كنوانسيونهاي ژنو 7 ،ژوئن 1930
در مورد

سفته و برات
قرارداد اول
كنوانسيون راجعبه قانون متحدالشكل
درخصوص
بروات و سفتهها ـ ژنو 7 ،ژوئن 1930
ضميمه اول

قانون متحدالشكل بروات و سفتهها
فصل نخست
در برات

بخش 1
در تنظيم و شكل ظاهري [يا مندرجات]
1
برات
ماده 1
متن برات بايد متضمن موارد زير باشد:
1ـ عنوان «برات»2مندرج در مـتن نـند
به همان زبان بهكار گرفته شـد

در مـتن

آن.
1. Bill of exchange.
" "créationبـه مننـا
 .2در متن فرانسـو كنوانسـنون ژا
«تنظنم» (يا تأننس) بهكار گرفتـه شـد انـا .از ظ ـا
«صــدژر» ) (emissionمســتم ت ت قــ دژ عمــي حقــو
حقــو
جداگانه ،ينن تنظنم نند ) (créationژ تسمنم يا ""remise matérielle
نفـ
م باشد ،بهن و كه اگر برات پـس از تنظـنم بـه
ژاگذار نشود ،صدژر مصداق پندا نم كند .در متن انگمنس
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2ـ دنتور بدژن
مبمغ

نـد ژ شـرپ پردا ـا

مننن.

3ـ نات شخص

كه بايـد ژجـه نـند را

بپردازد (براتگنر).
 .4تنننن نررنند [يا زمان تأديه].
 .5اننكاس م ي پردا ا [يا م م

كـه

پردا ا در آنجا بايد بهعمي آيد].
 .6نات شخص

كه مبمغ بايـد در ژجـه
شود.

يا به حواظه كرد اژ كارناز

 .7تنننن تاريخ ژ م ي تنظنم نند.
 .8امضا

شخصـ

كـه بـرات را صـادر

م نمايد (براتكش).
ماده 2
نند
در ماد

كه فا د يك

بي باشد اعتبار

را ندارد ،به انتثنا
ـ براتـ
مشخص نشد

از شـراي
انون

موارد

مـذكور
براتـ

يي:

كـه در آن تـاريخ پردا ـا

انا به رؤيا تمق

م گردد.

ـ در صورت عدت تصريح ،م ي مننكس در
مقابي نات براتگنر ،مكان تأديه مبمـغ ژ
كنوانسنون كه ضمنمه انا كممه " "issueدر مقابي " "créationآمد
انا كه مانند " "foundingمننـا «تنظـنم» ژ نـه «صـدژر» را
دربردارد .در اين صورت ،تسمنم نند يـا " "deliveryاصـوً از
ظ ا اين مقررات م بايد از مفاهنم فوق جدا گردد.
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در عنن حال م ي ا اما پردا اكنند

فـر

م شود.
ـ برات

كه در آن م ـي صـدژر مشـخص

نباشــد ،مكــان مــذكور در مقابــي نــات
براتكش ،م ي تنظنم آن م سوب م گردد.
ماده 3
ممكن انا بـرات بـه حواظـهكرد

ـود

براتكش باشد.
ممكن انا برات عهد

بـراتكش تنظـنم

شود.
ممكن انا برات به حسـاب شـخص لاظـ
صادر گردد.
ماده 4
برات ممكن انا در م ـي ا امـا شـخص
لاظ

يا در مكان

در آن ژا

كه ا امتگا

انا يا در جـا

براتگنـر

ديگـر

ابـي

پردا ا باشد.
ماده 5
ژ ت

كه برات به رؤيا يا بـه ژعـد

ـد
ـراتكش م توانـ
ـد ،بـ
ـا باشـ
از رؤيـ
نمايد كه به مبمـغ

ـد
نـ

ابـي پردا ـا بهـر
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واهد گرفا .در مورد ناير بـرژات،

تنم

كان ظم يكن تمق

چننن شرط

نرخ بهر

بايـد در مـتن نـند منـنن

شود .در صورت عدت
ژ بالالر
بهر
تنم

م شود.

كر آن ،اصي شرپ باطي

واهد بود.
موصوف از تـاريخ تأنـنس بـرات

م گنرد ،مگـر اينكـه م بدز زمـان
مننن شد

ديگر

باشد.

ماده 6
ژ ت

كه مبمغ

به حرژف ژ

ابي پردا ا در بـرات

اعداد مننكس شد

ژ منـان آن

دژ ا تالف باشد ،مبمغ مصرح به حرژف ،ژجه
ابي پردا ا

واهد بود.

چنانچه مبمغ

ابي پردا ـا در بـرات

بنش از يك بار به حرژف يا به عدد نوشته
باشد ،در صورت ا ـتالف ،مبمـغ كمتـر

شد

ابي پردا ا م باشد.

ژجه

ماده 7
در صــورت كه بــرات متضــمن امضــا
اشخاص
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متنهـد

ود بهژننمه يك بـرات هسـتند يـا

نمودن

برات متضمن امضـاها
متضمن امضا

اشخاص

مجنـول باشـد ،يـا
ژ يا امضاهاي

ناظ

ـر
باشد كـه بنـا بـه دًيـي ديگـ
امضاكنند

يا كسان

نتـوان

را كه به نماينـدگ

از طرف آنان برات امضا شد

انـا متنهـد

نمود ،مسئوظنا اشخاص ديگر

كه بـرات را

امضا كرد اند ،اعتبـار

ـود را از دنـا

نم دهد.
ماده 8
هركس امضا
شخص

ود را بهعنوان نمايند

در ژر ه برات مـننكس نمايـد بـدژن

اينكه

انونا ا تنار چنـنن عممـ

را از

جانب اژ داشته باشد ،مثي ديگر متنهـدان
ـند را
ـه نـ
ـر ژجـ
ـا ،ژ اگـ
ـئول انـ
ـند مسـ
نـ
حقوق همان شخص

پردا ا كند دارا

بود كه از جانب اژ مدع
انا .همنن

اعد

در مورد نمايند ا

از حدژد ا تنـارات
جار

نمايندگ

واهد
بـود
كـه

ـود تجـاژز نمـود ،

انا.

ماده 9
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بوظ

براتكش ضامن

ژ پردا ـا بـرات

انا.
ممكن انا بـراتكش مسـئوظنا در ا ـذ
برات را از

بوظ
هر شرط

ود نمب نمايـد ،امـا

كه بـهموجب آن ضـمانا م نـي در
گردد ،كان ظم يكن تمق

پردا ا نند نا
واهد شد.

ماده 10
اگر برات

كه هنگات صـدژر،

هنوز تكمني نشد
بم

تواف

چننن توافق

انـا ،بـهن و

متن آن
غنـر از

طرفنن كامي شود ،عدت رعايـا
عمنـه دارنـد

نند مسـمو

ننسا ،مگر اينكه شخص ا نر ماظكنا بـرات
را با نوء ننا ت صني نمود

ژ يا در بـه

دنا آژردن آن تقصنر عمد ا

مرتكـب شـد

باشد.

بخش 2
در پشتنويسي
ماده 11
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برات را ،ژظو اينكه صراحتا

هر نو

به حواظهكرد صادر نشد
ظهرنويس

باشد ،م توان با

منتقي نمود.

در مورد

ـراتكش عبـارت «بـدژن
كه بـ

حواظهكرد» مشابه آن را در متن برات
نمود

ند

انا ،اين نند بهصورت انتقال ناد

ـاد
ژ با آلار مترتب بر انتقال نـ

ابـي

ژاگذار به غنر م باشد.
ممكن انا برات به نف
از اينكه
نف

بول نمود

براتگنر ،اعم

باشد يـا نـه ،بـه

ود براتكش يا هر صاحب امضا

در نند ،ظهرنويس
به نوبه

ديگـر

گردد .اين اشخاص ننـ

ود مجـاز بـه ظهرنويسـ

مجـدد

واهند بود.

ماده 12
ـدژن
ـد بـ
بايـ

ظهرنويس ـ
باشد .هر شـرط

كـه پشانويسـ

نمايد ،كان ظم يكن تمق
ظهرنويس

ج ئ

ظهرنويســ
ظهرنويس

نفند

ـرپ
ـد ژ شـ
نـ
را مقنـد

م گردد.

باطي ژ بالالر انا.

در «ژجــه حامــي» در حكــم
واهد بود.
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ماده 13
ظهرنويســ
برگها

بايــد در رژ

بــرات يــا

كه ضمنمه آن م گردد نوشته شـود.

ظهرنويس

بايد به امضا

در ظهرنويس

ظهرنويس برند.
نفـ

ممكن انا

مشـخص

تنهـا مت ضمن امضـا

نشد

يا ظهرنويسـ

مطم

ظهرنـويس باشـد (نـفند امضـا) .در
زمان

صورت ا نر ،ظهرنويس

كه در پشا برات يا در رژ

منتبـر انـا
برگـه ضـمنمه

آن مننكس گردد.
ماده 14
ظهرنويس
ناش

نـبب انتقـال كمنـه حقـوق

از برات م گردد.
اگر ظهرنويس

بهعمي آمد
1ـ

بـه ن ـو نـفند امضـا

باشد ،دارند

سما پر نشد

با نات شخص ديگر

نند م تواند:

را با نات

ود يـا

تكمني نمايد؛

2ـ نند را مجددا بهصورت نفند امضـا
يا جها شخص مننن
3ـ بدژن تكمني
ظهرنويس

ظهرنويس

كند؛

سما پر نشد

آن ،بـرات را بـه شـخص لـاظث

انتقال دهد.
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ماده 15
در صورت عدت ژجود شرپ
بوظ

ضامن ت صني

الف ،ظهرنويس

ژ پردا ا نند انا.

ظهرنويس م تواند ظهرنويس
نه

جديـد را

كند .در اين صورت ،ظهرنويس هنچگونه

تنهــد

نســبابه اشخاصــ

ظهرنويس

كــه نــند بــا

به آنها منتقي م گردد ،نخواهد

داشا.
ماده 16
متصرف برات دارند

انون

انا مشرژپ بر اينكه حقوق
از طري

تسمسي ًينقط

آن م سوب

ود بر نند را

ظهرنويسنها البات

ـرين ظهرنويسـ ،
ـه آ ـ
ـو اينكـ
ـد ،ژظـ
نمايـ
نــفند باشــد .در ايــن

ظهرنويســ
پشانويسنها

صــوص

م ذژف كـان ظـم يكـن تمقـ

م گردد .در مورد كـه متنا ـب ظهرنويسـ
نفند ،ظهرنويس

ديگر

صورت پذيرد ،صاحب

امضا در اين ظهرنويس  ،ماظك برات تونـ
ظهرنويس

نفند م سوب

در صورت
نسبابه برات
حقوق

واهد شد.

كه به هر عما ماظكنا شـخص
نمب گـردد ،دارنـد ا

ود را بر نند به طريـ

كـه

مـذكور در
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فوق [پاراگراف اژل] لابا نمايـد ،ممـ ت
به بازگرداندن آن ننسا ،مگر اينكه برات
را با نوءننا ت صني كرد

ژ يا اينكه در

به دنا آژردن آن مرتكـب تقصـنر عمـد ا
باشد.

شد

ماده 17
امضاكنندگان برات
طرح دعو
دارند

شد

كـه عمنـه آنهـا

انا نم تواننـد در مقابـي

برات به رژابـ

صوصـ

ـدگان
ـا دارنـ
ـا بـ
ـراتكش يـ
بـ

ـود بـا

بمـ

انتناد كنند .مگر آنكـه دار ند

ـرات
بـ
هنگـات

دريافا برات با نوءننا به زيان بـدهكار
[يا مسئول پردا ا] عمي كرد

باشد.

ماده 18
هنگام

كه ظهرنويس

متضـمن عبـارات

"value in collection", "by procuration" "for collection",

[بهمننا

«ژصوظ » يا «بهعنوان ژكاظـا»]

يا هر عبـارت ديگـر كـه حـاك

از ژجـود

انـا باشـد ،دارنـد

م توانـد

نمايندگ

تمــات حقــوق ناشــ

از بــرات را اعمــال

نمايــد ،امــا در ظهرنويســ
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آن تنهــا

م تواند بـهعنوان ژكاظـا در ژصـول عمـي
كند.
در اين صـورت ،مسـئوًن نـند اجـاز
دارنــد فقــ

را كــه

همــان ايراداتــ

م توانند عمنه ظهرنويس ا امه كننـد ،در
مقابي دارند
نمايندگ

نن
بـرا

عنوان نمايند.
ظهرنويسـ

بـهعنوان

ژكاظا ،با برگ موكي يا حدژث عدت اهمنـا
انون

اژ پايان نم يابد.

