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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، 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 دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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دیباچه دکتر مجید قربانی الچوانی1*
در اینکه اسناد تجارتی به ویژه چک در روابط مالی اعم تجارتی و غیر تجارتی 
کاربرد زیادی دارند، مناقشه و بحثی نیست و این نکته که حقوق تجارت و باز 
مخصوصاً حقوق اسناد تجارتی از حیث یادگیری جزء بخش های دشوار حقوق 
خصوصی هستند، مورد تأیید اکثر اشخاصی است که در رشته ی حقوق، دانش 

تحصیل کرده اند. 
دلیل اصلی دشوار تلقی شدن حقوق تجارت، کمرنگ بودن توجه به ماهیت 
حقوقی نهاد های حقوقی مطرح در این رشته است؛ برای مثال یکی از اوصافی 
با  وصف  این  است،  سند  تنجیزی  وصف  شده،  بیان  تجارتی  اسناد  برای  که 
است.  مرتبط  قراردادها  در  تعلیق  اقسام  و  منجز  و  معلق  به  عقود  تقسیم بندی 
اگر وصف تنجیزی با لحاظ ماهیت اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی مثل 
قرارداد صدور یا ظهرنویسی اسناد تجارتی تبیین شود، برای بیان احکام و آثار 
تعلیق در  اقسام  و منجز تشریح گردد،  به معلق  تقسیم بندی عقود  این وصف، 
قراردادها توضیح داده شود و بعد از آن احکام تعلیق آثار عقود بیان شود، برای 
یاد گیرنده هم جذابیت بحث بیش تر می شود و هم با درک مبانی به سهولت 

می تواند در خصوص مسائل مرتبط با این وصف به طور مستدل اظهارنظر کند.
اسناد  از پرسش های حقوق  بسیاری  به  قانع کننده  و  پاسخ مستدل  ارائه ی 
تجارتی و صدور رأی قضایی فاخر در خصوص دعاوی مبتنی بر اسناد تجارتی 
مستلزم توجه دقیق به ماهیت اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی است. یکی 
مشاغل  صاحبان  و  حقوق  رشته  دانشجویان  از  اعم  اشخاص  ناتوانی  دالیل  از 
حقوقی در یافتن راه حل مؤثر برای اختالفات و دعاوی ناشی از اسناد تجارتی، 
فقدان درک و معرفت مناسب در ایشان نسبت به ماهیت حقوقی اعمال مرتبط با 
اسناد تجارتی و اوصاف و ویژگی های این اعمال است. به طور معمول در مبحث 
صدور اسناد براتی به مندرجات الزامی صورت اسناد براتی و ضمانت اجراهای این 
مندرجات تأکید و توجه وجود دارد، یا در بحث ظهرنویسی اسناد تجارتی عمدتاً 

*استادياردانشگاهصنعتنفت،وکیلپايهيکدادگستری



از شرایط شکلی اعتبار ظهرنویسی سخن گفته شده است. به صورت ژرف و دقیق 
از ماهیت حقوقی عمل صدور اسناد تجارتی و شرایط ماهوی صحت این عمل، 
آثار حقوقی این عمل به عنوان یکی از عقود معین، موجبات انحالل عمل مورد 
نظر و نتایج انحالل آن در نوشته ها بحثی به میان نیامده است. اکثر آرای وحدت 
رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره احکام اسناد تجارتی صادر 
اگر ماهیت حقوقی  قرار گرفته اند. قطعاً  انتقاد  کرده، در دکترین حقوقی مورد 
اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی و کارکرد نهادهای حقوقی مطرح در این 
بخش به درستی مد نظر قرار می گرفتند، آرای مورد نظر به نحو دیگری نوشته 

می شدند و از ایرادت مطرح شده مصون بودند.
برای ایجاد تحول در ادبیات حقوق تجارت و فراتر بردن مرز دانش بومی در 
این زمینه، رعایت مقدماتی الزم است؛ دو مورد از مقدمات مهم موارد زیر هستند:

1- ماهیت حقوقی نهادهای حقوقی مهم این عرصه مثل عمل صدور اسناد 
براتی، اساسنامه ی شرکتهای تجارتی، تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره ی 

شرکتهای تجارتی و غیره به درستی تبیین شود.
2- در تفسیر مقررات حاکم، قواعد عمومی مورد حکم در قانون مدنی مدنظر 

قرار گیرند. 
در کتاب حاضر، نویسنده محترم سرکار خانم فرشته دارش، ماهیت حقوقی 
و اوصاف عمل صدور اسناد براتی را مورد بررسی قرار داده اند، قطعاً مطالعه این 
اثر -که برای نوشتن آن، نویسنده زحمت زیادی متحمل شده اند- برای درک و 
شناخت عمیق تر حقوق اسناد تجارتی مفید است. نگارش و عرضه کتب حقوق 
تجارت با سبکی که نویسنده محترم کتاب حاضر انتخاب کرده اند، نمایی نو از 

حقوق تجارت ایران پدیدار خواهد کرد.

دکتر مجید قربانی الچوانی  
فروردین ماه 1400      



به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت  

قانون تجارت در خصوص ماهیت حقوقی عمل صدور اسناد براتی ساکت 
است. برخی نویسندگان حقوق تجارت، ماهیت این عمل را قرارداد حواله 
و برخی تبدیل تعهد و برخی ایقاع تلقی کرده اند. پذیرش هر یک از این 
نظرات، آثار و تبعات متفاوتی در بر خواهد داشت؛ به عنوان مثال: تعیین 
ماهیت  احراز  مستلزم  براتی  سند  صدور  عمل  تحقق  در  دخیل  طرفین 
حقوقی آن است. تبیین اوصاف عمل صدور اسناد براتی، می تواند راه گشای 
اختالفات ناشی از عمل صدور اسناد براتی باشد. خالءهای قانونی موجود 
در حوزه ی اسناد براتی سبب شده است در بسیاری موارد، نتیجه ی دعاوی 
مقام رسیدگی  نظر  و صرفاً  نباشد  پیش بینی  قابل  محاکم  در  طرح شده 
در  مثال،  عنوان  به  باشد؛  آن  تعیین کننده ی سرنوشت  دعوی،  به  کننده 
برخی آرای صادر شده از محاکم، چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر 
شده، چک قلمداد نشده است. در برخی آرای دیگر چنین چکی مصداق 
)َضمان مالَم یَِجب( تلقی و غیرقابل مطالبه اعالم شده است. برخی محاکم 
عمل صدور سند براتی را حتی در برابر دارنده ی نخست، عقدی مستقل و 
دارای وصف تجریدی تلقی می کنند و برخی به گونه ی دیگری عمل می 
بودن  استناد  غیرقابل  اصل  پذیرش  در خصوص  واحدی  رویکرد  نمایند. 
ایرادات در رویه ی قضایی وجود ندارد. در  برخی آرای صادر شده، صدور 
سند براتی زایل کننده ی تعهد پایه ی صادرکننده تلقی و در برخی دیگر 
پایان کتاب گردآوری  نوشتها که در  ِخالف آن نظر داده شده است. پی 
شده اند، به خوبی بیانگر تشتت آراء و اختالف نظرها در موضوعات واحد 

در حوزه ی این مباحث است.

سخن مؤلف



با توجه به وجود تشتت آراء در حوزه ی اسناد براتی با انجام این پژوهش 
سعی شده، هم غبار از روی ماهیت حقوقی عمل صدور سند براتی برداشته 
شود و هم اوصاف و ویژگی های این عمل حقوقی تبیین و شفاف گردد. در 
فصل یکم این کتاب، به طور جامع، ماهیت حقوقی عمل صدور برات، سفته 
برات  به حواله کرد دیگری، ماهیت حقوقی عمل صدور  و چک در وجه و 
به حواله کرد خود برات دهنده و چک در وجه خود صادرکننده و ماهیت 

حقوقی عمل افتتاح حساب جاری به تفکیک شرح داده شده است. 
در فصل دوم، بر اساس قواعد عام معامالت و با لحاظ احکام و قوانین 
خاص حاکم بر عمل صدور اسناد براتی،  اوصاف و ویژگی های این عمل 
حقوقی بیان شده و پس از تبیین هر یک از ویژگی های آن ثمرات حقوقی 

این مباحث به تفکیک و به صورت کاربردی بیان شده است.
در پایان بر خود الزم و بایسته می دانم، خاضعانه در برابر دانش و سعه ی  
صدر استاد ارجمند، جناب آقای دکتر مجید قربانی الچوانی که به عنوان 
استاد راهنما، با شکیبایی وصف ناشدنی پاسخ گوی انبوه پرسش های حقیر 
بودند، سر تعظیم فرود  آورم، سپاسگزار راهنمایی ها و حمایت های ایشان 
هستم و این اثر را به آن استاد دانشمند تقدیم می کنم. از متولیان ارجمند 
منابع  از  نامحدود  استفاده ی  امکان  که  زنجان  دادگستری  وکالی  کانون 
علمی کتابخانه کانون را برای من مهیا نمودند تشکر می کنم و سپاسگزار 
اثر را  انتشار این  انتشارات چتر دانش هستم که امکان  مسئوالن محترم 

برای بنده فراهم کردند.

