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  چكيده

 قانون 2 و 1 بر اساس مواد ، پولكنندگان و متقاضيان اي ميان عرضه واسطه عنوان ها به بانك    
 تجاري ديگري با خطر توقف و يت همانند هر شخص،رو ازاين ؛شوند  تاجر شناخته مي،تجارت

به همين . هستند روبرو تعهدات مالي خود و درنتيجه توقف و ورشكستگي يناتواني در ايفا
هاي  ر تمامي نظاممنظور برخورد سيستمي با اين پديده، نهاد حقوقي ورشكستگي د بهدليل و 

 ، ماهيت خاص بانك در مقايسه با ساير اشخاص تجاري،حال بااين. حقوقي پذيرفته شده است
 و قواعد عمومي ورشكستگي بر اين حوزه نيز جاري ابزارآورد كه آيا   را پيش ميپرسشاين 

 اعمال قواعدي متفاوت در اين حوزه را ضروري ،هاي آن در اقتصاد كالن است يا ويژگي
 در ،ها پرداخته  به ارزيابي اين ويژگي،تطبيقي _اين مقاله با رويكردي تحليلي ؟اخته استس

اي از جمله  رسد كه ضمن حفظ قواعد عمومي، اعمال مقررات ويژه ين نتيجه ميه اب پايان
  . امري ضروري است، حكم ورشكستگيي بانك مركزي در فرايند صدور و اجراةمداخل

  
  

  واژگان كليدي
  .سازي، ورشكستگي بانك، خصوصي ،زسازيبا      
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  مقدمه. 1
 .)64ص، 1382سيف، ( كنندگان و متقاضيان پول است گري ميان عرضه ها واسطه بانكاولية كاركرد 

و بر است  شدهعنوان فعاليتي تجاري شناسايي   قانون تجارت به2 ةفعاليت بانكي بر اساس ماد
شمرده مقررات قابل اعمال بر اين گروه  مشمولها نيز قسمي از تجار و  اين اساس بانك

 ،بيني شده صورت خاص براي تجار در قانون تجارت پيش از جمله مقرراتي كه به. شوند مي
ترين طلبكار تجار در نظام  عنوان اصلي ها به هرچند بانك. مقررات ناظر بر ورشكستگي است

 يها و ايفا قف در پرداختتجار با خطر تور ديگخود نيز همانند ، باشند اقتصادي ايران مي
ها چندان   در نتيجه احتمال ورشكستگي بانك؛)76ص، 1386هرت، ( تعهدات مالي روبرو هستند

 ةچند سالدر خصوص با توجه به تحوالت نظام بانكي  اين مسئله به. دور از واقعيت نيست
 انقالب از پس گرچه .)39ص، 1392تقدير، ( يافته است دوچنداناخير در كشور ايران اهميتي 

 ضمانت وجود و بانكي كشور نظام در دولت توجه قابل سهم دليل به اسالمي، شكوهمند

 ورشكستگي تعهدات مالي و يتوقف در ايفا بانكي، هاي سپرده خصوص در حاكميت ضمني

 چندان آن پيرامون مقرراتي و نظري مباحثبه  نيز دليل همين و به بوده متصور كمتر ها بانك

 نحو به بانكي نظام در خصوصي بخش سهم كه  اخيرهاي سال در ، امااست دهشن توجه

 سهم مشمول واگذاري به بخش خصوصي، يها بانك احتساب با و يافته ارتقا چشمگيري

 به نبايدالبته  و توان نمي ديگر  لذا، استكرده پيدا تعلق غيردولتي بخش به بانكي نظام ةعمد

  .بود اعتنا مهم بيامر  اين
ثير قرار أها و اقشار متعدد با منافع متعارضي را تحت ت  حقوق گروه،ستگي ورشكةپديد

با اين . كند ها اين وضعيت را تشديد مي و ماهيت پولي بانك) 242ص، 1389طجرلو، (دهد  مي
اي نيست كه به صورت مطلق در چارچوب قواعد كلي  اوصاف، ورشكستگي بانك مسئله

ها  اجتماعي و اقتصادي و چه به لحاظ سياسي، بانك چه به لحاظ  زيرا،ورشكستگي ديده شود
 خطر توقف و احتمال ةماهيت خاصي در اقتصاد كشورهاي مختلف دارند كه مسئل

به . سازد تجار و فعاالن اقتصادي مي ديگراي متفاوت با ورشكستگي  ورشكستگي را مسئله
 ,Marinč( ي و مالي داردثير مستقيمي در بازارهاي اصلي پولأها ت  عملكرد بانك،لحاظ اقتصادي

دولتي، ميزان درآمد و دارايي  هاي دولتي يا نيمه خصوص در بانك ضمن اينكه، به )22 ,2011
ها و تكاليف دستوري بانك   همانند بخشنامه،ثر از عناصر فرابازاريأ عمده متطور به ها آن

 اقتصاد ةزنجيرها در  نقشي كه بانكو اين امر . مركزي و دخالت دولت در بازار پولي است
 ةبه لحاظ سياسي در انديش اي ها موقعيت ويژه بانك موجب شده تا ،كشورها دارند

هاي حقوقي مقررات  لذا در برخي نظام. داشته باشندحكومت در كلي  طور سياستمداران و به
و نهادهاي خاصي متولي اين امر است ها وضع شده   ورشكستگي بانكخصوصاي در  ويژه
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 حكم ي نهادهاي خاصي در فرايند صدور و اجراةمداخل برخي مواقعاند يا در  شده
به بررسي مفهوم و كاركرد  آغاز اين مقاله در ،بر اين اساس. است يافته تورشكستگي ضرور

هاي بانك كه  اقتضائات و ويژگيبه عنوان يك شخص تجاري پرداخته، سپس  نهاد بانك به
و در ده كر اشاره ،عام حقوقي ورشكستگي استاي جدا از نظام  مستلزم اعمال مقررات ويژه

