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 چکیده 

ی پوشش ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات ناشی از رابطه پایه  ی کارآمد براامروزه ابزارضمانت نامه های عند المطالبه بانکی  

بانک صادر کننده )ضامن( در صورت تقاضای ذی نفع و تطابق آن با شرایط ضمانت نامه و بدون توجه به   .محسوب میشوند

 .  متقاضی صادر گردد اه به تقاضایآن توسط دادگمگر زمانی که بطالن   ،ه پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد ایرادات پایه ملزم ب
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 مقدمه   -1

هایی دانست که بانکها برای پوشش ریسک در اختیار رضمانتنامه های مستقل را می توان جزء کارآمدترین و منعطف ترین ابزا

یکی از کمبودهای مهمی که این ابزار از آن رنج می برد فقدان مقررات   .بازرگانان و صنعتگران صنوف مختلف قرار می دهند

ر احتمالی  ابهامات  و  راحتی مشکالت  به  آن  به  رجوع  با  بتوانند  مستقل  یک ضمانتنامه  طرفین  که  بود  مرتفع متحدالشکلی  ا 

خوشبختانه اتاق    .ین نموده استاعتبارات اسنادی تدواتاق بازرگانی بین المللی دهه هاست که چنین مقرراتی را برای    .سازند

را   بر ضمانتنامه های مستقل که آن  قبل تدوین مقررات حاکم  از حدود ده سال  به تدریج  المللی  یا    URDGبازرگانی بین 

United Rules for Demand Guarantees   نسخه ابتدا  مداوم  فعالیتهای کارشناسی  از  پس  و  نمود  آغاز  را  نامند  می 

از دریافت بازخوردهای عملی و اخذ نظرات کارشناسی فعاالن امور   URDG 458  نخست آن با عنوان منتشر گردید و پس 

 1. منتشر شد 2010سال در  758URDGضمانتنامه های مستقل در سراسر جهان سرانجام نسخه اخیر آن تحت عنوان 

نشده استفاده  عرف  در  هنوز  مستقل  نامه  ضمانت  اصطالح  ایران  ن  ،در  ضمانت  ما  حقوق  توانددر  می  بانکی  آن    امه  معادل 

چرا که اصوال ضمانت نامه بانکی در قالب ضمانت نامه مستقل صادر می شود به گونه ای که بانک در مقابل ذی    .محسوب شود

وجه ضمانت نامه را به محض اولین درخواست و بدون لحاظ کردن ایرادات ضمانت خواه بپردازد که در نفع متعهد می شود که  

بانک ضامن بنا بر اصل استقالل حق استناد به    .به آن از عبارت ضمانت نامه مستقل استفاده شده است  836ت مواد  الیحه تجار

وجه ضمانت نامه را به ذی نفع    ، تطبیق آن با مدارک و شرایط ضمانت نامهصرفا با ارائه مطالبه و  ایرادات قرارداد پایه را ندارد و  

کند سو  .(1390،  )سلطانی  پرداخت  کهحال  پایه    الی  قرارداد  در  معامله  مورد  یا  شخص  در  اگر  که  است  این  میشود  مطرح 

و در صورت    ایراد را ندارد؟اشتباهی رخ دهد آیا بانک ملزم به پرداخت است یا بنا بر اصل استقالل بانک حق استناد به این  

 وقوع فورس ماژور مسئولیت بانک در چه وضعیتی قرار میگیرد؟

 

 : ضمان/ضمانت 

 .  اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیردعقد ضمان یا ضمانت عبارتست از   قانون مدنی 684ده  ما طبق

 :بانکی  ضمانت نامه

ذینفع  مقابل  متقاضی )ضمانت خواه( در  بانک حسب درخواست  آن  به موجب  متقاضی که  و  بانک  مابین  است فی  قراردادی 

عمل ننماید معادل وجه الضمان ذکر  مانت نامهضطبق تعهدات و شرایط مندرج در   (تقاضیتعهد میکند که اگر ضمانت خواه )م

نامه    ضمانت.   نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع به وی پرداخت نمایدشده در ضمانت

خواه   ضمانت  نام  به  استو  فقط  وثیقه  اخذ  به  بان  .موکول  های  معموالضمانتنامه  و    "کی  دولتی  وموسسات  سازمانها  نفع  به 

   .قی صادر نمی شودوشخاص حقیقی به نفع سایر اشخاص حقمی شود و برای ا دستگاههای اجرایی صادر

نام ذینفع و مدیون اصلی به طور صحیح    ،مبلغ ضمانت نامه    ،مدت اعتبار ضمانت نامه    ،نامه باید موضوع ضمانت    در ضمانت

درصد مبلغ ضمانت نامه   10حداقل معادل  در مورد بقیه ضمانت نامه ها  نامه شرکت در مناقصه یا مزایده نت بجز ضما  .قید شود

گردد می  دریافت  نقد  وجه  قرارداد  2. بصورت  یک  عنوان  به  مستقل  بانکی  نامه  قراردادهاست  ،ضمانت  آزادی  اصل    .مشمول 

 
1 bank-guarantees. blogfa. com سعید تراشیون؛ گسترش کارکردهای ضمانتنامه های عندالمطالبه / 

بانکداری  و ارتتج در  

2 https://ttbank. ir/s/mfak5U 
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آن است که طرفین بتوانند اراده خود را در هنگام    ،ن المللیبی  اقتضای این اصل چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای

در مورد ضمانت نامه بانکی بین المللی نیز گاهی استثنائاتی بر اصل حاکمیت اراده طرفین   .آزادانه اعمال نمایند  ،انعقاد قرارداد

حال اگر ضمانت    .ه نشات می گیردناماین استثنائات عمدتا از موضوع تعارض قوانین و قانون حاکم بر ضمانت    .وارد می شود

تعا قواعد  طبق  ای  قوانینرنامه  باشد  ،ض  شده  یاد  کشور  قانون  شد  ،تابع  خواهد  گرفته  نادیده  طرفین  قبیل    .اراده  این  البته 

ف  بلکه زمانی ظاهر می شوند که قرار باشد اختال  ،استثنائات عمدتا در مرحله تنظیم متن ضمانت نامه مورد توجه قرار نمیگیرد

