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Examining the guarantee contract in the common law legal system 

 

Abstract 

In transactions, individuals use collateral to secure their rights, one of which is the 

guarantee contract, which is used in almost all societies. Both Islamic and common law 

systems This legal institution has dealt with and determined the works according to their 

legal principles. In Iranian jurisprudence and law, the necessity of applying a guarantee 

contract is to be a carrier of dhimma, during which dhimma is the subject of annihilation 

and dhimma is engaged to the guarantor against the content of crushing. In this case, 

with the conclusion of the contract, the obligation of the subject has not been removed, 

but the obligation of the guarantor, along with the subject of the opposition in front of 

the content of the crusade, is engaged in seeking him. He examined the effect of the 

contract, one is the relationship that we establish between the guarantor and the subject 

of the contract, the other is the relationship that arises between the guarantor and the 

subject of the contract, and finally the relationship that we establish between the subject 

of the contract and the subject of the contract. In the common law system, the effect of 

the guarantee contract is liability to liability, but in some issues arising from this 

contract, such as the passage of time, there is no consensus on the guarantee contract 

and a single procedure for this contract, such as Scotland. It has a different approach to 

the UK, Wales, Southern Ireland, the Republic of Ireland and the United States. The 

power of agreement and will of individuals in determining the effects of a guarantee, 

the causes of deterioration and dissolution, the rights governing bankruptcy, the 

performance of debt by the non-debtor without the debtor's permission, The legal system 

is about this contract. 
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 چکیده

در معامالت، افراد به دادن یا ستاندن وثیقه برای اطمینان خاطر از رسیدن به حق خود استفاده می کنند که یکی از این 

 به  اسباا،، ققد مبمان اسب  و یقریاا در یمامی موامز از ان اسبتفاده می هبودو ر دو نقاق حقوالی اسبالمی و کامن ا

بررسبببی این ن باد حقوالی خرداختبه و ببا یومبه ببه مابانی حقوالی خود ببه یعیین اثبار خرداختبه انبدو در فقبه و حقو  ایران،  

االتضای اطال  ققد ممان، ناالل بودن ذمه اس  که در طی ان ذمه مضمون قنه بری و ذمه به مامن در مقابل مضمون 

ه بودن اثر اطال  ققد مبمان می باهبد که در این ربورت با  له مشبوو  می هبود و در سبایر مبا س اسبالمی، مب  ذم

انعقاد ققد، ذمه مضبمون قنه بری نشبده بهکه ذمه مبامن نیر در کنار مضبمون قنه در مقابل مضبمون له برای طهس وی،  

ی مشبوو  می هودودر این ققد می یوان الالل به سه نو  از رواب  هد و احکاق را با یومه به اثری که از ققد حارل م

هببود بررسببی کرد،یکی روابهی که ما بین مببامن و مضببمون له ایواد می هببود و دی ری روابهی که بین مببامن و  

مضبمون قنه به ومود می اید و در اخر    روابهی که ما بین مضبمون له و مضبمون قنه امکان برالراری ان  دب ودر  

بعضبی از مدبالل ناهبی از این ققد، مانند مرور  نقاق حقوالی کامن ا، اثر ققد مبمان مب  ذمه به ذمه می باهبد ولی در 

زمان در مورد ققد مبمان ایااد نقر و رویه واحدی ندبا  به این ققد ومود ندارد، م ال کشبور اسبکایهند رویه ای  

متفاوت با کشبببور ان هدبببتان، ولر، ایرلند منوبی، مم وری ایرلند و امریکا در این مورد داردو  الدرت یوافق و اراده  

یعیین اثار مبمان،اسباا، زوا  و اناال  ،حقو  حاک  بر ورهبکدبت ی، ایفای دین از مانس میر مدیون  اهباا  در 

بدون اذن مدیون، مانای رمو  مببامن به مضببمون قنه و مفا یمی که هببایه به ققد مببمان  دببتند، از ممهه موارد  

 اختالفی دو نقاق حقوالی در مورد این ققد می باهدو 

 ممان، نقاق حقو  کامن اوققد، ققد کهیدواژه:  
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 مقدمه

ببا یومبه ببه افرایو روز افرون رواب  حقوالی فی مبابین افراد مبامعبه و ببه ومود امبدن داین و مبدیون در الرارداد  بای 

ماتهف ،  مواره این مدبلهه ومود داهبته ودارد که ایا مدیون می یواند در موقد مقرر دین خویو را خرداخ  نماید 

خیر ؟ بدین ساس الال از خیدایو دین مقدس اسالق و  مچنین  در حقو  اسالمی و به یاز ان  در حقو  ایران و یا  

نیر در حقو  کامن ا ققدی بناق مبمان هبکل فرفته اسب  و را را به  مه ن رانی  ا خایان داده اسب  ولی متاسبفانه  

یده ای در حا  حامبر برای افراد مامعه بومود  برداهب   ای ماتهف از این ققد و اثار متفاوت  ان، مشبکالت قد

اورده که  مومس یشبببکیبل خرونده  ای متعبدد در ماباک  و ایوباد خ بببوم   ا به طر  ماتهف و قدیده در میبان  

اهاا  مامعه هده اس و ممان در لو  به معنای التراق اس  و در ارهالح حقوالی، ققد ممان،ققدی ازق اس   

ن ،  میان  مضبمون له و مبامن منعقد می هبودو کفیل به ما  را مبامن ، رباحس  که برای مبمان  دین هبام مدیو 

ما  را مضبمون له و کدبی که ما  بر ق ده او اسب  را مضبمون قنه می فویندو   فق ای امامیه معتقد  دبتند که ققد 

مضبمون قنه  مبمان مومس نقل ذمه به ذمه می هبود ولی فق ای ا ل سبن ، اثر ققد مبمان را مب  ذمه مبامن  به ذمه 

می دانند و حقو  مومبوقه ایران اربل را بر مبمان نقل به ذمه به ذمه الرار داده اسب و از دیدفاه فقه هبافعی ، مبمان 

از مب  با یضبمین اسب  زیرا ذمه مبامن برای یضبمین حق اسب  و ذمه مضبمون قنه با مبامن بری نمی هبود بهکه حق  

رمو  به  رکداق از ان  ا که باوا د ازاد اس و در حقو   در ذمه مضمون قنه و مامن ثاب  اس  و مضومن له در  

ان هدتان که دارای سیدت  حقوالی کامن ا می باهد ققد ممان را به الراردادی که در ان مامن، یع د الابل ایفایی را 

ن  در در برابر طرف دی ر الرارداد،برای مدیون  که مدببلو  اولیه  اسبب ، به ق ده می فیرد واثر ان الراق ثانوی مببام

ایفبای یع بد خرداخب  بوده  کبه ببا مف وق ماران خدبببارت رابهبه ای بدبببیبار نردیب   دارد و برای یمیر مف وق ماران  

خدبارت از مبمان  دو  یفاوت بیان هبده اسب  ، او  اینکه  یع د به ماران خدبارت در ربوریی که الرارداد اربهی  

می   "ققد مببمان که در حقو  کامن ا حتما  ربباین نااهببد می یواند رببایین یهقی  هببود و دوق اینکه بر قک 

بایدب  مکتو، باهبد،یع د به ماران خدبارت می یواند میر نوهبته باهبد و در حقو  اسبکایهند نیر رویه ماننند حقو   

 ان هدتان اس و

 پیدایش نظام حقوقی کامن ال 

د    میالدی و سبههه نورمن  ا  نقاق حقوالی کامن ا در ان هدبتان سباخته هبدو ریشبه  ای یاریای این نقاق به الرن یاز

بر این کشببور باز می رددو در این دوره، دادفاه  ای هببا ی با ارای خود، بنیان  ای نقاق  کامن ا را ایواد کردند  و  

نمایندفان اربهی حقو  کامن ا، کشبور  ای ان هدبتان، ولر و امریکا می باهبندو حقو  کامن ا نیر دوره  ای ماتهفی 

میالدی( با یشبکیل دادفاه  ا و اربو  ان باف، نقامی مکمل   18یا  15ه در دوره  ایی از ان)الرن را طی کرده اسب  ک 

در کنار ان ایواد هبدواز الرن نوزد   میالدی به بعد، کامن ا با یوسبعه الوانین به حیات خود ادامه داده اسب و در  ر 

