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  چكيده

  كـه  اسـت  ايـران  در ربـا  بـدون  بانكداري نظام در هاسپرده انواع از يكي ها،بانك در گذاريسرمايه هايسپرده

 مضـاربه،  عقـد  در مـاده  يك جز مدني درقانون. است بوده مواجه قانوني خال با كشور حقوقي نظام در هامدت

 بـانكي  قـانون  ،1362سـال  در نهايـت  در تـا  شدنمي ديده گذاريسرمايه سپرده قراردادهاي مورد در مقرراتي

 تـر دقيـق  بررسـي  امـا  نمود تقسيم دارمدت و الحسنهقرض دسته دو به را گذاريسپرده قراردادهاي ربا بدون

 اما است يادشده وكالت عنوان تحت دارمدت گذاريسپرده از مذكور قانون 3 ماده تبصره در كه دهدمي نشان

 حقوقي ماهيت تبيين در سعي حاضر مقاله.گيردنمي قرار وكالت عقد مقررات شمول تحت قرارداد اين اوصاف

 و شده مشخص هاسپرده اين خصوصيات تا است شده تالش نخست رو اين از. دارد گذاريسرمايه هايسپرده

 ايـن  حقـوقي  ماهيـت  تبيـين  ضـمن  نهايـت  در. گردد مقايسه معين عقود با گذاريسرمايه هايسپرده سپس

سعي  مقاله حاضر .است گرديده مطرح اقتصاد روز شرايط با هاسپرده اين تطبيق جهت راهكارهايي ها،سپرده

ش شده است تا خصوصيات اين از اين رو نخست تال. گذاري داردهاي سرمايهدر تبيين ماهيت حقوقي سپرده

ضمن تبيين در نهايت . گذاري با عقود معين مقايسه گرددهاي سرمايهها مشخص شده و سپس سپردهسپرده

ها بـا شـرايط روز اقتصـاد مطـرح گرديـده      يق اين سپردهاهكارهايي جهت تطبها، رماهيت حقوقي اين سپرده

 .تاس

  

  گذاري، ماهيت حقوقي، بانكداري بدون ربا، عقود معينهاي سرمايهسپرده :واژگان كليدي

   JEL: G21,  K12, G21, K12بندي طبقه

  

  

  

  

  

                                                                                                               
          Hamed.p84@gmail.com                                دانشجوي دكتراي مالي گرايش بانكداري دانشگاه تهران. 1
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  مقدمه

در ايـران  در نظـام بانكـداري بـدون ربـا      هايكي از انواع سپردهها، گذاري در بانكهاي سرمايهسپرده

درقانون مدني جز يك مـاده  . ها در نظام حقوقي كشور با خال قانوني مواجه بوده استاست كه مدت

شـد تـا در نهايـت در    گذاري ديده نمـي در مورد قراردادهاي سپرده سرمايهدر عقد مضاربه، مقرراتي 

دار الحسـنه و مـدت  گذاري را به دو دسته قرضهبانكي بدون ربا قراردادهاي سپرد، قانون 1362سال 

گـذاري  قـانون مـذكور از سـپرده    3صره ماده دهد كه در تبتر نشان ميتقسيم نمود اما بررسي دقيق

شـمول مقـررات عقـد وكالـت      دار تحت عنوان وكالت يادشده است اما اوصاف اين قرارداد تحتمدت

انيم، بـازهم بـا   وكالـت را هـم در آن جـاري بـد     هرچند كه حتي اگر وجـود مقـررات  . گيردقرار نمي

گذاري و مقايسه آن هاي سرمايهقاله به دنبال بررسي ماهيت سپردهاين م. شويممشكالتي مواجه مي

  .پردازيمها از لحاظ حقوقي ميود معين و بيان مشكالت اين سپردهبا ساير عق

  

  گذاري بانكيهاي سرمايهسپرده .1

توانند تحت هريك از عناوين زيـر  ها ميكه بانكدارد عمليات بانكي بدون ربا عنوان مي قانون 3ماده

  :به قبول سپرده مبادرت نمايند

 الحسنه جاري و پس اندازهاي قرضسپرده :الف

 دارگذاري مدتهاي سرمايهسپرده :ب

  گـذار مبلغـي مشـخص بـه بانـك جهـت انجـام        ار، سـپرده دگذاري مـدت هاي سرمايهدر سپرده

هـاي  دهد تا نتيجـه فعاليـت  ي كه در قانون پيش بيني شده ميهاي اقتصادي به غير از مواردفعاليت

ون عمليات بـانكي  در آئين نامه و دستورالعمل اجرايي قان. مذكور سودي هم به حساب او تعلق گيرد

در ادامه بـه  . تاه مدت و بلندمدت تقسيم شده استگذاري به دو نوع كوهاي سرمايهبدون ربا، سپرده

  :پردازيمها ميپردهبيان خصوصيات حقوقي اين س

  گذاريهاي سرمايهرضايي يا عيني بودن سپرده. 1.1

يكي از نتايج اصل حاكميت اراده از بين بردن تشريفاتي است كه پـيش از آن بـراي انعقـاد قـرارداد     

  در قراردادهـاي  . ودن عقـود امـري پذيرفتـه شـده اسـت     بـ  در حقوق مـدني اصـل رضـايي   . الزم بود

كامل نك براي گذار و بابعبارتي صرف توافق سپرده. شودن آن برداشت نميرضايي بود گذاري،سپرده

بايسـت بـه بانـك    گذار وجوه مشخصي را نيـز مـي  گذاري كافي نيست و سپردهشدن قرارداد سرمايه

  .گرددتسليم نمايد تا انعقاد قرارداد تكميل 
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  گذاريهاي سرمايهتمليكي يا عهدي بودن سپرده. 1.2

اد گذاران است كه اثر مستقيم آن ايجـ بانكي بدون ربا، بانك وكيل سپردهقانون عمليات  3 طبق ماده

رداد تمليكي دانست امـا بـه   ها را قراتوان اين قسم از سپردهرسد نمياز اين رو به نظر مي. اذن است

ها، قصد متعامدين، عرف بانكداري و اين كه بانـك درآن  عنايت به ماهيت اين سپردهرسد با نظر مي

نـه وكيـل، بايـد قراردادهـاي     داند و طرف قرارداد هم بانك را اصيل مي كند وبسان مالك تصرف مي

  .گذاري را نوعي قرارداد تمليكي بدانيمسرمايه

  گذاريهاي سرمايهالزم يا جايز بودن سپرده. 1.3

  كـه بانـك وكيـل     قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا،      3دار مطابق ماده هاي مدتدرنگاه اول، سپرده

به بعد قانون مدني عقدي جايز است،  678گذار اعالم شده و عقد وكالت نيز با عنايت به ماده سپرده

