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 ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی 

 حسینعلی قلی پور

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.کارشناس ارشد حقوق 

 
 

 چکیده

ضمانت نامه های بانکی یا ضمانت نامه ی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادر کننده ب تقاضای 

ینی از وجه نقد را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه متقاضی، در مقابل ذی نفع تعهد می نماید که مبلغ مع

پرداخت نماید. با توجه به این تعریف، در مورد ماهیت حقوقی ضمانت نامه ی بانکی می توان چهار دیدگاه ارائه 

قانون مدنی می دانند؛ بعضی  486نمود؛ گروهی این سند بانکی را مصداقی از عقد ضمان مدنی مندرج در ماده ی 

قانون تجارت قابل توجیه است؛ برخی دیگر نیز  644و  604دند که ماهیت ضمانت نامه های بانکی طبق مواد معتق

ضمانت نامه ی بانکی را تعهد یک جانبه ی بانک در مقابل ذی نفع به شمار می آورند و گروهی دیگر براین نظرند 

من است که ضمن آن قرارداد، شرطی به نفع که صدور ضمانت نامه، متکی به قرارداد بین ضمانت خواه و بانک ضا

 ثالث یعنی ذی نفع درج می شود. 

در این نوشتار، پس از نقد و تحلیل دالیل طرفداران هر یک از این نظریات، به این نتیجه می رسیم که ضمانت  

ی تجارت،  قانون مدنی است؛ هرچند قانون گذار در الیحه 40نامه ی بانکی، قرارداد خصوصی مندرج در ماده ی 

به این سمت گرایش دارد که ضمانت نامه های بانکی را زیرمجموعه ی قراردادهای معین مندرج در قانون تجارت 

 تلقی نماید. 

 ضمانت نامه ی بانکی، عقد ضّمان، ایقاع، تعهد به نفع ثالث، اصل حاکمیت اراده واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
آمده از تبادالت وتعامالت تجاری پدید آمده است و بسیاری از کشورها ضمانت نامه ی بانکی با تجه به نیازهای بر

در عرصه ی جهانی شدن تجارت و اقتصاد، با پذیرش این الگوی تجارتی در جهت رشد و توسعه ی تجاری خود با 

ن شتاب زیادی در حال حرکت هستند. ایران نیز در درصدد است با رفع معایب این الگو و تدوین  مقررات در ای

راستا، با حضور خود در عرصه ی تجارت جهانی، فضا را برای بهبود وضع اقتصادی آماده نماید. سند چشم انداز 

، که ایران را به کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه تبدیل 4606

بایست با درک فضای حاکم برجامعه ی چند می نماید، در همین راستا تصویب و ابالغ شده است. این امر می 

 قطبی تجارت جهانی و تحلیل مفاهیم و روابط تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد. 

از طرفی در عرصه ی تجارت بین الملل، متداول ترین وثیقه جهت ضمانت و تضمین به تعهدات قراردادی که پایه و 

انت نامه ی بانکی است که ماهیت آن در حقوق تجارت بین الملل و رویه ی اساس تجارت نوین امروزی است، ضم

 قضایی مورد اتفاق نیست. 

در حقوق ایران نیز در تحلیل ماهیت ضمانت نامه ی بانکی، تفاسیر متفاوتی بیان شده است. از زمان ورود ضمانت  

سند یا قرارداد تجاری ارائه شده است. نامه های بانکی به عرصه ی تجاری ایران، تفاسیر مختلف از ماهیت این 

برخی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی را ایقاع، بعضی ضمان عقدی یا تعهد به نفع شخص ثالث و یا در قالب 

قانون مدنی دانسته اند. این تحلیل ها همگی در راستای منطبق نمودن و پیوند  40قراردادی از مصادیق ماده ی 

 بین الملل با موازین فقه امامیه به عنوان منبع اصلی حقوق ایران است.  زدن حقوق نوپای تجارت

در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم، هدف و روابط حقوقی ضمانت نامه های بانکی و همچنین رابطه ی بانک و  

نکی، مضمونّ عنه؛ ضامن و مصمونُ له و رابطه ی مضمون له و مضمونُ عنه و ماهیت حقوقی ضمانت نامه های با

نظرات مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله براین مبنا است که ضمانت نامه ی بانکی 

 قانون مدنی است. 40طبق اصل حاکمیت اراده، از مصادیق ماده ی 

 

 مفهوم ضمانت نامه ی بانکی-1

از جمله گفته شده است: نوشته ای عادی یا حقوق دانان تعاریف مختلفی از این سند نوپای حقوقی ارائه کرده اند. 

رسمی حاوی ضمنان عقدی یا تعهد به هر صورت است. مانند ضمانت نامه ای که کسی ضمان به قول شرف می 

دهد تا آزاد شود. اگر شخض ضامن باشد، ضمانت نامه را شخصی گویند و اگر بانک تعهد کند، ضمانت نامه ی 

 (. 4644: 7ج  ،4738بانکی است )جعفری لنگرودی، 

در این تعریف، مفهوم ضمانت از تعهد مالی بسیار فراتر رفته و به نهادهایی همچون کفالت و رهن نزدیک شده 

است. با بررسی دقیق عناصر ضمانت نامه ی بانکی و روابط طرفینِ این سند تجاری می توان گفت تعریف مذکور 

  بسیار کلی است و ارتباط چندانی با این سند ندارد.

در تعریف دیگر از ضمانت نامه ی بانکی آورده اند: تعهد شخص )ضامن( در مقابل بانک است به این که پاسخگوی  

 (. Thomson,195:244بدهی شخص دیگر )بدهکار( به بانک در هنگام قصور وی باشد )

م به معرفی ضامن می این تعریف ازضمانت نامه  برای مواردی است که شخصی برای ارائه ی وثیقه به بانک، اقدا 

نماید. همچنین در تعریف دیگر، ضمانت نامه ی بانکی یک تعهد فرعی و تبعی است که توسط آن متعهد تعهد می 

کند در هنگام قصور و تخلف شخص دیگری که در مقابل متعهدُله مسئولیت ابتدایی و اولیه داشته است، پاسخ 

 (.Ibidگویی بدهی در مقابل متعهدُله باشد )

ریف ارائه شده با ساتخار ضمانت نامه های بانکی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، منطبق نیست، تعا

 لذا برای دستیابی به تعریفی جامع و مانع، الزم است به نحوه ی صدور سند تجاری بپردازیم. 

