
 

 

  

 

تطبیقی در حقوق ایاالت مطالعة ها )ورشکستگی بانک فرایندآغاز 

 و ایران(مریکا امتحدة 

 2، خدیجه شیروانی1تفرشیی ئعیسامحمد 

 . استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس1
 ی فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهریادکتردورة  ةآموخت. دانش2

 (17/11/1398 تاریخ پذیرش:ـ  22/03/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده

های تجـاری جـ ا   م شرکتها را از ورشکستگی عاها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانکبا توجه به اهمیت بانک
ج ا کرده  های تجاریکتها را به طور کامل از ورشکستگی شرجزء کشورهایی است که ورشکستگی بانکمتح ة امریکا ان . ایاالت کرده

و گیرنـ   مـی  میمها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصـ که در ورشکستگی شرکتاست و درحالی
کنـ . در  ه رسی گی میها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکستکه بر ورشکستگی بانک ،بر اساس نظام گزیر ،ف رالبیمة سپردة شرکت 

ال هـای تجـاری اعمـ   ، مقررات عـام ورشکسـتگی شـرکت   شوداز جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می ،کشورهامقابل، در برخی 
زیر نیـازی  گ فراین هاست. برای شروع گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن فراین  آغازهای مهم این دو روش در شود. از تفاوتمی

کـه  درحـالی ؛ شوداست آغاز می با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کردهفقط  فراین به ص ور حکم دادگاه نیست و این 
در خصـوص   گیـری و تصـمیم کنـ   یا مقام قضایی آغاز می ،خود بانک، طلبکاران بانکرا ورشکستگی  فراین در نظام عادی ورشکستگی 
 ورشکستگی با دادگاه است.
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 مقدمه

که یک نظام ورشکستگی دارندد، دارای   ،برخالف بسیاری از کشورهای دیگرمتحدة امریکا، یاالت ا

هدای جاداری   یکی نظام ورشکستگی عام که بدر ورشکسدتگی شدرکت   ؛ دو نظام ورشکستگی است

اگدر  امریکدا  ها حاکم است. در حقدو   حاکم است و دیگری نظامی است که بر ورشکستگی بانک

اید   های ورشکسدتگی بده   در دادگاه ،1به موجب قانون ورشکستگی فدرالشود، شرکتی ورشکست 

 از قانون ورشکسدتگی اسدتا ا   ،، به طور مشخصهاورشکستگی بانکاما . شودرسیدگی میموضوع 

Kaufman &  Bliss)معدروف اسدت    2خاص طراحی شده که به نظدام گییدر   یو برای آن نظام شده

ه گام ورشکسدتگی باندک مدورد    ها که ای از روشاز ماموعه است نظام گییر عبارت(. 44 :2006

روشی اداری و ابدیاری قدانونی اسدت بدرای بازسدازی باندک یدا         فرای دد. ای  نگیراستفاده قرار می

شده و سایر خددمات ضدروری بدرای    های بیمههای ورشکسته با حفظ سپردهمدیریت انحالل بانک

ورشکسدتگی ناادهدای   قانون . به بیان دیگر، نظام گییر نظامی است که در آن حفظ ثبات نظام مالی

و بده م ظدور    ، از قوانی  عادی ورشکستگی جدا شدهباالیی دارندکه در اقتصاد کشور اهمیت  ،مالی

حفظ ثبات مالی و جأمی  م افع عمومی اختیاراجی بسیار بیشتر از اختیارات مرسوم به مقامات دولتدی  

نظدام گییدر اید  اسدت کده مشدکالت        جدری  هددف  مادم (. Ambrasas 2015: 10) ستاعطا شده ا

ای به اقتصداد  بدون ای که آسیب جدی زنایره حل ک د؛ را ،هااز جمله بانک ،های مالی ماممؤسسه

هدای اساسدی بدا نظدام عدادی      اید  نظدام جفداوت   ده دگان زیان جحمیل شود. و به مالیاتآید وارد 

هدا در اقتصداد   جوان گفت از جوجه مسئوالن به اهمیدت باندک  طور کلی می ورشکستگی دارد که به

 (.Swire 1992:478-479شود )ناشی می

قانونی اصدال  قسدمتی   الیحة مذکور در  ،ها در قالب شرکت ساامی عامدر حقو  ایران، بانک

، بده لحدا    ده دبا جوجه به موضوع فعالیت و خدماجی که ارائه می ،(24/2/1347از قانون جاارت )

امدور  ادارة جصدفیة  و قدانون   1311به طور کامل جابع قانون جاارت مصوب  ،انحالل و ورشکستگی

از  ،هدا نیست د. به بیان دیگر، با جوجه به وضعیت ک دونی فعالیدت باندک    1318ورشکستگی مصوب 

امدور  ادارة جصدفیة  سویی بایدد بده مقدررات قدانون جادارت در خصدوص ورشکسدتگی و قدانون         

                                                                                                                                                    
1. USC 11, Bankruptcy Code 

2. Resolution Regime 
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ورشکستگی جوجه کرد و از سوی دیگر قوانی  خاص پولی و بانکی را نیدی مدد نظدر قدرار داد. در     

مقررات قانون جادارت  شود در حقو  ایران در صورجی که بانکی ورشکست جوان گفت نتیاه، می

شدوند و سدایر مقدررات پدولی و بدانکی      ها مقررات عام محسدوب مدی  ورشکستگی بانکزمی ة در 

آی د و نتیاه اید  اسدت کده در صدورت سدکوت مقدررات خداص،        حساب میمقررات خاص به 

بدا جوجده بده ای کده      ،با ای  حدال  .شودورشکستگی اعمال میزمی ة مقررات عام قانون جاارت در 

به نظارت بانک مرکیی اشاره کرده اسدت، بده نظدر    فقط ( 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور )

کده بدا جوجده بده      اسدت مطابق مقررات عدام ورشکسدتگی    ورشکستگی بانک فرای درسد آغاز می

های جااری مقررات مذکور برای ورشکستگی ها در مقایسه با سایر شرکتهای خاص بانکویژگی

هدای  ها بدا ورشکسدتگی سدایر شدرکت    ورشکستگی بانک فرای دها کافی نیست و الزم است بانک

 جااری جفاوت داشته باشد.

آغداز   ها مقررات مادیا بدرای  است که با جوجه به ماهیت خاص بانک پژوهش آنای   ازهدف 

لگدو  انظدامی   اسدت برای جحقق ای  هددف الزم   .داده شودها پیش ااد ورشکستگی ای  ب گاه فرای د

. ک دد میها برخورد متفاوت از ورشکستگی شرکتای به شیوهها که با ورشکستگی بانکگیرد قرار 

که نخستی  کشدوری اسدت کده مقدررات ورشکسدتگی      شد انتخاب ا امریک یحقوقنظامی  ،روازی 

پس سشرایط ماهوی و  ابتداپژوهش ای  در ها جدا کرد. ها را از مقررات ورشکستگی شرکتبانک

 .شودیمپیش اادهایی برای حقو  ایران ارائه در پایان و  ها بررسیشرایط شکلی ورشکستگی بانک

 هاشرایط ماهوی ورشکستگی بانک
 بودن مدیون

 نخستی  شرط ماهوی ورشکستگی مدیون بودن است.

