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 چکیده
با ایفای اسناد تجاری بنگاه  -بنگاه و خریدار -در سطح بنگاه، خریدار، بنگاهاقتصادی و تجاری، بازرگانی، در تعامالت 

 تبیین، مقالههدف این . لذا شودموجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی میگر میان طرفین معامالت نقش راهبردی و تسهیل

های بین المللی و حقوق کنوانسیون هببا نگاه  تجاری اسناد در مسئولیت اسقاط و محدودکننده شروط یابیریشه تطبیقی
یابی به به پاسخاجتهادی  است که با رویکرداکتشافی  و کیفی از نظر هدف، توصیفی این پژوهش .استبرخی کشورها 

ای هداده ازآنجا که د.وشجامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف  در این تحقیق سعی شده. پردازدچهار سوال تحقیق می
جنبۀ اکتشافی دارد. تحقیق ، هآوری شدجمع مندساختارهای نیمهمصاحبه با استفاده ازبر مبنای چهار سوال  مورد نیاز

های آید. و از آنجا که فرآوردهمیواقع برو تفسیر جنبۀ تفهمی و اکتشافی در مقام کشف با فعالیت اجتهادی، 
 1۱۵۵تا  1۳3۸گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال های اکتسابی قرار میزمرۀ معرفتاجتهادی تفهیمی است در 

در حوزۀ قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها 
مختلف تجاری و جغرافیایی  ها، سطوحو آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم باالی معامالت تجاری در رده

یک از مواجهه محقق با  ناشی محور، نشانگر فرآیندی است کهکند. این تحقیق مسئلهاست که تولید مسئله می

متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و  دیمشخص گردهای تحقیق مطابق یافتهمشکل عملی بوده است. 

مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به باشند و عالوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه فرعی می
عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول 

اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل  اما همعتبر نبودچون برخالف ذات عمل تجاری مذکور است نموده است 

عدم به دلیل  تجاریشروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد یا درج  ظهرنویس و
 .تساصحیح تجاری مخالفت با ذات عمل 
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 . مقدمه 1

هستند لذا  پول و جانشینی برای  پرداختبا کارکرد  معامالت غیرنقدیتسهیل  ابزاری برای  ،سناد تجاریا
از مهمترین امتیازات اسناد تجاری مسئولیت  یکی. شوندقلمداد مینیز  کسب اعتبار و تامین مالی ای برایوسیله

آنها  تواند به هر یک در مقابل دارنده سند است که به موجب آن دارنده سند می متضامنین اسناد تجاریتضامنی 
تبیین و تحلیل تاثیر شروط  اسقاط یا اهمیت  صورت تضامنی رجوع نماید.هتحت شرایطی برای وصول سند ب

میان در  باشدسفته و چک می به معنی اخص که شامل برات،مسئولیت متضامنین اسناد تجاری محدود کننده 
مسئله این تحقیق باشد. غیر قابل انکار می کنند، تجار و اشخاصی که از این اسناد در روابط خود استفاده می

با  و  چگونگی تاثیر شروط اسقاط یا محدود کننده  مسئولیت هر یک از مسئولین اسناد تجاری شناخت و تحلیل
. باشدتوجه به ذات عمل تجاری مربوطه در صدور و ظهر نویسی و قبول برات و یا ضمانت از اسناد تجاری می

وکارها، عالوه بر نقش اعتمادسازی و ارتقای سطح سرمایه  این موارد در تعامالت بازار میان طرفین کسب
 بررسی موارد مذکور با رویکرد تطبیقی و بنابراین، شود.ستدها می و موجب تسهیل یا سختی در داد اجتماعی،
آنها در مسئولیت متضامنین اسناد تجاری و تاثیر  ذات عمل تجاریمقضای شروط مخالف یا عدم مخالف شناخت 

 دهد.اهمیت این تحقیق را نشان می المللی در موارد سکوت و اجمال رائه پیشنهاد بر اساس مقررات بینو ا

 
 تحقیق. مبانی نظری و پیشینه 2

 مبانی نظری

 قانون مدنی 1۲۸۱تشکیل شده است. برابر ماده  «تجاری»و  «اسناد»اسناد از دو کلمه . این ۲اسناد تجاری

منظور از نوشته خط یا عالمتی «. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»
گاهی سند مترادف با مدرک است و به مطلق دلیل )اعم از  است که در روی صفحه یا سنگ یا غیره نمایان باشد.

از نظر قانون مدنی  .[1۲] استعمال شده است« سند کتبی»شود، در همین معنی عبارت نوشته و لفظ( گفته می
ی ثبت اسناد و امالک یا اسنادی که در اداره»منظور از سند رسمی عبارت از  .سند دو نوع است: رسمی و عادی

اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق  مقررات  قانونی تنظیم شده دفاتر 
مانند انواع اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و در دفاتر ازدواج  .قانون مدنی( 1۲۸1)ماده  « باشد رسمی است

 یقانون مدنی اسناد 1۲۸3سند عادی  برابر ماده ها و محاکم واسناد ثبت احوال. منظور از و طالق، آرای دادگاه
 .است قانون مدنی 1۲۸1غیر از اسناد مذکور در ماده 

های خاصی را در نظر گرفته است و نها مزیتآگذار برای سند عادی دو نوع است اسناد تجاری که قانون
گذار برای اسناد تجاری قانونعبارت دیگر ه اسناد غیرتجاری که فاقد مزایای مربوط به اسناد تجاری است. ب

نامه و باشند؛ مانند وصیتها میرسمیت شناخته که اسناد عادی غیرتجاری فاقد آن مزیتههایی را بمزیت
بعضی از آنها کاشف از وقوع  ند؛گفته شده است اسناد حقوقی دو نوع هست قراردادهای خصوصی. از یک منظر

نفسه ارزش و اعتبار انشایی شوند و فیعمل حقوقی در خارج هستند و برای اثبات امر خارجی به کار برده می
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام »دارد: قانون مدنی که مقرر می 1۲۸۱ندارند، مانند سند موضوع ماده 
سند در اینجا وسیله اثبات دعوی یا رد دعوی است مثل سند ازدواج و سند بیع  «.دعوی یا دفاع قابل استناد باشد

نفسه و بدون اینکه نیازی به اثبات امر خارج باشد دارای ارزش بوده و موضوعیت و سند رهنی اما برخی اسناد فی
ک، سفته و برات نامه و اسناد تجاری از قبیل چقانون ثبت و وصیت ۲۲و  ۲1دارد، مثل سند مالکیت طبق مواد 

 .[1۱] که تعهد حاصل از آنها ناشی از امضای خود این اسناد هست

                                                 
negotiable instruments ۲ 
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اسناد تجاری اسنادی هستند که غالبا بین تجار در معامالت تجاری استفاده . تعریف و انواع اسناد تجاری

و تشریفات  گذار برای صدور آنها شرایطشود و طبق قانون تجارت مزایای مخصوص به خود را دارند و قانونمی
که عدم شکلی خاصی تعیین نموده که امتیازات مخصوص این اسناد بسته به رعایت همین تشریفات است طوری

 .[۲1] و [1۰]شود رعایت آن تشریفات از موجبات بطالن کلی سند نبوده بلکه سلب امتیازات قانونی آن اسناد می
هر یک از  .[1۵]یق آن اتفاق نظر وجود ندارد اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده است و در مصاد

اند که تعریفی از اسناد تجاری های اسناد تجاری سعی نمودهنویسندگان حقوق تجارت با تاکید بر برخی از ویژگی

ارائه نمایند بنابراین مفهوم اسناد تجاری و دایره شمول آنها از جمله مباحثی است که در مورد آنها اتفاق نظر 
 د هرچند ممکن است وجه مشترک آنها قابلیت نقل و انتقال تلقی گردد.وجود ندار

راس موعد نزدیک یا در مدت معین   اسناد تجاری اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در»بنا به تعریفی 
ترین اقسام آنها برات و سفته و چک است و از همین قبیل است روند که مهممدت به کار میمحدود و کوتاه

کلی که  اسناد تجاری صرف نظر از تعریف»و بر اساس تعریف دیگری  .[1۲]« اسناد در وجه حامل و وارانت
شود و قابل شوند، گفته میممکن است داشته باشند، به صورت اعم به کلیه اسنادی که میان بازرگانان مبادله می

 [۲1]« باشند.ه بوده و به نفع دارنده آن معرف طلبی در سررسید کوتاه مدت میمعامل
اسنادی است که در  اسناد تجاری به معنی اعم شامل همه( 1 شود:کار برده میهاسناد تجاری در دو معنی ب

ها، اوراق شرکتگیرند مانند اسکناس، سهام حتی افراد غیرتاجر مورد استفاده قرار می روابط مالی بین تجار و
اسناد تجاری به ( ۲ ها.های بانکی، اسناد اعتباری، قبوض انبار، حوالجات، بارنامهنامهقرضه، اسناد خزانه، ضمانت

سند براتی سندی است »  در تعریف اسناد تجاری به معنی اخص یا اسناد براتی گفته شده است که:. معنی اخص
« آیدمدت به نفع دارنده بوده و مستقال و مستقیما به کار پرداخت میواجد قابلیت انتقال سریع که طلبی کوتاه

[1۸]. 