              فرشته دارش
فروردین ماه 1400  





فصل یکم: ماهیت حقوقی عمل 

صدور اسناد براتی 



عمده احکام قانون تجارت در مبحث مربوط به صدور اسناد براتی ناظر 
به شکل صدور آنها است. راجع به ماهیت حقوقی عمل صدور اسناد براتی 
قانون تجارت حکمی بیان نکرده است. نویسندگان حقوق تجارت بیشتر 
در جهت بیان شرایط و احکام شکلی صدور اسناد براتی تالش کرده اند، 
در تحلیل ماهیت حقوقی عمل صدور اسناد براتی یا سخنی نگفته اند یا 
به اختصار وارد شده و بدون تعیین تکلیف راجع به همه ی ابعاد موضوع 
به  براتی و  از آن گذشته اند؛ در حالی که آنچه موجب شروع حیات سند 
تبع آن حقوق و تعهدات ناشی از آن می شود، عمل صدور است. در این 
این  برای  براتی بررسی می شود.  فصل ماهیت حقوقی عمل صدور اسناد 
این اسناد  با  اعمال حقوقی مرتبط  براتی و  منظور، نخست تعریف اسناد 

بیان می گردد.



مبحث یکم: کلیات و تعریف اسناد براتی

باب چهارم قانون تجارت که به مباحث مربوط به اسناد براتی اختصاص 
دارد، از واژه ی اسناد براتی یا اسناد تجارتی استفاده نکرده و تعریفی کلی 
از این اسناد ارائه ننموده است، بلکه مصادیق آن یعنی برات، چک و فته ی 
طلب را مورد حکم قرار داده است. مقررات باب چهارم قانون تجارت، به 
برات،  احکام  ترتیب، فصل نخست حاوی  به  چهار فصل تقسیم شده که 
فصل دوم متضمن مقررات سفته، فصل سوم شامل احکام چک و فصل 

چهارم هم در مرور زمان است.

گفتار یکم: تعریف اسناد براتی
قانون  تعریف نشده است، منتها سفته و چک موضوع  قانون  برات در 
تبعیت  قانون صدور چک  از  و  است  تجارت  قانون  تابع  فقط  که  تجارت 
نمی کند، به ترتیب در مواد 307 و 310 قانون تجارت و چک عادی در بند 
یک قانون صدور چک تعریف شده اند؛ بنابراین، تعریف اسناد براتی مبتنی 
بر دکترین حقوقی است. اسناد براتی، همان اسناد تجارتی به معنای خاص 
نیز  براتی  اسناد  به  اسناد  این  مشترک  ویژگی های  دلیل  به  که  هستند 
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موسومند و در نوشته های حقوقی تعریف های زیر را برای آن ارائه کرده اند:
دارند،  را  برات  عمده ی  خصایص  که  هستند  اسنادی  براتی  »اسناد   
یعنی نماینده ی مبلغی وجه نقدند که پرداخت آن در سررسید معین یا 
عندالمطالبه پیش بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند1«.  
»اسناد تجارتی به معنی اعم عبارتست از کلیه ی اسنادی که در تجارت 
مستعمل است؛ ولی به معنی اخص، مقصود اسنادی است که قانون تجارت 

برای آنها مزایای مخصوص قائل شده است2«.
بدل  و  رد  تجاری  معامالت  در  تجار  که  است،  سندی  تجاری  »سند 
می کنند. در معنی اخص سندی است که در قانون تجارت دارای عنوان 

خاصی است، مانند: چک و سفته و سند در وجه حامل و جز اینها3«.
تقسیم  براتی  غیر  و  براتی  اسناد  به  عام  معنای  به  تجاری  »اسناد 
می شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده ی براتی را دارند، 
یعنی نماینده ی مبلغی وجه نقد می باشد که پرداخت آن در سررسید معین 
عندالمطالبه پیش بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر 

اسناد تجاری غیر براتی است4«.
بدین ترتیب با جمع تعاریف و مبانی قانونی، سند تجارتی در معنی عام، 
به هر سندی اطالق می گردد که در روابط تجاری، مورد استفاده و مبادله 
قرار می گیرد. در این معنی، مصادیق سند تجارتی متعدد و گسترده است و 
اسنادی مانند برات، چک، سفته، بارنامه، قبض انبار، اوراق مشارکت، اوراق 

۱-ربیعا،اسکینی،حقوقتجارتتطبیقی،چاپدوم،انتشاراتمجد،۱۳9۲،تهران،ص۱۷.
۲-دکتراعظمیزنگنه،عبدالحمید،حقوقتجارت،ص۲۲۱،بهنقلاز:بهرام،بهرامی،حقوقتجارتکاربردی،

چاپسوم،موسسهفرهنگینگاهبینه،۱۳۸۷،تهران،ص۳۰.
۳-محمدجعفرلنگرودی،ترمینولوژیحقوق،چاپدوازدهم،کتابخانهگنجدانش،۱۳۸۱،تهران،ص۳6۴.

۴-بهرامبهرامی،پیشین،ص۳۱.
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قرضه، اوراق سهام و ... را در بر می گیرد. در معنای خاص، با توجه به اینکه 
چک موضوع قانون تجارت و سفته یا فته ی طلب به تجویز مقنن، ممکن 
است در وجه حامل صادر شوند و در این حالت به قبض و اقباض و بدون 
ظهرنویسی نیز انتقال صورت می گیرد، در تعریفی جامع تر می توان گفت، 
اسناد تجارتی در معنای خاص یا اسناد براتی، به اسناد قابل انتقالی اطالق 
می شود که متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون وعده هستند و مشتمل 

بر برات، سفته و چک است. 

گفتار دوم: اعمال حقوقی مرتبط با اسناد براتی
در ارتباط با اسناد براتی اعمال حقوقی مختلفی انشاء می شود. سه عمل 
انشاء هستند.  قابل  به هر سه سند،  صدور، ظهرنویسی و ضمانت نسبت 

عمل قبول، مختص برات است.

الف: صدور

تعریف عمل صدور سند براتی به ماهیت حقوقی آن بستگی دارد که 
در این فصل بررسی می شود. اجماالً می توان گفت، واژه ی صدور ناظر به 
تنظیم سند و تحویل آن به ذی نفع است1. در واقع عمل صدور سند براتی 
و  نیازمند تحویل  بلکه تحقق آن  تنظیم سند محقق نمی شود،  به صرف 

تسلیم سند به دارنده ی  نخست است.

ب: ظهرنویسی

قانون تجارت در مبحث پنجم از فصل نخست باب چهارم، از جهت اثر 
حقوقی ظهرنویسی، دو نوع ظهرنویسی اسناد براتی را با عنوان ظهرنویسی 
و  انتقالی«  »ظهرنویسی  از:  عبارتند  که  است  داده  قرار  حکم  مورد 

۱-محمد،صقری،حقوقبازرگانیاسناد،چاپدوم،انتشارتشرکتسهامیانتشار،۱۳۸۷،تهران،ص۸9.
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»ظهرنویسی وکالتی«. ظهرنویسی انتقالی به منظور انتقال مالکیت سند و 
حقوق ناشی از آن صورت می گیرد. در ظهرنویسی وکالتی هدف ظهرنویس، 
انتقال مالکیت سند نیست، وی به دنبال اعطای وکالت به طرف مقابل برای 
مطالبه و وصول وجه سند و در صورت اقتضاء، انجام اقدامات قانونی برای 
وصول وجه آن است1. در نتیجه در ظهرنویسی وکالتی، همچنان مالکیت 
سند، متعلق به ظهرنویس است و برهمین اساس است که طبق ماده ی 
528 قانون تجارت اگر  قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجارتی به 
او تحویل داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه 
ابقاء  به  با توجه  باشد،  اوراق تجارتی وصول نشده  دارد، مادامی که وجه 
در  وکالتی،  ظهرنویسی  از  پس  اسناد  این  به  نسبت  ظهرنویس  مالکیت 
صورت ورشکستگی وکیل، ظهرنویس داخل در هیأت غرما قرار نمی گیرد 

و می تواند عیناً آن را مسترد کند.
 ظهرنویسی اسناد براتی اعم از ظهرنویسی انتقالی و ظهرنویسی وکالتی، 
ماهیتاً قرارداد است2 که با امضای ظهر سند براتی و تسلیم آن به دارنده ی 

سند محقق می شود3. 

