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رسـاند   های اين انتشارات، به استوضارتان مـي  نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدرداني و ارج

سـازی و نشـر کتـاب،     هـای مختلـآ آمـاده    که همکاران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

انـد و   کـار بسـته   ة گرامـي بـه  تمامي سعي و همّت خود را برای ارائة کتابي درخور و شايستة شما فرهیختـ 

های استاندارد يك کتاب خوب، هم از نظـر موتـوايي و    لاقّه اثری را ارائه نمايند که از حداند ک تالش کرده

 غنای علمي و فرهنگي و هم از نظر کیفیّت شکلي و ساختاری آن، برخوردار باشد.

ثری با کمترين اشکال، باز هم احتمـال بـروز   های اين انتشارات برای ارائة ا رغم تمامي تالش وجود، علي بااين

ديگـر،   نقص و اِشکال دانسـت. ازسـوی   توان الزاماً مبرّا از  ايراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمي

ای و اخالقي خود و نیز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـّلم خواننـدگان         اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

ويژه از طري  فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي، ازهرگونـه اشـکال        ز هر طري  ممکن، بهگرامي، سعي دارد ا

 ها رفع نمايد. های بعدی آن ها و ويرايش ها را در چاپ های منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالي کتاب

ت، نـواقص و  که حین مقالعة کتاب با اشکاال راستا، از شما فرهیختة گرامي تقاضا داريم درصورتي لذا در اين 

ايد پـس   يا ايرادهای شکلي يا موتوايي در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگي بـا انتشـارات، ارسـال      از اتمام مقالعه، کتاب ويرايش

ايـد، لقـآ کـرده عکـس يـا       ای يادداشت نموده داگانهنمايید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة ج

اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمیل انتشـارات نـوآور ارسـال نمايیـد، تـا ايـن       

های بعدی کتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـق ارتقـا و هرچـه         ها و ويرايش موارد بررسي شده و در چاپ

 و ارتقاء سقح کیفي، شکلي و ساختاری آن گردد. پربارترشدن موتوايي کتاب

منظـور   نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و گرانقـدر، بـه  

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       تقدير و تشکر از اين همدلي و همکاری علمي و فرهنگـي، درصـورتي  

رسم ادب و تشکّر و قدرشناسي، نسـخة ديگـری از همـان کتـاب و يـا چـاپ        بهمتناسب با میزان اصالحات، 

عنـوان هديـه، بـه انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـال         شدة آن و نیز از ساير کتب منتشرة خـود را بـه   اصالر

که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتـاب نیـزاز زحمـات شـما تقـدير       نمايد، و درصورتي مي

 شود. مي

کارهـای شـما عزيـزان در     آورندگان کتاب، از پیشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    همچنین نشر نوآور و پديد

راستای هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سـقح کیفـي و علمـي آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبال       

 نمايند. مي
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يکي از فرصتهای شغلي در بخش دولتي، استخدام کارشناس رسمي دادگستری است کـه بـه عنـوان    

بـرای شـرکت در آزمـون کارشـناس     دارد.  قـرار  اين رشته مندان عالقه توجه مورداستخدام پاره وقت 

داشـته باشـید. يکـي از    مربوطه را رسمي دادگستری بايد در رشته مورد تقاضا، تخصص و توصیالت 

هايي که تقريبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمي دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته  رشته

 .است امور بانکي

، امور بانکيتعداد زياد داوطلبان و رقابت چشمگیر آنان برای موفقیت در اين آزمون، به ويژه در رشته  

داده اسـت کـه مقالعـه سـواالت      ناپذير ساخته است. تجربـه نشـان   استفاده از منابع جامع را اجتناب

های قبل برای آشنايي با نوچ و شکل طراحي سواالت، آزمون کردن میزان تسلط خود  های سال آزمون

بر مواد امتواني و مقالعه هدفمندتر منابع ضروری است. در اين راستا، با همکـاری انتشـارات نـوآور    

اين مجموعه که در تهیه آن وقت و دقت نظـر  اقدام به تهیه و انتشار اين مجموعه نموديم. امیدواريم 

زيادی صرف شده است، مورد استقبال و رضايت شما عزيزان قرار گیرد. ضمن آرزوی موفقیت بـرای  