مانت نامه ی ساده عبارتند از: در ضمانت نامه ی بانکی، طرفین اصلی رابطه، دو یا سه نفر می باشند. طرفین ض

درخواست کننده ی ضمانت نامه )ضمانت خواه یا مضمونٌ عنه(؛ بانک صادر کننده ی سند )ضامن(؛ و ذی نفع 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

ضمانت نامه )مضمونٌ له( درخواست کننده ی صدور ضمانت نامه با مراجعه به بانک و ارائه ی وثیقه ی الزم، 

انک با توجه به این درخواست وتعیین مدت اعتبار ضمانت نامه و شرایط درخواست صدور ضمانت نامه را نموده و ب

آن، اقدام به صدور ضمانت نامه ای در وجه ذی نفع می نماید. در ضمانت نامه ی بین المللی، بانک به طور مستقیم 

ابل( صادر ضمانت نامه صادر نمی کند، بلکه ضمانت نامه را به نفع بانکی در کشور ذی نفع )ضمانت نامه ی متق

کرده و به اعتبار این ضمانت نامه، بانک دوم نیز یک ضمانت نامه )ضمانت نامه ی اصلی( در وجه ذی نفع صادر 

 خواهد کرد که در این صورت ضمانت نامه عنوان متقابل خواهد داشت. 

ن صادر کننده با این اوصاف، در تعریف ضمانت نامه ی بانکی گفته شده است: قرارداد یا سندی که به موجب آ 

)ضامن( حسب درخواست متقاضی )مضمون عنه( در مقابل ذی نفع )مضمونٌ له( تعهد می کند که بدون هیچ قید 

و شرطی و عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمونٌ 

 (.4748:  454اخالقی، عنه است، به ذی نفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید )

ضمانت نامه ی مستقل »این الیحه :  874( تعریفی از ضمانت نامه ارائه داد. طبق ماده ی 4734الیحه تجارت ) 

سندی است که به موجب آن، صادر کننده )ضامن( به درخواست متقاضی )مضمونٌ عنه( پرداخت مبلغ معینی به 

ماده ی بعد این الیحه مقرر می « در ضمانت نامه برعهده می گیردذی نفع )مضمون لٌه( را با رعایت شرایط مقرر 

تعهدات ناشی از ضمانت نامه مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است »دارد: 

وهمچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادرکننده، معتبر است و سقوط، فسخ یا بطالن تعهد اصلی، موجب 

 «.رائت صادر کننده نمی شودب

الیحه ی تجارت که در شرف تصویب ننهایی است، توصیف کاملی از ضمانت نامه ی بانکی ارائه داده و در عین حال 

 به وصف استقالل ضمانت نامه از قرارداد اصلی نیز خدشه وارد نکرده است. 

ی مستقل فقط توسط بانک ها و موسسات  با عنایت به اینکه در حال حاضر ضمانت نامه ی بانکی یا ضمانت نامه

مالی و اعتباری صادر می شود، در تعریف آن می توان گفت: سندی است که توسط بانک صادر می شود و به 

موجب آن بانک تعهد می نماید در صورتی که ضمانت خواه )مضمون عُنه( از ایفای تعهدات قرارای خود ناشی از 

مون لُه( قصور ورزد، با اعالم مراتب توسط ذی نفع و مطالبه ی وجه ضمانتنامه قرارداد اصلی در مقابل ذی نفع)مض

 (. 65: 4734توسط وی، مبلغ مندرج در ضمانتنامه را به وی بپردازد )مسعودی، 

بنابراین ضمانت نامه ی بانکی، قرارداد یا سندی است که به موجب آن متعهد یا صادر کننده )ضامن( به درخواست 

ن عُنه( و به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه و انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد، پرداخت متقاضی )مضمو

وجهی معین را به ذی نفع ضمانتنامه)مضمون لُه( عهده دار می شودو متضمن این ویژگی است که یک تعهد 

ان قابلیت استناد را ندارد مستقل از قرارداد موضوع تضمین است و ایرادات مبتنی بر قراردادِ پایه در خصوص 

 (.4748:  454)اخالقی، 

 هدف ضمانت نامه ی بانکی -2

ضمانت نامه ابزاری مهم در قراردادهای تجاری به ویژه قراردادهای بین المللی است؛ زیرا ریسک اقتصادی قرارداد را 

بدون داشتن پشتوانه ی به حداقل می رساند و ضمانت اجرایی قدرتمند تلقی می شود. قراردادهای بین المللی 

معتبر نظیر ضمانت های بانکی، از تکیه گاه حقوقی قابل اطمینانی برخوردار نیستند. در صورت عدم وجود ضمانت 

نامه های معتبر بین المللی برای هر قرارداد، در صورت بروز اختالف در جریان کار یا عدم انجام تعهد توسط یکی از 

دگاه صالح به اقامه ی دعوی بپردازد. در این شرایط ضمانت نامه یک ابزار مالی طرفین، طرف دیگر می باید در دا

مبتکرانه است تا چنان چه یک طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکرد طرف دیگر بتواند مبلغ ضمانت نامه و سود آن 

 صی یابد.را به طور نقد دریافت کند و از طی تشریفات دعوای حقوقی و تاخیر در وصول به حق خود خال

هدف از ضمانت نامه ی بانکی، تامین بخشی از خسارات ناشی از تخلف از تعهداتی است که ضمانت خواه به عنوان 

متعهد اصلی در قرارداد در برابر ذی نفع ضمانت به عنوان متعهدله برعهده گرفته است. هدف از صدور ضمانت نامه، 
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ند تضمین برای حسن انجام کار، استرداد پیش پرداخت و موارد بسته به نوع قراردادِ پایه متفاوت است و می توا

