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  مقدمه .1
تأمين اين دو نياز . )19 :1387 صقري،(دو نياز اساسي در حقوق تجارت است » سرعت«و » امنيت«

 براي اسناد مذكور يهاي خاص اف و ويژگيگرفتن اوص نظر اسناد تجاري مستلزم در ةحوزدر 
وصف تجريدي اسناد تجاري، مسئوليت تضامني امضاكنندگان، اصل استقالل بيني  پيش. است

 .زمينه است در همين قانونگذارانتوسط ... امضائات، اصل عدم قابليت استناد به ايرادات و 

 در اين كهرار گرفته در اين ميان اصل ديگري نيز در حقوق ساير كشورها مورد توجه ق
با فرانسه  در حقوق و» اصل انعكاس حقوق و تكاليف برواتي در خود سندتجاري«نوشتار 
 ةروي كه در )Leplat, 2001:396(شود  ياد مياز آن  le titre doit se suffire à lui-même«1«عبارت 

 Cass. Com., 26 mai 2010 et( مورد استناد قرار گرفته است صراحت بهقضايي اين كشور نيز 

Cass. Com., 3 mai 2011(
 quod non est in«در حقوق برخي كشورها نيز از عبارت التين . 2

cambio non est in mundo « دشو يمبراي اشاره به اصل مذكور استفاده )Fan & Tao, 2007: 85; 

Fan & Dias Pereira, 2011: 64; Cristea, 2013: 122; Malan, 1974: 5; Guazzelli, 2013: 18; 
Bimbato, 2013: chap.10, no3; Strobele, 2013: 16; Lenhoff, 2013: 57 (.  

 سند از خود سند ناشي ةق دارندتمام حقواينكه  به با توجهموجب اصل مذكور،   به
 بايد در خود سند تجاري منعكس  حقوق و تعهدات ناشي از اسناد تجارية اصوالً كليشود، مي
 صدور، قبولي، ضمانت، ظهرنويسي و شروط مانندليات برواتي عم ةكلين سخ به ديگر .دشو

 125 ،124 :1389عبدالملكي، (ند درج شو بايد در خود سند ه، همشود يمجايزي كه بين طرفين مقرر 
و براي  ردداشرط و تعهد خارج از متن سند، اگرچه در روابط بالفصل قابليت استناد . )152و 

حسن نيت، غيرقابل استناد و با واسطه و داراي   اما در برابر دارندگانت،اسآور  اطراف آن الزام
 اصل انعكاس با توجه به مباني آن كه همگي حول ،عبارت ديگر به. فاقد ارزش برواتي است

گردد و تفصيل آن در ادامه خواهد آمد، در رابطه با  نيت مي محور حمايت از دارنده با حسن
 خارج از قلمرو اين اصل قرار ،و روابط بالفصلد شو ميي مطرح  سند تجارةدارندگان باواسط

  . دارد
 حقوقي، يها نوشتهنيت كه در  حسن اين وصف اسناد تجاري در برابر دارندگان با

 ,Nammour, 2008: 101-102; Voica( شود يماسناد تجاري ناميده  گرايي يا ويژگي لفظي شكل

2011:108; Fan & Tao, 2007: 85 ; ،قاعد بر مبناي ال كامن در حقوق توان يم، را )353: 1996 عاليةG 

 :1383، اين يشهبازافتخار جهرمي و ؛  Malan, 1974: 5: ك.در اين زمينه ر(استاپل يا حمايت از اعتماد مشروع 
 ةژرمني بر مبناي نظري-طور كلي كشورهاي رومي  و در حقوق فرانسه، آلمان، ايتاليا يا به)22

                                                            
1. "The instrument must be able to stand on its own" (Negotiable instruments, n.d., p.11) 
2. Available at: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023963892 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022281475 
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؛ 105- 109 :1390؛ صقري، Nixon & Terzis, 2003: 159-160: ك.ر اين زمينه رد( 1عمل به ظاهر
Fauvarque-Cosson, 2007: 3( و در فقه اماميه براساس مباني ظهور اعمال، غرور، الضرر و اقدام 

سند تجاري اينكه توضيح .  دانست)316- 320 :1396لطفي، : ك.براي مطالعه در خصوص مباني فقهي اين اصل ر(
 و اعتماد عمومي بر مبناي اين كند يم، ظاهر معتبري را ايجاد 2نيت  با حسنةرابر دارنددر ب

 كه از كند يماعتباربخشي به اين اعتماد مشروع ايجاب . )62: 1387صقري، ( رديگ يمظاهر شكل 
عبارت ديگر برات پس از ايجاد با توجه به قابليت  به. )76: 1387صقري، (سند حمايت شود  ةدارند

 كه وي روي آن حساب آورد يموجود  بهل و انتقال آن، در مقابل شخص ثالث، ظاهري را نق
ن آن،  سند و منافع مسئوالةدر واقع در تقابل ميان حقوق دارند. )42: 1385خزاعي، ( كند يم

 مصلحت اقتصادي جامعه را در آن چراكه ،ننديگز يبرمقانونگذاران حمايت از دارنده را 
 روابط اجتماعي و حفظ نظم و امنيت ةاين امر بر مبناي تنظيم عادالن. )146: 1395ي، كاويان( ننديب يم

  .)26-27: 1387؛ مسعودي تفرشي، 143: 1395كاوياني، (معامالت است 
حال مبناي اين حمايت چه مصلحت اجتماعي باشد و چه مصلحت فردي، اقتضا  در هر

 زيرا انعكاس در سند نشان از آگاهي ،گيرددارد كه ظاهر سند مبناي حق و تكليف دارنده قرار 
 عدم انعكاس، فرض بر اين است كه وي نسبت به اين در صورتكه   درحالي،دارنده دارد

 وي نبايد وجاهت قانوني داشته عليه آنهانتيجه استناد به  و در استحقوق و تكاليف جاهل 
 .باشد

قابليت  زيرا ،كند يمتسهيل يز نبر مبناي حمايتي، توجه به ظاهر سند، گردش آن را  عالوه
 كه سند در دست افراد مختلف به گردش درآيد و با حقوق و دشو يمسند موجب نقل و انتقال 

 كه هر كند يمتجاري با حقوق اشخاص متعدد، ايجاب  ارتباط سند.  گره بخوردايشانتكاليف 
اليه  تا منتقلد شود، در ظاهر آن منعكس اردارتباط حق و تكليف ناشي از سند به چيزي كه 

در غير اين صورت .  آن را قبول كندديترد يبو كرده بتواند با بررسي سريع ظاهر، بدان اعتماد 
خواهد بود و از طرف » تكليف ما اليطاق«از طرفي بررسي حقوق و تكاليف مرتبط با سند، 

سريع و  و همين خطر، امر تبادل رديگ يم حقوق دارنده همواره در معرض خطر قرار ،ديگر
و در نتيجه موجب نقض غرض ) 78- 79: 1387صقري، ( كند يم سند را با اشكال مواجه ةدغدغ يب

  .كند يمترتيب اصالت دادن به ظاهر سند، انتقال و گردش سريع آن را تسهيل  بدين. خواهد شد

