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  مقدمه 
 يبازرگـان  يروابـط قـرارداد   ينـه در زم يبانك يجرا ياز ابزارها يكي ،بانكينامه  ضمانت

 يتجـار در انعقـاد و اجـرا    يخـاطر بـرا   ينـان . در عرصه تجارت، وجـود اطم استالمللي  بين
بـا   ،عرصـه  يـن در ا بـانكي نامـه   ضمانت. شود مي يو رونق اقتصاد ييقراردادها سبب شكوفا

 بـه  بازرگانـان  براي را الزم امنيت وكند  مي يفاها را ا نقش ينتر فعال ،گوناگون يكاركردها
  .آورد مي ارمغان

پوشـش خطـرات    يبـرا  يسـند تجـار   يـن ا دةگسـتر  كـاربرد عوامـل   تـرين  مهماز  يكي 
اصـل  طبـق  سـت.  ها نامـه  ضـمانت نـوع از   يـن استقالل ا يژگيو ي،معامالت بازرگان ياحتمال

قـرارداد   ،سـت ها نامه ضمانت ينحاكم بر ااصول  ترين مهمكه از  بانكينامه  ضمانتاستقالل 
 حقـوقي  تعهـد  يـا  رابطه هيچ به كه است مستقل قراردادي تنهايي به خود ،بانكينامه  ضمانت
  .ندارد وابستگي و اتكا ،ديگر

 يك كه متعهدله ييدارد؛ جا يو بانك يبازرگان يهدر عرف و رو يشهر ،مهم يژگيو اين
و بـدون   يسـادگ  كـه بـه   يداشتن سند كه با دردست يدهنفع خود را در آن د ،يرابطه حقوق

 كنـد. جبـران   يراحت متعهد را به ياز عهدشكن يبتواند خسارات ناش شود ينقد م يوشرطيدق
ادعاهـا و   يبررسـ  يـف از هرگونـه تكل  ،آوردن بـه آن  يبـا رو  نيـز هـا   بانـك  ،يگـر د ياز سو

ه كـه  دباعـث شـ   ينهمچنـ  ،. اصـل اسـتقالل  دنـ ياب مـي  يخالص ،يهقرارداد پا ينطرف يراداتا
متفـاوت از آن   ،دارد يكه در هـدف بـا عقـد ضـمان سـنت      يبا تمام شباهت بانكينامه  ضمانت

  و آثار مخصوص به خود را داشته باشد.  يطجلوه كند و شرا
طرح هرگونه  ازنامه  ضمانت يمتقاض ،آنموجب  بهمهم دارد كه  يا يجهنت ،استقالل اصل

 يسـد  ،اصـل  يـن پنداشـت كـه ا   ينچنـ  يـد امـا نبا  اسـت ممنـوع   هيـ مرتبط با قـرارداد پا  يرادا
در دانـان   حقوق اصوالًكرده است.  يجادا بانكينامه  ضمانتو  يهقرارداد پا يانم يرناپذ خدشه

بـه نـام تقلـب     يياصل را با اسـتثنا  ينا گر، استفاده نفعِ سوء ذيعدالت در برابر  يپاسخ به ندا
  اند.   هكردمواجه 
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 ،ينـه زم يـن ا در خـارجي قضايي  رويهو  دكترين بررسيدارد عالوه بر  يپژوهش سع اين
 كـه ) يـالي (ربانكينامـه   ضـمانت دستورالعمل ناظر بـر   ويژه به ي،درنظرگرفتن حقوق داخل با

وشــرط يدپرداخــت بــدون ق يبــه بررســ ،يدهپــول و اعتبــار رســ يشــورا يببــه تصــو 1اخيـراً 
  بپردازد.  يهاز منظر اصل استقالل از قرارداد پا بانكينامه  ضمانت

   يبانكنامه  ضمانتاصل استقالل  .1

 يتعهـدات مسـتقل بـانك   ازجملـه   2ينيتضم يدر كنار اعتبارات اسناد يبانكنامه  ضمانت
آن  ينطرف يبرا يناناطم يجادو ا يهپا يا ياز قرارداد اصل يتعهدات ناش ياجرا ينجهت تضم

  .3يدآ يقرارداد به حساب م
 يبـانك هـاي   نامـه  ضـمانت اصول حاكم بـر   ترين مهماز  بانكينامه  ضمانتاستقالل  اصل

آن  يسـنت  يو عقد ضمان بـه معنـا   يبانكنامه  ضمانت يانم جداييسبب  ،اصل ينهم واست 
  خود است. يو وابسته به مبنا يتبع يشده كه عقد

  پايه قرارداد از بانكينامه  ضمانتاستقالل . 1-1
 يعنـي اسـت   يـه قـرارداد پا  از بـودن  مسـتقل  بانكي،هاي  نامه ضمانتو بارز  ياصل ويژگي

 يژگـي و ينا .4ندارد بانكينامه  ضمانتدر قرارداد  ثيريأتنفع،  ذيو  يمتقاض يانم يهرابطه پا
 ايـن شـود چـون    يمـ  يمعـامالت تجـار   درهـا   نامـه  ضمانت يرياستقالل، سبب رونق و فراگ

و  شـود  مـي (عقد ضمان) يمشابه سنت ينهاد نوظهور از نهادها ينا يكوصف مهم باعث تفك

                                                      
  .شد تصويب 1393/ 9/2 مورخ اعتبار و پول شوراي جلسه صدوهفتادوششمين هزارويك يك در دستورالعمل اين. 1
 شباهت باشد، نزديك تجاري اسنادي اعتبارات به آنكه از بيش هدف، و كاركرد حيث از تضميني اسنادي اعتبارات .2
 بانكي نامه ضمانت صدور از ها بانك كه جايي آمريكا، در بايد را آن خاستگاه و دارد بانكي هاينامه ضمانت به تام

  (www.finanzainternazionale.com).كرد جستجو اندبوده ممنوع
3. Hinkelman,Edward G.(2009), A Short Course in International Payments,world 
Trade Press, p 50 
4. Chipashvili, Nino (2013), The Banks Gurantee under the Uniform International 
Rules, European Scientific Journal, Vol.1, p 71 
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بازرگانـان بـه    يبـرا  يشـتري خـاطر ب  يناناطم ،الملل ينبخصوص تجارت ب ،در عرصه تجارت
  ارمغان آورده است.

 كه نحوي به است تبعي شكل به اصلي بدهكار تعهد به نسبت ضامن تعهد ضمان، عقد در
امـا   1كنـد  سـلب  ضـمان  عقـد  از را صـفت  ايـن  نـد توا نمـي  نيـز  قراردادي صريح شرط حتي

وجودآمدن آن شده منتزع است. بـه عبـارت    كه سبب به ياز قرارداد اصل بانكينامه  ضمانت
از  يبرابر خسارات ناشـ  درنفع  ذي يامتعهدله  تضميننامه،  ضمانت يكاگرچه هدف  يگر،د

بـه مطالبـه وجـه     نسـبت نفـع   ذياست امـا حـق    يهدر قرارداد پاخواه  ضمانت ياتخلف متعهد 
 مشـخص نامـه   ضـمانت شـده در   بـا مراجعـه بـه مفـاد و شـروط گنجانـده       صـرفاً نامه،  ضمانت

در شكل و  ينيتضم يمطابق با اعتبارات اسناد ،بانكينامه  ضمانتجهت،  يناز ا .2گردد. مي
 3شود. ميقلمداد  يو فرع يثانو يتعهد ،در قصد و باطن يول ييابتدا يتعهد ،ظاهر

اسـتقالل مطلـق و انتـزاع كامـل از      يبـه معنـا   بانكينامه  ضمانتدانست كه استقالل  بايد
بـا  اصـوالً  و  يقـرارداد اصـل   يـك موجـب   بـه  بـانكي نامـه   ضـمانت  يـرا ز يسـت ن يـه قرارداد پا

كه وجه  يدرصورت ين. بنابراشود مي يشخواه توسط بانك گشا ضمانت يادرخواست متعهد 
تواند پس از پرداخت وجه  يبانك هم م شود،انك مطالبه از ب آننفع  ذي توسطنامه  ضمانت
چنانچـه   ياو  يدخواه خسارت وارده را مطالبه نما امر از ضمانت يناستناد به هم بانامه  ضمانت
 بـه  كـه  توانسـت  خواهـد  ،وجـه  كننـده  صادر شده باشد، بانك پرداخت 4متقابلنامه  ضمانت
خـواه   ضـمانت  دوش بـر  خسـارت  ايـن  بـار  ،امـر  يتدر نها بنابراين( 5.كند رجوع اول بانك
  ).ماند مي