خوانندگان و داوطلبان گرامي، خواهشمند است نظرات و انتقادات سازنده خود را در مورد کتـاب بـه   

 بفرمايید.ارسال  noavar33@yahoo.comآدرس پست الکترونیکي 

 محسن حسنی

 
 
 



 
 

 9349کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مقاب  با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب سال 

برای ناشر موفو  و منوصراً متعل  به نشر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه      ، 9348نامة اجرايي آن مصوّب  و آيین

استفاده از کل يا قسمتي از مقالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاوير ايـن کتـاب، در ديگـر کتـب، مجـالت،      

، برداری از مقالب اين کتاب توت هر عنواني از قبیل چاپ ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه بهره نشريات، سايت

صورت  برداری از کتاب، و همچنین هر نوچ انتشار به  فتوک ي، اسکن، تايپ از آن، تهیه فايل پي دی اف و عکس

وی دی، فیلم، فايل صوتي يا تصويری و غیره بـدون اجازه کتبـي از نشـر     اينترنتي، الکترونیکي، سي دی، دی

 گیرند. فین توت پیگرد قانوني و قضايي قرار ميحرام است، و متخلّ شرعاً نیز نوآور ممنوچ و غیرقانوني بوده و

چنین، توسّط اين  صورت فايل ورد يا پي دی اف و موارد اين با توجّه به اينکه هیچ کتابي از کتب نشر نوآور به 

که هر سايتي اقدام به تايپ، اسکن و يا موارد  انتشارات در هیچ سايت اينترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي

نمايد و کل يا قسمتي از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود قرار داده و يا اقدام به فروش آن نمايد، مشابه 

توسّط کارشناسان امور اينترنتي اين انتشارات، که مسئولیّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

هرگونه تخلّآ، ضمن اينکه اين کار از  شدن پردازند، بررسي و در صورت مشخّص ها مي بررسي موتوای سايت

باشد، وکیل قانوني انتشارات از طري  وزارت فرهنگ و  نظر قانوني غیر مجاز و از نظر شرعي نیز حرام مي

ای و اينترنتي( و نیز ساير مراجع قانوني، اقدام  ارشاد اسالمي، پلیس فتا )پلیس رسیدگي به جرايم رايانه

انجام مراحل قانوني و اقدامات قضايي، خاطیان را مورد پیگرد قانوني و قضايي عمل آورده، و طيّ   مقتضي به

 قرار داده و کلّیّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّآ از متخلّفان اخذ خواهد شد.

ها، اقدام به تهیّة ک ي، جزوه، چاپ ديجیتال، چاپ ريسو، اُفست  که هر يك از کتابفروشي همچنین در صورتي 

رساني تخلّفات کتابفروشي مزبور به  تب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايند، ضمن اطاّلچاز ک

ساير همکاران و مُوَزّعین موترم، از طري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّوادّية ناشران، و انجمن ناشران 

 نمايد. د از متخلّآ ميدانشگاهي و نیز مراجع قانوني و قضايي اقدام به استیفای حقوق خو

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّآ از قبیل موارد فـوق، 

و يا از طري   81903866649و  809 66494919 -0های  های انتشارات نوآور به شماره تلفـنمراتب را يا از طـري  

و يا از طري  منوی تماس با ما در سايت  info@noavarpub.com ايمیل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com  به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تضییع حقوق ناشر، پديدآورنده و نیز خود
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 فصل اول
 اسناد تجاری

 مقدمه

شخصي از ذمه مـديون بـه ذمـه    حواله عقدی است که به موجب آن طلب »دارد:  قانون مدني در تعريآ عقد حواله مقرر مي 604ماده 
 «گويند. گردد. مديون را مویل، طلبکار را موتال، شخص ثالق را موال علیه مي شخص ثالثي منتقل مي

شود حواله عقدی است که بین مویل و موتال واقع گرديده است. به عبارت ديگـر نیـاز بـه ايجـاب      که از اين تعريآ معلوم مي طوری به
باشد، بـه همـین لوـا      گردد ولي رضايت او شرط توق  عقد حواله مي موال علیه طرف عقد موسوب نميمویل و قبول موتال دارد. 

