
 

 

  

  

  

  

  

  چكيده
نويسي در  گذاري در بانك، پيوستن به قراردادي الحاقي و جمعي، مانند خريد سهام يا پذيره             سپرده

وجود آمده و بانك مـدير و امـين آن   ها است؛ شركتي كه به حكم قانون و برمبناي نظم خاص به  شركت

- تابع آن نظم قرار مي     شود و اي خويش به اين شركت ملحق مي      ضگذار با ر  هر سپرده . قرار گرفته است  

گذاران در زمرة   در واقع قرارداد ميان بانك و سپرده      . گذاران نيست ادارة اين شخصيت با سرمايه    . گيرد

-وصـف عمـومي   . قراردادهاي حقوق عمومي است و نبايد آن را با مضاربه يا وكالت يا وديعه قياس كرد               

گـذاري و تعيـين سـود سـاالنه         ب نوع سرمايه  ها در انتخا  اي را كه بانك   بودن قرارداد، اختيار گسترده   

كند؛ زيرا در قرارداد تابع حقوق عمومي، هميشه نـوعي اقتـدار و حاكميـت،               خوبي توجيه مي  دارند، به 

زند و سلطه طرفي را كه حـافظ منـافع عمـومي            تساوي مرسوم و آرماني دو طرف قرارداد را بر هم مي          

  .قتدار دولت استاين سلطه كه پرتوي از ا. كنداست، تأمين مي

  .سپرده، وديعه برخالف قاعده، قراردادهاي حقوق عمومي: كلمات كليدي
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  مقدمه

رسـد، تعيـين    نظـر مـي   يكي از مهمترين اقداماتي كه در هر نظام حقوقي ضروري به          

نظم در ايـن مجموعـه، همچـون نظـم در           . جايگاه شايستة هر نهاد در آن مجموعه است       

ي پيچيـده، بـراي حركـت مـستقيم آن بـه سـوي عـدالت ضـرورتي                  بدني زنده يا ماشين   

، كـه آفـت شـايع در قانونگـذاري مـا اسـت، باعـث                آنبـه اعتنـايي   پذير است و بي   ناانكار

عـدالت را يونانيـان بـه پيـروي از افالطـون               . شودسرگرداني مجريان و مفسران قانون مي     

دليل پختگـي و    اين تعريف به  . دندكر تعريف مي  » نهادن هر چيز به جاي شايسته خود       «

 در مثنـوي    مولويكـه   انكه جناب   ظرافت در فرهنگ فلسفي ما نيز نفوذ كرده است، چن         

  . كندهمين مفهوم را به زبان شعر چنين بيان مي

  ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش    عدل چبود وضع اندر موضعش 

يده شده كـه همـه      طبع آدمي چنين آفر   : تر رفت و گفت   شايد از اين هم بتوان پيش     

 ،پـس . بينـد پسندد و زيبايي و عدالت و نيكي را در نظم مي         چيز را منظم و هماهنگ مي     

شود كه هر نهاد حقوقي را بايد در جاي شايسته خود قرار داد، نبايـد آن را                 اگر گفته مي  

  . سخني گزاف يا تشريفاتي پنداشت

  . ماهيـت آن نهـاد دارد     تميز جايگاه هر نهاد در نظام حقـوقي نيـز نيـاز بـه شـناخت                 

گذاري در زمره اعمـال     عنوان مثال، تا ندانيم كه بازكردن حسابجاري يا سپردة سرمايه         به

شـويم و بـه جـستجوي        قادر به تميز محل آن در زمرة اعمال حقوقي نمي          ،حقوقي است 

گونـه قراردادهـا و اثـر       همچنين، اگر به طبع عمومي اين     . پردازيمعنوان شايسته آن نمي   

يابيم و   آن در اقتصاد كشور توجه نداشته باشيم، نه توان توجيه آثار و احكام آنرا مي               مهم

  . كنيموارد پيدا مينه امكان اقتباس احكام مشابه در وكالت يا مضاربه و قرض را در نهاد تازه

هاي حصار قالب  ده قانون مدني قراردادها را از        ممكن است پرسيده شود، اكنون كه ماده      