  .ده استنموبيان را مورد نياز در اين رابطه اصالحات قانوني  پايان
  

   تجاريصعنوان يك شخ تعريف و كاركرد بانك به. 2
 تعريف و كاركرد بانك. 1. 2

، تجهيز و توزيع اعتبارات، عمليات ماليهاي تجاري امروزي كاركردهاي متفاوتي مانند  بانك
 اما بر ،، نقل و انتقال وجوه و وصول مطالبات اسنادي را برعهده دارندارزخريد و فروش 

 شوراي پول 12/08/1388ها مصوب   بانكةسيس و ادارأ تة نحوةنام آيين يك ة ماد3اساس بند 
 با. كنندگان و متقاضيان پول است گري ميان عرضه واسطهاركرد بانك ترين ك  مهم،و اعتبار

 دقيقي براي ةتواند ضابط  نمي، در نظام حقوقي ما اكتفا به اعمال معيار كاركرد،حال  اين
 قانون ة واحدهبر اساس بند ج ماد. تشخيص فعاليت بانكي و در نتيجه شناخت بانك باشد

 فعاليت بانكي ، مجلس شوراي اسالمي21/01/1379ب هاي غيردولتي مصو سيس بانكأ تةاجاز
 ،بر اين اساس. استوابسته صالح  سيس بانك به اخذ مجوزهاي مربوط از مراجع ذيأو ت

چنين شخص   وابسته به اين امر است كه صرفاً،عنوان بانك تعريف شخصيت حقوقي به
اي وجود داشته  گذشته رويه از ،حال اين با. سيس و فعاليت بانكي را داشته باشدأحقوقي مجوز ت

كنندگان و  گري ميان عرضه  از جمله واسطه،هاي بانكي كه بر اساس آن بسياري از فعاليت
گرفته  صورت مي ،اند كه چنين مجوزي را نداشتهسسات يا اشخاصي ؤ از طريق م،متقاضيان پول

شده  ي انجام ميسسات مالي و اعتبارؤهاي اعتبار و م  از طريق تعاونياين كار معموالً. است
سسات و اشخاص ؤازآنجا كه هدف اصلي اين مقاله بررسي وضعيت ورشكستگي م. است

 دبايهاي اعتباري نيز  سسات و تعاونيؤ لذا اين م،پردازند ميكه به فعاليت بانكي است حقوقي 
 ها به مفهوم خاص ورشكستگي بانك هبار مصاديق بانك قرار گيرند و قواعدي كه درشماردر 
  .شوداعمال  تواند ميهاي اعتباري نيز  سسات و تعاونيؤاين م خصوص  در،استنياز  مورد
  

  عنوان يك شخص تجاري و اعمال مقررات ورشكستگي بانك به. 2. 2
 و اشخاص حقوقي ا در رابطه با تجار صرف مقررات ورشكستگي اعمالايراندر نظام حقوقي 

 اشخاص رديفها نيز در   ايران، بانك قانون تجارت2 و 1بر اساس مواد . دق استاتجاري ص
 اين قانون، تاجر شخصي است كه شغل معمول خود را 1 ة زيرا حسب ماد،تجاري قرار دارند
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 هر قسم عمليات صرافي و ، قانون تجارت2 ة ماد7و طبق بند است معامالت تجاري قرار داده 
 اصالحي قانون ة اليح2 ةاد حسب م،اين بر افزون. گيرد  معامالت تجاري قرار ميةبانكي در زمر

ها تجاري نباشد،  هاي سهامي، حتي اگر موضوع فعاليت آن  نيز شركتش1347تجارت مصوب 
 6 ةها نيز بر اساس ماد گيرند و ازآنجا كه بانك قرار مي) تجاري(هاي بازرگاني   شركتشماردر 
وند، تجاري تلقي هاي سهامي تشكيل ش  بايستي در قالب شركت،ها سيس بانكأ تة نحوةنام آيين
ها  بانك خصوص  قانون تجارت كه سخن از ورشكستگي تجار دارد، در412 ةلذا ماد. شوند مي

به  ، اوستة وجوهي كه برعهدةديأ توقف از تة بانك در نتيج،اين اساس بر. دق استانيز ص
ها نيز   ورشكستگي بانكدربارة و مقررات باب يازدهم از قانون تجارت رسد ميورشكستگي 

   .1ابل اعمال خواهد بودق
ورشكستگي با دو اشكال  خصوص  اعمال مقررات عام قانون تجارت ايران در،حال  اين با
ش كه زمان تصويب 1311 اول قدمت اين مقررات است كه پس از سال ةمسئل. است روبرو

يراتي با تحوالت و تغياست گونه تغييري نداشته و لذا نتوانسته   تاكنون هيچ،قانون تجارت بوده
 دوم ةنكت.  هماهنگ شود، است اخير روي دادهةاجتماعي، سياسي و اقتصادي كه در چند ده

شود و اقتضائات نظام   تمامي تجار اعمال ميبرايعموميت مقررات ورشكستگي است كه 
 اصالح ، ايراد اولخصوص در  الزمتحوالت. ها در آن رعايت نشده است بانكداري و بانك

اما ازآنجا كه احتمال . نداردي ا ويژهاست و با موضوع بحث ما ارتباط كليات قانون تجارت 
 با اندك است و ،مدت اي كوتاه انجام چنين اصالحاتي در قالب اصالح قانون تجارت در دوره

 لذا الزم ؛اي دارند ها اهميت ويژه بانكدر ، اين اصالحات  اين قواعدضرورت عموميت وجود
 ي توجه خاص به آنها  مقررات ورشكستگي بانكبوط بهمراست در هرگونه طرح اصالحي 