های مشترک زیاد، به شود. به دلیل داشتن ویژگیاسناد تجاری در این مفهوم شامل برات، سفته و چک می 
رسید معموالً شود. این اسناد قابل ظهر نویسی هستند و معرف طلب در این اسناد بعضاً اسناد براتی نیز گفته می

کند مسئولیت تضامنی باشند به عالوه آنچه این اسناد را از سایر اسناد تجاری متمایز میمدت میکوتاه
توانند به روابط شخصی امضاکنندگان و وصف تجریدی این اسناد هست به این معنی که متعهدین این اسناد نمی

تعهد حاصل از امضای این اسناد مستقل بوده و ایرادات خود با انتقال دهنده سند استناد کنند. به عبارت دیگر 
ی با حسن نیت پذیرفته مربوط به تعهد منشاء که مبنای صدور یا ظهرنویسی این اسناد است در مقابل دارنده

 .نیست، هر چند استثنائاتی بر این اصل وجود دارند

در ایفا یا مطالبه دین و تعهد مشارکت عرضی یا طولی دو یا چند شخص تضامن، . تعریف تضامن و اقسام
در این تعریف موضوع تضامن یعنی دین و تعهد و مبنای قانونی و قراردادی  .است واحد به موجب قانون یا قرارداد

ن از نظر طولی و عرضی و نیز از نظر منفی و مثبت بودن در نظر گرفته شده است. بر این اساس آتضامن و انواع 
ی برقراری تضامن به تضامن بدهکاران و ن قانونی و قراردادی و از لحاظ نحوهتضامن از نظر منبع به تضام

به اعتبار این نوع تضامن  ،قراردادی و قانونیتضامن  (1 است:طلبکاران و تضامن عرضی و طولی قابل تقسیم 
تضامن و مسئولیت تضامنی قصد مشترک  یکی از منابع تضامن قراردادی: ( 2 .شودتقسیم می  دو نوعمنبع به 

باشد تضامن خالف قانون تجارت موید آن می ۱۵۳و  ۱۵۲طرفین است چون در حقوق ایران همانطوری که مواد 
رسد که حکم مواد مذکور مخصوص قراردادهای تجاری باشد چون در مواد مزبور تضامن اصل است و به نظر نمی

در تضامن قرادادی که تعهدات گروهی است ممکن  .[1۳] یرفته شده استقراردادی در کنار تضامن قانونی پذ

های متعدد داشته باشند و در قرارداد توافق نمایند که هر یک از طلبکاران است دو یا چند نفر از شخصی طلب
یا ممکن است دو . بتوانند برای وصول تمام طلب به بدهکار مراجعه کنند ) تضامن طلبکاران یا تضامن مثبت(
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نحوی که دین بر هعنه بری الذمه شود، بدادی دین واحدی را بر عهده بگیرند و مضمونرموجب قراه چند نفر ب

 .[1]تواند از هر یک از آنها بطور مستقل تمام دین را مطالبه کند شود و طلبکار میذمه آنها مستقر می

طوری که بین هر یک از آنها و هند بممکن است بر اساس قراردادی دو یا چند نفر دین را بر عهده بگیر
همچنین ممکن است دو یا چند نفر بر  تضامن ایجاد شود بدون اینکه بین ضامنین تضامنی باشد. ۳عنهمضمون

عنه و نیز بین خودشان تضامن وجود داشته اساس توافق قراردادی یک دین را برعهده بگیرند و بین مضمون
انونی مبنای مسئولیت قانون بوده و در جهت حمایت از طلبکار این نوع تضامن ق درتضامن قانونی: ( 3. باشد

 3۱قانون مدنی در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد؛ ماده   ۳1۱ و ۳11بینی شده است. مواد تضامن پیش
 قانون تسهیل تنظیم اسناد در خصوص 1قانون امور حسبی راجع به مسئولیت تضامنی قیمان متعدد؛ بند ج ماده 

قانون  1۲۱و  1۲۰و  11۱مسئولیت تضامنی متضامنین نسبت به بدهی تامین اجتماعی مورد معامله؛  مواد 
قانون  ۱3۰؛ ماده 1۳۱1الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  1۲1۳و  1۱۲و  1۳۵تجارت؛ مواد 

یت تضامنی قانون تجارت در خصوص مسئول  ۳1۱و  ۳۵3و  ۲۱3تجارت در خصوص قرارداد؛ نیز مواد 
باشد. اصل عدم تضامن است و تضامن استثنا است و نیاز به امضاکنندگان اسناد تجاری از این نوع ضمان می

قانون تجارت باید اصل را به تضامن عرضی دانست مگر اینکه  ۱۵۳تصریح دارد. در تضامن قانونی باستناد ماده 
ن تجارت که نوع تضامن در آن ابتدا طولی سپس قانو ۲۱3بینی شود مانند ماده صراحتاً تضامن طولی پیش

 باشد.عرضی است و  شرط مراجعه به سایر امضاکنندگان سند تجاری مراجعه اولیه به براتگیر می
نوع تضامن  در این :طلبکاران تضامنتضامن مثبت و تضامن منفی.  یاتضامن طلبکاران و بدهکاران ( 4

خاطر خطراتی که هکنند. تضامن طلبکاران شاید بمدیون را پیدا می هریک از طلبکاران حق مراجعه به متعهد یا
این نوع تضامن در قوانین موضوعه ایران تعریف  .شود و صرفا منبع قراردادی دارددارد به حکم قانون محقق نمی

اید قائل به وفوا بالعقود( در نظریه نمایندگی هر طلبکار از سایر طلبکاران بانشده است اما با توجه به عمومات )
اند و اعتقاد دارند صحت آن شد اگر چه برخی از نویسندگان حقوق مدنی آنرا بر مبنای تضامن قابل توجیه ندانسته

باشد و که تضامن با ذمه و پذیرش تعهد مالزمه دارد و لذا تضامن مثبت با نمایندگی در وصول قابل توجیه می
 .[1۳]رجحیت دارد ها انسبت به نظریه وحدت موضوع و تعدد رابطه

یک یا چند نفر از وراث  قانون مدنی اگر  ۸۲۱موروثی طبق ماده   ۱مصادیق تضامن طلبکاران: حق شفعه 
توانند حق شفعه را نسبت به سهم خود اعمال نمایند یا باید از آن حق شفعه خود را ساقط نمایند بقیه وراث نمی

-دلیل غیر قابل تجزیه بودن آن، هریک از وراث میهند بنابراین بنظر نمایند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایصرف

تواند در صورت تحقق سایر شرایط تمام مبیع را اخذ به شفعه نماید و یا خیار فسخ چون قابل تجزیه نیست لذا 
  .[1۳]هریک از ورثه حق دارد به تنهایی آن را اعمال کند 

که هر یک از است یا ظهرنویسی سند تجاری در وجه دو یا چند نفر به نحو استقالل  صدورمصداق دوم، 
های حسابمصداق سوم، دارندگان سند بر این اساس قادر خواهند بود مستقالً وجه سند را تماما وصول نماید. 

آن حساب مشترک بانکی که در آن هر یک از صاحبان حساب مشترک بتواند به تنهایی و مستقال کل موجودی 

 را برداشت نماید.  
در این  ،به عبارت دیگر .[1۳]التزام متعدد، برای پرداخت یک دین است ، این نوع تضامن :تضامن بدهکاران

های متعدد برای وصول طلب خود را دارد و نوع تضامن در مقابل طلبکار چندین متعهد وجود دارد و طلبکار التزام

                                                 
 شودشخصی که از او ضمانت می۳ 

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و  قانون مدنی ۸۵۸ماده در لغت به معنی جفت کردن هست در حقوق طبق ۱ 

شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه به شخص ثالثی منتقل کند  یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع
 .حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویندند؛ این را تملک ک
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موجب هجای آنها استفاده شود. ممکن است دو یا چند نفر بهتواند بران است میهای دیگهر التزام بدل از التزام

ممکن است دو یا  الذمه شود و یاعنه بریقرادادی دین واحدی را متضامنا بر عهده بگیرند به نحوی که مضمون
د شود بدون ای که بین مدیون اصلی هر یک از آنها تضامن ایجاچند شخص دینی را بر عهده بگیرند به گونه

اینکه بین ضامنین رابطه تضامنی برقرار بشود و همچنین ممکن است دو یا چند شخص دینی را برعهده بگیرند 
 طوریکه بین مضمون عنه و نیز بین خودشان تضامن وجود داشته باشد.

