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 چکیده
هدف کند. لذا گر میان طرفین معامالت ایفاء میدر تعامالت اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل

، در فقه«  ذمه ضم ذمه به»و « نقل ذمه به ذمه» یضمان به معن یحقوق تیماهتحلیل و  نییتب ی،بررساین مقاله 
 طیو شرا تینوع مسئول ینگاه اجمال است تا با رانیتجارت او حقوق  یکشورها ، حقوق مدن ریحقوق سا ،ژنو  ونیکنوانس

دخالت و ضمانت هر چند  شود.معلوم  ین در اسناد تجارآ وضعیتآثار ضمانت با توجه به  ،ضمانت و نحوه مداخله ضامن
. تحقیق از نوع باشدینم رانیقانون تجارت ا ۲32و  ۲31منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد  یضامن در اسناد تجار

شود. جامعه آماری تحقیق را تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت میتحلیل محتوی، کیفی 
فقط در   ضامن در برات یدخالت قانون دیمشخص گردهای تحقیق مطابق یافته دهد.ای شکل میمنابع دست اول کتابخانه

تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات  ونقان 314و  3۴3بر اساس مواد  شده در سفته و چک ینیب شیمواد مذکور پ
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ء مداخله و ضمانت با منشا ثیح نیتواند در سفته و چک اجرا شود و از امیقانون تجارت ن ۲32و  ۲31مواد  جهیدر نت
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 مقدمه  .1

ترین امتیازات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی ضامن در مقابل دارنده سند است که به موجب آن یکی از مهم
شرایطی برای وصول سند بصورت تضامنی رجوع تواند به هر یک از ضامن و مضمون عنه تحت دارنده سند می
او  اریبرات را در اخت اشخاصی یا  به شخص، که دارنده برات شودیاستفاده م یقاعدتاً در موارد نماید. ضمانت

در  یتعهد برات کهد شویم جادیدر دارنده ا نانیاطم نیا ثالثشخص  تضامن و با ردکامل ندا نانیاطم دهدیقرار م
قانون تجارت به ضمانت ضامن در برات و   4۴3و  4۴۲و  314و ۲43و ۲32و  ۲31شد. مواد انجام خواهد  دیسررس

دارد. مسئله این اختصاص ها قانونی ضامن از صادر کننده و ظهر نویس نوع مسئولیت وی و ضمانت قرار دادی و
و الزام قانونی و ارادی در برات و  ءچگونگی موارد دخالت و ضمانت ضامن با منشاشناخت و نحوۀ تحلیل تحقیق 

مشخص نمودن امکان اعمال موارد دخالت قانونی ضامن در سفته و چک و تفکیک آنها از ضمانت قراردادی 
بر نقش اعتمادسازی و ارتقای سطح  وکارها، عالوهاین موارد در تعامالت بازار میان طرفین کسبباشد. می

شناخت سازوکارهای ضمانت ضامن بنابراین،  شود.موجبات تسهیل یا سختی در دادوستدها می سرمایه اجتماعی،
 دهد.قیق را نشان می، اهمیت این تحبا منشاء و الزام قانونی و ارادی در برات و نحوۀ تحلیل

 
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق .2

هر »عبارت است از حقوقی. در اصطالح [۲۴] مده استآنچه بدان اعتماد کنند آسند در لغت به معنی 
. یا عادیمیسند دو نوع است: رس .«قانون مدنی 1۲24ماده » دفاع قابل استناد باشد اای که در مقام دعوا ینوشته

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد » قانون مدنی عبارت است از 1۲21ماده طبق میسند رس
در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد مییا در نزد سایر مامورین رسمیرس
 اسناد عادی قانون مدنی 1۲23ماده  .«سایر اسناد عادی است 1۲21غیر از اسناد مذکور در ماده ». «استمیرس
تجارتی معموالً بین غیرتجار مورد استفاده اسناد عادی غیر. شودمی غیر تجارتی اسنادوتجارتی  اسنادشامل  هم

یا انتقال با ظهرنویسی و  ان وصف تجریدی و قابلیت نقل وموخصوصات اسناد تجارتی را که هگیرد قرار می
که  یکل ینظر از معنصرف یاسناد تجارت» امانامه دست نوشت قولنامه، وصیت مانندقبض و اقباض را ندارند 

معموالً این اسناد  ،شودیتجار رد و بدل م نیداده شوند که ب میتعم یاسناد هیاست داشته باشند و به کل مکنم
اسناد مورد استفاده   .«است ت کممد دهیبه سر رس یطلبو معرف باشند که قابل معامله بوده می و اوراقیاسناد 

سهام  ،اسکناس ،ی قرضههابرگه، اوراق سهام ،چک، سفته ،برات ،انبارمیتجار در معنی عام شامل قبض رس
 ،و در معنی خاص شامل برات هابارنامه، حوالجات ،اعتبار اسنادی، ی بانکیهانامهضمانت ،اسناد خزانه، هاشرکت

  [.3] شودسفته و چک می
را  اسناد تجاری به معنی اخصها و اوراق مشارکت را بدلیل نداشتن یکی از شرایط سهام با نام شرکت ،برخی

اند. در تعریف اسناد شبه تجاری گفته شده است اعم از اسناد کاغذی یا غیر کاغذی اسناد شبه تجاری نامیده
 ظهرنویسینها را مثل قابلیت آاز  بعضی از خصوصیات اسناد تجاری به معنی اخص را دارند اما بعضیهستند که 

اسناد تجارتی به معنی اخص دو ویژگی دارد اول اینکه از نظر قانون یا عرف تجارتی بدون محدودیت . را ندارند
قابل نقل و انتقال باشد و دوم اینکه ایرادات مربوط به تعهد منشأ در مقابل  ظهرنویسیصرفاً با قبض و اقباض  و 

ت در اسناد تجاری تضامنی بودن ضمان مزیتترین مهم. [۲3] قابلیت استناد نداشته باشددارنده با حسن نیت 
پذیرفتن، به عهده  ،. ضمان در لغت به معنی قبول کردناستمسئولیت ضامن و مضمون عنه در مقابل دارنده 

که به  به معنی اخص، عقدی است« عقد ضمان»اصطالح در  .[۲۴گرفتن وام دیگری و جبران خسارت است ]
در معنی اعم عبارت از این  «عقد ضمان» .[13] موجب آن شخصی مالی را که در ذمه دیگری بر عهده بگیرد

  .[۲] نماید است که شخصی دین دیگری را تعهد نماید یا اینکه شخص مدیون را طبق مقررات حاضر
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توان پذیرش مسئولیت  می[ به کار رفته و در اسناد تجاری ضمانت را 13] به معنی عقد ضمان ضمانت
تضامنی عرضی و یا طولی پرداخت وجه سند توسط ضامن تعریف کرد. تضامن مصدر باب تفاعل به معنی 

شود. ای به ذمه دیگر ضمیمه می[ که به موجب آن ذمه11] مشارکت در مسئولیت حاصل از تعهد یا غیر آن است
ها حق مطالبه تمام طلب را نکاران که هر یک از آنرود اول در صورت تعدد بستاتضامن در دو مورد به کار می

 دوم در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود .)تضامن مثبت( دنداشته باش
 )تضامن منفی(.

