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 کليات

 

 تعریف ضمانتالف ـ 

قانون مدنی ایران در تعریف  486ماده 

ست شته ا قرر دا ضمان، »: ضمانت م قد  ع

که بر  عبارت است از اینکه شخصی مالی را

 .«...گیرد عهده می ذمه دیگری است به

قق  به حض تح به م فوق  یف  جب تعر مو

نت، آنچه در ذمه مدیون است در یافتن ضما

گیرد  مه شخص دیگر که ضامن است قرار میذ

خو ین  مدیون از د بری میو  نی  د  شود؛ یع

تواند برای مطالبه طلب خود  بستانکار نمی

 .به او مراجعه کند

یران از  مدنی ا قانون  که در  فی  تعری

ب شهور  هضمانت  ظر م بق ن مده برط مل آ ع

ست شیعه ا قدر  مای عالی سیار. عل ی از ب

علمای عامه ضمان را موجب ضم یعنی ضمیمه 

دن ذمه مدیون به ذمه شخص دیگر و پیوست ش
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ند می که ا». دان ست  برآن ا لک  مام ما

می کار ن ضامن  طلب خود را از  لب  ند ط توا

بخواهددد مگددر در یددورتی کدده مطالبدده از 

مضموٌن عنه در اثر غایب بودن یا افالس و 

شود عذر  کارش مت شافعی و . یا ان مام  ا

گوینددد طلبکددار  ه فقهددای عامدده مددیبقیدد

ضموٌن له  می تواند از هر یک از ضامن و م

«.که بخواهد طلب خود را مطالبه کند
1
 

یک از دو هر  بول  یت  ق فوق ماه ظر  ن

کند و  معرفی میای خاص  ضمانت را به گونه

شود متفاوت  آثاری که بر آنها مترتب می

ست مورد . ا ظر  هر دو ن یران  قوق ا در ح

گرفته است، به این معنی که توجه قرار 

در قانون مدنی ماهیت ضمانت را نقل ذمه 

ایر قوانین ضم ذمه به ذمه به ذمه و در س

سته ند دان ضمانت . ا یت  نه ماه حث در زمی ب

از نظر حقوق ایران در بخشهای بعدی این 

 .مقاله از نظر خواهد گذشت

 

 طرفهای ضمانت. ب

مشارکت ( سه طرف)در ضمانت، سه شخص 

  :دارند

                                                           

، ص 2تهران، ج  حقوق مدنی، چاپ دانشگاه: دکتر امامی. 5
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شخصی که تعهد یا دینی برعهده . اول

او در مقابل شخص دیگری ضمانت  اوست و از

صی . شود می نین شخ نه»چ ضموٌن ع ا ی« م

.شود کننده ضمانت نامیده می درخواست
2
 

ی. دوم که آن د صی  هد را شخ یا تع ن 

می هده  که د برع یرد،  نین گ به چ یطالح  ر ا

.گویند می« ضامن»شخصی 
3
 

به نفع او  که تعهد ضامنشخصی . سوم

می جام  صی ان نین شخ که چ یرد،  یطالحًا  گ ا

.شود نامیده می« مضموٌن له»
4
 

قددانون مدددنی  486جمددالت اخیددر مدداده 

طرفهای ضمانت را به شرح زیر بیان نموده 

 : است

ضموٌن » گر را م طرف دی ضامن،  هد را  متع

موٌن عنه یا مدیون له و شخص ثالث را مض

 .«گویند ایلی می

 

 المللی  در معامالت بينکاربرد ضمانت . ج

برای اجرای پروژه های عمرانی  معموالً 

سدسددازی، راه سددازی، ت سددی  از قبیددل 

                                                           

در مقررات متحدالشدکل ضدمانتنامه هدا مضدموٌن عنده، . 2

 .شود نامیده می (Principle) «اییل»

در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه، شخص ضدمانت کنندده  .3

«guarantor »خوانده شده است. 

نامیدده « beneficiary»در مقررات فوق الذکر شدخص ذینفدع  .4

 .شده است
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هددا، سدداختمان پلهددا، ایجدداد  کارخاندده

مجتمعهای مسکونی و کارهای بزرگ دیگر از 

این قبیل، از شرکتهای بزرگ و یالحیتداری 

آنها در داخل کشور یا در سطح که قابلیت 

عمل  هشده است، دعوت ب یالمللی شناسای بین

آید تا بهترین شرایط را، چه از نظر  می

مدت  مت و  یث قی چه از ح کار و  یت  کیف

ند ضه نمای جرا، عر یطالحًا . ا مل ا ین ع ا

«مناقصه»
5
.شود نامیده می 

6
 

کننده در مناقصه  نکه شرکتمنظور آ به

خود شنهاد  شد، از او  به پی ند با پایب

شددود کدده بدده پیشددنهاد خددود  درخواسددت می

ضمانتنامه شرکت در »ای را که  ضمانتنامه

صه «مناق
7
می  یده  ید نام ضمیمه نما . شود، 

نتنامه شرکت در مناقصه، معادل جزیی ضما

شنهاد  مورد پی مت  پنج  فی)از قی ثل  الم

(درید
8
آن است که در شرایط مناقصه مشخص  

 .گردد می

                                                           

1. tender یا bid . 

برطبق آئیننامه معامالت دولتی، مقرراتی که در رابطه  .1

مال  بل اع یز قا یده ن به مزا سبت  جود دارد ن صه و با مناق

از این رو در این مقاله، هر جا که از مناقصه نام . است

 .برده می شود منظور مزایده نیز خواهد بود

7. Tender Guarantee یا   Bid Guarantee یا   Bid Bond . 

آئیننامه معامالت دولتدی مقدرر داشدته  11ماده  6بند  .1

 : است
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کننده در مناقصه  هرگاه پیشنهاد شرکت

( کارفرما)ه کننده مناقص مورد قبول اعالم

واقع شد ولی شرکت کننده در مناقصه حاضر 

بدده انعقدداد قددرارداد جهددت اجددرای کددار 

به  صه  شرکت در مناق ضمانتنامه  ید،  نگرد

هد  ضبط خوا ما  فع کارفر به ن یان او و  ز

 .شد

میک طوری هب ظه  ضمانتنامه  ه مالح شود، 

شرکت در مناقصه، همواره قبل از انعقاد 

به م پروژه و  جرای  ظوقرارداد ا صول ن ر ح

اطمینددان از تمکددین پیشددنهاددهنده بدده 

شود که خود برای  امضای قراردادی اخذ می

امضای آن داوطلب شده و با پذیرش شرایط 

ئه  صه و ارا شرکت در مناق به  ضر  آن حا

 .پیشنهاد گردیده است

صل  کار، ف جرای  قرارداد ا ضای  با ام

جدیددددی در روابدددط بدددین کارفرمدددا و 

قرارداد  ضاکننده  پ  در که  دام ین  از ا

نامیده « پیمانکار»طور اعم  این مقاله به

یدد شود  می می آ جود  ین . بو بل از ا ق

نگرانددی کارفرمددا، عدددم تمکددین  مرحلدده،

ضای  شرکت به ام سبت  صه ن نده در مناق کن

                                                                                                                             

سپرده» یزان  ضوع و  م به مو جه  با تو صه،  شرکت در مناق

برآوردی  لغ  ید مب پنج در ید از  له، نبا ییات معام خصو

 .«...معامله کمتر باشد
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قددرارداد بددوده ولددی از ایددن پدد ، بددیم 

کارفرما از آن است که پیمانکار تعهدات 

یا خود را به کیفیت مطلوب انجام ندهد 

کار  جرای  مام ا ناقص و نات یورت  به  را 

به همین منظور، از امضا کننده . درها کن

قرارداد خواسته می شود ضمانتنامه ای را 

که مبلغ آن معموالً پنج تا ده درید
9
مبلغ  

تا  ند و  ما ک سلیم کارفر ست ت قرارداد ا

ای تسلیم نشود  نامهزمانی که چنین ضمانت

می قرارداد الزم قی ن جراء تل ین . گردد اال ا

یطالحًا  سن »ضمانتنامه را ا ضمانتنامه ح

له جام معام «ان
10
یا   کار  جرای  سن ا یا ح

های شابهی  به عبارت فاهیم م که م گری  دی

 .نامند دارد می

جرای  سن ا ضمانتنامه ح خذ  هدف از ا

برای  سبی  ت مین منا که  ست  ین ا کار ا

کارفرما فراهم گردد تا هرگاه پیمانکار 

ت خود را برطبق نخواهد یا نتواند تعهدا

قرارداد انجام دهد، کارفرما برای یافتن 

فریت در مورد اتخاذ تدابیر اولیه از آن 

استفاده کند یا قسمتی از خسارات وارده 

 .برخود را از محل آن جبران نماید

                                                           

 . یننامه معامالت دولتیآئ 11ماده  5بند  .1

51. Performance Guarantee  یاGood Performance Bond. 
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ها و در جهت  به علت حجم بزرگ پروژه

تشویق آنان به مساعدت به پیمانکاران و 

سب شرایط منا ئه  متر ارا نان ، مع به آ والً 

می جازه داده  لغ  ا ئی از مب که جز شود 

قرارداد را قبل از آنکه هیچ کاری انجام 

دهند، یا پ  از تجهیز مقدماتی کارگاه، 

از کارفرما نقدًا دریافت دارند و پ  از 

به  سبت  ستحقاق ن یافتن ا کار و  جرای  ا

که  جوهی را  قرارداد، و های  بالغی از ب م

اند،  کرده به عنوان پیش پرداخت دریافت

پ   باز  ما  به کارفر نی،  ساط معی طی اق

پددیش پرداخددت مددذکور همددواره در . دهنددد

به  کار  ت مین از پیمان نوعی  خذ  بل ا مقا

او داده می شود که ممکن است ضمانتنامه 

معتبری از بانک یا مؤسسه اعتباری مورد 

بددده چندددین . کارفرمدددا باشددددقبدددول 

خت»ای  ضمانتنامه پیش پردا «ضمانتنامه 
11
 

 .ویندگ می

آئیننامدده  11مدداده  3طبددق بنددد بر

میدزان پدیش »: 1361معامالت دولتی مصدوب 

پرداخت نباید از بیست و پنج درید مبلغ 

بل  صرًاًً در مقا ند و منح جاوز ک له ت معام

 .«ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد

                                                           

11. Advance Payment Guarantee. 
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ضمانتنامه  نواع  مده ا یلی و ع فرق ا

فوق، هدف از یدور آنها و در نتیجه موعد 

هدددف از . آزاد شدددن آنهددا اسددتو نحددوه 

اقصه حصول اطمینان ضمانتنامه شرکت در من

شرکت کین  قرارداد  از تم ضای  به ام نده  کن

است و موعد آزاد شدن آن کم و بیش مقارن 

امضای قرارداد اجرای کار بوسیله برنده 

ضمانت استرداد پیش پرداخت . مناقصه است

ن صول اطمی ظور ح خت به من ان از بازپردا

س جوهی ا بهو که  به  ت  خت  پیش پردا نوان  ع

شدن هر پیمانکار داده شده و هنگام آزاد 

عادل آن جزء جزء از آن تاریخی است که م

پ   هب باز  ما  به کارفر کار  سیله پیمان و

غرض از ضمانت حسن اجرای . داده شده است

کار  لوب  جرای مط ظر  دکار، ا چه از ن

یت  یت  دکیف یث کم چه از ح یت  دو  و رعا

 . آن است برنامه زمانی

ضمانتنامه  گری از  نواع دی سلیم ا ت

نیز ممکن است از پیمانکاران خواسته شود 

ضمانتنامه در مقابل آزاد کردن »از قبیل 

سور «ک
12
هداری»و   «ضمانتنامه دوره نگ

13
 

عاً  ضمانتنامه که نو یل  سن  از قب های ح

                                                           

12. Guarantee for Release of Retentions.  

13. Guarantee for Maintenance Period. 
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جرای  قی ا هدات تل جرای تع سن ا یا ح کار 

 .گردند می

شرکت در من ضمانتنامه سن های  صه، ح اق

له  جام معام خت ان پیش پردا سترداد  و ا

از  المللی جنبه مهمی های بین برای پروژه

اطاق . دهند عرف تجارت جهانی را تشکیل می

بین گانی  با  بازر کاری  ضمن هم لی،  المل

المللدددی و  مانهای بازرگدددانی بینسددداز

قه کاری  منط با هم صوص  ند، بخ قه م ای عال

تجارت  کمیسیون سازمان ملل درباره قانون

(آنسددیترال)
14
ای تحددت عنددوان  مجموعدده 

مقدددررات متحدالشدددکل بدددرای ضدددمانت »

«قراردادها
15

اله که در این مق د 

خوانده « ها مقررات متحدالشکل ضمانتنامه»

بطوریکه گفته . تدوین نموده است دشده 

ت هدف از  شکل شده  قررات متحدال دوین م

ها، دسددت یددافتن بدده تددوازن  ضددمانتنامه

نه یان  عادال های ای م قانونی طرف نافع  م

ضمانت فع  نی ذین له یع ضموٌن )نامه معام م

و ( مضموٌن عنه)دهنده  ، اییل یا ضمانت(له

این مقررات به . است( ضامن)کننده  ضمانت

                                                           

14. UNCITRAL. 

15. Uniform Rules for Contract Guarantees. 
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بازرگدانی اطداق  325یورت نشریه شدماره 

 .المللی انتشار یافته است بین

 

 

 

 نقش بانکها در صدور ضمانتنامه. د

نت، ت مین نظر به اینکه هدف از ضما

کننده  نان خاطر مضموٌن له است، ضمانتاطمی

حوی  به ن شد  کافی با بار  ید دارای اعت با

هر  له را از  ضموٌن  ماد م ند اعت که بتوا

از دیرباز افراد ثروتمند . حیث جلب کنند

انددد جلددب اعتمدداد  توانسددته تمکن میو مدد

. نماینددد و عهددده دار ضددمانتها گردنددد

ه در دست امروزه که از طرفی معامالت عمد

خش  بزرگ ب سات  شرکتها و مؤس یا  ها  دولت

یاز  شدن ن برآورده  قرار دارد و  یی  خصو

وسددیله اشددخاص حقیقددی  هضددمانت آنددان ب

پذیر نیست، و از طرف دیگر، مؤسسات  امکان

باری  مدهمالی و اعت فرد اک ع که  مل ای 

به ستند  ها ه ها بانک ند،  وجود آمده آن ا

ضمانتنامه ین یدور  به ا سا ها  نه مؤس ت گو

 .محول شده است

در بعضددی از کشددورها، مثددل ایدداالت 

انکها قانونًا از متحده امریکا و ژاپن، ب
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شدهیدور  نع  یاالت . اند ضمانتنامه م در ا

حده،  یادر  ضمانتنامهمت ها  که بانک هایی 

شود و  کنند در حکم اعطای وام تلقی می می

جم وا ها به ح سیله آن طایی بو های اع م

ی، اعم از روپایبانکهای ا. گردد اضافه می

ی را های وپای شرقی یا غربی، ضمانتنامهار

صه،  شرکت در مناق ضمانتنامه  یورت  به 

پرداخددت و حسددن انجددام کددار یددادر  پیش

ایدداالت متحددده، اینگوندده در . کننددد مددی

هددا را بدده یددورت اعتبددارات  ضددمانتنامه

اسناد موضوع این . اسنادی یادر می کنند

 اي ه سادهمعموالً اخطار یا اعالمیاعتبارات 

است مبنی بر اینکه درخواست کننده گشایش 

خود را  قراردادی  هد  سنادی، تع بار ا اعت

اینگوندده اعتبددارات . ایفددا نکددرده اسددت

سنادی را  له  دا ین مقا عدًا در ا که ب

بیشتر درباره آنها توضیح داده خواهد شد 

س د بار ا ضمینی اعت یا ت یاطی  نادی احت

 .اند نامیده

 

 

 

2 

 اختالف ضمانت
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 انواع دیگر تأمين در معامالتبا 

 

طرفین  کی از  بار ی که اعت مواردی  در 

معامله برای طرف دیگر محرز نباشد، و به 

که  عامالتی  یا م تی  عامالت دول یژه در م و

یکددی از طددرفین آن ماننددد دولددت دارای 

اعتباری مسلم است، معموالً از طرف معامله 

ز یا قابل اعتماد نیست که اعتبار او محر

م سته  جرای  یخوا سن ا برای ح ت مینی  شود 

 . تعهدات خود بسپارد

که ارا ت مین  نواعی از  ها در ا ئه آن

می صور  بل ت عامالت قا یر  م شرح ز به  شد  با

 :است

سپرده نقدی -
16
 

کسور نقدی وجه الضمان -
17
 

سند وثیقه -
18
 

اوراق قرضه دولتی -
19
 

اسناد خزانه -
20
 

ضمانتنامه بانکی -
21
 

 