ن و یا تواند به هر یک از بدهکارادر تضامن بدهکاران، طلبکار حق وصول بیش از طلب خود را ندارد و می
همه آنها رجوع نماید و تمام یا قسمتی از دین را مطالبه کند و با پرداخت دین از طرف هر یک از بدهکاران، دیگر 

 شوند. الذمه میبدهکاران، بری
 تضامن طولی و عرضی بدهکاران

عنه رجوع کند و اگر به این معنی است که طلبکار ابتدا برای وصول طلب خود باید به مضمون: تضامن طولی
نتواند بنا به دالیلی مانند اعسار و یا ورشکستگی و غیره طلب خود را وصول نماید حق دارد به ضامن یا ضامنین 

  قانون تجارت[. ۱۵۲]ماده نماید تضامنی مراجعه 

پس  تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده و یابه این معنی است که طلبکار می :تضامن عرضی
قانون  ۱۵۳از مراجعه به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید )ماده 

موجب قرارداد یا قانون مراجعه نماید )ماده ههمچنین زمانی که طلبکار بتواند به هر یک از ضامنین ب .تجارت(
عنه را و تجارت تضامن عرضی بین ضامن و مضمون قانون  ۱۵۳شود که ماده قانون تجارت( مالحظه می ۱۵۱
 .[1۲]بینی کرده است تضامن عرضی بین ضامنین را پیش  ۱۵۱ماده 

 پژوهشپیشینه 

توان به آنها اشاره کرد به این شرح است: طهماسبی و های مرتبطی که پیرامون موضوع این رساله میتحقیق
ترین اصول اند که مهمتجاری برات و سفته به این نتیجه رسیده( در وصف قابلیت انتقالی اسناد 1۳33) دنکوب

ها، اصل استقالل تعهد، اصل اشتغال ذمه و حاکم بر اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقالل امضاء
( با مطرح کردن 1۳3۸) [. مرادپور۲۰] شوداصل مدیونیت است و وصف تجریدی، قابلیت انتقال آن را موجب می

وط اسقاط زوایای تحدید مسئولیت را از حیث ماهیت، مسئولیت، تنوع و تعداد، انواع شروط اسقاط/ تحدید شر
مسئولیت را به صورت مطلق، مقید/ شرط، بر حسب اعتبار نوع و میزان خسارت، مطابق شیوه دادرسی و مطالبه 

سب اصل صحت شروط، توسعه خسارت تشریح کرده امّا اعتبار صحت شروط اسقاط/ تحدید مسئولیت را بر ح
ها بیان نموده است. پس از تشریح موانع نفوذ شروط اسقاط بر حسب مسئولیت ناشی از ضرر و تجارت و ضرورت

زیان فعل مدیدن، نتیجه گرفته است که تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از اعمال حقوقی و تعهدات مدنی 
اند که مطابق نظر ( اظهار داشته1۳3۱) تفرشی و همکارانی[. عیسائ1۲] است که خود یک شرط ضمن عقد است

 فقها، شروط استثناء با استناد به اصل آزادی اراده و عدم مغایرت با کتاب و سنت صحیح هستند داخل در عموم

نیز که از سوی « غرری بودن مسئولیت»و « اسقاط مالم یجب» هستند. محذورات« المومنون عند شروطهم»

اند قابل مناقشه هستند زیرا وقوع قرارداد بین طرفین برای ابطال شرط استثناء مورد استناد واقع شدهبرخی از فقها 
[. 1۰] شود و این مقتضی به واسطۀ شرط استثناء قابل اسقاط استسبب پیدایش اقتضای مسئولیت قرارداد می

اسناد تجاری به این نتیجه  ( در بررسی مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری در باب1۳3۱) محسنی و قبولی
نیت ایجاب کرده تا در مواردی دست یافته که اصیل، مسئولیت داشته امّا حمایت مشروع اشخاص ثالث با حسن

که نمایندۀ صادرکننده سمت خویش را اظهار نکرده، دارندۀ سند بتواند با استناد به ظاهر امر، وی را مسئول به 
ع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلیس را با رویکرد توسعه آموزش [. تاثیر جهت نامشرو13] شمار آورد

 حقوق تبیین و در تحلیل جهت نامشروع به مفهوم نظم عمومی در حقوق انگلیس استناد و تکیه نموده است



 ۱۰۵۱بهار  -۰۵شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی  8۵

 

ه [؛ مرادپور به بررسی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری برات سفته در حقوق ایران بدون مطالع۲۰]

سفته و چک را   بهاری نیز شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری برات،[؛  بیگی و یعقوب۲۵] تطبیقی همت گماشته
های بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بررسی تطبیقی شرط اسقاط یا تحدید با توجه به کنوانسیون

علیه و قبول کننده برات و ه و ظهرنویس و محالمسئولیت هریک از متضامنین اسناد تجاری اعم از صادر کنند
طور مجزی با رویکرد تطبیقی هتایید کننده چک و ضامنین آنها در هریک از اسناد تجاری برات و سفته و چک ب

و آنسیترال و ارائه چند پیشنهاد در  13۳1و  13۳۵های ژنو سه عالوه بر کنوانسیونناز نظر حقوق انگلستان و فرا
 [.۲] باشدهای این تحقیق میاجمال و ابهام قانون تجارت از نوآوری موارد سکوت،

 

 شناسی پژوهشروش. 3

شروط محدودکننده در اسناد تجاری بر پایۀ شناسایی عوامل تعیین  یابیشهیر ،پژوهشاین هدف از آنجا که 
اکتشافی و توصیفی، باشد، رویکرد این پژوهشی کیفی از نظر هدف، کننده و پیشامدهای معامالت درکشور می

 ازآنجا که گردد.زیرا جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف می ؛توصیفی است به این دلیلاجتهادی است. 
، جنبۀ هآوری شدجمع مندساختارهای نیمهمصاحبه با استفاده از بر مبنای چهار سوال زیر ای مورد نیازهداده

 اکتشافی دارد. 

 کند؟هایی را مطالبه میچه ویژگیبرات، سفته و چک  ادرکنندهشرط تحدید یا اسقاط مسئولیت ص .1
 چگونه است؟ تطبیقیدر حقوق اسناد تجاری شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت ظهرنویس  .۲

 ؟آیا برخالف ذات عمل و غیر ممکن هستشرط تحدید یا اسقاط مسئولیت محال علیه  .۳
 ؟است آیا صحیح و امکان پذیریا اسقاط مسئولیت ضامن،  شرط تحدید .۱

آید. و از آنجا که میفعالیت اجتهادی، یک فعالیت تفهمی و اکتشافی است که در مقام کشف واقع بر
ن مطالعه در بازه زمانی سال گیرد. ایهای اکتسابی قرار میاجتهادی تفهیمی است در زمرۀ معرفت ایهفرآورده
در تفاسیر، تنوع  حوزه بروزصلی انتخاب انجام شده است. دلیل ا قانون تجارت ایرانحوزۀ در  1۱۵۵تا  1۳3۸

سطوح مختلف  ،هامعامالت تجاری در ردهاست و اینکه با توجه به حجم باالی  رفتارها و عملکردها و آثار آنها
محور، نشانگر فرآیندی است که از مواجهه کند. این تحقیق مسئلهاست که تولید مسئله می تجاری و جغرافیایی

پژوهش انجام مبانی نظری مند مطالعه نظام ابتدا هدف نیبا توجه به ا. است شی شدهنامحقق با مشکل عملی 
 یپژوهش پیشینه یبررس تینها مهم پژوهش و در یرهایهرکدام از متغ ءجزبهءجز یشامل بررس العهمط نیشد. ا

استفاده شد. جهت دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل تم )مضمون(  .استمسئله پژوهش حاضر  رامونیپ
جهت تحقیق پژوهش سواالت  مبانی نظریای و با استفاده از به همین منظور ابتدا با توجه به مطالعات کتابخانه

تحقیق، برای  طراحی و انجام شد. لذا در بخش توصیفی، با بررسی مبانی نظری و پیشینهبررسی وقایع و اسناد 
، اما شودمیو تحلیل استخراج  ی محدودکننده مسئولیتشروط تطبیق تبیین دیدگاه حقوقی ملل مختلف دنیا

شده و روابط بین آنها شناسایی مطابق روش اکتشافی برای افزایش درک و فهم از مسئله، متغیرهای پاالیش
 هایگزاره از یکپارچه مجموعۀ لذا. شودتحلیلی، استفاده می های تحلیل سخن در بخشگردیده است. از روش

. شوندده مییکشهای قیاسی به تصویر موضوع تحقیق در قالب مدل مفاهیم مابینفی چارچوب روابط در احتمالی
. اطالعات یکپارچه تحقیق به دست آیداشباع نظری  است تاکرده  شروع انواع اسناد حوزه انتخاب با را کار محقق،

 ، ارائه شده است.1در جدول 
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 شناسی پژوهش. روش1جدول 

نوع تحقیق 

 اسبراس

 از منظر رویکرد از منظر هدف گیری اصلیاز منظر جهت

 کیفی اجتهادی -اکتشافی -توصیفی رویهطراحی 

 شروط  تبیین راهبرد

 قانون تجارت ایران محیط

 هاگردآوری داده
 برداری و گفتگو.ها، تحقیقات، اسناد و مدارک، فیشالف( مطالعه و بررسی کتب، مقاله