شود و برای تشخیص ماهیت آن ضمان به اعتبار منبع آن به قهری و قراردادی تقسیم می. ماهیت ضمان
 [.1۷] به دالیل فقها و سابقه تاریخی  آن توجه کرد باید

بینی شده و برای آن جزای مسئولیت خارج از قرارداد و عقد که در قانون پیشعبارت از  ضمان قهری

 قانونی اعم از مدنی و کیفری تعیین گردیده است. مانند ضمان ناشی از غصب و ضمان مقبوض به عقد فاسد
نقض الزام و  هامسئولیت قانونی دو قسم است: مدنی و کیفری که  قدر مشترک آن«. قانون مدنی 3۴1ماده »

)تعهد عقدی و قانونی( است. اصطالح مسئولیت قانونی در فقه مترادف با ضمان است که هم در امور  تعهد
رت است کیفری و هم امور مدنی بکار رفته است ولی ضمان در قانون مدنی فقط در مسئولیت مدنی بکار رفته عبا

از مسئولیت در مقام خسارتی که شخص )یا کسی که تحت مراقبت یا اراده شخص است( یا اشیا تحت مراقبت 
همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. منشا ضمان . وی به دیگری وارد آید

قهری واقع گردد اما آثار آن به حکم قانون بر تواند به صورت ارادی و یا قهری واقعه حقوقی است و این واقعه می
 مانند مسئولیت ناشی از غصب و اتالف.، گرددمیشخص مسبب تحمیل 

به موجب آن شخصی مالی را که بر ذمه که است قانون مدنی عقدی  ۶24بر اساس ماده  عقد ضمان

عنه یا مدیون لث را مضمونشخص ثا له وطرف دیگر را مضمون ،دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن
حقوقی است و چون اصل آزادی ایقاعات برخالف اصل آزادی   ضمان یک عمل نوع این ءمنشا گویند.اصلی می

در واقع  آنماهیت . [11] ضمان قرار گیردء تواند منشادر حقوق ایران پذیرفته نشده است لذا ایقاع نمی هاقرارداد
 یوثیقه شخصدر  عینی باشد.یا تواند به صورت شخصی و میتضمین بدهی شخص مدیون است که این تضمین 

قانون   ۶33  ماده»دهد میدر ضمان عینی ضامن مالی را از خود به رهن بوده متعهد به پرداخت دین دیگری 
ت لو کفا حواله ،ضمانم شامل عقد اع معنی در و استعقدی عقد ضمان به معنی اخص همان ضمان  «.مدنی

در تعریف عقد ضمان به معنی اعم گفته شده است تعهد به مال یا نفس انسان که شامل حواله و . [3۲] شودمی
اگر ضمان به معنی نقل ذمه  .[13] معنی اخص آن تعهد به مال است شود در حالی که درمیکفالت مدنی هم 

 باشد در این صورت مثل حواله خواهد بود.
 یاختالف نظر وجود دارد گروه قهضمان در ف یحقوق تیدر خصوص ماه .قهف رمان دماهیت عقد ض

 .دانندمیآن را نقل ذمه  یذمه و گروه ضمرا  یضمان قرارداد
 ونیمد ذمه عقد ضمان  وقوعبا  یعنی استنقل ذمه  قدند ضمان به معنیمعت هیامام یور فقهاهشم .نقل ذمه

کلمه و  [33] ودشیم به ذمه ضامن منتقل یاصل ونیدر واقع ذمه مد د.شویضامن مشغول م ذمهو  یبر یاصل
، مضمون ،مثل ضامن کلمه نیات اقدر تمام مشت «ن» استدالل که نیا با دانندمی «منضَ»از  را مشتقضمان 
شرط خالف آن [ و 1۲نقل ذمه بوده ]ضمان  و تضمین به کار رفته است. از این نظر مقتضای اطالق عقد تضامن

  .ندارد قهیوث و ینیاست و جنبه تضم نیعقد ضمان از موجبات انتقال د عقد است زیرا باطل و مبطل
دانند و می« تضمین»و  «ضمن»ضمان را از  شهیهستند و ر هینظر نیعامه معتقد به ا یفقها اکثر .ضم ذمه

دسته  .شودیهم نمعنه موجب برائت ذمه مضمون  یول ردیگیضامن قرار م ذمه در یاصل ونیمد نید ندیگومی
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مضمون  هذمضامن به ذمه جهت  نیباشد و به هممی« یضم» و« ضم» ازضمان مشتق کلمه  ندهم معتقد گرید
 قدع یدر خصوص اثر انتقال هیامام یمشهور فقهابا  اهل سنت یاز فقها یالبته عده معدود . گرددمی مهیضمعنه 

مقتضای و  تیمعتقدند که ماه ضمضمان از کلمه  قاقبر استدالل اشتعالوه. فقهای عامه ضمان هم نظر هستند
)العقود تابه للقصود(. از نظر مشهور فقهای عامه مقتضای عقد ضمان  ضم ذمه به است  نیطرفقصد  یهر عقد

اهل سنت و هم  یفقها نیدر بهم است که  یدر حال نیا  است. شرط خالف آن باطل و مبطل ذمه بوده و
 عی عقد ضماناز آثار فر و « اطالق»را مقتضای« ضم ذمه» و یا« نقل ذمه» هستند که یکسانفقهای اهل شیعه 

 رشیبا پذ. [31] دانندیتوسط ضامن معنه  مضمون دین بر عهده گرفتن این عقد را « ذات» یو مقتضا ندندایم
با  توانعقد می« ذات»عقد ضمان است نه اقتضای« اطالق»اقتضای« نقل» و« ضم» نکهیا یعنی ذکورم نظر

[ به شرط برائت اصیل و در فقه امامیه با اثر ضم ذمه 14] عقد ضمان را با اثرنقل ذمه در فقه عامه نیتوافق طرف
 [.31] حاکم نموددر روابط طرفین عقد 

  سایر کشورها کنواسیون ژنو وعقد ضمان در تیماه

، یا ضامنین، به هابرات دهندگان قبول کنندگان، ظهرنویسمیتما»قانون متحدالشکل ژنو  41به موجب ماده 
دانسته  در حقوق انگلیس ضمان یک عقد تبعی «.واسطه ضمانت در برات در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد...

 را خواهد داشت به ضامن اصلی حق رجوع ونیمد هیاز ناح یدر صورت عدم پرداخت بده است مضمون لهشده 
 ردیگیبه عهده م یگریرا به نفع د یتعهد قرارداد کی یاست که شخص ییگفته شده است که ضمان جا[. ۲4]

 [.3۶] متعهد در برابر طلبکاران مسئول باشد یتا در صورت عدم انجام تعهدات از سو
ضمان عقدی است که به موجب آن شخص در برابر بستانکار، »قانون تعهدات سوئیس  43۲به موجب ماده 

[. در حقوق مصر ضمان عقدی است که در آن شخصی اجرای 3۷]« کندپرداخت بدهی بدهکار را تضمین می
شود اگر بدهکار دین را تادیه نکرد او به این تعهد عمل نکار متعهد میکند و در مقابل بستامیتعهد را کفالت 

 [.۲۶] نماید
  رانیا یمدن در قانون عقد ضمان  تیماه

است  یگریرا که بر ذمه د یمال یشخص نکهیضمان عبارت است از ا»عقد  یقانون مدن  ۶24بر اساس ماده 
یم یاصل ونیمد ایعنه شخص ثالث را مضمون و له را مضمون گری. متعهد را ضامن طرف دردیبه عهده بگ

 عینو  نید اعم ازمال  مهکل رایز استآورده شده  دیونبر ضمان از اعیان عالوهضمان از  ادهم نی. در ا«ندیگو
هر  یقانون مدن ۶24که ماده . شایان ذکر است  [1۷] اندبرخی حقوقدانان این ماده را مفید نقل دانسته [13] است

و نقل ذمه  صورتهبر ذمه دیگری است هم بکه  یبر عهده گرفتن مال گیرد زیرانقل و ضم را در بر می هیدو نظر
 نکهیبعد از ا مقرر نموده ۶32در ماده  یاست که قانون مدن یدر حال نیا ،تصور است قابلصورت ضم ذمه هم به

 1۴1ماده  زی. نشودیله مشغول مو ذمه ضامن به مضمون یعنه برواقع شد ذمه مضمون حیطور صحضمان به
مقصود ابراء  نکهیمگر ا شودینم یبرکند ضامن یربعنه را له ذمه مضمون اگر مضمون دیگویکه م یقانون مدن
در  قیتعلکه  قانون مدنی آمده است ۶33در ماده  یاست ول رفتهینقل را پذ هینظر اً صراحت باشد نیاز اصل د

ممکن است معلق  هیالتزام به تاد امانداد من ضامنم باطل است  ونیکند که اگر مد دیضامن ق نکهیضمان مثل ا
 . باشد

 یگرید نید هیبه تادمیالزدر ضمن عقد  یممکن است کس دیگویکه م یقانون مدن 1۲3ماده  همچنین
معلق  ونیمد نید هیخود را به تاد التزامی سک نکهیمثل ا ستیبه التزام مبطل ن قیصورت تعل نیملتزم شود در ا

قانون  1۲3و  ۶33مواد ، حقوقدانان یبرخ هرچند. رسدیبه نظر نم دیبع ضم ذمهاستنباط  دیاو نما هیبه عدم تاد
 ریدر تفس زین برخی .[۲1] دانندمین ضم ذمهآن را به مفهوم و  انددانستهتعهد به پرداخت  ناظر بهصرفاً را  یمدن

