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بر  تجاری ضمان آثار  رویکردی تطبیقی 

 
 

 ه آزاد اسالمی میبد،  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگا |*افشین مجاهد |

 دانشگاه آزاد اسالمی یزد و دانشگاه دارالعلم.مدرس  

 

 چکیده

از قانون تجارت را به خود اختصاص    411الی    402عقد ضمان یا ضمانت عالوه بر قانون مدنی موضوع مواد  

ر  اصل  تجارت   قانون  در  و  ضامن  ذمه به  مدیون  ذمه نقل  یا دین  انتقال  بر اصل  ،مدنی  قانون  در  داده است.  ب
ز  .  است  تضامنی  لیتوئمس در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری، متعهدله برای اطمینان از انجام تعهد ا

نماید. تضمینات مذکور نسبت به تعهد اصلی، تعهدی تبعی و متعهد درخواست دادن وثیقه یا ضامن می

جارت  های بانکی که از عرف تنامهفرعی است. در کنار رهن و ضمان عقدی، انواع اعتبارات اسنادی و ضمانت

گرفته شده نیز به عنوان تضمین اجرای تعهدات یا حسن اجرای آنبین مسئله رود. ها به کار میالمللی 
بین و  داخلی  تجارت  حقوق  در  تعهدات  ایفاء  دارد، مخصوصاً در   نیز  المللیتضمین  اهمیتی به سزایی 

لزم  المللی که حجم کالن تولید و خرید و فروش کاال و اجرای طرحبازرگانی بین های عظیم و پیچیده مست

که در کشورهای دور و نزدیک وجود همکاری شرکت ها و مؤسسات مختلف تولیدی و خدماتی است 

ا  ا نمیاند و در قراردادهای چندجانبه خود همدیگر ریافته شناسند، لذا برای تأمین اعتماد و اطمینان خود ی
 جلب نظر طرف معامله نیاز به تضمین کافی دارند.

   .نامهتعهد، معامالت، قرارداد، ضمانتضمان تجاری،   :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 اعتبارات  به بسته آن جریان سرعت دارد و مهمی نقش تجارتی عملیات در اعتبارات گردشامروزه  

. است  دیون موقع به پرداخت در تضمین  وجود مستوجب که بوده آن غیر و تجارتی اسناد به متکی

 اموال توثیق امکان معامالت موارد کثرت زیرا باشد؛ عینی تواندمی ندرتاً تجارتی امور در تضمینات

 که شودمی گرفته کار به آن جای به ذمی وثیقه عوض ر. ددهدنمی را غیرمنقول و منقول محدود
  تعاون  واقع . دراست  پذیرتوجیه کاال مصرف در اضافی  هزینه نبودن هم و انجام سرعت لحاظ به هم

 انواع در بالقوه مالی امکانات عنوان به اعتبارات گردش  و ایجاد امکان وصول موجب تجار متقابل

  همه افراد جامعهها بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی  ضمانت  .بود خواهد هاآن معامالت
نموده، چه افرادی که به کار تجاری می د کننپردازند و برای خود ضامن انتخاب میرا درگیر کرده 

رخی از حقوقدانان معتقدند که شوند، اما در کار تجاری دستی ندارند. بو چه افرادی که ضامن می

به ذمه را دارد و نه مقتض نقل ذمه  نه اقتضای  عقد ضمان  ی ضم ذمه به ذمه است؛ ماهیت و ذات 
برخی دیگر    (113،  1397بلکه تابع قصد مشترک طرفین است. )منتظری و مظاهری کوهانستانی،  

عقیده  بلکه را، ذمه ضم نه و دارد را ذمه نقل اقتضای نه ضمان،  عقد ذات و ماهیت  اند کهبر این 

 ضمن در رأی دو این از یک هر پذیرش تفاصیل  این با است؛ تعهد ایجاد عقد، این ذاتی مقتضای

نون  در و است مدنی بحث ضمان نیز حقوقی منظر . ازباشد صحیح تواندمی هاآن بر توافق و عقد ا   ق
 قانون مواد بر ایتکمله بلکه ،ندارد تجارت قانون به اختصاص و است شده تکمیل آن مفاد تجارت

)ناصری مقدم و امینی، است مدنی  قانون مدنی، یکی از عقودی استعقد ضمان در  (11، 1396. 

پیشرفت جو با   و گسترش مبادالت و معامالت تجاری کمرنگ شده، چرا که در وضع این  امعکه 
 قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد عقد ضمان، مدیون بری شده و دین بر 

عقد ضمان در قانون تجارت بدعهده ضامن استقرار می لیکن   ین منوال نبوده چرا که در اینیابد، 

بلکه نشده،  بری  بر این اساس، ذمه مدیون  پیروی شده که  به ذمه  ذمه  ضم  به  نظریه  از   قانون 

 شود. به عبارت دیگر با انعقاد عقد ضمان، ضامن هم به همراه مدیون اصلیضمیمه ذمه ضامن می
بانکی و رویه فعلی بانکمتعهد می نظریه ضم ذمه به ذمه ها همانند قانگردد. در نظام   ون تجارت از 

عادی نیز در قراردادهای  اشخاص  حتی  ندارد.  جایگاهی  ذمه  به  ذمه  نقل  نظریه  و  شده   پیروی 

پیروی از این شیوه  دارند زیرا  ذمه  به  ذمه  ضم  شیوه  از  پیروی  به  ضمان  عقد  انعقاد  به  تمایل 
برای مضمون بیشتری  به هاطمینان خاطر  )باکرم مریان،  مراه دارد.له در جهت وصول طلب خود 

ه ذمه   (10،  1390 با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران، شیوه اول یعنی ضمان به نحو نقل ذمه ب

لیکن پذیرفته  عنوان مثال،  پذیرفته را  برای خودشان حق مراجعه به هریک از ضامن، بانک  به  ها 

ت با اخذ وثائق و تضمینات متعدد دارند و به هر صوری ایشان را محفوظ میوعنه و یا هردمضمون
عقد    سعی در تسهیل وصول مطالبات خویش دارند. بنابراین با توجه به استفاده و کاربرد متفاوت از 

مزبور در روابط متداول تجاری و مالی بین اشخاص با یکدیگر، در این مقاله به بررسی آثار ضمان 

می اساس،    پردازیم.تجاری  این  به  بر  توجه  هدف، با  لحاظ  از  حاضر  تحقیق  موضوع،  ماهیت 
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نظری می به صورت  لحاظ روش تحقیق،  ای باشد و روش گردآوری اطالعات کتابخانهکاربردی، از 