پ: ضمانت

مواد 402 تا 411 قانون تجارت به ضمانت اختصاص داده شده است. 
قانون تجارت ضمانت را تعریف نکرده است. ماده ی 684 قانون مدنی در 
تعریف ضمانت می گوید: »عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را 

۱-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،چاپنوزدهم،چتردانش،۱۳96،
تهران،ص۴۲۲.

۲-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،پیشین،ص۴۳۱.-ابراهیمعبدی
پورفرد،حقوقتجارت-اسنادتجاری،ج۳،چاپاول،انتشاراتمجد،۱۳9۴،تهران،ص۱۲۴.

۳-يوسف،درويشیهويدا،حقوقاسنادتجاری)چک-سفته-برات(،چاپدوم،میزان،۱۳9۴،تهران،ص۴۷.-
ابراهیم،عبدیپورفرد،پیشین،ص۱۲۴.
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که بر ذمه ی دیگری است، به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را 
مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند«. ضمانت 
اسناد براتی مانند سایر اقسام ضمانت، ماهیتاً عقد است که بین ضامن و 
دارنده ی سند براتی به عنوان مضمون له منعقد می شود1. طبق ماده ی 403 
اثر عقد ضمانت  قانون تجارت در روابط تجارتی مانند روابط مدنی اصوالً 
نقل ذمه به ذمه است، مگر اینکه قانون در مورد خاصی به تضامنی بودن 
عقد ضمانت تصریح کند یا قرارداد خصوصی اثر ضمانت را ضم ذمه به ذمه 
قرار دهد. ماده ی 249 قانون تجارت در مواردی که مضمون عنه قرارداد 
است،  برات  قبول کننده ی  یا  براتی، صادرکننده، ظهرنویس  ضمانت سند 
اثر ضمانت را ضم ذمه به ذمه تعیین کرده است. با توجه به اینکه ماده ی 
براتی، خود  قرارداد ضمانت سند  به فرضی که مضمون عنه  مزبور نسبت 
مقام ضامن دارد، تعیین تکلیف نکرده است، باید طبق قاعده ی مستنبط از 
ماده ی 403 قانون تجارت اثر این قرارداد را »انتقال ذمه ی مضمون عنه به 

ذمه ی ضامن« قلمداد کرد2.

ت: قبول برات

قبول برات عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر 
وعده پرداخت می کند. قبول برات توسط محال علیه جزئی از عمل حقوقی 

۱-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،پیشین،ص۴۴۸.
۲-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،پیشین،ص۴۴۵.-ربیعا،اسکینی،
حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار،اسناددروجهحاملوچک(،چاپهشتم،سمت،۱۳۸۳،تهران،ص۱۱۲.
برایديدننظرمخالفرجوعشودبه:رضا،سکوتینسیمی،مباحثیتحلیلیازحقوقاسنادتجارتی،چاپاول،
انتشاراتمجد،۱۳9۳،تهران،صص۱۸۵و۱۸6-حیدرحسنزاده،حقوقتجارت،اسنادتجارتی)برات،سفته،

چک،اسناددروجهحامل(،چاپدوم،انتشاراتمجد،۱۳9۴،تهران،ص۱۴9.
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انشاء می شود2. مطابق  براتگیر  اراده ی  با  صدور برات نیست1، قبول برات 
براتگیر  امضای  یا  مهر  با  برات  قبول  تجارت  قانون  ماده ی 228  اول  بند 
بنابراین، صرف امضاء یا مهر برات در خود  در خود برات تحقق می یابد؛ 
برات، برای تحقق قبول کفایت می کند. برخی نویسندگان حقوق تجارت 
معتقدند، اگر براتگیر امضای خود را در پشت سند درج کند، ظهرنویسی 
به حساب می آید، مگر اینکه عبارت ظهر ورقه، صراحت در قبول داشته 
باشد3. برخی دیگر درج امضای براتگیر در ظهر برات را مطلقاً ظهرنویسی 
قلمداد کرده اند4. بعضی نیز معتقدند که قبول برات ممکن است، در روی 

برات یا در ظهر برات نوشته شود5.

۱-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،پیشین،ص۴۰۴.
۲-کوروشکاويانی،حقوقاسنادتجارتی،چاپششم،میزان،۱۳9۳،تهران،ص۱۰۱.

۳-ربیعااسکینی،حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار؛اسناددروجهحاملوچک(،پیشین،ص۷6.
۴-محمد،صقری،پیشین،صص۲۲۲-۲۲۱.

۵-حسن،ستودهتهرانی،حقوقتجارت،ج۳،چاپبیستودوم،نشردادگستر،۱۳9۱،تهران،ص۴۴.
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مبحث دوم: اقسام پدیده های حقوقی

آنچه که باعث حیات و والدت اسناد براتی می شود، عمل صدور اسناد 
از  به شناخت درستی  باید  برای روشن شدن ماهیت آن  براتی است که 
پدیده های حقوقی دست پیدا کنیم؛ لذا، ابتدا به اجمال پدیده های حقوقی 
و اقسام آن بررسی می شود، سپس به تفکیک، به تحلیل ماهیت حقوقی 

عمل صدور هر یک از اسناد براتی می پردازیم.
به طور کلی پدیده ها در حقوق خصوصی، ذیل یکی از دو گروه »وقایع 

حقوقی« و »اعمال حقوقی« قرار می گیرند.

گفتار یکم: وقایع حقوقی
انشای  و  اراده  و  می شود  معین  قانون  حکم  به  آن  اثر  که  »رویدادی 

مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست، واقعه ی حقوقی نامیده می شود«1.
نتیجه ی  یا در  واقع شود  به طور قهری  واقعه ی حقوقی ممکن است، 
عمل خطایی محقق گردد یا به طور ارادی به وقوع بپیوندد؛ مانند غصب 
ارادی، هرچند که نوعی  و سرقت. در واقعه ی حقوقی واقع شده به طور 
ابراز اراده برای ایجاد آن وجود دارد، اما این اعالم اراده، معطوف به پذیرش 
یک اثر حقوقی نیست و مسئولیت مدنی ضمان به حکم قانون بر عمل وی 

مترتب می گردد.

گفتار دوم: اعمال حقوقی
اصطالح عمل  دارد.  قرار  »واقعه ی حقوقی«، »عمل حقوقی«  برابر  در 
اما مقنن تعریفی  حقوقی در مواد 962 و 1213 قانون مدنی بکار رفته، 

انتشار، سهامی شرکت انتشارات ششم، چاپ حقوقی، مدنی-وقايع حقوق مقدماتی دوره ناصر، کاتوزيان، ۱-
۱۳۸۲،تهران،ص9.
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برای این عنوان بیان نکرده است. در دکترین حقوقی، عمل حقوقی را به 
اعالم اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص که قانون نیز آن اثر مطلوب را 
بر آن بار می کند، تعریف کرده اند1؛ بنابراین، برای تحقق یک عمل حقوقی، 
عالوه بر وجود اراده و لزوم ابراز آن، باید اراده ی شخص، معطوف به ایجاد 

اثر حقوقی باشد.
 اعمال حقوقی به دو دسته ی »عقود« و »ایقاعات« تقسیم می شوند. با 
توجه به ایرادهای وارد شده بر تعریف قانونی عقد در ماده ی 183 قانون 
اثر  ایجاد  منظور  به  اراده  چند  یا  دو  توافق  به  را  عقد  حقوقدانان  مدنی، 
حقوقی تعریف کرده اند2. الزم به ذکر است که »قرارداد« واژه ی مترادف 
»عقد« است. تفاوت آن با عقد در این است که غالباً واژه ی عقد برای عقود 
معین به کار می رود، درحالی که قرارداد اعم از عقد است و به عقود معین و 
غیرمعین اطالق می شود3. قسم دیگر اعمال حقوقی، ایقاعات هستند. ایقاع، 
انشای اثر حقوقی است که با یک اراده تحقق می پذیرد4 و اراده ی دیگری، 

در آن دخیل نیست.