نامه ضمانت  از  شود  ، ناشی  فصل  و  حل  کشور  یک  ملی  حقوق  ملی    .طبق  حقوق  به  مربوط  که  مذکور  استثنائات  از  گذشته 

است و    ،کشورها  مفهوم  به  کننده  محدود  قواعد  با  المللی  بین  بانکی  های  نامه  ضمانت  موضوع  در  قراردادها  آزادی  اصل 

ال  ردادقرااز این رو طرفین    .گستردگی حقوق داخلی مواجه نیست ه مفاد مللی در تهیه متن و توافق راجع بضمانت نامه بین 

  .مختلف آن از آزادی بیشتری برخوردارند

دیـگر داخـلی  ،از طـرف  به مـفهوم حـقوق  تکمیلی  مقررات  فقدان  لحاظ  بینقـرارداد ضـمانتطـرفین    ،به  بانکی  المللی  نامه 

»نظیر قواعد یکنواخت اتاق   المللیبین   ممکن است گفته شود که مقررات  .ل دارندکامل از این اص  استفاده  انگیزه بیشتری برای 

بین ضمانتبازرگانی  برای  عندالمطالبه«نامهالمللی  مقررات   های  می  تکمیلی  نـقش  ایفا  را  داخلی  قواعد    تفاوت  .نمایندحقوق 

بدو اخیرالذکر  مقررات  که  است  این  داخلی  حقوق  تکمیلی  مقررات  با  فرض سکوت  مذکور  در  و صرفا  طرفین  اراده  به  نیاز  ن 

  ،المللیحال آنکه شمول قواعدی نظیر قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین .آید در می اجرا  بـه خود به حالت خـود به طور ،قرارداد

توا به  عقد عمل مـیمنوط  عنوان شرط ضمن  به  واقع  در  و  است  اعـمال  کندفق صریح طرفین  در  لذا  اصل   این  و  نیز  قواعد 

 .  (1382 ،شهبازی نیا )  نمود کامل دارد ،ی قراردادهاآزاد

 

 (ICC)  المللیاتاق بازرگانی بین

بین اقتصادی  تعامالت  گسترش  تجارت  ،المللیبا  تسهیل  همچون  همگن  ، مسائلی  بحث  همچنین  و  صادرات  سازی افزایش 

و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت تا  المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛  مقررات بین 

سال   در  اول  جهانی  جنگ  از  پس  که  بازرگانی    ، 1919آنجا  اتاق  تا  شدند  آن  بر  جهان  بزرگ  کارآفرینان  و  تجار  از  تعدادی 

)بین داردICCالمللی  قرار  پاریس  در  آن  نهند که مرکز  بنا  را  قبیل همسان   .(  از  اموری  مقررات  در  بانکبین سازی    ، ها المللی 

 3. . که از محور فعالیت حوزه مقررات گذاری اتاق بازرگانی بین المللی میباشد  . . .و    ها نامهضمانت  ،اعتبارات اسنادی  ،اینکوترمز

اقدام به    1993در سال    . که در واقع مهم ترین علت به وجود آمدن اتاق افزایش تجارت جهانی و سرمایه گذاری ها می باشد

ان نسبت به حل و فصل اختالفات بازرگانی احتمالی  تا در صورت تمایل و درخواست بازرگان  دیوان بین المللی داوری نمودایجاد  

 4.  مایدعمل ن  (Arbitration)با روش داوری 

 

 
3 http://icc-iran. com 

4 https://www. zingapp. ir/content/?id=2834 
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 اطراف ضمانت نامه های بانکی 

 متقاضی ضمانت نامه یا ضمانت خواه  -

 ذی نفع  -

 بانک ضامن یا صادرکننده ضمانت نامه  -

 

 اهیت ضمانت نامه های عندالمطالبهم 

برای یافتن مناسب ترین قالب حقوقی بر پیکر    .شناخت ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی جز مسائل مهم به شمار می رود 

های  نامهمقررات متحدالشکل ضمانتاما در واقع می توان گفت که    .و نظریات متفاوت مطرح شده است  تحلیل های حقوقی  ،آن

 .  المللیبین لمطالبه نه قانون است و نه یک قراردادعندا

المللی تدوین شده و  های عندالمطالبه صرفا مجموعه مقرراتی است که توسط اتاق بازرگانی بیننامهمقررات متحدالشکل ضمانت 

اجرا صرفا در صورتی قابلاین مقررات ماهیتی قراردادی دارد؛ بنابراین    .باشد های مستقل مینامهتنها مقررات مربوط به ضمانت

نامه از این مقررات  نامه صراحتا تابعیت ضمانتنامه خود انتخاب کرده و در متن ضمانتآن را برای ضمانت خواهد بود که طرفین

بر تضاد  ی که باید به آن توجه داشت این واقعیت است که خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی نکته دیگر  .درج شده باشد 

نامه باعث شده  طرفانه این مقررات نسبت به طرفین ضمانتنگرش بی  .ات با قوانین کشوری خاص مشاهده نشده استاین مقرر

اجرای آن در سراسر جهان فراهم شود برای  انطباق الزم  تا  بانک  همان  . است  نیز  اشاره شد خوشبختانه در کشور ما  طور که 

 .  ها توصیه کرده استنامهرا برای صدور ضمانت مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده از این مقررات

نفع همواره مایل است ابزاری نقدشونده در  ذی  . نامه دارندنامه بانکی انتظارات مشخصی از ضمانتهر یک از طرفین یک ضمانت

  ،ز مایل استنامه نیاز سوی دیگر متقاضی ضمانت  .وجه را دریافت کند   ،اختیار داشته باشد تا به محض تشخیص تخلف متقاضی

به گونهضمانت تنامه  تنظیم شود  از سوءای  احتمالی ذیا  و مطالبه وجه ضمانتاستفاده  پایه  نفع  قرارداد  در  تخلف  بدون  نامه 

ضامن نیز که معموال یک بانک است همواره ابزاری را مد نظر دارد که وی را از ورود به رابطه پایه میان طرفین   .جلوگیری شود

  پذیر شودصرفا با ارائه اسناد مشخصی امکان -نامه  ضمانتویژه پرداخت وجه به–ر گونه عملیاتی درخصوص آن معاف داشته و ه

 (1393)تراشیون؛ 

 

