
 اندر حقوق ایرکی انت نامه های بانبررسی تضمینات قراردادهای تجاری با تأکید بر ضم

 1یانبهروز صادقی درمی

 

  چکیده

مراودات و مبادالت تجاری نوین بر اساس اصول مدرنیته یا فرا مدرنیته علمی حاکم اقتضا دارد که معامالت و قراردادهای تجاری به 

مقررات مربوطه، یکی از صورت کامالً منطبق با وضعیت حاکم بر علوم حقوقی واقع گردد، در راستای تعاریف و شناسایی اصول و 

های تضمینات تجارت امروزی و مقررات باشد. یکی از مهم ترین ویژگیترین موازین، تضمین این گونه مراودات برای طرفین میاصلی

کی بر اساس انبردن به ماهیت حقوقی این گونه تضمینات بکی مستقل است. به منظور شناسایی و پیانهای بنامهتان، ضمآنناظر بر 

ت اجرای انای همسوی تعاریف، به خصوصیات و ضمهستیم تا با مطالعه آندر دسترس، بر  های ارائه شدهنظریات و تعابیر و تحلیل

قالب با انپیش از  انها خصوصاً تحلیل ماهیتی و حقوقی موضوع پژوهش، بپردازیم. ایرآنگیز برای تجار و قواعد حاکم بر اناعتماد بر

های مالی و اقتصادی با سرعت قابل توجهی نسبت به همسو شدن تجارت آزاد و الگوی اقتصاد رقابتی انها و سازمسیونانپیوستن به کنو

داز بیست ساله انگام برداشت، ولیکن با تحوالت ایجاد شده و وقفه ناشی از تغییر حاکمیت و شروع مجدد با تصویب طرح ها و چشم 

ه این روند رو به کاهش گذاشت. اخیراً بر مبنای ضرورت انسی وارد شده، متأسفکشور و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و سیا

ی، ناگزیر از پذیرش و انبا جامعه جه انهماهنگی مراودات و مبادالت تجاری اعم از داخلی و بین المللی ضمن پذیرش مقررات یکس

تعریف واحد از  انونی ناشی از فقدانتیم که خالء قها در حقوق داخلی هسنامهتانتطبیق مقررات حاکم بر این گونه مبادالت و ضم

ون گذار در الیحه انفعال در زمینه حقوق تجارت قرار گرفته است و حتی ق انانکی، مورد توجه خاص حقوقدانت نامه های بانضم

 است. تخصیص داده انماده را به  91ت نامه مستقل، انبرای اولین بار باب مستقلی را در قالب ضم 1931تجارت سال 

 ، اسنادانکی، تاجر، حقوق ایرانت نامه های بان، ضمعقدها:  کلیدواژه

 مقدمه

کی مستقل بر اساس آثار و روابط تجاری، ضرورت تنسیق و انت نامه های بانتحلیل تضمینات قرارداهای تجاری و شناسائی ماهیت  ضم

ین و ضوابط حقوقی موضوع انکی در قوانت نامه های بانبا نوین بودن ضم نماید. تظام حاکم بر تجارت را غیر قابل اجتناب میان

ت نامه انطباق ماهیت حقوقی ضمانمتعددی براساس تحقیقات و  انانضرورت کشف ماهیت حقوقی، امری الزم و ضروری است. حقوقد

د. در انکی مستقل را ابراز داشته انب ت نامه هایانکی در قالب کتب و مقاالت، برداشت و تفسیر خویش از ماهیت حقوقی ضمانهای ب

ون تجارت که انجدید قکی داشته است. در الیحه انت نامه های بانون گذار نیز اهمیت ویژه ای جهت تعریف جامع از ضماناین بین ق

ویژه ای ون جدید را اختصاص فصل انتاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی نرسیده از جمله نکات قابل توجه در تصویب ق

کی و قاعده عام این استقالل، مبحث تقلب انت نامه های بانسته است و در مقابل مستقل شناختن ضمانکی دانت نامه های بانبه ضم
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کی نیز جایگاه ویژه بررسی را خواهد داشت که در این تحقیق سعی بر ارائه تعاریف جامع و عرضه انت نامه های باننسبت به ضم

 مطالب خواهد بود.   

 

 کیانت نامه های بانمفهوم ضم. 1

تعاریف مختلف و بعضاً  انانکی به عمل آمده حقوقداننامه بتانطی مطالعاتی که در خصوص شناسایی و تحلیل ماهیت و مفهوم ضم

کی را به اننامه بتاند از جمله دکتر جعفری لنگرودی با ارائه تعریفی جامع دایره شمول ضماننامه ارائه کردهتاننزدیک به هم از ضم

دینی و تنی و به عبارتی آزادی تن شخص یا اشخاص اشاره داشته که ماهیتاً  انالواقع به دو نوع ضمسته و فیانکفالت و رهن نزدیک د

، 9، 1931جعفری لنگرودی، ...«)ای عادی یا رسمی نوشته»به کفالت بسیار نزدیک است. تعریف ارائه شده از نامبرده عبارت است از : 

1221) 

اشاره شده که ظاهراً از اوصاف و  آندر ابتدای امر به نوشته یا مکتوب بودن  آندر تحقیق حقوقی تعریف ارائه شده و تفسیر از مفاد 

شود و در ادامه به رسمی یا عادی بودن که به صورت شفاهی فاقد اوصاف شناخته می نامهتانسته شده و ضماننامه دتانمشخصات ضم

جز از  آنهای قابل توجه است چرا که در تعریف سند عادی، معموالً اثر و اجرا یا مفاد ه گردیده که دارای تفاوتوصف دیگر است اشار

را برآورده نخواهد کرد و با اصل سرعت در  اننامه عادی مقصود تنظیم کنندگتاننماید و ضمطریق محاکم و الزام طرف غیر ممکن می

ون گذار که داللت بر الزام طرفین و اصول انتجارت دارای منافات کامل خواهد بود، بنابراین وصف سند رسمی به مقصود طرفین و ق

در »دارد: که اظهار می ون مدنی نداردانق 1232تخدیش به غیر از ادعاهای مطروحه در ماده  انحاکم بر این اسناد از حیث اعتبار و فقد

د ادعای جعلیت نسبت به اسناد انتوکار و تردید مسموع نیست و طرف میانمقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد 

خص یا در ادامه تعریف به آزادی تن ش« ونی از اعتبار افتاده است.انمزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات ق

موضوع عبث با عقد کفالت دارد و بر دو وجه مشتمل  انو به عبارتی کفالت ضم انای زده شده که داللت بر نزدیکی ضماشخاص گوشه

 ون مدنی است.اندر ق انسته که از مباحث عقد ضماندین د انرا ضم آنگردیده که نقطه مقابل 

ک یا مؤسسات اعتباری و مالی( و به عبارتی انصادرکننده )ب آند که به موجب ناستهاننامه را قرارداد یا سندی دتاندر تحلیل دیگر ضم

کند بدون هیچ گونه قید و شرطی و له( تعهد میعنه( در مقابل ذی نفع )مضمونخواه )مضمونتانضامن حسب اهداف متقاضی یا ضم

عنه است را به ذی نفع یا به که مربوط به مضمونوجه نقد از بابت موضوع خاصی عندالمطالبه یا در سررسید معین به مبلغ معینی 

باشد ولیکن تالش امر این تعریف پویاتر از تعریف مندرج در فراز قبل می( در ظاهر 153، 1931کرد او پرداخت نماید. )اخالقی، حواله

ی فقه شیعه و امامیه انحقوقی با مبچه در ظاهر و چه در باطن همیشه در تالش تطبیق وقایع و اعمال  انو دکترین حقوقی ایر انانحقوقد

کند که الهام و تبعیت از به خوبی مسیری را طی می انت و عقد ضمانتخابی از باب ضمانبوده به نحوی که مفهوم تعریف فوق با قالبی 

نخواهد کرد. را به خوبی جلب  انمندنامه در حقوق نوین تجارت نظر عالقهتانرا در خود به همراه دارد و پویایی ضم انعقد ضم

 (همان)

ک انب آنشود و به موجب ک صادر میانکی عبارت است از سندی که توسط باننامه بتانضم»ای دیگر را عقیده بر این است که: عده

 عنه( از ایفای تعهدات قراردادی خود )ناشی از قرارداد پایه و اصلی( در مقابل ذیخواه )مضمونتاننماید تا در صورتی که ضمتعهد می



نامه تاننامه توسط وی، مبلغ مندرج در ضمتانله( قصور و تخلف نماید، با اعالم مراتب توسط ذی نفع و مطالبه وجه ضمنفع )مضمون

 « را به وی بپردازد.

نامه بسیار نزدیک و مطابق است و در مقابل دیگر تعاریف از قوت و استحکام حقوقی بیشتری تاناین تعریف با مقصود از صدور ضم

های ارائه شده نبوده و نیست، لیکن واقعیت رخوردار است، که در این مقال درصدد ترغیب یا تشویق به هیچ یک از تعاریف یا نظریهب

نامه و در قالب تاننامه به عمل نیامده و مبتنی بر ماهیت نزدیک به ضمتاناالطرافی از ضمتعریف جامع اناست که در حقوق ایر آن

 1931ون گذار در الیحه تجارت انهای مختلفی به عمل آمده، البته قامامیه و نظر معرف یا پژوهنده، تعابیر و تحلیل عقود برگرفته از فقه

صادرکننده )ضامن( به درخواست  آننامه مستقل سندی است که به موجب تانضم»چنین اعالم می دارد که:  193به موجب ماده 

هر چند « گیرد.نامه بر عهده میتانله( را با رعایت شرایط مقرر در ضمذی نفع )مضمونعنه( پرداخت مبلغ معینی به متقاضی )مضمون

ونگذار در این فصل انونی و اجرایی به خود نگرفته ولیکن به این مهم اشاره کرده که قاناین الیحه به تصویب نهایی نرسیده  و ارزش ق

  .کی داشته و داردانهای بنامهتاناز الیحه تجارت توجه و تمرکز خاصی بر ضم

 

 انکی در حقوق ایراننامه بتانمفهوم ضم. 2

مورخ  59212/141بنابر پیشنهاد شماره  41/41/1912در جلسه  اننامه تضمین برای معامالت دولتی مصوب هیأت وزیرآیین

در  -1914مصوب  –مالی دولتون تنظیم بخشی از مقررات انق 3ریزی کشور و به استناد ماده مدیریت و برنامه انسازم 21/49/1912

کاری، ساخت و انها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمپرداخت و مبلغ و نوع تضمینمورد پیش

از دو  ایآالت، تجهیزات، کاال، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا به صورت مجموعهتجهیزات و نصب، خرید ماشین

-تضمین پیش-9جام تعهد، انتضمین -2تضمین شرکت در مناقصه )وجه التزام(، -1آورده که:  انیا چند تضمین قراردادی پای به می

واع اننامه، آییناین  9واع تضمین قراردادها تقسیم گردیده و در ادامه به موجب ماده انجام کار، از انتضمین حسن -1پرداخت و 

 ر در معامالت دولتی را به شرح زیر معرفی نموده:های معتبنامهتانضم

 کی؛اننامه بتانضم –الف

 انک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانهای صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربنامهتانضم –ب

 هستند؛

 وجه نقد؛ –ج

 امضای مجاز با مهر شرکت. انسفته به امضای صاحب –د

شوند و طبق اساسنامه ون تأسیس شده و یا میانهای صادره توسط صندوق های حمایتی دولتی که به موجب قنامهتانبند )د( ضمو در 

های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق سهام شرکتای ملکی و اوراق مشارکت و های وثیقهنامهتاننمایند و سایر ضمفعالیت می

نامه به شرایط و آیینمربوط که در ادامه این  انتأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابو مطالبات  انبهاردار تهر

نامه ارائه نشده آییننامه در این تانتعریفی از ضمنقدی و معادله بین مبالغ و سقف تعهدات اشاره گردیده ولیکن  انجزئیات و میز

عقدی یا تعهد به هر صورت،  اننوشته عادی یا رسمی حاوی ضم»نامه عبارت است از: تانضمولیکن از جمله تعاریف به عمل آمده از 



نامه شخصی گویند، تاننامه را ضمتاندهد تا آزاد شود، اگر شخص ضامن باشد ضمبه قول شرف می اننامه که کسی ضمتانند ضمانم

که البته این تعریف را دیگر « نامه ملکی است.تانوثیقه کند ضمکی است اگر ملک را در نوشته اننامه بتانک تعهد کند ضماناگر ب

نامه تانضم»د که در ادامه تعریف ارائه شده دیگری به این شرح قابل توجه است: انسته انع نداندر این زمینه جامع و م انپردازنظریه

خواه تاننماید تا در صورتی که ضمک تعهد میانب آنشود و به موجب ک صادر میانکی عبارت است از سندی که توسط بانب

له( قصور و تخلف نماید، با عنه( از ایفای تعهدات قراردادی خود )ناشی از قرارداد پایه و اصلی( در مقابل ذی نفع )مضمون)مضمون

 (15، 1931سعودی، )م« نامه را به وی بپردازد.تاننامه توسط وی، مبلغ مندرج در ضمتاناعالم مراتب توسط ذی نفع و مطالبه وجه ضم

صادرکننده )ضامن( حسب درخواست متقاضی  آننامه قرارداد یا سندی است که به موجب تانضم»در تعریف دیگری آمده است که: 

کند بدون هیچ گونه قید و شرط و عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی له( تعهد میعنه( در مقابل ذی نفع )مضمون)مضمون

چه آن)اخالقی، پیشین،(اما « کرد او پرداخت نماید.حوالهعنه است، به ذی نفع یا به بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون وجه نقد از

ضم  انبینی شده که یکی ضماختصاص داده شده ضم ذمه پیش انمقررات ضم اندر بی 1911ون تجارت مصوب سال اندر باب دهم ق