                                                            
1. Apparence-rechtsschein 

نيتي است كه سند را قبل از سررسيد و بدون   با حسنةبه معناي دارند» Holder in due course« اصطالح ال كامندر . 2
 :Quemner, 1976: 131; Wild, 2006 (دشو يم در برابر ايرادات قبلي حمايت  تحصيل كرده وآگاهي از ايرادات آن

151; A. Martin & Law, 2006: 255ك.؛ براي اين مفهوم وشرايط آن ر: Whaley & McJohn, 2015: 

chap.3.(  
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  حالنيابا . اصل انعكاس در متون قانوني ايران و دكترين حقوقي مغفول مانده است
. ندا و مؤيد آن ندگذار ميتعدد در قانون تجارت ايران به وجود چنين اصلي صحه مصاديق م

استقرا بهره گرفت و با استخراج  ةشيو اصل در حقوق ايران بايد از  ايناثباتبنابراين براي 
واقع، قانون تجارت ايران در مصاديق   در.اي اصطيادي دست يافت به قاعده مصاديق آن

 مستلزم انعكاس آن در برگ سند دانسته و انعكاس خارج از برگ متعددي حق يا تكليف را
گفته، وجود برخي استثنائات كه   به مبناي پيشبا توجهالبته . داند ينم 1سند را مفيد تعهد برواتي

 است تا با درصدداين پژوهش .  اصطيادي وارد نخواهد كردةتبيين خواهد شد، قدحي به قاعد
  2.كند صدور و گردش سند، اصل مزبور را واكاوي ةبررسي مصاديق مختلف در مرحل

، صدور و )1389:124؛ عبدالملكي، 137 :1393سكوتي نسيمي، (اسناد تجاري شكلي بودن  با توجه به
تجاري سند صدور .  كه اصوالً بايد در خود سند گرد آيداستنيازمند شرايط شكلي  گردش آن

تواند  توافق طرفين، سند مي طبق عالوه به .ضرورتاً نيازمند وجود برخي مندرجات اجباري است
 در برابر دارنده نيازمند نهنگام صدور، مندرجات اختياري نيز داشته باشد كه قابليت استناد به آ

تواند با ظهرنويسي به گردش  تجاري پس از صدور، مي سند). 2 ش(انعكاس در سند است 
اين اقدامات اگرچه آثاري ). 4 ش (شود و با ضمانت بر اعتبار آن افزوده مي) 3 ش(درآيد 

  .طقاً نيازمند انعكاس در سند استماهوي اما صورتي ظاهري دارند كه من
  

  )مندرجات اجباري و اختياري سند( صدور سند تجاري ة نقش انعكاس در مرحل.2
 3قانون متحدالشكل راجع به برات و سفته 1 مادة قانون تجارت ايران، 223 مادةموجب   به
صدور برات نيازمند درج   فرانسه،قانون تجارت L.511-1 مادةو ) 1930 ژنوونيكنوانس(

ضمانت اجراي مندرجات اجباري صدور، در  .اطالعاتي است كه بايد در خود سند جمع باشد
 قانون L511-1 مادة 2 ژنو و بند قانون متحدالشكل 2 مادة قانون تجارت ايران، 226 مادة

وجه سند تجاري  ةمطالب قضايي ايران نيز دعواي ةدر روي. ستبيني شده ا تجارت فرانسه، پيش
 دادگاه 10 ةشعب صادره از 6/12/1392رأي مورخ  (يستنفاقد مندرجات اجباري، مسموع 

واقع عدم انعكاس مندرجات اجباري، سند را از وصف تجاري  در. 4 )تجديدنظر استان تهران
در . )Coquelet, 2006: 324( آيد  ميشمار به از سوي متعهد 5پرداخت ةسادسازد و تعهد  خارج مي

                                                            
1. Obligation cambiaire 

  .طلبد يم حده  اجرا نيز شايسته است كه تحقيقي عليةجوي اصل مزبور در مرحلو البته جست. 2
3. Loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre (Geneva, 1930). 
4. http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QVlDajQxZGNPaEk9  

محسوب شدن سند تجاري خود مستلزم رعايت برخي شرايط شكلي از ) عاري از امتيازات اسناد تجاري(البته سند عادي 
ر  دادگاه تجديدنظ25 ة شعب27/12/1392 متعدد از جمله رأي مورخ ياست كه در آرا... جمله تعيين متعهدله، ميزان تعهد و

  :ك. متن رأي رة براي مشاهد.استان تهران مورد تأكيد قرار گرفته است

4.  



  
 91      در فرايند صدور و گردش» اصل انعكاس حقوق و تعهدات برواتي در خود سند تجاري«واكاوي  

به فقدان اين شرايط ) نيت هرچند با حسن( در مقابل دارنده تواند يم يا امضاكنندهنتيجه هر 
 است، ولي 1بنابراين اگرچه در اسناد تجاري اصل بر عدم قابليت استناد به ايرادات. ايراد كند

ه و قابليت استناد حتي در برابر دارنده با ايرادات ظاهري سند از شمول اين اصل خارج بود
 ,Roblot ؛1392:56مرتضوي، : ك.؛ نيز ر23 :1377آبادي،  ؛ اهللا172- 173 :1383نوري، (نيت را دارد  حسن

1967:722; Coquelet, 2006: 347 (،  دارنده از عيوب ظاهري سند اطالع دارد،فرضحسب زيرا  .
 زيرا ،نيت دارنده است كاشف از فقدان حسن وجود ايراد شكلي در صورت سند، در واقع
 .)1387:148صقري، ( يست مسموع ن نسبت به ظاهر سندجهلبر  مبنيدارنده ادعاي 

يكي تغيير :  قابل بررسي استمسئلهدر خصوص مندرجات اجباري منعكس در سند، دو 
 تغيير مندرجات اجباري .مندرجات پس از صدور سند و ديگري عدم صحت مندرجات مذكور

اين .  متن اصلي با هدف تغيير وضعيت حقوقي امضاكنندگانةسند عبارت است از تغيير يكجانب
. )Coquelet, 2006: 329( رديگ يمروي مبلغ يا تاريخ سررسيد سند تجاري صورت  اغلبتغيير 
راجع   آنسيترال35 مادة قانون تجارت فرانسه و L.511-77 مادةژنو، قانون متحدالشكل  69 مادة
 كه دانند يم، تغيير در مندرجات برات را حائز اين اثر 2)1988( المللي  بينةات و سفتبه بر

امضاكنندگان سند قبل از تغيير، نسبت به متن تغييرنيافته و امضاكنندگان بعد از تغيير، در حدود 
  كه مبناي در نظر گرفتن چنين اثري براي تغييررسد يمنظر  به.  مسئوليت دارندجادشدهياتغيير 

  .ژنو و قانون فرانسه، حجيت ظاهر سند استقانون متحدالشكل مندرجات برات در 
مواد (در قانون تجارت ايران جز در موارد محدود امكان تغيير در مندرجات برات و اثر آن، 

 در دكترين حقوقي و با استناد به مباني مختلفي پذيرفته شده ولي ،همطرح نشد، )278 و 276
بر ) 1390:51اسكيني، ( قانون تجارت و برخي ديگر 278 مادة به استناد )1385:61خزاعي، (برخي . است

