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  9مقاله كاري شماره 

  
  بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانكي

  
  

  1فرشته مالكريمي

  چكيده 
يكي از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانكي، اخذ وثايق بانكي مي باشد. دريافت وثيقه از متقاضي تسهيالت در قالب 

دد. طبق اصول حاكم بر قرارداد قرارداد رهن تعريف مي گردد. وثيقه گذاري اسناد تجاري با مشكالتي روبرو مي گر
رهن، تنها رهن اعيان صحيح است؛ چراكه داراي ويژگي به قبض درآمدن هستند اما رهن دين جايز نيست زيرا نمي 
توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاري هم به دليل اينكه معرف يك دين به شمار مي آيد، در زمره اعيان قرار 

ن آن جايز نمي باشد. براي حل مشكل وثيقه گذاري اسناد تجاري مي توان به نظر آن نمي گيرد لذا به وثيقه نهاد
 دسته از فقها تمسك نمود كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمي آورند. 

 

  واژگان كليدي: وثايق بانكي، رهن، دين، قبض

  مقدمه  .1

ن ربا در ايران به تبع نظام بانكي متعارف صورت مي پذيرد، تخصيص يكي از فعاليت هاي گسترده اي كه در نظام بانكداري بدو
عمده نيازهاي متقاضيان از طريق اعطاي تسهيالت در قالب معامالت و قراردادهاي مجاز شرعي تأمين مي گردد. منابع است. 

مي ورزد تا در صورت عدم  بانك به منظور اطمينان از بازگشت تسهيالت اعطايي به دريافت وثايق معتبر از مشتريان مبادرت
انواع وثايق كاربردي در نظام تأديه بدهي يا ايفاي تعهد در سررسيد مقرر، بتواند طلب خويش را از محل وثايق استيفا نمايد. 

وراق مشاركت و سهام ا بانكداري عبارتند از اموال اعم از منقول و غير منقول، اسناد(رسمي، تجاري و عادي) و اوراق بهادار(
تريان وثايق ملكي دريافت بانك ها در بسياري از موارد ترجيح مي دهند كه از مشهاي پذيرفته شده در بورس.). اما  تشرك

  برخي از علل استقبال بانك ها از وثايق ملكي عبارتند از:   نمايند.

 بانك است.  گذاري از طرف به سهولت قابل ارزيابي و قيمتامالك و مستغالت  -1

در  بازپرداخت وام)  و از مد افتادگي(حداقل در مدت زمان معقول و طي دوره  كهنگي فساد، ت،از خطراتي چون سرق -2
 امان است.

                                                              .ا سير صعودي داردغالب  بهاي آن اما با وجود اينكه ارزش ثابتي ندارند، -3
 f.mollakarimi@gmail.comپست الكترونيك:      .كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي. ١



   

۵  

  نياز به محل مخصوصي براي نگهداري و انبار كردن ندارد. -4

  تي مواجه است.وثيقه گذاري اعيان و اموال نيز با مشكالاما 

 به   بايست در دفاتر اسناد رسمي نيست و نقل و انتقال آن مي  زمين و ساختمان به سادگي قابل خريد و فروش -1

  در واقع سرعت نقد شوندگي امالك پايين است.  ثبت برسد كه اين ثبت نيز تابع تشريفات قانوني است.
 ماليات و مانند آن است. ،هاي ثبت هزينه  انتقال امالك و مستقالت مستلزم پرداخت -2

 بيني هم نيست. قابل پيش شرايط خاص بازار،  بها و ارزش اين دارايي ثابت نبوده و با توجه به -3

نيازمندان وجوه به اعتبارات بانكي، شرايط  آسان كي از موانع دسترسيبا مالحظه اين مشكالت و با توجه به اينكه ي
بانك ها ناگزير از  ،ها به عنوان وثيقه اعتبارات است توسط بانك ق ملكيوثاي از جمله مطالبه دشوار اعطاي تسهيالت

  مجلس شوراي اسالي 1380 /27/3مورخه در پذيرش اسناد تجاري به عنوان وثايق ملكي هستند. از همين روي 
ها  ها و دستگاه كقانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بان" با نام طرحي را تصويب كرد كه پس از تأييد شوراي نگهبان،