له تقاضا نماید ضامن وقتی حق دارد از مضمون»ون تجارت چنین مقرر داشته: انق 142ماده  تضامنی است که انذمه طولی و دیگری ضم

که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد خصوصی 

 « نامه، این ترتیب مقرر شده باشد.تانخواه در خود ضم

شود بلکه صرفاً ذمه تقال دین از مدیون اصلی به ضامن نمیانمقرر در این ماده، سبب  انآید ضممنطوق ماده به دست میچه از آنپس 

گردد. و این نکته داللت به مسئولیت ضامن عالوه بر مسئولیت مدیون اصلی در تأدیه دین دارد عنه، ضمیمه میضامن به ذمه مضمون

له به مدیون اصلی است که در صورت امتناع وی از تأدیه دین و مواجه با امتناع ابتدایی مضمون ت مراجعهانولیکن شرط تحقق این ضم

 انهم آنموصوف در این ماده تعهد تبعی است و حدود و شرایط  اند به ضامن مراجعه کند، بنابراین ضمانتوله( میطلبکار )مضمون آن

د به ایرادات و دفاعیات ناشی از قرارداد انتومدنی، در اینجا نیز ضامن می وناندر ق انند ضمانحدود و شرایط تعهد اصلی است و هم

در کلیه »ون تجارت است: انق 149تضامنی موضوع ماده  انضم ذمه، ضم انله استناد نماید. نوع دیگر ضمعنه و مضمونپایه بین مضمون

د به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً انتود، طلبکار میت تضامنی باشانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانمواردی که به موجب ق

اختالف دین در « ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.آنرجوع کرده و پس از رجوع به یکی از 

اصلی مراجعه کرده و در له باید به مدیون ساده ابتدا مضمون اندر مراجعه طلبکار به مدیون اصلی و ضامن است که در ضم انضم

عنه مراجعه و طلب خویش د به مدیون اصلی، مضمونانتوتضامنی از ابتدا می انصورت استنکاف وی به ضامن مراجعه نماید و در ضم

در  انون تجارت وجود دارد ولیکن نتیجه بحث در اثر ضمانون مدنی و قانمقرر در ق انرا مطالبه نماید. هر چند اختالف نظر در ضم

باشد و پاسخگویی ماهیت و مفهوم ون تجارت ضم ذمه به ذمه خالصه این دو مبحث میانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است و در قناق

 باشد.نمی اننامه در حقوق ایرتانحقوقی ضم

به عمل آمده از ظاهر کی انهای بنامهتانبا وجود مناقشات و تعاریف مختلف ارائه شده که دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی از ضم

نامه تانحاصل نشده در باب چهارم از ضم آنکه تاکنون توفیقی در تصویب  1931ون تجارت مصوب انون گذار در الیحه قانامر اراده ق

صادرکننده )ضامن( به درخواست  آننامه مستقل سندی است که به موجب تانضم»کی مستقل چنین تعریف به عمل آمده که: انب



و در ادامه « گیردنامه به عهده میتانله( را با رعایت شرایط مقرر در ضمعنه( پرداخت مبلغ معینی به ذی نفع )مضمونمونمتقاضی )مض

نامه از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و تانالیحه یاد شده، مستقل بودن این ضم 193به موجب ماده 

تعهد اصلی که موجب برائت  نمتقاضی در برابر صادرکننده است را متذکر گردیده و نتیجه سقوط، فسخ یا بطالهمچنین مستقل از تعهد 

ها و مؤسسات کانکی مستقل را باننامه بتانصادرکننده باشد به رسمیت نشناخته و به موجب ذیل ماده یاد شده تنها مرجع صدور ضم

نامه مستقل را برشمرده که عالوه بر مهر و تاننیز شرایط شکلی ضم 191ه موجب ماده سته و باند آنمالی و اعتباری مجاز به اصدار 

 نامه درج و قید گردد که عبارتند از: تانبایست موارد ذیل نیز در ضمامضای صادرکننده می

 بر روی سند؛ « نامه مستقلتانضم»درج عبارت  -1

 عنه(؛ی کامل متقاضی )مضمونانهویت و نش -2

 مل صادرکننده )ضامن(؛ی کاانهویت و نش -3

 له(؛ی کامل ذی نفع )مضمونانهویت و نش -4

 تاریخ صدور به روز و ماه وسال؛ -5

 نامه؛تانمبلغ ضم -6

 نامه؛تانتاریخ اعتبار ضم -7

 تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ؛ -8

 نامه.تانشرایط اصالح ضم -9

باشد که این شروط نامه مستقل است و بدیهی میتانضم نون نیز موجب بطالاناین ق 191( ماده 3( تا )1که عدم درج هر یک از موارد )

کی مستقل را دارای تشریفات خاص خود معرفی اننامه بتانکی تلقی خواهد شد که این موارد ضماننامه بتانجزء شرایط صحت ضم

 خواهد کرد.

 کیانهای بنامهتانواع ضمان. 3

ها را آن انتونامه نیز متفاوت است که عمدتاً میتانتعهد، موضوع ضمتر نوع ت و نوع تضمین و به عبارت روشنانبر اساس موضوع ضم

جام کار. ولیکن اننامه حسن تانپرداخت و ضمنامه پیشتاننامه شرکت در مناقصه و مزایده و ضمتانبه سـه دسته تقسیم کرد: ضـم

نامه تانضم انتوگردیده که در این رابطه می کاری وضعانو قراردادهای پیم انبندی بر اساس شرایط عمومی حاکم بر پیماین تقسیم

 نامه پرداخت را نیز اضافه و بررسی نمود.تانو ضم انالضماسترداد کسور وجه

 

 نامه شرکت در مناقصه و مزایدهتانضم. 3-1

چه که آنعت از تضییع حقوق عمومی هر انهای حاکم به منظور ممنامهنامه و نظامآییندولت و مؤسسات دولتی و عمومی با عنایت به 

چه را که قصد فروش دارند از طریق مزایده به بیشترین قیمت و آنترین قیمت تهیه و انقصد خرید دارند را از طریق مناقصه به ارز



س آزادی اراده د رأساً و بدون در نظر گرفتن اصول حاکم مصوب در خرید یا فروش بر اساانتوپیشنهاد بفروشند به عبارتی دولت نمی

های نامهآیینها و جام معامالت مستقیم با اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید و این امر مستلزم رعایت مصوبات، اساسنامهانمطلق اقدام به 

می: ون محاسبات عموانق 33یابد. به استناد ماده باشد که از طریق مناقصه یا مزایده تحقق میحاکم بر موضوع خرید یا فروش دولتی می

کاری و اجرت کار و غیره )به جز موارد انها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمهانمعامالت وزارتخ»

آید که این مقرره از موازین و از ماده فوق چنین بر می« جام شود.انماده( باید حسب مورد از طریق مناقصه یا با مزایده  اناستثنایی در هم

اعمال  نت اجرای قاطع بطالاندارای ضـم آنبرای دولت واجد وجه آمره است که تخـطی از  آنآمره است و جنبه تکلیفی قواعد 

این قاعده عام نیز تخصیص و « مامن عامه علی وقد خص»باشد که البته بر اساس قاعده کلی حقوقی بدون رعایت قاعده فوق می

ذکر است این وصف از مقررات حاکم  انشای»گردد. با رعایت تشریفات واقع میمناقصه  آناستثنای خود را خواهد داشت که در قالب 

 «ها نسبت داد.آنبه  انتوهای تشریفاتی نیز میبخشد که از جمله عقود یا قراردادمی آنقرارداد را به  ان، خصیصه تشریفاتی بدانبر پیم

% مبلغ 5ای معادل نامهتاندر مناقصه و مزایده مکلف به ارائه ضم کنندهت شرکت در مناقصه و مزایده، شرکتاندر ادامه بحث ضم

کننده در مناقصه یا مزایده از تعهد ت به منظور جلوگیری از شرکتانباشد که اخذ این ضمپیشنهادی به همراه پیشنهاد قیمت خود می

قصه یا مزایده مطالبه و دریافت خواهد شد. به عبارت ت به نفع برگزار کننده مناانعقاد قرارداد سرباز زند وجه ضمانچه از اناست تا چن

ها که داللت بر حضور و شرکت پیشنهاددهنده در مناقصه یا مزایده دارد از حیث تضمین جلوگیری از عبث نامهتاندیگر این گونه ضم

عقاد قرارداد اصلی یا انرداد التزام به قراعقاد و پیشانباشد تا در صورت توفیق پیشنهاددهنده با فرض بودن مراسم مناقصه یا مزایده می

خسارات  انعقاد قرارداد از حیث تضمین جبراناصلی مناقصه یا مزایده را نادیده نگرفته و در صورت عدم موافقت و یا توقف در  انپیم

 کننده توسط مجری یا مؤسسه و به عبارتی کارفرما مطالبه و وصول گردد.ناشی از عدم تعهد شرکت

تر جلوه ها سادهنامهتانرا از سایر ضم آنباشند که نوع ی محدود و خاص میانهای شرکت در مناقصه یا مزایده دارای زمنامهتانضم

کننده ت بیشتر جنبه حمایتی از برگزارکننده مزایده یا مناقصه در قبال قصور یا عدم ایفای تعهد شرکتاندهد و قصد اخذ این نوع ضممی

باشد که بدیهی است در صورت عدم موفقیت پیشنهاددهنده ریفاتی نیز دارای خصوصیات ساده و روشن میدارد و از حیث شکلی و تش

یا  انعقاد پیمانا انلم یکن تلقی گردیده و بالاثر خواهد شد و در صورت امتناع متعهد از تعهد اصلی که هم اننامه کتانموضوع ضم

بدون قید و شرط بودن  آنمورد وصول خواهد بود و از جمله خصوصیات دیگر  نامه از ناحیه ذی نفعتانقرارداد اصلی است وجه ضم

 سازد.کننده را ملزم به تعهدات خود مینامه است و شرکتتانضم

 

 انالضمنامه استرداد کسور وجهتانضم. 3-2

دارای شرایط و احکام خاص خود بوده و شرایط  آنگردد و هر مرحله یا قسمتی از کاری به نحو مطلق منعقد نمیانقراردادهای پیم

به نوعی است که کارفرما  آنوضعیت حاکم بر  انالضمنامه استرداد کسور وجهتانحاکمیت دارد که نسبت به ضم آنبر  انعمومی پیم

رداختی بر اساس % از مبالغ پ14% یا 5ی معادل انکار میزانخسارات در صورت نقص و عیب در تعهدات پیم اناز جبر انجهت اطمین

صورت وضعیت تأیید شده توسط ناظر را نزد خود باقی نگاه داشته که پس از اتمام و تحویل پروژه و اتمام دوره تضمین در صورت 

های حسن نامهتانجمله ضمها، گفته شده از نامهتانکار مسترد نماید. در ماهیت این گونه ضمانها را به پیمآنعدم وجود نقص، مبالغ 



پرداخت است به این جهت که پرداخت های کارفرما نامه پیشتانمشابه ضم آن(. هر چند هدف 113، 1913جام کار است)مسعودی، ان

کار در انغرامات و خسارات کارفرما در صورت عیب و نقص و تقصیر پیم انکه در مقام جبرآنکند و به جهت کار را تضمین میانبه پیم

 انالضمنامه استرداد کسور وجهتانگیرد و ضمجام کار به خود میانهای حسن نامهتانماهیتی شبیه ضمگردد در عمل تعهدات صادر می

 شوند.تضمین ابزار تأمین مالی تلقی می انها به عنونامهتانمصداقی از ضم

جام انتضمین حسن  انه عنوکاری کارفرما قسمتی از مبالغ مربوط به هر پرداخت را بانبه سخن دیگر بر اساس معمول قراردادهای پیم

کار انباشد حال اینکه پیمتضمین می انگذارد که این کسر مبلغ به منظور حفظ حقوق کارفرما در رفع نواقص و دورکار نزد خود باقی می

ودیع د با تانتونیز در صورت تمایل به دسترسی و دریافت مبالغ مکسوره و به منظور وصول کل یا قسمتی از مبلغ محل کسورات می

تقاضای پرداخت مبالغ بر اساس صورت وضعیت را از کارفرمای خویش مطالبه نماید که ماده  انالضمنامه استرداد کسور وجهتانضم

جام کار انتضمین حسن  ان% به عنو14کار، معادل اناز مبلغ هر پرداخت به پیم»نیز چنین اظهار می دارد که:  انشرایط عمومی پیم 95

و نصف  14شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ده نزد کارفرما نگاهداری میکسر و در حساب سپر

د، وجوه سپرده انتوکار میانپیم»نیز مقرر داشته:  آنو تبصره ذیل «گردد.مسترد می 52و  12دیگر پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 

درج شده است،  اندر اسناد و مدارک پیم آنارجاع کار که شماره و تاریخ  اندر زمجام کار را طبق دستورالعمل نافذ انتضمین حسن 

 «دریافت کند.

