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 چکیده
نماید که مبلغ معینی را به عنوان نامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد میبه موجب ضمانت

است، « ضمان عهده»به با این نهاد در عقد بیع، تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشا

للغیر باشد، ضمانت از یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق

شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می

 ضمان عهده قابل طرح است.نامه بانکی در مقایسه با حقوقی ضمانت

تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی  -به موجب این تحقیق که به روش توصیفی

نامه بانکی برای توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانتنامه بانکی صورت گرفته میضمانت

عد و معیارهای حاکم بر ضمان نامه بانکی، نه با قواتضمین یك تعهد آینده، استعمال شوند ولی ضمانت

های این سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مبانی المللی و ویژگیسنتی، بلکه باید با قواعد بین

نامه بانکی از ضمان عهدی، المللی و نیز با توجه به افتراق ضمانتفقهی و حقوقی و عرف تجاری بین

 انست که طرفین آن بانك و ذینفع هستند.توان قراردادی مستقل دنامه مذکور را میضمانت

 نامه، قرارداد غیرمعیننامه بانکی، ضمان عهده، اصل استقالل ضمانتضمانت :هاواژه کلید
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 مقدمه و طرح مسأله

های بانکی جهت نامهالمللی و ... ضمانتهای مختلف تجاری، بانکی، بینامروزه در عرصه

تای عمل به تعهدات مندرج در قراردادها صادر تضمین و شروع اقدامات الزم در راس

نامه بدون ذینفع ضمانت گردد تا در صورت تخلف از چارچوب تعهدات قراردادی،می

نامه بانکی( اقدام به مراجعه به مراجع قضائی بتواند از محل تضمین ارائه شده)ضمانت

بانکی تعهد  نامهضبط و جبران خسارت به نفع خود نماید. به عبارتی دیگر، ضمانت

پرداخت مبلغ معینی وجه نقد بدون قید و شرط است که در رابطه با یك قرارداد پایه و 

های مزبور با توجه نامهشود و ماهیت حقوقی ضمانتبه عنوان تضمین اجرای آن داده می

باشد. به عبارت دیگر ایرادات و اختالفات به هدف و فلسفه ایجاد آنها مستقل و منجز می

نامه به قرارداد پایه فی مابین متعاقدین مانع تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانتمربوط 

نامه بانکی از قرارداد پایه)وصف تجریدی(، پس باشد. بر مبنای اصل استقالل ضمانتنمی

 باشد.نامه در وجه ذی نفع میاز تقاضای ذی نفع بانك ملزم به پرداخت مبلغ ضمانت

ها به عنوان یکی از ابزارهای نامهنی انواع مختلف ضمانتبا لحاظ آن که در حقوق کنو

های تجاری کاربرد فراوان به ویژه در الملل و یکی از انواع اعتبارنامهمهم تجارت بین

الخصوص قرادادهای پیمانکاری دارند، حکومت وصف تجریدی و آثار حوزه قراردادها علی

مبنی بر عدم پرداخت تأثیر بسزایی  ناشی از آن به ویژه عدم امکان صدور دستور موقت

 در امنیت روابط حقوقی دارد. 

در عقد بیع نیز، پس از وقوع عقد و مبادله عوضین مبادله، ممکن است کاشف به عمل 

للغیر آید که مبیع مورد معامله متعلق به شخص ثالثی بوده است و اصطالحاً مستحق

ز امکان دارد. در این صورت مطابق باشد. همچنین این احتمال در مورد ثمن معامله نی

فقه امامیه و نیز قوانین مدنی، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله 

 نام دارد. « ضمان عهده»شود که اصطالحًا مطرح می

ای که در این رابطه مطرح نامه بانکی و ضمان عهده، مسألهبا در نظر گرفتن ضمانت

نامه بانکی در تطبیق با ضمان عهده، و حقوقی ضمانت شود اینکه؛ ماهیت فقهیمی

وجوه  -1شود اینکه؛ چیست؟ و به تبع این پرسش، از جمله سؤاالت فرعی که مطرح می

نامه بانکی در قالب ضمانت -2نامه بانکی و ضمان عهده چیست؟ اشتراک و تمایز ضمانت

د؟ جهت پاسخ به این مسأله باش، قابل توجیه می)عقد و ایقاع(کدام یك از اعمال حقوقی

ابتدا ضمان عهده از منظر فقه و حقوق بررسی خواهد شد، سپس این قرارداد با 
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گیرد تا وجوه اشتراک و تمایز آن تبیین و در نامه بانکی مورد مقایسه قرار میضمانت

 نهایت ماهیت هر یك از آنها مشخص گردد.

