل 8� مرور زمان����������������������������������������������������������������������������������������� 110
112 ����������������������������������������������������������������������������������� فصل 9� مقررات نهايي



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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CHAPTER I. Sphere Of Application And 
Form Of The Instrument
 فصل 1. قلمرو اجرائي و شكل سند

Article 1

1. This Convention applies to an international bill of 
exchange when it contains the heading “International 
bill of exchange (UNCITRAL Convention)” and also 
contains in its text the words “International bill of ex-
change (UNCITRAL Convention)”.

1� اين کنوانسیون در مورد برات بین    المللي قابل اعمال و اجرا است و آن 
دارای عنوان “برات بین المللي )کنوانسیون آنسیترال(” بوده و همچنین 
کلمات “برات بین    المللي )کنوانسیون آنسیترال(” را در متن خود شامل 

مي    باشد�

2. This Convention applies to an international promis-
sory note when it contains the heading “International 
promissory note (UNCITRAL Convention)” and also 
contains in its text the words “International promissory 
note (UNCITRAL Convention)”.

2� اين کنواسیون در مورد سفته بین المللي قابل اعمال و اجرا است و آن دارای 
عنوان “سفته بین    المللي )کنوانسیون آنسیترال(” بوده و همچنین کلمات 

“سفته بین    المللي )کنوانسیون آنسیترال(” را در متن خود شامل مي    باشد�

3. This Convention does not apply to cheques.
3� اين کنوانسیون در مورد چكها قابل اعمال و اجرا نیست�
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Article 2

1. An international bill of exchange is a bill of exchange 
which specifies at least two of the following places and 
indicates that any two so specified are situated in differ-
ent States:

1� برات بین المللي براتي-- است که حداقل دو محل از مكانهاي زير که 
در دو کشور مختلف واقع است در آن تصريح شده باشد: 

(a) The place where the bill is drawn;
)الف( محل و مكانی که برات در آن صادر شده است؛

(b) The place indicated next to the signature of the 
drawer;

)ب( محل و مكانی که در کنار امضاء براتكش )محیل( ذکر شده است؛

(c) The place indicated next to the name of the drawee;
)ج(محل و مكانی که در کنار اسم برات گیر )محال علیه( ذکر شده است؛

(d) The place indicated next to the name of the payee;
)د(محل و مكانی که در کنار اسم دارنده برات )محال له( ذکر شده است؛

(e) The place of payment, 
)هـ( محل پرداخت

provided that either the place where the bill is drawn 
or the place of payment is specified on the bill and that 
such place is situated in a Contracting State.
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مشروط بر اينكه محل صدور برات يا محل پرداخت آن بر روی برات قید 
و آن محل در يک کشور طرف قرارداد واقع شده باشد�

2. An international promissory note is a promissory 
note which specifies at least two of the following places 
and indicates that any two so specified are situated in 
different States:

2� سفته بین    المللي سفته    اي است که حداقل دو محل از مكانهاي زير که 
در دو کشور مختلف واقع است در آن تصريح شده باشد:

(a) The place where the note is made;
)الف(محل و مكانیي که سفته در آن امضاء شده است؛

(b) The place indicated next to the signature of the 
maker;
)ب(محل و مكانیي که در کنار امضای امضاء کننده )متعهد( ذکر شده است؛

(c) The place indicated next to the name of the payee;
)ج(محل و مكانیي که در کنار اسم  دارنده )بستانكار يا متعهدله( ذکر 

شده است؛

(d) The place of payment, 
)د(محل پرداخت،

provided that the place of payment is specified on the note 
and that such place is situated in a Contracting State.

مشروط بر اينكه محل محل پرداخت آن بر روی سفته قید و آن محل در 
يک کشور طرف قرارداد واقع شده باشد�

3. This Convention does not deal with the question of 
sanctions that may be imposed under national law in 
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cases where an incorrect or false statement has been 
made on an instrument in respect of a place referred to 
in paragraph`1 or 2 of this article. However, any such 
sanctions shall not affect the validity of the instrument 
or the application of this Convention.

به  است  ممكن  که  اجرائي  ضمانت    هاي  مسئله  به  کنوانسیون  اين   �3
به  راجع  سند  در  کذب  يا  غیرواقع  بیان  مورد  در  ملي  قوانین  موجب 
محل    هاي مذکور در پاراگراف 1 و2 اين ماده وضع شده باشد، نمي    پردازد� 
اما، هرگونه ضمانت اجرائي از اين قبیل تأثیري در صحت و اعتبار اسناد 

و يا در اجراي اين کنوانسیون نخواهد داشت�

Article 3

1. A bill of exchange is a written instrument which:
1� برات سند نوشته شده    اي است که: 

(a) Contains an unconditional order whereby the draw-
er directs the drawee to pay a definite sum of money to 
the payee or to his order;

)الف( شامل دستور بدون قید و شرطي است که به موجب آن براتكش 
)محیل( به براتگیر )محال علیه( دستور مي    دهد که مبلغ معیني را در 

وجه دارنده برات )محال له( يا به حواله کرد او پرداخت نمايد؛

(b) Is payable on demand or at a definite time;
)ب( به محض رؤيت يا به مدت معین قابل پرداخت است؛