 متحدة امریکاایاالت حقوق 

های اقتصادی، خواه بده جادارت مشد ول باشد د     گروههمة ( 1898)امریکا قانون ورشکستگی فدرال 

هدای  بددهی جصدفیة   بدارة درامریکدا  فصدل نادم قدانون ورشکسدتگی      گیدرد. را در بر می ،نباش دخواه 

گیدران بدا درآمدد    ورشکستگی کشاورزان و ماهی بارةدوازدهم قانون مذکور در هاست. فصلشارداری

ورشکسدتگی اشدخاص حقیقدی بدا درآمدد       بارةو فصل سییدهم و چااردهم به جرجیب در .معی  است
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ب دد   هست د.امریکا که دارای فعالیت خارج از مرزهای است هایی انه و ورشکستگی شرکتیمعی  سال

در جوان دد  در معرفی اشخاصی که میمتحدة امریکا، رشکستگی فدرال ایاالت قانون و 109مادة « الف»

با لحا  مقررات دیگدری کده در   »: ک دمقرر می ،قرار گیرند 11بدهکار مشمول مقررات بخش  جایگاه

یدا دارایدی    ،وکارای  ماده وجود دارد، فقط اشخاصی که مقیم یا دارای محل اقامت، دارای محل کسب

و در « باشد د مدیون جحت ای  بخدش   در جایگاهجوان د باش د یا شارداری میدة امریکا متحدر ایاالت 

اعدم   ،اشدخاص همة . ب ابرای ، شوندمعرفی میهر فصل مشموالن مذکور به جرجیب مادة سایر ب دهای 

مگدر مدواردی کده بده     ؛ ندد اهای م درج در آنمشمول قانون ورشکستگی و آیی  ،از حقیقی و حقوقی

استا ا و مشمول قانون خاصی شده باشد د  امریکا قانون ورشکستگی فدرال  109مادة « ب»موجب ب د 

بیمدة سدپردة   ها قانون شدرکت  بر ورشکستگی بانکاست  گفت یها هست د. که یکی از ای  موارد بانک

ب دوازدهدم ماموعده   که در بدا  ،2010مصوب  ،فرانک دفدرال و اصالحات آن و همچ ی  قانون داد

 ، حاکم است.ذکر شده« ها و بانکداریبانک»جحت ع وان امریکا، قوانی  

 حقوق ایران

جاجران اعدم از   بارة( در13/2/1311در حقو  ایران مقررات ورشکستگی مذکور در قانون جاارت )

 2 و 1شود. بر اساس مدواد  اجرا می  1اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر اشخاص حقوقی غیر جاجر

قانون جاارت، جاجر  2و  1بر اساس مواد  . چون،شوندها هم جاجر محسوب میقانون مذکور، بانک

 2مدادة   7شخصی است که ش ل معمولی خود را معامالت جااری قرار داده است و بر اساس ب دد  

عملیدات جاداری قدرار    زمدرة  ( هر قسم عملیات صدرافی و بدانکی در   13/2/1311قانون جاارت )

 ،1347مصدوب   ،جادارت  قانون از قسمتی اصال  قانونی الیحة 2مادة همچ ی ، بر اساس  گیرد.می

گیدرد  جااری قرار مدی  جااری نباشد، در شمار شرکت حتی اگر موضوع فعالیت آن ،شرکت ساامی

 5مدادة  (، 18/4/1351قدانون پدولی و بدانکی کشدور )     31مادة « الف»ها بر اساس ب د و چون بانک

ادارة جأسدیس و  نامدة نحدوة   آیدی   5مدادة  و  ،قانون اساسی 44های کلی اصل یاستقانون اجرای س

وزیران( باید در قالب شدرکت سداامی عدام یدا     هیئت  28/10/1393مؤسسات اعتباری غیر دولتی )

                                                                                                                                                    
ع مامد  23/3/1394مالس شورای اسدالمی و   15/7/1393های مالی )مصوب قانون نحوة اجرای محکومیت 15مادة  ←. 1

 جشخیص مصلحت نظام(.
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 از قسدمتی  اصال  قانونی الیحة 199مادة  3شرکت جعاونی ساامی عام جشکیل شوند جاجرند و ب د 

شدرکت سداامی را ورشکسدتگی    جصدفیة  ( یکدی از علدل انحدالل و    1347 /24/12)جاارت  قانون

انحدالل شدرکت در صدورت    »: کدرده مقدرر   200مدادة  قدانونی در  الیحدة  برشمرده است و همدی   

 از قسدمتی  اصدال   قانونی الیحةب ابرای ، «. ورشکستگی جابع مقررات مربوط به ورشکستگی است

( در مدورد  13/2/1311بده بعدد قدانون جادارت )     412اد و نیدی مدو   (1347 /24/12)جاارت  قانون

 ها حاکم است.ورشکستگی بانک

 دیون ةتأدیتوقف از 

 شود.دیون است که در ادامه بررسی میجأدیة دومی  شرط از شرایط ماهوی ورشکستگی جوقف از 

 متحدة امریکاایاالت حقوق 

هدا و  ارزش امدوال و دارایدی  نظدر از  صدرف  ،ی  مع اسدت کده مددیون   دجوقف در مفاوم حقوقی ب

موال اهایش، در سررسید دی  قادر به پرداخت دیونش نباشد. همچ ی ، اگر ارزش دفتری مسئولیت

 (.Kaufman 1998: 125) های ب گاه اقتصادی از دیونش کمتر باشد، ب گاه متوقف استو دارایی

هدا متفداوت   کتات جوقدف شدر  رها، مقررات جوقف به طور کامل با مقدر در ورشکستگی بانک

 1821مدادة  ها، دادگاه دخدالتی نددارد و   برخالف حقو  ورشکستگی شرکت ،است. در ای  مرحله

ه ع وان باختیارات و وظایف شرکت »، جحت ع وان متحدة امریکاها و بانکداری ایاالت قانون بانک

مددیر   در مقدام دهد کده  فدرال ای  اختیار را میبیمة سپردة به شرکت  ،«حافظ اموال یا مدیر جصفیه

 را ورشکسته که دعواها یا اقدامات علیه بانکمع ا ی  دجوقف قرار دهد؛ بمرحلة جصفیه بانک را در 

 باید جقاضدای  فدرال به ای  م ظوربیمة سپردة روز متوقف ک د. شرکت نَود از جاریخ اقدام قضایی جا 

ر انون مدذکو در ک د. عالوه بر ای ، قد جا دادگاه ماوز جوقف را صا بفرستدجوقف را به دادگاه صالح 

 ،روزشصدت  به مددت   ک د جواند جقاضای یک دوره جوقففدرال میبیمة سپردة شرکت  کردهمقرر 

رشکسدته  از جمله اقدام قضایی، که در آن شرکت مذکور جانشی  باندک و  ،از آغاز هر گونه اقدامی

 آن را جأیید ک د. شود. ای  جقاضا باید به دادگاه صالح ارسال شود و دادگاهمی

ای و جوقدف  از جملده جوقدف جرازنامده    ،ها، هرچ د از معیارهای جوقف شرکتامریکادر حقو  

هدا متدداول   برخالف آنچه در حقو  ورشکستگی شرکت ،شود، ناظران بانکیاستفاده می ،نقدی گی
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اش را ایفدا  شدهّدر سررسید جعادات حالجواند میناست، ملیم نیست د به ای  نتیاه برس د که بانک 

ای برای مییان سرمایه ارائه شده است که فدرال، قری هبیمة سپردة قانون شرکت  1831مادة در ک د. 