توجه . دانند مجاز مي آثار قراردادها، توافق بر تغيير مندرجات برات را  بودنينسبمبناي اصل 
 يا امضاكنندهنيت نيز مبناي پذيرش مسئوليت  حسن با ةدارند و لزوم حمايت از به ظاهر سند
 اشخاصي بنابراين. )148-149 :1395كاوياني، ( است  در تغيير مندرجات نقش داشتهكهقرار گرفته 

 پذيرفته قضايي نيز ة اين امر در روي.نددار يت مسئول نيزاند دهكركه بعد از تغيير، سند را امضا 
 .3) دادگاه تجديدنظر استان تهران8 ةشعب 18/4/1392رأي مورخ (ه است شد

 سند 4ت اجباري سند تجاري در حقوق فرانسه، تمديد سررسيديكي از موارد تغيير مندرجا
. )Nammour, 2008: 159(  انجام گيرد5 در خود سند يا در قالب يك سند تمديدتواند يماست كه 

                                                                                                                                            
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VUVKbjduQ1pjYjQ9 
1. Inopposabilité des exceptions 
2. UNCITRAL Convention on International Bills of Exchange and International Promissory 
Notes (1988). 
3. http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cG8rckRnRDdIeUU9 
4. Prorogation d’échéance 
5. Effet de renouvellement 
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 و با دربرگرفتن دشو يمنشده در سررسيد  سند تمديد سندي است كه جايگزين سند پرداخت
 ,Nammour( دهد يمرسيد دورتري براي آن قرار شده بابت مهلت جديد، تاريخ سر ايجابمنافع 

2008: 143; Cornu, 1992: 301( . در دكترين حقوقي فرانسه تمديد سررسيد تنها نسبت به كساني
 و ساير امضاكنندگان سند فقط ملزم به شرايطي هستند كرده است كه تغيير مذكور را قبول مؤثر

همچنين در . )Nammour, 2008: 159-160(كه در زمان امضاي آنان در سند منعكس بوده است 
موجب سند اول   پرداخت بهاينكه ، استناد به )سند تمديد(نيت سند دوم  با حسن ةدارندمقابل 

  .)Emessiene, 2010: 105(پذير نخواهد بود  صورت گرفته، امكان
، بيشتر 269 و 257در حقوق ايران بحث از تمديد سررسيد در دكترين، در راستاي مواد 

 مادةموجب   به. استده شمطرح  اعطاي مهلت توسط دارنده به متعهد سند ةمسئلتحت عنوان 
 .» وجه برات مهلتي بدهندةتوانند بدون رضايت صاحب برات براي تأدي محاكم نمي«، 269
 برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد ةاگر دارند«، 257 مادة وفق عالوه به

اند، حق رجوع   رضايت ندادهمزبوردهنده كه به مهلت   ماقبل خود و براتيها سيظهرنوبه 
 دانست كه دارنده در آن ييها مهلتاخير را بايد منصرف از  ةمقرر البته .»نخواهد داشت

از سويي وجه سند تجاري بايد در روز اينكه توضيح . ها تكليف به واخواست ندارد مهلت
 وجه سند در موعد مقرر، در ة، در صورت عدم تأديسررسيد پرداخت شود و از سوي ديگر

 روز از 10 قانون تجارت، ظرف 280 مادةخصوص برات و سفته، دارنده مكلف است وفق 
 و 315و در مورد چك اين مهلت وفق مواد د كنتاريخ سرسيد اقدام به واخواست عدم تأديه 

بنابراين اگر دارنده به متعهد .  ماه است4 روز يا 45 روز، 15 قانون تجارت، بسته به مورد 317
 و اين مهلت كمتر از آنچه بيان شد بپردازداجازه دهد كه وجه را در زماني پس از سررسيد 

باشد، دارنده هيچ تكليفي از تكاليف قانوني خويش را نقض نكرده ) مهلت قانوني واخواست(
در خود سند بايد گفت،  لزوم يا عدم لزوم انعكاس مهلت اعطايي ةبا اين توضيح، دربار. است

گفته براي   پيشيها مهلت توسط دارنده، به متعهد سند، كمتر از چنانچه مهلت اعطايي
ليكن چنانچه . )82 :1385خزاعي، (نيازي به انعكاس آن در خود سند نيست واخواست باشد، 

فات با دليل منا به مذكور باشد، برخي را عقيده بر آن است كه يها مهلتمهلت اعطايي بيش از 
البته در اين . )1385:81خزاعي، ( دشوتكليف قانوني، مهلت اعطايي بايد در سند منعكس و امضا 

 حقوقي ضمن پذيرش امكان تمديد ة ادار10/7/1371 مورخ 12848/7 ة شمارةنظري زمينه
 در سند منعكس  را كهسند يعني آنچه» تاريخ مندرج در ظهر« مطلق طور بهتاريخ سررسيد، 

به نقل از دمرچيلي، (دانسته است » مالك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني «شود مي
  .)568 :1389حاتمي و قرايي، 
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 برخالف آنچه بيان شد، انعكاس اعطاي مهلت در خارج از سند و همچنين اخذ رضايت 
ه حقوق  خللي بتواند ينم زيرا اقدام مزبور ،ن در خارج از سند، با اشكالي مواجه نيستمسئوال

طور قهري از اقدام خارج از سند  در واقع ايشان با امضاي خود، به. ن وارد كنددارنده و مسئوال
  .آگاه بوده و در فرض عدم امضا، اقدام مزبور نسبت به ايشان مؤثر نخواهد بود

در نظام . كردبايد فرض عدم صحت مندرجات اجباري را نيز بررسي بر فرض تغيير،  عالوه
 ،ه ضمانت اجراي عدم صحت مندرجات اجباري سند تجاري، بطالن سند نيستحقوقي فرانس

نيت   با حسنةبلكه ضمانت اجراي آن عدم قابليت استناد وضعيت حقيقي پنهان در برابر دارند
 كه در دشو يمعدم صحت مندرجات سند، يك عيب پنهان محسوب اينكه توضيح . است

در  قضايي، ة رويترتيب كه بدين.  بر آن حاكم استsimulation«1«حقوق فرانسه قواعد مرتبط با 
نيت كه از عدم صحت مندرجات سند مطلع است،   بدون حسنةرابطه با طرفين و دارند
 تا با دهد يمنيت حق انتخاب   با حسنة اما به دارند،داند يم را حاكم وضعيت حقيقي پنهان

ند، استناد به وضعيت حقيقي استناد به ظاهر سند يا با آشكار كردن عدم صحت مندرجات س
البته چنانچه عدم صحت مندرجات سند با هدف پنهان كردن يكي از شرايط . پنهان را برگزيند

اساسي اعتبار سند تجاري باشد، براي مثال ذكر تاريخ نادرست براي پنهان كردن عدم اهليت 
 com. 9 mai 1962, cité par( دشو يميكي از امضاكنندگان سند تجاري، موجب بطالن سند 

Coquelet, 2006 : 329( .در واقع بايد گفت تعهد . رسد يمنظر  ادعاي بطالن سند، قابل انتقاد به
عدم صحت .  تأثيري بر تعهد سايرين نداردمسئله ولي اين ،شخص فاقد اهليت باطل است

همه،   با اين.  مشخصي ندارديضمانت اجرامندرجات اجباري سند تجاري در حقوق ايران 
، در حقوق  استكه در نظام حقوقي فرانسه مطرح شده» عدم قابليت استناد«مانت اجراي ض

