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  9مقاله کاري شماره 

  

  بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

  

  

  1فرشته مالکریمی

  چکیده 

یکی از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانکی، اخذ وثایق بانکی می باشد. دریافت وثیقه از متقاضی تسهیالت در قالب 

دد. طبق اصول حاکم بر قرارداد قرارداد رهن تعریف می گردد. وثیقه گذاري اسناد تجاري با مشکالتی روبرو می گر

رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه داراي ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی 

توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاري هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار 

ن آن جایز نمی باشد. براي حل مشکل وثیقه گذاري اسناد تجاري می توان به نظر آن نمی گیرد لذا به وثیقه نهاد

 دسته از فقها تمسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آورند. 

 

  واژگان کلیدي: وثایق بانکی، رهن، دین، قبض

  مقدمه  .1

ن ربا در ایران به تبع نظام بانکی متعارف صورت می پذیرد، تخصیص یکی از فعالیت هاي گسترده اي که در نظام بانکداري بدو

عمده نیازهاي متقاضیان از طریق اعطاي تسهیالت در قالب معامالت و قراردادهاي مجاز شرعی تأمین می گردد. منابع است. 

می ورزد تا در صورت عدم  بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیالت اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت

انواع وثایق کاربردي در نظام تأدیه بدهی یا ایفاي تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. 

وراق مشارکت و سهام ا بانکداري عبارتند از اموال اعم از منقول و غیر منقول، اسناد(رسمی، تجاري و عادي) و اوراق بهادار(

تریان وثایق ملکی دریافت بانک ها در بسیاري از موارد ترجیح می دهند که از مشهاي پذیرفته شده در بورس.). اما  تشرک

  برخی از علل استقبال بانک ها از وثایق ملکی عبارتند از:   نمایند.

 بانک است.  گذاري از طرف به سهولت قابل ارزیابی و قیمتامالك و مستغالت  -1

                                                             
  .کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی. ١

 f.mollakarimi@gmail.comپست الکترونیک:    



  

 

٥ 
 

در  بازپرداخت وام)  و از مد افتادگی(حداقل در مدت زمان معقول و طی دوره  کهنگی فساد، ت،از خطراتی چون سرق -2

 امان است.

 .ا سیر صعودي داردغالب  بهاي آن اما با وجود اینکه ارزش ثابتی ندارند، -3

  نیاز به محل مخصوصی براي نگهداري و انبار کردن ندارد. -4

  تی مواجه است.وثیقه گذاري اعیان و اموال نیز با مشکالاما 

 به   بایست در دفاتر اسناد رسمی نیست و نقل و انتقال آن می  زمین و ساختمان به سادگی قابل خرید و فروش -1

  در واقع سرعت نقد شوندگی امالك پایین است.  ثبت برسد که این ثبت نیز تابع تشریفات قانونی است.

 مالیات و مانند آن است. ،هاي ثبت هزینه  انتقال امالك و مستقالت مستلزم پرداخت -2

 بینی هم نیست. قابل پیش شرایط خاص بازار،  بها و ارزش این دارایی ثابت نبوده و با توجه به -3

نیازمندان وجوه به اعتبارات بانکی، شرایط  آسان کی از موانع دسترسیبا مالحظه این مشکالت و با توجه به اینکه ی

بانک ها ناگزیر از  ،ها به عنوان وثیقه اعتبارات است توسط بانک ق ملکیوثای از جمله مطالبه دشوار اعطاي تسهیالت

  مجلس شوراي اسالي 1380 /27/3مورخه در پذیرش اسناد تجاري به عنوان وثایق ملکی هستند. از همین روي 

ها  ها و دستگاه کقانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بان" با نام طرحی را تصویب کرد که پس از تأیید شوراي نگهبان،

هاي تولیدي و  گذاري و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح هاي دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه و سایر مؤسسات و شرکت

  . هاي کشور ابالغ شد به بانک  توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی 80قدرت اجراي یافت و در اواسط تیر ماه  " صادراتی

وثیقه گذاري اسناد تجاري ثیقه از متقاضی تسهیالت در قالب قرارداد رهن تعریف می گردد. دریافت وبا توجه به اینکه 

به  داراي ویژگی  با مشکالتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه

 به دلیل اینکه اسناد تجاري هم د.زیرا نمی توان آن را به قبض درآور قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست

؛ به منظور روشن ، در زمره اعیان قرار نمی گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی باشدمعرف یک دین به شمار می آید

  ژشدن این بحث، الزم است در ابتدا به صورت اجمالی به معرفی عقد رهن و احکام آن بپردازیم. 