 مند با خبرگان،ساختارنیمهب( مصاحبه 

 و عوامل تحلیل تم هاتحلیل داده

 
 هایافتهها و داده. تحلیل 4

کنند روایت های افراد صرفاً در یک موقعیت و یا متن متناسب با شرایط آن معنا پیدا میاز آنجا که دانسته
ای از داللت بر یک رویداد، اقدام و مجموعه و کندحاصل از اسناد تجاری هم جنبۀ گفتاری و نوشتاری پیدا می

توان تاثیر شروط اسقاط یا بنابراین، می .کنندپیدا میبا یکدیگر پیوندی تقویمی لذا  ،و اقدامات دارد رخدادها
  اسناد تجاری را به شرح زیر اظهار داشت که: تحدید مسئولیت در

 شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت صادرکننده سند -
مسئولیت از حیث ماهیت و میزان مسئولیت و انواع و تعداد، باهم  «اسقاط»مسئولیت با  «یدتحد»شرط 

دانند و شرط را برخی در اصل مسئولیت می «عدم یا اسقاط مسئولیت»متفاوت هستند. از حیث ماهیت، شرط 
 .[11] گیردرا معتقد هستند جز بر روی دین مربوط به جبران خسارات، قرار نمی «محدود کننده»

قدند که این دو شرط از نظر ماهیت با هم تفاوتی نداشته و هر دو موجب کاهش تبعضی مع حالی کهدر 
شود. رود ولی در شرط تحدید، قسمتی از مسئولیت رفع میمسئولیت است، اما در اسقاط کل مسئولیت از بین می

ناظر بر عدم اجرای یک یا چند  همچنین شرط محدود کننده مسئولیت در مقایسه با شرط اسقاط مسئولیت که
تواند به اعتبار اطالق و تقیید و تعلیق و نوع و میزان خسارت تعهد قراردادی است انواع بسیار دارد، که می

کند، که طرفین محدودیت ایجاد گردد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و اصل صحت شروط ایجاب می
ا است در آن محدودیت ایجاد کنند و آن را در محدوده اراده خود متعهد بتوانند در عقدی که معلول اراده آنه

نمایند و اگر شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت فاقد موانع نفوذ و صحت باشد باید آن را حمل بر صحت نمود چون 
 شرط مثل وفای به عقد الزم است. ه وفای ب

مسئولیت است، نیاز در سطح  وسیع  بیان نیز گفته شده است که تکامل تجارت محتاج به نفوذ شرط عدم 
کند، کننده مصلحتی وسیع است. عالوه بر این، متعهد با قبول این شرط به ضرر خود عوض کمتری پرداخت می

  .[1۱] یدنماکند طبعا شرط عدم مسئولیت را هم تجویز میوقتی که قانون، بیمه مسئولیت را تجویز می
دید یا عدم مسئولیت متضامنین اسناد تجاری شرط صحیح است یا خیر؟ برای اینکه معلوم شود درج شرط تح

قانون  ۲۱3در ماده های اسناد تجاری است که قانونگذار گفته شده است که مسئولیت تضامنی یکی از مزیت

. صرف نظر از توانند شرط کننددر جهت حمایت از دارنده سند وضع نموده و بر خالف آن طرفین نمیتجارت 
ه شده تالمللی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت به شرحی که خواهد آمد پذیرفهای بینز نظر کنوانسیوناینکه ا
کند و مسئولیت تضامنی شود که ماده مزبور فقط قاعده تضامن را در اسناد براتی بیان میبا دقت معلوم میاست، 

است و جنبه نظم عمومی نداشته و از قواعد گذار برای دارنده سند در نظر گرفته یک نوع امتیازی است که قانون
اعتقاد به بطالن چنین  تواند از آن امتیاز صرف نظر نماید.و صاحب امتیاز می[ ۲۱]شود محسوب نمی ۰آمره

                                                 
 مثل قوانین جزایی و تراضی کنند.ن توافق آقواعدی است که اشخاص نمی توانند بر خالف ۰ 
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 ۲۳۳و  ۲۸1و  ۲1۱و  ۲1۰شروطی بر خالف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بوده و با استنباط از مواد 

تواند شرط نماید که براتکش میبنابراین  .مسئولیت مسئولین سند محدودیت ایجاد نمودتوان در قانون تجارت می
قبولی برات توسط براتگیر نباشد. در رابطه با  صدور و ظهرنویسی اسناد تجاری که به تعبیری  تحصیل مسئول

شرط تحدید  توان معلوم و مشخص نمود که وضعیت درجمی [1۲]،  [۲۳]یک عمل حقوقی دو طرفه و عقد است 
از نظرقانون مدنی شرط سه نوع است. شرط صحیح،  [۲۲]یا عدم مسئولیت متضامنین اسناد تجاری چگونه است؟ 
شروط باطل عبارت از شروطی است که انجام آن  ۲۳۲شرط باطل و شرط باطل و مبطل عقد. طبق ماده 

عبارتند از  ۲۳۳باطل و مبطل عقد طبق ماده  ای نداشته و یا نامشروع باشد؛ و شروطغیرمقدور بوده یا نفع و فایده

شود و شرطی که خالف مقتضای عقد باشد. شایان ذکر  ۱شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین
قانون تجارت که در مقام بیان مسئولیت تضامنی متضامنین اسناد تجاری است، هرچند در  ۲۱3است که ماده 
قانون  ۲1۸و  ۲1۱گذار به موجب مواد نی است اما با عنایت به اینکه قانونقانون مد 1۳۵و  ۱3۸تعارض با مواد 

توان گفت که ماده تجارت توافق طرفین را برخالف آن مجاز دانسته است و بنا به استداللی که عنوان شد می
 .[۲و ] [۲1] توانند بر خالف آن توافق نمایندقوانین آمره نبوده و طرفین می ءقانون تجارت جز ۲۱3

تواند متفاوت باشد، به همین کننده اسناد براتی با توجه به نوع سند میشرط تحدید یا اسقاط مسئولیت صادره

شروط مذکور،  بهلحاظ شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت صادرکننده اسناد تجاری در برات، سفته و چک با توجه 
 مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد. اطور مجزهالزم است ب

برات قبل از قبولی برات توسط براتگیر، هم مسئولیت پرداخت وجه سند را  صادرکننده .7اتکشبر (اول
در نتیجه بررسی شروط تحدید به عهده دارد توسط براتگیر را قبول آنتحصیل  دار هست هم مسئولیتعهده

 مسئولیت یا اسقاط مسئولیت از هر دو جهت مذکور الزم و ضرروی است.
توان گفت چنانچه براتکش، حاکم بر قراردادها و انواع شروط صحیح و باطل و مبطل میبا توجه به اصول 

طور کلی مسئولیت پرداخت وجه سند را قبل از قبولی براتگیر ساقط نماید این شرط بر خالف مقتضای ذات هب
دیگر تعهد پذیرد و از طرف طرف شخص تعهد پرداخت را میباشد، چون از یکعمل بوده و باطل و مبطل می

نماید، اما چنانچه شرط شود در صورت قبولی برات توسط براتگیر قسمتی یا تمام مسئولیت پرداخت را ساقط می
و برای درج باشد غیرمشروع و غیرمقدور فاقد منفعت عقالیی نمیگردد، چنین شرطی پرداخت براتکش ساقط می

برات  یقبول تحصیلدر خصوص شرط عدم مسئولیت براتکش در  است.چنین شرطی فکر منفعت عقالیی متصور 
تواند خود را برخی اعتقاد دارند که براتکش به نحو تضامن با سایر امضاکنندگان برات دارای مسئولیت است و نمی

و  ۲3۵از مسئولیت پرداخت یا قبولی برات رها سازد مگر در مواردی که وجه برات را تحت شرایط مندرج در مواد 
قانون تجارت که  ۲1۸اما با توجه به ماده  [۸]قانون تجارت نزد براتگیر تامین نموده باشد.  ۲1۰و  ۲1۱و  ۲31

ها قرارداد دیگری دهنده و ظهرنویسمقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات»مقرر نموده است: 
دم مغایرت این شرط با مقتضای ذات عمل حقوقی، گذار و عتوان گفت با توجه به سکوت قانونمی «مقررگردد.