  2.رسد نظر مي بهتجارت ايران نيز قابل اعمال 
دور سند تجاري معلق بر اجتماع بر لزوم انعكاس مندرجات اجباري سند كه ص عالوه

تياري، مندرجاتي مندرجات اخ. هاست، ممكن است سند داراي مندرجات اختياري نيز باشدآن
تكميل مندرجات سند يا تنظيم روابط  براياما  رند،ندا يريتأثهستند كه بر اعتبار سند تجاري 

شروطي از قبيل تعيين اينكه . روند ميكار  بهبرواتي امضاكنندگان، هنگام صدور يا گردش سند 
 :ك. شرط، ر توضيح مفهوم اينةبراي مشاهد( 3دگيرپرداخت در محل اقامت شخص ثالث انجام 

                                                            
1 .»simulation «هان را پشت يك  خود در يك عمل حقوقي پنة واقعي ابرازشدة آن، طرفين ارادةوسيل اقدامي است كه به

 Cabrillac, 2004: 357; voire aussi: Cornu, 1992: 765, Ghillien et (كنند يمعمل حقوقي آشكار، مخفي 

Vincent, 2007: 605 ( .نيز با آن دارد ييها تفاوت  اما است،در اين كشور نزديك» ظهور «ةمفهوم مذكور به نظري )Ould 

Eba, 2013: 15.( 

 .1395 رباطي، :ك. عمومي در حقوق تجارت ايران، ريا هينظرعنوان  به» ت استنادعدم قابلي«در خصوص . 2
3. Clause de domiciliation 
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Coquelet, 2006: 331( شرط ممنوعيت ظهرنويسي، شرط عدم مسئوليت امضاكننده ،) در خصوص
، شرط عدم لزوم )1391 و يعقوبي مهاري، يآباد بيحببيگي : ك.وضعيت اين شرط در نظام حقوقي ايران، ر
اين در خصوص ( برات جهت اخذ قبولي ةارائ) عدم(، شرط 1واخواست، شرط انتقال تضمينات

از جمله شروط اختياري هستند ...  و)Dohm, 1973: 500-504: ك.شرط و لزوم انعكاس آن در سند ر
)Coquelet, 2006: 324(.  

 ضمانت اجراي مندرجات اختياري بايد گفت كه مندرجات يادشده در در خصوص
رت در در غير اين صو. دشون قابليت استناد دارند كه در سند منعكس ةصورتي در برابر دارند

 قضايي ايران نيز مورد توجه قرار ةاين ضمانت اجرا در روي. نديستنبرابر دارنده قابل استناد 
گرفته و از سويي شروطي كه در سند تجاري انعكاس نيافته حتي در فرض اثبات در برابر 

رأي مورخ (اسناد تجاري دانسته شده است » ظهور«و خالف ده شندارنده قابل استناد تلقي 
 و از سوي ديگر شروطي كه در سند 2) دادگاه تجديدنظر استان تهران22 ةشعب 29/1/1391

كه است  با حسن نيت نيز قابل استناد دانسته شده ة حتي در برابر دارنددهشتجاري منعكس 
 دادگاه تجديدنظر استان تهران اشاره 13 ةشعب 28/2/1392 به رأي مورخ توان يمبراي نمونه 

  3.دكر
 قانون 8 مادة طبق .يابد ندگي در صدور نيز انعكاس در خود سند اهميت مي نمايةمسئلدر 

عنوان نماينده،  الواقع به  قانون تجارت فرانسه، شخصي كه فيL511-5 مادةمتحدالشكل ژنو و 
كند، شخصاً مسئول پرداخت   را آشكار نميد ولي نمايندگي خو،كند يمتجاري را امضا  سند

بر اصل لزوم انعكاس حقوق و تكاليف سند تجاري در  مبتنيحكم نيز اين . وجه سند است
 تصريح نكرده، ليكن مسئلهدر حقوق ايران اگرچه قانون تجارت به اين . خود سند است

: 1394محسني و قبولي، : ك.در اين خصوص، ر(ترديدي در اين خصوص در دكترين حقوقي وجود ندارد 
: 1389، همكاران؛ پورارشد و 43: 1393؛ مافي و كديور، 342: 1392ي، يرمعزّام: ك.؛ نيز ر189- 192: 1392، فرجام كين؛ 133

گفته صرفاً در جهت  ي است اعتباربخشي به ظاهر پيش البته گفتن)69: 1393؛ سكوتي نسيمي، 9

                                                            
1. Clause de valeur fournie 

در نتيجه . كند يمتعهد برواتي مطلع » جهت«از سويي دارندگان سند تجاري را از .  شرط انتقال تضمينات معنايي دوگانه دارد
 عيبي چراكه ، گردندمند بهره از بطالن سند تجاري توانند يم بودن جهت، دارندگان حتي با حسن نيت، در صورت نامشروع

 سند تجاري از تضمينات تعهد منشأ ة آن است كه دارندانگريباز سوي ديگر شرط مزبور . ظاهر در سند تجاري محسوب است
 كند يمخود را به تعهدات و شروط تعهد منشأ اظهار  است و صادركننده با انعكاس چنين شرطي در سند، تعهد مند بهره

)Nammour, 2008: 120 .(شود كه انتقال تضمينات در اين معني منصرف از ضمانتي است كه  با اين توضيح مالحظه مي
  .آيد عمل مي  معمول در سند تجاري بهطور به
  :ك. متن رأي رةبراي مالحظ. 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UktxQXJmZWpRZTQ9 
   :ك. متن رأي رةبراي مالحظ. 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=OXdrcXI٤NFFqOE09 
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 به واقعيت مكتوم استناد كرد توان يم آگاه ة در برابر دارند،نيت بوده با حسن ةدارندحمايت از 
  .)69: 1393؛ سكوتي نسيمي، 133: 1394؛ محسني و قبولي درافشان، 117: 1387؛ صقري، 58: 1390اسكيني، (

  
   ظهرنويسي سند تجارية نقش انعكاس در مرحل.3

 درجبنابراين بايد ديد كه . كند ميحق ايجاد  ،ظهرنويسي براي ظهرنويس، تعهد و براي دارنده
 يا سند 1موجب برگ ضميمه  بهتواند  آنكه ظهرنويسي مي يا  استالزمآن در خود سند 

  3.دگير نيز انجام 2جداگانه
 مادة قانون تجارت فرانسه و نيز L511-8 مادة ،تبع  قانون متحدالشكل ژنو و به13 مادة وفق

 ظهرنويسي بايد در خود سند يا برگ ،)1931( ون ژنو راجع به چكينوانسك اول ةميضم 16
 14 مادة 1بند .  نيستفته سند جداگانه پذيرموجب  بنابراين ظهرنويسي به. ضميمه درج شود

 قانون بروات 32 مادة 1 كه در بند همچنان.  مشابه پذيرفته استحل راهكنوانسيون آنسيترال نيز 
  .شود  نيز چنين راهكاري ديده مي4 كانادا1985 قانون بروات 61 مادة 2 انگليس و بند 1882

در اين . خورد يمنظرهايي به چشم  تالفدر حقوق ايران، با توجه به سكوت قانونگذار، اخ
 ةشعب. موجب سند جداگانه نيز مورد پذيرش قرار گرفته است  ميان بعضاً حتي ظهرنويسي به

 سند در ظهرنويسي در خصوص، 09/10/1370 تهران در رأي مورخ 2 دادگاه حقوقي 24
ناد كرده است  قانون تجارت است245 مادةجداگانه، به توافق خصوصي طرفين و آمره نبودن 

موجب سند جداگانه مطلقاً   ليكن ظهرنويسي به. )22  ش:1376كاميار، : ك. رأي مذكور، رةبراي مالحظ(
 سند را در معرض ةظهرنويسي در سند جداگانه حقوق دارنداينكه توضيح . قابل پذيرش نيست

يرد، دهد و امكان دارد كه در خود سند تجاري ظهرنويسي معارضي صورت گ خطر قرار مي
بديهي است در اين صورت، . اطالع باشد اليه جديد از ظهرنويسي سابق بي  منتقلكه يدرحال

شود كه به  نيتي مي  با حسنةاعتباربخشي به ظهرنويسي خارج از سند، موجب تضييع حق دارند
 )150 :1387فخاري،  (حقوق تجارت تاداناسبرخي از ، زمينهدر اين . ظاهر سند اعتماد كرده است

و برخي ده كر ظهرنويسي، لزوم انعكاس آن در خود سند را برداشت ةب متبادر از واژحس

                                                            
1. Allonge- attached slip 
2. Acte séparé- separate instrument 

 ليكن بر ،اشاره به برگي غير از سند تجاري دارند» سند جداگانه«و » ميمهبرگ ض«گفتني است اگرچه هر دو اصطالح . 3
سند «. دشو يمده و همراه آن حمل و ارائه شبرگي است كه به سند تجاري اضافه » برگ ضميمه«. مفاهيم متفاوتي داللت دارند

 . نباشدده و در نتيجه ممكن است همراه با سندشبرگي است كه به سند تجاري ضميمه ن» جداگانه
بر ظهرنويسي در برگ ضميمه، ظهرنويسي در كپي سند نيز در كشورهايي كه كپي سند به رسميت   در قوانين مذكور عالوه.4

تواند مورد ظهرنويسي  موجب قوانين مذكور، كپي سند نيز مانند اصل آن مي  عبارت ديگر به به. شناخته شده، پذيرفته شده است
 كنوانسيون ژنو نيز مورد 68 و 67طور خاص در مواد  كپي سند به. ار سند اصلي را داشته باشد و همان آثيردو ضمانت قرار گ
 .)Guest, 1998: 302(سند متمايز كرد ) exemplaires ( و بايد آن را از بحث نسخ استبحث قرار گرفته
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 نيز سكوت قانونگذار را حمل بر عدم جواز ظهرنويسي در سند جداگانه )1394:123، پور يعبد(
  .اند كرده

موجب سند    هرچند ظهرنويسي به)1385:94؛ خزاعي، 1393:18؛ حسني، 1394:58ستوده تهراني، (برخي 
جداگانه را فاقد آثار تجاري دانسته، ليكن آن را براساس مقررات حقوق مدني و انتقال طلب 

طور  مسئوليت وي بهاينكه مگر  است، فاقد مسئوليت دهنده انتقالبر اين اساس، . اند تفسير كرده
موجب سند    اين نظر، بايد گفت كه چنانچه ظهرنويسي بهددر ر. جداگانه تصريح شود

و  صادركنندهايادي قبلي، ، الجرم از سويي بايد باشدمدني   داراي ماهيت طلبتقال جداگانه ان
 زيرا ،شنداليه مسئول با  در برابر منتقل، مسئول بودنددهنده انتقالكننده كه در قبال  شخص قبول

از سوي ديگر، بايد ظهرنويسي احتمالي بعدي توسط . رداد اييقتضچنين ا افتهي انتقالطلب 
 را قبالً انتقال داده و ديگر حقي ش طلبدهنده انتقال زيرا ،شد مذكور فاقد اثر باةندده انتقال
اين نتيجه موجب تضييع حقوق . د نسبت به آن ظهرنويسي كندنواتباقي نمانده كه بش براي

شود كه در اثر ظهرنويسي اخير، سند را در اختيار  نيت بعدي سند مي دارندگان با حسن
و نه با درج (سند، سند را به موجب برگ جداگانه  ةدارند ديگر، چنانچه عبارت به. اند گرفته

 كند اين انتقال، از ظاهر سند سوءاستفاده رغم به، انتقال دهد و سپس )ظهرنويسي در خود سند
و با ظهرنويسي جديد در خود سند، آن را به شخص ديگري انتقال دهد، نتيجه اين خواهد بود 

نيت هم  اليه اين ظهرنويسي كه اتفاقاً داراي حسن سي اخير، منتقلدليل بطالن ظهرنوي بهكه 
 اين كه يدرحال. است، دارنده محسوب نشده و بالتبع انتقاالت پس از اين نيز باطل است

نيت سند تجاري را تحصيل  حسندليل عدم اطالع از انتقال قبلي خارج از سند، با  بهدارندگان 
شود و اصل عمل به ظاهر و اعتماد  نيتي تضييع مي  با حسنو عمالً حقوق چنين دارندگان كنند

و امنيت در حقوق   خود نافي اصل سرعتعالوه بهگردد كه  مشروع به ظاهر سند نيز نقض مي
  .تجارت خواهد بود

موجب   ظهرنويسي به براي پذيرش )124-125 :1393، زاده حسن؛ 132- 133 :1387صقري، (برخي 
ناقل و (ون متحدالشكل ژنو و نيز توافق خصوصي مشروع طرفين  قان13 مادةبرگ ضميمه، به 

 آن تهران را مؤيد 2 دادگاه حقوقي 24 ة شعب09/10/1370و رأي مورخ ده كراستناد ) اليه منتقل
موجب سند جداگانه   البته بايد توجه داشت كه رأي مزبور مربوط به ظهرنويسي به. اند دانسته
 براي توجيه ظهرنويسي در برگ ضميمه، از سويي )1385:93اعي، ؛ خز1390:99اسكيني، (برخي . است

  به عدم منع صريح قانوني استناد كرده و از سوي ديگر، معتقدند كه عدم پذيرش ظهرنويسي به
 مزبور منطقي ةكه نتيج درحالي ،دشو ميموجب برگ ضميمه موجب غيرقابل انتقال شدن سند 

موجب برگ ضميمه خللي به حقوق   كه ظهرنويسي بهدر تأييد اين نظر بايد گفت . نمايد نمي
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كند و با توجه به پيوست شدن آن به سند، دارنده و اشخاص  نيت وارد نمي با حسن ةدارند
  .ندشوتوانند از وجود چنين ظهرنويسي مستحضر   مييراحت بهمرتبط با سند 

 نتقالشرط اشود،   كه در ظهرنويسي نيز مطرح ميگردش برات مربوط به مسائلاز 
آن سند تجاري صادر  سبب به طلبي كه اگرموجب اين شرط اختياري،   به. تضمينات است

 دونش مي باشد، دارندگان بعدي نيز از آن برخوردار داشتهي نميا تضخارج از سند،شده، 
)coquelet, 2006: 331( . ،انتقال تضمينات خارج از سند همراه با ظهرنويسي، در كشورهاي ايتاليا