  تعریف لغوي و اصطالحی رهن .2

آنچه نزد انسان گذارده می شود ،در عوض  لغت به معناي دوام و ثبات است. البته رهن اینگونه نیز معنا شده است: رهن در

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

که بر ذمه راهن است. به منظور  باشد دینی رهن در فقه اینگونه تعریف شده است: رهن عبارت است از این که مالی وثیقهاما 

  )297، بی تا، ص تعذر استیفاي آن از سوي متعهد، از محل وثیقه وصول نماید.( مامقانیاین که مرتهن طلب خود را در صورت 

رهن عقدي است که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث، مال موجود در خارج(  رهن در حقوق نیز بدین ترتیب است. تعریف

عم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، ا

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

داین می دهد. رهن دهنده را قانون مدنی عقدي است که به موجب آن مدیون، مالی را براي وثیقه به  771رهن مطابق ماده 

راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به 

  عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد. 



  

 

٦ 
 

  اوصاف عقد رهن .3

در فقه امامیه بر این مسأله اتفاق نظر  لزوم و جواز عقد رهن: عقد رهن از طرف راهن الزم و از نظر مرتهن جایز است. -1

 ) 221، ص25، ج1981؛ نجفی، 138، ص 3، ج 1401وجود دارد( فیض کاشانی، 

مقرر می دارد که عقد رهن نسبت به راهن الزم و نسبت به مرتهن  787قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها در ماده 

شود،  خود را ادا کند یا به نحوي از انحاي قانونی از آن بريءجایز است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین 

  عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.

تجزیه ناپذیري عقد رهن: تعهدي که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛  -2

به عبارتی ) 264، صب1378جعفري لنگرودي، داخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد(ب پربدین معنی که تا تمام طل

تمامی مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزاي دین و مجموع عین مرهونه در مقابل دین قرار گرفته است لذا دیگر قابل 

 انحالل نیست.

همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی  البته می توان در ضمن عقد رهن شرط شود که با پرداخت هر سهم از دین به

  مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیري عقد رهن که به سود او مقرر شده است بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد. 

عقد رهن از عقود عینی است ك موضوع آن حتما تبعی و عینی بودن عقد رهن: بنا بر اعتقاد اکثر فقهاي شیعه،  -3

ست. این عقد، عقدي تبعی است ؛ بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا براي عینی از اعیان ا

تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است؛ زیرا در صورت عدم وجود دین، 

 عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد.

آن ـ ضمان از دینی که سبب قانونی آن ایجاد شده ولی هنوز به  691ده از دیدگاه قانون مدنی ـ به موجب مفهوم ما

دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است، پس بایستی رهن گذاردن براي آن نیز 

راي تضمین )  بنابراین بانکها می توانند پس از دادن اعتبار از مشتریان خود ب260، ص 2، ج1373باشد(امامی، مجاز 

مبالغی که آن مشتري از محل اعتبار وام می گیرد، وثیقه بگیرند؛ زیرا پیمان مربوط به اعطاي اعتبار  خود سبب دین 

ري استفاده از اعتبار ثبوت آن بر ذمه مشتمشتري و مبناي تعهد او به بازپرداخت وام است و شرط تحقق این دین و 

            ) 571ص ،4، ج1376کاتوزیان، . (استمورد  توافق 

        

     ارکان عقد رهن .4

  طرفین معامله: رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

تواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهاي دیگر می

  . طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد

  رارداد رهن عوضین، دین و مال مرهون است. عوضین: در ق

قبض: در فقه امامیه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن سه نظر گوناگون داده شده است. برخی از 

فقیهان بر این باورند که عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض هیچ گونه تأثیري در صحت یا لزوم این عقد 

) براساس نظریه دوم، گرچه عقد با ایجاب و قبول 100، همان، ص؛ نجفی97، ص 3ج ، بسی، بی تاطو ندارد(شیخ

، بی تا، ن بر راهن الزم می گردد. ( حسینی عاملیو بعد از آقبل از قبض از دو طرف جایز است  واقع می شود ولی

صحت آن به شمار می رود(  ) بر اساس نظریه سوم، قبض عین مرهون از ارکان عقد رهن و از شرایط139، ص5ج

  ) 513، ص1379، امام خمینی
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قانون مدنی چنین استنباط می شود که قانون گذار، نظریه سوم را برگزیده است: مال مرهون باید به  772از ماده 

قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله 

 نیست. 