عبدارت   شدود. اید  قری ده   ناظران آغاز میوسیلة ها به ورشکستگی بانک فرای د بر اساس ای  قری ه

 .دهدد جوانایی باندک را نشدان    بانکجرازنامة که ممک  است است از کمبود بحرانی سرمایه؛ درحالی

 بی دی کدرد  وضعیت ارزش جرازنامه ممک  است به نحوی باشد که بتوان ورشکستگی بانک را پدیش 

(Bliss & Kaufman 2006: 9.) ، الزم نیست حتماً ورشکستگی بانک بر اساس جعریف س تی  ب ابرای

ورشکستگی به موجب ارزش دفتری )برای ورشکستگی بانک الزم نیست بر اساس ارزش دفتدری  

هدایش  هایش باشد( یا معیار نقدی گی )بانک قادر به پرداخت بددهی های بانک کمتر از بدهیدارایی

 (.Ragalevsky & Ricardi 2009: 870) نباشد( جعیی  شود

هدا م اسدب   ها ارائه شده است، بدرای باندک  که در ورشکستگی شرکت ،در واقع، مفاوم جوقف

جوان دد بده طدور    مدی  ،حتی با داشت  مشکالت مالی ،هاها، بر خالف سایر شرکتنیست؛ زیرا بانک

در  وارند ی دها معموالً م ابع مالی مستمربانک . زیراهای خود را بپردازندمداوم جا چ د وقت بدهی

به همی   .(Hupkes 2003: 10) ک  دگذاران ایفا نمیمقابل به طور مستمر هم جعاداجشان را به سپرده

 «وقف قدانونی معیار ج»از  ،، به طور گسترده«معیار سرمایه»عالوه بر امریکا، دلیل است که در حقو  

شوند یدک باندک   شود. ای  معیار عبارت است از ای که ه گامی که ناظران بانکی متوجه استفاده می

فاصدله  جوان د جوقف بانک را جعیدی  ک  دد و سدپس بال   ک د میالیامات قانونی خاصی را رعایت نمی

 (.Zhang 2016: 307-308) اقدامات قانونی را اجخاذ ک  د

 حقوق ایران

ها، برخی قدوانی  و مقدررات بده طدور خداص بده       در خصوص ورشکستگی بانک ،در حقو  ایران

( هدم  18/4/1351اند. قانون پولی و بدانکی کشدور )  ها اشاره کردهموضوع ورشکستگی ای  مؤسسه

جعریفدی   .اما به طور بسیار مختصر؛ ها اختصاص داده استفصلی را به ورشکستگی و انحالل بانک

قدانون   44هدای کلدی اصدل    قانون اجدرای سیاسدت   5مادة است. کرده نها هم ارائه از جوقف بانک

شرایط  (مصلحت نظام یصمامع جشخ 25/3/1387و مالس شورای اسالمی  8/11/1386) اساسی

اجرایی اید   نامة های مالی و اعتباری را بیان کرده است. آیی ساامداری و جملک مؤسسهو  جشکیل
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صدورت ورشکسدتگی    در»نامده  ای  آیی  3. مطابق ب د کردبانک مرکیی ج ظیم  ،1393سال  را،ماده 

آن با نظارت بانک مرکیی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات جصفیة  ،اعتباریمؤسسة 

مشاهده «. شودها اناام میو ضوابط ص دو  ضمانت سپرده ،ناظر بر ورشکستگی در قانون جاارت

اشداره  اعتبداری  مؤسسدة  ورشکسدتگی  به گذار در ای  ب د به طور مستقیم شود که هرچ د قانونمی

کرده است، مقررات خاصی در ای  زمی ه بیان نکرده و ورشکستگی و به جبع آن جعریدف جوقدف را   

با ارجاع مدواد ورشکسدتگی    ،گذار در قوانی  مذکوربه قوانی  مادر ارجاع داده است. ب ابرای ، قانون

هدا و سدایر   جفکیکدی بدی  جعریدف جوقدف باندک      ،اعتباری به قانون جاارت هایها و مؤسسهبانک

 های جااری قائل نشده است.شرکت

 ،«هدا جوقف پرداخت»( از اصطال  13/12/1311قانون جاارت ) 413و  412گذار در مواد قانون

هدا  باعث شده بدی  حقوقددان  موضوع استفاده کرده است که همی   ،دقیق از آن یجعریفارائة بدون 

 1.به وجود آیدنظر اختالف

 یاسدالم  یجمادور  یقدانون اساسد   4اصل  مطابقرسد، با جوجه به ای که به هر حال، به نظر می

 رید غ و ،یاسیس ،ینظام ،یفره گ ،یادار ،یاقتصاد ،یمال ،ییجیا ،یو مقررات مدن  یقوان یةکل رانیا

در حقدو    «یبده یةجأدجوقف از »است مفاوم  یباشد، ضرور یاسالم  یاساس مواز بر دیبا ها یا

در فقه امامیه یکی از شرایط صدور حکدم حادر و   سازگار شود.  هیبا مفاوم آن در فقه امام رانیا یفعل

یع دی  . عدم کفایت دارایدی او بدرای پرداخدت دیدون حدالّ اوسدت      ْ مم وعیت مدیون از جصرف در اموالش

عبدارت اسدت   « بدهیجأدیة جوقف از ». به بیان دیگر، در فقه امامیه دارایی مدیون کمتر از دیون حالّ او باشد

از عدم کفایت دارایی شخص برای پرداخت دیونش و چون بی  جاجر و غیر جاجر جفکیکی نشده بدی  دید    

بددی    . اسدت  افراد حداکم همة بر  است وجااری و دی  مدنی جفکیک وجود ندارد و مقررات افالس عام 

بدهی جاجر عبدارت اسدت از صفدرف عددم     جأدیة حقو  فعلی ایران، وقفه از  در»جرجیب باید گفت: 

جوان گفت چ انچه عدم پرداخت مذکور با پذیرش ای  مفاوم، می«. پرداخت دی  حالّ جوسط جاجر

به دلیل عدم کفایت دارایی جاجر یا عای از پرداخت باشد، صدور حکم ورشکستگی چ ی  جداجری  

                                                                                                                                                    

، جادران،  3چ  ،های جاداری مباحای جحلیلی از حقو  شرکتجفرشی،  عیسائیمحمد  ←نظرها برای مشاهدة ای  اختالف .1

 .215د 207، 1، ج 1396انتشارات دانشگاه جربیت مدرس، 
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ر است و اگر عدم پرداخت دی  حالّ جوسط جاجر بده دلیلدی غیرموجده    با مبانی فقای مذکور سازگا

و بده  شدود  ک د حکم ورشکستگی چ ی  جاجری نیی صدادر  باشد، حفظ حقو  طلبکاران ایااب می