% از مبالغ اعالمی بر 14دن مبلغی معادل انتضمین و باقی م انکار در دوراننامه از پیمتانبا استناد به ماده یاده شده و مجوز از اخذ ضم

باشد ابتدا صورت وضعیت موقت و صورت کار که خود دارای دو حالت میانهای ارائه شده از ناحیه پیماساس صورت وضعیت

باشد پرداخت وجوه کسورات پس از ارائه صورت وضعیت درصد می 14تا  5وضعیت قطعی تأدیه وجوه ناشی از کسورات که بین 

نامه استرداد تاند با تودیع ضمانتومیکار نیز انکار پرداخت خواهد شد و در مقابل پیمانتی به پیمانتضمین یا گار انقطعی و طی دور

 اندر صورت احتمال نقص و عیب که به تأیید سیستم نظارتی رسیده در استرداد مبالغ خسارت به کارفرما اطمین انالضمکسور وجه

 انات فسخ پیمدر باب موارد فسخ و اقدام انشرایط عمومی پیم 13و  13جلب و تأمین نماید که مواد  آنطرف مقابل را در بازپرداخت 

غرامات و خسارات و  انسته که جبراناز ناحیه کارفرما د انکار را از اختیارات فسخ پیمانو عدم تعهدات پیم انشرایط حاکم بر نقص پیم

-تانسته که یکی از طرق وصول کسورات اخذ ضمانبینی کرده و تابع این احکام دناحیه کارفرما را پیشبازپرداخت وجوه تأدیه شده از 

 باشد.مه به شرح این مبحث مینا

 

 نامه متقابلتانضم. 3-3

کار نیز به اننماید. پیمجام کار را میاننامه حسن تانکار تقاضای ارائه ضمانالمللی فروشنده یا کارفرما از خریدار یا پیمدر قراردادهای بین

در روابط مالی خویش و به لحاظ وضعیت حاکم بر ک انک مراجعه کرده که باننامه به بتانعنه جهت اخذ و تودیع ضممضمون انعنو

نامه در تانباشند به صورت مستقیم اقدام به صدور ضماین گونه قراردادها که اتباع یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت های مختلف می

مینی کارفرما طی شرایط مندرج ک های مستقر در حوزه سرزانک یا بانکند بلکه با تبادل اطالعات از طریق بحق کارفرما یا فروشنده نمی

ک اول را دستوردهنده اندهد که بنامه اولیه و اصلی میتاننامه مطابق شرایط ضمتاننامه یا توافق اصلی دستور به صدور ضمتاندر ضم



ذی نفع یا متقاضی ک دستوردهنده اننامه با شرایط اولیه مورد توافق بتاننامند و این ضمک حمل اقامت کارفرما را صادرکننده میانو ب

کی از روابط طرفین انها و مکاتبات )سوئیفتی( و رد و بدل شده بین بها بر اساس پیامنامهتانالواقع این گونه ضمگردد، فیصادر می

 آید. کی به دست میاننامه از خالل روابط بتانگردد و اسناد مرتبط با این ضماستنباط می

الملل و از ها و جلوگیری از مشکالت اجرایی به لحاظ روابط بیننامهتانبه منظور اجرای مفاد ضمها به شرح گذشته و کاندر روابط ب

نامه متقابل با در نظر گرفتن جمیع روابط از طریق تانالمللی شیوه صدور ضمکی و عدم تداخل مقررات سرزمینی و بینانحیث روابط ب

 گیرد.ها صادر و در اختیار ذی نفع قرار میکانقابل بین بنامه متتانک ثالث در حوزه استقرار کارفرما ضمانب

ای باشد که به صورت رشتههای مختلف در کشورهای مختلف و حتی متعدد میکانها و رویه بین بکانچه یادآور شد ناظر بر روابط بآن

ک صادرکننده انای تا به و اولیه و رشتهک دستوردهندانکی از طریق باننامه اولیه و سلسله مراتب بین بتانپی با صدور ضمدرو پی

کار است جهت انین نیز غیرقابل اناختالف بین مقررات و تعارض قو انیابد و بنابر مقررات مختلف حاکم که امکنامه ادامه میتانضم

 کند.حفظ حقوق و تعهدات طرفین ضرورت امر بررسی هر کدام از حقوق طرفین را ایجاب می

کی عادی، اننامه بتانهای مهمی وجود دارد از جمله اینکه برای صدور ضمنامه عادی تفاوتتانتقابل و ضمنامه متاندر صدور ضم

عنه در سپردن و نمایند که مضموننامه میتانناشی از پرداخت ضم انها مبادرت به اخذ وثائق و اسناد معتبر به منظور تضمین جبرکانب

ک نیز ضمن ارزیابی و طی مراحل کارشناسی در راستای اننماید و به معرفی وثائق معتبر میک مبادرت بانتودیع وثائق جهت جلب نظر ب

های متقابل این نامهتاننماید ولیکن در ضمکی عادی میاننامه بتاننامه مبادرت به صدور ضمتاناحتمالی در تأدیه وجه ضم انجبر

 انک اولیه از این اطمینانویه و ثالث با دستور بانهای ثکانگردد و بدستوردهنده واقع میک اولیه و یا به عبارتی اناعمال صرفاً از ناحیه ب

ک از وثائق معتبر و ارزشمند برخوردار انباشد و هر چند بک اولیه ضامن پرداخت میانکی بین خود، بانبرخوردار هستند که در روابط ب

-آیین 2ماده  2به استناد تبصره  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانگردد. بمی ها ایجادکانشود ولیکن مسائل و مشکالتی نیز برای بمی

-های اعتباری )ارزینامهتانضم»ک مرکزی مقرر نموده: انها کمیسیون اعتباری بکاننامه و ظهرنویسی از طرف بتاننامه صدور ضم

این بخشنامه طی شماره « باشد.کی مورد قبول میانبنامه تانوثیقه ضم انبه عنو انت صادرات ایرانریالی( صادره توسط صندوق ضم

های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری ارسال و ابالغ گردیده که طی کانجهت اجرا به کلیه ب 41/12/1934مورخ  211144/34

شرایط مندرج در این عنه طبق ها موکول بر اخذ وثیقه از مضمونکاننامه و ظهرنویسی از طرف بتانبندهای مواد مختلف صدور ضم

باشد و طی می 2ه یا اوراق قرضه و... به موجب بند الف از ماده انبینی کرده که از جمله وجه نقد یا طال و اسناد خزنامه را پیشآیین

ته را ریالی( سف -های اعتباری )ارزینامهتانکی معتبر داخلی و خارجی و ضمانها و مؤسسات اعتباری غیربکانبندهای آتی تضمین ب

هایی که در بورس پذیرفته شده یا بارهای عمومی یا سهام شرکتاننامه اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه آیین 9مشمول شود و در ماده 

نامه یا ظهرنویسی نیز از جمله نیز از جمله موارد وثایق ذکر شده که در تانبقیه مبلغ ضمدرصد  154کشتی یا هواپیما حداقل معادل 

ئیات وثایق نسبت به اموال توثیقی نیز پرداخته که به منظور پیشگیری از اطاله کالم و اطالع از نحوه و چگونگی و مقررات به جزادامه 

 گردد.نامه توصیه میآیینک ها به مطالعه این انحاکم بین ب

گردند نامه تعهد مستقل تلقی میتانهر دو ضمویه باید این مهم را در نظر گرفت که اننامه ثتاننامه اولیه یا پایه با ضمتاندر مقایسه ضم

نامه متقابل و تانبه این اشاره کرد که ضم انتوها از یکدیگر می انگردد و آثار منفک بدها مینامهتانچه باعث جدایی این نوع ضمآنو 



 آننامه پایه، تانارند. اگر ذی نفع ضمی با هم نداننامه پایه دو نهاد مستقل حقوقی از یکدیگر هستند و رابطه علت و معلولی چندتانضم

نامه پایه نخواهد تانک صادرکننده ضمانه باشد تأثیری در حقوق بانه و متقلبانرا با سوء نیت مطالبه کند و مطالبه او از راه غیر صادق

ها ساری و جاری آنیزم مطالبه انو از جمله مک آننامه پایه در تمامی اجزاء و عناصر تانمتقابل از ضمنامه تانداشت. استقالل حقوق ضم

 (13-15، صص1931است.)مسعودی،
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پرداخت در مرتبه ت در پیشاننامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمتانگردد پس از ضمهای مرسوم ارائه مینامهتانبا ترتیبی که از ضم 

است به  ان% از سقف پیم25گیزه ارفاقی کارفرما که معموالً انیا قرارداد با  انپیمعقاد اننامه پس از تانگیرد که این ضمدوم قرار می

باشد و پیش کار دارای ضوابط خاص خود از جمله تجهیز کارگاه میانبه پیم انگردد. البته پرداخت این مبلغ از پیمکار پرداخت میانپیم

گردد که با توجه به ضرورت ارائه کار پرداخت میانو تجهیز کارگاه به پیمکار به منظور تهیه، تأمین اناصلی و تعهد پیم اناز شروع پیم

کار کارسازی و پرداخت خواهد شد ولیکن در مرحله اندر حق پیم آنصورت وضعیت در هر مرحله از پروژه و یا موضوع تعهد وجه 

مراحل تجهیز کارگاه،  انبوطه در امر پیمتجهیز کارگاه و شروع کار به دلیل نداشتن صورت وضعیت موضوع تعهد با نظارت ناظر مر

کار در موضوع تجهیز انتأسیس و تأمین مقدمات تعهد اصلی ایجاد و فراهم خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد پیم

نماید ناگفته  کار مطالبه و وصولانپرداخت توسط پیمت در پیشانپرداخت را از محل ضمد خسارات و مبلغ پیشانتوکارگاه کارفرما می

گردد و در قراردادهای خرید کاال نیز کاربرد و موضوعیت داشته و مورد ی اخذ نمیانهای عمرانت صرفاً در پیماند این نوع ضماننم

پرداخت مبالغ پرداختی کارفرما است که در شرایط زیر پرداخت تضمین بازنامه پیشتانگیرد. بنابراین هدف از اخذ ضماستفاده قرار می

 از ناحیه کارفرما قابل مطالبه خواهد بود:

 از ناحیه طرفین اقاله )منفسخ( گردد؛ انهنگامی که قرارداد یا پیم -1

 کار متعهد از اجرای قرارداد؛انامتناع پیم -2

 غیرقابل اجرا بودن قرارداد و موضوع تعهد به علت فورس ماژور؛ -3

 شود.چه قراردادی باطل و غیر معتبر و غیر قابل اجرا شناخته انچن -4

برنامه و بودجه به موجب ماده  انسازم 1931مصوب  انبینی شده و در شرایط عمومی پیمپرداخت مقررات خاصی پیشدر زمینه پیش

کار پرداخت نماید. انپرداخت به پیمپیش انکار، مبلغی به عنوانکارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیم»مقرر داشته:  93

ارجاع کار نافذ  ان، بر اساس دستورالعمل مربوط است که از زمآنپرداخت و دیگر ضوابط رداخت و چگونگی واریز پیش، روش پانمیز

گفته، برای دریافت کار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیشاندرج شده است. پیم اندر اسناد و مدارک پیم آنبوده و شماره و تاریخ 

-نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور، هر قسط پیشست خود را به مهندس مشاور میپرداخت، درخواهریک از اقساط پیش

نماید. مهلت پرداخت هر کسر شود، پرداخت می آنپرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از 

هندس مشاور رسیده است، یا ده روز از تاریخ ارائه تضمین از کار که به تأیید مانپرداخت بیست روز از تاریخ درخواست پیمقسط پیش



در نحوه  انگردد حاکمیت مقررات و شرایط عمومی پیمچه مالحظه میآنبنابراین « باشد.کار، هر کدام که بیشتر است، میانسوی پیم

 آنپرداخت و نحوه پرداخت موضوع پیشباشد که ظاهراً ماده فوق به نحو مجمل میaاز ناحیه طرفین  آنپرداخت و تضمین تأدیه پیش

% کل مبلغ قرارداد تعیین شده و نحوه پرداخت 25پرداخت معادل پیش انمیز انشرایط عمومی پیم 93کرده و در ماده  انو نوع تضمین بی

یاز تجهیز کارگاه و آالت مورد ن% ماشین34% پس از تهیه 5و  ان% پس از امضاء و مبادله پیم14 اننیز مشخص شده به صورتی که میز آن

% بابت اولین صورت 14گردید. نحوه واریز مبالغ نیز مشخص شده بود بدین نحو که % کار پرداخت می14جام ان% آخر نیز پس از 5

ها طبق تشخیص کارفرما که درصدهای پرداختی در نهایت با آخرین پرداخت% ناخالص بابت سایر پیش12 انوضعیت به بعد میز

ک مورد قبول کارفرما انهای از سوی بنامهتانگردید و شرط دیگر تصریح به ارائه ضمبایست مستهلک میت میصورت وضعیت موق

 معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید. انمدت پیم اننامه تا پایتانبود که ضم

جام انبرنامه و بودجه دو اصالحیه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمین  انبنا بر پیشنهاد سازم انتوسط هیأت وزیر 1931در سال 

-که اصالح تصویب 11/12/1931و سپس  43/41/1931نامه مورخ گردد، ابتدا اصالح تصویببرنامه و بودجه صادر می انتعهدات سازم

ها نوع تضامنات را معرفی انمبلغی پیم انین میزگردد و با تعیوضع می آنجام تعهدات با تعیین ضرائب و کسورات اننامه اخذ تضمین 

 باشد:نماید که شامل موارد زیر میمی

 کی کارفرما واریز شود؛انسپرده نقدی که باید به حساب ب –الف 

 کی؛اننامه بتانضم –ب 

جمهوری اسالمی  ک مرکزیانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانهای صادر شده از طرف مؤسسات اعتباری غیربنامهتانضم –پ 

 هستند؛ انایر

 های ارزی صادراتی به قیمت روز؛واریزنامه –ت 

 حساب مربوط؛مورد تأیید دستگاه اجرایی و ذی انونی قطعی شده قراردادها به میزانمطالبات ق –ث 

 ؛آن%( ارزش کارشناسی رسمی 34وثیقه ملکی معادل نود درصد ) –ج 

 اوراق قرضه دولتی؛ –چ 

 ه؛اناسناد خز –ح 

ها و مؤسسات  ها و مؤسسات دولتی(، شرکت های دولتی، شهرداریهاننام( منتشر شده از سوی دولت )وزارتخاوراق مشارکتی )بی –خ 

 عمومی غیردولتی؛

 ؛آن%( ارزش روز 34به مأخذ هفتاد درصد ) انسهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر –د 