 «علیه. شود مگر با رضای موتال و قبول موال حواله موق  نمي»دارد:  قانون مدني اشعار مي 604ماده 
 ری به شرر ذيل درآمده است.در طول سالیان متمادی، استفاده از عقد حواله، تغییر شکل داده و به شکل اسناد تجا

 تعریف و فایده اسناد تجاری

شود که معرف طلبي با سررسید  اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبي برای توصیل اعتبار و قابل معامله بوده و به کلیه اسنادی گفته مي
 باشند. کوتاه مدت مي

ادی در قـانون تجـارت و قـوانین مخصـوی تعیـین شـده اسـت.        قانون تعريفي از اسناد تجاری ننموده ولي برای هريك از انواچ آن، مـو 
 مهمترين انواچ اسناد تجاری عبارتند از برات، سفته، چك، قبوض انبارهای عمومي و ...

گذاران در اکثر کشورها  باشند، لیکن قانون علیرغم اينکه اسناد تجاری اعتبار و مزايای اسناد رسمي را نداشته و در زمره اسناد عادی مي
نمايـد. ضـمناً بـرای اينکـه اسـناد تجـاری از اسـناد عـادی          اند که آنها را از اسناد عادی متمايز مي ايايي برای اينگونه اسناد قائل شدهمز

گذار تشريفاتي برای تنظیم و صدور آنها پیش بیني نموده که چنانچه سـندی دارای شـرايط مزبـور نباشـد سـند       مشخص گردند قانون
 مزايای مربوط به اين اسناد بهره مند نخواهد شد.تجاری تلقي نشده و از 

 باشند: مهمترين اسناد تجاری به شرر ذيل مي
انـد، اعـم از صـادرکننده، قبـول      کساني که به نووی از انواء در متن و ظهر برات يا سفته يا چك امضا نمـوده مسئولیت تضامنی:  -0

تواند جهت وصول طلب خـود بـه هـر يـك از      تضامني داشته و دارنده آن ميکننده، ظهرنويس يا ضامن در قبال دارنده سند مسئولیت 
 امضاءکنندگان منفرداً يا مجتمعاً مراجعه نمايد.

توانـد بـه موـق تقـديم دادخواسـت و حتـي قبـل از شـروچ          دارنده برات، سفته يا چك ميتقاضای صدور قرار تامین خواسته:  -2
قول امضاءکنندگان اسناد مذکور را بنمايد و دادگاه نیـز موظـآ بـه صـدور قـرار تـامین       رسیدگي، تقاضای توقیآ اموال منقول و غیرمن

 باشد. خواسته بدون اخذ خسارت احتمالي مي

باشد و روابط پايه بین امضاء کنندگان و ظهرنويسان و ادعای هر يك از آنها بر  اسناد تجاری في نفسه معرف طلب مي معرف طلب: -3
 که منجر به صدور سند تجاری شده است تاثیری در حقوق دارنده سند نخواهد داشت.ای  ديگری درباره معامله

حقوق مندرج در اسناد تجاری صرفاً با ظهرنويسي ساده و بدون رعايت تشريفات خای قابـل نقـل و انتقـال     قابلیت نقل و انتقال: -6
 باشد که مشرور آن در مبوق ظهرنويسي خواهد آمد. مي

گذار در قبال اين مزايا که برای دارنده سند قائل شده عالوه بر شرايط صوری که برای صدور سند تجاری پیش  انونعلیرغم موارد فوق، ق
بیني نموده، دارنده آن را موظآ به انجام تشريفاتي کرده که عدم رعايت آن تشريفات نه تنها ممکن است مزيت اسناد تجاری را از بین 

نمايد. برای مثال در خصوی سفته دارنده آن در  سئولیت بعضي از متعهدين پرداخت سند را نیز زائل ميای از مواقع م ببرد، بلکه در پاره
 بايستي رسماً اعتراض )واخواست( کند و بعد از اعتراض در مدت معیني، اقامه دعوی نمايد. صورت عدم وصول طلب خود مي