۱-ناصر،کاتوزيان،دورهیمقدماتیحقوقمدنیاعمالحقوقیقرارداد-ايقاع،چاپدوم،انتشاراتشرکتسهامی
انتشار،۱۳۸9،تهران،ص۲۳.

از:ناصر،کاتوزيان،قواعدعمومی ۲-میرزانائینیوشیخموسیخونساری،منیهالطالب،ج۱،ص۳۳،بهنقل
قراردادها،ج۱،چاپدوازدهم،انتشاراتشرکتسهامیانتشار،۱۳9۳،تهران،ص۲۱.

۳-صاحبی،مهدی،تفسیرقرارداددرحقوقخصوصی،چاپاول،انتشاراتققنوس،۱۳۷6،تهران،ص۱9.
۴-کاتوزيان،دورهمقدماتیحقوقمدنیقرارداد-ايقاع،پیشین،ص۴۳۸.
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مبحث سوم: تحلیل ماهیت حقوقی عمل صدور برات 
و چک

بر چِک موضوع ماده ی 310  اقسام مختلف است و عالوه  چک دارای 
قانون تجارت، در قانون صدور چک، به چک عادی، چک تأیید شده، چک 
تضمین شده، چک مسافرتی، چک موردی و چک الکترونیکی تقسیم شده 
است. چک تضمین شده ی موضوع قانون چک های تضمین شده ی بانک ملی 
مصوب 1337یکی دیگر از اقسام چک است. قانون مزبور تاکنون نسخ نشده 
قانون چک های تضمین شده ی  است. صدور چک تضمین شده ی موضوع 
بانک ملی 1337 از جهت اینکه برای بانک محال علیه، ایجاد تعهد براتی 
می کند، مشابه چک تأیید شده ی موضوع قانون صدور چک است، ولی این 
اقسام  از  تأیید شده است.  به چک  بیشتری نسبت  امتیازات  چک، دارای 
هشتگانه ی چک، چک تضمین شده ی موضوع قانون صدور چک و چک 
مسافرتی متضمن تعهد پرداختند و لذا، ماهیتاً شبیه به سفته هستند. سایر 
اقسام چک، متضمن دستور پرداختند. به دلیل اینکه در این نوشته، ماهیت 
عمل صدور چک و اوصاف آن مورد بررسی است، تفکیک اقسام مختلف 
چک ضرورت ندارد و نیز با عنایت به اینکه برات و چک )غیر از دو مورد 
فوق(، هر دو متضمن دستور پرداخت هستند، در ذیل یک عنوان، به تحلیل 

ماهیت حقوقی عمل صدور برات و چک می پردازیم.
با توجه به تعریف عمل حقوقی، صدور برات و چک، هر دو ماهیتاً عمل 
حقوقی هستند؛ زیرا همانطور که بیان شد، در عمل حقوقی شخص با ابراز 
اراده ی خود پذیرش اثر حقوقی را اراده می کند. اگرچه ماده ی 191 قانون 
مدنی وسیله ی ابراز اراده را به مهر یا امضاء محدود نکرده و هرچیزی که 
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داللت بر قصد کند را برای ابراز اراده کافی دانسته است1، در ماده ی 223 
قانون تجارت که به بیان شرایط شکلی و مندرجات الزامی برات اختصاص 
یافته، یکی از مندرجات برات، مهر یا امضای صادرکننده است و در ماده ی 
311 همان قانون یکی از مندرجات الزامی چک، امضای صادرکننده بیان 
شده است؛ بنابراین، ضرورت ابراز اراده برای صدور برات و چک از طریق 
درج مهر یا امضاء، مورد تأکید قانون است؛ در واقع صادرکننده با مهر یا 
امضاء در برات و امضاء در چک، اراده ی خود را بر پذیرش اثرات حقوقی 

عمل صدور این اسناد ابراز و اعالم می کند.
»ایقاع«  و  »عقد«  گروه  دو  به  خود  حقوقی،  اعمال  اینکه  به  توجه  با 
تقسیم شده اند، بعد از اثبات اینکه صدور سند براتی ماهیتاً عمل حقوقی 
شود.  تکلیف  تعیین  عمل  این  بودن  ایقاع  یا  عقد  به  راجع  باید  است، 
برات ممکن است در وجه یا به حواله کرد دیگری و یا به حواله کرد خود 
صادرکننده صادر شود. چک ممکن است در وجه یا به حواله کرد دیگری 
یا در وجه خود صادرکننده صادر شود؛ لذا به تفکیک ماهیت حقوقی آنها 

تبیین می شود.

در  چک  و  برات  صدور  عمل  حقوقی  ماهیت  یکم:  گفتار 
وجه یا به حواله کرد دیگری

قرارداد  را  چک  آن  تبع  به  و  برات  صدور  عمل  انگلیس  حقوق  در 
عقد  برخی  و  یک طرفه3  تعهد  را  آن  برخی  آلمان  حقوق  در  دانسته اند2. 

۱-ناصر،کاتوزيان،قواعدعمومیقراردادها،ج۱،پیشین،ص۲۵۸.
2-Indira carr and peter stone, INTERNATIONAL TRADELAW, 4thed, USA, Rout-
ledge-Canvendish, 2010, p. 464 - Robert Bradgate and Fidelma White, Commercial 
Law, UK, Oxford, 2009, p.286
3- Kreationstheorie. 
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مستقل1 و برخی نیز ترکیبی از قرارداد و ایقاع تلقی کرده اند2. در حقوق 
فرانسه از دیرباز با بهره گیری از قواعد عمومی قراردادها سعی کرده اند که 
صدور برات را با یکی از عقود معین حقوق مدنی تطبیق دهند و در این 
جهت از میان نظریات ارائه شده، دو نظریه ی »نمایندگی ناقص یا نیابت در 

پرداخت«3 و »انتقال طلب«4، طرفداران بیشتری دارد5. 
نمایندگی  براتگیر  به  ناقص، صادر کننده  نمایندگی  نظریه ی  اساس  بر 
 می دهد که به طلبکار او مبلغی پرداخت کند و صادرکننده در برابر دارنده، 
شود.  تأدیه  براتگیر  وسیله ی  به  مبلغ  تا  می ماند،  باقی  متعهد  و  بدهکار 
اراده ی  سه  دخالت  متضمن  برات،  صدور  قرارداد  تحقق  نظریه،  این  در 
صادرکننده)آمر(، براتگیر)نماینده یا نایب( و دارنده ی برات )ذی نفع( است6. 
نمایندگی  به  را   )delegaition imparfaite(برخی حقوقدانان، واژه ی
در وصول تعبیر کرده اند؛ به این معنی که صادرکننده ی برات به دارنده ی 
براتگیر  از  را  تا طلب صادرکننده)آمر(  نیابت می دهد،  و  نمایندگی  برات، 
اصاًل  است  ممکن  زیرا  نمی رسد؛  نظر  به  درست  تعبیر  این  کند7،  وصول 
نیابت در  دارنده،  به  بتواند  تا  باشد  نداشته  براتگیر  از  صادرکننده، طلبی 
وصول طلب خود دهد، اکثر نویسندگان حقوق تجارت نیز آن را به نیابت 
در پرداخت تعبیر کرده اند. در هر صورت، نظریه ی نمایندگی ناقص، خالی 

1- Vertragstheorie. 
۲-محمد،صقری،پیشین،صص6۰تا6۲.-ربیعا،اسکینی،حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار،اسناددر

وجهحاملوچک(،پیشین،ص۲6.
3- Delegation de creance.
4- Cession de creance.
۵-محمد،صقری،پیشین،ص۵6.-ربیعا،اسکینی،حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار،اسناددروجهحاملو

چک(،پیشین،صص۲۲و۲۳.-بهرام،بهرامی،پیشین،صص۳۲و۳۳.
6-ربیعا،اسکینی،حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار،اسناددروجهحاملوچک(،پیشین،ص۲۴.