ح تضمینات فوق پرداختیم که موضوع پژوهش بررسی تضمینات قراردادهای تجاری است که هر یک به نوبه خود در روی به شر آناز 

باشد ولیکن به دلیل تمرکز و خور تأمل و موشکافی و تحلیل حقوقی از حیث شناسایی ماهیت حقوقی هر کدام از موارد معروفه می

 نامه استوار ساخته و به دنبال هدف مقال پیش خواهیم رفت. تانضمکی مسیر بحث را بر انهای بنامهتانتأکید بر ضم
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تضمین در پرداخت و  اننامه به عنوتاننامه پرداخت تشابه زیادی با اعتبار اسنادی سنتی دارد از این حیث که این گونه ضمتانضم

د تحقق یابد ولیکن انتوتعهدات خریدار در قراردادهای بیع )فروش(، اجاره و حتی قراردادهای ساخت و سایر تعهدات مالی می

نامه پرداخت، تضمین برای پرداخت خواهد تانگردند و در مقابل ضماعتبارات اسنادی در این گونه معامالت وسیله پرداخت تلقی می

 نماید.نامه را مطالبه میتانا این وصف ذی نفع در مرحله اول به مدیون اصلی مراجعه کرده و در صورت قصور وی وجه ضمبود که ب

دهد از وصول ذی نفع با امنیت مالی که برای کاالها یا خدمات به متقاضی ارائه می( Payment Guarantee)نامه پرداخت تاندر ضم

نامه پرداخت ریسک یا خطر تجاری بیشتری تانطرفین برای خریدار ضم اندر تقابل اعتماد و اطمین کند کهحاصل می اندین خود اطمین

د انتورا مطالبه کند که می آند وجه انتونامه پرداخت بدون لزوم ارائه اسناد خاصی میتانکند از طرفی فروشنده با اخذ ضمرا ایجاد می

کند به این های پرداخت از شیوه خاص خود تبعیت مینامهتاند که اقدام به مطالبه ضمانماز مصادیق مطالبه ناروا تلقی گردد. ناگفته ن

نامه پرداخت مستلزم ارائه گواهی یا ارسال اخطاریه از ناحیه تانهای عندالمطالبه متفاوت بوده و مطالبه ضمنامهتانواع ضماننحو که از 

شود به کاری ساخت صادر میانی و قراردادهای پیمانهای ساختمای مربوط به شرکتهنامهتانباشد که مشابه این امر در ضمذی نفع می

را مورد  آند وجه انتوذی نفع می آننحوی که عدم ایفای تعهد از ناحیه مدیون اصلی به تأیید و گواهی شخص ثالثی رسیده و بعد از 

د از انتوجام داده باشد و این شرط میانمطالبه خویش قرار دهد و استحقاق ذی نفع هنگامی مصداق خواهد یافت که تعهدات خویش را 

 مصادیق حمایت از حقوق کارفرما در این فرض باشد.

د عنصر احتمال در پرداخت به دنبال نامه یا وجوتاننامه و متعهد در پرداخت وجه موضوع ضمتانصادرکننده ضم انها به عنوکانب

را متفاوت خواهد  آنخواه با در نظر گرفتن ریسک احتمال پرداخت وضعیت تانک و ضمانباشند که مسیر توافقات بکاهش ریسک می

تغییر  ک در صدور و تأیید وجه نیزانگیزه بانک افزایش یافته و انساخت. بنابراین هر چه درجه احتمال پرداخت کمتر باشد ریسک ب

الوصول گام سریع انالضمنامه و تعهد در پرداخت به دنبال اخذ وثائق معتبر و اخذ وجهتانصادرکننده ضم انک به عنوانخواهد کرد و ب

خواه و احتمال ریسک در پرداخت درصدد راهکاری مناسب جهت تانخواهد برداشت و بدیهی است در توافق صورت گرفته با ضم

تضمین در پرداخت  انک به عنواننامه و یا عملکرد بتانبود هر چند دیدگاه این مبحث ناظر بر صدور ضمحفظ حقوق خویش خواهد 

 ک( نیز حائز اهمیت خواهد بود.انمتعهد )ب اننامه در پرداخت دارد ولیکن توجه به تعهدات و جبرتاناستقرار بر اصل ضم

باشد که معموالً در قراردادهای وامی و اعتباری صادر بدون قید و شرط میهای نامهتانک ضماننقطه مقابل ریسک احتمال در پرداخت ب

نامه را به منزله تعهد قطعی تلقی کرده و بدون توجه به هرگونه قید و شرط و یا اعالم نظر شخص ثالث در تانک این ضمانگردد. بمی

نامه آمادگی خویش را تانو موعد تأدیه وجه ضم انرفتن زمعنه با در نظر گکاری و احراز تخلف مضمونانمقام ناظر در قراردادهای پیم

نامه که معلق و موکول به هیچ امر دیگری نشده به تانبایست مهیا سازد و با در نظر گرفتن سررسید ضمنامه میتانجهت پرداخت ضم

نامه خواهد کرد.با وصف ریسک و تانکی با وصف مؤجل یا موعددار با اخذ تضامین معتبر اقدام به صدور ضمانتعهدات قطعی ب انعنو

باشد نامه که بدون قید و شرط میتانهای پرداخت دسته دوم از این نوع ضمنامهتانک در ضماناحتمال در پرداخت و تعهدات قطعی ب

ت ناشی از کی آثار و الزاماانکی حاکم بر عملیات بانک محسوب خواهد شد که از جنبه مقررات بانتابع دیون قطعی و تعهدات قطعی ب

ک مرکزی در اندار محسوب گردیده که بدیهی است مقررات باز جمله دیون قطعی با سررسید وعده آنبندی و اعمال و اجرای این دسته



دازه وجود دارد که احتمال نپرداختن وجه ان انبه هم آنهایی است که احتمال پرداخت وجه نامهتانتعهدات متفاوت از ضممورد این 

 (151، همان.)آن
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ت اجرای مؤثر در انای برخوردار است و در مقام تضمین و ضمجام کار یا تعهدات از اهمیت ویژهاننامه حسن تاندر تجارت مدرن ضم

کاری را ایفاء انبندی مشخص قراردادی نقش غیر قابل انمقابل عدم ایفاء یا اجرا و یا اجرای ناقص و معیوب و ناکافی و یا تأخیر در زم

ها تحت عناوین مختلف در تحلیل نهایی نامهتانشود و بیشتر ضمهای قراردادی شناخته مینامهتانکند به نحوی که از مهم ترین ضممی

پرداخت که هر چند در ابتدای امر و ت در پیشانمثال ضم انشوند به عنوجام کار شناخته میاننامه حسن تانو ماهیتاً به نوعی ضم

پرداخت که به نوعی وام مشخص از پیش انکار و متعهد تحقق نیافته ولیکن با پرداخت میزانشروع تعهد و یا پروژه عملیاتی از ناحیه پیم

جام انت حسن انمشابه ضم جام تعهد به تجهیز کارگاه مالک عمل طرفین خواهد بود و ماهیتیانگردد در مقابل از ناحیه کارفرما تلقی می

ای برای تعیین قطعی خسارات و غرامات وارده نیست و جام کار وسیلهاننامه حسن تانکار یا تعهدات به خود خواهد گرفت، مبلغ ضم

ناچه برای مطالبه مازاد به متعهد رجوع کرده و چ انتونامه باشد میتانو خسارات بیش از مبلغ مندرج در ضم انچه زیانبه عبارتی چن

 مطالبه کرد. انتونامه باشد مازاد را نمیتانکمتر از مبلغ مندرج در ضم انخسارات و زی انمیز

ای است که نامه تضمین و وثیقهتانگفته شد این گونه ضمجام تعهدات پیشانجام کار یا حسن اننامه حسن تانبا تشریحی که از ضم

سپارد که در صورت عدم تحقق یا تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ..( به متعهدله میکار، خدمات، .انمتعهد )اعم از فروشنده کاال، پیم

نامه از دو حیث تانجام کار وصول نماید که وجود ضماننامه حسن تانخسارات و غرامات خود را از محل ضم اند جبرانتوکارفرما می

ناشی از قرارداد تمامی اهتمام خود را بر اجرای صحیح تعهدات ت اجرای حاکم اناز باب ضم آنباشد متعهد با سپردن حائز اهمیت می

خاطر مفیدی حاصل خواهد کرد ولیکن بر اساس مفاد قرارداد منعقده شرایط  انمتمرکز ساخته و متعهدله نیز با پرداخت وجوه اطمین

ک صادرکننده انمطالبه به ضامن )بعنه جهت وصول و اسناد و مدارکی که باید توسط مضمون اننامه و زمتاننحوه مطالبه وجه ضم

نامه تانگردد به عبارتی طرفین بر اساس قرارداد منعقده شرایط حاکم بر نحوه وصول و اجرا و ارائه ضمنامه( ارائه شود معین میتانضم

را واجد  آنکه  نامه و یا قرارداد قید گرددتانرا وضع خواهند کرد که این قاعده حاکم بین طرفین به صورت قید یا شرطی در ضم

مورد مطالبه قرار  آنله وجه نامه از ناحیه متعهدتانوصف مقید و مشروط خواهد ساخت. ممکن است به صرف اعالم تخلف و ارائه ضم

منوط به ارائه اسناد و مدارک و دالیل مندرج در  آننامه را نخواهد کرد و وصول تانگیرد که این اعالم به تنهایی کفایت پرداخت ضم

راه یافته باشد که این اسناد و مدارک نیز ممکن است رأی داوری یا حکمیت و یا رأی از مراجع  آننامه و از قرارداد اصلی بر تناضم

یا گواهی از مراجع دیگر باشد.)مسعودی، پیشین، ص عنه و یا ارائه نظریه کارشناسی شخص ثالث و قضایی دائر بر اعالم تخلف مضمون

منوط  آننامه عندالمطالبه و بدون هرگونه قید و شرطی باشد و مطالبه و وصول تانفوق این است که اصوالً ضم( نقطه مقابل فرض 154

نامه به تانله با ارائه ضمبه هیچ امر دیگری دائر بر اعالم تخلف یا ارائه اسناد و مدارک و احراز تخلف نباشد که در این حالت مضمون

له خواهد نامه بیشتر مدنظر مضمونتانرا بدون هرگونه قید و شرطی خواهد داشت. این گونه ضمآنک صادرکننده استحقاق مطالبه انب

خواهد بود و نیازی به ارائه  آنک متعهد مکلف به پرداخت وجه اننامه و فارغ از ارائه هرگونه دلیل بتانبود چرا که اصوالً با ارائه ضم



کاری در تضمین انخاطر غیر قابل  انباشد و با سهولت در وصول وجه اطمیننمی ک صادرکنندهاناسناد و مدارک مبتنی بر تخلف به ب

ای به درگیر نمودن کنند عالقهنامه میتانک ها که اقدام به صدور این گونه ضمانپرداخت های خود خواهد داشت و از طرف دیگر نیز ب

 نامه ها از خویش دارند.تناخود با اختالفات طرفین نداشته و تمایل بیشتری به صدور این گونه ضم

ای نامه مبلغ تعیین شده، خسارات و غرامات به صورت مقطوع یا غیرمقطوع است اشارهتاندر بحثی پیرامون اینکه مبلغ مندرج در ضم

چه انا چننامه بود آیا از ناحیه متعهدله قابل مطالبه است یتانچه خسارات و غرامات بیش از مبلغ مندرج در ضمانشد بدین نحو که چن

در مقابل  ( و154، 1931ای نظر بر این امر دارند )اخالقی، عدهنامه بود آیا مازاد غیرقابل مطالبه خواهد بود که تانکمتر از مبلغ ضم

جام انو برای تضمین  انموقع امضای پیم»دارد: که مقرر می 1931مصوب  انشرایط عمومی پیم 91عقیده بر این است که به استناد ماده 

ک مورد قبول کارفرما را تسلیم انصادر شده از طرف ب اناولیه پیم ان% میز5ای معادل نامهتانکار باید ضمان، پیمآنهدات ناشی از تع

جام تعهدات و یا تأخیر در انقطعی و نهایی خسارت و وجه التزام ناشی از عدم  انبه ظاهر داللت بر توافق طرفین به میز« کارفرما کند.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، »د: انون مدنی قراردادهانق 294د و قرینه این امر را نیز ماده انستهاند آنجام ان

« چه که ملزم شده است، محکوم کند.آند او را به بیشتر یا کمتر از انتوخسارت تأخیر، تأدیه نماید، حاکم نمی انمتخلف مبلغی را به عنو

 آنوجه التزام و یا وجه تخلف و تعیین قطعی  انند که نظر به توافق طرفین به مبلغ معین به عنواندمی آنین بحث را و نتیجه حاصل از ا

 نامه پرداخت گردد.تانبایست مبلغ ضممی

نامه تانضم انزمندی نیست از طرفی اعتقاد بر این تحلیل داشته باشیم که با تعیین مبلغ و میاختالف نظر در این دو موضوع خالی از بهره

ون مدنی که حاکم را از زیاده یا کم کردن مبلغ منع کرده است را معیار انق 294ید با توجه به تکلیف مقرره در ماده انرا وجه التزام بدآنکه 

چه وجه انیم که در هر صورت چنانرا مبتنی بر تعیین خسارات، پس از رسیدگی مراجع قضایی بد آندقیق  انقرار داده و یا از طرفی میز

را تفاع ناروا طلبکار محسوب و چنین شرطی انون مدنی را به نحوی غیرقابل باور و ناعقالئی تعیین گردد انق 294التزام مندرج در ماده 

 (.  215و 211، 1، 1932، انیم )کاتوزیاننیز غیر نافذ بد

وجه  اناستناد کرد که تحت عنو انتوقوه قضائیه نیز میاداره حقوقی  43/43/1932-1313/32/3در تأیید نظر ارائه شده به نظریه شماره 

ون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی است که هر چند این انق 294التزام موضوع ماده 

وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط  انتوافق بر جریمه به عنو»باشد: به شرح آتی می آنباشد ولیکن مشروح االتباع نمینظریه الزم

-ها پیشکانبا اصالحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطایی ب 1932کی بدون ربا مصوب انون عملیات باندر چهارچوب مقررات ق

ساس ماده دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر ا آنبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع 

 294شود. وجه التزام موضوع ماده شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میجام میاندادرسی مدنی  آیینون انق 522

مصالحه طرفین به نحو  اندادرسی مدنی راجع به امک آیینون انق 522ون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده انق

-بی آنمصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر دیگر ناظر به 

 «اعتبار است.