اين اصالحات صرفاً در قسمتي از اين مقاله كه به به رو،  ازاين.)45ص، 1392عزيزيان ماجد، ( شود
 مباني ايراد دوم يعني لزوم ،در ادامه. شده است اشاره ،پردازد  اصالحات پيشنهادي ميةارائ

دق اها ص  بانك در اين راستا دربارةها و اقتضائاتي كه   ورشكستگي بانكزمينةمقررات ويژه در 
  .گيرد  مورد توجه قرار مي،شود ها مي است و مستلزم نگاه ويژه به مقررات ورشكستگي بانك

  
  ها  ورشكستگي در بانكةضرورت قواعد ويژ. 3

با ورشكستگي  مرتبطهايي كه در نظام حقوق تجارت و قانون تجارت  صرف نظر از كاستي
به  تجار دارد كه ديگرهايي با  عنوان يك شخص تجاري، تفاوت  دارد، بانك نيز بهوجود
 نيز شود  آنچه به صورت عمومي بر ساير تجار اعمال ميبا اعمال مقررات ورشكستگي ياقتضا

                                                           
 ةواژريشة هاي ورشكسته داشته است و  ن به بانكال ريشه در اعمال آ  نهاد ورشكستگي در حقوق كامنة پيشين.1
»Bankrupt«ايتاليايي ة به مفهوم ورشكستگي از واژ »banca rotta«،به مفهوم ازهم پاشيدگي بانك است .  
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 ةرويبه هاي نهاد بانك،   در ادامه ضمن اشاره به برخي ويژگي.)42ص، 1392شونر، (  داردتفاوت
  .شود پرداخته ميها   ورشكستگي بانكةقوقي در اعمال مقررات ويژهاي ح برخي نظام

  
  بحران منابع و سرمايه. 1. 3

نظر از ميزان سرمايه، بانك به لحاظ ماهيت خاص پولي خود، قدرت بسياري در جذب  صرف
 واقعيت امروز بيانگر ،هاي سرمايه مقرر شده  حداقلدر زمينة مقرراتي وجود با. منابع مالي دارد

حدي  ها وجود دارد، به ها و ميزان منابع مالي آن  بانكةسرماين ميا بسياري ة است كه فاصلاين
  منابع مالي بانكي استسي درصد يا بيستها چيزي در حدود   آنة ميزان سرمايگاهيكه 

ند و اين پرداز  خود، به معامله مية و نه سرماي،ها اغلب با منابع  بانك.)34ص، 1385شاهرخي، (
 شخص ديگري ة كه با سرماياست وكيلي همچوندرواقع بانك . كند  حادتر ميمشكل را

 حساب آيد به اعتبار مالي بانك ةالقاعده اين منابع نبايستي در محاسب نمايد و علي تجارت مي
)Marinč, 2011, 22(.به صورت ،ها با اتكا به منابعي كه در اختيار دارند  بانك،حال  بااين 

 اين منابع را صرف تجهيز دارايي خود ،پرداختههاي مالي و تجاري  غيرمستقيم به فعاليت
 به صورت تسهيالت به متقاضيان پول عرضه كه قرار بود اين منابع صرفاً  درحالي؛كنند مي
  . شود

 توقف و ورشكستگي بانك نيز ة آستانزمينة تفاوت منابع و سرمايه امري است كه در ةمسئل
ه ها، ب كه در بانك  سرمايه، درحاليكافي نبودنلي، توقف يعني درواقع به لحاظ ك. اهميت دارد

شود يا   ظاهر ميآنحقق زمان ت اين توقف بسيار ديرتر از ،دليل وجود توان ناشي از منابع مالي
 در مراحل مختلف ،اين اساس بر. شود پنهان مي منابع مالي ةحتي اين توقف زير ساي

  . مورد توجه قرار گيرد دباي سرمايه  تمايز و تفاوت ميان منابع و،ورشكستگي
  

  ها كاركردهاي جايگزين حمايت از طلبكاران در بانك. 2. 3
 شخص مديون و ي مدرن نظام ورشكستگي كه در كنار حمايت از طلبكاران، احياةبرخالف روي

 اصلي نهاد ةوظيف، )48ص، )الف(1392پور،  عبدي( رعايت مصالح عمومي نيز مدنظر است
 ة مقررات سختگيران،حال بااين. حمايت از طلبكاران استحقوق ايران در ورشكستگي 

  وعنوان آخرين حربه استناد شود  به اين امر را دارد تا به اين نهاد صرفاًيورشكستگي اقتضا
ديگر كنند،  حمايتكافي اندازة  بهاز طلبكاران حقوقي بتوانند ديگر درصورتي كه ابزارهاي 

از جمله نهادهايي كه براي حمايت از . شود ستگي احساس نمي اعمال نظام ورشكرضرورتي ب
 بر اساس .)33ص، 1383خادمعلي، (هاي بانكي است  سپردهة نهاد بيم،بيني شده  پيشها  بانكطلبكاران

 به ميزان ،ترين گروه از طلبكاران بانك عنوان عام  به،ارانذگ  سپردهةاين نهاد، بازپرداخت سپرد
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مين منابع براي بازپرداخت أ لذا اگر بانك در ت.)Black, 2000, 767( دشو مشخصي تضمين مي
به  ديگر ،ها اين مشكل حل شده  سپردهة بيمروشباشد، با استفاده از داشته  يمشكلها  سپرده

  . دانجام  اعمال مقررات ورشكستگي نمي
 وجوه به منظور تضمين بازپرداخت«:دارد  ايران مقرر مية پنجم توسعة قانون برنام95 ةماد

ها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك  گذاران بانك متعلق به سپرده
شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به  مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

