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 دهیچک

 

ه کاال و عرضه کنند اینده و کن دیدارد. از آنجا که هر تول حیبودن آن ترج قاعیاست که عقد بودن آن بر ا یاز اعمال حقوق یکیزین یگارانت

و  فاوصا دیهنگام خر در زین یاست و مشتر رفتهیرا پذ یکند که ضمن آن تعهدات یارائه م یخدمات به همراه محصول خود سند ضمانت نامه را به مشتر

را  متیضافه قا نیدهنده ا یرانتشود و گا یعرضه م یشتریب متیبا ق یگارانت یدارا یکاال گرید یو از طرف ردیپذ یرا مالحظه کرده و م یگارانت طیشرا

را  یارانتشود. گ یل منده حاصعرضه کننده با مصرف کن ایکننده  دیتول انیکند لذا توافق م یر و وصول ممنظو یجهت انجام تعهدات مربوط به گارانت

ض د عوض و معوهستن که احتمالی یدر اعمال حقوق کنیشود ؛ ل ینم تیدر آن رعا یکه لزوماً عدالت معاوض یتوان عقد محسوب نمود در حال یم

در  بیوجود ع لیبه دل کنیلمود ومحسوب ن زین قاعیتوان ا یم زین یمشتر تیاعالم اراده و توافق و رضا لیرا به دل یبه هر جهت گارنت ستند؛یمتعادل ن

د شرط ضمن توان یم ینت؛ گاراباشد یم یبا عقد بودن گارانت تیدر جبران خسارت ، ارجح یفروشنده و تعهد و ایکننده  دیبه تول داریکاال و رجوع خر

 نیگر در احال، پژوهش نیا ا. بردیگ یصورت م زیکاال ن نیو فروشنده شرط تضم داریخر نیموارد ضمن عقد ب یود ، چراکه در برخواقع ش زیضمن عقد ن

ورد ودن آن را مبمن عقد شرط ض ایبودن و  قاعیا ایپرداخته و عقد  یگارانت تیماه لیو تحل فیبه توص یپژوهش برآن است تا با روش کتابخانه ا

 قرار دهد. یبررس

 

 شرط ضمن عقد، تعهد.  قاع،ی، عقد، ا یگارانت : یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

اند. موجب ارائه انواع و اقسام کاالها و  دهیچیپ اریو فنون بس کیبر تکن یکه مبتن دیاختراعات و ابداعات جد شیدایصنعت و پ شرفتیپ

 نیبهتر بودن محصول خود را دارند و در ا هیکاالها هر کدام داع نیکنندگان و عرضه کنندگان ا دیتولاست. دهیمحصوالت ناشناخته به جامعه گرد

 ییفضا نیچن درنمی ورزند. نددریغینما یخود به مصرف کنندگان القاء م یکاال یواقع تیبرخالف ماه یگوناگون که گاه غاتیخصوص از تبل

جامعه به  یازهایو ن یاقتصاد مشکالتبا این حال، با توجه به  موفق تر است. یدر جلب مشترداشته باشد  یشتریب قیو تشو بیترغ ییکه توانا یشخص

 داتیدارد . اصوالً هر چه تول یکنندگان وا م دیاز تول تیصدور کاال به خارج، معموالً دولتها را به حما یو چه برا یمصرف داخل یچه برا شتریب دیتول

 تیتصور شود که حما نگونهیا دیشاخواهد بود. یاسیگاه استقالل س هیتک یکرده و استقالل اقتصاد دایپ یشتریقدرت ب زیشود، حکومت  ن شتریب یداخل
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لیکن با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در راستای حمایت از مصرف کنندگان کننده در تعارض است و دیاز تول تیاز مصرف کننده با حما

ارائه  یجلب مشتر یاز راهها یکد؛ به هر حال ، امروزه با توجه به اهمیت گارانتی در خرید کاال و محصوالت  ینقطه قوتی از سوی قانون گذاری می باش

را که با  ییکاال یکند از نظر روان یکاال را پرداخت م دیخر نهیکه هز یکاال پس از انجام معامله است. مصرف کننده ا تیفیک نیخدمات و تضم

 دهد. یم حیشود ترج یعرضه م یگونه ضمانت چیکه بدون ه ییشود بر کاال یعرضه م یگارانت

وجود ینان خاطر بد و اطمبحث در اینجاست که آیا به صرف اظهار تولید کننده یا فروشنده کاال مبنی بر وجود گارانتی محصول، آن اعتما

اری برای انتخاب ی تواند معی که مکرد؟صرف نظر از قیمت کاال خواهد آمد و یا اینکه الزام و ضمانت اجرای عملی الزم است تا بتوان به گارانتی اعتماد

ایفاء  مصرف کننده  برایآن برای مصرف کننده باشد، ضمانت نامه کاال که به نوعی تضمین کیفیت کاال هم هست نقش مهم و مؤثری در انتخاب کاال

ر حصوالت بسیایفیت مککنندگان وجود ندارد شناخت کاالها و  می کند. به جرأت می توان گفت در بازارهای امروزی که حد و مرزی میان تولید

ای هالهای شرکت مان کاسخت است.بیشتر مردم ممکن است کاالیی را به خاطر نشان تجاری مشهور خریداری کنند اما در عمل مالحظه می شود که ه

ورد نظر خریدار مخانه مشهور با کار نیز تقلیدی هستند و هیچ ارتباطیشناخته شده با نشان تجاری و نام مخصوص با کیفیت پائین نیز وجود دارند و بعضًا 

حول  ن مقاله بحث.در ایندارند.اینجاست که نقش ضمانت نامه ها پررنگ تر می شود و تا حدودی می تواند خواسته مصرف کننده را برآورده سازد

ان کاال و عرضه کنندگ دگان ود بررسی قرار می گیرد.در واقع ، تولید کننمحور ماهیت حقوقی گارانتی است که از جنبه ی حمایت از مصرف کننده مور

نسبت  تأمین نشود کننده خدمات از طریق گارانتی متعهد می شوند تا چنانچه در دوره ی زمانی معینی پس از فروش و یا عرضه محصول مطلوب مصرف

 .به تعمیر، تعویض، پرداخت خسارت و ضرر و زیان مشتری اقدام نمایند

 

 جایگاه گارانتی در اعمال حقوقی

 عقد است؟  یگارانت -1

 کی ن هستند. ازآن آثار رابطه قراردادی تحت عنوان ضمانت نامه خواها جادیتصور کرد که دو طرف با ا یعقد دیرا با یفرض گارانت کیدر