وجه التزام نیستیم  انهای مرتبط با صحت یا عدم صحت کثرت یا قلت میزالبته در پژوهش حاضر در مقام نقد و بررسی یا تحلیل نظریه

چه تفاوت فاحش و قابل انجام کار چنانهای حسن نامهتانکند که در ضمنتقدین این نکته جلب توجه میولیکن با دقت در نظر م



سته و حتماً به اننامه باشد عالوه بر استیفای ناروا این شرط را نیز نافذ دتانمبلغ مندرج در ضم انتوجهی بین خسارات و غرامات به میز

 غیر قابل مطالبه )اَهللُ اَعلَم(.

 

 کیانهای بنامهتانصول حاکم بر ضما. 4

کی اتفاق نظر انهای بنامهتانکی در اصول حاکم بر ضمانهای بنامهتاندر تحلیل و تعریف ضم انانبنابر عدم توافق منتقدین و حقوقد

 عبارتند از:شود که کی میانهای بنامهتانوجود ندارد ولیکن در این مقاله سعی بر اختصار و تحلیل سه اصل کلی حاکم بر ضم

 اصل استقالل -1

 کیانهای بنامهتانمطابقت اسناد با مفاد ضم -2

 کیانهای بنامهتانوصف اسنادی ضم -3

 کیانهای بنامهتاناصل استقالل در ضم. 4-1

کی اشاره شد. انهای بنامهتانکی به صورت ضمنی و صریح به اصل استقالل در ضمانهای بنامهتاندر طول ارائه مطالب نسبت به ضم

عدم توجه ایرادات ناشی از قرارداد پایه در پرداخت وجه  آننامه از قرارداد اصلی یا پایه، مستقل است که نتیجه تانمطابق این اصل ضم

الشعاع قرارداد اصلی از کی به حدی است که این سند تجاری مستقل تحتاننامه بتانباشد و به تعبیر دیگر استقالل ضمنامه میتانضم

نامه توسط ضامن تانضم ای در پرداخت وجهو یا استناد یکی از طرفین در عدم ایفای تعهدات اصوالً توقف و یا خدشه حیث ایرادات

 کند.ک یا مؤسسات اعتباری مالی مجاز( حاصل نمیان)ب

را خواهد داشت.  آنوجه  به صادرکننده استحقاق مطالبه آنضمام نامه کتبی مبنی بر پرداخت وجه اننامه به تانذی نفع با ارائه اصل ضم

تقلب در مطالبه وجه است که  آناین اصل نیز تخصیص خورده که استثنای « مامن عامه علی وقد خص»د که برابر با قاعده انناگفته نم

و  کی به مفهوم عدم استحقاق واضحانهای بنامهتانخواهیم پرداخت ولیکن به نحو اختصار تقلب در ضم آندر فرازهای آتی به تشریح 

 باشد که این عدم استحقاق ارتباطی با اختالفات و منازعات حقوقی طرفین ندارد.می آنصریح ذی نفع در مطالبه وجه 

 

 نامهتانمطابقت اسناد با مفاد ضم .4-2

مطابقت اسناد  ،آنکی از جمله اصول حاکم بر انهای بنامهتانکی و اصل استقالل در ضمانهای بنامهتاندر این بند از اصول حاکم بر ضم

خواه تانک با ذی نفع و ضمانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این مطابقت اسنادی از حیث روابط بانهای بنامهتانبا مفاد ضم

نامه به طور کامل رعایت شده تانک مطالبه کند که شرایط مندرج در ضماننامه را از بتاند وجه ضمانتوباشد. ذی نفع هنگامی میمی

نامه کامالً رعایت شده باشد و در تانرا خواهد داشت که شرایط و مفاد ضمنامه تانک هنگامی جواز پرداخت وجه ضمانو ب باشد

خواه در رابطه خود تاند از پرداخت وجه امتناع ورزد و از طرف دیگر ضمانتوک میاننامه بتانصورت عدم رعایت شرایط و مفاد ضم

 نامه امتناع ورزد.تانطباق با مفاد ضمانهای غیرقابل قابل خواستهد در مانتوک میانک ضامن بانب



نامه آسیبی به برداشت حقوقی از تاننامه از حیث رعایت محتویات شکلی و یا ورود در ماهیت ضمتانالبته ذکر مفاد یا مندرجات ضم

ا تعابیر ارائه شده دیگر نخواهد داشت، چرا که قبالً نامه وارد نخواهد ساخت و این مطلب منافاتی بتاننامه در فراز استقالل ضمتانضم

نامه غیر ممکن نخواهد بود که در ادامه تانها و یا مشروط ساختن ضمنامهتاننیز متذکر گردید که استثنای وارد بر اصل استقالل ضم

تطبیق شکلی مطالبه از ناحیه ذی نفع با شرایط ک صرفاً به انباشد که بها، مؤید این مطلب مینامهتانمعیار و ضابطه شکلی حاکم بر ضم

پرداخت خواهد شد و در  آننامه خواهد پرداخت و اگر در تطبیق اسناد از نظر شکلی و ظاهری، مورد تطبیق قرار گیرد وجه تانضم

ارت است از مطابقت معیار و ضابطه دیگر که به معیار مطابقت دقیق تعبیر شده است، مشابه اعتبارات اسنادی عمل خواهد شد که عب

خواه تکلیف دارد با بررسی دقیق، تانک در برابر ضماننامه، که در این معیار ارائه شده، بتاننامه با شرایط ضمتاندقیق مطالبه وجه ضم

ک را انک در این زمینه، باناسناد، مطالبه وجه را مورد تشخیص صحت یا عدم صحت خویش قرار دهد و در صورت تخطی و قصور ب

 خواه مسئول خواهد شناخت.تانمقابل ضم در

کی این است که در اعتبارات اسنادی تطبیق دقیق انهای بنامهتانذکر است که وجه تمایز این معیار در اعتبارات اسنادی و ضم انشای

ورت بسیار دقیق مد ک ممکن است ذکر جزئیات به صانهای بنامهتانخواهد بود ولیکن در ضم آناسناد معیار کامل و با قید جزئیات 

نامه مورد تاننامه و یا صرف اعالم تخلف قبل از مطالبه وجه و در احراز هویت ذی نفع ضمتانقضای ضماننظر قرار نگیرد و با تاریخ 

 مطالبه قرار گیرد.

در معیار مطابقت است که  آنگردد، از جهت ها تلقی مینامهتانمعیار مطابقت اساسی که یکی دیگر از ضوابط در پرداخت وجه ضم

خواه را دارد و ممکن است به بی عدالتی در اصل موضوع ختم گردد، تعبیر شده است و از این تاندقیق که بیشتر جنبه حمایتی از ضم

-تانطباق اساسی موضوعات در ضماناستقرار دارد با  آننامه که بیشتر بر پایه عرف و رویه حاکم بر تانجهت که ضوابط حاکم بر ضم

های مورد توافق طرفین، معیار پرداخت قرار گیرد و بدون ورود در مطابقت دقیق با توجه به از اصول و پایه آنو شروط مندرج در نامه 

 له و ذی نفع تلقی گردد.ها مجوزی در پرداخت وجه در حق مضموننامهتانمستقل شناختن ضم

 

 کیانهای بنامهتانوصف اسنادی ضم .4-3

راستای اعتباربخشی به این اسناد ها، وصف اسنادی یا ماهیت اسنادی در نامهتانورود شرایط کلی و مبهم در ضم به منظور جلوگیری از

احراز و اعالم نماید و این را  آنتعیین اسناد باشد که  اندارد که هر شرطی در سند برای پرداخت وجه تعیین گردد باید با بیمقرر می

د، اندکی مستقل و عندالمطالبه نیز حاکم است و وجود شرط در پرداخت را منتفی و ممنوع نمیانهای بنامهتاناوصاف حتی در ضم

و یا عدم  انعالوه بر مهر و امضای صادرکننده فقد 191به موجب ماده  1931ون تجارت مصوب انون گذار در الیحه قانچه قانچن

ون گذار به وصف انسته که این امر نیز مؤید توجه قانهای مستقل دنامهتانضم ناز ماده یاد شده را از موجبات بطال 3تا  1رعایت موارد 

 باشد.ها مینامهتاناسنادی ضم

 

 کیاننامه بتاناهیت حقوقی ضم. م5



نامه به تانمقدمه بحث ماهیت ضم انها اتفاق نظر دارند و جملگی در بینامهتاندر زمینه نوپا و نوین بودن ضم اندیشمندانو  انانحقوقد

د با انبرگزیده آننیستند و مسیری که برای تحلیل  انی در حقوق ایرانچند کی دارای پیشینهانهای بنامهتاننکته اشاره کرده که ضم این

سو از باب های همنامه بر اساس تشابه یا موافقتتانهای سنتی به منظور سهولت در فهم و ادراک ماهیت ضمتأثیرپذیری از قالب

یابی به عقودسنتی و دیرپا و آثار اجرایی و حل اختالفات ناشی از هر یک باشد به نحوی که با دستمی آنآثار  تسهیل در برداشت و

به ارائه  اند. این اشتیاق صاحبنظرانطباق تعریف بر ارائه تحلیلی جامع دست یافتهانشروط و حوادث و وقایع مرتبط با ایجاد بستری در 

آوری یا استناد به هر ها گردیده که جمعنامهتانر ارائه تعاریف و برداشت از ماهیت حقوقی ضمتحقیق، موجب گوناگونی و تفاوت د

های شگاهی گردیده است. لذا برای بررسی دیدگاهاند انیک از این آراء و نظرات، موجب جذابیت خاصی برای محققین و پژوهشگر

-نامهتانیک از نظریات خواهد بود که به شناسایی بهتر ماهیت ضم سی هرارائه شده ناگزیر از نقد و برر انانمختلفی که از سوی حقوقد

 جامید.انکی خواهد انهای ب

نهاده شده از اقسام عقد  آنی که بر اننامه با تأثیر از عنوتان( ضم1ای عقیده بر این دارند که: در این راستا چهار نظریه ارائه شده که عده

( برخی دیگر 9نامه ایقاع است نه عقد یا قرارداد، تانای دیگر اعتقاد دارند صدور ضمعده( 2، ون مدنی استانمندرج در ق انضم

را نهاد حقوقی مستقلی  آننامه را بر اساس نوین بودن در حقوق تجارت به لحاظ عدم جای گرفتن در یکی از نهادهای حقوقی، تانضم

 سته که به ترتیب به تشریح هر یک از آراء و نظریات فوق خواهیم پرداخت:نارا نوعی تعهد به نفع ثالث د آنای نیز ( عده1د، انشناخته

 

 (انعقدی )در عقد ضم انکی بر اساس مفهوم ضماننامه بتانتشریح ماهیت ضم. 5-1

عقدی است ولیکن  انضم انهستند که هم آنکی دارند مدعی اننامه بتانبودن ضم انی که عقیده بر عقد ضماندسته از صاحبنظر آن

مدنی است  انکی از ضماننامه بتانای دیگر بر این اعتقادند که ضموضع شده به خود گرفته و عده آنشکلی نو با احکام جدیدی که بر 

 تجاری است.  انکی از جمله عقود ضماننامه بتانای دیگر معتقدند ضمو دسته

 

 ون مدنیاندر ق انعقد ضم. 5-1-1

عبارت است از این که شخصی مالی را که  انعقد ضم»چنین اظهار می دارد که:  311به موجب ماده  انعقد ضم ون گذار در تعریفانق

« گویند.عنه یا مدیون اصلی میله و شخص ثالث را مضمونبر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون

ون مدنی که انق 331سته و در ادامه به حکایت ماده انرا یکی از عقود معین د انون مدنی عقد ضمانکه این تعریف به داللت صریح ق

با تأثیر از « شود.له مشغول میعنه بری و ذمه ضامن به مضمونبه طور صحیح واقع شد ذمه مضمون انبعد از اینکه ضم»اعالم می دارد: 

-عنه بری و ذمه ضامن اشتغال میذمه مضمون انیگر با وقوع عقد ضمد و به سخن دانستهانمدنی را نقل ذمه به ذمه د انفقه امامیه، ضم

 یابد ولیکن این تحلیل یا تشریح دارای چند اشکال است  که:

عقاد انکی تعهد اصلی و مستقل است که از تاریخ انهای بنامهتانمدنی اثر عقد، نقل ذمه به ذمه است ولیکن ضم اندر عقد ضم اوالً 

 ک نقل ذمه گردد.انناشی از تعهد متعهد اصلی به ب انآید و نه اینکه ضمک به وجود میانبرای ب



تعهد ناشی از امر حقوقی دیگر که بر عهده متعهد است تلقی  آند که منشاء انستهانمدنی را یکی از عقود معین تبعی د انعقد ضم یاًانث 

باشد و تعهد ضامن تابع دین و تعهد اصلی در مقابل گردیده و بستگی این دو عقد یا تعهد نسبت به یکدیگر یک بستگی مطلق می

ک ضامن در مقابل انکی بر اساس اصل استقالل یک تعهد مستقل از تعهد اصلی است و تعهد باننامه بتانباشد ولیکن ضمطلبکار می