حال نبايد تصور شود  بااين .»ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد ايجاد صندوق ضمانت سپرده
 بلكه هدف اين نهاد حمايت از ، ابزار جانشين ورشكستگي است،نهاد تضمين سپردهكه 

 27 ةدر اين راستا ماد. گذاران و سپس تعقيب بانك در قالب نهاد ورشكستگي است سپرده
صندوق پس از شروع «: دارد  مقرر مي22/05/1391ها مصوب   صندوق ضمانت سپردهةاساسنام

 ة اعتباري، تحت عنوان يكي از بستانكاران مؤسسةاران مؤسسگذ هاي سپرده به پرداخت سپرده
 اعتباري به دليل عدم ةربط، نسبت به درخواست اعالم ورشكستگي آن مؤسس اعتباري ذي

  .»نمايد توانايي در پرداخت ديون خود به دادگاه صالح اقدام مي
  

 حضور نهادهاي عمومي نظارتي .3. 3

 عمل صحيح و ايمن اي شيوه به ها بانك كه است اين ازيافتن  اطمينان  بانكينظارت ةوظيف

ر مالي يذخا و سرمايه از آمده، وجود هب هاي ريسك با  روياروييراي ب،)34ص، 1370تقوي، ( 1نموده
 قانون پولي و بانكي 11 ة در ايران به موجب بند ب ماد.)Marinč, 2011, 22( ندبرخوردار كافي

سسات ؤها و م  نظارت بر بانكةركزي وظيف، بانك مش1351كشور مصوب تيرماه سال 
 كنترل ة صدور مجوز و هم در مرحلة اين نظارت هم در مرحل كهاعتباري را برعهده دارد

 تعهدات مالي  هدف اين است تا، كنترل عملياتةدر مرحل. شود عمليات بانك اعمال مي
وصول مطالبات و ود و سازوكارهاي اجرايي الزم براي رنفراتر هاي مقرر  ها از سقف بانك

 Capital(يكي از ابزارهاي نظارتي نسبت كفايت سرمايه . ها برقرار گردد تعادل ميان وصولي

Adequacy Ratio (CAR)(  موزون شده هاي  ييبه مجموع دارا پايه ةحاصل تقسيم سرماياست كه
رعايت اين نسبت مانعي قطعي براي ورشكستگي . است برحسب درصد ،ريسكبه ضرايب 

 ، در اختيارة اين است كه بر اساس احتماالت معقول، سرمايةكنند  بلكه تضميننيست،
  درصورت.ها ايجاد نخواهد شد دهد و توقفي در جريان پرداخت ميپوشش هاي آني را  بدهي

                                                           
دليل  هكه باست ) BCCI(المللي  هاي ورشكستگي بانكي مربوط به بانك اعتبارات و تجارت بين ترين پرونده يكي از بزرگ. 1

  .دش نهادهاي نظارتي متوقف از سوياز منابع، عمليات آن مديران ده سوءاستفا
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 اقدامات الزم را ترتيب دهند تا به كه نهادهاي نظارتي است ة وظيف، اين نسبتهم خوردن به
  .ورشكستگي بانك منجر نشود

 
 پذيري  مشكل تسويه .4 .3

ريسك نقدشوندگي دارايي  روبرو هستند،ها با آن  ترين مشكالتي كه بانك يكي از بزرگ
 دارايي ةهاي عيني و واقعي ساير تجار، بخش عمد  برخالف دارايي.)207، 1389شكروي، ( ستها آن

يت معامله و اين مطالبات نيز اغلب قابل. بانك به صورت دارايي شخصي يا مطالبات است
 خود ،ها درواقع تنها راه وصول اين مطالبات و دريافت عايدي ناشي از آن. شوندگي ندارند نقد

ها را دچار مشكل  پذيري نيز يكي از داليلي است كه بانك ريسك  تسويه. ها هستند بانك
ا  زير، يك حق آني براي بازپرداخت وجوه مربوط استحق مراجعه به بانك معموالً. دكن  مي

اي از  مستقيم با عنصر پول ارتباط دارد و لذا بخش عمدهور ط بهبانك يك نهاد مالي است كه 
اي كه ميان  فاصله. پذيري آني است صورت سپرده با حق تسويه ها به مطالبات اشخاص از بانك

منجر  يكي از عواملي است كه به توقف و ورشكستگي بانك ،آيد وجود مي هاين دو مسئله ب
 ورشكستگي و توقف نيز اهميت ة بررسي اين مسئله در آستان.)34ص، 1385شاهرخي، ( دشو  مي
اي اقتصادي نيست، بلكه به صورت اساسي با  مسئله قعمواحل مشكل توقف در اين . يابد مي

بسياري از بايد  ،اگر معيار توقف ظاهري اعمال شود. استمرتبط  نهادهاي وصول مطالبات
تواند  كه نظام حقوقي تا حد بسياري مي درحالي ؛يجه ورشكسته ناميدها را متوقف و در نت بانك

  .اين معضل را حل و فصل نمايد
  

  طيف وسيع طلبكاران و بدهكاران. 5. 3
 كاركرد خاصي كه دارند با طيف وسيعي از طلبكاران، چه به لحاظ تعداد و چه ةواسط ها به بانك

گذاري،  الحسنه و سرمايه م از قرض اع،ارانذگ سپرده. تباط دارندربه لحاظ تنوع، ا
در كنار ساير  دباي ،هاي توليدي، بانك مركزي و دولت  طرحيكنندگان وام، شركا دريافت

از نظر . كه به صورت عرف تجاري با بانك در ارتباط معامالتي هستند گيرندقرار طلبكاراني 
گرفتناقدام به  شماري افراد بي ، وگذاري  اشخاص بسياري وجوه خود را در بانك سپردهيكم 

