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  دهيچك
 در متعددي ها پرسش دآوريپد ،يبانك ةمنا ضمانتي ضمانت تيماه و استقالل اصل توأمان حضور    

 نيا در مطروحه مسائل ازي كي. استي بانكي ها نامه ضمانت بر حاكمي حقوق قواعد مورد
 تصور قابل شخص دو به خواه ضمانت رجوع. است پرداخت از پس رجوع بر ناظر ،خصوص

 به محق ست،ا گذشته هيپا قرارداد در آنچه مطابق ،نفع ذي چنانچه. ضامن و نفع ذي: است
 تواند يم خواه ضمانت نيهمچن. دكن مسترد راي افتيدر وجه ديبا ،است نبوده سند وجه وصول

 پرداخت از پس ضامن معموالً كه آنجا از.  كندمراجعه ضامن به وجه استردادي برا
 رجوع بحث كند، يم برداشت خواه ضمانت قيوثا ا يحساب از را خود مطالبات نامه، ضمانت
 رجوع. استي كاربرد جينتا و تياهمي دارا آن تحقق طيشرا و ضامن به خواه ضمانت
 پرداخت ا يخواه ضمانت هايدستور برخالف كردن عمل در صورت ضامن، به خواه ضمانت

 موارد در رجوع ةنحو و طيشرا ،يمبان مقاله، نيا. است سريم نفع ذي به نامه ضمانت وجهي ناروا
  .كند يم ليتحل و فيتوص نسهفرا حقوق بر تأكيد با را گفته شيپ
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  مقدمه. 1
 بـه  بنـا  ضـامن  بانك آن موجب به كه استي  سند» يبانكة  نام ضمانت «اي» مستقلة  نام ضمانت«

 پرداخـت  بـه  دمتعهـ  ه،يـ پاة  رابطـ ي  اجـرا  حـسن  نيتـضم  منظـور  بـه خواه و    ضمانتي  تقاضا
. شـود  يمـ  سـند  آن در مقـرر  طيشـرا  مطـابق  ا يـ  نفع  ذي صيتشخ به نيمعي  مبلغ دوشرطيق يب

ـ پا تعهـد  ازي  ناش راداتيا بودن استناد قابل ريغ «و» استقالل «اصل دو با مستقلة  نام ضمانت » هي
 ةنامـ   ضـمانت  اسـتقالل    .شـود  يمـ  كيتفكي  تبع ضمان از است، استقالل اصل جينتا از خود كه
 قابل نفع ذيپايه در برابر ضامن يا  ةرابطانكي بدين معناست كه ايرادات و استثنائات مربوط به ب

 اصـل  .در واقع اصل عدم قابليت استناد به ايرادات از نتايج اصل اسـتقالل اسـت   . استناد نيستند 
 جـاد يا با و 1است نفع ذي و ضامن بانكي  عن ي نامه ضمانت قرارداد نيطرف ةاراد ازي  ناش استقالل
 ديپدي  بانك ةنام ضمانتي  براي  مهمي  اختصاص آثار ،يتبع ضمان به نسبت آن تيماه در تفاوت

ـ يا حقوقـدانان  عمـوم  توسـط ي  بـانك  ةنامـ  ضـمانت  استقالل. آورد يم  مـسئله  نيـ ا بـه  كـه ي  ران
: 1392 ،يانسلط ؛154-155: 1393 فالح، وي  ماف ؛255: 1396 ،يهاشم و انيسرباز( 2است شده رفتهيپذ ،اند پرداخته

 ؛237: 1384 ،يمحبـ  ؛124: 1383 ا،يـ ن يشهباز ؛132: 1380 ا،ين يشهباز ؛131-133: 1378 ،يغمام ؛283: 1395 ،يسلطان ؛124
 نيـ ا آثـار ي  اجـرا  بـه  نسبت خود شيگرا رياخ سال چند در زينيي  قضا ةيرو و )49: 1377 ،يكاشان
  3.است داده نشان را اصل

                                                            
 ني ادر. اند دهكر قلمداد خواه ضمانت و ضامن انيمي حقوق ةرابط را نامه ضمانت قرارداد سندگان،ينوي برخ رانيا حقوق در. 1

   112 و 110: 1385 ران،يا يملي بانك تيريمد و آموزش ةادار ؛104: 1369 ان،ينظافت: ك.رخصوص 

 در تقلبي بررس زگرديم: ك.ر. انگاشت مفروض را كشورمان يحقوق نيدكتر در اصل نيا رشيپذ دينبا ن،يا وجود با. 2
ة جنب بر زائد «دارند يم اظهار كه شيآزماي عل دكتري آقا  ؛50 ،1395 آن،ي فريك جنبه بر دي تأكباي بانكي ها نامه ضمانت

: ك.ر نيهمچن. »دارم ديترد همي حقوق مسائل در هيپا قرارداد از} يبانكي ها نامه ضمانت {اسناد نيا تقاللاس در من ،يفريك
 77: 1391 ،يمسعود

 تأيهي اصرار ي رأكه 1346 سال از نيا وجود با است؛ شده واقع حيتصر مورد كمتر رانيا يي قضاية رودر استقالل اصل. 3
 كشور،ي عال وانيدي عموم تأيه ،71 ةشمار يرأ (شد صادري بانك ةنام ضمانت تباراع رشيپذ در كشوري عال وانيدي عموم

 اصل نيا از آنكه يب اند؛ داده پرداخت به حكم نامه ضمانت بودن دوشرطيق يي بمبنا بر كه افت يتوان يميي آرا ،)1346 آذر 22
ي نترنتيا گاهيپا ،1387 آذر 22 ،203 ةشعب تهران،ي ومعم دادگاه ،1054 ةشمار ةدادنام: ك.ر آرا نيا ةمالحظي برا. اورنديبي نام
ي حقوق دادگاه ،381 ةشمار ةدادنام نشده؛ منتشر ،1372 ريت اول ،2 شعبه تهران، كي يحقوق دادگاه ،188 ةشمار ةدادنام ن؛يقوان
 مهر 28 ،201 ةشعب ان،تهري عموم دادگاه ،761 ةشمار ةدادنام ن؛يقواني نترنتيا گاهيپا ،1371ي د 20 ،19 ةشعب تهران، كي

 ةشمار ةدادنام موجب به دشدهيي تأتهراني حقوقي عموم دادگاه 32 ةشعب يرأ. نيقواني نترنتيا گاهيپا ،1378
 .هيقضائ ةقو پژوهشگاه آراء داده بانك تهران، استان دنظريتجد دادگاه 13 ةشعب 30/11/1391 مورخ 9109970221301618

 ةشمار ةدادنام: ك.ر نمونه رايب. است افته يگسترش آنيي شناسا و استقالل اصل بر ديتأك با هيرو نيا رياخي ها سال در البته
 منع بري مبن موقت دستوري تقاضا كه 1394 مهر 26 صدر، ديشهيي قضا مجتمعي حقوقي عموم دادگاه 44 ةشعب ،940522
 نامه، ضمانت بودن شرط و ديق بدوني ژگيو لحاظ به نيطرف توافق بنابر «كه استدالل نيا با نموده رد را نامه ضمانت پرداخت

 . »باشد يم منفك و مستقلي اصل قرارداد از} سند نيا{
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ـ پا قـرارداد  سكير و داردي  نيتضم وصف مستقل ةمنا ضمانت استقالل، اصل وجود با  را هي
 در ،يتبع ضمان همچون كه كند يم جابيا مستقل ةنام ضمانتي  ضمانت تيماه. دهد يم پوشش
 بـه  پرداختـه  آنچـه  اسـترداد ي  برا بتواند ضامن ،نفع  ذي توسط نامه ضمانت وجه ةمطالب صورت
 كند يم جابياي ضمانت تيماه حال، نيع در). Piédelièvre, 2017: 168 (كند رجوع خواه ضمانت