ا ساخته و حكومت اراده را جايگزين تشريفات كرده است، چه نيـازي بـه تميـز        هرمعين  

هاي بانكي و مقايسه آن با عقودي مانند وكالت يا مـضاربه و قـرض وجـود      ماهيت سپرده 

حـال كـه اصـل       همـان  كه مفاد مادة ده قانون مـدني، در        بايد توجه داشت     ليكن،دارد؟  

ودن احكام ويژة عقود معين در هر ماهيـت         دني ز كند، به مع  آزادي قراردادي را اعالم مي    

 عهده بگيـرد و   هي مديوني را در برابر طلبكار بر      تواند بد كس نمي بنابراين، هيچ . نيستخاص  
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د ماده ده قانون مدني از اجراي قواعد ضمان بر اين عمل حقوقي بپرهيزد              استنا به   گاهآن

ميـزان   آنرا محدود به   ،بهانة ماده ده  و به    مالي را پس از مرگ خود به ديگري تمليك كند         يا  

حاوي اصل اباحه و آزادي قراردادي و احكام        . م. ق 10بيان ديگر، ماده    به. ثلث تركه نداند  

بايست در كنـار  ميي است و اصل و قيد را رپذيعقود معين قيود هر ماهيت پس از شكل  

  . عنوان يك مجموعه پذيرفتهم و به

 ،كومت اراده در عمـل    حداد برمبناي اصول كلي و اثر        احكام هر قرار   ستنباطوانگهي، ا 

 حقوق وسيله روانكاوي و جستجوي مقصود       ؛ چرا كه  آوردبار مي ه ب ي را هاي فراوان دشواري

هـا نيـز   گونه اعالماين. هاي دو طرف بپردازد   واقعي دو طرف را ندارد و ناچار بايد به اعالم         

ز سوي ديگر، دو طـرف قـرارداد هنگـام          ا.  مبهم و گاه متضاد است     ،موارد ناقص اغلب  در  

شـوند،  رو مـي  ه و همچون دو دوست و همدل با هم روب          هستند تراضي در صلح و آرامش    

كـدام  پردازند و هـر   عنوان دو رقيب به ستيز مي     هنگام ارجاي تعهدهاي متقابل خود به     ليكن به 

د و تعهـدهاي     مفاد پيمان را به سود خويش تعبير كند و بر امتيازهاي خو             كه كوشندمي

داوري قاضي نيز در ميان اين دو رقيب سرگردان است؛ چون جاهلي كه    . دنديگري بيفزاي 

ها اي از گمان  پس، بايد پذيرفت كه حاكميت اراده در ميان توده        .  عهده دارد  رميان عالمان را ب   

  . بردماند و راه به واقع نمي مبهم ميهامارهآو 

، بنابر سنتي ديرپـا، گروهـي از قواعـد تكميلـي            هاي معين بيهوده نيست كه در قالب    

كم حكم ظاهري و اعتباري ناشي از اين قواعد را جانـشين            بيني شده است تا دست    پيش

  . و به فصل خصومت بپردازد واقع سازد

برد و پيش ها نيز راه به مقصد نميها و فرضاستنباط از اصول كلي و استفاده از اماره

بسا به نتايجي نامتعـارف و       چه ،گشايدي نمي هاده گفته شد، گر   از آنچه درباره حكومت ار    

  . شگفت انگيز برسد

 ،آوردن به قياس مورد نزاع بـا احكـام موجـود در مـاهيتي مـشابه                ترتيب، روي  اينبه

دليل اسـت   همينبه. حلي هماهنگ با نظام حقوقي است     ترين راه دستيابي به راه    مطمئن

اي استقبال از خطر انحراف و بدعت، به قياس موضـوع           جكوشند تا به  كه انديشمندان مي  

ويـژه  بـه . ن نظام حقوقي بيابند   روهاي سنتي بپردازند و راه نجات را از د        با يكي از ماهيت   

رسـاند،  آسيب نميد عآيد، نه تنها به نظم قوادست ميكه، آنچه از اين روش تحقيق به اين
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بـه بيـان   .  اسـت ي جوهر عـدالت صـوري  براگمان برزيرا، بي. به عدالت نيز نزديكتر است 