باشد و به سخن دیگر تعهد پایه یا نامه، مطلب یاد شده میتانعنه تبعیتی از قرارداد پایه یا اصلی ندارد که منظور از استقالل ضممضمون

-ک که امر تبعی شناخته نمیاننامه توسط بتانباشد اما با صدور ضمنامه میتانک جهت صدور ضماناصلی هر چند منشاء مراجعه به ب

نفع تلقی خواهد عنه یا ذی کند و یک تعهد مستقل در مقابل مضمونعنه تبعیت و پیروی از قرارداد پایه نمیشود رابطه ضامن و مضمون

خواه یا تانکی به منظور و مقصود تضمین تعهدات ضماننامه بتانشد. در این تحلیل نکته ظریفی نهفته به این نحو که هر چند ضم

 را دارد و نه به استناد و مراجعه به قرارداد پایه. آننامه حق مطالبه تانشود ولیکن ذی نفع با مراجعه به مفاد ضممتعهد صادر می

که برای  انله به کلیه موارد تزلزل عقد ضمد در مقابل مضمونانتوگفته، ضامن میعقدی موضوع مواد پیش اناز دیگر سوی در ضم ثاًثال

 نشود استناد نماید و از ایفای تعهد و تأدیه دین استنکاف یا دوری ورزد که از این جمله است فسخ یا بطالضامن ایجاد شده یا می

تبعی خواهد گذاشت و این امر با اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات  انکه اثر مستقیمی بر روی عقد ضم اند ضمقرارداد اصلی در عق

 کی قابل پذیرش نخواهد بود.انهای بنامهتاندر ضم

 

 تجاری )ضم ذمه به ذمه( انضم .5-1-2

تضامنی عرضی خواهد بود، مگر اینکه به  انضم ، تضامنی است و اصل برانون تجارت حسب توافق طرفین ضمانق 142با توجه به ماده 

له تقاضا نماید که بدواً به ضامن وقتی حق دارد از مضمون»تضامنی طولی تصریح شده باشد و این ماده چنین اظهار می دارد که:  انضم

خصوصی خواه در خود مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید، که بین طرفین )خواه ضمن قرارداد 

در کلیه مواردی که به موجب »گردد: ون تجارت اعالم میانق 149و در ادامه به موجب ماده « نامه( این ترتیب مقرر شده باشدتانضم

د به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از انتوت تضامنی باشد طلبکار میانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانقو

 « ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.آنبه یکی از  رجوع

نقل  انون مدنی ضمانون گذار در قانون مدنی است که ظاهراً قانق 149عقدی موضوع ماده  انونی در منافات کامل با ضماناین حکم ق

نیاز  انگردد که تضامنی بودن ضمون تجارت چنین استنباط میانق 149قاعده و اصل پذیرفته است و نیز از ماده  انذمه به ذمه را به عنو

چه گذشت اناز طرفی چن «تضامن خالف اصل بوده و نیاز به دلیل خاص دارد.»ون دارد و به عبارتی انبه قرارداد خصوصی یا تصریح ق

 د.انستهانای( و الزم دای )مغابنهی و تبعی و عقدی تسامحی و نه معاملهرا عقدی عهدی و رضایی و غیر تشریفات انضم

را از جمله عقودی  انفرض که ضماختالف نظر وجود دارد با این پیش انای بودن عقد ضمذکر است در خصوص مسامحه انشای

گشایی از کار را ارفاق در حق مدیون و گره آند که به منظور سودجوئی و معامله تشریح نشده است بلکه غایت و هدف اصلی انستهاند

گیزه ای و از روی اغماز ضامن انبه جهت یا  ان( و یا به سخن دیگر یکی از طرفین عقد ضم115 ،1932، اند. )کاتوزیاناو شناخته

حساب ای به مسامحه القاعده از عقودکی علیانهای بنامهتانی نیز معروف است، ولیکن ضماندیگری شده که به عقود ارفاقی یا احس

، 1931پذیرد. )اخالقی،جام میانکی است و در نتیجه معامالت تجاری که به قصد تحصیل سود و منافع اننیامده و از جمله معامالت ب



تضامنی یا  ان( ضم2نقل ذمه به ذمه،  ان( ضم1گردد : بندی میبه سه نوع کلی تقسیم انضم ان( که به شرح یاد شده در حقوق ایر132

 ای.وثیقه ان( ضم9ضم ذمه به ذمه، 

( احکام خاصی را برای 111تا  142به موجب مواد ) انشود که در خصوص ضمین تکمیلی شناخته میانون تجارت از جمله قوانق

 د.انستهانت دانرا خارج ساختن اثر نقل ذمه به ذمه ضم انداشته. برخی هدف از وارد کردن صفت تضامن در عقد ضم انبیت انضم

مدنی قرار گرفته دو وضعیت روشن نقل ذمه و ضم  انتضامنی پرداخته و در مقابل ضم انون تجارت که به احکام ضماندر این فصل از ق

ذمه که اولی را اصل و دومین حالت را استثنای به اصل و به عبارتی عام و خاص تلقی نمودن هر یک به نسبت دیگر یا خالف قاعده 

سته و این انون تجارت را قرارداد یا توافق مخصوصی بین طرفین دانتضامنی در ق اناره شده که منشاء ضمتلقی کردن به این مهم اش

تضامنی دارد و با ضمیمه شدن ذمه ضامن تضامنی دارد و با ضمیمه  انعقاد ضمانحکایت از آزادی اراده و حاکمیت اراده طرفین در 

ون مدنی است و این انعقدی در ق اننیز تعهد تبعی تلقی شده و به مثابه ضم انعنه این تضامن و ضمشدن ذمه ضامن به ذمه مضمون

کی چنین انی بنامهتانحق برای ضامن تجاری باقی است که به ایرادات نسبت به قرارداد اصلی و پایه توسل جوید ولیکن در ضم

شناسیم. مضافاً د مستقل از قرارداد اولیه، پایه یا اصلی میکی را یک قرارداد و تعهاننامه بتانتسّری داد و ضم انتومصداقی را اصوالً نمی

تقال نیافته و انک ضامن انکی، ایرادات قرارداد پایه قابل استماع نبوده و این ایرادات به بانهای بنامهتانکه بر اساس اصل استقالل در ضم

 د.انستهانیرش استناد به ایرادات قرارداد اصلی یا پایه دمدنی اصل را بر پذ انند عقد ضمانتجاری به م اناین در صورتی است که در ضم

 

 کی بر مبنای مفهوم ایقاعانهای بنامهتانتشریح ضم. 5-2

له شرط نیست و اصدار نامه، قبولی رضای مضمونتانکی بر این اعتقادند که در صدور ضمانهای بنامهتاننظریه ایقاع بودن ضم انمعتقد

گردد در مقابل باشد که ضامن متعهد میله میبه و یک طرفه بدون رضایت مضمونانکامالً امری یک جک اننامه توسط بتانضم

( همچنین محصّل نظریه ایقاع بودن 11، 1931عهده بگیرد. )مسعودی، له مبلغ معینی وجه نقد بابت موضوعی خاص به مضمون

به و یک طرفه در مقابل مضمون له پرداخت انمن به صورت یک جک ضاانت نامه بانکی این است که در صدور ضمانهای بنامهتانضم

نامه دخالت یا رضایت و تان( و در صدور ضم132، 1931مبلغ معینی وجه نقد را از بابت موضوع خاصی به عهده می گیرد.)اخالقی، 

و ارائه این نظریه در تشریح  انموافقسته که انرا ایقاع د آنسته و از این حیث انباشد ندمی آنعنه در عقد شرط تحقق قبولی مضمون

 هستند. اندالئل به نظر فقها تمسک نموده و قائل به ایقاع بودن ضم

ند و اعتقاد بر این باور دارند که تعهد ضامن به تنهایی اندنمی انله را شرط تحقق ضمرضای مضمون انعقاد ضماناین نظر در  انطرفدار

( همچنین هماناین نظر است. )مسعودی،  انفقهای امامیه، شیخ طوسی از طرفدار انسازد که از میمی اناو را ملتزم به ایفای تعهد و ضم

له نیست و شود و نیازی به قبول مضمونله ایجاد نمی، ملک جدیدی برای مضموناننظریه ایقاع اعتقاد بر این دارند که در ضم انطرفدار

له نیز معتقدند رضای طلبکار شرط شود در تأیید قبول مضمونلبکار ایجاد میرا در حکم وثیقه شمرده که به نفع ط اندر حقیقت ضم

گردد و از طرفی به قاعده الجمع ما امها امکن اولی من اطرح در جمع مخالف این دو به منزله قبول، تلقی نمینبوده و  انتحقق ضم

این د. در تقویت انستهانله به وثیقه جدیدی دیابی مضمونرا دست اند و مقصود واقعی از ضمانمطلب تأثیر رضا یا عدم تأثیر رضا برآمده

خواه تانک بر این مبنا که با مراجعه و تقاضای ضمانکنند که تئوری یک طرفه بودن تعهد ببه این موضوع استناد می اننظریه نویسندگ



ک انباشد و از حیث استقالل در تعهدات بو ذی نفع میله کند و بدون رضایت مضمونبر اساس مفاد قرارداد اولیه می آناقدام به صدور 

 تقویت کننده نظریه ایقاع خواهد بود.

که « کیاننامه بتانصدور ضم»کی شاید ناشی از انهای بنامهتانبر یک طرفه بودن و ایقاع ضم آن اندر این نظریه احتمال تلقی طرفدار

ک از حیث شکلی و تنظیم سند اننامه توسط بتاندیگر عملیات صدور ضمکی مرسوم گردیده نشأت گرفته باشد؛ به سخن آندر عرف ب

له نیز دلیل بر صحت یا تنفیذ له این مراحل طی شده و قبولی مضمونک به منزله ایجاب تلقی شده که بدون حضور مضمونانتوسط ب

گردیده ولیکن باید این مهم را در  آن انارگردد و این موضوع مؤید ایقاع و تئوری یک طرفه بودن طرفدنامه مستقل تلقی نمیتانضم

نامه نیز تانشود و ارزش وجودی ضمنامه قراردادهای طرفین به طور کلی نادیده گرفته نمیتاننظر داشت که به صرف صدور ضم

 اد است:است و در این خصوص دو قرارداد قابل استن انگواهی ضم آننامه و ارائه تانباشد که صدور ضمقراردادهای طرفین می

 خواه( = قرارداد اصلی و پایه؛تانقرارداد بین اصیل )ضم –الف 

 (13، ص هماننامه.) مسعودی، تانصدور ضمخواه = قرارداد تانک ضامن و ضمانقرارداد بین ب -ب

ها تبلور و تجلی آنکی چندین عامل را باید در نظر داشت که از جمله انهای بنامهتانبا شرحی که در فوق آمد در نظریه ایقاعی بودن ضم

نامه است تحقق یافته و در قراردادهای یاد تاننامه بر اساس روابط قراردادی طرفین که در قراردادهای دیگر مبنای صدور ضمتانضم

پذیرفته نیست و  انی ایقاع در حقوق ایرشده حقوق و تکالیف و تعهدات طرفین معین و مشخص گردیده است و از طرفی اصل آزاد

ایی حقوقی جهت انونی فاقد توانشود و در غیر موارد مصرح قون گذار ایقاع نافذ و معتبر شناخته میانصرفاً در موارد مصرح توسط ق

جاری گردیده و قبول  آن انک و ضماننامه تعهد بتانونی است و از حیث تحلیل حقوقی نیز این استدالل که با صدور ضمانایجاد اثر ق

 الحاق نگردیده مورد پذیرش قرار نگرفته است.  آنله به توسط مضمون

در  انک به ضمانآور بودن التزام بک ضامن واقع شده که جهت الزاماننامه، ایجاب از ناحیه بتانتحلیل دیگر این است که با صدور ضم

گردد و قبولی ایجاب نیز به صورت ضمنی صورت گرفته و مطالبه وجه  الحاق آننامه باید به تانی پس از ایجاب و صدور ضمانزم

 (999، 1، 1932، اند.)کاتوزیاندادهسته و حتی سکوت را نیز بر قبول داللت اننامه را دلیل قطعی بر ایجاب و قبول دتانضم

خواه تانعقاد قرارداد اولیه و پایه و مراجعه ضماند که با اننامه بر این فرض نیز تأکید نمودهتاندر رابطه قراردادی اشخاص دخیل در ضم

له نیز متعارف قبول ضمنی وی اعالم گردیده و منافع مضمون اننامه و تعیین زمتانله در اخذ ضمک ضامن به لحاظ توافق مضمونانبه ب

نیستیم و استدالل دیگری که در این له نامه شاهد اعتراضی از ناحیه مضمونتاننامه تأمین خواهد شد که با دریافت ضمتانبا صدور ضم

نامه و با شرایط مورد توافق توسط اصیل، تراضی نموده تانکرد بر اساس توافق طرفین در قرارداد اصلی و پایه با ارائه ضم انتوراستا می

ل ضمنی یا فرضی عقد را نامه این قبوتانله از بدو امر توافق خود بر این امر را اعالم داشته که با صدور ضمو ذی نفع یا مضمون

د انتود این استدالل با توالی عرفی ایجاب و قبول کامالً در تناقض است و تقدم قبول بر ایجاب نمیاندهد که ناگفته نمتشکیل می

 مصداق داشته باشد.