                                                           

16. Cash Deposit. 

17. Cash Guarantee Retention. 

18. Surety Bond.  

19. Government Bonds. 

20. Treasury Bonds.  

21. Bank Guarantee. 
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مالت نامدده معددا  آیددین 7مدداده  4بنددد 

هی  که در آگ کاتی را  کی از ن تی، ی دول

مناقصه باید ذکر شود، میزان سپرده شرکت 

وده و مقرر داشته که در مناقصه تعیین نم

یورت نق الزم است به دی، طور مقطوع و به 

صه ستگاه مناق سپرده د ساب  گذار در  به ح

 11مدداده  5بنددد . بانددک تحویددل گددردد

ن نامه مذکور نیز در رابطه با تضمی آیین

جام م سن ان که ح ست  شته ا قرر دا له م عام

حساب سپرده بانکی  یورت نقد به باید به

 . گذار تحویل شود دستگاه مناقصه

 5ندد کسور نقدی وجده الضدمان، در ب

بیندی شدده  نامه مذکور پدیش آیین 11ماده 

 :است

در مددورد معددامالت سدداختمانی، و ... »

بدداربری، عددالوه بددرپنج دریددد مددذکور 

ضمین ح] جت لهسن ان ستگاه [ام معام ، د

گذار باید از هر پرداخت معادل  مناقصه

ساب  به ح سر و  ید ک سن ده در ضمین ح ت

 .«انجام معامله منظور کند

 

از سند وثیقه، ترتیبی است که  منظور

جای ضمانتنامه یا در عرض آن، در بعضی  به

از کشورها متداول و معمول است و بعدَاًً 
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شتری در این مقاله نسبت به آن توضیح بی

 .داده خواهد شد

امدده معددامالت دولتددی، ن آیین 61مدداده 

د خزانه دریافت اوراق قرضه دولتی، اسنا

به بانکی را  ضمانتنامه  سپرده  و  نوان  ع

ضمین  یا ت یده و  یا مزا صه  شرکت در مناق

 .حسن انجام معامله، بالمانع دانسته است

یر از  هداتی غ جرای تع سن ا برای ح

گددری از معددامالت، ممکددن اسددت انددواع دی

تدد مین، از قبیددل اخددذ کفیددل، تنظددیم و 

خذ  یا ا سمی و  مه ر سند تعهدنا ضای  ام

وثیقه ملکی را نیز تصور کرد؛ ولی این 

خذ  مول ا تداول و مع شهای م بات، رو ترتی

 .گردد ت مین در معامالت محسوب نمی

المللددی،  حقددوقی بددین تعبیددراتدر 

مهمواف شخهای قتنا ها  جب آن به مو که  ص ی 

یا ت ین  بهثالثی د گری را  هد دی هده  ع ع

به می یا  یرد،  ضمانت گ یورت 
22
یا   ست و  ا

سارات به بران خ ضمین ج یورت ت
23
که، در  

ضمانت د هوم  با مف ها  فاهیم آن مل، م ر ع

در . رسد نظر می حقوق کشور ما متفاوت به

کند  ضمانت، ضامن با مضموٌن عنه موافقت می

                                                           

22. Guaranty.  

23. Indemnity. 
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بل  له در مقا ضموٌن  هدات م گوی تع که جواب

در تضمین جبران خسارت، . دمضموٌن عنه باش

دار  ص ثالث که در حکم ضامن است، عهدهشخ

شود که هرگونه مسؤلیت یا خسارت ناشی  می

از معاملدده را در رابطدده بددا قصددور یددا 

یر متعهددد در اجددرای تعهدددات خددود تقصدد

یرد به هده بگ سارت، . ع بران خ ضمین ج در ت

ه تعهد شخص ثالث، ایلی و مستقل است و ب

صیر م حدوث تق حض  میم قق  هد، تح بد تع . یا

طه  یا در راب موالً  سارت مع بران خ ضمین ج ت

اسددت و یددا در ارتبدداط بددا  زیددانبددا 

سئولیت سارت در . م بران خ ضمین ج گاه ت هر

ن باشد شخص ثالث، تنها در ارابطه با زی

یددا خسددارت واقعددی، یددورت حدددوث زیددان 

کند؛ اما هرگاه تضمین  مسئولیت پیدا می

ولیت باشد، جبران خسارت در رابطه با مسئ

سئولیت، قق م حض تح شخص  می به م توان از 

ثالث مطالبه خسارت کرد یرف نظر از آنکه 

یر یا خ شد  شده با قع  سارتی وا ضمین . خ ت

جبران خسارت را در مورد قرض، وثیقه یا 

.دهند هن مورد استفاده قرار میر
24
 

 

                                                           

24. Digest of Commercial Laws of the World, George Kohlik, Jur. Dr., National Association of 

Credit Management Published by Oceana Publications Inc. 1971. 
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3 

 صور مختلف ضمانت

  

میضما گونگی  نت را  هت چ توان از ج

آن بر سه گونه به شرح زیر  وسعت دامنه

 : تقسیم کرد

 مشروط یا مطلق بودن  -

 محدود یا غیرمحدود بودن  -

 عام یا خاص بودن -

 

ضمانت مطلق، ضمانتی است که مقید به 

شد نوع ضمانت، . هیچ شرطی نبا مثال این 

رسید موجب آن به محض سر نتی است که بهضما

تدداریم معددین و امتندداع مضددموٌن لدده از 

. کند سئولیت ضامن تحقق پیدا میداخت، مپر

موجب ضمانت ایجاد   هرگاه مسئولیتی که به

شود محدود به مدت معینی باشد ضمانت  می

 . محدود است و در غیر این یورت نامحدود
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گاه نیز ممکن است ضمانت به بیش از 

یک معامله مربوط باشد، که در این یورت، 

گاه ضمانت به یک نت عام است؛ ولی هرضما

ضمانت معام شد،  شته با باط دا خاص ارت له 

 .خاص است

المللی به جای  اسنادی که در معامالت بين

به می ضمانتنامه  ند کار  پاره رو به  ظر  ای  ن

به ظات و  شورهای  مالح خاص ک قررات  یژه م و

یدور  ضمانت،  یت  با ماه طه  لف در راب مخت

یورت  یک  به  ها  مه مکان ضانتنامه در ه

ست ضمانتن. نی جای  به  که  سنادی  ه در اما

کار  هالمللی ب روابط تجاری و معامالتی بین

 :روند عمدت  عبارتند از می

سند وثیقه -
25
 

اعتبددار اسددنادی احتیدداطی یددا  -

تضمینی
26 

اعتبار اسنادی متقابل -
27 

به یالً،  صا ذ یک طور اخت هر  شرح  به  ر، 

 : پردازد از اسناد فوق می

 

 سند وثيقه الف ـ

                                                           

25. Surety Bond.  

26. Stand – By Letter of Credit. 

27. Back to Back L/C. 
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در ایاالت متحده امریکا، برای حصول  

اجددرای تعهدددات  نددان خدداطر از حسددناطمی

مام  به ات یافتن  ماد  کاران و اعت پیمان

ز رضددایتبخش کارهددای سدداختمانی، گدداه ا

ته می قه گرف سند وثی کاران  .  شود پیمان

مه و یادر سات بی قه مؤس سند وثی کنندگان 

ی باری خا سات اعت ها مؤس یر از بانک ی غ

.ای به نام خود دارند هستند و اتحادیه
28
 

سند  عالوه یادرکنندگان  موالً  قه، مع وثی

بریالحیت مالی، به یالحیت فنی پیمانکاری 

یدور ست  نان در خوا قه  که از آ سند وثی

با رعایت اینکه  ای و حرفه یورت نموده به

نفع است و خود در نتیجه حایله از کار ذی

طور عمده متوجه  اگر خطری ایجاد شود به

نمایند  د بود، رسیدگی میخود او نیز خواه

هد او در مق فع او تع به ن ما و  بل کارفر

کنند که هرگاه پیمانکار قصور کند، یا  می

شخصًا موجبات اجرای تعهدات پیمانکار را 

شده در  یین  لغ تع یا مب ند و  فراهم آور

 .سند وثیقه را به کارفرما بپردازند

سه نین مؤس که  کار چ ست بل مه نی ای بی

تعهد ثانوی اجرای مفاد قراردادی است که 

س جبرای ح یادر ن ا قه را  سند وثی رای آن 

                                                           

28. The Surety  Association of America. 
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ای برای تشخیص یالحیت  چنین مؤسسه. ندك می

پیمانکار عوامل و جهات گوناگونی اعم از 

نوع و حجم کار، معاینه محل کار، اطالعات 

وضع مالی او را مورد نظر و تجارب فنی و 

 دهد و با رعایت جمیع این جهات، قرار می

ت از نظر یالحی. ندک سند وثیقه را یادر می

کننده، معموالً نه تنها وضع  مالی در خواست

مالی  یات  مه عمل جاری او، ترازنا مالی 

ود و زیان وی مورد بررسی ساالنه و حساب س

کننده سند وثیقه، گیرد بلکه یادر قرار می

ضمن جریان عملیات ساختمانی،  وضع مالی 

کار  یز بهپیمان مورد  را ن ناوب  یورت مت

ش بدده دهددد و ایددن رو رسددیدگی قددرار مددی

دهد قبل  یادرکنندگان سند وثیقه امکان می

مت  به وخا کار  مالی پیمان ضع  که و از آن

شمه ا سر چ ید آن را از  ندگرا . یالح نمای

یادر سات  نین مؤس قه، همچ سند وثی کننده 

ی رب پیمانکاران را بر مبنای کارهایتجا

 انددد، تشددکیالت و جددام دادهکدده سددابقًا ان

کار یزات، پیمان سنلی، تجه ان سازمان پر

دست دوم طرف معامله و قرارداد با آنان، 

سات  بل مؤس هدات در مقا جام تع یت ان قابل

کنند  امثال این امور ارزیابی می دولتی و

و از ایددن بابددت بدده یددورت بددارزی بددار 
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ات مقدماتی را از مسئولیت و هزینه تحقیق

ما بر ق یمدوش کارفر یا الا ند  ل آن را دار

 . سازند مينحوقابل توجهی سبک  به

در اسدددددناد وثیقددددده، بدددددرخالف 

گر  ضماتننامه که ا ست  ین نی شرط ا ها، 

پیمانکار از اجرای قرارداد تخلف ورزد، 

مبلغ ضماتننامه به نفع کارفرما ضبط شود 

ی شرط ا که  یورت  نبل لف  گر تخ که ا ست  ا

کار گیرد، یادرکننده سند وثیقه یا رأسًا 

قرارداد را بر ضوع  شرایط مو فاد و  بق م ط

 یددا اتمددامو  ندآن بدده انجددام رسددا

کار را بر باقی نده  شرایط ما فادو  بق م ط

قرارداد به منقصه گذارد و پ  از تعیین 

نده  صهبر قراردادی مناق ضای  بات ام ، موج

فراهم  ما  صه و کارفر نده مناق بین بر را 

آورد و ما به التفاوت هزینه اتمام کار 

شد)را  گر با ند( ا خت ک یازاتی . پردا امت

ه ضمانتنامه ت بکه برای سند وثیقه نسب

 :طور خالیه عبارتند از شمرده شده است به

پیمانکاران بیشتری را کده واجدد . 1

صه  شرکت در مناق به  شویق  ستند ت یالحیت ه

و در نتیجدده ایجدداد رقابددت  خواهددد کددرد

شتر،   هد بی کاهش خوا شنهادی را  لغ پی مب

های بی قید و شرطی  مانتنامهزیرا ض. داد
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ب موالً  یو هکه مع ما  دور آن سیله کارفر

بعضی از  شود برای پیمانکاران درخواست می

ی یددنعتی ناشددناخته و احیانددًا کشددورها

انگیز است و بطوریکه قبالً اشاره شد  هراس

ستم ضی از سی یاالت  در بع ثل ا بانکی م های 

متحددده امریکددا یدددور ضددمانتنامه نظیددر 

رو بانکهددا  و از ایددن اعطددای وام اسددت

 .تمایلی نسبت به یدور آن ندارند

پیمانکاران را مواجه با مشدکالتی  .2

.  سازد در مقابل پیمانکاران دست دوم نمی

ست  کاران د شد پیمان گاه الزم با یرا هر ز

دوم همان نوع ضمانتنامه بانکی مورد نظر 

سلیم  یلی ت کار ا به پیمان ما را  کارفر

نمایند، در حقیقت، همان مشکلی که برای 

رای پیمانکدداران ایددلی وجددود دارد بدد

 .شود دست دوم تکرار می پیمانکاران

هزینه یدور سند وثیقه نسدبت بده . 3

ست و از تر ا ضمانتنامه کم یدور  نه   هزی

یابد و  این رو مخارج پیمانکار تقلیل می

جه پی تری در نتی لغ کم با مب شنهاد او 

 .شود ارائه می

پیش پرداخت که معموالً برای تجهیز . 6

مالی پیمانکاران جهت شروع به کار مورد 

ًا برای یدور ضمانتنامه است غالب قرارداد
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یورت وثیقه در اختیار بانکهای  بانکی به

شود و در  نامه گذارده مییادرکننده ضمانت

که از  یلی  هدف ا جه  مورد نتی خت آن  پردا

 .گردد نظر است حایل نمی

هدف طرفین در تنظیم سدند وثیقده . 5

اجرای کار موضوع قرارداد است نه تعیین 

التزام یا جریمه  خسارات مقطوع یا وجه

یا دریافت وجوهی از این قبیل که مبلغ 

ت ما را  ظر کارفر موالً ن هم مع ها   مین آن

می شود ن ساراتی وارد  گاه خ ند و هر قط  ک ف

 .سازد جزئی از خسارات را جبران می

سددند وثیقدده را، عینددًا نظیددر . 4

پیش  صه،  شرکت در مناق برای  ضمانتنامه، 

سا هدات، آزاد  جرای تع سن ا خت ح تن خپردا

توان یادر  کسور و تضمین دوره نگهداری می

 .کرد

 

اعتبار اسنادی احتياطی یا تضمينیب ـ 
29
 

ی، نوعی اعتبار اعتبار اسنادی تضمین

ر کننده در موجب آن یاد اسنادی است که به

شود مبلغی را که  مقابل ذینفع متعهد می

کننده گشایش اعتبار از دیگری به  تدرخواس

ف خت دریا پیش پردا ست یورت  شته ا ت دا

                                                           

29. Stand – By Letter of Credit. 
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صور او  نه ق یا در ازای هرگو پردازد و  ب

هدش  جرای تع ین از ا نوع د بت هر یا از با

ست بار آن را  که درخوا شایش اعت نده گ کن

برعهددده گرفتدده اسددت در مقابددل ذینفددع 

 .جوابگو باشد

اعتبار اسنادی تضمینی، نظیر اعتبار 

اسددنادی معمددولی، متضددمن سدده قددرارداد 

یلی فیمابین کی قرارداد ای: متفاوت است

( پیمانکار)کننده گشایش اعتبار  درخواست

، دیگددری قددرارداد (کارفرمددا)و ذینفددع 

با بانکی که کننده گشایش اعتبار  درخواست

کند، وقرارداد سوم  اعتبار را افتتاح می

بل  بار در مقا یادرکننده اعت نک  هد با تع

ذینفددع برطبددق شددرایطی کدده در اعتبددار 

اساسی بین تفاوت . اسنادی تعیین شده است

اعتبار اسنادی معمولی و اعتبار اسنادی 

ر احتیاطی یا تضمینی آن است که در اعتبا

به مولی  سنادی مع لغ  ا خت مب ظور پردا من

ب ید  فع با به ذین بار  ضوع اعت سیله  همو و

ذینفددع، اسددنادی کدده مبددین وجددود کدداالی 

سناد  ها ا به آن یطالحًا  ست و ا جارتی ا ت

حمل
30
این . گویند به بانک تسلیم شود می 

ند از  موالً عبارت سناد مع فروش، ا سیاهه 

                                                           