هاي مشابه تابع احكام مشابه باشد و تبعـيض در           كه موضوع  كندمي ديگر، عدالت اقتضاء  

  .  نيابدهها راداوري

  

  ها در شناخت ماهيتتالش انديشه -1-3

ها گفتـه شـد،     پس از اين مقدمه كه در توجيه روش قياسي برمبناي شناخت ماهيت           

رون احكـام موجـود در      ها تا چه اندازه توفيق يافته اسـت كـه از د           بايد ديد تالش انديشه   

   .حلي دست يابدقانون به راه

هـا اسـت و در      ترين اعمال بانكي، كه درواقع منبـع اصـلي درآمـد بانـك            يكي از مهم  

هاي ها و ذخيره اشخاص به صورت حساب      اقتصاد كشور نيز نقش مؤثر دارد، پذيرش سرمايه       

گونه سپرده هـا، بـا تمـام        مبناي اين . گذاري است هاي سرمايه پردهانداز و س  جاري و پس  

  ايـران   در قوانين بـانكي و تجـارتي       1362 سال   زاهميت اجتماعي و اقتصادي كه دارد، ا      

 ،ه قـانوني عمليـات بـانكي بـدون ربـا          حدر اين سال، الي   . اي نداشت عنوان و مقررات ويژه   

 »قـرض الحـسنه   «انداز را   ي جاري و پس   هاحساب: ها را به چند گروه تقسيم كرد      سپرده

 در  درواقـع، . دار را روشن نكرد   گذاري مدت هاي سرمايه  ولي ماهيت حقوقي سپرده    ،ناميد

  . ها انجام دهند با سپردهبايستمياين اليحه بيشتر به اعمالي پرداخته شده است كه 

هـا وكيـل    دهكـارگرفتن سـپر   هبها در    كه بانك  شودخوانده مي در تبصره ماده سه نيز      

تـوان بـه    است كه اين رابطه حقوقي پيچيده را نمي       آشكار  ولي  . صاحبان سرمايه هستند  

گمان، نيابت در اين راه يكي از عوامل و عناصر رابطة حقوقي            بي. وكالتي ساده تعبير كرد   

 .است، ليكن جنبه فرعي و تبعي دارد و ناظر به اجراي نتايج حاصل از عمل حقوقي است            

 بسياري از اعمال حقوقي، مانند وديعه و عاريـه و قـرض و مـضاربه، بـه                  اينكه با توجه به  

ها وكيل صاحبان   كاربردن سپرده هبها در    از اين داده كه بانك     ،شودميجر  نيابت فرعي من  

بـه همـين    . بردگذار پي توان به ماهيت رابطه حقوقي بانك و سپرده       سرمايه هستند، نمي  

كه ماهيت حقوقي ايـن قراردادهـا       است  ن پرسش مطرح    جهت، در حقوق مدني، هنوز اي     

 شمرد؟ آيـا عمـل حقـوقي تـابع قـوانين            مثلي آيا بايد آن را نوعي وديعه اموال         چيست؟

نـام   آيا بايد آن را در زمرة عقـود بـي          قرض است؟ آيا با عقد مضاربه شباهت بيشتر دارد؟        
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د برد و عرف تجـارتي را       طرف سو دو  آورد و از قواعد عمومي معامالت براي تنظيم روابط          

  ن دانست؟آمنبع اصلي حقوق و تكاليف ناشي از 

  در حـسابجاري يـا حـساب       " مقـرر داشـته اسـت كـه          559قانون مـدني در تبـصره       

   ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير مادة قبل، احكام مضاربه جـاري و              ،مدتبه

 ناظر بر اين اسـت       نيز 558 شرط قسمت اخير مادة      ".المضاربه به آن تعلق گيرد    حق   

من سـرمايه  اط كـرد كـه مـضارب ضـ      رتوان در مضاربه ش   كه برخالف قاعده كلي كه نمي     

طور لـزوم شـرط شـده       به... "باشد و خسارت متوجه صاحب سرمايه نباشد، ممكن است          

  ". به مالك تمليك كنده مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناًكباشد 

 اگر   شرط شود كه   ،مدتجاري و به  ر اجازه داده است كه در حساب       ترتيب، قانونگذا  اينبه

