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پــــــــــــرونده پــــــــــــرونده

ب��ه  نام��ه ای  در  مجل��س  رئی��س 
هی��ات  مصوب��ه  رئیس جمه��وری 
دولت مبنی بر اختص��اص مبلغی از 
تس��هیالت قرض الحسنه بانک ملی 
ب��رای پرداخت به اش��خاص معرفی 
ش��ده توس��ط نهاد ریاست جمهوری 
و بان��ک مرک��زی را غیرقانونی اعالم 
ک��رد.  به گزارش مهر، علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
ک��رد نظر به اینکه از یک طرف طبق 
بند »ال��ف« ماده 10 قان��ون پولی و 
بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع 
سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده 
و از س��وی دیگر طبق ماده 91 قانون 
برنامه پنج توسعه بانک ها و موسسات 
اعتباری موظفند از س��ال اول برنامه 
قبل از اعطا هرگونه وام و تس��هیالت 
به مش��تریان اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی نس��بت به اعتبارس��نجی 
و تعیین حد اعتباری آنها براس��اس 
دس��تورالعمل بان��ک مرک��زی اقدام 
کند، بنابراین مصوب��ه مذکور مبنی 
بر پرداخت تس��هیالت بانک ملی به 
اشخاص معرفی ش��ده از طرف نهاد 
ریاس��ت جمهوری و رئیس کل بانک 
مرک��زی از حیث اخالل در وظایف و 
اختیارات بانک مل��ی و عدم مراعات 
ش��رایط و ضوابط مربوط به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه مغایر قانون 

است.

 مصوبه بانكي 
نهاد رياست جمهوري ملغي شد

افزايش ضريب حقوق سال 1392 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها
با تصویب هیات وزیران و براساس 
اصالح��ات تصویب نامه پیش��ین، 
ضریب حقوق سال 1392 اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و قضات به میزان 14 
هزار 325ریال تعیین می ش��ود. با 
تصوی��ب هی��ات وزی��ران، ضریب 
حقوق س��ال 1392 اعضای هیات 
علم��ی دانش��گاه ها و موسس��ات 
آموزش عالی و قضات افزایش یافت.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
دولت، هی��ات وزیران به اس��تناد 
ماده )50( قانون برنامه پنجس��اله، 
پنج��م توس��عه مص��وب 1389 و 
ماده )76( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری مص��وب 1386 تصویب 
کرد؛ براساس اصالحات تصویب نامه 
پیشین، ضریب حقوق سال 1392 
اعضای هیات علمی دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالی و قضات 
به میزان 14 هزار 325ریال تعیین 
می شود. این»تصویب نامه«از تاریخ 
1392/1/1 الزم االجراس��ت. یادآور 
می شود، براس��اس مصوبه پیشین 
دولت، ضریب حقوق س��ال 1392 
اعضای هیات علمی دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالی و قضات 
به میزان 13 هزار 752ریال تعیین 

شده بود.

   چ�را بانک ه�ا در ص�ورت ع�دم 
پرداخت وام ب�ه ضامن رجوع می کنند و 

مبلغ را از بدهکار اصلی نمی گیرند؟
در وضعی��ت فعل��ی با توافق��ی که بین 
طرفین  می ش��ود عالوه ب��ر این که مدیون 
مس��ئول اجرا ی  تعهد اس��ت ضامن هم به 
او ضمیمه می ش��ود.  این ضمانت شباهتی 
ب��ا عقد ضمان در قانون مدن��ی ندارد. رویه 
بهتر این است که ابتدا بانک باید به مدیون 
مراجع��ه کند و برای وی اخطار بفرس��تد و 
اجرای تعهد را از وی بخواهد. اگر از پرداخت 
سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام 
را ندارد، بانک حق پیدا می کند که به ضامن 
مراجعه کند. این سازوکار معموال باید رعایت 
شود تا در صورتی که مدیون دین را پرداخت 
نکرد بت��وان به ضامن مراجع��ه کرد. چون 
مسئولیت تضامنی یک مسئولیت استثنایی 
 اس��ت و در هم��ه مق��ررات ای��ن وضعیت