  

  هاي مال مرهون ویژگی .5

قانون مدنی مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل  774لزوم عین بودن مال مرهون: طبق ماده 

است؛ زیرا عقد رهن با قبض مورد رهن محقق می شود لذا باید عین خارجی وجود داشته باشد که قابلیت قبض را 

ن باره از دیدگاه مشهور فقهاي شیعه تبعیت کرده است و حکم به قانون مدنی در ای الزم به ذکر است که  دارا باشد.

 ؛11همان، ص به عدم بطالن رهن دین قائلند. ( نجفی، نیز بطالن رهن دین و منفعت داده است. البته برخی از فقها

  ) 66،ص4، ج1411، شهید ثانی

از آنجا که در سهام بی نام شرکت ها  از نظر برخی حقوق دانان معاصر رهن اسناد تجاري مثل اسناد در وجه حامل یا

صحیح است؛ زیرا در دید عرف ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده است که  حکم عین معین هستند،

  )486، ص1383کاتوزیان، ست.(انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها

الی صحیح است که در ملکیت راهن باشد و قابلیت فروش را داشته قابلیت تملک و فروش: از نظر مشهور فقها رهن م

 ؛ 210، ص2ج ،، بی تاباشد تا مرتهن بتواند در صورت لزوم از محل فروش آن دین خود را استیفا نماید. ( محقق حلی

  ) 246، ص20ج، بی تا، بحرانی

بل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند هر مالی که قا« مقرر می دارد که  773قانون مدنی در این زمینه در ماده 

  ».مورد رهن واقع شود

  

 حقوق و تکالیف راهن .6

  

  حقوقی که بر عهده راهن قرار داده شده است عبارتند از: 

راهن نمی تواند آزادانه هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد لکن از نظر مشهور  حق تصرف در عین مرهونه: -1

ات اصالحی که به سود عین مرهون باشد را دارد و نمی تواند تصرفات فقهاي شیعه راهن تنها حق تصرف

تصرفات استیفایی مانند سکونت در خانه  ) 195همان، ص ( نجفی،استیفایی و ناقله در مال مرهون انجام دهد.

( جعفري فاتی است که به نقل عین منجر شود مثل بیع. اقع شده است و تصرفات ناقله، تصراي که مورد رهن و

  ) 98، ص همان، نگروديل

قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی  778به موجب ماده حق تسلیم عین مرهون به امین:  -2

ه است. اما اتفاق فقهاي امامیشودو به عبارت دیگر حقوق و تکالیف متوفی به ورثه او منتقل می شود و این مورد 

  مقرر می دارد که :  788ون مدنی در دنباله ماده درباره ادامه قبض مورد رهن از سوي مرتهن قان

ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او 

  و ورثه معین می شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

  اما تکالیف راهن عبارتند از: 



  

 

٨ 
 

نه نگهداري عین مرهون: این مسأله که پرداخت هزینه مورد رهن بر عهده راهن است، مورد اتفاق پرداخت هزی -1

زیرا او مالک عین و منافع )  215، ص2، جالف ، بی تاطوسی ؛197همان، ص (حسینی عاملی،؛فقهاي شیعه است

 رهینه است و طبعا هزینه نگهداري رهینه هم با اوست.

قانون مدنی معلوم می شود که هزینه نگهداري هر مال به عهده مالک  306موم ماده در این مورد با استفاده از ع

  آن است و رهینه از این قاعده مستثنی نیست. 

تسلیم رهینه در زمره التزامات راهن از نظر کسانی که قبض را از آثار عقد رهن می دانند،  :تسلیم رهینه به مرتهن -2

بی  ( طوسی،ن را به مرتهن تسلیم نماید. که عین مرهومی گردد هن موظف ر راهن در اثر عقد یعنی قرار می گیرد

اجبار کند. در صورتی که از این تکلیف خود تعدي نماید، مرتهن می تواند او را بر این امر و ) 79، ص2، جبتا 

 چنانچه اجبار او میسر نباشد، مرتهن می تواند عقد را فسخ نماید.