(c) Is dated;
)ج( دارای تاريخ است؛

(d) Is signed by the drawer.
)د(توسط براتكش امضاء شده است؛
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2. A promissory note is a written instrument which:
2� سفته سند نوشته شده    اي است که:

(a) Contains an unconditional promise whereby the 
maker undertakes to pay a definite sum of money to the 
payee or to his order;

)الف(شامل تعهد بدون قید و شرطي است که به موجب آن صادرکننده 
)متعهد( تعهد مي    کند که مبلغ معیني را در وجه دارنده )متعهدله(يا به 

حواله کرد او پرداخت نمايد�

(b) Is payable on demand or at a definite time;
)ب( به محض رؤيت )عند المطالبه(يا به مدت معین قابل پرداخت است؛

(c) Is dated;
)ج( دارای تاريخ است؛

(d) Is signed by the maker.
)د( توسط صادرکننده امضاء شده است�
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CHAPTER II. Interpretation 
Section 1. General provisions

 فصل 2. تفسير
 بخش 1. مقررات عمومي

Article 4

In the interpretation of this Convention, regard is to 
be had to its international character and to the need 
to promote uniformity in its application and the obser-
vance of good faith in international transactions.

در تفسیر اين کنواسیون، بايد به خصیصه و ويژگي بین    المللي آن، نیاز 
به ارتقاء يكپارچگی و يكنواختي در کاربرد آن و رعايت حسن نیت در 

معامالت بین    المللي توجه شود�

Article 5

In this Convention:
در اين کنوانسیون:

(a) “Bill” means an international bill of exchange gov-
erned by this Convention;

اين  حاکمیت  تحت  که  است  بین    المللي  برات  معنای  به  “برات”  )الف( 
کنوانسیون می    باشد؛

(b) “Note” means an international promissory note 
governed by this Convention;
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اين  حاکمیت  تحت  که  است  بین    المللي  سفته  معنای  به  “سفته”  )ب( 
کنوانسیون می    باشد؛

(c) “Instrument” means a bill or a note;
)ج( منظور از “سند” برات يا سفته مي    باشد؛

d) “Drawee” means a person on whom a bill is drawn 
and who has not accepted it;

)د(”براتگیر” به معنای شخصي است که برات به روي يا نسبت به او صادر 
شده و آنرا قبول نكرده است؛

(e) “Payee” means a person in whose favour the draw-
er directs payment to be made or to whom the maker 
promises to pay;

او  وجه  در  براتكش  که  است  معنای شخصي  به  دارنده”  “]اولین[  )هـ( 
دستور پرداخت صادر، يا متعهد تعهد پرداخت به او را مي    نمايد؛

(f) “Holder” means a person in possession of an instru-
ment in accordance with article 15;

)و( “]اولین] دارنده” به معنای شخصي است که مطابق ماده 15 سندي 
را در تصرف دارد؛

(g) “Protected holder” means a holder who meets the 
requirements of article`29;

)ز( “دارنده حمايت شده” دارنده    اي است که شرايط ]مذکور در[ ماده 29 
را دارا است؛

(h) “Guarantor” means any person who undertakes 
an obligation of guarantee under article 46, whether 
governed by paragraph`4`(b) (“guaranteed”) or para-
graph`4`(c) (“aval”) of article`47;
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تعهد   ،46 ماده  موجب  به  که  است  هر شخصي  معنای  به  “ضامن”  )ح( 
ب  بند  )طبق(  حاکمیت  تحت  خواه  دارد،  عهده  بر  را  ضمان  از  ناشي 
پاراگراف 4 ماده 47 “ضمانت” يا تحت حاکمیت بند ج همان پاراگراف 

“ضمان اسناد تجارتي” باشد؛ 

(i) “Party” means a person who has signed an instru-
ment as drawer, maker, acceptor, endorser or guarantor;

عنوان  تحت  را  سندي  که  است  شخصي  کننده”  امضاء  “شخص  )ط( 
براتكش، متعهد ، قبول کننده ، ظهر نويس يا ضامن امضاء کرده است؛ 

(j) “Maturity” means the time of payment referred to in 
paragraphs 4, 5, 6`and 7 of article 9;

)ي( “سررسید” به معنای زمان پرداختي است که در پاراگراف های 4 و 5 
و6 و7 ماده 9 به آن اشاره شده است؛

(k) “Signature” means a handwritten signature, its fac-
simile or an equivalent authentication effected by any 
other means; “forged signature” includes a signature 
by the wrongful use of such means;

)ک( “مضاء” به معنای امضای دست نويس يا به صورت تصوير يا معادل 
مصدق شده آن به هر وسیله    اي مي    باشد، و اصطالح “امضاء مجعول” شامل 

امضائي است که با استفاده نامشروع از وسیله    اي شكل گرفته است؛

(l) “Money” or “currency” includes a monetary unit of 
account which is established by an intergovernmental 
institution or by agreement between two or more States, 
provided that this Convention shall apply without prej-
udice to the rules of the intergovernmental institution 
or to the stipulations of the agreement.

)ل( منظور از “پول” يا “وجه رايج” شامل هر واحد پولي است که توسط 
سازمان بین دولتي يا توافق بین دو يا چند ايالت ايجاد شده است، بشرط 