وش خود را کار فر نیا د و باده یم شیافزا دیرا به خر داریخر نانیو تعهد به حسن کارکرد محصول اطم نیفروشنده با دادن تضم ایکننده  دیطرف تول

 هد شد.وجه او نخوامت یرضر نکهیآسوده از ا یالیکند و خ یم دایپ یشتریب یمحصول پشت گرم دیاز بابت خر داریخر گریدهد. از طرف د یم شیافزا

وش و فر دیر خردر ه بیترت نیدهد بد لیبه او تحو بیع یکند که جنس سالم و ب یتعهد م داریدر برابر خر یبطور ضمن یهر فروشنده ا  

 یاست و اگر عقد نیرفط انیوجود عقد م انگریخصوص تعهد ضمن عقد ب نی( در ا1384،  انیوجود دارد . )کاتوز داریبه سود خر یضمن نیتضم ینوع

 نگونهیوان ات یم یارانتودن گاثبات عقد ب یرا عقد دانست. لذا ، برا یتوان گارانت یجود نخواهد داشت. پس مو شتریب یباشد تعهد ضمن تهوجود نداش

ر مقابل تعهد د نیدبنابرایافزا یمحصول م متیرا بر ق یعرضه شده مبلغ یکاال یتعهد گارانت یفروشنده کاال برا ایکننده و  دیاستدالل کرد که چون تول

 د.دار یم افتیدر یرا از مشتر یا نهیهز ایاجرت  نده،یدر آ یجبران خسارت احتمال ایکاال و  ضیتعو ایو  ریخود به تعم

ارزش  و سکیر یجه سبت درنگذار به  مهیگر و ب مهیدر روابط ب مهیمحاسبه حق ب یمبنا زین مهیاست. در ب مهیتعهد مانند عقد ب نیا طیشرا

 ستل حاکم اراساس احتماب طیراشچون  زین ی. در گارانتدیخود استفاده ننما مهیگذار از ب مهیب چگاهیشود و در عمل ممکن است ه یمحاسبه م مهیمورد ب

عقد  یگفت گارانت توان یم جهیدر نت ستیناقص ن ایوبیمع یپرداخت خسارت کاال ایضیتعو ایو  ریتعم ینهیمعادل هز چگاهیپرداخت شده ه ینهیو هز

قابل مدر  رایارانتمحصول افزوده شده است اگر معوض بودن گ متیبالً پرداخت شده و به قق -ستیبرقرار ن یاگر چه موازنه ا-معوض آن است چرا که 

 کرد. دیترد دینبا ی. پس در عقد بودن گارانتمیقرار داده ا دیمورد ترد زیرا ن مهیمعوض بودن عقد ب میریعوض نابرابر نپذ
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 است؟  قاعیا یگارانت -2

 تیفیک نیر تضمب یمبن داریکننده در برابر خر دیتول ایتعهد فروشنده  نصورتیدر ا میحقوق بدان کطرفهیعمل  ایطرفهیرا تعهد  قاعیا اگر

 استیقوقح انشاء اثر»  ه شده،گفت قاعیا فیاست. در تعر قاعیا کیتعهد نقش داشته باشد  نیا جادیدر ا داریاراده خر نکهیمحصول فروخته شده بدون ا

 ( 1376ان،یکاتوز«.)شود یاراده انجام م کیکه با 

 ( 1374 ،ی)امام.« ساقط گردد ایجادیا یآن حق لهیکه بوس یفرد یعبارت است از اراده  قاعیا» نظرند که،  نیحقوقدانان بر ا یبرخ

 یخارج تواند کاشف یهت نمج نیندارد بد یریدر آن تأث یگریشده اراده واحد است و اراده د دهیزائ قاعیاست که ا نیبا عقد ا قاعیا تفاوت

 رد یرد ولدا یبه ثبوتعقد جن توافق داشته باشند. پس کاشف در گریکدیموجود شود که با  دیتحقق عقد دو اراده با یبرا یدر تحقق آن مؤثر باشد ول

 ( 1374، ی)امام« ( دارد.یو اشهاد ی)اعالم یجنبه اثبات قاعیا

چرا که در  دارد حیترج ودن آنبعقد  یباشد ول قاعیا یرسد گارانت یاگرچه به نظر م یمشتر تیده و توافق و رضاو اعالم ارا یگارانت قیتطب با

 شود. یتعهد را خواستار م یفایکند و ا یفروشنده رجوع م ایکننده  دیبه تول یمشتر بیصورت و قوع خسارت و حدوث ع

 

 است؟ضمن عقد  شرط یگارانت -3

 نیا کنند که یم نیتضم ینیدوره مع یمحصول خود را ط تیفیبنام ضمانت نامه، ک یورقه ا یطبق عرف معامالت، فروشندگان کاال ط معموالً

 نگونهیه اک یفرض درد.شو دهیگنجان یو فروشنده منعقد شود و شرط گارانت داریخر انیکه قرارداد م یمگر در موارد ردیگ یتعهد بطور مستقل صورت م

را  داریخر در برابر بیع یب سالم و عیمب میمحصول  تعهد فروشنده به تسل یضمن یدر گارانت نیرا شرط ضمن عقد دانست. همچن یتوان گارانت یباشد م

 .میقلمداد می نمائ داریبه سود خر یضمن ینیبصورت تضم

عهد و فروشنده را مت قرارداد کیون در ضمن شود ممکن است قان یم یو عرف ناش ییقانون و شرط بنا یمبنا 3ضمنی سالمت کاال بر  تعهد

. در شود یاو حمل م لهیبوس داند که یم ییکاالها یمنیحمل و نقل را ضامن ا یقانون تجارت که متصد 386مانند ماده  دینما ینیتضم نیملتزم به چن

 آن واقع شده است. یعقد بر مبنا کنیشود ل یهر چند در عقد ذکر نم زین ییبناشرط 

متعارف  زین یقانون مدن 225توان استنباط کرد، ماده  یم زیفروشد، از عرف ن یکه م ییاز طرف فروشنده را در خصوص کاالها یمنیا تعهد

 ( 1388،ی)مدد هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد دانسته است. حیکه عقد بدون تصر یدر عرف و عادت را به طور یبودن امر

 

 یارکان تعهد گارانت

عهد ه و موضوع تمتعهدل وتوان به متعهد  یارکان را م نیاست. ا یتحقق تعهد ضرور یتعهدات وجود چند رکن برا ریهمانند سا یگارانت در