رغم اختالفات عملی و تئوری مود؛ علیتوان اذعان ندر مورد سوابق و پیشینه تحقیق می

های بانکی، تاکنون تحقیق مستقلی با رویکرد فقهی و حقوقی در نامهدر خصوص ضمانت

صورت نگرفته  ،نامه بانکی به ویژه در مقایسه با ضمان عهدهخصوص ماهیت ضمانت

ع این به طور خاص به موضو اگرچه -است. برخی از منابعی که با این حوزه مرتبط بوده 

 به شرح زیر است: -اندمقاله نپرداخته

، «بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران»آبادی، محمدرضا مسگرعبدل -

(؛ که در این 1391نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران)پایان

 رفته است.نامه انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار گپایان

، «عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی»مریان، اردشیر باکرم -

نامه به این مطلب (؛ در این پایان1390نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن)پایان

پرداخته شده که؛ با انعقاد عقد ضمان، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار 

 .ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است یابدمی

نامه بانکی ماهیت حقوقی ضمانت»ای با عنوان ( در مقاله1383نیا)مرتضی شهبازی -

نامه بانکی و بیان داشته؛ تفاوت مهم ضمانت« المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتیبین

نامه بانکی( ن)در ضمانتضمان عقدی از این جهت است که تعهد پرداخت بانك ضام

که تعهد ضامن در ضمان مستقل از تعهد ضمانت خواه)یا متعهد اصلی( است در حالی

 باشد.می عقدی تابع تعهد متعهد اصلی

های بانکی نامهماهیت حقوقی ضمانت»ای با عنوان ( در مقاله1382علیرضا مسعودی) -

در مقایسه با عقد ضمان و در قالب های بانکی در حقوق ایران را نامهضمانت« در ایران

 قانون مدنی توجیه نموده است. 10ماده 

نامه بانکی توان گفت؛ به تبع صدور ضمانتدر رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق نیز می

جهت تضمین و شروع اقدامات الزم در راستای عمل به تعهدات مندرج در قراردادها در 

المللی و در صورت تخلف از اجرای تعهدات های مختلف تجاری، بانکی و بینعرصه

نامه توسط ضمانت قراردادی، بعضًا دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانت
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نامه شناخت ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت شود کهخواه و یا طرفین قرارداد مطرح می

ن آثار آن و نیز تبیی هانامهجهت تبیین وظایف و تعهدات طرفین این نوع ضمانت بانکی

با توجه به اینکه تاکنون تحقیق مستقلی  از طرفی دیگر،. ن، ضرورت دارددر حقوق ایرا

های بانکی در مقایسه با ضمان عهده را به طور نامهماهیت فقهی و حقوقی ضمانت

رسد موضوع مقاله مزبور در این خصوص جدید و دارای مبنایی بررسی نکرده، به نظر می

 نوآوری است.

 وم ضمان عهدهمفه -1

ضمان عهده از جمله تأسیسات حقوق اسالمی است که عالوه بر فقه امامیه در قانون 

مدنی نیز پذیرفته شده است. فروشنده ضامن درک مبیع است یعنی چنانچه پس از 

انجام معامله مبیع از آن دیگری در آید و یا معامله به جهتی باطل شد، بر عهده اوست 

بازگرداند. حال اگر شخصی در برابر خریدار از فروشنده ضمانت که ثمن را به خریدار 

کند؛ مبنی بر اینکه چنانچه مبیع از مال دیگری در آید و یا معامله باطل باشد او 

نماید. دار بازگرداندن سبب خریدار خواهد بود، این ضمان را ضمان بر عهده میعهده

از انجام معامله خللی در همچنین خریدار ضامن درک ثمن است یعنی چنانچه پس 

معامله و یا در مالکیت ثمن پدیدار گردد بر عهده خریدار است که مبیع را به فروشنده 

بازگرداند. حال اگر شخصی در برابر فروشنده ضمانت کند که اگر معامله فاسد باشد او 

عهده دار بازگرداندن مبیع به فروشنده خواهد بود، شخص مزبور ضامن عهده خریدار 

 ده است.ش

، 1363اند)بحرانی، هر چند برخی از فقیهان ضمان درک و ضمان عهده را یکی انگاشته

و جبعی  2/62ق، 1413( اما گروهی دیگر)قمی، 1/223ق، 1418و نائینی،  21/39

به پیروی از آنها نویسندگان قانون مدنی به درستی  ( و4/124/125ق، 1410عاملی، 

اند، چه آنکه ضامن عهده یك طرف عقد د توجه قرار دادهمور را مفهوم تفاوت این دو

بیع است. دلیل نامگذاری این نوع ضمان به عهده  عقد طرف ضمان و ضامن درک، یك

بایع است به مشتری رد  را که در عهده ثمن شودآن است که ضامن ملتزم می

نامند.)مکی عاملی، یثمن هم م عهده ضمان را رو آن( از این2/9ق، 1414کند.)حلی، 

 (144ق، 1406

هرگاه ضامن عهده بایع را برای بازگرداندن ثمن به مشتری پس از قبض ثمن ضمانت 

نماید، میان فقها در صحت و نقوذ مزبور اختالفی وجود ندارد. با این تحلیل که در فرض 
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که آن آنکه مبیع مال بایع نباشد ثمن را بدون حق تحویل گرفته است و بر عهده اوست 