جدوان گفدت چ انچده    رسد چ ی  موردی م ایر موازی  فقه شیعه باشدد. در هدر حدال، مدی    نظر نمی

او از دادگداه صدالح شدده، جدا زمدان صددور حکدم        جاجری که جقاضای صدور حکم ورشکسدتگی  

 نشدود ورشکستگی، بدهی حالّ خود را بپردازد، م طقی اسدت کده حکدم ورشکسدتگی وی صدادر      

 .(218 د217: 1396جفرشی  عیسائی)

هایی جعریف، های جااریها با سایر شرکتهای ب یادی  بانکبا جوجه به جفاوت ،رسدبه نظر می

 بارةاند برای اعمال درجاجر ارائه داده« جوقف»گذار از مفاوم قانونارادة ها جات جفسیر که حقوقدان

گذار در اصالحات قدانون پدولی و بدانکی    ها م اسب نباشد. ضروری است قانونورشکستگی بانک

عالوه بر ای کده  ْ، جعریف دقیق از جوقف بانک . زیراها ارائه دهدکشور جعریف دقیقی از جوقف بانک

هدای ناکارآمدد از نظدام    گیری در خصوص خروج بانکبه بانک مرکیی امکان الزم را برای جصمیم

ای های پیشگیرانه از بدروز خطرهدای زنایدره   جواند با نظارت دقیق و کمکدهد، میمالی کشور می

جلوگیری و در ناایت سالمت اقتصاد کشور را جضمی  ک د. پیش ااد ما در ای  زمی ه ای  است کده  

گدذار معیدار جوقدف قدانونی و معیدار      ، قدانون متحدة امریکاایاالت مان د  در حقو  ایران، اتر استب

گذار در بازنگری قوانی  پولی و بدانکی  بانک را گسترش دهد؛ به ای  بیان که قانونسرمایة الیامات 

قدوانی  و  هدا از اجدرای   برس د که باندک نتیاه مقرر ک د در صورجی که ناظران بانک مرکیی به ای  

بانک مرکیی  ک  د،نمیقوانی  را اجرا  باز همزن د و پس از اخطار بانک مرکیی میمقررات سر باز 

گدذار  اسدت قدانون   گفت دی  مقام ناظر ورشکستگی بانک را از دادگاه جقاضا ک د. در جایگاهجواند می

مدادة   3که ب دد   چ ان؛ استبانک جعیی  کرده سرمایة ، معیارهایی را برای امریکامان د حقو   ،ایران

 23/3/1396مؤسسات اعتباری )مصدوب  سرمایة نظارجی و کفایت محاسبة سرمایة دستورالعمل  24

 ةمدیرهیئتدرصد شود،  3چ انچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از »: کردهشورای پول و اعتبار( مقرر 

افیایش سدرمایه نمایدد و    روز کاری اقدام به َدنَواعتباری موظف است حداکار ظرف مدت مؤسسة 

با در نظدر   ،ای  معیار ،البته...«.  در غیر ای  صورت جشریفات قانونی انحالل مؤسسه را فراهم نماید

های دولتدی  بانکسرمایة چ انچه نسبت کفایت »: کردهکه مقرر  ،دستورالعمل مذکور 25مادة گرفت  
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ی پول و اعتبدار کمتدر شدود، باندک     درصد مییان مقرر شورا 50های مالی از صورتجایة در مقطع 

 ،«وزیران گیارش نمایدد هیئت مرکیی موظف است بالفاصله مراجب را به م ظور افیایش سرمایه به 

 .شودهای خصوصی اعمال میفقط برای بانک

 هاشرایط شکلی ورشکستگی بانک
 مدعیان تقاضای ورشکستگی بانک

صدالح بدرای جقاضدای صددور حکدم      ای  اسدت کده اشدخاص    شود سؤالی که ممک  است مطر  

 .شودورشکستگی بانک چه کسانی هست د. در ادامه پاسخ ای  پرسش بررسی می

 متحدة امریکاایاالت حقوق 
اجبداری و اختیداری   شیوة به دو  هاشرکت درخواست ورشکستگیمتحدة امریکا در حقو  ایاالت 

بده دو صدورت مطدر     شدود،  که جوسط طلبکاران جقاضا می ،گیرد. ورشکستگی اجباریصورت می

کده مامدوع    ،باشد، جقاضا جوسط سه طلبکار یدا بیشدتر   12جعداد طلبکاران بیش از  اگر .1شود: می

جعدداد  اگدر  . 2؛ گیدرد دالر کمتر نباشدد، صدورت مدی    475/13ها از مبلغ آنوثیقة طلب مسلم فاقد 

وثیقدة  که ماموع طلب مسلم فاقدد   ،باشد، جقاضا جوسط یک طلبکار یا بیشتر 12طلبکاران کمتر از 

درخواست اجبداری درخواسدت   . در مقابل گیرددالر کمتر نباشد، صورت می 475/13ها از مبلغ آن

. هدر شخصدی   ک دد که خود شرکت جوقفش را به دادگاه اعدالم مدی  اختیاری ورشکستگی قرار دارد 

 سدت یادشدده نیسدت   شرط طر  درخوا  1«جوقف»و ک د جواند درخواست ورشکستگی را مطر  می

(Roger & Miller 2010: 660 .)ورشکسدتگی شدرکت    فرای دد  ،در ای اا، با جصویب دادگاه،  ب ابرای

باندک جصدمیم     2در خصوص بست  بانک ورشکسته معمدوالً نداظر اصدلی   که درحالی؛ شودآغاز می

بست  باندک را بده    فرای درسد. ناظر اصلی و به دلیل دخالت ناظران نوبت به طلبکاران نمی گیردمی

 & Ragalevsky) ک دفدرال آغاز میبیمة سپردة به شرکت « ورشکستگی بانکنامة »فرستادن وسیلة 

Ricardi 2009: 870 .) شدمار طدر    گییدر بده گداه    فرای دنخستی  مرحله از متحدة امریکا در ایاالت

وفصدل ه گدامی   های رسدمی مدرجبط بدا طدر  حدل     معروف است. در حقیقت، فعالیت  3وفصلحل

                                                                                                                                                    
1. Insolvency 

2. Primary regulator 

3. Resolution Timeline 
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مالی )که بدرای آن مؤسسده مادوز فعالیدت صدادر کدرده       مؤسسة شود که مقام ناظر یک شروع می

مؤسسدة  بدرای   2«اقدام اصدالحی فدوری  »یا   1«جقاضای جکمیل سرمایه»اخطار ای با ع وان است( نامه

بحرانی نقدشوندگی آن مؤسسه در شرایط درجة ک د که کفایت سرمایه یا متوقف صادر و اعالم می

های آن جحت پوشش بیمده قدرار   که سپرده ،مالیمؤسسة فدرال بیمة سپردة قرار دارد. مطابق قانون 

که ای  دوره از ه گام جشخیص وضعیت جوقف باندک   ،روزهَدنَوزمانی دورة اند، باید طی یک گرفته

و  نداام   آن بده سدط  سدرمایة  اگر بانک نتواند به شرایط سالمت بازگردد و وفصل شود. است، حل

. ب دابرای ،  شودفدرال ورشکست اعالم بیمة سپردة برسد، ممک  است جوسط ناظر اصلی یا شرکت 