 مطالبه ناروا ذی نفع و تکلیف بانک

ضمانت متحدالشکل  گونهنامهمقررات  به  خوشبختانه  عندالمطالبه  طرفین های  مذکور  نیاز  سه  هر  که  است  شده  تنظیم  ای 

برآورده میانتضم متعادل  به شکلی  را  مقررات ذی   بر   . سازدنامه  این  میاساس  متقاضی  تخلف  تواند  نفع در صورت تشخیص 

نامه را دریافت  وجه ضمانت  ، صرفا با ارائه مطالبه وجهی که در آن به تخلف متقاضی و نیز نوع تخلف مربوطه اشاره شده باشد

نفع محافظت  ه وجه توسط ذیلبه غیرمنصفانی منافع متقاضی را نیز در قبال مطااز دیگر سوی لزوم اعالم تخلف متقاض  .کند

نفع باید در محاکم قانونی پاسخگوی ادعای  ذی  ،کند چه در صورت مغایرت موارد اعالم شده در مطالبه وجه با واقعیت امرمی

انطباق مطالبه وجه ذیها نیز که نقش ضامن را بر عهده دارند تحت این مقررات  همچنین بانک  .خود باشد نفع با متن  صرفا 

نفع باید پس از پرداخت وجه و بدون حضور ضامن  کنند و هر گونه مطالبه نادرست احتمالی توسط ذیه را بررسی مینامضمانت

 ( 1393)تراشیون؛ بررسی خواهد بود نفع قابلو ذی در محاکم قانونی میان متقاضی 
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نفع اقدام به مطالبه ضمانت نامه کند  ق نداند ولی ذی  دلیلی ذی نفع را در مطالبه محقدر صورتی که ضمانت خواه به هر  حال   

 حالت متصور است: 2

شرااگر   -1 مطابق  را  نامه  وجه ضمانت  بپردازدبانک  نفع  به ذی  نامه  و   ،یط ضمانت  ندارد  مسئولیتی  عنه  مقابل مضمون  در 

  . امه دعوا کندت ذی نفع از وجه ضمانت نامه بر علیه ذی نفع اقمضمون عنه می تواند با طرح دعوا نسبت به استفاده بدون جه

 ( 1389شیروی؛  ، 1374)کاشانی؛ ل نیز بر عهده مضمون عنه می باشد بار اثبات دلی

اگر ذی نفع هنوز وجه ضمانت نامه را دریافت نکرده باشد ضمانت خواه با مراجعه به دادگاه و ارائه درخواست دستور موقت  -2

پردا منع  بر  استمبنی  ممکن  آن  اخذ  و  مطالبه  مقابل  در  بانک  به  کند  خت  جلوگیری  نامه  ضمانت  وجه  وصول  )    از 

 .  (1368محبی؛

 

 نامه بانکی ضمانتمتن  

اما بـرخی از مـفاد توافق    ،و اصیل است  ذیـنفع  تـوافق  محصول مذاکرات مربوط به قرارداد پایه و نتیجه   ، نامه بانکیمتن ضمانت

نامه یکطرف قرارداد ضمانت  ، که بانک مذکور به عنوان ضامن  چرا  ،قبول بانک گشایشگر نیز قرار گیردمورد  باید    ،ذینفع و اصیل

این اشاره مـعموال در ابـتدای سـند یـا مـقدمه    اشـاره بـه قـرارداد پایه در متن آن ضروری استالبته قابل ذکر است که    .است

نامه و  هدف ضمانت  (. . .  مه انجام کار ونا ضمانت  ،در مناقصه  شرکت  نامهضمانت)  گیرد و به همراه عنوان سندآن صـورت می

از  . سازدخطرات مورد تضمین را روشن می پایه  نامه در  مشخص شـود وجه ضمانت  آن جهت است که  لزوم ارجاع به قرارداد 

  که   را پوشـش دهد  ارداد پایـهامه بیش از یک قرنممکن است ضمانت  .یا تعهدی قابل مطالبه و وصول است  رابطه   چه   ارتباط با

می  در اشاره  قراردادها  همه  به  صورت  ضمانت .  شوداین  بیننامهچنین  بانکداری  عرف  در  را  چند  المللی»ضمانتهایی  نامه 

 .  نامند منظوره« می

نامه با حداقل  مایل است ضمانت  ،نامه به وی برخواهد گشتبه عنوان کـسی کـه نهایتا خـطرات ناشی از ضمانت  خواه«ضمانت»

یـابد مبلغ   اندک گشایش  با خطر  و  یک طرف    .ممکن  پیمانکاراز  یا  فروشنده  عنوان  و    ، به  ذیـنفع  بـا  قرارداد  انعقاد  درصدد 

طرف    و از  باشدمی  نامهناگزیر از اجابت درخواست خریدار مبنی بر ارائه ضمانت  ،مندی از مزایای آن است و برای این هدفبـهره

باشدبـه گونه  نامهخواهد ضـمانتنمی  ،دیگر داشته  آن وجود  از  استفاده  امکان سوء  باشد که  اینرو تالش می.  ای  کند کـه  از 

تر و برای مثال مستلزم ارائه حکم  سخت  ، آن از ناحیه ذینفع  وجه  تر و شرایط الزم برای مطالبهکوتاه  ، نامهمـدت اعـتبار ضمانت

 .  دادگاه بـاشد

محتوا و حـدود تـعهد آن در مقابل ذینفع را روشن   ،ای شفافبه گونه  ،نامهط ضمانتکه مفاد و شرو  دغه بانک نیز این استغ د

دهد که پرداخت وجه ضمانت  می  ترجیح  لذا بانک.  در قرارداد پایه و روابط بین اصیل و ذینفع درگیر نشود  وجه  هیچ  کند و به

با حداقل تشریفات   یا حداکثر به ذینفع  ارائه صـرف درخـواست  با  اخیر  برخی  رائه ا  و  از سوی شخص   . بینی شودپیش  ،اسناد 

انقضاء و حداکثر مبلغ تاریخ  برای صدور ضمانت.  بانک مهم است  برای  نیز   تعیین  اصلیاگر  بـه   ،نامه  از اصیل تضمین متقابل 

مسئول نهایی    که  چرا  ،همچنین چندانی برای بانک ندارد  ، یا مبلغکم و زیاد بـودن مـدت اعـتبار    ،شود  گرفته  مـناسب  نـحو