 وجود ندارد.
   آی�ا ضامن می توان�د از پرداخت 

بدهی بدهکار خودداری کند؟
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه ق��راردادی منعقد 
کرده اس��ت و خود را متعهد کرده اس��ت، 
در چارچوب قرارداد مس��ئول اجرای تعهد 
خواهد بود. بنابرای��ن نمی تواند از پرداخت 
س��ر باز زند و قرارداد را اجرا نکند چون وی 
جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده 

است.
   در صورت�ی ک�ه ضام�ن بده�ی 
بده�کار را پرداخ�ت نکند چ�ه دعوایی 
با چه خواس�ته ای و در چه مرجعی قابل 

طرح است؟
دو حال��ت ممکن اس��ت ک��ه پیش آید 
اول اینک��ه ضام��ن وثیق��ه داده باش��د در 
این ص��ورت از طریق اج��رای ثبت وثیقه را 
به اجرا می گذارن��د و بانک طلب خود را از 
محل وثیقه برداش��ت می کند)بعد از اینکه 
به مزایده گذاش��تند(. اما اگر صرف ضمانت 
باشد باید مراجعه کنند به دادگاه عمومی و 
دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد 
ضمانت در آنجا به پرونده رسیدگی شود و 
در صورتی که ضمانت محقق شد و شرایط 
وجود داشت دادگاه حکم می دهد که ضامن 

باید دین را پرداخت کند.
   اگ�ر ضام�ن بده�ی بده�کار را 
پرداخت کن�د چطور می تواند طلب خود 

را از بدهکار بگیرد؟
در مساله ضمانت گفته می شود که ضمانت 

یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسئول 
اجرای تعهد یک نفر و مدیون شخص دیگری 
است و کس��ی برای تحکیم رابطه قراردادی 
اجرای تعهد را به عهده می گیرد. بنابراین در 
جایی که ضامن تعه��د را اجرا کند مثال وام 
را پرداخت کند بعد از اینکه پرداخت صورت 
گرفت، حق دارد که به کسی که از او ضمانت 
ش��ده یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را 
که پرداخت ک��رده از وی مطالبه کند. چون 
مدیون سند، همچنان وام گیرنده است و این 

وام اگر چه مسئولیت آن به عهده ضامن قرار 
می گیرد ولی دین همچنان به عهده مدیون 
اصلی مستقر ش��ده و او باید این پرداخت را 
 انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه 
در  نی��ز  م��ورد  ای��ن  در  اختالف��ات  دارد. 
ق��رار بررس��ي  م��ورد  عموم��ي   دادگاه 

 مي گیرد.
   در صورتی ک�ه دو نفر از یک نفر 
ضمانت کرده باش�ند مثال ب�رای گرفتن 
وامی دو نفر ضامن شده باشند، در صورت 
خودداری بدهکار از پرداخت بدهی بانک 

به کدامیک از آنها مراجعه می کند؟
اگ��ر دو نف��ر از یک نف��ر ضمانت کرده 
باشند هر دو مسئول اجرای تعهد هستند. 
اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثال 

نگفته باشند که هر یک از ضامن ها مسئول 
تضامنی پرداخت کل وجه وام اس��ت، این 
مسئولیت بین آنها نصف می شود؛ یعنی هر 
کدام از آنها به میزان 50 درصد از وام را باید 

پرداخت کنند.
   بعد از عقد ضمان چه اتفاقی برای 
دین می افتد. آیا دین برای بدهکار از بین 
می رود و به ضامن منتقل می ش�ود؟ چرا 
در ضمان�ت از وام بانکی چنی�ن اتفاقی 

نمی افتد؟

اگر نقل ذمه باش��د ک��ه به عهده ضامن 
منتقل می ش��ود. اما ب��ا توجه به اینکه نقل 
ذمه در ح��ال حاضر وضعیت متروکی دارد 
و عم��ال عرف به نحو دیگری عمل می کند، 
باید گفت که به یکدیگر ضمیمه می شوند 
و دین همچنان بر عهده مدیون اس��ت ولی 
 ضامن در کنار وی مس��ئول پرداخت دین

 است.
   عقد ضمان یک عقد الزم اس�ت. 
با این حس�اب اگر ضام�ن بخواهد بدون 
پرداخ�ت بدهی بده�کار اصل�ی از این 
تکلی�ف رها ش�ود چه کاری از دس�تش 
برمی آی�د. مثال اگر کس�ی ضامن گرفتن 
وامی ش�ده اس�ت چطور می تواند از این 

ضمانت انصراف بدهد؟

می تواند با مضمون له)کسی که به نفع او 
ضمانت ش��ده( توافق کن��د و مضمو ن له وی 
را از ضمانت خارج کن��د. یعنی توافق کنند 
که مدیون دیگر به س��راغ ضام��ن نرود این 
موض��وع در همه جا امکان پذیر اس��ت و در 
مواقع��ی که چند نفر مس��ئول اجرای تعهد 
هس��تند متعهد له می تواند انتخاب کند که 
به س��راغ بعضی نرود. ام��ا درخصوص خود 
موضوع با توجه به اینکه اصل صحت و اصل 
لزوم حاکم است نمی تواند به صرف خواست 
خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر اینکه 
راه حل هایی پیدا شود که ما متوجه شویم که 

عقد ضمان باطل بوده است. 
م��واردی که در م��اده 190 قانون مدنی 
است مثل اینکه اهلیت نداشته است، جهت 
عقد ضمان نامش��روع بوده اس��ت یا س��ایر 
مواردی که ممکن است که پیش آید و عقد 
را باط��ل کند. ولی با توج��ه به اصل صحت 
ابتدا ما حکم می کنیم که ضامن باید از عهده 
اجرای تعه��د براید. با توجه تناقضی که بین 
رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، 
هم مضمون عنه و هم مضمون له و ضامن باید 
اطالع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و 
با قص��د و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. 
در حال حاضر موارد متعددی پیش می آید و 
به ما مراجعه می کنند که برای نمونه مدیون 
به تعهد خود عمل نمی کند، بنابراین به سراغ 

ضامن رفته اند.
 وی حاض��ر ب��ه اجرای تعهد هس��ت اما 
مط��رح می کند که خ��ود مدی��ون در حال 
حاض��ر وضعیت مالی مناس��بی دارد آیا من 
می توان��م دین را قب��ل از پرداخت از مدیون 
اصلی بگی��رم؟ باید گفت که ب��ه این طریق 
ام��کان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را 

پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون 
وجود ندارد. بنابراین با شرایطی که در مورد 
این عقد وجود دارد این موضوع مستلزم این 
اس��ت که طرفین با مش��اورین حقوقی و با 
وکالی دادگستری مشورت کنند و بعد وارد 
 این نوع عقود شوند تا در آینده دچار مشکل

نشوند.
    اگر ش�خصی ضام�ن وام دیگری 
شود، اما بعد فوت کند، شرایط ضمانت به 

چه شکل است؟
به هر حال این ضمانت به قوت خود باقی 
می ماند باید قائم مقام های آن فرد این کار 

را انجام دهند.

   اگر متوفی حقوق بگیر باش�د آیا 
کسی که به نفع او ضمانت شده می تواند 

از این حقوق بدهی خود را بگیرد؟
بح��ث حقوق متفاوت اس��ت در بعضی 
از قوانین بازنشس��تگی پیش بینی می شود 
که این حقوق دیگر حقوق فرد به حس��اب 
نمی آید و حقوق افرادی است که از او نفقه 
می برند و مستقیما به آنها مربوط می شود. 
اما اگر اموالی از شخص به جا مانده باشد، به 
نفع بدهکاران ضبط می شود. همچنین اگر 
این تفسیر باشد که از طرف این فرد بر سایر 
افراد حق و حقوقی می رسد، می توان از روی 

آن هم اقدام کرد.

    گفتی�د ک�ه در جامع�ه ضمانت 
متف�اوت از مفهومی ک�ه در قانون مدنی 
برای عق�د ضمان بی�ان کرده اس�تفاده 
می ش�ود مفهوم عق�د ضم�ان در قانون 

مدنی چیست؟
یکی از عقود معین که در قانون مدنی ما 
وجود دارد، عقد ضمان اس��ت. این عقد جز 
عقود تبعی محسوب می شود به این معنی 
که همیش��ه یک دین اصلی وج��ود دارد و 
عقد ضمان به تبع آن دین به وجود می آید. 
)ب��رای مثال طرفین تواف��ق می کنند برای 
فروش یک واحد آپارتمان(، عالوه بر افرادی 
که در عقد دخالت دارند یک ش��خص ثالث 

ه��م وجود دارد که اج��رای عقد را ضمانت 
می کند اصطالحا به این عقد، عقد ضمانت 
می گویند. در فقه شیعه این تلقی در مورد 
عق��د ضمان وجود داش��ته اس��ت که عقد 
ضمان به اصطالح باعث نقل ذمه می ش��ود 
به این معنی ک��ه وقتی عقد ضمان منعقد 
شد ذمه مضمون عنه )کسی که از او ضمانت 
شده اس��ت( به ذمه ضامن یعنی کسی که 
ضمان��ت کرده اس��ت منتقل می ش��ود. به 
عب��ارت دیگر باعث می ش��ود ک��ه دین از 
عهده مدیون به عهده ضمان منتقل ش��ود. 
نکته مورد توجه این که دیدگاه پیش رو اگر 
چه مش��هور فقهای شیعه است اما در عمل 
مشکالت بسیاری را با خود به همراه داشته 
است. بنابراین تفسیرهایی را به عقد ضمان 
اضاف��ه کردند، اوال اینک��ه به صورت خاص 
این تفس��یر در میان حقوقدان��ان به وجود 
آمد و همچنان از آن اس��تفاده می شود که 
در عق��د ضم��ان طرفین می توانن��د توافق 
کنند، که هم ضامن مس��ئول اجرای تعهد 
باشد و هم مدیون اصلی یا مضمون عنه. در 
این حالت دو وضعیت قابل تصور اس��ت به 
موجب توافق��ی که بین طرفین وجود دارد 
هر دو مس��ئول اجرای تعهد باقی می ماند. 
اول اینک��ه ضمان بدین ش��کل پیش بینی 
ش��ود که ابتدا متعهد له یا مضمون له)کسی 
ک��ه به نفع او عقد ضمان به وجود آمده( به 
مدیون مراجعه کند و در صورتی که مدیون 
تعهد را اجرا نکرد، این حق را داش��ته باشد 
که به ضامن مراجع��ه کند که در اصطالح 
ضمانت طولی گفته می شود. به عنوان مثال 
کس��ی که وام را گرفته است درصورتی که 
او تعه��د را اجرا نکرد و وام را پرداخت نکرد 
به ضامن او مراجعه می ش��ود که به موجب 
عقد ضمان مسئول اجرای تعهد شده است. 
ام��ا تلقی دوم از عقد ضمان این اس��ت که 
ضامن ی��ا مضمون له در عرض یکدیگر قرار 
می گیرن��د به عبارت دیگ��ر در صورتی که 
تهعد اجرا نش��د مضمون له می تواند به هر 
کدام از آنها با توجه به شرایط خود مراجعه 
 کن��د که به مورد دوم مس��ئولیت تضامنی

می گویند.
 نمون��ه بارز آن در اس��ناد تجاری وجود 
دارد )فرض کنید دارنده سند هم می تواند 
به ظهرنویس مراجعه کن��د و هم به صادر 
کننده و هم س��ایر ضامن ها اسناد تجاری( 
البت��ه به ای��ن نکته باید اش��اره کرد که در 
قان��ون تجارت یک باب تح��ت عنوان عقد 
ضمان یا ضمانت وج��ود دارد که تلقی آن 
بیشتر به همین تعبیر است که خدمت شما 
گفته شد؛ یعنی ذمه کسی که از او ضمانت 
می ش��ود ضمیم��ه می ش��ود به ف��رد اول؛ 
متعهد له حق دارد به هر کدام که خواس��ت 

مراجعه و اجرای تعهد را از آنها بخواهد.

آنچه به عنوان ضمانت در جامعه به خصوص در امور بانكی رواج دارد، نمود بیرونی و کاربردی »ضمان« است که در قانون مدنی ما به عنوان يكی از عقود معین شناخته می شود. 
احكام عقد ضمان و بايدها و نبايدهای ان در قانون مدنی درج شده است اما در جامعه عمال از عقد ضمان به گونه ای متفاوت استفاده می شود. برای بررسی بیشتر اين قرارداد 

و تحوالت و کاربردهای آن در جامعه با دکتر کامران آقايی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مديره کانون وکالی مرکز، به گفت وگو پرداخته ايم.

میثم توسلي

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است. مجنون ادواری 
در حال سالمت و افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می تواند ضمانت کند. البته قیم باید مصلحت 
او را در نظر بگیرد. معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصی که از او ضمانت می شود و شخصی که به 
نفع او ضمانت می شود الزم نیست. همین که ضامن شناخت اجمالی داشته باشد کافی است. بنابراین 
کافیست که ضامن آن دو را از یکدیگر تشخیص بدهد و بداند که دائن کدام است و مدیون کدام است. 
در عقد ضمان شرط نیست که ضامن تمکن مالی داشته باشد زیرا ضمان، تعهد به تادیه دین است و 
مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم می توانند قرض کنند. البته کسی که عقد ضمان به نفع 
او منعقد شده است یا مضمون له باید در هنگام عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به 
اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. هرگاه در زمان عقد، ضامن شرایط مالی بدی داشته 
باشد و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد مي توانند ضامن تمکن مالی پیدا کند در این صورت 
مضمون له حق فسخ عقد را نخواهد داشت. چنانکه معلوم است در عقد ضمان سخت گیری زیادی 
نکرده است و چشم بر برخی شرایط که در سایر قراردادها ضروری دانسته، در عقد ضمان بسته است.

شرايط 
مضمون عنه

 شــرايط
ضامن

ضمانتدرجامعهمتفاوتاستباآنچهدرقانونمدنیبهعنوان»عقدضمان«شناختهمیشود

نقل ذمه در حال حاضر وضعیت متروکی دارد 
و عمال عرف به نحو ديگری عمل می کند، يعني 
 بعد از انعقاد عقد ضمان، دين همچنان
 بر عهده مديون باقي مي ماند ولی ضامن
در کنار وی مسئول پرداخت دين است
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ضمانت
درجامعـه امروزی

اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون عنه و مضمون له تاثیر می گذارد اما این قرارداد 
بین دو طرف یعنی مضمون له و ضامن منعقد می شود. بنابراین در انعقاد عقد ضمان مضمون عنه 
یا کسی که از او ضمانت شده است دخالتی ندارد. بنابراین رضایت مدیون اصلی شرط نیست زیرا 
مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون له که طلبکار است 
به عمل می آید و مالک دین می تواند هر گونه تصرفی در آن انجام دهد اگر چه مدیون عدم موافقت 
خود را اعالم دارد، همچنان که طلبکار می تواند مدیون را از بدهی خود بری کند و یا طلب خود را به 
دیگری انتقال دهد. عالوه بر این اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نیست زیرا مضمون عنه 
طرف عقد قرار نمی گیرد. حتی با مخالفت و منع مضمون عنه هم ضمان منعقد می ش��ود. بخاطر 
همین ماده 687 قانون مدنی می گوید: »ضامن شدن از محجور و میت صحیح است« بنابراین هرگاه 
کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن بشود این عقد معتبر 
است. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او به اعتبار دینی است که ذمه او مشغول بوده 

در غیر این صورت از نظر حقوقی میت نمی تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود. 
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