 (.Loc.cit) قضایی وجود نداردمداخلة گونه در ای اا هیچ ،طور که مالحظه شدهمان

ست د کده  شود، اشخاصی هها شروع میها با اقدام آنورشکستگی بانک فرای دکه  ،م ظور از ناظران

 ند از:ابارته ع( کWalter 2004: 55ک  د )میاند و بر آن نظارت ماوز فعالیت بانک را صادر کرده

متحدددة داری ایدداالت حسابرسددی ارز جیئددی از وزارت خیاندده ادارة  ؛حسابرسددی ارزادارة . 1

و . ای  اداره یکی از ناظران های فدرال ایااد شدبرای نظارت بر بانک 1863که در سال  امریکاست

حسدابرس ارز عضدو   ادارة هدای اعتبداری اسدت. رئدیس     هدا و مؤسسده  ک  دگان اصلی باندک ج ظیم

 اسدت   3شدورای نظدارت بدر ثبدات مدالی      ةده دفدرال و عضو رأیبیمة سپردة شرکت  ةمدیرهیئت

(21 :2015Murphy  .)در خصدوص    4متحدة امریکدا ها و بانکداری ایاالت بخش یک از قانون بانک

در وزارت »: کدرده اید  قدانون در مدورد اید  اداره مقدرر       1مدادة  « الدف »ب دد   .ستحسابرس ارز ا

حسابرس ارز جأسیس شدده اسدت کده متعادد بده جدأمی  ام یدت و        ادارة ای به نام داری ادارهخیانه

و رفتدار عادالنده بدا     ،سالمت و رعایت قوانی  و مقررات، ایااد دسترسی م صفانه به خدمات مالی

 «.ها و سایر اشخاص جحت نظارجش استمشتری جوسط مؤسسه

18135مادة 
 ند از:اشمرد که عبارتحسابرسی ارز را برمیادارة ناادهای جحت نظارت   

 های ملی؛بانکهمة الف( 
                                                                                                                                                    
1. Capital Call 
2. prompt corrective action 
3. Financial Stability Oversight Council (FSOC) 

4. TITLE 12—BANKS AND BANKING. CHAPTER 1—THE COMPTROLLER OF THE 

CURRENCY 

5. 12 USC, Sec 1813 (q)(1) 
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 های خارجی؛بانکنمای دة فدرال یا شعبة ب( هر 

 انداز فدرال.پسمؤسسة ج( هر 

 ند از:اکور عبارتمذادارة های ملی اختیارات در خصوص ج ظیم نظام بانک

 ها؛الف( بازرسی کردن بانک

رات و ج یی ،های دیگربانکشعبة های مربوط به جأسیس بانک جدید، ب( جأیید یا رد درخواست

 های ملی؛دیگر در ساختار بانک

ک  دد یدا   هدایی کده قدوانی  و مقدررات را رعایدت نمدی      ج( اجرای اقدامات نظارجی علیه باندک 

 ده د.خالف بانکداری جااری اناام میهایی که اقدامات بانک

 Legislative Council) هدا و سایر فعالیت ،دهیهای بانکی، وامگذاریمقررات سرمایهصدور د( 

Secretariat 2001: 5؛) 

 1فدرال.بیمة سپردة های ملی از شرکت ورشکستگی بانک فرای ده( جقاضای 

 های ایالتی؛. نمای دگان ایالتی برای بانک2

 های مالی فدرال؛های مالی برای مؤسسهنظارت بر مؤسسهارة اد. 3

نمای ددگان  »کده بده جعیدی     امریکا، ها و بانکداری قانون بانک  18312مادة : . بانک فدرال رزرو4

فددرال رزرو در امدور زیدر     ةمددیر هیئدت  کردهمقرر  3پرداخته است، در ب د   3«بانکی فدرال مربوط

 شود:نمای ده و ناظر محسوب می

 الف( هر بانک ایالتی عضو فدرال رزرو؛

انون ق 221مادة های خارجی با رعایت مقررات قانون فدرال رزرو )ب( شعبه یا نمای دگی بانک

بده   3101د )موا 1978مصوب  ،المللی( که با رعایت قانون بانکداری بی امریکاها و بانکداری بانک

 ل اجراست؛قاب ،(امریکاها و بانکداری بعد قانون بانک

 فدرال؛نمای دة ج( هر نمای ده یا شرکت اعطای وام جااری به غیر از 

                                                                                                                                                    
1. 12 USC 1821(c)(5) 

2. 12 USC, Sec 1831 (q) 

3. Appropriate Federal banking agency 
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سدمت  ق 1گذاری که برخاسته از اختیاری است که به موجب ب د های نظارت یا قانونفرای دد( 

 ؛ده استفدرال رزرو اعطا ش ةمدیر، به هیئت1978المللی، مصوب قانون بانکداری بی  7مادة « ج»

 (؛پذیرسپردهمؤسسة های آن شرکت )غیر از مادر جخصصی بانکی و شعبهه( هر شرکت 

 1.پذیر(سپردهمؤسسة های آن )غیر از انداز و شعبهو( هر شرکت مادر جخصصی وام و پس

هدای غیدر عضدو    شدده و باندک  های بیمهناظر اصلی بانک در مقامفدرال بیمة سپردة . شرکت 5

 2فدرال رزرو.

 حقوق ایران
ه ، چد شدود ( در مورد ای که اگر بدانکی ورشکسدت   18/4/1351)مصوب ایران قانون پولی و بانکی 

که در خصوص  ،قانون مذکور 41مادة جوان د جقاضای ورشکستگی ک  د ساکت است. اشخاصی می

جوقف یا ورشکستگی بانک است، بدون ای که روش  ک د مدعیان ورشکستگی باندک چده کسدانی    

هر گونده   در صورجی که جوقف یا ورشکستگی بانکی اعالم شود، دادگاه قبل از»: کردههست د، مقرر 

ورجی صد جوان گفت در حقو  ایران در می...«.  اجخاذ جصمیم نظر بانک مرکیی را جلب خواهد کرد

امدور  ادارة جصدفیة  ورشکسدتگی و قدانون   زمی دة  قدانون جادارت در    شدود که بدانکی ورشکسدت   

شوند و سایر مقدررات پدولی و بدانکی خداص بده حسداب       یورشکستگی مقررات عام محسوب م

نتیاه ای  است که در صورت سکوت مقررات خداص، مقدررات عدام قدانون جادارت در       .آی دمی

 .شوندورشکستگی اعمال میزمی ة 

اعدم از شدخص حقیقدی یدا      ،ورشکستگی جاجر( »13/2/1311قانون جاارت ) 412مادة مطابق 

وقدف  جشود. رسیدگی به امر اوست حاصل میعادة دیونی که بر ة جأدیجوقف از نتیاة در  ،حقوقی

 شود:دار اناام میو ورشکستگی جاجر ب ا به جقاضای اشخاص زیر از دادگاه صالحیت

 . اظاار جاجر با جقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛1

 . جقاضای بستانکار یا بستانکاران جاجر؛2

 «.. درخواست مرجع قضایی )دادستان(3

                                                                                                                                                    
1. 12 USC 1821(c)(5) 