  

  حقوق و تکالیف مرتهن .7

  عقد رهن براي مرتهن حقوقی در نظر گرفته شده است:  در احکام

د مقرر، مرتهن می تواند یحق استیفاي طلب از مال مرهون: در صورتی اعسار یا خودداري راهن از اداي دین در سررس -1

طلب خود را ازطریق فروش رهینه استیفا نماید. لکن خود نمی تواند مستقیما اقدام به فروش آن نماید مگر در 

قانون مدنی هم به این مسأله  777ماده  که وکیل در فروش باشد یا حاکم به او اذن در فروش داده باشد. صورتی

 تصریح نموده است. 

استیفاي طلب خود از مورد در طلبکاران امامیه، مرتهن از دیگر حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران: به اتفاق فقهاي  -2

از قیمت رهن،  دبراي استیفاء طلب خو« ن زمینه مقرر می دارد که قانون مدنی در ای 780رهن مقدم است. ماده 

 »مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد داشت

  براي مرتهن تکالیفی هم مقرر گشته است: 

و انتفاع از  عدم جواز انتفاع و تصرف در عین مرهون: مطابق قول مشهور فقهاي امامیه مرتهن مطلقا از تصرف در رهن -1

 شد. مرتهن در فرض تصرف، نسبت به رهینه ضامن است.آنکه از سوي راهن اجازه داشته با  ممنوع می باشد مگر آن

امانت محسوب می شود لذا مرتهن حق تصرف و انتفاع از رهینه  ،قانون مدنی رهن در ید مرتهن 789به موجب ماده 

 را ندارد مگر به اذن راهن یا به اذن قانون.

رداد مال مرهون: عین مرهون در دست مرتهن امانت است؛ زیرا مرتهن از طرف مالک، اذن در تسلط حفظ، اداره و است -2

یافتن بر عین مرهون دارد. در واقع ید مرتهن نسبت به رهینه ید امانی محسوب می شود. در صورتی که رهینه بدون 

قانون مدنی به این نکته  789اده تلف شود یا معیوب گردد، ضامن نخواهد بود. م نتعدي یا تفریط در دست مرته

 تصریح می نماید. 

  دریاقت وثایق در نظام بانکی .8

وثیقه از مشتریان در قالب شت سرمایه ي خود اقدام به دریافت همانگونه که از نظر گذشت بانکها به منظور اطمینان از بازگ 

اسی صحت عقد رهن آن است که مورد رهن باید یکی از شرایط اساز دیدگاه مشهور فقها و قانون مدنی عقد رهن می نمایند. 

عین باشد یعنی رهن دین و منفعت باطل است. این در حالی است که وثایق متعارف در نظام بانکی عالوه بر اموال مادي اعم از 

ینکه این از آنجایی که به قبض دادن اسناد تجاري به اعتبار ادر واقع منقول و غیر منقول شامل  اسناد تجاري هم می شود. 
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الت شرعی و قانونی احقوق عینی، غیر ممکن است لذا وثیقه نهادن آنها با اشکاسناد از زمره حقوق دینی به شمار می آیند نه 

  مواجه است. 

تجاري به معناي عام، اسنادي هستند که معرف طلب یا مالی می باشد و به نحوي از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده اسناد 

ند و کاربردي همچون اسکناس، برات، چک، سهام شرکت هاي تجاري، اعتبارنامه هاي بانکی و مانند آنها دارد. این یرقرار می گ

، 1381(جندقی، ن هستند، قابلیت قبض ندارد ماهیتا حاکی از یک دیل عینی و کاال محسوب نمی شوند و اسناد چون ما

س دیدگاه قانون مدنی قبض از شرایط صحت معامله است، رهن اسناد نجایی که طبق نظر برخی از فقها و بر اساو از آ )78ص

  تجاري باطل است. 