 ةروي. )138: 1387 ،صقري( است  حتي بدون قيد در برات، پذيرفته شده ، آلمان و بلژيكفرانسه
، انتقال كامل توابع و ملحقات تعهد »تجاريخودكفا بودن سند « ةقاعدفرانسه برخالف قضايي 

 ضمانت در سند جداگانه در حقوقپذيرش دليل  به رسد يمنظر   به. استفتهبرواتي را پذير
 ,Leplat( ضمينات غيرمنعكس در سند نيز واجد اعتبار تجاري دانسته شده استساير تفرانسه، 

2001: 396-397(.  
 مقررات خاص براي انتقال ينيب شيپ با توجه به عدم )1387:138صقري، (به اعتقاد برخي 

 نيز با ايشان در قانون متحدالشكل ژنو. دشو عمال قواعد عمومي ابايدتضمينات خارج از سند، 
ليكن . دانند ينم، انتقال تضمينات خارج از سند را قابل پذيرش  وصف استقالل سندتوجه به

نيت  با حسن ةدارندبايد گفت، مبناي اصل انعكاس حقوق و تكاليف در خود سند، حمايت از 
بنابراين . كند  وارد نميوياست و پذيرش انتقال تضمينات در خارج از سند، خللي به حقوق 

  .فتگفته، انتقال تضمينات خارج از سند را پذير هاي حقوقي پيش نظام با ساير هبايد همرا
 ظهرنويسي ةمسئل شرط منع ظهرنويسي و نيز ةمسئل مربوط به ظهرنويسي، مسائلاز ديگر 

كند كه شرط منع  نيت ايجاب مي  با حسنةت از دارندحماي. منظور وكالت يا وثيقه است به
مر در راستاي اصل انعكاس حقوق و تكاليف اين ا. دشوظهرنويسي در خود سند منعكس 

 خاصي ةالبته انعكاس اين شرط در خود سند شيو. مربوط به سند تجاري در خود سند است
 داللت بر شرط منع وضوح بهدر متن سند نيز » كرد حوالهبه « ةكلم، خط كشيدن روي ردندا

ت بر پذيرش اين نظر  داللها دادگاهموجود  ةرويمتعدد قضايي در  يآراظهرنويسي دارد و 
به « ةكلم كه معتقدند با خط كشيدن روي )89: 1385خزاعي، ( بنابراين ادعاي كساني 1.دارند
 .، قابل دفاع نيستدهد يم خود را از دست ةدر متن سند، برات دارند» كرد حواله

                                                            
  دادگاه تجديدنظر استان تهران43 ة شعب28/9/1391 رأي مورخ. 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dXg1eWxYUzBCR3M9 
   دادگاه تجديدنظر استان تهران32 ة شعب13/5/1392 رأي مورخ

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R2owTEVDQ1FFQTQ9 
   دادگاه تجديدنظر استان تهران16 ة شعب25/12/1393 رأي مورخ

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFFxWHM0OU9jVzA9 
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وكالت يا وثيقه نيز مستلزم انعكاس قيدي در متن سند كه بيانگر  منظور بهظهرنويسي 
 از ظهرنويسي ناقل سند تجاري متمايز ها يسيظهرنو تا اين نوع استت يا وثيقه باشد، وكال
 :Coquelet, 2006(زيرا حسب فرض اوليه، منظور از ظهرنويسي سند، انتقال آن است  شود،

 :Coquelet, 2006( دانسته شده 1 سادهة قضايي فرانسه يك امارةالبته فرض مذكور در روي. )343

 :Cabrillac, 2004: 302; Cornu, 1992( است ريپذ امكان يا امارهادعاي خالف چنين و اثبات ) 343

625; Ghillien et Vincent, 2007: 509( .ظهرنويسي در متن رغم بهاين ادعا اين است كه  ةنتيج 
. موجب سند جداگانه مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد   بهتواند يمسند، قيد وكالت يا توثيق 

نيت قابل استناد  با حسن ةدارند گفتني است كه در اين صورت، شرط مذكور در برابر البته
الواقع دارنده  اي كه في وكالت يا وثيقه ةدارنداگر اينكه توضيح . )Emessiene, 2010: 102( نيست

كه فاقد قيد (به معني واقعي كلمه نيست و حق انتقال سند را ندارد، با سوءاستفاده از ظاهر سند 
دليل مقتضاي اصل عمل  بهانتقال دهد، ) نيت ثالث با حسن(، آن را به غير )كالت يا وثيقه استو

متخلف و هم ظهرنويس قبلي  ةدهند انتقالنيت، بايد هم   با حسنةبه ظاهر و حمايت از دارند
. جديد مسئول دانست ةدارندرا در برابر ) كه قيد وكالت يا وثيقه را در خود سند ذكر نكرده(
خصوصي خارج از سند كه به موجب آن ظهرنويسي قبلي مقيد به وكالت يا  ةرابط واقع در

قابل استناد نبوده و موضوع مشمول اصل ) نيت با حسن ةدارند(وثيقه شده، عليه شخص جديد 
 ةدارندبا توجه به فقدان تقصير . است) اصل عدم توجه ايرادات(عدم قابليت استناد ايرادات 

يت است و با توجه به ارتكاب تقصير توسط ظهرنويسي كه قيد وكالت يا ن جديد كه با حسن
وثيقه را در خود سند ذكر نكرده و تقصير ظهرنويس اخير در سوءاستفاده از سند مذكور، 

  .شود شده تأييد مي تحليل ارائه
 قانون تجارت، وكالت در ظهرنويسي بايد 247 مادةدر حقوق ايران نيز حسب مستنبط از 

 قضايي ةاين نظر در روي.  ظهرنويسي موجب انتقال سند خواهد بودوإال ،دشوسند قيد در متن 
 دادگاه تجديدنظر 4 ة شعب22/5/1392نيز مورد توجه قرار گرفته كه براي نمونه رأي مورخ 

نظر از اختالفي  منظور وثيقه نيز صرف  ظهرنويسي بهدر خصوص 2.قابل ذكر استاستان تهران 
 :1390اسكيني، : ك. نظر مخالف، رةبراي مالحظ(توثيق اسناد تجاري وجود دارد  امكان در خصوصكه 
، بر فرض )263 :1393؛ باقري اصل، 28 :1384؛ صقري، 1364:139 حسيني تهراني، :ك. و براي ديدن نظر موافق، ر121

                                                                                                                                            
 در عدم انتقال سند از طريق مؤثركرد در متن سند تجاري را   قضايي كه خط زدن حوالهة نظر مخالف در رويةبراي مالحظ
   دادگاه تجديدنظر استان تهران35 ة شعب27/12/1393 رأي مورخ :ك.، رداند ينمظهرنويسي 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RGNpV2dKODlpRU٠9 
1. Présomption simple 

 :ك. متن رأي رةبراي مالحظ. 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZG1kOFp5S1UyZzg9 
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اني، حسيني تهر(البته برخي . دشوقيد بايد در متن سند درج اين  وثيقه، ايپذيرش ظهرنويسي بر
 ميان طرفين ة تنها در رابطراموجب سند جداگانه    به مانند حقوق فرانسه، توثيق به)44 :1364

