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  چكيده

نقش آن در روند انعقاد  اهميت دليل .مدترين ابزارهاي مالي استا بانكي يكي از كارمةنا مانت     
، و نفع ذيخواه و   ضمانتمابين في ه، مستقل بودن آن از قرارداد پايقراردادها و انجام معامالت

با توجه به همين ويژگي استقالل  . خواه است  ميان ضامن و ضمانتنامه ضمانتقرارداد صدور 
عنه از تعهدات خود به موجب قرارداد پايه قصور كند،  مضمون كه درصورتي نامه ضمانت

 ةدر جريان مطالب. دكن را مطالبه نامه ضمانت وجه تواند مياز به اثبات آن قصور  بدون نينفع ذي
 نامه ضمانت توجيه منع و عدم پرداخت وجه منظور به، ممكن است نفع ذيوجه از جانب 

 و خواه ضمانتمابين في مذكورنظر به روابط . دنكن و ضامن به تهاتر استناد خواهترتيب ضمانت به
 متقابل يها پرداخت روند ة و نهاد تهاتر كه از اطالنفع ذيضامن و ، خواه، ضامن و ضمانتنفع ذي

؟ با دكر به تهاتر استناد نفع ذي در مقابل توان يم، بايد ديد كه در كدام رابطه دكن يمجلوگيري 
 شرط خالف آن نشده باشد، تنها ضامن كه درصورتي، نامه ضمانتتوجه به مفهوم استقالل 

 و بدهي كه بابت پرداخت وجه نفع ذي در خصوص مطالبات متقابل خود از تواند مي
 بري نامه ضمانتو از تعهد پرداخت به موجب د كنبه تهاتر استناد  به وي دارد نامه ضمانت
  . و داخلي نيز اتخاذ شده استيالملل نيبهمين رويكرد در مقررات . گردد
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  مقدمه .1
 تجارت امروزه، بعد مسافت ميان تجار و عدم امكان ارزيابي واقعي طرفين معامله يا ةدر عرص 

 ابزاري براي عنوان به را 1 بانكيهاي نامه ضمانت يريكارگ بهقرارداد از اعتبار طرف ديگر، 
. دينما يم پرداخت و انجام تعهدات در روند انعقاد و اجراي قراردادها ضروري تضمين

هم   عيب و نقص حقوقي منعقد شود، بازگونه چيه بدون ي قرارداد حتي اگر،عبارت ديگر به
ند در رو.  بانكي بهترين روش تضمين اجراي تعهدات آن قرارداد خواهد بودةنام ضمانت

در آن مشاركت ) نفع ذي، ضامن و خواهضمانت( بانكي حداقل سه طرف ةنام ضمانتصدور يك 
، نفع ذي و خواهپايه ميان ضمانت ةرابط( جداگانه ةو نيز به طريق اولي حاوي سه رابط رنددا

 نفع ذي ميان ضامن و ة و رابطنامه ضمانتر  در خصوص صدوخواه ميان ضامن و ضمانتةرابط
 بانكي را از ةنام ضمانت آنچه (Xiang, 2010: 54 & 55). است) نامه ضمانتناشي از خود 

 است كه نفع ذي و خواه پايه ميان ضمانتة، مستقل بودن آن از رابطسازد يمضمانت سنتي متمايز 
 و كند ينم رجوع نفع ذي و خواه ميان ضمانتة پايةبا توجه به همين وصف، بانك ضامن به رابط

 وجه آن را نامه ضمانت با مفاد و شروط شده ارائهصرفاً در صورت احراز مطابقت ظاهري اسناد 
 از نامه ضمانت وجه ةدر برخي مواقع حتي در فرضي كه مطالب. )124: 1392 سلطاني،( پردازد مي

 صحيح را داشته باشد، از جمله اينكه منطبق با مفاد و ة تمامي شروط يك مطالبنفع ذيسوي 
 گرفته باشد،  نيز صورتنامه ضمانت اعتبار ة دوري بوده و پيش از انقضانامه ضمانتشروط 

 يا مطالبه در برابر چنين نامه ضمانت منع و عدم پرداخت وجه منظور بهكي از دفاعياتي كه ي
در واقع گاهي اين احتمال .  است2 يا ضامن به تهاترخواه، استناد ضمانتدشوممكن است مطرح 

 نفع ذي يا ضامن طلب متقابلي از خواه بانكي، ضمانتةنام ضمانتوجود دارد كه پس از صدور 
 بانكي به وي ةنام ضمانت باشد تا طلب حادث را با دين سابقي كه ناشي از درصددبيابد و 
  .  تهاتر نمايد است،داشته

 پرداخت ريگ وقت و يرضروريغ از تشريفات ، يكي از اسباب سقوط تعهداتمنزلة به تهاتر 
نهادي براي اجراي تعهدات متقابل  و كند يم متقابل طرفين به يكديگر جلوگيري يها يبده

بايد جايگاه اين نهاد  رو ازاين، )44: 1393 زبرجد، و انيسرباز( شود يمطرفين در برابر يكديگر قلمداد 
تا از د شو تبيين يروشن به سببي از سقوط تعهدات عنوان به بانكي هاي نامه ضمانتحقوقي در 

  . عمل آيد  قضايي در اين زمينه جلوگيري بهة در رويتشتت احتمالي آرا
 ويژگي نيتر مهم بانكي ةنام ضمانت 3 كه اصل استقاللدر پژوهش حاضر از آنجا

ا عدم جواز استناد به تهاتر از جانب يجواز  بانكي است و با توجه به اصل مذكور ةنام ضمانت

                                                            
1. Bank guarantees  
2. Set off  
3. Independence principle 
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ترتيب  به و سپس دشو مي نييتب، در ابتدا اصل مذكور دشو مي و ضامن مشخص خواهضمانت
 و داخلي ناظر بر يالملل نيبضامن با توجه به مقررات  و خواهاستناد به تهاتر از جانب ضمانت

  .پژوهش ارائه خواهد شد ةنتيجو در پايان نيز شده  نقد و بررسي بانكي هاي نامه ضمانت
  
  بانكيةنام ضمانتاصل استقالل  .2

 از نامه ضمانت آن با نهاد تهاتر، در اين قسمت استقالل  نظر به اهميت اصل مذكور و ارتباط
 از روابط ميان ضامن و نامه ضمانت، و استقالل نفع ذي و خواه ميان ضمانت1قرارداد پايه

  .دشو ميترتيب بررسي  به خواه تضمان
  

   از قرارداد پايهنامه ضمانتاستقالل . 1. 2
به  از قرارداد پايه، منفك بودن آن از قراردادي است كه نامه ضمانتمنظور از اصل استقالل 

 ةنام ضمانت اينكه هدف از صدور يك باعبارت ديگر،  به. استه شد منتهي نامه ضمانتصدور 
عنه در  مضمونناشي از قصور و تخلف   در برابر خساراتنفع ذيبانكي تأمين و تضمين 