30. Shipping Documents. 
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بندی، گواهی مبدأ و  بارنامه، یورت یندوق

سنادی  بار ا ضمن اعت که در  گری  سناد دی ا

در لزوم ارائه آنها تصریح شده باشد؛ در 

یورتی که در اعتبار اسنادی احتیاطی یا 

شود  سلیم  ید ت که با سندی  نوع  ضمینی،  ت

ایش کننددده گشدد نشددانگر قصددور درخواسددت

ی ار، از انجام تعهدات یا پرداختهایاعتب

ب در واقع، با . عمل آورد هاست که باید 

آنکه اعتباراسنادی احتیاطی نوعی اعتبار 

نددوعی اسددنادی اسددت، در عمددل، بدده جددای 

برطبق . شود ضمانتنامه از آن استفاده می

مقددررات ایدداالت متحددده امریکددا فددرض 

یا  یاطی  سنادی احت بار ا یادرکننده اعت

ینی بددراین نیسددت کدده لزومددًا مددورد تضددم

یه  که کل یرد بل قرار گ فع  ستفاده ذین ا

حتیدداطی، طرفهددای یددک اعتبددار اسددنادی ا

ست که درخوا ند  ظار دار شایش  انت نده گ کن

اعتبار اسنادی، تعهدات قراردادی خود را 

خود را  بدهی  یا  ساند و  جام بر به ان

بار  ستفاده از اعت که ا پردازد، بطوری ب

احتیاطی ضرورتی پیدا اسنادی تضمینی یا 

 .نکند

جه اع ستفاده از و مه برای ا تبارنا

می قرر  بًا م ضمینی، غال فع شو ت که ذین د 
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تی ید برا یادر به با هده  بار ع کننده اعت

با مدارکی حاکی از اسنادی مذکور همراه 

کننددده گشددایش اعتبددار  اینکدده درخواسددت

جرای ضمینی در ا یا ت یاطی  سنادی احت  ا

پرداخت  اخت پیشتعهد خود، اعم از بازپرد

یا انجام کار موضوع قرارداد ایلی، به 

. وضع مطلوب اقدام نکرده است یادر نماید

عالوه براین الزم است ذینفع، اظهار کتبی 

مه) سیله نا ک  بو که ( یا تل حاکی از این

ست جرای  درخوا بار از ا شایش اعت نده گ کن

تعهد خود تخلف کرده است، به یادرکننده 

 . ی تسلیم نمایداعتبار اسنادی تضمین

توانددد اسددنادی  ذینفددع همددواره مددی

سنادی  بار ا قرر در اعت شرایط م ساس  برا

احتیاطی یا تضمینی تهیه کند، زیرا تهیه 

اسناد در اختیار خود اوست؛ در حالی که 

در اعتبار اسنادی معمولی الزم است اسناد 

لف  جزاء مخت یادرکنندگان ا که  مل را  ح

ی دریافت آنها اشخاص متفاوتی هستند برا

 .وجه اعتبار اسنادی ابراز نمایند

بار ا قد اعت هت ن مولی از ج سنادی مع

ی دارد به این معنی که جز شدن خودکفای

شد و  کار با باتی در  که تقل مواردی  در 

یه  شود، در کل سلیم  لی ت مل جع سناد ح ا
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موارد، اسناد حمل کاال ما بازاء و وثیقه 

بار  شایش اعت یادرکننده گ که  ست  جوهی ا و

سن هی ا ها وج بل آن خت ادی در مقا را پردا

ست ست. کرده ا گر درخوا شایش  ا نده گ کن

شود،  سته  مولی ورشک سنادی مع بار ا اعت

ب سنادی مییادرکننده اعت با  ار ا ند  توا

ی کدده اسددناد حمددل آن را در فددروش کدداالی

خت  که پردا جوهی را  خود دارد، و یار  اخت

که در  حالی  ید؛ در  یول نما ست و کرده ا

نادی احتیاطی یا تضمینی مورد اعتبار اس

چنددین وثیقدده ای در اختیددار یددادرکننده 

.اعتبددار مددذکور نیسددت
31
لددذا اعتبددار  

اسنادی احتیاطی یا تضمینی، پ  از اینکه 

وجدده آن از طددرف یددادرکننده بدده ذینفددع 

خود قابلیت نقد شدن را  هپرداخت شد، خودب

ندارد؛ یعنی در مقابل آن مانند اعتبار 

اسناد جعلی وجود  یااسنادی معمولی کاال 

ندارد تا بتوان از محل آنها پرداختی را 

اسددتیفاء کددرد و چددون ذینفددع مددوقعی از 

کند که  اعتبار اسنادی تضمینی استفاده می

کننددده گشددایش اعتبددار اسددنادی  درخواسددت

جام  خود را ان قراردادی  هدات  مذکور، تع

                                                           

بارنامه های تضدمینی در نقش اعت»: ریچارد دری  کول .35

، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، سال «المللی تجارت بین

 .  135 -132، یص 43زمستان  1ش  اول،



  المللي ضمانت در  معامالت بين  515 

نددداده باشددد، بنددابراین، یددادرکننده 

یاطی، باید اعتبار اسنادی تضمینی یا احت

وجه موضوع اعتبار را به ذینفع بپردازد 

و پدد  از آنکدده بددرای ویددول وجددوهی کدده 

کننده گشایش  پرداخت کرده است به درخواست

اعتبددار اسددنادی مددذکور مراجعدده کنددد؛ 

 د درحالی که در اعتبار اسنادی معمولی

شد  طوری هب ضیح داده  بدین  دکه تو ضع  و

 .منوال نیست

اسددنادی البتدده، بانکهددا اعتبددار 

ضمینی را یا ت یاطی  شتریان  احت برای م

یادر می خود  بر  ثایق و  معت یا و ند  کن

ای یددددور آن از ی را بدددرهای پشدددتوانه

می فت  شتریان دریا یورت  م تا در  ند  دار

مده  خاطره ع چار م حوادثی د نین  قوع چ و

 .نگردند

 

 

اعتبار اسنادی متقابل. ج
32
 

اعتبار اسنادی متقابل، اعتباری است 

نفع یک اعتبار اسنادی، خود که در آن ذی

بار  یک اعت یا  ضمانتنامه  یک  یادرکننده 

 .اسنادی دیگر است

                                                           

32. Back to Back Letter of Credit. 
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نظددر بدده اینکدده مؤسسددات مددالی و 

دی تضمینی اعتباری خارجی که اعتبار اسنا

کننددد، بددرای  یددا احتیدداطی را یددادر مددی

اند،  تهکارفرمایان ایرانی معموالً ناشناخ

ی که برای اجرای پروژهای در قراردادهای

گردد  رگ با پیمانکاران خارجی منعقد میبز

که ضمانتنامه باید از یک  تصریح می شود 

بانک ایرانی و مطابق فرمی که مورد قبول 

علت این تصریح . کارفرما است تحصیل گردد

فاق  سالمی ات قالب ا بل از ان که ق ست  آن ا

ها د ضی از بانک که بع بود  تاده  چار اف

رو  ورشکسدددتگی شدددده بودندددد و از ایدددن

رمایددان ضددمانتنامه هددر بددانکی را کارف

های بی  عالوه، ضمانتنامه به. پذیرفتند نمی

قیددد و شددرطی را کدده فددرم آن مطددابق 

اسددتانداردهای اجرائددی سددازمان برنامدده 

تعیین شده بود، بانکهای خارجی یادر نمی 

ند یه . کرد با کل هم  نی  های ایرا بانک

پیمانکدداران خددارجی آشددنائی و شناسددائی 

یا با خ تا  شتند  نان ندا برای آ حت  ل را

پیمانکاران خارجی . ضمانتنامه یادر کنند

سنادی  بار ا شکل از اعت ین م حل ا برای 

ند ستفاده کرد بل ا ظور، . متقا ین من به ا

شود تا از طریق  خارجی متعهد می پیمانکار
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سط  که تو یاطی  سنادی احت بار ا شایش اعت گ

فع ب به ن خارجی  نک  نی یک با نک ایرا ا

می توح  نده مف ضمین کن نک گر ت به با دد، 

ضمین نی ت ض ایرا نده  هدکن موالً . مانت د مع

عتبددار اسددنادی موجددب ا بانددک خددارجی بدده

به مجرد آنکه  گردد اخیرالذکر متعهد می

کننده گواهی حاکی از  بانک ایرانی تضمین

را که نتیجتًا بانک قصور پیمانکار خارجی 

ضمین نی ت خت  ایرا به پردا لزم  نده را م کن

رائه نمود، مبلغ وجه ضمانتنامه می کند ا

اعتبار اسنادی احتیاطی را که معادل وجه 

نتنامه اسددت بدده بانددک ایرانددی ضددما

بانددک ایرانددی . ننددده بپددردازدک تضددمین

ضمین تی  ت نین پرداخ جام چ پ  از ان نده  کن

حددق خواهددد داشددت وجدده پرداختددی را بددا 

برداشت از اعتبار اسنادی احتیاطی یادره 

ید ت مین نما خارجی  نک  طرف با نک با. از 

تًا می بایست برای ویول وجه  خارجی نهای

در اعتبار . به پیمانکار خارجی رجوع کند

فی  نی از طر نک ایرا بل، با سنادی متقا ا

ب که  ست  سنادی ا بار ا فع اعت سیله  هذین و

بانک خارجی به نفع او باز می شود، و از 

طابق  ضمانتنامه م یادرکننده  گر،  طرف دی

با  بق  ما و منط بول کارفر مورد ق فرم 
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استانداردهای اجرائی سازمان برنامه در 

 . گردد مقابل کارفرمای داخلی می

 

4 

 مقایسه ضمانت در حقوق ایران و

 المللی مقررات متحدالشکل بين

 

 ماهيت ضمانت در حقوق ایران . الف

ضمانت، در  حث از  یران، ب قوق ا در ح

مده  یان آ به م فی  که قوانین مختل ست  ا

فاوت کدیگر مت با ی تًا  ند ماهی صل دوم  .ا ف

 307مواد )از باب دوم قانون مدنی ایران 

اختصداص « ضمان قهری»به بحث در ( 337تا 

ضددمان قهددری، ناشددی از امددوری از . دارد

ست،  صب ا کم غ که در ح چه  صب و آن یل غ قب

ست ستیفاء ا سبیب و ا تالف، ت نوع . ا ین  ا

ضمان، اساسًا در این مقاله مورد توجه و 

 . بحث نیست

ضمان عقدی است  نوع دیگری از ضمان،

«  عقد ضمان»که در قانون مدنی تحت عنوان 

آید  که از منطوق آن برمی طوری هآمده و ب

صل  برای آن ف شده و  قی  قد تل تًا ع ماهی

نوان  مین ع حت ه یی ت هاردهم از )خا صل چ ف

( 723تددا مدداده  486بداب سددوم، از مدداده 
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قانون مدنی  486ماده . منظور گردیده است

را تعریف کرده  با این عبارت عقد ضمان

 :است

صی » که شخ ست از این بارت ا ضمان ع قد  ع

به  ست،  گری ا مه دی بر ذ که  مالی را 

 «.عهده بگیرد

 

شود  خوبی استنباط می هاز عبارت فوق ب

مدنی  قانون  ظر  ضمانت از ن یت  که ماه

ایران نقل ذمه یکی از طرفهای عقد ضمان 

 418معهدذا مداده . به ذمده دیگدری اسدت

بیین مفهوم فوق چنین قانون مذکور، در ت

 :مقرر داشته است

طور یحیح واقع  بعد از اینکه ضمان به»

ضامن به  شد، ذمه مضموٌن عنه بری و ذمه

 .«شود مضموٌن له مشغول می

 

هدی  به ضمانت، تع فوق،  مواد  جب  مو

ایلی و کامالً مستقل از تعهدات مندرج در 

 . شود ایلی اجرای کار تلقی می قرارداد

شود که  امن متعهد میدر عقد ضمان، ض

تعهدات مضموٌن عنه را در مقابل مضموٌن له 

 .رأسًا فراهم آورد
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یا  ین  فای د جای ای به  ضامن  گاهی 

تعهد پرداخت وجه التزام تخلف از اجرای 

خسددارات وارده برمضددموٌن عندده را تعهددد، 

می به هده  سارات  ع ست خ کن ا که مم یرد  گ

( مقطددوع)ع خسددارات نقدددی مددذکور از نددو

قدانون  418رغدم مفداد مداده  یعلد. باشد

آید  عمل می نی، ضمانتهائی که غالبًا بهمد

از نوع اخیر است؛ یعنی ضمن آنها ضامن 

کند که اگر متعهد از اجرای تعهد  تعهد می

له  ضموٌن  به م نی را  لغ معی کرد مب لف  تخ

بپردازد، که این مبلغ باید همان خسارات 

 .باشد( مقطوع)نقدی 

میان آمده  به در حقوق اسالم، این بحث

شتق از  ضمان م که  ست  یا از « ضم»ا ست  ا

« ضم»که ضمان را مشتق از  ؟ کسانی«ضمن»

هیت ضم ذمه به ذمه ضمان ما اند به دانسته

اند؛ ولی برخی دیگر از علما،  قائل شده

شتق از  به ضمان را م شیعه،  مای  یژه عل و

ذمه مدیون به دانسته و آن را نقل « ضمن»

کرده نی  ضامن مع مه  که . ندا ذ ستداللی  ا

ین  شده ا مه  مای عا یده عل یحت عق عدم  بر

 :است که

اوالً، در تمددام تصدداریف ضددمان، مثددل 

کلمه تضمین و مضموٌن له و ضمانت و غیره 
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جزء کلمه است و هر تصریف که از « نون» -

 .است« نون»ضمان بشود با بودن حرف 

له هر کدام  اگر ضامن و مضمونثانیًا، 

ب لزم  یه وجهم شند الزم ضال ه ت د مان با

یحیح  می گری  ف  دی ضمانت از ن که  ید  آ

توان  زیرا ضمانت از نف  را نمی  نباشد؛

به دو نفر دانست و حال آنکه اجماع  نسبت

 .فقها است که ضمانت از نف  یحیح است

ثالثًا، الزمه عقیده اشخایی که ضمانت 

اند آن  ذمه دانسته را به معنی ضم ذمه به

و عهده قائل شویم است که برای یک مال د

.و این عمل به اتفاق علما یحیح نیست
33
 

بجز در قانون مدنی، در کلیه مواردی 

در قددوانین ایددران از ضددمانت سددخن کدده 

میان آمده برای آن ماهیت تضامن فرض و  به

 . منظور شده است

باب دهم   در قانون تجارت ایران، در

، «ضدمانت»تحت عندوان ( 611تا  602مواد )

یان شده استاحکام خایی  هدف از وضع . ب

در عقد  یفت تضامنوارد کردن مواد مذکور 

 بهیعنی خارج ساختن اثر نقل ذمه  ضمانت

ست ضمانت از آن ا مه  ق. ذ جب  انون به مو

                                                           

مجلده کدانون  ددبروجدردی  دمقاله آقای محمد اعتضا .33

 .80، ص 62وکال، شماره 
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بق قرارداد ضامن برط جارت، ت یی ت های خصو

 602مداده . مورد قبدول واقده شدده اسدت

 : دارد مقرر می قانون تجارت

ون لدده ضددامن وقتددی حددق دارد از مضددم»

یلی  مدیون ا به  بدوًا  که  ید  ضا نما تقا

رجوع کرده و در یورت عدم ویول طلب به 

طرفین  بین  که  ید  جوع نما خواه )او ر

ضددمن قددرارداد مخصددوص، خددواه در خددود 

ایددن ترتیددب مقددرر شددده ( نتنامهضددما

  .«باشد

 

اسدداس ایددن مدداده، قددانون تجددارت بر

شرایط آن بی یا  ضمان  قد  کان ع که در ار

تغییر دهد، اثر یا  تحقق آنبوجود آمدن و

به ذمه آن را که از مفاد  یفت نقل ذمه 

قددانون مدددنی اسددتنباط  418و  486مددواد 

قرارداد مخصوص  شود، از آن سلب کرده و می

ساخته  مورد  بر  حاکم  ضمانتنامه را  یا 

 :است

قدانون تجدارت  603همچنین مداده 

 :دارد مقرر می

موافددق ... در کلیدده مددواردی کدده» 

خصویی، ضمانت تضامنی باشد، قرادادهای 

طلبکار می تواند به ضامن ومدیون ایلی 
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به  جوع  پ  از ر یا  کرده  جوع  عًا ر مجتم

یکی از آنها وعدم ویول طلب خود، برای 

مام  جوع ت گری ر به دی لب  یه ط یا بق

 .«نماید

 

  ایدددن مددداده از قدددانون تجدددارت،

قراردادهای خصویی را منشًا ایجاد ضمانت 

 606در مداده . اسدتبه نحو تضامن شمرده 

قرر  فوق م لب  ید مط مذکور در ت ی قانون 

 :شده است

حکم فوق،در موردی نیز جاری است که » 