                                                      
  .169، ص 17- 16) ضمانت نامه بانكي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 1375( محمود كاشاني، .1

) استقالل ضمانت نامه بانكي و آثار آن در حقوق تجارت بين 1382( . شهبازي نيا، مرتضي، تفرشي، محمد عيسي 2
  .8، ص  43المللي، نامه مفيد، شماره 

هاي اسنادي و ضمانتي اعتبار اسنادي تضميني در حقوق تجارت بين صه) خصي1392. مافي، همايون، فالح، مهدي ( 3
  159، ص 2، شماره 17الملل، پزوهش هاي حقوق تطبيقي، دوره 

4. Counter- guarantee 

  9شهبازي نيا و تفرشي، ص  .5
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 .يجـ .يد.آر.يـو ( 458 شـماره  نشـريه  قواعد در بار اولين برايالمللي  بين يبازرگان اتاق
 نشـريه  مقـررات  .دكـر  شناسـايي  را پايـه  قـرارداد  از بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  1)458

بـود در   يربانـك نـاگز   ينبنـابرا  .نبـود  ياصل ينواجد چن 2)325 .جي.دي.آر.يو( 325 شماره
 اسـتحقاق و  يـه قـرارداد پا  يبه موضوع اجرا ،نفع ذي يسو ازنامه  ضمانتهنگام مطالبه وجه 

 از مستقل رانامه  ضمانت ،458شماره  يهكند اما قواعد نشر رسيدگينفع  ذيعدم استحقاق  يا
از  تـري  كامـل  نسخه 2010 سال درالمللي  بين ي. اتاق بازرگانكرد معرفيخواه  ضمانت تعهد

 كـرد منتشـر   7583 .جي.دي.آر.يو عنوان تحت را بانكيهاي  نامه ضمانت يكنواختمقررات 
ــاده   ــه در م ــتقالل     5ك ــل اس ــه اص ــع ب ــمانتآن راج ــه  ض ــانكينام ــين ب ــده آورده چن  ش

 و اسـت  مسـتقل نامـه   ضـمانت  صدور درخواست از و پايه رابطه از طبيعتاًنامه  ضمانت«:است
 در كــه اي اشــاره. نيســت آن بــه ملتــزم ضــامن و نــدارد ضــامن بــه ربطــي هــيچ ،هپايــ رابطــه

 رانامـه   ضـمانت  مسـتقل  طبيعت ،شود مي آن كردن مشخص براي و پايه رابطه بهنامه  ضمانت
 از ناشـي  دفاعيـات  و ادعاهـا  تـابع  ،نامـه  ضمانت مبلغ پرداخت به ضامن تعهد. دهد نمي تغيير
 اسـتقالل  اصل به راجع همچنين. »يستن نفع ذي و ضامن بين رابطه از غير ديگري رابطه هيچ
 پايه، رابطه نامه، ضمانت از طبيعتاً ،متقابلنامه  ضمانت« كه شده يادآور متقابلنامه  ضمانت در

 است مستقل باشد آن به مربوط كه متقابلينامه  ضمانت هر ونامه  ضمانت صدور درخواست
 ايـن  بـه . »نيسـت  آن بـه  ملتـزم  و نداشته بستگي ديگر روابط به عنوان هيچ به متقابل ضامن و

 اصـل  پـذيرش  بـر  عـالوه  بـانكي هـاي   نامه ضمانت يكنواخت مقررات نسخه آخرين ،ترتيب
 هكـرد  كيـد أت نيـز  متقابلنامه  ضمانت بر اصل اين حكومت بر اصلينامه  ضمانت در استقالل
  .4است

                                                      
1. Uniform Rules for Demand Guarantees, No.458. 

2. Uniform Rules for Contract Guarantees, No.325. 

3. United Rules for Demand Guarantees, No.758. 
4. Affaki, Georges,Good,Roy (2011), Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 
URDG 758,Paris,ICC Publication,p 239. 
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 و مسـتقل  هـاي  نامه ضمانتسازمان ملل متحد در خصوص  كنوانسيون 6 ماده )الف( بند
 بـانكي نامـه   ضمانتكرده كه شامل  يفتعر يبه نحو رانامه  ضمانت 1تضميني هاي اعتبارنامه

 اصـل ازجملـه   يبـانك  مسـتقل نامـه   ضـمانت مقررات مربوط به  يتمام نتيجهو در شود مي يزن
كه  983 .يپ.اس.يدر ا .2شود. مياعمال  يزن متقابلنامه  ضمانتمورد درنامه  ضمانتاستقالل 

اسـتقالل   ،يحبـه نحـو صـر    06/1قاعـده   يـز ن 4بودهالمللي  بين ينيتضم يها راجع به اعتبارنامه
  5.است هفتپذير را بانكينامه  ضمانت

را بـه بحـث    ياسـناد تجـار  ، بـاب چهـارم از كتـاب سـوم     ،قـانون تجـارت   يدجد اليحه
 بانكينامه  ضمانتل به اصل استقال ينكهاز ا ياختصاص داده است. جدا مستقلنامه  ضمانت

از  يتعهدات ناشـ «مقرر شده كه  ينچن يزن 837باب اشاره شده است، در ماده  يندر عنوان ا
 از ناشـي  كـه  متقاضـي  ونفـع   ذيباب، مسـتقل از تعهـدات متقابـل     ينا موضوعنامه  ضمانت
 و اسـت  معتبـر  صـادركننده،  برابر در متقاضي تعهد از مستقل همچنين و است اصلي قرارداد
مـاده   ينهمچنـ ...». گـردد  مـي ن صادركننده برائت موجب اصلي تعهد بطالن يا فسخ سقوط،

  .داند مي اثر بي دهد تغيير رانامه  ضمانتكه استقالل را  يهر شرط ،صراحت به 841
مـاده   )ب(و بند  14ماده  6به استناد بند  9/2/1393 پول و اعتبار در جلسه مورخ شوراي

 ماده 57 در را) يالي(ربانكينامه  ضمانتدستورالعمل ناظر بر  ،كشور يو بانك يقانون پول 11
االجـرا   الزم ،سـه مـاه پـس از ابـالغ     ،آن 56كه مطابق مـاده   رسانده تصويب به تبصره 16 و

 ،دسـتورالعمل  يـن جهـت ابـالغ ا   10/4/1393در بخشنامه مـورخ   يخواهد شد. بانك مركز

                                                      
1. United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit. 

  16. شهبازي نيا، ، تفرشي، همان، ص  2
3. International Standby Practices. 

 اين به و نموده منع بانكي نامه ضمانت صدور از را ها بانك قانون، امريكا، متحده اياالت مانند به كشورها برخي در .3
فتحي(كند.مي ايفا را بانكي نامه ضمانت نقش و بوده آن جايگزين احتياطي يا تضميني اسنادي اعتبارات جهت

  ).137 ص:13)ضمانت در معامالت بين المللي ،مجله حقوقي، شماره  1369پور،علي،(
5. Bertrams,Roeland (2004),Bank Guarantees in International Trade,Third 
Edition,ICC Publishing S.A.,p 32, Byrne, James E.(1998),The Official Commentary 
on the International Stanby Practices, First Edition, Institute of International 
Banking Law & Practices,First Edition,pp 23.26  
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از  يكيعنوان  بهرا  1)758 .جي.دي.آر.يو(ها  نامه ضمانتنسخه مقررات متحدالشكل  ينآخر
همگـام بـا    ،دسـتورالعمل  يـن ا 6است. ماده  هكردمذكور اعالم دستورالعمل  يهته يمنابع برا

خصوص اصـل اسـتقالل    درالمللي  بين ياتاق بازرگان بانكينامه  ضمانت يكنواختمقررات 
) قـانون  10به استناد ماده ( رانامه  ضمانت ،ياعتبار سسهؤم« كند: ميمقرر  بانكينامه  ضمانت