 ولي در سـود آن      ،كند زياني به آن رسد، بانك جبران كند       در تجارتي كه بانك با سرمايه مي      

 محملـي بـراي     اين وسـيله  كه به اند  نويسندگان قانون مدني خواسته   . طرف شريك باشند   دو

 پيـدا كننـد و      ،پردازنـد ها به مشتريان خود مي    نكها و منافع يا سودي كه با      گونه حساب اين

  . كنندها راهنمايي و تشويق گونه مضاربهبه انعقاد اينرا صاحبان سرمايه 

گـشايد و پاسـخ پرسـش مربـوط بـه            اين حكم نيز مـشكل مـا را نمـي          به هر ترتيب،  

ل بر  زيرا، امكان بستن چنين قردادهايي دلي؛دهدهاي سپرده را به طور كامل نميباحس

ناچار، براي تعيين وصف .  در همين قالب است ،شودشود كه آنچه اكنون واقع مي     آن نمي 

 پرداخـت  ، اسـت هايي كه تاكنون ابراز شدهبايست به نقد نظريهميها  حقوقي اين حساب  

   .دست آيد تحليل نهايي به،هاتا از برخورد انديشه

  

  گذاري نوعي وديعه است؟  آيا سپرده -2-3

فرانسه مرسوم شده است كه سپردن پول و ساير اوراق تجارتي مثلي      كشور   در حقوق 

 يكي از نويسندگان حقوق مدني مـا نيـز از           1؟ بنامند "وديعة بر خالف قاعده   "را به بانك    

                                                 
 1517، ش 3، ج مازو -165، ص  401، ش   6، ج ابري و رو   - به بعـد   1092، ش   واهل و بودري الكانتينوري  1

 ريپر و -2475، ش 3، ج بوالنژه و ريپر -)با انتقاد از آن (1169، ش11، ج پلنيون و ريپر و ساواتيه     -به بعد 

 . به بعد2069،ش 1تي حقوق تجارت، ج، رسالة مقدماروبلو
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بانـك داده   به  هايي كه    براي پول  "سپرده"كار بردن نام    ه ب .1اين سنت پيروي كرده است    

 ،طـور سـنتي   بـه اينكـه   ويژه   به ؛كندميمتبادر   ذهن   شود، مفهوم امانت و وديعه را به      مي

  ولي، بايد دانـست كـه ماهيـت ايـن         . كنندگذاران معرفي مي  ها خود را امين سپرده    بانك

دادن  اين نـام بـراي نـشان    ازتوانقرارداد چنان دور از وديعه است كه به دشواري مي      

 همـراه   "خالف قاعـده  "ه با قيد    حقوقي بانك و صاحبان سپرده استفاده كرد، هر چند ك         رابطة  

   .باشد

   :  داراي دو وصف اصلي است"وديعه"آيد كه از احكام وديعه در قانون مدني چنين بر مي

ماند و نيابت حفـظ آن      نگاهداري از مال مورد وديعه كه به مالكيت مودع باقي مي           -اول

 . شودبه امين داده مي

 چند كـه عيـب و نقـصي در آن حاصـل      تعهد مربوط به رد عين مال به مودع، هر         -دوم

 زيـرا،  ؛شـود هاي سپرده هيچ يك از ايـن دو وصـف ديـده نمـي             در حساب . شده باشد 

كنـد و   را به بانك تمليك مـي     گونه كه اشاره شد، صاحب سپرده با دادن پول، آن           همان

دلخواه خويش و برمبناي سياسـت اقتـصادي        يابد كه به  برمبناي همين اثر بانك حق مي     

در مقام رد مال نيز بانك تعهـدي بـه دادن عـين آن              . ها استفاده كند  از سپرده  ،دولت

به بيان ديگر، بانـك ضـامن       .  به مالك بدهد   ،گرفته است كه  ندارد و بايد مثل آنچه را       

 تـوان نـام چنـين قـراردادي را         پس، چگونه مي   .شود نه متعهد به رد عين     مثل مي  به

  گذارد؟"وديعه"

 درصورتي امكان دارد كه ماهيتي جـوهر  "وديعة برخالف قاعده"كار بردن اصطالح    هب

يك از   هيچ  كه قراردادي ولي،   .وديعه را حفظ كند و در يكي از احكام با آن متفاوت باشد            