نماید.روی این حساب را به مشتری رد کند و بنابراین ضامن همین عهده را ضمانت می

گردد، بدین اگر شخصی در چنین حالتی از سوی بایع به نفع مشتری ضامن ثمن می

معنی است که همین عهده بایع را متعهد شده است ولی ناگفته پیدا است که این گونه 

ه دین و لذا به نظر بسیاری از فقیهان این ضمان از ضمان از قبیل ضمان عین است ن

ق، 1406قبیل ضمان اعیان مضمونه است نه از مصادیق ضمان عقدی.)محقق داماد، 

2/190-191) 

در فرضی که مشتری قبل از پرداخت ثمن به جهت آنکه هراس دارد که مبادا مبیع مال 

نماید، برای ثمن ضامن  بایع نباشد و اگر ثمن پرداخت شود، دیگر نتواند استرداد

کند، گروه زیادی از فقها پیمان عهده بایع پیش از گیرد و سپس ثمن را پرداخت میمی

قبض ثمن را بخاطر همان مشکالتی که ذکر شد باطل می دانند. زیرا قبل از تسلیم ثمن 

هیچ گونه تعهدی برای بایع ایجاد نشده تا ضامن، ضمانت عهده وی را بنماید و ید بایع 

بر ثمن نیز تعلق نگرفته است تا از مصادیق ضمان اعیان مضمونه باشد و لذا راهی برای 

 تصحیح چنین ضمانی به نظر این دسته از فقیهان نرسیده است.

دانند هرچند که از مصادیق ضمان ولی گروهی از فقها ضمان عهده را مطلقاً صحیح می

اعیان غیر مضمونه به حساب  عقدی مصطلح محسوب ندانسته و آن را مستثنیات ضمان

اند مبنی بر اینکه در اند و در توجیه نظریه خود نیاز عمومی را مطرح ساختهآورده

شناسد و به مالکیت او آید که خریدار فروشنده را نمیمعامالت بسیار چنین پیش می

گیرد. قانون باشد و برای حصول اطمینان به امکان استرداد ثمن ضامن میمطمئن نمی

دنی از نظریه دوم پیروی کرده و بطور مطلق ضمان عهده را پذیرفته است.)محقق م

ضمان عهده از مشتری »چنین آورده است:  697( قانون مدنی در ماده 18، 1374داماد، 

 «یابایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است

به لحاظ اینکه « ضمان عهده»تقدند که اگرچه، بعضی از نویسندگان قانون مدنی مع

آید زیرا تعهدی قابل موضوع تعهد عین معین است از مصادیق عقد ضمان به شمار نمی

عنه به راضی کردن مضمون»انتقال به غیر نیست. بلکه باید آن را از موارد تعهد به 

دانست که با تعهد « استرداد ثمن یا مبیع و پرداخت خسارت عدم انجام تعهد

عنه)رد ثمن یا مبیع( متفاوت است و این قسم از تعهد که در آن تعهد ضامن با ضمونم

عنه متفاوت است را نباید از قسم ضمان شمرد و اینکه فقها ضمان عهده را تعهد مضمون
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اند، به انگیزه مشروع ساختن آن بوده است.)کاتوزیان، زیر عنوان ضمان مطرح کرده

1387 ،4/295) 

 

 نامه بانکیتویژگی ضمان -2

خورد، استقالل آنها از قرار داد ها به چشم مینامهویژگی قابل توجهی که در این ضمانت

نامه شده ای است که منجر به صدور ضمانتپایه است. این استقالل انتزاع از قرارداد پایه

توان گفت که تعهدی است غیرقابل برگشت یك بانك به است. به عبارتی دیگر می

وجهی که مورد ضمانت قرار گرفته در مقابل عدم ایفای قرارداد توسط یك  پرداخت

 رود.شخص ثالث. به عبارتی به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می

های بانکی اصل استقالل از قرار داد نامهبا توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین ضمانت

وابستگی حقوقی این نهاد از قرار داد پایه توان گفت که اصل در صدد نفی پایه است، می

نامه توسط بانك ضامن و حق وجه ضمانت باشد. به این معنا که مبنای تعهد پرداختمی

له( برای وصول آن اصواًل باید منطبق با مفاد و شروط تعیین شده در ذینفع)مضمونٌ

له بین ضامن و مضمونٌنامه باشد نه بر اساس مراجعه به قرارداد پایه و رابطه خود ضمانت

 گیرد.عنه قرار نمیتحت تأثیر رابطه بین ضامن و مضمونٌ

پس عدم توجه به ایرادات به عنوان مهمترین اثر این اصل بیان شده است. استثنایی که  

نامه بر این اصل وارد شده، قاعده تقلب است که منجر به منع پرداخت وجه ضمانت

موجب لطمه زدن به کارایی صحیح این ابزار تجاری نوپا  شود. چرا که افراط و تفریطمی

شود. پس نباید قلمرو اصل استقالل آن چنان گسترش یابد که هیچ گونه ایرادی می

نسبت به قرار داد پایه مسموع نباشد و از طرف دیگر در پذیرش قاعده تقلب نباید راه 

 افراط رفت که با هر ایرادی از حیّز انتفاع بیافتد.