روابـط و   يرو سـا  يـه رابطـه پا  ازنامـه   ضـمانت از صـدور   ي. تعهدات ناشدنك  يصادر م يمدن
و  يـرادات ا ونفـع   ذيو خـواه   ضـمانت  يـان مسـتقل بـوده و اختالفـات م    ،مربوط يقراردادها
 ،نفـع  ذي بـه نامه  ضمانتبه پرداخت وجه  اعتباريمؤسسه ها، در تعهد  مربوط به آن يادعاها

 .»بود نخواهد ثرؤم

 يــواريد ييمبالغــه نمــود كــه گــو چنـدان نامــه  ضــمانتدر وصــف اســتقالل  يــدنبا البتـه 
 يتواقع اينتوان  مين. است كرده جدا خود پايه قرارداد از را بانكينامه  ضمانت ،يرنفوذناپذ
 يـا قـرارداد   يـك  ياست از طرف بانك كـه اجـرا   ينامه، تعهد گرفت كه ضمانت يدهرا ناد

 تعهـد،  يـا  و پايـه  قـرارداد  وجـود  بـدون  بنـابراين  كند. مي ينتعهد را به نفع متعهدله آن تضم
وجـود دارد.   ،يمخف شكل به هرچند ،رابطه اين. بود خواهد مفهوم بي نيز تضمين اين وجود
 يرا مـورد بررسـ   يرابطه پنهان ينها مجبور شوند هم از موارد ممكن است دادگاه يا در پاره

  2.قرار دهند
پرداخت  يوهش بهنامه  ضمانت يكاستقالل  يزانارزش و م ،عملدرتوجه داشت كه  بايد
بـا   تنهـا نامـه   ضـمانت اتخاذشده جهـت پرداخـت    چنانچه روش ،مثال يبرا .دارد يآن بستگ

 يـت بـه نحـو كامـل رعا    اي نامـه  ضـمانت  يناصل اسـتقالل در چنـ   3،باشدنفع  ذيدرخواست 
 يـا  دليـل  بـه  كتبـي  درخواسـت  يـك  از غيـر  بـه  ،آن مطالبـه  براينفع  ذيد شد چرا كه خواه

 عملنفع  ذي يبرا ينگينقد يكمانند  بهنامه  ضمانتنوع از  ينا و ندارد نياز ديگري مدرك
پـردازد   مـي نفـع   ذيبه  رانامه  ضمانتوجه  بانك فوراً ،درخواست ينو بر اساس هم 4كند مي

                                                      
1. United Rules for Demand Guarantees, No.758. 

  170كاشاني، همان، ص  .2
3. Payment on First demand 
4. Bertrams,op.cit., p 14 
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 رأي اسـاس  بر پرداخت قابل« نوع ازنامه  ضمانتمطالبه وجه  يشده برا انتخاب يوهاما اگر ش
نفـع   ازآنجاكـه ذي  .انـدك اسـت   ياربسـ  ،اصل استقالل يباشد، ارزش عمل 1»دادگاه يا داور

 جهـت  خـود  اسـتحقاق  وخـواه   ضمانت تخلف ،نامه ضمانت وجه مطالبه از قبل است ناگزير
 توانـايي  پايـه،  قرارداد به راجع ادعو يك جريان طي از پس و نمايد ثابت را خسارت مطالبه
  . يابد دستنامه  ضمانتبه وجه  كه كرد خواهد پيدا

  يراداتااستنادبودن  غيرقابل .1-2
ــم ــرين مه ــهنت ت ــتقالل   يا يج ــه از اصــل اس ــه  ضــمانتك ــانكينام ــيحاصــل  ب ــود م  ،ش
صـادركننده  توسـط بانـك    يـه از قـرارداد پا  يناشـ  يـات و دفاع يـرادات ااسـتنادبودن   غيرقابل
 اسـت  ملزم و پذيرد مينفع  ذيتعهد مطلق را در برابر  يكبانك  ،واقع . دراستنامه  ضمانت

 و داشـته  اعتـراض ) خـواه  ضمانت( نامه ضمانت متقاضي اگر حتي كند عمل تعهداتش به كه
نفع، تأكيـد   ذي يتقاضا بودن غيرموجه بر مبني را او ادعاي قوياً كه باشد موجود نيز شرايطي

  2.كند
 يـرادات استناددانسـتن ا  غيرقابـل و  يـه از قـرارداد پا  بـانكي نامـه   ضـمانت رابطه  جداكردن

 استوارسـازي  بـراي  ،نفـع  ذي يبه هنگام درخواسـت پرداخـت از سـو    يهمربوط به قرارداد پا
. است ضروري بانكي كارآمد ابزار يكعنوان  بهو حفظ ارزش آن  بانكينامه  ضمانتاعتبار 
و  متقاضـي (پايـه  قـرارداد  طـرفين  قـراردادي  روابـط  درگيـر  را خود باشد قادر بانك چنانچه

 ماهيـت  در ورود بـا نامـه   ضـمانت از پرداخت  يشبتوانند پ ها دادگاه اينكه يا و سازد) نفع ذي
  3.داشت نخواهد را الزم ييآكار ديگر بانكي سند اين شوند آن پرداخت مانع پايه، قرارداد
مربوط بـه   يراداتبه دو دسته ا يمتقاض يهقابل طرح از ناح يراداتتوجه داشت كه ا بايد

ازجملـه   ،مثـال  ي. بـرا شـوند  مـي  تقسـيم نامـه   ضـمانت مربوط به خود  يراداتو ا يهقرارداد پا

                                                      
1. Payment Upon Submission of an Arbitral or Court Decision 

،تهران، انتشارات  2،ج  3الملل، ترجمه بهروز اخالقي و ديگران، چ ) حقوق تجارت بين1391( . اشميتوف، كاليو ام2
  691سمت، ص 

  171. كاشاني، همان، ص 3
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اسـت كـه موعـد اعتبـار      يهنگـام  شـود،  مـي باطـل فـرض    ،بـانكي نامـه   ضمانتكه  مواردي
 ،صورت ين). در ابانكينامه  ضمانتناظر بر دستورالعمل  32 ماده( يابد مي پاياننامه  ضمانت
بـه اصـل    يخللـ  ،يراديا ينچن كه چرا است،قبول   قابل يمتقاض يهاز ناح يراديا ينطرح چن
نامـه   ضـمانت مربوط به خود قرارداد  شرايطازجمله  بلكهكند  مين واردنامه  ضمانتاستقالل 

كه با توجه است  يهمرتبط با قرارداد پا ،يقابل طرح از طرف متقاض يراداتااصوالً . اما است
  نخواهد داشت.  يطرح آن وجاهت ،بانكينامه  ضمانتبه اصل استقالل 

  بانكينامه  ضمانت يمطالبه ناروا .1-3
 يـز ن يقـت حق يـن ا اسـت،  پايـه  قرارداد از مستقل ،بانكينامه  ضمانتچند كه گفته شد هر
بـوده كـه    يقـرارداد  ،بـانكي نامـه   ضمانتجهت و علت صدور سند انكار است كه  غيرقابل
آن  يحصـح  ياجـرا  ينتضـم  يشـده اسـت و در راسـتا    منعقـد نفـع   ذيو  يمتقاضـ  ينب سابقاً

بانك صادر شـده   توسطنفع  ذيبه سود خواه  ضمانت يبه تقاضا بانكينامه  ضمانتقرارداد، 
، بدون درنظرگـرفتن علـت و جهـت    نامه ضمانت يكنفع  ذيممكن است  ياست. در مواقع

اصــل اســتقالل  ازاســتفاده  ســوءبــا  ،آن يينهــا هــدفبــرخالف  ونامــه  ضــمانتصــدور آن 
بـه آن مطالبـه نـاروا     كه اصطالحاً برآيدنامه  ضمانتصدد مطالبه وجه  در بانكينامه  ضمانت

  .شود ميگفته 
و  يـه كامل قـرارداد پا  يااجر يه،فسخ قرارداد پا يامانند بطالن  يدر حاالت متفاوت مطالبه

 صـورت  نـاروا  شـكل  بـه نفـع   ذيمنتسـب بـه عمـل     يعـدم اجـرا   يابروز قوه قاهره  ينهمچن
ه بـا مطالبـه نـاروا اتخـاذ     هـ در مواج يمتفـاوت  هـاي  رويـه  نيـز  حقـوقي  هـاي  نظـام  و پذيرد مي
  .1اند هكرد