نـشود، ماننـد رابطـة      اوصاف اصلي وديعه را نداشته باشد و مقتضاي آن با امانـت سـازگار               

. هاي مـشهور شـمرد    عه را بايد از غلط    هاي سپرده بانكي، تمثيل آن با ودي      مبناي حساب 

هاي اصلي صاحب سپرده اين اسـت كـه پـول           گمان، در بسياري موارد، يكي از هدف      بي

خود را در محلي مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولي ايـن انگيـزه بـراي                   

                                                 
 178، ص 2، ج دكتر سيد حسن امامي 2
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 بـه ايـن    "وديعـه "حفظ ارزش مال است نه عين آن و چنين جهتي براي اعطاي وصـف               

  .1رسدرابطة حقوقي كافي به نظر نمي

  

  شباهت سپرده گذاري با قرض  -3-3

هاي فراواني بين حساب هاي بانكي با قرض وجود دارد و همـين امـر باعـث                 شباهت

اي از نويسندگان حقوق مدني و تجارت را به تأييد و يگانگي اين            شده است تا تمايل پاره    

   . كندلبدو قرارداد ج

كند تا هرگاه بخواهـد مثـل   گيرنده تمليك ميدهنده مالي را به وام وام،در عقد قرض 

 دو قرض نيز، مانند قراردادهاي سپرده، الزم است و .)م. ق648ماده (آن را به او رد كند    

درحالي كه وديعـه در زمـره قرارداهـاي         . 2بند به شرايط مندرج در آن هستند      طرف پاي 

خالف مستودع، كه امين    وانگهي، بر . كنداباحه مي  ايجاد   جايز است كه در مرحله نخست     

شود كه در حفاظت تقصير كـرده باشـد،         مالك است و تنها درصورتي ضامن تلف آن مي        

كند پس ظاهر چنين حكم مي    .  عهده بانك است   رهاي بانكي در هر حال ب     خطر تلف سپرده  

انـد،   دانسته"قرض" كه بايد نظر مؤلفاني كه رابطة صاحبان سرمايه و بانك را تابع قواعد           

نام  و نظر آنان كه عقد را تابع قواعد عمومي و در زمرة عقود بي              3عنوان اصل تأييد كرد   به

  . 4اند قابل انتقاد شمردآورده

هـا در بـسياري مـوارد       گونـه حـساب    اين افتتاحبايد افزود كه عرف تجارتي و شرايط        

هـا ماهيـت    د، ولي اين انحـراف    سازقواعد حاكم بر روابط طرفين را از عقد قرض جدا مي          

                                                 
، همان  مازوبراي ديدن نظر مخالف، كه هدف را وسيله توجيه طبيعت رابطة حقوقي دانسته است، رجوع شود به                   1

، اين نظر به ويـژه در مـورد حـسابجاري كـه     2069، ش 1 حقوق تحارت، ج -روبللو و  ريپر -1520كتاب، متن   

  .نظر مي رسدبيشتر نظربه نگاهداري وجه است، قابل توجه به
   .291 و 290، ش 1، عقود معين، ج كاتوزيان ناصررك  2
نقـل از ريپـر و روبلـو، حقـوق           (754، ش   2، ج   Hamel آمل -1243، ش   3، ج كولن و كاپيتان و الموراندير     3

  ). 2069، ش 1تجارت، ج 
، حـساب جـاري، رسـالة       كـريم كيـائي    دكتـر    -)ريپر، همان كتاب  : زنقل ا  (425، ش   6، ج   )Escarra (اسكارا 4

  .46 و 44دكتري، ص 
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 حكمـي   ن جهت، در هر جا كه قرارداد و عرف        همي و به  كندعمل حقوقي را دگرگون نمي    

  . ندارد، بايد قواعد قرض را قابل اجرا دانست

ـات  انداز، به بيان اليحـه قـانوني        هاي جاري و پس   اين حكم عام، در مورد سپرده      عملي

 ناميده شده   "الحسنهقرض"  هاه نيز اين سپرده   حمتن الي در  . ، صادق است  )بهره(بانكي بدون ربا    