 نمود. میتقس

در  بیرت حدودث عدر صو و دیآن استفاده نما یایدارد تا از مزا یم افتیو ضمانت نامه کاال را در دینما یم یداریکه کاال را خر یشخص

به  دومتعدینما یرا اعطا م ت نامهکه ضمان یاسترداد ثمن را خواستار شود متعهدله و طرف ایپرداخت خسارت و  ایضیتعو ایریکاال انجام تعهد اعم از تعم

را  یتدر گاران نیخصات معخدمات عرضه شده با مش ایشده است، متعهد و کاال  داریدر برابر خر یجبران خسارت و انجام تعهدات مندرج در گارانت

 .ندیموضوع تعهد گو

 

 تعهد  موضوع-1
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دارد  رایاخت داریرخکه  یرانتنشود. در گا یبه طور مردد تلق زیاز دو چ یکیباشد و  نییدست کم قابل تع ایمعلوم باشد و  دیتعهد با موضوع

مقدور باشد و به گونه  دیعهد باموضوع ت نی( همچن1379ان،یشود.. )کاتوز ینم یرا خواستار شود، موضوع مردود تلق یارش ایضیتعو ایوبیمع یکاال ریتعم

وضوع ممتعهد  نهیزوان به هت یم دیبرآ یگریشخص د یاز عهده  یمتعهد خارج باشد ول یمتعهد خارج باشد. چنانچه از عهده  ینباشد که از عهده  یا

کننده  دیتول یشود ول وبیوخته، معفر یترکننده به مش دیکه تول یمشمول گارانت یاگر کاال نیبا شرط مزبور ندارد. بنابرا یمنافات نیتعهد را انجام داد و ا

را  ریم تعمه یو مشتر تسین سریم یتوسط و ضیتعو ایریپردازد و در عمل امکان تعم یقطعات آن نم ایآن کاال و  دیبه تول گرید یدر مدت زمان گارانت

کننده  دیلا بر دوش توه نهیزو جبران ه رنمودیکاال را تعم یمتعهد گارانت ینهیتوان به هز یکند وتعمیرتوسط شخص ثالثی مقدور باشد م یدرخواست م

 .ردیگ یقرار م

 

 متعهد -2

 و دیوامل تولع یتضامن تیخدمات است. در فرض مسئول ایکاال و  یفروشنده  ایکننده  دیهمانطور که ذکر شد، شرکت تول یدر گارانت متعهد

 انسته است. امن دعوامل را ض یهیکل زیاز مصرف کننده ن تیدر قانون حما نکهیعرضه کاال و خدمات ممکن است چند شخص متعهد باشند کما ا

ر مستقر مقابل متضر د او درو تعه تیو مسئول ردیگ یمحصول را به عهده م یفروشنده گارانت ایکننده  دیاز تول ریدر عمل شخص ثالثی غ یگاه

 وب نشوند.هد محسنداشته و طرف تع تیکننده و فروشنده در برابر متضرر مسئول دیاز جمله تول گرانیکه د ستین یبدان معن نیا یاست ول

مل در همه عوا تیلرض مسئومنوال است و اصوالً ف نیوضع به هم زیکنند ن یم مهیکنندگان را ب دیتول تیکه مسئول مهیب یمورد شرکت ها در

 کند. یاو آسان تر م یرا برا انیجبران ز یقهیاز حقوق مصرف کننده است و طر تیجهت حما

 

 متعهدله-3

به  یانیز میرمستقیغ ای و دهید انیز میبطور مستق وبیمع ینموده است و از مصرف کاال یداریشخص است که کاال را خر یدر گارانت متعهدله

ه او و ب یگرید یادم انیکاال ز بیباشد و در اثر ع وبیکاال مع نیکند و ا یداریرا خر ییکاال یهرگاه مشتر گریاو وارد شده است. به عبارت د

 را اعطا نموده مراجعه کند. یکه گارانت یتواند به شخص یثالث وارد شود م اشخصی

 یق اقامه دعوفقط ح یو ایشود  یمحسوب م یمتعهدله گارانت زین دهید انیکاال ز بیشخص ثالث متضرر که به علت ع ایکه آ نجاستیا سؤال

 یوان گارانتت یدو امر نمبو در  شده است ونه شخص ثالث داریبه نفع خر ماًیتعهد مستق یرسد در گارانت یصاحب کاال را داراست، به نظر م یمشتر هیعل

 یان از وروشنده می توف ای سازنده و ریبا اثبات تقص یرقراردادیغ تیو بخصوص مسئول تیبا رجوع به قواعد مسئول یقرارداد ول یدهنده را طرف دعو

 شود. یمحسوب نم یدر هر حال ثالث متعهدله در گارانت یمطالبه خسارت نمود ول

 است یا نامعین ؟ نیمع یعقد یگارانت ایآ

است، با توجه به  یبل بررسقا یقانون مدن 10در قالب ماده  ایاست و  نیمع یعقد یگارانت ایپرداخت که آ میموضوع خواه نیبه ا بخشنیا در

 نیه و همچنمکلف کرد کنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات را به دادن برگه ضمانت دیتول یهیاز مصرف کننده که کل تیقانون حما 3ماده 

 شتریگر چه بدانست ا نیقد معع یرا نوع یبتوان گارانت دیرف کنندگان از ضمانت نامه کرده شادر خصوص مص قانون مزبور 1ماده  3که طبق بند  یفیرتع

 10ب ماده در قال یابقد و مهستن نیذکر شده اند عقد مع نیبطور مشخص تحت عنوان مع یحقوق معتقدند هر کدام از عقود که در قانون مدن سندگانینو

 دارند. یجا یقانون مدن

واردکننده، عرضه  دکننده،یاست که تول یخدمات: سند ایضمانتنامه کاال » دارد:  یم انیاز حقوق مصرف کننده ب تیقانون حما 1ماده  3بند

فروخته  یدر کاال ینقص فن ایبیع نیدهد تا چنانچه ظرف مدت مع یسفارش دهنده کاال و خدمات م ایداریبه خر یهر دستگاه فن رکنندهیتعم ایکننده 
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پرداخت خسارات  ایدستگاه بدون أخذ وجه و  ایو  وبیقطعات مع ایقطعه  ضیتعو ایب،یمشاهده شود، نسبت به رفع ع دهیکه انجام گرد یخدمات ایشده 

 «.وارده اقدام کند.