نامه، تانعقد بودن ضمها این است که بر اساس نظریه نامهتاناما مسئله قابل طرح دیگر بر فرض قبول ضمنی و پذیرش عقد بودن ضم

سازد که شود قابل رجوع است و این اصل کلی حاکم بر ایجاب، ایراد شدیدی بر این ادعا وارد میک واقع میانایجاب که از ناحیه ب

رجوع  آور و غیر قابلداشت و ایجاب الزامبا التزام ایجاب کننده به قوت خود نگه انتوچنین آمده که ایجاب را می آناستدالل مقابل 



ت از سوی انباشد از این جهت که وقوع و صدور ضمشباهت به شرط یا تعهد ابتدایی نیز نمید که این موضوع بیانباقی خواهد م

آید قبول تلقی کرده که این امر له که در وضعیت یا قرائن و امارات به دست میک را به صورت معلق تا اعالم قبولی مضمونانضامن ب

در شمار عقود معین است و  انون مدنی شناسایی ضمانون گذار در قانرسد.از سوی دیگر اراده ققبول بعید به نظر میدر توالی ایجاب و 

له به ضامن و مضمون انرا در نتیجه تراضی می انون مدنی از این نظر و اعتقاد تبعیت نموده و عقد ضمانق 232ماده  2و بند  315مواد 

 رسمیت شناخته است.

 

 ون مدنی و تعهد به نفع ثالثانق 11کی بر مبنای ماده انهای بنامهتانضمتشریح . 5-3

ون انق 14کی در قالب عقود نامعین و از مصادیق ماده اننامه بتانحقوقی و تمایل به شناسایی ضم انگی در تعبیر و تحلیل نویسندگاندوگ

و تأمینی است  نآگیرد و تعهد ضامن ناظر به تأدیه صورت نمی تقال دینانکی انهای بنامهتانبا این توجیه که در ضم نآمدنی شناختن 

را نافذ و نهاد آنون مدنی انق 14سازد که بر مبنای ماده شود ولی ضامن نیست این عقیده را متزلزل میکه به طلبکار احتمالی داده می

ونی را در تعبیر و تحلیل انود معین و تعاریف قهای مرسوم حقوق مدنی اعم از عقای دیگر نیز ظرفیتشناسند، عدهمستقل و جدیدی می

کی را قابل بررسی انهای بنامهتانند و با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ماهیت ضماندکی ناکافی میانهای بنامهتانضم

د در صورتی انرا منعقد نموده آنکه  یانقراردادهای خصوصی نسبت به کس»ون مدنی آمده است: انق 14چه در ماده انسته، چنانو تحلیل د

 «ون نباشد، نافذ است.انکه مخالف صریح ق

شناسند که مخالف ون مدنی میانق 14قراردادی مشمول ماده  انست و ضمانعقدی نباید د انکی را ضمانهای بنامهتاننتیجه اینکه ضم

ند در این نظر اندکی را تعهد به نفع ثالث میانهای بنامهتانی دیگری نیز در بین است که ضمنظر عمومی و اخالق حسنه نباشد.عقیده

مابین ضامن و که قراردادی فیآنشود را به جای صادر می نآنامه بر مبنای تاند که قراردادی که ضمانفرض را بر این امر استوار ساخته

(در چنین 133، 1931له است.)اخالقی، مونمضثالث یعنی  آنعنه و ضامن که ذی نفع مضمون انله باشد قراردادی است میمضمون

کی شاهد نیستیم و اصوالً یک قرارداد مستقل است که بین اننامه بتانای بین قرارداد اصلی یا پایه با قرارداد ضمقراردادی هیچ رابطه

ک ضامن حسب تقاضای انو ب گرددعنه منعقد میمبنا قرارداد در واقع بین ضامن و مضمونشود. بر همین عنه منعقد میضامن و مضمون

-آید و طرفین این قرارداد نمیله( به وجود میحتی برای ثالث )مضمون آنکند و به موجب نامه میتانعنه اقدام به صدور ضممضمون

 نامه صادره وارد نمایند.تانند با فسخ قرارداد تزلزلی در حق ثالث نسبت به ضمانتو

نامه در نهادهای سنتی حقوقی و حتی فقهی استوار ساخته ولیکن نباید تانخود را بر استقرار ضمتحلیل پیش گفته هر چند تمامی تالش 

خواه است که تانعنه یا ضمکی تأکید بر استقالل و جدایی قرارداد بین ضامن و مضمونانهای بنامهتانفراموش گردد که در ضم

ک دائر بر پرداخت وجه انستقالل و جدایی قرارداد اصلی و پایه و تعهد بجاست که اآنهای یاد شده دشواری این تحلیل بر مبنای تئوری

 نامه نتیجه این قرارداد است و نه قرارداد اصلی و پایه.تانضم

 آنمعامله برای خود  آنکند کسی که معامله می»ون مدنی که اعالم می دارد: انق 133مطلب دیگر اینکه در تعهد به نفع ثالث موضوع ماده 

ثابت شود، معذلک ممکن است در ضمن  آنرا تصریح نماید یا بعد خالف  آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف 

-در تعهد به نفع ثالث کسی که تعهدی در حق وی واقع می« کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.معامله که شخص برای خود می



ه است و در بسیاری از موارد قرارداد اصلی چیز دیگری است و در اناطالع و بیگط طرفین قرارداد بیگردد، حقیقتاً و واقعاً نسبت به رواب

ذکر است موضوع تعهد به نفع ثالث است و نه تملیک در حق ثالث زیرا تملیک عین در  انگردد که شایتعهد به نفع ثالث می آنضمن 

گر اصل نسبی بودن قراردادها است. انرف دیگر تعهد به نفع شخص ثالث نمایباشد و از طحق دیگری مستلزم قبولی از ناحیه طرف می

-عنه میک از دین مضمونانت باننامه، ضمتانکی این چنین نیست و موضوع مورد معامله در قرارداد ضمانهای بنامهتانلیکن در ضم

له صادر و نامه اصوالً بر مبنا و خواسته و مطالبه مضمونتانثالث تلقی نمود زیرا که صدور ضم انتوله را نمیباشد. و بنابر قولی مضمون

بوده و به نوعی  انگردد که آگاه و عالم بدنامه حقوق و تعهداتی نیز برای او ایجاد میتانتسلیم گردیده و با پذیرش و قبول ضم

نامه ماحصل تاننظریه صدور ضم گردد. به سخن دیگر بر اساس این تحلیل ونامه محسوب میتانهای ضمله خود جزء طرفمضمون

خواه هیچ حق مستقیمی از قرارداد را به دست نیاورده و شرط ضمن عقد به ترتیب مقرر در تاناساسی قرارداد اصلی و پایه بوده و ضم

ندارد ولیکن این تفسیر و تحلیل در نظریه تعهد به نفع ثالث در نفس و قالب تعهد به  نآطباقی با انون مدنی واقع نشده و انق 133ماده 

های نامهتانگردد و این تحلیل با اصل استقالل ضمگنجد چرا که در تعهد به نفع ثالث، ثالث صرفاً در مقام منتفع واقع مینفع ثالث نمی

عنه و ک ضامن و مضمونانکی از قرارداد اصلی و از قرارداد بین بانای بهنامهتانکی مغایر است و بر اساس اصل استقالل، ضمانب

-به بین ضامن، مضمونانها در قالب تعهد به نفع ثالث در واقع این نهاد در یک رابطه سه جنامهتانمستقل است که با تحلیل ماهیت ضم

فعاالت حقوقی در این انات و دفاعیات ناشی از فعل و گردد که همه عوارض و ایرادله)ذی نفع( متجلی میخواه( و مضمونتانعنه)ضم

 (34، 1931سه نفر، قابل استناد بوده است.)مسعودی، هر کدام از  انرابطه می

پسندیده  انند یا خیر چندانبد انکی را عقد ضمانهای بنامهتانضم انو صاحبنظر انبا عنایت بر نظریات گفته شده دائر بر اینکه نویسندگ

عقدی وجود دین و  اناصلی ضم انایجاد نشده باطل است و از ارک نآت از دینی که سبب انعقدی ضم انسد. در ضمربه نظر نمی

از دین احتمالی و آینده است و همچنین  تانکی چنین نبوده و ضمانهای بنامهتانوقوع عقد است ولیکن ضم اندر زم آنسبب 

کی و به انکی نوعی سند بانهای بنامهتاند به عالوه اینکه ضمانستهانای دوثیقه انکی را نوعی تضامن طولی و یا ضمانهای بنامهتانضم

نامه استقالل از تانمدنی و اینکه رکن اساسی ضم انگردد و نه تبرعی یا تسامحی موضوع عقد ضمتفاع و تجاری محسوب میانقصد 

-باشد. بنابراین هر چند شباهتمی آنعقدی تابع قرارداد اصلی و تحت تأثیرپذیری کامل از  انضم صورتی کهباشد در قرارداد پایه می

باشند که کی( ولیکن دارای وجوه افتراق اساسی با یکدیگر میانهای بنامهتانعقدی و ضم انهای ناگزیری بین این دو وجود دارد )ضم

های نامهتانکی نیز با تحلیل ماهیتی ضماننامه بتانستن ضمانت.ایقاع دتطابق نخواهد یاف آنبا حقوق تجارت نوین و اصول حاکم بر 

ونی در منافات کامل خواهد انونی تعریف شده و مشخص قانعقاد ایقاع نامعین و خارج از ضوابط قانکی سازگار نبوده و با ممنوعیت انب

کی را در این قالب انهای بنامهتانت تعریف ماهیت ضمی نخواهد داشت و قابلیانطباق همخوانبود و با اصول حقوقی از باب تحلیل و 

 یافت. انتو)ایقاع( نمی

گفته ایی تحمل تحلیل حقوقی به شرح پیشانباشد ولیکن توها و نکات جالب توجه میتعهد به نفع ثالث هر چند دارای جذابیت

کی مثل تعهد دین آینده و انهای بنامهتانمحققه ضم انارک ناکی را در خود ندارد و تعهد به نفع ثالث با توجه به فقدانهای بنامهتانضم

 کی را نخواهد داشت.انهای بنامهتاناستقالل، تاب ارائه ظرفیت متقاعد کننده ضم



های ون مدنی بیشتر از نظریهانق 14کی بر مبنای ماده انهای بنامهتانبه تحلیل ماهیتی حقوقی ضم اناما در تحلیل نهایی، نظر عالقمند

 14دن توافقات و قراردادها در قالب ماده انگردد گنجکند که البته پیش از تحلیل این مطلب به نحو خالصه متذکر میدیگر خودنمایی می

ون مدنی بدون رعایت مقررات آمره تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و هر چند اصل آزادی اراده و توافق طرفین قابل احترام انق

باشد و در ادامه اینکه ون مدنی شرط این اعتبار عدم مخالفت با اخالق حسنه و نظر اجتماعی میاناستناد ماده قشناخته شده ولیکن به 

های عقود معین است و ناگفته نیز در یکی از قالب آندن اناست که نسبت به هر نهاد نوپایی گنج نآسعی بر  اناصوالً در حقوق ایر

نص  انر قراردادهای خصوصی تبعیت از قواعد آمره و حاکم است که در حال حاضر به دلیل فقدون مدنی در اعتباانق 14د که ماده اننم

 ون مدنی است.انق 14در قالب ماده  آنکی تمایل بیشتری به شناسایی انهای بنامهتانصریح در تعریف ماهیت ضم

کی انهای بنامهتانکی از وضع ضوابط نسبت به ضمانی و بانرگهای بازها و رویهکانهای مرتبط با بها و بخشنامهنامهآیینین یا انالبته قو

سته که این انکی دور ندانهای بنامهتاناشاره گردید توجه خود را از ضم نآده و به صورت پراکنده که در متن این مقاله نیز به اندور نم

نامه و ظهرنویسی از طرف تاننامه صدور ضمآیینک مرکزی و انب 41/12/1934مورخ  211144/34شماره  موضوع را در بخشنامه

نامه مستقل تانمواد خاصی را به ضم 1931ون تجارت سال انون گذار در الیحه قانها و... شاهد هستیم. قانها و قواعد عمومی پیمکانب

و  آنحت و حاکم بر کی و شرایط صاننامه بتانالیحه موصوف از تعریف در ماهیت ضم 133تا  193کی تخصیص داده که از ماده انب

قضای اننامه مستقل و تقاضای پرداخت و تانتقال قراردادی ضماننامه و تانت اجرای عدم قید شروط اساسی و اصالحیه ضمانضم

 آنون گذاری به اننامه را در قالب قتانو اسقاط تعهدات مندرج در ضم آناسناد ضمیمه و آثار مفقودی نامه مستقل و تاناعتبار ضم

 که در جای خود مورد بحث و تحلیل حقوقی خواهد بود. پرداخته

 

 1391ون تجارت مصوب انکی در الیحه قانهای بنامهتانتشریح ضم .5-4

به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، سپس  1941شود در کشور ما برای اولین بار در سال ین مادر شناخته میانون تجارت که از قوانق

ون تجارت نوینی ان، ق1911ون یاد شده نهایتاً در سال انبا دستور اصالح ق انعدم پاسخگویی به نیازهای زمونی و انهای قبه دلیل خالء

ون ان( عمدتاً برگرفته از ق1911ون تجارت مصوب سال انون )قانماده تدوین و مبنای اجرایی و عمل قرار گرفت. این ق 344مشتمل بر 

 انیک قرن به عنوشده و قریب ین حقوقی حوزه کسب و کار قلمداد میانخود از قو انسه بوده که در زمانفر 1143تجارت مصوب 

 حاکمیت داشته است. انمرجع در فضای کسب و کار ایر

های مختلف مورد اصالح نیز قرار گرفته ولیکن طی به منظور رفع نارسایی 1933و 1913-1919ون طی سال های اند این قانناگفته نم

و دولت  اناختالف نظر بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهب 1934ون تجارت مصوب انو تصویب الیحه قها ون گذاریانروند ق

به  نآون تجارت و ارجاع انون یاد شده ایجاد نکرده، از طرفی مجلس با تصویب الیحه قانیازدهم، تاکنون سرنوشت روشنی برای ق