 اليحـه كـه مقـرر       4بنابراين، مفاد ماده    . ها باقي نماند  است تا ترديدي در ماهيت آن     

) انداز و جاري  پس(الحسنه  هاي قرض كلف به بازپرداخت اصل سپرده    مها  بانك": داردمي

گيرنده را به دادن مثـل آنچـه        وام است كه    "قرض" درواقع بيان اثر طبيعي      ."..باشندمي

  ).م. ق648ماده (كند  ملزم مي،گرفته است

زيرا، اثر قرض . دار دشوار استگذاري مدتهاي سرمايهولي، اجراي آن درمورد سپرده  

عنوان مالك،  خواهد به تواند، چنانكه مي  گيرنده است و در نتيجه او مي      تمليك مال به وام   

هـا  كـار گـرفتن آن    هبانك در ب  " آمده است كه     3بصره ماده   ولي، در ت  . در آن تصرف كند   

مفـاد اعـالم    . بـودن قـرض منافـات دارد       و اين حكم بـا وصـف تمليكـي         "باشدوكيل مي 

و گذار نـوعي از نيابـت       دهد كه در جوهر رابطة حقوقي بانك و سپرده        قانونگذار نشان مي  

گيرنـده در تـصرف     كـه وام   و حال آن   ؛را توصيف كرد  بايست آن ميامانت نهفته است كه     

  . كندكار مي نام و حساب خودخود اصيل است و به

تواننـد بازپرداخـت اصـل      مي"ها  بانك ،دارد نيز كه اعالم مي    4مفاد بخش اخير ماده       

دهد  زيرا، نشان مي   كند؛ اين نكته را تأييد مي     ،"كننددار را تعهد و بيمه      گذاري مدت سرمايه

اسـت و تلـف   گيرنده  موضوع قرض از آن وام، بلكهرفته نشده است عنوان وام گ  كه سرمايه به  

  . دهنده نداردآن در هرحال از دارايي مالك است و نيازي به تعهد اضافي در برابر وام

گـذاري  داد سپردة سرمايهنوان قرض و وديعه، بايد ديد قرار     ترتيب، قطع نظر از دو ع      به اين 

  .كندبيق ميهاي عقود معين تطبا كدام يك از عنوان

  

  ها و مضاربه رابطة ماهيت سپرده -4-3

دار تابع احكـام مـضاربه      ممكن است گفته شود كه رابطة بانك و صاحب سپردة مدت          

 دو طرف در سود آن شريك  وشود تا با آن تجارت كنداي به بانك داده ميسرمايه. است

ده شده است تا سـرمايه  داجازه بانك نماينده و امين صاحب سپرده است و به او ا   . باشند
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مزارعـه و   ه بـه شـرط تمليـك،        ارشركت، مضاربة اج  (ر انجام معامالت مقرر در قانون       را د 

بـا  تصميم . اندازدكاربه) گذاري مستقيممساقات و جعاله و معامالت سلف و اقساطي و سرمايه    

  . اي را بدهدهتواند به او دستور انجام معاملعامل است و مالك نظارتي بر كار او ندارد و نمي

 .م. ق 548 نخست اينكه، بر طبـق مـاده         .رو است ههاي اساسي روب  اين گفته با اشكال   

 مشاع از كل، از قبيل ربـع يـا ثلـث و             زحصة هر يك از مالك و ضارب در منافع بايد ج          "

كـه  ، درحـالي )م. ق549مـاده  (ها در عقد مـضاربه معـين شـود     و اين حصه   "غيره باشد 

اي مـبهم تنظـيم يافتـه       گونـه  اليحه به  5ون اجباري نيست و ماده      اي در قان  هصچنين ح 

 اينكه، عقد مضاربه جايز است و با فوت يا جنون يا سفه هر يك از دو طـرف                   رديگ. است

اي از  وانگهـي پـاره   . اي سپرده تا پايان مـدت اعتبـار دارد        هشود، ولي قرارداد   مي خمنفس

 تجارتي نـدارد، و حـال آنكـه مـضاربه           ها جنبة شده براي مصرف سپرده   بينياعمال پيش 

پـس، رابطـة بانـك و صـاحبان         ). م. ق 546مادة  (گذاري براي تجارت است     ويژة سرمايه 