محسوب  یامر نیقوان از ای است و یاریآن اخت یو اجرا یگارانت یاعطا ایآ میالزم است بدان یگارانت تیروشن تر شدن ماه یبرا به هر حال،

 ند؟ینما یتوانند تراض یخالف آن م نیشود و طرف یم

 ضمانت نامه   یبودن اعطا یاریاخت -1

 تیسئولمد که قواعد دارن هدیعق یملل مختلف وجود ندارد. بعض نیدر قوان یواحد یهیگرفت که رو جهیتوان نت یم یمطالعه در متون قانون با

 یآزاد یاخود را اعط لیدل دهد یم لیاقتصاددانان را تشک شتریگروه که ب نیاست. ا یاریاخت ردیگ یدر برم زیسازندگان کاال که ضمانت نامه را ن

 . ندیمانرا منعقد  شیخو یوصخص یکنندگان و مصرف کنندگان فرصت داد تا آزادانه قراردادها دیبه تول دیبا» معتقدند،  نانیدانند. ا یم یقرارداد

دگان قرار کنن دیر تولر برابدبرابر  یبه صورت قدرت ییها یانجمن ها و تعاون لیموارد با تشک یکنندگان حق انتخاب دارند و در پاره ا مصرف

رد مو یرگ تجاررکت بزش کیکه  ستیشود و معقول ن یواقع م یو تجار یبزرگ صنعت یواحدها انیاز قراردادها م یاریبس نی. گذشته از ارندیگ یم

 ( 1375بار،ت یجعفر«).میده تیبه قراردادها اهم گریو بار د میرجوع کن یتراض یبهتر است به اصول سنت نی. بنابرا ردیقرار گ گرید یشرکت ارستثما

ورد مواد گان را در مضه کنندکنندگان و عر دیتول تیبه صورت مطلق مسئول یخاص نیاگرچه به صورت پراکنده قبالً قوان زین رانیا نیقوان در

ز حقوق ا تیانون حماق بیصوبا ت کنیبود ل امدهین انیسخنی به م تیو شرط عدم مسئول یگارانت ینسبت به اعطا یبود ول  رفتهیپذ ییو دارو یخوراک

 یدن اعطابو یاریاخت وصف گریکنندگان مقرر داشته د دیعرضه کنندگان و تول هیکل یبرا یفیآن قانون که حکم تکل 3مصرف کننده وبخصوص ماده 

 کند. ینم دایپ یموجب یگارانت

 یساسند تعهدات اتوا ینم یشود ول ادیز ایکم  یفروشنده به تراض ایکننده  دیو تعهدات تول تیمسئول یرهیدا یگارانت طیاست در شرا ممکن

 ظمو ن یمرا نیف قوانخال یرطش نیچن جهیو در نت دینما دایتعارض پ یاست با نظم عمومچرا که ممکن  ردیشده است در بر بگ ینیب شیرا که در قانون پ

 .دیتواند به آن استناد نما یفاقد اعتبار است و متعهد نم یعموم

 ضمانت نامه   یبودن اعطا یامر -2

 یم دهیه وضوح دکننده ب قانون از مصرف یتیحما یاز حقوق مصرف کننده است، لذا جنبه  تیکه عنوان قانون مورد مطالعه، حما ییآنجا از

دگان کاال و عرضه کنن فیذا تکلو بصورت ناعادالنه است. معه یشده اند الحاق میتنظ شیاز پ نکهیو شکل ضمانت نامه ها به لحاظ ا طیشود. اگرچه شرا

 به خرج داده است. رانیاست که قانونگذار ا یدیضمانت نامه درنوع خود ابتکار جد یبه اعطا خدمات

بر  ادیلعاده زافوق  یتفوق بازار »معتقدند،  نانیرا قبول دارند ا یتیحما نیقوان نگونهیهستند ا تیکردن مقررات مسئول یکه طرفدار قانون یکسان

رش یف خود به پذوضع ضعشود و همواره مصرف کننده در م یبا اراده آزاد دو طرف منعقد نم یخصوص یقراردادها جهیمصرف کنندگان دارد و در نت

 گردد.  یکنندگان و فروشندگان مجبور م دیتول یو مقررات ناعادالنه  طیشرا

 یزادآق انتخاب و حستند و ه  و ناعادالنه    یالحاق یشود قراردادها یآن م یکه مصرف کننده مجبور به امضا یاستاندارد شده ا یقراردادها

 با وضع یمومدرت عاست که ق یاست. لذا ضرور زیمحدود و ناچ داًیشد یمؤسسات بزرگ تجار یکش و بهره یانحصار یرویمصرف کننده در کنار ن

 « .دینما دیآن را تحد دیتحد ایتیعدم مسئول یشرط ها یو محدوده  زدیاز مصرف کننده برخ تیبه حما یمقررات

ورت حدوث صمات در کاال و خد یکننده و فروشنده  دیضمانت نامه و درج آنچه موضوع تعهد تول یتوان گفت در اعطا یم جهینت بعنوان

بر  نشود عالوه اعطاء یبه مشتر یضمانت نامه ا نیکه چن یبودن است در صورت یاست اصل بر امر یدر طول مدت گارانت ندهیدر آ ینقص ایو  بیع

و  شود یدرج م شندگانکنندگان و فرو دیکه ضمن ضمانت نامه توسط تول یوجود شروط نیخواهد داشت. با ا یدر پ زین ینقد یجبران خسارت، جزا

 تأمل وبحث دارد .  یکاهد جا یآنان  در برابر مصرف کنندگان م تیتعهد و مسئول زانیاز م
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ر اطل است. اگط شرط باگر خالف اطالق عقد باشد فق یول یباشد باطل است و مبطل گارانت یذات گارانت یتوان گفت اگر خالف مقتضا یم

نندگان به هنگام ک دین و تولشندگااز فرو یکه پاره ا نجاستیاست. سئوال ا هیالزم الرعا نیطرف انیوارد نسازد م یبه گارانت یباشد و خدشه ا یشرط جزئ

 شتریضمانت نامه ب کاال با متیاًل قکه معمو متیفالن ق یرا دارد و بدون گارانت متیفالن ق یکاال با گارانت نیکنند که ا یعنوان م یعرضه کاال به مشتر

را  یرانتکه گا یلیحلبه ت رسد با توجه یاست ؟ به نظر م حیصح یبدون گارانت یکاال دیخر یبا عرضه کننده برا یتوافق مشتر ایآ نصورتیاست. درا

دون بو کاال را  گذرد یم شیاز حق خو اریاز مصرف کننده بوده و مصرف کننده به اخت تیبتوان گفت چون هدف قانونگذار حما مینوعی عقد  شمرد