تواند، مسئولیت خود را از جهت اخذ قبولی در برات از خود ساقط نماید. مضاف اینکه شرط براتکش می
های قانونی تواند مربوط به امتیازات و اختیارات دارنده سند باشد بدون اینکه مسئولیتتحدیدکننده مسئولیت، می

قدند اگر چنین شرطی درج شود سند قابلیت تمثالً شرط ممنوعیت انتقال برات که برخی معبراتکش محدود شود. 
شود سند غیر قابل بعضی نیز اعتقاد دارند اشتراط چنین شرطی موجب می .[1]دهد انتقال خود را از دست می

و یا شرط منع اخذ قبولی و  [1۸]ای که در درج چنین شرطی بنابراین باید گفت قاعده آمره .[3]شود ظهرنویسی 

                                                 
 .مثل مبیع و ثمن معامله در بیع ؛گیردقرار می نچه در معامله در مقابل همآ۱ 

drawer 
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وجود ندارد و مطابق آنچه  ۲1۰و  ۲1۱مواد طبق یا شرط ارائه آن برای قبولی در مهلت معین، ایجاد تردید نماید، 

 گفته شد باید قائل به صحت آن شد.
در خصوص شرط اسقاط مسئولیت صادرکننده سفته باید گفت که شرط مزبور بر  .8صادر کننده سفته (دوم

باشد. چون از یک طرف صادرکننده سفته تعهد به تضای ذات عمل حقوقی بوده و باطل و مبطل میخالف مق
نماید. اما تحدید کند و از طرف دیگر مسئولیت پرداخت وجه سفته را از خود ساقط میپرداخت وجه سفته می

شود باعث می «بدون حواله کرد»یا   «غیر قابل انتقال»برخی امتیازات دارنده سفته با قید و درج شروطی از قبیل 

ای بر خالف آن اما چون قاعده آمره .[3]و قابل ظهر نویسی نباشد [ 1]سند قابلیت انتقال خود را از دست بدهد 
 باید قائل به صحت چنین شروطی بود. [1۱]که موجب تردید در صحت آن شود وجود ندارد 

خصوص شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک در پرداخت وجه آن، باید گفت که مسئولیت اصلی  در .9(سوم
پرداخت وجه چک در صورتی که چک به تائید محال علیه نرسیده باشد به عهده صادرکننده چک است و شرط 

اما به  اسقاط مسئولیت پرداخت در واقع بر خالف مقتضای ذات عمل حقوقی بوده و باطل و مبطل خواهد بود.
غیرقابل تعقیب  «مشروط» دار وقانون صدور چک، چک تضمینی و وعده  ۸۲2۱2۲اصالحی مورخ  1۳موجب ماده 

رسمیت شناخته شده است، بنابراین چک مشروط معتبر بوده و در بانک بدون توجه به شرط قابل هکیفری بوده و ب
در خصوص برات و سفته بیان  «ن حواله کردبدو»، یا «غیر قابل انتقال»پرداخت است و آنچه در خصوص شرط 

 ت.شد، در مورد چک هم جاری اس
  حقوق تطبیقی

ضامن قبولی و آمده است براتکش  این کنوانسیون 3ماده در  آن چه بر اساس .1931( کنوانسیون ژنو 1

هر شرطی ولی در اخذ قبولی برات را از خود سلب نماید خود مسئولیت تواند میبراتکش  اما پرداخت برات است.
 1۲ماده  و طبق 1۵در پرداخت سند ساقط گردد کان لم یکن خواهد شدش کمسئولیت برات موجب آنهکه ب

الذمه نماید، و شرطی که صادر کننده را بری چک بودهپرداخت  مسئولصادر کننده چک نیز  13۳1کنواسیون ژنو 
ژنو شرط محدود کننده مسئولیت صادرکننده را های گردد که کنوانسیونمعلوم می ؛11شودکان لم یکن تلقی می

 پذیرفته است اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده را نپذیرفته است.

تواند با قیدی صریح در برات می ۳۸ماده  ۲ بند مقرره  طبقبراتکش بر. 1988کنوانسیون آنستیرال ( 2
قیدی تنها نسبت به براتکش موثر مسئولیت خود را در خصوص قبولی یا پرداخت حذف یا محدود نماید ،چنین 

کند فقط در صورتی موثر است که امضا کننده دیگری به باشد، قیدی که تعهد پرداخت را حذف یا محدود میمی
تواند مسئولیت خود را نمی ۳3ماده  ۲بند  نیز متعهد سفته ؛1۲موجب برات ملزم به پرداخت برات شده یا  بشود

                                                 
8
 maker 

9
 drawer 

10. Article 9 

The drawer guarantees both acceptance and payment. He may release himself from 

guaranteeing acceptance- every stipulation by which he releases himself from the guarantee of 

payment is deemed not to be written (non-crate). 

11. Article 12 

The drawer guarantees payment. Any stipulation by which the drawer releases himself from 

this guarantee shall be disregarded. 

12. 2. The drawer may exclude or limit his own liability for acceptance or for payment by an " 

express stipulation in the bill. Such a stipulation is effective only with respect to the drawer. A 

stipulation excluding or limiting liability for payment is effective only if another party is "or 

becomes liable on the bill. 
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بدین . 1۳شودهرگونه قیدی بدین صوت کان لم یکن محسوب می، حدود کندبوسیله قیدی در سفته اسقاط یا م

ترتیب در این کنوانسیون شرط عدم مسئولیت براتکش در پرداخت وجه سند در صورتی پذیرفته شده است، که 
امضا کننده دیگری به موجب برات ملزم به پرداخت برات شده یا بشود؛ یا به عبارت دیگر براتکش متعهد اصلی 

سند صادرکننده سفته است، این شروط  پرداخت سند نباشد. اما در مورد سفته چون متعهد اصلی پرداخت وجه
 پذیرفته نشده است. 

قانون بروات انگلستان  1۱موجب قسمت هببرات و هر یک از ظهرنویسان  صادرکننده. حقوق انگلستان( 3

شرط حذف یا تحدید مسئولیت  .1۱موجب شرط صریح مسئولیت خود را محدود یا حذف نمایندهممکن است ب
این اسناد که مسئولیت اصلی پرداخت با ایشان است عمل تجاری الف برات با ذات صادرکننده چک و سفته بر خ

مقرر داشته که قانون بروات انگلستان در قسمت دوم سفته  ۸3باشد. در این راستا بخش در تعارض می
-میکننده برات نشود و صادرکنندگان سفته همانند قبولکننده برات، مفروض میقبولمانند صادرکننده سفته 

 .د مسئولیت پرداخت وجه سفته را حذف یا محدود نمایدنتوان
تحدید یا رفع مسئولیت در حقوق این کشور مانند قانون تجارت مورد تصریح قرار  شرط. حقوق فرانسه( 4

نگرفته است اما در ارتباط با ظهرنویسی و قبول برات تصریح به عدم اعتبار ظهرنویسی مشروط و قبولی مشروط 
 .1۰ مقرر داشته است که تعهد متعهد سفته همانند  قبول کننده برات است L512-6 و در ماده  دارد

در سال  «مقررات متحدالشکل تجاری» ۳مقررات حاکم بر اسناد تجاری آمریکا در بخش حقوق آمریکا.  (5
این مقررات به بیان مسئولیت امضاکنندگان سند تجاری به عنوان  ۱1۰-۱1۲تدوین گشته است. مواد  13۰۲

 1۱ ۳-111کننده بدون تصریح به مسئولیت تضامنی پرداخته است. به موجب ماده صادر کننده، ظهرنویس و قبول

تواند ز طرفین سند به پرداخت وجه سند میتعهد هر یک ا «دیگر توافقات موثر در سند» این مقررات تحت عنوان
تکمیل یا ابطال گردد به شرط اینکه صدور یا ایجاد  د و دارنده سند مورد تغییر،هبه موجب توافق جداگانه بین متع

تعهد بر اساس توافق مذکور انجام پذیرد و توافق مذکور تا حدودی که تعهد مندرج در سند مورد تغییر یا تکمیل 
شود. با توجه به این که تغییر، تکمیل و یا ابطال دفاع در برابر تعهد به پرداخت محسوب میر گرفته یا ابطال قرا

رسد ماهیت تعهد تجاری در این مقررات تعهد تعهد تجاری منوط به توافق طرفین گردیده است به نظر می
 است.قراردادی دانسته شده 

لیت صادرکننده برای پرداخت وجه سفته خالف مقتضای ذات این که چون در سفته شرط عدم مسئو نتیجه
-های باطل و مبطل این شرط، باطل و هم مبطل میبندی شروط به شرطعمل حقوقی بوده و با توجه به تقسیم

-میشود از طرف دیگر مسئولیت پرداخت را از خود سلب و ساقط چون از یک طرف متعهد پرداخت می باشد.

یا  علیه یا قبول براتگیر شرط اسقاط مسئولیت ونسبت به صادرکننده چک و برات در صورت تائید محال اما نماید.
چون چنین شرطی دارای باشد. عدم مسئولیت براتکش در اخذ قبولی صحیح و معتبر بوده و باطل و مبطل نمی

                                                 
13. 2-the maker may not exclude or limit his own liability by a stipulation in the note . Any such 

stipulation is in effective. 

14. "16 Optional stipulations by drawer or indorses. 