 دانـد،  يمـ  ناروا را نفع  ذي توسط نامه ضمانت وجه افتيدر كه  درصورتي بتواند، خواه ضمانت كه
ـ يم بـه . كنـد  مراجعـه  نفع ذي به ،است شده پرداخت ضامن توسط آنچه استردادي  برا  كـه  يزان

 تـر  مطمـئن  و تر ساده صورت  هب ،نفع  ذي به خواه ضمانت رجوع جمله از پرداخت، از پس رجوع
 نفـع   ذي رايـ ز ابـد، ي  يمـ  كـاهش  نامه ضمانت رموجهيغ ةمطالب احتمال سو ك ي از رد،يگ صورت

 و دكن مستردي  قانون خسارات پرداخت با همراه ديبا ،كرده افتيدر ناحق به را آنچه كه داند يم
 نامـه  ضـمانت  وجـه  پرداخت از بود نخواهند ناچار ضامن بانك ا ي خواه ضمانت ،گريدي  سو از

 همـراه  بـه  بـودن،  نـاروا  صـورت  در شـده،  پرداخـت  آنچه دانند يم رايز آورند، عمل به ممانعت
ـ  از پرداخـت،  از پس رجوع بودن مؤثر ن،يبنابرا. است استرداد قابل خسارات  ةمطالبـ  سـو  ك ي

 با. دكن يم تيتقو را نامه ضمانت دوشرطيق يب پرداخت ،گريدي  سو از و دهد يم كاهش را ناروا
ـ ي  ها نامه ضمانت مورد در نفع  ذي به خواه ضمانت رجوع كه ديد ميخواه نيا وجود ي المللـ  نيب
 پرداخـت  ازي  ريجلـوگ  منظور به موقت دستور اخذ موارد ليدل نيهم به و ستين مداكار اغلب

  . )Simler, 2008: 990( استي داخل ةعرص از شيب اريبسي الملل نيب ةعرص در نامه ضمانت
 ك يدر. باشد رجوعي دعاو آغازگر تواند يم ،نفع ذي به بانك توسط نامه ضمانت پرداخت

 ضامن رجوع با نجايا در. كند يم مراجعه خواه ضمانت به پرداخت از پس ضامن بانك حالت،
 آنچه استردادي برا خواه، ضمانت كه استي موارد ماست مدنظر نجايا در آنچه اما. ميمواجه
 رجوع نامه ضمانت نديفرا در ريدرگ اشخاص گريد به است، دهش پرداخت ضامن بانك توسط

 اين صورت در. باشد كرده مطالبه ناروا صورت به را نامه ضمانت نفع ذي است ممكن. كند يم
ي پرداخت وجه استردادي تقاضا و كند مراجعه صالحيي قضا مرجع به تواند يم خواه ضمانت
 ضامن، بانك است ممكن نيهمچن). 2 ةمارش (باشد داشته را نفع ذي به ضامن بانك توسط
 دهكر پرداخت خواه ضمانت هايدستور برخالف اي حق ريغ من و ناروا  به را نامه ضمانت وجه
). 3 ةشمار( دكر يمي خوددار پرداخت از ستيبا يم حاكم قواعد مطابق كه يا گونه به باشد،

 حقوقداناني ها نوشته در موضوع نيا در خصوص مطلب طرح عدم ليدل به سازد يم خاطرنشان
 و فرانسه و رانياي حقوق نظام شباهت ،كشورمان دريي قضا ةيرو به محدودي دسترس ،يرانيا

 حقوق به نگاه با مطالعه نيا كشور، نيايي قضا ةيرو و حقوقدانان اتينظر ازي ريگ بهره امكان
  . است گرفته صورت فرانسه
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  نفع ذي به خواه ضمانت رجوع. 2
ي اختصاص قواعد اما قراردادهاست،ي عموم قواعد تابع اصوالً نفع ذي به خواه ضمانت رجوع
 رجوع در خصوص راي مهمي ها پرسش استقالل، اصل ويژه بهي بانك ةنام ضمانت بر ناظر
 ةرابط بري مبتن نفع ذي به خواه ضمانت رجوع استقالل، اصل وجود با. آورد يم ديپد مزبور
 قلمرو نييتع رجوع، اصل رشيپذ با). 2-1 (است نامه ضمانت دكاركر و دو نيا انيمي قرارداد

  ).2- 2 (ابدي يم تياهم رجوع موضوع و
  

  رجوعي مبنا .1. 2
 نفع ذي و خواه ضمانت انيم هيپا ةرابط به مربوط راداتيا نامه، ضمانت استقالل اصل مطابق

 مانع استقالل اصل ن،يا وجود با. ندارند بانك توسط آن پرداخت و ضمانت قرارداد بر يريتأث
 واقع، در. است بوده نامه ضمانت صدور سبب ه،يپا ةرابط نيا ميكن توجه كه ستين آن از

ي سو دو ،نفع ذي و خواه ضمانت. شود يم صادر هيپا ةرابط سكير پوششي برا نامه ضمانت
 ظرن از نامه ضمانت اگرچه. دهد يم ليتشك را نامه ضمانت صدور سبب كه هستندي ا هيپا ةرابط
 حيصحي اجرا مورد در نفع ذي به كه است نيا آن، هدف و كاركرد است، مستقلي حقوق

 در. )Logoz, 1991: 76; Barthez, 2017: 77( دهد نانياطم خواه ضمانت توسط هيپا ةرابط تعهدات
 كه خواه ضمانت كه است نيا كند، يم ليتعد را نامه ضمانت استقالل اصل آنچه چارچوب، نيا

 راي نفع ذي به رجوع امكان كشد، يم دوش به را نامه ضمانت پرداخت و مطالبهيي نها بار اصوالً
 كهي طيشرا در واقع، در. است هكرد افتيدر استحقاق بدون را نامه ضمانت وجه كه باشد داشته

 رجوع حق نيا است، نامه ضمانت وجه پرداخت به موظف ضامن بانك استقالل، اصل استناد به
 آنچه استردادي برا. كند مطالبه استحقاق بدون را نامه ضمانت ،نفع ذي شود يم مانع كه است

 طور به هيپا قرارداد مطابق را خود تعهدات دكن اثبات ديبا خواه ضمانت است، شده پرداخت
 مزبور قرارداد مطابق ،يقرارداد تعهداتي فايا عدم در صورت نكه،يا ا ياست داده انجام كامل
 ا يتقلب خواه ضمانت كه نداردي ضرورت چيه طيشرا نيا در. است ودهنبي و متوجه يتيمسئول

 بار بيترت نيبد. دكن اثبات را نامه ضمانت وجه ةمطالب در نفع ذيي ناروا يآشكارا ةسوءاستفاد
 قيبه طر. است خواه ضمانت دوش بر نامه ضمانت مبلغ حفظي برا نفع ذي استحقاق عدم اثبات
 دارد، راي پرداخت مبلغ استرداد حق خواه ضمانت زين باشد بوده لبانهمتق نفع ذي ةمطالب اگر ،ياول
  .است نبوده روا نفع ذي به پرداخت اصوالً حالت، نيا در نكهيا چه

 ;Stoufflet, 2002: 89( اند دانسته نارواي فايا را رجوع نيا تيماهي فرانسو سندگانينوي برخ

Stoufflet, 1987: 265( .توسط نامه ضمانت مبلغ پرداخت كه است دهش استدالل زمينه نيا در 
ي پرداخت نيچن كه يدرصورت نيبنابرا و رديپذ يم صورت خواه ضمانت حساب به ضامن، بانك
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 بهي پرداخت مبلغ استردادي برا نارواي فايا ةقاعد مطابق تواند يم خواه ضمانت باشد، ناروا
 رايز دانست، ناروا فايا ةينظر ساسبرا توان ينم را رجوع نيا ن،يا وجود با. دكن رجوع نفع ذي