تضامنًا م... چند نفر به موجب قرارداد

 .«مسئول انجام تعهدی باشند

 

ن دارسی مدنی ایران، یکی قانون آیی

سام  یین  ت میناز اق ضامن تع فی  را معر

ر ضدمانت د(. 251تدا  263مواد )کرده است 

ت مورد نظر قانون مذکور نیز ماهیت ضمان

ضمون لی م ست، و ضامنی ا یورت ت یا  به  له 

ذینفع ضمانتنامه باید قبل از مراجعه به 

ماده . مراجعه نمایدضامن به مدیون ایلی 

ن دادرسدی مددنی در ایدن قانون آیدی 251

 :باره مقرر داشته است
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ی، پ  از قطعیت حکم و یدور برگ اجرای»

رده به محکوم علیه و کسی که برگ نامب

یا محکوم به ضمانت برای ت مین خواسته 

شود و هر گاه محکوم علیه  کرده ابالغ می

در ظرف ده روز پ  از ابالغ برگ اجرائی 

مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از 

ضامن، به ترتیبی که برای اجرای احکام 

 .«رر است، ویول می شودمق

 

شکل  قررات متحدال  ها انتنامهضمدر م

لی  ضمانت عم یت  ضوع ماه به مو پرداختن 

دشوار دانسته شده است، زیرا در قوانین 

داخلددی کشددورهای مختلددف، برداشددتهای 

فاوت شم مت به چ مذکور  ضوع  به مو سبت  ی ن

خورد؛ از این رو عمالً تعیین تکلیف در  می

موارد اختالف در ماهیت ضمانت به قوانین 

 . ستحاکم بر ضمانتنامه واگذار شده ا

 

 وجود سبب ضمان ب ـ

برطبق قانون مدنی ایران، وجود دین 

قد  قاد ع تاریم انع بر  قدم  تاریخی م در 

این حقیقت . ضمان، شرط یحت عقد ضمان است

 418و  417و 414و 411    و  486از مدددواد 

 :شود، زیرا قانون مدنی ایران استنباط می
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که عبارت آن  د 486موجب ماده  اوالً، به

ی دقبالً در ا قل ش له ن ضمان  دن مقا قد  ع

عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر 

ست گری ا مه دی ین او را)ذ هده ( د به ع

 .بگیرد

آن  411ثانیددددًا، برطبددددق مدددداده 

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد »قانون،

ست طل ا ست با شده ا برای . «ن نابراین،  ب

یا الاقل  یحت عقد ضمان، وجود دین قبلی و

تام آن سبب  جود  ضمان  و ست، واال  الزم ا

.مورد نخواهد داشت
34
 

کور، قانون مذ 414 ثانیًا، برطبق ماده

. تددوان ضددمانت نمددود هددر دینددی را مددی

شد ین با ید د ضمان با ضوع  نابراین، مو . ب

فرد کامل از دین، دینی است که مستقر و 

.ثابت در حین عقد باشد
35
 

قدرر قانون مدذکور م 418رابعًا، ماده 

طور یحیح  ه ضمان بهدارد بعد از اینک می

ذمه ضامن  واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و

و بدیهی است که شود  له مشغول می به مضمون

مه نی و ذ گاه دی ضمونای  هر هده م نه  برع ع
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ه باشد، مصداق این ماده حایل وجود نداشت

 .گردد نمی

جود  خارج و عالم  نی در  ست دی کن ا مم

ب بات  لی موج شد و کرده با یدا ن جود  هپ و

مدن آن ته آ قق یاف ین، تح سبب د نی  ، یع

بارت است از وضع خایی که . باشد سبب، ع

شد و تب با ثاری متر یا آ ثر  به  بر آن ا

خاص وآن  ضع  بین آن و سبتی  هت منا ین ج ا

براین اساس، حتی . اثر پدید آورده باشد

قاد  ت مین  قرارداديانع یا  صیل  هت تح ج

جاری ساب  بار در ح اعت
36
سوب   ین مح سبب د

تفاده از چنین اعتباری شود بلکه اس  نمی

که موجب انتقال مال به حساب جاری یا به 

دستور یاحب اعتبار است فقط امکان دارد 

.  ت دین باشدمصدق تحقق سبب استقرار وثبو

کننده  در خواست) عنه وجود سبب تعهد مضمون

ضمانتنامه ضمان، از ( یدور  قد  بل از ع ق

ضمان  قد  یر ع حث در عنا شوارترین مبا د

ست ا
37
ی  بهو نبا ساده و د  به  طور  سری  سر

 .آن توجه شود

می طوری هب ظه  چه در  که مالح شود، آن

د بحث قرار گرفته قانون مدنی ایران مور

                                                           

36. Overdraft. 

 .144، ص 1352عقد ضمان، چاپ : یدکتر لنگرود .31
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می الظاهر ناظر به مال  دین است که علی

به . گردد شود وشامل تعهد اجرای کار نمی

عمل » عقیده بعضی از اساتید حقوق ایران،

می  مال است و( تعهد انجام کار) «در ذمه

یرد ضمان قرارگ قد  مورد ع ند  .توا
38
قدر  

که در  ست  سلم آن ا ید م ضمان با قد  هر ع

ضمون هد م بل از سبب تع نه ق ضمان  ع قد  ع

پدید آمده باشد، خواه خود تعهد هم تحقق 

خواه موضوع  شد خواه نه و  پیدا کرده با

نه کلیت داشته باشد خواه  تعهد مضمون ع

.نه
39
 

 

 مدت دار بودن ضمانت . ج

قوق حث ح یورت ب نه  ین زمی که در ا ی 

اند ضمانتی  هگرفته این است که بعضی گفت

کند باید مؤجل باشد؛  که ضامن از مالی می

ضموٌن  هده م به ع که  نی  گر دی تی ا نی ح یع

حا ست  نه ا که از آن ع ضمانتی  شد،  ل با

همچنین در . گیرد باید مؤجل باشد یورت می

دین مؤجل باشد، مثالً زید » یورتی نیز که

ت دیه هزار تومان به عمر و پ   دار عهده

در این مورد اگر ضامن  از یک ماه باشد،
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نحو حال یعنی فعالً ضمانت ت دیه  بخواهد به

را بنماید بعضی از فقها یحیح دین مؤجل 

دانند زیرا ضامن دین را به نحوی که  نمی

هست بدون تغییر باید ضمانت نماید و اگر 

به  ید  یه نما ین را ت د عالً د هد ف بخوا

مالم یج ب است؛ یعنی هنوز منزله ایجاب 

فروض الزم ین م که  د تا این شده  یه ن الت د

ای  ولی عده. ن را فعالً ت دیه نمایدضامن آ

دین مؤجل یحیح از فقها ضمانت حال را از 

سته ته دان ین  اند و گف یل در د که ت ج ند  ا

موجب تعلیق در ضمان نیست بلکه ت جیل در 

ست ین ا یه د حال، چ. ت د ین  سم با ا ند ق

 : برای ضمانت متصور است

هم  ضامن  شد و  حال با ین  که د اول ان

 . به نحو حال ضمانت نماید

دوم آنکه دین مؤجل باشد و ضامن به 

 . نحو حال ضمانت نماید

سوم آنکه دین مؤجل باشد و ضامن هم 

«.به نحو مؤجل ضمانت نماید
40
 

حال  ین  ضمان د سره  قدس  نی  مام خمی ا

و ضمان دین مؤجل را به یورت حال و مؤجل 

ین  ضمان د یز  حال ن جل و  یورت مؤ به  را 

                                                           

بروجردی، مجله کانون وکال،  دمقاله آقای محمد اعتضا .41

 . 82و  81، یص 62شماره 
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یا زود تر  مدتی دیر برای  جل را  تر از مؤ

.اند موعد سررسید آن جایزدانسته
41
  

ن، قانون مددنی ایدرا 412برطبق ماده 

ضمانت شند،  حال با که  یونی  کننده  در د

سیدی را  می ها سرر یه آن برای ت د ند  توا

باشند، دار  و در دیونی که مدتمعین کند، 

ها را  می فوری آن خت  هد پردا ند تع توا

 .بنماید

نه  ین زمی ضموٌن در ا ضایت م یا ر که آ

می جب  نه مو ین  ع حال از د ضمانت  که  شود 

میان  مؤجل یحیح دانسته شود نیز بحث به

مله محقق بعضی از فقها از ج». آمده است

اند که در موردی  اشعار دانسته[ قدس سره]

ٌن ه اذن مضموکه دین مؤجل باشد و ضامن ب

می یحیح ن ید  حال نما ضمانت  نه  شد و  ع با

همچنین هرگاه ت دیه دین دوماه مثالً باشد 

و ضامن ضمانت ت دیه دین را در کمتر از 

ضمانت را  مورد،  ین  ید، در ا ماه نما دو 

شته شعار دا سته و ا که  یحیح ندان ست  ا

باشد و چون ایل  ضمانت فرع بر ایل دین می

م یک  یا  ماه  ین در دو  ید د عد با اه ب

تر از  یه آن در کم ضمان ت د گردد  یه  ت د

به طور حال مخالف با ایل دین  دو ماه یا
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در یورتی که ضمانت فرع بر ایل . باشد می

شته  ترجیح دا یل  بر ا فرع  ید  ست نبا ا

در نتیجه، یک چنین ضمانتی را که . باشد

طل  ست با ین نی یل د یه ا با ت د فق  موا

ا ضمانت ای از علمولی عده . دانسته است

اند که ت دیه  اند و گفته را یحیح دانسته

دین در اجل معین باعث تغییر هویت آن در 

 موجلاجل دیگر نیست تا آنکه ضمانت دین 

با دی صور را  خالف ت شود م یه  که ت د نی 

.«نمود
42
 

 

 تعليق در ضمان. د

ضمانت  حث  توجهی در ب بل  سئله قا م

 411ده مدا. موضوع تعلیدق در ضدمان اسدت

 : دارد ی ایران مقرر میقانون مدن

قید  ضامنتعلیق در ضمان، مثل اینکه »

کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل 

ت لی ال ست، و ست ا کن ا یه مم به ت د زام 

 .«معلق باشد

 

در زمینه این ماده به دو نکته باید 

کرد جه  قی در : تو نه تعلی که هرگو اول آن

لکه فقط تحقق عقد ضمان مبطل عقد نیست ب
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تواند معلق به شرطی    ضمان نمییافتن نف

فت، پرداخت  باشد اما اگر ضمان تحقق یا

به  کول  ست مو کن ا ضمانت مم ضوع  جه مو و

ای  لهبنابراین، هرگاه جم. تحقق شرط باشد

به می که  کار  ضمانت ب به عنوان  طور  رود 

وسیله آن  هتوان ب معلق و مشروط نباشد می

ضمانت از دین حال را به طور مؤجل نمود؛ 

ما یورت  ا به  مذکور  له  که جم یورتی  در 

شرط و تعلیق باشد ضمانت یحیح نیست؛ مثالً 

ضامن برای دین حال بگوید من ضامن ت دیه 

عد آن را  ماه ب یک  ما  ستم ا ین ه ین د ا

ایددن تفسددیر یددحیح . ت دیدده خددواهم کددرد

ست، زیرا انشاء ضمانت به  دانسته شده ا

یورت فعلی و حال و عاری از تعلیق یورت 

ته ا ین را گرف یه د یت، ت د ست، در نها

ست کرده ا عد  ماه ب یک  به  کول  لی . مو و

ه دیگر سرآمد من هرگاه بگوید اگر یگ ما

شوم این نحو ضمانت یحیح  ضامن این دین می

علت آن است که در ضمانت مشروط  و . نیست

قق  لی تح یورت فع به  ضمانت  شاء  لق ان مع

کول  عد مو به ب ضمانت را  که  ته بل نیاف

هم چنین ضمانتی انشاء عدًا کرده است و ب

.شود و بیان نمی
43
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ل ست قا کن ا که مم گر آن قوقی دی ب ح

. العقد درآورد تعهد را به یورت شرط ضمن

مثل اینکه کسی التزام خود را به ت دیه 

دین مدیون معلق به عدم ت دیه او نماید 

 723که، در ایدن یدورت، بدر طبدق مداده 

قانون مدنی ایران تعلیق به التزام مبطل 

ست صداق . نی یورتی م نین  قع، درچ در وا

که  ندارد بل جود  ضمان و قد  یق در ع تعل

یر از  گری غ نای دی طرفین برمب قرارداد 

 .مبنای ضمانت استوار شده است

بودن عقد ضمان به آن معنا است  منجز

که  شود  لوم  ضمانتنامه مع بارت  که از ع

گر و اما و  ضامن بدون هیچ گونه اگر و م

چه و  یوديچنان یر ق قق  نظ ین تح ها، د این

تحقق یافتن آن یافته یا دینی را که سبب 

. است عهده خود گرفته ایجاد شده باشد به

می طل  ضمان را با که  قی  قط  تعلی ند ف ک

 411منحصر به مثالی نیسدت کده در مداده 

یان شده است بلکه هرگونه  قانون مدنی ب

 نتیجهشرطی، اعم از یریح یا ضمنی، که 

گردد موجب بطالن آن معلق شدن تعهد ضامن 

.عقد است
44
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 قيد و شرط بودن ضمانتنامه  وصف بی هـ ـ

ر التددزام بدده هددا از نظدد ضددمانتنامه

کننده و شرایطی که  پرداخت از طرف ضمانت

خت در متن ضمانتنامه پیش بینی برای پردا

: شود ممکن است به دویورت یادر شوند می

شرط ید و  بی ق کی  ی
45
ید و   گر مق و دی

 . مشروط

قید و شرط معموالً  یهای ب نامهدر ضمانت

می پیش نی  بی  بی عالم کت حض ا به م که  شود 

ذینفددع بدده ( اعددم از نامدده یددا تلکدد )

یاز  که ن بدون آن ضمانتنامه،  یادرکننده 

مدارکی به اجرای تشریفات خاص یا ارائه 

ضمانت شد،  فع با طرف ذین لف  از  نده مک کن

فع را  ست ذین مورد درخوا لغ  فورًا مب ست  ا

در ضمانتنامه قید شده است تا مبلغی که 

ولددی در . عددذری بپددردازد بدددون هددیچ

                                                                                                                             

ضمانت  یق در  به تعل یا  ین و  سبب د یافتن  قق ن به تح

اسددتناد جسددتند تددا سددرانجام، سددازمان برنامدده بدده 

مومی ت خش ع یان ب به کارفرما ها را  ضمانتنامه  کرد  ییه  و

قدانون مددنی ایدران  10یورت تعهدنامه، که مشمول مداده 

ند ست، درآور ه. ا ین رو،  نوان از ا که ع با آن نون  م اک

است متن آنها چیزی جز « ضمانتنامه»های بانکی  ضمانتنامه

 .تعهدنامه نیست

المللددی  ها در ایددطالح بددین اینگوندده ضددمانتنامه .41

هدای  یدا ضدمانتنامه (Simple Guarantees)ه هدای سداد مهضدمانتنا

 .اند نامیده شده (First Demand Guarantees)عندالمطالبه 
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های مقید و مشروط، پرداخت را  ضمانتنامه

مدددارکی از طددرف  موکددول بدده ارائدده

 .کنند کننده می درخواست

سازمان  که  بانکی  ضمانتنامه  فرم 

( وزارت برنامه و بودجه)برنامه و بودجه 

قانون برنامه و بودجه و  23براساس ماده 

ی نامه اسدتانداردهای اجراید آیین 7ده ما

طرحهددای عمرانددی، آن را بددرای مددوارد 

مختلفی که گرفتن ضمانتنامه از پیمانکار 

ضمن  موده و مت یین ن شد تع بارت الزم با ع

قید و  های بی زیر است، از نوع ضمانتنامه

 :شود شرط محسوب می

ایددن تعهدنامدده تددا آخددر سدداعت .... »

ن.... اداری روز  بوده و ب بر  به معت ا 

بددرای مدددتی کدده [ کارفرمددا]درخواسددت 

درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و 

هد  یا نخوا ند  نک بتوا که با یورتی  در 

یا  ند و  ید ک هد را تمد ین تع مدت ا

پیمانکددار موجبددات تمدیددد را فددراهم 

نسددازد و بانددک را موافددق بددا تمدیددد 

ننماید، در این یورت، بانک متعهد است 

به  یاجی  که احت ید بدون این به جد مطال

یا جه  فوق را در و قوم  لغ مر شد، مب  با

 .«پرداخت کند[ کارفرما]حواله کرد 
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تنامه به آن قید و شرط بودن ضمان بی