ها به لحاظ اقتصادي نيز با هم متفاوت و گاه متعارض  گاه منافع اين طيف. كنند وام از بانك مي
عنوان يك طبقه  بهرا  طلبكاران ،تجار در نهاد ورشكستگي ديگرتوان همانند  درواقع نمي. است

دنبال مقاصد متفاوتي  بهها ممكن است  بلكه هريك از اين طيف شمار آورد، بهبا قصد مشترك 
 استفاده ، براساس عنصر حق تقدم صرفاً، ساير تجار از اصطالح طبقات طلبكارانبراي. باشند
 رايب. گيرد  بانك مالحظات ديگري نيز در كنار مفهوم حق تقدم قرار ميبارة اما در،شود مي

ك  ورشكسته شدن يخصوصنمونه ممكن است منافع بانك مركزي و طلبكاران عادي در 
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گذاران  الحسنه و سپرده گذاران قرض  يا منافع سپرده،غايرمصورت اساسي با هم  بانك به
 كالن اقتصادي ةحال ارتباطي كه بانك با چرخ درعين. تضاد باشدمگذاري با يكديگر  سرمايه
 صورتي  به؛عنوان يكي از مخالفان اعمال ورشكستگي تبديل نمايد  ممكن است دولت را به،دارد

  .مقابله با شروع اين فرايند برآيد راستايريق سرمايه يا اقدامات ديگري در كه با تز
  

  ثير سيستمي ورشكستگي بانك بر اقتصاد كشورأت .6. 3
ثيري تسلسلي دارد و أها در فرايند اقتصادي ت صورت كلي، وقوع ورشكستگي شركت هرچند به

 از كه سوئي آثار ،)58، 1376، تفرشي( گذار است ثيرأها و تجار ت شركت ديگروضعيت تجاري بر 

 ورشكستگي از كه است آثار سوئي از تر گسترده بسيار ،شود مي ايجاد بانك يك ورشكستگي

 تواند  يم پرداخت، دستورهاي اجراي در بانك ناتواني يك. شود  يم ايجاد مالي غير ةسسؤم يك

همچنين  .)35ص، 1385، شاهرخي(آسيب وارد كند  تسويه و پرداخت هاي  نظام اعتماد عمومي وبه
 ِبازار در منفي آثار ايجاد به و باشد داشته بازار بازيگران رديگ بر مستقيمي تأثير تواند مي امر اين
 .)Marinč, 2011, 21؛208ص، 1389شكروي، (ينجامدب بانكي نظام در نقدينگي و بانكي بين

 عمدتاً كه است گذاران  هسپرد از بزرگي هاي ه گرو قبال ها، در بانك تعهدات بيشتر اين، بر افزون

طرح  اگرچه. ندارند را ها زيان تقليل يا ها ريسك از كاستن توانايي و خصوصي هستند اشخاص
 سپرده گر به بيمه آن هاي هزينه اما كند، كمك گذاران سپرده از حمايت به تواند مي سپرده ةبيم

 صنعت هاي بخش رديگ يا  دولتةخزان به مستقيمرغي طور به ها هزينه همين و شود مي منتقل

 به ها زيان انتقال معامالت، در  اخاللتواند به اين مسئله مي نهايترد. 1شود مي منتقل بانكداري

 آغاز باعث مجموع درشده، تجمن بانكي به نظام عمومي اعتماد به لطمه و مقابل هاي طرف

  .)Marinč, 2011, 21( دگرد مالي بحران
  

 ها رشكستگي بانكنظام پيشنهادي براي و. 4

بوده و در  گذار قانونتجار دارند، در گذشته نيز مدنظر ر ديگها در مقايسه با  اقتضائاتي كه بانك
نقش محوري بانك مركزي و شوراي پول و  زمينة خصوص در  به،اصالحاتيبه اين راستا 

گاه  هيچاين مسئله به  ،حال بااين.  استدهكر توجه ،ها اعتبار در فرايند ورشكستگي بانك
نظر  ها، به با توجه به وضعيت فعلي بانك. ه استشدن پرداختهعنوان يك ساختار متمركز  به
در ادامه . وجود داردها  ايجاد يك نظام حقوقي متمركز براي ورشكستگي بانكنياز به رسد  مي
  .شود مي دراين راستا اشاره  الزمبرخي از اصالحاتبه 

                                                           
 كه كل بوده م1866گارني انگلستان در  –بانك اوراند در انگلستان و ،ثير سيستمي ورشكستگي بانكأاولين نمونه از ت. 1

  .ه استثير قرار دادأاقتصاد انگلستان را تحت ت
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 نظام مديريت موقت. 1. 4

محض اينكه توقف حاصل  درواقع به. ا ورشكستگي يك نهاد صفر يا صدي استدر حقوق م
صرفاً در چارچوب نهاد نيز رفع مشكل توقف به . شدن وجود دارد شد، امكان ورشكست

 ،ها موقت و زودگذر هستند باتوجه به اينكه بسياري از توقف. شود مي پرداختهورشكستگي 
 هنگامي ،روشبراساس اين . ن مشكل فراهم گرددالزم است تا اصالحات قانوني براي حل اي

 ناشي از مشكالت سيستماتيك بانك يا  است كه صرفاًروبروكه بانك با توقفي زودگذر 
با نصب مديريتي نهادهاي مربوطه  اين امكان وجود دارد تا ،باشد مي آنمديريت نادرست 

 آثار اعالم توقف و  بسياري از،مدير موقت انتصاب. دسازنمرتفع را موقت اين مشكالت 
. شود ي عليه بانك متوقف ميي مانند اينكه هرگونه دعوي يا اقدام اجرا؛ورشكستگي را دارد

 دراين دوره ممكن است تمام يا بخشي از تعهدات و ديون بانك به بانك ديگري فروخته شود
)MAcEY, 1992, 646(.   