بـاور باشـد كـه     يـن بـر ا ممكن است  هگرديدو صادر ادستور  بهنامه  ضمانتكه  شخصي
صـادركننده،  از بانـك   ،يـه موجه مانند بطالن قـرارداد پا  يليو با دال نارواستنفع  ذي ةمطالب

تواند بانك را بر عـدم پرداخـت    ينم يدرخواست ين. چنبكندعدم پرداخت وجه  درخواست

                                                      
1.Pierce, Anthony, (1993). Demand Guarantees in International Trade, London, 
Sweet & Maxwell. p 81 
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 و صرف بودهقيدوشرط بدون نامه اصوالً  ضمانتمفاد  ،اوالً يراز سازد قادرنامه  ضمانتوجه 
 ،نمـود و بانـك   خواهـد نامـه   ضـمانت بانك را موظف به پرداخت وجه  ،نفع ذيدرخواست 

اصـل اسـتقالل    ،يـاً مفـاد قـرارداد اسـت. ثان    يـت مطابق اصل لزوم قراردادهـا موظـف بـه رعا   
. نباشـد  اسـتماع  قابـل  ،پايـه  قـرارداد  بـه  مربوط ايراداتكه  شود ميباعث  بانكينامه  ضمانت
 پايـه  قـرارداد  بـه  مربـوط  اعتراضـات  بررسي با آشكار ةمالزم ،پرداخت از جلوگيري دستور
   1.دارد

 بـه نامـه   ضـمانت منع بانك از پرداخت مبلغ  يبرا يممكن است متقاض يموارد ينچن در
) نامـه  ضمانت( قرارداد آور الزام قدرت ،موارد اين دررسد  مياما به نظر  .دادگاه رجوع كند

مـانع از  توانـد   نمـي و دادگـاه   شـود  مـي  يـل تحم يزبر دادگاه ن ،شده منعقد صحيح نحو به كه
آن را مسـتقل از   يط،كامـل از شـرا   ياز ابتـدا بـا آگـاه    ينشود كه طرف يقرارداد ياثرگذار
   2.اند دانسته يهقرارداد پا

  پايه قرارداد از بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  استثناي .2
درخواسـت   آنصـادركننده  از بانـك   عندالمطالبهنامه،  ضمانت يكنفع  ذيكه  هنگامي

خواهد بود كـه آن وجـه را    موظفصادركننده بانك  د،كن مي رانامه  ضمانتپرداخت وجه 
 هـاي  توانـايي  و وظـايف  بـر  بنا  بانك. كندبخواهد پرداخت  توضيحينفع  ذيبدون آنكه از 

 عبـارت  بـه . باشـد  داشـته  اسـنادي  ماهيتي صرفاً كه كند مي صادر را ابزارهايي همواره ،خود
 واقع امر ،تجاري سند يك در امري احراز براي كه است مجاز نه و تواند مي نه  بانك ،ديگر

 اسـناد  ظـاهر  صـورت  بررسي به محدود و مكلف مجاز، تنها بانك. كند بررسي را ماهيتي و
 حيطـه  از باشـد  شـده  قائـل  خود صادركننده براي اين از بيش اي وظيفه كه مالي ابزار. است
  .بود خواهد فراتر بانك هاي وليتئمس

                                                      
  181. كاشاني، همان، ص 1
  182. همان، ص 2
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و  يمتقاضـ  يـان و روابـط م  يـه مسائل مربوط بـه قـرارداد پا   يررا درگ خودها اصوالً  بانك
بانـك   يتنهـا بـرا   نه ،يهپا يچرا كه ورود در مشكالت قرارداد كنند نمينامه  نفع ضمانت ذي

اسـناد   ارائـه نامه،  ضمانتپرداخت وجه  يچنانچه برا 1.است يزآم مخاطره ياربلكه بس ،مشكل
 يتنها با مالحظه اسناد مربـوط و احـراز صـحت عرفـ     ،باشد ضرورينفع  ذي يهاز ناح يخاص
نحوه رفتار بانك از آن روست  ينا كنند. مي پرداخت آننفع  ذي بهنامه را  ضمانت، مبلغ  آن

 خيرأتـ  بـا  يـا  نكنـد  ديـه نفـع تأ  ذيبـه   رانامـه   ضمانتبانك وجه  ،رهگذر ينكه چنانچه در ا
   2شود. محكومنفع،  ذيپرداخت كند ممكن است به پرداخت خسارت در حق 

 ياسـتثنا  يـك را بـا   بـانكي نامـه   ضـمانت استقالل  ناپذير خدشه اصل حقوقي نويسندگان
 ياروپـا  يهاكشـور قضـايي   رويه. اند مواجه ساخته 3آشكاراستفاده  سوء ياعمده به نام تقلب 

 مورد را تقلب يعني آن بر وارده ياستثنا ونامه  ضمانتمتحده، اصل استقالل  ياالتو ا يغرب
ماننـد   ياصـل افـزوده و مـوارد    يـن بـر گسـتره اسـتثنائات ا    يالبته برخ 4.اند داده قرار پذيرش

  5.اند دانسته بانكينامه  ضمانتبر اصل استقالل  يياستثنا يزرا ن يهبطالن قرارداد پا

 يـن بـه ا  6.يستن يو احراز تقلب ادعاشده از طرف متقاض يبررسبانك موظف به اصوالً 
هـا   بانـك  يفـه بوده و از عهده بانك خارج اسـت. وظ  يتيماه يامر ،تقلب يصكه تشخ يلدل

از مقررات راجع  ياريسبب شده كه در بس يلدل ينهم ظاهر اسناد است و اساساً يبررس تنها
  .نيايد نميا به تقلب از بحثي ،بانكيهاي  نامه ضمانتبه 

بـوده و   يكنزد يكديگربه  ياربس بانكينامه  ضمانتقلمرو مطالبه ناروا و تقلب در  حيطه
 و آثـار  و دانسـته  يكـي  را دو اين بسياري كه حدي تا هستند مشابه حدوداً نيزها  آن يقمصاد

                                                      
  277،تهران، انتشارات سمت، ص  5) حقوق تجارت بين الملل، چ 1392. شيروي، عبدالحسين (1
 تقاضاي يا شده ارائه اسناد صادركننده، كه درصورتي«  كند: مي مقرر تجارت جديد اليحه 860 ماده رابطه اين در. 2

  .»است متقاضي و نفع ذي به واردشده خسارات كليه جبران به ملزم كند، رد قبول قابل توجيه بدون را نفع ذي پرداخت
3. Fraud or Manifest Abuse 

  17. شهبازي نيا و تفرشي، همان، ص 4
5. Garcia,Roberto Luise Frias (2009),The Autonomy Principle of Letters of 
Credit,Mexican Law Review,Vol.3,No.1,p 84 

  677. اشميتوف، همان، ص 6



1395 زمستان، هفدهم، شماره چهارم، سال خصوصيفصلنامه پژوهش حقوق  144

صـادق   يدقت داشت كه تقلب در مـوارد  يداما با 1.اند نموده بار دو هر بر را يكساني احكام
لطمـه   يگـران به حقـوق د  يجهمتقلبانه و با داشتن قصد نت يلبا توسل به وسا ياست كه شخص

اسـت   يگـري قصـد اضـرار بـه د    ،كننـده در تقلـب   يينو تع يعنصر اساس ينبنابرا 2.وارد كند
 يحقـ  يچرا كه هر زمان ب شود ميمشاهده  يعيگستره وس ،كه در مفهوم مطالبه ناروا يدرحال

خـود محقـق    خودبـه  يـز اثبـات گـردد مطالبـه نـاروا ن     يـه بر اساس قرارداد پا كننده درخواست
 يـد وخصوص مطلق است. البته با عموم ،دو ينرابطه ا گفتتوان  مي يبترت ينو به ا شود مي

نفـع   ذي يقصـد اضـرار از سـو    ياثبـات  يـل آوردن دل دسـت  در امر تقلب توجه داشت كـه بـه  
   3.است دشوار بسيارنامه  ضمانت

 5»متقلبانـه  مطالبـه « و 4»معامله در تقلب« اصطالح دو ميان بايست مي كه است كرذ شايان
ممكـن   يداشـته و گـاه   ييبا ذهن اهل حقوق آشـنا  يشترب ،تقلب در معامله .تفاوت قائل شد

 يدر چارچوب حقوق مـدن  6.باشد يزو جعل ن يمانند كالهبردار ييوصف جزا ياست دارا
از تقلب در معامله بـه حسـاب آورد كـه بـا ضـمانت       يدر قرارداد را مصداق تدليستوان  مي
امـا   .)يقانون مدن 439و  438(مواد  خورده همراه است يبفر يحق فسخ برا يحقوق ياجرا

نامـه،   ضمانتوجه  يافتاستحقاق در يطوجود شرا بدوننفع  ذيمطالبه متقلبانه آن است كه 
نامـه   ضـمانت مطالبـه وجـه    يدر پـ  ،و با توسـل بـه وسـائل متقلبانـه     يگريقصد اضرار به د با

  .آيد برمي

                                                      
دستور منع «، تقلب در معامالت موضوع اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بين المللي 1364محبي، محسن ( .1

  و 56، ص  2پرداخت آنها در جريان انقالب ايران، مجله حقوقي، شماره 
D,arcy,Leo,Murray,Carole,Cleave,Barbara,(2000)The Law and Practice of International 
Trade,Tenth Edition,London,Sweet & Maxwell,p 222. 