ضمونٌ  که م ست  نا نی فع از  مع یا ذین له 

جه  به و برای مطال قوقی  نای ح شتن مب دا

ضمانتنامه کامالً معاف است بلکه منظور آن 

ش فع، از  عه ذین قع مراج که در مو ست  رط ا

ه میزانی اثبات قبلی ورود خسارت به او ب

دهد معاف است و  که مورد مطالبه قرار می

برای مضموٌن عنه همیشه این حق باقی است 

که هرگاه به تعهدات خود در مقابل مضموٌن 

له عمل کرده باشد و در نتیجه مضموٌن له 

را مستحق دریافت وجه ضمانتنامه نداند، 

ه نماید و در به مراجع قضائی یالح مراجع

مورد  جه  عه، و تاریم مراج تا  که  یورتی 

تقاضای ذینفع به او پرداخت نشده باشد، 

دستور موقت بر منع پرداخت تحصیل کند و 

جع  طرف مرا ستوری از  نین د یدور چ با 

قضائی مانع پرداخت وجه به مضموٌن له شود 

و هرگدداه وجدده ضددمانتنامه پرداخددت شددده 

ناحق دریا جوه ب سترداد و شد، ا شده با فت 

 .را درخواست کند

ستقل و قدی م ضمانت ع چه  فک از  اگر من

شود، اما باید  قرارداد ایلی قلمداد می

که  ست  گری ا قد دی ین ع که ا شت  جه دا تو
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ارداد ایددلی منعقددده فیمددابین همددان قددر

ضمون ضمون م ست عنه و م گاه . له ا لذا هر

شده  جرا  حوی ا به ن یلی  قرارداد ا فاد  م

وجدده  باشددد کدده مددوردی بددرای مطالبدده

ضددمانتنامه بدداقی نمانددد، مطالبدده وجدده 

در . ضددمانتنامه بددرخالف حددق خواهددد بددود

ب باال، در ایران، گاه بدون توجه به مرات

ضمانتنامه جوه  ست و ب خوا مده  هها  مل آ ع

ست یه . ا عوی عل ها د ضر، ده حال حا در 

ان در بانکهددا و شددرکتها و مؤسسددات ایددر

المللی و محاکم کشورهای خارج  مراجع بین

طددده بدددا مندددع پرداخدددت وجدددوه ابدر ر

ناوین  ضمانتنامه حت ع ها ت طال آن ها و اب

به حیله و  سوء استفاده از حق یا توسل 

تقلب یا ادعای ایفای کامل تعهدات مطرح 

.شده و در جریان رسیدگی است
46
 

جالب توجه است که معموالً خواهانهای 

نع  قرار م یدور  ضای  مذکور، تقا عاوی  د

ضمانتنامه را ا جه  خت و نک پردا طرف با ز 

نک خارجی به بانک ایرانی ونیز از طرف با

ضمانتنامه می فع  به ذین نی  ند ایرا . نمای

                                                           

برای مالحظه بحثهای حقوقی مربوط به دعاوی توقیدف و  .41

بودن آن، رک شرط  ید و  بی ق غم  لی ر ضمانتنامه ع طال  : اب

، 2، ترجمه محسن محبی، مجله حقدوقی، ش «تقلب در معامالت»

 .12- 53یص 
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می نی  فع ایرا کردن  ذین نوان  با ع ند  توا

دافعات خود در برابر ادعای ایرادات و م

ضمون خارجی را  م مه  گاه محک یا هر نه،  ع

یدور  ست  با در خوا ند،  یالحیت بدا قد  فا

قر یدور  یالحیت از  عدم  کم قرار  یا ح ار 

عمل آورد یا موجبات  هعلیه خود ممانعت ب

 . لغو قرار منع پرداخت را فراهم سازد

ضمانتنامه شکل  قررات متحدال ها  در م

بینی ضمانتنامه بی قید و شرط نشده  پیش

اسددت بلکدده، بددرعک ، طددی مدداده هشددت آن 

وجه ]مفهومًا مقرر شده که ادعای مطالبه  

د مگر شو شمردهنباید محترم [ ضمانتنامه

که در  شد  سنادی با به ا ستند  که م این

ضددماتننامه قیددد گردیددده و یددا در ایددن 

 .مقررات تعیین شده است

با این همه، اعالم شده است که گر چه 

چندددین ایدددن مقدددررات اسدددتفاده از 

می ضمانتنامه جویز ن برای  هایی را ت ند و ک

شود،  ستفاده در چنین مواردی نوشته نمیا

اما هر گاه طرفین قراردادی مایل باشند، 

خی از  می ند بر قررات را در توان ین م ا

ی مورد استفاده قرار های چنین ضمانتنامه

 .دهند
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باندددک مرکدددزی ایدددران، همدددواره 

ودن الویول بودن یا بی قید و شرط ب برسهل

کاران که ب هایي ضمانتنامه سیله پیمان و

می و  شود ت کید داشته است خارجی ارائه 

مایدددان ایراندددی کددده ذینفدددع کارفر

یز با این  ها محسوب می ضمانتنامه شوند ن

شاید به همین . بانک مرکزی موافقت دارند

انک مرکزی ایران علت باشد که تا کنون ب

بی بول  به ق سبت  قررات  ن شرط م ید و  ق

هدا تمکدین نکدرده شکل ضدمانتنامهمتحدال

 .است

 

 

 

 

 

1 

ی از مقررات متحدالشکل تحليل مختصر

 ها ضمانتنامه

 

ه یدددک مقدددررات متحدالشدددکل مددداد

یان  ضمانتنامه کاربرد آن را ب نه  ها دام

ید می م به. نما ماده  جب  قررات مو ذکور، م

گوندده ضددمانتنامه، نددامبرده در مددورد هر
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ق ضمین، وثی شابهی ت هدات م یا تع گرو  ه، 

می به شده  کار  یده  ضمانتنامه نام که  رود 

شده  ید  ست و در آن ق یده ا ییف گرد یا تو

قر شمول م ضمانتنامه م ین  که ا شد  رات با

المللی در  متحدالشکل اطاق بازرگانی بین

 های شرکت در مناقصه، رابطه با ضمانتنامه

 پرداخت حسن انجام کار و یا استرداد پیش

است و، در این یورت، کلیده ( 325نشریه )

فاد آن  یت م به رعا هد  یربط متع های ذ طرف

ی یراحتًا ترت که  گر آن بود م ند   بخواه

یالحیه یا ا ضمانتنامه  گری در  های آن  دی

 .مقرر شده باشد

یا  ضمانتنامه  هر  ماده،  ین  بق ا برط

م بط تعهدنا که در روا شابهی  سند م یا  ه 

المللددی بدده جددای ضددمانتنامه مددورد  بددین

مول مقددررات اسددتفاده قددرار گیددرد مشدد

ها نیست بلکه برای  الشکل ضمانتنامه متحد

د که ن قید گردحصول این منظور باید در آ

 325نشدریه ... الشدکلمشمول مقررات متحد

ست ین . ا ستفاده از ا گر، ا بارت دی به ع

که  مادام  ست و یاری ا کامالً اخت قررات  م

طرفهددای ذیددربط بدده کدداربرد آن تراضددی 

. آور نیست د برای آنان الزامننموده باشن

بینی امکان استفاده از بخشی از این  پیش
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دکه ده ، به طرفهای ذیربط اجاره میمقررات

ی که خود های این مقررات را در ضمانتنامه

ب تدوین فرم و ع ظیم و  ها را تن ارات آن

با  کرده ثل  فی الم یا  ند  ظور دار ند من ا

آن، اساسدًا  8و ایدالح مداده  1حذف ماده 

ضمانتنامه را به یورت یک ضمانتنامه بی 

 .قید و شرط یا عندالمطالبه در آورند

 مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها خود

ضمان  قد  قق ع برای تح ضوابطی  عد و  قوا

وقرارداد ضمانت وتعیین ماهیت آن وضع و 

قررات آن  که م ست بل کرده ا با )تدوین ن

ها بول آن به ق سبت  طرفین ن ضی  ( شرط ترا

ییف شامل  یا تو قی  ضمانتنامه تل چه  آن

شد می هد  یت . گردد خوا نابراین، ماه ب

ها  حاکم بر ضمانتنامهضمانت، تابع قانون 

ب هد  ضمانتنامه خوا ضمن  موالً در  که مع ود 

مداده یدک مقدررات  2بندد. تعیین می شود

 :بینی کرده است مذکور پیش

هر جا که هر یک از این مقررات، با »

بل  ضمانتنامه قا مورد  که در  قانونی 

به  لزم  یربط م های ذ ست و طرف مال ا اع

قانون  شد،  غایر با ستند م یت آن ه رعا

 .«قابل اجراخواهد بود مذکور

 



  المللي ضمانت در  معامالت بين  511 

مقدررات مدذکور  10ن مداده همچنی

 :پیش بینی کرده است

حاکم » قانون  ضمانتنامه  یک  گاه در  هر

کار  حل  قانون م شود،  شخص ن بر آن م

ضمانت کننده، قانون قابل اعمال خواهد 

اگر ضمانت کننده بیش از یک محل . بود

کددار دارد، قددانون محددل شددعبه ای کدده 

کر یادر  بل ضمانتنامه را  ست قا ده ا

 .«اعمال خواهد بود

 

بین گانی  طاق بازر طرف ا لی  از  المل

تویددیه شددده اسددت کدده بددرای احتددراز از 

قرار است ضمانتهائی از مشکالت، وقتی که 

ضمانت یک  طرف  با  باط  ندگان در ارت کن

پروژه خاص ارائه گردد، مناسب است که در 

کددر شددود مقددررات اطدداق آگهددی مناقصدده ذ

ندداظر بددر کلیدده المللددی  بازرگددانی بددین

 .خواهد بودها  ضمانتنامه

یران، پیش نظر می به که در ا سد  نی  ر بی

صه فوق در مناق بارت  طرف  هایي ع یک  که 

ات دولتددی و یددا شددرکتها و آنهددا مؤسسدد

نامه  سازمانهایی است که از مقررات آیین

یا آیین تی  عامالت دول مه م عامالتی  نا های م

می ستفاده  شابهی ا ند، م شد، کن  یحیح نبا
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مذکور و  قررات  بین م یرا  شهز صوب رو ای م

ستاندارد عامالت و ا مه و های وزارت برم نا

های ها مغایرت بودجه در زمینه ضمانتنامه

ها و  در مناقصددده. آشدددکاری وجدددود دارد

ها  های دولتی معموالً فرم ضمانتنامه مزایده

قید و شرط  که به یورت عندالمطالبه و بی

یده  یا مزا صه  سناد مناق ضمیمه ا ستند  ه

گاه ن است که هربنابراین، بهتر آ. ودش یم

با ستفاده از ع به ا ظر  ییه ن مورد تو رت 

المللی باشد قید گردد  اطاق بازرگانی بین

نجددا کدده مقددررات اطدداق بازرگددانی تددا آ

امدده معددامالت و ن المللددی بددا آیین بین

سناندارد تی در ا عامالت دول عارف م های مت

ایران مغایرت نداشته باشد، مقررات اطاق 

رکلیدده المللددی ندداظر ب زرگددانی بینبا

 . ها خواهد بود ضمانتنامه

های تی و در قرارداد سات دول که مؤس ی 

و سازمانهای بخش عمومی منعقد  یا شرکتها

شدددود  بیندددی می کنندددد معمدددوالً پیش می

مطددابق فرمددی کدده  هددا بایددد ضددمانتنامه

می یین  ما تع که  کارفر بانکی  ند و از  ک

صیل  شد تح ما با بول کارفر . شوندمورد ق

کدده کارفرمایددان  هایی نموندده ضددمانتنامه

ئه می ضمانتنامه مذکور ارا فرم  ند  های  کن



  المللي ضمانت در  معامالت بين  511 

قیددد و شددرط اسددت و  بدده یددا بیعندالمطال

های ضمانتبانک که  مورد  نامهی  ها  های آن

ز بانکهای ایرانی شود یکی ا  قبول واقع می

ی که به یورت اعتبار های ضمانتنامه. است

اسددنادی احتیدداطی یددا تضددمینی یددا بددا 

متقابل یادر  از اعتبار اسنادیاستفاده 

شوند نیز باید، هم از نظر شکل و هم  می

از حیث اعتبار یادرکنندگان آنها، مورد 

 . ت یید و قبول بانک مرکزی ایران باشند

مقددددررات متحدالشددددکل  2ده مددددا

ی های ها انواع مختلف ضمانتنامه ضمانتنامه

ممکددن اسددت تحددت مقددررات مددذکور  را کدده

کت گیرند و عبارتند از ضمانتنامه شرقرار

رای کار و در مناقصه، ضمانتنامه حسن اج

پیش سترداد  یف  ضمانتنامه ا خت، تعر پردا

ها  است و در تمام موارد، ضمانتنامه کرده

، شرکت را تعهدی توییف کرده که یک بانک

یادر ( کننده ضمانت)بیمه یا شخص دیگری 

 . کرده باشد

هر چند در این ماده به انواع دیگر 

نظر  ست معهذا بهاشاره نشده ا ضمانتنامه

ضمانتنامه می که  سد  یل  ر گر از قب های دی

کردهای ضمانتنامه بل آزاد  که در مقا ن ی 

های دوره  شوند و ضمانتنامه کسور یادر می
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ی را کددده نوعدددًا از قبیدددل نگهددددار

قی  ضمانتنامه هدات تل جرای تع سن ا های ح

می می توان تحت مقررات مذکور  گردند نیز 

 .قلمداد کرد

مذکور ماده  یربط در  های ذ ، اوالً طرف

یادرکننده )در هر ضمانتنامه یعنی ضامن 

ذینفدددع )، مضدددموٌن لددده (ضدددمانتنامه

نه ( ضمانتنامه ضموٌن ع طه )و م طرف مربو

ست  که درخوا کار  یا پیمان یلی  قرارداد ا

معرفددی ( ه یدددور ضددمانتنامه اسددتکننددد

پیش. اند شده یًا،  ضی از  ثان شده بع نی  بی

ضما مانتنامهض سط  گاه تو ای  کننده نتها هر

یادر شوند که خارج از کشور محل اقامت 

قانونی  حاظ  به ل ست  کن ا ست، مم فع ا ذین

ه نباشدددند؛ لدددذا اینگونددده پذیرفتددد

ضمانت ضمانتنامه یک  سط  ید تو نده  ها با کن

داخلددی، یعنددی شخصددیتی کدده در کشددور 

اقامتگاه ذینفع ضمانتنامه مقیم باشد و 

ضموٌن له دیگر  به نمایندگی از سوی یک م

ثًا، . کند، یادر شده باشند ام میاقد ثال

امددر کدده در برخددی ممالددک، قبددول ایددن 

یادر  ها به ضمانتنامه قه  سند وثی یورت 

در آن کشددورها ممکددن اسددت شددوند و  مددی

به ضمانتنامه که  شوند  یادر  جب  هایی  مو
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آنها به جای آنکه مبلغ مشخصی به ذینفع 

له) ضموٌن  جرای ( م یب ا گردد، ترت خت  پردا

رابعًا، . قرارداد داده شود کامل و مطلوب

اط میددان نحددوه انجددام ت کیددد بددر ارتبدد

ضمانت هدات  نه،  تع ضموٌن ع صور م نده و ق کن

به این معنا که در یورت قصور مضموٌن عنه 

در اجرای تعهدات خود، استفاده از ضمانت 

 . مقدور باشد

هرگددداه ضدددمانتنامه بددده یدددورت 

و قرارداد خصویی در چارچوب « تعهدنامه»

قددانون مدددنی ایددران تنظددیم و  10مدداده 

گردد  نوع )تدوین  ین  که ا شروط براین م

ا از نظددر شددرعی، قراردادهددای قراردادهدد

لزام شوند ا قی  نواع ( آور تل یک از ا هیچ

ضمانتنامه  صه،  شرکت در مناق ضمانتنامه 

سن  ضمانتنامه ح خت و  پیش پردا سترداد  ا

یران قوانین ا با  نافی  هدات م جرای تع  ا

ها به  ضمانتنامهاما اگر قالب . نیستند

ضمانت،  قرارداد  نی  قدی، یع ضمان ع یورت 

انتخاب گردد مباحث متعددی از حیث تحقق 

سبب دین و تعلیق در ضمان و امثال اینها  

ها  برای آن یران  مدنی ا قانون  که در 

شده ممکن است م . طرح گرددمقرراتی وضع 

حسن اجرای کار  مشهور این است که تعهد
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تز نوعی ال که  ست بل ین نی امد
47
قی   تل