له در مقابل خسارت ناشی از جانب ضمانت نامه، تضمین نمودن متعهدضمانتهدف 

ولی آنچه حائز اهمیت است این است که مطالبه وجه ضمانت توسط ذینفع  خواه است.

نامه مشخص و بر معیار آن صرفأ بر اساس مفاد و شرایط موجود در متن ضمانت

ناشی از قرارداد پایه را  شود و بانك حق استناد کردن به ایراداتسنجیده می

ای روا یا حال چنانچه تخلفی صورت پذیرد یا مطالبه (Pierce, 1993, 18-19ندارد.)

 نامه، ذینفع توانایی مطالبه آن را دارد واساس مفاد ضمانت بر ناروا درخواست شود،
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مشخص  نامه معین وهیچگونه اجباری به اثبات تخلف به طریقی غیر از آنچه در ضمانت

 (Moumouni, 1998, 14ده، نخواهد داشت.)ش

 یکنواخت المللی هم این اصل را پذیرفته است، چنانچه در مقرراتاتاق بازرگانی بین

برای اعمال »های عندالمطالبه در توصیف ضامن آن آمده است: نامهمربوط به ضمانت

زء ارائه نامه هیچ شرطی جنامه، نبایدبرای پرداخت وجه ضمانتاین مقررات ضمانت

نامه نباید درخواست کتبی و دیگر اسناد معین را در بر داشته باشد.خصوصأ مفاد ضمانت

گیری درباره اجرا یا عدم اجرا تعهدات ضمانت خواه وذینفع در قرار ضامن را به تصمیم

 «داد پایه که مرتبط با ضمان نیست وادار نماید.

قرار داده است، بلکه وجود هر گونه این عبارت نه تنها اصل استقالل را مورد اهمیت 

نامه منجر به عدم استقالل تعهد ضامن شود، ممنوع اعالم شرطی را که در مفاد ضمانت

همین مقررات در مورد استقالل  2کند. همچنین در بندهای )الف( و )ب( ماده می

یتأ قرار ها ماهنامهضمانت»دارد: نامه تأکید شده، چنانکه بند )ب( آن بیان میضمانت

اند و ای هستند که بر آنها مبتنی شدهدادهایی جدا از معامالت یا شروط مناقصه

ای نیستند، هر چند در ها به هیچ وجه ملتزم به چنین قراردادها یا شروط مناقصهضامن

نامه، پرداخت مبلغ یا نامه به آنها اشاره شده باشد. وطیفه ضامن در یك ضمانتضمانت

ن در مقابل ارائه درخواست کتبی و دیگر اسناد مشخص شده در مبالغ معین در آ

 «نامه داشته باشد.نامه است که مطابقت ظاهری با مفاد ضمانتضمانت

از نظر حقوقی وجود و قلمرو ضامن در یك قرار داد ضمان تبعی وابسته به تخلف عملی 

تعهد از ناحیه او  عنه است که این نیز به نوبه خود مبنتی بر فرض وجودو واقعی مضمون

( واضح است که در این نوع ضمانت، حق ذینفع برای 4/222، 1387باشد.)کاتوزیان، می

ها و ایرادات مقرر در حقوق عام ضمان است چه در مظالبه از ضامن، مشمول محدودیت

 بینی شده باشد یا نشده باشد.قرار داد ضمان پیش

 

 نامه بانکیتوجه اشتراک و افتراق ضمان عهده و ضمان -3

نامه بانکی از جهت لزوم یا عدم لزوم موجود بودن تعهد مورد ضمان عهده و ضمانت

تضمین مشترکند. همان گونه که بیان شد؛ گروهی از فقها ضمان عهده را مطلقاً صحیح 

اند مبنی بر اینکه در دانند و در توجیه نظریه خود نیاز عمومی را مطرح ساختهمی

شناسد و به مالکیت او آید که خریدار فروشنده را نمین پیش میمعامالت بسیار چنی
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گیرد. قانون باشد و برای حصول اطمینان به امکان استرداد ثمن ضامن میمطمئن نمی

)محقق مدنی از نظریه دوم پیروی کرده و بطور مطلق ضمان عهده را پذیرفته است.

ضمان عهده »رده است: چنین آو 697قانون مدنی در ماده  (194ق، 1406داماد، 

ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز 

 «است

المللی همواره برای نامه بانکی نیز، حسب عرف تجاری و رویه بانکداری بینضمانت

نامه همیشه برای تضمین رود، بلکه بعضی از انواع ضمانتتضمین دین موجود به کار نمی

نامه شرکت در مناقصه، مصداق بارز این شوند. ضمانتد احتمالی آینده استفاده میتعه

ها است که به منظور تضمین انعقاد قرارداد پایه، درصورت برنده شدن نامهقبیل ضمانت

نامه بانکی شود. البته برخی دیگر از انواع ضمانتخواه در مناقصه استفاده میضمانت

خت معموالً با هدف تضمین دین یا تعهد موجود، گشایش نامه بازپردانظیر ضمانت

نامه انجام قرارداد، حسب مورد ممکن است برای شوند و برخی دیگر نظیر ضمانتمی

 تضمین تعهد موجود و یا تعهد احتمالی آینده استفاده شوند. 