ين اسـت  عقدي جايز به شمار رفته و اثر عقد جايز كه قابل فسخ بودن آن از سوي هريك از متعامـد 

اوال در ادامـه   .اما ايراداتي به شرح زير به جـايز بـودن ايـن قراردادهـا وجـود دارد     . برآن مترتب است

ثانيـا مبـاني   . گذاري سازگار نيسـت گذاري سرمايهين تعبير با ماهيت قرارداد سپردهخواهيم ديدكه ا

  دار ديـده  مـدت هـاي  و ايجـاد حـق بـراي يـك طـرف در سـپرده      جواز عقد شامل اذن، نظم عمومي 

اي اذن از سـوي  دار، اعطـ گـذاري مـدت  لي متعاقدين در قراردادهـاي سـپرده  ثالثا قصد اص. شودنمي

الـت تلقـي شـدن رابطـه     گذاري را با توجه به وكرابعا اگر قرارداد سرمايه. نيست گذار به بانكسپرده

مدني با فوت و حجر نظر قانون گذار قراردادي جايز بخوانيم با توجه به اينكه وكالت از بانك و سپرده

در . دار هم با فوت و حجر طـرفين فسـخ شـود   گذاري مدتشود، بايد قرارداد سپردهطرفين زايل مي

د و قائم مقام عـام مـورث محسـوب    صورتي كه با فوت، وراث صاحب حساب، ادامه دهنده اين قراردا

  .شوندمي

 

  گذاري با ساير عقودتفاوت سپرده. 2

  گذاري و وكالتسپرده. 2.1

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكـي از   "گويدانون مدني در تعريف عقد وكالت ميق 656ماده 

  .نمايدرا براي انجام امري نايب خود مي طرفين، طرف ديگر

اوال وكالت از نظر قانون مدني عقدي جايز اذني است : هايي بدين شرح استوكالت داراي ويژگي

امـا از آنجـايي كـه    . گـردد قانون مدني فسخ مـي   678ن متعاقدين وفق ماده و با فوت و حجر طرفي

هدف متعاقدين در وكالت صرفا اذن نيست و هدف موكل تعهد وكيل و هدف وكيل هم اجـرت كـار   

 دوم وكالــت طبــق . خــويش اســت، ميتــوان وكالــت را نــوعي عقــد عهــدي هــم بــه حســاب آوريــم

چهارم وكالت يـك عقـد   . سوم يد وكيل اماني است. ستقانون مدني عقدي جايز ا 681و  679ماده 
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لت را بـه  پنجم وكيل اعمال مورد وكا. شودميرضاي است و بدون نياز به هيچ تشريفات خاصي واقع 

  . دهدنيابت از موكل انجام مي

ن عمليات بانكي دستورالعمل اجرايي قانو11عمليات بانكي بدون ربا و ماده قانون  3طبق تبصره 

  گـذاري  رسـد سـپرده  امـا بـه نظـر نمـي    . ت تعبير شـده اسـت  گذار و بانك به وكالميان سپردهرابطه 

. گذاري چه از نظر تحليل علمي و چه از نظر مقتضيات عملي بـا عقـد وكالـت مطـابق باشـد     سرمايه

اوال وكالت عقد تمليكي نيست، اذني : ها به شرح زير استوارد بر وكالت خواندن اين سپرده اشكاالت

. كنـد گذاري مشكالت بسياري ايجاد ميل اينكه نپذيرفتن تمليك در سپردهحا. نهايتا عهدي است يا

آيـد عمـال بـه    گذاري بدسـت مـي  ادي خود كه وجوه آن از محل سپردههاي اقتصدر فعاليتها بانك

ـ داننـد  هـا را اصـيل مـي   ها نيـز آن يند و اشخاص طرف قرارداد با بانكنماعنوان مالك عمل مي ه و ن

همچنين در عمـل اگـر   . گذارشود و نه سپردهها ميگير خود آنها دامناز اين رو اعمال بانك. وكيل

گذار، وجوه را به تفكيك نگهداري ها سپردهن وكيل عمل كند بايد براي ميليونبانك بخواهد به عنوا

  .باشدپذير نمينمايد كه اين امر امكانو محل به كارگيري هر يك را مشخص 

  گـذاري  درصـورتي كـه در قراردادهـاي سـپرده     .وكالت در قانون مدني عقـدي جـايز اسـت    دوم

گـذار  ري دو ساله اگر در سال اول سـپرده گذابه عنوان مثال در يك سپرده. دار اين گونه نيستمدت

گذاري را وكالت در نظر بگيريم، انحـالل آن بـا فـوت و    شود اما اگر سپردهفوت نمايد عقد فسخ نمي

  .امري بديهي استحجر 

  سوم مسئوليت امين در فرض تلف يا نقصـان مـال متفـرع بـر تعـدي يـا تفـريط اسـت در غيـر          

ا زد زيـرا يـد بانـك    توان اين حرف رگذاري نميسئوليتي ندارد اما در مورد سپردهصورت امين ماين

يت بانـك را  همچنين تعهد وكيل تعهد به وسيله آن اگر مـا مسـئول  . ها اماني نيستنسبت به سپرده

گـذاري بـه   گذاران براي سـپرده تفريط در نظر آوريم، رغبت سپرده بسان وكيل در صورت تعدي و يا

  .يابدشدت كاهش مي

قانون عمليـات   3هاي موضوع تبصره ماده بخواهد به عنوان وكيل در فعاليت چهارم اين كه بانك

از اعمالي كه به نيابـت انجـام    صلگذار شركت كند به اين معناست كه سود حابانكي از سوي سپرده

ست و بانك بايد صرفا به گرفتن گذار اچون اصيل سپرده. گذار باشدسپردهدهد براي موكل يعني مي

گـاه از ميـزان سـود    گذار هيچگونه نيست و سپردهها اينكه در سپردهحال اين. ه اكتفا كندالوكالحق

  .هاي بانك آگاه نيستحاصل از فعاليت

توجه به اين كه در قرارداد وكالت، وكيل به عنوان نماينده موكل عمل نمـوده و يكـي از   پنجم با 

كـه   در صـورتي . قانون مدني ارائه حساب دوره تصدي به موكل اسـت  668تكاليف وكيل طبق ماده 

  .دهندگاه اين كار را انجام نميها هيچبانك
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قـانون   3رغـم تصـريح مـاده    ر علـي داگـذاري مـدت  و روشن است كه ماهيت حقوقي سپردهاز اين ر

كه به هيچ وجـه بـا قصـد    نظر از اينعمليات بانكي بدون ربا با وكالت سازگار نيست و اين ماده صرف

ت بـا قواعـد بـاب وكالـت هـم      متعامدين كه در اعمال حقوقي كارگزار اصلي هستند، هماهنگ نيسـ 

گذار تالش كـرده تـا قـرارداد    قانون شود اين است كه چراسؤالي كه اينجا مطرح مي. ي نداردسازگار

