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بررسی  تطبیقی قراردادهای مشارکت در بانکها در حقوق ایران و حقوق فرانسه

بانک ها یکی از انواع شرکت هایی هستند که در سالهای اخیر در ایران اهمیت فزایندهای یافته اند و

نقش بسیار مهم و پررنگی در چرخه اقتصادی کشور دارند و گاهی اوقات به انجام فعالیتهای گوناگون با

مشارکت و همکاری مردم میپردازند.پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی قراردادهای مشارکت در بانکها

در حقوق ایران و فرانسه انجام گرفت.فرضیه پژوهش این بود که به نظر میرسد مشارکت مدنی بین بانک و

مشتری ایجاد شده و طبق آن فرد با دریافت سرمایه از بانک،بانک را نیز در سرمایه گذاری خود شریک

کند،اما در نظام حقوقی ایران به جای تالش برای اجرای صحیح این عقد،تالشها برای استفاده از قالب

ظاهری این عقد معطوف شده است،در حالی که در نظام حقوقی فرانسه،قراردادهای مشارکت با بانکها به

وضع مقررات عمومی،مشترک و متحدالشکل در وضع قراردادهای مزبور منتهی شده است.نتایج نشان

میدهد که طبق قوانین حقوقی ایران،در مشارکت مدنی با بانک،بانکها میتوانند درصد بیشتر سرمایه را در

یک شرکت مدنی در اختیار بگیرند و بجای تالش برای اجرای صحیح این عقد،از واژه تسهیالت گیرنده

استفاده شده است؛در واقع بانکها و حتی مشتریان بدون آنکه قصد مشارکت واقعی داشته باشند،در عقدی

وارد میشوند که از نظر حقوقی آثار و تبعات بسیار زیادی را برای طرفین به دنبال خواهد داشت و در مقابل

با وضع شروط مختلف عدم مسئولیت برای خود،سعی در کاهش ریسک خود دارند و به دنبال سود بیشتر

میباشند.این در حالی است که در حقوق فرانسه،میتوان قواعدی را مشاهده نمود که بر برابری دو طرف

قرارداد به ویژه شخص ضعیف در انجام قراردادها تاکید نموده و این مسئله را در رعایت اصل حسن نیت

به وضع مقررات عمومی و فرانسه  بانکها در  با  قراردادهای مشارکت  نمود.در مجموع  میتوان مشاهده 

متحدالشکل منتهی شده است،ولی در ایران بخش مستقلی برای قواعد مشترک و متحدالشکل پیش بینی

ایجاد یک نیازمند  این خصوص وجود دارد که  ایراداتی در  ایران  نشده است.بنابراین در نظام حقوقی 

چارچوب قانونی جامع و مدون است.
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A Comparative Study of Bank Partnership Agreements
in Iranian Law and French Law
Banks are one of the types of companies that have become increasingly important in Iran in
recent years and have a very important and significant role in the economic cycle of the
country and sometimes carry out various activities with the participation and cooperation of
people. The present study aims to comparatively review contracts Participation in banks
was done in Iranian and French law. The research hypothesis was that it seems that a civil
partnership was created between the bank and the customer, and according to that, by
receiving capital from the bank, the person also shares the bank in his investment, but in
the system. Instead of trying to enforce the contract properly, Iranian law has focused on
using the apparent form of the contract, while in the French legal system, partnership
agreements with banks have led to general, common, and uniform rules for the contract.
The results show that according to Iranian law, in a civil partnership with a bank, banks can
acquire a higher percentage of capital in a civil company, and instead of trying to properly
execute this contract, the term borrower facility has been used; Even customers without
intending to actually participate, in They enter into a contract that will have many legal
consequences for the parties, and in return for various irresponsible conditions, they try to
reduce their risk and seek more profit. French law can be seen as rules that emphasize the
equality of the two parties to the contract, especially the weak person in the performance of
contracts,  and this  can be seen in the principle of  good faith.  In general,  partnership
agreements with banks in France are subject to general and uniform rules. It has been
concluded, but in Iran there is no independent section for common and uniform rules.
Therefore, there are objections in the Iranian legal system in this regard, which requires the
creation of a comprehensive and codified legal framework.
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