 دارد. حیترج یتوافق نیصورت گرفته مورد احترام است هر چند عدم نفوذ چن یکند تراض یقبول م یگارانت

 

 یاعتبار عقد گارانت طیشرا

صحت  یاساس طیشرا دینون باطبق قا یهر عقد نیبنابرا ندینما یتوافق م یبر انجام تعهد نیاوصاف عقد است و طرف یدارا زین یگارانت میگفت

 دورمموضوع  ن،یطرف تیا، اهلاراده ه یهستند. تراض یبعنوان ارکان عقد الزم و ضرور یقانون مدن 190در ماده  طیشرا نیمعامالت را داشته باشد. ا

 .میپرداز یجهت معامله که به شرح هر کدام م تیمعامله و مشروع

 اراده ها   یتراض -1

 قاعیا ایشد عقد با نکهیم از اعمل اع نیاثر ا شیدایو پ یعمل حقوق لیدر تشک یشود عامل اصل یم ریتعب زیاراده ها که به قصد و رضا ن یتراض

 دعق» : دیگو یم ین مدننوقا 191فرد محسوب شود، ماده  تیباشد که کاشف از قصد و ن یبه گونه ا دیشود . اراده و نحوه ابراز آن با یمحسوب م

صد توافق قمله از نظر ورد معادر نوع معامله و م دیپس دواراده با« که داللت بر قصد کند یزیشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چ یمحقق م

 .ندینما

. دیمان یامله را می آن معقصد انشا گریرا بکند که طرف د یمعامله ا یقصد انشا نیاز طرف کیاست که هر  یمعن نیدر نوع معامله بد توافق

 هرنه رابطکند وگ یء مصد انشانسبت به آن امر ق گریاست که طرف د ینیمعامله، امر مع نیاز طرف کیمورد قصد انشاء هر  زیتوافق در مورد معامله ن

 ( 1374،یشود.)امام ینم جادیآنها ا انیم یحقوق

 ای و ریات و تعمرائه خدماعرضه کننده قصد تعهد به  ایکننده  دیشده، تول حیننده تصراز مصرف ک تیآنگونه که در قانون حما یگارانت در

ن ز عهده جبراسارت اخشود در صورت ورود  یکند و در واقع متعهد م یانشاء م ینیفروخته در طول دوره مع یمحصول خود را که به مشتر ضیتعو

 یزیر همان چتوافق د نیفطر نیا. بنابرردیپذ یرا م گریو اوصاف ذکر شده در تعهد طرف د ییهمان اراده انشا ایاعالم شده  طیشرا زین یو مشتر دیبرآ

 است. گریدارند که مورد نظر طرف د

 اریو اخت تیاهل -2

 فاءیاست تیدارد و اهل وجود ینهر انسا یتمتع برا تیاست. چون اهل فاءیاست تیهمان اهل ایانجام معامله  تیمبحث اهل نیدر ا تیاز اهل منظور

 است.  یها و مواقع تیمحدود یاست که دارا

در  ین. قانون مددیال نماحق گردد و هم حق دارا شده را اجرا و اعم یشود که شرعاً و قانوناً هم بتواند دارا یشخص اهل محسوب م وقتی

قرر نموده متعاملینی ت را مشخص نموده و مموجب معامال تیاهل طیاحکام و شرا 213 یال 210صحت معامالت در چهار ماده از  طیمبحث دوم شرا

 باشند. دیدارند که بالغ ، عاقل و رش تیاهل ملهمعا یبرا

در  ،یسال شمس 16 یتماعاز امور اج یحق بعضاً متفاوت است در پاره ا یاست که در معامالت اجرا یبه سن قانون دنیبلوغ همان رس طیشرا

 سال و ...  18 یانجام معامالت مال
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نون از ومج هسفی نیبنابرا باشد. یاش عقالن یباشد و تصرفات او در اموال و حقوق مال دیرش دیفرد با یعنیاست.  تیاهل طینیز از شرا عقل

 .ردیگ یآنان صورت م ندگانیتصرفات توسط نما نیتصرفات در مال خود محروم هستند و انجام ا

در  شوند و یب ممحسو یالموجود باشد چرا که تصرفات م دیبا فاءیاست تیاهل طیشرا زیخدمات ن ایکاال و محصوالت و  دیمعامالت و خر در

ز متعهد اق و مطالبه ح نیا و الزمه اعمال انیکننده و عرضه کننده شناخت ضرر و ز دیجبران خسارت و اعمال حقوق تعهد شده توسط تول طیقبول شرا

 است.

 مورد معامله  -3

باشد که هر  یعمل ایمال  دیابمورد معامله » دارد:  یم انیب یقانون مدن 214ماده  ردیگ یاست که موضوع تعهد قرار م یزیمعامله آن چ مورد

 «کنند. یآن را م فاءیا ایمیتعهد تسل نیاز متعامل کی

 باشد: لیذ طیشرا یکه دارا ردیتواند مورد معامله قرار گ یم یزیچ

 یبهم نباشد مگر در مواردم -5قدور باشد ؛ مآن  میتسل -4نفعت آن شروع باشد ؛م -3باشد ؛  یعقالن متضمن منفعت -2داشته باشد ؛  تیمال -1

عقد موجود باشد.   نیر حد -8قابل انتقال باشد ؛  دیکه مورد معامله مال است با یدر صورت -7باشد ؛  نیمع -6است ؛  یبه آن کاف یکه علم اجمال

 ( 1374،ی)امام

، محصول عید بقراردا که در صورت عدم تحقق آنچه که در یضمانت در جبران خسارت است .به گونه ا یبطور کل یمعامله در گارانت مورد

 ضیتعو ایریورت تعماند بصتو یتعهد م فاءیا نیباشد .ا یمشتر تیعدم رضا یکننده پاسخگو دیتول ایبوده است حاصل نشود، فروشنده  داریمدنظر خر

 وبیاال معدر ک یبید عثر وجوادر  یمال اگرکاال باشد. بیاز ع یممکن است جبران خسارت ناش تیو استرداد ثمن و در نها عیفسخ قرارداد ب ایومحصول 

و مال  الممال س نیب متیق و در صورت عدم امکان اصالح، تفاوت دیو نقص آن را اصالح نما بیشود که ع یملزم م انیناقص شده باشد، عامل ز ایو 

دادن مثل جبران  باشد با یثلملف شده تبپردازد. اگر مال  دهید انیمعادل آن را به ز دیکه مال تلف شده باشد، با یناقص را بپردازد؛ در صورت ایو  وبیمع