 (. 467: 4786دیگری که به شرح آن می پردازیم )محبی، 

 تضمین برای حُسن انجام کار -2-1
هدف از صدور برخی ضمانت نامه ها این است که به موجب آن صادر کننده بنا به درخواست طرفی که کاال یا 

ن عّنه(، تعهد کند که در صورت قصور مضمون عّنه از این تعهدات، مطابق شرایط خدماتی ارائه نموده )مضمو

قراردادی که میان مضمون عّنه و مضمون لُه )خریدار و فروشنده یا پیمانکار و کارفرما( وجود دارد، مبلغ معینی را 

 (.54- 45:  4748به ذی نفع بپردازد )اخالقی، 

 تضمین برای استراداد پیش پرداخت -2-2

هدف از صدور برخی ضمانت نامه های بانکی، استرداد پیش پرداخت است. این ضمانت نامه ها تعهدی است از 

جانب بانک به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما یا ذی نفع در صورت قصور پیمانکار یا متعهد از بازپرداخت 

 (. 468: 4735)کاشانی،  هر مبلغی که پیش از آن از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است

 تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده -2-3

گاه هدف از صدور ضمانت نامه های بانکی، برقراری تضمین برای شرکت در مناقصه یا مزایده است. این ضمانت 

نامه عبارت از سندی است که به موجب آن، صادر کننده به عنوان ضامن، بنا به درخواست متقاضی )مضمون عٌنه( 

روشنده یا پیمانکار تعهد می کند که از بابت تقصیر مضمون عٌنه در ازای تکالیفی که ناشی از ارائه ی پیشنهاد ف

شرکت در مناقصه یا مزایده است، مبلغ معینی در وجه ذی نفع )خریدار یا کارفرما( که دعوت به مناقصه یا مزایده 

 (.468: 4735و  کاشانی ،  453: 4748کرده، پرداخت نماید )اخالقی، 

 کسور وجه الضمان  تضمین برای استراداد-2-4
معموالً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی به عنوان پرداخت های میانی پرداخت می شود. این گونه 

پرداخت ها در زمانی که مهندس پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده، یا تایید آزمایش نصب 

بوطه ارائه شده است صورت می گیرد. پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا در طول مدت انجام فاز مر

عملیات پروژه، نقدینگی الزم را در اختیار داشته باشد. از طرفی کارفرما میزانی از مبالغ پرداختی را که بین پنج تا 

تا پس از پایان پروژه و اطمینان از حسن اجرای کار و  ده درصد است، باتوجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد

انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را به نفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرما و پیمانکار اغلب موافقت می کنند که 

در این مبالغ کسر شده را که به کسور وجه الضمان معروف است، به نفع پیمانکار آزاد نمایند، مشروط به اینکه 

مقابل، ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه ی استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. این ضمانت نامه در 

و  453:  4748صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزد قابل مطالبه است )اخالقی، 

 (.468: 4735کاشانی، 

 انواع ضمانت نامه -3

مه ها به وسیله ی بانک ها و شرکت های مالی و بیمه ها صادر می شود که دو نوع متداول بسیاری از ضمانت نا 

 آن، شامل ضمانت نامه ی متقابل و ضمانت ی مافوق است. 

 ضمانت نامه ی متقابل -3-1 
یا  گاه در یک قرارداد بین المللی، فروشنده از خریدار درخواست ضمانت نامه ی حسن انجام کار می نماید. خریدار

پیمانکار، چنین ضمانت نامه ای را از بانکی در کشور خود تحصیل می کند، ولی بانک ضمانت نامه را به نفع یک 

بانک محلی در کشور محل فروشنده یا کارفرما صادر می نماید و به طور مستقیم به نفع فروشنده یا کارفرما 

ل صادر و به فروشنده تسلیم می کند. کاربرد این ضمانت نمی نماید. آنگاه بانک محلی، یک ضمانت نامه ی متقاب

ضمانت نامه بیشتر در تجارت بین الملل است. تفاوت مهم ضمانت های متقابل و عادی، در این است که، صدور 

ضمانت نامه ی عادی منوط به تودیع از وثایقی از سوی مضمون عٌنه است، اما در ضمانت نامه ی متقابل، بانک 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

: 4734آن بانک صادر کننده ضمانت نامه ی اصلی است، جای وثیقه را می گیرد )مسعودی، دیگری که ذی نفعِ 

455 .) 

 ضمانت نامه ی مافوق -3-2
ضمانت نامه ی مافوق یا عالی، نوع خاصی از ضمانت نامه ی غیرمستقیم است که در واقع ضمانت از ضمانت می 

افزون بر ضمانت نامه ی بانک مدیون که ممکن است  باشد. این ضمانت مورد تقاضای ذی نفعی است که می خواهد

مشهور نباشد، ضمانت نامه ی یک بانک معتبرتر را بگیرد. تقاضای ضمانت نامه ی مافوق را بانک ضامنی ارائه می 

کند که متعهد به بازپرداخت مبالغی است که ضامن مافوق به واسطه ی تعهدات ناشی از ضمانت نامه ی مافوق 

 (. 488: 4738خت آن می شود )اشتیموف، مجبور به پردا

 طرفین ضمانت نامه ی بانکی -4

یک ضمانت نامه ی بانکی قائم بر سه طرف است. نخست، مضمونٌ عنه یا متقاضی ضمانت نامه؛ دوم، ضامن یا بانک 

 ضمانت کننده؛ و سوم مضمونٌ له یا ذی نفع ضمانت. 