هاي توليدي و  گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه و ساير مؤسسات و شركت
  . هاي كشور ابالغ شد به بانك  توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 80قدرت اجراي يافت و در اواسط تير ماه  " صادراتي

وثيقه گذاري اسناد تجاري ثيقه از متقاضي تسهيالت در قالب قرارداد رهن تعريف مي گردد. دريافت وبا توجه به اينكه 
به  داراي ويژگي  با مشكالتي روبرو مي گردد. طبق اصول حاكم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعيان صحيح است؛ چراكه

 به دليل اينكه اسناد تجاري هم د.زيرا نمي توان آن را به قبض درآور قبض درآمدن هستند اما رهن دين جايز نيست
؛ به منظور روشن ، در زمره اعيان قرار نمي گيرد لذا به وثيقه نهادن آن جايز نمي باشدمعرف يك دين به شمار مي آيد

  ژشدن اين بحث، الزم است در ابتدا به صورت اجمالي به معرفي عقد رهن و احكام آن بپردازيم. 

  تعريف لغوي و اصطالحي رهن .2
آنچه نزد انسان گذارده مي شود ،در عوض  لغت به معناي دوام و ثبات است. البته رهن اينگونه نيز معنا شده است: رهن در

  )188، ص13 ،ج1414؛ ابن منظور، 44، ص 4 ، ج1410آنچه از او گرفته مي شود. (فراهيدى، 

كه بر ذمه راهن است. به منظور  باشد ديني رهن در فقه اينگونه تعريف شده است: رهن عبارت است از اين كه مالي وثيقهاما 
  )297، بي تا، ص تعذر استيفاي آن از سوي متعهد، از محل وثيقه وصول نمايد.( مامقانياين كه مرتهن طلب خود را در صورت 

رهن عقدي است كه به موجب آن بدهكار يا شخص ثالث، مال موجود در خارج(  رهن در حقوق نيز بدين ترتيب است. تعريف
عم از منقول يا غيرمنقول) را به عنوان وثيقه به بستانكار مي دهد تا اگر بدهي خود را در سررسيد ندهد از محل فروش وثيقه، ا

  ) 2071، ص3الف، ج1378لنگرودي،جعفري طلب بستانكار داده شود. (

داين مي دهد. رهن دهنده را قانون مدني عقدي است كه به موجب آن مديون، مالي را براي وثيقه به  771رهن مطابق ماده 
راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دينش به 

  عنوان وثيقه نزد مرتهن قرار مي دهد. 
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  اوصاف عقد رهن .3
در فقه اماميه بر اين مسأله اتفاق نظر  لزوم و جواز عقد رهن: عقد رهن از طرف راهن الزم و از نظر مرتهن جايز است. -1

 ) 221، ص25، ج1981؛ نجفي، 138، ص 3، ج 1401وجود دارد( فيض كاشاني، 

مقرر مي دارد كه عقد رهن نسبت به راهن الزم و نسبت به مرتهن  787قانون مدني نيز به تبعيت از فقها در ماده 
شود،  خود را ادا كند يا به نحوي از انحاي قانوني از آن بريءجايز است. بنابراين راهن نمي تواند قبل از اينكه دين 

  عين مرهون را مطالبه كند ولي مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.
تجزيه ناپذيري عقد رهن: تعهدي كه راهن در عقد رهن نسبت به وثيقه مي دهد، در مورد وثيقه قابل تجزيه نيست؛  -2

به عبارتي ) 264، صب1378جعفري لنگرودي، داخت نشود وثيقه آزاد نخواهد شد(ب پربدين معني كه تا تمام طل
تمامي مال مرهون وثيقه هر جزئي از اجزاي دين و مجموع عين مرهونه در مقابل دين قرار گرفته است لذا ديگر قابل 

 انحالل نيست.

همان نسبت نيز رهن آزاد شود؛ يعني  البته مي توان در ضمن عقد رهن شرط شود كه با پرداخت هر سهم از دين به
  مرتهن مي تواند از اين امتياز و تجزيه ناپذيري عقد رهن كه به سود او مقرر شده است بگذرد و تجزيه رهن را بپذيرد. 

