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 دهیچک

 ریکنظ یتجکار ریکو غ یتجکار یهکا سک یتنوع و کثرت ر لیبه دل یالملل نیب یتجار یدر قراردادها     

بکه  ا یکنوسکانات نکرا ار ، بکرو  تالکت ونک. و ننن، ن ت،یسلب مالک ،یو صادرات یواردات یها تیمحدود

هک  بکه  یللالم نیب یتجار یکه در اصول قرادادها یا است؛ به گونه یاساس ا ین  یتضمین در قرارداد 

 ن،یتضکم یهکا ا  روش  یکاست انتخاب هکر  یهیمتناسب و کارآمد، اشاره شده استن بد نیووود تضم

در تکو ه  نیا  تضکم یفراوانک یهکا نمونکه و سپس بر عهده مشاوران شان استن نینخست بر عهده طرف

د ککه ککار ککرد انک یسنت ینیتضم یا  آنها در واقع همان نهادها یالملل ووود دارد که برخ نیتجارت ب

بکوده و تاصکل  دیککاملکا ود گکرید یو برخک یالمللک نیبک یها دارند؛ مانند رهن یا افتهیو تحول  دیود
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 قدمهم

مواوه  یالملل نیب یا  قراردادها یعیکشورها، با تج  وس یالملل نیامرو ه با گسترش روابط ب   

باشد  یکشور نم  ی یداخل یمانند گذشته محدود به مر  ها گرید یتجار ین قراردادها یهست

 یردادهاکشور ها هستندن قرا گریارتباط و انعقاد معامله با تجار د یو تجار علاقه مند به برقرار

 را به همراه دارندن یبالاتر س یر یداخل یبا قراردادها سهیدر مقا یالملل نیب یتجار

ا  طرف مقابل و تفاوت مقررات  یو عدم شناخت اعتبار تجار گریکدیا   یمانند دور یعوامل     

 یدست، خطرات نیا  ا یو عوامل یالملل نیب یتجار یمختلف در رابطه با قراردادها یکشور ها

تدارک  لیدل نیباشندن به هم یبا آن مواوه م یالملل نیقرارداد ب  یدر انعقاد  رهستند که تجا

 نیقرارداد بوده استن در ا نیا  طرف  یمناسب در قرراداد، همواره مورد تووه هر  نیتضم  ی

 یدر نظر گرفته شده استن تضمینات شخص یمال ناتیو تضم یراستا دو دسته تضمینات شخص

و تضمین شخص ثالث بوده و تضمینات  ینیتضم یها و اعتبار نامه یلمللا نیب یها نتشامل ضما

 نباشد یو تق تبس م تیانواع رهن، شرط تفظ مالک لیشامل وثائقی ا  قب زین یمال

است  یقرارداد نیتضم یها وهیش نیدتریا  ود یکی ،یالملل نیمستقل ب یها نامه ضمانت     

در قراردادها مورد استفاده قرار گرفته اندن در سال  یریچشمگبه نحو  ریاخ یکه در سال ها

 یتجار یبه علت نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادها یبانک یاستفاده ا  ضمانتنامه ها ریاخ یها

است؛ البته به  شیقراردادها رو به افزا نیا یا  اورا یناشی تعهدها یروانسا  زیو ن یو اقتصاد

و بخش تجارت  دکنندگانیوام به تول یدر اعطا ژهیو به د،یصه تولاد در عرناس نیا یریکارگ

که در  یبانک یها انواع گوناگون ضمانتنامه یبا بررس  یبتوان دیشا نیداردن بنابرا ییبالا تیاهم

 نیا یکاربردها ای کردهابه کار یبه راتت شوند،یم صادرگوناگون صنعت و تجارت  یها بخش

  یابیاد دست ناس

 دهیتجار به آن گرد شتریدارد که باعث اقبال هر چه ب یممتا  یها یژگید نوظهور وسن نیا     

دانستن ضمانتنامه  نینوع تضم نیا یژگیو نیتوان مهمتر یمعامله را م س یاستن پوشش ر

 ،یتعهد ا  وانب متهعد اصل یفایدهد که در صورت عدم ا یم نفعیرا به ذ نانیاطم نیمستقل ا

 ندینما افتیتنامه را مطابق متن آن ا  ضامن مطالبه و درضمان هتواند وو یم یو

 طیتوانند متن و شرا یم نیانعطاف بالاست که طرف تیبا قابل یضمانتنامه سند نیهمچن     

ووه در  یپرداخت فور ه،ین استقلال ا  رابطه پاندیاصلاح نما ای رییآن را به دلخواه خود تغ
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قابل برگشت بودن تعهد صادر کننده ضمانت نامه و  یرغاسناد با مطالبه منطبق،  افتیصورت در

 باشندن یسند نو ظهور م نیا یمشخصه ها گریا  د دیانتقال عوا تیقابل

 

 مساله اصلی پژوهش

و  دیتواند در خدمت تول یکه م یها و منابع مال هیا  سرما ی، قسمترانیا زمانیدر کشور عز     

ها ا  طرف  یگذار هیمرتبط با سرما س یر رشیپذبه علت عدم  ردیوامعه قرار گ یرفاه عموم

عوامل دخیل ا  ومله  گریامر در کنار د نیو ا دهیخارج گرد ی، ا  چرخه اقتصادآنهامالکان 

 دنیاقتصاد مانع ا  رس یمال نیدر تام هیبا ار سرما زیسه  ناچ ،یالملل نیظالمانه ب یاه  یتحر

ا   حیصح یرین لذا شناخت و روش بکار گشده است  یمطلوب و اهداف ترس یبه رشد اقتصاد

در  یمه  و ضرور اریبس ی، گاماقتصاد کشور یمنابع مال نیدر وهت تام ینیتضم یابزارها

و  یرونق اقتصاد تیداخل و خارج ا  کشور محسوب شده و در نها یمعنو و یوذب منابع ماد

 نوامعه را به ارمغان خواهد آورد یبرا یعموم فاهر

 