  و بیو از یاکید بر الواقد ما وی و قادانه حا ، حقو  کامن ا، بر خایه ارای دادفاه  ا و هبیوه دادرسبی هبکل فرف

بر طر  دادرسبببی یباکیبد می کرد، الاتبه امروزه یومبه ببه الوانین  و مقررات افرایو یبافتبه اسببب  و بنبابر این بر خالف 
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ی ور معمو ، کامن ا، حقو  ماتنی بر قرف نید  بهکه خایه  ای ارهی ان، ارا و قرف  ای الضایی اس و)ره خی ،  

 )61قه  حقو ، حدن، مقدمه 

 معنای لغوی ضمان در نظام حقوقی کامن ال

 contract of می باهبد و ققد مبمان را  suretyship و     guranteeدر این نقاق حقوالی مبمان معاد  واژه 

guarantee    یا suretyship  (می نامندوoxford dictionary of law, p288     و کشببباورز، ب من، فر ن

 (231و    106ان هیدی به فارسی، حقوالی  

ققد مبمان در نقاق حقوالی کامن ا اینچنین یعریف هبده اسب  که: ققد مبمان ققدی ثانوی)یاعی( اسب   که در ان 

 trevor c.hartley, theهبام)مبامن( مدبلو  دین دی ری که ان هبام مدیون اربهی اسب ، الرار می فیردو)

law of suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern 

Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p4) 

ققد مبمان یضبمینی : از ققد مبمان این ننین یعریف هبده اسب  که black law dictionaryدر فر ن  حقوالی  

ونه نیر یعریف هبده اسب   اسب  که ی  الرارداد و یا الانون بر ق ده دی ری الرار می د د و  مچنین ققد مبمان این 

 (وblack law dictionary,p772 ,773که یوافقی اس  که طی ان یع دی یضمین می هودو)

ذکر ی  نکته در این  مین ابتدای ابااث مبروری اسب  و ان این که  مان ونه در هبناسبایی نقاق حقوالی کامن ا 

نقاق حقوالی امریکا و  مچنین ایرلند منوبی و   متبکر هبدی ، نقاق حقوالی ان هدبتان و ولر و در بدبیاری از م ات با

در خ بو  ققد مبمان و بدبیاری دی ر مااح  و مدبالل حقوالی،  ما ن ی کامل  با   مم وری ایرلند و اسبکایهند

یکدی ر دارند و  به خ بو  نقاق حقوالی ولر که قینا از خ بوربیات حقو  حاک  بر ان هدبتان خیروی می کند، خ  

ن دببتان را به قنوان م ببدا  ارببهی مورد با  الرار مید ی  و  ر کوا حقو  این کشببور با  در اینوا ما نیر حقو  ا

 حقو  سایر کشور ایی که از نقاق  حقوالی کامن ا خیروی می  کنند، یفاویی ومود داه ، به ان اهاره خوا د هدو

 ماا  ن ارق(ویژفی  ای ققد ممان در نقاق حقو  کامن ا 

امن ا نیر ی  ققد یاعی اسب :  در یعریف ققد مبمان  مانهور که اهباره کردی ، این  (ققد مبمان در نقاق حقوالی ک 1

مدبلولی  متع د اربهی دین را بر  (  guarantor)  ننین ففته می هبود که ققد مبمان الراردادی اسب  که در ان مبامن

د امدن ان  را داهبته  ق ده می فیرد که این الرارداد بانی دین اربهی می بایدب  مومود باهبد و یا طرفین  ال بد به ومو 

باهبند، خ  بنابر این  ومود ققد مبمان منوب به ومود ی  الرارداد اربهی اسب ، در این نقاق حقوالی، الرارداد اربهی  

می نبامنبد  و ببه طور کهی می یوان    secoundary contractو الرارداد یاعی یبا ثبانویبه را    primary contractرا 

 اد ایی که ما ی  یضمین کننده دارند، وابدته به ی  الرارداد ارهی  دتندوفف  که در حقو  کامن ا، یمامی الراد

( ققد ممان از ققود ارفاالی اس  که در ان نفز و ذی نفعی مامن مهرح نید   و در نقاق حقوالی کامن ا، مامن  2

نمی یواند از ققد مبمان سبودمویی کند به این بیان که افر مبامن در انعقاد الرارداد اربهی نقو داهبته باهبد و از  
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  نیدب  که این مورد در خرونده  سباین بر قهیه  الرارداد اربهی نفعی قاید  هبود، مبمان  مبامن در این مورد الاو 

  trevor c.hartley, the law of suretyship and indemnityمورد یایید الرار فرف و و)  1894فری، در سا   

in the united kingdom of great Britain and northern Ireland and Ireland, Luxembourg, 

1976, p4) 

نبد الابل و یبا بعبد از ققبد مبببمبان مومود هبببود کبه ببه ان مبببمبانب  دنابالبه دارد می  ( الرارداد اربببهی می یوا3

( کبه بنبا بر یعریفی کبه در ابتبدای  باب  داهبببتی ، امکبان ببه ومود امبدن ننین  continuing suretyshipفوینبد،)

 ممانی  دور از ذ ن نید  و

داد حتما می بایدب  مکتو، باهبد، یعنی  ( در این نقاق حقوالی، قوض برای دین باید ومود داهبته باهبد و این الرار4

اینکه ققد مبمان در نقاق حقوالی کامن ا ی  الرارداد یشبریفایی اسب ، که در مای خود مف بال مورد بررسبی الرار  

 (وoxford dictionary of law,p288و)خوا د فرف  

 ( مامن خ  از خرداخ  خدارت ها ی که ممان  کرده اس ، حق رمو  به وی را داردو5

حقو  کشبور اسبکایهند،  ویژفی  ا و الواقدی که ذکر هبد،  مانند کشبور ان هدبتان اسب  و یعریفی که از ققد در 

مبمان هبد و ویژفی  ای ان در حقو  اسبکایهند نیر اقما  می هبود منت ی اختالف در کاربرد واژه  ا در این مورد  

 ومود داردو

اسبتفاده می هبود  ولی در حقو  کشبور اسبکایهند که    suretyship در حقو  ان هدبتان  برای کهمه مبمان  از کهمه  

اسبتفاده می هبود و در   cautionary  obligation این کشبور    از نقاق حقوالی کامن ا خیروی میکند، از کهمه 

 استفاده می هودو  cautionerاز واژه  suretyحقو  کشور اسکایهند به مای واژه 

با  می هبود و لو   suretyship ان هدبتان، از ققد مبمان ذیل واژه    مچنین در متون کتا،  ای حقوالی کشبور

guarantee  (کمتر مورد استعما  الرار می فیردtrevor c.hartley,p4) 

برای لف  ققد    surtyshipما نیر نونکه حقو  ان هدبببتان را به قنوان  دبببته مرکری با  الرار دادی ، از  قنوان  

 ممان   استفاده می کنی و

 و (یفکی  میان ققد ممان از  یضمین ماران  خدارات )یضمین  ر نو  خدارت و مرام  و یاوان(ماا  خن

که به معنای یضبمین ماران خدبارات  احتمالی یاینده،   indemnityدر حقو  ان هدبتان، مف ومی ومود دارد به ناق  

( و از دی ر سبو  117  یضبمین  ر نو   خدبارت، مرام ، یاوان و یضبمین خدبارت اسب ) کشباورز، ب من،  مان،

در نقاق   indemnityکه به معنای ققد مبببمان اسببب  را داری ، حا  باید بانی  که  واژه ی   suretyshipمف وق 

  دارای مند معنی اسبب و   indemnityدر نقاق حقوالی کامن ا، واژه   حقوالی کامن ا دارای نه مف ومی می باهببدو

باهبد قاارت اسب  از  یع د به ماران خدبارت وارد بر ی  کاا یا هبام که  اولین معنی که وسبیز یرین ان نیر می 

دومین معنی   ماانی ان می یواند الرارداد یا حک  الانون باهبد، که یکی از م بادیق این یعریف، خود ققد مبمان اسب و
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سببومین   ه کردوقاارت اسبب  از یع دی که ین ا  با الرارداد به ومود می اید  که می یوان به ققد مببمان و بیمه اهببار

که مادود یرین یعریف اسببب  و زمانی که در الرارداد  ا به کار می رود، اهببباره به ققد   indemnityمعنبای لف   

مبمان دارد که در اینوا به معنای این اسب  که هبا بی اقما  یا بد ی دی ری را در انواق دادن کاری و یا ورود او  