 نکی را بررسی می کنیم.در این قسمت حقوق وتعهدات طرفین ضمانت نامه ی با

 رابطه ی حقوقی بانک و مضمونٌ عنه-4-1
مضمون عنه یا ضمانت خواه با مراجعه ی به بانک، تقاضای صدور ضمانت نامه به نفع ذی نفع می نماید. بانک با 

مانت توجه به روابط قبلی با ضمانت خواه و نیز براساس ضوابط و مقررات، پس از اخذ وثایق معتبر و قابل قبول، ض

نامه صادر می کند. بنابراین ضمانت نامه به تقاضای ضمانت خواه صادر می شود و در صورت وجود شرایط پرداخت 

و خودداری بانک، متعهد اصلی نیز می تواند به لحاظ نفعی که در اجرای آن دارد، مانند جلوگیری از توقیف سایر 

خواستار شود. بانک نیز پس از پرداخت وجه ضمانت نامه، اموال خود، الزام بانک را به پرداخت وجه ضمانت نامه 

مطابق با قرارداد خود با متعهد اصلی، می تواند برای وصول آنچه پرداخته، به اصیل رجوع کند و اگر او از 

بازپرداخت این مبلغ خودداری ورزد، بانک می تواند آن را از محل وثایقی که در هنگام صدور ضمانت نامه از متعهد 

 (.470: 4738ی اخذ کرده، استیفاء نماید )غماامی، اصل

در عرف تجارت بین الملل، رابطه ی حقوقی بانک ضامن و ضمانت خواه را طبق قواعد حاکم بر عقد وکالت تببین 

 می کنند. برای نمونه در نظام حقوقی کشورهای هلند، آلمان، انگلیس و فرانسه این رابطه، وکالت است.

 ضامن و مضمونٌ له رابطه ی حقوقی -4-2
در ضمانت نامه های بانکی، بین بانکِ ضامن و مضمون لٌه قراردادی منعقد نمی شود، اما مضمون لٌه می تواند با 

رعایت شرایط ضمانت نامه، مبلغ آن را از بانک مطالبه کند و الزام او به انجام تعهد را خواستار شود. با این وجود، 

انجام تعهد است و توان فسخ قرارداد میان بانک و متعهد اصلی را ندارد. بر رابطه ی  حق او محدود به اجبار بانک به

ضامن و مضمون لٌه اصل استقالل ضمانت نامه ی بانکی از قرارداد پایه حاکم است و لذا بانک نمی تواند بنا به 

رزد. در صورت حصول شرایط دالیلی که نشأت گرفته از قرارداد پایه است، از پرداخت وجه ضمانت نامه استنکاف و

مقرر در ضمانت نامه و رعایت مفاد مندرج در آن، به محض مطالبه از سوی مضمون لٌه، وجه باید به نفع او 

 (.455: 4734کارسازی شود )مسعودی، 

 رابطه ی حقوقی مضمونٌ له و مضمونٌ عنه -4-2
یدا نمی کند تا در صورت استنکاف بانک از مضمونٌ عنه به موجب ضمانت نامه، دین جدیدی در برابر مضمون لٌه پ

پرداخت، ذی نفع بتواند مبلغ ضمانت نامه را او مطالبه کند؛ گرچه گاه این حق برای او متصور است که بر مبنای 

قرارداد پایه و به استناد تخلف از آن، علیه متعهد اصلی طرح دعوی کند. متعهد اصلی نیز نمی تواند پس از صدور 

ذی نفع آن را تغییر دهد یا مفاد و شرایط آن را عوض کند یا به بانک دستور عدم پرداخت دهد، ولی ضمانت نامه، 

در صورتی که ذی نفع وجه ضمانت نامه را بدون حق دریافت کند یا در  دریافت وجه ضمانت نامه مرتکب تقلب 

 عمده و اساسی شود، می تواند آن را مسترد سازد. 
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قابل توجیه است.  7قانون مدنی و از باب قاعده ی منع دارا شدن ناعادالنه  704ه ی در حقوق ایران براساس ماد

مطابق این ماده: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک 

 (. 470: 4738تسلیم کند )غمامی، 

 ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی -5 
ن مفهوم و هدف از صدور ضمانت نامه ی بانکی و نیز تبیین روابط حقوقی طرفین این نوع ضمانت نامه، پس از بیا

در این قسمت به تحلیل نظرات موجود در مورد ماهیت ضمانت نامه های بانکی خواهیم پرداخت. در تبیین ماهیت 

ی متفاوتی از سوی حقوق دانان ارائه حقوقی ضمانت نامه ی بانکی به عنوان یک نهاد نوپا و مستحدث،  دیدگاه ها

شده است که نقد و ارزیابی هر یک از این دیدگاه ها، ضروری است. برای شناسایی ماهیت ضمانت نامه های بانکی، 

 (. 4787این تاسیس جدید با نهادهای سنتی و موجود در حقوق ایران تطبیق داده شده است)شهبازی نیا، 

 در عقد ضمان -5-1
د ضمانت نامه ی بانکی همان عقد ضمان رایج و مرسوم است که شکلی نو به خود گرفته و احکامی گروهی معتقدن

جدید برای آن وضع شده است. دست های نیز براین عقیده اند که ضمانت نامه ی بانکی، ضمان مدنی است و گروه 

 ردازیم. سوم عقد ضمان را تجاری می دانند. از این رو، به نقد هر یک از این نظرات می پ

 عقد ضمان موضوع قانون مدنی -5-1-1
شباهت ضمانت نامه ی بانکی با ضمان مدنی مندرج در قانون مدنی، باعث شده تا برخی محاکم آن را تابع قواعد 

ضمان مدنی، یعنی نقل ذمه به ذمه بدانند. به عنوان مثال در قرارداد پیمانکاری حمل غله که پیمانکار از اداره ی 

به مقدار الزم گونی تحویل می گیرد و متعهد می شود که پس از تحویل گندم و جو کیسه ها را  غله ی مبدا

مسترد نماید؛ در صورت مفقود شدن کیسه ها باید بهای آن را بپردازد و الزم است شخصی از این بابت ضامن 

دانسته و قرارداد را به این علت  پیمانکار شود. در مثال مذکور، شعبه ی دوم دادگاه مازندران التزام ثالث را ضمان

که مضمون عٌنه در زمان تحقق ضمان مدیون نبوده است، ضمان )ما لم یجب( و باطل اعالم کرده است ) شهبازی 