می  می یران ن قررات ا ظر م لذا از ن شود؛ 

مرو  به آن را در قل سبت  ضمانت ن توان 

ولی هرگاه به قولی که . ضمان عقدی دانست

( تعهد انجام کار)برطبق آن عمل در ذمه 

توان  ا مال دانسته است قائل باشیم، میر

برای این مورد قرارداد ضمانت به معنای 

یر مدنی ا قانون  هوم  خص در مف قد ا ان منع

مود برای . ن یورت،  ین  یر ا بار ادر غ عت

بددددده اینگونددددده قراردادهدددددا دادن 

یت ( ها ضمانتنامه) یل حاکم به ا ید  با

اراده از جهت آنکه قراردادهای خصویی که 

مخالفتی با قانون نداشته باشند معتبرند 

 . متوسل شد( قانون مدنی 10ماده )

دالشددکل، تحددت مقددررات متح 3مدداده 

نوان  ض»ع تزام  بل  مانتال نده در مقا کن

سه مطلب را مورد نظر « (مضموٌن له)ذینفع 

یکددی حدددود مسددئولیت : اده اسددتقددرار د

لغ  ضمانت بودن مب طوع  گر مق نده و دی کن

انت و سدددوم دالیدددل برائدددت ذمددده ضدددم

نده ضمانت مذکور . کن ماده  پارگراف اول 

 :مقرر داشته است

                                                           

الزام جنبه فاعلی تعهد است و التزام جنبه انفعالی  .41

ناظر به جنبه التزام یا جنبه انفعالی « تعهد»کلمه . آن

 .(103، ش 100همان، ص : دکتر لنگرودی)است 
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کننددده در مقابددل ذینفددع فقددط  ضددمانت»

مواد شرایط و  طابق  شده در  م صریح  ت

تا  حداکثر  قررات،  ین م ضمانتنامه و ا

ش کر  لغ ذ بیش از مب که  غی  ده در مبل

 .«ضمانتنامه نیست، ملتزم است

 

ضمان تزام  ساختن ال ید  نده در  مق کن

مواد  شرایط و  به  صرًا  فع منح بل ذین مقا

تصددریح شددده در ضددمانتنامه و مقددررات 

معنددی اسددت کدده متحدالشددکل مفیددد ایددن 

رارداد ایددلی کدداری کننددده بددا قدد ضددمانت

منفک  اگر چه ضمانت عقدی مستقل و. ندارد

شود اما باید  از قرارداد ایلی قلمداد می

به  جه و  قد در نتی ین ع که ا شت  جه دا تو

منظددور اسددتحکام عقددد دیگددری کدده همددان 

لذا  شده و  قد  ست منع یلی ا قرارداد ا

سؤال  مورد  یلی  قرارداد ا فاد  گاه م هر

خودبخود  واقع شود ضمانتنامه مربوط نیز

تصدریح  3ماده  2در بند . مطرح خواهد شد

 :شده است

ید » ضمانتنامه ق که در  تزام  لغ ال مب

شده نباید به این علت که بخشی از کار 

شود،  کاهش داده  شده،  جام  قرارداد ان
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تیبی در ضمانتنامه مگر اینکه چنین تر

 .«مقرر شده باشد

 

قبل از آنکه به بحث در موضوع فوق  

پردازیم الزم شود ب ضیح داده  ست تو که  ا

ضمانت تزام  حدودیت ال نده در  ظاهرًا م کن

شده در  صریح  لغ ت به مب فع  بل ذین مقا

ضمانتنامه امر معقولی است، زیرا هرگاه 

یا  قد  قاد ع شف از انع ضمانتنامه را کا

طرفین در  ضای  صد و ر بدانیم، ق قرارداد 

باع  بل ات یه و قا یات آن الزم الرعا جزئ

ست له . ا ضموٌن  فع)نه م حق دارد ( ذین

ید  ضمانتنامه ق چه در  بر آن ئد  غی زا مبل

ت مطالبدده نمایددد و ندده ضددامن شددده اسدد

تر از  می( کننده ضمانت) غی کم ند مبل توا

آنچدده مددورد توافددق قددرار گرفتدده اسددت 

البته، طرز اجرای این حکم در . بپردازد

کن  خت مم پیش پردا سترداد  ضمانت ا مورد 

از یسه با انواع دیگری است در مقام مقا

کار و )ها  ضمانتنامه جرای  سن ا ضمانت ح

یده یا مزا صه  شرکت در مناق ( ضمانتنامه 

ضمانت متفاوت باشد؛ به این معنی که در 

ضمانت خت،  پیش پردا سترداد  نده  ا قط کن ف

پرداخت که  مسئول استرداد آن بخش از پیش
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لی در  بود، و هد  ست خوا شده ا سترداد ن ا

بدین  ضع  کار و جرای  سن ا ضمانت ح مورد 

مقددررات  3مدداده  2نددوال نیسددت و بنددد م

 .متحدالشکل شامل مورد آن است

به موجب این مقررات، هدف این نیست 

که مبلغ مورد ضمانت به تدریج و همزمان 

طه  که در راب قراردادی  یافتن  جام  با ان

یادر شده است، خودبخود با آن ضمانتنامه 

از این . ای متناسب، کاهش یابد و به گونه

که ط تی  شان رو، وق قرارداد، نظر های  رف

سب  ضمانتنامه متنا لغ  که مب شد  براین با

   با میزان کاری که انجام شده است یا بر

له  شود، جم کاهش داده  گری  ساس دی هر ا

مشخصی که چنین مفهومی را بدهد باید در 

شود یده  که . ضمانتنامه گنجان ست  شن ا رو

ذکر این مطلب در قرارداد هم مفید خواهد 

 .بود

اتب فوق، این ترتیب، با با وجود مر

.  مقررات قانون مدنی ایران مطابقت ندارد

جب  به مو ضمانت را  قق  گاه تح یرا هر ز

یران  مدنی ا ین قانون  جود د حاظ و به ل

ی گر جز شده بدانیم، ا خت  ین پردا ی از د

باقی به  سبت  ضمانت ن شد،  نده آن  با ما

بود نه نسبت به تمام آن . معتبر خواهد 
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مقدررات  3ه مداد 2در حالی کده در بندد 

شکل  شد  دمتحدال یان  قًا ب با  دکه فو

ر، مبلددغ انجددام گددرفتن بخشددی از کددا

 .شود ضمانتنامه کاهش داده نمی

 3مدداده  2از قیددد مندددرج در بنددد 

پیش لزوم  ید بر مذکور و ت ک قررات  نی  م بی

بر  هت معت ضمانتنامه ج بی در  نین ترتی چ

شود  باط میبودن آن، این مطلب نیز استن

از از لزوم رجوع به مفاد که منظور، احتر

یل یربط  ی بهقرارداد ا های ذ سیله طرف و

 .ها است ضمانتنامه

قدانون مددنی ایدران چندین  461ماده 

 :دارد مقرر می

و شرایط  علم ضامن به مقدار و اویاف»

می ضمانت آن را  که  نی  شرط  دی ید  نما

ست ین . نی ضامن د سی  گر ک نابراین، ا ب

چه شخصی بشود بدون آنکه بداند آن دین 

 .«...مقدار است، ضمان یحیح است

 

این حکم قانون مدنی، هر چند در 

مقددررات  3ده جهددت همدداهنگی بددا مددا

ها قابل استناد  متحدالشکل ضمانتنامه

قا مری  موارد ا هذا از  ست، مع نون ا

توانند  نیست؛ لذا طرفهای قرارداد می
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بددرخالف آن، شددرط و رفتددار نماینددد 

ر امدددور تجدددارتی و بخصدددوص کددده د

کم و  امهضمانتن به  لم  بانکی ع های 

مقدار و اویاف و )کیف قرارداد ایلی 

ممکن است یکی از ( شروط دین یا تعهد

. باشد مبانی تعیین شرایط ضمانتنامه

ضمانتنامه چون در  عالوه،  موالً  ب ها مع

حاوی که  یلی  قرارداد ا هدات  به  تع

شددود،  مضددموٌن عندده اسددت اشدداره مددی

تدددوان در یددددور  نمدددیبندددابراین، 

نامه ها مفاد قرارداد ایلی را ضمانت

 .طور کلی نادیده انگاشت به

مقددررات  3مدداده  2از عبددارت بنددد 

توان استنباط کرد که ضمانت  میمتحدالشکل 

لف از  به مه تخ یا جری تزام  جه ال یورت و

 . اجرای تعهد است

به غی  یین مبل تزام،  تع جه ال نوان و ع

اهرم فشاری برمتعهد جهت اجرای تعهد است 

دارد ضمن عقد الزم، شرط پرداخت که امکان 

یا  هد  جرای تع ت خیر در ا یورت  آن، در 

یت  غایرت کیف یا م جرای آن  ناع از ا امت

ماهیت وجه التزام را . عمل آید هاجرا، ب

لف مه تخ یت جری با ماه ست  کن ا مم
48
از  

                                                           

48. Fine.  
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ر بعضی از مباحث حقوقی اجرای تعهد که د

بینی آن در قراردادهای خصویی  خارجی پیش

 .اقع شده است مشابه دانستمورد بحث و

در قانون ایران، بین عنوان ضمانت و 

قدی سارات ن یین خ نوان تع ع
49
سارات )  خ

طوع جو( مق مایز و طرفین . د داردت گاه  هر

می ند،  سارت  بخواه قوع خ پیش از و ند  توان

شی از یا نا هد  جرای تع عدم ا شی از   نا

به غی را  جرای آن، مبل نوان  ت خیر در ا ع

این مبلغ ممکن . ندخسارت مقطوع تعیین کن

عًا  که واق شد  ساراتی با یادتر از خ ست ز ا

هٌد  له تحمل شده است، معهذا بوسیله متع

می ضی ن ند قا توا
50
یر   مذکور را تغی لغ  مب

تعیددین (. قددانون مدددنی 230مدداده )دهددد 

ید  شرط تحد نوعی  یق  ین طر به ا سارت  خ

 .مسئولیت است

بول  یرفًا ق یران  قانون ا ضمانت در 

وجه  عنه است و به هیچ دین یا تعهد مضمونٌ 

طوع  سارات مق یا خ لف  مه تخ نوع جری از 

 .نیست

                                                           

49. Liquidated damages. 

قانون مدنی نوشدته شدده کده قاضدی در بعضی از نسم  .11

بعضی این اشتباه به . یر دهدتواند مبلغ مذکور را تغی می

. ه استهای انگلیسی قانون مدنی نیز سرایت کرد از ترجمه

بارت  قًا ع ضی نمی»تحقی یر ت قا مذکور را تغی لغ  ند مب وا

 . که حکایت از نفی اختیار قاضی دارد یحیح است« دهد
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اتی کدده بوسددیله اطدداق در توضددیح

 3ده المللی در رابطه با ما بازرگانی بین

ها داده شده  مقررات متحدالشکل ضمانتنامه

اسددت کدده مددرتبط سدداختن تعهدددات آمددده 

متن  ضمانت به  فع  بل ذین نده در مقا کن

کاریضمانتنامه، بی ین  شترین  که ا ست  ا

می قررات  ضمانت  م یت  یف ماه ند در تعر توا

و نیز محتوای این )متن ضمانتنامه . بکند

، باید مشخص سازد، که هرگاه این (مقررات

ضوع  که در مو یی  قانون خا نابر  فاهیم ب م

ابل اعمال است تعریف گردد، ضمانتنامه ق

یا  ضمانت بود  هد  یلی خوا هد ا نده متع کن

 . متعهد فرعی

مر م ین ا میا جب  متن  و ظیم  که تن شود 

ضمانتنامه روشن و با دقت یورت گیرد تا 

به  ست  موردنظر ا گانی  ظر بازر چه از ن آن

درستی مورد عمل قرار  هلحاظ قانونی نیز ب

شد ته با که . گرف ست  بی ا ین مطل سلمًا ا م

کننده  ضمانتنامه باید آنچه را که ضمانت

ی آنچه را که و ذینفع باید بدانند، یعن

ن ضمانت پردکن ید ب مان ده با یز ز ازد و ن

. دطور دقیق، نشان ده این پرداخت را به

های شرکت  برای مثال، در مورذ ضمانتنامه
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رسد  نظر می ناقصه یا مزایده مطلوب بهدر م

 :که

مبلددغ یادریدددی از قددرارداد کدده . 1

گردد و از  یین  شود تع ضمانت داده  ید  با

خودداری  ندازه  بیش از ا کاری  ظه  محاف

در این یورت، ممکن است پاسم  زیرا،. شود

کافی به دعوت به مناقصه یا مزایده داده 

نشود، یا هرگاه این مبلغ در سطح بیش از 

تاب آن  شود باز ته  ظر گرف باالئی در ن حد 

نان  شنهادی چ مت پی به ندر قی که  شد  با

مام  نده ت یده گذار یا مزا صه  یان مناق ز

 .شود

ی ضدمانتنامه بایدد تاریم انقضدا. 2

تی قدو ح بول الم برای ق که  تاریخی  به  ر 

شد یک با ست، نزد شده ا یین  شنهاد تع .  پی

زیرا نه به نفع مضموٌن عنه و نه به نفع 

ضمانت شرکت در  مضموٌن له است که نسبت به

ای که برای مدت طوالنی  مناقصه یا مزایده

شاری  ست پاف نده ا یف ما می بالتکل غیرالز

ند نه. کن یزان هزی صه  م شرکت در مناق های 

ی خود، مانع ده و رقابت، به خودیا مزای

بی شنهادهای  ئه پی سب  ارا یه و نامنا پا

 . است
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مقددررات متحدالشددکل  3مدداده  3 بنددد

 :ضمانتنامه ها مقرر می دارد

می ضمانت» قط  به  کننده ف کی  ند مت توا

شرایط و  بر  نی  که مبت شد  مدافعاتی با

یا  بوده  ضمانتنامه  شده در  ید  مواد ق

نسته شده این مقررات مجاز دا به موجب

 .«است

 

این واقعیت که اجرای تعهدات ضامن، 

موکول به تحقق قصور مضموٌن له است، موجب 

یده  ضمانتنامه گنجان شرایطی در  شود  می 

شود که تحت آن، لزوم ارائه دالیل معینی 

بر وقوع قصور، نحوه مطالبه و نیز مدتی 

قرر  یرد م یورت گ ید  به در آن با که مطال

ارای چنددان دایددن شددرایط بایددد . گددردد

کننده خود بتواند  خصوییتی باشد که ضمانت

بفهمد که آیا آن شرایط تحقق یافته است 

یر جب . یا خ مذکور مو ییت  بودن خصو دارا 

شود که توجه به این امر مهم که مربوط  می

لذا  ضمانتنامه و  متن  ظیم  مال به تن احت

ضمانت برای  سئولیت  جاد م ست،  ای نده ا کن

 .جلب گردد

مقررات  3ده ما 3در بند مدافعاتی که 

ضمانتنامه شکل  شاره  متحدال ها ا به آن ها 
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ه برطبق شده شامل کلیه مدافعاتی است ک

توان مطرح  ها می قانون حاکم بر ضمانتنامه

هو. کرد ین مف ند ا یر ب بارت اخ م از ع

یا به موجب این ... »گوید  مذکور که می

شده ا سته  جاز دان قررات م ستنباط « ستم ا

نابر. گردد می بین ب که  مواردی  این، در 

قددوانین ایددران بددا مفدداد ضددمانتنامه 

ه چنین مغایرتی وجود داشته باشد، طرفی ک

تواند  داند، می مغایرتی را به نفع خود می

 .براساس آن از خود دفاع نماید

مقددددررات متحدالشددددکل  6مدددداده 

نوان  حت ع تاریم »ضمانتنامه، ت خرین  آ

،«ادعا
51
بینی کرده است که  ی را پیشمورد 

ضمانتنامه بدون قید تاریم سررسید یادر 

شددده باشددد و بددا چنددین فرضددی، بددرای 

یده،  یا مزا صه  شرکت در مناق ضمانتنامه 

تاریم  ماه از  شش  عا  تاریم اد خرین  آ

سن  ضمانتنامه ح مورد  ضمانتنامه، و در 

تاریم  ماه از  شش  هد،  یا تع کار  جرای  ا

ست شده ا ظور  قرارداد من یل  گاه . تکم هر

قرارداد تمد خرین مدت  شد، آ شده با ید 

تاریم ادعا شش ماه از زمان تمدید یا یک 

ماه بعد از تاریم انقضای دوره نگهداری 

                                                           