The drawer of a bill, and any indorses, may insert therein an express stipulation— 
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Article L512-6       
The subscriber of a promissory note

 
shall be under a similar obligation to that assumed by the acceptor of a bill of exchang 

16
 3-117:OTHER AGREEMENTS AFFECTING INSTRUMENT  

Subject to applicable law regarding exclusion of proof of contemporaneous or previous agreements, the obligation of a 
party to an instrument to pay the instrument may be modified.  Supplemented, or nullified by a separate agreement of the 
obligor and a person entitled to enforce the instrument, if the instrument is issued or the obligation is incurred in reliance on 

the agreement or as part of the same transaction giving rise to the agreement. To the extent an obligation is modified, 
supplemented, or nullified by an agreement under this section, the agreement is a defense to the obligation. 
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اصلی پرداخت وجه سند به  منفعت عقالیی است و صادرکننده نمی خواهد مسئولیت پرداخت را با وجود مسئول

مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری قانون تجارت نیست چون  ۲۱3عهده بگیرد و این امر مغایر با ماده 
بینی شده است قانون تجارت در این خصوص در واقع امتیازی است که به نفع دارنده سند پیش ۲۱3ناشی از ماده 

که آن را بپذیرد یا اینکه قبول اید و دارنده مختار است محدود یا ساقط نمآن امتیاز را  دتوانو صادرکننده می
 .قانون تجارت جایز دانسته شده است ۲11و  ۲1۱طبق مواد بر  یتوافقچنین  مضاف این که ننماید،

 یستشرط تحدید یا اسقاط مسئولیت در اسناد تجارتی مغایر با وصف منجز بودن آن نشایان ذکر است که 
بر باشد و التزام به تادیه دین اگر معلق باشد شود التزام به پرداخت وجه سند میمشروط یا تعلیق میچون آنچه 

های مذکور تعارضی با اصل عدم پذیرش ایرادات در مقابل صحیح است. همچنین شرطتعلیق در ضمان خالف 
زمان انتقال گرفتن سند، وی به شود که در دارنده با حسن نیت ندارد، چون فردی دارای حسن نیت شناخته می

روابط شخصی مسئولین ماقبل از جمله سازشی بودن سند مطلع نباشد، در غیر اینصورت و اطالع از آن روابط، او 
دارنده با حسن نیت محسوب نخواهد شد. در نتیجه تحدید یا اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری در مقابل دارنده با 

 .[۲1]د ای ندارسند تجاری قابلیت استناد داشته و مغایرتی با حقوق چنین دارندهحسن نیت سند بدلیل تصریح در 
 شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت ظهرنویس -

ظهر نویس در پرداخت وجه سند تجاری اعم از برات، سفته و چک مسئولیت فرعی دارد. در ظهرنویسی برای 
گردد. دار میدی مسئولیت پرداخت وجه سند را نیز عهدهانتقال ظهرنویس عالوه بر انتقال حقوق خود به دارنده بع

قبولی برات تحصیل ضامن  ۲۱3در برات ظهرنویس عالوه بر مسئولیت تضامنی پرداخت وجه سند بر اساس ماده 
 باشد. توسط براتگیر هم می

اید، گفته شده تواند مسئولیت پرداخت وجه سند را از خود ساقط و یا آن را تحدید نماینکه ظهر نویس آیا می
قانون تجارت ظهرنویس مسئولیت تضامنی دارد و تنها در مورد تقاضای  ۲۱3موجب اطالق ماده هاست که ب

گذار شامل اگر مراد قانون قابل تحدید است. ۲1۱تعیین مهلت برای قبولی مسئولیت ظهرنویس طبق ماده 
دلیل   ۲۱3نمود و لذا اطالق ماده یان میب ۲1۱شد آن را مانند ماده ظهرنویسی در پرداخت و ضمانت هم می

اند که چنین شرطی باید نادیده همخالفت قانونگذار با شرط اسقاط مسئولیت ظهرنویس تلقی کرده و عنوان نمود
برخی نیز متعقدند که شرط عدم مسئولیت ظهرنویس بر خالف مقتضای ذات عمل انتقال سند  .[1۵]گرفته شود 

غیر این صورت نباید انتقال سند بدون ظهرنویسی امکان پذیر باشد، به همین دلیل  شود در تجارتی تلقی نمی
   .[1۱] یدعمل آهتواند بدون ظهرنویسی هم بانتقال سند می

تواند مسئولیت خود را در پرداخت وجه قانون تجارت ظهرنویس می ۳1۱و  ۳۵3و  ۲۸1و  ۲1۱مطابق مواد  

مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری یک مسئولیت فرعی است و در برات سفته و چک ساقط نماید چون 
عالوه در ظهرنویسی به  مغایرتی با شرایط مذکور در صحت شروط ضمن عقد در قواعد عمومی قراردادها ندارد

قانون  ۲1۱و  ۲1۰با استنباط از مواد  و عقالیی متصور است منفعتبرای درج شرط عدم مسئولیت ظهرنویس 
قید و شرط عدم مسئولیت ظهرنویس  «شرط تحدید مهلت گرفتن قبولی توسط دارنده براتدر خصوص »تجارت 

 را بایستی صحیح دانست. 
 حقوق تطبیقی

در صورت عدم وجود شـروط خـالف،   این کنوانسیون 1۰طبق ماده ظهر نویس . 1931 کنواسیون ژنو( 1

جدیـد را نهـی کنـد در ایـن صـورت تواند ظهرنویسـی ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است ظهرنویس می

 .11گـردد نخواهـد داشـتظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می

                                                 
17. Article 15 
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تواند با درج شرط مخالف ضـامن تحصـیل قبـولی و پرداخـت بنابراین تلویحا پذیرفته شده است که ظهرنویس می

 وجه سند نباشد. 

در صورت عدم وجود شـرط که  داشته پیمان فوق در حکمی مشابه مقرر 1۸ ماده .1931کنواسیون ژنو ( 2

تواند ظهرنویسی بعدی را نهی کنـد. در ایـن صـورت خالف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است ظهرنویس می

 .1۸گردد نخواهد داشتظهرنویسی هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاص که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می

پـاراگراف کنوانسیون شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت را صراحتا پذیرفتـه و در  این. کنوانسیون آنستیرال( 3

تواند با قید صریح بـر روی سـند مسـئولیت خـود را ... ظهرنویس می» نموده است که مقررچنین  نای ۱۱ماده  ۲
   «13ت ...ساقط یا محدود نماید، چنین قیدی تنها نسبت به ظهر نویس مذکور موثر اس

رفع و تحدید مسئولیت ظهرنویسان در حقوق کشور انگلستان مورد پذیرش واقـع شـده . ستانحقوق انگل( 4
با درج شرط صـریح مسـئولیت خـود را در قانون بروات  ۸3و  1۱برابر قسمت توانند ها میهر یک از ظهرنویسو 

از این نظر شرط رافع و محدودکننده مسئولیت جنبـه قـانونی داشـته و نیازمنـد  .۲۵برات و سفته محدود یا رفع نماید
 . نیسترضایت دارنده سند 

المللی درج شرط محدودکننده و عدم مسئولیت ظهرنویس در گرفتن قبولی و یا پرداخت برابر مقررات بین
شده است. در حقوق ایران هم با  های ژنو و آنستیرال صراحتاً پذیرفتهوجه سند در حقوق انگلستان و کنوانسیون

های بین المللی را در توان حکم کنوانسیونقانون تجارت می ۲1۱و ۲1۰توجه به آنچه گفته شد، با الهام از مواد 
ظهرنویس سفته و برات در خصوص شرط تحدید یا عدم مسئولیت ظهرنویس حاکم دانست، چون این شرط 

به جهت وجود غرض عقالیی در درج این شرط باید قائل به  برخالف مقتضای ذات عمل ظهرنویسی نبوده و
شرط عدم مسئولیت ظهرنویس با قبول  ن گفتاتوو بر فرض عدم پذیرش آن می صحت چنین شرطی باشیم

تواندآن گذار برای دارنده سند در نظر گرفته است و میشود و این امتیازی است که قانوندارنده بعدی محقق می
 .دونم ساقط با توافق را

                                                                                                                                      
In the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees acceptance and payment. He may prohibit any 

further endorsement; in this case, he gives no guarantee to the persons to whom the bill is subsequently endorsed.
 

18. Article 18 
In the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees payment.  

He may prohibit any further endorsement ; in this case he gives no guarantee to the persons to whom the cheque is 
subsequently endorsed. 

19. 2. An endorser may exclude or limit his own liability by an express stipulation in the instrument. Such a stipulation 

is effective only with respect to that endorser.  
20. 16Optional stipulations by drawer or endorsers. 
The drawer of a bill, and any endorsers, may insert therein an express stipulation— 
(1)Negating or limiting his own liability to the holder. 

(2)Waiving as regards himself some or all of the holder’s duties.  
89Application of Part II to notes. 
(1)Subject to the provisions in this part, and except as by this section provided, the provisions of this Act relating to 

bills of exchange apply, with the necessary modifications, to promissory notes.  

(2)In applying those provisions the maker of a note shall be deemed to correspond with the acceptor of a bill, and the 
first  endorsers of a note shall be deemed to correspond with the drawer of an accepted bill payable to drawer’s order.  

(3)The following provisions as to bills do not apply to notes; namely, provisions relating to — 
(a)Presentment for acceptance; 

(b)Acceptance; 
(c)Acceptance supra protest; 
(d)Bills in a set. 