ن خدبارات وارده به هبا بی که مبرر به او وارد هبده اسب  را می  در معامهه ای را به ق ده می فیرد و یع د مارا

در نید ؟    indemnityو   suretyship سوالی که در اینوا به ومود می اید این اس  که یفاوت دو لف    نمایدو

و با  ایا این دو لف  در نقاق حقوالی کامن ا، مترادف  دبتند؟ در خاسبم می فویی  که خیر، این دو لف  مترادف نیدبتند  

خود ی  الرارداد ارببهی اسبب   و از ققود یاعی   indemnity یکدی ر یفاوت دارند، اختالف ان ا این اسبب  که 

ی  ققد یاعی اسب  به بیان دی ر،  مانهور که اهباره کردی ، در نقاق حقوالی کامن    suretyship نیدب ، در حالی  

انون اسب  در حالی که یضبمین و یا ماران مرام ،  ا، ققد مبمان ی  ققد یاعی اسب  و یابز ی  الرارداد یا حک  ال

الاته خود حقوالدانان کامن ا نیر  از سردرفمی  که در  خود ی   الرارداد باااراله اس  و یابز الرارداد دی ری نید و

از دی ر سبو،  و (5ومود دارد سبان ففته اند) مان،     suretyshipبا واژه     indemnityخ بو  معنای سبوق  

در نقاق حقوالی    ( خیدا می کندوinsuranceدر معنای سبوق خود، هباا   بدبیار بیشبتری با بیمه )  indemnityواژه  

در معنای وسبیز خود بیمه را    هبامل می هبود    indemnityکامن ا ننین ففته می هبود که درسب  اسب  که واژه  

ا  نقری در این خ بببو  در نقاق ولی در معنای مادود خود، بین این دو مف وق یفاوت الالل  دبببتند افر نه ایف

حقوالی کامن ا ومود ندارد) مان( که دلیل این اس  که در نقاق حقوالی کامن ا، حقو  مربوب به یضمین خدارات  

و مرامبات  ببه خوبی اریقبای نیبافتبه اسببب  بر خالف حقو  مربوب ببه بیمبه و ققبد مبببمبان کبه از اریقبا کبافی برخوردار  

 اس و

 مدیونیت مشترک

یوافق می    eو   dدر این الدب  از مدیونی ،  ر کداق از مدیونین، موتمعا و با   ، مدیون به ی  یع د  دبتند، م ال   

می یواند    به مدیون ل هی مرامعه کند و یا به    cده دار بد ند  که در اینوا ی  دین  ومود دارد و   cکنند که به 

دار را   10نمی یواند بیو از   cو طهبس خود را وربببو  کنبد ولی  ر کداق از مبببامن  ا در ی  زمان رمو  کرده  

در این الدبب  از مدیونی ، افر یکی از مدیون  ا، دین را بدردازد،   ورببو  کند زیرا دین موموقا ده دار بوده اسبب و

ه وی  دی ری بری الببمبه اسببب  و در اینوبا مبدیونی  کبه دین را خرداختبه می یوانبد ببه انبدازه ی سببب   مبدیون  دی ر، بب 

افر در الرارداد    رمو  کند، زیرا مدبلولی  ان ا مشبترب بوده و  ر کدبی به اندازه سب   خود مدبلو  امرای یع د اسب و

 میران س    ر کداق از مدیونین  مشام نشده باهد، حک  به یداوی داده می هود) مان(

 مدیونیت مشترک و انفرادی

رب را داردو در این نو  از مدیونی ،دو یا نند نفر متع د می  این الدب  از مدیونی  بیشبترین هباا   به مدیون   مشبت

به رببورت   cیوافق کنند که ده دار به    eو   dهببوند که به رببورت انفرادی یا مشببترب دین را بدردازند، م ال افر  

ود را  به اینکه منفردا دین خ dیکی یع د   مدیونی  مشبببترب و انفرادی بدردازد، در اینوا سبببه نو  یع د ومود داردو

ببه اینکبه منفردا دین را بدردازد و در اخر یع بد  ردوی ان با کبه ببه ربببورت ممعی دین را    eبدردازد و دی ری یع بد  
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در این  و  خرداخ  کنند و در حقیق  در اینوا ی  دین وموددارد که به سبه ربورت الابل خرداخ  بوده اسب ) مان(

یع بد او ببه البال  مقباق وی منتقبل نمی هبببود و بهکبه یع بد ببه مبا، افر یکی از مبدیونین  الابل از ادای دین فوت نمبایبد، 

رببورت یکوا به ق ده مدیون دی ر الرار می فیرد اما در رببورییکه  ر  ر کداق از مدیونین که یع د را به  رببورت  

که به  در میران مدبلولیتی    مشبترب و انفرادی یقال کرده اند،  ر دو بمیرند، دین  ان ا به الال  مقامشبان منتقل می هبودو

ربورت مشبترب واالز می هبود، ممکن اسب  سب    ر کداق از مدیونین به مومس الرارداد یوییر کند و فرض یدباوی  

در ربوریی که مضبمون له، در  سب اق در موردی اسب  که در الرارداد میران سب    ر مدیون  مشبام نشبده باهبدو

د( ذمه مدیون  دی ر نیر خود به خود ماری هبده الرارداد مدیونی  مشبترب، ذمه یکی از مدیون  ا  را ابرا کند) ر ا کن

یهقی می فردد اما در ربوریی که دالن از مبمانتی که مبامن  ا به نفز او نموده اند ربرف نقر کند، این ربرف نقر 

افر مدیون در الرارداد ارببهی مهکف به  و (10مدببق  حق ارببهی که او در یع د ارببهی داهببته ناوا د بود) مان،  

مبامن نیر مکهف به خرداخ  نیدب  حتی افر مبامن   اسبتناد به قدق ا هی  مدیون اربهی در  خرداخ  وم ی نااهبد،

انعقاد الرارداد  اربهی بنماید باز مبامن می یواند دین را خرداخ  نکند، زیرا در الرارداد اربهی، مدیون ا هی  الانونی  

د مبمان می بایدب   مکتو، باهبد، در بنابر الانون یقهس  ا در نقاق حقوالی ان هی ، قق برای خرداخ  دین را نداردو

 حالی که این الراق سایر الرارداد ای ممان  ماران خدارت را در بر نمی یرد م ر اینکه ی رین هده باهدو

pro rata   در حقو  اسکایهند 

  اسب و این ومبعی  از سباخته  ای حقو  کشبور اسبکایهند اسب  که در این زمینه نیر با حقو  کشبور ان هدبتان متفاوت  

در واالز این ومبعی ، یعنی یدباوی در میران مدبلولی   ر کداق از مدیونین یا مبامنین، که در نند ربورت ممکن  

(در فرمبی که در الرارداد طرفین ی برین کرده اند که میران مدبلولی   ر کداق از ان ا  به ربورت  1  اسب  خیو ایدو

کداق از مدیونین مشبام نشبده اسب  یا به قاارت  ( در ربوریی که در الرارداد میران مدبلولی   ر 2  یدباوی اسب و

 اس و  pro rataدی ر، االتضای اطال  ی  الرارداد در میران مدلولی   ر کداق از مدیونین، 

solidum 

در این ومبعی ،  ر کداق از مبامنین یا مدیونین، متع د به خرداخ     این ومبعی  در حقو  کشبور اسبکالند  اسب و

اسب  لکن در ربوریی که دین دی ری را داده باهبد، می یواند به الدری که سب   مدیون    یماق دین یا امرای یماق یع د

حا  با یومه به انچه که ففتی ، در حقو  اسبکایهند افر طرفین نو  و میران مدبلولی    دی ر بوده، به وی مرامعه کندو

 ر کداق از مدیونین در  میشبود یعنی یدباوی در مدبلولی     pro rata بر  را ی برین نکرده باهبند،  مومبو  حمل 

ایفای دین یا انواق یع د و به بیان دی ر اربل بر این اس  که  ر مامنی به اندازه دینی که ممان  کرده اس  مدلو  

هبده باهبد یا اینکه الانون به ومود رابهه   اسب  و مدبلو  دین دی ری نیدب  م ر اینکه در الرارداد به ان ی برین