از شرایط صحت و لزوم  را قبضبراي حل مشکل وثیقه گذاري اسناد تجاري می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک نمود که 

عل وثیقه شدن رهن است. در واقع حکمت ج ،تنها اثر قبض در عقد رهنالبته به نظر می رسد آورند.  عقد رهن به شمار نمی

فلسفه وثیقه محقق نگردیده است؛ چون  قبض نکند،عین مرهونه را هن است، پس اگر مرتهن رهن ایجاد پشتوانه اي براي مرت

بنابراین  )83(همان، صو شارع مقدس قبض را براي وثیقه شدن رهن، مطرح ساخته است. وثیقه شدن بستگی به قبض دارد

است که  قبض عین فقهایی را مورد انتقاد قرار داد. مفاد این ماده، متناسب با دیدگاه  722یدگاه قانون مدنی در ماده توان د می

  د. نمرهون را از ارکان عقد رهن و از شرایط صحت آن به شمار می آور

رد رهن الزم نیست که حتما از در مورد لزوم عین بودن مورد رهن معتقدند که مونیز افزون بر این برخی از حقودانان معاصر 

اموال اصالی باشد، بلکه اموال آلی را هم می توان به رهن داد. اموال اصالی اموالی هستند که ذاتا داراي ارزش هستند مانند 

اغذیه، البسه و اموال آلی اموالی هستند که خودشان داراي مالیت نیستند اما نماینده اموال با ارزش ذاتی هستند؛ مانند 

  )84(همان، صکناس یا اسناد خزانه که حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداري پول رایج است. اس

قانون مدنی بر این اشیاء نیز صدق می کند. در واقع به طور کلی هر  774به نظر این حقوق دانان، تعریف عین معین در ماده 

د تا حدي گره گشاي وثیقه گذاري برخی از اسناد تجاري که در آنچه که مالیت دارد، عین معین است. این رویکرد می توان

  لیت آنها تردیدي نیست، باشد.  ام

اشکالی دیگري که در رابطه با اخذ وثایق بانکی در قالب عقد رهن وجود دارد این است که پیش از  انعقاد قرارداد رهن باید 

ه شود. در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است؛ زیرا در دینی وجود داشته باشد تا براي تضمین آن مالی به وثیقه داد

صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد. حال با این وجود آیا می توان در عقود مشارکتی که رابطه بین 

  دریافت کرد؟ رهن متعاملین به صورت بدهکار و طلبکار نیست، 

، مزارعه و مساقات) قراردادهاي انتفاعی با سود  ، مشارکت حقوقی ، مشارکت مدنی قراردادهاي مشارکتی (مضاربهتوضیح اینکه 

غیرمعین و انتظاري محسوب می شوند؛ به این معنا که بانک و متقاضی تسهیالت بر اساس نرخ بازدهی (سود) معینی تصمیم 

شود. این نوع قراردادها اذنی  مالی معین می  دوره کنند؛ اما سود واقعی در پایان گیرند و قرارداد منعقد می گذاري می به سرمایه

، در اختیار متقاضی  (غیرتملیکی) هستند. یعنی با انعقاد قرارداد، منابع بانک مطابق ضوابط هر یک از قراردادهاي مشارکتی

شارکتی به تناسب گیرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف کند. در قزاردادهاي م تسهیالت قرار می

، 1387(موسویان، . ، یا صاحب سرمایه با عامل است ي شریک با شریک ، رابطه ي بانک با متقاضی تسهیالت آنها، رابطه موضوع

حال با توجه به این نوع رابطه متقاضی تسهیالت  با بانک آیا می توان رهن دریافت نمود. به دیگر بیان اخذ  .)123-122ص

   مشارکتی در تضاد است چرا که شریک مدیون بانک نیست.رهن با ماهیت عقود 
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و به منظور  که بانک می تواند در قراردادهاي مشارکتی جهت پرداخت این نوع تسهیالتگفت باید اما در پاسخ به پرسش باال 

ن و وثیقه اقدام به اخذ تأمی حسن اجراي تعهدات و همچنین جبران زیان احتمالی که به صورت شرط مورد قبول وي است،

لکن تأمین مذکور نباید در قالب عقد رهن صورت گیرد چرا که عامل مضاربه یا شریک  )246ص،1382 .( خاوري،نمایدکافی 

ند تا عقد رهن که عقدي به تبع دین است، قابلیت تحقق داشته باشد. نکته کار بانک محسوب نمی شوشرکت مدنی، اصوال بده

ز رهن است. عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه متقاضی مطرح می شود یعنی زمانی که وثیقه اعم اقابل توجه این است که 

که بانک به عنوان مالک، مبیع را با شرط دریافت ثمن به صورت  متقاضی مدیون به بانک است مانند عقد فروش اقساطی

ه در نتیجه وثیقه به صورت رهن ثمن معامله به صورت بدهی بر ذمه مشتري می باشدک .اقساطی به مشتري انتقال می دهد

الحسنه نیز تأمین می  جهت تضمین پرداخت اقساط بدهی توسط مشتري، محمل قانونی دارد. همچنین در تسهیالت قرض

وجود دین قبل از عقد نیست بلکه بابت اشتغال ذمه متقاضی تسهیالت و اما در وثیقه نیازي به تواند به صورت رهن باشد. 