ماده 19
هنگام

كه ظهرنويس

متضـمن عبـارات

"[ "value in security", "value in pledgeجها ژلنقـه يـا
جها رهن] يا هر عبـارت ديگـر
ژجود ژلنقه باشد ،دارند

حـاك

از

م تواند تمـات

حقوق مننكس در نند را به اجـرا درآژرد،
اما ظهرنويس
امكانپذير

اژ تنهـا بـهعنوان ژكاظـا

واهد بود.

مسئوًن نند نم توانند ايرادات
انتناد ناشـ

از رژابـ

شخصـ

ظهرنويس را در برابر دارند
نمايند ،مگر اينكه دارند

ابي

ـود بـا
نن

عنـوان

هنگات دريافا

برات عاظما ژ عامدا به زيان مديون عمـي
كرد

باشد.
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ماده 20
ظهرنويس
آلار ظهرنويس
ظهرنويسـ

بند از نررنند ژاجد همـان
بي از موعد انا .منـذظك

ـرا
ـد از اعتـ
بنـ

ـه
ـدت تأديـ
عـ

[پرژتسا] يا پس از اتمات مهما انجات آن
ـك انتقـال طمـب نـاد
تنها اعتبار يـ

را

دارد.
در صورت عدت البات

ـالف ،ظهرنويسـ

بدژن تـاريخ ،ظهرنويسـ
مهما انجات اعتـرا

بـي از پايـان

عـدت تأديـه م سـوب

م شود.

بخش 3
در قبولي
ماده 21
تا نررنند م توانـد بـرات را تونـ
يـا بهژنـنمه شخصـ

دارند

ا تنار اژنا جها ا ـذ
براتگنر در ا امتگا

ـه نـند در
كـ

بـوظ

اژ رنانند.

ماده 22
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ـراتكش م توانـد شـرپ
در هر برات ،بـ
نمايد كه نند ،در مهما منـنن يـا بـدژن
آن ،بايد به رؤيـا براتگنـر بـرا
بوظ

برند.

به انتثنا

مورد برات

در م ي ا اما شخص لاظ
به غنر از ا امتگا
ژعد

ا ـذ

ابي پردا ـا

يا در م ي ديگر

براتگنر يا برات به

از رؤيا ،براتكش مجاز انـا ارائـه
بوظ

نند را جها

من

كند.

براتكش همچننن م تواند
كه نند

نـد نمايـد

بي از گذشـا مـدت زمـان منننـ

ابي ارائه جها ا ذ

بوظ

نخواهد بود.

هر ظهرنويس مجاز انا با تنننن مهما
ـرات بايـد
يا بدژن آن شرپ نمايـد كـه بـ
ا ـذ

برا

بـوظ

بـه رؤيـا [براتگنـر]

برند.
ماده 23
برات به ژعـد

از رؤيـا بايـد ظـرف

مهما يك نال از تاريخ نـند جهـا

بـوظ

[به براتگنر] ارائه شود.
صادركنند

م تواند اين مـدت را كـم

يا زياد نمايد.
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ممكن انا اين مهما تون
هم كوتا

ظهرنويسـان

گردد.

ماده 24
براتگنر م تواند تقاضـا نمايـد كـه
نند فردا
ژ

پس از رؤيا ،برا

ارائه شود .ايراد

نفنهـا در بـرات

داير بر اينكه به تقاضا
الر داد

انا

نشد

بار دژت به
ترتنـب

بـوظ

ابي انتناد نخواهـد

بود ،مگر آنكه در وانـا م بـور در بـرگ
[پرژتسا] مننكش شد

اعترا

ـد
دارنـ

باشد.

ـا
ـرات را جهـ
ـا بـ
مم ـ ت ننسـ

ارائــه ژ ا ــذ

بــوظ

تســمنم براتگنــر

نمايد.
ماده 25
بوظ
بوظ
ژا

در رژ

بـرات مـننكس م شـود.

با كممه " [ "acceptedبول انا] يا هر
منادل ديگر نوشته م شود.

امضــا

بوظ

به

براتگنــر م رنــد .امضــا

مطمــ

از

ـوظ
بـ

ـر در رژ
براتگنـ

ـاك
ـرات حـ
بـ

اژنا.
كه برات به ژعد

از رؤيـا

در مورد

ابي پردا ا انا يا در مـورد

كـه نـند

276



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

براناس شرپ
م دژد

اص

ـمه زمـان
بايد در فاصـ

جها ك سب

ارائه شود،

بـوظ

بوظ

[بـه براتگنـر]

بايد ژاجد تـاريخ رژز
تقاضـا

ا ذ آن باشد ،مگر آنكه دارنـد

نمايد كه تاريخ رژز رؤيا بهعنوان تاريخ
مـننكس گـردد .اگـر

بوظ

تاريخ باشد ،دارند
رجو

بـدژن

بـوظ

بايد جهـا حفـح حـ

ود نسبابه ظهرنويسـان ژ بـراتكش،

رنما عدت
اعترا

كر تاريخ را از طريـ

[پرژتسا] در موعد

انجـات

ـانون

م ـرز

نمايد.
ماده 26
بوظ

ژ بدژن شرپ نوشـته

اصوً مطم

م شود ،اما براتكش م تواند آن را م دژد
به يك ج ء از مبمغ

ابي پردا ا نمايد.

هر تغننر ژ ت ول ديگر يا هر شرپ كه
همرا

بوظ

مشنر بر عدت

در مـتن بـرات حاصـي گـردد
بول انا .منذظك

در حدژد عبارات

بوظ

نوشته انا ،مسئوظنا

بولكنند

ود يا شـرط

كـه

واهد داشا.

ماده 27
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هنگام كه براتكش در رژ
تأديه ديگر

نـند ،م ـي

غنر از م ي ا اما براتگنـر

را ،بدژن تنننن شخص لاظث
ژجه بايد كارناز

كه در ن د اژ

شـود مشـخص م نمايـد،

ـا را
م ال عمنه م تواند م ي پردا ـ
در زمان

بوظ

ـود

مننن كند .در صـورت عـدت

تنننن آن ،براتگنر مسئول تأديه ژجـه در
م ــي پردا ــا مــننكس در نــند م ســوب
م

گردد3.

در صــورت
براتگنر

كــه بــرات در ا امتگــا

ابي پردا ا باشـد ،شـخص ا نـر

ـتن
ـد در مـ
ـاد  27بـهنظر م رنـ
ـما اژل مـ
 .3در مـورد سـ
انگمنس اشتباه رخ داد باشد .متن فرانسو اين مـاد
چننن انا:
"Quand le tireur a indiqué dans la lettre change un lieu de paiement autre que celui du domicie
du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors
de l'acceptation".
در اينجا "l'" ،به "( "lieu de paiementم ي پردا ا) ،ژ نه به ""tiers
(شخص لاظ ) كه به دنتور براتكش پردا ـا بايـد نـ د اژ
بهعمي آيد منطوف م گردد (نك :ترجمه فوق).
حال آنكه در متن انگمنس آمد انا:
"When the drawer of a bill has indicated a place of payment other than the domicile of the
drawee without specifying a third party at whose address payment must be made, the drawee
"may name such third party at the time of acceptance

ينن «هنگام كه براتكش در رژ نند ،م ي تأديـه ديگـر
را غنر ا ز م ي ا اما براتگنر ،بدژن تنننن شـخص لـاظث
كه ن د اژ ژجـه بايـد كارنـاز شـود ،مشـخص م نمايـد،
م العمنه م تواند اين شخص لاظ را ود در زمان بـوظ
ـر لـانو ژ
مننن كند» .در حاظ كه انتخاب شخص لاظ فـ
برا بـراتكش درنظـر گرفتـه شـد انـا ژ ارتبـاط بـا
براتگنر ندارد.
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م تواند ضمن دادن

ديگـر

بوظ  ،نشـان

ـرات مشـخص
را در همان م ي جها تأديـه بـ
نمايد.
ماده 28
با انجات

بـوظ  ،م العمنـه متنهـد

م شود مبمغ برات را در نررنـند پردا ـا
كند.
در صورت عدت پردا ـا دارنـد  ،ژظـو
اينكه شخص براتكش باشد ،دارا
دعو

ناش

از بـرات عمنـه

جها آنچه كه مطاب

ح

ا امه

بولكننـد

مـواد  48ژ 49

ژ

ابـي

مطاظبه انا ،م باشد.
ماده 29
اگر م العمنه كه
برات نوشته انا
آن را ممغ

ـود را در

بـوظ

بي از بازگرداندن نـند

نمايد ،برات نكول شد

م گردد .در صورت عدت البـات
ـا
ـه اظغـ
ـا كـ
ـراين انـ
بـ
انترداد برات ژا

شد

ـالف ،فـر

ـوظ
بـ

ـنش از
پـ

انا.

منذظك در صـورت كه براتگنـر
ـد
ـه دارنـ
ـا بـ
ـود را كتبـ
ـ
صاحبان امضا

نند اطـال

م سوب

بـوظ

ـا يكـ
يـ

داد

از

باشـد ،در
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ـراي ]
ـارات [شـ
ـدژد عبـ
حـ
مقابي آنها مسئوظنا

ـود در
ـ

ـوظ
بـ

واهد داشا.

بخش چهارم
در ضمانت
ماده 30
سـمت

ممكن انا پردا ا تمات يا

از

مبمغ برات ضمانا شود.
اين ضمانا تون
صاحبان امضا

شخص لاظ

يا يك

از

برات بهعمي م آيد.

ماده 31
ضمانا يا در رژ
ضمنمه داد

برات ژ يا رژ

م شود.

ضمانا بهژننمه كممات «جهـا
يا هر فرمول منادظ
تون

برگ

تضـمنن»4

بنان م گردد .ضمانا

ضامن امضا م شود.
جــ

در مــورد

امضــا

بــراتكش يــا

براتگنر ،ضمانا صرفا با امضا
برات ت ق

رژ

يافته تمق

ضـامن در

م گردد.

4. Good as aval.
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بايد مشخص شود كه ضـمانا بـرا

چـه

ـدت
بهعمي م آيد .در صورت عـ

كـر،

شخص

ـا بـراتكش
بر اين انا كه تضـمنن جهـ

فر

شد

داد

انا.

ماده 32
ضامن به همان ن ـو كـه مضـمون عنـه
مديون انا ،مسئول

واهد بود.

مسئوظنا ضامن همـوار
ژظو تنهد

اعتبـار دارد
انا به

را كه اژ تضمنن نمود

هر دظني ،به غنر از ايراد مربوپبه شـكي
ظاهر

[يا مندرجات] نند ،باطي باشد.

ژ تــ

كــه ضــامن مبمــغ بــرات را

بپردازد ،دارا

كمنه حقوق ناش

از نند،

در مقابي مضمون عنه ژ در برابر اشخاصـ
كه نسبابه شخص ا نـر در بـرات مسـئوظنا
دارند ،م گردد.

بحش 5
در سررسيد
ماده 33
برات ممكن انا بـه صـور زيـر

ابـي

پردا ا باشد:
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به رژيا؛
به ژعد

از تاريخ رؤيا؛

به ژعد

از تاريخ نند؛

در رژز مننن.
برات

كه دارا

نررنند نو

ديگر يا

ـد ،باطـي ژ
چند نررنـند پشـا نـرهم باشـ
بالالر انا.
ماده 34
برات ب ژعد
اين نو

فورا

ابي پردا ا انا.

برات بايد ظرف يك نال از تاريخ

صدژر جها پردا ـا ارائـه شـود .بـراتكش
م تواند اين مدت را كم يا زياد نمايـد.
اين مواعد تون

ظهرنويسان هم

ابي كاهش

انا.
براتدهند
برات ب ژعد

م تواند

نـد نمايـد كـه

نبايد پنش از موعـد منننـ

به رؤيا [براتگنر] برند .در اين مـورد،
مهما ارائه نند از تـاريخ مـذكور شـرژ
م گردد.
ماده 35
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ـد
ـه ژعـ
ـرات بـ
ـند بـ
نررنـ
رؤيا ،به مأ ذ تاريخ
اعترا

بـوظ

ـاريخ
از تـ
يـا تـاريخ

نكول مننن م شود.

در صورت فقدان اعترا
كه به

آنجاي

چننن تمق

[پرژتسا] تـا

بولكنند

م شود كه

مربـوپ م گـردد

بوظ

بـدژن تـاريخ

در آ رين رژز مهما ارائـه جهـا ا ـذ آن
بهعمي آمد

انا.

ماده 36
نررنند برات
چند ما

كه به فاصـمه

يك يـا

پـس از صـدژر يـا پـس از رؤيـا

ت رير شد

انـا

باشد همان رژز از مـاه

كه پردا ا در آن رژز بايد صورت پـذيرد.
در صورت عدت

كر رژز تأديه ،موعد بـرات

آ رين رژز از همان ما

واهد بود.