 در خصوص نفع ذياستحقاق يا عدم استحقاق است، ) قرارداد موضوع تضمين(قرارداد پايه 
 هنام ضمانت در دشدهيق صرفاً با مراجعه به مفاد و شروط نامه ضمانتمطالبه و وصول وجه 

ند كن به دفاعيات و ايرادات قرارداد پايه استناد توانند ينم خواه و بانك و ضمانتدشو ميمشخص 
 .(Pierce, 1993: 18 & 19) و مشكل است كه خود را درگير مسائل و بر نهيهز بسيار ها بانكبراي 

 درگير منظور بهدر واقع دليل اينكه ضامن شخص مناسبي . ندنكرداد پايه مشكالت ناشي از قرا
 اين است كه ضامن در زمان انعقاد قرارداد ، ناشي از قرارداد پايه نيستهاي شدن در اختالف

 نظارتي بر آن نداشته و پس از منعقد شدن قرارداد مذكور نيز تخصصي در گونه چيهپايه 
سبب صدور  بهدليل دريافت كارمزدي تقريباً جزئي  بهاينكه ضامن بر  عالوه.  آن نداردخصوص
 نامه ضمانت وجه ة در مطالبنفع ذي، تمام توان و منابع خود را صرف تصديق ادعاي نامه ضمانت

 ةنام ضمانت پيش از اين نيز ذكر شد، وجه تمايز نانكهچ (Hsin Hsu, 2006: 4 & 5). دكن ينم
 بانكي است كه همين ويژگي هدف اصلي و ةنام ضمانتبانكي و ضمانت سنتي، مستقل بودن 

 را نامه ضمانت سلب اين ويژگي كاركرد كه  ينحو به ، بانكي استةنام ضمانت يريكارگ بهغايي 
 را به يك نامه ضمانتعبارت ديگر سلب اين ويژگي  به. )99: 1375محبي، ( دينما يمكأن لم يكن 

در در كنوانسيون سازمان ملل متحد (Saleeby, 2010: 154).  سازد يمقرارداد ضمانت سنتي مبدل 
مستقل بودن ) كنوانسيون(2 مستقل و اعتبارات اسنادي تضمينيهاي نامه تضمان مورد

                                                            
1. Underlaying contract  
2. United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 
1995. 
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 در عنوان كنوانسيون نيز از عبارت مستقل كه  ينحو به ،دارد يا ژهيو جايگاه نامه ضمانت
 قلب حقيقي كنوانسيون ياد شده عنوان به استفاده شده و از آن نامه ضمانت توصيف منظور به

، تعهد نامه ضمانت كنوانسيون در خصوص مفهوم استقالل 3 ةماد. (Davidson, 2010: 32)است 
 ديگر مستقل ةنام ضمانتگونه قرارداد پايه يا   را از هرنفع ذيضامن يا گشايشگر در مقابل 

 متحدالشكل مقررات «در زمينة 2يالملل نيبي بازرگان اتاق 758 ةشمار ةينشر 1.دانسته است
ي جامع طور به خود 5 ةماد» الف «بند در) 758 يجي د آر وي (3»عندالمطالبه هاي نامه ضمانت
 پرداخت به ضامن تعهد كه دارد يم مقرر ماده همان ليذ و كند مي انيب را نامه ضمانت استقالل

 نيب ةرابط از ريغي گريد ةرابط گونه چيه ازي ناش اتيدفاع و ادعاها تابع نامه ضمانت مبلغ
 استقالل 1391 مصوب تجارت ةحيال 837 ةماد زيني داخل حقوق در 4.ستين نفع ذي و ضامن

 رامونيپي بانك هاي نامه ضمانت ةنيزم در شده مطرح يها بحث به و دهكر انيب را نامه ضمانت
 قضايي ة بانكي در رويةنام ضمانت، اصل استقالل  اينوجودبا  ،5است داده خاتمهي سنت ضمان

 در اين خصوص متشتت صادرشدهرار نگرفته و آراي قضايي ايران صريحاً مورد پذيرش ق
   6.است

 استناد بودن ايرادات و دفاعيات رقابليغ بانكي، ةنام ضمانت اصلي اصل استقالل ةنتيج
عي  فرةنتيج. )51: 1374 و 1375كاشاني، (خواه و ضامن است  ضمانتناشي از قرارداد پايه از جانب 

 اصل مذكور نيز لزوم اسنادي بودن شروط مربوط به مطالبه و پرداخت وجه ةو ثانوي

                                                                                                                                            
االجرا  الزم 2000 به تصويب مجمع عمومي سازمان رسيد و در سال 1995مذكور در يازدهم دسامبر نويس كنوانسيون  پيش 

هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني و فراهم كردن اطمينان حقوقي و  نامه  ضمانتيريكارگ به هدف كنوانسيون تسهيل .شد
 .(Taylor, 2010: 122&123) قواعد عرفاً به رسميت شناخته شده است ةوسيل هاد، ب اين اسنيريكارگ بهقانوني بيشتر در 

1. 3 For the purposes of this Convention, an undertaking is independent where the 
guarantor/issuer's obligation to the beneficiary is not:  
(a) Dependent upon the existence or validity of any underlying transaction, or upon any other  
undertaking (including stand-by letters of credit or independent guarantees to which  
confirmations or counter-guarantees relate). 
2. International Chamber of Commerce (ICC)     
3. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG),2010, No.758. 
4. 5(A) «guarantee is by its nature independent of the underlying relationship and the 

application, and the guarantor is in no way concerned with or bound by such relationship. A 
reference in the guarantee to the underlying relationship for the purpose of identifying it does 
not change the independent nature of the guarantee. The undertaking of a guarantor to pay 
under the guarantee is not subject to claims or defences arising from any relationship other 
than a relationship between the guarantor and the beneficiary». 

 كه متقاضي و نفع ذي متقابل تعهدات از مستقل باب، اين موضوع نامه ضمانت از ناشي تعهدات«: تجارت ةاليح 837 ةماد. 5

 تعهد يا بطالن فسخ سقوط، و است معتبر صادركننده، برابر در متقاضي تعهد از مستقل همچنين و است اصلي قرارداد از ناشي

 هايي نامه ضمانت چنين صدور به مجاز اعتباري و مؤسسات مالي و ها بانك تنها. گردد نمي صادركننده برائت موجب اصلي

 .»باشند مي

 .269-272: 1390سلطاني، : ك.ر  از اين آرااي براي ديدن نمونه. 6
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، بدين معنا كه مبلغ و مدت تعهد پرداخت، شرايط (Davidson, 2010: 28) است نامه ضمانت
 مدارك ةر ارائ و شروط آن بستگي دارد و دنامه ضمانت به خود يكل به تعهد ةپرداخت و خاتم

 تعيين شده باشد و شرايط مقرر نامه ضمانت وجه، مدارك موجود بايد در خود ة مطالبمنظور به
  (Kelly-louw, 2009: 199). اسناد باشد ة نبايد چيزي فراتر از ارائنامه ضمانتدر 

 
 خواه و ضامن ضمانتابط بين  از رونامه ضمانتاستقالل . 2. 2

تجارت نيز مالحظه شد، با توجه به  ةاليح 837 ةو ماد) 758يو آر دي جي  (5 ة در مادچنانكه
 نفع ذي بايد مستقل از قرارداد پايه ميان تنها نه نامه ضمانت بانكي، ةنام ضمانتماهيت و كاركرد 

نه رو  ازاين. خواه نيز باشد خواه باشد، بلكه بايد مستقل از روابط بين ضامن و ضمانت ضمانتو 
قرار خواه از نمايندگي كه به ضامن اعطا كرده و نه قصور وي در خصوص  ضمانتاعراض 

 از  ضامن در خصوص خودداري عذر موجهي برايتواند مي نكدام چيه وجوه نزد ضامن، دادن
گونه اصالحيه نسبت به  با همين استدالل، اعتبار هر.  باشدنفع ذي به نامه ضمانتپرداخت وجه 

ندارد و نياز  خواهبه موافقت و رضايت ضمانت ، استنفع ذي نيازمند رضايت اگرچه نامه ضمانت
 حق خود را نسبت به نامه ضمانت اصالح متن ةعيت كه ضامن ممكن است در نتيجاين واق

 به نفع ذيخواه از دست بدهد، مانع از وصول وجه از سوي   وجه از جانب ضمانتبازپرداخت
 ورشكستگي نكهيارد مذكور  از مواتر مهم. شود ينم شده اصالح ةنام ضمانتموجب 
 ،داردن نامه ضمانتر پرداخت وجه دتأثيري  نامه ضمانتدليل ماهيت مستقل  بهخواه  ضمانت

 ,Hsin Hsu ( به ضامن منتقل شده استنامه ضمانت يريكارگ بهزيرا خطر ورشكستگي مذكور با 

(2006: 14 & 15.  
 در برخي شرايط و با توجه به ديآ يمشمار  بهتهاتر نيز كه يكي از اسباب سقوط تعهدات 

 خاتمه دهد يا نامه ضمانت وجه ة نسبت به مطالبنفع ذي حق  به ممكن است نامه ضمانتمتن 
مبني بر ابطال  ادعو و متعاقباً با طرح ود از پرداخت وجه آن شاينكه با استناد به آن موقتاً مانع

 ة نسبت به مطالبنفع ذي حق به قطعي طور به و صدور رأي نهايي در اين خصوص نامه ضمانت
 در قسمت . ايفا كند،و نقش خود را كه همان سقوط تعهد استد بخش پايان نامه ضمانتوجه 
  . پرداخته خواهد شدنامه ضمانتدر روابط ميان طرفين  اين مسئله به ليتفص بهبعد 

  
  استناد به تهاتر .3

نقد و خواه و ضامن  ترتيب جواز يا عدم جواز استناد به تهاتر از جانب ضمانت بهدر اين قسمت 
  .شود ميبررسي 
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  خواه ضمانتاستناد به تهاتر از جانب . 1 .3
كار  طلبنامه ضمانت نفع ذيخواه بنا به هر دليلي از  ضمانت نامه ضمانتچه پس از صدور چنان

 هنكياشود، خواه طلب مذكور ناشي از قرارداد پايه يا هر رويداد حقوقي ديگر باشد، با توجه به 
 خواه و در اثر تهاتر ميان طلب حادث و دين سابق، تعهد ضمانتدهد يمتهاتر به حكم قانون رخ 
 را از مطالبه و وصول نفع ذي تواند مي خواه، بايد ديد آيا ضمانتشود يمبه پرداخت وجه ساقط 

  ؟كند بانكي منع ةنام ضمانتوجه 
 ةپروند در . بود1وارنر  اشتاين ماير عليهة مطرح در اين زمينه پرونديها پرونده يكي از 

 به 3 براي خريد سهام سرمايهها نهيهز پرداخت منظور به 2مذكور اشتاين ماير چندين سفته
 تهيه و ها سفتهاي تضمين پرداخت  نيز بر4خواندگان تحويل داد و يك اعتبار اسنادي تضميني

وليت و ئ تا هر ميزان ضرر و زيان، مسداد يماجازه  به اشتاين ماير ها سفتهيكي از . تسليم كرد
اشتاين ماير با . دكنتهاتر ، وجود آمده باشد به يا در ارتباط با آن كه از قرارداد پايهرا خسارتي 

ن ادعا كه وارنر نسبت به افشاي حقايق مؤثر بر ارزش سهام قصور كرده، حق خود را در اي
 منع وارنر از مطالبه به موجب اعتبار اسنادي زمينة در 5خصوص تهاتر اعمال و يك قرار موقت

ر موقت كه قرا كردا در تأييد قرار منع موقت بيان يدادگاه استيناف كاليفرن. تضميني تقاضا كرد
 مورد ة اظهارية را از ارائنفع ذي گشايشگر را در خصوص پرداخت منع كند، صرفاً نكهيا يجا به

 جداي از قرارداد تواند مي، زيرا بين اشتاين ماير و وارنر اعتبار اسنادي تضميني ندكن يمنياز منع 
.  اين دو جزئي از قرارداد فروش را تشكيل داده بودندكه چنان تفسير شود، همها سفتهپايه و 

 حق اشتاين ،شود يم با مطالبه و وصول وجه اعتبار اسنادي تضميني به وارنر اجازه داده نكهيا
  . خواهد بودآور شگفت و رعادالنهيغ، دكنماير را در خصوص اعمال تهاتر با حيله پايمال 

 ويژگي اعتبارات اسنادي تضميني و نيتر مهمكه را رأي مذكور اصل استقالل 
 مورد انتقاد حقوقدانان و مفسران شدت به و انگاشت يم ناديده ، بانكي استهاي نامه ضمانت

 بانكي و اعتبارات اسنادي تضميني همانند هاي نامه ضمانتدر واقع . آمريكايي قرار گرفت
 تعهد خود بسيار حياتي و مهم است كه ضامن. نداتيبااهم در تجارت ،6اعتبارات اسنادي تجاري

با توجه به اهميت اين موضوع و نيز جريان اصل   پرداخت كند،نامه ضمانت براساسرا 

                                                            
1. Steinmeyer v. Warner Consolidated Corp.(1974). Available at:  
http://ca.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19741016_0040192.CA.htm/qx 
2. Promissory note  
3. Capital stock  
4. Stand-By letter of credit 

بانكي و اعتبار اسنادي تضميني مترادف هستند، فلذا هر دوي آنها در ماهيت مستقل و اسنادي از لحاظ حقوقي ضمانت نامه 
  ;Xiang, 2010: 55).149: 1392مافي و فالح، (بوده و مي توانند به جاي يكديگر بكار گرفته شوند 

5. Interim injuction  
6. Commercial letters of credit 
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، حتي اگر طلب مذكور نيز از قرارداد پايه نفع ذي و خواه ضمانتمابين فيل در روابط استقال
 ضامن را از تعهد پرداخت با اين حقيقت كه ادعا و تواند ميخواه ن ضمانت ،ناشي شده باشد

در حقيقت با توجه به .  (Hsin Hsu, 2006: 10 & 11)دكن منع ، داردنفع ذيطلب متقابلي عليه 
 با طرح ادعاي تهاتر از دادگاه قرار منع تواند ميخواه ن ضمانت بانكي، ةنام ضمانتمستقل بودن 

 و بانك اخذ كند يا اينكه رأساً نفع ذيترتيب عليه   بهنامه ضمانتموقت مطالبه و پرداخت وجه 
  . )278: 1392شيروي، (د ورزاجتناب  نامه ضمانتكه از پرداخت وجه د كنك تقاضا از بان

مقرر داشته كه تعهد ضامن به پرداخت مبلغ  5 ةدر ماد» 758و آر دي جي ي «اگرچه
 ، نيستنفع ذي و غير از دفاعيات مطرح ميان ضامن به تابع هيچ دفاع و ادعايي نامه ضمانت

خواه را فاقد اثر دانسته، اما كنوانسيون در خصوص جواز يا  ضمانتدفاعيات مطرح از جانب 
 كنوانسيون سينو شيپدر روند . خواه مسكوت است ضمانتعدم جواز استناد به تهاتر از جانب 

 خود را در مورد آثار جواز استناد به تهاتر بر يها ينگران اينكه كارگروه كنوانسيون بانيز 
ك قاضي انگليسي عضو كارگروه مذكور ي بانكي ابراز كرد، هاي نامه ضمانت 1كاركرد نقدي

 هاي نامه ضمانتچنين تهاتري در خصوص اعتبارات اسنادي و دن كر مستثنااستدالل كرد كه 
 ،استاين اسناد شبيه   كه بسيار2 در خصوص براتچراكه است، رعادالنهيغبانكي عجيب و 

 بدهكار مابين فيدر برات در روابط شخصي . (Taylor, 2010: 130)د كر به تهاتر استناد توان يم
 در تواند ميمتعهد سند  رو ازاين، دشو مي ايرادات جاري ن آن، اصل عدم توجه بهةبرات و دارند
 با. )112: 1389اسكيني، (د كن عدم پرداخت وجه برات به تهاتر استناد منظور به بالفصل ةمقابل دارند

 از اصل عدم توجه به نظر صرف تواند مياينكه در برات و ديگر اسناد تجاري متعهد سند 
الذمه شود،  بري بالفصل به تهاتر توسل جويد و از تعهد پرداخت ةايرادات، در مقابل دارند

، زيرا برخالف برات و دكر بانكي تصور هاي نامه ضمانت مورد چنين فرضي را در توان ينم
 شخص ثالثي توسط نامه ضمانتيماً ميان خريدار و فروشنده است، ديگر اسناد تجاري كه مستق

گونه ايراد و ادعايي كه از قرارداد   اعطا شده كه از استناد به هرنفع ذيبا اين هدف به ) ضامن(
خواه با فراهم كردن  مانتض نكهيا بر عالوه.  از جمله تهاتر اجتناب شود،رديگ يمپايه نشأت 

 ضمني موافقت خود را در خصوص اينكه وي طور به، نفع ذي به نفع يا نامه ضمانتچنين 
 مطرح نخواهد نامه ضمانت از مطالبه و وصول وجه نفع ذي منع منظور بهتهاتر يا ادعاي متقابلي 

بنابراين جواز استناد به تهاتر از سوي . (Hsin Hsu, 2006: 11) اعالم داشته است ،كرد
 ناشي شده باشد، برخالف اصل استقالل خواه حتي اگر طلب وي از قرارداد پايه ضمانت
 چنين جوازي كاركرد ،عبارت ديگر به . بانكي و اعتبارات اسنادي تضميني استهاي نامه ضمانت

                                                            
1. Liquidity function  
2. Bill of exchange  
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 يها تيفعال اين اسناد در يريكارگ به و سبب عدم سازد يم منتفي يكل به بانكي را ةنام ضمانت
  .شود يمتجاري 

، اما در فرض مورد بحث دهد يماين گفته نيز صحيح است كه تهاتر به حكم قانون روي 
 است و پس از پرداخت وجه از سوي نفع ذيخواه و  انتضم ةتعهد ضامن مستقل از رابط

خواه بايد دعواي خود را در خصوص طلب ادعايي و استرداد وجوه  ضمانت، نفع ذيضامن به 
در حقوق ايران نيز با توجه به پذيرش اصل استقالل در . كند مطرح نفع ذيعليه  شده پرداخت

بايد قائل به عدم جواز ) ريالي( بانكي ةنام ضمانترت و دستورالعمل ناظر بر  تجاةاليح
  .خواه از استناد به تهاتر شد ضمانت

  
  استناد به تهاتر از جانب ضامن . 2. 3

 نامه ضمانتخت وجه ، يكي از مواردي كه امكان دارد براي خودداري از پردايمگفتكه طور همان
  . از سوي ضامن ادعا شود، استناد به تهاتر است

شده در   مطرحيها دگاهيد دارد، زيرا  نياز به توجه خاصينفع ذيتهاتر با طلب بانك از 
  .(Bertrams, 2004: 318) ندا  متشتتشدت به قضايي ة حقوقي و روييها نوشته
 نفع ذي وجه از جانب ة مطالبكه درصورتي  كهبحث اصلي در اين خصوص آن است 

 صورت گرفته باشد و استناد به تهاتر نيز در نامه ضمانتمنطبق با قيود و شروط مذكور در 
 نامه ضمانت آيا بانك براي عدم پرداخت وجه  منع نشده باشد،يا جداگانه يا توافق نامه ضمانت

  ؟ دكن را با طلب خود از وي تهاتر نامه ضمانت طلب ناشي از تواند مي، نفع ذيبه 
 دفاع در مقابل عنوان به ساخت، اگر تهاتر خاطرنشاندر اين خصوص در بدو امر بايد 

و از سوي  اشدب نفع ذياز باشد، بايد مربوط به ادعاهاي متقابل بانك در برابر پرداخت مج
مجاز بودن بانك به ( نيز طلب انكار نشده و قطعي باشد، در غير اين صورت، اين دفاع نفع ذي

ر يكي از خواهد شد و اين اممنجر  دادرسي ةبه اطال) استناد به تهاتر با طلبي كه مسلم نباشد
كه همان پرداخت فوري به محض تحقق يافتن مفاد و شروط ضمانت   راها نامه ضمانتاهداف 
در واقع در قواعد عمومي تهاتر ميان طلب مسلم و قطعي و . (Ibid) سازد يم كأن لم يكن ،است

 ،رسيدگي قضايي ضرورت دارد اثبات آن منظور بهديني كه مورد انكار طرف مقابل است و 
 بانكي هاي نامه ضمانت در آنكه  حال، )250: 1390كاتوزيان، ( به دفاع تهاتر توسل جست توان ينم

بر قواعد عمومي تهاتر، جواز استناد به تهاتر با طلب غيرقطعي و مورد انكار هدف  عالوه
  .انگارد يم ناديده يكل به را ها نامه ضمانت دوشرطيق يبپرداخت فوري و 