  (  gow,pp 21-22, glog and Henderson,p.35 ه یضامنی ی رین کرده باهدو) رب ب

 بیمه تضامنی 
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ومود دارد که به ان بیمه یضبامنی می فویندواین    guarantee insurance در نقاق حقوالی کامن ا، مف ومی به ناق 

نو  از یضبمین خود االدباق ماتهفی دارد که نند مورد از ان ا قااریند از  بیمه در الاا  رباد  ناودن فرد مدبتادق و  

بیمه برای یکمیل الرارداد و یا بیمه بد یو این سبه الدب  از بیمه از نقر مای اه االت بادی هبایه به ققد مبمان  دبتند)  

( و به نقر می رسبد که در اینوا بیمه نقو مبامن را در ماران خدبارت دارا می باهبد و  مان ونه که  11ان،   م

قهمای حقو  ان هدببتان نیر ذکر کرده اند، این االدبباق انعقاد بیمه از حی  نقو االت ببادی که برای ماران خدببارت  

ن به قنوان یاسبیدبی برای مهوفیری از ورود از  دارند، هبایه به ققد مبمان  دبتند زیرا در این نقاق حقوالی، ققد مبما

التاه بایدبتی خاطر نشبان کرد که در این نقاق حقوالی بیمه و ققد مبمان دو یاسبی     مبرر به مضبمون له یا داین اسب و

حقوالی متفاوت  دبتند و ی برین هبده اسب  که ققد مبمان ققدی اسب  یاعی و یع دی که از این ققد به ومود می  

سب  در حالی که یع د مدبلو  بیمه ی  یع د اربهی اسب ،  مچنین از دی ر یفاوت  ای بیمه و  اید ی  یع د یاعی ا

فق  ی  دین ومود دارد و افر مامن ان را بدردازد، دین   در ققد ممان، ققد ممان در این نقاق حقوالی قااریند از :

خرداخ  و دی ری یع د بیمه فر ،  سباال  اس  در حالی که در ققد بیمه دو یع د ومود دارد، یکی یع د بیمه فبار به

در ققد ممان، افر مامن و در روریی که بیمه فبار الادر به خرداخ  دین نااهد، وی یع د به خرداخ  را خیدا می کند

دین را خرداخ  کند، وی حق مرامعه مدبتقی  به مدیون را برای انچه که به قنوان مبامن خرداخته اسب  دارا می باهبد  

ر بیمه فر دین را خرداخ  کند، او ین ا به قنوان نماینده  حق دارد برای انچه که بیمه کرده اسبب   ولی در ققد بیمه اف 

به مدیون مرامعه کند) در ققد مببمان، رمو  مببامن مدببتقی  اسبب  و در ققد بیمه رمو  میر مدببتقی  و از با،  

که این الراق را مقرر کرده اسب (   ققد مبمان بایدبتی  مکتو، باهبد) بنابر  الانون مهوفیری از یقهس  نمایندفی اسب (و

در الرارداد ممان، افر ققد ارهی باطل باهد، الرارداد ممان نیر   در حالی که الرارداد بیمه می یواند حتی هفا ی باهدو

باطل اسب  ولی در بیمه، بیمه فر معموا متع د به  ماران خدبارت بنابر مومبو  بیمه اسب   افر نه که مدیون الانونا  

یشبایم اینکه ی  الرارداد از نقر ما یتی، ققد مبمان اسب  یا بیمه،  مواره اسبان    را نداهبته باهبدو  هبرای  مدبلولی  

نیدبب  و باید به ال ببد طرفین برای یشببایم ما ی  ققد مرامعه کرد و فاکتوری دی ر که باید برای یشببایم این  

ی مالی میان دو هبام مورد اسبتفاده  موارد مورد اسبتفاده الرار فیرد این می باهبد که ققد بیمه معموا در الرارداد ا

الرار می فیرد در حالی که مبمان ماتنی بر رواب  دوسبتانه میان مبامن و مدیون اسب ) ققد مبمان ماتنی بر احدبان  

اسب ( افر مه این مههس  مواره رباین نیدب  و  یا مانعی ندارد که ققد مبمان برای امور مالی میان طرفین منعقد 

 Sidney preston & raoul ب  دوسببتان بتواند دلیل بر انعقاد ان باهببدو) رب به هببود و دایل مالی و نه روا

366 , halsburys the laws of England -ed. 1967, pp 358 ndcolinvaux , the law of insurance,2

vol 22.insurance,pp 401-402   وcharlesworth,pp 262-264, , rowlatt,pp.9-11) 

 تشکیل عقد ضمانشرایط الزم برای 

ققد مببمان، از الواقد کهی حاک  بر معامالت  و مقررات معمو   مربوب به ایواد و الاو  برای  یشببکیل خیروی می  

کند و  مچنین از الواقد قمومی مربوب به ا هی  در معامالت نیر،  مانهور که در الواقد کهی معامالت مهرح اسبب   

واقد قمومی معامالت در اینوا ذکر هببود ولی ذکر مواردی که از  خیروی می کند افر نه که نیازی نیدبب  که  مه ال

 ا می  خاری برخودارند در اینوا خالی از فایده نید و
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 اهلیت

بنابر حقو  ان هدبتان، ربوار  فاالد ا هی  ازق  برای ورود در ققد مبمان و یشبکیل ان می باهبند و ققدی که یوسب   

هد برسد، فاالد اثر الانونی اس  و الرامی ندارد  یعنی رویر می یواند روار منعقد می هود یا زمانی که رویر به سن ر

ققبد مبببمبان را منعقبد کنبد  و الراردادی را ببه قنوان  یع بدات ادامبه دار یبا یع بدات احتیباطی را انوباق د بد ولی این  

ان انواق ان الرارداد امکان الراق وی را ندارد م ر یا زمانی که به سببن الانونی برسببد و یا یا  هببرای  خارببی امک

ی  خان ، از ا هی  کامل برای انعقاد ققد مبمان برخوردار اسب ، خواه مدیون هبو ر   (وholden p245باهبد)رب  

در نقاق حقوالی سبابق ان هدبتان، افر هبرکتی بدون اینکه اختیار ننین الراردادی  و  او باهبد و یا  ر هبام دی ری باهبد

ولی    اکنون  این مقرره به مومس الانون هبرک   ا، م بو،  را می داهب ، مبامن می هبد، این الرارداد باطل بود  

 یوییر کرده اس و 1968

 عوض  

الف(در مورد قوض، ققد مبمان در نقاق حقوالی ان هدبتان و در   ر دو الدبم   ای ایرلند، از نقاق واحدی یاعی   

 می کند  ولی کشور اسکایهند مقررات متفاویی در این خ و  داردو

ی در نقباق حقوالی ان هدبببتان،   یا الراردادی  الابل االداق و الراق الانونی نیدببب  م ر اینکه  ،(به قنوان مقرره قموم

مقررات مربوب    قومبی در ان ومود داهبته باهبد که اسبت نای این مورد، الرارداد  ایی  دبتند که مدبتند ان ا سبند اسب و

قوض این که مبامن الاو  میکند  در   به قوض در حقو  ان هدبتان ماری اسب  ولی در حقو  اسبکایهند مریان نداردو

که مببمان  مضببمون قنه را بر ق ده ب یرد، بایدببتی یع دی و یا الولی و یا یوافقی بر له  مببامن بنماید، زیرا در این  

نقاق حقوالی حتما می بایدب  در برابر قوض، معومبی الرار فیرد، الاته این اثر مر اثار یکمیهی اسب  و یوافق طرفین  

الاقده قمومی در حقو  ان هدبتان این اسب  که ی  الو  الابل الراق نیدب   و رر دارد) مان(می یواند خالف ان را مق

م ر در موردی که سبندی ومود داهبته باهبدولی معامالت الراق اور  دبتند و برای اینکه معامهه ای ومود داهبته باهبد،  

می هببود: یکی قوض  قوض در نقاق حقوالی ان هی  به دو نو  یقدببی    باید از  ر سببم ، قومببی مومود باهببدو

قوض باید ارز     (وexecuted considerationو دی ری قوض حا )  (  executor considerationمومل)  

مالی داهبته باهبد ولی ازق نیدب  که  از حی  ارز ، برابر با معوض باهبد و در حقیق   در نقاق حقوالی کامن ین ا  

ده، وربف معامالیی دارد یا خیر و دی ر از دیده ان باف از  به این مورد ن اه می هبود که ایا این قمهی که انواق هب 