 بندی به صورت توصیفی خواهد بود.بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع
 

 تجاری   در قوانینمفهوم تضمین  

 تضامن و ندارد زیادی طرفداران قراردادها در تضامنی مسئولیت اصل که مدنی، حقوق خالف بر
 در تضامنی مسئولیت ،اروپایی حقوق از تبعیت به تجارت حقوق در ،است محدود بسیار نیز قهری

 مسئولیت   اصل نیاید عمل به هم تصریحی اگر موارد این در که طوری به ،شده تکرار مورد چندین

به این صورت است که اگر چند نفر مسئولیت پرداخت  یضمانت تجار .است شده شناخته تضامنی
به صورت تضامنی بر عهده بگیرند، اگر یکی از ضامنین دین را پرداخت کند و به تع داتش هدینی را 

بری می پرداخت آن دین  نماید، سایر ضامنین از  شوند و دیگر مسئولیتی برای پرداخت آن عمل 

ندارند تجار.  دین  دو  یضمانت  به  و دسته جمعی وجود    معموالً  فردی  دارد. در ضمانت صورت 
 خود دیون نتواند اصلی متعهد  یا و بدهکار فرد اگر و است نفر یک عهده بر فردی ضمانت تجارت

 یا و همان یا و اصلی متعهد از تواندمی طلبکار  نماید، عمل خود تعهدات به یا و نماید پرداخت  را

نموده  فردی  همان نامه را داده است، وجه خود را مطالبه   به ملزم را ضامن  یا  و   که این ضمانت 

های تضامنی جمعی معموالً در مورد شرکتضمانت تجارت دسته.  نماید اصلی متعهد تعهدات ایفای
سرمایه آن که  تواند دین خود را از متعهد اصلی ها طلبکار میدر این شرکت  .ها زیاد استاست 

نماید و اگر متعهد اصلی نتواند دین   تعهد و دین تواندمی طلبکار نماید، پرداخت را خود دریافت 

 بازاریان  و  کسبه  بین  در  و  هافروش  و  خرید  در ضمانت تجارت.  کند  دریافت  ضامنین  از  را  خود
یک  ا  بسیار در  افراد  پشتوانه  و  دارد   که  کسانی  همچنین.  شوندمی  محسوب  تجارت همیت 

 اخذ باشند،  داشته  تجاری  مراودات  و  کنند  اندازی  راه  را  کاری  و  کسب  بار  اولین  برای  خواهندمی

به .  است  مهم  و  الزامی  هاآن  ایبر  نامه  ضمانت  این نوعی تضمین  در حقوق تجارت دادن ضامن، 

به طوری که ماده   بر علیه کسی که براتی قبول  اگردارد: قانون تجارت مقرر می  238شمار آمده، 
نپرداخته اعتراض عدم تولی    ،کرده نیز که همان شخص قبول أوجه آن را  براتی  دیه شود دارنده 

ولی است  کرده  نرسیده  آن  پرداخت  موعد  قبولمی  ،هنوز  از  برای تواند  که  نماید  تقاضا  کننده 

نحو دیگری تضمین به  پرداخت آن را  یا  دهد  ضامن  آن  وجه  . در این ماده مقصود کندپرداخت 
نحو دیگری تضمین کند، فقط  به  دادن، تضمین شخصی است و قصد وی از  ضامن  از  قانونگذار 

باشد که شامل رهن اموال میمی در قانون اصالح قسمتی از قانون   ردد.گتواند جنبه مالی داشته 

 توان یافت:  برای کلمه تضمین این معانی را می  1347مصوب  تجارت 

، صدر ماده 8ماده   17ـ بند  1دارد: چنانکه این مواد، این مطلب را مدلل می :الف( به معنی وثیقه

قانون مذکور مقرر داشته: طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل   8

بند   بندهای مربوط در  ... و در ادامه  باشد  آمده است تعداد سهام تضمینی که   17بر مطالب زیر 
همان قانون: مدیران باید تعداد سهامی را که    114ـ ماده 2  به صندوق شرکت بسپارند.مدیران باید  

به  که  سهامی  تعداد  از  نباید  سهام  تعداد  این  باشند.  دارا  را  است  کرده  مقرر  شرکت  اساسنامه 
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رأی در مجامع عمومی الزم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین  نموجب اساسنامه جهت داد

است   بر شرکت وارد شود. سهام خساراتی  یا مشترکاً  است از تقصیرات مدیران منفرداً  ممکن  که 
و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در  نیست  انتقال  قابل  و  بوده  اسم  با  مذکور 

بود.شرکت   خواهد  باقی  وثیقه  عنوان  به  شرکت  صندوق  در  مذکور  سهام  نداشته،  دریافت   را 

الذکر درباره این سهام مطالبی بیان شده، خصوصاً  قانون فوق  117و   116و    115همچنین در مواد  
به عنوان سهام وثیقه نام برده شده است.   117در ماده   از این سهام 

این معنی تضمین، همان ضمانت کردن است که شامل این موارد   ب( به معنی ضمان عقدی:

بند  1باشد:  می عیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر دارد: اطالاین ماده مقرر می  -58ماده    8ـ 
ماده مذکور  8و آنگاه در بند    امضاء شده باشدنکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت 

باشد مبلغ و  شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگر را تضمین کرده  که  صورتی  در  است:  آمده 

قانون مذکور، مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت  132ـ ماده 2مدت و سایر شرایط تضمین مذکور. 
یا اعتبار از ندارند هیچگونه وام  به استثناء اشخاص حقوقی حق  نمایند و   مدیره  شرکت تحصیل 

ین   174ماده    12ـ بند  3ها را تضمین یا تعهد کند ....  تواند دیون آنشرکت نمی همان قانون، در ا

نویسی مذکور در ماده   پذیره  مقرر شده طرح اعالمیه  به امضای دارندگان امضاء   173ماده  باید 

.... و در بند  باشد  نکات زیر  بر  ه است مبلغ دیون شرکت و آمد 12مجاز شرکت رسیده، مشتمل 
مبلغ دیون اشخاص که توسط شرکت تضمین شده است.   بینی پیش  235ـ در ماده  4همچنین 

با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. ج(  باید  نموده  تعهداتی که شرکت، آن را تضمین  شده 

بازپرداخت آن:   به اوراق قرضه و  بند  1تضمینات مربوط  دارد: ه مقرر می؛ این ماد58ماده    7ـ در 
بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت،  نکات زیر  بر  باید مشتمل  اطالعیه انتشار اوراق قرضه 

بند   باشد. و در  شده  دارد: در صورتی که شرکت سابقاً اوراق صادر ماده مذکور مقرر می  7امضاء 

پرداخت آن در نظر گرفته نموده مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتماالً برای باز
شده و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام 

باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است. بوده   10ـ بند 2 شرکت 

 8ـ بند 3ظر گرفته شده است. دارد: تضمیناتی که احتماالً برای اوراق قرضه در نمقرر می  58ماده  

؛ این ماده مقرر داشته ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی  همان قانون  60ماده 
بند   برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا شود. و در  نکات را   8که  یکی از آن  آن ماده 

برای قرضه در بیان داشته است تضمیناتی که احتماالً  بند  4  نظر گرفته شده است.  چنین   11ـ 

پذیره نویسی مذکور در ماده 174ماده   باید به  173؛ در صدر این ماده آمده است طرح اعالمیه 
ماده فوق یکی از آن نکات    11امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد ... و در بند  

ای که شرکت منتشر نموده و وراق قرضهرا چنین ذکر نموده که مبلغ  بازپرداخت نشده انواع دیگر ا

به آن.  اهمیت  دلیله ب نیز   تجاری اسناد در  قانونی تضامنالزم به ذکر است که   تضمینات مربوط 

  نیز  قانونگذار  ویژگی همین دلیل  به و است برخوردار ایویژه جایگاه از بازرگانی روابط در خود ویژه
 و کرده مقرر باره این در را خاصی  مقررات آن، دارندگان تضمین و تجاری امور در تسهیل برای
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 طلبکار با بدهکاران روابط در مسئولیت  نوع ترین سخت و ترین کامل که را تضامنی مسئولیت

قانون تجارت مقرر  249است. در این راستا ماده  نموده اعمال اسناد این مسئولین مورد در است،
 مسئولیت  برات دارنده مقابل در هاظهرنویس و کرده قبول را برات که کسی دهنده، براتدارد: می

 مسئولیت این دیگر قواعد برخی و مسئولین  تضامنی مسئولیت بیان از پس ماده این. دارند تضامنی

 را ظهرنویسی یا علیه محال یا دهنده برات ضمانت... ضامنی که  عبارت این با خود آخر بند در

 ضامنین  تضامنی مسئولیت. است کرده ضمانت او از که دارد تضامنی مسئولیت کسی با فقط کرده

 مسئولیت به ناظر ما حقوق در که ماده این  ق.ت(  403و    402)ماده    است شده متذکر نیز را

 منتهی  شده، تصریح نیز ژنو متحدالشکل قانون 47 ماده در است برات وجه پرداخت برای تضامنی

، 1368)کاتبی،  داند.می نیز قبولی ضامن پرداخت، در ضمانت  بر عالوه را ظهرنویس ماده این در
 چنین در که است ذمه ضم ضمان از نوعی،  تجاری اسناد توثیق در تجاری ضمان مفهوم  (202

 و وصول برای ابتدا لهمضمون آن نتیجه در  که باشدمی دین وثیقه عنوان به ضامن تعهد ضمان

 از جهتی به که صورتی در و کندمی مراجعه)مدیون اصلی(    عنهمضمون به خود طلب دریافت

 فقهای از برخی .نمایدمی مراجعه ضامن یعنی)وثیقه(    تبعی مدیون به نرسیده نتیجه به جهات

 مخیر لهمضمون ایشان نظر . بههستند)تضامن طولی(    ایوثیقه ضمان به لقائ ضمان در نیز معاصر

 عنه مضمون به باید ابتدا بلکه کند همراجع عنه مضمون و ضامن از کدام هر به اینکه به نیست

 ، نیست اداء به مأمور ولی است  مشغول ضامن . ذمهشود مراجعه ضامن به نداد او اگر و کند مراجعه

 نتیجه  در  که فهمدمی را تبعی معنای عقالء عرف ایشان نظر . بهنکند اداء عنه مضمون اینکه مگر

)است طولی ضمان  .است شبیه ساده ضمان به ایوثیقه ضمان  (13،  1380  بجنوردی، موسوی. 

 تقاضا لهمضمون از دارد حق وقتی ضامندارد:  قانون تجارت در این خصوص مقرر می  402  ماده

 بین که نماید رجوع او به طلب وصول عدم صورت در و کرده رجوع  اصلی مدیون او به بدواً که نماید

ضمانت  طرفین خود  در  خواه  مخصوص،  قرارداد  ضمن  باشد.خواه  به این ترتیب مقرر شده   نامه 

 ذمه نقل موجب ضمان عقد شود،نمی بریء اصلی بدهکار ذمه ضمان انعقاد با فوق  ماده مطابق

 موجب  . بهدارند مسئولیت جداگانه لهمضمون مقابل درنسبت به هرکدام )ضامن و بدهکار اصلی(  

 تبعی جنبه ضامن تعهد و آورد می وجوده  ب طلبکار برای شخصی تضمین یک ضمان عقد ماده این

کهدارد  قانونی، جهات  از جهتی هر به حال اصلی مدیون سوی از دین تأدیه عدم صورت  در . 

 که  است  آن بیانگر مزبور ماده نگارش . شیوهباشد داشته را ضامن به رجوع و مطالبه  حق بستانکار

)بر خالف ضمان حقوق مدنی که   ضمان عقد در ضم نظریه از تبعیت قصد مزبور قانون  نویسندگان

 به التزام پیچیده وهای غیرمستقیم شیوه پیروی از را اشخاص اندخواسته و نقل ذمه است( را داشته

 را  ساده  ذمه ضم نظریه مزبور قانونقانون مدنی( رها سازند. مقنن   723موضوع )ماده   معلق تأدیه

 کرده  مدنی  قانون مقررات جایگزین را آن و  پذیرفته ضمان قرارداد در قاعده و اصل یک عنوان به

 مطلبی  ضمان عقد اطراف مورد در ایران تجارت قانون در  (25،  1391. )مسگر عبدل آبادی، است

  684 ماده مطابق گفت باید عام، قواعد مشمول و است عقد یک  ضمان اینکه به نظر ولی نشده بیان

  . عنه  مضمون و له مضمون و ضامن :از  عبارتند ضمان عقد اطراف هم تجارت حقوق درقانون مدنی  
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 قلمرو  . درآیندمی حساب به تجاری قراردادهای از بانکی هایمهناضمانت تجارت، حقوق دیدگاه از

 و احکام  از و اندیافته را خود هایویژگی و اوصاف تجاری قراردادهای کشورها اکثر در تجارت،
سند   و تجاری  قرارداد یک عنوان به نیز بانکی نامه ضمانت.  کنندمی پیروی خود خاص مقررات

ه . این دارد را خود  خاص ماهیت و طبیعت و است هاییویژگی و فصول متضمنتعهدآور بانکی    گون

 پیمانکاری قراردادهای  و تجارت دنیای مقتضیات و بانکی هروی و عرف هزایید قراردادها و اسناد

 تحلیل و بررسی در رو این از هستند؛ مقرراتی و قواعد مشمول المللیبین تجارت قلمرو در بوده،

 مورد  در  (118،  1368. )اخالقی، بماند پنهان نظر از نباید هاجنبه این هاآن از ناشی حقوقی روابط

 است؛ نشده بینى پیش چیزى ما تجارت قانون در تجارى اسناد نهادن وثیقه بعنوان ظهرنویسى

 استفاده تجارى  اسناد توثیق  از بانکى قراردادهاى و معامالت و تجارى روابط در عمالً آنکه حال

 تضمین یا اسنادى اعتبارات گشایش یا جارى حساب در اعتبار تحصیل براى غالباً تجار و شودمی

 هابانک و گذارندمى وثیقه  به هابانک نزد را تجارى اسناد خویش، تجارى تعهدات و کار انجام حسن

 مذکور اسناد از حاصله وجوه  بخواهند که زمان هر توانندمى خود، مشتریان با منعقد قرارداد حسب

 نقل  قابلیت کشورها، همه مثلما،  کشور تجارت قانون.  کنند منظور خود مطالبات پوشش جهت را

 بیان را آن ساده و سهل طشرای و پذیرفته ظهرنویسی طریق  از  کلیطور ه  برا   تجاری سند انتقال و

تجاری  .است داشته اسناد  پرداخت  تضمین  به عمل می  هم  امروزه  آید. بیشتر از طریق ضمانت 

آن از صادرکننده یا واگذارنده ضامن معتبر طلب   دریافت ها در هنگامدارندگان سند، خصوصاً بانک
نموده و تحویل میمی موارد از مدیر شرکتی که سند را صادر  بسیاری  در  حتی  و  به کنند  دهد 

به عنوان شعنوان ضامن، امضاء می خص حقوقی و هم مدیر به عنوان شخص گیرند تا هم شرکت 

باشند. پرداخت  مسئول  تسهیالت  اعطاکننده  بانک  مقابل  در  متضامناً  معتبر  )اسالمی،   حقیقی 
1383  ،3) 

 

در   آثار  مبادالت تجاری تضمین 
بین تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکل های متعارف پرداخت و تأمین اعتبار در تجارت است، از 

تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن ای است که بایع میترین شیوهمالکیت، معمولشرط حفظ 

شود و تمامی حقوق مربوط به حمایت شود. این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می
شده را دارا می خریداری  باشد.کاالی  پرداخته  به طور کامل  به   گردد که ثمن را  مقررات مربوط 

پرداخ های موجود قانونی از کشوری به حلالمللی یکنواخت نیست. راهت ثمن از لحاظ بینتضمین 

یکی از دالئل این اختالفات شاید کشور دیگر تفاوت می ندارد،  برداشت ثابتی از آن وجود  کند و 

به انتقال مالکیت اموال   باشد که حقوق مربوط  به این واقعیت  یکی از ساختارهای مربوط  منقول 
در عمل  باشد.اسی هر نظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل میو اسعمده  

پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افالس نزدیک میان مقررات تضمین  به طور کلی   رابطه  و 

دارد،  وجود  حقوقی  نظام  هر  در  که  مختلفی  معیارهای  نتیجه  در  است.  اعتبار  و  دین  تضمین 
یکن و  مقررات  نمودن  کردن آنهماهنگ  بدین واخت  بود.  نخواهد  بدون اشکال  ها در این زمینه 
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های مختلف تضمین کاال که در المللی دخالت دارند باید با شکلترتیب کسانی که در تجارت بین

بسیاری مثالً در تحویل کاال در کشور های در موقعیت شود هماهنگ گردند.هر کشوری اعمال می
مربوط   مقررات  که  جایی  بیآلمان،  یا  پیشرفته است، توجه  به شدت  به به تضمین ثمن  توجهی 

به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. به عالوه های تضمین میشکل تواند شرایط قراردادی معاوضه را 

به طور جداگانه در جریان توافق معین نمی به تضمین کاال معموالً  شود، بلکه شرط خاص مربوط 
استاندارد مر قراردادی  شرایط  یا در  نادرست  بایع گنجانده شود. استفاده از شرط درست،  به  بوط 

به تضمین ثمن می به همراه داشته باشد و عدم درج شرطی مربوط  بسیار متفاوتی را  نتایج  تواند 

المللی به خاطر عدم تضمین در صحنه تجارت بین بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود

ناگواری را مت پیامدهای  بنابراین هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا قبل میآگاهیش  شود. 
لحاظ شود، از همین رو مسئله تضمین  در قرارداد صادراتش  تضمین  موجود  امکانات  ممکن  حد 

به بایع ارائه میکاال بخش مهمی از توصیه با مفاد قرارداد صادرات  شود. هایی است که در ارتباط 

ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افالس در حفظ یا    (21،  1396علیزاده،  )
تضمین کاال در رابطه با  ،شودمواقعی که مشتری قبل از تأدیه ثمن معامله ورشکسته یا مفلس می

بایع اهمیت خاصی می نگهداری و حفظ مالکیت مقرر میحمایت از  کند یابد. توافق معتبر درباره 

مقدار   هر  دارد  حق  بایع  باقیکه  نزد خریدار  را که  کاال  برای از  بایع  یا اینکه  مانده مطالبه کند 

نشده معامله حقوق دیگری دارد.  پرداخت  های مربوط به کاالی تحویل شده در طلباستیفاء ثمن 
به نسبت  نیستند و حداکثر  برخوردار  صورت افالس و ورشکستگی، اصوالً از حق تقدم و امتیازی 

سهم ثمن  شده  پرداخت  آن تعلق میبخش  به  یا   ،گیردی  پرداخت  به آنکه چنین  البته مشروط 

بود اگر تسلیم کننده کاال بتواند بی درنگ از توزیعی اساساً ممکن باشد. بنابراین بسیار مفید خواهد 
تضمین مقرر شده در رابطه با کاالی تحویل شده استفاده کند. الزم به ذکر است که تضمین حفظ  

خود   مقابل  در  نمیمالکیت  به کار  رود، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که مشتری 

صورت ه  رود. بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کاالی خودش بباشند کنار میدرگیر و دخیل می

غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است، طلبکارانی که نفعشان در مقدم می باشد، در چنین مواردی 
چا در  کاال  جریان ورشکستگی است.احتساب  بایع   رچوب  به گرو گرفتن کاال از سوی  تضمین و 

بانک سوی  از  که  است  اعتباراتی  تضمین  با  تعارض  در  به عمدتاً  دیگر  اعتباری  مؤسسات  و  ها 

بخشیدن و  تحقق  برای  کننده  تسلیم  مشتری،  ورشکستگی  صورت  در  است.  شده  داده  مشتری 
با مدیر ام باید  نه تنها  ور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد اجرای تضمینش 

با سایر طلبکاران وثیقه  ،نماید باید  حدود تضمین بایع در کاالی تحویل  دار نیز رقابت نماید.بلکه 

نباشد، کاالهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر  یکسان  شده از سوی وی ممکن است همیشه 

های ست دچار تنزل سریع قیمت شوند مانند منسوجات و لباسگیرند ممکن انحوه تسلیم قرار می
نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می به  این امر  که  های فروش تواند کاهش دهد. هزینهمد 

بنابراین ارزش تضمین معموالً تنها با تحقق فروش کاال معین و  باشد.  نیز ممکن است گزاف  کاال 

می یعنی  معلوم  که احراز مشود،  پول را شود چه مقدار کاال را مییوقتی  توان اخذ کرد و چقدر 
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ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو می به دست آورد. این عدم اطمینان  از فروش آن  توان 

نمی نهایی  تضمین  بایع  به  کاال  تضمین  کاالست.  برای او ایجاد کرفتن  شانسی  تنها  بلکه  دهد، 
عنوان تضممی به  گونه است که توافق بر ینی در مقابل ورشکستگی آنشود. کیفیت تضمین کاال 

نفع غالباً  مشتری  نیست.  روبرو  مانعی  با  عموماً  مشتری  و  بایع  میان  آن  پذیرش سر  ی در عدم 

به  ، تضمینی که تنها وقتی اهمیت میتضمین بایع ندارد یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری 
عبارت دیگر وقتی که مش به  باشد.  تری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از وجود آمده 

 از  تعهدات یا کار انجام حسن نامهضمانت مدرن تجارت در  (22،  1396)علیزاده، دست داده است. 

 و اجرا یا ایفاء عدم مقابل در مؤثر اجرای ضمانت و تضمین مقام در و است برخوردار ویژهای اهمیت

 قابل غیر نقش قراردادی مشخص بندیزمان در تأخیر یا و ناکافی و معیوب و ناقص اجرای یا

 بیشتر و شودمی شناخته قراردادی هاینامهضمانت ترینمهم از که نحوی به کندمی ایفاء را انکاری

 کار  انجام حسن نامهضمانت نوعی به ماهیتاً و  نهایی تحلیل در مختلف عناوین تحت هانامهضمانت

 تعهد  شروع و امر ابتدای در چند هر که پرداختپیش در ضمانت مثال عنوان به .شوندمی شناخته

 از مشخص میزان پرداخت با ولیکن نیافته تحقق  متعهد و پیمانکار ناحیه از عملیاتی پروژه یا و

 کارگاه تجهیز به تعهد انجام مقابل در گرددمی تلقی کارفرما ناحیه از وام نوعی به که پرداختپیش

 خواهد  خود به تعهدات یا کار انجام حسن ضمانت مشابه ماهیتی و بود خواهد طرفین عمل مالک

 وارده غرامات و خسارات قطعی تعیین برای ایوسیله کار انجام حسن نامهضمانت مبلغ گرفت،

 برای  توانمی باشد نامهضمانت در مندرج مبلغ از بیش خسارات و زیان چنانچه عبارتی به و نیست

 در مندرج مبلغ از کمتر زیان و خسارات میزان  چناچه و کرده رجوع متعهد به مازاد مطالبه

 نامهضمانت گونهاین  (12،  1397، درمیانی صادقی) .کرد مطالبه تواننمی را مازاد باشد نامهضمانت

متعهدله   که است ایوثیقه و تضمین به   )... خدمات،  پیمانکار،  کاال،  فروشنده  از  )اعم  متعهد 

 جبران تواندمی کارفرما تعهدات از یک هر از متعهد تخلف یا تحقق عدم صورت در که سپاردمی

 .نماید وصول کار انجام حسن نامهضمانت محل از را خود غرامات و خسارات

 

 آثار ضمان در حقوق انگلیس
اند وصف تبعی را برای تعهد  در تعاریفی که حقوقدانان انگلیسی از ضمان و تضمینات و وثائق نموده

بودن تعهد مذکور در ذات ضمان و دیگر تضمینات و وثائق است و مربوط ذکر کرده اند. زیرا تبعی 

نوع این تعهد از انواع دیگر تعهدات، وصف تبعی به عنو برای مشخص ساختن  لحاظ  ان به همین 

برده می به کار  به تعهدی اطالق میممیز  عنوان مثال، تضمین  به  شود که تعهدی تبعی یا شود. 
بخش   در  باشد.  دیگر  شخصی  موفقیت  عدم  یا  تخلف  دین،  برای  ها قانون کالهبرداری  4وثیقه 

توان خوانده را نسبت به بدهی، تخلف یا انگلستان آمده است، در هیچ دعوایی نمی  1677مصوب  

تعهدات آن شخص دانست، مگر اینکه عدم   مسئول  را  او  و  ساخت  ملزم  دیگر  شخصی  موفقیت 
را در قبال مسئولیت خود  مذکور  دعوای  خوانده  آن  موجب  به  که  گردد  ارائه  های آن قراردادی 

یادداشت یا شخص متعهد ساخته باشد یا به وسیله شخصی که این ضمانت را عهده دار شده است 
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نوشته شده ونامه به وسیله افرادی که به   ای  باشد، این عمل ممکن است  امضاء وی در ذیل آن 

باشند انجام گرفته باشد. تضمین غیرکتبی و امضانشده باطل   وکالت از خوانده دعوا مجاز به این امر 
ه موجب  ب نیست، بلکه بر طبق قانون غیرقابل اجراست، یعنی در محاکم پذیرفته نخواهد شد، زیرا 

فایده نیست و به هر حال به دلیل  ون قبول نشده است. البته چنین تضمینی کامالً بیای از قانماده

باشد ممکن است به عنوان دفاع در مقابل دعوا اقامه شود.  به فرض اینکه قابل اثبات  وجود تعهد 
ر ها در اختیانظر به اینکه در کشور انگلیس مانند ممالک دیگر امروزه وام و اعتبارات به وسیله بانک

می گذارده  بانک فرم خاصی چاپ مشتریان  به وسیله  جهت تضمین وام و اعتبارات مذکور  شود، 