 بانك استقالل، اصلسبب  به واقع، در. رديگ ينم صورت وجه ةكنند پرداخت توسط رجوع
 ,Simler, 2007: 990 ; Piette( است پرداخته را -  خواه ضمانت نه و - خود نِيد ضامن،

2007: 75 ( .  
 رجوع نياي مبنا انعنو به را بالجهت شدن دارا ةينظري فرانسو سندگانينوي برخ

 ,François, 2004: 430; Piédelièvre, 2004: 216; Piédelièvre, 1989: 126-128; Théry( اند دهيبرگز

1998: 109 bis ; Leveneur, 1994: 637( .شده، دارا خواه ضمانت انِيز به نفع ذي ه،ينظر نيا مطابق 
 از ا يخواه ضمانت حساب از اقباًمتع ،است پرداخته نفع ذي به ضامن بانك كه راي مبلغ رايز

 شده كاسته خواه ضمانتيي دارا از بيترت نيبد. است دهكر برداشتي و قيوثا و نيتضام محل
يي دارا نيا  ماندنيباقي براي مشروع جهت كه يدرحال است، شده افزوده نفع ذييي دارا به و
 ةنيزم در آنچه همچون ز،ين نجايا در كه شود راديا است ممكن. ندارد وجود نفع ذي د يدر
 جهت بدون شدن دارا ن،يبنابرا و است پرداخت جهت نامه ضمانت شد، مطرح نارواي فايا

 و استقالل اصل نقش ليتحل اول: گردد يبازم نكته دو به راديا نيا به پاسخ. است نشده محقق
  .گريكد يبه نسبت بالجهت شدن دارا و ناروا يفايا ةقاعد گاهيجا دوم

ي رادهايا از دور  به وي فوري پرداخت نيتضم استقالل، اصل هدف اول، ةنكت در خصوص
 و هدف گرفت، صورت پرداخت كه يهنگام. است نفع ذي برابر در ضامن بانك ا يخواه ضمانت
ي ضمانت ةجنب نامه، ضمانت وجه پرداخت با واقع، در. است شده محقق استقالل اصل كاركرد
 در كه يدرحال بيترت نيبد. )278: 1395 ،يسلطان( شود يم البغ آني استقالل بعد بر نامه ضمانت

 وجود عدم فرض در بانك، و است حاكم استقالل اصل ،نفع ذي و ضامن بانك انيم ةرابط
 از پس استقالل اصل ،نفع ذي و خواه ضمانت انيم ةرابط در است، پرداخت به مكلف تقلب،

 ةرابط در كه دكن استناد امر نيا به تواند يم نفع ذي ط،يشرا نيا در. ابدي ينم انيجر پرداخت
ي براي مشروع جهت نامه ضمانت كه است شده كشف هيپا ةرابطي بررس با و متعاقباً ن،يمابيف

ي گاهيجا استقالل اصل به استناد پرداخت، از پس ةمرحل در بيترت نيبد. است نبوده پرداخت
  .باشد بالجهت شدن دارا ةينظر تواند يم رجوعي مبنا اساس، نيا بر. ندارد

 يفايا به نسبت بالجهت شدن دارا منع ةقاعد كه داشت توجه ديبا دوم ةنكت در خصوص
 وجود ناروا يفايا ةقاعد اعمال طيشرا اگر كه معنا نيبد شود؛ يم محسوبي فرعي ا قاعده ناروا
 ,Terré, Simler et Lequette( رسد ينم بالجهت شدن دارا منع ةقاعد به نوبت ،باشد داشته

2005: 1073-1; Malinvaud, 2007: 758 ( .عامي معنا در بالجهت ةاستفاد اگرچه گر،يد عبارت به 
 سبب بدون كه استي مورد رب ناظر خاصي معنا در قاعده نيا شود، يم زين نارواي فايا شامل
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 سبب دهيد انيز كه يدرحال شود، افزودهي گريديي دارا بر و كاستهي شخصيي دارا ازي قانون
 از نيا وجود با. )55: 1393 ،يميرح ويي صفا( ندارد ارياخت در خسارت ةمطالبي براي گريدي دعوا
يي جا نگرفته، صورت نفع ذي به خواه ضمانتي سو ازي پرداخت بحث مورد موضوع در كه آنجا
 ليتحل لحاظ از بالجهت شدن دارا ةقاعد به استناد و ندارد وجود ناروا يفايا ةقاعد اعمالي برا

ي ازين نفع ذي به خواه ضمانت رجوع هيتوج در رفتيپذ ديبا همه نيا با .است تر قيدقي حقوق
 نيا كه مكني توجه استي كاف و ستين دارد همراه به زينيي ها يدگيچيپ كه باالي ها ليتحل به

 ,Jobard-bachellier et autres, 2015: 916; Simler( دارد هيپا رابطه در نيطرف قصد در شهير رجوع

2008: 990; Simler, 2007: 97; Albiges et Dumont-Lefrand, 2013: 284; Aynès et Crocq, 

2008: 346; Cass. Com. 31 mai 2016, 2016 ( .مشخص نفع ذي و خواه ضمانت انيم روابط در 
 نيچن اگر و شده صادر هيپا قرارداد سكير پوششي براي نيتضم عنوان به نامه ضمانت كه است

 داللت خواه ضمانت به نامه ضمانت مبلغ استرداد بر نيطرف قصد است، نشده محققي سكير
 و است خواه ضمانت و نفع ذي انيم منعقده ةيپا قرارداد رجوع،ي مبنا اساس نيا بر. كند يم

 در مزبور حل راه كه رسد يم نظر به. ندارد وجودي قرارداد ريغ الزامات به استناد بهي ضرورت
  . است رشيپذ قابل كامالً زين رانيا حقوق
 و دهد يم رخ اندك يالملل نيبي ها نامه ضمانت در رجوع نيا كه ميباش داشته توجه ديبا

 و اول ليدل: دارد وجود امر نياي برا ليدل دو. دارد انيجري داخلي ها نامه ضمانت در شتريب
 محاكم نزد نامه ضمانت وجه استردادي دعوا طرح بهي ليتما خواه ضمانت كه است نيا تر مهم

 ,Simler( 2ستين بخش جهينت خواه ضمانتي برايي دعوا نيچن اغلب رايز ،1ندارد نفع ذي كشور

2008: 990 ; Simler, 2007: 98( .از حكمي اجرا امكان دعوا، دري روزيپ فرض بر حال نيع در 
 است واجهم ابهام با نفع ذي كشور از خارج به پول انتقال و نفع ذي اموال بهي دسترس جمله

)Droz, 1996: 98(مهيب را نامه ضمانت ةمطالب سكير خواه، ضمانت اشخاصي گاه نكهيا دوم ؛ 
ي ها نامه مهيب فرانسه، در. كند مراجعه خود گر مهيب به تواند يم خواه ضمانت نيبنابرا ،كنند يم

 نامه ضمانت از سوءاستفاده سكير ،3»يخارج تجارت ةميبي فرانسو شركت «توسط صادره

                                                            
  :ك.ر خصوص ني ادريي دعوا ةمالحظي برا نيا وجود با. 1

CA Paris, 3e ch., A, 18 mars 1986: D. 1987, somm. p. 173, obs. M. VASSEUR; RTD com. 
1987, p. 557, obs. M. CABRILLAC et B. TEYSSIÉ 