 (  1388،یمال پرداخت شود.. )مدد متیق دیباشد، با یمتیشود و اگر ق یخسارت م

 جهت معامله  -4

 یعنیقصود بالواسطه مجهت معامله عبارت است از » جهت معامله تیق.م عبارتست از مشروع 190ماده  4شرط صحت معامله طبق بند  نیآخر

 ( 1378عدل،«)سازد. یبه آن معامله را واقع م لین یکه برا یمقصود اصل

 معامله بر دو قسم است: جهت

 ه نباشد.قرار گرفته ،مشروع بوده و بر خالف اخالق حسن در عقد نیضمنًا مورد توافق طرف ایحاًیکه صر یجهت -الف

 شد.مشروع و برخالف اخالق حسنه با ریدر عقد قرار گرفته، غ نیضمنًا مورد توافق طرف ایحاًیکه صر یجهت -ب

«. اطل استاال معامله بومشروع باشد  دیشده باشد با حیاگر تصر یشود ول حیکه جهت آن تصر ستیدر معامله الزم ن» ق.م  217ماده  مطابق

 .شود یدر صحت معامله وجود ندارد و در مورد ب موجب بطالن معامله م یدیترد چیدر موارد فوق در مورد الف ه نیبنابرا

خرد که  ینده مه کنعرض ای ننده وک دیرا از تول ییکه کاال یداریتواند باشد. مثالً خر یم عیجهت معامله منبعث از همان عقد ب یعقد گارانت در

که به چه  دوش حینچه تصرما چنااسازد ؛  یبه عقد وارد نم یخلل دیبه جهت ننما حیکه تصر یقانون را انجام دهد در صورت ایبا آن کاال عمل خالف شرع 

در کاال  یو نقص بیع امشروعآن عقد، بطالن خواهد بود و اگر با استفاده در همان جهت ن جهیباشد نت رمشروعیکند و آن جهت غ یم یداریخر یمنظور

 نخواهد کرد. تیحما دهید انیباشد قانون از ز یحادث شود که مشمول گارانت

 یآثار عقد گارانت
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 یمومعشمول قواعد م نیرفطدر روابط  اثر عقد زیعقد ن نیباشد. در ا یعقد م نیطرف یبرا یآثار یعقود دارا ریمانند سا زین یگارانت عقد

 شود. یعقد م یعرف و یلوازم عقل -3اصل صحت  -2صل لزوم ا -1معامالت است که شامل 

 

 تعهد نینسبت به طرف یآثار گارانت -1

 یضاربه  نکهیگر اماالتباع است  و قائم مقام آنها الزم نیمتعامل نیکه بر طبق قانون واقع شده باشد ب یعقود» : یقانون مدن 219ماده  مطابق

 نیاز طرف کیچیزم است و هه باشد البه جائز بودن آن ننمود حیرا که قانون تصر یهر قرارداد و عقد نیبنابرا«. فسخ شود یبه علت قانون ایاقامه  نیطرف

 دیتول ایو فروشنده  دارینسبت به خر ینت( پس عقد گارا1374،ی. )امامنهیدر موارد معمگر  ند،ینما یآن را ملغ یتوانند آن را برهم بزنند و آثار الزام ینم

امر را  نیگر اظر کند که اصرف ن خود حقتواند از  یم داریخر یبتوان گفت در استفاده از گارانت دیآنها الزم است. اما شا یکننده و قائم مقام قانون

 دارد..  آن را که حق اسقاط مینموده ا یتلق داریشرط به نفع خر یرا نوع یجبران خسارت در گارانت هیدر آن صورت تعهد میبدان حیصح

ساس ر واقع، براد« لوم شود.فساد آن مع نکهیهر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر ا» دارد:  یم انیب یقانون مدن 223 ماده

 کهیزمان بت شود و تاف آن ثاداند مگر آنکه خال یم حیچند نفر واقع شود را صح ایدو  نیمعامله که ب هر یحفظ نظم اجتماع یاصل صحت ، قانون برا

ار صحت آث یتمام یادار یعقد گارانت حیبه محض انعقاد صح نی. بنابراستیبه صحت و اصالت قرارداد وارد ن یفساد آن معامله به اثبات نرسد خلل

 شود. ه اثباتفساد آن در دادگا نکهیبطالن آن باشد مگر ا یتواند مدع یفروشنده نم ایکننده  دیو نه تول داریخواهد بود و نه خر

قد عمکن است در ست و معقد ا یبه لوازم عقل و عرف نیو التزام طرف یبندیکند، پا یتعهد بار م نیبر طرف یکه عقد گارانت یگرید مورد

،  ینون مدن. پس طبق قاشناسدتعهد ب یفایعرف و عادت آن امر را الزمه ا ینشده باشد ول حیرکه در تعهد قرار گرفته بطور کامل تص یموارد یگارانت

است.  یچه کس بر عهده ضیوتع ایریتعم یبرا وبیمع یحمل کاال نهیذکر نشده باشد که هز یدر گارانت دیهستند. فرض کن زیآن ن فاءیملزم به ا نیعاملمت

ظر عرف ن هاست که ب هیالرعا حکم عرف و عادت هرچه باشد در قرارداد هم الزم نصورتیفروشنده؟ در ا ایکننده و  دیتول ایاست  یبه عهده مشتر ایآ

 نیعاملعقود نه فقط مت» دارد:  یشعار مامورد اشاره داشته و  نیبه ا یقانون مدن 220. ماده یکننده است و نه مشتر دیتول ایبا فروشنده  نهیهز نصورتیدر ا

از عقد  بموجب قانون ایادت هم که به موجب عرف و ع یجینتا هیبه کل نیبلکه متعامل ندینما یشده است ملزم م حیکه در آن تصر یزیچ یرا به اجرا

 «.باشند یشود ملزم م یحاصل م

 نسبت به شخص ثالث  یآثار گارانت -2

نداشته اند  یرداد دخالتعقاد قرااش در ان ندهیکه خود و نما یشخص« که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند یاشخاص ثالث عبارتند از کسان »

اثر  نی. اندیامنه نفع ثالث بهم  یتعهد ندینما یکه بنام خود م یدر ضمن عقد نیکه متعامل یاز قرارداد منعقده منتفع و متضرر نخواهند شد مگر در مورد

 خورد. یاء برمبه استثن یبودن قراردادها معروف است در موارد یکه به قاعده نسب

شود. تعهد  یم دهید یمعجعقود  و یمعامله فضول ایریبودن قراردادها در تعهد به نفع شخص ثالث و معامله به مال غ یتجاوز از قاعده نسب موارد