 توانند وجه اسناد تجاری را تقسیط نمايند. مواکم نمي -4

تواند قبـل از انقضـای مـدت، طلـب خـود را       دهنده نمي که برای ادای قرض سررسید تعیین شده باشد، قرض قوق مدني در صورتيدر ح
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گیرنـده   گیرنده توانايي قبل از انقضای مدت، طلب خود را مقالبه نمايد و اگـر در سررسـید قـرض    مقالبه نمايد و اگر در سررسید قرض
دهنـده را مهلـت داده و تقسـیط     تواند با توجه به شرايط مالي وی، مقالبات قرض شته باشد، دادگاه ميتوانايي پرداخت ديون خود را ندا

توانند  نمايد. لیکن چنانچه اسناد تجاری در مهلت مقرر واخواست و به استناد آنها نزد مراجع قضايي اقامه دعوی شده باشد، مواکم نمي
 ان، مهلت داده و تقسیط نمايند.مقالبات ذينفع اسناد تجاری را بدون رضايت آن

 برات

 تعریف و ماهیت حقوقی

دهـد   ای است که به موجب آن شخصي به شخص ديگر دستور مي برات نوشته»توان گفت  قانون تجارت برات را تعريآ ننموده ولي مي
کنـد بـراتکش يـا مویـل و      مـي  تا مبلغي را در وجه يا به حواله کرد شخص ثالثي در موعد معیني پرداخت کند. کسي که برات را صدر

 «شود. کند دارنده يا ذينفع برات نامیده مي علیه و کسي که مبلغ برات را دريافت مي پردازد براتگیر يا موال کسي که مبلغ برات را مي
، بـه دارنـده   باشد. برات صادره برای پرداخت دين يا دادن اعتبـار  صدور برات حاکي از وجود رابقه حقوقي بین براتکش و ذينفع آن مي

شود، لذا اگر براتکش به براتگیر دستور پرداخت وجه برات را در سررسید بدهد اين امر حاکي از آن اسـت کـه بـراتکش     برات تسلیم مي
 اوجه برات را در نزد براتگیر تامین نموده يا آنکه تا سررسید، وجه برات را به او خواهد رسانید. به همین ترتیب در هر زماني که برات بـ 

بايسـت نسـبت بـه     شود، مؤيد اين است که دارنده قبلي به دارنده برات بعدی ديني داشته که مي ظهرنويسي به شخص ثالق منتقل مي
 توان آن را با عقود معین مقايسه نمود. ادای آن اقدام نمايد. لذا تعهد ناشي از صدور برات، تعهدی است تجاری و نمي

 شرایط صدور برات

 برات عالوه بر امضاء يا مهر براتکش بايد دارای شرايط ذيل باشد:»دارد  مقرر مي 003ده قانون تجارت در ما
 قید کلمه )برات( در روی ورقه -9

 تاريه تورير )روز و ماه و سال(  -0

 اسم شخصي که بايد برات را تأديه کند. -3

 تعیین مبلغ برات -4

 تاريه تأديه وجه برات -4

 از اينکه مول اقامت موال علیه باشد يا مول ديگر.مکان تأديه وجه برات اعم  -6

 شود. اسم شخصي که برات در وجه يا حواله کرد او پرداخت مي -6

 «تصريح به اينکه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم اله است. -9

 قانون تجارت نیز ضمانت اجرای عدم قید شرايط مزبور مشخص شده است. 006در ماده 

 تقبولی یا نکول برا

قبولي برات عبارت است از تعهد براتگیر به اينکه وجه برات را در سررسید به دارنده برات ب ردازد که اين قبولي با امضـاء   قبولی برات:
کند. برای آنکه معلوم شود که آيا براتگیر حاضر به قبولي برات است يـا خیـر، دارنـده بـرات مکلـآ اسـت        يا مهر براتگیر توق  پیدا مي

ف مدت يکسال از تاريه تورير، قبولي آن را از براتگیر مقالبه نمايد و اال ح  رجوچ به ظهرنويسان و همچنین، برات دهنده حداکثر ظر
که وجه برات را به موال علیه رسانیده است، نخواهد داشت. ضمناً چنانچه برای تقاضای قبولي مدت بیشتر يا کمتر تعیین شـده باشـد   

دهنـده را   دت، قبولي برات را تقاضا نمايد و اال با توجه به مراتب فوق ح  مراجعـه بـه ظهرنويسـان و بـرات    دارنده برات بايد در همان م
 نخواهد داشت.