 
 نظام بازسازي . 2. 4

ممكن است .  پولي جامعه حياتي استةكشور و زنجير كلي اقتصاد سازمانها در  بانكنقش 
 اما همواره اين امكان وجود دارد تا بتوانند ،شوند روبرو با مشكالتي هدر طي يك دورها  بانك

 با توجه به نااميدي از ،اساس تصفيه در فرايند ورشكستگي بر. نظام مالي خود را احيا كنند
هاي ورشكسته جمع و ميان طلبكاران توزيع  ايي هدف اين است تا دار، فعاليت ورشكستهةادام
 ،در جهت مقابل. عنوان شخصيت حقوقي شود د و درنهايت منجر به انحالل ورشكسته بهوش

 حقوق ، تا ضمن آناستهاي بانك   ميان مطالبات و بدهيجاد تعادلهدف نهاد بازسازي اي
 مسيرت ايران تنها  در قانون تجار.)243ص، 1389طجرلو، ( نفع حفظ شود  اشخاص ذيةهم

در قرارداد ارفاقي منافع .  قرارداد ارفاقي است، ورشكستگي نهاددر خصوصجايگزين تصفيه 
ثيري أمنافع عمومي و تبه نظر است و  دم تجارت ورشكسته ة به ادام،ها طلبكاران و ارفاق آن

 در اعمال ،ناي بر افزون. نشده است توجه ،تواند داشته باشد كه آن فرايند در كل اقتصاد مي
وجود  هايي ابهام ،ها  از جمله بانك،هاي تجاري  شركتخصوصمقررات قرارداد ارفاقي در 

 ورشكستگي شركت تجاري از مصاديق انحالل ، اول اين است كه به لحاظ عموميةمسئل. دارد
گيرد و ديگر  اين اساس با صدور حكم ورشكستگي، انحالل صورت مي شركت است و بر

و  با توافق طلبكاران  قرارداد ارفاقي صرفاً،اين بر عالوه. رسد قرارداد ارفاقي نمينوبت به اعمال 
صورت اساسي  منافع عموم مردم بهبه در اينجا با معيار و حدنصاب خاصي ممكن است و 

  .است نشده يتوجه
 بايستي با ، ارتباط و نقشي كه در كل اقتصاد داردةواسط هاين درحالي است كه بانك ب

نويس   پيش74 ة ماد،راستاي اين مسئله در. سجم و سازگار به حل مشكل خود بپردازدروشي من
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 در اعتباري سساتؤم ساير و ها  كبان ورشكستگي: دارد مقرر ميربا قانون بانكداري بدون 

 بانك تشخيص به بنا بازسازي امكاننبود  و هاست  آنةبرعهد كه ديوني ةديأت توقف ةنتيج

  .دشو  مي حاصل مركزي
  

  ورشكستگيةآستان. 3. 4

 اعمال  لزوم و نمادي است كه عبور از آن بيانگر،ورشكستگي فرايندهاي  آغازةنشان» آستانه«
 دو گونه از آستانه در نظام ورشكستگي پيشنهاد ،صورت معمول به. قواعد ورشكستگي است

 تاجر يك يهرا عل ورشكستگي فرايندهاي توان مي  زماني،نقدينگي ةآستان اساس بر. شده است

 است، رسيده ها آن پرداخت زمان كه تعهدات خويش پرداخت به قادر كه وي نمود غاز آ

 مؤسسه يك ورشكستگي را عليه فرايندهاي توان مي زماني ،ترازنامه ةآستان اساس بر .نباشد

 از آن تعهدات كه زماني  يعني؛باشد منفي ارزش خالص ةدهند نشان آن، ةترازنام كه كرد شروع

  .بيشتر باشد شهاي يايدار

عنوان حقوقي  باو  قانون تجارت 412 ة ورشكستگي بر اساس مادةدر حقوق ايران آستان
 ةدرنتيج تجارتي شركت تاجر يا ورشكستگي«بر اساس اين ماده . شود تعريف مي »توقف«

ست  بيانگر اين ني مفهوم ماده كامالً.»شود مي حاصل است او ةبرعهد كه وجوهي ةديأت از توقف
 يا الزم است دارايي شخص تاجر ، صرف توقف در پرداخت بوده،گذار قانونمقصود  كه

 ؛42ص، 1383اسكيني، ( مستغرق در ديون وي باشد تا بتوان چنين شخصي را ورشكسته ناميد

 نظارتي روش. رسد نظر مي بهها نيز ضروري   بانكبراي تبيين اين امر .)122ص، )ب(1392پور،  عبدي
 موقعاگر قرار باشد تا .  بلكه نقشي پيشگيرانه نيز دارد، است و ترميمي پسينيابزارتنها يك  نه

 درحالي ؛ ديگر اقدامي جز انحالل متصور نيست،ها انتظار كشيد  بدهيةديأ دارايي در تقصور
تواند اين امكان را بدهد تا قبل  ها مي  با بانكمرتبط ورشكستگي يا نظام مشابه ةكه تغيير آستان

  . انجام شودآن، اقدامات ضروري  هاي نشانهقف واقعي و در حال بروز از تو
 مناسبي در ةتواند قاعد  نمي، هرچند بيانگر ضعف مالي بانك است نقدينگيةآستان
 موقتي نقدينگي مشكالت بانك يك است  زيرا ممكن،ها باشد  ورشكستگي بانكخصوص

 بدون آنكه ورشكسته شده باشد، اينكه يا و باشد ورشكسته اساس از بدون اينكه باشد، داشته

 بانك يك در نقدينگي براي رفع مشكالت ،اين بر افزون .باشد داشته نقدينگي لزوماً مشكالت

 از برخي در يا بانكي، بين بازار از گرفتن قرض طريق اين امكان وجود دارد تا از غيرورشكسته،