 حی  ارز  قوض و معوض به ان ن اه نمی هودو

 مکتوب بودن

 section 4 of the statute of ) مچنان که الاال نیر اهباره کردی ، ققد مبمان ، بایدبتی به ربورت نوهبته باهبد

frauds 1677)   و این الاقده در کشور  ای بریتانیا  و ایرلند ماری اس  و مقررات مشابه در سایر کشور ایی که از

نقاق حقوالی کامن ا یاعی  می کنند مریان دارد افر نه در مرلیات اندکی با یکدی ر یفاوت دارند، م ال در در کشبو  

ایی دارد و ققد مبمانی که به ربورت هبفا ی منعقد ر ای بریتانیا و ایرلند، مکتو، بودن ققد مبمان مناه دلیهی و اثا
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هبود  باطل نیدب  ولی این الرارداد الراق اور    نیدب  و افر مبامن ومه را بدردازد، حتی افر به ربورت اهبتااه باهبد،  

که  الاته در این نقاق حقوالی اربوا الرارداد  ا نیازی به مکتو، بودن ندارند م ر این دی ر امکان اسبترداد ان را نداردو

 trevor c.hartley, theخالف ان ی برین هبده باهبد، مانند ققد ر ن که می بایدب  به ربورت مکتو، باهبد))

law of suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern 

Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p36 یدبب  به امضببای  ( و  مچنین این الرارداد حتما می با

مبامن برسبدو سبند در این نقاق حقوالی ننین یعریف می هبود: سبند نوهبته ای اسب  که  امضباش و م ر هبده و یاویل  

 trevor c.hartley, the law of suretyship and indemnity in the unitedبه دالن داده می هبببود)

kingdom of great Britain and northern Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p15  بنابر )

 این در ققد ممان، امضای مامن نیر رکن اس و

 تقلب، اشتباه و پنهان کاری

 trevorو )مانند  ر الرارداد دی ری، الرارداد مببمان افر بر مانای یقهس یا اهببتااه منعقد هببده باهببد، باطل اسبب  

c.hartley, the law of suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain 

and northern Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p19 )   ولی در رویه فبهببته، یمایل بر این

بوده اسب  که الرارداد الابل ابها  بوده باهبد و    کانون نیر برخی از مااک  ننین ققیده دارند که افر در اثر یقهس یا  

ذی نفز نشبود، اختیار بر   زدن معامهه با او اسب  و به قاارت دی ر معامهه الابل ابها   اهبتااه مبرر فاحشبی متومه به

 (London general omnibus co.v. Holloway,1912 .p72و) اس  نه به خودی خود باطل

 فسخ عقد ضمان

ن می یواند ققد را  سبوا  در این اسب  که ایا زمانی که الرارداد منعقد فردید و الراق ان دامن یر مبامن هبد، ایا مبام

در موردی   برای خاسبم به این سبوا ، باید بین دو فرض قوض مومل و قوض حا  الالل به یفکی  هبوی و فدبم کند؟

که قوض مومل اسب ، به ما  الاو  مبامن برای مبامن هبدن و الاو  مضبمون له به اینکه در قوض الو  یا یع دی 

حقوالی، باید در مقابل قوض نیری الرار فیرد( ققد الراق خود را به ما  را به مبامن خوا د داد)ففتی  که در این نقاق  

می فبارد و مبامن نمی یواند ققد را فدبم کند، یعنی دراینوا الرارداد دو ماناه اسب  که  ر کداق قومبین وابدبته به  

، از در موردی که قوض حا  اس  و مامن در ازای مامن هدنو    می باهند)قوض و معوض بدته به یکدی رند(

مضبمون له درخواسب  الاو  یع د یا الولی را می نماید، یا زمانی که مضبمون له الاو  نکرده اسب ، مبامن می یواند 

دیدفاه قهمای حقو  ان هدبتان این اسب  که در اینوا  حقیقتا قومبی در برابر مبامن هبدن مبامن    ققد را فدبم کندو

دارد که افر مضبمون له فالن کار را انواق د د، مبامن به    الرار نمی فیرد بهکه دراینوا ربرفا نوقی اطال  رسبانی ومود

مبمان  خویو رمبای  مید د و در میان این مراحل یا زمانی که مضبمون له الاو  نکرده اسب ، نونکه  نوز ققد به  

 trevor c.hartley, the law of واالز نشببده اسبب ، در نتیوه مببامن می یواند ققد را فدببم کند)ب   برند()

suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern Ireland 

and Ireland, Luxembourg, 1976, p20   و  مچنین این دسبته از قهما امبافه می کنند که می یوان مومبو )
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ی مضبببمون له را اینچنین نیر در نقر فرف  که در اینوا ی  ایوا، ومود دارد و الاو  معهق به الاولی دی ر از سبببو 

 برای رمای  وی به انچه که مامن خیشن اد داده اس ) مان(

 ضمانت ضامن به مقدار بیش از دین

در نقاق حقوالی کامن ا با  هبده اسب  که ایا می یوان از  مبامن  به مقداری بیو از اربل دین  مبمان  خواسب ،  

در نقاق  امن اوی  برای ربد و بیدب  دار؟  م ال افر فردی ربد دار بد کار باهبد، ایا مبامن می یواند ب وید من مب 

حقوالی کامن ا، خاسبم به این سبوا  م ا  اسب ، یعنی مبامن می یواند به مقدار بیو از دین، مبمان  مضبمون قنه را  

بنماید ولی انچه واالز می هبود دی ر ققد مبمان نیدب ، بهکه ماران مرام  و مبرر اسب ، یعنی دی ر مشبمو  حا   

بررسبببی می هبببود و یبابز احکباق ان خوا بد بود کبه در   indemnityده بهکبه یاب  قنوان  ناو    sureyshipقنوان  

 مااح  الاهی به ان خرداختی و

 زوال و مرتقع شدن عقد ضمان

 راه  ای ماتهفی برای زوا  و مریفز هدن ققد ممان در نقاق حقوالی کامن ا ومود داردو

ی البمه اسب ، که این از طایع  یاعی بودن ققد مبمان  (در ربوریی که دین مضبمون قنه مریفز هبود، مبامن نیر بر1

اسب  و  مچنین افر مضبمون قنه دین را بدردازد، مبامن نیر برال  حاربل می کندو در ربوریی که مضبمون قنه مرلی  

، مچنین این مقررات در خ بو   )25از دین را خرداخ  کند، به  مان اندازه از ذمه مبامن بری خوا د هبدو) مان،

 نیر مریان دارد که یابز هروب طرفین اس و) مان(یضمین مرام   

(افر مضبمون له، مضبمون قنه را  به طریق ی  یوافقی مهرق کند  و در ازای ان مدیون بری هبود، ذمه مبامن نیر مارا  2

خوا د بود م ر اینکه در الرارداد مببمان  بر خالف این مقرره یوافقی هببده باهببد و   مچنین نقیر  مین مقرره در 

از   28دیل یع د یا یادیل مدیون نیر ماری اسب  ولی در خ بو  امور رامز به ورهبکدبته، طاق الدبم   خ بو  یا

ننین مقرر هبده اسب  که در ربورت ورهبکدبت ی مضبمون قنه، ذمه مبامن ماری ناوا د  1914الانون ورهبکدبت ی  

 هدو

وی ندارد، مبامن نیر دینی  (افر به مومس الراردادی مشبام هبود که بر اثر یق بیر مضبمون له، مضبمون قنه دینی به 3

به مضمون له ناوا د داه  و افر در الرارداد به مضمون قنه حق داده هود که وی بتواند در برابر مضمون له، دقوای  

 متقابل مهرح کند، مامن نیر حق دارد که دقوای متقابل را مهرح کندو

ر برابر مضبمون له اسب  که مضبمون قنه  درحقو  کامن ا اینچنین ذکر می هبود که مبامن دارای  ر نو  حق دفاقی د

 در برابر مضمون له دارا می باهد،خواه این حق به طور مرلی باهد و خواه به طور کهیو
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( افر مومبو  انچه که یوسب  مبامن، مورد مبمان  الرار می یرد با انچه که خود مضبمون قنه مدیون به مضبمون له 4

البمه باهبد، زیرا در نقاق حقوالی کامن ا، وحدت مومبو  بین  اسب  متفاوت باهبد، باق  می هبود که مبامن بری  