عقد رهن از عقود عيني است ك موضوع آن حتما تبعي و عيني بودن عقد رهن: بنا بر اعتقاد اكثر فقهاي شيعه،  -3
ست. اين عقد، عقدي تبعي است ؛ بدين معنا كه بايد پيش از آن ديني وجود داشته باشد تا براي عيني از اعيان ا

تضمين آن مالي به وثيقه داده شود. در واقع وجود دين شرط صحت عقد رهن است؛ زيرا در صورت عدم وجود دين، 
 عقد رهن فاقد مبنا و هدف مي گردد.

آن ـ ضمان از ديني كه سبب قانوني آن ايجاد شده ولي هنوز به  691ده از ديدگاه قانون مدني ـ به موجب مفهوم ما
دليل فراهم نيامدن شرايط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نيست، صحيح است، پس بايستي رهن گذاردن براي آن نيز 

راي تضمين )  بنابراين بانكها مي توانند پس از دادن اعتبار از مشتريان خود ب260، ص 2، ج1373باشد(امامي، مجاز 
مبالغي كه آن مشتري از محل اعتبار وام مي گيرد، وثيقه بگيرند؛ زيرا پيمان مربوط به اعطاي اعتبار  خود سبب دين 

ري استفاده از اعتبار ثبوت آن بر ذمه مشتمشتري و مبناي تعهد او به بازپرداخت وام است و شرط تحقق اين دين و 
            ) 571ص ،4، ج1376كاتوزيان، . (استمورد  توافق 

        

     اركان عقد رهن .4
  طرفين معامله: رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

تواند با لفظ، نوشتار يا عملي حاكي از اراده و رضايت ايجاب و قبول: اين قرارداد نظير همه قراردادهاي ديگر مي
  . طرفين قرارداد به انجام اين كار منعقد گردد

  رارداد رهن عوضين، دين و مال مرهون است. عوضين: در ق
قبض: در فقه اماميه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن يا لزوم آن سه نظر گوناگون داده شده است. برخي از 
فقيهان بر اين باورند كه عقد رهن با ايجاب و قبول واقع مي شود و قبض هيچ گونه تأثيري در صحت يا لزوم اين عقد 

) براساس نظريه دوم، گرچه عقد با ايجاب و قبول 100، همان، ص؛ نجفي97، ص 3ج ، بسي، بي تاطو ندارد(شيخ
، بي تا، ن بر راهن الزم مي گردد. ( حسيني عامليو بعد از آقبل از قبض از دو طرف جايز است  واقع مي شود ولي

صحت آن به شمار مي رود(  ) بر اساس نظريه سوم، قبض عين مرهون از اركان عقد رهن و از شرايط139، ص5ج
  ) 513، ص1379، امام خميني
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قانون مدني چنين استنباط مي شود كه قانون گذار، نظريه سوم را برگزيده است: مال مرهون بايد به  772از ماده 
قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد، داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله 

 نيست. 

  

  هاي مال مرهون ويژگي .5
قانون مدني مال مرهون بايد عين باشد و رهن دين و منفعت باطل  774لزوم عين بودن مال مرهون: طبق ماده 

است؛ زيرا عقد رهن با قبض مورد رهن محقق مي شود لذا بايد عين خارجي وجود داشته باشد كه قابليت قبض را 
ن باره از ديدگاه مشهور فقهاي شيعه تبعيت كرده است و حكم به قانون مدني در اي الزم به ذكر است كه  دارا باشد.

 ؛11همان، ص به عدم بطالن رهن دين قائلند. ( نجفي، نيز بطالن رهن دين و منفعت داده است. البته برخي از فقها
  ) 66،ص4، ج1411، شهيد ثاني

از آنجا كه در سهام بي نام شركت ها  از نظر برخي حقوق دانان معاصر رهن اسناد تجاري مثل اسناد در وجه حامل يا
صحيح است؛ زيرا در ديد عرف ارزش موضوع آنها چنان با عين سند مخلوط شده است كه  حكم عين معين هستند،

  )486، ص1383كاتوزيان، ست.(انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها
الي صحيح است كه در ملكيت راهن باشد و قابليت فروش را داشته قابليت تملك و فروش: از نظر مشهور فقها رهن م