 تعريف ضمانت

، عبارت است قد ضمانع»رر داشته است: در تعریف ضمانت مق رانیا یقانون مدن 486ماده      

 ننن«نردیگ یاست به عهده م یگریرا که بر ذمه د یمال یشخص نکهیا  ا

است در ذمه  ونیضمانت، آنچه در ذمه مد افتنیفوق به محض تحقق  فیمووب تعر  به     

بستانکار  یعنیشود؛  یم یخود بر نیا  د ونیو مد ردیگ می قرار است ضامن که گریشخص د

 (212: 5331)امامی، مطالبه طلب خود به او مراوعه کندن یتواند برا ینم

 ضمانت یبن طرفها

 دارند: مشارکت )سه طرف( سه شخصضمانت،  در

 یضمانت م یگریبر عهده اوست و ا  او در مقابل شخص د یلیدل ایکه تعهد  یاولن شخص     

 5شودن یم دهیبا درخواست کننده ضمانت نام« مضمون منه» یشخص نیشودن چن

 یشخص نیکه در اصطلاح به چن رد،یگ یبا تعهد را بر عهده م نیکه آن د ین شخصدوم     

 2نندیگو یم« ضامن»
                                                                 

 .شود می نامیده Principle ه اصیلعن مضمون   ها ضدمانتنامه متحدالشدکل مقررات در 5
 .است شده خوانده guarantor کننده ضدمانت شخص ضمانتنامه، متحدالشکل مقررات در 2
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اصطلاتا مضمون  یشخص نیکه چن رد،یگ یکه تعهد ضامن به نفع او انجام م ین شخصسوم     

 5شودن یم دهینام له

 نموده است: انیب ریضمانت را به شرح   یطرفها یقانون مدن 486ماده  ریاخ وملات     

 یم یاصل ونیمد ایرا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه  گریرا ضامن، طرف د متعهد     

 «ندیگو

 

 انتضمصور مختلف 

 کرد:  یتقس ریوسعت دامنه آن بر سه گونه به شرح   یچگونگ تتوان ا  وه یضمانت را م

 مطلق بودن ایمشروط  -

 محدود بودن ریغ ایمحدود  - 

 خاص بودن ایعام  - 

نوع ضمانت،  نیال اثنباشدن م یشرط چیبه ه دیاست که مق یمطلق، ضمانت ضمانت     

و امتناع مضمون له ا  پرداخت،  نیمع خیتار دیاست که به مووب آن به محض سر رس یضمانت

شود  یم جادیکه به مووب ضمانت ا یتین هر گاه مسئولکند یم دایضامن تحقق پ تیمسئول

 صورت نامحدودن نیا ریباشد ضمانت محدود است و در غ ینیمحدود به مدت مع

صورت، ضمانت  نیمعامله مربوط باشد، که در ا  یا   شیممکن است ضمانت به ب زیگاه ن     

 ، ضمانت خاص استنمعامله خاص ارتباط داشته باشد  یهرگاه ضمانت به  یعام است؛ ول

ملاتظات  یا روند نظر به پاره یضمانتنامه به کار م یوا به یالملل نیکه در معاملات ب یاسناد   

در  نامه تضمان ضمانت، صدور تیمختلف در رابطه با ماه یمقررات خاص کشورها ژهیو به و

و معاملات  یضمانتنامه در روابط تجار یکه به وا ین اسنادستیصورت ن  یها به  همه مکان

 روند عمدتا عبارتند ا : یبه کار م یالملل نیب

 قهیسند وث -

 ینیتضم ای یاطیاتت یاعتبار اسناد - 

 متقابل  یاعتبار اسناد - 

 

                                                                 
 .است شده نامیده beneficiary ذینفدع شدخص الذکر فوق مقررات در 5
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 تضمین در تجارت بین الملل

نوع تجارت  نیا رایاست؛   تیپر اهم اریبس نیالملل همواره بحث تضم نیدر تجارت ب     

کشورها  یو مجا  یایوغراف یمر ها انیاموال و اعتبارات م ا  یعیمتضمن گردش تج  وس

که توسط مؤسسه  یالملل نیب یتجار یاصول قراردادها 3ماده  3ا  قسمت  6استن در بند 

 نیب یتجار یانعقاد قراردادها یشده برا رفتهیپذ ییشده و الگو نیتدو یتقوق یسا  کنواختی

، 5اصل درج شده است  ی به عنوان شدهادی یدر قراردادها مناسب نیاست، تضم یالملل

با قرارداد مورد نظر  نیمتذکر تناسب تضم ن،یعلاوه بر اصل ووود تضم ادشدهیاصل  ن،یهمچن

 2شود یم زین

بوده  یتجار ریو غ یدر مواوهه با انواع خطرات تجار ادشده،یتو ه  ربا یا  د گر،ید یا  سو     

منا عات  ینوسانات ار  ،یاسیس مسائل ،یاقتصاد تیعدم ثبات و امن ن،یاستن عدم ثبات در قوان

، ال پولنقل و انتق تیو اعمال محدود یاسیس لیسلب مالکیت، تقض مالکیت به دلا ،یداخل

 ایکالا  یصادر شده با خدمت انجام شده، عدم پرداخت بها یا  قبول کالا داریاستنکاف خر

تالت  ایبرو  ون.  ،یورشکستگ لیلبه د داریخر یمال ییمقرر، عدم توانا دیخدمات در سررس

شدن  یبر اثر مل داریواردات و صادرات، سلب مالکیت خر تیمحدود یها استیون.، اعمال س

 اریبودن، عامل بس ینیب شیپ رقابلیرغ  غ یهستند که عل یخطرات یمصادره اموال، همگ ای

کشور   ی در یگذار هیسرما یبرا یگذاران خارو هیدر تشویق و عدم تشویق سرما یمهم

 استن ریپذ هیسرما

 یرا طرات ییقراردادها و نهادها ا ،ین نیالملل در پاسخ به ا نیفعالان تو ه تقوق تجارت ب     

گذاران را در برابر  هیدر گردش سرما یها هیتواند سرما یم یادیو اورا کرده اند که تا تد  

گردش  شیامر خود، مووب افزا نیامن قرار دهد که ا هیدر تاش ادشده،ی ریخطرات اوتناب ناپذ

در  تیرسد بحث امن یشودن به نظر م یم یرشد اقتصاد تیمبادله و تقو نهی، کاهش هزیمال

 اریبس تیاهم افتهیتوسعه  یدر تال توسعه نسبت به کشورها یالملل در کشورها نیتجارت ب
                                                                 

تواند  یمحقق خواهد شد، م گر،یطرف د یتعهد ا  سو یاساس یطور معمول و معارف، اعتقاد دارد عدم اوراکه به  یطرف 5