او توافق  فعه نار برند و بالث بکبه دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را به سود ث لهیوس نیو مستقلی است و قانونگذار بد ژهیو تیثالث ماه

 ( 1376ان،یکنند.)کاتوز

 طیسد با شرار یبه نظر م عهد کرد؟توان به نفع ثالث ت یشود م یمنعقد م داریفروشنده با خر ایکننده  دیتول انیکه م یدر گارانت دید دیبا حال

منعقد  نیطرف زا ریشخص غ یرابعقد  کنند که یبروز م شتریب یتعهد زمان نی. ا ندینما زیبه نفع ثالث ن یتوانند تعهد یم نیارد و طرفند یمنع چیموجود ه

در صورت  نصورتیدر ا باشد متفاوت ،یا مهیب نفعیگذار با ذ مهیکرد که ب دایعمر پ مهیو بخصوص ب مهیتوان در عقود ب یشده باشد. نمونه آن را م

 را به اجرا گذارد. یگارانت طیتواند شرا یاست و م یاز مشتر ریغ یکس نفعیورود خسارت ذ ایتخلف و 

 یزمان و مکان وقوع عقد گارانت
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قوع مکان و شهیمه ید ولشو یم نیاست. معموالً در قراردادها زمان مع یاساس اریبس یو هم عمل یو مکان وقوع عقد هم از جنبه نظر زمان

رینه ای بر محل قن به عنوان ه بتواباشد ک رمنقولیمعامله راجع به اموال غ ایکرده باشند و  نیرا مع یانجام تعهد مکان یمگر آنکه برا ستیمشخص ن یعقد

داد  بسته شود، رمان که قراهر ز رایکند ز یگذارد و آن را تابع زمان انعقاد م یمکان اثر م نییقرارداد بر تع لیزمان تشک نییوقوع عقد فرض کرد. تع

 (1383قاسم زاده ، «)گردد. یکننده از آن آگاه م جابیا ایشود  یم انیاست که قبول ب ییجا زیآن ن لیمکان تشک

 وع عقد قزمان و -1

 یبسته بند راه کاال دربه هم نموده و هیرا بصورت متحدالشکل ته یکننده قبالً اوراق گارانت دیتول یشد، معموالً شرکت ها انیکه ب همانطور

ر به مضاء و مهمواشنده توسط فرو ،یمشتر دیآن در برگه چاپ شده است و تنها در هنگام خر یکننده و مشخصات تجار دیدهند که مهر تول یقرار م

ه مؤثر است و کنند دیتول شرکت یبرا نکهیه برااو عالو یکند و امضا یکننده عمل م دیتول ندهیاست فروشنده بعنوان نما یهیگردد. بد یفروشنده م مهر

ممکن است  هشود وگرن یروع مش یبه مشتر لیاز زمان امضاء فاکتور توسط فروشنده و تحو یباشد و اثر عقد گارانت یم زین یشروع گارانت خیتار نیمب

مبداء  یرانتاوراق گا یوالها راز کا یو مدت آن منقضی شود . در بعض یعقد گارانت خیبماند و تار یفروشگاه ایدر انبار  دیسالها پس از تول ییکاال

فروش  خیو تار ستین نگونهیاعمل  باشد که البته در یم یگارانت یدارا دیتول خیماه از تار 18شده که به مدت  دیشده است. مثاًل ق دیق یشروع گارانت

ارائه شده  یتلفمخ یها هیظرن یه ادر عقود مکاتب ژهیزمان وقوع عقد به و نییتع یدهند . برا یقرار م یتوسط فروشنده رامالک محاسبه مدت زمان گارانت

 .ستیزم نخود ال قبول مخاطب ازکننده  جابیا یشود و آگاه یو ابراز قبول بسته م انیاعالن قبول ،که براساس آن عقد با ب هیاست. نظر

نامه قبول به  داند که یم مام شدهتوصول قبول، زمانی عقد را  هیداند. نظر یمنعقد شده م یارسال قبول ،عقد را در زمان ارسال نامه قبول هینظر

آگاه  یگریاز اراده د نیطرف از کیداند که هر  یم یاطالع از قبول که تحقق مفهوم توافق را زمان هیکننده برسد و باالخره نظر شنهادیاقامتگاه پ

 ( 1376ان،یباشد.)کاتوز

ت و اس یده باطنقد، اراع یچون سازنده اصل» معتقدند انیحقوقدانان اجماع وجود ندارد. دکتر کاتوز انیها م هیز نظرقبول هر کدام ا در

تر بنظر  یقم قبول منط( اعالهیمکتب )نظر رفتنیرا رجحان داده است پذ ی،اراده ظاهر یمصالح اجتماع تیموارد به لحاظ رعا یقانونگذار فقط در بعض

 ( 1377،یدیداند.)شه یتر م یارسال قبول را منطق هیحقوقدانان نظر ی)همان( برخ« رسد. یم

 مکان وقوع عقد -2

ا بعنوان و همان ج فتهایکامل تعقد واقع شود، عقد  ییهر جا که جزء نها یاز زمان وقوع عقد است. بطور کل یشد که مکان وقوع عقد تابع انیب

 شود .  یمکان وقوع عقد محسوب م

بسته به  مؤثر است. زیالف نبه اخت یدگیرس یمرجع صالح برا نییتعهد از طرف متعهدله، در تع فاءیمکان وقوع عقد عالوه بر مطالبه ا تیهما

 ربطو« لاعالم قبو» هیگر نظرا.» متفاوت خواهد بود.  زیزمان وقوع عقد، محل وقوع عقد ن نییاعالم شده توسط مکاتب مختلف و تع یها هینظر رشیپذ

کس شود . برع یماعالم  است که قبول ییجا زدریاعالم قبول واقع گردد، محل عقد ن یدو طرف عقد در لحظه  یبر حسب تراض ایشود  رفتهیمطلق پذ

ب عقد به حسا محل دیابرسد اقامتگاه او  یم جابیا یندهیبسته شود که قبول به اطالع گو یعقد در زمان ن،یتوافق طرف ایاگر بر طبق قانون 

 ( 1376ان،ی.)کاتوزدیآ

ن قوع عقد هماومحل  دریصورت گ یشوند و اگر در نمایشگاه ها توافق یکاالها معموالً در محل فروشگاه عرضه م زین یامروز درمعامالت