 (. 4787نیا، 

قانون مدنی )عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی  486این نظر با ایراد مواجه است؛ زیرا طبق ماده ی 

گری است به عهده بگیرد...( با این تعریف، ضمانت نامه ی بانکی، ضمان مقرر در قانون مدنی نیست؛ را که بر ذمه دی

 زیرا : 

قانون مدنی )بعد از اینکه ضمان به طور صحیح  438اوالً، اثر عقد ضمان مدنی، نقل ذمه است. به موجب ماده ی 

می شود( نویسندگان قانون مدنی به تبیعت از واقع شد، ذمه مضمونٌ عنه بری و ذمه ضامن به مضمونٌ له مشغول 

فقهای امامیه، مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه ی مدیون به ضامن منتقل می شود، اما 

ضمانت نامه ی بانکی یک تعهد اصلی و بالذات مستقل است که ابتدا به ساکن برای بانک به وجود می آید؛ نه اینکه 

 (.4787بانک منتقل شود)شهبازی نیا،  از متعهد اصلی به

ثانیاً، ضمان مدنی یک عقد تبعی است؛ تعهدی که ضامن می خواهد آن را تضمین کند، علت تعهد ضامن است و 

قانون مدنی فرانسه آمده است:  4044سرنوشت تعهدِ ضامن بستگی تام به تعهد بدهکار اصلی دارد. در ماده ی 

گر در مورد یک تعهد صحیح( بنابراین، تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء، تابع دین )ضمان منعقد نمی شود م

مضمون عٌنه در مقابل طلب کار است. اما طبق اصل استقالل ضمانت نامه ی بانکی، تعهد بانک ضامن، یک تعهد 

رین تفاوت بین اصلی و مستقل است و تابع قرارداد پایه ی مضمون عنه و مضمون لٌه نمی باشد. این نکته مهم ت

ضمان مدنی و ضمانت نامه ی بانکی است. منظور از استقالل ضمانت نامه، انتزاع آن از قرارداد پایه ای است که 

منجر به صدور ضمانت نامه شده است. به بیان دیگر، اگر چه هدف یک ضمانت نامه، تضمین متعهدله یا ذی نفع در 

خواه در قرار داد پایه است، اما حق ذی نفع نسبت به مطالبه ی مقابل خسارات ناشی از تخلف متعهد یا ضمانت 

وجه ضمانت نامه، صرفاً با مراجعه به مفاد و شروط مندرج در متن ضمانت نامه مشخص و برمعیار آن سنجیده می 

 (.4787شود. لذا بانک نمی تواند به دفاعیات و ایرادهای ناشی از قرارداد پایه استناد کند )شهبازی نیا، 
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الثاً، تعهد ضامن در ضمان عقدی، تابع تعهد مضمون عٌنه در عقد پایه است؛ لذا ضامن می تواند در مقابل مضمون ث

لٌه به کلیه ی ایرادهایی که مدیون اصلی از آن برخوردار است، استناد نماید، اما در ضمانت نامه ی بانکی، طبق 

ن ایرادهای ناشی از قرارداد مذکور جاری است. بانک نمی اصل استقالل از قرارداد پایه، اصل غیرقابل استناد بود

تواند در مقابل مطالبه ی وجه ضمانت نامه از سوی ذی نفع که با مفاد ضمانت نامه انطباق ظاهری دارد، به ایرادها 

و دفاعیاتی نظیر اجرای تعهدات  ضمانت خواه یا عدم استحقاق ذی نفع برای مطالبه ی خسارت استناد 

 (.4735ی، نماید)محب

 ضمان تجاری )ضم ذمه(-5-1-2
قانون تجارت، در اسناد تجاری صادر کننده و ظهرنویسان به طور تضامنی مسئولیت پرداخت  463طبق ماده ی 

( تحت عنوان ضمانت( احکام خاصی بیان 644تا  604وجه سند را به عهده دارد. در باب دهم این قانون )مواد 

رات، وارد کردن صفت تضامن در عقد ضمانت، یعنی خارج ساختن اثر نقل ذمه به شده است. هدف  از وضع این مقر

ذمه ی ضمانت از آن است. قانون تجارت تضامن طبق قراردادهای خصوصی را مورد پذیرش قرار دداده است )فتحی 

 (.4743پور، 

دواً به مدیون اصلی رجوع قانون تجارت، ضامن وقتی حق دارد از مضمونٌ له تقاضا نماید که ب 604مطابق ماده ی 

کرده  و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین )خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود 

ضمانت نامه( این ترتیب مقرر شده باشد. قانون تجارت بی آنکه در ارکان عقد ضمان یا شرایط به وجود آمدن و 

قانون استنباط می شود،  438و  486به ذمه ی آن  را که از مفاد مواد تحقق آن تغییر دهد، اثر یا صفت نقل ذمه 

در کلیه ی مواردی که به موجب قوانین یا موافق »قانون تجارت  607حذف کرده است. همچنین مطابق ماده ی 

 قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس

 از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. 

 این ماده با اعمال احکام تضامن، قراردادهای خصوصی را منشاء ایجاد ضمان تضامنی دانسته است. 

ود. ضمان طبق مواد فوق، عقد ضمان تجاری موجب ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عٌنه می ش

مندرج در این مواد، یک تعهد تبعی است. بنابراین همانند ضامن مدنی، ضامن تجاری نیز می تواند به ایراداتی 

متوسل شود که در قرارداد پایه بین مضمون عنه و مضمون له وجود دارد. با این اوصاف، ضمانت نامه ی بانکی نمی 

که پیش از این نیز گفتیم، ضمانت نامه ی بانکی یک تعهد تواند در ظرف ضمان تجاری بگنجد؛ زیرا همان طور 

مستقل از قرارداد پایه است، در حالی که ضمان تجاری، تعهدی تبعی است. همچنین در ضمانت نامه ی بانکی، 

طبق اصل استقالل، ایرادهای قرارداد پایه مسموع نیست و برهمین اساس، ایرادهای قرارداد پایه به بانک انتقال 

بد، در حالی که در ضمان تجاری، مانند ضمان مدنی، اصل بر قابلیت استناد به ایرادات قرارداد پایه است. نمی یا

نتیجه آن که، ضامن نمی تواند در مقابل ذی نفع به بطالن یا فسخ قرارداد پایه استناد  کند. از طرف دیگر، قطع 

د که ضمانت خواه نتواند با تمسک به قرارداد پایه، از رابطه ی بین ضمانت نامه ی بانکی و قرارداد پایه باعث می شو

 بانک ضامن بخواهد که ضمانت نامه را پرداخت ننماید. 