که  یکند و در صورت یخوددار یتعهد اثن یتال ا  اورا نیمقرر شده باشد و در ع یاورا یبرا یمناس نیخواستار تضم

 د خاتمه دهدنبه قراردا ،متعارف فراه  آورده نشود یمزبونه در مدت  مان نیتضم
2 Adequate assurance of the performance: a party who reasonably belives that there will be a 

fundamental non-performance by the other party may demand adequate assurance of the performance 

and may meanwhile hold it's own performance If this assurance is not provided whit a reasonable 

time the party demanding it may terminate the contract. 
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 وهیشورها به شک نیدر ا یگذار هیسرما ه،یبه واسطه دارا بودن مواد اول رایدارد،   یشتریب

 نیبا خود به همراه داردن ا یتر شیب س یر ،یگذار هیسرما وهیش نیو ا شود یانجام م  یمستق

الملل  نیتجارت ب یا  آنها در تمام تو ه ها ی: برخ رندیگ یرا دربر م یعیوس فیابزارها ط

مربوط به  یاه تیمثال، محدود یاند؛ برا یفکر یاموال و کالاها ژهیو گرید یکابرد داشته و برخ

، شروط انتقال معکوسن همچنین، یوندیپ باتیترت ای، تعهدات وابسته هنوع و دامنه استفاد

که در  نیقواعد عام تضم رسد ا  یداشته و به نظر م یتو ه شکل متفاوت نیدر ا نیتضم

 یینهادها زیالملل ن نین در عرصه بکند یم تیاست، تبع یوار یفکر تیا  مالک ریغ یقراردادها

به روش  یالملل نیب یتجار یدر قراردادها نیشده اند که صرفا به ارائه خدمات تضم سیأست

پوشش  یها وقو صند 5یگذار هیسرما نیپردا ند، مثلا آژانس چندوانبه تضم یم ادشدهی یها

 س یپوشش ر یصندوق ضمانت صادرات برا زین رانینهادها هستندن در ا لیقب نیا  ا 2س یر

 استن یالملل نیب یتجار یتضمین در قراردادها تیمر نشانگر اهما نیشده و ا سیتأس

 

 رانيضمانت در حقوق ا تیماه

 گریکدیآمده است که ماهیتا با  انیبه م یمختلف نیبحث ا  ضمانت، در قوان ران،یتقوق ا در     

ضمان »( به بحث در 333تا  303)مواد  رانیا یمتفاوت اندن فصل دوم ا  باب دوم قانون مدن

صب و آنچه که در تک  غصب غ لیا  قب یا  امور یناش ،یاختصاص داردن ضمان قهر «یهرق

 و استیفاء استن بیتسب ،است، اتلاف

آمده « عقد ضمان»تحت عنوان  یاست که در قانون مدن یا  ضمان، ضمان عقد یگرید نوع     

 استنشده  ید تلقعقما هیتأ  دیآ یکه ا  منطوق آن بر م یو به طور

 کرده است: فیعبارت عقد ضمان را تعر نیبا ا یقانون مدن 486ماده 

است، به عهده  ینگاه یرا که بر ذمه د یمال یشخص نکهیضمان عبارت است ا  ا عقد»     

 ن«ردیبگ

نقل  رانیا یضمانت ا  نظر قانون مدن تیشود که ماه یاستنباط م یعبارت فوق به خوب ا      

 نییقانون مذکور، در تب 498استن معهذا ماده  یگریذمه د عقد ضمان به یا  طرفها یکیذمه 

 مقرر داشته است: نیمفهوم فوق چن

                                                                 
1 Multilateral Investment Guarantee Agency. 
2 Hedge Funds 



  …لیالملل و تحل نیدر تجارت ب ناتیانواع تضم                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 

مه ضامن به ذو  ریواقع شد، ذمه مضمون عنه ب حیمان به طور صحض نکهیبعد ا  ا»     

 «نشود یمضمون له مشغول م

وش و تمل و نقل ها که مسئله خرید و فردر قانون تجارت و بین تجار و با رگانان و شرکت     

بیشترى برخوردار است چرا که  یت افزونى دارد مسئله ضمانت ا  اهمو سفارش کالا اهمیت رو

شود به همین وهت خاطر صاتبان سهام مىگذارى کلان بدون پشتوانه باعث تشویش سرمایه

 .سا دمسئله تضمین و ضمانت چهره واقعى خود را نمایان مى

گانان و اشخاص تقوقى دو نوع ضمانت ووود دارد: ضمانت فردی، بنابراین در بین با ر     

 نومعىضمانت دسته

 

 ضمانت فردى 

 عهده بر که را تعّهدى ایفاء و پرداخت ولیّتدر ضمانت فردى ضامن ی  نفر بوده و مسو     

تواند ا  هر ی  ا  بدهکار و ضامن براى بکار مىطل که معنى این به داشت خواهد است گرفته

 (233: 5388ن)کاتو یان، به و اخذ طلب خود مراوعه نمایدمطال

 جمعىضمانت دسته 

 هائىشرکت درن شودمى گفته تضامنى ولیتٔ  ومعى یا گروهى که به آن مسوضمانت دسته     

 مسوولیت افراد آن تضمین و پشتوانه براى و است تووه قابل و  یاد آنها سرمایه که است

 یا طلبکار گرددمى منعقد تضامن اساس بر که قراردادهائى وردم در همچنین و دارند تضامنى

ند براى وصول طلب خود به بدهکار اصلى مراوعه و دین خود را مطالبه نمایند توانمى طلبکاران

چنانچه پرداخت ننمود به ضامن و اگر ضامن ه  به وهت و مووباتى ا  پرداخت طلب 

 د به شری  و یا شرکاء دیگر مراوعه کنندنخوددارى نمود و یا قادر به تأدیه آن نگردی

تک  ماده فوق در موردى نیز : گویدقانون تجارت در این مورد مى 606که ماده همچنان      

 .باشند شده تعهدى انجام ولوارى است که چند نفر به مووب قرارداد یا قانون متضامناً مسو