 .  شخص اصیل است ،نامهضمانت

تنها    ،ها بانک  از  برخی  ،بـا وجود این.  الملل از تنوع بسیاری بـرخوردار اسـتدر تجارت بین  استفاده  های موردنامهتن ضمانتم

ضمانت گشایش  به  باحاضر  بانکخ  استاندارد  متن  نامه  عالقه  به  تـوجه  بـا  و  هـستند  پرداخت   به  هاود  شیوه  بودن  ساده 

  افرادی   از اینرو   .دارد  مصالح و منافع ذینفع سازگاری بیشتری   با  ای تـهیه شده کههای استاندارد به گـونه اغلب متن  ،نامهضمانت
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قـرارداد ضـمانت  که از  نـاشی  روابط  قر  در  ، نامهدر  ذینفع  استاندارد  ، گیرندار میجایگاه  متن  از  استفاده  هنگام   بر  بانک    یک 

 .  گیردمتن مذکور صورت می  در معموال اصالحاتی ،خواهمخالفت ضمانت کنند و در صورت قرارداد تـجارت اصـرار می  مذاکره

نامه  یخ انقضاء اعتبار ضـمانتنامه و تارمکانیسم کـاهش مـبلغ ضمانت  ،خواه حائز اهمیت فراوان استای که برای ضمانتنکته

مجبور   ،ای تنظیم شـود کـه در صورت مطالبه ذینفعنامه به گونهضمانت  کند متنخواه«هـمواره سـعی مـیانتلذا»ضم  ،اسـت

 شرط   نامه را بـا پذیرشخطر ناشی از مطالبه ضمانت  ،نامه نشود و نیز از حـیث مـدت اعتباربه پرداخت حداکثر مبلغ ضمانت

 .  قی نـگذاردانتها با بی ،نامهمدید خـود بـه خود ضمانتت

شیوه    ، مـدت اعـتبار  ، های آن مانند محل گشایشنامه یا بعضی جنبهبـرخی کشورهای در حال توسعه شکل و محتوای ضمانت

 .  (1382)شهبازی نیا؛ کنندوسـیله قـوانین و مـقررات بانکی بر طـرفین تـحمیل می به و زمان مطالبه را

 

 بانکی  استقالل ضمانت نامه های

چراکه از   .نگرش تبعی نسبت به ماهیت ضمانت نامه بانکی را بپذیریم با ضعف و محدودیت های متعددی روبرو می شویم اگر  

نامه را به راحتی و بدون نیاز به  نامه مایل بود تا در صورت تشخیص تخلف متقاضی بالفاصله وجه ضمانتنفع ضمانتیکسو ذی

نامه اساسا باید  عنوان ضامن و صادرکننده ضمانتها بهوظایف بانک  ، وی دیگردریافت کند و از س  ، مراحل پیچیده حقوقیطی  

نامه ضامن را موظف به بررسی قرارداد پایه طرفین  صرفا بررسی اسناد و مدارک ارائه شده باشد و حال آنکه ماهیت تبعی ضمانت

های بانکی  نامهماهیت تبعی نسبت به ضمانت  تلقی  ،در نتیجه  .ها خارج استهای بانکنمود که از حدود وظایف و مسوولیت می

نباشد برخوردار  ریسک  پوشش  جهت  الزم  انعطاف  و  کارآمدی  از  ابزار  این  تا  بود  شده  این    .باعث  ماهوی  و  اصلی  تفاوت 

رت تشخیص تخلف متقاضی از انجام تعهدات  نفع در صوهای تبعی در این نکته نهفته است که ذینامهها با ضمانتنامهضمانت

ضمانت متن  با  مطابق  وجه  مطالبه  ارائه  با  صرفا  میمربوطه  متن  در  مندرج  اسناد  یا  سند  احتماال  و  وجه نامه  بالفاصله  تواند 

که    اما بحث استقالل ضمانت نامه های بانکی مطرح میشود که منظور این است  .(1393)تراشیون؛ مطالبه شده را دریافت کند

ناشی از قرارداد پایه استناد کند یعنی اگر شروط مزکور در ضمانت نامه تحقق پیدا کرد ذی نفع حق  بانک نمی تواند به ایرادات  

وصول خسارت بدون نیاز به ارائه دلیل دیگری مبنی بر ضمانت خواه را دارد و بانک هم نمی تواند به ایرادات قرارداد پایه استناد 

وقی ضمانت نامه بانکی را تا حدی شبیه به اسناد تجاری دانسته اند اما ای از نویسندگان حقی ایران عده  در نظام حقوق  .کند

 .  (1375محبی؛)نکی ماهیتی توافقی و ارادی دارد دند که اصل استقالل ضمانت نامه با برخی دیگر معتق

 URDG 758مه های بانکی را تحت عنوان  که نسخه کامل تری از مقررات یکنواخت ضمانت نا  2010اتاق بازرگانی در سال  

راجه به اصل استقالل ضمانت نامه بانکی چنین گفته شده: ضمانت نامه بانکی طبیعتا از رابطه پایه و    5منتشر کرد که در ماده  

من  از درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است و رابطه پایه هیچ ربطی به ضامن ندارد و ضامن ملتزم به آن نیست و تعهد ضا

 5.  ابع ادعاها و دفاعیات ناشی از هیچ رابطه دیگری غیر از رابطه بین ضامن و ذی نفع نیستت  ،به پرداخت مبلغ ضمانت نامه

 

 
5 Affaki, Georges, Good, Ror, (2011), Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758, Paris, ICC Publication, p 239 
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 دستور موقت استثنائی بر اصل استقالل: 

می کند اصل  هنگامی که ذی نفع وجه اعتبار را از بانک مطالبه    .اصل استقالل بر نحوه اجرای تعهدات بانک هم تاثیر می گذارد

  . بانک را از اینکه بررسی کند آیا واقعا ذی نغع براساس قرارداد پایه استحقاق مطالبه دارد یا خیر منع می کند  ،استقالل اعتبار

مقابل   بانک در  بانک بدهد و  به  را  پرداخت وجه  بتواند دستور عدم  اختیاری نیست که  اعتبار دارای چنین قدرت و  متقاضی 