، تهران، كتابخانه گنج دانش، ص  3، ج 2) مبسوط در ترمينولوژي حقوق،چ  1381. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(2
1395   
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 يـل از قب يمتفـاوت  يارهايكه مع يدهموجود در معنا و مفهوم تقلب سبب آن گرد ابهامات
 يـن ا 1.دانشمندان حقوق مطـرح شـود   يهو خاص از ناح يعمد ي،تقلب آشكار، حكم يارمع

 تعيـين  و تعريـف  ارائـه  بـدون  بـانكي نامـه   ضـمانت در بحث از  يبرخ ،موجب شده يشتشو
  2كنند. بسنده و اقدام تقلب مصاديق و انواع بررسي و معرفي به تنها ،تقلب حدودوثغور

از دو  يو اعتبارات اسناد بانكينامه  ضمانتقلمرو مطالبه  يطهتقلب در ح رسد مي نظر به
و حمل آثار  يلسبب بروز مشكل در تحل ،دو يناست و خلط ا يمتفاوت قابل بررس يدگاهد

 ؛اسـت  آن بـا  مـرتبط  اسناد يانامه  ضمانتتقلب راجع به خود  يالزم بر آن خواهد شد. گاه
 يـا  جعلـي  و تقلـب  بـه  آميختـه  ،بـاطن  در ولي درست ظاهر به شده ارائه اسناد كه نحو اين به

 يهكه مربوط به قرارداد پا پذيرد يصورت م يتقلب به شكل ياما در مواقع 3.هستند غيرواقعي
 قـرار  تعـارض  در پايـه  قـرارداد  از بـانكي نامـه   ضـمانت است و استناد به آن با اصل استقالل 

دانـان   حقـوق  ناحيه از استقالل اصل بر استثناعنوان  بهدانست كه آنچه  يدبا ين. بنابراگيرد مي
حالـت اول ارائـه   كـه در   ييدر معنـا  تقلباست و  يرفقط تقلب در حالت اخ شود ميمطرح 

 يخلـط مبحـث سـبب آن شـده كـه برخـ       ينهمـ  يد. شـا يـرد گ يخارج از بحث قرار مـ  ،شد
 بـانكي نامـه   ضـمانت استناد به قاعـده تقلـب را ناسـازگار بـا اسـتقالل       ،يفرانسو دانان حقوق
  4.اند ندانسته

در  ياز دعـاو  يـادي شـمار ز  ،يكـا متحـده امر  يـاالت ماننـد ا  يحقوق يها نظام يدر برخ 
 واقـع  تصـميم  اتخـاذ  و رسـيدگي  مورد بانكيهاي  نامه ضمانتو  يخصوص اعتبارات اسناد

 نوشـته  قـانون  در تقلب موضوع ورود زمينه ،رابطه اين در صادرشده يآرا كه حدي تا شده
 در اساسي اصالحاتي ايجاد سبب ،قانون اين وضعاز  بعد پياپي يآرا حتي و شده كشور اين
 مقررات حاوي) UCC(امريكا متحدالشكل تجارت قانون 5 ماده حاضر حال در. گرديد آن

                                                      
) مطالعه تطبيقي در مورد قاعده تقلب و معيار آن در حقوق اعتبارات  1386. يانگ، گائو ايكس، بوكلي، روس پي (1

  . 267، ص 36، مجله حقوقي، شماره ترجمه ماشاءاله بناء نياسري اسنادي
2. Kayembe,Grace Longwa (2008),The Fraud Exeption in Bank Guarantee, in 
http//uctscholar.uct.ac.za/pdf/1331_KYMGRA))1.pdf.p 24 

  676. اشميتوف، همان، ص 3
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 يآرا يـز ن يحقـوق  يهـا  نظـام  يگـر در د1.اسـت  تقلـب  قاعـده  مـورد  در روزآمدي و پيشرفته
با صدور قرار منـع از پرداخـت وجـه      دادگاه ،در صورت اثبات تقلب 2 .وجود دارد يمشابه

كند هرچند كه استناد به قاعده تقلب در تعارض آشكار بـا اصـل    يم جلوگيرينامه  ضمانت
  .است پايه قرارداد از بانكينامه  ضمانتاستقالل 
بودن تقلب وجود ندارد بلكه موضـع   يياستثنا ينهدر زم ينصتنها  نه يرانا ينظام حقوق در
 يحقـوق  يهـا  در نظام آنچهرسد  مياما به نظر  شود مين مشاهدهقضايي  رويهدر  يزن يمشخص
حـق در نظـام    ازاسـتفاده   سـوء منطبـق بـر نهـاد     يتـا حـد   ،راجع به تقلب گفته شده يخارج
تفاوت كه قاعـده   ين) با ايقانون مدن 132و ماده  يقانون اساس 40( اصل ايران است يحقوق
باعـث   يشحـق خـو   يدر مقـام اجـرا   يكه شخص شود مياعمال  ييجا ،حق ازاستفاده  سوء

 بـر  مبنـي  خـود  تصـميم  مبنـاي  بايـد  دادگـاه رسـد   ميبه نظر  ينبنابرا 3. گردد يگرياضرار د
بـر   يا خدشه يگرد ،يبترت ينبه ا 4. دهد قرار حق اجراي در تقصير را پرداخت عدم دستور

 نكـرد  و حـاكم  يصتخصـ  يجا بهتوان  ميو  شود مين وارد بانكينامه  ضمانتاصل استقالل 
  5كرد.جمع  يكديگربا  راها  آنتقلب بر اصل استقالل، 

 قضايي رويه و دكترين در بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  .3

  دكترين در بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  .3-1
از قـرارداد مبنـا و    بـانكي نامه  ضمانت قراردادهايقضايي،  رويهو  يتوجه به عرف بانك با

 يها يونو كنوانساكثر كشورها و مقررات  يداخل يندر قوان يلدل ينآن جداست. به هم يهپا

                                                      
  245. يانگ و بوكلي، همان، ص   1

2. Brindle, Michael, Cox, Raymond (2004), Law of Bank Payments, Third Edition, London, 
Sweet & Maxwell, p 724 

  187،تهران، سمت، ص  1) مسئوليت مدني،چ  1389صفايي، سيد حسين، رحيمي، حبيب اهللا (. 3
) بحثي در قواعد حاكم بر ضمانت نامه هاي بانكي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي  1378غمامي، مجيد (. 4

  144، ص  44دانشگاه تهران، شماره 
 الطرح من اولي امكن مهما الجمع. 5
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در مفهـوم و حـدود اسـتقالل     ياسـت. ولـ   شـده تأكيـد   ياصـل  ينوجـود چنـ   بـر المللـي   بين
  .دارد وجود ترديدهايي ،متقابلنامه  ضمانت
دسـامبر   20مـورخ   يكشـور در رأ  يـن ا يعـال  يواند يماز تصم يشحقوق فرانسه تا پ در
دانسـته   يتبعـ  يآن را قرارداد ،بانكينامه  ضمانتبه  يسنت يبا نگاه دانان حقوقغالب  1982
نامـه   ضمانت ،مذكور يدانستند اما در رأ يرا قابل استماع م يهمربوط به قرارداد پا يراداتو ا