طور نماید و یا کسانى که با ه  و بهمىبنابراین کسى که پرداخت و تأدیه ووهى را ضمانت      

 اگر ولى دارند عهدهبه را آن پرداخت ولیتسوگردند معهد به پرداخت وووهى مىتضامنى مت

 نمود تأدیه را دین ه  ضامن اگر و گرددمى برى سایرین ذمه بپردا د را دین آنها ا  نفر ی 

 (ن233: 5388اتو یان، )کاست داده انجام را خود تعهد و نداشته ولیتىٔ  مسو دیگر
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 یتجار نیدر قوان نیتضم یمعان

 نیکلمه تضم یتوان برا یم 23/52/5346ا  قانون تجارت مصوب  یقانون اصلاح قسمت در     

 :افتیرا  ری  یمعان

 دارد: یمطلب را مدلل م نیا لیچنانکه مواد ذ قهیوث ی: به معنالف

 دیبا ق دیطرح اساسنامه با»داشته است  قانون مذکور اعلام 8صدر ماده  8ماده  53بند  -5

مربوط در  یو در ادامه بندها« باشدننن ریو مشتمل بر مطالب   دهیرس نیموسس امضاء به خیتار

 5به صندوق شرکت بسپارندن دیبا رانیکه مد ینیسهام تضم تعداد آمده است 53بند 

ه شرکت مقرر کرده است را که اساسنام یتعداد سهام دیبا رانیمد»همان قانون  556ماده  -2

در  یکه بمووب اساسنامه وهت دادن را یا  تعداد سهام دیتعداد سهام نبا نین اباشند دارا

 لا م است کمتر باشدن یمجامع عموم

 ایمنفردا  رانیمد راتیاست که ممکن است ا  تقص یخسارات نیتضم یسهام برا نیا     

 یریمد کهو مادام  ستیوده و قابل انتقال نمشترکا بر شرکت وارد شودن سهام مذکور با اس  ب

نداشته است سهام مذکور در صندوق  افتیخود در شرکت را در یمفاصا تساب دوره تصد

 2خواهد بودن یباق قهیوث شرکت بعنوان

 یسهام مطالب نیدرباره ا زیهمان قانون ن 553و  554و  551بحث در مواد  نیدر ادامه ا     

نام برده شده  «قهیسهام وث»سهام به عنوان  نیمخصوصا ا  ا 553ده است و در ما دهیگرد انیب

 استن

 لیهمان ضمانت کردن است که آن را در موارد ذ ن،یتضم یمعن نی: ایضمان عقد ی: به معنب

                                                                 
 دیبا شرکت داشتیمقرر م 33بود که در ماده  33ماده  3بند  5395 بهشتیبند در قانون تجارت مصوب ارد نیا رینظ 5

شرکت  رانیکه مد یعده سهام»آمده بود  3و در بند « شود حیمخصوصا در آن تصر لیباشد که نکات ذ یاساسنامه ا یدارا

 بودن امدهیدر أن ن نیکلمه تام شودیچنانکه ملاتظه م یولن« ارندیبصندوق شرکت بس دیبا
اساسنامه مقرر  را که بمووب ید سهامعد  ی دیهدرها با»سابق است که مقرر مد است  12ماده  نیگزیوا 556ماده  2

مدیرها مشترکا با منفردا بر شرکت  یاست که ممکن است ا  اعمال ادار یخسارات نیهم یسهام برا نیاست دارا باشندن ا

قابل انتقال بودن  ریغ شودیآنها  ده م یکه رو یمهر لهیو بوس ستیوارد شودن سهام مذکور با اس  بوده و قابل نقل و انتقال ن

 نیآمده است و ا نیکلمه تضم زیماده ن نیدر ا شودیخواهد بودن چنانکه ملاتظه م عهینها معلوم و در صندوق شرکت ودآ

عبارت  نیا یواژه استفاده شده بودن اما در ماده سابق به وا نیاست که در مواد نسخ سده قانون تجارت سابق ا  ا ییتنها وا

خواهد بود به کار رفته  عهیدر صندوق سرکت ود»ننن  تعبار« خواهد بود قهیثدر صندوق شرکت به عنوان و»ننن  556ماده 

 کرده بودن یآن را به عنوان امانت نه رهن معرف لهیوس نیاست و بد
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 :دیتوان د یم

مشتمل بر نکات  دیانتشار اوراق قرضه با هیاطلاع»دارد  یمقرر م 18ماده  - 18ماده  8بند  -5

ماده مذکور  8توسط دارندگان امضاء مجا  شرکت امضاء شده باشدن و آنگاه در بند بوده و  ری 

کرده باشد مبلغ و  نیرا تضم گریکه شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه د یدر صورت:»آمده است 

 «مذکورن نیتضم طیشرا ریمدت و سا

 یاشخاص تقوق باستثناء رهیمد ئتیعامل شرکت و اعضاء ه ریمد»قانون مذکور(:  532ماده  -2

آنها را  ونیتواند د یشرکت نم ندهینما لیاعتبار ا  شرکت تحص ایوام  چگونهیتق ندارند ه

 تعهد کندنن( ای نیتضم

 533مذکور در ماده  یسینو رهیپذ هیطرح اطلاع:» 536همان قانون ماده  536ماده  52بند  -3

امده  52و در بند « باشدن ری  مشتمل بر نکات ده،یدارندگان امضاء مجا  شرکت رس یبأمضا دیبا

 «شده است نیاشخاص که توسط شرکت تضم ونیمبلغ د نیشرکت و همچن ونیمبلغ د« است

 دیکرده است با نیکه شرکت، آن را تضم یتعهدات»شده است که  ینیب شیپ 231در ماده  -6

 «ترا  نامه آورده شودن لیدر ذ مبلغ دیبا ق

 ا  پرداخت آن:مربوط به اوراق قرضه و ب ناتیتضم -ج

 :18ماده  3در بند  -

 بوده و توسط ریمشتمل بر نکات   دیانتشار اوراق قرضه با هیاطلاع»دارد  یمقرر م 18 ماده     

داردن در  یماده مذکور اشعار م 3و در بند « دارندگان امضاء مجا  شرکت ، امضاء شده باشد

 یناتیصدور آن و تضم خیاد و تاراوراق صادر کرده است مبلغ و تعد "که شرکت سابقا یصورت

مبالغ با  پرداخت شده آن  نیبا پرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچن یکه اتتمالا برا