در صورت كه برات به فاصـمه
چند مـا

يك يـا

ژ نـنم از صـدژر يـا از رؤيـا

تنظنم شود ،ابتـدا بايـد ماههـا

كامـي

احتساب گردد.
ـرا
اگر نررنـند بـ
[ننمه

آغـاز يـا ننمـه

انويه ،ننمه فوريه ژ غنـر ] يـا

پايان ما

تنننن شود ،اژل ،پان دهم يـا

آ رين رژز آن ما

مورد نظر م باشد.
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عبارات «هشا رژز» يا «پـان د

رژز»

بنانگر يك يا دژ هفته ننسا ،بمكه صـرفا
يك مهما هشا رژز

يا پان د

رژز

م سوب

م شود.
اصطالح «ننم مـا » بـه مننـا
رژز

پان د

مهمـا

انا.

ماده 37
ـه رژز
ژ ت كه پردا ا برات موكـول بـ
ـنن در م مـ
منـ
تقويم

ـد
گرديـ

ـه دارا
ـا كـ
انـ

غنر از تقويم م ي صدژر م باشـد،

رژز پردا ا برانـاس تقـويم م ـي تأديـه
مننن

واهد شد.

اگر نررنـند برات كـه جهـا مبادظـه
منان دژ م ي با تقويمها
انا ،به ژعد

شد

مختمـ

تنظـنم

ـند باشـد،
از تاريخ نـ

زمان صدژر برات ،رژز مقارن تقـويم م ـي
صدژر در تقويم م ي تأديه درنظـر گرفتـه
ـاس تننـنن
م شود ژ نررنند بـر همـان انـ
م گردد.
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مهما ارائه برات [به براتگنر] ننـ
مطاب

واعد بند فوق

اگر طب
يا حت

ـرات ژ
شرپ مندرج در مـتن بـ

مطاب

رژش ديگر

ابي م انبه انا.

عبارات متن نند ،مقررات ژ

مورد نظر طرفنن بـود

باشـد،

[همان منتبر انـا ژ] مقـررات فوقاظـذكر
اعمال نخواهد شد.

بخش 6
در پرداخت
ماده 38
دارند

برات كه پردا ا آن موكول به

رژز مننن يا به ژعد
از تاريخ رؤيا شد

از تاريخ صدژر يـا
انـا ،بايـد نـند را

ـند يـا در
جها تأديه مبمـغ در رژز نررنـ
ــ
يكـ

ــار
از دژر رژز تجـ

ــد
بنـ

ــه
[بـ

براتگنر] ارائه نمايد.
تسمنم برات بـه اتـاق پاياپـا
مننا

بـه

ارائه آن جها پردا ا م باشد.

ماده 39
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براتگنر هنگات پردا ا برات م تواند
در وانا نمايد كه نند
به ژ

با

ـد «رنـند»
نـ

تسمنم گردد.

دارند

نم تواند پردا ـا

سـمت

از

مبمغ برات را رد كند.
در صورت تأديه

سمت

از ژجه بـرات،

م ال عمنه م تواند اننكاس ا ين پردا ـا
را در رژ

نند بخواهد ژ تقاضا

رنند هم

در اين مورد بنمايد.
ماده 40
دارند

برات را نم توان به دريافـا

پنش از موعد مبمغ برات اجبار نمود.
اگر براتگنر

بـي از نررنـند ،ژجـه

ـي اشخاصـ
برات را پردا ا كند [در مقابـ
نسبابه ژجه برات دارند] مسئوظنا

كه حق

واهد داشا.
شخص

كه در نررنـند ،ژجـه بـرات را

بپردازد بر اظذمه م سـوب م گـردد ،مگـر
اينكه مرتكب ت ژير يا تقصنر عمد ا

شد

باشد .م العمنه مم ت انا هنگات پردا ـا
به صـ ا نمسـمه ظهرنويسـ
ظهرنويسان رنندگ
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ماده 41
در صورت كه بـرات
پوظ
شد

ـه بـه
ابـي تأديـ

غنر از ژجه رايج م ي پردا ا صـادر
باشد ،مبمغ

ابي پردا ا م تواند به

ژجه رايج همنن كشور به نرخ رژز نررنـند
تأديه شود .در صـورت تـأ نر بـدهكار در
پردا ا ،دارند
ود

برات م تواند به انتخاب

وانتار گردد كه ژجه نـند بـه پـول

رايج آن كشور بر پايه نـرخ رژز نررنـند
يا نرخ رژز تأديه پردا ا گردد.
ارزش پول بنگانه براناس عرف ژ عادت
م ي تأديه تن ننن م شـود .منهـذا م نـي
م تواند شرپ نمايد كه مبمغ

ابي پردا ا

بايد به نرخ مصرح در برات مورد م انـبه
رار گنرد.
اين
برات]

واعد در مورد
ند نمود

كه بـراتكش [در

باشد كه پردا ـا بايـد

به پول رايج مننن

صـورت پـذيرد ،جـار

ـول
ـا پـ
ـبلر بـ
ـا مـ
ـرپ پردا ـ
ـردد (شـ
نم گـ
ارج ).
در مورد
ت رير شد

كه ژجه برات به ژاحد پوظ

ـدژر ،م ـي
انا كـه در م ـي صـ

پردا ا ژاجد يك عنوان اما بـا ارزشـها
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باشد5،

متفاژت م

ابي انتناد

پول كشور م ـي پردا ـا

واهد بود.

ماده 42
ژ ت كه برات ظرف مهما مقرر در ماد
 38ارائه نشد

انـا ،هـر مـديون اجـاز

دارد مبمغ مـورد پردا ـا را نـ د مقـات
صالحنتدار با ه ينـه ژ مسـئوظنا دارنـد
برات به امانا بگذارد.

بخش 7
در حق رجوع به جهت نكول يا عدم
تأديه
ماده 43
دارند

برات م تواند ح

مراجنه

ود

را عمنــه ظهرنويســان ،بــراتكش ژ نــاير
مسئوًن نند اعمال نمايد:
در نررنند :در صـورت عـدت پردا ـا
مبمغ نند؛
حت

بي از نررنند:

 .5مثي لاير ايران ژ لاير عربستان يا فرانك نـوئنس ژ فرانـك
فرانسه.
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 .1در صورت نكول يا عدت

بول ج ئـ

از مبمغ برات؛
 .2در صورت حدژث ژرشكستگ
وا
ژ و

بوظ
تو

حاظا تون

براتگنر،

نوشته يا ننوشته باشـد ،يـا
پردا تها
حكم دادگا

6

اين شخص ،ژظو اين
اعـالت نگـردد يـا

هنگام كه عممنات اجراي
ب نتنجه ماند

عمنه اموال

اژ7

باشد؛

 .6در مورد ماد  43بند دژت ،بهكار گرفتن اصطالح
فرانسـو " "cessation de paiementsدرنـا
" of paymentدر برابـر ژا
بهنظر نم رند:
اژً ،اين عبارت انگمنس بهصورت مفرد انتنمال شد انـا
پردا ا بـرات
ژ اظ ما با توجه به م توا جممه به تو
تون براتگنر منطوف م گردد؛ ظـذا فا ـد هـر نـو ارزش
انا .اما عبارت فرانسو فوق كه تندد عدت پردا ا
حقو
بسـنار غنـ انـا .ايـن
را م رناند ،ژاجد مفهوت حقو
اصطالح كه همنشه در حقوق ژرشكستگ بهصـورت جمـ بـهكار
م رژد به منن عدت امكان پردا ا چنـد ديـن تونـ شـخص
تاجر انـا كـه اژ را در ژضـننا تو ـ پردا تهـا ـرار
م دهد.
لاننا ،در حقوق ژرشكستگ كشورها انگمسـتان ژ امريكـا
ـطالح ""inability to pay debts
ـا از اصـ
ـان تو ـ پردا تهـ
ـرا بنـ
بـ
ناشـنا ته
انتفاد م شود ژ عبارت موصوف از حن حقـو
انا.
 .7در متن انگمنس كنوانسـنون ،كممـه " "goodsبـه مننـا
ـو ""biens
فرانسـ
كاًهــا يــا مالاظتجــار در برابــر ژا
انتنمال شد انا كه م تـوان در صـ ا آن ترديـد نمـود.
توضن ا كممه ا نر به مفهوت «اموال» (اعـم از منقـول ژ
غنرمنقول) در متن فرانسو مورد نظر انا .در حـاظ كـه
" "goodsسمت از اموال منقول را كـه موضـو تجـارت شـخص
""property
تاجر رار دارد دربرم گنرد .بهتـر بـود از ژا
كه اعم انا از اموال منقول ) (movablesژ امـوال غنرمنقـول
) (real estateانتفاد م شد.
"stoppage

اسناد بينالمللي
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 .3در مــورد ژرشكســتگ

براتدهنــد ،

اگر برات بهصورت «بدژن ا ذ
شد

بوظ » صادر

باشد.

ماده 44
نكوح يا عدت پردا ا بايـد از طريـ
م رز گردد (اعترا

رنم

نكـول يـا عـدت

تأديه).
عدت

اعترا

بوظ

بايـد ظـرف مهمـا

مقرر انجات شود .اگر در صوص مورد مذكور
 24نخسـتنن ارائـه در

در بند يـك مـاد
آ رين رژز مهما ژا

شد

باشد ،اعتـرا

م تواند رژز بند هم بهعمي آيد.
عدت تأديه برات

اعترا

در رژز مننن يا به ژعد

ابي پردا ا

از تـاريخ نـند

يا از تاريخ رؤيا ،بايـد در يكـ

از دژ

ـا
ـه [يـ
ـد از رژز تأديـ
ـي بنـ
رژز غنرتنطنـ
نررنند] انجات شود .در مورد براتـ
به رؤيا

ابي پردا ا انا ،اعترا

بايد مطـاب

ـراي
شـ

كـه
نكـول

مصـرح در بنـد فـوق

بهعمي آيد.
اعترا

عدت

بوظ  ،دارند

بـرات را

ـرا
ـا ژ اعتـ
ـا پردا ـ
ـه جهـ
از ارائـ
تأديه مناف م دارد.
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ـدت
عـ

در صورت كه براتگنـر،
بول نمود

را]
پردا

تها»8

يا

[بـرات

ـوا

ـال «تو ـ
نر ،در حـ

باشد ،يا در حاظت

باشد كـه

عممنات اجراي

عمنه امـوال اژ ب نتنجـه

بماند ،دارند

ود را

نم تواند ح

رجو

اعمال كند ،مگر بند از ارائه بـرات بـه
براتگنر جها پردا ا ژ پس از اعترا

عدت

تأديه.
در صورت كه براتگنر ،اعم از اينكـه
بــرات را

باشــد يــا

بــول كــرد

نــر،

ژرشكسته اعالت شود ،همچننن در مورد اعالت
براتدهنـد

ژرشكستگ

بـرات «بـدژن ا ـذ

بوظ » ،صدژر حكم اعـالت ژرشكسـتگ
اجاز

دارند

اژ كاف

برات برا

اعمال ح

جهـا
رجـو

انا.

ماده 45
دارند
به ظهرنويس

بايد نكول يا عدت تأديـه را
بي از

ود

يا9

بـه بـراتكش

ظرف چهار رژز غنرتنطني از تاريخ انجـات
اعترا

يا در مورد شـرپ «بازگشـا بـدژن

 .8رك .به :پانويس شمار .6
 .9همانطور كه مالحظه م شود در مـتن انگمنسـ از " "andژ
نه " "orانتفاد شد كه با توجه به متن فرانسو  ،نادرنا
انا.
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دهـد.

مخارج» از رژز ارائه برات ،اطـال

هر ظهرنويس بايد ظـرف دژ رژز غنرتنطنـي
متنا ب رژز دريافا اطالعنامه [ا طاريه]،
ظهرنويس ما بي
نشان
ژ

ـود را بـا

كـر نـات ژ

آنهاي كه اطالعنامهها

را به

ارنال داشتهاند ،آگا

بم

نمايد ،ژ ايـن

عمي به همنن ترتنب ادامه يابـد تـا بـه
شخص براتكش برند .مـدتها
تــاريخ دريافــا اطالعنامــه

فوقاظـذكر از
بمــ

شــرژ

م شود.
ژ ت كه مطاب

بند فوق ،اطالعنامه به

شخص كه برات را امضا نمود
شد همنن اطال
به ضامن ژ

نن

بايد در همان م دژد زمان
ژاصي شود.