 اعالم داشته صراحت به مجاز بودن استناد به تهاتر را نامه ضمانت در مواردي كه خود 
ف  كه هد را صريح طرفين نياز به هر تفسيرية، زيرا اراددشو مي خاصي مطرح نةمسئلاست، 
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، اما مشكلي كه برد يم از بين ،جواز يا عدم جواز استناد بانك به تهاتر استدن كرآن مشخص 
 حاوي عبارات صريح و ندرت به ها نامه ضمانتدر اين خصوص وجود دارد اين است كه 

رداخت در اولين مطالبه و پ«عبارات كلي مانند . ندروشني در خصوص جواز استناد به تهاتر
 هاي نامه ضمانتصرفاً بر ماهيت مستقل  1» اعتراضي انجام خواهد شدگونه چيهبدون 

 مفهوم عدم جواز استناد به تهاتر را القا چنين عباراتياغلب  و دورز يمعندالمطالبه تأكيد 
در صورت مطالبه براي پرداخت وجه، وجه  «دكن يمي كه بيان  عبارت،از سوي ديگر. كند نمي

كه د شو تفسير گونه نيا تواند مياحتماالً   نيز2» در اختيار شما قرار داده خواهد شدنامه ضمانت
بر ماهيت مستقل  فقط اين قبيل عبارات ،كه بيان شدگونه همانمانع تهاتر شود، اما 

 عندالمطالبه و صورت به نامه ضمانتاين امر كه . كند يم بانكي تأكيد هاي نامه ضمانت
 قابل پرداخت است، تكليف قابل استناد بودن يا نبودن تهاتر از طرف ضامن را دوشرطيق يب

 بودن آن دوشرطيق يب و نامه ضمانت، زيرا ماهيت مستقل (Bertrams, 2004: 318) دكن ينمروشن 
 بدون نياز به اثبات نامه ضمانت ادعاي خود را در وصول وجه نفع ذيصرفاً بدين معناست كه 

 و وي مطالبه دارد خواهگونه اختالف بين ضمانت  از هرنظر صرفخواه و  ضمانتتخلف 
  .)158: 1369پور،  فتحي(

 از واگذارشدهنه طلب (موضوع تهاتر از سوي بانك به موجب طلب متقابل خود بانك 
 كه تمام مراحل دادرسي را تا ديوان عالي يا پرونده جامعي در طور به)  به بانكخواهضمانت

 مذكور، در ابتدا دادگاه بدوي قائل به عدم جواز ةدر پروند. ، تحليل شده استدكرآلمان طي 
 طرفين درگير ةاستناد به تهاتر از جانب بانك شد و رأي خود را بر توازن منافع متعارض هم

 بلكه بانك ، نيستنفع ذي صرفاً قرارداد ميان بانك و نامه ضمانتو اظهار داشت كه د كرمبتني 
 رو ازاين به وي واگذار شده است، خواه اجراي تكليفي است كه از جانب ضمانتدار عهده
بر  عالوه. دهد قرار مدنظر نبايد منافع خويش را ،كند يمكه بانك تكليف مذكور را اجرا  زماني

 بانكي نيز ايجاب ةنام ضمانتكاركرد نقدي  كه در تضمين وجود دارد و نفع ذياين، منافع 
 از طريق تهاتر بانك با بدهي نفع ذي نكهيا عيناً دريافت گردد، نه نامه ضمانت كه وجه دكن يم

تناد نظر دادگاه بدوي اگر بانك مجاز به اس براساس.  خود برسدحق  بهسابقي كه به بانك داشته 
 مذكور ةدر پرونداست  شايان ذكر. شود يم اثر يب نامه ضمانتبه تهاتر باشد، كاركرد نقدي 

 به بانك نامه ضمانت بودند و حقوق ناشي از شده  اعالم هر دو ورشكسته خواه و ضمانتنفع ذي
دليل ادعاي تهاتر از سوي ضامن و عدم  بهاليه بود كه  قل شده بود و اين بانك منتقل منتنفع ذي

 و نفع ذيدادگاه بدوي ورشكستگي . دكر طرح دعوا ي از جانب ونامه ضمانتپرداخت وجه 

                                                            
1. Payment will be made on first demand without objections 
2. In the event of demand for payment the amount will be put at your disposal  
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 يك اصل مهم عنوان به اگرچهمرتبط دانست، اما دادگاه تجديد نظر  را غيرخواهضمانت
رأي دادگاه ، دكن به تهاتر استناد نامه ضمانتدليل كاركرد نقدي  به تواند مي كه بانك نرفتيپذ يم

دادگاه تجديد نظر اظهار داشت .  نقض كرد، خاصي كه مطرح شده بودهايبدوي را بنا به نظر
و د كن به تهاتر استناد نكهيا مگر ، نخواهد بودنفع ذيقابل خود از ضامن قادر به وصول طلب مت

 و نفع ذيدليل ورشكستگي  به 1»اول بپرداز، سپس مجادله كن«نيز بر اين عقيده بود كه اصل 
ن استدالل كه اختالف در نظر با اي  دادگاه تجديدنهايتدر .  تحقق يابدتوانسته ينم خواهضمانت

، جواز استناد به تهاتر را در رأي خود نفع ذي و خواهحقيقت ميان دو بانك بوده، نه ميان ضمانت
در نهايت . بوده شد ديگري، اما به موجب داليل ديگر تأييد ةاين رأي در پروند. مقرر داشت
 حسب قاعده، بانك در خصوص طلب خود آلمان در حكم خود مقرر داشت كهديوان عالي 

نظر،  ديوان عالي برخالف دادگاه تجديد.  ممنوع از استناد به تهاتر نيست،كه مسلم و نقد باشد
رأي خود را بر اوضاع و احوال خاص پرونده مبتني نساخت و مقدمتاً بر نقش تضمين بودن 

 در صورت نفع ذي آنچه از حقوقي بيشتر ةنام ضمانتو اظهار داشت كه د كر اتكا نامه ضمانت
. كند ينم ايجاد ،دكن يم تحصيل نامه ضمانت وصول وجه، از مبلغ منظور بهاجراي عادي مطالبه 

 نامه ضمانتدي مبلغ  هيچ حقي نسبت به وصول نقنفع ذيكه د شدر اين زمينه ديوان متذكر 
 & Bertrams, 2004: 319) (ديآ يمدست  بهندارد، مضافاً اينكه كاركرد نقدي از طريق تهاتر نيز 

320(.  

ند كه بانك صرف نظر ا مذكور برخي تا بدان جا با استدالل دادگاه بدوي موافقة پرونددر 
 نفع ذي در خصوص مطالبات متقابل خود در مقابل خواه ضمانت يانفع ذياز ورشكستگي 

از سوي ديگر استدالل دادگاه تجديد نظر را براي تجويز تهاتر . دكن به تهاتر استناد تواند مين
، بلكه كند ينم مترتب اثري نفع ذي كه تهاتر بر روابط ميان ضامن و اند دانستهبدين دليل معتبر 

 :Ibid( بدان منقل شده مؤثر استنامه ضمانتبر روابط ميان بانك ضامن و بانك ديگري كه 

320( . 