ا  آن گونه  یبه سهام شرکت بوده باشد مقدار لیکه اوراق قرضه سابق قابل تبد یو در صورت

 «به سه  نشده استن لیاوراق قرضه که هنو  تبد

 اوراق قرضه در نظر گرفته شده یکه اتتمالا برا یناتیتضم»دارد یمقرر م 18ماده  50بند  -2

 «است

 ریشامل نکات   دیورقه قرضه با» اعلام داشته است  40همان قانون : ماده  40ماده  8بند  -3

ن آ 8و در بند « اوراق سهام مقرر شده است امضاء شود یامضای که برا یبیبوده و به همان ترت

قرضه در نظر  یکه اتتمالا برا یناتیتضم» است داشته انیب نینکات را چنا  آن  یکیماده 

 گرفته شده استن 
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 :536ماده  55بند  -6

 دیبا 533مذکور در ماده  یسینو رهیپذ هیطرح اطلاع»در صدر ماده مزبور آمده است      

ا  آن  یکیماده فوق  55و در بند ننن« باشد  ریو مشتمل بر نکات   دهیرس شرکت مجا  یبامضا

که شرکت  یاوراق قرضه ا گریمبلغ با  پرداخت نشده انواع د: »است ذکر کرده نینکات را چن

 «به آنها مربوط ناتیمنتشر کرده است و تضم

 

 المللی ضمانت اجراهای بین 

این ضمانت اوراء در مقابل نقض قواعد خاص و  -ضمانت اورای کیفری در تقوق بین المللن5

 نبین المللی را دارند تعیین می گردد مشخص که عنوان ورم

ضمانت اورای کیفری یعنی مجا ات هایی که به نام وامعه توسط ی  قاضی وزایی تک       

 تأسیس برای کافی قدر بهالملل(  داده شده باشد، بسیار نادر استن چرا که محیط اوتماعی )بین

 ننیافته است تحول کیفری اوراهای ضمانت

، تحولی اساسی 5998ژوئیه  53صویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در البته که با ت     

 ندر  مینه ضمانت اورای کیفری بین المللی پدید آمده است

الملل، ضمانت  در مقابل نقصان ضمانت اورای کیفری در تقوق بین -ضمانت اورای مدنی ن2

امرو ه در تقوق بین الملل، اصل  اورای مدنی ا  دروه تکامل نسبتًا بالایی برخوردار است،  یرا

اقدامات ترمیمی( تا کیفری )اقدامات ترهیبی و تزدیلی(ن به طور )بر ضمانت اورای مدنی است 

کلی ضمانت اورای مدنی می تواند بدون آن که نیا  به قید آن در قواعد تقوقی باشد در رابطه 

رای کیفری ممکن است ضمانت الملل تادث گرددن البته ضمانت او با نقض هر قاعده تقوق بین

 (اورای مدنی را نیز به دنبال داشته باشدن )وبران ضرر و  یان ناشی ا  ورم

اعمال این نوع ضمانت اوراء یا به صورت تکلیف کشور متخلف به اعاده وضع به تالت اولیه      

 نالملل تجلی می یابد مقررات تقوق بین نقض قربانی کشور به غرامت پرداخت   یا

این نوع ضمانت اوراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض  -ضمانت اورای اخلاقی ن3

الملل است؛ به طور مثال به وسیله ی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور  مقررات تقوق بین

 نمتخلف در قبال کشور قربانی

کشور شامل محاصره اقتصادی یا تحری  ورود برخی ا  کالاهای  -ضمانت اورای اقتصادی ن6

 کشور، متخلف به سایر کشورها و یا تحری  صدور برخی ا  کالاهای سایر کشورها به آن
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قطع یا کاهش روابط دیپلماتی  و کنسولی، اتضار مأموران  -ضمانت اورای دیپلماتی  ن1 

دیپلماتی  و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف ا  سوی کشور یا کشورهای 

 ا  نوع این ضمانت اوراها می باشدپذیرنده، نیز 

ضمانت اورای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه تقوقی می  -ضمانت اورای سیاسی ن4

نمودن اسناد و مدارک تاکی ا  نقض تقوق بین الملل، به ویژه ا   منتشر شامل تواند میباشد،

ناتیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در 

 .مورد تخلف ا  مقررات تقوق بین الملل باشد

 ولب تووه افکار عمومی وهانی در برابر نقض مقررات تقوق بین -افکار عمومی وهانی ن3 

 ضمانت  الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی ا  عواملی است که می تواند به عنوان یکی ا 

اوراهای مهمه تقوق بین الملل به شمارآیدن چرا که، امرو ه افکار عمومی در سطح وهان ا  

اهمیت بسیار بالایی بر خوردار استن ا  سوی دیگر دولتها نمی خواهند در سطح وهان خود را 

اعتنا به تقوق بین الملل ولوه دهند و این خود نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی استن بی 

، مایه ظهور وودان همگانی بشریت و «بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ»ا  طرفی 

المللی شده استن ظل ، نابرابری،  درروابط بین «افکار عمومی وهانی»تشکیل عامل نو پدیده 

نی و  ورگویی و لشکر کشی توسط افکار عمومی محکوم می گردد و وامعه تجاو ، عهدشک

دارد  بشری اکنون ا  برکت این وودان، تجاو  و  ورگویی را به آسانی ا  یاد نمی برد و روا نمی

که عاملان آن ها بی کیفر باقی بمانند ن بنابراین هر تکومتی سعی دارد تا تد امکان ا  تمایت 

وهان برخوردار باشدن ا  سوی دیگر این رکن که به عنوان یکی ا  مه   افکار عمومی در سطح

المللی ه  به عنوان  الملل است؛ در دیوان کیفری بین ترین عنصر ضمانت اوراء در تقوق بین

ضمانت اورای مه  و موثر آن شناخته می گردد، چه ا  لحاظ تعهد دولتها برای همکاری با این 

درواقع کمتر دولتی تاضر است با  دم ارتکاب ورای  بین المللینهاد کیفری و چه ا  لحاظ ع

عدم رعایت یا تجاو  به اصول و قواعد تقوق بین الملل خود را درمعرض انتقاد افکار عمومی در 