ر نامه بانکی با در نظر گرفتن ارکان و عناصاز جمله وجوه افتراق ضمان عهده و ضمانت

 توان به موارد زیر اشاره نمود:این دو مؤلفه می

الف( از جهت اثر: اثر ضمان عهده مطابق قانون مدنی، در وهله اول انتقال دین از ذمه 

شود و الذمه میمدیون اصلی به ذمه ضامن است که در نتیجه آن مدیون اصلی بری

قانون مدنی(  698له، دیگر حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.)ماده مضمون

نامه، یك بانکی چنین اثری ندارد، بلکه تعهد بانك به موجب ضمانتنامه مستقل ضمانت

شود نه این که از تعهد اصلی و مستقل است که ابتدائًا برای خود بانك ایجاد می

توان از نوع التزام به تأدیه خواه به وی منتقل شود. همچنین تعهد بانك را نمیضمانت

 گیرد، به حساب آورد. لیت ضامن در طول مسؤولیت مضمون عنه قرار میمعلق که مسئو

خواه و با هدف تضمین تعهدات وی در نامه به درخواست ضمانتدرست است که ضمانت

نامه تعهدی مستقل و اصلی شود، لیکن تعهد بانك در ضمانتقرارداد پایه گشایش می

 خواه کامالًشرایط آن با تعهد ضمانتاست که غالبًا از حیث جنس و نوع تعهد و حدود و 

خواه شخصاً به عنوان اصیل، مسئولیتی از جنس تفاوت دارد. بنابراین، نه ضمانت

مسئولیت بانك گشایشگر)پرداخت وجه نقد( دارد و نه بانك گشایشگر در قبال تعهدات 

 شود. خواه در قرارداد پایه)تحویل کاال یا احداث کارخانه( متعهد میضمانت
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( ازجهت وابستگی یا استقالل تعهد ضامن: تعهد ضامن در نظام قانون مدنی)اعم از ب

ضمان عقدی، التزام معلق به تأدیه دین دیگری و ضمان عهده(، تعهدی تبعی است و از 

له است. اصل یگانگی تعهد ضامن عنه به مضمونٌحیث حدود و شرایط، تابع دین مضمونٌ

های حقوقی پذیرفته شده به ضمان عقدی همه نظامعنه در مقررات مربوط و مضمونٌ

( از این رو الزم نیست در قرارداد ضمانت جزئیات O’Donovan, 1985, 403است.)

قانون مدنی( همچنین تعهد ضامن از حیث حدوث و  694تعهد ضامن روشن باشد.)ماده 

ی وجود نامه بانکی چنین وضعباشد. در ضمانتبقا، وابسته به تعهد مدیون اصلی می

 ندارد. 

المللی کامالً امروزه اصل استقالل تعهد ضامن از قرارداد پایه، در رویه و مقررات بین

نامه بانکی بایستی جزئیات پذیرفته شده است، از این رو خالف ضمان عهده، در ضمانت

نامه بانکی تعهد بانك ضامن، ذکر گردد. با توجه به اهمیت استقالل در بحث ضمانت

نامه بانکی از ضمان عقدی ترین وجه افتراق ضمانتان این تفاوت را اصلیشاید بتو

 دانست.

ج( از جهت امکان یا عدم امکان استناد به ایرادات قرارداد پایه: از آن جا که تعهد ضامن 

تواند در مقابل عنه در قرارداد پایه است، ضامن میدر ضمان عهده، تابع تعهد مضمونٌ

راداتی که مدیون اصلی از آن برخوردار است، استناد نماید. اما در له به کلیه ایمضمونٌ

نامه بانکی به عنوان یکی از نتایج استقالل از قرارداد پایه، اصل غیر قابل استناد ضمانت

تواند در مقابل مطالبه وجه بودن ایرادات ناشی از قرارداد مذکور جاری است. بانك نمی

نامه دارد، به ایرادات و باق ظاهری با مفاد ضمانتنامه از سوی ذینفع که انطضمانت

خواه یا عدم استحقاق ذینفع برای مطالبه خسارت, دفاعیاتی نظیر اجرای تعهدات ضمانت

 (98، 1375استناد نماید.)محبی، 

د( ازحیث نقش مدیون اصلی در قرارداد ضمانت: در ضمان عهده مقرر در قانون مدنی، 

و از جهت نظری ممکن است ضامن بدون رضایت  رضایت مدیون اصلی شرط نیست

نامه بانکی وقوع چنین حالتی عنه تأدیه دین او را به عهده گیرد. در مورد ضمانتمضمونٌ

خواه و براساس تضمین غیرممکن است، چرا که بانك ها همواره به درخواست ضمانت

شوند و از این رو نامه بانکی میکند، حاضر به گشایش ضمانتمتقابلی که وی ارائه می

 خواه را دارند.همواره حق رجوع به ضمانت
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ه( ازحیث لزوم یا عدم لزوم ذکر جزئیات تعهد ضامن و شرایط ضمان: ضمان عهده در 