، بايد اين جواز را در ويمشقائل به جواز استناد به تهاتر در حقيقت مطابق نظر مذكور، اگر 
 نبايد آن را نفع ذيدر روابط ميان ضامن و  رو ازايننست، روابط ميان دو بانك نافذ و معتبر دا

  .نافذ شناخت
 بايد قائل به جواز استناد به تهاتر از جانب ضامن بود و نبايد آن رسد يمنظر  به در مجموع

 نامه ضمانتاستقالل  در بيان وصف اصل چنانكه. را صرفاً در روابط ميان دو بانك نافذ شناخت
خواه  ، مستقل از قرارداد پايه بين ضمانتنامه ضمانتگفته شد، تعهد پرداخت ضامن در رابطه با 

خواه است، در غير اين صورت هر  ضمانت بين ضامن و نامه ضمانت و قرارداد صدور نفع ذيو 

                                                            
1. Pay first, argue latter  
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 . قابل استناد است، وجود داشته باشدنفع ذي خود ضامن و مابين في ةدفاعي كه در رابط
نيز تعهد ضامن به پرداخت مبلغ » 758يو آر دي جي  «5 ةماد »الف«بند   مطابق ذيلكه  چنانهم

ن و  بين ضامة ديگري غير از رابطةات ناشي از هيچ رابطي تابع ادعاها و دفاعنامه ضمانت
 يكي از دفاعياتي كه ممكن است از نفع ذي ضامن و مابين فيدر روابط  رو ازاين، يستن، نفع ذي

 ضمني جواز طور به» 758يو آر دي جي  «اگرچه. استناد به تهاتر است ،دشوسوي ضامن مطرح 
 قائل صراحت بهكنوانسيون در فرض مورد بحث اشته، استناد به تهاتر از جانب ضامن را مقرر د

 كه درصورتي كنوانسيون مقرر داشته 18 ةماد .به جواز استناد به تهاتر از جانب ضامن شده است
گشايشگر /  توسط ضامننامه ضمانت خالف آن مقرر نشده باشد يا در خارج از نامه ضمانتدر 
 تواند ميگشايشگر /  در خصوص عدم جواز استناد به تهاتر توافق نشده باشد، ضامننفع ذيو 

 ة اليح863 ةماد 3 در حقوق ايران نيز بند 1.با استناد به تهاتر از تعهد پرداخت بري گردد
 حق نفع ذيكه   است را يكي از مواردي برشمردهنفع ذيتجارت تهاتر بين صادركننده و 

  . را نخواهد داشتنامه ضمانت وجه ةمطالب
  
  اسقاط حق تهاتر. 1. 2. 3

 پنداشت كه قواعد تهاتر از قواعد امري  كنوانسيون نيز آشكار است، نبايد18 ة از مادچنانكه
، دش با توافق خصوصي مانع تهاتر توان ينم رو ازاينبوده و با نظم عمومي در ارتباط است و 

 مانع اجراي توان يمو با توافق خصوصي  استعكس قواعد تهاتر از قواعد تكميلي ربلكه ب
در حقيقت حق استناد به تهاتر از اصل آزادي . )181: 1392؛ شهيدي، 419: 1382كاتوزيان، (د شتهاتر 

 با توافق حق اعمال و استناد به تهاتر را از توانند يمطرفين  رو ازاين ،رديگ يم نشأت 2قراردادها
نيز در فهرستي كه  )اي بي اي( 3كانون وكالي آمريكا.  (Berger, 2005: 111)ندكنيكديگر سلب 

 مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني هاي نامه ضمانت در خصوص كنوانسيون ناپذير تغييراز مواد
  تهاتر است، از مواد امري ومورددر  كنوانسيون مذكور را كه 18 ةمادارائه كرده است، 

 (,Saleebyدكر خالف آن را توافق توان يم رو ازاين و  است كنوانسيون تلقي نكردهناپذيرتغيير

(2010: 147 . 

  
   جواز تهاتر از جانب ضامن نسبت به اصل استقاللي يا عدم استثنااستثنا. 2. 2. 3

چه حق اعمال و استناد به تهاتر از سوي ضامن ساقط نشده باشد، در فرض مورد بحث، چنان

                                                            
1.18 «Unless otherwise stipulated in the undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and thebeneficiary, the guarantor/issuer may discharge the payment 
obligation under the undertaking byavailing itself of a right of set-off.… .»   
2. General priniciple of freedom of contracts  
3. American Bar Association(ABA)  
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الذمه گردد، سؤالي  بري نامه ضمانت با توسل به تهاتر از تعهد پرداخت به موجب تواند ميوي 
ي ي استثنا اين است كه آيا جواز تهاتر از جانب ضامن را بايد دشو ميكه در اين زمينه مطرح 
   بانكي دانست؟ةنام ضمانتنسبت به اصل استقالل 

سبت به اصل استقالل ي ني مطلق بيان شده كه تهاتر از جانب ضامن استثناطور بهگاهي 
، به اين دليل كه معناي اصل استقالل اين است كه تعهد شد نيز بيان شتريپ چنانكهاست، اما 

 و قرارداد صدور ضمانت ميان ضامن و نفع ذي و خواهضامن مستقل از قرارداد پايه ميان ضمانت
 نسبت  يك استثناعنوان به رسميت شناختن تهاتر توسط ضامن  بهرو نيازاخواه است،  ضمانت

 اگرچه ،عبارت ديگر به (Hsin Hsu, 2006: 18). به اصل استقالل از لحاظ مفهومي نامناسب است
 مذكور از روابط دريگ يم نشأت نامه ضمانت كه از خود نفع ذي ضامن و مابين فيحقوقي  ةرابط

 ة، مستقل است، اما در رابطشود يم ناشي نامه ضمانتكه از قرارداد پايه و قرارداد صدور 
 به توانند يم حقوقي ديگر ميان دو شخص، طرفين ة مانند هر رابطنفع ذي ضامن و مابين في

 اخير يها سال در نكهيا در حقيقت با.  توسل جويند،ه در دسترس دارندايرادات و دفاعياتي ك
 مبتني بر سيستم  قضايي برخي از كشورهاةاستثنائات جديدي نسبت به اصل استقالل در روي

 به رسميت ي تنها استثنا،2استه شد مطرح 1»خالف وجدان بودن«ال تحت عنوان  كامن
 است 3»تقلب «، شده استپذيرفته نسبت به اصل استقالل كه در اغلب كشورها شده شناخته

(kelly-Louw, 2009: 200)پايه و نيز در فرضي كه ة، كه با توجه به حقايق قرارداد يا معامل 
 مانع از مطالبه و توان يم ، اسناد مجعول را ارائه كرده باشدنامه ضمانت وجه ة در مطالبنفع ذي

ي ي استثناعنوان به تهاتر از جانب ضامن را توان ينم رو ازاين شد، نامه ضمانتپرداخت وجه 
 . نسبت به اصل استقالل تلقي كرد