سطح وهان قرار دهدن تتی در چنین مواردی نیز دولت ها سعی کرده اند اعمال خود را منطبق 

 به تاضر عصر در  ولوه دهندن و این به دلیل اهمیتی است کهالملل  با اصول و قواعد تقوق بین

 نافکار عمومی داده می شود اقنای و ولب
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الملل می باشد،  یکی ا  مه  ترین عواملی که  مینه سا  اورای تقوق بین -اقدامات متقابل ن8

به مثل یا  اقدامات متقابل استن مه  ترین این اقدامات عبارتند ا : دفاع مشروع، اقدامات مقابله

  نتلافی وویانه و بالاخره معامله متقابل

، که به عنوان ی  نمود عینی ا توافقات 5961اما با تصویب منشور ملل متحد در سال  و     

بشریت بلندترین گام را برای تفظ صلح و ن مشترک دولتها در عرصه ی تقوق بین الملل است

یدن به این هدف، اعضای ملل متحد برای رسن امنیت بشر و نظ  عمومی وهانی برداشت

مسئولیت اولیه تفظ صلح و امنیت بین المللی؛ ودر واقع ضمانت اورای تقوق بین الملل را به 

طور عملی به شورای امنیت واگذار نمودندن به منظور انجام این وظیفه شورای امنیت، طبق 

 65تجاو  براساس مواد فصل هفت  منشور در صورت اترا  تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل 

منشور به اقدامات غیر نظامی و نظامی برای تفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی دست  62و 

  نمی یا د

که خود  2002اما تاسیس و لا م الاوراء شدن دیوان کیفری بین المللی در اول وولای  و     

الملل است ا  ضمانت ی  نمود عینی ا  توافقات مشترک دولتها در عرصه ی تقوق بین 

 ناوراهای به مفهوم تقوق بین المللی برخوردارمی باشد

المللی، با سه نسل ا  دادگاه های کیفری بین المللی  قبل ا  تاسیس دیوان کیفری بین     

 مواوه هستی 

  (نسل اول دادگاههای بعد ا  پایان ون. وهانی دوم )دادگاههای نورنبرگ و نوکیو ن5

 (اههای بعد ا  پایان ون. سرد )دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندانسل دوم دادگ ن2

 (تیمورشرقی و لبنان نکامبوج ندادگاههای با خصلت ملی و بین المللی )سیرالئون نسل سوم ن3

 و در نهایت با دیوان کیفری بین المللی مواوه می گردی 

کیفری بین المللی انتقاداتی به شرح  اما در ارتباط با این دادگاه ها، تا قبل ا  تاسیس دیوان     

 نذیل قابل بررسی می باشد

 تشکیل بنای این دادگاه ها براساس صلاتدید دول پیرو  در ون. بود ن5

 عدم رعایت اصل قانونی بودن ورای  و مجا ات ها در آنها ن2

   ی  مرتله ای بودن دادگاهها ن3

  موقتی بودن آنها ا تیث  مان ن6
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 المللی دیوان کیفری بین

 این آن بار  ویژگیهای ا   نسل چهارم ا  دادگاهها دیوان کیفری بین المللی می باشد که     

 می  موقت نمی باشدن ثانیاً: اصل قانونی بودن ورم و مجا ات ها در آن رعایت :اولاً  که است

مانت اورای گرددن ثالثاً: اصول دادرسی که در آن تعریف، و عادلانه تعیین شده است به عنوان ض

تقوق بین الملل به شمار می رودن رابعاً: صلاتیت این دیوان تکمیلی است یعنی در صورتی که 

دول عضو نخواهند یا نتوانند به ورای  رسیدگی کنند دیوان کیفری بین المللی رسیدگی خواهد 

 نمودن خامساً: تصر صلاتیت ذاتی دیوان در رسیدگی به ورای  شناخته شده در تقوق بین

الملل عام است که ا  ویژگی خاص این دیوان می باشدن سادساً: برخلاف دادگاههای پس ا  پایان 

ون. وهانی دوم و ون. سرد که مربوط به گذشته وونایات بوقوع پیوسته در گذشته می 

است و تمامی  (prospective) آینده به مربوط المللی بین کیفری دیوان صلاتیت  شدندن

 م الاوراء شدن اساسنامه را در بر می گیردورای  بعد ا  لا 

اما در خصوص ضمانت اورای این نهاد کیفری بین المللی باید عنوان نمائی  که ضمانت      

اورای این نهاد کیفری به مانند تقوق بین الملل می باشدن چرا که همانطوری که عنوان نمودم 

ت مشترک دولتها در عرصه ی تقوق دیوان کیفری بین المللی خود ی  نمود عینی ا  توافقا

 نالملل استن بنابراین ا  ضمانت اوراهای به مفهوم تقوق بین المللی ه  برخوردار می باشد بین

 

 ی و تحلیل آنهاالملل نیدر معاملات ب نیو تام نیانواع تضم

 ،یتجار یتجار با تووه به گسترش عرصه ها نیالملل و ارتباط تاک  در ب نیدر تجارت ب     

 یمعامله برا نیا  طرف یکیهر گاه اعتبار  ،یو تجار یمال یها تیفعال یسا  یو وهان یآ ادسا 

آن مانند دو  نیا  طرف یکیکه  یمعاملات ای یدر معاملات دولت ژهیمحر  نباشد و به و گریطرف د

اد قابل اعتم ایمسل  باشند، معمولا ا  طرف معامله که اعتبار او محر   یاعتبار یلنتها دارا

و اشعه شعار،  یرضائتعهدات خود بسپاردن) یتسن اورا یبرا نیشود، تام یخواسته م ستین

5395) 

 نیب یقراردادها یطرف ها یاصل یا هایا  ن یکی یالملل نیدر تجارت ب سکهایپوشش انواع ر     

ه ک یبطور ابدی یم شیهر رو  افزا یتج  تجارت وهان شیبا افزا سکهایر نیباشدن ا یم یالملل

در  نینو یشود بلکه با انواع روشها یخطرها کاسته نم نیا زانیبا گذشت  مان نه تنها ا  م
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 سکهایر نیا یالملل نیب یمبادلات و قراردادها یرو  افزون روشها شیو افزا یالملل نیتجارت ب