2. 12 USC 1821(c)(5) 
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قانون جاارت، جاجر متوقدف بایدد ظدرف سده روز از      413مادة مطابق  ،در خصوص مورد اول

ل اقامدت  شده مراحل جوقف را به دادگاه محدیون یا سایر جعادات مالی حالجأدیة جاریخ جوقف در 

ة همد و همچ دی    ،که باید دارای جاریخ و امضای جداجر باشدد   ،حساب داراییخود اظاار و صورت

 جر هدم حدق  خود را به دفتر دادگاه میبور جسلیم ک د. ب ابرای ، اصل ای  است کده جدا   دفاجر جااری

ک اظاار دارد هم جکلیف دارد و در مورد شدخص حقدوقی مددیر اید  مسدئولیت را دارد. اگدر باند       

د جوسدط  رسد اصوالً ای  جقاضدا باید  عمل ک د، به نظر می 413مادة  1متوقف بخواهد بر اساس ب د 

اندک هدم   بقانون جاارت، بسدتانکاران   412مادة  2. مطابق ب د شودک متوقف اعالم بان ةمدیرهیئت

جدوان بده سده دسدته     جوان د جقاضای ورشکستگی بانک را بک  د. طلبکاران بانک ورشکسته را میمی

 ساامداران. ،ها غیر از سپرده استطلبکارانی که م شأ طلب آن ،گذارانسپرده :جقسیم کرد

ک را قانون جاارت، اصوالً دادستان هم حق جقاضای ورشکستگی باند  412ة ماد 3بر اساس ب د 

خلدة  مداهدا و لدیوم   صدریح بده ورشکسدتگی باندک    اشارة جارانی در ای  زمی ه با دارد. دکتر ستوده

ک  د و یافتد که طلبکاران جاجر در حفظ حقو  خود مسامحه مبسیار اجفا  می»نویسد: دادستان می

 ماید. بنیت داشته باشد ممک  است اقداماجی به ضرر طلبکاران که جاجر سوءمخصوصاً در مواردی 

خواهدد  نزیادی در اقتصاد کشور و وضع بدازار  جأثیر اگر جاارت جاجر محدود باشد، عملیات جاجر 

 او ممکد  اسدت  رویة داشت. در صورجی که اگر جاارت جاجر جوسعه داشته باشد، عملیات خالف 

ک دیگر بشود. ماالً ورشکستگی یدک باند  عدة دیگر و حتی ورشکستگی موجب اختالل امور جاار 

، که حافظ م افع عموم است ،به ای  جات دادستان. شودهای متعددی میبیرگ باعث ورشکستگی

 (.127 :1391جارانی )ستوده« اختیار دارد جقاضای صدور حکم ورشکستگی جاجر را ب ماید

ز لحدا  مرجدع جشدخیص جوقدف و اشخاصدی کده       ورشکستگی بانک، ا فرای درسد به نظر می

مدعیان ورشکستگی جداجر  جر پیشصالحیت جقاضای ورشکستگی آن را دارند، باید با اشخاصی که 

اند متفاوت باشد. اشخاصدی کده ورشکسدتگی باندک را درخواسدت      شدهمعرفی یا شرکت جااری 

جده بده شدرایط خداص     باش د. بدا جو داشته جخصصی بانکی حوزة ک  د باید صالحیت علمی در می

های جاداری جددا   ها را از سایر شرکتهایی که ای  ب گاهها در نظام اقتصادی کشور و ویژگیبانک

اندد  شدده معرفدی  ک د، باید در نظر داشت اشخاصی که در قانون جاارت مددعیان ورشکسدتگی   می
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ایط ورشکسدتگی  اطالعات و نیی نظارت کافی بر شرایط و وضعیت مالی بانک ندارند که بتوان د شر

 بانک را جشخیص ده د.

ران و سداامدا و  گدذاران شدامل سدپرده  ، عالوه بر ای ، اجازه دادن به هر یک از طلبکاران باندک 

یدل  ممکد  اسدت طلبکداران بده دل     ؛جات جقاضای ورشکستگی بانک ایراداجی دارد، سایر طلبکاران

ک ک  دد  م افع شخصی خود و بدون جوجه به م افع سایر طلبکاران اقدام به جقاضای ورشکستگی بان

 آن ةه وسیلبشود که بانک مرکیی م ار ای و ای  اقدام به اختالل در اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه

ه حدال  ای از ورشکستگی بک جا مرحلهاست. همچ ی  اگر بان متوقف بانکف ِدر حال نااتاقدامات 

ز بدانکی ا  خود رها شود که نتواند مطالبات بستانکاران خود را ایفا ک د، ممک  است با خطر هادوم 

 بار است.ها و اقتصاد کشور زیانگذاران مواجه شود که به طور مسلم برای سایر بانکسوی سپرده

یل جشدک مرحلدة  ر است و اید  نظدارت از   ای که بانک مرکیی ناظر نظام بانکی کشوبه با جوجه 

گذار ه گام جعیدی   قانوناست  گفت یبی ی شده است، ورشکستگی و انحالل آن پیشمرحلة بانک جا 

هدا  ها بدرخالف سدایر شدرکت   جوجه ک د که بانکموضوع به ای  باید مرجع جشخیص جوقف بانک 

دار جادت جقاضدای ورشکسدتگی باندک     ند و جعیی  اشخاص صالحیتاجحت نظارت بانک مرکیی

ج اا رسد میر ب ابرای ، به نظباید به نحوی باشد که قبل از هر چیی با بانک مرکیی هماه گ باش د. 

جی در صورت اعطای قدرت نظدار  ،هاگر بانکی )بانک مرکیی( و ص دو  ضمانت سپردهمقام ج ظیم

ر ای کده  عالوه ب ،زیرا. را داشته باشدباید صالحیت جقاضای ورشکستگی بانک ، گذاراز سوی قانون

 ، اعطدای اختیدار  شودها دشوار شوند جشخیص جوقف ای  ب گاهها باعث میهای خاص بانکویژگی

  د.هاوم بانکی را ایااد کپدیدة به طلبکاران بانک برای درخواست ورشکستگی آن ممک  است 

 نهاد صالح جهت اعالن ورشکستگی بانک
 .شودبررسی میت اعالن ورشکستگی بانک در دو نظام حقوقی در ادامه نااد صالح جا

 متحدة امریکاایاالت حقوق 
گییدر مددیریت    فرای دد ک د و بدرای اجدرای   مقام ناظر رأساً جوقف بانک را اعالم می ،در نظام گییر

 ،های کلیهدفک د. فدرال، م تقل میبیمة سپردة که عبارت است از شرکت  ،بانک را به مقام گییر

فدرال به ع وان ماری نظام گییر و نخستی  طدرا  ابدیار اید  نظدام دنبدال      بیمة سپردة که شرکت 
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ندد  اهایی دارد که عبارتشود جفاوتها پیگیری میهایی که در ورشکستگی شرکتک د، با هدفمی

 از:

 شود و مسئول نظام گییدر بدرای شدروع و   دادرسی در عمل حذف می فرای دها در ای  روش. 1

گییدر و   دفرای د ورود باندک بده   دربارة هایش به حکم دادگاه نیاز ندارد. جصمیم فعالیت دادن اامان

 جصفیه در اختیار مقام ناظر بانک است.