كالـت  آيد اين است كه نظريـه و پاسخي كه به نظر مي. معرفي نمايددار را وكالت گذاري مدتسپرده

  .گذاران طراحي شده استكي و توجيه سود پرداختي به سپردههاي بانبراي غير ربوي نمودن فعاليت

  گذاري و وديعهسپرده. 2.2

  قانون مدني وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفـر مـال خـود را بـه ديگـري       607طبق ماده 

  :باشدهايي به شرح زير ميوديعه داراي ويژگي. ري كندسپارد براي آن كه آن را مجانا نگهدامي

د را بـه  چرا ايـن كـه پـس از انعقـاد عقـد، مالـك مالكيـت خـو        . عه عقدي تمليكي استياوال ود

  كند و تنها نگهدارنده نائب مالك و مـاذون از جانـب او در نگهـداري مـال     ه مال منتقل نمينگهدارند

شـود، نـام بـرده موظـف اسـت در      مالي به امين تمليك نميدوم اينكه با عنايت به اين كه  .گرددمي

رفتـه بـود برگردانـد نـه چيـز      زمان انحالل عقد، عين مالي را كه در اختيار او براي نگهداري قـرار گ 

چهـارم  . تواند آن را فسخ كنداز اين رو هريك ازمتعامدين مي. تسوم وديعه عقدي جايز اس. ديگري

پـنجم  . نيسـت وديعه يك عقد رضايي است و براي تحقق آن جز قصد متعاقدين تشريفاتي ضـروري  

اليد، ضـماني  د قاعده عليير به استنادر مال غ شود و مطابق قاعده تصرفمستودع امين محسوب مي

. است اما آن چه از اين اصل ضمان به طور تخصصي يا تخصيصي خارج و يا اخراج شده امانت اسـت 

  .از اين رو مسئوليت امين درصورت تلف مال مطلق نيست و مقيد به تعدي و تفريط امين است

گـذاري  اوال سـپرده . گـردد با عقد وديعه در ادامه بررسي مـي  هاي بانكيداليل ناسازگاري سپرده

ــن  ــال ايـ ــت حـ ــي اسـ ــراردادي تمليكـ ــك   قـ ــين تمليـ ــه امـ ــالي بـ ــيچ مـ ــه هـ ــه در وديعـ   كـ

  گـذاري  دوم سـپرده . مال مورد امانـت را مسـترد نمايـد   از اين رو نام برده مكلف است عين. شودنمي

 .دادي عيني است بر خـالف عقـد وديعـه   گذاري قرارسوم سپرده. خالف وديعه قراردادي الزم استبر

گـذار و بانـك را وكالـت    قانون عمليات بانكي رابطه سپرده 3دار در تبصره گذاري مدتچهارم سپرده

 هـاي ميـان ايـن دو نهـاد حقـوقي مـانع      رسد كه تفاوتاز اين رو به نظر مي. ه نه وديعهتوصيف كرد

  .شوديكسان تلقي كردن ماهيت آن دو مي

  گذاري و عاريهسپرده. 2.3

ي از طرفين به طرف ديگر اجازه داند كه به موجب آن احدعاريه را عقدي مي قانون مدني 635ماده 

اول اثـر اصـلي   : باشـد هاي عاريه به شرح زير ميويژگي. ن مال او مجانا منتفع شوددهد كه از عيمي

دوم بـا عنايـت بـه اذنـي بـودن      . شوداست و هيچ مال يا حقي تمليك نمي عقد عاريه اذن در انتفاع
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در نتيجه عاريه عقدي جـايز  . شودي عقود جايز كه اذن باشد محقق ميترين مبانز عمدهعاريه يكي ا

  سوم عاريه عقدي رضـايي اسـت و از هـيچ يـك از مـواد قـانون مـدني لـزوم قـبض برداشـت           . است

چهارم يد مستعير اماني است و مسئوليت او در صورتي است كه مرتكب تعدي يـا تفـريط   . شودنمي

  قانون مدني هر چيزي كه بتوان به ابقـا اصـلش از آن منتفـع شـد      637بق ماده پنجم ط. شده باشد

  .تواند موضوع عقد عاريه گرددمي

گـذاري را بـدين داليـل عاريـه     رارداد سپردهتوان ماهيت قهاي عقد عاريه نميبا توجه به ويژگي

دوم . آن اسـت  گـذاري دقيقـا عكـس   كـه سـپرده  اذني و جايز است حال ايناول عاريه عقدي : خواند

قانون عمليات بـانكي بـدون    4مسئوليت مستعير بسان امين است اما وضعيت بانك با توجه به ماده 

حـال ايـن كـه     .سوم مال مورد عاريه ضرورتا بايد از امـوال مصـرف نشـدني باشـد    . ربا متفاوت است

  .گرددپول است مالي مصرف شدني تلقي مي گذاري مورد بحث كهموضوع قرارداد سپرده

  گذاري و مضاربهسپرده. 2.4

دهـد  موجب آن احد متعاملين سرمايه مي گويد مضاربه عقدي است كه بهقانون مدني مي 546ماده 

هاي عقد مضاربه بـه  ويزگي. ه و در سود آن شريك باشندبا قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرد

ـ     اول مضاربه عقدي تمليكي نيست به اين معني كه: شرح زير است ه در نتيجه عقـد مضـاربه مـالي ب

امـا    دارد مضـاربه عقـدي اسـت جـايز    قانون مدني مقرر مي 550دوم ماده. شودمضارب تمليك نمي

اي است بدين معنـا  ز آن جايي كه مضاربه عقدي مغابنههمچنين ا. شودمباني جواز در آن ديده نمي

منافع شخصي خـود دارنـد بـدون    كه طرفين عقد موقع انعقاد عقد سعي در به دست آوردن حداكثر 

 546سوم ماده . كه قصد اغماض يا گذشت داشته باشند از اين رو ماهيت آن با لزوم سازگار استاين

بايسـت بـا   طرف ديگر با آن تجارت كرده به ايـن معنـا كـه عامـل مـي     دارد كه قانون مدني مقرر مي

م دهد و اگر غيـر آن كنـد عقـد مـذكور     گيرد فعاليت تجاري انجااي كه در اختيار او قرار ميسرمايه

ير نقد عقـد را از  بنابراين سرمايه غ. چهارم در عقد مضاربه سرمايه بايد وجه نقد باشد. مضاربه نيست

مضاربه مالي بـه مضـارب    كه دربا عنايت به اين. پنجم يد مضارب اماني است. سازدمضاربه خارج مي

در نتيجه مسئوليت نام برده هـر در فـرض تعـدي يـا     . شود سرمايه در يد او امانت استتمليك نمي

قانون مدني حصه هريك از مالك و مضارب در منافع بايد جـزء   548ششم مطابق ماده . تفريط است