باعث میمی گردد که تضمین کتبی تلقی گردد. چون ضامن یا متعهد فرم شود که تنظیم آن فرم 

نماید و از لحاظ رعایت قانون مشگلی پیش نخواهد آمد. در قرارداد ضمان یا موصوف را امضاء می
بین سه طرف قرارداد، رابطه قراردادی وجود دارد. یکی بانکدار، دیگری بدهکار و هر   تضمین دیگر 

یا هر شخص دیگر وام می بانک  شود و گیرد، مدیون اصلی نامیده میسومی ضامن. شخصی که از 

بستانکار از  بستانکار است و شخص ثالث در مقابل  قرارداد  این  در  دیگر  دهنده  وام  هر  یا  بانک 
کند. پس عرفاً دو قرارداد موجود ی مدیون به وسیله تعهد شخصی یا سپردن مالی ضمانت میبده

نیز همانند حقوق  یا تضمین. در حقوق انگلیس  ضمان  قرارداد  دیگری  و  وام  قرارداد  یکی  است: 

پرداخت دین امتناع الضمان فقط وقتی از ضامن مطالبه میامریکا وجه بدهکار اصلی از  گردد که 

ئت  ورزد.  در حقوق ایران چنین ترتیبی وجود ندارد، بلکه ضمان بر طبق مفاد قانون مدنی باعث برا
پرداخت دعنه میذمه مضمون بنابراین مطالبه از ضامن پس از عدم  به وسیله مدیون شود و  ین 

)مضمون به انتفاء موضوع است و در حقوق تجارت نیز به موجب مواد مربوط به عناصلی  ه( سالبه 

به مضمون  ضمانت، عنه و سپس ضامن وجود دارد که بین طرفین فقط در صورتی ترتیب مراجعه 
پیش قرارداد  در  ترتیبی  بریچنین  باعث  انگلیس هر امری که  حقوق  در  باشد.  شده  الذمه بینی 

مضمون بریشدن  سبب  گردد  بود. طلبکاری که دین مدیون عنه  نیز خواهد  ضامن  شدن  الذمه 

نخواهد داشت. در حقوق بخشد حق اقاصلی را می بازپرداخت دین  علیه ضامن را جهت  امه دعوا 

ه  عنه را بری کند ضامن بری نمیله ذمه مضمونایران، اگر مضمون شود، زیرا پس از انعقاد ضمان ب
مضمون ذمه  صحیح،  نمودن آن از طرف مضمونطور  بری  بری شده است و  له فاقد موضوع عنه 

بنابراین اثری در وضع  ضامن که تنها متعهد نسبت به پرداخت دین است ندارد. اگر منظور بوده و 

باشد، برابر مفاد ذیل ماده مضمون قانون مدنی ضامن بری  707له در این مورد ابراء از اصل دین 
میمی بستانکار  زیرا  است، گردد،  کسی  چه  عهده  به  اینکه  به  توجه  بدون  خود  طلب  از  تواند 

ک ابراء  را  وی  نموده،  بین صرفنظر  به خود  عقد ضمان، خود  به اقتضای  روابطی که  بر  عالوه  ند. 

می وجود  به  مزبور  عقد  بانکطرفین  تهیه و تنظیم میآید،  نحوی  به  را  خود  فرم  نمایند که ها 

به آن، تنها مسئولیتی تبعی  نماید که تضمین مربوط  این  بر  داللت  که  گردد  شامل  را  عباراتی 
بر آن مسئولی بلکه عالوه  گیرد، به طوری که گویی دین، بدهی تی مستقیم را نیز در بر مینیست، 

به هرنوع خسارتی که از  نسبت  بر ضمانت دین  عالوه  ضامن  که  معنی  بدین  است.  ضامن  خود 

نیز می بانک را  بر  نماید و چنین سندی از قرارداد مذکور حاصل گردد تعهد جبران خسارت وارد 
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باشد، زیرا با توجه به تعهد مذکور اگر بدهکار تر میسنگینتر و دارای تعهدی  قرارداد تضمین مهم

کننده خسارت همچنان مسئول باقی خواهد ماند. بنابراین چنانچه شرکتی  اصلی معاف شود، تأمین
بیش از حد توان و اختیارات قانونی خود دریافت دارد و آن شرکت نتواند از عهده پرداخت  وامی 

برآید شخصی که تعهد   نموده، مسئول پرداخت دین است. همچنین وام مذکور  تأمین خسارت را 

جبران  مسئول  قرارداد  شرایط  طبق  متعهد  باشد  اهلیت  فاقد  اصلی  بدهکار  که  نیز  موردی  در 
 (107،  1376خسارت وارده بر بانک خواهد بود. )مواساتیان، 

 

 آثار ضمان در حقوق امریکا
رابطه نتیجه توافقی اضمان  و  است  قراردادی  نامیده ای  به وسیله آن شخصی که ضامن  ست که 

یا عدم موفقیت دیگری که مضمونمی به دین، تقصیر  نسبت  باشد، تعهدی بر عهده عنه میشود، 
قوانین می در  و  گردیده  توصیف  دادگاه  توسط  گوناگون  عباراتی  به  مذکور  رابطه  ماهیت  گیرد. 

به آن تصریح شده است: رابطه ضمان وقتی وجود نیز  یابد، شخصی تعهدی را که بر می موضوعه 

عهده گیرد و متعدله مذکور فقط حق دارد که از تعهد  بر  متعهدله  برابر  در  است  دیگری  عهده 

یکی از آن دو، تعهد خود را ایفا کند، تعهد مضمون چنانچه  یعنی  نماید،  استفاده  ضامن  یا  عنه 
خود فعل نیست، بلکه اغلب  شود. تعهد ضمان تعهد صلی و مستقیم برای اجرایدیگری ساقط می

مضمون قراردادی  تعهد  وثیقه  و  است  فرعی  بنابراین چنانچه قرارداد اصلی عنه میتعهدی  باشد. 

بود، مثل اینکه متعهد  باطل خواهد  نیز  ناشی از قرارداد فرعی است  باشد، تعهد ضامن که  باطل 
باشد. بوده  قانونی  اهلیت  فاقد  قرارداد  عقد  موقع  در  اصلی  زیرا اهلیت از شرایط اساسی   قرارداد 

می قرارداد  و صحت  نیست  فوق  نحو  به  عقدی  ضمان  از  ناشی  تضامن  رابطه  که  وقتی  باشد. 

شود که تعهد قراردادی که منشاء تضامن است به طور همزمان یا سابقاً منعقد شده باشد گفته می

اصلی، مستقیم و مطلق است. متعهد  یا  بستانکار  به  نسبت  متضامن  عبارت دیگر،   مسئولیت  به 
با مضمون مساوی  طور  به  و  مستقیماً  مذکور  مسئولین  از  عنه خود متعهد گردیده است. هریک 

روابط قراردادی دیگر، قابل 100،  1376)مواساتیان،   از  ضمان  امریکا،  حقوق  در  کلی  طور  به   )

نظیر تضمین یا جبران خسارت یا رابطه قانونی که میان یک ظ هرنویس تشخیص است. از روابطی 
های قضایی مختلف فرق سند قابل انتقال و اطراف دیگر سند مذکور وجود دارد. هرچند در قلمرو

یا رویهبین تضمین به وسیله قوانین موضوعه  های قضایی از میان رفته و در کنندگان و ضامنین 

« تضمین  واژه  شده  قانون  از  که  تفاسیر  و  قوانین  ضمان Guarantyمجموعه  لفظ  معنی  به   »

«Suretyshipبه کار رفته است. روابطی که از قرارداد ضمان حاصل می گردد، روابطی قراردادی « 
شود. اگر یکی از این سه طرف، عنه و ضامن ایجاد میله، مضمونجانبه است که میان مضمونو سه

نخواهد شد. مضمون باشند ضمان واقعی ایجاد  نداشته  عنه کسی است که در قرارداد اصلی وجود 

نفع است و از مستقیم در عقد ضمان ذیطرف قرارداد با متعهدله یا طلبکار بوده است، به طوریکه 
استفاده می نسبت  .نمایدآن  یا  ناشی شده  تعهد اصلی از او  بنابراین کسی که خود  به او  یا   شو 

از یک قرارداد دریافت می نمیرا ایفا می  یا آنکند  نفعی  باشد و نماید  تواند سمت ضامن داشته 
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کسی است که مسئول اصلی پرداخت بدهی یا اجرای عملی است که ضامن در قرارداد    عنهمضمون

عهده  دیگر مسئولیت مضمون عنه را ضامن برعبارتبه .گرددفرعی موظف به اداء یا اجرای آن می
در  ،باشدنیز همان را مشترکاً دارا میعنه رد و مضمونگیرد و اگرچه مسئولیتی را که ضامن دامی

و ضامن مربوط   عنهقرار خواهد گرفت که آن نیز به روابط بین مضمون  عنهمرحله نهایی بر مضمون

از حیث مسئولیت پرداخت دین یا اجرای    عنهنکته دیگری که در روابط بین ضامن و مضمون .است
نظام به وسیله آن  گردد این است که ضامن خود را مشخص می عنهمضموناز    تعهد وجود دارد و 

برآید یا هر عمل دیگری که وی موظف  عنه  اداء دین مضمون  هسازد که در صورتی از عهدمکلف می

مضمون خود  که  نماید  اجرا  بوده  آن  انجام  تعهدات خود قصور ورزدت  نسب  عنهبه  مورد   در  .به 

بین حقوق ایراتفاوت  ی اخیر  نکته زیرا در حقوق ایران نتیجه و   ،ن و و آمریکا وجود داردفاحشی 
مضمون ذمه  شدن  بری  ضمان  عقد  ذمهاثر  شدن  مشغول  و  به مضموعنه   .استعنه  نی ضامن 

بهبعد از این  :داردمی  مقررقانون مدنی    698که ماده  چنان ذمه  ،طور صحیح واقع شد  که ضمان 

بری و ذمه عنه  در حقوق تجارت ایران نیز ضامن  .شودول میی ضامن به مضمون له مشغمضمون 
تواند از مضمون له تقاضا نماید که ابتدا جهت دریافت طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و نمی

نمایدصورتی  در رجوع  او  به  ننمود  پرداخت  را  خود  دین  مذکور  مدیون  این  ،که  که چنین مگر 

عقد ضمان خواه ضمن قرارداد مخصو بین طرفین  نامه مقرر شده خواه در خود ضمانت ،صترتیبی 

موجب قوانین یا  در کلیه مواردی که به  :قانون تجارت مقرر داشته  403این ماده    بر  عالوه  .باشد
باشد تضامنی  ضمانت  خصوصی  قراردادهای  می  ،موافق  اصلی طلبکار  مدیون  و  ضامن  به  تواند 

پس یا  کرده  رجوع  یکی از آنمجتمعاً  به  عداز رجوع  بقیه ها و  یا  برای تمام  م وصول طلب خود 

نماید که از مفهوم مخالف آن اصل عدم تضامن استنباط می به دیگری رجوع  الزم به  .گرددطلب 
که تضامن رابطه است  یا چند ضامن است که وظیفهذکر  بین دو  برای  اند که عهده گرفته  ای را 

و  ویو با  عنهدر حد مضمون ،داشتهعهده دارد و شخصی که در این تعهد شرکت   بر  عنهمضمون

یا انجام تعهد مشترک خواهد بود و درنتیجه  ناشی از تأخیر او در ادای دین  دیگران در مسئولیت 

شرکت در تعهد است   ،مشترک  ضماندیگر تضامن یا  عبارت به  .باید خسارت حاصله را تحمل نماید
در آن  می  و  ایجاد  مجموعهصورتی  یا  شخص  چند  که  شرکت  ایگردد  یا  اشخاص  در از  ها 

ترتیب مسئولیت مشترکی را از لحاظ اجرای آن با مشترک داخل گردند و بدین  ضمانقراردادهای  

برعهده گیرندوضعیت معموالً در مواردی که چند شخص ضامن پرداخت دین یا   .هایی که دارند 
برعهده که  امری  گردندانجام  است  دیگری  می  .ی  این  بر  ضامنفرض  که  مشترک باشد  های 

در اوقات متفاوت قرارداد   ،باشندمی و  ساخته  موظف  را  خود  مختلف  اسناد  وسیله  به  اگر  حتی 

یکدیگر به عقد ضمان مبادرت ورزیده باشند ین    .ضمان را امضاء کرده و بدون علم و اطالع از  بنابرا

به قراردادهای مختلف    فاوت که راجعهای متعدد و متنامهیا ضمانتضمان  ضامنین اسناد مربوط 
می محسوب  تضامنی  یا  مشترک  ضامنین  باشند  یکسان  شرایط  با  موضوع  یک   لیکن  ،شوندبه 

نامه مختلف به نفع دو موجب دو سند مربوط به قرارداد ضمان یا دو ضمانت های بهچنانچه ضامن

ب  عنهمظنون بپذیرند  کی است ها یآنعنه علت اینکه نه زمان واحد است و نه مضمونه تعهدی را 
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نمیزمان آن نیست و ضامنین مشترک محسوب  در  (102، 1376)مواساتیان،  .  شوندها تضامنی 

گویند  فرعی یا تبعی می  ضمان  اًرا غالب  ضمانیچنین و  شده  حقوق آمریکا ضمانت از ضامن پذیرفته
تباری عنوان ضامن فرعی یا تبعی دارد و گاهی نیز به اع  ،و شخصی که از ضامن دیگر ضمانت نماید

یا تکمیلی خوانده می عنوان  .شودضامن الحاقی  نظر  شده که شرایط و مفاد ضامن الحاقی از این 

نمایند که فقط از ضامن صورتی  در  .پذیردقبلی را می  ضمانقرارداد   که در قرارداد ضمان تصریح 
می ضمانت  میقبلی  فرعی  را  دوم  ضامن  صو  ندگویکند  چنین  در  به  و  موظف  او  تحمل رتی 

بی نمی  از آنچه تصریحش  مسئولیتی  در حقوق ایران نیز ضمانت کردن ضامن به   .باشدشده است 

که چنان .است حکم آن بیان گردیده ،شده و به تناسب شرایط قراردادبینیگذار پیشوسیله قانون

مدنی    688ماده   داشته،قانون  ضمانت کرده و در ماده    مقرر  ضامن  از  است  ن قانو  722ممکن 
گردیده  ،مذکور تعیین  یکدیگر  با  مذکور  ضامنین  رابطه  به   ضماندر حقوق آمریکا    .است  نحوه 

قراردادها اعمال  هقانونی که نسبت ب ،بر حسب قواعد تعارض قوانین  .قراردادی شهرت دارد  ضمان

نفوذ آن را تعیین می  ،گرددمی عقد ضمان است که صحت و  که   آنجا  از  .کندقانون محل انعقاد 
عقد و اهلیت طرفین جهت تنظیم سند و ب به خود  رای اعتبار تعهد الزم است که شرایط مربوط 

که طبق قانون مذکور عموم شرایط صحت صورتی در  ،امضا و مبادله آن با قانون صالح تطبیق شود

باشد قرارداد ضمان صحیح شناخته خواهد شد و چنانچه یکی از  عقد فاقد طرفین ضمان موجود 

باشداهلیت الز به وسیله مرجع رسیدگی  ،م قانونی  بطالن  .گرددکننده باطل اعالم میعقد ضمان 
به که  می  قراردادی  شوهرش  ضامن  شوهردار  زنی  آن  به وسیله قانون   به  ،شودموجب  طورکلی 

دارند که اهلیت هرچند مراجع دیگر اظهار می  .گرددشده تعیین می  محلی که آن قرارداد منعقد

ق در  ورود  بر طبق استنباط قصد   ضمانراردادهای  جهت  یا  به وسیله قانون محل اجرای قرارداد 
تعهدات ناشی از عقود تابع مدنی قانون    968طبق ماده  در حقوق ایران،  .قرارداد خواهد بود طرفین

عقد است تابع  اًیا ضمن اًکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحمگر این  ،قانون محل وقوع 

باشند داده  قرار  دیگری  عقد ضمان تابع قانون کشوری است که   .قانون  بنابراین تعهد ضامن در 

قانون مدنی    962موجب ماده  تشخیص اهلیت اطراف عقد ضمان نیز به  .باشدمحل انعقاد عقد می
بود خواهد  میاین    .ایران  مقرر  چنین  بر   :داردماده  برای معامله کردن  تشخیص اهلیت هر کس 

بود نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی مع  ،حسب قانون دولت متبوع او خواهد  ذلک اگر یک 

اهلیت نبوده و  دکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واج صورتی در  ،انجام دهد
ناقصی داشته برای انجام آن عمل واجاسیا اهلیت  د اهلیت محسوب خواهد شد، در ت آن شخص 

بتوان او را برای انجام آن عمل  نیز  نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران،  صورتی که قطع 

به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا  نسبت  دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر 

ب یا مربوط  بوده و  نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میحقوق ارثی  باشد، شامل ه 
 نخواهد بود.
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 نتیجه
 مهمی نقش و است آن به وابسته مشاغل، و افراد اقتصادی امنیت که آنجا ازبحث ضمان تجاری  م

 مورد بیشتری دقت و حساسیت با باید دارد، بازرگانی  امور جریان سرعت و معامالت تسهیل در

میضمانت.  گیرد قرار بررسی کالن  معامالت  جرأت  طرفین  به  تجاری  رونقهای  باعث  و   دهد 

بازرگانی می  در اغلب قراردادها، ضمانت از نوع ضمان تضامنی است،گردد.  اقتصادی و توسعه امور 
 دین شود و عقد ضمان موجب انتقال  بدین نحو که با انعقاد قرارداد ضمانت، بدهکار اصلی بری نمی

بدهکار اصلی و ضامن هر د  له این حقمتضامناً مسئول پرداخت دین هستند و مضمون ونیست و 

به هر یک از بدهکار اصلی یا ضامن مراجعه نماید.    در باب ماهیترا دارد که برای وصول طلب خود 
مدنی و قانون تجارت ایران تفاوت وجود دارد و ماهیت قانون  میان  تضامنی  مسئولیت  و   ضمان 

نون    .ضمان مدنی و ضمان تجاری متفاوت ارزیابی شده است شاید دلیل این تفاوت این باشد که قا

و دقیقا نظر فقهاء شیعه در قانون  شدهمدنی ایران در بخش ضمان با استفاده از فقه شیعه تدوین 
اعمال گردیده است و حقوق تجارت ایران در پذیرش مسئولیت تضامنی تحت تاثیر حقوق فرانسه 

به همین مناسبت مبحث ضمانت در این دو قانون متفاوت ارزیابی شده استب عقد ضمان  .وده و 

به ذمه  پایه ضم ذمه  بر  باشد، بی آنکه نیازی به و دارای مفهوم تضمین میمقرر در قانون تجارت 

باشد.   یا ضمنی در قرارداد ضمانت  ، قانون تجارت مواد در تفسیر قراردادهای ضمانتشرط صریح 
ضمان تضامنی و در صورت لزوم اصول کلی مربوط به قراردادها و   403ضمان ساده و ماده    402

عقد ضمان   10ماده   حاکم است. قانون تجارت آزادی قراردادها را در چگونگی آثار  مدنی  قانون 

بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند و پذیرد. طرفین میمی توانند ضمان را 
 هاست.هر حال آثار عقد تابع اراده آندر 
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