نامه بانکی جزء عقود مبتنی بر قانون مدنی مبتنی بر مسامحه است. در مقابل، ضمانت

رود.)اخالقی، ی به شمار میمسامحه نیست بلکه از عقود معاملی و مبتنی بر سودجوی

المللی، درج جزئیات تعهد ( بر اساس رویه بانکداری و مقررات بین171-172، 1368

نامه و ارز مقرر، تاریخ اعتبار نامه از جمله مبلغ ضمانتبانك ضامن در متن ضمانت

تر شروط پرداخت وجه نامه، نام شخص ذینفع و ضمانت خواه و از همه مهمضمانت

 ,Uniform Rules for Demand Guarantees) مه, ضرورت دارد.ناضمانت

Article 3)  
 

 نامه بانکیماهیت عقدي یا ایقاعی ضمانت -4

االجرا نامه مستقل بانکی و زمان و شیوه الزمدر خصوص ماهیت تعهد بانك در ضمانت

( Moumouni, 1998, 6المللی وجود دارد.)شدن آن، دو مکتب فکری در سطح بین

های نویسندگان حقوق تجارت ها در برخی از نوشتهحقوق ایران نیز همین دیدگاهدر 

 ( 162، 1368مطرح شده است.)اخالقی، 
نامه بانکی را ماهیتًا تعهد یکطرفه یا ها، تعهد بانك به موجب ضمانتیکی از این دیدگاه

م یکطرفه بانك آور بودن تعهد مذکور صرفًا از اعالداند و معتقد است که الزامایقاع می

گیرد. این اعالم یکطرفه به شکل مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشأت می

گیرد. مطابق این دیدگاه، در صدور نامه به ذینفع صورت میابالغ مفاد و شروط ضمانت

آور است و با نامه قبول و رضایت ذینفع شرط نیست و تعهد یکجانبه بانك، الزامضمانت

االجرا شدن ضروری نبودن لحوق قبولی ذینفع به اعالم یکطرفه بانك، زمان الزم توجه به

نامه معین شده و از تاریخ صدور سند تعهد و شیوه آن، همان است که در ضمانت

های حقوقی کشور شود. تئوری یکطرفه بودن تعهد بانك، در میان نوشتهضمانت آغاز می

 ,Veluاین کشور نیز آن را تأیید کرده است.) بلژیك، دیدگاه غالب است و رویه قضایی

1990, 218-228 & Simont, 1983, 588 & Herbots, 1984, 1185)  عالوه

 ,Boon, 1987اند.)براین برخی نویسندگان حقوقی در هلند نیز از آن حمایت کرده

41-43) 

الف نامه، دیدگاه برخی از فقهاست که خمبنای نظریه طرفداران ایقاعی بودن ضمانت

دانند و ضمان را همانند له را الزم نمیقول مشهور، در انعقاد عقد ضمان رضای مضمون
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رو، آورند که نیاز به رضایت داین ندارد و از اینبه حساب می« پرداخت بدهی دیگری»

( به هرحال، صرف نظر از این که 349ق، 1404اند.)طباطبایی، ضمان را ایقاع دانسته

نیز قول مشهور نیست، باتوجه به تفاوت ماهیت ضمان مقرر در  دیدگاه مذکور در فقه

نامه، خالی از نامه بانکی، تسری مباحث مذکور به ضمانتحقوق مدنی و فقه با ضمانت

( ضمن آن که در هر حال حقوق موضوعه 40-38، 1370ایراد نیست)کاشانی، 

قدی بودن ضمان را ( به تبعیت از نظر مشهور، دیدگاه ع قانون مدنی 684ایران)ماده 

 برگزیده است. 

نامه را از قرارداد بین بانك و ذینفع، به قرارداد بین نظریه مذکور در واقع تحلیل ضمانت