طل جهت با نیا از ایناست بنابرء در انشا قیتعل  یقانون مدن  ۶33 ماده عتقدند که چونمقانون مدنی  ۶33ماده 



 848  یضمانت در اسناد تجار لیو تحل نییتب

 

باشد ضمان  ءاثر انشا درتعلیق باشد بلکه ن ءانشادر  قیکه تعل یدر صورت ،نشده است محقق ضمان است که
 ابدی ضمان تحقق ،مهست ضامن ید منبگوکه ضامن کیفیت  این یابد طوری که ایجاب به عمل آید بامیتحقق 

  [.۲1] مراجعه به ضامن باشد نکامااصلی گردد و  عدم پرداخت مدیونپرداخت مورد ضمانت منوط به  یول
 نیطرف قصدضمان با توجه به  عقددر را  میقانون مدنی اثر انتقالی و انضماگذار در که قانون رسدیبه نظر م

 قاطال وو الفاظ آن  عقد سکوت عقد ضمان ومیی و اثر انضماانتقال اثردر شک ما در موضعانموده است  زیتجو
 ۲۲۷ماده  نظر اکثریت نویسندگان حقوق مدنی انتقال دانست هر چند بر اساس اساس ربآن باید اقتضای اصل را 

  .استو عرف برضم ذمه  در عرف و عادت به منزله ذکر در عقد است یمتعارف بودن امر یقانون مدن

  های عقد ضمانویژگی

ضمان یک نوع عقد رضائی است که به صرف رضایت طرفین باعث نقل ذمه شده و احتیاجی به هیچگونه 
ضامن دین ، تشریفاتی مثل تنظیم سند ندارد. ضمان عقد عهدی است بین ضامن و مضمون عنه در نتیجه آن

ضمان «. قانون مدنی ۶2۷ماده » گیردمیمضمون عنه را در مقابل مضمون له بدون نقش مضمون عنه به عهده 
و معوض است و هدف از تعهد ضامن طلب رضای بستانکار به انعقاد قرارداد « قانون مدنی 1۴1ماده »عقد الزم 

طلبکار از طریق عقد »گوید میبا مدیون اصلی است. پوتیه حقوقدان فرانسوی در توجیه معوض بودن عقد ضمان 
آورد و ضمان فقط یک تضمین برای طلب او بوده و میدیون اصلی به دست نضمان چیزی اضافه بر تعهد م

[. ضمان عقد تبعی بوده و 13] «بدون کسب این تضمین، طلبکار حاضر به انعقاد قرارداد با مدیون اصلی نیست
هد تعهد ضامن به منظور ایجاد تضمین و وثیقه برای داین است. اگر تعهد اصلی صحیح  نباشد ضمان باطل خوا

توان از یک تعهد قابل فسخ ضمانت نمود و اگر مدیون اصلی عقد اصلی را قانون مدنی می ۶3۶بود. برابر ماده 
شود. ضمان از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده  باطل فسخ کند این امر قهراً باعث سقوط تعهد ضامن می

تمرار تعهد ضامن با سقوط تعهد مدیون اصلی پذیر نبوده و موجبی برای اسبوده و بدون وجود دین, ضمان امکان
تواند شود. تعهد ضامن نمیوجود نداشته و سقوط دین مدیون اصلی به هر صورت موجب سقوط تعهد ضامن می

 مند است.تر از تعهد مدیون اصلی باشد و ضامن نیز از استناد به ایرادات ذاتی دین و مدیون اصلی بهرهسنگین
 ایران ارتمان در قانون تجماهیت ض

عقد ضمان یکی از عقود معین است که در قانون مدنی شرایط آن مفصل بیان شده و  به پیروی از مشهور  
ماهیت آن مبتنی بر نقل ذمه دانسته شده است. برای اولین بار مقررات ضمان عرضی و طولی با  فقهای امامیه

وارد  مقررات ضمان درباب ضمانت، 1311 سال بهشتیارد 13 درقانون تجارت  411 الی 4۴۲مواد  تصویب
گذاری ایران گردید و باب مسئولیت تضامنی در ضمان بر خالف نظر مشهور فقهای امامیه که ضم ذمه به قانون

را در باب ضمان  یانون مدنق قانون تجارت  معتقدند یبرخ .مفتوح شد بود ذمه را که بعضاً باطل شناخته شده
جامعه نبوده و به  ازین یپاسخگو زمینه ضمان تضامنیدر  یکه قانون مدن چرا[ 1۷] منسوخ نموده است یعقد
 زارا ب یعرض حتی و یبه صورت طولضم ذمه  یراه را برابرای اولین بار مذکور در مواد  گذارنونقا لیدل نیهم

معتقدند که قانون تجارت مقررات  گرید یبرخ .بطالن ضم ذمه به ذمه را مرتفع نموده استشرعی و اشکال کرده 
ولیت تضامنی وفق ئمس. [13] داده است صیضمان تخص قدع در باباست  13۴1سال مصوب را که  یقانون مدن

 گردد. تواند به موجب قانون یا قرارداد ایجادمی قانون تجارت 4۴3ماده 
  اقسام تضامن

در  یضمن ای حیبه طور صر قانون تجارت زمانی  است که بین طرفین  4۴۲ماده طبق .ین طولامضت (الف 
در صورت برداخت نشدن بعلت انکار یا اعسار به ، شودکه اول به مدیون اصلی مراجعه  قرارداد درج شده باشد

بر  اصل که نموده استن انیاطالق ب ی در مقام سکوت وگذار همانند قانون مدنهرچند قانون .ضامن مراجعه شود
 حملرا در موضع سکوت  عقد ضمان یستیبا عرف و نیطرف قصد مشترک   یا ضم ذمه اما طبقاست  نقل ذمه
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 ضم گرید یو برخ نقلحقوقدانان  یضمان را برخعقد  اقتضای در حقوق تجارت .مهنقل ذ نه ذمه دانست  ضمبر 
 [.2[ و ]1۷] دانندیم

به این معنی است که بستانکار به هریک از ضامن و مدیون منفردا و یا مجتمعا حق  .تضامن عرضی (ب
 یموافق قراردادها ای نیکه به موجب قوان یموارد هیدر کلقانون تجارت  4۴3ماده رجوع داشته باشد. برابر 

س از رجوع به پ ایرجوع کرده  مجتمعاًی اصل ونیبه ضامن و مد تواندیباشد طلبکار م یضمانت تضامن یخصوص
 .دیرجوع نما یگریطلب به د هیبق ایتمام  یاز آنها و عدم وصول طلب خود برا یکی

 نه طولی تضامن عرضی دانست رب دیاصل را با، تضامن عقدیاطالق  در ،قانون تجارت 4۴۲ماده  بر اساس 
 یاصل ونیکه بدواً به مد دیله تقاضا نماضامن حق دارد از مضموندر صورتی  داردیمقرر ممذکور چون ماده 

خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه ) نیطرف نیب که دیرجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نما
 نه طولی مگر اینکهاست  صل بر تضامن عرضیابنابراین  مقرر شده باشد. بیترت نینامه( ادر خود ضمانت

ب دربا میاسناد رس نامه نییآ 33ماده ی موضوع و عرض یطول مانند تضامننموده باشد  حین را تصرذار آگقانون
و پس از برداخت نشدن از طرف مدیون  طولی ابتدا ضمان نآدر  قانون تجارت که ۲43ماده عقدی و ضمان 

 شود.میعرضی ، اصلی
 ضمانت در اسناد تجارتی

ترغیب نمود چون استفاده از پول گذشت زمان و تجارب حاصله انسان را به استفاده اسناد تجاری بجای پول 
پذیر نبودن و غیره را به همراه داشت از این رو برای تسهیل در امر تجارت مدت مشکالت حمل و خطر سرقت و

تجارت در بستر  1رشد تجارت الکترونیکی با هرچند استفاده از اسناد تجاری مورد توجه تجار قرار گرفت . 
و پرداخت  یام مطمین با حفاظت از داده پیام بطور خاص تسهیل پیدا کردهمبادالت الکترونیکی از طریق داده پ

بر مبنای توافق  هاو انتقال ارزش پولی توسط بانک[ 1]از طریق سیستم پرداخت نقدی الکترونیکی وجوه 
تحت استفاده از اسناد تجاری حال را ی بانکی هاخریداران و فروشندگان با استفاده از مجموعه ابزارها و رویه