  
 تهاتر از جانب ضامن متقابل. 3. 2. 3

 كه يك دكن يم فروشنده يا كارفرما از خريدار يا پيمانكار تقاضا يالملل نيبدر قراردادهاي 
 از بانكي در يا نامه ضمانتيا پيمانكار درخواست صدور خريدار . دكنارائه  بانكي ةنام ضمانت

به نفع بانكي واقع در كشور محل فروشنده  را يا نامه ضمانت، بانك مذكور كند يمكشور خود 
 را با توجه به يا نامه ضمانتنخست سپس بانك اخيرالذكر . دكن يميا كارفرما صادر 

 را كه يا نامه ضمانت. كند يم بانك نخست صادر و به فروشنده يا كارفرما تسليم ةنام ضمانت

                                                            
1. Unconscionability 

-SP Wong, 2000:pp: 132-193; Davidson, 2012: pp. 192) :ك.ر تفصيلي در اين خصوص ةمنظور مطالع به. 2

204;  
 Johns and.Blodget, 2011: pp. 310-328). 
3. Fraud  
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 كند يم را كه بانك دوم صادر يا نامه ضمانت و 1 متقابلةنام ضمانت ،دكن يمت صادر بانك نخس
 و 3به ضامن نخست ضامن متقابل.  (Schmittoff, 1990: 448)نامند يم يا اصلي 2 اوليهةنام ضمانت

 اين دشو ميمطرح ه زمينسؤالي كه در اين . شود يمته  گف4به ضامن دوم ضامن اصلي يا اوليه
 عدم پرداخت منظور به در مقابل ضامن اصلي يا اوليه تواند مياست كه آيا ضامن متقابل نيز 

  ؟دكن متقابل به تهاتر استناد ةنام ضمانتوجه 
، بانك يالملل نيب بانكداري ة متقابل يا رويةنام ضمانتدر  خاصي ةدر صورت فقدان مقرر

گونه طلب متقابل  مجاز به استناد به تهاتر با هر دباي) بانك اول يا ضامن متقابل (دستوردهنده
يو آر دي جي  «5 ةماد »ب«بند (Bertrams, 2004: 323).  خود در برابر بانك صادركننده باشد

 »الف« بند 5.نيز ايرادات ميان ضامن متقابل و ضامن اصلي را قابل استناد دانسته است» 758
 متقابل نيز مشمول ةنام ضمانتكه ده كر تعريف يا گونه به را نامه ضمانت كنوانسيون نيز 6ة ماد
 اصلي از جمله استناد به تهاتر ةنام ضمانتمامي مباحثي كه در خصوص  و لذا تدشو ميآن 

 . متقابل نيز جاري استةنام ضمانت مورددر  ،هشدمطرح 

 كنوانسيون 18 ةماد با توجه به نفع ذي گفته شد، اعمال تهاتر بانك در مقابل چنانكهدر واقع 
 با استناد تواند مينيز ) ضامن متقابل( متقابل بانك دستوردهنده ةنام ضمانتدر .  استريذپ امكان

 ةنام ضمانتاز پرداخت وجه ) ضامن اصلي(  متقابلةنام ضمانت نفع ذيبه طلب پيشين خود از 
 فرض پيشين، امكان استناد به تهاتر از جانب مانند  بهدر اين خصوص . دورزمتقابل خودداري 

 و اصول كند ينم متقابل با اصل استقالل تعارضي پيدا ةنام ضمانت نفع ذيضامن متقابل در برابر 
  .دشو ميكلي تهاتر اعمال 

  
  خواه به وي ضمانتشده از جانب رتهاتر ضامن با استناد به طلب واگذا. 4. 2. 3

 دارد نفع ذيخواه حق ندارد به استناد وقوع تهاتر ميان طلب خود كه از  ضمانتكه  درست است
ترتيب از مطالبه و پرداخت وجه به  به يا ضامن را نفع ذيو دين سابقي كه به وي داشته است 

 با واگذاري تواند ميخواه   كه آيا ضمانتدشو مي اين سؤال مطرح د، منع كننامه ضمانتموجب 
                                                            

1. Counter guarantee  
2. Primary guarantee  
3. Counter guarantor  
4. Primary guarantor  
5. 5) B. «A counter-guarantee is by its nature independent of the guarantee, the underlying 

relationship, the application and any other counter-guarantee to which it relates, and the 
counter-guarantor is in no way concerned with or bound by such relationship. A reference in 
the counter-guarantee to the underlying relationship for the purpose of identifying it does not 
change the independent nature of the counter-guarantee. The undertaking of a counter-
guarantor to pay under the counter-guarantee is not subject to claims or defences arising from 
any relationship other than a relationship between the counter-guarantor and the guarantor or 
other counter-guarantor to whom the counter-guarantee is issued». 
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عدم امكان استناد به تهاتر از جانب (طلب و ادعاي متقابل خود به ضامن بر اين مانع حقوقي 
  ؟كندغلبه ) خواه ضمانت

 و موضوع رديگ يم قرار دهنده انتقالاليه در جايگاه   كه منتقلگفت دبايدر اين خصوص 
اليه نبايد بيشتر از   حق منتقلرو نيازا و ابدي يماليه، انتقال   به منتقلها يكاستانتقال با تمام كم و 

: دارد يمكلي است كه بيان  ةقاعدبر اين، اين نظر مطابق با   باشد، عالوهدهنده انتقالحق 
خواه با توجه به اصل  ضمانت ،1» آنچه را كه مالكش نيست به ديگري بدهدتواند مي نكس چيه«

 پيش از واگذاري طلب خود به ضامن نفع ذي ة دفاع تهاتر را در برابر مطالبتواند مياستقالل ن
و ضامن نيز بايد تحت د شوپس از واگذاري نيز اين ممنوعيت بايد اعمال  رو ازاينمطرح كند، 

 قضايي امكان ة حقوقي و روييها نوشتهدر واقع . (Hsin Hsu, 2006: 11)همان محدوديت باشد 
دليل خود را بر  و  كردهخواه را رد  ضمانتشده از جانب تهاتر ضامن با توجه به طلب واگذار

 بانكي ةنام ضمانت يياكاركاهش اعتبار و  موجب كه چنين امكاني اند دهكراين امر مبتني 
 كنوانسيون نيز مؤيد اين امر است كه بانك 18 ةذيل ماد. (Bertrams, 2004: 322) دشو مي
 داشته و اين طلب را به بانك واگذار نفع ذيخواه از  ضمانت با توجه به طلبي كه تواند مين

مذكور اصل قابليت استناد به تهاتر و  ةماد 2.دكن به تهاتر استناد نفع ذيكرده است، در مقابل 
 آن را بيان داشته و فرض مورد بحث را مشمول استثناي اصل قابليت استناد به تهاتر از ياستثنا

 دهشن ينيب شيپدر حقوق ايران نيز اگرچه اين فرض . گشايشگر قرار داده است/ انب ضامنج
 همانند كنوانسيون بايد قائل به 3يمقام قائمبا توجه به اصل استقالل و قواعد حاكم بر  ،است