 رياخ شخص خواه، ضمانت كشور در نفع يذ اموال بهي دسترس ا يخاصي قرارداد شروط ابيغ در ميكن توجه است الزم. 2
ي كشورها انيم روابط در اصوالً نامه ضمانت گر،يدي سو از. است نفع يذ اقامت محل دادگاه در دعوا طرح به ناچاراصوالً 
 كه ي درحالاند، آني دولت بخش اغلب و توسعه حال دري كشورها معموالً نامه ضمانت نفعان يذ. شود يم صادر جنوب- شمال

 نداردي اعتماد نفع يذ كشوريي قضا سازوكار به خواه ضمانت. اند ميمق كننده ديتولي صنعتي كشورها در خواه ضمانت اشخاص
 . است مشخص ةجينت بدون و نهي پرهز،يطوالن ند،يفرا نيا. شناسد ينم زين را كشور آن قانون و

3. COFACE (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur) 



  
 253   با تأكيد بر حقوق فرانسه نامه بانكينفع و ضامن پس از پرداخت ضمانتخواه به ذيرجوع ضمانت 

-Mattout, 2004: 260. Barral, 1987: 106 (1دهد يم قرار خود پوشش تحت را نفع ذي توسط

107( .  
ي اصل تيمسئول. دارد عهده بر راي مشابه فيوظا رانيا صادرات ضمانت صندوق رانيا در

ي تقاضا براساس صندوق. استي رانياي ها شركت توسط صادرات ليتسه صندوق، نيا
 ادشده يصندوق البته. كند يم صادر نامه ضمانت صادرات، ليتسه منظور به ،يرانيا صادركنندگان

 سود به نامه ضمانت صدور به ماًيمستق و ستين برخورداري الملل نيب ةعرص دري مهم تيفعال از
ي ها بانك توسط صندوقي تقاضا به نامه ضمانت صدور بلكه كند؛ ينم اقدامي خارج اننفع ذي
  .)4: 1396 ران،يا صادرات ضمانت صندوق خدماتي راهنما كتاب( دگير يم انجامي رانيا
  

  رجوع موضوع. 2.2
. رسد يم رجوع قلمرو و موضوع نييتع به نوبت آن،ي مبنا و رجوع اصل مشخص شدن از پس
 التزام وجه نامه ضمانت مبلغ ايآ كه است نيا ،شود يم مطرح  خصوصنيا در كهي پرسش نياول

 نقض با شود، محسوب التزام وجه نامه ضمانت مبلغ كه يدرصورت. ريخ ا يشود يم محسوب
 نامه ضمانت مبلغ مستحق نفع ذي وارده، خساراتي واقع زانيم از نظر صرف و هيپا قرارداد
 ةماد 1 بند  خصوصنيا در. ماند ينمي باق مبلغ ازي بخش به رجوعي برايي جا و بود خواهد
ي برخ. اند پرداخته التزام وجه بحث به رانياي مدن قانون 230 ةماد و فرانسهي مدن قانون 1229

-Tridi, 1991: 219-236; Contamine( اند كردهي تلق التزام وجه را نامه ضمانت مبلغ سندگانينو

Raynaud, 1984: 413; Terray, 1987: 5(، نيا احتماالً. رسد ينم نظر به حيصحي ليتحل نيچن اما 
 اگرچه. است گرفته صورت رجوع و ختپردا ةمرحل انيم زيتما به توجه بدون ليتحل

 و مقطوعي مبلغ و پردازد ينم واردهي واقع خسارات زانيم به پرداخت ةمرحل در نامه ضمانت
 شود يمي بررس نيطرف انيم ةيپا ةرابط رجوع، ةمرحل در شود، يم افتيدر نفع ذي توسط نيمع
 كرده اراده نيطرف كه استيي جا در التزام وجه. شود مشخص وارده خساراتي واقع زانيم تا

 عموم در كه استي حال در نيا سازند، واردهي واقع خسارت نيگزيجا را مقطوعي مبلغ باشند
 قادر را نفع ذي كه استي نيتضم نامه ضمانت. است مفقودي شرط نيچن صادرهي ها نامه ضمانت

 شرط ابيغ در و كند وصول را خوديي ادعا مطالبات مطمئن و عيسري نديفرا در سازد يم
 بري مبني فرض شيپ گر،يد عبارت به. نداردي واقع خسارت زانيم باي ارتباط آن مبلغ مخالف،

                                                            
 ,Barral, 1987: 107; Prüm( باشدي فرانسو ضامن بانك نفع به ماًي مستقا يخواه ضمانت نفع به است ممكن مهيب. 1

 – خواه ضمانت كه دارديي كاراي هنگام معموالً رايز ست،اي نسب زيني ا نامه مهيب نيچني مداكار ن،يا وجود با. )63 :1994
-Houin( كند مسترداست  شده مطالبه ناروا به نفع يذ ةليوس  بهكه راي وجوه ستين قادر – خدمت ا يكاال ةصادركنند

Bressand, 2006: 169(.  
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 وجه بري مبن نيطرف مشترك قصد كه امر نيا و ندارد وجود نامه ضمانت مبلغ بودن التزام وجه
 زانيم به تنها نفع ذي اساس، نيا بر. شود اثبات ديبا ،است نامه ضمانت مبلغ بودن التزام

 و دارد نگاه خود نزد را نامه ضمانت بابتي افتيدر مبلغ تواند يم خود بر واردهي واقع ساراتخ
   1.دينما مسترد خواه ضمانت به راي مابق ديبا

 موضوع است، داده انجام را خود تعهدات چگونه خواه ضمانت نكهيا حسب اساس نيا بر
 به توجه با فرانسه حقوق در. ودب خواهد نامه ضمانت وجه ازي بخش ا يتمام استرداد رجوع،

 خواه ضمانت كه درصورتي ،)نيشيپ 1153 ةماد (2016 سال مصوب يمدن قانون 1231- 6 ةماد
 هياخطار اعالم روز از هيتأد ريتأخ خسارت همراه به مبلغ نيا ،باشد موفق استردادي دعوا در

 به اقدام تيسوءن با نفع ذي كه يدرصورت نيهمچن. است مطالبه قابل نفع ذي به وجه ةمطالب
 صرف ازي ناش كهرا ي گريد خسارات تواند يم خواه ضمانت باشد، كرده نامه ضمانت ةمطالب
 دكن مطالبه و اثبات است، شده واردي و به امر نيا ةجينت در و ستين پول بازپرداخت در ريتأخ

)Simler, 2008: 990; Simler: 2007 : 97( .و ربا انيم زمر در خصوص اگرچه ران،يا حقوق در 
ي دادرس نييآ قانون 522 ةماد به توجه با بوده، مطرحي مباحث همواره پول ةيتأد ريتأخ خسارت

. است افتيدر قابل تورم نرخ ةمحاسب با مطالبه زمان از هيتأد ريتأخ خسارت اصوالً ،يمدن
 در ريتأخ صرف از كه باشد شده جادياي شتريب خسارات خوانده، ريتقص از چنانچه ،عالوه به

 و فرزانگان ،يابهر( دانست مطالبه قابل ديبا زين را مزبور خسارات شود، ينمي ناش وجه پرداخت

 ساختن آزاد از ريتقص ارتكاب با نفع ذي اگر نمونه، رايب. )247- 249: 1387 ان،يكاتوز ؛33: 1396 ،يظهور
 آن از كه راي الغمب ديبا ،دورزي خوددار است هگرفت انجام تعهدات كهي موعد در نامه ضمانت

ي و حق در ،است پرداخته بانك به نامه ضمانت صدور كارمزد عنوان به خواه ضمانت زمان
 Trib. com. Paris, 1988, 249; Logoz, 1991: 78; Bertrams, 2004: 332; Sentence( بپردازد

arbitrale, 1980: 977( .بلقا نامه ضمانت مبلغ پرداخت عدم فرض دري حتي خسارات نيچن 
 عدم از نفع ذي كه شود يم محققي زمان ريتقص. )Simler, 2008: 990; Simler, 2007: 97( ندا مطالبه