ضمناً قبولي بايد بدون قید وشرط باشد، در صورتي که قبولي مشروط نوشته شود برات نکول شده موسوب خواهد شد، بنابراين براتگیر 
 باشد. همچنین براتگیر پس از نوشتن قبولي ح  نکول ندارد. ئول پرداخت وجه برات مينويسد، مس در حدود شروطي که مي

 بايستي به موق ارائه برات قبولي يا نکول خود را اعالم نمايد. براتگیر مي
نکول شده تلقي چنانچه براتگیر صراحتاً در برات عدم قبولي خود را بنويسد يا اينکه برات را بقور مشروط قبول کند، برات  نکول برات:

 شود. مي
دارنده براتي که نکول شده است برای برای اينکه بتواند از مزايای برات استفاده کند بايد نکول برات را به وسـیله اعتـراض )واخواسـت(    

 تسجیل کند.
طلب خود بـه   براتي که نکول شود اعتبار آن مخدوش خواهد شد و به موق نکول، دارنده آن ح  دارد جهت وصول آثار نکول برات:



 های کارشناسی رسمی )رشته امور بانکی( تشریح کامل سؤاالت آزمون درسنامه و 01  

  

 براتکش يا ساير مسئولین سند مراجعه نمايد.

 سفته )فَته طلب( 

 تعریف

کند مبلغ معیني را در سررسید مشـخص يـا عندالمقالبـه در     سفته يا فته طلب سندی است که به موجب آن، صادرکننده آن تعهد مي
 وجه حامل يا شخص معین و يا به حواله کرد او پرداخت نمايد.

 سفتهشرایط صدور 

 فته طلب عالوه بر امضاء يا مهر بايد دارای تاريه و متضمن مراتب ذيل باشد:»دارد:  قانون تجارت مقرر مي 389ماده 
 مبلغي که بايد تأديه شود با تمام حروف -9

 گیرنده وجه -0

 «تاريه پرداخت -3

قانون تجارت ذکـر شـده اسـت. بنـابراين امضـاء سـفته از طـرف         389اين نکته به صراحت در ماده  الف( امضاء یا مهر صادرکننده:
 صادرکننده حاکي از اعالم قصد و اراده او بوده لذا هیچ سندی بدون امضاء صادرکننده آن معتبر نخواهد بود.

اين نکته که آيا تاريه بايد با تمام حروف نوشته  قانون تجارت فقط قید تاريه را ضروری دانسته است و به 389ماده  ب( تاریخ صدور:
ذلك قید روز، ماه و سال در تاريه صدور سفته ضروری است و اال سفته اعتبـار نداشـته و از عـداد     ای نکرده است. مع شود يا خیر، اشاره

 آن معین باشد.گذار از قید تاريه اين است که روز و ماه و سال  شود، زيرا منظور قانون اسناد تجاری خارج مي
شود و نوشتن نام و مشخصات  در سفته، گیرنده وجه شخصي است که سفته در وجه يا به حواله کرد او صادر مي پ( نام گیرنده وجه:

شود )دارنده سفته( را ذکر نکـرد و آن   توان نام کسي که سفته به نفع او صادر مي او تابع قواعد برات است اما برخالف برات در سفته مي
 صادر نمود. «وجه حامل»کند سفته را در  بیان مي 386که ماده  طور

 پرداخت مبلغ مندرج در سفته ممکن است به رويت )عندالمقالبه( يا به تاريه معین باشد.: ت( تاریخ پرداخت )سررسید(
طرف دارنده، مبلـغ منـدرج در   پس از قید اين کلمه در متن سفته، متعهد مکلآ است به موق ارائه آن از : به رويت )عندالمقالبه( -9

 سفته را در وجه ذينفع ب ردازد.
هـای   تعهدنامه سـفته »های عندالمقالبه تضمیني، الزم است شعب نسبت به تنظیم  به هنگام اعقای تسهیالت به مشتريان و اخذ سفته

نوعي سررسید بوده و بانك  «عندالمقالبه»)فرم شماره الآ( اقدام نمايند. توضیواً اينکه براساس مقررات قانون تجارت  «عندالمقالبه
 سازد. را از درج سررسید مجدد يا قید تاريه خای بي نیاز مي