(4)Where a foreign note is dishonored, protest thereof is unnecessary. 
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سه پذیرفتـه نشـده نقانون تجارت فرا L511-8شرط تحدید یا اسقاط مسئولیت برابر ماده . حقوق فرانسه( 5

یکـن فـرض لماست و ظهرنویسی باید غیرمشروط باشد اگر ظهرنویسی مشروط باشد ان شرط غیر مکتوب یا کان
 .۲1استگردد و حتی ظهرنویسی قسمتی از مبلغ برات نامعتبر شناخته شده می

متعهد اصلی پرداخت در سـفته کسـی جـز صـادرکننده سـفته  .۲۲محال علیهشرط تحدید یا اسقاط مسئولیت  -
شـود وسیله شخص دیگری انجام مـیهنیست اما در برات و چک بر اساس مقررات حاکم، پرداخت وجه این اسناد ب

 .تجارت(قانون  ۳1۵و  ۲۱3و  ۲۳3شود ) مواد که از آن به محال علیه تعبیر می

عنوان پاسخ هدر حقوق مدنی ب «قبول»در اسناد تجاری با  «قبول»واژه . علیه در براتمحال ۲۳قبول -
متفاوت است. براتگیر در پذیرش و قبول برات الزام و اجباری ندارد و تازمانی که برات را قبول نکرده  «ایجاب»

عهده او کشیده شده است، هشخص براتی را باست، مسئولیتی نسبت به پرداخت وجه سند ندارد. هنگامی که 
کند در واقع ادعای وجود شخص محال علیه، طبق مشخصات مندرج در سند را و نیز بدهکار بودن می «قبول»

علیه به وسیله محالهپذیرد. بنابراین عمل قبول بخود، به صادرکننده و انتقال طلب به اعتبار تبدیل طلبکار را می
 ۲۳۵شود نسبت به پرداخت وجه سند در سررسید اقدام نماید ) ماده علیه متعهد میحالاین معنی است که م

 .[1۱]قانون تجارت( 
مستقل است که در مقابل ۲۱قبول یا پذیرش برات توسط براتگیر یک عمل حقوقی باید توجه داشت که 

ایرادات مربوط به روابط شخصی تواند به گیرد و در نتیجه نمیدارندگان برات پرداخت وجه سند را به عهده می
خود با صادرکننده در مقابل دارنده با حسن نیت استناد کند )اصل عدم پذیرش ایرادات در مقابل دارنده با حسن 
نیت( و اگر براتی بدون اینکه متکی بر عمل تجارتی باشد و براتگیر بدون اینکه بدهکار براتکش باشد رضایت 

ود تا صادرکننده برات بدینوسیله اعتباری کسب کند و تعهد نماید در سررسید دهد که بر روی او براتی صادر ش
وجه سند را خود صادرکننده پرداخت نماید و سند را از چرخه بیرون کند. گفته شده است که در مقابل دارندگان 

توانند به ر نمیاند امضاکنندگان برات اعم از براتگیبراتی که با حسن نیت چنین برات سازشی را دریافت نموده
بطالن آن استناد کنند و براتگیر برات سازشی ملزم است وجه سند را در سررسید پرداخت نماید. در قوانین ایران و 

قانون تجارت  ۰۱1ماده  ۳انگلستان و آلمان هیچ تفاوتی بین برات سازشی و عادی وجود ندارد و حتی برابر بند 
   .[۲۱] مکن است منجر به ورشکستگی به تقصیر تاجر شودموجب برات سازشی مهایران تحصیل وجه ب

کننده در حدود شود، اما قبولمحسوب می۲۰قانون تجارت نکول  ۲۳۳قبولی مشروط براتگیر بموجب ماده 
 ۲۳1کننده برات گفته شده است دیگر حق فسخ آن را ندارد و ماده باشد. قبولشرط مسئول پرداخت وجه سند می

ممکن است این بحث پیش  «قبول کننده حق نکول ندارد»قانون تجارت در این خصوص تصریح کرده است که: 
تواند با کشیدن خط روی قبولی آنرا باطل نماید؟ قانون تجارت راجع به این موضوع کننده آیا میبیاید که قبول

علیه که قبولی خود را در برات اگر محال»پیمان ژنو پذیرفته شده است و آمده است:  ۲3ح ندارد اما در ماده تصری
 «...نوشته است قبل از بازگرداندن سند آنرا ملغی نماید، برات نکول شده محسوب است

                                                 
21 - Article L511-8…. 

The endorsement may be carried out to the benefit of the drawee, whether or not this is the acceptor, the drawer or  
any other obligor. These persons may endorse the bill again. 
The endorsement must be unconditional. Any condition to which it is subject shall be deemed to be unwritten. 

Partial endorsement shall be invalid. 
22 drawee 

23 acceptance 
  مثل بیع و طالق.امر اعتباری که در مقابل وقایع حقوقی مثل اتالف قرار میگیرد و شامل عقد و ایقاع میشود ۲۱
 یعنی عدم قبول پرداخت وجه برات توسط براتگیر ۲۰
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ریخ ارائه قبول یا ساعت از تا ۲۱برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف »قانون تجارت:  ۲۳۰طبق ماده 

چون برات متعلق به براتگیر نیست الزم است که برات را به دارنده مسترد نماید و باید گفت که قبل  «نکول شود
 .[1۱]تواند امضای خود را باطل کند از تسلیم سند، براتگیر می

سند ندارد هرچند براتگیر تا قبل از قبولی سند مسئولیتی برای پرداخت وجه . قبولی مشروط محال علیه -
ممکن است در صورت قبول نکردن غیرموجه آن تحت شرایطی در مقابل صادرکننده از باب مسئولیت مدنی 

گردد که وجه سند را در سررسید متحمل جبران خسارات وارده شود. اما پس از قبولی سند براتگیر متعهد می
مایل به نکول برات نبوده و از طرفی حاضر به قبول گیرد که پرداخت نماید. گاهی براتگیر در وضعیتی قرار می

نماید. مثال ممکن است سررسید صورت مشروط قبول میهمسئولیت پرداخت وجه سند نیست و ناچاراً برات را ب
برات را تغییر دهد یا پرداخت وجه سند را موکول به تامین محل برات نماید یا مکان پرداخت را تغییر دهد و 

اثر است شود این است که آیا قبولی مشروط بیط به انجام عملی نماید. سوالی که مطرح میپرداخت را مشرو
یعنی برخالف مقتضای ذات عمل بوده و اعتباری ندارد؟ یا قبولی معتبر است اما شرط باطل است و یا اینکه 

بطه با قبولی مشروط در را ۲۳۳قانون تجارت ایران طبق ماده  قبولی همانگونه که نوشته شده است صحیح است؟
هذا گردد ولی معاگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می»نموده است که  مقرر

اما در خصوص قبولی جزئی از  .«کننده مشروط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه سند استقبول
ت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد اگر عبار... »قانون تجارت آمده است  ۲۲3مبلغ برات درماده 

 «.بقیه وجه برات قبول شده و محسوب است
قانون تجارت در خصوص قبولی چک حکم خاصی ندارد، اما در تعریف انواع . علیهتایید چک توسط محال -

ص چک تائید شده چکی است که اشخا»مقرر داشته است:  1۳۰۰ماده یک قانون صدور چک  ۲چک طبق بند 
در این ماده  «شودها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تائید میعهده بانک

چک « قبول»همان  «تائید»باشد یا خیر؟ اگر منظور از چک می «قبول»معلوم نیست که منظور از تائید چک آیا 
بود. اما تائید چک با قبول دارای اختالف کننده نخواهد باشد، معنی آن جز تعهد پرداخت وجه چک توسط قبول

باشد، اما در ظریفی است به این معنی که هرچند تائید چک متضمن تعهد پرداخت وجه توسط تاییدکننده می
شود. و برگیرنده این تعهد نیز هست که وجه چک در چرخه گردش تجاری بانک وارد نشده و تنها نگهداری می

باشد و با تایید بانک خلق پول بانک می «تائید»نده چک از وصول وجه چک با هدف از آن افزایش اطمینان دار
 .[1۱]شود نمی

قانون تجارت چک نباید وعده داشته باشد و به محض ارائه بایستی  ۳1۳و  ۳11موجب مواد هاز آنجا که ب

کارسازی شود، عمل قبول در چک، همانند برات برویت، بالوجه بوده و دارنده به جای قبولی آنها بایستی اقدام 
 نماید.به مطالبه وجه سند 

 ۲۱حقوق تطبیقی-
شود، اما قبولی اصوال مطلق و بدون شرط نوشته می»سیون ژنو کنوا ۲۱بر اساس ماده . کنوانسیون  ژنو-

تواند آنرا محدود به یک جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط که همراه براتکش می
کننده در حدود عبارت قبولی خود یا ذالک قبولقبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. مع

 .«۲1رطی که نوشته است مسئولیت خواهد داشتش

                                                 
26. the holder he shall be deemed to have assented thereto. 
27. Article 26 
86 
An acceptance is unconditional, but the drawee may restrict it  to part of the sum payable. t  Every other modification 

introduced by an acceptance into the tenor of the bill of exchange operates as a refusal to accept. Nevertheless, the acceptor 
is bound according to the terms of his acceptance. 
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قبولی در صورتی  .قبولی باید غیر مقید باشد -1»پیمان مذکور:  ۱۳بر اساس ماده  کنوانسیون آنسیترال.-