 (و26دین مامن و مضمون قنه هرب را  ممان اس ) مان  

( افر در الرارداد الراق اوری، به مضببمون قنه فرربب  بیشببتری برای ادای دین داده هببود،مببامن بری البمه خوا د  5

نین فررتی به مضمون قنه داده هود و در روریی که  هدو) مان( ولی این به هرطی اس  که بدون یوسل به الانون ن

به مومس الانون فررب  بیشبتری به مضبمون قنه داده هبود، مدبق  یع د مبامن به ایفای دین ناوا د بودو قهمای  

حقو  کامن ا ننین ففته اند که مضبمون  له می یواند به دو طریق خود را از بری البمه هبدن مبامن مافوا دارد: 

ب مبمن العقد: م ل اینکه در الرارداد مبمان الید هبود  که مضبمون له حق دارد م ه  امبافی به  یکی به ربورت هبر

مدیون برای ایفای دین بد د و دوق اینکه  وی می یواند به مامن برای طهس خود رمو  کند و به مضمون قنه اطال  

ق رمو  مضبمون له به مبامن  د د و مبامن یقامبای فررب  بیشبتر را به مضبمون قنه بنماید که در این ربورت نیر ح

 اسقاب ناوا د هدو) مان(

 مچنین در الرارداد مورد اهبباره، طرفین می یوانند زمان امببافی الرارد ند که در این رببورت باید به مفاد هببرب و  

 الرارداد مهرق باهندو

ن افر دو  ( افر ی  نفر مبمان  از مبامن نماید، ققد مبمان اولی منتفی هبده و مبامن او  ماری می هبود و  مچنی6

مامن به رورت م  ذمه) بنابر انچه که در نقاق حقوالی کامن ا مهرح اس ، به رورت مشترب یا مشترب و منفرد( 

 مامن فردند، ممان  او  منتفی اس  و ذمه مامن از ممان  او  ماری می هودو

نی  ر فاه یواوز از مفاد (در ربوریی که یواوز مضبمون له از مفاد الرارداد مارز هبود، مبامن بری البمه می هبود یع7

ققد یوس  مضمون له، به ریشه و اساس ققد لهمه وارد سازد و یا اینکه یاهی از مفاد ققد مشا ده هود، ذمه مامن  

 chitty خود به خود مارا اسب  که این مورد یکی از اربو  کهی حاک  بر الرارداد ا در حقو  کامن ا اسب ) رب به

,pp787 and goode.pp,494-501،)    نقاق حقوالی اسببکایهند نیر در این موارد  نیر بر  مین اسبباس  ا اسببتوار

 (gow ,pp.317 -326 and Henderson ,pp.227-232رب به   اس )

 مرور زمان 

در حقو  کامن ا، در خ بو  ققد مبمان با مرور زمان موامه  دبتی  ولی الال از ورود به با  باید اهباره کنی  که  

یعنی  یا موردی  مان  مورد یع د و مرور زمان در الرارداد  ای ارهی یفاوت الالل هدومی باید  بین مرور زمان م

را نمی یوان برای مهوفیری از اثر اسبتناد به مرور زمان در اثاات ادقای ققد مبمان به کار بردوالانون مادودی  سبا  

ارداد یعنی از یاریم مدبلو   سبا  از یاریم الاو  مدبلولی  مبامن الر 6در الدبم  دوق خود، مدت مرور زمان را  1939

 (وlimitation act 1939, section 2)سا  می یوان بر قهیه او دادخواس  دادو 6الرار فرفتن مامن یا مدت 
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در حقو  ان هدببتان این ننین ذکر هببده اسبب  که این مرور زمان باق  می هببود که دی ر نتوان بر قهیه مببامن  

که مدیون اربهی  مچنان متع د به امرای یع د اربهی باهبد، ولی  دادخواسب  داد و  مچنین افر نه باق  می هبود  

طهاکار دی ر نمی یواند از این باب   او را مواور به ایفای یع د کند، افر نه طر  میر مدتقی  امکان اماار به  امرای  

در این زمینه در حقو  اسکایهند  مفاد ققد   مچنان باالی اس )مانند هرب فعل درج هده در ی  ققد دی ر()  مان(و

کبه یوسببب  خبارلمبان  اسبببکبایهنبد  ینقی  فردیبد)الابل از ایاباد ببا    cautioner act 1695البانونی ومود داردوالبانون  

این الانون مدت مرور زمان را  ف  سبا  اقالق کرده اسب  و ننین بیان داهبته اسب  که  یا اندبانی  افر    ان هدبتان(و

کاری، خرداخ   یا ماهوی نمیشبود م ر اینکه خود فرد به رمای   بیو از  ف  سبا  فبهبته باهبد،مهرق به انواق  یا 

بعضببی از  حقوالدانان این کشببور ننین نقر دارند که اطال  این ماده هببامل حا  ققد   خود ان را انواق د د الاته

التاه در این خ ببو  ی  یفاوت در زمان هببرو  مرور زمان به حقو   (وrowlatt.p299مببمان نمی هببود) رب 

در حقو  اسبکایهند مدت زمان  ف  سا  از زمان به ومود امدن یع د ارهی اس  و در حقو   ان هدبتان ومود داردو

 gloag andسبببا  از یاریم امکان رمو  مضبببمون له به مبببامن مااسببباه می هبببودو) 6ان هدبببتان مدت زمان 

hendersonp.228 , gow.p318) 

 رجوع ضامن به مضمون عنه  

ی یواند خ  از خرداخ  دین به مضبمون قنه مرامعه کند حا  باید باینی  که مانای این رمو   الاال ففتی  که مبامن م

اسب ، یعنی یضبمین مرام  و خدبارت و مبرری که از این    indemnityمانای  ننین موقی،  مان مف وق   نیدب و

 trevor c.hartley, the law ofناحیه به مببامن بر اثر خرداخ  دین مضببمون قنه به وی وارد هببده اسبب )

suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern Ireland 

and Ireland, Luxembourg, 1976, p30  الاته طرفین می یوانند به مومس الرارداد در این زمینه یوافقی برای )

مهالاه خدبارت و مرام  کند که دین   indemnityمبامن زمانی می یواند از با،    میران و ناوه خرداخ  ان بنمایندو

را خرداخته باهببد و  مچنین افر مببامن ماهوی را به مضببمون له بدون اینکه مومای الانونی برای ان خرداخ  ومود  

 irish case of coney v. morris به داهببته باهببد، بدردازد، حق ندارد ان را از مضببمون قنه مهالاه نماید)رب  

مبامن از مضبمون قنه مهالاه نماید،  مان ماهوی اسب  که که مورد ققد مبمان الرار فرفته اسب  و  ماهوی که و (1922

 مچنین در مورد باب   رینبه  با، مبببامن می یوانبد  رینبه  بای معقولی را کبه برای خرداخب  انوباق داده اسببب ، از  

 مضمون قنه باوا دوو

ن را خرداخته باهبد، به اداره ی ورهبکدبت ی  در ربورییکه مضبمون قنه ورهبکدبته هبود، مبامن در ربوریی که کل دی

مرامعه می کند و مدبتاق به دریاف  یماق دینی اسب  که خرداخ  کرده اسب  و در ربورییکه مبامن  یا الدبمتی از  

دین را خرداخ  نکرده باهبد، مدبتاق  یچی نیدب   و در ربورییکه مبامن کل دین را مبمان  کرده باهبد و ین ا  

هبد، وی به  یا ومه حق مرامعه را ندارد م ر یا زمانی که کل دین خرداخ  هبده  باشبی از ان را مبمان  کرده با

باهبد و در فرمبی که مبامن ین ا الدبمتی از دین را مبمان  کرده باهبد و ان را خرداخ  کرده باهبد، وی حق رمو  به  

تی که خرداخ   اداره ی بفیه و یا مضبمون قنه را خوا د داهب  و در این الدبم  نیر، مضبمون له ین ا برای ان الدبم
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 trevor c.hartley, the law of suretyship and )نشبده اسب  حق مرامعه به اداره ورهبکدبت ی را داردو 

indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern Ireland and Ireland, 

Luxembourg, 1976, p31،) 

 جانشینی و انتقال 

مبمن ققد مبمان در حقو  کامن ا با  و بررسبی می هبود، مدبلهه مانشبینی و انتقا  یکی دی ر از مدبالهی که در  