بديهي است در صورتي که تعهدنامه مذکور به امضای متعهدين سفته و ضامنین آنها نرسـیده باشـد، جهـت اطـالچ متعهـدين سـفته از       
و ارسال اظهارنامه رسمي از طري  مراجع قضايي به متعهـدين سـفته اقـدام    بايستي نسبت به تکمیل  مقالبه وجه توسط دارنده آن، مي

 ب(  های مزبور از تاريه ابالغ اظهارنامه به متعهدين مواسبه خواهد شد. )فرم شماره  نمود و زمان واخواست سفته
 تاريه معین: پرداخت وجه سفته ممکن است به روز معیني موکول شده باشد. -0

قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است. اما عدم رعايت اين امر سفته  389ماده  9بند  ث( مبلغ سفته:
نمايد. در واقع، اگر چه بند يك ماده مذکور صراحت دارد که مبلغ قابل تأديه در سفته بايد به تمام حروف باشـد،   را از اعتبار ساقط نمي

 ضمانت اجرايي پیش بیني نشده است. لیکن برای عدم قید مبلغ به حروف،
توان مول پرداخت وجـه   در قانون تجارت ذکر مکان تأديه وجه سفته پیش بیني نشده است، بنابراين مي ج( مکان تأدیه وجه سفته:

 سفته را اقامتگاه متعهد و يا مول ديگری تعیین نمود.
وی سررسـید، ظهرنويسـي، مسـئولیت تضـامني امضـاءکنندگان،      قانون تجارت، تمام مقررات راجع به برات در خص 381براساس ماده 

 الرعايه است. پرداخت، حقوق و تکالیآ ذينفع و واخواست در مورد سفته نیز الزم

 ضمانت در سفته

ضمانت در سفته عبارت است از تعهد شخص ثالق مبني بر اينکه با يك يا چند نفر از امضاءکنندگان سفته در سررسید، وجـه سـفته را   
نمايد که از چه شخصي ضمانت نموده در غیر اين صـورت    اخت خواهد نمود. ضمانت مزبور تضامني بوده و ضامن معموالً تصريح ميپرد

ضامني کـه  »دارد:  قانون تجارت مقرر مي 041مانند اين است که ضامن از صادرکننده سفته ضمانت نموده است. لذا قسمت اخیر ماده 
 «یه يا ظهرنويس را کرده فقط با کسي مسئولیت تضامني دارد که از او ضمانت نموده است.ضمانت برات دهنده يا موال عل
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 ظهرنویسی

باشد. برای آنکه حقوق ذينفع بعدی تامین شـود ايـن انتقـال بـه وسـیله ظهرنويسـي        سفته نیز مانند ساير اسناد تجاری قابل انتقال مي
توان گفت ظهرنويسي وسیله انتقال سفته بوده که از طريـ    ه است، لیکن ميگیرد. قانون تجارت ظهرنويسي را تعريآ ننمود صورت مي

گردد به اين جهت در اصقالر حقـوق   گیرد. نظر به اينکه اين انتقال در ظهر ورقه قید مي امضاء و تسلیم آن به دارنده جديد صورت مي
 نامند. تجارت اين عمل را ظهرنويسي مي

ذلك ظهرنويسي فقط با امضاء ظهرنويس معتبر بوده  به مفهوم رضايت او به انتقال سفته است معهمانقور که ظهرنويسي در ورقه سفته 
 گردد. و مهر او موجب انتقال سفته نمي

قانون تجارت، هرگاه در ظهرنويسي تاريه مقدمي توسط ظهرنويس قید گردد، ظهرنويس مزوّر شناخته شده و مشمول  049طب  ماده 
 باشد. سالمي در خصوی جعل و تزوير ميقانون مجازات ا 403ماده 

 اعتراض )واخواست( 

دارنده سفته برای اينکه بتواند از مزايای اسناد تجاری برای وصول طلب خود که در سررسید مواجه بـا عـدم پرداخـت گرديـده اسـت،      
بايستي اثبات کند که جهت وصول طلب خود به متعهد سفته مراجعه، لیکن بدهکار از پرداخت وجه آن امتناچ نموده  استفاده نمايد، مي