 نابندی یم شیافزا

تعهدات، ا   یتسن اورا یبرا ینیو تام یالملل نیدر معاملات ب س یبه منظور پوشش ر     

 گرددن یالملل استفاده م نیدر تجارت ب لیبه شرح ذ نیانواع تام

 5یسپرده نقد -5 

 2ووه الضمان یکسور نقد -2 

 3قهید وثنس -3 

 6یاوراق قرضه دولت -6 

 1اسناد خزانه -1 

 4یبانک یضمانت نامه ها -4 

 3ینیتضم ای یاطیاتت یاعتبار اسناد -3 

 8متقابل یاعتبار اسناد -8 

 یبه با ارها یدر دسترس یکنشگران اقتصاد لیمحصولات و خدمات، تما یفروش اعتبار     

 قیا  طر یاقتصاد یبنگاه ها یمال نی، تامیخارو یگذار هیکشورها به سرما ا یو ن یالملل نیب

در تو ه اقتصاد و  نیمختلف نقش آفر یعوامل، گروه ها گری، در کنار دس یمشارکت در ر

ها، تجار، با رگانان، صرافان و بانکداران را بر آن داشته  دانشگاه دیومله اسات ا لل الم نیتجارت ب

 ییمووبات شکوفا د،یود یمووود و خلق ابزارها ینیتام یتا با مطالعه و شناخت ابزارها

و  یاطراف معاملات داخل یسکهایپوشش انواع ر قیالملل را ا  طر نیو رونق تجارت ب یاقتصاد

با هدف  یبا رگان ریو غ یانواع موسسات با رگان یریو شکل گ شیداین پندینما ه افر یالملل نیب

 الملل ا  ومله ضمانت نامه نیشناخته شده در سطح ب ینیتضم یا  ابزارها نهیبه یریبکار گ

نشان  ی، اوراق قرضه و ننن همگاسناد خزانه قه،ی، سند وثینیتضم ی، اعتبار اسنادیبانک یها

                                                                 
1Cash Deposif  
2 Cash Gucrantee Retention 
3 Surety Bonds 
4Government Bonds  
5 Treasury Bonds 
6Bank Guarantee  
7Stand- by letter of credit  
8 Back to back L/C 
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استفاده ا  آنها ، در وهت ارتقا و توسعه  حیابزارها و روش صح نیا گاهیوادهنده ضرورت و 

 باشدن یکشورها م

 

 :نقدی سپرده –بند اول 

 یبلند مدت و کوتاه مدت و وار یها یگذار هیمختلف ا  ومله سرما یصاتبان سپرده ها     

 قهیخود به وثتعهدات  نیبابت تضم یقرارداد یتمام سپرده خود را ط ایو  یتوانند قسمت یم

 (5396 ،یطلبکار در آورندن ) اعتبارات بان  مل

مردم و موسسه ها را در قالب سه نوع  یوووه نقد امتعارف، بانکه یدر عمل در بانکدار     

با پرداخت همه  یخاص نیکنند و طبق قوان یپس اندا  و مدت دار وذب م ،یسپرده وار

پس اندا  و مدت دار علاوه بر اصل سپرده ها،  یسپرده ها یکنند و برا یم نیسپرده ها را تضم

سپرده  یمقتض تیخصوص ماه درشوند و  یمتعهد م زیبه عنوان بهره را ن یپرداخت درصد

مطرح کرده اند اتتمال قرض،  یاسلام شمندانیرا ا  اند یمختلف یاتتمال ها ،یبانک یها

 یسپرده ها تیمختلف، ماه یرودن در کشورها یم رهیاواره و غ ه،یناقص، عار عهیود عه،یود

 (5389 ان،یگرددن)موسو یم یبه اشکال گوناگون بررس یبانک

 

 وجه الضمان یکسور نقد -بند دوم 

ا   نانیاطم یبرا انیالمل معمولا کارفرما نیمنعقد شده در سطح داخل و ب یها مانیدر پ     

ن است به واسطه ممک ندهیکه در آ یا  نقص ها یریولوگ ایو  مانکاریصحت انجام کار پ

عنوان  هب یشده مبالغ نییتع یو تا مدت یقطع لیدهد پس ا  تحو یخدمت ارائه شده رو

را کسر  مانکاریپ یها تیدرصد ا  مبلغ ناخالص صورت وضع 50تا  1کار معادل  یاورا نیتضم

ه و در مقابل ضمانت نام مانکاریپ یو بنابر تقاضا دینما یم ینزد خود نگهدار ینموده و در وا

تواند به  یکار را م یتسن اورا نیضمانت نامه استرداد کسور ووه الضمان مبلغ تضم یبانک

 ندیمسترد نما مانکاریپ

 

 قهیسند وث -بند سوم 

ا  بانکها هستند  ریغ یخاص یو مؤسسات اعتبار مهیمؤسسات ب قهیصادر کنندگان سند وث     

به  ،یمال تیمعمولا علاوه بر صلات قه،یوث به نام خود دارند ن صادر کنندگان سند یا هیو اتحاد
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و با  ینموده به صورت ترفه ا قهیکه ا  آنان درخواست صدور سند وث یمانکاریپ یفن تیصلات

شود به طور عمده  جادیا یاست و اگر خطر نفعیتاصله ا  کار ذ جهیخود در نت نکهیا تیرعا

 یبل کار فرما و به نفع او تعهد مو در مقا ندینما یم یدگیخواهد بود، رس زیمتووه خود او ن

را فراه  آورند و  مانکاریتعهدات پ یشخص مووبات اورا ایقصور کند،  مانکاریکنند که هرگاه پ

 را به کارفرما بپردا ندن قهیشده در سند وث نییمبلغ تع ای

 

 (اوراق مشارکت)اوراق قرضه  -بند چهارم 

 هیسرما یوهت طرح ها یو خارو یداخل یمال نیمتعارف تام یها وهیدر ش یبطور کل     

قرض )مشارکت  ریو اوراق قرضهننننن( و غ و انسی انس،یانیفر انس،ی)فانیبه دو روش قرض یگذار

 وهیبه ش یمال نیتام درمه   یا  ابزارها یکین ردیگ ی( صورت م یمستق یگذار هیو سرما یمدن