 و ندا هديچيپ قراردادها كه دكر توجه ديبا. باشد آگاه نامه ضمانت وجه ةمطالب در خود استحقاق
ي بعد صيتشخي ول ،باشد كردهي تلق محق را خود متعارفي جهات به نفع ذي است ممكن
 تنها نفع ذي و نداده رخي ريتقص رسد يم نظر به حالت، نيا در. باشد بوده آن برخالف دادگاه
  . است كرده اعمال را خود حق

  

                                                            
. است نامه ضمانت مبلغ بودن التزام هوج بر نيطرف قصد مناقصه، در شركت ةنام ضمانت فرض در رسد يمنظر   بههمه نيا با .1
 به نامه ضمانت مبلغ ورزد،ي خوددار قرارداد انعقاد از مناقصه ةبرند چنانچه كه شود يم ديق اًحيصري معموالً موارد نيچن در

 .شد خواهد وصول نفع يذ سود
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   ضامن به خواه ضمانت رجوع. 3
 در ديبا اصوالً –ي الملل نيبي ها نامه ضمانت در – كه ضامن به خواه ضمانت رجوع كه گفتيم
 نيا در. است دشوار مختلف ليدال به ،رديگ صورت اهخو ضمانت اقامت محل كشور از خارج
 بانك به رجوع، طيشرا وجود صورت در كه، است آن تر مناسب خواه ضمانتي برا طيشرا

 نهفته خواه ضمانت و ضامن انيمي حقوق ةرابط ليتحل در رجوع نياي مبنا. دكن مراجعه ضامن
 به ضامن رجوع داخت،پر از پس رجوع بحث در هياول ةمسئل داشت توجه ديبا. است

 مطالبات دارند ارياخت در كهي قيوثا قيطر از ها بانك معموالً كه آنجا از اما است، خواه ضمانت
 شده برداشت وجوه استردادي برا ضامن به خواه ضمانت رجوع ةمسئل ،دكنن يم برداشت را خود
 صورت در كه شود يم شرط خواه ضمانت و ضامن انيم قرارداد در اغلب واقع، در. دارد رواج
 حساب ازي پرداخت وجوه زانيم به آن، پرداخت و نفع ذي توسط نامه ضمانت ةمطالب

 شده بدهكار زانيم همان به خواه ضمانت حساب حالت نيا در. شد خواهد كسر خواه ضمانت
  . داشت نخواهد وجود وجه وصول جهتي فاتيتشر و

 رجوع امكان جهينت در و امنض شناخته شدن مسئولي براي اصل ليدل دوي كل طور به
 دهكر برداشت خواه ضمانت قيوثا ا يحساب از ضامن كهي فرض در –ي و به خواه ضمانت
 رغميعل نامه ضمانت پرداخت و) 3-1 (خواه ضمانت دستورات تيرعا عدم: دارد وجود – است
  ).3- 2 (ناروا آشكارا ا يمنطبق ريغ مطالبه
  

  خواه ضمانتي دستورها تيرعا عدم .1. 3
 وكالتي ا رابطه نيچن. دارد قرار ضامن ةعهد بر كه است مستقل تعهد كي يبانك ضمانت

 و نام به ضامن. )Simler, 2008: 983; Simler, 2007: 90( دارد منافات استقالل اصل با رايز ست،ين
 دينما يم تعهد خود حساب و نام به مستقالً بلكه شود، ينم متعهد خواه ضمانت حساب به
)Vasseur, 1986: 166( .آن براساس و استي مدن قانون 10 ةماد تابع ما كشور در قرارداد نيا 

 ارائهي و به است، زيني مشتر به اعتباري اعطا ةرنديدربرگ كه  رايخدمت شود يم متعهد ضامن
 ,Simler( بپردازد نفع ذي به را آن وجه نامه ضمانت متن در مندرج طيشرا تحقق با ودهد 

2008: 983; Simler, 2007: 90; Prüm, 1994: 49; Mattout, 2004: 228; Rives-Lange et Contamine-

Raynaud, 1995: 786; Piedelièvre, 2008: 136; Piedelièvre, 1989: 125 ( .نامه ضمانت ن،يبنابرا 
 وجه پرداختي برا ضامن اساس نيا بر و است ضامن بانكي شخص و مستقل تعهد

 از زين را خود مطالبات تواند يم و ندارد خواه ضمانت به موضوع العاط بهي ازين نامه ضمانت
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 كه است ليدل بدان نيا Vasseur, 1986: 166; Sabeh-Affaki, 1995: 442(.1( كند كسري و حساب
ي ازا در بانك و است خواه ضمانت درخواست براساس نفع ذي نفع به نامه ضمانت صدور

 به نامه ضمانت سند طبق است ممكن كهي وجوه استرداد زين و خواه ضمانت از كارمزد افتيدر
: 1391 ،يمسعود ؛231: 1380 ا،ين يشهباز ؛26: 1377 ،يكاشان( دكن يم صادر را نامه ضمانت بپردازد، نفع ذي

 مطابق سند وجه كه است ريپذ امكان يدر صورت تنها خواه ضمانت به ضامن رجوع. )101- 102
 انيم ةرابط تيماه اگرچه اساس، نيا بر. باشد شده پرداخت خواه ضمانت توسطي اعالم طيشرا

 فقط ضامن كه كند يم دايپ شباهت وكالت به نظر نيا از ست،ين وكالت ضامن و خواه ضمانت
 ,Simler( داردي و به رجوع حق خواه ضمانت توسطي اعالم طيشرا قيدق تيرعا صورت در

2008: 983; Simler, 2007: 90( . 

 و تيرعا را او هايدستور خواه، ضمانت ليوك ةمثاب به ديبا بانك ،شد ارهاش آنچهي مبنا بر
ي نهاد عنوان به بانك كه دارد نيا بري مبني ا مقدمه خواه ضمانت هايدستوري اجرا.  كنداجرا
 ;Stoufflet, 2002: 36( كند ارائه خودي مشتر به را الزمي ها هيتوص و اطالعات ديباي ا حرفه

Prüm, 1994: 43; Sabeh-Affaki, 1995: 433( .تيشخص به توجه با ه،يتوص ةارائ به فيتكل حدود 
 بانك اساس نيا بر. )Stoufflet, 2002: 36( كند يم تفاوتي و ةتجرب زانيم و خواه ضمانت
 ةنام ضمانت انيم تفاوت است، فعالي الملل نيب تجارت ةعرص در كهي شركت به ستين مكلف
 را نامه ضمانت پرداخت در آن تياهم و نامه ضمانت لاستقال اصل ،يتبع ضمان و مستقل

 :Stoufflet, 2002: 36 ; Prüm, 1994: 43; Sabeh-Affaki, 1995: 434; Dohm, 1986( شود ادآوري

ي شخص خواه ضمانت كه يهنگام اند كرده قيتصدي فرانسو محاكمزمينه  نيهم در. )125
 تياهم در خصوص الزم اطالعات و هيتوص ةارائ عدم در زمينة يتيمسئول بانك است،ي ا حرفه
 كه يدرصورت ن،يا وجود با. )CA Nîmes, 27 sept. 1989, 1990: 200( 2ندارد استقالل اصل
 در بانك باشد،ي بانك مختلفي ابزارها تفاوت از ناآگاه و يا رحرفهيغي شخص بانك،ي مشتر

 ةجينت در و بود خواهد لمسئو خواه ضمانت به الزمي ها هيتوص و اطالعات ةارائ عدم صورت

                                                            
 از راي و خود،ي مشتر منافع از تيحماي راستا در ديبا بانك معتقدندي فرانسو سندگانينوي برخ سازد يم خاطرنشان. 1

 ;Dohm, 1986: 139; Develioglu, 2006: 680; Logoz, 1991: 86( سازد آگاه نامه ضمانت وجه مطالبه

Legeais, 2008: 341; Rives-Lange et Contamine-Raynaud, 1995: 799; Prüm, 1987: 126 ; 
Mattout, 2004: 230 ; Simont, 1980: 486( . 