ی غیر نقدی از اهمیت خاصی هاقرار داده ولی همچنان استفاده از اسناد تجاری مخصوصا در پرداختاع عالش
بینی چک الکترونیکی گذار با پیشقانون 1331چناچه در اصالحیه اخیر قانون چک مصوب سال برخوردار است 

ل و ترویج استفاده از سند یجهت تسهای در جهت اعتبار بخشی به چک وحمایت از دارنده چک مقررات ویژه
 یقاعدتاً در مواردمورد توجه بوده و در اسناد تجاری  ضمانتدر این راستا ورده است. آتجاری در تجارت به عمل 

دارد کامل ن نانیاطم دهدیاو قرار م اریبرات را در اخت اشخاصی که یا  که دارنده برات به شخص شودیاستفاده م
در قانون  .شدانجام خواهد  دیدر سررس یگردد که تعهد براتمی جادیا اودر  نانیاطم نیا ثثالشخص  تضامن و با

و  314، 3۴3،  ۲32 ،۲31مواد  مثلتجارت هم ضمانت قانونی و هم ضمانت قرار دادی پیش بینی شده است 
ی و دخالت و ضمانت قانونی ضامن در برات و نیز تجار نادکنندگان اس امضا تضامنی تیمسئولدر رابطه با  ۲43
 در رابطه با تضامن قراردادی. 4۴3و  4۴۲ مواد

 پژوهشپیشینه 

دربارهء  باستان رانیا یقانون دادگسترر ی( در تقر132۶) یاحمدتوان به این شرح بر شمرد: را می این پیشینه 
توجه چاپ و  انیشا قاتیرا با تحق یچند یهاها و مقالهاز اسالم رساله شیپ یهادر زمان رانیحقوق ا خیتار

 یتهادرساله اج یباستثنا باستان رانیمستقل و شامل تمام مطالب مربوط به حقوق ا فیمنتشر کرده است. اما تأل
بود تا  افتهیون انتشار نباشد تاکن تواندیزبانان مورد استفاده نمیاکثر فارس ینصر که بزبان فرانسه بوده و برا یتق

( به بررسی حقوق تجارت اسناد تجاری؛ 1324) از اینرو، اخالقیانجام گرفت.  یهمت احمد کار مهم به نیآنکه ا
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اسناد در  ،قبض انبار ،سفته ،( به تبیین کلیات معامالت تجاری و حقوق تجارت متشمل بر برات 1313) اسکینی
( در توصیف ضمانت در 1323) میضمانت در اسناد تجاری؛ اسال ( در باب1333) وجه حامل و چک؛ اسعدی

( به 132۴( به تشریح ظهرنوییسی و ضمانت در اسناد تجاری؛ ستوده تهرانی )1323؛ رادان جبلی ) اسناد تجاری
 . اند های حقوقی حقوق تجارت را بررسی کرده( اندیشه1321فخاری )و رت واسناد تجاری تحلیل حقوق تجا

( برای تحلیل حقوق اسناد تجارتی؛ 1331توان به این موارد هم اشاره کرد: کاویانی )این تحقیقات می در ادامه
( در بررسی ماهیت 132۴) داماد( برای تشریح مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی ایران؛ محقق134۷) گلیدشتی

ت در اسناد تجارتی. در پیشینه تحقیق ( در تبیین ضمان1321مبانی و آثار  تضامن  بدهکاران و نهایتاً نیکفرجام )
و حقوق و تکالیف او  غالبا ماهیت ضمان، آثار ضمانت و مسئولیت تضامنی ضامن و روابط ضامن و مضمون عنه

قانونی و یا قراردادی آن و امکان اعمال  ءمنشا[ لیکن نحوه مداخله ضامن و ۲4] در مقابل دارنده بررسی شده
یک از اسناد تجاری مورد بررسی قرار نگرفته در این تحقیق موارد مذکور با ر هرضمانت و دخالت قانونی ضامن د

قانون تجارت  با لحاظ سابقه و مبانی ضمانت و شرایط آن مورد  314و   3۴3 ، ۲43 ، ۲32 ،۲31توجه به مواد 
 بررسی واقع گردیده است.

 
 شناسی پژوهشروش .3

یا ضمانت در برات منحصر به موارد دخالت و ضمانت آ( 1این تحقیق درصدد پاسخ به این دو سوال است: 
 ۲32و  ۲31مواد »منشا و الزام قانونی ( امکان اعمال موارد دخالت ضامن با ۲ضامن با منشا و الزام قانونی است؟ 

شناخت محتوا روش کیفی ، از نوع پژوهش این مقاله سان، روشدر سفته، چک وجود دارد؟ بدین «قانون تجارت
حات، های پیچیـده و متـصل بـه یکـدیگر از اصطالهمجموعـ مشتمل براست. پژوهش کیفـی  آن تفسیرو 

ضمانت در اسناد  متن ریدرک و تفس هبمنوط محتوا  ،لیتحل نیادر است.  ضامن و ضمانمفاهیم و مفروضات 
و  1به شرکتوکارها در سطح شرکت  های اقتصادی در تعامالت کسبدارد، این امور در بنگاهتمرکز  یتجار

که طرفین از  است یتفسیرستدها، ذهنیت و  و این داد. اما مکمل درانقش زیربنایی د ۲شرکت به مشتری
مشروط به تجربه  یضمانت در اسناد تجاردادوستد بر پایه واقعیات بنابراین در تحقیق،  .دهندیکدیگر انجام می

اندوزی و یادگیری، واقعیات را در ذهن خود ربهدان، با تجدان، تصویرپردازی و تفسیر وی است. حقوقحقوق
های ها و مولفههای مطرح در سازهکند، لذا محقق با تعامل با موضوعدهد تا جلوه پیدا شرایط نمود می مطابق

 موضوع تحقیق، به شناخت آن نائل خواهد آمد. 
ضمانت در اسناد  لیو تحل نییتب ،به بررسی است که هرمنوتیکپژوهش  ها،ماهیت دادهاین پژوهش از نظر 

پردازد و با روش تفکر منطقی، که به اعتبار افزون بودن نتایج به صغری و کبری قیاس، به استنتاج می یتجار
های مطرح در قرار دهد. در روش هرمنوتیک، شناخت موضوع یمورد بررسرا عوامل  تا یابدورود میمنطقی 

شوند، این موارد در چارچوب اسناد های مطرح در قوانین، تفسیر میسواالت تحقیق، بر اساس علم حقوق و نظریه
کند به گیری از بیان، الفاظ و توضیحات، تالش میمعتبر ذهن شکل خواهند گرفت. البته هسته اصلی آن با بهره

مان های ذهنی در سازحقیقت فهم ضمانت ضامن با منشا و الزام قانونی و ارادی در برات بپردازد. البته ساخت
کند. لذا تحقیق امکان اِعمال موارد های آتی کمک رسانی میدادن تفکرات، تجربیات، هدایت کنش و واکنش
های ناشی از مرور پیشینه مورد مطالعه بندیرا با توجه به دستهدخالت قانونی ضامن در سفته، چک و مانند آن 

سنجی و نیاز به پایائی و روائی دارداعتبار  ،مورد استفاده ابعاعتبار منها با توجه به دهد. پایایی و روائی دادهقرار می

                                                                                                                                                 
B2B 1 
B2C ۲ 
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کبری نتیجه مندرج در کتب منطق سوری استفاده شده است که  -مجدد ندارد مگر در حدی که از روش صغری
 . نیاز به بحث مجدد ندارد، با توجه به شیوع اعتبار آن نزد منطقین و اجماعی بودن کاربرد آن در علوم انسانی

 که است هرمنوتیک منطقی و انتقادیروش تحلیل . پژوهش معتبر است وچهارسیعه آماری مورد بحث جام
 .دارند علوم انسانی کاربرددر متناسب با متون حقوق

 
 هایافته ها وداده تحلیل .4

تحقق  برایتوان اظهار داشت که اساس بررسی مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع جامعه پژوهش می بر
 الزم است. به شرح ضمانت شرایطی

 شرایط شکلی     . اول

ر پذیهم امکان« مهر» و یا همانند صدور با یابدمیتحقق « امضا» صرفا باضمانت آیا  .الف( امضای ضامن
« مهر» [ هرچند صحت ضمانت با1] باشدضامن برای صحت ضمانت کافی نمی« مهر» است گفته شده است

نماید. اینکه عدم قید عبارتی در ظهر برات که حکایت ضمانت کند مثبت ضمانت امضا کننده است یا میمنطقی 
اگر شخص ثالثی » خیر؟ کمیسیون آیین دادرسی اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد سفته پاسخ مثبت دارد:

امضاکننده دارد و در این صورت امضا ظهر سفته را بدون درج هرگونه طلبی امضا نماید این امر ظهور در ضمانت 
[. به نظر برخی از ۶] کننده ظهر سفته با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت

شود پشت سند را امضا کند این  ظهرنویسیدر صورتی که شخص بدون آنکه مشمول »نویسندگان حقوق تجارت 
ه محسوب میشود زیرا امضای مزبور شبیه امضای سفید بوده و دارنده امضا به منزله ضمانت پرداخت وجه سفت

تواند نام هر متعهدی را باالی آن بنویسد و اگر چیزی هم نوشته نشود عرف عادت برات چنانچه الزم بداند می
 [. 3۴] داردتجاری آن را ضمانت محسوب می

ت صحیح نباشد چرا که صرف نظر از رسد محسوب کردن صرف امضای ظهر برات به عنوان ضمانبه نظر می
قانون تجارت در خصوص ضمانت با برات  متفاوت بوده   ۲32و  ۲31اینکه سفته از حیث عدم قابلیت اجرای مواد 

قسمت آخر  و برابر ،آیدمیو قیاس  انها از این جهت مع الفارق است اصوال انتقال برات بوسیله ظهرنویس بعمل 
( مسئولیت و ظهرنویس گیربراتدهنده ،با کسی که از او ضمانت کرده )برات قانون تجارت ضامن ۲43ماده 

که این امر در تعیین مسئولیت تضامنی دارد در نتیجه امکان شناسایی مضمون عنه وجود نخواهد داشت در حالی
الزم است در صورت مواجه شدن با امضای صرف برات وعدم  هبرای پرهیز از اشکاالت مطروح ضامن موثر است.

 [ .1] تلقی کرد ظهرنویسیوجود دالیل و قراین حاکی از ضمانت برات آن را 
مطابق رویه و عرف انعکاس  همه اقدامات  .خود ورقه براتدر  و انعکاس آن ضمانت ب(کتبی بودن

حفظ حقوق دارندگان این اسناد در مراجعه به ضامن الزم مربوط به سند در خود سند مگر در موارد استثنایی برای 
 گرددضمانت برات گیر توسط  تبرا یقبولیا که در آن تعهد به پرداخت  است ضمانت در خو د سند و کتبی باشد

اختالف نظر ، [. اگر ضمانت برات به موجب سند جداگانه صورت پذیرد ضمانت تجاری خواهد بود یا مدنی۲۷]
قبول ضمانت بر حسب سند جداگانه به اختیار  ،مه دومضمی 4قانون متحدالشکل ژنو برابر ماده وجود دارد. در 

 است.  ی امضا کننده کنوانسیون واگذار گردیدههادولت
 3بند »را قبول کرده و ضمان به موجب سند جداگانه را نیز پذیرفته است  بودن ضمانت یکتبکشور فرانسه 

سوییس و ژاپن پذیرفته نشده است  ،ایتالیا ،در برخی دیگراز کشورها مثل آلمان«. قانون تجارت فرانسه 3۴ماده 
توانیم به [. قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است. از آنجا که در صورت سکوت قانون تجارت ما می1]

مضمون له و ، با قید مشخصات براتآن عنوان قانون عام و مادر رجوع کنیم  ضمانت بر اساس  هقانون مدنی ب
مضمون عنه تابع مقررات حقوق مدنی خواهد بود مگر اینکه تضامنی بودن ضمانت ضامن تصریح شده باشد. 
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توان به صرف اراده طرفین ضمانتی دارد و نمیقانون مدنی در اینجا مصداق ن 1۴برخی معتقدند که مقررات ماده 
 [. 1] را که قانون تجارت پیش بینی نکرده است مشمول قانون تجارت قرار دارد

 داردقانون مدنی که مقرر می ۶31چنانچه صدور برات بعد از ضمانت کلی و سند جداگانه باشد بر اساس ماده 
  قابل تامل است.« ت.نشده است باطل اس جادیکه هنوز سبب آن ا ینیضمان د»

قانون متحد الشکل ژنو باید نام مضمون عنه مشخص باشد و اگر  31برابر ماده  .ج( قید نام مضمون عنه
قانون تجارت ضامن با کسی که از او  ۲43ذکر نشده باشد ضمانت از براتکش خواهد بود. مطابق قسمت اخر ماده 

شود حال اگر مضمون میا ظهرنویس یمحال علیه و  ،دهندهرد که شامل براتدا یضمانت کرده مسئولیت تضامن
عنه در برات قید نشود تکلیف چیست؟ قانون تجارت ایران در این خصوص ساکت است. به نظر برخی در صورت 
 ،عدم امکان تشخیص مضمون عنه باید ضمانت را به حساب براتکش گذاشت زیرا در بین مسئوالن برات

[. با توجه به اینکه هر یک از صادرکنندگان و ظهرنویسان برات تعهد 3۴[ و ]1مسئولیت او از همه بیشتر است ]
را دارند در نتیجه ضامنی که از آنها ضمانت کرده نیز تعهد قبولی برات را دارد.  گیربراتقبولی برات توسط 

یز میشود مگر اینکه بر خالف آن تصریح شده باشد بنابراین  ضمانت از مسئولین برات متضمن تعهد قبولی برات ن
داده شود یا ضمانت برای قسمتی از مبلغ  گیربراتو گفته شده است ضمانت  فقط برای قبولی برات از طرف 

 [. 3۴برات و یا در مقابل یکی از دارندگان برات باشد ]
قبولی خالی از اشکال نخواهد با توجه به ماهیت ضمانت مبنی بر تضامن پرداخت وجه برات ضمانت برای 

ها منصرف از موضوع مواد کننده و ظهرنویسمن برای گرفتن قبولی همانند صادرولیت ضائبود.در هر حال مس
قانون تجارت پس از  ۲31قانون تجارت در رابطه با دخالت قانونی ضامن در برات است زیرا در ماده  ۲32و  ۲31

ها جهت معرفی ضامن برای پرداخت وجه برات در نویسده و ظهرنکول  فقط از معرفی ضامن توسط صادرکنن
در  .شودمیبدیهی است پس از معرفی ضامن دیگر بحث قبول برات مطرح ن ه است.مدآعمل ه سررسید صحبت ب

وجه ان را نپرداخته در  ی که برات را قبول کرده و موعد ان فرا رسیده ولیگیربراتقانون تجارت از  ۲32ماده 
صورت اعتراض عدم تادیه نسبت به سایر برواتی که ایشان قبول کرده ولی موعد ان هنوز فرا نرسیده از همان 

 گیربراتنها از آاتی که نسبت به وید. بنابراین برآمیعمل ه مطالبه معرفی ضامن برای پرداخت وجه ب گیربرات
 است. منتفیستند که قبول گردیده در نتیجه ضمانت برای قبولی انها شود برواتی همیمطالبه ضمانت ضامن 

است که خود برات را قبول نموده و مطالبه ضامن از نامبرده  گیربراتمعرفی کننده ضامن  در این ماده  عالوههب
 برای قبول برات فاقد وجه خواهد بود.  

 پذیر استمسئولین برات در صورتی امکانضمانت هر یک از  ،ثالثعالوه بر اشخاص  .ضمانت براتد( 

ی گیربراتضمانت . مثالً که ضمانت یکی از آنها از مسئولین قبلی برات منجر به بهبود وضعیت دارنده برات شود
باشد ولی ضمانت از ضامن میموثر و مفید ناو  که برات را قبول کرده از ظهرنویس پذیرفته نیست چون ضمانت

شود. در این فرض نوع مسئولیت در صورتی تضامنی خواهد چون بر ارزش آن افزوده میبرات بال اشکال است 
شود قانون تجارت نمی ۲43چون مشمول ماده  ،قانون تجارت بر آن تصریح شده باشد 4۴3بود که مطابق ماده 

 و ظهرنویسان تضامنی دانسته شده است. گیربراتکننده و در آن فقط ضمانت صادر چرا که
ن نیست.  تعیین تاریخ آند دارای آثار مهم هست ولی شرط صحت چقید تاریخ هر .خ ضمانته( تاری

ضمانت ممکن است در برخی موارد در صحت آن نیز تاثیر داشته باشد مثال در ارتباط با تشخیص اهلیت و 
 ورشکستگی ضامن در زمان امضای سند.