در ضمان تجاری، ضامن به جانشنی از مضمون عٌنه حق دارد به تمام ایرادهایی که مضمون عٌنه می تواند در مقابل 

منی است، تعهد او مانند تعهد مسئوالن اصلی از دارنده ی سند مطرح کند، استناد نماید. مسئولیت ضامن تضا

استقالل برخوردار نیست. بنابراین هرگاه ضامن از برات گیر ضمانت کند و محل برات در دست صادر کننده باقی 

مانده باشد، ضامن می تواند درمقابل صادر کننده به عدم وجود محل نزد برات گیر استناد کرده و ازاو پرداخت وجه 

و خودداری ورزد. لذا اگر دین مضمون عٌنه به نحوی ساقط شود، ضامن نتیجه ی کالم این که، ضمانت برات به ا

 نامه ی بانکی، نمی تواند ضمان مدنی یا تجاری باشد.

 ایقاع -5-2
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محصَّل نظریه ی ایقاع بودن ضمانت نامه ی بانکی این است که در صدور آن، ضامن به صورت یکجانبه در مقابل 

، پرداخت مبلغ معینی وجه نقد را از بابت موضوع خاص به عهده می گیرد. در صدور ضمانت نامه، قبولی مضمون لٌه

 و رضای مضمون لٌه شرط نیست و تعهد ضامن به تنهایی او را ملتزم می سازد. 

د که طرفداران نظریه ی ایقاع بودن ضمان، گذشته از اخبار و تشبیه ضمان به وفای دین، چنین استدالل می کنن

در اثر ضمان، ملک جدیدی برای مضمون لٌه ایجاد نمی شود که نیاز به قبولی او باشد، بلکه ضمان در حکم دادن 

وثیقه است که به سود طلبکار به وجود می آید. برخی ضمان را نوعی وفاعی به دین می دانند هرچند محتاج رضای 

لبکار  شرط است و کسی ان را عقد نمی داند. برخی طلبکار باشد؛ چنان که در وفای به غیر جنس دین، رضای ط

حقوق دانان نیز یک طرفه بودن تعهد را از مشخصه های ماهوی ضمانت نامه های بانکی می دانند. در دواقع 

طرفداران ایقاع بودن ضمانت نامه ، بر ماهیت غیرقابل برگشت ضمانت نامه و مفاد آن تکییه می کنند و علت آن، 

ی تعهد بانک در مقابل ذی نفع است که با اعالم یک جانبه، الزام آور خواهد بود )شهبازی نیاز، ماهیت یک طرفه 

4787.) 

ایراد عمده ی استدالل فوق آن است که بریک مقدمه ی غیرقطعی و مردد بنا شده است . این مقدمه همان عدم 

از این جهت غیرمنطقی است که به طور قابلیت برگشت )یا عدول( از ایجاب بانک می باشد. بودن مقدم هی مذکور 

کلی نمی توان حکم کرد که هر ایجابی قابل برگشت و بازپس گیری است. غیرقابل برگشت بودن ایجاب، ممکن 

است از عرف بین المللی استنباط شود. مطالب فوق در مورد ضمانت نامه ی بانکی بین اللملی نیز صدق می کند؛ 

در متن ضمانت نامه ای که به ذی نفع ابالغ می کند، به غیرقابل برگشت بودن  چرا که بانک صادر کننده معموالً

آن تصریح می نماید. همچنین عرف بین المللی ایجاب ضمانت نامه را غیرقابل رجوع می داند و ذی نفع نیز با با 

شته مقررات بین لحاظ عرف به غیرقابل برگشت بودن ایجاب بانک، تکیه و بر مبنای آن عمل می کند. از این گذ

مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های  5المللیِ مربوط به ضمانت نامه، از جمله ماده ی 

کنوانسیون سازمان ملل برای ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های انتظاری نیز بر  3عندالمطالبه و ماده ی 

 (. 4787د )شهبازی نیا، غیرقابل برگشت بودن آن تاکید دارن

استدالل دیگر در تقویت یک طرفه بودن تعهد بانک این است که بانک ها از زمان ابالغ ضمانت نامه احساس می 

کنند که ملزم به مفاد آن هستند، در حالی که اگر ابالغ ضمانت نامه صرفاً ایجاب تلقی شود، نباید پیش از لحوق 

اشته باشد. به نظر می رسد اگرچه احساس ملزم بودن  به محض صدور قبولی ذی نفع، چنین احساسی وجود د

ضمانت نامه واقعاً وجود دارد، اما این احساس ناشی از غیرقابل برگشت بودن ایجاب در نتیجه ی توافق و یا عرف 

ز طرف است؛ به این ترتیب که، بانک نمی تواند پس از صدور، ایجاب خود را مسترد کند یا آن را تغییر دهد و ا

دیگر، ضمانت نامه متضمن منافع ذی نفع است و غالباً مورد قبول وی قرار می گیرد، در نتیجه بانک به محض 

 صدور ضمانت نامه ، خود را در مقابل آن ملزم احساس می کند. 

ی باتوجه به مطالب پیش گفته، به نظر می رسد اعمال قواعد ایجاب و قبول نسبت به ضمانت نامه ی مستقل بانک

با ایرادی مواجه نیست. در مقابل، تئوری تعهد یک طرفه  ممکن است سبب مشکالتی در تفسیر ضمانت نامه شود. 