داند که ضمن عقد دیگری درج گرداند و آن را شرط فعلی میخواه و بانك برمیضمانت

ی ندارد. الملل طرفدارشده است. این دیدگاه در میان نویسندگان حقوق تجارت بین

نامه؛ طرفداران تئوری تعهد یکطرفه، نظریه برگزیده از حیث عقد یا ایقاع بودن ضمانت

علت پذیرش این دیدگاه را وجود چند نقص در اعمال قواعد ایجاب و قبول نسبت به 

آور تعهد بانك، دانند. به نظر ایشان اگر قدرت الزامهای مستقل بانکی مینامهضمانت

ذینفع است، بانك بایستی این امکان را داشته باشد که در هر زمانی  وابسته به قبولی

، 1383نیا، قبل از لحوق قبول، ایجاب خود را پس بگیرد و یا آن را تغییر دهد.)شهبازی

نامه بانکی، بانك از چنین اختیاری برخوردار نیست و پس در حالی که در ضمانت (115

نامه یا برگشت از آن را ندارد، ر در متن ضمانتنامه، حق هیچ گونه تغییاز صدور ضمانت

اعم از آن که ذینفع قبولی خود را اعالم کرده باشد یا خیر. بر اساس این دیدگاه، علت 

نامه و مفاد آن، ماهیت یکطرفه تعهد بانك است که با غیر قابل برگشت بودن ضمانت

 ( Velu, 1990, 221 آور خواهد بود.)اعالم یك جانبه، الزام

مردد بنا شده است.  یك مقدمه غیر قطعی و ایراد عمده استدالل فوق این است که بر

این مقدمه همان عدم قابلیت برگشت )یا عدول( از ایجاب بانك می باشد. غیر منطقی 

توان حکم کرد که هر ایجابی کلی نمی بودن مقدمه مذکور از این جهت است که به طور

های حقوقی اروپای گرچه رویه قضایی و نوشتهگیری است. اقابل برگشت و بازپس

تواند ایجاب را قابل برگشت یا غیر قابل برگشت نماید، ای از جهت شرایطی که میقاره

دچار اختالف و تشتت است، اما به طور مسلم غیرقابل برگشت بودن ایجاب درموارد زیر 

یع بین المللی کنوانسیون ب 16و ماده  210-209، 1377پذیرفته شده است.)شهیدی، 

 (1980مصوب -کاال
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نامه مستقل بانکی از ماهیت قراردادی برخوردار است و با اصول رسد ضمانتبه نظر می

کلی حقوق تعهدات کشورهای مختلف راجع به عقود، انطباق دارد به این معنا که 

ضمنی نامه در نتیجه ایجاب غالبًا غیر قابل برگشت بانك و قبولی معمواًل قرارداد ضمانت

توان چنین گردد. در خصوص چگونگی احراز قبول ضمنی ذینفع میذینفع تشکیل می

نامه در قرارداد پایه بین ذینفع و استدالل کرد که از یك طرف چون گشایش ضمانت

نامه بینی شده است، ذینفع منتظر آن است و از طرف دیگر، ضمانتضمانت خواه پیش

است و هیچ گونه تعهدی را برای وی در بر ذینفع صرفًا شامل مزایای و منافعی برای 

نامه، به مفاد و ندارد، از این رو، اگر ذینفع ظرف مهلت متعارفی بعد از دریافت ضمانت

شروط آن اعتراض نکند، بایستی قبول ایجاب از سوی وی مفروض تلقی شود. پس از 

ی ملزم به مفاد مهلت متعارف مذکور نه فقط بانك، بلکه ذینفع هم به طور قرارداد

 تواند تغییر یا اصالح آن را درخواست نماید.باشد و نمینامه میضمانت

 گیرينتیجه

 توان گفت؛بندی مباحث مورد بررسی میدر جمع

دارای اهمیت است  نامه بانکیهده و ضمانتضمان ع اشتراکآنچه که به عنوان وجه  -1

آینده که سبب آن نیز ایجاد برای تضمین یك تعهد ممکن است  هر دواین است که 

 هامنجر به بطالن آن )بر خالف ضمان عقدی(د، این امرنگیر نشده، مورد استفاده قرار

 .شودنمی

جهات متعددی  المللی ازنامه مستقل بانکی اعم از داخلی و بینضمانتدر مقابل،  -2

ه رغم تشابه با نامه بانکی، بضمانت. باشدمقرر در قانون مدنی می هدهمتفاوت از ضمان ع

ها از نهادهای مذکور به ویژه سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه

ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یك پدیده جدید مطرح شده است. این پدیده 

جدید را نباید با قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر ضمان سنتی مورد ارزیابی قرار 

های قام تحلیل و تفسیر مسائل ناشی از آن، باید قواعد بین المللی و ویژگیداد بلکه در م

 این سند مد نظر واقع شود.

نامه بانکی از حیث عقد یا ایقاع بودن با توجه به مباحثی که در مورد ماهیت ضمانت -3

آن مطرح شده است، امروزه بر اساس مبانی حقوقی، رویه قضایی و عرف تجاری 

توان قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانك نامه را میدیده ضمانتالمللی، پبین

و  هدینامه بانکی از ضمان عدر حقوق ایران، با توجه به افتراق ضمانت و ذینفع هستند.
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توان از نوع قراردادهای خصوصی ضمان مقرر در قانون تجارت، این قرارداد جدید را می

 ست.قانون مدنی دان 10مستند به ماده 

عرف و رویه  هبانکی را بایستی یك پدیده جدید به حساب آورد که زائید هنامضمانت -4

هنوز  ،«پدیده جدید»خصوص ماهیت این  اقتصادی است. در نیازهای تجاری و و بانکی

رویه قضایی مربوط به  الملل ومیان نویسندگان حقوق تجارت بین اتفاق نظر چندانی در

مورد ماهیت عقدی یا  المللی هنوز دراز جمله، دکترین بین آن، فراهم نیامده است.