و  اناعالم داشته و از طرفی مخالف آنمخالفت خود را با اجرای  انشورای نگهب امید به اجرایی نمودن الیحه داشته ولیکن انشورای نگهب

ای عقیده بر این د. از جمله اینکه عدهانرا به روشنی تبیّن نساخته آنموافقین طی نظرات و عقاید به اجرا و یا عدم اجرا تاکنون وضعیت 

که قریب هشتاد سال  آنون تجارت و الیحه انین رفتن آثار اجرائی قون گذاری کلی در عرصه تجارت منتهی به از باندارند که روند ق

ای تابد و از طرفی عدهون تجارت را بر نمیانقدمت دارد، خواهد شد و جامعه تجاری و کسب و کار کشور نیاز به تغییرات اساسی ق



این  1934ون تجارت مصوب انآزمایشی بودن الیحه قای نیز با توجه به ون تجارت داشته و عدهانای از مواد قدیگر عقیده به اصالح پاره

ونی آزمایشی نه تنها نیازهای جامعه را بر طرف انون و وضع قانسته، چرا که فسخ نمودن قانونی کشور دانموضوع را آسیب به بدنه ق

 ونی با پیشینه قابل توجه خواهیم بود.اننخواهد کرد بلکه به منزله فروپاشی استحکام و قوام ق

الیحه مزبور در باب چهارم،  133تا  193ون تجارت و با توجه به اینکه طی مواد انون گذاری در الیحه قانای از روند قخالصه انبا بی

ای ولو مختصر به این تعریف داشت که با عنایت به کی پرداخته، خالی از لطف نیست اشارهاننامه مستقل بتانون گذار به مبحث ضمانق

کی الزم است ذکر انهای بنامهتانحی این مقال و با در نظر گرفتن اختالف نظر و عقاید مختلف در تبیین ضمموضوع تحلیلی و تشری

-تانضم»نامه را با وصف مستقل چنین تعریف نموده که: تانون گذار ضمانق 1934ون تجارت مصوب انالیحه ق 193گردد که در ماده 

عنه( پرداخت مبلغ معینی به ذی نفع )ضامن( به درخواست متقاضی )مضمونصادرکننده  نآنامه مستقل سندی است که به موجب 

ی بر تعریف ون گذار ارادهانبا توجه به این تعریف اصوالً ق« گیرد.نامه بر عهده میتانله( را با رعایت شرایط مقرر در ضم)مضمون

روی قرار داده که نکته قابل  گذاری خویش را پیش وناننامه در قالب عقدی معین در سیاست قتانمستقل و به عبارتی شناسایی ضم

سند عبارت است از هر » است:ون مدنی از سند ارائه داده انق 1211نامه مستقل است. با تعریفی که ماده تانسند شناختن ضم آنتوجه 

-می انا و تعهدات طرفین به خوبی نمایارزش این سند در مقام اثبات ادعا و اجر« نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا »پرداخته:  آنبه تعریف  1213واع سند رسمی و عادی که ماده انگردد که با توجه به تعریف 

که « باشند، رسمی است.ونی تنظیم شده انها و بر طبق مقررات قآندفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت 

سایر اسناد عادی  1213غیر از اسناد مذکوره در ماده »تعریفی از اسناد عادی است به این شرح که:  1213مفهوم مخالف این ماده و ماده 

اشاره  1934ون تجارت مصوب انالیحه ق 193که جدای از بحث پیرامون اعتبار اسناد اعم از عادی یا رسمی در مقام تفسیر ماده « است.

که تأکید بر مستقل  193استحکام و قوام، قابل توجه به این قرارداد بخشیده که در وصف استقالل و خصوصاً ماده  آنبه سند شناختن 

نامه مستقل را تانی روشن این ضمانسته و با بیانکی داننامه بتانکی دارد این اصل را اصلی جدایی ناپذیر از ضماننامه بتانبودن ضم

سته و انخواه در برابر ضامن )صادرکننده( دتاننشاء قراردادی ناشی از قرارداد اصلی و مستقل از تعهد یا تعهدات متقاضی و ضمدارای م

ها و مؤسسات مالی کانسته و در ادامه صرفاً بانتعهد اصلی را موجب برائت سند صادرکننده ند نحتی در صورت فسخ یا بطال آناعتبار 

سته و دخالت هر مؤسسه یا مجموعه مالی دیگر را فاقد وصف و انکی دانهای بنامهتانمرجع صدور ضم انعنو و اعتباری مجاز را به

 های مستقل شناخته است.نامهتانونی در صدور ضماناعتبار ق

نامه تانضم نها به صراحت از موجبات بطالآنبند از  3که عدم درج  191بند در ماده  3اوصاف و شروطی به موجب  اندر ادامه با بی

نامه تلقی شده و سایر شروط را مقید تانمستقل است را وضع نموده که داللت بر اوصاف و شرایط اصلی و به عبارتی شرط صحت ضم

هر »های مستقل از جمله اینکه: نامهتانونی به اوصاف خاصه ضماناین الیحه ق 111سته که به موجب ماده انبه اوصاف فرعی دیگر د

 آننامه نیز از اصول عامه تانپرداخته و همچنین غیرقابل برگشت بدون ضم« اثر است.نامه را تغییر دهد بیتانالل ضمشرطی که استق

 (1934ون تجارت مصوب انالیحه ق 112نامه تصریح گردد. )ماده تاندر ضم آنتلقی شده مگر اینکه خالف 

چه حائز آنوصف اجرایی الیحه مذکور  انتصویب و اجرایی شدن یا فقدون گذاری و مراحل تصویب یا عدم انحال با توجه به سیر ق

ونی در انون گذار به خالء قانکی و به عبارتی توجه قانهای بنامهتانتعریفی جامع از ضم انون گذار به فقدانکند توجه قاهمیت جلوه می



ون تجارت و حتی در قالب اندی چند از قاین خصوص است که با فرض اجرایی شدن الیحه موصوف ولو آزمایشی یا اصالح موا

ای کی خاتمهاننامه مستقل بتانون گذار به شناسایی و اعتبار خاص ضمانون تجارت توجه قانمستقل ولی مرتبط با ق انونی با عنوانق

 کی.انهای بنامهتاناست بر شبهات ناشی از تحلیل و تفسیر ضم

 

 نتیجه گیری

لی المل بین استثنای تنها و است پایه قرارداد از آن استقالل سازد، می جدا تبعی انضم از را نآ که کیانب  نامه تانضم وصف ترین مهم 

سیون، انکنو 13دیگر با وضع ماده  عبارت  کی است. بهانب  نامه تانوجه ضم  هانمتقلب  شده نسبت به این وصف، مطالبه  رسمیت شناخته به

ترتیب با مراجعه به قرارداد پایه به اصل  ه اثبات شود که بدینانمتقلب  مطالبه آنیق حاکم بر ممکن است با مراجعه به قرارداد پایه و حقا

نفع صرفاً در صورتی  است که ذی آننامه  تانوجه ضم  هانمتقلب  کی استثنایی وارد نموده است. مفهوم مطالبهانب  نامه تاناستقالل ضم

موجب قرارداد پایه تخلف نموده باشد و این تخلف نیز به  عنه از تعهدات به حقیقتاً مضموننامه را مطالبه نماید که  تاند وجه ضمانتو می

المللی، مقررات اتاق  قواعد و مقررات بین انه خواهد بود. از میاناین متقلب از ای غیر نفع نباشد، هر مطالبه سبب خطای عمدی و جدی ذی

صراحتاً تقلب و سایر « 31آی اس پی »د و تنها ان نفع قرار داده ب ذیانوجه از ج  لبههایی را در مطا المللی صرفاً محدودیت ی بینانبازرگ

ه از وضع انالمللی عامد ی بیناننامه واگذار نموده است. درواقع اتاق بازرگ تانون حاکم بر ضمانایرادات نسبت به پرداخت را به ق

نامه است.  تانبه نظم عمومی و حقوق ملی طرفین ضممقرراتی در خصوص تقلب اجتناب نموده؛ زیرا تقلب موضوعی مربوط 

 آنهایی است که در  خود شامل تدوینی روشن از موقعیت 13المللی برای نخستین بار در ماده  تنها سند بین انعنو سیترال بهانسیون انکنو

کارگیری این عبارت  از به انکه همزم استناد به تقلب فراهم است و دارای یک تعریف صریح و ظریف از تقلب است درحالی انامک

نفع در مطالبه  جای سوءنیت ذی سیون بهاناستفاده کرده است. کنو« استثناء نسبت به تعهد پرداخت»از عبارت  آنجای  اجتناب نموده و به

فع در رابطه با تقلب ن سیون اثبات سوءنیتِ ذیاندیگر کنو عبارت نماید، به نامه توجه بیشتری به ماهیت تخلف وی می تانوجه ضم  هانمتقلب

باشد. در این خصوص  تقلب می  سیون وارد است عدم ذکر اشخاص مصون از قاعدهانسته است. یکی از ایراداتی که بر کنوانرا الزامی ند

ین ب طرفانتقلب را تعیین نمایند و در فرض عدم تعیین از ج  نامه اشخاص مصون از قاعده تانند در متن ضمانتو نامه می تانطرفین ضم

سیون تنها انگردد. همچنین کنو مقررات اعمال می آننامه مقرراتی در این زمینه داشته باشد،  تانون حاکم بر ضماننامه، اگر ق تانضم

بینی نموده و روابط پس از پرداخت و دعوای  شود را پیش نامه می تانهایی را که سبب استناد به تقلب و منع پرداخت وجه ضم موقعیت

دهد، اما بدون  سیون اگرچه مصادیقی شامل جزئیات دقیق را ارائه نمیانگیرد. کنو نفع را در برنمی شده علیه ذی پرداختاسترداد وجوه 

نماید که با توجه به  ها از موضوع تقلب فراهم می آنکارگیری  تسهیل به  ها در زمینه توجهی برای دادگاه تردید رهنمودهای مؤثر و قابل

گذار داخلی نیز قرار بگیرد تا از تشتت  وناند مورد توجه قانتو المللی بوده است می های مرسوم بین رویه  نتیجه سیون مذکورانکه کنو این

 ها در این خصوص جلوگیری به عمل آید. دادگاه یاحتمالی آرا

 پیشنهادها

ـ انچه مسلم شد نسبت به تعریف واحد از ماهیت حقوقی ضمنآتحقیق  اندر جری مسـتقل بـه اجمـاع واحـدی دسـت      کی انت نامه های ب

ون گذاری انون تجارت به لحاظ عدم تصویب و سیر قانتعریف جامع و کامل در الیحه جدید ق انون گذار نیز با علم به فقداننیافته ایم. ق



ل در حقـوق  کی حاصل ننموده است. تأثیر حقوق تطبیقی و توجه ویژه به مقررات متحدالشکانت نامه های بانتوفیقی در ارائه احکام ضم

   است.تجارت اجتناب ناگزیر 

و ضرورت تطبیـق بـا احکـام شـرعی نیـز       انون از حیث تعابیر و تفاسیر مختلف و با توجه به ریشه فقهی حقوق ایراندستیابی به وضع ق

نوین تجارت و دیدگاه ون گذاری با نگاه ویژه به مقررات متحدالشکل، مقررات انامری الزام آور است ، بنابراین پسندیده است در سیره ق

 ون اهتمام کامل داشت.انکی است در وضع قانت نامه های بانعقاد عقود و صدور ضمان انکی که یکی از ارکانناظر بر مقررات ب

کار اسـت. بـه گونـه ای    انون گذار و وضع مقررات مرتبط غیر قابل انعکاس موضوع به قاندر سیر  اناناز این دست تأثیرات تالش حقوقد

 ون گذار قرار گیرد.انین مورد استقبال قانپر رنگ این مجموعه بسیط در عالم حقوق، قبل از وضع قو که نقش

چـه  نآ کار ناپذیر است و در طرح و تصویب مقررات از مصادیق الزم و ملزوم یکدیگر شناخته می شـود. انامری  انتأثیر فقه در حقوق ایر

ح یا الیحه ای جامع و ناظر بر مقررات حاکم بر روابط تجاری از اختالف نظرها و مسلم است جمع نظر علمای حقوق و فقه در ارائه طر

ایـن   انشگاهی بررسی اختالف نظر صاحب نظرانتفاسیر مختلف به شدت خواهد کاست و لیکن یکی از محاسن علم حقوق در محیط د

 است.مجموعه 

ـ امـا   شـود. رتی جوهره حقوق نلقـی مـی   این اختالف نظرها در عالم حقوق امری بدیهی و جزء طبیعت و به عبا عکـاس مباحـث   انه آیین

ون گـذار  انحقوقی دادگاههای صالحه به رسیدگی اختالفات طرفین در موضوعات مختلف است که با اشراف محاکم به نصوص صریح ق

 و یا منابع فقهی تردیدی باقی نخواهد گذاشت .

ون جدید التصویب بـاز  انبر وضع ق انو مک ان، دیدگاه روشنی از شرایط زمنگاه جامع به مقررات و موازین متحدالشکل در مباحث جدید

ـ  انخواهد کرد. از جمله ویژگی های مقررات نوین تجارت مطالعه دقیق تجربیات دیگر کشورها در زمینه ضم کی مسـتقل  انت نامه هـای ب

 قضایی دارد. خواهد بود و وضع مقررات متحدالشکل داللت بر اشراف این مجموعه به اتحاد حقوقی و

عکاس مقررات متحدالشکل، توجه خاص به فقه و احکـام شـرعی در حقـوق موضـوعه و تـالش در      انپس با ضرورت بررسی تجربیات، 

ین جامع، نه تنها به طور چشمگیری اختالفات ناشی از تعابیر و تفاسیر کاسته خواهد شد بلکه دست یابی به رویه واحـد حـل   انتنقیح قو

 را میسور، می نماید.بسیاری از مسائل 
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