اگر براتگیر در برات قبولی مشروط قید  -۲شود که مشروط بوده و یا عبارت برات را تغییر دهد مقید محسوب می
قبولی  -۳شود برات نکول شده محسوب می –ود عبارت قبولی مشروط متعهد است بکند: الف براتگیر در حد

شود. اگر دارنده بدین امر رضایت دهد، برات فقط نسبت به مبلغ قسمتی از مبلغ برات قبولی مقید محسوب می
 «۲۸دشوباقیمانده نکول شده محسوب می

صورت قبولی مشروط هتواند صرفا ببرات میکننده موجب قانون بروات انگلستان قبولهب. ستانوق انگلقح

کننده به  مسئولیت خود را در مقابل دارنده برات محدود نماید اما قید هر نوع شرط محدودکننده مسئولیت قبول
کننده از طریق درج قبولی مشروط مسئولیت اگر قبول .۲3این معنا خواهد بود که براتگیر برات را قبول نکرده است

 .۳۵تواند آن را نکول تلقی کرده و آن را نپذیردماید دارنده میخود را محدود ن
-L511ماده برطبق مقررات قانون تجارت فرانسه از این حیث مثل قانون تجارت ایران بوده و . حقوق فرانسه

تغییر تواند قسمتی از وجه برات را قبول نماید و هرگونه اما قبول کننده می ،باید غیر مشروط باشد قبولی برات 17
طبق شرایط قبولی در مقابل دارنده  گردد اما قبول کننده برات بردر مفاد برات به منزله نکول محسوب می

بنابراین درج شرط رافع مسئولیت براتگیر با توجه به اینکه به نوعی نقض غرض و هدف از قبول باشد. مسئول می
 .۳1رفته نیستیبرات بوده و پذ

قانون تجارت ضامن با کسی که از او ضمانت  ۲۱3بر اساس ماده . ضامنیا اسقاط مسئولیت  شرط تحدید
شود در خصوص این سوال که کرده است مسئولیت تضامنی دارد و تضامن ضامن با امضای او در سند محقق می

 تواند عدم مسئولیت خود را در پرداخت وجه سند شرط و یا آن را محدود کند؟ آیا ضامن می

                                                 
28. Article 43 
1. An acceptance must be unqualified. An acceptance is qualified if it  is conditional or varies the terms of the bill.   
2. If the drawee stipulates in the bill that his acceptance is subject to qualification:  
(~) He is nevertheless bound according to the terms of his qualified acceptance~  

(£l The bill is dishonored by non-acceptance.  
3. An acceptance relating to only a part of the sum payable is a qualified acceptance. If the holder takes such an 

acceptance, the bill is dishonored by non-acceptance only as to the remaining part.  
29. 19General and qualified acceptances. 

(1)An acceptance is either (a) general or (b) qualified. 
(2)A general acceptance assents without qualification to the order of the drawer. A qualified acceptance in expressed 

terms varies the effect of the bill as drawn. 
In particular an acceptance is qualified which is— 

(a)conditional, that is to say, which makes payment by the acceptor dependent on the fulfilment of a condition therein 
stated: 

(b)partial, that is to say, an acceptance to pay part only of t he amount for which the bill is drawn: 
(c)local, that is to say, an acceptance to pay only at a particular specified place: 

An acceptance to pay at a particular place is a general acceptance, unless it  expressly states that the bill is to be paid 
there only and not elsewhere: 

(d)qualified as to time: 

(e)the acceptance of some one or more of the drawees, but not of all.  
30. 44Duties as to qualified acceptances. 
(1)The holder of a bill may refuse to take a qualified acceptance, and if he does not obtain an unqualified acceptance 

may treat the bill as dishonored by non-acceptance. 

(2)Where a qualified acceptance is taken, and the drawer or an endorsers has not expressly or impliedly authorized the 
holder to take a qualified acceptance, or does not subsequently assent thereto, such drawer or endorsers is discharged from 
his liability on the bill. 

The provisions of this sub-section do not apply to a partial acceptance, whereof due notice has been given. Where a 

foreign bill has been accepted as to part, it  must be protested as to the balance. 
(3)When the drawer or endorsers of a bill receives notice of a qualified acceptance, and does not within a reasonable 

time express his dissent to 
28.L511-17 

The acceptance shall be unconditional, but the drawee may restrict this to part of the sum. 
Any other change made by the acceptance to the indications of the bill of exchange shall be equivalent to a refusal 

of acceptance. However, the acceptor shall be bound under the terms of its acceptance. 
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خصوص نص خاصی ندارد ولی باید گفت که شرط عدم مسئولیت ضامن در پرداخت قانون تجارت در این 

تواند با ضمانت وجه سند مخالف با مقتضای ذات عمل بوده و باطل و مبطل باید تلقی شود چون شخص نمی
و ضامنی که از براتکش یا ظهرنویس ضمانت  خود را مسئول و با شرط خالف آن، خود را از مسئولیت رها سازد

 ن مسئولیت منتفی بودهآقانون تجارت نبوده و تحدید  ۲۳۸و  ۲۳1 کند متعهد تحصیل قبولی برات  طبق موادمی
 تواند تا آنجایی که در تعارض با مقتضای ذات ضمانت قرار نگیرد مسئولیت خود را محدود نمایدولی ضامن می

 .[1۵] (۲)شکل 
 

 
 اسناد در مسئولیت کنندهدمحدو شروط نتایج. ۲شکل 

 
 گیری و پیشنهادنتیجه. 5

باید گفت که  توانند شرط کنندو بر خالف آن طرفین نمی قانون تجارت از قوانین امری است ۲۱3اینکه ماده 
ه شده است، با دقت معلوم تالمللی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت پذیرفهای بیننظر از اینکه از نظر کنوانسیون

کند و مسئولیت تضامنی یک نوع امتیازی ماده مزبور فقط قاعده تضامن را در اسناد براتی بیان میشود که  می
گذار برای دارنده سند در نظر گرفته است و جنبه نظم عمومی نداشته و از قواعد آمره محسوب است که قانون

الن چنین شروطی بر خالف اصل نظر نماید. اعتقاد به بطتواند از آن امتیاز صرفصاحب امتیاز می .شودنمی
صحت درج توان قانون تجارت می ۲۳۳و  ۲۸1و  ۲1۱و  ۲1۰حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بوده و از مواد 

شرط تحدید و یا اسقاط مسئولیت امضاکنندگان را استنباط نمود.  در مسئولیت مسئولین سندشروط محدودکننده 
للی و در قانون بروات و سفته انگلیس پیش بینی شده است. هرچند در المهای بیناسناد تجاری در کنوانسیون

هایی را قائل شده قانون بروات انگلیس اسقاط مسئولیت بدون قید پذیرفته شده اما در بخش سفته  محدویت
های مذکور هم تا جایی که اسقاط مسئولیت با مقتضای ذات عمل مخالف نباشد مورد در کنوانسیون است.

در خصوص اسقاط یا شرط عدم همانند قانون تجارت فرانسه ایران پذیرش قرارگرفته است. قانون تجارت 
للی های بین المنچه در کنوانسیونآاما توجه به متضامنین اسناد تجاری مقرره قطعی و خاص ندارد مسئولیت 

مده است و اصول حاکم بر قراردادها و انواع شروط صحیح و باطل و مبطل در قانون مدنی به عنوان منبع مادر آ
توان شرط اسقاط مسئولیت یا تحدید مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری را تا جایی که بر خالف مقتضای می

طرف شخص تعهد مبطل شمرد، چون از یک ذات عمل نباشد صحیح دانست درغیر این صورت باید آن را باطل و
این اساس شرط اسقاط مسئولیت  نماید. برپذیرد و از طرف دیگر تعهد پرداخت را ساقط میپرداخت را می

متعهد به جهت عدم قبول برات توسط براتگیر  توسط براتگیری که برات را قبول کرده و یا براتکشی که  پرداخت،
دلیل مخالفت با مقتضای هب اسناد تجاری ضامننیز یا صادرکننده سفته، چک و بوده و  پرداخت وجه برات اصلی

باشد. اما شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در پرداخت وجه سند و نیز شرط تحدید ذات عمل باطل و مبطل می

 :دامنه
المللیخریدهای بین 

 دارندگان سند و هر

 یک از صادرکنندگان
 ،ظهرنویسان(

گیران، برات
 کنندگان(ضمانت

 

 :زمینه

صدور 
ظهرنویسی 

قبول 
ضمانت 

 :یکیتاکت
 برقراری توافق میان

 کنندگانامضاء

 تحدیدشدن/ ساقدشدن
 

 الزامات:

مسئولیت تضامنی 
تقریر شروط در سند 

ربطپذیرش ذی  
 )توافق طرفین(
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در راستای هماهنگی با  قبول برات توسط براتگیر صحیح خواهد بود. صورتمسئولیت براتکش و ظهرنویس در

و  قانون اساسی و فقه امامیه فاقد اشکال باشد اصول رسد از نظرالمللی که پذیرش آنها هم به نظر میرات بینمقر
ثیر درج شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت مسئولین اسناد تجاری در اصالح قانون تجارت اتلذا پیش بینی صریح 

 به شرحی که بیان شد ضروری است.
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