 )همان(   شود. یاقع منجا و( در آیتراض ریاست که قبول )جزء اخ یمحل وقوع عقد مکان ز،ین یفروش مکاتبه ا یخواهد بود. در قراردادها شگاهینما

متفاوت باشد. اگر چه  یبا مکان انعقاد عقد گارانت عیمکان ب نکهیمحصول است مگر ا عیمکان وقوع عقد همان مکان عقد ب زین یعقد گارانت در

ن منتفع از چو نکهیکنند و آن ا یعدالت و انصاف حکم دیگری م یممکن است بطور معمول درمحل انعقاد عقد محسوب شود ول یمحل وقوع گارانت
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کننده با  دیاست که تول نیفرض بر ا رایکند، بعنوان محل عقد قرار داده شود. ز یم نییکه او تع یاست و مناسب است محل داریشخص خر یتگاران

 قرار داده است. یگارانت یرا مبنا داریخر تیفروشنده و محصول رضا

 

 

 

 یریگ جهینت

رف ط کی. از ابدید را بخو تیهمان ضمانت نامه ماه اییگارانت تیقرار گرفت حاصل کنکاشی است که در نها یمورد بررس مقاله نیدرا آنچه

در  ستینلوم که مع ندیمان یار مباز یو به همراه کاال روانه  هیرا بصورت متحد الشکل ته یکاال، اوراق دیکنندگان و فروشندگان به هنگام تول دیتول

در آن  اردیخر یراده ست و اطرفه ا کیتعهد  یبه نوع نیتوان گفت ا یتعهد هستند و م یمتعهد به جبران خسارت و اجرا یآنان دربرابر چه کس تینها

به نفع  را یاال شرطکن عرضه فروشنده ضم ایکننده  دیبه شرط ضمن عقد شباهت دارد چرا که اصوالً تول یگارانت تیماه گرید یطرف ازاست.  ریتأث یب

اثر  یکه برا یطیبا شرا یارانتگ نکهیا تینها در.دیجبران نما گانیرا به را وبیمع یخسارات حاصله از کاال  ن،یمع یمدت یکه در ط ردیپذ یم داریخر

 نیو از ا دیافزا ید مخو یاالکعرضه  تیفیبر ک یگارانت یفروشنده با ارائه  ایکننده  دیکه تول یعقد است به گونه ا ینوع میآن در نظر گرفت یحقوق

 نیا اب نیشد و طرفته باوجود داش یاست که عقد یتوان گفت تعهد ضمن عقد در صورت یدهد.در واقع م یم شیافزا دیرا به خر داریاعتماد خر قیرط

را  یمبلغ یه گارانتارائ یه براکنند است که عرضه نیتوان نمود ا یم یعقد بودن گارانت یکه برا یگری. استدالل دندینما یاقدام به انجام معامله م طیشرا

 دارد. یم افتیا درر ندهیآ یالد احتمتعه ینهیکاال، قبالً هز ضیو تعو ریتعم ایو  رتدر برابر تعهد خود به جبران خسا نیبنابرا دیافزا یکاال م متیبه ق

له )مصرف طالبه متعهدم یچگونگ قراردادها و یتعهدات مندرج در آن با توجه به قواعد عموم یفایا یگارانت تیقبول عقد بودن ماهبنابراین با 

 رفت،یتوان پذ یم زیها ن یارانتگ نگونهیحاکم برا نیمحاکم و قوان تیشود. از نظر صالح یم نیتأم شتریاست و حقوق او ب داریبه نفع خر شتریکننده( ب

 کننده است. دیاز حقوق مصرف کننده پررنگ تر از تول یتیحما یاصوالً جنبه 

 یادارد که بر از آن تیحکا قیتحق جیحقوق مصرف کننده دارد ،نتا نیکه در ارتباط با تأم یتیو نقش حما یگارانت تیماه یاز بررس پس

 دارد. یم انیب لیبه شرح ذ شنهاداتیکه نگارنده در قالب پ دینما یم یضرور ییاز حقوق مصرف کننده مؤلفه ها تیحما

 

 ب مجلس نده مصواز حقوق مصرف کن تیحقوق مصرف کنندگان در حقوق موضوعه ما و در رأس آنها قانون حما یکننده  نیتضم نیقوان

 نیا یجرانظارت و ا یبرا ینسازما ایو  التیتشک جادیتواند ا یم ییاجرا یبازو نیهستند. مهمتر یقو ییاجرا یبازو ازمندین یاسالم یشورا

 قانون باشد.

 ودارس ماعم از  یبخصوص در سطوح آموزش یسن یو در رده ها یو منطقه ا یالزم به مصرف کنندگان در سطوح مل یآموزش ها 

 یافک یع و آگاهود اطالارائه شود تا مصرف کنندگان از حقوق خ یاجتماع یها تیو فعال یاقتصاد اتیدانشگاهها به عنوان اصول الزم ح

 داشته باشند.

 نییدر جهت تب شگرانپژوه قیاز طر یفریو ک یحقوق یدولت از جنبه ها تیکاال و حما عیو توز دیرخه تولدر چ یکردن گارانت نهینهاد 

 تیفیکو ارتقاء  نیتضم و دیو کمک به چرخه تول یتواند عالوه بر رشد اقتصاد ینوپا در کشور، م ینهاد حقوق نیو عملی ا یتئور یایزوا

 . بدایشیافزا زیناخالص ملی ن دیتول تیدر نها دیجلب نما شتریب یداخل یرا به کاال یاعتماد مل ت،کاالها و خدما
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 قراردادهاوتعهدات،تهران،نشرحقوقدان. (،تشکیل1377شهیدی،دکترمهدی) .3

 اول. طه،چاپ مدنی،قزوین،انتشارات (،حقوق1378عدل،مصطفی) .4

 اول. وکاربردی،نشردادگستر،چاپ نظری قراردادهاوتعهدات (،اصول1383زاده،دکترسیدمرتضی) قاسم .5

 دوم. تهران،نشریلدا،چاپ یحقوق یحقوقمدنی،وقایع مقدمات (،دوره1374کاتوزیان،دکترناصر) .6

 چهارم. منبرنا،چاپ به شرکت همکاری انتشاربا سهامی حقوقی،تهران،شرکت مدنی،اعمال حقوق مقدماتی (،دوره1376کاتوزیان،دکترناصر) .7
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 نهم. ،چاپانتشار سهامی معوض،عقودتملیکی،تهران،شرکت التم،معا(1) عقودمعین مدنی،دوره (،حقوق1384کاتوزیان،دکترناصر) .9
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