  .عدم جواز چنين اقدامي بود
  

  يريگ جهينت .4
 كه ينحو به، رديگ يبرم بانكي بخش مهم و الينفكي از روابط تجاري را در هاي نامه ضمانت
و طرفين قرارداد نيز در معرض مخاطرات شود  مي عمالً روابط تجاري مختل آنهابدون 
، اصل كندي را ايفا ناپذيرانكار چنين نقش هنام ضمانت سبب شده آنچه. رنديگ يم قرار يا بالقوه

 است و آن را از ضمان تبعي نامه ضمانت ويژگي نيتر مهم بانكي است كه ةنام ضمانتاستقالل 
 ة بانكي از روابط پايةنام ضمانتمفهوم جامع و كامل اصل مذكور اين است كه . سازد يممتمايز 

خواه و ضامن در خصوص  ضمانت مابين في و نيز از روابط نفع ذيخواه و  ضمانت مابين في

                                                            
1. He who has not can not give  
2. Unless otherwise stipulated in the undertaking or elsewhere agreed by the guarantor/issuer 
and thebeneficiary, the guarantor/issuer may discharge the payment obligation under the 
undertaking byavailing itself of a right of set-off, except with any claim assigned to it by the 
principal/applicant or theinstructing party.  

 .167: 1389صفايي،  :ك.رمقام و انواع آن  در خصوص مفهوم قائم. 3
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 اصل مذكور عدم امكان استناد به ايرادات ة نتيجنيتر مهم. ، مستقل استنامه ضمانتصدور 
 مابين في است، اما در روابط نامه ضمانتدر خصوص پرداخت وجه  ورذكمناشي از روابط 

 به ايرادات و دفاعياتي توانند يم طرفين ،شود يم ناشي نامه ضمانت كه از خود نفع ذيضامن و 
 صحيح و معتبر ة تمامي شرايط يك مطالبنفع ذي كه درصورتي. كه در اختيار دارند استناد جويند

 منع و عدم منظور بهخواه و ضامن  ضمانت يكي از ايراداتي كه از جانب ،را رعايت كرده باشد
با توجه به مفهوم اصل . ، تهاتر استدشو ممكن است مطرح نامه ضمانتپرداخت وجه 

 از قرارداد پايه نيز نشأت گرفته باشد، نفع ذياگر طلب وي از خواه حتي  ضمانتاستقالل، 
، مضافاً اينكه دكن به تهاتر استناد نامه ضمانت منع و عدم پرداخت وجه منظور به دتوان ينم

حاً موافقت خود را در  مستقل بانكي تلويةنام ضمانت خود نيز با درخواست صدور خواهضمانت
 آن درصدد خواهگاهي ضمانت. خصوص عدم استناد به ايرادات از جمله تهاتر اعالم داشته است

 با انتقال طلب خود به ضامن بر اين مانع ،دكن به تهاتر استناد تواند مي خود ناگرچهاست كه 
ن طريق نيز طلب يو از اد شو نفع ذي به نامه ضمانتوجه حقوقي فائق آيد و مانع از پرداخت 

اليه بيشتر از حقوق   كه حقوق منتقلگفتخود را وصول كند، در اين خصوص بايد 
به خواه  ضمانتشده از جانب ضامن نيز با توجه به طلب واگذار رو ازاينست و ي ندهنده انتقال
ده كر ينيب شيپ، كنوانسيون نيز اين فرض را دكن به تهاتر استناد نفع ذي در مقابل تواند ميوي ن
  . است

 ضامن و مابين في، ايرادات و دفاعيات شد نيز بيان نامه ضمانت در مفهوم استقالل چنانكه
 مستثنا حقوقي ديگر قابل استناد است و دفاع تهاتر نيز از اين قاعده ةد هر رابط مانننفع ذي
 و داخلي نيز جواز استناد به تهاتر مقرر شده است، يالملل نيبقواعد و مقررات ن بيدر . ستين

 تجارت مصوب ةح ضمني و كنوانسيون و اليطور به» 758يو آر دي جي «در اين خصوص 
  . اند داشته جواز استناد به تهاتر از جانب ضامن را مقرر صراحت به 1391

 حق نامه ضمانت در خود توانند يم كه قواعد تهاتر از قواعد تكميلي است، طرفين از آنجا
 توان ينمبه تهاتر از جانب ضامن را جواز استناد . دكنناستناد به تهاتر از جانب ضامن را سلب 

 استثنايي نسبت به اصل استقالل تلقي كرد، بلكه اتفاقاً چنين جوازي با اصل استقالل منزلة به
 اصلي اصل مذكور كه همان عدم امكان استناد به ايرادات ناشي از ةمطابقت دارد و از نتيج

  .رديگ يم نشأت ، استخواه از جانب ضامن و ضمانتنامه ضمانتقرارداد پايه و قرارداد صدور 
  
   و مĤخذمنابع
  يفارس) الف

 .سمت: تهران چهاردهم، چ .)چك و حامل وجه در اسناد انبار، قبض سفته، برات، (تجارت حقوق .)1389 (عايرب ،ينياسك .1
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 پژوهش ةفصلنام .»الملل نيب تجارت و رانيا حقوق ه،يامام فقه در تهاتر« .)1393 (فاطمه دهيس زبرجد، ؛ديمج ان،يسرباز. 2
 .1 ش ،اول سال ،غرب و اسالم حقوقي قيتطب

  .ميزان:  اول، تهرانچ ،حقوق بانكي .)1390(سلطاني، محمد . 3
  .5 ، ش2 ة، دور پژوهش حقوق خصوصيةفصلنام .» بانكينامه ضمانته  وجةمطالب« .)1392 (---------- . 4
  .  مجد: هفتم، تهران چ.سقوط تعهدات .)1392(شهيدي، مهدي . 5
 .سمت:  پنجم، تهران چ.الملل نيبحقوق تجارت  .)1392(شيروي، عبدالحسين . 6

  .زانيم: تهران هشتم، چ .قراردادهاي عموم قواعد .)1389 (نيحس ديس ،ييصفا. 7
 .13 ، شيالملل نيب حقوقي دفتر خدمات حقوقي ةمجل .»يالملل نيبضمانت در معامالت « .)1369(پور، علي  فتحي. 8

 .ميزان:  دوم، تهرانچ . عمومي تعهداتةنظري: حقوق مدني .)1382(كاتوزيان، ناصر . 9

  .زانيم: تهران نهم،و ستيب چ .يكنوني حقوق نظم دري مدن قانون .)1390 (----------- .10
  .17و16 ، ش تحقيقات حقوقيةمجل .» بانكيةنام ضمانت« .)1375و1374(كاشاني، محمود . 11
 .»الملل نيب اسنادي و ضمانتي اعتبار اسنادي تضميني در حقوق تجارت يها صهيخص« .)1392(فالح، مهدي  ؛مافي، همايون. 12

 .2 ، ش17 ة حقوق تطبيقي، دوريها پژوهش

 حقوقي دفتر ةمجل .»متحده اياالت -  ديوان داوري دعاوي ايرانةوي بانكي در رهاي نامه ضمانت« .)1375( محبي، محسن .13
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