  اين نظر به. دانند ينمنيت قابل استناد   با حسنة دانسته و آن را در برابر دارندمؤثرعقد رهن 
وق و  لزوم انعكاس حقة مبناي قاعدعنوان بهنيت   با حسنة در عين حمايت از دارندآنكه

. ، قابل تأييد استدكن يمتكاليف برواتي در خود سند تجاري، از اصل آزادي اراده نيز تبعيت 
 گونه آنطور كلي  به. دانند يم تر منطبق آن را با عرف عملي )1390:121اسكيني، (برخي اينكه  ژهيو به

 سند جداگانه و ، چنانچه قيود و شروط ظهرنويسي، دراند داشته بيان )1387:147صقري، (كه برخي 
 .نيت فاقد اعتبار است با حسن ةدارند، در برابر دشونه در خود برات منعكس 

  
  ضمانت سند تجارية نقش انعكاس در مرحل.4

تصور ناتواني اينكه  عبارت است از  آنةضمانت در سند جداگانه، ضمانتي پنهاني است و فايد
اينكه توضيح . كند  مرتفع مي، آيددارندگان بعدي پديد كه ممكن است براي  راعنه مضمون

عنه در  مضمونانعكاس ضمانت در خود سند يا برگ ضميمه، ممكن است تصور ناتواني 
چنين ضمانتي . )Emessiene, 2010: no 1955; Nammour, 2008: 153( دشوپرداخت را موجب 

 آورد امكان ضمانت همزمان چند سند و حتي ضمانت سند صادرنشده را نيز فراهم مي
)Emessiene, 2010: no 1955 ةبرگبا ضمانت در اينكه  توضيح .)1364:147حسيني تهراني، : ك.نيز ر ؛ 

 همزمان و البته با طور به از سويي در سند ضمانت واحد از چند سند تجاري توان يمجداگانه 
 حتي پيش از توان يمو از سوي ديگر د كرذكر مشخصات و ارجاع به اسناد مزبور ضمانت 

 سند تجاري يها يژگيو مزبور با ذكر ة، در سند ضمانت جداگاندشو سند تجاري صادر هآنك
البته بديهي است كاركرد اخير منوط . كه صادر خواهد شد، مبادرت به ضمانت سند مزبور كرد

  .به اين است كه ضمانت قبل از صدور سند تجاري معتبر دانسته شود
 تأكيد بر لزوم انعكاس ضمانت در ،انت ضمدر خصوص  قانون متحدالشكل ژنو31 مادة

دوم كنوانسيون مزبور، كشورها  ةضميم 4 مادة طبق  ولي،خود سند يا برگ ضميمه دارد
ضمانت  كنوانسيون آنسيترال 46 مادة 2بند در . توانند ضمانت در سند جداگانه را بپذيرند مي

گانه مطرح نشده موجب سند جدا   ولي سخني از ضمانت به،پذيرفته شدهدر برگ ضميمه 
  .است

دوم كنوانسيون ژنو استفاده شده و  ةضميم 4 مادةدر حقوق فرانسه از حق رزرو مذكور در 
 قانون تجارت اين كشور، ضمانت در خارج از برات، چه در برگ L.511-21 مادةموجب   به

 ,Leplat, 2001: 396; Emessiene(ضميمه و چه در سند جداگانه مورد پذيرش قرار گرفته است 

. شده است ضمانت ضمانت در سند جداگانه مشروط به ذكر مكان انعقاد  حالنيابا . )82 :2010
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قضايي اين كشور، ضمانت در سند جداگانه مستلزم ارجاع آن به  ةرويموجب   همچنين به
البته ضمانت . دشوهمراه مبلغ و مدت ضمانت بايد در سند جداگانه ذكر  بهاين امر . برات است

 مسئول قرار له مضمون و ضامن تنها در برابر ديآ يدرنمهمراه سند به گردش  به جداگانه در سند
برخالف حقوق فرانسه، در حقوق آلمان، ايتاليا، ژاپن و . )Emessiene, 2010: no 1955(گيرد  مي

  .)1390:125اسكيني، (سوئيس، ضمانت در سند جداگانه مورد پذيرش قرار نگرفته است 
يران در خصوص لزوم قيد ضمانت در سند تجاري يا امكان انعكاس آن در قانون تجارت ا

در دكترين . ده استشبروز اختالفات ساز   زمينهعمالًخارج از برگ سند ساكت است و 
موجب سند    ضمانت به)1394:133پور،  عبدي :ك.؛ نيز ر125-1390:126اسكيني، (حقوقي ايران، برخي 

. كنند حكام ضمانت قانون تجارت تلقي نميداده و آن را تابع اجداگانه را مورد پذيرش قرار ن
كه چنين ضمانتي حتي با ذكر مشخصات  اند دهكر تصريح )125-1390:126اسكيني، (برخي از ايشان 
له نيز تابع مقررات حقوق مدني است و فقط در صورتي  عنه و مضمون برات و مضمون

حتي در اين صورت نيز با . يح شده باشدمسئوليت تضامني مورد پذيرش است كه بدان تصر
 له مضمونميان ضامن و  ةرابطتوجه به اصل نسبي بودن قراردادها، مسئوليت مذكور صرفاً در 

 ةشمار ةينظر. ابندي ينمو در نتيجه دارندگان بعدي حق استناد به آن ضمانت را  استمعتبر 
  1. مؤيد اين نظر دانستانتو يم را نيز يل حقوقك ة ادار27/12/1377 به تاريخ 7637/7

از . تحليل ضمانت مذكور براساس قواعد حقوق مدني موجد اشكاالت متعددي خواهد بود
 قانون مدني در اين 698 مادة. دشو يمسويي ضمانت در قانون مدني موجب نقل ذمه به ذمه 

 يعنه بر مضمون ةذمطور صحيح واقع شد،  ضمان بهاينكه بعد از «:  استخصوص مقرر داشته
شود  پذيرش اين ادعا در اسناد تجاري موجب مي» .شود له مشغول مي  ضامن به مضمونةو ذم
اين در .  شده و ضامن مسئوليت يابدالذمه يبر كه مسئول سند تجاري است، عنه مضمونكه 

نيت كه اطالعي از ضمانت در سند جداگانه ندارد و حسب ظاهر  با حسن ةدارندحالي است كه 
عنه اعتماد مشروع يافته، به ناحق متضرر شود و حق مراجعه به  ت مضمونسند، به مسئولي

 قانون 249 مادةاين نتيجه در تعارض صريح با حكم اينكه ضمن . عنه را از دست بدهد مضمون
كننده،   صادركننده، ظهرنويس و قبولعنوان بهاشخاصي كه  ةكليتجارت است كه براساس آن 

از سوي ديگر، . )1381:100، فرجام كين(سئوليت تضامني دارند ، ماند دهكرسند تجاري را امضا 
  . واقعي ضامن نيز در تعارض استةتحليل مذكور با قصد و اراد

                                                            
ضمانت پرداخت را موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت يا  در مورد صدور حكم عليه متعهدين و كساني كه به ... «. 1

اند در همان حد تعهد دعوي قابليت استماع را دارد ولي صدور قرار تأمين خواسته براساس قانون تجارت خالي از  نموده
 قابل دسترس در» شود اشكال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل اين قبيل تعهدات جداگانه نمي

http://www.hvm.ir/print.asp?id=25669  
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در اين ميان برخي . اند موجب سند جداگانه داده در مقابل، جمعي نظر به پذيرش ضمانت به
طور قطع ضمانت  گانه، به مقررات نافي ضمانت در سند جدانبود با استناد به )1387:396صقري، (