  .توان نوعي مضاربه توصيف كردسپرده را نمي

  

  ها و مديريت بانك؛ ادغام سرمايهگيرينتيجه-5-3

قتـصادي كـه بـا      ها رابطة حقوقي و ا    دهد، و ده  عملي كه بانك با هر سپرده انجام مي       

يابـد  ها خود شخصيتي مـي    گويي، اتحاد ناشي از سرمايه    . كند، نامعلوم است  ديگران پيدا مي  

 بانك است، همة صاحبان سپرده در آن سهم دارند، ليكن اين مجموعه خود          آن كه مدير 

درواقـع، بانـك كـارگزار هـر        . يابد و بانك نماينده و مظهر آن شخصيت اسـت         اصالت مي 

همـين  بـه . توان به وكالت تعبير كردها را نميي هم هست، ولي رابطة آن     اصاحب سپرده 

دادن  تواند به او دستور انجام     نظارتي بر كار بانك ندارد و نمي       جهت است كه صاحب سپرده    

  . كند را منحل نمي حقوقيعمل تجارتي خاصي را بدهد و مرگ و حجر آن نيز رابطة

 خريـد   ماننـد ستن به قراردادي الحاقي و جمعي،       گذاري در بانك، پيو   بنابراين، سپرده 

ها است؛ شركتي كه به حكم قانون و برمبناي نظم خاص نويسي در شركتسهام يا پذيره 

گذار با رضـاي خـويش    هر سپرده . وجود آمده و بانك مدير و امين آن قرار گرفته است          هب

سرمايه اين شركت به    بانك با   . گيردشود و تابع آن نظم قرار مي      به اين شركت ملحق مي    

پردازد و سود حاصل از آنرا به نسبت سرمايه و مـدت            شدة در اليحه مي   بينياعمال پيش 
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 مانند كاري كه مدير هـر شخـصيت حقـوقي           ؛كندهر يك از صاحبان سرمايه تقسيم مي      

  . نسبت به صاحبان سرمايه انجام دهد) شركت(

ها يادي در تميز ماهيت سپرده    و اهميت ز   است   تفاوت ديگري كه دور از نظرها مانده      

هاي عمومي را    سرمايه .گذاران نيست  در اين است كه ادارة اين شخصيت با سرمايه         ،دارد

رسـد كـه    نظر مي بنابراين، چنين به  . دار ادارة آن است   كند و دولت عهده   قانون حفظ مي  

 آن را بايدة قراردادهاي حقوق عمومي است و نگذاران در زمرقرارداد ميان بانك و سپرده

  . با مضاربه يا وكالت يا وديعه قياس كرد

گذاري ها در انتخاب نوع سرمايهاي را كه بانكبودن قرارداد، اختيار گستردهوصف عمومي

 ، زيرا در قرارداد تابع حقوق عمـومي       ؛كندبي توجيه مي  وخهو تعيين سود ساالنه دارند، ب     

زند و  رماني دو طرف قرارداد را بر هم مي        تساوي مرسوم و آ    ،هميشه نوعي اقتدار و حاكميت    

اين سـلطه كـه پرتـوي از        . كند تأمين مي  ،سلطه طرفي را كه حافظ منافع عمومي است       

كه شود، درحالي گذاران احساس مي  ها و سپرده  رابطة حقوقي بانك   اقتدار دولت است، در   

  . ه غايت دشوار استتوجيه آن بر پاية وكالت يا نيابت ناشي از امانت در وديعه و مضاربه ب

اعتنـايي بـه    بودن قرارداد، حكومت قانون جديد بر مفاد آن و بي         هاي ديگر عمومي  از نشانه 

 نظرية مرسوم   كهدرحالي.  است حاكميت قصد مشترك بر عمل حقوقي      مضموم تراضي و  

درمـورد   ،بـرخالف ايـن قاعـده    .دانـد  عقد را تابع قانون زمان انعقاد آن مـي     ،در قراردادها 

 بـدون   شمرند،ميها طبيعي    قانون جديد را بر نظام سپرده       همه حكومت  ،اردادهاي عمومي قر

  .دليل آن توجه كنند بهاينكه
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