  .مشاع از كل از قبيل ربع، ثلث و غيره باشد

گـذار،  ن گفت كه بانك بـه وكالـت از سـپرده   هاي اساسي مضاربه شايد بتواپس از مطالعه ويژگي

دهد و سود حاصـل از  قرارداد مضاربه به تصرف اشخاص ميدار را در اجراي گذاري مدتغ سپردهمبال

گذاري و رعايت سـهم منـابع   اسب با مدت و مبالغ سپرده سرمايهعمليات مذكور را طبق قرارداد متن
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گـذاري را  رسـد قـرارداد سـپرده   اما به نظر مـي . دهدگذار ميالوكاله به سپردهر حق، پس از كسبانك

  :نبايد عقد مضاربه دانست زيرا

شـخص وجـوه   گذاري بر خالف مضـاربه قـرارداد تمليكـي و الزم اسـت زيـرا      اول قرارداد سپرده

عنـوان  دهد كه به وكالت از وي در امور مضاربه به كار گيرد بلكه بانـك بـه   پرداختي را به بانك نمي

  ديگـر مبـالغ پرداختـي بـه بانـك تمليـك       كنـد بـه عبـارت    گذاري مياصيل وجوه سپرده را سرمايه

گذاري محدوديتي در تجاري بودن فعاليت اشخاص بر خالف عامـل در عقـد   دوم در سپرده. شودمي

چون مزارعه يـا مسـاقات نيـز    تواند در قالب عقودي همبه عنوان نمونه بانك مي.د ندارد مضاربه وجو

ق باشد و تجارت خاصي شـرط نشـود وفـ   سوم در صورتي كه عقد مضاربه مطلق . كندگذاري سرمايه

تواند هر قسم تجارتي كه صالح بداند نمايـد و در طـرز تجـارت بايـد     قانون مدني عامل مي 553ماده

گذاري در فرض اطالق هم اشـخاص در انجـام   در حالي كه در قرارداد سپرده. ندمتعارف را رعايت ك

تمليكـي بـودن عقـد نسـبت بـه موضـوع       چهارم يد بانك با توجه به . فعاليت تجاري محدود نيستند

در كنـد و  دار را تعهـد و تضـمبن مـي   هاي مـدت ماني نيست در حالي كه بانك سپردهقرارداد ديگر ا

  پنچم در مضاربه عامـل بـه نيابـت از مالـك عمـل      . گذاران نيستنتيجه هيچ خسارتي متوجه سپرده

  ضـرر در اصـل مـال متوجـه وي      اساسا به علت مالكيت مالـك . كند و در مقدار سود شريك استمي

شود نه مضارب در حالي كه در هنگام تسويه حساب، عامـل بـا ادلـه ي متقاعدكننـده نقصـان و      مي

ل صـرفا از  دخالت علت خارجي را اثبات نمايد و اين امر به نحوي از انحاء براي بانك ثابت شود عامـ 

ه اين مهـم در تعـارض بـا مـاده     شود ولي ضامن اصل سرمايه بانك بوده كبازپرداخت سود معاف مي

هـر يـك از طـرفين در قـرارداد     ششم ضروري نيسـت سـود   . قانون مدني در عقد مضاربه است 558

ن گذاري به نحو جزء مشاع مشخص شود و برخالف عقد مضاربه سـود مبلغـي از پـيش تعيـي    سپرده

 .الحسابشده و ثابت است ولو به نحو علي

  گذاري و قرارداد قرضسپرده. 2.5

قرض عقدي است كهبه موجب آن احد طـرفين  : گويدقرض مي در تعريف 648قانون مدني در ماده 

كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيـث مقـدار و   از مال خود به طرف ديگر تمليك ميمقدار معيني 

هاي عقد قرض بـه  ويژگي. ثل قيمت يوم الرد را بدهدجنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد م

قـانون مـدني    648اين مهم به خوبي از صـدر مـاده   . اول قرض عقدي تمليكي است: زير استشرح 

  .شودريه مال مورد قرض مقترض تمليك ميدر قرض بر خالف عا. قابل برداشت است

دوم عقد قرض بر خالف آن چه در فقه شهرت يافته است در حقوق مدني عقدي رضايي است و 

. اصل هم بر عدم وجود اين شرط اسـت . شودباشد ديده نمي كه قبض شرط صحت آندليلي بر اين 

با ايـن   شود امادني تصريحي در اين خصوص ديده نميالبته در قانون م. سوم قرض عقدي الزم است
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  با قـرض مقتـرض مالـك موضـوع عقـد      . حال نظر مشهور انديشمندان حقوقي بر لزوم اين عقد است

توانـد از پرداخـت   مقترض هـم نمـي  . آن را مطالبه كند عينتواند بنابراين مقرض ديگر نمي. شودمي

  چهارم در صورتي كه مال مورد قرض تلف يا نـاقص شـود ضـمان آن    . مثل آن چه گرفته امتناع كند

باشد كه مالك آن گرديده است و يد نام بـرده ماننـد مسـتعير امـاني نيسـت تـا       عهده مقترض ميبر

   .مسئوليت در فرض تعدي يا تفريط او باشد

  گـذار مشـاركت در سـود حاصـل از     دار از يـك سـو قصـد اصـلي سـپرده     گذاري مدتدر سپرده

 3هاي بانك است نه قرض دادن مبلغي پول و از سوي ديگر با توجه به تصـريح تبصـره مـاده    فعاليت

گذار و بانك را وكالت دانسته است پذيرش قرض بـودن  يات بانكي كه صراحتا رابطه سپردهقانون عمل

  .مراتب دشوارتر است آن به

  

  گذاري در نظر علماي علم حقوقماهيت حقوقي قرارداد سپرده. 3

وان تـ تـر مـي  تگذاري و مقايسه آن با عقود مشـابه اكنـون راحـ   س از مطالعه اوصاف قرارداد سپردهپ

شايسـته اسـت بـه برخـي نظريـات در ايـن       . گذاري اظهارنظر نمـود نسبت به ماهيت قرارداد سپرده

  .اشاره شودخصوص 

خالف قاعده مطـرح   مرحوم دكتر امامي شارح اول قانون مدني اين بحث را ذيل عنوان امامت بر

شـود ثانيـا امـين    مين تمليك مـي گويد در اين قرارداد بر خالف وديعه اوال مال به انموده است و مي

در حالي كـه  گردد كه مثل آن چه گرفته است از حيث مقدار، جنس و وصف مسترد دارد متعهد مي

ايشان معتقد است اين نوع امانت مانند قرض است با اين فـرق كـه   . در وديعه، عين بايد مسترد شود

يرنـده درخواسـتي   نمايد و در مـورد مزبـور گ  ال براي انتفاع خود آن را قرض ميدر قرض، گيرنده م