 ؛ 210، ص2ج ،، بي تاباشد تا مرتهن بتواند در صورت لزوم از محل فروش آن دين خود را استيفا نمايد. ( محقق حلي
  ) 246، ص20ج، بي تا، بحراني

بل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند هر مالي كه قا« مقرر مي دارد كه  773قانون مدني در اين زمينه در ماده 
  ».مورد رهن واقع شود

  

 حقوق و تكاليف راهن .6

  
  حقوقي كه بر عهده راهن قرار داده شده است عبارتند از: 

راهن نمي تواند آزادانه هر نوع تصرفي كه بخواهد انجام دهد لكن از نظر مشهور  حق تصرف در عين مرهونه: -1
ات اصالحي كه به سود عين مرهون باشد را دارد و نمي تواند تصرفات فقهاي شيعه راهن تنها حق تصرف

تصرفات استيفايي مانند سكونت در خانه  ) 195همان، ص ( نجفي،استيفايي و ناقله در مال مرهون انجام دهد.
( جعفري فاتي است كه به نقل عين منجر شود مثل بيع. اقع شده است و تصرفات ناقله، تصراي كه مورد رهن و

  ) 98، ص همان، نگروديل
قانون مدني به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي  778به موجب ماده حق تسليم عين مرهون به امين:  -2

ه است. اما اتفاق فقهاي اماميشودو به عبارت ديگر حقوق و تكاليف متوفي به ورثه او منتقل مي شود و اين مورد 
  مقرر مي دارد كه :  788ون مدني در دنباله ماده درباره ادامه قبض مورد رهن از سوي مرتهن قان

ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او 
  و ورثه معين مي شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود.

  اما تكاليف راهن عبارتند از: 



   

٨  

نه نگهداري عين مرهون: اين مسأله كه پرداخت هزينه مورد رهن بر عهده راهن است، مورد اتفاق پرداخت هزي -1
زيرا او مالك عين و منافع )  215، ص2، جالف ، بي تاطوسي ؛197همان، ص (حسيني عاملي،؛فقهاي شيعه است

 رهينه است و طبعا هزينه نگهداري رهينه هم با اوست.

قانون مدني معلوم مي شود كه هزينه نگهداري هر مال به عهده مالك  306موم ماده در اين مورد با استفاده از ع
  آن است و رهينه از اين قاعده مستثني نيست. 

تسليم رهينه در زمره التزامات راهن از نظر كساني كه قبض را از آثار عقد رهن مي دانند،  :تسليم رهينه به مرتهن -2
بي  ( طوسي،ن را به مرتهن تسليم نمايد. كه عين مرهومي گردد هن موظف ر راهن در اثر عقد يعني قرار مي گيرد

اجبار كند. در صورتي كه از اين تكليف خود تعدي نمايد، مرتهن مي تواند او را بر اين امر و ) 79، ص2، جبتا 
 چنانچه اجبار او ميسر نباشد، مرتهن مي تواند عقد را فسخ نمايد.

  

  حقوق و تكاليف مرتهن .7
  عقد رهن براي مرتهن حقوقي در نظر گرفته شده است:  در احكام

د مقرر، مرتهن مي تواند يحق استيفاي طلب از مال مرهون: در صورتي اعسار يا خودداري راهن از اداي دين در سررس -1
طلب خود را ازطريق فروش رهينه استيفا نمايد. لكن خود نمي تواند مستقيما اقدام به فروش آن نمايد مگر در 

قانون مدني هم به اين مسأله  777ماده  كه وكيل در فروش باشد يا حاكم به او اذن در فروش داده باشد. صورتي
 تصريح نموده است. 

استيفاي طلب خود از مورد در طلبكاران اماميه، مرتهن از ديگر حق تقدم نسبت به ساير طلبكاران: به اتفاق فقهاي  -2
از قيمت رهن،  دبراي استيفاء طلب خو« ن زمينه مقرر مي دارد كه قانون مدني در اي 780رهن مقدم است. ماده 

 »مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت

  براي مرتهن تكاليفي هم مقرر گشته است: 
و انتفاع از  عدم جواز انتفاع و تصرف در عين مرهون: مطابق قول مشهور فقهاي اماميه مرتهن مطلقا از تصرف در رهن -1

 شد. مرتهن در فرض تصرف، نسبت به رهينه ضامن است.آنكه از سوي راهن اجازه داشته با  ممنوع مي باشد مگر آن
امانت محسوب مي شود لذا مرتهن حق تصرف و انتفاع از رهينه  ،قانون مدني رهن در يد مرتهن 789به موجب ماده 

 را ندارد مگر به اذن راهن يا به اذن قانون.