در مورد شخص ظهرنويس
كر نكرد

را

باشد ،كاف

انـا ارنـال

يا بهطور غم

كه نشان

ود

كـر نمـود

انا كه اطالعنامه به ظهرنويس

بي از اژ تسمنم گردد.
شخصــ

كــه بايــد اطالعنامــه بدهــد،

بههرصورت كه بخواهد م توانـد ايـن عمـي
را ،حت

به صرف اعاد

برات ،بـه انجـات

رناند.
ـد
اطال دهنـ

ـه
ـد كـ
ـا نمايـ
ـد لابـ
بايـ

اطالعنامه را ظرف مهما مقرر ارنال داشته
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اطالعنامه ظـرف ايـن

انا .اگر پاكا حاژ

مدت پسا شـود ،مهمـا مقـرر رعايـا شـد
م سوب م گردد.
شخص

كه در اين مهمـا اطـال

باشد ،حقوق

نـداد

ود را از دنا نم دهد؛ امـا
اژ ضـرر ژ زيـان

اگر بر الر نهيانگار

ژارد شود ،اين شـخص حـداكثر تـا منـ ان
مبمغ انم
ژارد

سـارات

برات ،مسـئول جبـران

واهد بود.

ماده 46
كه تأديـه

براتكش ،ظهرنويس يا شخص

ژجه برات را بهژننمه ضمانا تضمنن م كند
م تواند تون

شرپ «بازگشا بدژن مخارج»،

«بدژن اعتـرا » ،يـا هـر اصـطالح منـادل
ديگر
دارند

كه در برات

ـا م شـود،
نـد ژ امضـ

را از انجات اعترا

نكول يا عدت

تأديه بـهمنظور اعمـال حـ

منـاف

ـرپ دارنـد
نمايد .ايـن شـ

رجـو

را از ژظنفـه

ارائه برات ظرف مهما مقرر يا از ارنـال
ـدت
ـات عـ
ـاف نمـ دارد .البـ
ـه منـ
اطالعنامـ
رعايا اين مهما به عهد
م

شخصـ

انـا كـه

واهد به اين ايراد در مقابي دارنـد

انتناد نمايد.
اسناد بينالمللي
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اگر اين شرپ بهژننمه براتكش نوشـته
ـه اشخاصـ
باشد ،آلار آن متوجه كمنـ

شد

كه برات را امضـا كرد انـد م گـردد .در
صورت كه اين شرپ تون
يا يك ضامن درج شد

يك

از ظهرنويسها

باشد ،آلار آن فقـ

ـامن حـاژ
در مورد همان ظهرنـويس يـا ضـ
انا.
اگر عم رغم ت رير شرپ فوق بهژنـنمه
ـد
ـراتكش ،دارنـ
بـ

ـرا
ـرات اعتـ
بـ

آژرد ،بايــد ه ينــهها

ـهعمي
بـ

مربــوپ را ننــ

مت مي شود .ژ ت كـه ايـن شـرپ از جانـب
ظهرنويس يا ضامن گذارد
اعترا

م شـود ،مخـارج
باشـد

راــ اگـر انجـات شـد

ـ

م توان از تمات اشخاص كه برات را امضـا
كرد اند ژصول نمود.
ماده 47
براتدهند ،

بولكنند  ،ظهرنويس يـا

ضامن بهژانطه ضمانا در بـرات ،همگـ
مقابي دارند
ـد
دارنـ

مسئوظنا تضامن
حـ

در

دارند.

ـه
ـدژن اظ ـ ات بـ
دارد بـ

رعايا ترتنب تنهد هريك ،از حن

تـاريخ،

عمنه اشخاص فوق مجتمنا يا منفردا ا دات
انون
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همنن ح

برات،

را هر شخص امضاكنند

در صورت پردا ا مبمغ آن ،دارا انا.
ا امه دعـو
برات مان

عمنـه يكـ

از مسـئوًن

ا دات عمنه ديگران ننسا ،ژظو

اينكه تاريخ تنهد آنها مـب ر بـر تنهـد
شخص مورد تنقنب باشد.
ماده 48
م تواند در مراجنه

دارند

ـود بـه

مسئول پردا ا ،ار ات زيـر را مطاظبـه ژ
ژصول نمايد:
 .1مبمغ برات
با مناف

بول يا تأديـه نشـد

[بهر ] ،در صورت كه منفنـا در

برات شرپ شد
 .2مناف

باشد؛
از تاريخ نررنند به نـرخ 6

درصد؛
.3

ژ ا طاريـهها بـه

ه ينه اعترا

انضمات ناير ه ينهها.
در مورد

كه رجـو

بـي از نررنـند

بهعمي م آيد ،مبمغ بـرات با يد برانـاس
تن يي تقمني يابد .اين تن يي مطاب
رنم
كه ح

نرخ

تن يي [يا نرخ بـانك ] از تـاريخ
رجو

در م ي ا اما دارند

م گردد ،م انبه

اعمـال

واهد شد.
اسناد بينالمللي
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ماده 49
كه برات را پردا ـا

مسئوظ

كرد

آن را بهدنا م آژرد ،م تواند ار ات
را از اشخاص

ژ
يي

كه در مقابـي اژ مسـئوظنا

دارند مطاظبه ژ ژصول نمايد:
 .1تمام

ـرد
مبمغ برات كه پردا ا كـ

انا؛
 .2منفنا اين ژجه به نرخ  6درصـد از
رژز تأديه؛
 .3هر
شد

رج

كه به اين منظـور مت مـي

انا.

ماده 50
هر مسئول نند كه به ژ

مراجنه شـد

يا م شود ،م تواند در وانا كنـد كـه در
تأديــه ژجــه ،بــرات همــرا

ازا

بــا

اعتراضنامه ژ رنند مبمغ مورد پردا ا به
ژ

تسمنم گردد.
هــر ظهرنــويس كــه ژجــه بــرات را

م پــردازد م توانــد ظهرنويســ
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ــود ژ

همچننن ظهرنويس

ود را

كه اشخاص مابند

اظغا نمايد.
ماده 51
در صورت انتفاد
بوظ

ج ئ

از ح

رجو

پـس از

از مبمغ بـرات ،مسـئوظ

ژجه نكول شد

كـه

را تأديه م كنـد م توانـد

در وانا نمايد كـه ايـن پردا ـا در رژ
برات اننكاس يابـد ژ رنـند ننـ
تسمنم گردد .همچننن دارند

بـه ژ

بايـد نـواد

مصدق برات را به انضمات اعترا نامه جها
حصول امكان انجات رجو ها

لانو

بـه ژ

ژاگذار كند.
ماده 52
هر شخص دارا

ح

صورت عدت ژجود شرپ

رجـو

ـرات جديـد
الف ،يك بـ

[يا رجوع ] ت رير شد
يك

م توانـد در

بـه رؤيـا ،عهـد

از مسئوًن نـند ژ

ابـي پردا ـا در

م ي ا اما شخص ا نـر صـادر كنـد .مبمـغ
برات رجـوع  ،عالژ بـر مبـاظغ مـذكور در

اسناد بينالمللي
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مواد  48ژ  ،49شامي ح
اين برات نن

م گردد.

اگر برات رجوع
تنظنم شود ،مبمغ
ارزش [يا

دًظ

ژ ح

10

تمبر

نرخ]11

تونـ

نـند

دارنـد

ابـي پردا

ا برانـاس

برات ديدار

در

م ي پردا ا برات اصم

عهد

صـادر

احد مسـئوًن

در م ي ا اما شخص ا نر تنننن م گردد.
در صورت كه يك ظهرنويس نسبابه صدژر
ـوع
ـرات رجـ
بـ

ـورد
ـغ مـ
ـد ،مبمـ
ـدات كنـ
ا ـ

پردا ا بر پايه نرخ برات ديدار
در م م

كه براتكش بـرات رجـوع

دارد به رژ
پردا ا مننن

م ي ا اما يكـ

صـادر
ا امـا

از مسـئوًن

واهد شد.

ماده 53
پس از فرا رنندن مهماها

مقرر:

جها ارائه برات به رؤيا يا به ژعد
از رؤيا،
جها انجـات اعتـرا

ـا عـدت
نكـول يـ

تأديه،
 .10منظور از ح دًظ مذكور در اين مقررات ،نرخ تن يي
بانك (برات رجوع ) انا.
 .11مقصود نرخ يا ارزش مبادًت برات ديدار موصـوف در
ـه شـراي تن يـي آن تونـ ننسـتم
تجارت انا كه بر پايـ
بانك تنننن م گردد.
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جها ارائـه بـهمنظور پردا ـا بـرات
ژاجد شرپ «بازگشا بدژن
دارند

ح

رجـو

مخارج»12،

ـود را در مقابـي

ـه
ـراتكش ژ عمنـ
ـر بـ
ـان ،در برابـ
ظهرنويسـ
ديگر مسئوًن به انـتثنا
دنا

از

بولكننـد

واهد داد.
در صورت عدت ارائه بـرات جهـا ا ـذ

بوظ

در مدت كه براتكش
حــ

دارنــد

رجــو

ند نمود

ــود ناشــ

انا،

از عــدت

پردا ا ،همچننن نكـول بـرات را از دنـا
م دهد ،مگر اينكه از عبـارت شـرپ چنـنن
مستفاد گردد كه براتدهند
داشته انا تضمنن ا ذ

بـوظ

تنها در نظـر
ـود

را از

نمب كند.
اگر شرپ ارائه نند ظرف مدت مننن در
يك ظهرنويس

گنجاند

شود ،تنها آن شـخص

ظهرنويس م تواند بدان انتناد نمايد.
ماده 54
در صورت كه ارائه بـرات يـا انجـات
اعترا
مان

در مهما تنننن شد  ،بهژانطه يـك
غنر ابي اجتناب (ممنوعنـا

ـانون

 .12يا به اصطالح فرانسو " "retour sans fraisكـه بـهمننا شـرپ
مننكس در برات مبن بر عدت ظ ژت اعترا ژ ت مي مخـارج
مربوپ م باشد.
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تون

هـر ) متنـذر

دژظا يا ناير عوامي

شود ،مهما مذكور اف ايش م يابد.
دارند
مورد

و

ود اطال

موظ
اهر

انا بـدژن اتـالف ژ ـا
را بـه ظهرنـويس ما بـي

دهـد ،ژ ايـن آگهـ

را در رژ

برات يا برگ ضمنمه مننكس نمايـد .بـرا
موضوعات ديگر مفاد ماد

 45بايد رعايـا

شود.
زمان كه موجب
دارند
بوظ

هر

اتمـه م يابـد،

بايد بدژن تـأ نر بـرات را جهـا
ژ پردا ا ارائه كنـد ،ژ در صـورت

ظ ژت ،ا دات به انجات اعترا
در صورت كه

ـاهر

و

نمايد.

بـنش از نـ

رژز پس از نررنـند ادامـه يابـد ،بـدژن
ـاز
ـه ننـ
اينكـ
اعترا

ـات
ـا انجـ
ـه ژ يـ
ـه ارائـ
بـ

باشد ،ح

رجو

ابي اعمال

واهد

بود.
در صوص برات كه به رؤيا يا به ژعد
از رؤيا ت رير شد
از زمان

انا ،مهمـا نـ
اطالعنامه

كه دارند

و

رژز
اهر

را به ظهرنويس ما بي

ـال داشـته
ود ارنـ

م گردد ،حت

اگر پـنش از فـرا

انا شرژ

رنندن موعد

انون

مورد برژات به ژعد
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ارائه برات باشد .در
از رؤيا ،مهمـا نـ

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

رژزة فوق ،به مهما پردا ا پـس از رؤيـا
اضافه م شود.
موان

صرفا شخص

دارند

كه

يا شخص

از طرف اژ ژظنفه ارائه برات يـا انجـات
اعترا
اهر

ـو

را عهد دار انا ،به هنچژجه
م سوب نم گردد.

بخش 8
در مداخله شخص ثالث
1ـ قواعد عمومي
ماده 55
براتكش ،ظهرنويس ،يا ضامن م توانـد
در صورت نناز ،شخص

را جهـا

يـا

بـوظ

پردا ا مننن كند.
برات م تواند مطاب
شخص

به نف

رجو

ژجود دارد

بدهكار نند كه عمنه اژ حـ
بول يا تأديه گردد.

ممكن انا شخص
شخص لاظ

شراي

آت

تون

يا حت

بولكنند  ،يك

كه مدا مـه م نمايـد
براتگنر ،بـه انـتثنا

از مسئوًن صاحب امضا در

نند باشد.
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ـرف دژ
مم ت انـا ظـ

شخص مدا مهكنند

رژز غنرتنطني ،اطالعنامه دال بر مدا مـه
ود را به مسئول نند كه به نف
نمود

اژ تنهد

انـا ارنـال دارد .در صـورت عـدت

ـئول
ـذكور مسـ
ـخص مـ
ـا ،شـ
ـن مهمـ
ـا ايـ
رعايـ
سارات ژارد

ـود
ـ

بر الر غفمـا

واهـد

بود ،اما اين ضرر ژ زيان نم تواند بـنش
از مبمغ برات تنننن شود.