ه ماننـد مـورد قـرض    مورد امانت خـالف قاعـد  . سپاردگذار براي نفع خود آن را ميندارد بلكه امانت

  .شودود و عموما نسبت به پول انجام مياموالي مثلي خواهد ب

تـر بيـان   دني ما با توجه به مباحثي كه پـيش به كارگيري عنوان امانت خالف قاعده در حقوق م

در اين جـا مـال بـه بانـك      زيرا همان طور كه مرحوم امامي بيان داشتند. شد خالي از اشكال نيست

. شـود مثـل مـال اسـت    ن مال ندارد بلكه آن چه مسترد ميبانك تكليف به رد عي شود وتمليك مي

ف به ها مكلقانون عمليات بانكي، بانك 4ماده كما اين كه در . مسئوليت بانك هم فراتر از امين است

  .اندالحسنه شدههاي قرضبازپرداخت اصل سپرده

  او . ه خـالف قاعـده دانسـته اسـت    يكي ديگر از صاحب نظـران، ايـن قـرارداد را قسـمي از وديعـ     

نك نسبت به با پيدايش ملكيت براي با. گويد بانك مكلف به برگرداندن مثل مال است نه عين آنمي

گذار همـه يـا بخشـي از    شود و هرگاه سپردهتبديل مي گذار به يك بستانكارسپرده مشتريان، سپرده
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ــود      ــه خـ ــق بـ ــوه متعلـ ــك از وجـ ــد بانـ ــت كنـ ــود را درخواسـ ــپرده خـ ــت سـ ــه او پرداخـ   بـ

گـذاري  جا كه ماهيت حقوقي سـپرده گويد از آنايشان در ادامه مي) 175 ،1388 كاشاني،( .كندمي

در برابر  تواندشود ولي بانك نميميگذار از بانك بستانكار وديعه است، بنابراين هرچند سپردهبانكي 

  گذار دارد دست به تهاتر بزنـد زيـرا عقـد وديعـه تكليـف رد امانـت را بـه        طلب ديگري كه از سپرده

  .كندگير بار مياي مطلق بر دوش سپردهگونه

  همان اشكاالتي كه بر وديعه خواندن اين عقد گفته شده بر اين نظـر هـم وارد اسـت و بـه نظـر      

  .اي را بدون در نظر گرفتن اوصاف اساسي آن تصور كردعهرسد ودينمي

ايـن  : گويدكه آيا سپرده بانكي وديعه است ميب كتاب پر ارج الفارق در پاسخ به اين سؤال صاح

گـذارد و بـراي خـود    ك، آن را به نفع خود به جريان مـي قرارداد آثار تمليك دارد زيرا بانك چون مال

دهـد كـه   اي به سپارنده وجه مـي در اين ميان بانك بهره. سازديعه نمياين با طبع ود. گيردبهره مي

  )248 ،1386 جعفري لنگرودي،.(كندرا اعالن مي) نه وديعه ( ور قرض وجود و حض

دار قائـل بـه تفكيـك ميـان     الحسنه و مدتگذاري قرضيك از نويسندگان فوق ميان سپردههيچ

الحسنه را از نظر ماهيت هاي قرضكاتوزيان سپرده. انددار نگرديدهالحسنه و مدتگذاري قرضسپرده

دانـد و  دار دشـوار مـي  گذاري مدتهاي سرمايهشان اجراي قواعد قرض را در سپردهاي. داندمي قرض

بـا وصـف   گذار با بانـك را وكالـت خوانـده    نون عمليات بانكي كه رابطه سپردهقا 3حكم تبصره ماده 

هـا  دارد بانـك قانون فوق كـه اعـالم مـي    4ير ماده مفاد بخش اخ. داندتمليكي بودن قرض منافي مي

كنـد و  بيمه نمايد اين نكته را تاييد مـي دار را تعهد و گذاري مدتتوانند بازپرداخت اصل سرمايهمي

  هـاي  در مـورد ماهيـت حقـوقي سـپرده    . اسـت  دهد كه سرمايه به عنوان وام گرفته نشـده نشان مي

مـدير آن  يابـد كـه   ها خود شخصيتي مياتحاد ناشي از جمع سرمايه دار ايشان معتقد است كهمدت

يابـد بانـك   رد ليكن ايـن مجموعـه خـود اصـالت مـي     هر صاحبان سپرده در آن سهم دا. بانك است

 هـا وكالـت  اي اسـت و رابطـه آن  بانك كارگزار هر صاحب سپرده. استنماينده و مظهر آن شخصيت 

ر او هـم رابطـه   گذار نظارتي بر كار بانك ندارد و مرگ و حجـ به همين جهت است كه سپرده. نيست

و جمعـي   گذاري در بانك پيوسـتن بـه قـراردادي الحـاقي    بنابراين سپرده. كندحقوقي را منحل نمي

شركتي كه به حكم قانون و بر مبناي نظـم خـاص   . نويسي در شركت استنظير خريد سهام يا پذيره

  )132،75كاتوزيان،(.به وجود آمده و بانك مدير و امين آن قرار گرفته است

بـانكي بـدون ربـا،    قانون عمليـات   3دار از يك طرف بر تبصره ماده دتهاي مدر خصوص سپرده

توان ماهيت آن را قالـب عقـد   اشكاالت جدي وارد است و قطعا نميگفته شد،  ترشپيچه مطابق آن

هـا و اداره  ين قسم از سپردهاز طرف ديگر پذيرش تحقق شخصيت حقوقي براي ا. وكالت تحليل كرد

زيرا اوال براي تحقق شخصيت . گفته شده است نيز خالي از اشكال نيست گونه كهآن توسط بانك آن
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  هـا اعطـاي ايـن شخصـيت توسـط      تـرين آن مختلفي الزم اسـت كـه يكـي از عمـده     حقوقي اجزاي

قـانون تجـارت،    بـه بعـد   583چه اين كه در مـواد  ) 1383،123جعفري لنگرودي،( گذار استقانون

تجاري پس از تشكيل، به مؤسسات غيرتجاري پـس از ثبـت و   گذار اين شخصيت را به شركت قانون

همين طـور در مـورد موقوفـات مطـابق     . به مؤسسات دولتي وبلدي به محض ايجاد اعطا نموده است

از ايـن رو بسـياري از   ... ازمان حـج و اوقـاف و امـور خيريـه و    قانون تشكسالت و اختيارات س 3ماده 

كـه در  اند حال اينحقوقي به همين مساله اشاره نمودهت نويسندگاني كه در مقام تعريفي از شخصي

گذار اعطا نگرديده است و اصل هم بر عدم هاي بانكي چنين شخصيتي از سوي قانونخصوص سپرده

ن قسـم  در اي. گرددپذيرش شخصيت حقوقي هم مالحظه نميوجود چنين شخصيتي است ثانيا آثار 