۷-مهدی،شهیدی،حقوقمدنی،ج۵)سقوطتعهدات(،چاپنهم،انتشاراتمجد،۱۳9۳،تهران،ص۱6۸.
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از ایراد نیست و از جمله ایرادهای آن موارد زیر است:
1. قرارداد صدور برات قبل از قبول براتگیر بین صادرکننده و دارنده ی 
نخست و با اراده ی آن دو منعقد می شود و صادرکننده، مسئول پرداخت 

وجه برات می گردد، قبول براتگیر از ارکان قرارداد صدور برات نیست1.
تا زمانی که ذی نفع، ذمه ی آمر را نسبت به مبلغ  2. در نیابت ناقص 
نکرده  دریافت  محال علیه  از  را  مذکور  مبلغ  یا  نکرده  بریء  نیابت،  مورد 
است، آمر متعهد پرداخت باقی می ماند، در حالی که اگر دارنده ی برات به 
تکالیف مندرج در مواد 274، 275 و 290 قانون تجارت عمل ننماید، حق 

مراجعه به صادرکننده را از دست می دهد2.
در حقوق ایران حواله موجب انتقال دین است، اگر محال علیه به محیل 
بدهکار باشد، حواله سبب انتقال دین و طلب می شود3؛ لذا، نظریه ی انتقال 
نظریه ی  می دانند.  ایران  حقوق  در  مدیون  بر  حواله  بر  منطبق  را  طلب 
گرفته  قرار  تجارت  نویسندگان حقوق  برخی  پذیرش  مورد  طلب،  انتقال 
است و رابطه ی عموم و خصوص مطلق را بین مفهوم برات و حواله برقرار 
دانسته اند و معتقدند، هر براتی حواله است، اما هر حواله ای برات نیست4. 
قانون  در  حواله  مقررات  تابع  که  می دانند  حواله ای  را  برات  دیگر  برخی 
مدنی نیست5. برخی نویسندگان حقوق تجارت عالوه بر برات، چک را نیز 
حواله به شمار آورده اند6. هرچند که رأی وحدت رویه ی شماره ی 688 - 

۱-محمد،صقری،پیشین،ص۵9.
۲-مهدی،شهیدی،حقوقمدنی،ج۵،پیشین،ص۱6۸.

۳-ناصر،کاتوزيان،دورهیمقدماتیحقوقمدنی-درسهايیازعقودمعین،ج۲،پیشین،ص۱۷۴.-مجید،
قربانیالچوانی،پرسشهایچهارگزينهایحقوقمدنی،چاپاول،انتشاراتچتردانش،۱۳96،تهران،ص۷9۲.

۴-افتخاری،جواد،حقوقتجارت۳،چاپدوم،انتشاراتققنونس،۱۳۸۴،تهران،ش۴۳.
۵-سیدمهدی،کاشانی،»براتچیستوسفتهکداماست؟«،نشريهیکانونوکال،شمارهی۱۲۰،۱۳۵۱،ص

.۷۱
6-بهرام،بهرامی،پیشین،ص۲۱6.



۲9۲9 یقفرب دفن ا رفدص لصف یقفقح تف ام :فکی لصف

85/3/23 دیوان عالی کشور نیز صدور چک در وجه ثالث را نوعی حواله 
قلمداد کرده است، اما نمی توان صدور برات1 یا چک را انشای عقد حواله 

تعبیر کرد؛ زیرا: 
پرداخت  ضامن  محیل،  یا  انتقال دهنده  حواله،  و  طلب  انتقال  در   .1
نیست و پس از تحقق انتقال طلب یا حواله، ذمه ی ناقل یا محیل بریء 
همچنان  صادرکننده،  چک،  و  برات  صدور  از  بعد  درحالی که  می شود، 

مسئول پرداخت می ماند و ضامن پرداخت وجه سند است2.
2. برای تحقق حواله، سبب دین محیل به محتال، در زمان انعقاد عقد 
باید وجود داشته باشد،3 در حالی که صدور برات یا چک، ممکن است بدون 
آنکه صادرکننده مدیون دارنده  از صدور و بدون  پایه قبل  تعهد  تشکیل 

باشد، صرفاً جهت کمک رایگان و بالعوض به دارنده ی سند تحقق یابد.
نیز طرف  ایجاب و دو قبول است، محال علیه  از یک  3. حواله مرکب 
در  نمی شود،  محقق  حواله  محال علیه،  قبول  بدون  و  است4  حواله  عقد 
حالی که صدور برات، بدون قبول براتگیر هم تحقق می یابد و صادرکننده ی 
پرداخت  مسئول  نخست،  دارنده ی  به  برات  ورقه ی  تسلیم  از  پس  برات 
سند است5. در چک هم قبول محال علیه منتفی است و صدور چک نیز 
همانند برات، با اراده ی صادرکننده و دارنده ی نخست و تسلیم چک توسط 

۱-باتوجهبهاينکهچکنهادیمشابهبراتاستوهردومتضمندستورپرداختهستند،رأیوحدترويه
مذکوربربراتنیزقابلتسریاست.

۲-اسکینی،حقوقتجارت)برات،سفته،قبضانبار،اسناددروجهحاملوچک(،پیشین،ص۲۳-حسن،ستوده
تهرانی،پیشین،ص۲۴.۱

۳-ناصر،کاتوزيان،دورهیمقدماتیحقوقمدنی-درسهايیازعقودمعین،ج۲،پیشین،صص۱۷۰،۱۷۲و
۱۷۷.-مجیدقربانیالچوانی،پرسشهایچهارگزينهایحقوقمدنی،پیشین،ص۷9۳.

۴-ناصر،کاتوزيان،دورهیمقدماتیحقوقمدنی،ج۲،چاپبیستوششم،انتشاراتاسالمیه،۱۳9۴،تهران،
ص۱۷6.-محمد،صقری،پیشین،ص۵9.

۵-محمد،صقری،پیشین،ص۵9.
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صادرکننده  به دارنده ی نخست محقق می گردد.
4. صدور برات و چک، عمل حقوقی تشریفاتی است و تابع تشریفات 

خاصی است، اما حواله تابع تشریفات خاصی نیست1.
از  با هیچ یک  نمی توان منطبق  را  برات و چک  بنابراین، عمل صدور 
عمل  که  است  آن  دیدگاه ها  این  اشتراک  وجه  دانست؛  مذکور  نظریات 
صدور برات و چک را قرارداد، توصیف کرده اند و صاحبان هر دو نظریه به 
انشای عمل صدور  دارنده جهت  و  اراده ی صادرکننده  ضرورت مشارکت 
یکی  قالب  در  را  و چک  برات  عمل صدور  نمی توان  گرچه  دارند؛  اذعان 
با توجه به دخالت و ضرورت  اما  از عقود معین حقوق مدنی جای داد2، 
برات و  اراده ی صادرکننده و دارنده ی نخست در تحقق صدور  وجود دو 
چک، عمل صدور این اسناد، ماهیتاً قرارداد است3 که در انشای آن، ایجاب 
قرارداد با تنظیم و مهر یا امضای برات و امضای چک و تسلیم ارادی آن 
دارنده ی  به وسیله ی  با قبض سند  و  اعالم می گردد  دارنده ی نخست  به 
نخست، اراده ی وی بر قبول ایجاب صادرکننده، ابراز و در لحظه ی قبض، 
سند  ارادی  تسلیم  که  داشت  توجه  باید  می شود4.  منعقد  صدور  قرارداد 
قبل  انگلیس  حقوق  در  است.  براتی  سند  صدور  قرارداد  ارکان  از  براتی 
محقق  براتی  سند  صدور  قرارداد  صادرکننده،  رضایت  با  سند  تسلیم  از 

۱-ناصر،کاتوزيان،دورهیمقدماتیحقوقمدنی-درسهايیازعقودمعین،ج۲،پیشین،ص۱۷۲.
۲-حسن،ستودهتهرانی،پیشین،ص۲۵.