رداد مال مرهون: عين مرهون در دست مرتهن امانت است؛ زيرا مرتهن از طرف مالك، اذن در تسلط حفظ، اداره و است -2
يافتن بر عين مرهون دارد. در واقع يد مرتهن نسبت به رهينه يد اماني محسوب مي شود. در صورتي كه رهينه بدون 

قانون مدني به اين نكته  789اده تلف شود يا معيوب گردد، ضامن نخواهد بود. م نتعدي يا تفريط در دست مرته
 تصريح مي نمايد. 

  درياقت وثايق در نظام بانكي .8
وثيقه از مشتريان در قالب شت سرمايه ي خود اقدام به دريافت همانگونه كه از نظر گذشت بانكها به منظور اطمينان از بازگ 

اسي صحت عقد رهن آن است كه مورد رهن بايد يكي از شرايط اساز ديدگاه مشهور فقها و قانون مدني عقد رهن مي نمايند. 
اعم از عين باشد يعني رهن دين و منفعت باطل است. اين در حالي است كه وثايق متعارف در نظام بانكي عالوه بر اموال مادي 

كه اين از آنجايي كه به قبض دادن اسناد تجاري به اعتبار ايندر واقع سناد تجاري هم مي شود. منقول و غير منقول شامل 
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الت شرعي و قانوني احقوق عيني، غير ممكن است لذا وثيقه نهادن آنها با اشكاسناد از زمره حقوق ديني به شمار مي آيند نه 
  مواجه است. 

تجاري به معناي عام، اسنادي هستند كه معرف طلب يا مالي مي باشد و به نحوي از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده اسناد 
ند و كاربردي همچون اسكناس، برات، چك، سهام شركت هاي تجاري، اعتبارنامه هاي بانكي و مانند آنها دارد. اين قرار مي گير

، 1381(جندقي، ن هستند، قابليت قبض ندارد ماهيتا حاكي از يك ديل عيني و كاال محسوب نمي شوند و اسناد چون ما
ديدگاه قانون مدني قبض از شرايط صحت معامله است، رهن اسناد نجايي كه طبق نظر برخي از فقها و بر اساس و از آ )78ص

  تجاري باطل است. 

از شرايط صحت و لزوم  را قبضبراي حل مشكل وثيقه گذاري اسناد تجاري مي توان به نظر آن دسته از فقها تمسك نمود كه 
عل يقه شدن رهن است. در واقع حكمت جوث ،تنها اثر قبض در عقد رهنالبته به نظر مي رسد آورند.  عقد رهن به شمار نمي

فلسفه وثيقه محقق نگرديده است؛ چون  قبض نكند،عين مرهونه را هن است، پس اگر مرتهن رهن ايجاد پشتوانه اي براي مرت
بنابراين  )83(همان، صو شارع مقدس قبض را براي وثيقه شدن رهن، مطرح ساخته است. وثيقه شدن بستگي به قبض دارد

است كه  قبض عين فقهايي را مورد انتقاد قرار داد. مفاد اين ماده، متناسب با ديدگاه  722گاه قانون مدني در ماده توان ديد مي
  د. نمرهون را از اركان عقد رهن و از شرايط صحت آن به شمار مي آور

د رهن الزم نيست كه حتما از در مورد لزوم عين بودن مورد رهن معتقدند كه مورنيز دانان معاصر قافزون بر اين برخي از حقو
اموال اصالي باشد، بلكه اموال آلي را هم مي توان به رهن داد. اموال اصالي اموالي هستند كه ذاتا داراي ارزش هستند مانند 
اغذيه، البسه و اموال آلي اموالي هستند كه خودشان داراي ماليت نيستند اما نماينده اموال با ارزش ذاتي هستند؛ مانند 