بايست وجوه دهد و بانك مي ار وجوه خود را به بانك ميگذافتد اين است كه سپردهچه اتفاق ميآن

قانون عمليات بانكي بدون ربا بكار اندازد و سـود   3هاي مذكور در تبصره ماده دريافتي را در فعاليت

قانون مذكور مطابق قرارداد طرفين متناسب با مدت و مبلغ سپرده تقسيم  5حاصل شده، وفق ماده 

  .گردد

 

  گذاري با سود ثابتبه سپرده سرمايه ياز سيستم بانكين. 4

شته باشـند  گذاري در آمدهاي ثابت داخواهند از طريق سپردهكداري بدون ربا براي كساني كه ميبان

  هـاي  جـايي كـه منـابع سـپرده    از آن .اي در اين زمينه تعريـف نشـده اسـت   راهكاري ندارد و سپرده

  دوره شـود و سـود ايـن عقـود در پايـان     مـي گـذاري  ر قالب عقود مختلف اسالمي سـرمايه دار دمدت

ه نبوده و بنابراين سپرده در نتيجه سود كل بانك از قبل تعيين شد. گرددگذاري مشخص ميسرمايه

پـذير جامعـه را جـذب    دار در بانكداري بدون ربا برفرض كه بتواند افـراد ريسـك  گذاري مدتسرمايه

  گريزنـد و در پـي كسـب درآمـد ثابـت بـراي       گـذاران كـه ريسـك    ايد، بـراي آن گـروه از سـپرده   نم

  .گذاري هستند، راهكاري نداردسرمايه

ايـن مطلـب    .باشدگذاري با سود ثابت ميمطرح در اين زمينه سپرده سرمايه يكي از راهكارهاي

-چنين سودي اطمينـان مـي   اوال بانك از كجا به تحصيل و اعطاي: آورددو پرسش مهم را پيش مي

  ها ممنوعيت شرعي ندارد؟اعالم سود ثابت بر اين سپردهآيا يابد؟ ثانيا 

گذاران، به الگوي پيشنهادي اختصاص نـدارد بلكـه   امكان پرداخت سود ثابت به سپرده در زمينه

اساس تجربيات بانكداري سنتي نيز بر. ي نيز استمشكل كل صنعت بانكداري به ويژه بانكداري سنت

سـپس بـا   . گيـرد ها و اعتبارات بانكي در نظر مـي ني را براي وامار دارد، بهره معيو شناختي كه از باز

  هـا اعـالم   ابـت و معينـي را بـراي انـواع سـپرده     هـاي ث رصد معيني به صورت سود بانك، نرخكسر د

اعطاي  هايي نظير عدم امكانهايي در زمينهت كه در بانكداري سنتي نيز دغدغهطبيعي اس. داردمي

در بانكداري سنتي . بيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات وجود داردتسهيالت مطابق برنامه پيش
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از . بل اجـرا هسـتند  گردد كه در الگوي ما نيز قاهايي گوناگوني اجرا ميها شيوهن نگرانيبراي رفع اي

  :توان به موارد زير اشاره نمودها ميجمله اين شيوه

ا يـا  هـ كند كه منابع حاصل از كل سـپرده س اگر بانكي احسا: ها به روش دستوريكنترل سپرده .1

ريزي شده باالتر رفته يـا احسـاس كنـد در اعطـاي تسـهيالت، توفيـق       سپرده خاصي از مقدار برنامه

تـاح حسـاب يـا    دهـد كـه افت  اي به شعب خود دستور ميبرنامه دارد، به صورت آئين نامه كمتري در

 .ني متوقف كنندها يا سپرده خاصي را در مدت زماافزايش موجودي سپرده

  اگر بانكي احسـاس كنـد بـه علـت تغييـرات بـازار       : ها به روش تغيير در نرخ سودكنترل سپرده .2

  .ريزي كرده بود تسهيالت اعطاء كند و مجبور است نرخ سودتواند با درصد معيني كه برنامهنمي

هـا را نيـز   هنرخ سود تسهيالت، نرخ سود سپرد تسهيالت را كاهش دهد، همزمان با اعالم كاهش .3

افزايش و از سـوي   به اين ترتيب از يك سو تقاضاي تسهيالت را. دهدهاي آينده كاهش ميبراي ماه

 .يابدها كاهش ميديگر حجم سپرده

كنـد كـه   بانـك احسـاس مـي    گاهي: ها به روش تغيير در نرخ انواع سپردهكنترل تركيب منابع  .4

در ايـن مـوارد از   . بينـي شـده نيسـت   طابق پيشها مها مناسب است اما تركيب آنحجم كل سپرده

 .آورندها، تركيب مطلوب را به دست ميردهطريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپ

ونـاگوني چـون   هـاي گ اطمينان از وصول مطالبات به شيوهها براي بانك: كنترل وصول مطالبات .5

ت اعطايي، مورد تخلـف  وضوع تسهيالهاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن مگرفتن وثيقه و ضمانت

 .دهدرا كاهش مي

هاي فوق سود محقـق  تواند با روشهمانند بانكداري سنتي مينتيجه اين كه بانكداري بدون ربا 

ريزي شده نزديك گرداند و اگر انحرافي باشد با انعطاف درصد حق الوكاله ان را خود را به سود برنامه

  :توان مطرح نمودپرداخت سود ثابت موراد زير را ميدر زمينه مشروعيت  .برطرف نمايد

ثابـت يـا   (خت هـر نـوع زيـاده    يكي در پردا: آيد رت پيش ميطبق تعريف فقيهان ربا در دو صو .1

كمي در خريد و فروش اجناس بر اصل سرمايه در قرارداد قرض و دوم وجود زياده عيني يا ح) متغير

و ) د و عوضين معامله از يك جـنس باشـد  شونروش ميبا وزن و پيمانه خريد و ف اجناسي كه(ربوي 

گذاري با سود ثابت اين سپرده نه قـرض اسـت و نـه خريـد و     ايههاي سرمطبق ماهيت فقهي سپرده

جـايي  گذار و بانك وكالـت اسـت و هماننـد    ها رابطه سپردهبلكه در اين سپرده. ش اجناس ربويفرو

بـه مـن بـده و بقيـه را بـه       فالن مبلـغ را . بفروش گويد متاع من رااست كه موكل به وكيل خود مي

اگر وكيل اين گونه معامله كند و متاع را بفروشد طبـق توافـق   . الوكاله براي خودت بردارصورت حق

الوكالـه  يا زيـاد بـه صـورت حـق الزحمـه و حـق       آن مبلغ را به صاحب متاع داده و بقيه را كم باشد

اند كاال را بفروشد يا پـس از فـروش نتوانـد قيمـت كـاال را      از طرفي اگر وكيل نتو. داردميخودش بر
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امـا بـا توجـه بـه     . مطالبه و وكيل تعهد پرداخت مبلغ مزبئر را نخواهد داشتوصول كند، موكل حق

قدر ناچيز است كـه اثـرش را   افتد يا آناال اين حادثه يا اصال اتفاق نميگانه مطرح شده در ب 4اصول 

 .نه در مبلغ و سود مورد توافقگذارد الوكاله ميدر حق

شـود، تعهـد   ربا و حرام شـمرده مـي   بين تعهد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه .2

به ايـن بيـان كـه گـاه شـخص      . دهد تضمين حقيقي استها رخ ميچه در سپردهحقوقي است و آن

ز اين كـه ايـن مبلـغ را    با قطع نظر ا اي مبلغي وجه نقد را گرفتهحقيقي يا حقوقي، از فرد يا مؤسسه

راكد نگه دارد يا به كار گيرد و با قطع نظر از اين كه محل مصرف آن مبلغ، هزينه مصرفي باشـد يـا   

فعاليت اقتصادي و با قطع نظر از اينكه فعاليت اقتصادي سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد سودش 

تحصيل سود دارد يا نه، متعهـد   دي برايقطعي است يا احتمالي و با قطع نظر از اينكه برنامه روشمن

رباست و تعريف ربـا بـر آن    اين تعهد حقوقي و. شود اصل سرمايه را همراه زياده معيني برگرداندمي

مؤسسـه خاصـي مثـل بانـك بـا       گذاري با سود ثابتاما اگر طبق الگوي سپرده سرمايه.كندصدق مي

هـا در عقـود معـين بـا سـود      كارگيري سپردهامه مشخصي براي به توجه به تجربه چندين ساله، برن

ه باشد و براي وصـول مطالبـات   ها داشتل و هدايت آنمعيني و راهكارهاي عملي و علمي براي كنتر

يابد كه در پايان هـر دوره مـالي، چـه انـدازه     به كار گيرد، اطمينان عقاليي مي هاي متعددي راشيوه

 .سود خواهد داشت

گذاران مؤثر اسـت  بانكي، جيزي كه روي تصميم سپرده در عملياتنكته جالب توجه اين است كه 

داد توانـايي كسـب   گذار اطمينان حاصل كند كه بانك طـرف قـرار  ني سپردهيع. تضمين حقيق است

اما اگـر چنـين اعتمـادي وجـود نداشـته باشـد در       . گذار را داردسود و تصميم بر اعطاي حق سپرده

گذاري رغبـت نخواهـد   گذار به سپردهرا هم ارائه كند، سپردهاي حقوقي صورتي كه بانك انواع سنده

  .كرد

  

  نظريه وكالت عام و مشكالت آن

يش سـرعت  افـزا  تهـاتر باعـث  . الي تهـاتر اسـت  هاي حقوقي در بازارهاي ميكي از پربسامدترين واژه

ر عـالوه  تهـات . شودل مطالبات و ارتقاي نظام مالي ميهاي نگهداري و وصومعامالت، كاستن از هزينه

، هـا اس قاعده تجميـع حسـاب  اسبر. ها نيز استش، مبناي حقوقي قاعده تجميع حسابهايبر ويژگي

هايي نيز د بانك داشته باشد و همچنين بدهيهاي متعددي نزهر مشتري اگرچه ممكن است حساب

ن دارد به آن بانك داشته باشد اما در تحليل نهايي مشتري صرفا يك دين به بانك يا يـك طلـب از آ  

امـا نظريـه   . دهـد نشـان مـي  و روابط حقوقي متعدد آن در نهايت در قامت يك رابطه واحد خـود را  

شود؟ پاسخ ساده اين است كـه هنگـامي كـه    ها و تهاتر ميت عام، چگونه مانع از تجميع حسابوكال
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ه بلكـه وجـو  شود كند، از بانك طلبكار نميگذاري نزذ بانك افتتاح ميمشتري حساب سپرده سرمايه

گذاري كند و چون بانـك بـه   سرمايهدهد تا به عنوان وكيل وي با آن خود را در اختيار بانك قرار مي

هـاي  هـا هزينـه  عدم تهاتر و تجميع حساب. اهد دادشود، تهاتري نيز رخ نخوگذار بدهكار نميسپرده

ك مطالبـات  ن حالتي اگـر بانـ  در چني. بردهاي بانك و مشتري را باال ميمعامله را باال برده و ريسك

گذاري فرد برداشت كند، هيچ بعيد نيست كه بانك را بتوان به اتهام خيانت خود را از حساب سرمايه

د بـا نظريـه   دهه در بانكداري متعارف دنيا رخ ميها كتجميع حساب. تحت تعقيب قرار داد در امانت

هـاي  هاي خـود از روش ديريت ريسكشود كه بانك براي مشود و سبب ميوكالت عام غيرممكن مي

  .تر نظير وثيقه گرفتن امالك برودپرهزينه

  

  هاصندوق ضمان سپرده

وقتـي بـانكي   . كنـد ورشكستگي يك بانـك شـروع بـه كـار مـي     ها در هنگام صندوق ضمانت سپرده

ان آن را تـا سـقف مشخصـي    گـذار هـا مطالبـات سـپرده   شود، صندوق ضمانت سـپرده شكسته ميور

گـذاران بانـك ورشكسـته    در صورت وجود چنين صندوقي، سـپرده به عبارت ديگر . كندپرداخت مي

تـر از سـاير   تواننـد مطالبـات خـود را سـريع    تظر تصفيه بانك باقي بمانند و ميمجبور نيستند كه من

جـا نيـز مسـاله    نظريه وكالت عام در اين. ها دريافت كنندران و از طريق صندوق ضمانت سپردهطلبكا

امانـت   دار طلبكار بانك نيستند و وجـه را نـزد بانـك   هاي مدتگذاران سپردهچون سپرده. ساز است

ا از بانك وجه خود ر توانند عينبينند و ميها نميديگر نيازي به صندوق تضمين سپردهاند، گذاشته

در ) FDIC(هاي مطرح صندوق تضمين سپرده، شركت فدرال بيمـه سـپرده   از نمونه. دريافت كنند

همانند هر شركت بيمه . هزار دالر است 250ها تا سقف وظيفه شركت مزبور بيمه سپرده. ستيكاامر

را از بانك تحت پوشـش خـود اخـذ     شود و اين مبلغتناسب با ريسك، حق بيمه گرفته ميديگري م

گر زماني به عبارت ديگر ا. فدرال بودنش بدين معناست كه اتكاي بيمه به خزانه دولت است. كندمي

هاي مردم در يك بانك ورشكسته تا سقف مذكور را نداشته باشد خزانـه  توان جبران خسارت سپرده

از محل ماليات و در صورت كسري بودجه از محل استقراض از بازار اين تعهدات را بـرآورده خواهـد   

