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اصول حاکم بر ضمانت نامه  های بانکی

چکیده

ضمانت¬نامه های بانکی در کنار اعتبار نامههای اسنادی از مهمترین اسناد و ابزار مورد استفاده در عرصه

تجارت بینالملل هستند. ضمانت نامه بانکی که ماهیت حقوقی خود را از عقد ضمان گرفته است؛ به عنوان

یکی از مهمترین اسناد اعتباری، از جمله ابزارهای تجاری است که در تعامالت اقتصادی- علی-الخصوص

تعامالت اقتصادی امروزی- کاربردهای فراوانی دارد.

در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است هدف اصلی بررسی اصول حاکم بر ضمانت

نامه های بانکی می باشد؛ اسناد تجاری عالوه بر قابلیت استناد در دعوا (موضوع ماده ???? قانون مدنی) از

اوصاف دیگری نیز برخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. وصف

تجریدی، وصف تنجیزی، وصف جایگزینی، وصف شکلی، وصف تبعی و وصف قابلیت انتقال از مهمترین

ویژگی¬های اسناد تجاری است که آن را از دیگر استاد مدنی متمایز ساخته است و در این تحقیق وصف

تجریدی و استقالل به عنوان مهم¬ترین اوصاف اصلی ضمانت¬نامه های بانکی مورد بحث و بررسی قرار

گرفته و بیان گردید که در حقوق تجارت، اصل امنیت معامالت تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه

با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می¬کند که اسناد تجاری مستقل از منشاء صدور خود، واجد

اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی ضمانتنامه های

بانکی مشتمل بر دو اصل عدم استماع ایرادات و استقالل امضاها می¬¬باشد و در مورد اصل استقالل

به صدور پایه¬ای است که منجر  قرارداد  از  آن  انتزاع  استقالل ضمانت¬نامه  از  ضمانت¬نامه، منظور 

ضمانت¬نامه شده است. به بیان روشن¬تر، اگرچه هدف یک ضمانت¬نامه تضمین متعهدله یا ذینفع در

مقابل خسارات ناشی از تخلف متعهد یا ضمانت¬خواه در قرارداد پایه است.
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Abstract:
letter of guarantees along with letter of credit are among the most important documents and
tools used in the field of international trade. Bank guarantees, which are legal in nature, are
one of the most important credit instruments, including commercial instruments, which
have  many  applications  in  economic  interactions,  especially  in  today's  economic
interactions.
Designed in a descriptive and analytical manner, the main purpose of this study is to
examine the principles governing bank guarantees;  commercial documents have other
features besides being capable of being litigated, which are prominent and prominent. It has
given them special importance. Abstraction, descriptive description, substitute description,
formative description, subordinate description, and transferability are the most important
characteristics of business documents that distinguish it from other civil professions, and in
this study abstraction and independence are the most important features of warranties.
Banking has been discussed and stated that in business law, the principle of commercial
transaction security and the need for rapid and easy flow of capital using commercial
documents requires that commercial documents, regardless of their source of origin, have
validity and value. And the rights and obligations of the parties. The abstract description of
bank  guarantees  consists  of  two  principles:  non-hearing  of  objections  and  signature
independence.  In  the  case  of  the  principle  of  independence  of  the  guarantee,  the
independence of the guarantee implies its abstraction from the basic contract that led to the
issuance of the guarantee. In a clearer sense, however, the purpose of a warranty is to
guarantee the pledgee or beneficiary against damages caused by the breach of the pledgee
or the pledgee in the basic contract.

صفحه:


