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نکته کليدی مرتبط ٤٦مبحث ضمان و   

 

:عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است.به عھده بگيرد.متعھد ١نکته 
 ٦٨٤گویند.(ماده را ضامن،طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می 

 (ق م
 

عقد ضمان به معنی اعم،عقدی است برای تعھد به مال یا نفس.تعھد به نفس،کفالت :2نکته 
ق م ٦٨٤ق م)و عقد ضمان است.(ماده  ٧٢٤ق م)و تعھد به مال،حواله(ماده  ٧٣٤است.(ماده  ) 

 
:عقد ضمان به معنای اخص دو نوع است٣نکته  : 

 
 الف:ضمان نقل ذمه

 
 ب:ضمان ضم ذمه

 
در ضمان نقل ذمه وقتی ضامن با مضمون له(طلبکار)عقد را می بندد،مضمون عنه(بدھکار)بری می 

شود.و دینش بر ذمه ضامن قرار می گيرد.اما در ضمان ضم ذمه،مضمون عنه(بدھکار)بری نمی شود و 
 .ضامن به مضمون عنه اضافه می شود

 
 :ضمان ضم ذمه خود دو نوع است

 
 (الف:عرضی(تضامنی

 
لی(وثيقه ایب:طو ) 

 
در ضمان عرضی،ضامن و بدھکار(مدیون)در عرض ھم ھستند.طلبکار(مضمون له)می تواند به ھر کدام 

رجوع کند.اما در ضمان طولی،طلبکار(مضمون له)ابتدا به بدھکار(مدیون اصلی یا مضمون عنه)رجوع 
 .می کند،اگر نداد به ضامن رجوع خواھد کرد

 
ق م)،معوض(عوضين عبارتند از برائت ذمه مضمون  T٧٠١زم(ماده :ضمان نقل ذمه عقدی است ٤نکته 

ق م)و رضایی ٦٩٥و  ٦٩٤عنه در مقابل اشتغال ذمه ضامن)،مسامحه ای(مواد  . 
 

ضمان ضم ذمه عقدی است از طرف ضامن Tزم ولی از طرف مضمون له جایز،مجانی(زیرا فقط :5نکته 
 .باعث اشتغال ذمه ضامن می شود)رضایی و مسامحه ای

 
اصوT ضمان به نحو اطaق چه در قانون و چه در تست،منصرف به ضمان نقل ذمه است و ضمان :6نکته 

 .ضم ذمه نياز به تصریح دارد
 

ق م)ولی عرف ضم  ٦٩٨و  ٦٨٤قانون مدنی صریحا عقد ضمان مبتنی بر نقل ذمه را پذیرفته است(مواد 
 .ذمه را می پذیرد.آن ھم ضم ذمه طولی

 
:ضمان،عقدی است عھدی(چه نقل ذمه،چه ضم ذمه)چون اثر آن تعھد ضامن است.ضمان نقل ٧نکته 

ذمه معوض است.ولی ضمان ضم ذمه مجانی است.اگر در تست مطلق آمد ضمان،عقدی معوض 
 .است
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:اثر حقوقی ضمان نقل ذمه،انتقال دین از مدیون به ضامن و اثر حقوقی ضمان ضم ذمه،التزام به ٨نکته 

من استتادیه ضا . 
 

:گفته شد که ضمان ضم ذمه عقدی است مجانی و ضمان نقل ذمه عقدی معوض است.در ضمان ٩نکته 
نقل ذمه ضامن می گوید.من ضامنم(و ذمه اش مشغول می شود)و طلبکار(مضمون له)نيز طلبش را از 

 (مدیون اسقاط می کند.(اسقاط طلب
 

در ضمان نقل ذمه مضمون له باید اھليت کامل  نتيجه ای که از این مطلب به دست می آید این است که
داشته باشد.چون بدھکار را از دست می دھد و بری می نماید.(به عبارت دیگر ریسک می کند)ولی در 

ضمان ضم ذمه اینطور نيست.چون عقد کامa به سود مضمون له است.پس طلبکار می تواند صغير 
 (مميز یا سفيه باشد.(نه مجنون یا صغير غير مميز

 
نتيجه:در عقود معوض اھليت کامل شرط است.ولی در عقود مجانی عقد به نفع ھر کسی که 

 .ھست،می تواند سفيه یا صغير مميز باشد
 

ق م)و  ٦٨٦:در ضمان نقل ذمه،ضامن و مضمون له باید برای معامله اھليت داشته باشند.(ماده ١٠نکته 
ق م از محجور و ميت نيز می  ٦٨٧ق ماده اھليت مضمون عنه شرط نيست.به ھمين دليل است که طب

 .توان ضمانت کرد
 

:در مورد فلسفه عقد ضمان دو نظر وجود دارد١١نکته  : 
 

الف:نظر اول که مبتنی بر نقل ذمه است نظر فقھای شيعه است.آنھا بر این اعتقادند که فلسفه عقد 
با انعقاد عقد ضمان بدھکار ضمان حمایت از بدھکار است و ضمان برای کمک و احسان به بدھکار است.

 (بری و ضامن مشغول الذمه می شود.(نقل ذمه
 

ب:نظر دوم که مبتنی بر ضم ذمه است.نظر حقوقدانان اروپایی و فقھای اھل سنت است که معتقدند 
فلسفه عقد ضمان حمایت از طلبکار است.عقد ضمان برای این است که طلبکار مطمئن شود به طلبش 

این نوع عقد ضمان،بدھکار بری نمی شود.(ضم ذمه می رسد.که در نتيجه ) 
 

:عقد ضمان از جمله عقود احسان و مبتنی بر مسامحه است که علم اجمالی به آن کفایت ١٢نکته 
ق م ٢١٦و  ٦٩٤و  ٦٩٥کفایت می کند.(مواد  ) 

 
ق م)آن است که پس از انعقاد ضمان،شخصی(غير از  ٦٨٨:منظور از ضمان ترامی(ماده ١٣نکته 
ون عنه) از ضامن ضمانت نماید.مثa علی به آقای ایکس بدھکار است.حسن ضامن علی می مضم

شود.و علی بری می شود.حسين ضامن حسن می شود.و حسن بری می شود.و به ھمين ترتيب،که 
 .به آن ترامی می گویند

 
aعلی به اما منظور از ضمان دور آن است که مضمون عنه پس از عقد ضمان،از ضامن ضمانت کند.مث 

آقای ایکس بدھکار است.حسن ضامن علی می شود.و علی بری می شود.بعد از مدتی علی ضامن 
 .حسن می شود.و حسن بری می شود.و به ھمين ترتيب

 
در دور بين دو نفر است.و در ترامی بين دیگران.اما در ھر دو یک نفر ضامِن ضامن می شود.اگر آن 

ق م ھر دو را در  ٦٨٨ر شخص دیگری بود می شود ترامی(ماده فرد،خود مدیون بود،می شود دور.و اگ
 (بر می گيرد
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ق م آمده است.ممکن است عين باشد.(مانند پول)یا منفعت  ٦٨٤:مال موضوع دین که در ماده ١٤نکته 
یا انجام دادن کار،منوط بر اینکه مباشرت مدیون شرط نباشد.که در این صورت نمی توان از آن ضمانت 

ق م دکتر کاتوزیان ٦٤٨ماده  ٢ویس کرد.(زیر ن ) 
 

از تعھدات غير مالی مانند حضانت،تمکين و سکونت مشترک با ھمسر نمی توان ضمانت :15نکته 
ق م دکتر کاتوزیان ٦٨٤ماده  ١کرد.زیرا این تکاليف قابل انتقال به ذمه نيست.(زیر نویس  ) 

 
اشد.نمی توان از عين معين ضمانت :موضوع ضمان،دین است.این دین باید کلی فی الذمه ب١٦نکته 

کرد.از غاصب نيز نمی توان برای رد عين ضمانت کرد.اگر کسی برای رد عين از غاصب ضمانت کند،این 
دیگر ضمان اصطaحی نيست.بلکه ضمان از اعيان مضمونه است که نوعی تعھد به فعل ثالث می 

ق م دکتر کاتوزیان ٦٤٨ماده  ٣باشد.(زیر نویس  ) 
 

قد ضمان بين ضامن و طلبکار(مضمون له)بسته می شود.و بدھکار(مضمون عنه یا مدیون :ع١٧نکته 
ق م آمده است:"در ضمان رضای مدیون  ٦٨٥اصلی)دخالتی ندارد.به ھمين دليل است که در ماده 

 "اصلی شرط نيست
 

ق م ٧٢٤اراده می خواھد عقد حواله است(ماده  ٣تنھا عقدی که در قانون مدنی  ) 
 

فته شد که موضوع ضمان دین است.بنابراین موقع عقد،دین باید وجود داشته باشد.تا بر :گ١٨نکته 
ق م(مفھوم مخالف آن)استنباط  ٦٩١عھده ضامن قرار بگيرد.اما قانونگذار سختگيری نکرده و از ماده 

 .می شود که وجود دین Tزم نيست.ھمين که سبب،مقتضی یا علت آن باشد کافی است
 

شدن شوھر به دادن نفقه دو عامل Tزم دارد:الف:عقد نکاح ب:تمکين زن مثa برای مدیون  
 

پس عقد نکاح برای مدیون شدن شوھر به دادن نفقه کافی نيست.ولی چون سبب آن(نکاح)به وجود 
 .آمده،ضمانت ضامن از نفقه آینده زن صحيح است

 
است که مضمون له با چند ق م ھرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند،مانند آن  ٦٨٩:طبق ماده ١٩نکته 

ایجاب مواجه می گردد.لذا ھر یک از ایجاب ھا که مورد قبول مضمون له واقع شود،موجب انعقاد ضمان 
 .می گردد

 
:20نکته  ق م)اما اگر ضامن مالدار نباشد و طلبکار  ٦٩٠در ضمان Tزم نيست ضامن مال دار باشد.(ماده 

خ دارد.مبنای این حق فسخ،خيار تخلف از شرط ھم جاھل به آن باشد،طلبکار(مضمون له)حق فس
ق م دکتر کاتوزیان ٦٩٠ماده  ١صفت ضمنی(شرط تبانی)است.(زیر نویس  ) 

 
 .اما اگر ضامن بعد از عقد غير َملی شود،مضمون له خياری نخواھد داشت

 
:ضمان از جمله عقود تبعی است.(عقود تبعی قانون مدنی:ضمان،حواله،کفالت،رھن)و تابع ٢١نکته 

وجود دین است.ھمچنين در عقد ضمان از دین حال می توان به صورت موجل ضمانت کرد.یا از دین 
 .موجل به صورت حال ضمانت کرد

 
حتی اگر دین اصلی وثيقه داشته باشد،ضمان می تواند وثيقه نداشته باشد.ھمچنين دین می تواند 

ق م ٧١٦،٧١٥،٧٠٤،٧٠٣،٧٠٢،٦٩٣،٦٩٢وثيقه نداشته باشد اما ضمان وثيقه داشته باشد.(مواد  ) 
 

:22نکته  ماده  ٣اگر به ھنگام عقد ضمان،سبب دین موجود نباشد عقد ضمان به لحاظ فقدان موضوع(بند 
ق م از مصادیق ضمان ما لَم یَجِب است ٦٩١ق م)باطل است.به عبارت دیگر ماده  ١٩٠ . 
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ق م ٦٩٩،٧٠٠،٧٢٣:تعليق در ضمان(مواد ٢٣نکته  ) 

 
قسم است ٢تعليق در ضمان  : 

 
 الف:تعليق در ضمان نقل ذمه

 
 ب:تعليق در ضمان ضم ذمه

 
ق م تعليق در ضمان نقل ذمه باطل است.به دليل  ٦٩٩ماده  ١الف:تعليق در ضمان نقل ذمه:طبق بند 

اینکه اثر حقوقی ضمان نقل ذمه انتقال دین است.لذا،ضامن و طلبکار نمی توانند انتقال دین را که اثر 
علق کنند و اT باطل است.به دیگر سخن ضمان باید منجز باشد.و علت آنکه عقد ضمان نقل ذمه است م

 .نمی تواند معلق باشد این است که عقد ضمان از عقود وثيقه است و وثيقه معلق بی معنی است
 

ب:تعليق در ضمان ضم ذمه:تعليق در این نوع ضمان صحيح است.و ضامن می تواند ضم خود را معلق 
مان ضمان طولی(بند کند.یعنی ھ ق م ٧٢٣ماده  2 ) 

 
:تعليق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قيد کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد،من ٢٤نکته 

ق م ٧٠٠ضامنم.موجب بطaن آن نمی شود.(ماده  ) 
 

ھمان قانون تّخصص است.نه تخصيص.به عبارت دیگر  ٧٠٠ق م و ماده  ٦٩٩ماده  ١:رابطه بند ٢٥نکته 
ق م تخصصا از ماده  ٧٠٠ماده   .ق م خارج است 699

 
ق م در ضمان نقل ذمه التزام ضامن می تواند معلق باشد.و باطل  ٦٩٩ماده  ٢:طبق بند ٢٦نکته 

 .نيست.چون تعليق،در التزام است نه در ضمان
 

ضامن به طلبکار می گوید من ضامنم(که معلق نيست)عقد به طور منجز واقع شد و دین منتقل 
.حال ضامن می گوید من ضامنم ولی اول به بدھکار رجوع کن که بری شده،اگر نداد من دین را می شد

 .دھم
 

ق م ھمه چيز معلق است.و انتقال دین صورت نگرفته است.اما در بند  ٦٩٩ماده  ١به عبارت دیگر در بند 
که معلق است که آن  ق م انتقال دین صورت گرفته است.و تنھا التزام در تادیه دین است ٦٩٩ماده  ٢

 .ھم صحيح است
 

ق م ضمان(مبتنی بر نقل ذمه)نسبت به ضامن و طلبکار(مضمون له)عقدی  ٧٠١:طبق ماده ٢٧نکته 
Tزم است.اما ضمان مبتنی بر ضم ذمه نسبت به ضامن Tزم و نسبت به مضمون له جایز است.(ماده 

ره نموده است مثل رھن و کفالتق م)(که در قانون نيست و فقط دکتر لنگرودی به آن اشا 187 ) 
 

از عبارت فوق نتيجه گيری می کنيم که ضمان نقل ذمه قابل اقاله نيست.در صورت اقاله،اقاله آن غير 
نافذ است.زیرا در نتيجه ضمان نقل ذمه،مدیون اصلی بری می شود.و با اقاله این عقد،موجب می 

ق م دکتر کاتوزیان ٢٨٣ماده  ٣س شود.که شخص بری بدون اراده خویش مدیون شود.(زیر نوی ) 
 

ولی ضمان ضم ذمه به دليل آنکه مدیون اصلی بری نمی شود و اقاله این عقد به ھيچ وجه موجب ضرر 
 .او نمی شود.لذا اقاله ضمان مبتنی بر ضم ذمه با اشکالی مواجه نيست

 
ق م و ضمان ُعھده ٦٩٧:ماده ٢٨نکته  : 
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ن را برگردانند.حال اگر طرفين برای برگرداندن عوضين به وقتی عقدی باطل است طرفين باید عوضي

ھنگام بطaن عقد،ضامن بدھند این به معنای ضمان ُعھده است.مثa حسن وعلی عقدی می بندند.علی 
واھمه دارد که عقد باطل باشد(باشد نه بشود)به ھمين دليل از حسن در خواست ضامن می کند که 

،مستقيم به ضامن رجوع کند و عوض را بگيرد.اگر عوض عين معين اگر عقد باطل بود برای گرفتن عوض
  .بود،می شود تعھد به فعل ثالث.و کلی بود،ضمان ُعھده است

 
:ضمان ُعھده در تمام مواردی که عقد باطل است مجری است.اما قانونگذار فقط در یک مورد ٢٩نکته 

ورد عقد مستحق ضمان ُعھده را گفته است و آن بطaن عقد در موردی است که م
ق م ٦٩٧للغير(فضولی)است.(ماده  ) 

 
قانون مدنی مaک می گيریم که به ھر دليل که عقد باطل باشد ضمان ُعھده صحيح  ٦٩٧اما ما از ماده 

 .است
 

ضمان ُعھده در جایی است که عقد باطل است.(یا به جھت مستحق للغير یا جھات دیگر)ولی :30نکته 
ماده  ١عھده شامل آن دو نمی شود مگر اینکه تصریح شود.(زیر نویس اگر فسخ یا اقاله شود ضمان 

ق م دکتر کاتوزیان ٧٠٨ ) 
 

:31نکته  ق م ارتباطی ندارد ٥٠٥قانون امور حسبی است.و با ماده  ٢٣١ق م مصداق ماده  ٧٠٥ماده  . 
 

مورد مورد قابل فسخ است.یکی در  ٣:عقد ضمان(مبتنی بر نقل ذمه)عقدی است Tزم که در ٣٢نکته 
ق م)و دیگری در صورت تخلف از مقررات و شروط عقد ضمان و آخر،وجود حق  ٦٩٠اعسار ضامن(ماده 

ق م ٧٠١فسخ نسبت به دین مضمون له(ماده  ) 
 

:ضمانت از یکی از چند دین به نحو مردد،باطل است.به جھت نامعين بودن موضوع عقد(قسمت ٣٣نکته 
ق م ٦٩٤اخير ماده  ) 

 
:34نکته  مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه  اگر ضامن به

کند.به دليل آنکه عقد ضمان از عقود احسان و مبتنی بر مسامحه است و نمی توان از آن منتفع 
ق م ٧١٣شد.(ماده  ) 

 
پرداخته  ق م ضامن وقتی می تواند به مضمون عنه رجوع کند که دین را ٧٠٩:طبق ماده ٣٥نکته 

 :باشد.اما برای رجوع ضامن به بدھکار دو شرط دیگر نيز Tزم است
 

ق م ٢٦٧الف:اول اینکه ضامن اذن داشته باشد.(ماده  ) 
 

ق م ٧٢٠ب:دوم اینکه ضامن قصد تبرع نداشته باشد.(ماده  ) 
 

:خيار شرط در عقد ضمان راه ندارد.اما در ضمان ضم ذمه می توان خيار شرط گذاشت٣٦نکته  . 
 

:در ضمان مبتنی بر نقل ذمه به ذمه،پس از انعقاد عقد،دین از مضمون عنه به ضامن منتقل می ٣٧نکته 
ق م ٦٩٨شود.(ماده  ) 

 
بنابراین اگر مضمون له که از ضامن طلبکار است به ضامن بدھکار شود ميان این دو دین تھاتر رخ می 

د موجب فراغ ذمه ضامن نخواھد دھد.پس اگر بعد از ضمان،مضمون له به مضمون عنه مدیون شو
شد.زیرا مضمون له که دیگر طلبی از مضمون عنه ندارد به شخص اخير مدیون شده است.در این 
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ق م)وجود ندارد.لذا ضامن بری نمی شود.(زیرا  ٢٩٤صورت چون رکن تھاتر،تقابل دو دین است(ماده 
 (ضامن در رابطه دینی حاصله،ثالث تلقی می گردد

 
:38نکته  ه قبل گفته شد که در ضمان مبتنی بر نقل ذمه به ذمه،اگر مضمون له به مضمون عنه در نکت
 .بدھکار شود موجب فراغ ذمه ضامن نمی شود.چون مضمون عنه در ضمان نقل،در حکم بيگانه است

 
اما در ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه اگر مضمون له به مضمون عنه بدھکار شود.ھر دو دین به تھاتر 

ق م دکتر کاتوزیان ٢٩٧ماده  ١ده است و موجب فراغ ذمه ضامن می شود.(زیر نویس ساقط ش ) 
 

در صورتی که مضمون عنه،دین را بپردازد با پرداخت مجدد دین توسط ضامن،ضامن حق رجوع :39نکته 
به مضمون عنه را ندارد ولو اینکه از پرداخت اول آگاه نباشد.زیرا آنچه می پردازد دین مضمون عنه 

ق م ٣٠١ست پولی است که ناروا پرداخته و قابل استرداد است.(ماده ني ) 
 

:پس از انعقاد عقد ضمان(نقل ذمه)مضمون عنه بری می شود و در رابطه با مضمون له و ٤٠نکته 
ضامن مانند شخص ثالث است.بنابراین اگر مضمون عنه،دین را بدھد در واقع مانند آن است که ثالثی 

ق م می گردد که اگر مضمون عنه اذن در پرداخت  ٢٦٧ه است.لذا مشمول ماده دین مدیون را پرداخت
 .داشته باشد حق رجوع به ضامن را خواھد داشت

 
پس از ابرای ضامن از سوی مضمون له،به دليل آنکه ضامن چيزی به مضمون له نپرداخته لذا :41نکته 

ه مضمون عنه؛تحمل غرامت است حق رجوع به مضمون عنه را نخواھد داشت.چون مaک رجوع ضامن ب
ق م دکتر کاتوزیان ٧١٩ماده  ١نه تحصيل برائت.(زیر نویس  ) 

 
:حواله نيز مانند تھاتر در حکم پرداخت است.و ضامن پس از تحقق حواله حق رجوع به مضمون ٤٢نکته 

ق م ٧١٠عنه را دارد.(ماده  ) 
 

:43نکته  چھاردھم از کتاب قانون مدنی آمده  کلمه"عقدی"که در عبارت"در ضمان عقدی"در ابتدای فصل
 .است برای تميز از ضمان قھری است

 
:دليل آنکه اگر مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد.حق رجوع به مضمون عنه را ٤٤نکته 

ق م)این است که ضامن از راه مالکيت ما فی الذمه از محل سھم اTرث خود ایفاء دین  ٧١٢دارد(ماده 
ق م ٣٠٠و ماده  ٢٦٤ماده  ٦وده است.(بند مدیون اصلی را نم ) 

 
ق م مفھوم مخالف ندارد.و از آن نمی توان نتيجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع  ٧٢٠:ماده ٤٥نکته 

نداشته باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد.زیرا معيار رجوع به مضمون عنه اذن اوست نه قصد 
ق م دکتر کاتوزیان ٧٢٠ماده  ١می برد.(زیر نویس  ضامن.به عبارت دیگر قصد تبرع،اذن را از بين ) 

 
:46نکته  ق م)یا ھمان شرط ابتدایی در  ١٠ق م)ماھيتا قرارداد خصوصی(ماده  ٧٢٣التزام به تادیه(ماده 
اصطaح فقھاست.این التزام به تادیه،ماھيتا ضمان(نقل ذمه)نيست بلکه ضم ذمه است که قانون مدنی 

 .نامی از آن نبرده است
 
 
 

 گرد آورنده:آقای مھدی گودرزی
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