  دوم. شرایط ماهوی 
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 .اهلیت و موضوع معین الزم است رعایت شود، رضا ،یعنی قصد قراردادهامیالف( از نظر ماهوی شرایط عمو
قانون مدنی در صورت تصریح بایستی مشروع باشد. بر اساس ماده  13۴ماده  4جهت صدور برات هم مطابق بند 

د و با تواند با اجازه ولی پیشه انتخاب و در نتیجه عمل تجارتی انجام دهقانون امور حسبی صغیر ممیز نیز می 2۶
وجود صغیر بودن عمل او تجارتی خواهد بود نه مدنی. البته قبول تجارتی بودن عمل صغیر با توجه به اینکه 

تقصیر و تقلب شود به نظر  تواند منجر به ورشکستگی بهمتضمن خطر بیشتری نسبت به اعمال مدنی بوده و می
 [.1دیشد ]ای بیانگذار چارهبوده و بهتر است قانون برخی قابل انتقاد

قانون تجارت نباید  4۴۲ب( شرط تحقق رجوع به ضامن مستلزم رجوع به مضمون عنه نیست. طبق ماده 
تصور کرد که در تحقق مسئولیت تضامنی ضامن مراجعه به مضمون عنه نیز الزم است چرا که در تضامن اصل 

 بر عرضی بودن است مگر اینکه تضامن طولی تصریح شود.    
تواند ضامن تکلیف پرداخت وجه سند و خسارات را مطابق مقررات داشته و نمی. ضامن حقوق و تکالیف

قانون مدنی  121قانون تجارت و ماده  421پرداخت را منوط به عدم برداخت مضمون عنه نماید. مستفاد از ماده 
شود )ماده . ضمان موجّل نیز به فوت ضامن حال میعقد ضمان نسبت به ضامن الزم استدر باب عقد رهن  

قانون مدنی( قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا  11۷
فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی باشد این 

ه نحوی از انحا ساقط بشود ضامن نیز بری الذمه اخطار بایستی در مورد ضامن نیز رعایت شود. دین اصلی اگر ب
تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ضامن می ،میشود. در صورت حال شدن دین

 ولو اینکه ضمان موجل باشد. 
ه چنانچه ضامن دین اصلی را پرداخت کند مضمون له باید تمام اسناد و مدارک را که برای رجوع ضامن ب

مضمون عنه الزم است به او بدهد. اگر دین اصلی دارای وثیقه منقول یا غیرمنقول باشد مضمون عنه مکلف به 
وفق مواد  «.به بعد قانون تجارت 4۴۷ماده » انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن الزم است.

ذمه مضمون عنه ساقط شود یا  ءیا ابراقانون تجارت اگر دین اصلی بواسطه برداخت وجه سند  41۴ الی 4۴2
مضمون له از دریافت طلب امتناع نماید ذمه ضامن بری میشود. ضامن درصورت پرداخت وجه سند حق دریافت 

قانون تجارت  دارد. ضامن حق استفاده از تمام ابزارهای دفاع از مضمون عنه را  411اسناد و مدارک را طبق ماده 
از پرداخت وجه سند حق رجوع به مضمون عنه و سایر  پس نیز ردتجارت را داقانون  ۲3۴و  ۲43مستفاد از مواد 

 . خواهد داشتقانون تجارت  ۲43و  ۲1۷و  ۲14ولین سند را مستنبط از مواد ئمس

بری شود در مقابل ذینفع پرداخت وجه سند را پس از تحقق ضمانت بدون اینکه مضمون عنه. آثار ضمانت

دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده قانون تجارت ضامنی که ضمانت برات ۲43ماده کند مطابق میتعهد 
فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد در نتیجه ضامن در مقابل دارنده برات همانند مضون 

اگر  ،ن را داردآهر ایرادی مضمون عنه بتواند در مقابل دارنده داشته باشد ضامن نیز حق استناد به  .عنه است
اگر تعهد اصلی مضمون عنه باطل باشد به تعهد ضامن نیز  .بری شود ضامن نیز بری خواهد شدمضمون عنه

قررات کنوانسیون ژنو تعهد کند یاخیر؟ قانون تجارت ایران در این خصوص ساکت است ولی مطابق ممیسرایت 
باشد و در میمعتبر ، ضامن بر اساس اصل استقالل امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات مسئولین برات

باشد میقانون تجارت مسئولیت ضامن دوّم تضامنی ن ۲43خصوص ضمانت کردن ضامن از ضامن به استناد ماده 
[1.] 

 ۲23ضامن ظهرنویس در مقابل دارنده باید گفت  مطابق ماده در خصوص مسئولیت ضامن متعهد سفته و 
اقامه شود وگرنه  ۲21و  ۲2۶قانون تجارت دعوی دارنده سند علیه ظهرنویس باید در ظرف مواعد مقرر در مواد 
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دعوی دارنده علیه ضامن ظهرنویس نیز باید در مواعد یاد شده اقامه  بنابراین نخواهد شد.در محکمه پذیرفته 
ضامن  نآبه تبع ی یاد شده مسئولیتی متوجه ظهرنویس و هااز جهت پرداخت سند به لحاظ انقضای مهلت ،گردد

او هم نخواهد بود، در حالی که مسئولیت متعهد سفته وتبعا ضامن او محدود به مواعد یک سال و دو سال مذکور 
 نخواهد بود.   ۲21و  ۲2۶در مواد 

مضمون له باید تمام اسناد ، آن که ضامن دین اصلی را پرداخت کرد قانون تجارت پس از 411به موجب ماده 
و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه الزم است به ضامن تسلیم نماید تا ضامن بتواند بر اساس آن 

به بر مضمون عنه تواند عالوهمیبه مضمون عنه رجوع نماید، مضاف اینکه ضامنی که وجه سند را پرداخته است 
 سایر امضاء کنندگان که در مقابل مضمون عنه مسئولیت دارند رجوع کند.

قانون تجارت بدانیم از یک طرف مسئولیت تضامنی  ۲32و ۲31اگر دخالت ضامن در برات را منحصر به مواد 
قانون تجارت شامل تضامن قراردادی نخواهد بود بلکه مسئولیت ضامن بر اساس  ۲43ضامن در راستای ماده 

از طرف دیگر ارجاع مقررات  ،قانون تجارت حسب مورد عرضی یا طولی خواهد بود 4۴۲افق طرفین طبق ماده تو
به مقررات برات با توجه به عدم امکان اعمال  314ها طبق ماده چک از حیث ضمانت ازصادر کننده و ظهرنویس

 در چک خالی از وجه خواهد بود. ۲32و ۲31مواد 
 [1۲شود ]میمرور زمان عبارت از انقضای مواعدی است که پس از آن دعوی شنیده نمنظور از . مرور زمان

ن مهلت بدهکار آدو نوع مرور زمان در اسناد تجاری وجود دارد یکی مرور زمان حقیقی که پس از گذشتن 
بعضی قانون تجارت و دیگری مواعد انجام  313و 312تواند از پرداخت بدهی امتناع نماید مانند مواد  می

شود. مثل تشریفات است که عدم رعایت آنها موجب اسقاط حق دارنده برات بر علیه بعضی از مسیولین سند می
قابل ذکر است ماده . [3۴] قانون تجارت  31۷و  ۲31و  ۲3۴و   ۲23و  ۲22و  ۲21و  ۲2۶و  ۲43و  ۲14مواد 
ال مبنی بر عدم استماع دعوی در دادگاه بیست و سی س، قانون ایین دادرس مدنی مربوط به مرور زمان ده 131

در نتیجه دعاوی مالی به هیچ وجه  ،شورای نگهبان غیرشرعی شناخته شد 13۶1- 1۲1۷در نظریه شماره 
شود یا خیر؟ بعضی ی قانون تجارت نیز میهاشود. اینکه نظریه مزبور شامل مرور زمانمشمول مرور زمان نمی

نظریه شورای  ،اداره حقوقی 2۲/ ۷/ ۲- 3۶۷4نظریه مشورتی شماره  .[12معتقد به نسخ ضمنی آن هستند ]
داند و در مورد اوراق تجارتی موضوع قانون به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می 131نگهبان را تنها راجع به مواد 

 داند.به بعد قانون تجارت را قابل استناد می 312مقررات مواد  ،تجارت

 تیحما یگذار براقانون است و قانون تیمسئول یمبنا ضمان قانونی درن. ضمانت و دخالت  قانونی ضام
ماده  اشاره کرد: به موارد زیر توانمی مثال طوربه  .مورد حکم قرارداده است یاز طلبکار تضامن را به صورت قهر

که  یدر مورد کارگران یمدن تیقانون مسئول 1۲ماده  ؛غاصبان متعدد یتضامن تیدر مورد مسئول یقانون مدن 311
 یقانون امور حسب 34ماده  ؛متعدد یدر خصوص ضمانت قضائ یقانون مدن ۶13ماده  ؛اندخسارت شده ورودباعث 
در  هایکشت یتضامن تیئولسدر خصوص م یایقانون در 1۶۷بند ج ماده  ؛متعدد مانیق یتضامن تیبه مسئول راجع

 یبه بده نسبت نیمتضامن یتضامن تیدر خصوص مسئولتسهیل تنظیم اسناد قانون  1بند ج ماده ؛ تصادم کی
 یاصالح حهیال 1۲13و  14۲و  13۴مواد  ؛قانون تجارت 1۲۶و  1۲۷و 11۶مواد  ؛مورد معامله یاجتماع نیتام

 314و  3۴3و  ۲43مواد نیز ؛قانون تجارت در خصوص قرارداد 43۷ماده  ؛1341از قانون تجارت مصوب  یقسمت
اصل عدم  باشد.میاز این نوع ضمان  یتجار اسنادامضاکنندگان  یتضامن تیقانون تجارت در خصوص مسئول

 دیقانون تجارت با 4۴3باستناد ماده  یدر تضامن قانون ثناست و نیاز به تصریح دارد.تضامن است و تضامن است
 قانون تجارت ۲43ماده  مانندشود  ینیبشیپ یصراحتاً تضامن طول نکهیدانست مگر ا یاصل را به تضامن عرض

مراجعه  یکنندگان سند تجارامضا ریه به ساراجعم طرشنوع تضامن در ان ابتدا طولی سپس عرضی بوده و  که

 تواند کامال ارادی ویا با الزام و منشا قانونی باشد.می دخالت ضامن در اسناد تجاری .است ریگبه برات هیاول
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کند و سند مزبور به دارنده برات سندی است که براتکش به دارنده آن تسلیم می»بنا به تعریفی . برات-الف

[. دخالت ضامن 3۴] «دریافت دارد گیربراترا که در آن ذکر شده است از  دهد در سررسید مبلغیمیی آن حق 
 ،شود کهیمپیش بینی شده  است از این جهت قانونی خوانده  قانون تجارت ۲32و  ۲31 واددر م در برات که

قانون تجارت نوع مسئولیت ضامن تضامنی است.  طبق  ۲43به تصریح ماده  است.منشا دخالت ضامن قانون 
به هر  گیربراتبرات توسط  قبولدر صورت عدم  با اعتراض نکول تواندمیدارنده برات قانون تجارت  ۲31ماده 

 گیربرات یقبولبه  را متعهد هستند که براتها آنو  دیکه بخواهد رجوع نما سیاز برات دهنده و ظهرنو کی
به انضمام  را ا وجه براتیبدهند « یضامن» در سررسید وجه برات هیتاد یبرا دیبا نصورتیا ریدر غ ،داننبرس

 نمایند.  هیتاد دیفوراً با بایداگر باشد  یمخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوع
اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته »دارد میقانون تجارت مقرر  ۲32ماده 

اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت ان نرسیده است 
 دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری« ضامن» نآکننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه تواند از قبولمی

 .«تضمین نماید
بعد از  ۲32بعد از اعتراض نکول در ماده  ۲31توان گفت که اوال مطالبه ضامن در ماده در تفاوت دو ماده می

شود ولی در ها ضامن خواسته میاز صادرکننده برات و ظهرنویس ۲31دوما در ماده  است اعتراض عدم تادیه 
نسبت به براتی که اعتراض نکول شده است  ۲31ما در ماده ی که برات را قبول کرده  سوگیربراتاز  ۲32ماده 

قبول کرده است ولی هنوز  گیربراتنسبت به بروات دیگری که همان  ۲32باید ضامن داده شود ولی در ماده 
نه نسبت به براتی که اعتراض عدم تادیه شده است. نهایتا بر اساس  اده شود،موعد آنها نرسیده است باید ضامن د

تواند وجه برات را فورا مطالبه کند ولی بر اساس ماده میدر صورت امتناع از دادن ضامن دارنده برات  ۲31ماده 
ن در صورت عدم معرفی ضامن باید پرداخت وجه برات را در موعد مقرر به نحو دیگری تضمی گیربرات ۲32

  بینی شده است.نماید. بدیهی است مواد مذکور برای ضمانت و دخالت قانونی ضامن در برات پیش
قانون  ۲32و  ۲31ضامن در برات منحصراً موارد مندرج در مواد  یا دخالتآکه  شودمیمطرح سوال  نیا

انچه در موارد مذکور  حصراًدر برات من مانتحقوق تجارت معتقدند که ض سندگانیاز نو ی؟ بعضباشدیتجارت م
چون  است[. این نظر کامال موجه 1۴نفع دارد ]یاشخاص ذ لیبه اراده و تما یو کامالً بستگ باشدمیامده است ن

قانون تجارت در سفته نباید  ۲32و  ۲31با توجه به عدم امکان اعمال مواد  ،در صورت انحصار به موارد مذکور
لذا ضمانت ضامن در برات عالوه بر دخالت  شدمیبینی امنی ضامن پیشو مسیولیت تض ۲43اعمال مقررات ماده 

قانونی موضوع مواد مذکور شامل ضمانت کامال ارادی طرفین بدون الزام و منشا قانونی نیز  ءنشاضامن با م
 شود.می

کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه سفته سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می .ب( سفته
قانون تجارت تمام  3۴3در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. طبق ماده 

 نیز الزم الرعایه است.)از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب( در سفته  مقررات راجع به بروات تجارتی
مذکور  3۴3قانون تجارت در مبحث سوم بیان گردیده و مشمول ماده  ۲32و  ۲31صرف نظر از اینکه مواد 

شود باید توجه کرد که متعهد پرداخت سفته خود صادرکننده بوده و لذا بحث قبول و نکول در آن منتفی بوده مین
 عمال مواد مذکور در آن موضوعیت ندارد.قانونی و ا ءو در نتیجه دخالت ضامن با منشا

ای است که به موجب ان صادرکننده وجوهی نوشته» ت ازرقانون تجارت عبا 31۴چک طبق ماده  .ج( چک
شود قانون تجارت میمالحظه . «نمایدمیرا که در نزد محال علیه دارد کال یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار 

ن را بر عهده هر آصدور « محال علیه» ه بانک محدود نکرده و با بکار بردنایران صدور چک را فقط به عهد
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با اصالحات  13۷۷مصوب سال قانون صدور چک دو  مادهاساس حالی که بر ر شخصی تجویز نموده است د

یعنی مقررات کیفری بوده و الزم مشمول قانون صدور چک « بانک» ی صادره عهدههان فقط چکآبعدی 
تبصره ماده » الکترونیکیچک ، 1331سال درقانون صدور چک  التصویباصالحیه اخیرگذار در قانون .استاالجرا 

و تقویت اعتبار چک شویی و جلوگیری از پولجهت  و بینی نمودرا پیش «۶ماده  ۲تبصره »موردی چک  و «1
 . نمودمقررات جدیدی وضع حمایت از دارنده چک 

ماده » مکلف شدند سقف اعتبار مجاز برای هر متقاضی دریافت چک تعیین نمایند هاه بانکیدر این اصالح
ماده » امکان صدور اجراییه بدون رسیدگی قضایی توسط محاکم به استناد گواهی عدم پرداخت  فراهم شد .«۶

مضاف اینکه ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل نیز ممنوعیت اعطای دسته چک برای  «.۲3
نی اطالعات گواهی عدم پرداخت چک درسامانه آتکلیف ثبت ، «مکرر ۲1ماده »ص ورشکسته و معسراشخا

گشایش اعتبار عدم  افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی،ممنوعیت و « 4ماده »یکپارچه بانک مرکزی 
 ،«مکرر ۷ماده » محلکننده چک بیخت هر گونه تسهالت بانکی به صادرپرداعدم ریالی، یا اسناد ارزی 

ی این هاوریآازجمله از نو «۲4ماده »و موسسات و کارمندان دولتی و غیردولتی  هابینی مجازات به بانکپیش
 قانون بود. 