برای مثال، درچارچوب تئوری تعهد یک طرفه نمی توان پذیرفت که محتوای دقیق حقوق ضمانت نامه شود. برای 

ی دقیق حقوق و تعهدات ناشی از ضمانت مثال، در چارچوب تئوریِ تعهد یک طرفه نمی توان پذیرفت که محتوا

نامه باید با مراجعه به قصد متقابل بانک و ذی نفع تعیین شود. همچنین امکان مراجعه به قرارداد پایه در مقام 

تفسیر مفاد مبهم ضمانت نامه را نمی توان توجیه نمود. افزون براین، اگر ذی نفع پس از صدور ضمانت نامه، اعمال 

یراتی را در متن آن پیشنهاد کند و بانک با این پیشنهاد موافقت نماید، بدیهی است که  تعهد بانک اصالحات یا تغی

طبق ایجاب اصلی از اثر خواهد افتاد و متن تغییر یافته مالک خواهد بود. حال اگر ضمانت نامه، تعهد یک طرفه به 

گر ضمانت نامه تعهد یک طرفه تلقی شود، در حساب آید، عملیات فوق قابل توجیه نیست. از همه مهم تر این که، ا

حالت فوق پیش از قبولِ اعمال اصالحیه نیز، بانک باید به مفاد ضمانت نامه ملتزم باشد، در حالی که چنین نیست 

و در این فرض، اگر پیشنهاد متقابل ذی نفع شامل اصالحات ماهوی باشد، به معنی عدم قبول ایجاب بانک به 
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ضمانت نامه است و پس از قبول اعمال اصالحیه توسط بانک، ضمانت نامه الزام آور خواهد شد.  ترتیب مقرر در متن

الزم به ذکر است که پس از رد ایجاب توسط ذی نفع، بانک  مکلف به ارائه ی ایجاب جدید نیست. همچنین وظیفه 

اعمال اصالحاتِ مورد نظر از سوی  ندارد اصالحات مورد نظر را انجام دهد. البته عدم ارائه ی ایجاب جدید یا عدم

 بانک، ممکن است به نقض قرارداد پایه از سوی ضمانت  خواه منجر شود. 

شاید عبارت )صدور ضمانت نامه بانکی( که در عرف بانکی مرسوم شده، به نوعی این شائبه را تقویت کند که صدور 

بدون این که نیاز به اقدامی از طرف مضمون ضمانت نامه، عملی یک طرفی است که از سوی بانک انجام می شود؛ 

عٌنه و مضمون لٌه داشته باشد. به هر حال توجه به این نکته الزم است که صدور ضمانت نامه، تنها ارائه ی برگ و 

گواهی ضمان است و روابط قراردادی طرفین در قرارداد دیگری که مبنای صدور ضمانت نامه است، تجلی می یابد. 

د، حقوق و تعهدات طرفین به طور صریح تعیین و مشخص شده است. افزون براین، استقراء در قوانین در این قراردا

و منابع حقوقی نشان می دهد که اصل آزادی در ایقاعات، در حقوق جایی ندارد و فقط در موارد مصرح توسط 

نبه نمی تواند توجیه مناسبی مقنن می توان از اعتبار و نفوذ ایقاع سخن گفت. در نتیجه، نظریه ی تعهد یک جا

 (.4787برای ضمانت نامه ی بانکی باشد )شهبازی نیا،  

 تعهد به نفع ثالث  -5-3

گروهی معتقدند ضمانت نامه ی بانکی تعهد به نفع ثالث است؛ قراردادی که رابطه ی مستقی با قرارداد پایه و اصلی 

امر پیشینی وابسته نیست. طبق این نظر، متعهد ندارد و پیمانی مستقل محسوب می شود که تحقق آن به هیچ 

اصلی و بانک توافق می کنند که بانک در برابر پرداخت مبلغی معین یا توثیقی معتبر از سوی مدیون اصلی، 

پرداخت مبلغی معین به ثالث را تعهد نماید و برهمین مبنا، ضمانت نامه با تعهد بانک به پرداخت، تعهدی اصیل 

قانون مدنی استناد  464و  434،  474ل حقوقی دیگر نیست. طرفداران این دیدگاه به مواد است که وابسته عم

 (.4787کرده اند )کاتوزیان، 

نظریه ی فوق، تحلیل ضمانت نامه را از قرارداد بین بانک و ذی نفع، به قرارداد بین ضمانت خواه و بانک بر می 

ی درج شده است. این دیدگاه در میان نویسندگان حقوق گرداند و آن را شرط فعل می داند که ضمن عقد دیگر

تجارت بین الملل طرفدار چندانی ندارد و مصون از انتقاد نیز نیست. مهمترین ایرادهای وارد براین نظر، عبارت 

 است از این که: 

اد می نخست، شرط فعل به نفع ثالث یک شرط تبعی و فرع برقرارداد اصلی است که برای طرفین حق وتهدی ایج

نیز آمده است که شخص می تواند ضمن معامله برای خود به نفع ثالث هم تعهد نماید.  434کند. در ماده ی 

بنابراین در قرارداد اصلی، برای هریک از طرفین حقوق و تعهداتی که وجود دارد که ارکان اصلی عقد، هدف آن را 

بپذیریم که ضمانت نامه ی بانکی صرفاً نتیجه ی  تشکیل می دهند و شرط ضمن عقد فرع برآنهاست، اما حتی اگر

قرارداد بین ضمانت خواه و بانک است، صدور ضمانت نامه نتیجه ی اصلی و اساسی آن قرارداد خواهد بود و ضمانت 

 434خواه از قرارداد مذکور حق مستقیمی به دست نمی آورد. از این رو با شرط ضمن عقد مذکور در ماده ی 

 (.4787انی نخواهد داشت )کاتوزیان، قانون مدنی همخو

دوم، نظریه ی تعهد به نفع ثالث، نقش ذی نفع در قرارداد پایه را که منجر به صدور ضمانت نامه شده است، نادیده 

 می گیرد؛ 

سوم، نظریه ی تعهد به نفع ثالث با امکان اصالح ضمانت نامه براساس پیشنهاد ذی نفع مغایرت دارد؛ زیرا اگر ذی 

صرفاً یک منتفع ثالث تلقی شود، رجوع به قصد وی در مورد تفسیر مفاد ضمانت نامه بدون وجه خواهد بود و نفع، 

 همچنین ارائه ی پیشنهاد از سوی وی برای اصالح ضمانت نامه توجیه نخواهد داشت. 