 عدم بري مبن خواهاني دعوا دارد يم مقرر دادگاه است، دهيرس فرانسه كشوري عال وانيد ديي تأبه كه هپروند نيا در. 2
 ازي روشن به خواهان رايز ست،ين واردي بانك نامه ضمانت وي تبع ضمان انيم تفاوتي در خصوص و به بانكي بخش يآگاه
 قابل فروشنده و داريخر انيم اختالفات به توجه بدون و درخواست نياول با صادره ةنام ضمانت دهكر درخواست بانك

 از و است الملل نيب تجارتي ها هيرو به آشنا كه است دهكر تيتبعنامه   ضمانتهايدستور از تنها بانك و باشد پرداخت
 .است بوده آگاه آن آثار وي تعهد نيچن تياهم
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 دست از مستقلي ها نامه ضمانت قواعد براساس را خواه ضمانت به رجوع حق ر،يتقص نيا
  . )Sabeh-Affaki, 1995: 437; CA Paris, 1996: 697( داد خواهد
 مطابق ا يديبا داد، انجام را الزمي ها هيتوص ةارائ به خود فيتكل بانك نكهيا از پس
 ديبا بانك. ورزد امتناع آن صدور از ا يكند صادر را نامه ضمانت هخوا ضمانت هايدستور
 اعالم خودي مشتر به معقولي مهلت در را نامه ضمانت صدور از امتناع بري مبن خود ميتصم
 ,Dohm (شود شناخته مسئول رهنگاميد اطالع در خصوص تواند يم اين صورت ريغ در ،دكن

1986: 130; Logoz, 1991: 82 .(در  جمله از را خودي مشتر هايدستوري تمام ديبا بانك
 ,Stoufflet, 2002: 36 ; Trib. com. Paris( 1كند تيرعا نامه ضمانت ديتمد و مدت مبلغ، خصوص

9 nov. 1998( .را او به رجوع حق ،نكند تيرعا را خواه ضمانت هايدستور بانك كه يدرصورت 
 نيا تيرعا عدم ةجينت در كه يخسارات تپرداخ به نيا بر عالوه است ممكن و دهد يم دست از

 Sabeh-Affaki, 1995: 410; Trib. com. Versailles 17 (2شود محكوم ،است آمده ديپد هادستور

sept. 1981, 1982: 496 .(هايدستور تواند ينم اصوالً زين ميمستق ضامن بانك نحو نيهم به 
 را) 263- 264: 1395 ،يسلطان: ك.ر فهومم نيا در خصوص (متقابل ضامن بانك توسطي و به شده منتقل

 با. ندهد را هادستور آني اجرا ةاجاز ميمستق ضامن بر اعمال قابل قانون نكهيا ولو دهد، رييتغ
 ،3باشند شده شناخته كامالً ميمستق ضامن بانكي ها هيرو چنانچه رسد يم نظر به نيا وجود

 در. كنند اعتراض هادستور نيا در سبمتنا رييتغ به توانند ينم متقابل ضامن ا يخواه ضمانت
 نظر موردي ارهايمع مطابق را نامه ضمانت اغلب ميمستق ضامن الملل، نيب تجارت عرف در واقع
 ،ندكن را ارهايمع نيا در رييتغ درخواست متقابل ضامن ا يخواه ضمانت اگر و كند يم صادر خود

 بانك عمل در كه است ليدل نيهم به. كند يمي خوددار نامه ضمانت صدور از ميمستق ضامن
 مورد را نامه ضمانتي محتوا ،نفع ذي سود به نامه ضمانت صدوري تقاضا هنگام به متقابل ضامن
. )Dohm, 1986: 263( كند يم اكتفاي اساس و مهم اطالعات انتقال به و دهد ينم قرار اشاره

 ازي شرط و ديق هر با نامه ضمانت صدور ةاجاز بانك به خواه ضمانت كه يدرصورت عالوه به

                                                            
 شروطي بوده كه به اطالع ة متقابل دربردارندةنام نت، ضما)بانك ايراني(در اين پرونده، بنابه درخواست ضامن مستقيم . 1

 متقابل توسط بانك ايراني را صحيح ةنام  ضمانتة فرانسوي، مطالبةمحكم. خواه نرسيده و موافقت وي جلب نشده بود ضمانت
 .خواه قائل نشد  براي بانك ضامن متقابل فرانسوي جهت رجوع به ضمانتيدانست، اما در عين حال حق

 ضامن بانك رايز ندانست، مسئول نامه ضمانت وجه پرداخت بابت را خواه ضمانتي ورسا تجارت دادگاه پرونده نيا در. 2
 كه شد پرداختي طيشرا براساس نامه ضمانت و بود داده انتقال ميمستق ضامن بهاشتباه   بهرا خواه ضمانت هايدستور متقابل

 :Trib. com. Versailles 17 sept. 1981, 1982 (نبود مهنا ضمانت شيگشا هنگام در خواه ضمانت دستورات موضوع

496.( 

 سند كه يمادام دهكر يم شرط و نبوده قائل نامه ضمانت مدت ةخاتم بري اثر هيسور در شده شناخته و جيرا ةيرو نمونه، رايب. 3
 ).  Sobeih, 1989: 290; Hakim, 1980: 387 (است اعتباري دارا همچنان نشده، مسترد نامه ضمانت
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 معترض نامه ضمانتي محتوا به نسبت متعاقباً تواند ينم باشد، داده را مدت در خصوص جمله
  .)CA Paris, 11 juill. 1989, 1991: 193( باشد

  
  نامه ضمانت وجهي ناروا پرداخت فرض در رجوع .2. 3

 پرداخته را آنچه ندارد حق ،باشد پرداخته ناروا به را نامه ضمانت ضامن، بانك كه يدرصورت
 برداشت قيوثا محل از اي يو حساب از راي مبالغ اگر و كند افتيدر خواه ضمانت از است
 وجهي ناروا پرداخت. )Elsan, 2012: 94: ك.ر( بود خواهد آن استرداد به ملزم است، دهكر

 هنام ضمانت در مقرر شروط مطابق پرداخت اول،: شود يم شامل را فرض دو نامه ضمانت
 با همراه مطالبه اما شده، تيرعا نامه ضمانت در مقرر شروط دوم، ؛1است نگرفته صورت

 ضامن بانك چنانچه نيبنابرا. است بوده )302- 313: 1395 ،يسلطان: ك.ر( حق از آشكار ةسوءاستفاد
 مقرر طيشرا مطابق را نامه ضمانت اما باشد دهكر كسر خواه ضمانت حساب از را خود مطالبات

 خواه ضمانت باشد، بوده ناروا آشكارا نامه ضمانت ةمطالب نكهيا ا يباشد نپرداخته دسن در
 ،واقع به. دكن مراجعه ضامن بانك به ،است شده كسري و حساب از آنچه استردادي برا تواند يم

 به خواه ضمانت رجوع ةكنند هيتوج گر،يد عبارت به و خواه ضمانت به ضامن رجوع مانع آنچه
 در ضامن ريتقص است، - خواه ضمانت قيوثا ا يحساب از وجه برداشت رضف در -  ضامن