چک تضمین شده  ،چک تایید شده، از چک عادی تعبارت اس بر اساس ماده دو قانون صدور چک نواع چکا
چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر  .و چک مسافرتی

از ایرادی که به این تعریف از حیث ضمانت وارد است چون  صرفنظرشود میو پرداخت ان توسط بانک تضمین 
روی ه ننده بکو اساسا صدور چک از طرف صادرانک هست بک، ضامن و مضمون عنه هردو در این نوع چ

چکی  ونچ[ 1]از طرف دیگر گفته شده است چک تضمین شده همان چک تایید شده است  ودش جایز نیست.خ
رسد تلقی نمودن چک تایید میبه نظر  شود،میشود توسط بانک تضمین میصاحب حساب صادر که از طرف 

نه به عنوان ضمانت از صادر تایید بانک را و شده توسط بانک به عنوان چک تضمین شده خالی از وجه است 

ماده  ۲تلقی نمود و سیاق و منطوق بند « حال علیهبانک م» توسطقبول پرداخت وجه چک  ه عنوانبکننده بلکه 
 با  نظر «شودمین تایید آتوسط بانک محال علیه پرداخت وجه »....دارد حاقی قانون تجارت که مقرر میلا 1

 صادرکننده و« ضمانت» قانون از نیمقررات ابیان داشته که قانون تجارت  314ماده  .سازگاری دارد نویسنده
  د.خواهد بو زین« چک» شامل« تبروا» ضمان و مفقود شدن راجع به یو اعتراض و اقامه دعو هاسیظهرنو

را کرده  یسیظهرنو ای هیعلمحال ایدهنده که ضمانت برات« یضامن»دارد: میقانون تجارت مقرر  ۲43ماده 
قانون تجارت ضمانت از صادرکننده  314ماده  دارد که از او ضمانت نموده است. یتضامن تیمسئول یفقط با کس

برات  در گیربراتها و هرنویسظضمانت از صادر کننده و  ها را به مقررات برات ارجاع نموده وو ظهرنویس
پیش بینی شده است  تجارت بیان شده است. در مواد مزبور قانون ۲32و  ۲31که گفته شد در مواد طوریهمان

برای تادیه وجه « ضامنی» دهنده به تقاضای دارنده برات بایدها و براتنویسظهر ،که پس از اعتراض نکول
براتی که نسبت به آن اعتراض نکول به عمل آمده است بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و 

قبول کرده ولی وجه آن را  گیربراترات رجوعی اگر باشد فورا تادیه نمایند. نیز نسبت به براتی که مخارج ب
نپرداخته است اعتراض عدم تادیه بعمل اید دارنده براتی نیزکه همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت 

 و دیگری تضمین نماید مطالبه کند.بدهد یا به نح« ضامن» آن نرسیده میتواند از قبول کننده تقاضا نماید
چک قابل قانون تجارت در ۲31مقررات ماده  ایکه آ شودیسوال مطرح م نیا کوربا توجه به مراتب مذحال 

در مورد چک  قانون تجارت ۲31که ماده شود میچک و برات مالحظه  طی؟ با دقت در شرایا خیر استاعمال 
و  قبول و نکول موضوعبه بعد قانون تجارت  ۲۲2 برخالف برات که قانون گذار در مواد زیرا  باشدمین اجراقابل 

تا دارنده چک بتواند در صورت عدم  بودهقبول و نکول مطرح ن است در مورد چک  رفتهین را پذآ طیآثار و شرا
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 یبرا« ضامن» بخواهد که سیظهرنو یاو از صادرکننده نموده  نکولاعتراض  نآ نسبت به هیقبول محال عل
وعده داشته باشد و  دینبا قانون تجارت 313و  311مواد  چون چک با توجه به .یندنما یپرداخت وجه چک معرف

برات را قبول  که یگیربراتاز طرف « ضامن» معرفی یتقاضا . نیز در موردشودمحض ارائه بایدکارسازی به 
ن را نپرداخته آوجه  یکه برات را قبول کرده ول یاگر کس»  داردیم قانون تجارت مقرر ۲32کرده است ماده 
است  دهین نرسآپرداخت  موعد هنوز  یکه همان شخص قبول کرده ول زین یشود دارنده برات هیاعتراض عدم تاد

 یگرین را به نحو دآا پرداخت بدهد ی« ضامن»نآپرداخت وجه  یکه برا دیکننده تقاضا نمالتواند از قبومی
  .«دکن نیتضم

در چک نیز با توجه به منتفی بودن « ضامن»قانون تجارت و تقاضای  ۲32 هماد شود اجرایمالحظه می
 باشد.میموضوع قبول و نکول امکان پذیر ن

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

مسئولیت تضامنی در ضمان بر خالف نظر مشهور فقهای امامیه که ضم ذمه به ذمه را بعضاً باطل شناخته 
تضامنی  مسئولیتصورت طولی و عرضی، هدر باب ضمان بقانون تجارت   4۴3و  4۴۲مواد بود با تصویب شده 

به صورت قراردادی یا قانونی اجازه داده شد و در نتیجه امکان انعقاد ضمانت تضامنی بین طرفین قرارداد وفق 
قانون  ۲43قانون مدنی و مواد یاد شده فراهم گردید. نوع مسئولیت ضامن در اسناد تجارتی در ماده  1۴ماده 

که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس تجارت به صورت تضامنی بیان گردیده و مطابق آن ضامنی 
تواند در صورت عدم تادیه و را کرده فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می

 همانند سایر مسئولین رجوع کند.  ،اعتراض به ضامن بدون اینکه مراجعه به مضمون عنه شرط باشد
ه و پرداختن به منشا, تحقق ضمانت بر اساس  قانون یا صرف توافق طرفین بدون توج پژوهشدر پیشینه 

قانون تجارت  به این امر توجه داشته کهضمن تفکیک منشا ضمانت در اسناد تجاری  ضمانت بررسی شده است.
بینی کرده است ممکن است گفته شود که دخالت ضامن در برات را پیش ۲32و  ۲31ایران فقط در مواد 

 استضمانت با منشا قانونی یعنی  قانون تجارت منحصر به مواد مذکور ۲43تضامنی ضامن وفق ماده  مسئولیت
غیر از موضوع مواد  گیربراتها و صورت اگر بین دارنده سند و هریک از صادر کننده و ظهرنویسکه در این

ولیت ضامن ئصورت نوع مس ن حاکم خواهد بود و در اینآقانون تجارت بر  4۴۲مذکور ضمانت واقع شود ماده 
و  ۲31حسب توافق طرفین عرضی یا طولی خواهد بود. باید گفت ضمانت ضامن یا منشا, قانونی دارد همانند مواد 

قانونی و صرفا بر اساس توافق طرفین است مثال درموقع ظهرنوسی توافق ء قانون تجارت یا بدون منشا ۲32
بنابراین دخالت ضامن در برات منحصر به  ت را دارنده بپذیرد.شود شخصی از ظهرنویس ضمانت کند تا برامی

  باشد.مین ۲32و  ۲31مواد 
 ۲32و  ۲31مواد  حاکمیت کهقانون تجارت  314بر خالف منطوق ماده در این تحقیق معلوم گردید همچنین 
سفته و چک با توجه به  فقط در مورد برات قابل اجرا بوده و در موردشود مین مستفاد آدر چک از قانون تجارت 

قانون  314تواند اعمال شود و ماده میاینکه موضوع قبول و نکول و اعتراض نکول در مورد انها منتفی است ن
داشته و خالی از اشکال  ابهام از این حیث نمودهتجارت که ضمانت در چک را کال به مقررات برات ارجاع 

تواند در چک اعمال میکه در خصوص ضمانت در برات است ن قانون تجارت ۲32و  ۲31باشد چون  مواد مین
ن مواد ارجاع داده آگردد و اگر مراد قانون گذار عدم حاکمیت مواد مذکور در چک بود  همانند سفته نباید به 

ای اصالح گردد گردد که شامل به گونه 314در نتیجه الزم هست ماده از این حیث مقاله نوآوری دارد، شد و می
صورت کامال ارادی بدون منشا هنگردد هرچند امکان ضمانت تضامنی ضامن در چک و سفته ب ۲32و ۲31اد مو

 وجود دارد. ،که قانون متحدالشکل ژنو پذیرفتهطوریرغم حال بودن چک همانقانونی علی
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