2ـ

مداخله جهت

قبولي13

ماده 56
بوظ
موارد كه

با مدا مـه ديگـر  ،در تمـات
بي از نررنـند بـرا

برات « ابي ا ذ

بوظ » حـ

دارنـد

رجـو

ژجـود

دارد ،امكانپذير انا.
ژ ت كــه در رژ
ضرژرت جها

مو

تأديه مننن شد
ح

رجو

بــرات ،شخصــ

بوظ

بــرا

يا پردا ا در م ي

انا ،دارنـد

نم توانـد

ود را عمنه شخص تننننكننـد

ژ

ظهرنويسان پس از اژ اعمال نمايـد ،مگـر
« .13مدا مه جها بوظ » به مننـا
لاظ » بي از نررنند برات م باشد.
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« بـوظ

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

تونـ

شـخص

اينكه برات به شخص موصوف ارائـه شـد
در صــورت نكــول ،عــدت
اعترا

بــوظ

ژ

بهژنــنمه

رنمنا يافته باشد.

در مــوارد ديگــر مدا مــه ،دارنــد
م تواند

از اين طري

بوظ

منــذظك اگــر دارنــد
بپذيرد ،ح
نف

شخص

اژ

رجو

را رد كنـد.

چنــنن

را

بــوظ

بي از نررنند عمنه

ژ ظهرنويسان پـس از اژ نـا

واهد شد.
ماده 57
بــوظ

بــا مدا مــه ،در رژ

مننكس م گـردد .ايـن
مدا مهكنند

م رند .در

مدا مه نات شخص
شد

بـوظ

بـه امضـا

بوظ

كه بـه نفـ

ند م شود ژ در صورت عدت
برا

بوظ

بــرات

بـه طريـ
اژ ت ريـر
كر ،ايـن

براتكش بهحساب م آيد.

ماده 58
بولكنند
دارند

از را

ژ ظهرنويسان بند

شخص ا نر مسئوظنا
عم رغم ا ذ
شخص

مدا مه در مقابـي

ينف

ينف  ،همانند

واهد داشا.

بوظ

به طري

مدا مـه،

ژ اشخاص ديگر كه در برابر اژ
اسناد بينالمللي
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مسئوظنا دارند م توانند از دارند
در وانا نماينـد در ازا
مورد نظر در ماد

نـند

پردا ـا مبمـغ

 ،48اصي برات ،اعترا

ژ رنند صورتحسـاب دريـافت

را در صـورت

ژجود ،تسمنم نمايند.

3ـ مداخله جهت پرداخت [پرداخت توسط
ثالث]
ماده 59
مدا مــه در تمــات

پردا ــا از طريــ
موارد كه در نر ژعد
حـ

دارند

ر جو

يا

بي از نررنند،

دارد م توانـد انجـات

پذيرد.
پردا ا بايد شامي تمات مبمـغ
تأديه تون

شخص

كه بـه نفـ

ابـي

اژ انجـات

م شود ،باشد.
اين پردا ا م بايد حداكثر تا فردا
آ رين رژز مهما مقرر جها انجات اعتـرا
عدت تأديه بهعمي آيد.
ماده 60
اگر بـرات تونـ
ا امتگا
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اشـخاص لـاظث

آنها در م ي پردا ا انا

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

كـه
بـول

كه ا امتگـا

شود ،يا اگر اشخاص

آنـان

در م ي پردا ا انا بهعنوان احتناپ جهـا
باشند ،دارنـد

پردا ا تنننن شد

بايـد

برات را به تمات آنها ارائه نمايد ژ در
آ ـرين رژز

صورت ظ ژت حداكثر تا فـردا

عـدت

مجاز جها انجات ژا وانـا ،اعتـرا
تأديه بهعمي آژرد.
ـرا
ـات اعتـ
ـدت انجـ
ـورت عـ
در صـ
تأديه در مهما فوق ،مسئوظ

ـدت
عـ

كه شخصـ

را

بهعنوان احتناپ جها پردا ـا بـه هنگـات
ضرژرت مننن نمود
ـرات
اژ بـ

يا مسئوظ

ـد
ـول شـ
بـ

كه به حساب

ـان
ـا ژ ظهرنويسـ
انـ

بند  ،بر اظذمه م شوند.
ماده 61
دارند ا

كه پردا ا تونـ

رد م كنــد حــ
مسئوًن

رجــو

لاظـ

را

ــود را نســبابه

كه بدانژننمه بر اظذمه م شـوند

از دنا م دهد.
ماده 62
پردا ا تون
رنند در رژ

بايد بـا اننكـاس

لاظ

برات م ق

كه تأديه مبمغ به جـا

شد

ژ نات شخصـ

ژ

صـورت گرفتـه
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انا،

كـر ايـن

ند گردد .در صورت عـدت

موضو  ،پردا ـا از طـرف بـراتكش م سـوب
واهد شد.
اصي برات ژ اعترا

عـدت تأد يه ،در
كـه بـا

صورت انجات ،م بايـد بـه شخصـ
مدا مه پردا ته انا تسمنم شود.
ماده 63
شخص لاظ
حقوق ناش
نف

پس از پردا ا دارا

از برات عمنه مسئوظ

اژ تأديه نمود

اشخاص

كمنـه
كـه بـه

انـا ژ عمنـه تمـات

كه نسبابه شخص ا نر بهموجب برات

مســـئوظنا دارنـــد ،م گـــردد .منـــذظك
پردا اكنند
ظهرنويس

نم توانـد بـرات را مجـددا

نمايد.

ظهرنويسان مابند مسئوظ
بــرا

اژ انجــات شــد

كه پردا ـا

انــا ،بر اظذمــه

واهند بود.
در صورت ژجود چند پنشـنهاد پردا ـا
تون

اشخاص لاظ  ،پنشنهاد پردا ت

انــا كــه بــهموجب آن عــد

مرجح

زيــادتر

از

مسئوًن برات بر اظذمه م شوند .هر شخصـ
كه عاظما ژ عامدا بر الف اين
نمايد ،ح
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رجو

اعد

عمـي

ود را نسـبابه آنهـاي

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

كه م يابد نمب مسئوظنا حاصي م كردند از
دنا م دهد.

بخش 9
در نسخ متعدد و كپيها
1ـ نسخ متعدد
ماده 64
برات م تواند در دژ يـا چنـد نسـخه
يكسان تنظنم گردد.
ايــن نســخهها بايــد در مــتن نــند
شــمار گذار

شــوند .در صــورت عــدت

انجات ،هـر ن سخه ،يـك بـرات مسـتقي
م سوب

واهد شد.

هر دارنـد
نشد

بـرات كـه در آن تصـريح

در يك نسخه ژاحد تنظنم گرديـد
ـود تقاضـا

انا م تواند به ه ينـه

صدژر دژ يا چند نسخه آن را بنمايـد.
ـد
ـور ،دارنـ
ـن منظـ
ـه ايـ
بـ

ـه
ـد بـ
بايـ

ظهرنويسان ما بي مراجنه كنـد ژ شـخص
ا نر مم ت انا در رجو

بـه پشـانويس

بــــي از

ــــود ا تنــــار داد ،

راهنماينها

ًزت را ارئـه نمايـد ،ژ
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همنن عمي تكرار شود تا به براتدهند
برند .ظهرنويسان متنهدند ظهرنويسها
ود را در نسخ جديد مننكس نمايند.
ماده 65
تأديه مبمغ بهموجب يك

از نسخ نـبب

نقوپ تنهد م باشد ،ژظـو اين كه

نـد

نگردد كه بـا ايـن پردا ـا نسـخهها
ديگر از اعتبـار

ـارج انـا .منـذظك

براتگنر نسبابه هر نسخه ژاجد
كه اعاد

نشد

بـوظ

انا ،مسئوظنا پردا ـا

واهد داشا.
ظهرنويس
مختم

كه نسخ برات را به اشـخاص
ظهرنويسان

منتقي نمود  ،ژ نن

بنــد  ،نســبابه تمــات نســخههاي
متضمن امضا

آنان بود

انا ،مسئوظنا پردا ا

كــه

ژ مسترد نشد
واهند داشا.

ماده 66
شخص

كه يـك نسـخه را جهـا ا ـذ

بول م فرنتد ،بايـد رژ
نات شخص
اژنا،
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نسـخ ديگـر

را كه نسـخه مـذكور در يـد
ند نمايد .شخص ا نر مم ت انا

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

انون

اين نسخه را به دارند

نسـخه

ديگر تسمنم كند.
در صورت امتنا
نم تواند از ح

از ژاگذار  ،دارند
ـود انـتفاد

رجـو

نمايد ،مگر اينكه بـا اعترا نامـها
مننن كرد

باشد:

 .1كه نسخه ارناظ
بــا تقاضــا
نگرديد
 .2كه

جها ا ـذ

بـوظ

انــترداد اعــاد

انا؛
يـا پردا ـا از طريـ

بـوظ

نسخه ديگر امكانپذير ننسا.

2ـ كپيها
ماده 67
هر دارند

برات ح

تهنه چنـد كپـ

از آن را دارد.
كپ
همرا

بايـد د نقـا بـا نسـخه اصـم ،
ظهرنويسها ژ ناير عبـارات منـدرج

در آن ،مطابقا داشته باشـد .حـدژد كپـ
بايد از رژ

كاغذ مشخص باشد.

ممكن انا كپـ

مـورد ظهرنويسـ

ضمانا ،بهگونه نسـخه اصـم
آلار،

يـا

ژ بـا همـان

رار گنرد.
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ماده 68
كپ
اصم

كـه نـند

بايد متضمن نات شخصـ

را در ا تنار دارد ،باشد .اين شخص

ـه دارنـد
مم ت انـا نسـخه م بـور را بـ
نسخه كپ

انون

رد نمايد.

در صورت امتنا  ،دارنـد
رجو

ح

كپـ

نم توانـد

ود را نسبابه اشخاص

را ظهرنويسـ

كه نسـخه

ـد
ـمنن كرد انـ
ـا تضـ
يـ

اعمــال نمايــد ،مگــر پــس از تنظــنم
اعترا نامها
اصم

از عدت ت سمنم نسـخه

حاك

با ژجود در وانا از متصرف آن.
هنگام كــه در نــند اصــم  ،بنــد از
ـادث
حـ

ـرين ظهرنويسـ
آ ـ
ا دات به تهنه كپ
اين پس ظهرنويس

ـه
ـي از اينكـ
بـ

شود .اين شرپ كه «از
در رژ

فق

نسـخه كپـ

منتبر انا» يا هر عبارت منادل آن مننكس
گردد ،پشانويسـ

بنـد

باطي ژ كان ظم يكن

رژ

نسـخه اصـم

واهد بود.

بخش 10
در جعل و تزوير
ماده 69
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مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

در صورت ژ و

جني ژ ت ژيـر در مـتن

بــرات ،اشخاصــ

كــه پــس از آن امضــا

نمود اند ،مطاب

عبارات تغننريافته متن
ـه
كـ

نند مسئوظنا دارند .اشخاص

بـي از

ـارات مـتن
آن امضا كرد اند ،در حدژد عبـ
مسئوظنا

اصم

واهند داشا.

بخش 11
در مرور زمان [محدوديت در رجوع]
ماده 70
ـه ح ـ
كمنـ
نسبابه

ـا
رجو هـ

بولكنند

پس از گذشا نه نال از

تاريخ نررنند نا
ح

رجو ها

ناش ـ

ـرات
از بـ

م شود.

دارند

عمنه ظهرنويسـان

ژ براتكش پس از يك نال از تاريخ تنظـنم
اعترا نامه در مهما مقرر يـا از تـاريخ
نررنــند در مــورد

نــد «بازگشــا بــدژن

ه ينه» [در برات] نمب م گردد.
حــ

رجو هــا

پشانويســان نســبابه

يكديگر ژ عمنه براتكش بند از گذشـا شـش
ما

از تاريخ رژز

را تأديه نمـود
ا امه دعو

شد

كه ظهرنويس مبمغ نند
يـا رژز

انا ،نا

كـه عمنـه اژ
م باشد.
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ماده 71
آلار

مرژز زمان فق

ط

اط

كه عمي حقو
اژ انجات شد

عمنه شخصـ

[مرژر زمان] نسبا به
واهد بود.