دي داشـته  اي باشد كه صـرفه اقتصـا  ها به گونودن آن بدين معني است كه حق بيمهشركت ب. كرد

نياز به وجود چنين صندوقي . گيرندميها را در برها طيف وسيعي ازبانكهمچنين اين صندوق. اشدب

  .باشدد عمومي به سيستم بانكي ضروري ميدر ايران براي باالتر بودن اعتما
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  گيرينتيجه

علت اين امـر شـايد عـدم    . ه بودها مسكوت ماندگذاري براي مدتماهيت حقوقي قراردادهاي سپرده

هـا را بـه   ا سـپرده قانون عمليات بانكي بدون رب  62بيني بحث در قوانين بود تا اين كه در سال پيش

  :نتايج پژوهش حاضر به شرح زير است. دار تقسيم نمودالحسنه و مدتقرض

اوال قـراردادي تمليكـي   : ها داراي خصايصـي بـدين شـرح اسـت    گذاري نزد بانكقرارداد سپرده: الف

  هـاي  عمليـات بـانكي تمليكـي بـودن سـپرده      آئـين نامـه فصـل دوم قـانون     4ماده  زيرا در. هستند

ييد قـرار گرفتـه اسـت كـه     انداز و جاري است با اين عبارت مورد تاحسنه كه خود شامل پسالقرض

دار بايد گفت كه با توجه به هاي مدتدر سپرده. منابع بانك محسوب است جزء الحسنهقرضسپرده 

گذاري، قصد متعاقدين، عرف بانكداري و اين كـه بانـك در آن   قراردادهاي سپرده هيت اين قسم ازما

بايسـت آن را  دانـد نـه وكيـل، مـي    طرف قرارداد هم بانك را اصيل مـي  كند وان مالك تصرف ميبس

  گـذاري قـراردادي عينـي محسـوب     ثالثـا قـرارداد سـپرده    .ثانيا قراردادي الزم است. تمليكي دانست

  .شودمي

بدليل اينكه عقود بـه  . دار با عقود معين مذكور در قانون مدني همسان نيستگذاري مدتدهسپر: ب

بـا توجـه بـه    . دار استگذاري مدتامال متفاوت از قراردادهاي سپردهظاهر مشابه، داراي خصايصي ك

در  هـا، و مقايسه آن با اوصاف سـاير سـپرده   دارگذاري مدتو آثار بررسي شده قرارداد سپرده اوصاف

 10بايست ماهيتي مستقل در قالـب مـاده   با رد هر گونه قالب عقود معين ميدار گذاري مدتسپرده

قانون مدني و مقـررات   10شود با وجود ماده يادآور مي. ها قائل شدقانون مدني به شرح زير براي آن

ايـن قـرارداد در   بانكي بدون ربا مشكلي از باب شروط ابتدايي ديگر مطرح نيست تا بر لـزوم توجيـه   

  .ها تاكيد گرددهاي اساسي آند معين قانون مدني علي رغم تفاوتقالب عقو

قانون بـانكي بـدون ربـا كـه ماهيـت آن را        3دار از يك طرف بر تبصره ماده هاي مدتدر سپرده: پ

خـود كـه    هاي اقتصادينظير اين كه بانك در فعاليت. استوكالت خوانده است اشكاالت جدي وارد 

از ناحيـه  آورند عمال به عنـوان مالـك و نـه مـاذون     ها به دست ميگذاريجوه آن را از محل سپردهو

از . د نه وكيلداننها را اصيل ميها نيز آنيند و اشخاص طرف قرارداد با بانكنماگذار عمل ميسپرده

  وييم قـرارداد  امـا اگـر بگـ   . گـذار شـود و نـه سـپرده   هـا مـي  گير خـود آن ها دامناين رو اعمال بانك

كنـد و تعهـدات   مـي  دار وكالت است يعني بانك به عنوان نماينـده موكـل عمـل   گذاري مدتسپرده

دوره  هـاي هـا حسـاب  گـذار شـود و بانـك   گير اصيل يعني سپردهها با ثالث بايد دامنقراردادي بانك

ال ديگر  اين كه اگـر  قانون مدني ارائه دهند اشك  668گذاران وفق ماده وكالت خود را نيز به سپرده

گـذاران بـراي   رغبـت سـپرده   مسئوليت بانك را بسان وكيل در صورت تعدي و تفريط در نظر آوريم،

هـاي  بخواهد به عنـوان وكيـل در فعاليـت    همچنين اگر بانك. يابدگذاري به شدت كاهش ميسپرده
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اين معناست كه سود گذار شركت كند به قانون عمليات بانكي از سوي سپرده 3موضوع تبصره ماده 

  چـون اصـيل   . گـذار باشـد  دهـد بـراي موكـل يعنـي سـپرده     از اعمالي كه به نيابت انجام مي حاصل

از طـرف ديگـر پـذيرش تحقـق     . الوكاله اكتفا نمايدست و بانك بايد صرفا به گرفتن حقگذار اسپرده

  ز اشـكال بـه نظـر    ها و اداره آن توسـط بانـك نيـز خـالي ا    صيت حقوقي براي اين قسم از سپردهشخ

گـذار  ترين شرايط تحقق چنين شخصيتي اعطـاي آن از سـوي قـانون   رسد زيرا اوال يكي از مهمنمي

گذار اين شخصيت را به شـركت تجـاري   به بعد قانون تجارت قانون 583طور كه در مواد است همان

حـض ايجـاد   پس از تشكيل، به مؤسسات غيرتجاري پس از ثبت و به مؤسسات دولتي و بلـدي بـه م  

گذار اعطـا  هاي بانكي چنين شخصيتي از سوي قانونحال اينكه در خصوص سپرده. ده استاعطا كر

پـذيرش شخصـيت حقـوقي    ثانيا آثار . نگرديده است و اصل هم بر عدم وجود چنين شخصيتي است

  .گرددهم مالحظه نمي

دهد و بانك به بانك مي گذار وجوه خود راافتد اين است كه سپردهدر اين قسم آن چه اتفاق مي

قانون عمليات بـانكي بـدون ربـا     3هاي مذكور در تبصره ماده بايست وجوه دريافتي را در فعاليتمي

قانون مذكور مطابق قرارداد طرفين متناسب با مـدت و مبلـغ     5بكار اندازد و سود حاصل وفق ماده 

  .سپرده تقسيم گردد

گذاري بـا سـود ثابـت، همچنـين ارائـه مشـكالت       سرمايههاي ارائه الگويي جهت تشكيل سپرده: ت 

اد و توسعه صـندوق ضـمانت از   ها در بانك و لزوم ايجام وكالت جهت تجميع و تهاتر حسابنظريه ع

  .ها در ايران نيز در ادامه پژوهش بررسي و پيشنهاد گرديدسپرده
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