  )84(همان، صناس يا اسناد خزانه كه حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پول رايج است. اسك

قانون مدني بر اين اشياء نيز صدق مي كند. در واقع به طور كلي هر  774به نظر اين حقوق دانان، تعريف عين معين در ماده 
تا حدي گره گشاي وثيقه گذاري برخي از اسناد تجاري كه در  آنچه كه ماليت دارد، عين معين است. اين رويكرد مي تواند

  ليت آنها ترديدي نيست، باشد.  ام

اشكالي ديگري كه در رابطه با اخذ وثايق بانكي در قالب عقد رهن وجود دارد اين است كه پيش از  انعقاد قرارداد رهن بايد 
شود. در واقع وجود دين شرط صحت عقد رهن است؛ زيرا در  ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده

صورت عدم وجود دين، عقد رهن فاقد مبنا و هدف مي گردد. حال با اين وجود آيا مي توان در عقود مشاركتي كه رابطه بين 
  دريافت كرد؟ رهن متعاملين به صورت بدهكار و طلبكار نيست، 

، مزارعه و مساقات) قراردادهاي انتفاعي با سود  ، مشاركت حقوقي ، مشاركت مدني قراردادهاي مشاركتي (مضاربهتوضيح اينكه 
غيرمعين و انتظاري محسوب مي شوند؛ به اين معنا كه بانك و متقاضي تسهيالت بر اساس نرخ بازدهي (سود) معيني تصميم 

شود. اين نوع قراردادها اذني  مالي معين مي  دورهكنند؛ اما سود واقعي در پايان  گيرند و قرارداد منعقد مي گذاري مي به سرمايه
، در اختيار متقاضي  (غيرتمليكي) هستند. يعني با انعقاد قرارداد، منابع بانك مطابق ضوابط هر يك از قراردادهاي مشاركتي

اركتي به تناسب اردادهاي مشرداد در آن منابع تصرّف كند. در قگيرد و او حق دارد تنها در موضوع قرار تسهيالت قرار مي
، 1387(موسويان، . ، يا صاحب سرمايه با عامل است ي شريك با شريك ، رابطه ي بانك با متقاضي تسهيالت آنها، رابطه موضوع

متقاضي تسهيالت  با بانك آيا مي توان رهن دريافت نمود. به ديگر بيان اخذ  از حال با توجه به اين نوع رابطه .)123-122ص
   د مشاركتي در تضاد است چرا كه شريك مديون بانك نيست.رهن با ماهيت عقو
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و به منظور  كه بانك مي تواند در قراردادهاي مشاركتي جهت پرداخت اين نوع تسهيالتگفت بايد اما در پاسخ به پرسش باال 
مين و وثيقه اقدام به اخذ تأ حسن اجراي تعهدات و همچنين جبران زيان احتمالي كه به صورت شرط مورد قبول وي است،

لكن تأمين مذكور نبايد در قالب عقد رهن صورت گيرد چرا كه عامل مضاربه يا شريك  )246ص،1382 .( خاوري،نمايدكافي 
ند تا عقد رهن كه عقدي به تبع دين است، قابليت تحقق داشته باشد. نكته كار بانك محسوب نمي شوشركت مدني، اصوال بده

از رهن است. عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه متقاضي مطرح مي شود يعني زماني كه  وثيقه اعمقابل توجه اين است كه 
كه بانك به عنوان مالك، مبيع را با شرط دريافت ثمن به صورت  متقاضي مديون به بانك است مانند عقد فروش اقساطي

دكه در نتيجه وثيقه به صورت رهن ثمن معامله به صورت بدهي بر ذمه مشتري مي باش .اقساطي به مشتري انتقال مي دهد
الحسنه نيز تأمين مي  تسهيالت قرضجهت تضمين پرداخت اقساط بدهي توسط مشتري، محمل قانوني دارد. همچنين در 

وجود دين قبل از عقد نيست بلكه بابت اشتغال ذمه متقاضي تسهيالت و اما در وثيقه نيازي به تواند به صورت رهن باشد. 
قانون  10و انجام آن مي توان از متقاضي وثيقه اخذ نمود اما نه در قالب عقد رهن بلكه با توجه به ماده  حسن اجراي تعهدات