هدا  رس د و عالوه بدر دارایدی  های بانک با سرعت بیشتری به فروش میدر ای  روش دارایی. 2

 (. 2015Bovenzi: 36) شودمیهای بانک هم به خریدار م تقل بخش قابل جوجای از بدهی

هدای جاداری خددمات حیداجی ارائده      ها میان سایر شدرکت است که بانکموضوع آن علت ای  

نادام  هدای مدورد نیداز جامعده را ا    ک  دد، پرداخدت  ده د؛ نقدی گی مورد نیاز کشور را فراهم میمی

 ه در اید  د هر گونه وقفد رسو موارد دیگر. به نظر می ،ک  دده د، برای اشخاص اعتبار فراهم میمی

أثیر بدد  که بیشتر از جد گذارد میها به دلیل ناجوانی بانک جأثیر بسیار بدی بر اقتصاد آن م طقه فعالیت

ورشکسدتگی  نتیادة  های جااری است. به م ظور کاهش اید  جدأثیرات بدد در    ورشکستگی شرکت

 بدا قدانون ورشکسدتگی    ها جفاوت اساسدی ، قانون خاص برای ورشکستگی بانکامریکاها در بانک

جوان گفت هددف از طراحدی نظدام    می ،در حقیقت(. Bliss & Kaufman 2006: 44) ها داردشرکت

اندیشی عمومی اسدت. بده   ها مصلحتها برای بانکورشکستگی مایا از نظام ورشکستگی شرکت

بدات  با در نظر گرفت  اهمیت حفظ م افع عمدومی و نیدی حفدظ ث   امریکایی گذار قانون ،سخ دیگر 

باشدد؛   مالی کشور کوشیده است نظامی طراحی ک د که اعمال آن به نفع کل کشور و نظام اقتصادی

چ دان کده گداهی نداظر حکدم بده       ، شودهرچ د در برخی موارد ممک  است حقو  مالکیت نقض 

مدیران  ی  نرفته است و بر اساس قواعد عمومیآن از بهمة سرمایة دهد که ورشکستگی بانکی می

 (.Armor 2015: 68) گیری در امور بانک را داشته باش دو ساامداران همچ ان باید حق جصمیم

شود بانک م صوب میجصفیة مدیر  در مقامفدرال جوسط ناظران اصلی بانک بیمة سپردة شرکت 

گیرد جا ای که جکلیف بانک مشخص بر عاده میهای بانک را و سایر مسئولیت ،اموال، دیونادارة و 

کده در ایالدت مربدوط مسدتقرند، وارد      ،های ایالتی معموالً جوسط ناظرانشدان که بانکدرحالی ؛شود

جواند جصمیم بگیرد که یدک مددیر   های فدرال میدر برخی موارد ناظر بانک. شوندجصفیه میمرحلة 
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های ایالتی جرجیب اظاارنظر در خصوص ورود بانک جصفیه برای بانک ایالتی م صوب ک د و به ای 

یکدی از  امدر  ای  (. Walter 2004: 55) جصفیه محدود به ناظران و نمای دگان ایالتی نیستمرحلة به 

 & Bliss) هدا بدا نظدام گییدر اسدت     حقو  حاکم بدر ورشکسدتگی شدرکت    بسیار مام هایجفاوت

Kaufman 2006: 43.) 

ی دادگاه اختیار پیگیری ورشکستگی بانک را در شرایط خاص فدرال به جابیمة سپردة شرکت 

شدرایط بسدیار ضدعیف    ده دة که نشان ،های قانونیدارد. ای  جصمیم شرکت مذکور، پس از بررسی

اقدامات اجرایی  است با شود. حکم به وضعیت نامطلوب بانک معموالً همراهمیاجخاذ بانک است، 

در اید   که برای اجرای اقدامات اصالحی ضروری طراحی شده است.  ،قانونی، نظیر دستور جوقف

 ةمددیر فدرال بدا هیئدت  بیمة سپردة شرکت   1«جصفیةوفصل و بخش حل»زمان یک نمای ده از سوی 

 شر  است:بدی  ک د که هدف از ای  دیدار بانک متوقف دیدار می

 فدرال؛سپردة  بیمةگییر ]بانک جوسط[ شرکت  فرای ددربارة جوضیح ارائة الف( 

مدیره و کسب اجازه بدرای فدراهم شددن امکدان     وفصل پیش اادی هیئتب( دریافت طر  حل

های مدالی مدورد جأییدد نداظر مدالی )کده       نفع و نظر مؤسسهاز طرف اشخاص ذی  2«رسیدگی ویژه»

 مالی متوقف هست د(؛بالقوة مؤسسة خریداران 

ها وجحلیل وامهای جاری به م ظور جاییهوامها و اطالعات مربوط به سپردهذخیرة ج( جقاضای 

 شده.های بیمهو سپرده

فددرال و خریدداران   بیمدة سدپردة   آوری اطالعات مورد نیاز شرکت پس از ای ، به م ظور جمع

شدود. البتده   های مربوط در بانک متوقف م صوب میبالقوه، رئیس یک گروه بازاریابی برای فعالیت

روندد گییدر جکمیدل     ْجوقف بانک ناشی ازمشکالت سبب که به  آیدبه وجود ممک  است شرایطی 

بدرداری. در اید  شدرایط، شدرکت     از جمله پیدایش مشکالت نقدی گی ناگاانی یا وقوع کالهنشود؛ 

بیمدة سدپردة   ها ندارد. در ای  صورت، شدرکت  فدرال فرصتی برای جعیی  ارزش داراییبیمة سپردة 

وفصدل فدوری را بده م ظدور     حل فرای دزمان حفظ و به طور هم های بانک متوقف رافدرال دارایی

(. Ragalevsky & Ricardi: 870) ک دد ها و جعادات باندک متوقدف پیگیدری مدی    رسیدگی به سپرده
                                                                                                                                                    
1. Division of Resolutions and Receiverships (DRR) 

2. Due Diligence 
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های غیرانتفداعی  یا شرکت ،جوان برای کشاورز، بانک، بیمهورشکستگی اجباری را نمیاست  گفت ی

 .(Miller & Gaylord 2010: 660) مطر  کرد

 حقوق ایران
یا سایر اشخاص حقوقی از پرداخدت  شود اگر جاجری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ورشکست 

 امدور ورشکسدتگی  ادارة جصدفیة  ( و قدانون  13/2/1311قدانون جادارت )   دی  خود نداجوان شدوند،  

ها نیی ک( بان13/2/1311قانون جاارت ) 2و  1شود. مطابق مواد اجرا میآن  ( در مورد24/4/1318)

ت ای  قانون جاجر شخصی است که شد ل معمدولی خدود را معدامال     1مادة بر اساس  . زیراجاجرند

در  قانون جاارت هدر قسدم عملیدات صدرافی و بدانکی      2مادة  7جااری قرار داده است و طبق ب د 

( 13/2/1311قدانون جادارت )   412 ةگیرد. به همی  دلیل، مطابق مادمعامالت جااری قرار میزمرة 

اب رسد و مقررات بد اوست به ورشکستگی میعادة وجوهی که بر جأدیة جوقف از نتیاة بانک در 