انا جار

بخش 12
مقررات عمومي
ماده 72
پردا ــا براتــ
تنطني رنم

كــه رژز نررنــند آن

باشد ،تا رژز كار

مطاظبه ننسا .همچننن كمنه حـ
از برات ،بهژيژ

ناش
بوظ

ژ اعترا  ،فق

بند

ابي

رجو هـا

ارائـه جهـا ا ـذ
در رژز كار

ابـي

انجات انا.
در صورت كه هـر يـك از ايـن اعمـال
حقو

بايد در مهما مننن

آ رين رژز آن تنطني رنم
تــا اژل رژز كــار

انا ،اين مهما

بنــد از انقضــا

آن

تنطنـي منـان

در

تمديد م گردد .رژزها
مهما مقرر

صورت گنرد كه

احتساب نم شود.

ماده 73
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در مهماها
شرژ

يا

انون

رارداد

رژز

م انبه نم شود.

ماده 74
وا

هنچ مهما اضاف ،

انون

ـوا

ضائ  ،مجاز نخواهد بود.
فصل دوم
در سفته

ماده 75
يي انا:

نفته متضمن شراي

 .1عنوان «نفته» مننكس در رژ
به همـان زبـان

نـند

كـه در مـتن آن

بهكار رفته انا،
.2

ــول بــدژن
مبمغ

نــد ژ شــرپ پردا ــا

مننن؛

 .3تنننن تاريخ تأديه؛
 .4تنننن م ي پردا ا؛
ـات شخص ـ
 .5نـ

ـه
ـا بـ
ـه يـ
ـه در ژجـ
كـ

حواظهكرد اژ مبمغ تأديه م گردد؛
 .6درج تاريخ ژ م ي صدژر نفته؛
 .7امضــا

شخصــ

كــه نــند را صــادر

م كند.
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ماده 76
نند
در ماد

كه فا د يك

را ندارد ،به انتثنا
نفتها
نشد

از شـراي

بي باشد اعتبار

منـدرج

ـانون

موارد

نـفته

يي.

كه در آن تاريخ پردا ا مننن

به رؤيا م سوب م گردد.
در صورت عدت تصريح ،م م

آنجا تنظنم شد

كه نند در

انا ،مكـان تأديـه ژ در

ـفته تمقـ
عنن حال م ي ا امـا متنهـد نـ
م شود.
كـه در آن م ـي صـدژر مشـخص

نفتها

ـات متنهـد
نباشد م ي مذكور در مقابـي نـ
(صادركنند ) ،م ي تنظنم نـند بـه حسـاب
م

آيد14.

ماده 77
واعد زيـر در مـورد بـرات نسـبابه
نفته نن

جار

طبننا حقو

انا ،مشرژپ بر اينكه بـا
ايـن نـند مغـايرت نداشـته

باشد:
ظهرنويس

(مواد  11تا )20؛

تاريخ پردا ا (مواد  33تا )37؛
.14
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پردا ا (مواد  38تا )42؛
رجو

در عدت پردا ا (مواد  43تا ،50

 52تا )54؛
(مواد 59 ،55

پردا ا با مدا مه لاظ
تا )63؛
كپ ها (مواد  67ژ )68؛
جني ژ ت ژير (ماد

)69؛

مرژر زمان (مواد  70ژ )71؛
تنطــنالت ،احتســاب مهمــا
ممنوعنا مهما اضاف
مقررات آت
واهد بود:

ــانون

(مواد  73 ،72ژ .)74

در مورد نفته نن

مرعـ

ـرات
واعد مربوپ به بـ

پردا ا در م ي ا اما شـخص لاظـ
مكان

ژ

ابـي

يـا در

بهغنر از ا امتگا

براتگنر (مواد

(ماد

)5؛ ا ـتالف در

 4ژ )27؛

ند بهر

مبمغ مورد پردا ا (ماد

)6؛ آلار امضـا

مذكور در ماد

 ،7آلـار امضـا

در شراي
تون

شخص

يا شخص

كه بدژن ا تنار ا دات نمـود
كه از حـدژد ا تنـاراتش تجـاژز

م كند (ماد

)8؛ ژ

نفند امضا (ماد
مقررات بند
م شود:

واعد مربوپبه بـرات

.)10
در صوص نفته نن

رعايا

واعد مربوپبه ضـمانا (مـواد 30

تا )32؛ در موراد پنشبنن

شد

در مـاد

اسناد بينالمللي
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 ،31بند آ ر ،اگر شـخص مضـمونعنه مشـخص
باشد ،ضمانا برا

نشد

شخص متنهد نـفته

م سوب م شود.
ماده 78
متنهد نفته همانند

بولكنند

بـرات

مسئوظنا دارد.
نفته

از رؤيـا

ابي پردا ا به ژعد

بايد جها اننكاس رؤيا در نند به متنهـد
 23ارائـه

در مهما مقرر مذكور در مـاد
گردد .مدت ژعد
متنهد در رژ

از تـاريخ امضـا
نفته شرژ

م شود .امتنـا

متنهد از ت رير رؤيا همـرا
م بايد تونـ

اعتـرا

مجـدد

بـا تـاريخ

(مـاد

 )25رنـما

م رز گردد ،كه ايـن تـاريخ مبـدز شـرژ
مهما پردا ا م باشد.

ضميمه دوم
ماده 1
هريــك از طرفهــا

منظــم متناهــد

م تواند شرپ كند كه تنهدش در مـورد درج
316
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كممه «برات» ،به شرح مذكور در مـاد

،1

انناد صادر

در

1

انون مت داظشكي ،رژ
ممرژ اژ تا شش ما

اين كنوانسنون

پس از ًزتاًجرا شدن

ابي اجرا نخواهد

بود15.

ماده 2
منظم متناهـد ا نـر

هريك از طرفها

ـد
ـات شـ
ـدات انجـ
ـورد تنهـ
ـه در مـ
دارد كـ
نسبابه برات در نرزمنن
طريقه ديگر

ود مقرر كند چه

را بـه جـا

ـا م تـوان
امضـ

برگ يد ،مشرژپ بر آنكه يك اظهار منتبـر
مننكس در نند ،اراد

شخص

را كه در اصي

م بايد امضا نمايد لابا كند.
ماده 3
هريك از طرفهـا
منظور نكردن ماد
را در

ــانون ممــ

ـد حـ
منظـم متناهـ

 10مقررات مت داظشـكي
بــرا

ــود م فــو

م دارد.
ماده 4

 .15اين ماد
مطرح ننسا.

از كنوانسنون اكنون عمال موضوعنا ندارد ژ

اسناد بينالمللي
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بهعنوان انتثنائ
اژل از
طرفها

 31بنـد

بـر مـاد

ــك از
ــكي ،هريـ
ــانون مت داظشـ
ـ
منظم متناهد ا تنار دارد تجـوي

نمايــد كــه ضــمانا مــورد انجــات در آن
نرزمنن م تواند بهصورت نـند جداگانـها
متضمن م ي تنظنم آن صورت پذيرد.
ماده 5
هريــك از طرفهــا
م تواند ماد

منظــم متناهــد

 38كنوانسنون را بـه ايـن

صورت تكمني نمايد كه بـرا

ـرات
بـ

ابـي

موظ

انـا

پردا ا در نرزمنن اژ ،دارند
آن را در رژز ژعد
رعايا اين تكمنـ

فقـ

نسبابه ضرر ژ زيان
ديگر طرفها
دارند شرايط

ارائـه نمايـد .عـدت
موجـب بـرژز حـ

واهد بود.

منظـم متناهـد ا تنـار

را كه ت ا آن تكمن

م بور

را م پذيرند ،تنننن نمايند.
ماده 6
در اجرا

بنـد آ ـر مـاد

مت داظشكي ،هريك از طرفها
نازمانهاي
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را كه مطـاب

38

واعـد

منظم متناهد
ـانون
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ممـ ،

اتاق تهاتر [پاياپا ] شـنا ته م شـوند،
تنننن

واهد نمود.

ماده 7
هريك از طرفها

منظم متناهد ا تنار

دارد ،اگــر ًزت باشــد ،در شــراي

ــاص

مربوپبه نـ خ تن يـي آن كشـور ،از

نـد

 ،41در

ـاد
ـذكور در مـ
مـ
ژا ن

به پول

ارج

تأديه در نرزمنن
اعد

ـا
ـورد پردا ـ
مـ

نسبابه برژات

ود ،عدژل نمايد .همنن

م تواند در صوص بـرژات صـادر

نرزمنن مم

ژ

ابـي
در

ابي پردا ا به ارز اعمال

گردد.
ماده 8
هريك از طرفها

منظم متناهد ا تنار

دارد مقرر نمايد كه اعتراضها

مربوپ در

آن كشور م تواند بهصورت يك اظهار ژاجـد
ـد
ـر شـ
ـاريخ ژ ت ريـ
تـ
امضا

در رژ

ـا
ـرات بـ
بـ

براتگنر انجات شود ،بـه انـتثنا

مورد كه براتكش در برگ برات شرپ انجـات
يك اعترا

رنم

را م نمايد.

هريك از طرفها

منظم متناهد همچننن

ا تنار دارد مقرر نمايد كه اظهار م بور
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بايد در يك دفتر دژظت  ،در مهمـا مقـرر
جها انجات اعتراضها ،لبا گردد.
در مورد مذكور در پاراگرافها

فوق،

ظهرنويس بـدژن تـاريخ [در صـورت ژجـود]
مقدت بر اعترا

تمق

م شود.

ماده 9
بــهعنوان انــتثنائ
پاراگراف  3از
از طرفها

بــر مــاد

44

انون مت داظشـكي ،هريـك

منظم متناهـد حـ

نمايد كه اعترا

دارد مقـرر

عدت تأديه بايد يـا در

رژز نررنند يا در يكـ

از دژ رژز كـار

بند بهعمي آيد.
ماده 10
اين ح
ـا
طرفهـ

انونگـذار

هريـك از

ـو
ـد م فـ
ـم متناهـ
منظـ

ـه
ـا كـ
انـ

ژضــننتها
شمار ها
 5ژ  6از

بـرا
حقــو

منــدرج در مــاد

 2ژ  3ژ ماد

 44پاراگرافهـا

انون مت داظشكي را بهطور

مننن نمايد.
ماده 11
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ن

بر مفـاد مـاد

بهعنوان انتثنائ

 2ژ  3ژ مـــاد

شـــمار ها

مت داظشكي ،هريك از طرفها
اين ح

را برا

انون دا م

ود م فو
ود اجاز

74

43

ـــانون

منظم متناهد
م دارد كه در

ـه ضـامنان
دهد كـ

يك برات ،در صورت اعمال ح

عمنـه

رجـو

آنهــا ،م تواننــد از مهمــا اضــاف

كــه

درهرحال از نررنند نـند فرا تر نخواهـد
رفا ،انتفاد

نمايند.

ماده 12
بر ماد

بهعنوان انتثنائ

مت داظشكي ،هريك از طرفها
تون

ا تنار دارد رژش آگه

45

ـانون

منظم متناهد
مأمور دژظت

ـهموجب آن]
را ابقا يا بر رار كند كه [بـ
هنگات انجات اعترا

نكول يا عدت تأديه،

نردفتر يا مأمور دژظت
مم

اجاز

ـانون

كـه ت ـا

اين كار را دارد ،مجاز

واهد

بود به اشخاص مسئول برات كه نشان

آنها

در رژ
رنم

نند مننكس بود  ،يا برا

انجات اعترا

اشخاص متقاض

مـأمور

شنا ته شد  ،يا تون

اعتر نامـه منـنن گرديـد

انا ،ا طار كتب

ارنال دارد .ه ينه اين

اسناد بينالمللي
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مر بوپ اضـافه

ا طاريه به مخارج اعترا
واهد شد.
ماده 13

منظم متناهد ا تنار

هريك از طرفها

دارد مقرر نمايد كه نسبابه برژات صادر
ژ هم

شد
بهر

ابي پردا ا در آن كشور ،نـرخ
 ،48شمار

مذكور در ماد

 ،49شـــمار
م تواند جا

 2از

 2ژ ماد

ـــانون مت داظشـــكي
مـورد

ود را به نرخ رنـم

ـد
ـم متناهـ
ـرف منظـ
ـرزمنن آن طـ
ـي در نـ
عمـ
بدهد.
ماده 14
بهعنوان انتثنائ

بر ماد

مت داظشكي ،هريك از طرفها
اين ح

را برا

انون كشور

ود م فو

48

منظم متناهد
م دارد كه در

مقرر نمايد دارند

از شخص مسئول ژ مورد رجو
به مأ ذ تنننن شد

در

ـانون

م تواند

ود ح اظنمـي

انون مم

مطاظبه

كند.
همنن حكم بهعنوان انتثنائ
49

بر ماد

انون مت داظشكي ،در مورد شخصـ

كـه

با پردا ا مبمغ برات ،من ان تأديه شـد
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را از مسئوًن نند در مقابي
م نمايد مرع

ود مطاظبـه

واهد بود.