اند در صورتي كه مخالف صريح قانون  ن را منعقد نمودهآبت به كساني كه قراردادهاي خصوصي نسمدني كه مقرر مي كند 
دارد اين است كه تسليم مورد وثيقه و قبض آن توسط ذينفع، تفاوت ديگري كه بين رهن و وثيقه وجود  .تنافذ اس ،نباشد

شرط صحت عقد مذكور نمي باشد. همچنين مال مورد وثيقه مي تواند اعم از عين و دين باشد بعنوان مثال سهام شركت ها، 
اشكال مي توان در عقود  از ايناوراق بهادار و اوراق قرضه نيز مي تواند به توثيق در آيد. با وجود اين تفاوتها و براي رهايي 

اركتي و همچنين جايي كه مال مورد وثيقه از اعيان نمي باشد، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثيقه اقدام به دريافت مش
  تضمين از متقاضي نمود. 

را ديدي به نام وثيقه عقد جمي توان  اين است كه طبق اصل آزادي قراردادها،  دارد دفوق وجو در پاسخ اي كه نكته قابل توجه
د اين تعهد را فرض مي كند كه مالي را در كن قصد ميانشاء عقد را  ،ود. وقتي متقاضي، اعتبار نم كه متفاوت از عقد رهن است

اختيار بانك قرار دهد تا در صورت عدم ايفاي تعهد اجازه تصرف در آن را داشته باشد و طلب خود را از محل آن استيفا نمايد. 
و جواز جايي كه هيچ كس حق تصرف بر مال ديگري را ندارد مگر آنكه بر آن مال يد داشته باشد، مي بايست يد بانك از آن 

تواند در قالب عقد وكالت به بانك اذن تصرف دهد. يعني بانك وكيل شود كه در  متقاضي مي تعريف نمود. را بر مالتصرف وي 
ف خود درآورد. بانك مي تواند وكيل در حفظ، تصرف و فروش باشد. الزم به صورت عدم ايفاي تعهد، اموال مشتري را به تصر

ذكر است اگر اين اموال در مقابل دين قرار گيرد همان عقد رهن است لكن اگر در مقابل اطمينان از انجام تعهد باشد، در قالب 
ناي يقه هر چند يك تعهد است و بر مبعقد وديعه يا وكالت قابل تصور است. از اين توضيحات روشن مي شود كه قرارداد وث

قانون مدني مي تواند صحيح باشد لكن براي قراردادن يد مشتري بر مال و اذن تصرف وي مي بايست آن را در  10ماده 
وكالت است و  همان اجرا مي شود. بنابراين قرارداد وثيقهوكالت چارچوب عقد وكالت تعريف نمود. در اين حالت احكام و آثار 

   ديگري بر آن مترتب نيست.   عنوان

مي توان به گونه ي ديگري نيز مرتفع نمود. اشكالي را كه در رابطه با جواز دريافت رهن در عقود مشاركتي مطرح شد، البته 
ديون) و (م اي بين متعهدتعهداتي دارند. از نظر تحليلي تعهد، رابطه نسبت به يكديگر مشاركتي متعاقدين در هر يك از عقود

 ص ،1381، وش نيفرز( ورد كه به متعهد له حق مي دهد، مورد تعهد را از متعهد مطالبه نمايد.آ (دائن) بوجود مي عهد لهمت
در واقع دين جنبه منفي تعهد است كه قائم به مديون و متعهد مي باشد. همچنان كه طلب، جنبه مثبت آن و قائم به  )493

متعاقدين در حكم دائن و مديون هستند. بدين ترتيب كه مثال در قرارداد مشاركت  دائن است. بنابراين در عقود مشاركتي نيز،
گردد و هر كدام از آنها مالي را اعم از نقدي يا غيرنقدي به عنوان سهم الشركه در ميان مي مدني بانك با مشتري شريك مي

هاي في و نيروي الزم را براي اداره امور مشاركتگذارند تا در طرح هاي اقتصادي به كار اندازند. از آنجايي كه بانك فرصت كا
كند كه شريك در پايان مدت انجام و گذارد و شرط ميمدني خود ندارد، اداره امور شركت را به عهده مشتري (شريك) مي