51. Last date for claim. 
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ضمین) (دوره ت
52
قرارداد در   برای آن  که 

شده  ته  ظر گرف که دوره )ن فرض این با 

نگهداری یریحًا تحت پوشش ضمانتنامه حسن 

بینی  پیش( اجرای تعهدات قرار گرفته باشد

ست مورد. شده ا سترداد  در  ضمانتنامه ا

پیش پرداخت، آخرین تاریم ادعا، شش ماه 

از تاریم تحویل یا تکمیل قرارداد است، 

یدی یورت گرفته باشد ، شش یا هرگاه تمد

 .باشد ماه از زمان تمدید مذکور می

طرح  که  تاریم  خرین  صریح آ سلمًا ت م

ادعددا در آن امکددان دارد بایددد در مددتن 

.  ودبینددی شدد نحوی پددیش مانتنامه بددهضدد

بنابراین، مضموٌن عنه باید با مستقیمًا و 

مذکور را  تاریم  له،  ضموٌن  یق م یا از طر

ض تاریم انق یورت  به  موالً  مدت که مع ای 

می یان  ضمانتنامه ب بار  یین  اعت شود تع

یده  ضمانتنامه گنجان متن  تا در  ید  نما

تدداریم مددذکور بایددد بدده نحددوی . شددود

قع با  وا تا  شود  ته  ظر گرف نه در ن بینا

                                                           

شدش مداه )دوره نگهداری یا دوره تضمین، مدتی معین  .12

شتریا  یا بی سال  طی آن ( یک  که  ست  کار ا مام  پ  از ات

کار را  یب  نواقص و معا فع  سئولیت ر هد م هده متع به ع

نه. دارد ین دوره هزی فع مع در ا هده های ر به ع کالً  یب،  ا

می قرار  هد  یرد متع با . گ ضمین  صدر ت حاد م ید از ات نبا

ضمانت تصور کرد که منظور از آن، مدت اعتبار ضمانتنامه 

 .است
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ع یا موا صه  شرکت در مناق شده  یین  د تع

مزایده یا دروه اجرای تعهدات مندرج در 

 .قرارداد مناسب باشد

 6مداده « ج»و « ب»و « الدف»بندهای 

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه، فقط برای 

مددواردی کدداربرد دارد کدده مضددموٌن عندده، 

کر  عا را ذ طرح اد کان  تاریم ام خرین  آ

 .نکرده باشد

گنجانیدددن  ای از کشددورها در پدداره

جب  به مو ضمانتنامه،  ضا در  تاریم انق

از ایددن رو . نددع شددده اسددتقددانون م

های بعضی از بانکهای خارجی و  ضمانتنامه

همچنددین اسددناد وثیقدده، تدداریم سررسددید 

ب تصریحی که در متن ندارند بلکه به موج

آید، تا زمانی که تعهدات  عمل می آنها به

ب بر هکامالً و  ند، معت جام گیر ستی ان  در

باقی می مانند اگر چه مدت مذکور طوالنی 

شد  یلی با قرارداد ا قرر در  مدت م تر از 

که ضمانتنامه به منظور حسن اجرای مفاد 

 .آن یادر شده است

نظددر بدده اینکدده مفدداد ضددمانتنامه 

توانددد بددا قددوانین داخلددی کشددورها  نمددی

شوری  گاه در ک شد، هر شته با غایرت دا م

شددته باشددد، چنددین قددوانینی وجددود دا
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برای دوره انتضم تر از  کننده  طوالنی  ای 

مقدرر شدده و یدا در  6مدتی که در ماده 

ضمانتنامه  تی در  یا ح یلی و  قرارداد ا

اگر چنین تصریحی شده )تصریح گردیده است 

 .، متعهد باقی خواهد ماند(باشد

اگر ضمانتنامه به یورت تعهد تنظیم 

نشده باشد و ماهیتًا در چارچوب عقد ضمان 

گردد، قی  گاه د تل جام هر برای ان ر آن 

کننده، تعیین مدت نشود،  دادن تعهد ضمانت

را از حیث زمان انجام این نوع عقد ضمان 

ضمانت هد  می تع لق  ضمان مط ند کننده،  . گوی

قانون مددنی دربداره ضدمان  706در ماده 

 :مطلق چنین مقرر شده است

گر » ست م حال ا به  مول  لق مح ضمان مط

ق به  که  کهآن شود  لوم  جل  رائن مع مؤ

 .«بوده است

 

ضمان حال، ضمانتی است که ضامن باید 

آن را در مقابدددل مطالبددده ذینفدددع ادا 

قدانون مددنی  706منظور از ماده . نماید

گاه ضمن عقد ض مان، تعیین آن است که هر

کننده باید به محض  مدت نشده باشد، ضمانت

مطالبه ذینفع وجه مورد ضمانت را به او 

 .بپردازد
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مانت بددا تعیددین اسددتاد لنگددرودی ضدد

ست و  یده ا قت نام ضمانت مو سید را  سرر

 :مثال آن را به این یورت می آورد

مثالً ضامن بگوید من از این تاریم تا »

بدهم،  ید را  ین ز که د ضامنم  ماه  سه 

 ضامناگر مضموٌن له در این سه ماه به 

مراجعه کند و حق را بخواهد، می تواند 

به حق خود برسد؛ ولی اگر در این سه 

هد  سًا تع ند، اسا جوع نک ضامن ر به  ماه 

خود  به  ید  ست و او با ساقط ا ضامن 

.«...مضموٌن عنه مراجعه کند
53
 

 

 : کند سپ  اضافه می

ند عده» یت دار که اکثر بودن  ای  قت ن مو

ر دانند و عده دیگ را عنصر عقد ضمان می

.«آن را عنصر عقد ضمان نمی دانند
54
 

 

قانون مدنی مقرر داشته  412ماده 

 :است

برای » ضامن  ست  کن ا حال، مم ین  در د

نین ت د ند و همچ عین ک لی م یه آن اج

                                                           

 .115عقد ضمان، ص : کتر لنگرودید .13
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ج می ین مؤ ند در د خت توا هد پردا ل تع

  .«فوری آن را بنماید

 

و « ممکن است»ه به عبارت با توج

قانون  412که در ماده « تواند می»فعل 

رسد که از  نظر می مدنی آمده است، به

توان فرض  ان، مینظر قانون مدنی ایر

ت ضمانت را بدون تعیین سررسید در یح

در ایددن یددورت، . ضددمانتنامه نمددود

ما لف  ندهای مخت مذکور در ب عد  ده موا

ها  مقددررات متحدالشددکل ضددمانتنامه 6

 . گیرند مورد استفاده قرار می

مقددررات  6پدداراگراف آخددر مدداده 

 :دارد تحدالشکل ضمانتنامه چنین مقرر میم

 هرگاه تاریم سررسید، با روز غیرکاری»

مصادف شود، تاریم سررسید تا ( تعطیل)

روز کار پ  از تعطیل به ت خیر اولین 

 .«افتد می

 

این ترتیب عینًا همان ترتیبی است که 

یا  ست  بالغ اوراق دادخوا با ا طه  در راب

ی مال  هاخطار یران اع کام در ا یا اح ها 

آئدین دادرسدی مددنی  413مداده . شدود می

 :ایران مقرر داشته است
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گاه روز آ» با روز هر صادف  عد م خر مو

شد،  یل ادارات با یل تعط که تعط آن روز 

می ساب ن به ح ست  عد  ا خر مو ید و روز آ آ

ادارات بعددد از  روزی خواهددد بددود کدده

 .«شود تعطیل باز می

 416عالوه بر مراتب فوق، برطبق مداده 

که  عدی  یران، مو مدنی ا سی  ئین دادر آ

ابتدای آن تاریم ابالغ یا اعالم است، روز 

بالغ  عالم و همچا جزو و ا قدام  نین روز ا

 .شود مدت محسوب نمی

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه  5ماده 

.مربوط به خاتمه یا انقضای ضمانت است
55
 

مدداده مددذکور مقددرر  1مت اول بنددد قسدد

 :دارد می

ضمانت» گاه  تاریم  هر پیش از  تا  نده  کن

سررسید یا در همان تاریم، ادعای طلبی 

امه از درجه ضمانتن... را دریافت نکند

 .«گردد اعتبار ساقط می

 

هددا دارای  در یددورتی کدده ضددمانتنامه

سررسید باشد، حکم آن در سطور فوق بیان 

: دارد شد، ولی قسمت اخیر آن که مقرر می

هرگوندده ادعددای طلبددی کدده تحددت ... »

                                                           

55. Expiry of Guarantee. 
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مل  طور کا به  ته  یورت گرف ضمانتنامه 

که همه حقوق ذینفع را  طوری هتصفیه شده، ب

کرده ب ضت مین  شد  جه ا مانتنامه از در

ممکن است ناظر به « گردد اعتبار ساقط می

 :دو مصداق باشد

لب  عای ط که اد صداق اول آن مذکور م

عنه تصفیه و حل  بوسیله مضموٌن له و مضمونٌ 

شد شده با صل  کم . و ف یورت، ح ین  در ا

قدانون مددنی ایدران  707مذکور با ماده 

انون مدنی ق 707زیرا ماده . مغایرت دارد

 :دارد ر میمقر

ٌن عنه را بری اگر مضموٌن له ذمه مضمو»

می بری ن ضامن  ند،  گر ای ک که شود م ن

.«مقصود ابراء از ایل دین باشد
56
 

 

کننده  مصداق دیگر این است که ضمانت

هرگونه ادعای طلبی را که تحت ضمانتنامه 

کرده  صفیه  مل ت طور کا به  شته  جود دا و

باشد، که در این یورت، بدیهی است موردی 

بقددای اعتبددار ضددمانتنامه بدداقی  بددرای

 .ماند نمی

مقدررات متحدالشدکل  5هدف از مداده 

( انقضای)خاتمه »ضمانتنامه، تحت عنوان 

                                                           

56. Expiry of Guarantee. 
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وضیح دهد آن است که دقیقًا ت« ضمانتنامه

در . گردد اثر می در چه وقت ضمانتنامه بی

. اسدت 6مکمل مفداد مداده  5واقع، ماده 

دعا آخرین تاریم ممکن برای طرح ا 6ماده 

تکلیف  1در بند  5را بیان نموده و ماده 

جه  که در فر ست  کرده ا عین  موردی را م

طرح ادعائی نشود یا در  6مذکور در ماده 

مدت مذکور ادعا مطرح شده و تصفیه یورت 

در این دو یورت، ضمانتنامه . گرفته باشد

 1بندد . از درجه اعتبار ساقط مدی گدردد

 :دارد مذکور مقرر می 5ماده 

ه از ضمانت کننده قبل از تاریم هرگا»

سررسدددید ضدددمانتنامه یدددا در رأس آن 

د، یددا در یددورتی کدده مطالبدده ای نشددو

ای کدده بدده موجددب  هرگوندده مطالبدده

طور  به  شد  مده با مل آ ضمانتنامه بع

کامل تصفیه شده باشد به نحوی که کلیه 

شد،  کرده با ت مین  له را  ضموٌن  قوق م ح

ب جه اعت می ضمانتنامه از در ساقط  ار 

 .«رددگ

 

مقدررات متحدالشدکل  5ده ما 2در بند 

هددای  ها، در خصددوص ضددمانتنامه ضددمانتنامه

شرکت در مناقصه یا مزایده، اماراتی را 
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فروض آن  ها م قق آن با تح که  ئه داده  ارا

صه از  شرکت در مناق ضمانتنامه  که  ست  ا

این امارات . بار ساقط شده استدرجه اعت

 :طور خالیه عبارتند از به

بول پی د  صه ق شرکت در مناق شنهاد 

سیله هب به  و کار  گذاردن  ما و وا کارفر

 .کننده شرکت

جرای  - سن ا ضمانت ح سلیم  ظیم و ت تن

فاد  یا م قرارداد  فاد  جب م به مو کار 

 .شرایط مناقصه

ضمونٌ  - سیله م قرارداد بو ضای  نه  ام ع

در یددورتی کدده طددی قددرارداد یددا شددرایط 

مناقصه تسلیم ضمانت حسن اجرای کار الزم 

 . نشده باشد شمرده

 .اعالم برنده شدن شرکت کننده دیگر -

انصدددراف کارفرمدددا از امضدددای  -

 .قرارداد

 :مذکور مقرر داشته است 5ماده  2بند 

، در مدورد 6علی رغدم مفداد مداده »

 :ضمانتنامه های شرکت در مناقصه

نه  ضموٌن ع شنهاد م بول پی با ق لف،  ا

توسط ذینفع با واگذاردن قرارداد به او 

سلیم ضمانتنامه حسن اجرای کار و یا با ت

که به این  وسیله مضموٌن عنه در یورتی هب
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بینی شده یا هرگاه  ترتیب در قرارداد پیش

قرارداد امضاء نشده باشد ولی در شرایط 

قرر گردیده باشد، مناقصه به این نحو م

موجب قددرارداد چنددین  در یددورتی کدده بدده

ای از مضموٌن عنه خواسته نشده  ضمانتنامه

، ضمانتنامه شرکت در مناقصه که از باشد

بار  جه اعت ست از در شده ا یادر  طرف او 

 .ساقط می شود

نین. ب به  همچ بوط  قرارداد مر گاه  هر

دهنده دیگددری واگددذار شددود، پیشددنهاد

ر مناقصدده از درجدده ضددمانتنامه شددرکت د

گددردد، اعددم از آنکدده  اعتبددار سدداقط مددی

پیشنهاد دهنده شرایط مورد اشاره در بند 

این مداده را داشدته باشدد یدا  الف – 2

 .نداشته باشد

همچنددین در یددورتی کدده ذینفددع . ج

ما] ظر [ کارفر که در ن ند  هار ک یریحًا اظ

نددددارد قدددراردادی واگدددذار نمایدددد، 

ضددمانتنامه شددرکت در مناقصدده از درجدده 

 «.اعتبار ساقط است

مقددددررات متحدالشددددکل  4ده مددددا

اعدداده »بددا  رابطددههددا در  ضددمانتنامه

«یهای هضمانتنام
57
است که باطل یا منقضی  

                                                           

57. Returning Guarantee. 
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به ن ساقط یا  بار  جه اعت گر از در حو دی

ند شده می .ا ظر  به ن مر  بادی ا سد در که  ر

ضمانتنامه نه  عاده اینگو به  شرط ا ها جن

یحاتی که ولی با توجه به توض. شکلی دارد

المللی داده شده  توسط اطاق بازرگانی بین

به  که  شورها  ضی ک لب در بع ین مط ست، ا ا

ا ضمانتنامه تا وقتی که نهموجب قوانین آ

ا تا وقتی کننده اعاده نشده و ی به ضمانت

کننددده را از  کدده ذینفددع مشخصددًا ضددمانت

برا هداتش م حائز  تع بار دارد، کرده اعت ن

اعاده ضمانتنامه همچنین از . اهمیت است

. ترازنامه ای نیز مفید است لحاظ مقاید

نه  بدین یب، هرگو یديترت صحیح  ترد برای ت

. رود ای احتمالی از میان میبدهیهارقام 

مقددررات مددذکور، ضددمانت اجرائددی بددرای 

امتناع از اعاده ضمانتنامه معین نکرده 

اسددت ولددی تصددریح نمددوده کدده تملددک یددا 

د، هیچ نگاهداری ضمانتنامه، به خودی خو

 7ماده . آورد وجود نمی حقی برای ذینفع به

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه تحت عنوان 

اردادهدددددا و الحیه هدددددای قرایددددد»

«ها ضمانتنامه
58
های   یالحیه  ت ثیرات ا

دادهددا را نسددبت بدده یکدددیگر بیددان قرار

                                                           

58. Amendments to Contracts and Guarantee. 
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ضیح می می ند و تو یالحیه ک که ا هد  های  د