ماده 15
هريك از طرفها

منظـم متناهـد آزاد

انا تصمنم بگنرد كـه در صـورت نـمب حـ
يا حصول مرژر زمان ،ح

رجو

براتكش

رجو

كه م ي را تأمنن نكرد

ـد
براتدهنـ

ـا ظهرنويسـ
يـ

غنرعادًنه دارا شد

عمنـه

يا عمنه

ـو
ـه ن ـ
ـه بـ
كـ

انا ،با

م مانـد.

ـرژر زمـان
همنن ا تنار در صورت حصـول مـ
نسبابه
نكرد
نن

بولكننـد

كـه م ـي را دريافـا

يا بهطور غنرعادًنه دارا شد

انا

ژجود دارد.

ماه 16
اينكه آيا براتكش ممـ ت بـه تـأمنن
م ي در نررنند انا ژ آيا دارنـد
ژيژ ا

حقـوق

نسبابه اين م ـي دارد يـا

ــارج از دايــرةاظمنــارف شــمول

نـر،
ــانون

مت داظشكي م باشد.
همنن حكم در مورد هـر موضـو
نسبابه رابطه پايه منته
جار

ديگـر

بهصـدژر بـرات

انا.
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ماده 17
اين به عهـد
طرفها

انونگـذار

منظم متناهد انا كه موجبات

يا تنمن

مرژر زمان ح

برات را كـه دادگاههـا
مم و

طـ
از

مراجنه ناشـ

آن كشـور بايـد

دارند ،مننن نمايد.

ديگر طرفها
شرايط
تنمن

هريـك از

منظـم متناهـد مجازنـد

را كه ت ـا آن موجبـات

طـ

يـا

مـرژر زمـان را م پذيرنـد تننـنن

كنند .از آن جممه انا الر يك عمي حقو
بهعنوان مبدز شرژ

مدت مرژر زمان مـورد

نظر در بند  3ماد

70

انون مت داظشكي.

ماده 18
هريك از طرفها

منظم متناهد ا تنار

ـه
ـورد ارائـ
ـه در مـ
ـرر نمايـد كـ
دارد مقـ
[برات] جها
ـو
حقـ

ـرژات ،بنضـ
ـبابه بـ
ـر نسـ
ديگـ

رژزها
رنم

بوظ

يا پردا ا ژ هـر عمـي

كار

به مثابـه رژز ها

واهد بود.

ماده 19
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از

تنطنـي

هريــك از طرفهــا
م تواند عنوان
آنها برا

مم

منظــم متناهــد

را كه بايـد در

ـواننن
75

انناد مذكور در مـاد

انون مت داظشكي انتخاب شود تنننن كنـد
يا اين انـناد را از داشـتن هـر عنـوان
اصـ

ـه
ـر اينكـ
ـرژپ بـ
ـد ،مشـ
ـاف نمايـ
منـ

[اژراق مذكور] صراحتا متضمن اين عبـارت
كه به حواظهكرد صادر شد اند باشند.
ماده 20
مفاد مواد  1تا  18اين ضمنمه در صوص
نن

برژات نسبابه نفتهها

جار

انا.

ماده 21
هريك از طرفها
ا تنار را برا

منظـم متناهـد ايـن

ود م فـو

ـاد
ـذكور در مـ
ـد مـ
تنهـ

مـ دارد كـه

ـنون را
 1كنوانسـ

تنها به مقررات بـرات م ـدژد كـرد  ،از
منظــور نمــودن مقــررات نــفته فصــي دژت
ود اجتناب نمايد.

مت داظشكي در نرزمنن

در اين صورت ،طرف منظـم متناهـد كـه از
ايــن ا تنــار انــتفاد

كــرد

انــا جــ

اسناد بينالمللي
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بهعنوان طرف متناهد نسبابه برات شنا ته
نم شود.
هريك از طرفها

منظم متناهد همچننن

اين ا تنار را برا

مـ دارد

ـه
كـ

ود م فـو

ـو
ـفتهها را موضـ
ـه نـ
ـد مربوپبـ
واعـ

مقررات ژيژ ا

رار دهـد كـه كـامال بـا

احكات فصي دژت

انون مت داظشكي هماهنـ

واعد برژات مورد رجو

را تنهـا

باشد ژ

با درنظر گرفتن تغننرات ناشـ

از مـواد

 77 ،76 ،75ژ 78

انو مت داظشكي ژ مـواد

 19ژ  20ضمنمه حاضر مننكس كند.
ماده 22
هر يك از طرفها
ح

منظم متناهـد ايـن

را دارد كه مقررات ژيژ

در مورد تمديـد مهماهـا
ا دامات تأمنن

عاتاظشـموظ
مقـرر نسـبابه

در اعمال حـ

تمديد نررنندها ژض

رجو هـا ژ

نمايد.

ماده 23
هريك از طرفها

منظم متناهـد ممـ ت

انا مقررات پنشبنن

در كشـور ديگـر

شد

طرف منظم متناهد براناس مـواد  1تـا ،4
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 8 ،6تا  16ژ 18

تـا  21ايـن ضـمنمه را

بهرنمنا نشناند.

قرارداد دوم
كنوانسيون راجعبه حل بعضي موارد تعارض
قوانين
در باب بروات و سفتهها ـ ژنو 7 ،ژوئن
1930
ماده 1
طرفها

ـي هـم
منظم متناهـد در مقابـ

تنهد م كنند كه
بند

واعـد مـذكور در مـواد

را در زمننه برات ژ نفته بـهعنوان
ـواننن بـهمورد اجـرا

واعد حي تنـار
گذارند.
ماده 2
اهمنا شخص برا
نفته طب

ـانون كشـور متبـو

واهد شد .اگـر

اژ منـنن

ـانون كشـور متبـو

انون كشـور ديگـر
بداند،

تنهدات در برات يـا

را در موضـو

ـانون ا نـر مـورد اجـرا

اژ

صـاظح
ـرار

واهد گرفا.
اسناد بينالمللي
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منذظك شخص
در پاراگراف

ـانون مـذكور

كه مطاب

بي م جور باشد ،اگـر نـند

ـور
ـرزمنن كشـ
را در نـ

ـه
كـ

ـود
ـا نمـ
امضـ

برابر مقررات آن ژاجد اهمنـا ًزت انـا،
واهد بود.

تنهد اژ منتبر

هريــك از طرفهــا

منظــم متناهــد

ا تنار دارد كه اعتبار تنهد انجات شـد
در زمننه برات يـا نـفته تونـ
اتبــا

يكـ

ــود را كــه در كشــورها
از طري

رارداد ج

از

طــرف

اعمال پاراگراف باً

منتبر ننسا ،بهرنمنا نشناند.
ماده 3
شراي

انانـ

[يـا صـورت]

برات ژ نفته براناس

انون كشور

تنهـدات
كـه در
انا،

نرزمنن آن تنهدات م بور انجات شد

تنننن م گردد .منذظك اگر انجات تنهـدات
در برات يا نفته مطاب

مقررات بنـد اژل

منتبر نبود  ،ژظ

با مقررات كشـور م ـي

هماهن

كـه

تنهد بند
شراي

انان

نداشته انـا

باشد ،اين موضـو

تنهدات اژظنه صورت
دشـها

بـه اعتبـار تنهـد

لانويه ژارد نخواهد كرد.
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منظم متناهد مختار

هر يك از طرفها

انا مقرر نمايد كه تنهدات انجات شد
برات ژ نفته تون
در

از اتبا

يك

ارج ،در مقابي يك

آن دژظا در نرزمنن

ديگـر از اتبـا

دارد ،مشرژپ بر آنكه شراي
تنهدات مطاب

آن كشور

ود اعتبـار

انون مم

در

ـانون
ايـن

انانـ

[مر بوپ] صـ نح

باشد.
ماده 4
بولكنند

آلار تنهدات

متنهد يك نفته براناس

يك برات يـا

انون م ي پردا ا

اين انناد مننن م گردد.
آلار

كه امضا

ديگر متنهدان بـرات

يا نـفته موظـد آن انـا ،مطـاب

ـانون

كه در نرزمنن آن امضـاها

م بـور

كشور
داد

شد

انا ،تنننن م شود.

ماده 5
مهما مقرر جها انجات ح
همه صاحبان امضاها برانـاس
تأننس نند مننن

رجو

بـرا

انون م ـي

واهد شد.

اسناد بينالمللي
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ماده 6
اين موضو
به صدژر

كه آيا ماظكنا طمب منته

نند16

م شود براناس

به دارنـد

بـرات منتقـي

انون م ي تنظنم آن مشـخص

م گردد.
ماده 7
ايــن موضــو
من صربه يك
اينكه دارند

آيــا

بــوظ

م توانــد

سما از ژجه [نند] باشد يـا
مم تبه

بول پردا ا ج ئـ

از مبمغ [برات] انا ،تون

ـانون كشـور

م ي پردا ا برات مننن م شود.
همنن

واعـد در پردا ـا نـفته ننـ

حاكمنا دارد.
ماده 8
صــورت ظــاهر ژ مهماهــا

اعتــرا ،

همچننن تشريفات عممنات ًزت جها اجرا يا
تأمنن حقوق در زمننه برات ژ نفته ،تاب
واننن كشور

كه در نـرزمنن آن اعتـرا

 .16منظور از طمب منته به صدژر نند« ،م ي» برات ينن
رابطه ماظ منان براتكش ژ براتگنر (يا طمب اژظ نسـبا
به دژم ) انا.
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مورد نظر بايد انجات شود،

يا عمي حقو
واهد بود.
ماده 9

ـي پردا ـا بـرات يـا
انون كشور م ـ
نفته ،ترتنبات مقرر در صورت مفقود شـدن
يا به نر ا رفتن برات يا نفته را تنننن
م نمايد.

ماده 10
هريك از طرفها
ا تنار را برا

منظـم متناهـد ايـن

ود م فـو

اصول حقوق بنناظممي

صوص

كنوانسنون را در موارد

مـ دارد كـه
مندرج در اين

يـي مـورد عمـي

رار ندهد:
( )1هرگا

يك

تجــارت

از تنهدات مربوپبه نند
در

ــاك كشــور غنرعضــو

كنوانسنون انجات شد
( )2هرگا
مقررات

باشد.

براناس مقررات كنوانسـنون،
ارج

صـاظح بـود

ژ ايـن

واعــد مربوپبــه كشــور غنرعضــو
كنوانسنون باشد.
اسناد بينالمللي
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ماده 11
مفاد كنوانسنون حاضر ،بـه بـرژات ژ
نفتههائ

كه تا زمان ًزتاًجرا شدن ايـن

كنوانسنون ،در
ــا
اعضـ

ممـرژ نـرزمنن هريـك از

ــان
ــه جريـ
ــد ،بـ
ــم متناهـ
منظـ

افتاد اند ،تسر

نخواهد يافا.

ماده 12
اين كنوانسـنون كـه مـتن فرانسـه ژ
آن متساژيا ژاجد اعتبـار انـا،

انگمنس

تاريخ امـرژز [7

ژئـن  ]1930را

واهـد

داشا ژ از اين به بند تا ششـم نـپتامبر
 1930م تواند از نو

اعضا

جامنـه ممـي

يا دژل غنرعضو به امضا برند.
ماده 13
[اظ اق به] اين كنوانسنون بايد بـه
تصويب [دژظتها] برند.
بــي از اژل

انــناد تصــويب م بايــد

نپتامبر  1932نـ د دبنركـي جامنـه ممـي
تودي

گردد .مشاراظنه نن

به نوبه

ژصول انناد را به كمنه اعضا
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ـود

جامنه ممي

يا دژل غنرعضو
مم

كه بـه ايـن كنوانسـنون

شد اند ،ابالغ

واهد نمود.

ماده 14
از تاريخ ششم نپتامبر  1930هريـك از
اعضــا

جامنــه ممــي يــا دژل غنرعضــو

م توانند به اين كنوانسنون مم
موضو

گردند.

اظ اق بايد به دبنركي جامنـه

ممي ابالغ شود ژ ابالغنه مـذكور بايـد در
آرشنو دبنر انه جامنه ممي تودي
دبنركي ،موضو
دژظ

توديـ

گرديد.

را بـه كمنـه

كه اين كنوانسنون را امضا نمود

يا بدان مم

شد اند ،ابالغ

ژ

واهد كرد.