از تقلب در معامله و یا جعل و تزویر در اسناد می تواند با توسل   ت آگاهی و متقاضی در صور .فی نداردلیچنین دستوری هیچ تک

 .  (1387)مسعودی؛رداخت یا دستور توقیف وجه را کند تقاضای صدور قرار موقت منع پ  ، به دادگاه صالح

د زیرا طبیعت  انک از پرداخت ضمانت نامه باشاما در یک دیدگاه می توان گفت که صدور دستور موقت اصوال نمیتواند مانع ب 

بی قید و شرط بوده و هنگامی که ذی نفع درخواست پرداخت یک ضمانت نامه بی    ،ضمانت نامه بانکی بر پایه توافقات طرفین

نف از ذی  بیشتری  پرداخت کند و نمیتواند درخواست توضیح  را  نامه  فورا وجه ضمانت  باید  اصوال  بانک  ع قید و شرط میکند 

خودداری کند ممکن است به پرداخت خسارت محکوم شود اما اگر به حکم دادگاه از پرداخت وجه   و اگر بانک از پرداخت  .بکند

براساس نظری که در رویه قضایی و داوری بین المللی مورد   .(1395)بشیری و همکاران؛شده باشد آن گاه مسئولیتی ندارد  منع

ن بانکی پذیرش قرار گرفته در مورد ضمانت  ن  ،امه های  القاعده  آنکه  علی  اجابت شود مگر  باید درخواست صدور دستور موقت 

 . (1395)مسعودی؛وقوع تقلب به دادگاه ارائه شود  احتمال شانه های قوی دال بر وقوع تقلب یان

اعد آیین ی طبق قودر موارد  .اما در رویه قضایی ایران در فرض های مختلف رویکردهای متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است

دادرسی مدنی عمل شده و دادگاه ها به محض آنکه ضمانت خواه منع پرداخت ضمانت نامه را در قالب دستور موقت درخواست 

از پرداخت  در صورت جمع شدن شرایط عمومی د  ،می نماید ستور موقت بدون توجه به اصل استقالل تردیدی در جلوگیری 

 (1398)گروئی؛صدور دستور موقت مخالفت شده است ه دلیل با درخواست نمی نماید و گاهی نیز بدون ارائ

 

 نامه   مطالبه ضمانتشرایط 

 چون بانک بعنوان ضامن معتبراسـت ومزیت اصلی برای ذینفع است    یعنیست  ضمانت نامه بانکی یک تعهد غیرقابل برگشت ا

  . سررسید ضمانت نامه پابرجاست وتـا  از بزنـداز تعهـد خـود سـر بـ  ،نامه    ضامن نمی تواند بعد از تعهد و قبول ضمانت بانـک

 یک  پایه از مطابق متن ضمانت نامه به ذینفع متعهد است ورابطه  امن فقطاستقالل ضمانت نامه گویای این مطلب است که ض

نک نمـیتوانـد ادعاهـای  با   ذینفع نقش ندارند و سو ورابطه اعتباری ازسوی دیگر هیچ کدام در تعهد مستقل ضامن نسبت به

ذینفع   یا اینکه  ، از انجام تعهدات خود قصور ورزیده یا نه  این مسئله که ضمانت خواه.  بگیرد ناشـی از قـرارداد اصـلی را در نظـر

بنابراین وقتی شرایط   .بانک ارتباط داشته باشد موضـوعی نیسـت کـه بـه  ،سارت است یانهبموجب قرارداد مستحق دریافت خ

خواه  دریافت وجه ضمانت نامه می شود والزامی برای وی وجود ندارد که قصورضـمانت ت نامه تحقق یابد ذینفع مسـتحقضمان

اثبات برساند انطباق می    .(1382،  )مسعودی  را به  به بررسی ظاهری اسناد جهت تشخیص انطباق یا عدم  چرا که بانک فقط 

نیز در    URDG 2010مقررات    19ماده    .اد و یا جعلی بودن آن ها نداردپردازد و وظیفه ای به شناسایی اعتبار و صحت اسن

آیا  میگیرد که  تصمیم  تقدیم شده  براساس مدرک  فقط  داشته که » ضامن  مقرر  زمینه  با شرایط    همین  اسناد  صورت ظاهر 

پرداخ بانک حق  باشد  اسناد مطابقت داشته  بنابراین در صورتی که  یا خیر؟«  نامه مطابقت دارد  بانک    .ت داردضمانت  اگر  اما 

حق   ، در صورتی که زمان ضمانت نامه خاتمه نیافته باشد ذی نفع اقدام به رفع نقیصه کند ،اسناد را به دلیل عدم انطباق رد کند

 .  (1398گروئی؛) .اخت داردپرد
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ابراز قصد و  ابهام باشد و نباید   نامه باید منجز و بی  مطالبه ضمانت   . نفع وجود داشته باشداراده ذی هیچ تردیدی در خصوص 

بانک که ضمانت به  امر  این  بیان  را به خواه تعهدات  بنابراین صرف  پایه  رابطه  از  به معنای مطالبه    ناشی  نداده  انجام  درستی 

 .  نامه محسوب نمیشود ضمانت

ه مطالبه همراه با  صرف مطالبه را کافی نمیداند و الزم دانسته ک  ،»عندالمطالبه های  یکنواخت مربوط به ضمانتنامه  مقررات»

این مطلب پایه تخطی کرده است  باشد که ضمانت  بیان  رابطه  از تعهداتش در  از کدامیک  این مطلب.  خواه  میتواند در   بیان 

باشد همان متن   یا مدرک دیگری  ماده(درخواست وجه ضمانتنامه  الف  اساس بر15) . بند  تابع    تمامی ضمانتنامه  ،این  های 

بازرگانی  اتاق  موجهضما   ،قواعد  درخواست  اولین  با  میشوند نتنامه  طرفین  .  محسوب  که  دارد  تصریح  یکنواخت  مقررات  البته 

در تصریح  با  مقر  ،ضمانتنامه  میتوانند  را  قاعده  این  بدخالف  کافی  را  مطالبه  مطلق  و  داشته  ماده  ))  انندر  ج    . ((15  بند 

 ( 1392)سلطانی؛

درخواست   ،در صورت فرض سکوت ضمانت نامه در خصوص وسیله مطالبهحتی   .این مطالبه باید به طریقی به بانک ابالغ شود

وجه به صورت شفاهی و با رعایت قانون حاکم بر ضمانت نامه امکان پذیر است هرچند که با توجه به مشکالت اثبات مطالبه 

نامه به طور ضمنی  اصوال مطالبه وجه ضمانت .به صورت مکتوب انجام دهد ذی نفع ترجیح می دهد که در خواست را ، شفاهی

و بیان علت مطالبه اصوال ضرورتی ندارد جز در صورت قید    . بیانگر عدم رعایت شرایط مقرر در قرارداد پایه توسط متقاضی است

   .موضوع در سند ضمانت نامه

مطالبه  کند بلکه بانک پس از دریافت  پرداخـت بایـد  ضـامن به این معنا نیست که ذینفع هر وقت درخواست کنـد بانـک

 :باشد هکه باید دو ویژگی داشت. میکند پرداخـتنامه  ذینفغ ضمانت به منطبق وجه را

 دهد  به بانک ارائه یا اسناد درمتن ضمانت نامه را  همان سند-

 .  (1382)مسعودی؛  ستاعتبار ااینصورت فاقد  شود درغیر تاریخ انقضا به بانک ارائه حداکثر تا-

 

 ک )ضامن( زمان آغاز و خاتمه تعهد بان

 آغاز تعهدات: 

  که مقرر کرده هنگامی که ضمانت نامه از کنترل ضامن  4در مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه طبق ماده  

 1خارج شود صادر شده تلقی می گردد

صادر شده    ، سلیم شدمحض اینکه ضمانت نامه به متقاضی یا نماینده وی ت  هآمده که: بنیز    843در الیحه قانون تجارت رد ماده  

ارسال ضمانت نامه برای متقاضی یا نماینده وی نیز در    .محسوب می گردد مگر اینکه در ضمانت نامه به نحو دیگری توافق شود

   .حکم تسلیم است

 خاتمه تعهدات:

 امه بانکی آمده: دستور العمل ناظر بر ضمانت ن  8طبق ماده 

 ا تاریخواقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد ی  -1

ایرانی انتشارات کمیته    ،ترجمه فریده تذهیبی  ،2010مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه تجدیدنظر سال   -2

 .  28ص ،1389 ،تهران ،چاپ اول ،اتاق بازرگانی بین المللی 

 به موجب اعالم کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن -3
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 ضمانت نامه به صفر برسد  ، که بر اثر صدور اصالحیه های کاهش وجه ضمانت نامه هنگامی -4

 ت به صفر برسدهنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخ -5

   .متعهد را از پرداخت ابرا کند ضمانت نامه منقضی می شود ، همچنین زمانی که ذی نفع ضمانت نامه

  24  ماده  . .شد  خواهد  بانک از مسئولیت بری   ،باشد  نامه را مطالبه نکردهانتروشـن اسـت که اگر ذینفع در تاریخ مقرر وجه ضم

 :کنداین زمینه تصریح می در المللیبازرگانی بیناتاق   یکنواخت  مقررات 

نامه و یا  ضمانتنگهداری    ،پذیرفته باشد   پایان  دیگر  الغـاء و یا به گونه  ،سررسید  ،نامه بر اثر پرداختهنگامی که اعتبار ضمانت»

  ، المللیدر رویه بازرگانی بین  .«نمایدی ای برای ذینفع حفظ نمنامهبر اساس ضمانت  حقی  گونه هیچ  ،آن  هایاصالحیه   از  هر یک

از گشایشبانک انقضاء که قابل مطالبهنامهضمانت  ها و صادرکنندگان کاال و خـدمات  یا    صرف درخواست   به   های بدون تاریخ 

پرداخت بر اساس گواهی شـخص ثـالث بـاشند قاب نامحدود  مدت  اگر    بنابراین  .(1382) شهبازی نیا؛    نمایندخودداری می  ،ل 

نامه با  ضمانت"است  ( و در آن ذکر شده25است )بندمقررات جدید این موضوع را در نظر آوردهباشد و تاریخ انقضا نداشته باشد  

   ". شودمی گذشت سه سال از تاریخ صدور آن منقضی

نخست شرایط ضمانت    ،ندک نامه کمک میگیری بانک برای پرداخت یا عدم پذیرش پرداخت تحت ضمانتآن چه که به تصمیم

اگر هر دوی اینها در    .گیرداست که به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می  URDG  ،نامهدر صورت سکوت ضمانت  ، نامه؛ دوم

المللی در  ها و استانداردهای رایج بینکند از رویهها را تشویق میید بانکداران و دادگاهمورد موضوعی سکوت کنند مقررات جد

تشکیل    ICCهای  ها و حکمتصمیم  ،ها ها که از عرف محلی و کنوانسیون این رویه  .های عندالمطالبه کمک بگیرندهنامضمانت

 6.  روندکار میها بههام در دادگاهاما برای رفع موارد اب ، اندصورت قانون در نیامدهبه ، شوندمی

 

 ضمانت نامه:  و انتقال  تمدید مدت

  ،یابد ولو آنکه قرارداد پایه یا تعهد مورد تضمینتعهد ضامن)بانک گشایشگر(نـیز خـاتمه می  ،نامهمدت اعـتبار ضـمانت  خاتمه  با

و هم در کـشورهای تـابع نظام  الم حـقوقی کامندارای نـظا  این اصل هم در کشورهای.  دهنوز به حالت اجرا درنـیامده بـاش

رومی بانکد-حقوقی  رویه  و  است  پذیرفته شده  کـامال  بینژرمـنی  دقیق محدودیتاری  رعایت  بر  که  نیز  و  المللی  زمانی  های 

 .  (1382شهبازی نیا؛) کند می اصل یاد شـده را تـصدیق ،دارد تأکید  تـاریخ سـررسید تعهدات مالی

مخالفت ضمانت خواه یا بانک صادرکننده مواجه شود می به تمدید مدت ضمانت نامه دارد و با  ه ذی نفع تمایل  در صورتی ک

که رویه قضایی عبارت » تمدید کن یا بپرداز« را مطالبه منجز ضمانت نامه    . تواند مطالبه وجه ضمانت نامه را درخواست کند