 شود. نتیجه ی کالم این که، ضمانت نامه ی بانکی نمی تواند طبق نظریه ی تعهد به نفع ثالث توجیه 

 قانون مدنی  11قرارداد خصوصی مندرج در ماده ی -5-4
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قانون مدنی می  40اکثر حقوقدانان معتقدند ضمانت نامه ی بانکی با توجه به اصل حاکمیت اراده در ظرف ماده ی 

گنجد. پس جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قراردادها ایجاد کرده است، اراده ی اشخاص برسرنوشت 

 (.4787یمان های ایشان حاکم است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت )کاتوزیان، پ

ابهام ظاهری این دیدگاه مغایرت احتمالی آن با مقررات ضمان مدنی و تجاری است، اما به نظر می رسد چنین 

ضمان مقرر در قانون مدنی و مغایریتی موجود نیست؛ زیرا ضمانت نامه ی مستقل بانکی، نهادی کامالً متفاوت از 

قانون تجارت است و از این رو نباید این نهاد متفاوت را بر مبنای قواعد سنتی قانون مدنی در مورد ضمانت ارزیابی 

کرد. براین اساس، امکان هرگونه مغایرت نیز منتفی خواهد بود. افزون براین، رویه ی قضایی و دکترین حقوق ایران، 

 ررات ضمان و ایجاد ترتیبات متفاوت را پذیرفته است. امکان توافق خالف مق

 صادره از شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور اعالم می کند:  46/3/4743مورخ  4666از جمله، رأی شماره ی  

قانون مدنی، ضمانت عبارت است از این که کسی مال را که بر ذمه ی دیگری است به عهده  486)مطابق ماده ی 

ن اگر کسی تعهد کند که اگر در نتیجه ی عدم تحویل اشیای فروخه شده خسارتی متوجه خریدار بگیرد. بنابرای

 40شود، آن را جبران کند، عمل او صرفاً تنظیم قراردادی است که بین مشارالیه و متبایعین در حدود ماده ی 

ین رأی نشان مید هد که قانون مزبور انطباقی نخواهد داشت( ا 486قانون مدنی بسته شده است و با ماده ی 

هرگاه مقصود طرفین، ضمان مصطلح قانون مدنی نباشد، بلکه ترتیب دیگری از ضمانت را اراده کرده باشند، چنین 

همین قانون معتبر می باشد)کاتوزیان،  40ترتیبی مغایر مقررات قانون مدنی نیست، بلکه به استناد ماده ی 

4787.) 

د نوع متفاوتی از ضمانت را به استناد ماده ی مرقوم صحیح شمرده است؛ از جمله دکترین حقوقی نیز، توافق در مور

گفته اند: نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجه ی آن، هر یک از ضامن 

ود؛ خواه عقد مزبور به و مضمون عٌنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر درعقد قید ش

لفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا به الفاظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا تصریح به این امر در عقد، 

به این معنا است که قصد طرفین انتقال دین نیست. همچنین طرفین می توانند در عقد مذکور نحوه ی مطالبه را 

ز هریک از ضامن را مضمون عٌنه، طلب خود را مطالبه کند. دلیل براین امر، نیز قید کنند که طلبکار بتواند ا

 همان قانون است.  433قانون مدنی و ذیل ماده ی  40عمومماده ی 

با توجه به آرا و نظریه های مذکر می توان نتیجه گرفت که رویه ی قضایی و نظریه ی علمای حقوق ایران، توافق 

قانون مدنی صحیح شمرده است که ضمانت نامه  40ون مدنی را به استناد ماده ی خالف مقررات باب ضمان در قان

 (.4787ی مستقل بانکی نیز می تواند در زمره ی چنین توافق هایی باشد )کاتوزیان، 

 

 

 نتیجه گیری 

 مهم ترین نتایج این پژوهش به شرح ذیل است: 

نیادی ترین اصل حاکم بر ضمانت نامه های بانکی، (اصل استقالل ضمانت نامه ی بانکی به عنوان مهمترین و ب4

آثاری دارد که ما را در تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد جدید و نوپای تجارت بین الملل یاری می کند. طبق این 

اصل، ضمانت نامه ی بانکی، مستقل از تعهد پایه بوده و یک تعهد اصلی محسوب می شود. لذا ایرادهایی که ممکن 

داد پایه وارد شود، در ضمانت نامه ی بانکی محملی ندارد. ضمانت نامه ی بانکی به رغم جنبه ی است به قرار

 توثیقی و تضمینی،تعهدی ابتدایی و مستقل است وکمترین وجه تشابه را با ضمان مدنی و تجاری دارد. 

های بانکی نیست. لذا در (ظروف ضمان مدنی، ضمان تجاری و ایقاع و تعهد به نفع ثالث، برازنده ی ضمانت نامه 4

قانون متوسل شد و ضمانت نامه ی بانکی را نوعی قرارداد خصوصی دانست  40تحلیل ماهیت آن باید به ماده ی 

که طبق اصل حاکمیت اراده نافذ است.  الیحه ی تجارت، ضمانت نامه ی بانکی را در زمره ی قراردادهای ویژه ی 

 تجاری ذکر کرده است.
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مراجع قضایی در بررسی اختالفات ناشی از ضمانت نامه های بانکی، تنها با اتکای به قواعد  (پیشنهاد می شود7

سنتی ضمان قضاوت نکنند، بلکه با تأسی از دکترین حقوق و تجارب بین المللی در این زمینه و با توجه به ماهیت 
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