قانون  10انجام آن می توان از متقاضی وثیقه اخذ نمود اما نه در قالب عقد رهن بلکه با توجه به ماده  حسن اجراي تعهدات و

اند در صورتی که مخالف صریح قانون  ن را منعقد نمودهآبت به کسانی که قراردادهاي خصوصی نسمدنی که مقرر می کند 

رد این است که تسلیم مورد وثیقه و قبض آن توسط ذینفع، تفاوت دیگري که بین رهن و وثیقه وجود دا .تنافذ اس ،نباشد

شرط صحت عقد مذکور نمی باشد. همچنین مال مورد وثیقه می تواند اعم از عین و دین باشد بعنوان مثال سهام شرکت ها، 

شکال می توان در عقود از این ااوراق بهادار و اوراق قرضه نیز می تواند به توثیق در آید. با وجود این تفاوتها و براي رهایی 

ارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه از اعیان نمی باشد، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقه اقدام به دریافت مش

  تضمین از متقاضی نمود. 

را دي به نام وثیقه عقد جدیمی توان  این است که طبق اصل آزادي قراردادها،  دارد دفوق وجو در پاسخ اي که نکته قابل توجه

د این تعهد را فرض می کند که مالی را در کن قصد میانشاء عقد را  ،ود. وقتی متقاضی، اعتبار نم که متفاوت از عقد رهن است

اختیار بانک قرار دهد تا در صورت عدم ایفاي تعهد اجازه تصرف در آن را داشته باشد و طلب خود را از محل آن استیفا نماید. 

و جواز یی که هیچ کس حق تصرف بر مال دیگري را ندارد مگر آنکه بر آن مال ید داشته باشد، می بایست ید بانک از آن جا

تواند در قالب عقد وکالت به بانک اذن تصرف دهد. یعنی بانک وکیل شود که در  متقاضی می تعریف نمود. را بر مالتصرف وي 

خود درآورد. بانک می تواند وکیل در حفظ، تصرف و فروش باشد. الزم به صورت عدم ایفاي تعهد، اموال مشتري را به تصرف 

ذکر است اگر این اموال در مقابل دین قرار گیرد همان عقد رهن است لکن اگر در مقابل اطمینان از انجام تعهد باشد، در قالب 

ناي ه هر چند یک تعهد است و بر مبعقد ودیعه یا وکالت قابل تصور است. از این توضیحات روشن می شود که قرارداد وثیق

قانون مدنی می تواند صحیح باشد لکن براي قراردادن ید مشتري بر مال و اذن تصرف وي می بایست آن را در  10ماده 

وکالت است و  همان اجرا می شود. بنابراین قرارداد وثیقهوکالت چارچوب عقد وکالت تعریف نمود. در این حالت احکام و آثار 

   یگري بر آن مترتب نیست.  عنوان د

می توان به گونه ي دیگري نیز مرتفع نمود. اشکالی را که در رابطه با جواز دریافت رهن در عقود مشارکتی مطرح شد، البته 

دیون) و (م اي بین متعهدتعهداتی دارند. از نظر تحلیلی تعهد، رابطه نسبت به یکدیگر مشارکتی متعاقدین در هر یک از عقود

 ص ،1381، وش نیفرز( ورد که به متعهد له حق می دهد، مورد تعهد را از متعهد مطالبه نماید.آ (دائن) بوجود می د لهمتعه

در واقع دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد می باشد. همچنان که طلب، جنبه مثبت آن و قائم به  )493

تعاقدین در حکم دائن و مدیون هستند. بدین ترتیب که مثال در قرارداد مشارکت دائن است. بنابراین در عقود مشارکتی نیز، م

گردد و هر کدام از آنها مالی را اعم از نقدي یا غیرنقدي به عنوان سهم الشرکه در میان می مدنی بانک با مشتري شریک می