  .است سند وجه پرداخت
 ديبا خود او نيبنابرا. است ضامن بانك - ي تبع نه و -ي اصل و مستقل تعهد نامه ضمانت

 نيا در. دورز امتناع آن پرداخت از نكهيا ا يبپردازد را نامه ضمانت مبلغ كه رديگ ميتصم ساًأر
 پرداخت از موجه ليدل بدون بانك اگر. رديگ يم قرار يدشوار تيموقع در بانك طيشرا

 ةسوءاستفاد وجود با اگر و بود خواهد مسئول نفع ذي برابر در ،كندي خوددار نامه ضمانت
ي هيبد. بود خواهد مسئول خواه ضمانت برابر در ،كند وجه پرداخت به اقدام حق از آشكار
 در. كند امتناع وجه پرداخت از ديبا ضامن است، آشكار حق از هسوءاستفاد كه يدرصورت است

 پرداخت عدم در زمينة يتيمسئولي و ست،ين آشكار حق از سوءاستفاده كه يهنگام حال نيع
 و جوو جستي برا يتيمسئول بانك. بود نخواهد زيآم تيموفقي و به رجوع و داشت نخواهد

 و واضح ديباي ا سوءاستفاده نيچن بلكه ندارد، نفع ذي توسط حق از سوءاستفاده عناصر افتني
 ا يكشف و جوو جست به ازين داست،يپ نامش از كهطور همان آشكار، ةسوءاستفاد. باشد آشكار
 با. )CA Paris, 18 mars 1986, 1987: 173( داستيهو و آشكار خود، بلكه، ندارد، شدن اثبات

                                                            
 نفع يذ به را سند وجه تواند ينم بانك باشد، نگرفته صورت نامه ضمانت سند در مقرر طيشرا براساس مطالبه كه يدرصورت. 1

 .124- 145: 1392 ،يسلطان: ك.ري قانون و حيصح ةمطالب طيشرا ةمالحظي برا. بپردازد
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 بانك و است ساده حق از ءاستفادهسو بودن آشكار احراز كه دكر تصور دينبا ن،يا وجود
  .افتد يدشوار به سوءاستفاده نبودن ا يبودن آشكار صيتشخ در است ممكن طيشرا حسب

 ،كند يم مخالفت نامه ضمانت وجه پرداخت با كهي شخص معموالً سازد يم خاطرنشان
 همراجع دادگاه به موقت دستور افتيدر جهت خواه ضمانت حالت، نيا در. است خواه ضمانت

ي براي تيمحدود موقت، دستور اخذ جهت دادگاه به مراجعه صرف استي عيطب. كند يم
 اخذ جهت خواه ضمانت اگر گر،يد عبارت به. كند ينم جاديا بانك توسط نامه ضمانت پرداخت
 بدون بانك و باشد كرده مراجعه دادگاه به نامه ضمانت وجه پرداخت منع بري مبن موقت دستور

 يتيمسئول امر نيا صرف به ،بپردازد را سند مبلغ بماندي باق دادگاه ميتصم ةجينت انتظار در نكهيا
 ,Cass. com., 7 juin 1994, 1994: 15; CA Paris, 26 janv. 1995( بود نخواهد بانك متوجه

1995, 020684 ; Houssa, 1997: 204( .متقابل ةنام ضمانت وجه متقابل ضامن بانك ،يا پرونده در 
 دستور اخذ جهت سپتامبر 13 در خواه ضمانت كه يدرحال كند، يم پرداخت پتامبرس 14 در را

 تيرعا عدم سبب به را بانك دنظريتجد دادگاه. بود كرده مراجعه صالح مرجع به موقت
 بود دهكر كسر خواه ضمانت حساب از كه نامه ضمانت مبلغ دنكر مسترد به الزم، اطاتياحت

 ضامن كه كند يم اظهار صادره يرأ نقض ضمن فرانسه كشوري عال وانيد. كند يم محكوم
 نيچن صدوري برا و است دهكر فايا را شيخوي قرارداد تعهد سند، مبلغ پرداخت با متقابل
 احراز را نفع ذي آشكار حق از سوءاستفاده ستيبا يم دنظريتجد دادگاه قضات ،يحكم

ي مبن موقت دستور دادگاه چنانچه گر،يد طرف از. )CA Paris, 3 déc. 1984, 1985: 240( دندكر يم
 و كند اجرا را صادره موقت دستور تواند يم بانك ،دكن صادر نامه ضمانت پرداخت منع بر

 موقت دستور متعاقباً اگري حت داشت، نخواهد نفع ذي به وجه پرداخت عدم قبال در يتيمسئول
 منظور به تواند يم بانك البته. )CA Paris, 26 juill. 1985, 1986: 157( شود رفع ليدل هر به صادره
 اگر ز،ين حالت نيا در. بپردازد را نامه ضمانت مبلغ گريد ليدال به ا يخودي تجارت شهرت حفظ
 نخواهد وجه پرداخت در زمينة يتيمسئول بانك باشد، شده لغو متعاقباً مزبوريي قضا ميتصم

 به رجوع حق رياخ شخص خواه، ضمانت حساب از مزبور مبلغ كسر صورت در و داشت
ي تجارت ةشعب نهيزم نيهم در. )Simler, 2008: 956; Simler, 2007: 56( داشت نخواهد را ضامن

 صدور صرف كه است گرفته ميتصمي اسناد اعتبارات مبحث در فرانسه كشوري عال وانيد
 .Cass. com., 7 oct( ستيني كاف خود تعهداتي اجرا از بانك دنكر ممنوعي برا موقت، دستور

 ,Vasseur( است حاكم زيني بانك ةنام ضمانت در خصوص حل راه نيهم. )265 :1988 ,1987

1995: 19; Simler, 2008: 967; Simler, 2007: 72; Trib. com. Bruxelles, 1989: 148 ; Trib. com. 

Paris, 15 févr. 1984, 1984: 205( .رد ضامن بانك كه شود معلوم متعاقباً اگر اساس نيا بر 
 ا يخواه ضمانت حساب از كه راي مبلغ تواند يم ،دهكر عمل يدرست به نامه ضمانت پرداخت

 تواند يم خواه ضمانت اين صورت ريغ در و دارد نگاه خود نزد ،است دهكر برداشتي و قيوثا
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 است، شده برداشتي و قيوثا ا يحساب از كهي مبلغ استرداد ضمن و كند رجوعي و به
 .Trib. com. Lyon, 3 juill. 1991, 1993: 100; Cass( دكن افتيدر زين را خود به وارد خسارات

com., 10 juin 1997, 1998: 324( .كه باشد شده شرط نامه ضمانت سند در كه يدرصورت نيهمچن 
 نيا كرد، خواهد پرداختيي قضا دستور وجود ولو صورت، هر در را نامه ضمانت مبلغ بانك
 :Rives-Lange et Contamine-Raynaud, 1995( است استناد قابل ريغ خواه ضمانت برابر در شرط

 باشد، شده ديق زين خواه ضمانت و بانك انيم روابط دري شرط نيچن اگري حت افزود ديبا. )808
 شرط رايز شد، نخواهد بانك تيمسئول از تيمعاف سبب آشكار، حق از سوءاستفاده فرض در

ي شرط و آمره قواعد برخالف ،نارواست آشكارا مطالبه كهي حالت در نامه ضمانت مبلغ پرداخت
  . است باطل

 نامه ضمانت مبلغ پرداخت از آشكار حق از سوءاستفاده استناد به بانك است ممكني گاه
 بانك مثالي برا. شود نامه ضمانت وجه پرداخت به ناچاري ليدل به بنا متعاقباً اما ،دورز امتناع
 مبلغ م،يمستق ضامن اما كند، يمي خوددار متقابل ةنام ضمانت وجه پرداخت از متقابل ضامن