صـادركننده  آمـده كـه بانـك     ينچنـ  يـز اسـتقالل ن  يـن ا يـه مستقل اعالم شـد. در توج  بانكي
 خـود  از را داشـته  وجـود  اصـلي  بدهكار براي كه ايرادي هرگونه به استناد حق ،نامه ضمانت
اصل استقالل تـا   يرشدر پذ يدانشمندان حقوق يبرخ ،در حقوق آلمان 1.است نموده ساقط
دانسـته و تعهـد بانـك بـه      يرمطلـق و اسـتثناناپذ   ياصـل را اصـل   يـن اند كـه ا  رفته يشپ ييجا

 متحـده  التاايـ  حقـوق  در. انـد  كـرده  قلمـداد  نتيجـه  بـه  تعهـد  رانامه  ضمانتپرداخت وجه 
 متحدالشـكل  تجارت قانون 5 ماده درقانونگذار  و دكترين ناحيه از استقالل اصل نيز امريكا

 ،ماننـد سـوئد   يياروپـا  يكشـورها  يوجـود در برخـ   يـن ا واقع شده است. با ييمورد شناسا
  2.اند برخاسته مخلفت به بانكينامه  ضمانتبا اصل استقالل  دانان حقوق
 يسـندگان نداشـته و نو  يـادي قـدمت ز  ،مباحـث  گونـه  اين بررسي ،ايران حقوقي نظام در
قضـايي   رويـه و  ينبـا ارجـاع بـه دكتـر     يران،موضوع در حقوق ا يبدون بررس اكثراً يحقوق

در  يحقـوق  يسـندگان از نو ياپاره 3.اند هرفتپذي را بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  ،خارجي
به اسناد  يهشب يرا تا حد بانكينامه  ضمانت ،يرانا يدر نظام حقوق بانكينامه  ضمانت يبررس
نامـه   ضـمانت نوع از  ينرا بر ا يبودن اسناد تجاريدياند اما وصف تجركرده يمعرف يتجار
نداشـته و تعهـد منـدرج در     يـان جر ينجااند كه اصل استقالل در اداشته يانندانسته و ب حاكم

  4.دارد فرعي و تبعي جنبهنامه،  ضمانت

                                                      
  169. كاشاني، همان، ص 1
  17و  12شهبازي نيا و تفرشي، همان، ص  .2
  267،تهران، نشر ميزان، ص  1)، حقوق بانكي، چ  1390. سلطاني، محمد (3
  161، ص 149- 148)، بحثي پيرامون ضمانت نامه بانكي، مجله كانون وكال، شماره  1368. اخالقي، بهروز (4
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 يبـرا  يدر حقـوق خـارج   ينهمسو بـا دكتـر   توان مي نيز نايرا حقوق دررسد  مينظر  به
نامـه   ضـمانت كرد. اصل اسـتقالل در   ييشناسا يهمستقل از قرارداد پا جايگاهينامه،  ضمانت
از حكـم قانونگـذار    يناش يديدارد اما وصف تجر يندر خواست و اراده طرف يشهر ،بانكي

 بـه توانـد   نمـي  كـه  پذيرفتـه  يعنـي  كنـد  صادر مستقلنامه  ضمانت يردپذيكه م ياست. بانك
خـالف   توانـد  ينمـ  يـز ن يمتقاضـ  يگـر، از طرف د 1.كند استناد پايه قرارداد از ناشي ايرادات

نامـه   ضـمانت  يـك خـود او صـدور    يـرا اسـتناد كنـد ز   يهقرارداد پا يراداتاصل استقالل به ا
 يو قاعـده اقـدام در خصـوص او جـار     هكـرد از بانك درخواست  رانفع  ذيبه سود  مستقل

بـا نظـم    يزو توافق خالف آن ن يستضمان از قواعد آمره ن بودن تبعي اصل روازاين شود. مي
  .است يحصح يقانون مدن 10در تعارض نبوده و طبق ماده  يعموم

  قضايي رويه در بانكينامه  ضمانتاصل استقالل  .3-2
 بـه  بـانكي نامه  ضمانتاصل استقالل  يياشناس در يخارج كشورهايقضايي  اصوالً رويه

 آن بــر وارد اســتثنائات و اصــل ايــن اعمــال حــدود در تنهــا و ســتا  نــداده راه ترديــد خــود
داده  ييبها ،و مهم ياصل اساس ينچندان به ا ،يدعاو يوجود دارد. اما در برخ نظر اختالف

اصـل اسـتقالل    يكلـ طـور  بـه  يكـا و امر يـران ا يدعـاو  يداور يواند ،مثال يبرا .نشده است
عمـل خـود ارائـه     ينا يبرا ياستدالل موجه ينكهبدون ا ،گرفته يدهرا ناد بانكينامه  ضمانت

 ،قـرار داشـته   ياسيس يفضا تأثيرتحت اصوالً كه  ينيچنينبدون احتساب استثنائات ا 2.يدنما
  .است شده شناخته رسميت به خارجي هاي دادگاه ناحيه از استقالل اصل كه گفتتوان  مي

 اتخـاذ  بـانكي نامـه   ضـمانت در قبـال اصـل اسـتقالل     يموضع مشخص قضايي ايران، رويه
 نيـز  زمينـه  ايـن  در صـادره  يآرا. وجـود دارد  ناهماهنـگ  اي رويـه  ،قضـيه  ايـن  در و نكرده
 يمفهـوم برخـ   ازتـوان   مـي كه  هرچند ،اند دهكرن اشاره استقالل اصل به صراحت به يك هيچ

                                                      
  268سلطاني، همان، ص  .1
اياالت متحده، مجله حقوقي، شماره -ضمانت نامه هاي بانكي در رويه داوري دعاوي ايران .)1375. محبي، محسن (2

  188، ص  20



149 
 پايهقراردادازاستقاللاصلاز منظرنامه بانكيقيدوشرط ضمانتيب پرداخت

 يتـوجه يبـ  آرا به اصـل اسـتقالل كـامالً    ي. در بعضكرداصل استقالل را استنباط  مفاد ،آرا
  .ه استشد فتهپذيرنامه  قيدوشرط ضمانت يتنها پرداخت ب يزن يگرد يشده و در برخ

در آلمـان   ياز بـانك  يشـركت آلمـان   يـك  ،بـانكي نامـه   ضـمانت راجع به  ادعو يك در
خواهـد   يمـ  يراندر ا ياز بانك يزن ينك آلمانبا وكند  مي بانكينامه  ضمانتصدور  يتقاضا

 در رهگذر اين در). متقابلنامه  ضمانت(ندكصادر  ايرانينفع  ذيدر وجه  اي نامه ضمانتكه 
 نـاممكن  ،قـرارداد  اجـراي  و درگرفتـه  جنـگ  ،عـراق  و ايـران  ميـان  ،قـرارداد  اجراي هنگام
 رانامـه   ضـمانت منـع پرداخـت    دسـتور  ،آلمـان  دادگاه به مراجعه با آلماني شركت. شود مي
 ايرانـي نفـع   ذي از پرداخـت وجـه بـه    يـز ن يرانـي بانـك ضـامن ا   ،يـل دل ينبـه همـ   وگيرد  مي

بدون اشاره به اصل استقالل  ،خود يتهران در رأ يدادگاه عموم 6شعبه  كند. مي يخوددار
 والمللـي   بـين در معامالت  يتنها با اصل استصحاب اشتغال ذمه و اصول حقوق ونامه  ضمانت

را بـه پرداخـت    يو آلمـان  يرانـي بانـك ا  ،يمواد مقررات متحدالشكل اعتبارات اسناد يبرخ
تهران  استانتجديدنظر دادگاه  10اما شعبه  كندمي محكوم متقابل و اصلينامه  ضمانتوجه 

ازآنجاكـه  نبـوده و   يبـه شـرط خاصـ    مقيـد نامـه،   ضـمانت استدالل نموده كه هرچند مطالبه 
 خـارج  جهتي به نيز قرارداد اجراي و است قرارداد اجراي حسن به راجع ها تضمين هگون اين
 تجـاري  عـرف  ييدأت مورد ،مربوطه الضمان وجه دريافت بنابراين ،نيافته تحقق متعهد اراده از

  1نيست.
شده امـا از   فتهيرپذ يطور ضمناصل استقالل به كهرسد  ميبه نظر  يدادگاه بدو يرأ در