اقع پیشنهاد تمدید  در و  . استفاده ای متعارف از ضمانت نامه تلقی میکند  تلقی می کند و چنین تقاضایی را راه حلی قانونی و 

کما این که    .امتیازی برای او است  ، بیش از آن که فشار و اجباری ناروا بر ضمانت خواه باشد  ،ضمانت نامه به جای پرداخت آن

ارائه این پیشنهاد توانست بدون  معموالبرای مدت    .(1392)سلطانی؛   ماید وجه ضمانت نامه را مطالبه ن  مستقیما  ، ذی نفع می 

صادرمیگر ذینفـع  و  دد یکسال  سـپری شـدن  در سررسـید  از  اعتبار ضـمانتنامه قبـل  توانـد  مدت  درخواسـت    ازبانـک  مـی 

و حداکثر    6،  3نامه شده باشد و به مدت هایی  بانک متعهد به تمدید ضمانت    درمتن ضمانتنامه مشـروط بـه اینکـه  تمدیدکند 

گرددیکسا می  تمدید  دیگر  باشد  .ل  تمدید  قابل  نامه  کتبـی  چنانچه ضمانت  روز سررسـید درخواسـت  پایـان  تـا  ذینفع  اما 

 
6 http://economistsbank. blogfa. com/post/41 
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  ضمانت نامه هیچ حقی ونگهداری اصل الشه   ضمانت نامه باطل میگردد  ، مبنی برتمدید یا مطالبه وجه به ضامن ارسال نگردد

کرد نخواهد  ایجاد  نفع  ذی  ن   . برای  ضمانت  سررسـیدچنانچه  از  قبـل  تـا  ذینفـع  اگـر  حتـی  باشـد  تمدیـد  قابـل  غیر   امه 

از انقضایمط تنهـا درصـورت  درخواست تمدید را به ضامن ارسال کند ضمانتنامه باطـل مـی گردد  البه منطبق وجه تا قبل 

نامه  اما در خصوص    .(1382)مسعودی؛    محفوظ خواهد ماند  سررسید حقوق ذینفع درخصوص این ضمانتنامه انتقال ضمانت 

و واگذاری عواید است  33بندباید گفت مطابق   انتقال  قابلیت  به  اسنادی و مربوط  اعتبار  از مقررات  برگرفته  مقررات  در    . این 

ضمانتنامه را بنا به درخواست ذینفع اولیه در  ضمانتنامه قابل انتقال )درج صریح عبارت قابل انتقال در متن ضمانتنامه( ضامن  

که در گذشته مجاز بود اکنون مجاز    "قابل انتقال"ی  نامه  همچنین انتقال بخشی از ضمانت  . نفع جدید قرار می دهداختیار ذی

در مورد  . شد مگر آن که به روشنی با انتقال موافقت کرده با  ،نیست و ضامن حق دارد از پذیرش درخواست انتقال خودداری کند

البته موافقت ضامن    . ی را که نسبت به آنها حقی دارد به شخص ثالث واگذار کندتواند هرگونه عوایدذینفع می  ،واگذاری نیز

را می واگذاری  به طرف  پرداخت  از  به ضامن حق خودداری  موافقت  این  نبود  و  است  عواید الزم  واگذاری  ها  طرف  .دهدبرای 

 7.  زام مذاکره کنندتوانند برای حذف این المی

 

 تعیین شرط در ضمانت نامه 

ن خالف ضمانت  سازد  معلق  را  وجه  خودکار  پرداخت  که  شرطی  تعیین  صورت  در  و  هستند  تضمین  وسیله  ابتدا  در  ها  امه 

مقتضای ذات عقد و در نتیجه باطل و مبطل تلقی میشود البته در اینجا سند مزبور به مفهوم اخص نیست و ممکن است سند  

 ضمانتنامه نشات میگیـرد  ت نامه از ماهیت مستقل بودنغیرمشروط بودن ضمان  . (1392؛سلطانی  )معتبر دیگری محسوب شود

درمتن ضمانت نامه درج نشده باشد ) قابل   مستقیما  رداد پایه ( درصورتی که رج در قراوبه بیان ساده تر ازآنجا که شروط مند

نامه نیست ضـمانت اما باید توجه تسری به ضمانت  نامه    نامه را بی قید وشرط می نامند   بـه طورخـاصداشت که ضمانت 

 .  ( 1382)مسعودی؛   وهرنوع ابزار تضمین به طورعام ابزارهایی مشروط هستند

 

 داد پایه و تکیلف بانک صادرکنندهقرارتغییرات در  

مبنی بر اینکه  گنجانندمـی را شـرطی ، کنندالمللی صادر میهایی که در جریان بازرگانی بیننامهها در متن ضمانتمعموال بانک

امه صادره نخواهد  نطبق ضمانت  بانک  تأثیری بر حـقوق و تـعهدات  ،ات و تغییرات قـرارداد پایـه بـین اصـیل و ذیـنفعاصالح

درج چـنین عـبارتی واقـعا ضرورت ندارد و در صورت عدم    ،پایه  قرارداد  نامه بانکی ازبا توجه به اصل استقالل ضمانت.  داشت

  نامه نیز در این چنین اصالحات و تغییراتی مادام که متن ضمانت  ،ها نامهبـر ضـمانت  حـاکم  ذکر آن هم طـبق قـواعد حـقوقی

اما ظاهرا به نظر   .(1382شهبازی نیا؛ )  نامه نخواهد گذاشتتأثیری بر روابط ناشی از ضمانت  ،توافق بانک تغییر نیافته  با  راستا 

پ  یا مورد معامله در قرارداد  به پرداخت    ،ایه اشتباهی رخ دهد و سبب بطالن آن شودمی رسد که اگر در شخص  تعهد بانک 

چرا که قصد    .اعالم نماید باطل  ضمانت نامه را    ، ی متعهد اصلیدادگاه می تواند به تقاضاو    .استمطابق این اسناد نیز بی دلیل  

تعهد بانک مستقل از تعهد    تضمین اجرای تعهدی بوده که متعهد اصلی بر عهده دارد هرچند که  ،مشترک طرفین این اسناد

ستقالل این اسناد از قرارداد پایه بانک نمی تواند به  به دلیل ا  اما   . ی میان این دو تعهد وجود نداردمبنایی است و رابطه مستقیم