 در ت،يوضع نيا ازي ا نمونه عنوان به. كند يم برداشت متقابل ضامن حساب از را نامه ضمانت
 ضامني رانيا بانك فرانسه، كشوري عال وانيد 1990 ةيفور 6 مورخ يرأ موضوع ةپروند
 مبلغ دكر ادعا و امتناعي فرانسو تقابلم ضامن بانك به خودي بده پرداخت از ميمستق

 به ،شد يم پرداختي فرانسو بانك توسط ستيبا يم شيپ سال چهار كهي متقابل ةنام ضمانت
 ازي ناش ميمستق ضامن طلب نيب اساس نيا بر و است نشده پرداخت بودن ناروا آشكاراي ادعا
. )Cass. com., 6 févr. 1990, 1990: 213( رديگ يم صورت تهاتري فعلي بده و نامه ضمانت سند

 موضوع مبلغ ةمطالبي برا خواه ضمانت به متقابل ضامن بانك رجوع ،يفرانسو تجارت دادگاه
 وجوه فيتوق سكير رايز ،دكر نقض را يرأ نيا دنظريتجد دادگاه. بود دانسته حيصح را تهاتر

 نيچن مسئول خواه ضمانت و است بانكي تجارت تيفعال معمول سكير ازي بخش ها حساب اي
 دگاهيدي فرانسو سندگانينو ازي تعداد نيا وجود با. )Dohm, 1986: 158( ستيني خسارات

 با دينبا ضامن معتقدند )Martin, 1990: 468; Sabeh-Affaki, 1995: 432(ي برخ. دارندي گريد
 سكير وي قرارداد تعهداتي اجرا در ريتقص سكير: باشد مواجه سكير دو از شيب

 دوش بري تيوضع نيچن در نامه ضمانت وجه پرداخت بار دادن قرار نيبنابرا وي ورشكستگ
 و رانيوز تأيه 1384 مصوب تجارت ةحيال 166 ةماد در زمينه نيهم در. ستين حيصح بانك
ي شورا مجلسي حقوق ويي قضا ونيسيكم 6/10/1390 مصوب تجارت، ةحيال 861 ةماد

 متحمل نامه ضمانت از ناشي تعهدات انجام اثر در صادركننده كه خساراتي و ها هزينه«ي اسالم
 تيمسئول بار رسد ينم نظر به همه نيا با. است شده گذاشته خواه ضمانت ةعهد بر ،»است شده
 نامه ضمانت ةمطالب فرض، نيا در. رديگ قرار خواه ضمانت دوش بر حاضر ةمسئل فرض در
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 نامه ضمانت وجه جهينت در و شده ردي ا مطالبه نيچن و بوده آشكار حق از سوءاستفاده با همراه
 نكهيا بدون است، شدهي منقض نامه ضمانت مدت متعاقباً حال، نيع در. است نشده پرداخت

 توسطي معتبر پرداخت نامه ضمانت سند براساس نيبنابرا. رديپذ صورتي بعد حيصح ةمطالب
 رخ آنچه. باشد شتهدا وجود خواه ضمانت بهي بعد رجوع امكان تا است هگرفتن انجام ضامن
 به را آن توان ينم و است يبانك نيبي تجارتي ها تيفعال سكير به مربوط است داده

  .)Simler, 2008: 945 ; Simler, 2007: 37( دكر مربوط خواه ضمانت
  

  جهينت. 4
 در. است آني ضمانت تيماه ،كند يم هيتوج را نامه ضمانت پرداخت از پس رجوع انواع آنچه
 معموالً و كند يم مراجعه خواه ضمانت به نامه ضمانت پرداخت از پس ضامن موارد، عموم

 موضوع نجايا در آنچه اما كند؛ يم برداشت رياخ شخص قيوثا ا يحساب از را خود مطالبات
 پس رجوع بودن موفق. است ضامن بانك و نفع ذي به خواه ضمانت رجوع بر ناظر بوده، بحث

 كاهش را نامه ضمانت رموجهيغ ةمطالب احتمال سو ك ياز خواه، ضمانت توسط پرداخت از
 جمله از نامه، ضمانت وجه پرداخت از نديب يم الزم كمتر خواه ضمانت گريدي سو از و دهد يم
  . آورد عمل به ممانعت موقت، دستور صدوري تقاضا به تمسك با

 كه است نيا مسئله. است شده مطرحي ابهامات نفع ذي به خواه ضمانت رجوعي مبان در
 نيا و دهد يم انجام را خود مستقل وي اصل تعهد ضامن بانك نامه، ضمانت پرداخت هنگام به

 رجوع امكان در ن،يا وجود با. دگير ينم انجام خواه ضمانتي سو از ابتين به پرداخت
 انيم منعقده ةيپا قرارداد در رجوع نياي مبنا. ستين رواي ديترد نفع ذي به خواه ضمانت
 عنوان به مستقل ةنام ضمانت صدور بر نيطرف آني ط كه است نهفته نفع ذي و هخوا ضمانت

 صادر هيپا قرارداد سكير پوششي برا نامه ضمانت ،بيترت نيبد. اند كرده توافق نيتضم
 منفك هيپا قرارداد ازي حقوق نظر از اگرچه مستقل ةنام ضمانت گر،يد عبارت به. شود يم
 سند نيا استقالل، وصف وجود با ليدل نيهم به. است وابسته آن بهي اقتصاد نظر از ،شود يم
 وي فور پرداخت استقالل، اصل كاركرد كه است نيا گريد ةنكت. مينام يم» نامه ضمانت «را
 اصل كاركرد گرفت، انجام پرداخت كه يهنگام و است بانك توسط نامه ضمانت دوشرطيق يب

 نيا بر. شود يم غالب نامه ضمانت ينيتضم وصف آن از پس و است شده محقق استقالل
 وجه افتيدر استحقاق نفع ذي ه،يپا قرارداد مطابق كه، باشد معتقد خواه ضمانت گاه هر اساس

 وجود با. كند طرح او تيطرف به را وجه استردادي دعوا تواند يم ،است نداشته را نامه ضمانت
 و سكير كمتر خواه ضمانت و ستندين مطرح چنداني الملل نيب ةعرص دري دعاو نيچن ن،يا

 توسعه حال دري كشورها جزو اغلب كه  رانفع ذي اقامت محل كشور در دعوا طرحي ها نهيهز
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 بانك هيعل رجوعي دعوا طرح طيشرا خواه ضمانت كه نجاستيا. كند يم هموار خود بر ،است
 در عواد نيا طرح. دارد اقامت خواه ضمانت اقامت محل همان در كه كند يمي بررس را ضامن

 در خواه ضمانت هايدستور ضامن، كه يزمان اول،: بود خواهد زيآم تيموفقي كل صورت دو
 را نامه ضمانت ضامن، كهي مورد در دوم، و است نكرده تيرعا يدرست به را نامه ضمانت صدور

 نامه ضمانت ةمطالب در نفع ذي كه دهكر پرداختي حال در ا يسند در مقرر طيشرا برخالف
ي ها نامه ضمانت بر حاكم قواعد آنكه ليدل به. است شده آشكار حق از استفادهسوء مرتكب

 از -  فرانسه و رانيا جمله از - مختلفي كشورها در استقالل اصل از حاصل جينتا وي بانك
 فرانسه، و رانياي حقوق نظام توجه قابل شباهت به توجه با و كنند يمي رويپي كسان ياصول

ي براي ليدل موارد عموم در و هستند اعمال قابل زين رانيا حقوق در اصوالً مطالعه نيا جينتا
  .شود ينم مالحظه رانيا حقوق در فرانسه حقوقي ها حل راهي اجرا امكان عدم
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