و تنهـا در   يرفتـه اصـل اسـتقالل را پذ   يـا كـه آ  يسـت ن مشـخص تجديـدنظر  استدالل دادگـاه  
نكرده اسـت. در   ياصل توجه ينبه ا از اساس ينكها يا هكرد يدستزدن آن گشادهيصتخص

  .نيست قبول مورد ،استقالل اصل منظر ازتجديدنظر استدالل دادگاه  ،هر صورت
صـادره بـا    بانكينامه  ضمانتاستدالل كه  ينالظاهر با ايعل ،يندادگاه نخس ،ييدعوا در

 32شـعبه   امـا كنـد   مـي صادر  بانكينامه  ضمانتحكم به ابطال  ،مقررات ضمان تطابق ندارد
 بـه  توجـه  بـا  15/12/88 تاريخ به 1596/88 شماره دادنامه در تهران استانتجديدنظر دادگاه 
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ــه ا«كنــد: مــياســتدالل  يننــصــادره را نقــض و چ يأر ،اراده حاكميــت اصــل  ينكــهنظــر ب
تحت  يهابانك يبرابر مقررات جار ،خواندهتجديدنظر يمورد ادعا بانكيِهاي  نامه ضمانت
نـوع از اسـناد    يـن ا يسسـ Ĥشده است و مقصـود از ت  يمتنظ ياسالم ينظام جمهور يتحاكم
و  يقـي اشـخاص حق  ينمـاب  يف يقرارداد ينضمانت حسن انجام كار مورد توافق طرف ،يبانك
و در صـورت بـروز    يـد قابـل تمد  يـز ن ينالقاعـده بـه درخواسـت طـرف     يبوده كه علـ  يحقوق

حـق اسـتفاده و جبـران     ،طـرف مقابـل   ،نمـوده  يعكه ضمانت را تود يفرد يخسارت از سو
 ،با توجه به استدالل فـوق  ينبنابرا ،خواهد داشت بانكيهاي  نامه ضمانتخسارت را از محل 

مسـتدل   ،دادگـاه  1،ديگر رأيي در و »نبوده وارد فوقهاي  نامه ضمانتبر  يا خدشه گونهيچه
بر پرداخت  يقانون مدن 10و مستند به ماده  بانكينامه  ضمانتدر متن  ينطرف يبه مفاد تراض

  2است نمودهتأكيد  بانكينامه  قيدوشرط ضمانتبدون 
-را بـه  بانكينامه  ضمانتوجه  ،تهران يدادگاه حقوق 19شعبه  1371 يد 20مورخ  رأي

هرچنـد بـه منـدرجات     ،يرأ يـن . در ادانـد  مـي  پرداخـت  قابـل نفـع،   ذيصرف درخواسـت  
عقد ضـمان شـده    در ياز قانون مدن يمستند به مواد ،يشده اما صدور رأ توجهنامه  ضمانت

مـورخ   1045شـماره   يتهـران در رأ  يدادگـاه عمـوم   203شـعبه   يگـري د ياست. در دعوا
 قـانون  10 مـاده  بـه  مستند رانامه  ضمانتوشرط يدپرداخت بدون ق يشتريجه ببا تو 22/9/78

امـا بـاز هـم بـا      تـر  كامـل  رأيـي  در تهران حقوقي دادگاه 1 شعبه همچنين. است كرده مدني
 يرا مـورد بررسـ   يـه قرارداد پا ياجراتواند  نميبانك  ،داشته مقررنامه  ضمانتاستناد به متن 

نمـوده   يحاسـت و تصـر   يپرداخـت كـاف   بـراي نامـه   ضـمانت قرار دهد و صرف مطالبه وجه 
   3.نيست عمومي نظم و قانون با مخالف ،مستقلنامه  ضمانت

                                                      
  .تهران عمومي دادگاه 230 شعبه از صادره 22/9/78 تاريخ به 1054/78 شماره رأي .1
  8/ 3بانك اطالعات آراي دادگاهها و نظرات مشورتي، نسخه  )،1390مكرم، علي( .2
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اصـل اسـتقالل را    ،زياد حدودي تاقضايي  رويهدارد كه  يناز ا حكايت ،آرا ينا بررسي
شدن اصـل اسـتقالل   حال حاضر با توجه به گنجانده دررسد  مياست. به نظر  دهكر شناسايي
  د.يستنن يقهدر مض ياز جهت مستند قانون يگرها ددادگاه 1،قانوني مقررات درنامه  ضمانت

  منع پرداخت و عدم استحقاق يدعوا.  4
صـرف  بـه اصـوالً  خـود بـوده و    يمسـتقل از قـرارداد مبنـا    ،بـانكي نامه  ضمانتشد  گفته

از صدور  ييكه هدف نها كرد فراموشتوان  مين اما. است پرداخت قابلنفع  ذيدرخواست 
نفـع   ذيو  يمتقاضـ  يـان م يـه مربـوط بـه رابطـه پا    يسـك پوشـش ر  ،بـانكي نامـه   ضـمانت هر 

دو سبب شده كه  يناز ا هريك حدومرز تعيين دشواري و دوگانگي اين. استنامه  ضمانت
در  ينمحض انگاشته شـود. بنـابرا   عدالتي بينفع،  ذي يسو ازنامه  ضمانتمطالبه وجه  يگاه
 بـه  رجـوع  بـا  دارد قـرار نامـه   ضمانتكه در معرض خطر پرداخت وجه  يمتقاض ،واقعم ينا

در صورت پرداخـت وجـه    يا شود ناعادالنه پرداخت اين مانع كه دارد آن بر سعي ،محكمه
  .برآيد دغلنفع  ذيستاندن حق خود از  يبانك در پ يهاز ناح

  بانكينامه  ضمانتاز پرداخت وجه  پيش پرداخت منع دعواي .4-1
بـه دنبـال آن    يمتقاض ،نفع ذيبانك به  يسو ازنامه  ضمانتقبل از پرداخت وجه اصوالً 

 متقاضي ،راستا اين در. نامه شود ضمانتمانع از پرداخت وجه  ،است كه با مراجعه به دادگاه
  .شود ميدستور موقت متوسل  يعني يمدن يدادرس يينابزار متداول در آ يك به

بـا   هـا  كـه دادگـاه   شـود  ميمشاهده  يكابخصوص امر يخارج ايكشورهقضايي  رويه در
. هرچند كه صدور قرار اند شدهنامه  نفع ضمانت ذيمانع از پرداخت وجه به  ،صدور قرار منع

قرار منع در  ينكند اما ا يريجلوگ يجبران به متقاض غيرقابلتواند از ورود خسارات يمنع م

                                                      
 مدني قانون 10 ماده به مستند را هانامه ضمانت نوع اين صدور بانكي، نامه ضمانت بر ناظر دستورالعمل، 6 ماده. 1

 در را آن به مربوط ايرادات نفع، ذي و خواهضمانت ميان پايه رابطه از نامه ضمانت استقالل اعالم ضمن و دانسته
 به ازآنجاكه اما شده بيني پيش امري چنين نيز تجارت قانون جديد اليحه در. داندنمي مؤثر نامه ضمانت وجه پرداخت
  .نيست استناد قابل قانون عنوان به حاضر حال در نرسيده، نهايي تصويب
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 بـانكي نامـه   ضـمانت  يـت كـه موقع  شـود  ميمطالبه وجه است سبب  يپ درنفع  ذيكه  يزمان
 يراسـتا  در شـده  انجام عمل 1.افتد خطر به موفق و كارآمد بانكي و پولي ابزار يكعنوان  به

 يـن در ا يدبوده اما نبا يحصح ،مفاد قرارداد آوربودن الزام و بانكينامه  ضمانتاصل استقالل 
 يشپـ  ييتوانـد تـا جـا    يقرارداد نمـ  يناراده طرف يو آزاد. اصل استقالل يمودامر راه افراط پ

نفـع   ذيرا بـه   يحق ينخود چن ،ينگفته شود طرف يدكند. شا يهتوج راعدالتي  بيرود كه هر 
. اسـت  يحـدود  يدارا يـز در اعمـال حـق ن   يدانست كـه آزاد  يدبا ياند ول دادهنامه  ضمانت
 ياز اعمـال حقـ   ،حق ازاستفاده  سوء يهتوسل به نظر باتوان  مي يرانا يدر نظام حقوق ينبنابرا
 ازكرد. امـا   يريبه دست آورده جلوگ بانكينامه  ضمانتاستقالل  اصلموجب  نفع به ذيكه 