ايجاد موضوع مشاركت، سهم الشركه بانك را به صورت مرحله اي به وي واگذار نمايد. سهم الشركه شامل اصل سرمايه 
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گردد تا تعهد (دين) با قبول چنين شرطي به بانك متعهد ميشود. شريك پرداختي بانك، سود مورد انتظار و ساير هزينه ها مي
بنابراين روشن مي گردد كه در عقود  .خويش را مبني بر پرداخت سرمايه و سهم بانك از سود در سررسيد هاي مقرر ايفا نمايد

توان براي اطمينان از حسن اجراي تعهدات، وثايقي را در قالب عقد رهن  باشند لذا مي ات به منزله دين ميمشاركتي، تعهد
  دريافت نمود. 

كه به اصل سرمايه وارد مي گردد، به دليل عوامل طبيعي باشد، مصداق  ، اگر خسارتيخسارات احتمالياما در رابطه با جبران 
 ،(محقق داماد2 ا كه يد شريك و مضارب يد اماني محسوب مي شود.تلف است و بر اساس قاعده استيمان، ضمان آور نيست؛ چر

اما اگر منشأ خسارت، تعدي و تفريط شريك يا مضارب باشد، جبران آن طبق قواعد ضمان قهري و با  )95، ص 1 ، ج1406
خسارات وارده را  استناد به قاعده الضرر، تسبيب و اتالف واجب است. دريافت وثيقه براي جبران خسارات موجب مي شود بانك

  وثايق با سهولت بيشتري استيفا نمايد.  تملك بدون نياز به محاكم قضايي و از طريق

با روح دفع ضرر از يكي از متعاملين ياشد دريافت وثايق بانكي در عقود مشاركتي به منظور اگر ذكر اين نكته نيز الزم است كه 
لكن با چنين تضميني ديگر تسهيم و  ركتي شركاء در سود و زيان شريكندشاود معقچرا كه در  ؛و ماهيت اين عقود منافات دارد

بايست در عقود مشاركتي قصد كنند، مفهوم شراكت است. شراكت هم  تقسيم سود و زيان معنايي ندارد. آنچه كه متعاقدين مي
،گويي متعاملين قصد دفع ضررر در اصل سرمايه و هم در سود و زيان مطرح مي باشد. با اخذ وثايق در ابتداي عقد به منظو

  چه كه واقع شده، قصد نشده است. شراكت در سود و زيان را ندارند. به عبارت ديگر آنچه كه قصد شده، واقع نشده است و آن

  جمع بندي  .9
دم بانك به منظور اطمينان از بازگشت تسهيالت اعطايي به دريافت وثايق معتبر از مشتريان مبادرت مي ورزد تا در صورت ع

تأديه بدهي يا ايفاي تعهد در سررسيد مقرر، بتواند طلب خويش را از محل وثايق استيفا نمايد. انواع وثايق كاربردي در نظام 
بانكداري عبارتند از اموال اعم از منقول و غير منقول، اسناد(رسمي، تجاري و عادي) و اوراق بهادار( اوراق مشاركت و سهام 

وثيقه نهادن اسناد تجاري با اشكالت شرعي و قانوني مواجه است. از آنجايي كه طبق نظر  بورس.).هاي پذيرفته شده در  شركت
برخي از فقها و بر اساس ديدگاه قانون مدني قبض از شرايط صحت معامله است، رهن اسناد تجاري باطل است. براي حل 

نمود كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن  مشكل وثيقه گذاري اسناد تجاري مي توان به نظر آن دسته از فقها تمسك
در صورتي كه دريافت وثايق براي اطمينان از تأديه بدهي باشد، قرارداد به شمار نمي آورند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه 

اقدام به اخذ توان در چارچوب عقد رهن  در صورتي كه براي اطمينان از حسن اجراي تعهدات باشد، نميرهن متصور است اما 
    . وثيقه نمود بلكه بايد وثيقه را در قالب قراردادي همچون وكالت در اختيار بانك قرار داد

  

  

                                                             
  شوند مگر در صورت تفريط يا تعدى.  ضارب در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمىشريكى كه مال الشركه در يد او است و همچنين م .٢
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