 باشدن یم (اوراق مشارکت)اوراق قرضه  ،یاستقراض

مدت و بلند مدت  انیکوتاه مدت، م یوامها و خطوط اعتبار هیبه روش قرض کل یمال نیتام     

 یبان  وهان ،یبانک ریغ یالملل نیب یکه توسط بانکها و سا مانها ناسیفایو ر نانسیدر قالب فا
دولتها  یو تت یموسسات مال ریسا ،2یمانند بان  توسعه اسلام یاو منطقه  یتوسعه ا یبانکها5

 نشود یشود را شامل م یم جادیا

 

 3:خزانه اسناد –بند پنجم 

دولت  یمال نیتام یبرا یخزانه دار لهیهستند که بوس یاوراق بهادار داری خزانه اسناد     

( 5388 شکن،یم)ن ردیگ یتعلق م یگردد و به آن بهره ثابت و معن یمتحده منتشر م الاتیا

 نیا لیانواع اوراق قرضه کمتر استن دل گریبهره د ینسبت به نرا ها یاسناد خزانه دار یبا ده

را در  6ییخطر سوخت اعتبار اعطا ایو  یمال س یر چیه یموضوع آن است که اسناد خزانه دار

متحده با قدرت  الاتیدر مورد با پرداخت وام ووود داردن دولت ا یخطر اتتمال نیبر ندارندن ا

 یل با دهیدل نیهم شود و به یمحسوب مخطر  یو ب منیخود در با پرداخت وام ا  یعظ یاتیمال

 شودن ینرا بهره در نظر گرفته م گریهمه انواع د یبرا ییبه عنوان مبنا یاسناد خزانه دار

                                                                 
1 world bank 
2 Islamic development bank 
3 treasury securities 
4 Credit risk 
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 یو اعتبار اسناد ضمانت یبانک یضمانت نامه ها -بند ششم 

  توان ا یرا م یضمانت یاعتبار اسناد یعنیآن  2ییکایمعادل آمر ایو  5یضمانت نامه بانک     

 یبار در با ارها نیاول یابزار برا نیرسد ا  ا یبه شمار آوردن به نظر م یقانون دیود یابزارها

است که طبق  یدر تال نیاستفاده شده استن ا 5940تدود اواسط دهه  کایکشور آمر یداخل

رسدن  یم 5930دهه  لیبه اوا عیبلور وس ینظر بانکداران استفاده ا  آنها در مبادلات تجار

ا   مان منجر به  یبرهه ا نیدر ا انهیکننده نفت در خاور م دیتول یثروت کشورها شیافزا

 یغرب یخود با کشورها  یعقل یها وژهکشورها در رابطه با پر نیا یاصل یقراردادها  یتنظ

مانند ساخت  ادشدهی یکشورها ییبنا ریو   یادیبن یساخت ها ریپروژه ها شامل   نین ادیگرد

ها، شبکه  مارستانیبنادر( امور عام المنفعه )ساخت مسکن، ب لاتیه ها، تسهفرودگا یواده ها

 باشدن یم یو دفاع مل یکشاور  یپروژه ها ع،یبرق( صنا یها روگاهیو ن یمخابرات یها

 

 3متقابل  یاعتبار اسناد -بند هفتم 

صادر کننده  خود ،یاعتبار اسناد  ی نفعیاست که در آن ذ یمتقابل، اعتبار یاعتبار اسناد     

 یو اعتبار یکه مؤسسات مال نیاستن نظر به ا گرید یاعتبار اسناد  ی ایضمانتنامه   ی

معمولا  یرانیا انیکارفرما یاکنند، بر یرا صادر م یاطیبا اتت ینیتضم یکه اعتبار اسناد یخارو

 یمنعقد م یخارو مانکارانیبزرگ با پ یپروژه ها یاورا یکه برا ییاند، در قراردادها ناشناخته

که مورد قبول  یو مطابق فرم یرانیبان  ا  یا   دیشود که ضمانتنامه با یم حیصرت گردد

 گرددن لیکارفرما است تحص

 

 4سهام خزانه  -بند هشتم 

تاصل کرده است که به آن  یسهام د،یسهام خود نما دیاقدام به خر یکه شرکت یهنگام     

 (5393 ،یو تبصر خین )مشاندیسهام خزانه گو

گردد که در آن سهام شرکت توسط سهامداران  یاطلاق م یتیسهام به موقع دیبا خر» مفهوم    

شودن چنانچه سهام  یم یداریابطال، خر ایفروش مجدد  یبرا یهمان شرکت و به منظور نگهدار

                                                                 
1 Bank guarantee  
2 Standy letter of credit 
3 Back to Back Letter of Credit 
4 Treasury Stock 
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شود آن را سهام  یم رهیذخ ندهیفروش در آ یمحدود با نامحدود و برا مدت یشده برا دیبا  خر

 (5392ن )نظام دوست، ندیه گوخزان

 

 نتیجه گیری

داردن  ییبه سزا تیاهم یالملل نیو ب یتعهدات در تقوق تجارت داخل فاءیا نیمسئله تضم     

 یطرتها یو فروش کالا و اورا دیخر د،یالملل که تج  کلان تول نیب یمخصوصا در با رگان

است که در  یو خدمات یدیلشرکتها و موسسات مختلف تو یمستلزم همکار ده،یچیمنظ  و پ

 دیو شا دیچند وانبه خود چنانکه با یاند و در قراردادها افتهی ووود  یدور و نزد یکشورها

داشته  یکاف نیبه تضم ا یاعتماد و ولب نظر طرف معامله ن نیلذا تام نشناسند یرا نم گریکدی

است که مانع ا   ییکهاسیپوشش دهنده ر شتریب یالملل نیدر معاملات ب نیو داردن همواره تضم

 ریآنها تاث تیدر مووود یو عوامل اصل سکهایر نیگرددن شناخت ا یم نیطرف نیب راردادانعقاد ق

و فروشنده و  داریا  عدم شناخت خر یناش یسکهایمعامله داردن ر نیطرف نیدر روابط ب ییبسزا

 یکالا ایشنده و کالا توسط فرو لیعدم تحو ایو  داریبه تبع آن عدم پرداخت ووه توسط خر

 نیروابط ب بیتواند منجر به تخر یکه هر کدام م یو اقتصاد یو فن یاسیس یسکهایر وب،یمع

 ندیالملل صدمه وارد نما نیتجار گردد و به تجارت ب
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