كه هـدف اصـل اسـتقالل و     كرد يرو يادهز ييتا جا يدتوجه داشت كه نبا بايد يگرطرف د
  .  شودمعنا  بينامه  ضمانتصدور 
اما صدور دستور  اند پذيرفته رانامه  ضمانتاصل استقالل  ينكهبا ا يبرخ ،يرانحقوق ا در

() مطالبـه نـاروا   2.انـد  دانسـته  مجـاز  رانفع  ذي يناروا از سو اموقت در صورت مطالبه آشكار
تـوان مقاومـت در برابـر     ايـران،  ينظام حقـوق  دررسد  ميهرچند كه آشكار هم باشد به نظر 

 شـود  ميحق  ينا يرا ندارد. تنها آنچه مانع از اجرا ينفطر يقرارداد ياصل استقالل و آزاد
حـق در   ازاسـتفاده   سـوء  ييكه باعـث جـدا   ياساس يحق است. عنصر ازاستفاده  سوء يهنظر

 يقـانون مـدن   132ماده  يدر چارچوب محتوا يرعنصر اضرار به غ ،شود ميبرابر مطالبه ناروا 
تـر از مطالبـه نـاروا بـوده و بـر      يقمضـ  ،حـق  ازاستفاده  سوءقلمرو  يطهح ،يبترت يناست. به ا

  .شود ميافزوده  بانكينامه  ضمانتگستره اعمال اصل استقالل 
 يمـدن  يدادرسـ  يينقانون آ 310 ماده ايران، يموقت در نظام حقوق دستور خصوص در
نفـع،   ذيدارد، دادگاه بـه درخواسـت    يتآن فور يفتكل يينكه تع يدر امور«كند: ميمقرر 
 ممكـن  ،قـانون  همـين  313 مـاده موجـب   بـه و  »يدنمايموقت صادر م دستور، يرز مواد برابر
  .باشد شفاهي شكل به يا كتبي صورتبه موقت دستور درخواست است

                                                      
1. Wiliams, Mark (2008), Bank Gurantees,QLS Journal, p 16 
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دستور موقت ممكن است ضمن دادخواست راجـع بـه اصـل دعـوا، پـس از       درخواست
ممكـن   .1.شـود  درخواسـت دادخواست نسبت بـه اصـل دعـوا     يماز تقد يشپ يااقامه دعوا و 

 يـين قـانون آ  318مـاده   مطـابق معضل مواجه شـود كـه    يناز دستور موقت با ا استفادهاست 
 كننـده درخواست شود، صادر اصلي دعواي اقامهاز  يشپ ،موقت دستوراگر  يمدن يدادرس
 در. كنـد خود را طرح  ياصل يدعوا دستور، صدور تاريخ از روز بيست ظرف حداكثر بايد
  .كند ميبه درخواست طرف مقابل از دستور صادره رفع اثر  دادگاه ،صورت اين غير

 كـه قـرارداد   ياجرا حسننامة  ضمانت يكنفع  ذيكرد كه  فرضتوان  ميوصف  اين با
وجه آن را  يتقاضا صدور، از هفته دو از پس ،است شده صادر ساله يكقرارداد  يك يبرا

سـت كـه   ينجا. مشـكل در ا كنـد  صادر موقت دستور دادگاه ،حالت اين در وكند از بانك ب
 ظـرف  يـد با يمـدن  يدادرسـ  يـين آ قانون 318 مادهموجب  بهكننده دستور موقت درخواست

 آن نبـودن  منجز علت به دعوا اين طرح اماكند خود را طرح  ياصل يروز دعوا يستمدت ب
  .نيست ممكن

  استحقاق عدم دعواي .4-2
در  يو يبـرا  يحقـ  ،يـه بق با قرارداد پامطا ينكها بدوننامه،  نفع ضمانت ذياست  ممكن

 يـن ا درنامه كنـد.   ضمانت ياقدام به مطالبه ناروا ،داشته باشد وجودنامه  ضمانتمطالبه وجه 
به پرداخت وجه خواهد بـود. در   موظفنامه،  ضمانتبودن بانك با توجه به مستقل ،صورت

مطالبه وجه  كهكند  مين تفاوتي ديگر است منتفينامه  ضمانتچون بحث قرارداد  ،مورد ينا
قابـل   يـه مربـوط بـه قـرارداد پا    يـرادات ا يو تمـام  يرخ يا بودهاستفاده  سوءبا  ياناروا، متقلبانه 

راجع بـه   ،يهبر سر تخلف از شروط قرارداد پا يقتدعوا درحق ينجااستماع است چرا كه در ا
 درنفـع   ذياسـتحقاق  عدم  مبنايمطالبه خسارت بر  يدعوا يناست. بنابرا بانكينامه  ضمانت

 راه سـر  بـر  مـانعي  هـيچ  كـه  بـوده  حقـوقي  عيارتمام دعواي يكنامه،  ضمانتوجه  يافتدر
  .ندارد وجود دعوا اين طرح در) يانديده(زمتقاضي
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  گيري نتيجه
 يخـود جـدا بـوده و متقاضـ     ياز قـرارداد مبنـا   بـانكي نامه  ضمانتمطابق اصل استقالل، 

از آن  يناشـ  يـرادات ا بـه نامـه   نفع ضمانت ذينخواهد بود در برابر بانك و  قادرنامه  ضمانت
نفـع   ذيو  ياز ورود در اختالفـات متقاضـ   يزبانك ن ،يبترت يناستناد كند و به هم يهرابطه پا

موظـف بـه پرداخـت     ،شده نارواستآن برود كه مطالبه انجام يمو هرچند ب هكرد خودداري
  .است كيباننامه  قيدوشرط ضمانتبدون 

نبـوده و مطـابق اكثـر قواعـد      يرناپـذ يصتخصـ  يـي امطلق و قاعـده  يمانع ،اصل استقالل 
را  بـانكي نامـه   ضـمانت تقلـب، اصـل اسـتقالل     يبا استثنا مواجه شـده اسـت. اسـتثنا    يحقوق
آن را در موارد آشكار  ،استثنا يناز ا يقمض يريبا تفس يدبا صورت  ينزند. در ا يم يصتخص

مـانع اعمـال    ،يـران ا يدر چارچوب نظـام حقـوق   آنچهرسد  ميتقلب به كار بست. اما به نظر 
نهـاد   ي،قانون اساس 40مطابق اصل  ،شود مي يهاز قرارداد پا بانكينامه  ضمانتاصل استقالل 

 كـاركردي  و يكسـان  اي نتيجـه  درنهايـت  استثنا دو اين كه هرچند ؛است حق ازاستفاده  سوء
  .دارند مشابه
گونه كه در غرب به اصل استقالل توجـه شـده، توجـه     آن ،ايرانقضايي  رويهو  يندكتر 

. امـا  كنـد  مـي  ينيسـنگ  بـانكي نامـه   ضـمانت مقررات عقد ضمان بـر سـر    يهنكرده و هنوز سا
-هـر چنـد تـا كنـون بـه      نيـز قضايي  رويهده و كر ييشناسا رااصل  ينا ياديتا حد ز يندكتر

و استدالل  يقانون مدن 10مفاد آن را با استناد به ماده  ،نكرده ييدأاصل مذكور را ت صراحت
اصل  يتازگبهقانونگذار  ينكهبه ا يتاست. با عنا هكرد يياراده شناسا يتو حاكم يبه تراض

 قضايي تأثير رويهو  يننگرش دكتر ييرتغ دررسد  مي، به نظر يرفتهطور كامل پذبه رااستقالل 
  خواهد داشت.    ييبسزا

امكــان صــدور دسـتور موقــت در خصــوص   ينـه در زم يخاصــ نــص ينكـه بـا توجــه بــه ا 
اسـتحقاق   عدم يدرباره طرح دعوا يمقررات مشخص ووجود ندارد  بانكيهاي  نامه ضمانت

طـور  بـه  بـانكي هاي  نامه ضمانت ينهخاص در زم قوانين دركه  شوديم يشنهادپ ،وجود ندارد
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ها در دادگاه يهرو يسازيكساناز  يجدا ،صورت ينامور پرداخته شود كه در ا ينبه ا ينمع
  .داشت خواهد بسزايي تأثير بانكينامه  ضمانتعملكرد مثبت 
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