محمدجعفر، لنگروی، جعفری - ۵۱. و ۴۴ صص پیشین، کاويانی، - ۸9. ص پیشین، صقری، محمد، ۳-
تهران،ص۳۵۵.جعفری، اول،کتابخانهگنجدانش،۱۳۸۸، دايرهالمعارفحقوقمدنیوتجارت،ج۱،چاپ
لنگرودی،محمدجعفر،حواله،چاپچهارم،کتابخانهگنجدانش،۱۳9۰،تهران،ص۱66-مجید،قربانیالچوانی
وفرشتهدارش،»ماهیتحقوقیعملصدوراسنادبراتی«،دومینکنفرانسبینالمللیپژوهشهایدينی،علوم

اسالمی،فقهوحقوقدرايرانوجهاناسالم،۱۳9۸،ص۴.
۴-مهدی،شهیدی،حقوقمدنی،ج۵،پیشین،ص۱6۸.-عبدالحمیدمرتضوی،پیشین،صص۵۱و۵۲-

ابراهیم،عبدیپورفرد،پیشین،ص۷۷.
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نمی شود1، ضرورت تسلیم سند براتی، جهت تکمیل تعهد براتی2 در ماده ی 
21 قانون بروات انگلیس 1882 مورد تأکید قرار گرفته است. دیوان عالی 
کشور، در رأی وحدت رویه ی شماره ی 688 مورخه ی 1385/3/23 عمل 
صدور چک را -که نهادی مشابه برات است- واجد ماهیت قراردادی اعالم 
وارد  آن  بر  ایرادهایی که  از  فارغ   - رأی مذکور  به  توجه  با  لذا،  و  نموده 
است - و نیز با عنایت به اینکه مقنن در بند 8 ماده ی 2 قانون تجارت، از 
واژه ی معامالت برواتی استفاده کرده، عمل صدور اسناد براتی در حقوق 
ایران ماهیتاً قرارداد است3. برخی مؤلفین حقوق تجارت، عمل صدور برات 
بر  کامل می شود،  نخست  دارنده ی  قبض  با  که  می کنند  تلقی  ایقاعی  را 
اساس این نظریه، دارنده ی نخست حق رد دارد و عدم قبض او به معنی 

رد این ایقاع است4.

گفتار دوم: ماهیت حقوقی عمل صدور برات به حواله کرد 
خود برات دهنده و صدور چک در وجه خود صادرکننده

صدور برات به حواله کرد خود برات دهنده، در ماده ی 224 قانون تجارت 
و صدور چک در وجه خود صادرکننده، در ماده ی 310 قانون تجارت، مورد 
حواله کرد  به  برات  صدور  عمل  برخی  است.  گرفته  قرار  قانونگذار  تجویز 
خود برات دهنده و صدور چک در وجه خود صادرکننده را ایقاع توصیف 

1- Robert Bradgate and Fidelma White, Op.Cit., p. 295
۲-تعهدبراتیتعهدیاستکهازاعمالحقوقیمرتبطبااسنادبراتی)صدور،ظهرنويسی،ضمانتوقبولبرات(

نشأتمیگیرد.
۳-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقتجارت،پیشین،ص۳۸۳.-عبدالحمید

مرتضوی،پیشین،ص۴۷.
۴-عبدالملکی،مهدی،نظريهیايقاعدرتبیینماهیتعملیاتبراتی،فصلنامهحقوقیگواه،شماره۱۰،۱۳۸6،

ص9۲.
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کرده اند1 و برخی نیز صدور چک، در وجه خود صادرکننده را فسخ عقد 
ودیعه - که آن هم ماهیت ایقاعی دارد- قلمداد کرده اند2. با توجه به اینکه 
چک عادی و چک تأیید شده، عهده ی حساب جاری صادرکننده، صادر 
می شود، برای بررسی نظریه ی فسخ ودیعه، ابتدا باید ماهیت حقوقی عمل 

افتتاح حساب جاری تبیین گردد.

الف: ماهیت حقوقی عمل افتتاح حساب جاری

ماهیت حقوقی عمل افتتاح حساب جاری، بین حقوقدانان محل اختالف 
است. برخی آن را ودیعه ی ِخالف قاعده قلمداد کرده اند؛ به این معنا که 
سپرده گذار، وجوه خود را به بانک تملیک می کند و بانک تعهد می نماید که 
مثل آن را رد کند؛ لذا، به جهت انحراف این ودیعه از قاعده، آن را امانت 

یا ودیعه ی ِخالف قاعده نامیده اند؛ زیرا: 
در  در حالی که  تملیک می کند،  بانک  به  را  امانت گذار، وجوه خود   .1

ودیعه مال مورد امانت در مالکیت ودیعه گذار باقی می ماند. 
مقدار،  حیث  از  کرده،  دریافت  که  را  آنچه  می گردد،  متعهد  بانک   .2
برگرداند، در حالی که در ودیعه، عین مال  امانت گذار  به  جنس و وصف، 

باید رد شود3.
نام  را ودیعه ی مالیت  افتتاح حساب جاری  برخی دیگر، ماهیت عمل 
نهاده اند؛ به این معنی که »عین« دارای سه ماهیت شخصی، نوعی و مالی 
است و شخص سپرده گذار، عین خود را به لحاظ مالیت به بانک سپرده 
است و هر زمان، وجه خود را مطالبه کند، بانک مالیت همان وجه را در 

۱-عبدالحمید،مرتضوی،قواعدعمومیاسنادتجاری،چاپاول،تهران،انتشاراتجاودانه،جنگل،۱۳9۲،تهران،
صص۴۷و۵۰.-جواد،افتخاری،پیشین،ش۷۴.

۲-محمد،صقری،پیشین،ص۴69.
۳-سیدحسن،امامی،حقوقمدنی،ج۲،پیشین،ص۲۸۲.
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اختیار او قرار می دهد1.
برخی دیگر از حقوقدانان، سپرده گذاری وجوه نزد بانک را عقد قرض 
اراده ی  دو  مشارکت  با  که  جاری  افتتاح حساب  عمل  کرده اند2.  توصیف 
سپرده گذار و بانک محقق می شود، ماهیتاً قرارداد است، ولی این قرارداد بر 
هیچ یک از عقود معین منطبق نیست و جزء عقود غیرمعین است که بر 

اساس ماده ی 10 قانون مدنی3 منعقد می شود؛ زیرا:
امانی است،  1. در عقد ودیعه ید مستودع نسبت به مال مورد ودیعه 
در حالی که بانک در هر صورت، ضامن تلف سپرده است و بازپرداخت آن 
را تضمین می کند4. از طرفی با سپردن پول و واریز آن در حساب جاری، 
معادل  بانک  مطالبه،  از  پس  و  می شود5  منتقل  بانک  به  وجوه  مالکیت 
مبلغ سپرده شده را به صاحب حساب، رد می کند، در حالی که در ودیعه، 
مستودع حق تصرف در مال مورد ودیعه ندارد و باید عین مال سپرده شده 

را به مودع رد کند6.
به  قرض  اعطای  قصد  جاری  افتتاح حساب  هنگام  2. صاحب حساب 

۱-ابوالفضل،علیشاهیقلعهجوقی،سیدهسعیده،لطیفی،»بررسینظريهیوديعهگذاریمالیتدرسپردههای
بانکی«،دوفصلنامهیعلمیپژوهشیدانشحقوقمدنی،سالدوم،شمارهیاول،بهاروتابستان۱۳9۲،صص

۳۴و۳6.
۲-ناصر،کاتوزيان،دورهیحقوقمدنی-عقودمعین،ج۴،چاپششم،انتشاراتشرکتسهامیانتشار،۱۳۸9،

تهران،ص۷۵.-ابراهیم،عبدیپورفرد،پیشین،صص۳۴و۲۳۱.
۳-رضا،دريائی،مصطفی،کربالئیآقازاده،»ماهیتحقوقیسپردهگذارینزذبانکها«،مجلهیمطالعاتحقوقی
دانشگاهشیراز،دورهیششم،شمارهی۲،تابستان۱۳9۳،صص6۱و6۴.-کريم،کیائی،حسابجاری،رسالهی
دکتری،صص۴۴و۴6بهنقلاز:ناصر،کاتوزيان،دورهیحقوقمدنی-عقودمعین،ج۴،پیشین،ص۷۴.-
ايران،استادراهنما:کورش،کاويانی،دانشگاهعالمه بانکی نامهحسابجاریدرحقوق پايان مهدی،ناصری،

۵۰۲۸۵۱/http://ganj.irandoc.ac.ir/articles،۱۳۸۸طباطبايی،
۴-ناصر،کاتوزيان،دورهیحقوقمدنی-عقودمعین،ج۴،پیشین،ص۷۴.-رضا،دريائیومصطفی،کربالئی

آقازاده،پیشین،صص۴۱و۴۲.
5- Robert Bradgate and Fidelma White, Op.Cit., p.300

6-رضا،دريائیومصطفی،کربالئیآقازاده،پیشین،ص۴۲.
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بانک ندارد و قواعد حقوقی حاکم بر حساب جاری با عقد قرض منطبق 
نیست. در قرارداد حساب جاری، بانک تعهد به پرداخت وجوه چک های 
صادره عهده ی آن حساب، آن هم به شرط وجود سپرده ی کافی در حساب 
نزد بانک دارد و بانک در صورت تخطی از تعهد مذکور، مکلف به جبران 
خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی موصوف است که این قواعد، ویژه ی 
هدف  نیست1.  مجری  قرض  از  ناشی  تعهدات  در  و  است  جاری  حساب 
عملیات  قانون   3 ماده ی  در  قرض الحسنه  عنوان  بردن  بکار  از  قانونگذار 
قرض  ماهیت  تعیین  برای حساب جاری،  ربا مصوب 1362  بدون  بانکی 
برای این قرارداد نیست، بلکه هدف، ممانعت از تعلق بهره به این حساب ها 

است2. 