 ةآستان .ن مالي صورت گيردميأ ت،مركزي بانك اضطراري نقدي هاي كمك طريق كشورها از
 اين از كه بانك زماني  زيرا،ها باشد بانك ورشكستگي براي مناسبي ةتواند قاعد ترازنامه نيز نمي

 ،است شده دير خيلي مند، و قاعده منسجم حل راه يك به رسيدن براي احتماالً بگذرد، آستانه
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 ةآستان يك به طراحي زنيا شود، مي طراحي ها بانك ورشكستگي براي كه چارچوبي در لذا
 ،شده آغاز مالي مشكالت ةاولي مراحل در فرايندهاي ورشكستگي دهد اجازه كه ديگراست

   .دگرداقدامات ضروري و پيشگيرانه محقق 
 آغاز بانك يك عليه توان مي زماني را ورشكستگي  فرايندهاي،نظارتي ةآستان اساس بر

 آن حالت، در اگرچه باشد، هكرد لتنز مشخصي سطح از آن مالي وضعيت خالص كه نمود

 كفايت سرمايه الزامات حداقل، اين اساس بر. باشد مثبت هنوز بانك هاي دارايي خالص ارزش
 .گرفت آستانه درنظر عنوان بهتوان  مي پذيرند، مي ها بانك كه است هايي ريسك بيانگر كهرا 

 ضعف بر مهم اي هنشان ندتوا سرمايه، مي در خصوص الزامات حداقل اجراي در بانك ناتواني

 فرايندهاي  تافراهم شود اين امكان كه تواند مقرر كند قانون مي اين، برافزون. باشدبانك  مالي

از  بانك كه برسند نتيجه اين به بانكي نظارتي مقامات كه شوند آغاز زماني در ورشكستگي
 شده جدي عملياتي مالي ياهاي  تنش درگير بانك  مانند اينكه؛است كرده كيفي عبور هاي آستانه

اين امر بيانگر توجه به فوريت . وجود داردها  بانك رديگ به تسرّي قابل جدي ريسك يا است
هايي جدي را به  تواند چالش خير ميأاست كه هر گونه ت هايي زمينهها در  امر در خصوص بانك

  .همراه داشته باشد
 ة ماد بند هبر اساس.  استپرداختهله اين مسئبه به نحوي ديگر  پولي و بانكي كشورقانون 

 بانك مركزي ،شود سلب يا افتد خطر به بانكي پرداخت قدرت كه  درصورتي، اين قانون39
  .دار شود  عهدهساًأيابد تا مديريت بانك را ر اين امكان را مي

  
 هاي ورشكسته مين مالي بانكأت. 4. 4

 بانك به صورت موقت و زودگذر هاي كه توقف پرداخت قعيموا در گفته شد،طور كه  همان
 به كمكامكان وجود داشته باشد تا منابع الزم براي حل مشكل نقدينگي   اينبايد ،است
 يا خوب بانك تفكيك بانك به پذيرش، و خريد قراردادهاي. دشوفراهم  مين ماليأ تهاي روش
 ،دارد كالن تميسيس آثار كه ورشكستگي بانك مواقعيو در  انتقالي هاي بانك ايجاد بد، بانك

 .كاربرد دارند زمينه اين در هستند كه هايي تكنيك ترين  از جمله رايج،بانك موقتي ملي كردن
بانك اين بانك ورشكسته به خود از طريق خريد  داران جديد سهامممكن است  ،اين بر افزون

عنوان يك شخصيت حقوقي فروخته   خود بانك به،روشبر اساس اين . كنندتزريق مالي 
 كه است و مايل قادر ديگر سالم بانك يك خصوصاً و ثالث شخص يك كه هنگامي. شود مي

 را زده بحران بانك توان مي بپذيرد، آينده دررا  آن مديريت و بانك به سرمايه تزريق وليتئمس

 بانكي عمليات اينكه بدون ،ديگر عبارت به ؛نمود تعطيلي بازسازي بدون يا بانك باز مبناي بر

 تنها نه بانك جديد مالكان شرايط، اين در ،شود ايجاد اخاللي در آن يا افتد عويقت به آن
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 منتقل نيز حقوقي خود شخصيت مالكيت بلكه ،كنند خريداري مي را بانك تعهدات و ها دارايي

   .شود مي
 ،ها، هنگامي كه ورشكستگي بانك اثر سيستمي بر اقتصاد كشور دارد بر اين روش افزون
در . ها استفاده نمايد د از منابع وجوه عمومي براي حل مشكل نقدينگي بانكتوان دولت مي

را  عمومي وجوه نبايد سيستمي ندارد، اثر واحد بانك يك ورشكستگي كه قعيموا در ،مقابل
 براي سپرده هاي بيمه وجوه از استفاده  مگر اينكه؛كار برد به بانك آن ةتصفي يا بازسازي براي

 اين گذارانِ هاي سپرده سپرده پرداخت به نسبت كار اين ،بوده مجاز هورشكست بازسازي بانك

  .باشد تر هصرف به اقتصادي منظر از ها بانك
  

  ها  بانكنقش بانك مركزي در نظام ورشكستگي. 5. 4
 اين اختيار را داشته باشد تا به صورت د بانك مركزي باي،هاي زودگذر و موقتي در توقف

ر ديگ بدون اينكه همانند ،دهد انجامعد نظارتي خود ير الزم را از ب اقدامات و تداب،صالحديدي
 مقامات فرايند قضايي نيز خصوصدر .  اقدامي قضايي صورت گيرد،هاي ورشكستگي رويه

 بانك عليه فرايندهاي ورشكستگي هاي حقوقي امكان آغاز نظام ةهم در تقريباً بانكي

 بانكي نظارتي مقامات به رفته، اين فراتر از حقوقي هاي نظام از بسيارياما  ،ورشكسته را دارند