های مطرح این حال دیدگاه ایقاعی بودن پدیده مذکور به نقطه مشترکی نرسیده است. با

آن اینکه قواعد حاکم براین پدیده جدید، عمدتًا  این زمینه در یك نقطه مشترکند و در

نباید از نظر دور بمانند.  نامه،مانتتحلیل ماهیت ض بررسی و جنبه فراملی دارند که در

قواعد سنتی حقوق  نامه مستقل بانکی را نباید در چارچوب نهادها ودر نتیجه ضمانت

 تحلیل کرد.  بندی وملی، دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع 

 الف( منابع فارسی



 1396پاییز و زمستان  پنجم، ، شمارهسوم، سال  معاصر حقوق و فقه   114

 

 کتب -

، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر 1377شهیدی، مهدی،  .1

 .حقوقدان

، چاپ چهارم، تهران، شرکت 4، حقوق مدنی، عقود معین، ج1376کاتوزیان، ناصر،  .2

 انتشار.

 ، تهران، نشر میزان.4، دوره عقود معین، ج 1387کاتوزیان، ناصر،  .3

های دین(، دانشکده حقوق )وثیقه7، جزوه حقوق مدنی 1370کاشانی، محمود،  .4

 دانشگاه شهید بهشتی.

، تهران، نشر مرکز نشر علوم 2ق، قواعد فقه، جلد1406، محقق داماد، سید مصطفى .5

 ، تهران.اسالمى

، انتشار توسط اتاق 1992های عندالمطالبه، نامهمربوط به ضمانت یکنواخت مقررات .6

 .458المللی، نشریه شماره بازرگانی بین

 مقاالت -

اره ، مجله کانون وکال، شم«نامه بانکی ضمانتبحثی پیرامون »، 1368بهروز، اخالقی،  .1

 .188-151، صفحات 148-149

المللی و مقایسه نامه بانکی بینماهیت حقوقی ضمانت»، 1383نیا، مرتضی، شهبازی .2

 .140-111، صفحات 43، شماره 10، نشریه نامه مفید، دوره «آن با نهادهای سنتی

 _نامه بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ضمانت»، 1375محسن، محبی،  .3

صفحات ، 20، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره «هایاالت متحد

79-190. 

تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و »، 1374محقق داماد، سید مصطفی،  .4

، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره «دکترین های حقوقی معاصر

 .36-7صفحات ، 17-16

 ب( منابع عربی

، قم، 21، الحدائق الناضره فی احکام العترهء الطاهره، جلد 1363 بحرانی، یوسف، .1

 االسالمی، قم. النشر مؤسسه



 115 در مقایسه با ضمان عهده از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعهتحلیل ضمانتنامه بانکی                           

ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 1410جبعی عاملی، زین الدین)شهید ثانی(،   .2

 ، قم، نشر داوری، قم.4الدمشقیه، جلد 

وسسه آل ، قم، م2ق، تذکرهء الفقهاء، جلد 1414حلی، حسن بن یوسف بن مطهر،  .3

 البیت، قم.

، بیروت، موسسه االعلمی 2ق، عروه الوثقی، جلد 1404طباطبائی، سیدمحمد کاظم،  .4

 للمطبوعات.

 ، تهران، نشر کیهان.2ق، جامع الشتات، جلد 1413قمی، ابوالقاسم بن حسن،  .5

 ق، اللمعه الدمشقیّه، بیروت، دار1406اول(،  مکی عاملی، شمس الدین محمد)شهید .6

 الناصر.

 ، قم، مؤسسه النشر االسالمی.1ق، منیه الطالب، جلد 1418حسین،  ینی، محمدنائ .7

 ج( منابع الیتن
1. Boon, M.N., 1987, Het Documentaire, 7th ed., London, Stevens & 

Sons. 

2. Herbots, H.J., 1984, Een Antwerpse borgbrief is geen borgtocht, 

Rechtskundig weekblad (RW). 

3. Moumouni, Charles, 1988, "Le Regime Juridique et Les Clauses 

Essentielles du Contract 

deGarantieBancaire",LprimiereDemande,http:\\www.Droit.umountr

eal.ca\pub\Themis\97Vol.137No.3\ Moumouni.Html. 

4. O’Donovan Phillips, 1985, The Modern Contract of Guarantee, 

Sydney, The Law Book Company ltd. 
5. Pierce, Anthony, 1993, "Demand Guarantees in international 

Trade", Sweet and Maxwell, London. 

6. Simont, L., 1983, les garanties independontes, Review Banque, 

Brussels. 

7. Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication no. 485, 

Article 3. 
8. Velu, S., 1990, National Report (Belgium), colloque de Tours.  

 

 