به  برات  صدور  عمل  بودن  ایقاع  نظریه ی  بر  وارد  ایرادهای  ب: 
حواله کرد خود صادرکننده و صدور چک در وجه خود صادرکننده

ایرادهای متعددی بر نظریه ی ایقاع بودن عمل صدور برات به حواله کرد 
صادرکننده و صدور چک در وجه خود صادرکننده و نظریه ی فسخ عقد 

ودیعه وارد است، مهم ترین آنها به شرح زیر هستند:
1. نهاد حقوقی واحد به نام صدور برات یا صدور چک، نمی تواند توأماً 
دو ماهیت حقوقی متفاوت -بعضاً عقد و بعضاً ایقاع - داشته باشد و آثار و 
احکام متفاوتی بر آنها مترتب شود؛ احکام قرارداد با احکام ایقاع، از بسیاری 

جهات متفاوت است.

۱-سیدمحمود،کاشانی،»بررسیحقوقیچارچوبقانونعملیاتبانکیبدونربامصوبشهريورماه۱۳6۲«،
عالی مؤسسه اسالمی، بانکداری سمینار هشتمین مقاالت و سخنرانی مجموعه ايران، همايشهای مقالههای

بانکداریايران،بانکمرکزیجمهوریاسالمیايران،۱۳۷6،ص۱۰۱.
۲-مجید،قربانیالچوانیوفرشتهدارش،»ماهیتحقوقیعملصدوراسنادبراتی«،پیشین،ص۵.



۳۵۳۵ یقفرب دفن ا رفدص لصف یقفقح تف ام :فکی لصف

2. برِخالف تصور برخی حقوقدانان1، در بیشتر موارد منشاء وجوهی که 
صادرکننده ی چک، نزد محال علیه دارد، عقد ودیعه نیست، بلکه مناشی 
مختلفی از جمله: عقد قرض، عقد بیع، واقعه ی حقوقی و ... می تواند داشته 
باشد، صادرکننده با صدور چک در وجه خود در مقام مطالبه ی وجوه خود 
توصیف  ودیعه  نمی توان فسخ  را همیشه  اقدام  این  است،  نزد محال علیه 
به  رانندگی خسارتی  اثر تصادف  اگر شخص »الف« در  برای مثال،  کرد؛ 
شخص »ب« وارد کند و با حکم دادگاه به پرداخت بیست میلیون ریال 
وجه نقد برای جبران خسارت محکوم شود، زیان دیده می تواند به استناد 
از واردکننده ی  را که  با صدور چک، وجوهی  قانون تجارت  ماده ی 310 
زیان، بستانکار است از او مطاالبه کند؛ در این فرض عقد ودیعه ای بین دو 

شخص نیست تا صدور چک به فسخ ودیعه تعبیر گردد.
3. در فرضی که صاحب حساب جاری، چک عادی در وجه خود، عهده ی 
حساب جاری صادر می کند، فسخ عقد ودیعه واقع نمی شود؛ زیرا چنانکه 
پیش تر بیان شد؛ ماهیت سپرده گذاری، منطبق با ودیعه نیست و عقدی 
غیر از عقود معین قانون مدنی است، صاحب حساب با صدور چک در وجه 
خود، بخشی از موجودی خود نزد بانک را مطالبه و مسترد می کند، این 
اقدام منطبق بر معنای فسخ قرارداد نیست؛ زیرا در صورت تحقق فسخ، 
حساب جاری باید مسدود شود، در حالی که مسترد کردن کل موجودی در 

حساب جاری هم باعث مسدود شدن حساب نمی شود2.

۱-امیرحسین،فخاری،انديشههایحقوقی)۳(،حقوقتجارت،چاپدوم،مجمععلمیوفرهنگیمجد،۱۳۸۷،
تهران،ص۵۸.

۲-مجید،قربانیالچوانیوفرشتهدارش،»ماهیتحقوقیعملصدوراسنادبراتی«،پیشین،ص6.
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پ: عمل صدور برات به حواله کرد خود برات دهنده و صدور چک در 
وجه خود صادرکننده، مصداقی از معامله با خود

عمل حقوقی صدور برات به حواله کرد صادرکننده و صدور چک در وجه 
خود صادرکننده ماهیتاً نوعی معامله با خود است1.

با توافق اراده ی دو یا چند شخص ایجاد می شود. اما با توجه به  عقد 
اینکه مخلوق اراده، امری اعتباری است، شخص می تواند به مقتضای هر 
مقام، اراده ای مستقل داشته باشد و به دو عنوان و اعتبار، در انعقاد قرارداد، 
مقام  بار در  او یک  اراده ی  ایفاء کند؛  را  و نقش دو طرف عقد  مشارکت 
موجب و یک بار در مقام قابل قرار گیرد و عقد را محقق سازد؛ معامله با 
خود، انعقاد قرارداد، توسط شخص واحد است2. با توجه به اینکه منظور و 
هدف غایی مقنن از لزوم اعالم و ابراز قصد و اراده ی طرفین، جهت تحقق 
عقد در ماده ی 191 قانون مدنی آگاه شدن طرفین عقد از اراده ی یکدیگر 
و تحقق عقد است، ابراز اراده در تحقق عقد، موضوعیت ندارد، بلکه صرفاً 
قصد  کاشف  وجودی  علت  و  است  اراده ی طرفین  و  انشا  قصد  از  کاشف 
موضوعاً  و  ندارد  وجود  واحد،  شخص  وسیله ی  به  عقد  انشای  در  انشاء، 
منتفی است؛ در انشای عمل حقوقی به وسیله ی شخص واحد، شخص به 
حرکت اراده ی خود در جهت ایجاب و قبول، واقف است و لزومی ندارد، 

حتماً آن را به لفظ یا فعل یا نوشته و اشاره اظهار کند3.

۱-مجید،قربانیالچوانی،مجموعهپرسشهایچهارگزينهایحقوقمدنی،پیشین،ص۱۲۰.
۲-ناصر،کاتوزيان،قواعدعمومیقراردادها،ج۲،چاپچهارم،انتشاراتشرکتسهامیانتشار،۱۳9۴،تهران،ص
9۲.-مهدی،شهیدی،حقوقمدنی-ج۱)تشکیلقراردادهاوتعهدات(،چاپيازدهم،انتشاراتمجد،۱۳9۴،تهران،
ص۱۳۸.-سیدجاللالدين،مدنی،حقوقمدنی:اسبابتملکعقود-ايقاعات،ج۲،چاپاول،انتشاراتپايدار،۱۳۸۳،
تهران،ص۲۸6.-فاطمه،بحری،معاملهباخود،مجلهیکانونوکال،شمارهی۲۰،۱۳۷9،ص۱۴۳.-سیدحسین،

صفايی،دورهیمقدماتیحقوقمدنی)قواعدعمومیقراردادها(،ج۲،چاپدهم،میزان،۱۳۸9،تهران،ص۸۱.
۳-محمدجعفر،جعفریلنگرودی،تأثیرارادهدرحقوقمدنی،چاپدوم،انتشاراتکتابخانهگنجدانش،۱۳۸۷،