ای است که با رعايت شرايط مقرر در قـانون تجـارت تنظـیم و يـا از طريـ  مراجـع قضـايي ابـالغ          وسیله نوشتهاست. اثبات اين امر به 
 گويند. مي« اعتراض عدم تأديه يا واخواست»آيد. نوشته مذکور را در قانون تجارت  گردد، به عمل مي مي

نموده و ذينفع سفته مکلآ است جهت حفـ  حقـوق خـود،    بي نیاز ننامه  فوت و ورشکستگي متعهد سفته، دارنده را از تنظیم واخواست
 های مورد بوق اقدام مقتضي به عمل آورد. نسبت به واخواست نمودن سفته

 بايستي حاوی نکات ذيل باشد: مينامه  واخواست
 تصوير متن و ظهر سفته )برات(  -9

 امر به تأديه وجه سفته )برات(  -0

شود و در دو نسخه ديگر با قید مراتب ابالغ بـه دفتـر    که يك نسخه اصلي به متعهد ابالغ ميحداقل در سه نسخه تنظیم نامه  واخواست
 گردد. دادگاه اعاده گرديده که يك نسخه در آنجا بايگاني و نسخه ديگر به ذينفع سفته جهت تقديم دادخواست حقوقي تسلیم مي

باشد. اگر  از تاريه سررسید )حداکثر نه روز پس از سررسید( ميمهلت قانوني جهت واخواست نمودن سفته )برات( حداکثر ظرف ده روز 
 روز دهم تعقیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

 نحوه واخواست سفته )برات( 

 باشد. مهلت قانوني جهت واخواست نمودن سفته )برات( حداکثر ظرف ده روز از تاريه سررسید )حداکثر نه روز پس از سررسید( مي -9

باشد، لیکن نسبت به هر سفته )برات( با رعايت اعتبـار امضـاءکنندگان،    گرچه مهلت واخواست سفته )برات( به اختیار روسای شعب مي
حسن شهرت آنها و مقتضیات بازار در مهلت مقرر اقدام قانوني به عمل آورده مگر آنکه ضرورت يا منافع بانك ايجاب کند کـه زودتـر از   

ذلك به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بانك و از نظر جلب رضايت و تامین منـافع مشـتريان اصـلح     ت شود. معپايان مهلت، واخواس
باشـد روز   09/6/9369است در صورت عدم پرداخت وجه سفته )برات( در پايان روز نهم بعد از سررسـید )بقـور مثـال اگـر سررسـید      

روز مهلت قانوني واخواست برات و سفته تعقیل باشد روز بعد از تعقیل يـا   خواهد بود و چنانچه آخرين 38/6/9369واخواست حداکثر 
 های صادره را تسلیم دادگستری مول نمايند. نامه روز بعد از تعقیالت( اقدام به واخواست نموده و با رعايت مقررات مربوطه، واخواست

پذير بوده و در صورت انقضاء مهلت مزبور ح  اقامه  نويسان امکاننظر به اينکه قانوناً از تاريه واخواست تا يکسال اقامه دعوی علیه ظهر
های ابالغ شده  نامه رود و با توجه به اينکه اقامه دعوی مستلزم اعاده واخواست دعوی دارندگان برات، علیه ظهرنويسان به کلي از بین مي

حائز اهمیـت  برات و سفته، بانك يا مشتری باشـد از اينکه ذينفع ها به بانك اعم  نامه باشد، بنابراين مراقبت در ابالغ و اعاده واخواست مي
 است.
گـردد. پـس از ابـالغ     نامه )در سه نسخه( ، فهرست آن تهیـه، سـ س جهـت دادگسـتری موـل ارسـال مـي        پس از تنظیم واخواست -0

نامه ابالغ شـده را بـه ضـمیمه     نامه به متعهد، مجدداً به شعبه واخواست کننده مرجوچ و شعبه موظآ است که برگ واخواست واخواست
 اصل سفته )برات( ، پس از اخذ رسید به مشتری )ذينفع( مسترد نمايد.

 مقررات قانونی راجع به هزینه واخواست سفته )برات( 

ه % بقیـ 9% آن به نفع صندوق )ب( اداره کل تصفیه امور ورشکستگي و 9% مبلغ اسناد مذکور بوده که 0هزينه واخواست سفته يا برات، 
 گردد. نیز به حساب درآمد عمومي کشور منظور مي