ادارة ون شود. عالوه بر قدانون جادارت و قدان   ها هم اعمال میبانکدربارة یازدهم از قانون جاارت 

یدب  جرج»به موضدوع   (18/4/1351امور ورشکستگی، فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور )جصفیة 

در صدورجی کده   »ک دد:  قانون مذکور بیان می 41مادة . ک دمیاشاره « هاحالل و ورشکستگی بانکان

رکدیی را  جوقف یا ورشکستگی بانکی اعالم شود، دادگاه قبل از هر گونه اجخاذ جصمیم نظر باندک م 

 دادگاه رسیدگی به ورشکستگی بانک در صالحیت ،ب ابرای ، در حقو  ایران...«.  جلب خواهد کرد

 هدای عمدومی و انقدالب )در امدور مددنی(     قانون آیدی  دادرسدی دادگداه    21مادة است. به موجب 

گداه  دعوای راجع به جوقف یا ورشکستگی بایدد در دادگداهی اقامده شدود کده اقامت     ( »21/1/1379)

 «.آن واقع استحوزة شخص متوقف یا ورشکسته در 

دادرسی و جصفیه که در نظام عدادی  ة مرحلبر البته ذکر ای  نکته ضروری است که ماهیت زمان

جواندد بده اخدتالالت اقتصدادی     هدا مدی  ورشکستگی بانک فرای دورشکستگی حاکم است در مورد 

گذار در اید  زمی ده راهکداری بی دیشدد. بده همدی        شایسته است قانون ،روازی  .شودم ار فراوان 

امور جصفیة ورشکستگی بانک از ابتدای امر جا  فرای دگذار رسیدگی به قانونشود جات پیش ااد می

، امریکدا مان دد حقدو     ،گدذار است که قانونآن ای  امر مستلیم  آن را به بانک مرکیی واگذار ک د.

جواندد بده باندک    رسدد اید  مقدام مدی    به نظر می .وفصل یا گییر ایااد ک دمقامی به ع وان مقام حل
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کده مادوز جأسدیس و فعالیدت سدایر       ،ظر نظام بدانکی نا جایگاهدر مرکیی جماوری اسالمی ایران 

به هر حال، آنچده مسدلم اسدت     .شودها واگذار ک د، یا ص دو  ضمانت سپردهها را صادر میبانک

، بده ع دوان مقدام گییدر     ،هاگذار باید در بانک مرکیی یا ص دو  ضمانت سپردهای  است که قانون

ورشکسدتگی  زمی دة  اطالعات و ماارت کدافی در   بی ی ک د که دارایایااد ناادی جخصصی را پیش

ها و اعمال مقدمات و ابیارهای گییر باشد جا بتواند در ایفای هر چه باتدر وظدایف گییدر بده     بانک

 کمک ک د. ،به ع وان مقام گییر ،هابانک مرکیی یا ص دو  ضمانت سپرده

 نتیجه

حداکم  متحددة امریکدا   های ایداالت  که بر ورشکستگی بانک ،طور که مالحظه شد، نظام گییرهمان

 شدود. به آن اشاره میهای بسیاری با نظام عادی ورشکستگی دارد که به طور خالصه است، جفاوت

جوان دد  شود و ناظران مدی ناظران بانکی آغاز میمداخلة ها با ورشکستگی بانک فرای ددر نظام گییر 

وقف مشدروط بده جوقدف از ادای دیدون     به صورت زوده گام در امور بانک مداخله ک  د و اعالم ج

شود جوقف باندک را   بانک نیست. مقام ناظر موظف است هر گاه بانک دچار کمبود بحرانی سرمایه

دادسدتان  یدا  طلبکداران  یدا   که در حقو  ایران، مطابق قانون جاارت، خود باندک اعالم ک د. درحالی

ورشکسدتگی را   فرای دد کده  امریکا،   . مقام گییر در حقوک  دجوان د جقاضای ورشکستگی بانک می

که در نظدام عدادی ورشکسدتگی    درحالی .فدرال استبیمة سپردة شرکت  ،ک داعالن و پیگیری می

مدعیان ورشکستگی بانک باید جقاضای خود را به دادگاه بده دد و دادگداه وضدعیت ورشکسدتگی     

 ،فدرالبیمة سپردة شرکت یکا امربر است. در حقو  ی طوالنی و زمانفرای دبانک را اعالن ک د که 

کده بدا    ،های مالیبه طور مستقیم یا غیر مستقیم در مؤسسه جواندست، میهاسپردهبیمة که متصدی 

به صورت زوده گام مداخله ک دد کده همدی  امدر عدالوه بدر ای کده از م دابع          ،اندخطر مواجه شده

فددرال از بددجر   بیمة سپردة ک د با دخالت زوده گام شرکت فدرال حفاظت میبیمة سپردة ص دو  

بیمدة  ک د. در حقیقت، شدرکت  ورشکستگی جلوگیری میمالی روبهمؤسسة شدن وضعیت بانک یا 

ها را بر عاده دارد، یکدی از نداظران اصدلی نظدام     گر سپردهفدرال، عالوه بر ای که نقش بیمهسپردة 

هدا و  شود با نظارت دقیق بدر باندک  باعث میموضوع   شود و ایبانکی ای  کشور هم محسوب می

. در حقدو  ایدران صد دو     شودها جلوگیری های اعتباری جا حد ممک  از ورشکستگی آنمؤسسه
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 برنامة قانون 95 مادة مطابق ها ناادی نوپاست که ه وز گسترش چ دانی نیافته است.ضمانت سپرده

 گدذاران سدپرده  بده  متعلدق  وجوه بازپرداخت می جض مأمور هاسپرده ضمانت ص دو  ،جوسعه پ ام

 ایدران  حقو  در حقیقت، در هاست.آن شدن ورشکست صورت در اعتباری هایمؤسسه و هابانک

گذار ایران بخواهدد  رسد اگر قانونبه نظر می هاست.سپرده بازپرداخت جضمی  ص دو  وظیفة ج اا

الزم اسدت مقدررات مربدوط بده صد دو        ها را به نظام گییر نیدیک ک دد، نظام ورشکستگی بانک

ای گسترش دهد که عالوه فدرال به گونهبیمة سپردة ها را با الاام از مقررات شرکت ضمانت سپرده

هدای  زوده گام در امدور باندک  مداخلة ها و ها قدرت نظارت بر بانکبر جضمی  بازپرداخت سپرده

گدذار  شود کده قدانون  طریق حاصل میاز ای  موضوع ضعیف را داشته باشد و روش  است که ای  

ای را بده باندک   شدده برنامده  های اعتباری هر ساله در موعد جعیدی  ها و مؤسسهبانک همةمقرر ک د 

اجدرای قدوانی  و کیفیدت آن،    چگونگی ها ارائه ده د که متضم  مرکیی و ص دو  ضمانت سپرده

 بایدد  دو  پس از دریافت ای  برنامده و ... باشد. ص  ،ها و وضعیت جرازنامهها و بدهیحام دارایی

های ضعیف اخطار رفدع نقدص و سدایر مدوارد الزم را     ها را مشخص ک د و به بانکوضعیت بانک

 فدرال.بیمة سپردة شرکت شیوة  ؛ مطابقبدهد
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