  .كنند مي اعطا را اين فرايندها آغاز براي انحصاري اقتدار
 :دارد  مقرر ميش1392 با اصالحات ش1351 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 41 ةماد

 هرگونه اتخاذ از قبل دادگاه شود، اعالم بانكي ورشكستگي يا توقف كه صورتيرد) الف

 دادگاه، استعالم وصول تاريخ بانك از .كرد جلب خواهد را ايران.ا.ج مركزي بانك نظر، ميمتص

 و مركزي بانك نظر توجه به با دادگاه. دارد اعالم دادگاه به كتباً را خود نظر ماه يك ظرف بايد
 .كرد خواهد اتخاذرا  مقتضي تصميم پرونده در موجود دالئل

 .باشد مي ورشكستگي امور ةتصفي ةادار با ورشكسته بانك امور ةتصفي) ب

 ةنمايند نظارت با ها آن امور ةتصفي ،ها بانك ورشكستگي و انحالل هاي زمينه تمام در )ج
  .گرفت خواهد انجام ايران .ا.ج مركزي بانك

 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 61 ة ماد2اين درحالي است كه حسب بند ب قسمت 
سيس بانك از طرف شوراي أ تةدر موارد زير اجاز« : استرديدهطور مقرر گ  اين،1339خرداد 

 ةدر موارد زير نيز شوراي پول و اعتبار ممكن است اجاز -2 ...:شود مي پول و اعتبار باطل
 بر اساس » موقعي كه قدرت پرداخت از بانك سلب شود-ب...  :صادره را باطل نمايد

 مرجع صالح رسيدگي به ورشكستگي مينةزهاي متفاوتي كه از تفسير اين ماده در  برداشت
حسب نظر بر .  ديوان عالي كشور ارجاع شدةنفر ت هفتئ موضوع به هي،ها ايجاد شد بانك
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 غير از ورشكستگي ، پرداختناتواني در اعالم شد كه ،29/06/1345ت در مورخ ئاكثريت هي
ها نخواهد بود  بانك ه ببوطمر ، قانون تجارت415 ة قانون بانكي جايگزين ماد61 ةاست و ماد

 ،اي متفاوت از توقف بوده  مسئله، پرداختناتواني در ةو اختيار لغو مجوز بانك در نتيج
. در صالحيت دادگاه است ، قانون تجارتطبقها   ورشكستگي بانكةدرنتيجه رسيدگي به مسئل

ر صورت انحالل يا د«: داشت  همان قانون بود كه مقرر مي81 ةييد اين مطلب مادأت
قانون بازرگاني با نظارت شوراي پول و اعتبار به  ها طبق  امور آنةها تصفي شكستگي بانكور

اند كه با توجه به جايگاه  ت بر اين نظر بودهئ، اقليت هيديدگاه در مقابل اين .»عمل خواهد آمد
ها، اعالم سلب قدرت پرداخت در مفهوم اعالم  شوراي پول و اعتبار و نظارت كلي بر بانك

لذا صالحيت اين مسئله به صورت انحصاري در اختيار شوراي پول ، استتگي بانك ورشكس
  .1باشد و اعتبار مي

 
  نتيجه . 5

ها با توجه به تحوالت اخير اقتصادي  ، ورشكستگي بانكشدطور كه در اين مقاله اشاره  همان
در  تيكبه صورت سيستماها   بانكي كهنقش.  استبرانگيز اي مهم و توجه در ايران مسئله
شود تا   موجب مي، در مقايسه با ساير تجارها  آنهاي خاص  و ويژگي دارنداقتصاد كشور

هرچند قواعد ورشكستگي حالتي عمومي .  داشته باشدحوزهاي به اين  نگاه ويژه گذار قانون
 اصالح اين فرايند عمومي به رايشود تا برخي از مقررات ب ضائات باعث ميت اين اق،دارد

اين اصالحات از يك سو با توجه به قدمت مقررات قانون تجارت ضروري . دتصويب برس
 بر. ه استشداشاره ها  به آنكه در متن مقاله باشد  مياست و از سوي ديگر بر مبناي اقتضائاتي 

 كه مستلزم تبيين و تحليل ها  ورشكستگي براي بانكة اصالحاتي مانند تغيير آستان،اين اساس
 توقف ةهاي حقوقي جايگزين براي مقابله با پديدابزاركار بستن  ، بهت حقوقي توقف اسةقاعد

تر شدن   و پررنگ، مانند بازسازي ساختار حقوق و تعهدات ماليها  تعهدات مالي بانكيدر ايفا
 از جمله مسائل ،نقش بانك مركزي يا نهاد نظارتي بانكي در مراحل مختلف ورشكستگي

برخي از اين اقدامات در قوانين به . هاست  بانكضروري براي اصالح فرايند ورشكستگي
 مفهوم بارة نمونه دررايب. است و برخي نيازمند درج در قوانين مربوطه پرداخته شدهگذشته 

ها ارائه دهد كه   بانكخصوصتواند تفسيري موردي و مناسب را در   قضايي ميةتوقف، روي
 ابزارهاي حقوقي جايگزين انحالل زمينةدر اما .  منطبق با ساير تجار نخواهد بودي تفسيرلزوماً

سيسات حقوقي أها، به تصويب قوانين مشخص و پذيرش قانوني اين ت در فرض توقف بانك
وجود  ،ها در اقتصاد كشور نقش حياتي بانكبا توجه به  مهم اين است كه ،حال درهر. استنياز 

                                                           
  .10 ةشمار ، 1345 شهريور و مرداد وكال، كانون ة مجل.ك. ردو گروه هاي براي بررسي استدالل. 1
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الزامي ها  ورشكستگي بانكة يدقواعد حقوقي براي مقابله با پد با منسجم و سازگار ساختاريك 
  .ستا
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