هاي و نیروي الزم را براي اداره امور مشارکت گذارند تا در طرح هاي اقتصادي به کار اندازند. از آنجایی که بانک فرصت کافی

کند که شریک در پایان مدت انجام و گذارد و شرط میمدنی خود ندارد، اداره امور شرکت را به عهده مشتري (شریک) می

ایجاد موضوع مشارکت، سهم الشرکه بانک را به صورت مرحله اي به وي واگذار نماید. سهم الشرکه شامل اصل سرمایه 
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گردد تا تعهد شود. شریک  با قبول چنین شرطی به بانک متعهد میداختی بانک، سود مورد انتظار و سایر هزینه ها میپر

بنابراین روشن می گردد که در  .(دین) خویش را مبنی بر پرداخت سرمایه و سهم بانک از سود در سررسید هاي مقرر ایفا نماید

توان براي اطمینان از حسن اجراي تعهدات، وثایقی را در قالب عقد  باشند لذا میات به منزله دین می عقود مشارکتی، تعهد

  رهن دریافت نمود. 

که به اصل سرمایه وارد می گردد، به دلیل عوامل طبیعی باشد، مصداق  ، اگر خسارتیخسارات احتمالیاما در رابطه با جبران 

 ،(محقق داماد2 که ید شریک و مضارب ید امانی محسوب می شود. تلف است و بر اساس قاعده استیمان، ضمان آور نیست؛ چرا

اما اگر منشأ خسارت، تعدي و تفریط شریک یا مضارب باشد، جبران آن طبق قواعد ضمان قهري و با  )95، ص 1 ، ج1406

خسارات وارده را استناد به قاعده الضرر، تسبیب و اتالف واجب است. دریافت وثیقه براي جبران خسارات موجب می شود بانک 

  وثایق با سهولت بیشتري استیفا نماید.  تملک بدون نیاز به محاکم قضایی و از طریق

با دفع ضرر از یکی از متعاملین یاشد دریافت وثایق بانکی در عقود مشارکتی به منظور اگر اما ذکر این نکته نیز الزم است که 

لکن با چنین تضمینی دیگر  رکتی شرکاء در سود و زیان شریکندد مشاوعقچرا که در  ؛روح و ماهیت این عقود منافات دارد

بایست در عقود مشارکتی قصد کنند، مفهوم شراکت است.  تسهیم و تقسیم سود و زیان معنایی ندارد. آنچه که متعاقدین می

،گویی دفع ضررنظور شراکت هم در اصل سرمایه و هم در سود و زیان مطرح می باشد. با اخذ وثایق در ابتداي عقد به م

چه که واقع شده، قصد متعاملین قصد شراکت در سود و زیان را ندارند. به عبارت دیگر آنچه که قصد شده، واقع نشده است و آن

  نشده است. 

  جمع بندي  .9

ت عدم بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیالت اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صور

تأدیه بدهی یا ایفاي تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. انواع وثایق کاربردي در نظام 

بانکداري عبارتند از اموال اعم از منقول و غیر منقول، اسناد(رسمی، تجاري و عادي) و اوراق بهادار( اوراق مشارکت و سهام 

وثیقه نهادن اسناد تجاري با اشکالت شرعی و قانونی مواجه است. از آنجایی که طبق نظر  در بورس.).هاي پذیرفته شده  شرکت

برخی از فقها و بر اساس دیدگاه قانون مدنی قبض از شرایط صحت معامله است، رهن اسناد تجاري باطل است. براي حل 

مسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن مشکل وثیقه گذاري اسناد تجاري می توان به نظر آن دسته از فقها ت

در صورتی که دریافت وثایق براي اطمینان از تأدیه بدهی باشد، قرارداد به شمار نمی آورند. نکته قابل توجه دیگر این است که 

هن اقدام به اخذ توان در چارچوب عقد ر در صورتی که براي اطمینان از حسن اجراي تعهدات باشد، نمیرهن متصور است اما 

    . وثیقه نمود بلکه باید وثیقه را در قالب قراردادي همچون وکالت در اختیار بانک قرار داد

  

  

                                                             

  شوند مگر در صورت تفریط یا تعدى.  ن مضارب در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمىشریکى که مال الشرکه در ید او است و همچنی .٢
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