 
7 http://economistsbank. blogfa. com/post/41 
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به    در نتیجه این اسناد تا زمانی که  .این بطالن در برابر ذی نفع استناد کند و در صورت مطالبه ذی نفع مکلف به پرداخت است

مانند باقی می  باشد همچنان معتبر  نشده  اعالم  باطل  دادگاه  از سوی  اصلی  متعهد  عبارت دیگر    .(1378)غمامی؛  تقاضای  به 

بر رابطه بانک و ذی نفع اصوال    ، به دلیل استقالل اسناد بانکی از قرارداد پایه  ، ایرادات وارد بر تعهد اولیه ناشی از قرارداد مبنایی

د بر این امکان را به متقاضی می دهد تا در دادگاه با استناد به ایرادات وار  ،ما خصیصه ضمانتی این اسناد ا  ، اثرگذار نمی باشد

قرارداد پایه و اثبات مطالبه من غیر حق ذی نفع این اسناد را باطل کند و مانع پرداخت وجه اعتبار توسط بانک به ذی نفع  

   .گردد و یا وجه پرداختی به ذی نفع را مسترد کند

 

 نک صادر کننده در وقوع قوه قاهره مسئولیت با

قرارداد    به عبارتی اگر فورس ماژور موقت باشد   .اثر فورس ماژور همان ناممکن ساختن اجرای قرارداد به طور دائم یا موقت است

  . نحل می گردد و تعهدات مندرج در آن تا رفع حادثه فورس ماژور معلق می گردد و چنان چه این اثر دائمی باشد قرارداد م

حسین  ،)صفایی ماژور   URDG 758  26ماده    .(1364  ،سید  فورس  مدت  در  بانکی  نامه  ضمانت  اگر  که  کند  می  تصریح 

روز پس از اتمام فورس ماژور تمدید می شود و اگر فورس ماژور موقت باشد و پس از    30منقضی شود ضمانت نامه به مدت  

آن نش  ،اتمام مدت  نامه منقضی  باشدسررسید ضمانت  اسناد  ،ده  مقابل  نامه  ،بانک در  دارا می   تحت ضمانت  را  تعهدات خود 

بانک نیز در قبال خساراتی که در   .در این صورت فورس ماژور باعث تعلیق اجرای تعهدات بانک می شود و نه انحالل آن  .باشد

از فورس ماژور به طرف مقابل وارد شده مسئ بانک ناشی  اجرای تعهدات  تاخیر در  ایجاد  نتیجه  بانک در  ندارد چرا که  ولیتی 

 .  (1398گروئی؛)نقشی نداشته و عدم انجام تعهد قابل انتساب به او نیست فورس ماژور 

در بیشتر  ، اما در صورتی که ضمانت خواه خواهان معلق یا منتفی ساختن حقوق ذی نفع در فرض رخداد حاالت قوه قاهره باشد

توانایی آنهاست و باعث درگیر شدن آنها  می شود چرا که احراز وقوع قوه قاهره خارج از    موارد با مخالفت بانک و ذی نفع مواجه

با توجه به تفاوت نظام    ،اما در صورت پیشنهاد اصیل  .در روابط پایه و ایجاد ابهامات در تعهداتشان در قبال ذی نفع می شود

دیق  در متن ضمانت نامه تصریح شود و یا این که مصا  الزم است موارد دقیق آن  ، های حقوقی در مفهوم و مصادیق قوه قاهره

 .  (1382)شهبازی نیا؛ بوطه در قرارداد پایه تعیین گردد قوه قاهره با ارجاع به ماده مر

 

 نتیجه

منتشر و در    1992اتاق بازرگانی مقررات متحدالشکل در مورد ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی را برای اولین بار در سال  

نامه ها   .به روز رسانی کرد  URDG 758تحت عنوان    2010سال   بنابر اصل استقالل ضمانت  بانک صادر کننده    ،طبق آن 

ملزم به پرداخت وجه   ،و طبق اولین درخواست ذی نفع مطابق شرایط ضمانت نامه  بدون توجه به ایرادات ناشی از قرارداد پایه

وا باشد ضمانت خواه یا با توسل به دادگاه و گرفتن دستور موقت منع اگر مطالب وجه از جانب ذی نفع نار  .ضمانت نامه است

پایه مابین طرفین بنا به دالیلی باطل گردد به   و اگر قرارداد  . طرح دعوا علیه ذی نفع کند ،پرداخت و یا در صورت اخذ ناروا وجه

برابر این بطالن در  به  تواند  بانک نمی  از تعهد مبنایی  بانک  استقالل تعهد  استناد کند  دلیل  به عبارتی مادامی که    .ذی نفع 

البه ذی نفع  همچنان معتبر است و بانک در صورت مط  ،ضمانت نامه به تقاضای متعهد اصلی از سوی دادگاه باطل اعالم نشده

 . مکلف به پرداخت وجه است
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ماژور فورس  وقوع  صورت  در  بانک  میشو  ،تکلیف  قرارداد  انحالل  موجب  باشد  دائم  صورت  به  طبق  اگر  و   URDG 758د 

نامه   تعهدات    30ضمانت  و  قرارداد  تعلیق  موجب  باشد  به صورت موقت  اگر  و  تمدید می شود  ماژور  اتمام فورس  از  بعد  روز 

بانک طبق ضمانت نامه مسئول   ،شود و در مدت زمان بعد از رفع فورس ماژور تا مدت سررسید ضمانت نامه  مندرج در آن می

 . ندارد چرا که در وقوع فورس ماژور نقشی نداشته استید ضمانت نامه بانک مسئولیتی است اما بعد از انقضا سررس

رویه    .جرایی که به طور ماهوی به آن پرداخته باشد وجود ندارددر قانون ایران در رابطه با ضمانت نامه های بانکی قانون الزم اال

کی اتخاذ نشده و در این خصوص رویه ای نا هماهنگ وجود  قضایی ایران موضع یکسانی در قبال اصل استقالل ضمانت نامه بان

قضایی و داوری بین المللی  دارد چرا که در مورد دستور موقت به منع پرداخت وجه که استثنایی بر اصل استقالل است در رویه 

 .  تفاوتی دیده میشودپذیرفته شده اما در رویه قضایی ایران رویکردهای م   ،در صورتی که دالیل قوی دال بر وقوع تقلب باشد 
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