تهران،ص۱۷۲.-مهدی،شهیدی،حقوقمدنی،ج۱،پیشین،صص۱۴۲و۱۴۳.
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معامله با خود در مواد 198، 1072 و 1240 قانون مدنی و ماده ی 129 
الیحه ی قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مورد تصریح قانونگذار قرار 
گرفته است و بر این شمارگان باید مواد 224 و 310 قانون تجارت را نیز 

افزود و برای معامله با خود سه صورت زیر را در نظر گرفت:
1.  صورت نخست معامله با خود، این است که شخص واحد، اصالتاً از 
جانب خود و وکالتاً از جانب دیگری قراردادی منعقد کند؛ در این فرض، 

معامله با خود به معنای خاص وقوع می یابد.
2.  صورت دوم معامله با خود، ناظر به فرضی است که شخص واحد به 
وکالت از هر دو طرف عقد، قرارداد را منعقد می کند که در فراز دوم ماده ی 

198 قانون مدنی، مورد حکم قرار گرفته است.
حواله کرد خود  به  برات  اثر صدور  در  با خود،  معامله  3.  صورت سوم 
می کند؛  پیدا  وقوع  صادرکننده  خود  وجه  در  چک  صدور  و  برات دهنده 
هم  و  است  تجارتی  سند  صادرکننده ی  هم  واحد  فرض، شخص  این  در 

دارنده ی نخست آن.
اگرچه غالباً معامله با خود را به همان دو صورت نخست محدود کرده اند، 
با توجه به تعدد اعتباری اراده ها صدور برات به حواله کرد خود برات دهنده 
و صدور چک در وجه خود صادرکننده نیز مصداقی از معامله با خود است. 
دارنده ی  و  بین صادرکننده  اتحاد  بیان شد،  که  همانطور  حالت،  این  در 
نخست حادث می شود. تفاوتی که صورت اخیر با دو صورت نخست دارد، 
در  را  مختلف  مقام  دو  اصالتاً  واحد  اراده ی  اخیر  فرض  در  که  است  این 

فرایند انعقاد یک قرارداد تصدی می کند.
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گفتار سوم: طرفین قرارداد صدور برات و چک
چنانکه اشاره شد، برخی نویسندگان حقوق تجارت قرارداد صدور برات 
را حواله قلمداد کرده  و مقررات حواله را بر آن جاری دانسته اند و همانگونه 
که حواله طبق ماده ی 735 قانون مدنی با رضای محتال و قبول محال علیه 
انشایی  اراده ی  ابراز  نیز  برات  قرارداد صدور  تحقق  برای  محقق می شود، 
برات  قرارداد صدور  را طرف  و محال علیه  را ضروری  برات  قبول کننده ی 
می دانند،1 گرچه اصطالح »قبول«، پاسخ مثبت به ایجاب را به ذهن متبادر 
می کند، ولی محال علیه نقشی در انعقاد قرارداد صدور برات ندارد و طرف 

قرارداد صدور نیست؛ زیرا:
1.  قبول براتگیر به معنای مشارکت اراده ی او در انشای قرارداد صدور 
نیست، قبول برات یک ایقاع است که به اراده و اختیار براتگیر بعد از وقوع 
برات،  قبول  عدم  و  نکول  در صورت  می شود.  اعالم  برات،  قرارداد صدور 
قرارداد صدور منحل نمی شود و برات صادر شده، دارای آثار و اعتبار است، 

فقط عنوان برات نکول شده پیدا می کند.
ایجاب  با  قرارداد  این  بدانیم،  قرارداد  یک  را  برات  قبول  اگر  حتی   .2
صادرکننده و قبول براتگیر، بین صادرکننده و براتگیر محقق  می گردد؛ 

قبول برات از ارکان قرارداد صدور برات نیست.
بنابراین، برِخالف نظر برخی نویسندگان حقوق تجارت که برای تحقق 
و  برات  دارنده ی  صادرکننده،  شخص  سه  اراده ی  برات،  صدور  قرارداد 
براتگیر را الزم می دانند2، قرارداد صدور برات عملی دو طرفه است که بین 
صادرکننده و دارنده ی نخست واقع می شود و محال علیه هیچ نقشی در 

۱-جواد،افتخاری،پیشین،ش۷۴
۲-حیدر،حسنزاده،پیشین،ص۵۱.-جواد،افتخاری،پیشین،ش۷۴
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وقوع آن ندارد1.
بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 6 قانون صدور چک اصالح شده در سال 
97 چک موردی باید در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین 
صادر گردد. این چک در وجه حامل قابل صدور نیست. چک موضوع قانون 
قانون  مکرر  ماده ی 21  از الزم االجرا شدن  قبل  تا  عادی  تجارت و چک 
صدور چک اصالح شده در سال 97، ممکن است به حواله کرد شخص 
معین، در وجه شخص معین، در وجه و به حواله کرد شخص معین یا در 
وجه حامل صادر شود، منتها بعد از الزم االجرا شدن ماده ی مزبور چک های 
موضوع قانون صدور چک همه باید در وجه و به حواله کرد شخص معین 
یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین صادر شوند و صدور 
آنها در وجه حامل مجاز نیست. بعد از الزم االجرا شدن حکم فوق، فقط 
چک مشمول ماده ی 310 قانون تجارت در وجه حامل قابل صدور است. 
در همه ی صورت های مزبور، قرارداد صدور چک، قرادادی دو طرفه است 
که بین صادرکننده و دارنده ی نخست واقع می گردد، علیرغم اینکه برخی 
مؤلفین حقوق تجارت، قرارداد صدور چک را متضمن دخالت سه اراده ی 
کرده اند،2  تلقی  چک،  پرداخت کننده ی  و  چک  گیرنده ی  صادرکننده، 
محال علیه، طرف قراداد صدور چک نیست و طرفین این قرارداد، محدود 

به دو شخص صادرکننده ی چک و دارنده ی نخست است.

۱-کوروش،کاويانی،پیشین،ص۱۰۱.-ابراهیم،عبدیپورفرد،پیشین،ص۷۸.
۲-حسن،ستودهتهرانی،پیشین،ص۱۵۵.
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مبحث چهارم: تحلیل ماهیت حقوقی سفته

قانونگذار در ماده ی 307 قانون تجارت، سفته را اینگونه تعریف کرده 
تعهد  امضاء کننده،  آن  موجب  به  که  است  سندی  طلب،  »فته ی  است: 
یا شخص  یا عندالمطالبه در وجه حامل  می کند، مبلغی در موعد معین 

معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید«.
در قانون فرانسه و کنوانسیون ژنو، تعریفی از سفته ارائه نشده است، اما 
ماده ی 83 قانون بروات انگلیس، در تعریف سفته می گوید: »سفته تعهدی 
شخص  به  شخص  یک  طرف  از  کتبی  صورت  به  که  غیرمشروط  است، 
دیگری داده می شود و به امضای صادرکننده رسیده است و موضوع آن 
پرداخت مبلغ مشخصی پول به صورت بی وعده یا در تاریخ معین یا قابل 
تعیین در آینده، در وجه شخص معین یا به حواله کرد وی یا حامل است«.

چنانکه در مباحث قبل بیان شد، عمل حقوقی، ابراز اراده جهت پذیرش 
اثر حقوقی است و همان طور که از تعریف سفته بر می آید، امضاء یا مهر 
صادرکننده ی سفته، داللت بر اراده و قصد انشای امضاء کننده دارد و مقنن 
همانند صدور برات، در عمل صدور سفته نیز عالوه بر ضرورت وجود اراده، 
شیوه ی ابراز اراده از جانب صادرکننده را هم محدود به  درج مهر یا امضای 
او روی سفته کرده است و چیزی غیر از مهر یا امضای صادرکننده را که 
مبین قصد وی باشد، برای اعالم اراده  از جانب صادرکننده ی سفته قابل 
قبول نمی داند و صادرکننده با مهر یا امضای سفته اراده ی خود بر پذیرش 
اثرات حقوقی عمل صدور این سند را ابراز می دارد؛ بنابراین، عمل صدور 
سفته نیز مانند عمل صدور برات و چک عمل حقوقی است1. با توجه به 

۱-ابراهیم،عبدیپورفرد،پیشین،ص۱۸۸.


	تبلیغات
	راه
	مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت- چاپ 4
	تبلیغات رقعی 970829
	تبلیغات رقعی 970829
	9