ننین قنوان هبده اسب  که والتی مبامن دین را به مضبمون له می خردازد، در حقیق  مبامن، مانشبین و منتقل    اسب و

ه از ان باف فرفته  الیه حقو   مضبمون له  فردیده  یا به مضبمون قنه مرامعه کند و حق خود را بدبتاند، این خاسبای ک 

هبده ، یعنی والتی که مبامن دین را به مضبمون له می خردازد، ان باف االتضبا می کند که  مان اندازه ای که خرداخته  

اسب ، بتواند به مضبمون قنه مرامعه کند و انچه را خرداخته اسب ، بازسبتاند و  مچنین ممکن اسب  دیونی به ومود  

بوده و بر اثر ققد ممان مکهف به خرداخ  ان ا به مضمون له باهد که در این بیایند که مبامن از ومود ان ا بی اطال  

رببورت نیر بنا بر ان بباف وی باید بتواند به قنوان مانشببینی از مضببمون له، انچه را که خرداخته از مضببمون قنه  

ن نیر ی برین  ( و مچنین این حق رمو  مبامن به مضبمون قنه به میران انچه که خرداخته در الوانی31ب یرد) مان، 

(ودر حقو  اسببکایهند این  section 5  of the mercantile law amendment act 1856 رب  هببده اسبب )

مقرره ای که به ان اهبباره کردی  امرا نمی هببود ولی بنابر قرف ماری در مااک  اسببکایهند، مببامن حق رمو  به  

 trevor c.hartley, the law of suretyship and indemnity  in theمضببمون قنه را دارا می باهببد)

united kingdom of great Britain and northern Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, 

p31،) 

 حق مطالبه ضرر وارده  در فرض تعدد ضامنین 

ایا حق   ر فاه دو یا نند، نفر مببامن دینی هببوند و  یکی از مببامنین بیشببتر از سبب   خود از دین را خرداخ  کند،  

رمو  به دی ر مبامنین به اندازه انچه که مازاد بر سب   او بوده دارا می باهبد یا خیر؟ در نقاق حقوالی اسبالمی داندبتی  

که الضبیه یایز حک  ایفای دین از مانس میر مدیون بود که در ربورت ومود اذن از سبایر هبرکا، مبامنی که مازاد بر  

هبرکا را دارد و در ربوریی که اذنی نااهبد، حق رموقی نیر ناوا د   سب   خود برا خرداخ  کرده حق رمو  به سبایر

بود، ولی در نقاق حقوالی کامن ا،  ر فاه مبامنی بیشبتر از سب   خود را خرداخ  کند،  می یواند بر قهیه سبایر هبرکا  

ی دین ان ا  دی ر االامه دقوی کند و مازاد را مهالاه کند حتی در فرمببی که مببامن اذنی از سببایر مببامنین برای ایفا

حقوالدانان این نقاق حقوالی  برای وما   این الضبیه به  اسبترداد و لروق  ماران مبرر اسبتناد می کنند و    نداهبته باهبدو

این  مههس را  در  ر سببه فرض مدببلولی  انفرادی، مشببترب و مشببترب و منفرد ماری می دانند)رمو  کنید به  

به طور کهی  ر ی  از مبامنین مدبلو  خرداخ  یماق بد ی می باهبند م ر  (و 1935در سبا    hay v. carter خرونده 

اینکه در الرارداد به ناو یدبب ی  یوافق کرده باهببند ولی افر در الرارداد کیفی  خارببی را برای خرداخ  یعیین کرده  

دین را   باهبند به این ناو که م ال ن ار مبامن هبری   ومود داهبته می باهبد و  ر کداق می بایدب  ی  ن ارق از

خرداخب  کننبد، امکبان مرامعبه ببه  ر کبداق از مبببامنین برای بیو از یب  ن بارق دین ومود نبدارد و الراق او ببه بیو از  
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انچه که به مومس الرارداد یعیین هبده میدبر نیدب  اما در افر یکی از ان ا بیو از میران سب   خود را خرداخ  کند، او  

رامعه کندو این رویه که بیان هبد به قنوان یکی از الاقده  ای کهی معامالت می یواند به اندازه سب    ر کدبی، به او م

در کامن ا  ناق برده می هبود و اخت با  به ققد مبمان ندارد و  مچنین این حک  در موردی    ماری اسب  که  

 trevor و)مببامنی از یعدد مببامنین بی خار باهببد و یا از مدببلولی  ممعی با دی ر    نوقان خویو ما ل باهببد

c.hartley, the law of suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain 

and northern Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p31  حقوالبدانبان  کبان من ا ففتبه انبد  ( و

  مان(ففته اند ین ا هرطی که ومود دارد این اس  که  مه ان ا ق ده دار ی  دین باهندو)

 ورشکستگی یکی از ضامنین 

افر برای ی  دینی نند مبامن ومود داهبته باهبد و یکی از مبامن  ا یا  مه ان ا به مر ی  نفرهان ورهکدته هوند، 

دراین فرض حقوالدانان ففته اند که ان مبامنی که ورهبکدبته نشبده اسب ، باید مبرر را ماران    یکهیف الضبیه نیدب ؟

رهبکدبته هبوند، ان مبامن  ایی که  مچنان مهی  دبتند می بایدب  فق  سب   خود  کند، خ  افر ی  یا نند مبامن و

را خرداخ  کنند و افر  مه به مر ی  نفر ورهبکدبته هبوند،  مان مبامنی که  مچنان مهی اسب  باید  ندبا  سب    

و  ر   خود را بدردازد) مان(و در این نقاق حقوالی، ان باف حک  می کند که مدبلولی  در میان اهباا  مدبتور  هبود

ک  مدلو  خرداخ  ح ه خویو باهد و نه مدلو  به خرداخ  دین دی ران و الاته  مچنان مدلهه رمو  به مامنان  

دی ر از با، ماران مبرر و مرام  در حقو  ان هدبتان مشبام نیدب ) مان( و حقو  کشبور اسبکایهند نیر از  مین  

 (gloag and Henderson pp 225-227 رویه خیروی می کند)رب به 

 بررسی عقد ضمان در حقوق بین الملل خصوصی

یکی از مدبالهی که مهرح هبده این اسب  که افر دو یاعه که  ر کداق یاعه کشبور  ای ماتهف  دبتند بینشبان ققد 

مبمانی به ومود اید، مدبلهه یابز الانون کداق کشبور اسب ؟ بعضبی از اسبتادان حقو  ننین نقر داده اند که افر طرفین  

ون حاک  بر ققد مببمان را یعیین کرده باهببند بایدببتی به نقر انان احتراق فباهبب  و  مان الانون را  الرارداد، خود الان

( و برخی دی ر ففته اند بایدبتی  martin wolff, private international law,1950, p459حکاق داندب  )

 dicey andبیشبتر وفق می کند)دید که مفاد الرارداد از کداق الانون یاعی  بیشبتر ی می کند و با الانون کداق کشبور  

ed .1969,p735 thmorris, the conflict of laws, 8  ) و بعضبی دی ر نیر حقو  کشبور ان هدبتان را در  ر

 حا  حاک  می دانند) مان(

 اثر عقد ضمان در حقوق کامن ال

مدبالل دی ر می باهبد این  می دانی  که از اربهی یرین مااح ی که در ققد مبمان مهرح اسب  و خود مامز بدبیاری از 

مومبو  اسب  که اثر اربهی ققد مبمان نیدب ، نقل ذمه به ذمه که در فقه و حقو  ما مهرح اسب  و یا مب  ذمه به  

اثر ققد مبمان در نقاق حقوالی کامن ا   ذمه، حا  بایدبتی باینی  که اثر ققد مبمان در نقاق حقوالی کامن ا نه اسب ؟

نعقاد مبمان که حتما باید به ربورت نوهبته باهبد و به امضبای مبامن برسبد و  ، مب  ذمه به ذمه اسب ، یعنی خ  از ا
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هبرای  مربوب به قوض و معوض در ان رقای  هبود و  مچنین خ  از ح بو  یمامی هبرای  ازق برای انعقاد ققد 

 ,trevor c.hartley))مبمان، باق  می هبود که ذمه مبامن در کنار مضبمون قنه در برابر مضبمون له مشبوو  هبود

the law of suretyship and indemnity  in the united kingdom of great Britain and northern 

Ireland and Ireland, Luxembourg, 1976, p37) حا  که داندببتی  اثر ققد مببمان در این نقاق حقوالی  و