ماده 15
اين كنوانسـنون
اظ اق از نو

بـي از تصـويب يـا

هفا عضو جامنه ممي يا دژل

غنرعضو كه مشتمي بر نه عضو دائم

جامنه

در شــورا م باشــندً ،زتاًجــرا نخواهــد
گرديد.
تاريخ ًزتاًجرا شدن ،نودمنن رژز پس
از ژصول هفتمنن تصويب يا اظ ا نه موضو
بند نخسا اين ماد  ،تون
ممي

دبنركي جامنـه

واهد بود.
اسناد بينالمللي
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ـال
ـات ارنـ
ـي هنگـ
ـه ممـ
ـي جامنـ
دبنركـ
ابالغها

موضـو

مـواد  13ژ  ،14مخصوصـا

ژصول تصويبات يا اظ ا ات مورد اشار
بند نخسا اين ماد

را اعالت

در

واهد نمود.

ماده 16
كه بنـد از

هرگونه تصويب يا اظ ا

ًزتاًجرا شدن كنوانسنون بهموجب ماد

15

آن صورت گنرد 90 ،رژز پس از تاريخ ژصول
مورد آن تون

دبنركي جامنه ممـي ،مـبلر

واهد بود.
ماده 17
اين كنوانسنون را نم تـوان
انقضا

دژ نال از تاريخ ًزتاًجـرا شـدن

آن در مورد اعضـا

جامنـه ممـي يـا دژل

غنرعضو فسخ نمود .چننن فسخ
از آنكه دبنركي ابالغنها
اژ تنظنم شد

 90رژز پـس

را كه بهعنوان

ـود ،عممـ
انا دريافـا نمـ

واهد شد.
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فسخ بايد تون

دبنركي جامنه ممـي،

بهفوريا به كمنـه اعضـا

منظـم متناهـد

ابالغ شود.
فسخ فق
آن تسر

به طرف منظم متناهد متقاض

واهد يافا.

ماده 18
هــر عضــو جامنــه ممــي ژ هــر دژظــا
غنرعضــو

كــه مشــمول كنوانســنون حاضــر
چهارمنن

م گردد ،م تواند بند از انقضا

نال از تاريخ ًزتاًجرا شدن كنوانسـنون،
تجديدنظر در مورد بنض

تقاضا

يا تمـات

مفاد كنوانسنون را به دبنركي جامنه ممي
تسمنم نمايد.
چنانچه پس از گذشا يك نال از تاريخ
ارنال تقاضـا

فـوق بـرا

جامنه ممي يا دژل غنرعضو

ديگـر اعضـا
كه كنوانسنون

در آن زمان فنمابنن آنها ًزتاًجرا انا،
حدا ي شش دژظا از چننن تقاضـاي
كنند ،شورا

ـورد ظـ ژت
جامنه ممـي در مـ

تشكني جمسه بهمنظور ب ـ
موضو

حمايـا

فوق ،اتخا

تصمنم

در رابطـه بـا
واهد كرد.

ماده 19
اسناد بينالمللي
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هر طرف منظم متناهد در زمان امضـا،
تصويب يا اظ اق م تواند اعالت نمايد كـه
بول اين كنوانسنون ،هنچگونه تنهـد

با

بال كمنه يا بنضـ

را در

ت ااظ مايهها يا اراض
نمومنتش برعهد

ت ا

از مسـتمرات،

ت ا حاكمنـا يـا
نخواهـد گرفـا .در

اين حاظا ،كنوانسنون حاضر به هنچيـك از
نرزمننهاي
شد

كه در چننن اعالمنها

باشد ،تسر

عنـوان

نخواهد يافا.

هر طرف منظـم متناهـد بنـدا در هـر
م تواند به دبنركي جامنه ممي اطال

مو

دهد كه مايي انا اين كنوانسنون به كمنه
يا بنضـ

ـرزمننها
از نـ

عنـوان شـد

اعالمنه مذكور در بند فوق تسر

در

يابد .در

اين حاظا ،نود رژز پس از دريافا اعالمنه
دبنركي جامنه ممي ،اين كنوانسـنون

تون

به كمنـه نـرزمننها
تسر

منـدرج در اطالعنـه

واهد يافا.
هر طرف منظـم متناهـد در هـر زمـان

م تواند اعالت نمايد كه مايي انـا تسـر
اين كنوانسـنون بـه كمنـه يـا بنضـ
مستنمرات ،ت ااظ مايهها يا اراضـ
حاكمنا يا ت ا
اجــرا
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مذكور در اعالمنه فوق با نـپر

شـدن يـك

نــال از تــاريخ دريافــا اعالمنــه تونــ
دبنركي جامنه ممي متو

واهد شد.

ماده 20
ايــن كنوانســنون ،بــه م ــك آنكــه
ًزتاًجرا شود ،بهژنـنمه دبنركـي جامنـه
ژ پـس از آن در انـر

ممي به لبا رنند

ژ ا در مجموعه عهدنامـهها
منتشر

جامنـه ممـي

واهد شد.
قرارداد سوم

كنوانسيون راجعبه حق تمبر بروات و
سفتهها ـ ژنو 7 ،ژوئن 1930
ماده 1
ـر
ـال حاضـ
ـر در حـ
اگـ

ـواننن دا م ـ
ـ

كنوانسنون منطب

با ا ين مقـررات

اعضا

نباشد ،طرفهـا

منظـم متناهـد مم تانـد

واننن م بور را در اين جها تغننر دهند
كه اعتبار تنهدات ناش
يا اجرا

حقوق ناش

از برات يا نفته

از آن مستم ت رعايا

مقررات مربوپبه تمبر نخواهد بود.

اسناد بينالمللي

337 

منذظك طرفها
اجرا

منظم متناهد م توانند

اين حقوق را تا پردا ا حـ
انون

مقرر يا هر جريمه

منم

تمبـر

نماينـد.

همچننن ممكن انا مقرر كننـد كـه مطـاب
ـواننن دا مـ
ـ
حقو

ـود،
ـ

ـار
ـنات ژ آلـ
صوصـ

يك نند به رؤيا بهعنوان برات يـا

نفته موكول به ايـن
تاريخ صدژر نند ح
كه بايـد ،مطـاب

واهـد بـود كـه از
تمبر مربـوپ ،آنطـور

مقـررات پردا ـا شـد

باشد.
هريك از طرفهـا

ـد حـ
منظـم متناهـ

م دژد كردن مقررات پاراگراف اژل را بـه
مورد برات برا

ود م فو

م دارد.

ماده 2
اين كنوانسـنون كـه مـتن فرانسـه ژ
انگمنس

آن متساژيا ژاجد اعتبـار انـا،

تاريخ امـرژز [7

ژئـن  ]1930را

واهـد

داشا ژ از اين به بند تا ششـم نـپتامبر
 1930م تواند از نو

اعضا

جامنـه ممـي

يا دژل غنرعضو به امضا برند.

ماده 3
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[اظ اق به] اين كنوانسنون بايد بـه
تصويب [دژظتها] برند.
بــي از اژل

انــناد تصــويب م بايــد

نپتامبر  ،1932ن د دبنركـي جامنـه ممـي
گردد .مشاراظنه نن

تودي

به نوبه

ژصول انناد را به كمنه اعضا
يا دژل غنرعضو
مم

ـود

جامنه ممي

كه بـه ايـن كنوانسـنون

شد اند ،ابالغ

واهد نمود.

ماده 4
از تاريخ ششم نپتامبر  1930هريـك از
اعضــا

جامنــه ممــي يــا دژل غنرعضــو

م توانند به اين كنوانسنون مم
موضو

گردند.

اظ اق بايد به دبنركي جامنه

ممي ابالغ شود ژ ابالغنه مـذكور بايـد در
آرشنو دبنر انه جامنه ممي تودي
دبنركي ،موضو
دژظ

توديـ

گردد.

را بـه كمنـه

كه اين كنوانسنون را امضا نمود

يا بدان مم

شد اند ،ابالغ

ژ

واهد كرد.

ماده 5
اين كنوانسـنون
اظ اق از نو

بـي از تصـويب يـا

هفا عضو جامنه ممي يا دژل

غنرعضو كه مشتمي بر نه عضو دائم
اسناد بينالمللي
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در شــورا م باشــندً ،زتاًجــرا نخواهــد
گرديد .تاريخ ًزتاًجرا شدن ،نودمنن رژز
پس از ژصول هفتمنن تصـويب يـا اظ ا نـه
موضو

بند نخسا اين ماد

جامنه ممي

تونـ

دبنركـي

واهد بود.

دبنركي جامنـه ممـي ،هنگـات ارنـال
ابالغها

موضو

مواد  3ژ  ،4مخصوصا ژصول

تصويبات يا اظ ا ات مورد اشار
نخسا اين ماد

را اعالت

در بنـد

واهد نمود.

ماده 6
كه بنـد از

هرگونه تصويب يا اظ ا

ًزتاًجرا شدن كنوانسنون بهموجب مـاد

5

آن صورت گنرد 90 ،رژز پس از تاريخ ژصول
مورد آن تون

دبنركي جامنـه ممـي مـبلر

واهد گرديد.
ماده 7
اين كنوانسنون را نم تـوان
انقضا

دژ نال از تاريخ ًزتاًجـرا شـدن

آن در مورد اعضـا

جامنـه ممـي يـا دژل

غنرعضو فسخ نمود .چننن فسخ
از آنكه دبنركي ابالغنها
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ـود ،عممـ
انا دريافـا نمـ

اژ تنظنم شد
واهد شد.

فسخ بايد تون

دبنركي جامنـه ممـي،

بهفوريا به كمنـه اعضـا

منظـم متناهـد

ابالغ شود.
فسخ فق
تسر

به طرف متناهـد متقاضـ

آن

واهد يافا.

ماده 8
هــر عضــو جامنــه ممــي ژ هــر دژظــا
غنرعضــو

كــه مشــمول كنوانســنون حاضــر
چهارمنن

م گردد ،م تواند بند از انقضا

نال از تاريخ ًزتاًجرا شدن كنوانسـنون،
تقاضا

تجديدنظر در مورد بنض

يا تمـات

مفاد كنوانسنون را به دبنركي جامنه ممي
تسمنم نمايد.
چنانچه پس از گذشا يك نال از تاريخ
نال تقاضا

فوق برا

ممي يا دژل غنرعضو

ديگر اعضا

جامنـه

كه كنوانسنون در آن

زمان فنمابنن آنها ًزتاًجرا انا ،حدا ي
شش دژظا از چننن تقاضاي
شورا

حمايـا كننـد،

جامنه ممي در مـورد ظـ ژت تشـكني

جمسه بهمنظور ب
فوق ،اتخا

تصمنم

در رابطـه بـا موضـو
واهد كرد.
اسناد بينالمللي
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ماده 9
هر طرف منظم متناهد در زمان امضـا،
تصويب يا اظ اق م تواند اعالت نمايد كـه
بول اين كنوانسنون ،هنچگونه تنهـد

با

را در

بال كمنه يا بنض

ت ااظ مايهها يا اراض
نمومنتش ،برعهد

ت ا

از مسـتنمرات،
ت ا حاكمنـا يـا

نخواهد گرفـا .در

اين حاظا ،كنوانسنون حاضر به هنچيـك از
نرزمننهاي
شد

كه در چننن اعالمنها

باشد ،تسر

عنـوان

نخواهد يافا.

هر طرف منظـم متناهـد بنـدا در هـر
م تواند به دبنركي جامنه ممي اطال

مو

دهد كه مايي انا اين كنوانسنون به كمنه
يا بنضـ

ـرزمننها
از نـ

عنـوان شـد

اعالمنه مذكور در بند فوق تسر

در

يابد .در

ايــن حاظــا ،نــود رژز بنــد از دريافــا
اعالمنه تون

دبنركـي جامنـه ممـي ،ايـن

كنوانسنون به كمنه نرزمننها
اطالعنه تسر

منـدرج در

واهد يافا.

هر طرف منظـم متناهـد در هـر زمـان
م تواند اعالت نمايد كه مايي انـا تسـر
اين كنوانسـنون بـه كمنـه يـا بنضـ
مستنمرات ،ت ااظ مايهها يا اراضـ
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از
ت ـا

حاكمنا يا ت ا
اجــرا

نمـومنتش متو ـ

گـردد.

ايــن كنوانســنون در نــرزمننها

مذكور در اعالمنه فوق با نـپر

شـدن يـك

نــال از تــاريخ دريافــا اعالمنــه تونــ
دبنركي جامنه ممي متو

واهد شد.

ماده 10
ايــن كنوانســنون بــه م ــك آنكــه
ًزتاًجرا شود ،بهژنـنمه دبنركـي جامنـه
ممي به لبا رنند

ژ پـس از آن در انـر

ژ ا در مجموعه عهدنامـهها
منتشر

جامنـه ممـي

واهد شد.
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