 دادگاه شهرستان تهران 4 ةشعب نظر خود به رأي دييتأايشان در . دانند يممذكور را صحيح 
 قانون مدني 1304 مادةدر رأي مذكور امضاي ضامن در سند جداگانه، به استناد . دكنن يماستناد 

 متن ةبراي مالحظ(در حكم امضاي ضامن ذيل سند تلقي شده و مورد پذيرش قرار گرفته است 
موجب سند   بعضي نيز با تعابير مختلف، پذيرش ضمانت به. )1372:524جعفري لنگرودي، : ك.رأي، ر

 در اين ميان بعضاً صحت ضمانت به. اند  مشروط مورد پذيرش قرار دادهصورت بهجداگانه را 
 و موجب سند جداگانه، از باب لزوم تعيين نوع تعهد، مشروط به ذكر مشخصات برات 

 قانون مدني منوط به ذكر كشور مكان تنظيم سند 1295 ةمادعنه و از باب اجراي  مضمون
در مواردي نيز صحت ضمانت در سند جداگانه . )1364:147حسيني تهراني، (دانسته شده است 

 شده كه ضمانت ناظر به برات يا بروات معيني باشد و مشخصات برات دانستهمشروط به اين 
 نيز )1385:131خزاعي، (برخي نويسندگان . )1394:51ستوده تهراني، (د شوانه ذكر نيز در سند جداگ

 كه مشخصات دانند يم» ضمانت تجاري«ضمانت در سند جداگانه را در صورتي مشمول 
و تصريح به ضمانت تضامني شده باشد، در غير د شو در آن قيد له مضمونعنه و  برات، مضمون

 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در رأي 27 ةشعب. دانند يم» ضمانت مدني«اين صورت آن را 
اينكه برگ جداگانه با اطالع از  ةامضاكننداز سويي اينكه ، با توجه به 20/6/1391مورخ 

در  «،است و از سوي ديگرده كرضمانت اسناد تجاري، تضامني محسوب شده اقدام به ضمانت 
 و خسارات تأخير ها چكز ضامنين وجوه  تصريح شده است كه هر يك انامه ضمانتمتن 

 ضامن عنوان بهبرگ جداگانه  ةامضاكنندحكم به مسئوليت تضامني » ندينما يمتأديه را ضمانت 
   1.سند تجاري داده است

 به منطق حاكم بر اصل انعكاس يا دوباره بايد توجه گفته شيپ هاي نظريبند جمعبراي 
 ةقاعدوجودي  ةفلسفكه بيان شد،  گونه همان. دكرحقوق و تكاليف برواتي در خود سند تجاري 

موجب سند جداگانه،    ضمانت بهةمسئلحال در . نيت است با حسن ةدارندمذكور، حمايت از 
 به نفع وي نيز برعكس با حقوق دارنده تعارضي ندارد، بلكه تنها نه كه ضمانت رسد يمنظر  به

ن سند ضرري اي دارنده و نه براي مسئوال ضمانت در سند جداگانه نه بر،عبارت ديگر به. است
 ةدارندموجب سند جداگانه، موجب حمايت بيشتر از    بلكه پذيرش ضمانت به،همراه ندارد به

موجب سند جداگانه معتبر و تابع مقررات اسناد   بنابراين ضمانت به. دشو يمنيت  با حسن
 سند تجاري ره ضمانت ناظر باثبات شود كاينكه تجاري بوده و نياز به هيچ شرطي ندارد جز 

                                                            
   :ك. متن رأي رةبراي مالحظ. 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Wm5mZWcyRWVQM2
M9 
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با اين توضيح ادعاي ضرورت تصريح به مسئوليت تضامني قابل دفاع نيست و .  استموردنظر
 در قانون متحدالشكل ژنو نيز شده انتخاب حل راه. تصور مدني بودن ضمانت نيز مردود است

ه حق  دوم مربوط بةموجب سند جداگانه را در ضميم  كه برخالف ظهرنويسي، ضمانت به
  . استپذير رزروها مورد پذيرش قرار داده، بر همين اساس توجيه

يا ) نسبت به كل مبلغ( كلي تواند يمگفتني است كه ضمانت ، در پايان بحث از ضمانت
پذيرش ضمانت جزئي مشروط به آن است كه ضامن . باشد) نسبت به قسمتي از مبلغ(جزئي 

ذكر كند ) ند، برگ پيوست يا سند جداگانهاعم از خود س(ده كرآن را در محلي كه ضمانت 
)Coquelet, 2006: 365(، دشو يم در غير اين صورت ضمانت كلي تلقي. 

  
  گيرينتيجه .5

 ةحوزپيدايش اصولي در  سببضرورت تأمين اعتماد مشروع و تسهيل گردش اسناد تجاري 
ده ش» اريانعكاس حقوق و تعهدات برواتي در خود سند تج«اسناد تجاري از جمله اصل 

 ة، كليهاي حقوقي غربي مورد پذيرش قرار گرفته در برخي نظاماصل كه اين موجب   به. است
مبناي . دشو صرفاً بايد در خود سند تجاري منعكس حقوق و تعهدات ناشي از اسناد تجاري

نيت و احترام به اعتماد مشروعي است كه از ظاهر سند  با حسن ةدارنداصل مذكور حمايت از 
 اسناد در خصوصالمللي  اصل مزبور در نظام حقوقي ايران و مقررات بين. شده استحاصل 

 ولي با بررسي مصاديق متعدد حقوق و تعهدات مربوط به سند تجاري ،تجاري، تصريح نشده
 قانون متحدالشكل ژنو، به روش استقرايي ژهيو بهالمللي  در قانون تجارت ايران و اسناد بين

براساس اين اصل، شرايط مربوط به صدور سند . دكر را اصطياد گفته شيپتوان اصل  مي
تجاري، نمايندگي در صدور سند و مندرجات اجباري و اختياري سند بايد در خود سند 

تغييرات احتمالي مربوط به سند كه صرفاً نسبت به امضاكنندگان بعدي مؤثر . دشومنعكس 
ظهرنويسي سند و مسائل .  استناد داشته باشداست، نيز بايد در خود سند انعكاس يابد تا قابليت

و شرط منع ظهرنويسي )  وكالت و وثيقهژهيو به(مربوط به آن از جمله تعيين نوع ظهرنويسي 
دليل عدم مغايرت  بهالبته انعكاس ظهرنويسي در برگ ضميمه . دشونيز بايد در خود سند ذكر 

ات، ذكر شرط براي قبولي و مقيد قبولي بر. است وجودي اصل مورد بررسي، معتبر ةبا فلسف
قبولي به قسمتي از وجه سند نيز تابعي از اصل مورد بررسي است و بايد در خود سند دن كر

 زيرا اقدام مزبور ، جداگانه بايد پذيرفته شودةموجب ورق  با اين همه ضمانت به. دشومنعكس 
انعكاس «وجودي اصل  ةلسففعبارت ديگر با  بهكند و  نيت را تضييع نمي با حسن ةدارندحقوق 
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