  طولی اسب  یا قرمبی؟  مب  ذمه به ذمه اسب ، سبوالی دی ر مهرح می هبود به این ربورت که، ایا مب  ذمه به ربورت

طرفین می یوانند برای یعیین نو  مبمان مب  ذمه)یعنی یضبامنی یا وثیقه ای بودن ان(  ر نو  یوافقی بنمایند ولی در 

ربورییکه ی بریای در این خ بو  نشبده باهبد، مبمان به ربورت مب  ذمه به ربورت قرمبی اسب  و نمی یوان  

رامعه نماید و سبد  رمو  به مبامن کند و در این خ بو ،  مضبمون له را مواور نمود که ابتدا به مضبمون قنه م

 یوافق،یعیین کننده نو  رواب  ما بین طرفین اس و) مان(و

 دعوای تقابل در عقد ضمان

در حقو  ان هدبببتان دقوای یقابل با انچه که در حقو  روق  و حقو  المان مهرح می هبببود متقاوت اسببب  و در 

حقیق  دقوای متقابل در حقو  ان هدتان به قنوان ی  ادقای به معنای خا  مهرح نمی هود بهکه به قنوان قبری 

سب  که مدیون ان را االامه می کند یا یع د خود  الانونی برای انواق ندادن یع د اسب  و به قاارت دی ر نوقی از دفا  ا

را انواق ند دودر خ بو  ققد مبمان، خ  از اینکه ققد منعقد هبد، مبامن نیر می یواند از  ر نو  دقوای یقابهی  

برای دفا  و یا انواق ندادن یع د اسبتفاده کند  افر که اربل رابهه منشبا دین بین مضبمون قنه و مضبمون له بوده اسب   

که در این مورد ومود دارد این اسب  که حتما باید مومبو  معامهه ای که به ان اسبتناد می هبود، واحد   ولی  هبرطی

باهبد  و به بیان دی ر، باید مبامن به  مان معامهه ای اسبتناد کند که به مومس ان مضبمون قنه مدیون هبده و مبامن،  

 (وholden.pp 313-314ممان  از مضمون قنه را بر ق ده فرفته اس ) مان و  مچنین رب به  
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 نتیجه گیری 

ننانکه که مالحقه می هبود، در اک ر موامز، اثر اربهی ققد مبمان، مب  ذمه به ذمه اسب  و نه نقل ذمه به ذمه  در 

حالی که فقه و حقو  ما اثر اربببهی و ابتدایی ققد مبببمان را نقل ذمه به ذمه یعیین کرده و در قین حا  برای اینکه  

از مرایای مب  به ذمه نیر برخوردار هبوند، انتقا  ذمه را مقتضبای ذات ققد مبمان الرار نداده و در نتیوه  مردق بتوانند

طرفین می یوانند با یرامبی اثر ققد مبمان را مب  به ذمه الرار د ند و  مچنین  الانون یوارت نیر در مواد ماتهف به  

کرده اسب  که این مای  یا هبکی را برای امکان منعقد امکان یوافق افراد برای ایواد اثار مبمان مب  ذمه نیر اهباره  

کردن مبمان مب  ذمه باالی نمی فبارد و اینوانس نیر معتقد به  مین نقریه نقل ذمه بوده و با یومه به اینکه ناالل ذمه 

بودن مقتضبای ذات ققد نیدب ، لبا طرفین در ربوریی که یمایل به مب  ذمه داهبته باهبند می یوانند به رالحدید خود 

ان را ایواد کنند، خ  انچه که در فقه ما الرار داده هببده، مامز یمامی رببور می باهببدو  ولی در خ ببو  یعهیق در 

ققد،  خیشبن اد می هبود  نونکه ققد مبمان از زمره ققودی اسب  که مناه مالی دارد از این دید که در رواب  مالی  

معهق هبده نشب  خوهبید و یعهیق در مبمان را نیر یابز   افراد برالرار می هبود، لبا  باید از  باطل داندبتن مبمانی که

الواقد قمومی معامالت الرارداد زیرا مومای برای باطل داندبتن مبمان معهق ومود ندارد، زیرا  مان ونه که در مای  

خود با  کردی ، مالحقه هبد  که قه  اربهی بهالن مبمان معهق این اسب  که ننین مبمانی سبر از مبمان به  

ی اورد و با یومه به اینکه امکان به ومود اوردن اثر مبب  ذمه با  اسببتفاده از ارببل ازادی رببورت مبب  ذمه در م

الرارداد ا و مقررات الانون یوارت امکان خبیر اسب ، خ  باطل خنداهبتن مبمان معهق امری بی وده اسب  و  مچنین  

الرار می فیرد و خود طرفین    بدیار مشا ده می هود که قین قاارت افر مدیون نداد من مامن  در قرف مورد استفاده

الانون مدنی فریاان یر ان ا بوده و افراد را از نیل به مق ود خود  699واالعا ال بد برالراری ققد ممان را دارند که ماده  

 باز می دارد،مق ودی که موایریی با نق  قمومی و اخال  حدنه نداردو

مه به ذمه اسب  و از بدبیاری از م ات با نقاق در نقاق حقوالی کامن ا نیر مشبا ده هبد که اثر ققد مبمان، مب  ذ

حقوالی   ما متفاوت  دببتند  مانند یادیه دین از مانس میر مدیون بدون اذن مدیون و یا فوت و ورهببکدببته هببدن  

احدی از مبامن  ا در فرض یعدد مبامن  ا  و به نقر می رسبد که حقو  حاک  در مورد ققد مبمان در نقاق حقوالی  

ار خایین یر از فقه و حقو  ما الرار دارد که این م   را می یوان در نقریایی که بیان کردی  دید  کامن ا در سبهای بدبی

و خود حقوالدانان این نقاق حقوالی نیر به سبرفردانی نقاق کامن ا دراین خ بو  بار ا اهباره کرده اند، خ  نیازی  

سببامان دادن به ققد مببمان و مقررات به اسببتفاده از مفا ی  این نقاق حقوالی در خ ببو  ققد مببمان برای سببر و 

 مربوب به ان در کشورمان ناوده و  مان مقررات مامز و موهکافانه فقه خاسم فوی مدالل می باهدو
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 ، ناپ  شت ، ی ران، هرک  س امی انتشار4کایوزیان، نارر) ققود معین 

 ( نقریه قمومی یع دات، ی ران، نشر میران1395کایوزیان، نارر)

 نتشار( الواقد قمومی الرارداد ا،ی ران، هرک  س امی ا1393کایوزیان، نارر)

 (مقدمه قه  حقو ، ی ران، هرک  س امی انتشار1388کایوزیان، نارر)
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 ه  ( الواقد فقه، ی ران، مرکر نشر قهوق اسالمی 1406یردی، ماقق داماد، سید م هفی)

 پ(منابز قربی

 1959ابو اساق،ابرا ی  بن قهی بن یوسف الفیروز ابادی الشیرازی،)الم ب،(،الهاعه ال انیه،م ر،   

 1961ه،مامد بن ادری  هافعی)ااق(،الهاعه ااولی بالهااقه الفنیه المتاده قاق،ابوقادال

 ابومامد،قاداله بن احمد بن مامد بن الدامه المقدسی)المونی(،الهاعه اولی،

 (ومامز المقارد فی هرح القواقدال :موسده ا  الای  لایای التراثو1492الشیم قهی بن الادین،الکرکی) 

  (،ماتهف الشیعه فی احکاق الشریعه، موسده النشر ااسالمی،ال ،طاعه ااولی1415العالمه حهی)

 مامد قهی،بن حرق القا ری،الماهی، مهاعه ااماق فی القا ره

 ،مامز المدارب فی هرح المات ر النافز،طاعه اولی،ناخاانه حیدریحاج سید احمد خوانداری

(و یا بره المتعهمین فی احکاق الدینوی ران:انتشبارات  1390حدبن بن یوسبف بن مه ر حهی،ابومن بور مما  الدین) 

 اسالمیهو

 (ومدتمد  العروه الوثقی،ال ، موسده دار التفدیرو1374حکی ،مادن)

  (،کنر العرفان،مکتاه المریضویه لایاااثار الوعفریه1385الدیوری) مما  الدین بن مقداد بن قاداله

 قالمه قهی،حیدر،دررالاکاق هرح موهه ااحکاق،مهاعه الاقو ،

 