ص شرکت در مناق به  بوط  یده مر یا مزا ه 

ضمانت قت  ستلزم مواف لی  م ست؛ و کننده ا

 ط به قراردادها در موردهای مربو ایالحیه

ج ضمانتنامه سن ا خت و ح پیش پردا رای های 

ها  هرگاه خالف این امر در ضمانتنامهکار، 

قید نشده باشد، احتیاج به جلب موافقت 

 . کننده ندارد ضمانت

ضمانت که  تی  هد در  تغییرا نده بخوا کن

قط در  هد ف ضمانتنامه بد مواد  شرایط و 

ضمون ضایت م لب ر به ج یاج  نه  یورتی احت ع

شد یان او با به ز که  ین . دارد  یر ا در غ

به نفع شخص ثالث معتبر یورت، چون تعهد 

تواند هر تغییری را  کننده می ضمانتاست، 

جب  فع که مو به ن خود او  هد  فزایش تع ا

ضمون ید م شد بنما نه با بق . ع بر ط عالوه  ب

قانون مدنی ایدران، در ضدمان،  485ماده 

ست شرط نی یلی  مدیون ا ضای  نابراین، . ر ب

دن عدددم موافقددت نددامبرده بددا متعهددد شدد

اتی که به نفع اوست کننده در تغییر ضمانت

نباید ت ثیری در یحت تغییر مذکور داشته 

مقدددررات متحدالشدددکل  8ده مدددا. باشدددد

تسلیم ادعا یا » ها تحت عنوان  ضمانتنامه
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«مطالبه
59
را باید از مهمترین مواد این  

ست قررات دان طی آن . م که  ند  هر چ یرا  ز

ه قواعد شکلی برای مطالبه وجه ضمانتنام

ما، پیش شده ا نی  مل، در بی بط  ع در روا

سقوط  بین جب  کرارًا مو ها  لی بانک المل

 .ضمانتنامه از درجه اعتبار گردیده است

های به ایراد طرف بانکها موالً از  که مع ی 

شود  آنها میتلکسها از جهت رمزدار بودن 

که تلک   طوری هگردد ب گاه باعث فوت وقت می

ضای  قت اداری روز انق یان و تا پا لوب  مط

مانت کننده نمی رسد ضمانتنامه به دست ض

بارت  قد ع که فا هت آن ضمانتنامه از ج یا 

ست،  به ا طرز مطال با  طه  یی در راب بخصو

ضمانت یراد  می مورد ا قرار  یرد و  کننده  گ

قوط ضمانتنامه از همین بهانه ها موجب س

تصریح مندرج در بند . شود درجه اعتبار می

ماده مذکور به اینکده ادعدای مطالبده  3

شمر ترم  ستی مح که نبای گر این شود م ده 

دارای شرایط خاص و منضم به اسنادی باشد 

کدده در ضددمانتنامه قیددد و یددا در ایددن 

رات تعیددین شددده اسددت، همددواره مقددر

ان را دچددار وسوسدده ارائدده کنندددگ ضددمانت

                                                           

59. Submission of Claim. 
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نه ظور امهای بها به من خت ی  ناع از پردا ت

 .نماید وجه ضمانتنامه می

مقددددررات متحدالشددددکل  1مدددداده 

نوا نامهضمانت حت ع که »ن ها ت سنادی  ا

شد ها با به آن ستند  ید م به با «مطال
60
 

برای  سیری  قررات تف ضع م به و بادرت  م

جایگ ضمانتنامه که  کرده  سکوت ها  زین 

در . هددا اسددت طرفهددای ذیددربط ضددمانتنامه

 :مقدمه ماده مذکور مقرر است

که » ستناداتی  ضمانتنامه ای ا گر در  ا

باید همراه ادعای طلب ارائه شود، قید 

ا اینکه فقط یرف مطالبه نشده باشد، ی

فع  شد، ذین شده با ید  فع ق سیله ذین بو

 .«...باید اسناد زیر را ارائه دهد

 

ق یب، م ین ترت مذکور به ا ررات 

ضمانتنامه ستفاده از  بی ا ید و  های  ق

به  ید  به را مق یا عندالمطال شرط 

ئه  که در آن لزوم ارا کرده  سنادی  ا

پیش قررات  ست م شده ا نی  سناد . بی ا

مور شرکت در مذکور در  ضمانتنامه  د 

بی  طار کت ست از اخ بارت ا صه ع مناق

نه از  ضموٌن ع لف م نی برتخ فع مب ذین

                                                           

60. Documentation to support claim. 
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ضمانتنامه  سلیم  یا ت قرارداد  ضای  ام

بی  عالم کت یز ا کار و ن جرای  سن ا ح

که  نی براین نه مب ضموٌن ع به م فع  ذین

ضموٌن  مالی م تراض احت قت دارد اع مواف

حددل اخددتالف مقددرر در  ععندده در مرجدد

یا حل  قرارداد،  جع  نین مر گاه چ هر

پیش فی  به  اختال شد،  شده با نی ن بی

قررات بق م نه برط ضموٌن ع یار م  اخت

دادگددداه داوری اطددداق بازرگدددانی 

قررات داوری  بین بق م یا برط لی  المل

.آنستیرال حل و فصل گردد
61
در مورد  

ضددمانتنامه حسددن اجددرای کددار یددا 

ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت، یرف 

به ترت له  ضموٌن  بول م فوق ق یب مقرر

                                                           

بانکهای خدارجی کده بده در بعضی از ضمانتنامه های  .15

 :گردد بارات اسنادی یادر می شود قید مییورت اعت

ما بدین وسیله این اعتبار اسنادی را به نفع شما یادر »

دیداری شما عهده این [ های]می کنیم که در مقابل برات 

ست له ا بل معام نک قا ید در . با یا ... تاریم »برات با

عتبار اسنادی این ا. قبل از آن برای معامله ارائه شود

توسط برات دیداری شما عهده ما سی روز از تاریم دریافت 

پائین  که در  شرحی  به  فرم و  شده در  ضا  مه ام اظهارنا

 «.داده می شود، قابل معامله است

ست  شده ا شاره  به آن ا فوق  متن  که در  مه ای  در اظهارنا

تصریح می شود که به دلیل قصور مضموٌن له، مطالبه وجه 

ی ستضمانتنامه  ته ا یورت گرف سنادی  بار ا گر در . ا اعت ا

اظهارنامه یراحتًا به قصور مضموٌن له اشاره نشود، معموالً 

بط وجه موضوع ضمانتنامه را رد بانکهای ضامن درخواست ض

 . کنند می
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ند  بق ب که برط شده بل سته ن کافی دان

مذکور چنین مقرر گردیده  1ماده « ب»

 : است

در مورد ضمانتنامه حسن اجرای کار یا »

یا  خت،  پیش پردا سترداد  ضمانتنامه ا

رأی دادگاه یا رأی داوری مبنی برقبول 

ضمانتخواه  بی  ید کت یا ت ی به،  مطال

نسبت به ادعا و میزان مبلغی که باید 

 «[.باید ارائه گردد]رداخت شود پ

 

می طوری هب ظه  ماده  که مالح مذکور شود 

قید و شرط یا  کامالً موضوع ضمانتنامه بی

یًا  ساخته و مخصو فی  به را منت عندالمطال

رای کار و در رابطه با ضمانتنامه حسن اج

پرداخت، مدرکی را  ضمانتنامه استرداد پیش

ت و با تالش زیاد و یرف وق الزم دانسته که

بدیهی . های سنگین قابل تحصیل است هزینه

است این ترتیب نقض غرض مفهوم ضمانتنامه 

ضمانت آن  ست  ظور از درخوا یرا من ست، ز ا

تری از  ضع به له در مو ضموٌن  که م ست  ا

شد نه با ضموٌن ع که . م شد  نا با گاه ب هر

نتوان وجه ضمانتنامه را مطالبه کرد مگر 

بر  آنکه رأی دادگاه یا رأی داوری مبنی

له و  ضموٌن  شود، م ئه  به ارا بول مطال ق
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ساوی در م ضع م نه را در و ضموٌن ع بل م قا

دهد و تفوقی  مراجع رسیدگی مذکور قرار می

مورد  که  ست از او را  له ا ضموُنًٌ  ظر م ن

البته، همانطور که در مقدمه . کند سلب می

بول  یورت ق تی در  شد، ح یان  حث ب ین ب ا

ان توها می  الشکل ضمانتنامهمقررات متحد

الددذکر  را کدده در آن شددرایط فوق 1مدداده 

ستثنی  پیش حذف و م ست، از آن  شده ا نی  بی

 .کرد

مقددددررات متحدالشددددکل  10ه مدددداد

 :بینی کرده است ها پیش ضمانتنامه

حاکم » قانون  ضمانتنامه  یک  گاه در  هر

قان ین  شود، ا شخص ن قانون برآن م ون، 

ضمانت کار  حل  نده  حاکم در م هد کن خوا

ضمانت. بود گر  حل ک ا یک م بیش از  نده  ن

ای  ار دارد، قانون حاکم در محل شعبهک

قانون  کرده،  یادر  ضمانتنامه را  که 

 «.حاکم خواهد بود

 

ر تدددوین مفدداد ایددن مدداده نفددع د

ست و با توجه کننده موردنظر بوده ا ضمانت

ضمانتنامه که  قررات های م به این شمول م

طح هدددا در سددد متحدالشدددکل ضدددمانتنامه

ردد نتیجه آن تحمیل گ المللی یادر می بین
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ضمانتنامه در  که  شوری  قانونی ک قررات  م

آن یادر شده برکشوری که کار باید در آن 

انجددام گیددرد خواهددد شددد؛ یعنددی تحمیددل 

ضامن مت  حل اقا شور م قانونی ک قررات   م

له ضموٌن  مت م حل اقا شور م ظر  به. برک ن

رسددد کدده قددانون حدداکم در کلیدده  مددی

جمهوری ی که یک طرف آن اتباع یقراردادها

ایددران هسددتند، اعددم از آنکدده  اسددالمی

خارج از  ضمانت یا  یران  قیم ا نده م کن

ایران باشد، باید قانون ایران یا حداقل 

با  قوانین آن  که  گر  سالمی دی شور ا یک ک

قددوانین جمهددوری اسددالمی ایددران مغددایرت 

 .نداشته باشد تعیین گردد

ظر حاکم از ن قانون  هوم   ظاهرًا مف

قوانین ماهوی است المللی محدود به  بین

نون قدا 28ماده . نه قواعد تعارض قوانین

باره مقرر  نمونه داوری آنسیترال در این

 :داشته است

تعیین قانون با یک سیستم حقوقی ... »

شور  که ک شود  سیر  نین تف ید چ شخص، با م

ماهوی  به قوانین  به  ناظر  ستقیم  طور م

قوانین  عارض  عد ت نه قوا ست  شور ا آن ک
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گر بور، م شور مز طر ک که  خالف آن آن فین 

.«را تصریح کرده باشند
62

 

 

مقدررات  10ه بنابراین، در اعمال ماد

ضمانتنامه شکل  ها الزم  متحدال نه تن ها، 

است تصریح شود که قوانین دولت جمهوری 

صریح که ت شد بل حاکم با یران  سالمی ا  ا

 . رسد مذکور در فوق هم الزم به نظر می

رات متحدالشدددکل مقدددر 11در مددداده 

حددل و فصددل »هددا تحددت عنددوان  امهضددمانتن

فات «اختال
63
که   شده  شاره  ضوع ا سه مو به 

 :خالیه آن به قرار زیر است

ختالف نظر در رابطه با اوالً، هرگونه ا

کننده  ها، در یورت توافق ضمانت ضمانتنامه

ضمونٌ  گانی  و م طاق بازر به داوری ا له، 

سیترال  بین قررات داوری آن یا م لی  المل

 .ارجاع گردد

یاً  یل ثان توافقی حا نین  گاه چ ، هر

نشود دادگاه محل کار ضمانت کننده، و یا 

در یورت تعدد محل کار، شعبه یادرکننده 

 . ضمانتنامه یالح است

                                                           

« قانون نمونه دربداره داوری تجداری بدین المللدی» .12

 ،6، مجله حقوقی، ش (ترجمه فارسی همراه با متن انگلیسی)

 .به بعد 205، یص 46زمستان 

63. Settlement of Disputes. 
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ثددًا، هرگدداه اخددتالف فیمددابین ثال

کننده و مضموٌن له مربوط به حقوق و  ضمانت

تعهدددات مضددموٌن عندده باشددد و بدده داوری 

جریان  ارجاع شود، مضموٌن عنه حق دارد در

 .داوری مداخله نماید

به داوری  فات  صل اختال حل و ف جاع  ار

در مددواردی کدده دولددت ایددران ذینفددع 

ضددمانتنامه یددا مؤسسددات بددانکی ایددران 

یادرکننده آن باشند، باید با رعایت ایل 

سی پیش بینی  یکصد و سی و نهم قانون اسا

با تجربه ای که در دعاوی متعدد از . شود

المللی حایل  بین سیاری از مراجع داوریب

رسد بهتر باشد حل و  شده است به نظر می

فصددل اختالفددات بدده مراجددع یددالحیتدار 

گددردد و از  ایددران ارجدداع( دادگاههددای)

المللی، به هر نحو  قبول داوری مراجع بین

شود ناب  شکلی، اجت قوانین . و  سیت  حسا

به  سبت  سالمی ن قالب ا بل از ان یران ق ا

گنجانیده  ارجاع دعاوی دولتی به داوری و

هوری  سی جم قانون اسا تی در  شدن مقررا

یران د سالمی ا لت ا کالً دال نه،  ین زمی ر ا

کند که از ارجاع دعاوی به داوری  برآن می

 .خاطرات مطلوبی وجود ندارد
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یت ادر حدود قابل صوص  قررات خ مال م ع

ها، ابتدا الزم است  متحدالشکل ضمانتنامه

ایددن حقیقددت را متددذکر گددردد کدده قبددول 

قررات ل بین م طرف المل یل،  ین قب ی از ا

به نی را  لز ایرا ضمنی م بول طور  به ق م 

بین گر  سوم دی که در  عادات و ر لی  المل

گوندده مقددررات نوشددته نشددده اسددت،  این

سازد؛ عادات و رسومی که نوع و چگونگی  می

آنها برای طرف ایرانی مجهول و ناشناخته 

اسددت و توضددیح و تشددریح آنهددا مسددتلزم 

شناسان خارجی ان و کاراستمداد از مشاور

های سنگین برای طرف  و متضمن تحمل هزینه

بینی  نباید پنداشت که پیش. ایرانی است

حکومت قوانین ایران ممکن است این اشکال 

قانون  225را رفع کند، زیرا برطبق ماده 

متعارف بودن امری در عرف »: مدنی ایران

هم  صریح  بدون ت قد  که ع عادت، بطوری و 

شد صرف آن با قد من کر در ع له ذ به منز  ،

بنابراین، قانون ایران، خود مؤید . «است

ست؛ در  عادت ا عرف و  بودن  مال  بل اع قا

حالی که هرگاه خالف این امر در قرارداد 

تصریح نشود نمی توان عرف و ( ضمانتنامه)

عادت  عرف و  به  صر  حدود و منح عادت را م

خاص  قوقی  مرو ح یا قل یران  خل ا در دا
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ساخت گری  کی . دی لل محکومیی های از ع ت

بین جع  نی در مرا های ایرا لی،  طرف المل

پذیرش چنین شرایطی است که مستلزم تمکین 

صداق  شناخته و م قوانین نا عد و  به قوا

 . تاریکی است دررها کردن تیر 

 

 نتيجه

ته ن حث گرف ین ب که از ا لی  جه ک تی

رسد الزم باشد  نظر می شود آن است که به می

ها  ل ضمانتنامهقبول مقررات متحدالشکاز 

طور دست نخورده و دربست خودداری شود  به

 1مداده  1و از قید عبارت مندرج در بند 

ضمانتنامه قررات در  مل  آن م مورد ع های 

 .بانکهای ایرانی اجتناب گردد

به آن  که  طری  بول خ با ق گاه  هر

اشاره شد، باز هم نظر مسئوالن مربوط 

به  مذکور  قررات  ستفاده از م فق ا موا

ار ه هست باشد، الزم است با قرنحوی ک

هدددا در چدددارچوب  دادن ضدددمانتنامه

 10قراردادهددای خصویددی موضددوع مدداده 

ساختن  خارج  یران و  مدنی ا قانون 

عقددد » آنهددا از شددرایط و مقددررات 

ین « ضمان بین ا قانون،  مذکور در آن 
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مقددررات و قددوانین ایددران همدداهنگی 

 .وجود آورد هب

قانون  مت  ید حکو حال، ق هر  در 

و تصریح نسبت به حکومت قواعد  ایران

تعددارض قددوانین ایددران، و در یددورت 

عادتی  عرف و  بول  عدم ق ید  کان، ق ام

غیددر از آنچدده بددا قددوانین ایددران 

مطابقت داشته باشد و نیز قید حکومت 

دادگاههددای ایددران جهددت حددل و فصددل 

 .دعاوی، از اهم نکات مورد توجه است

 

 

 


