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 .2دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری ،تهران ،ایران

دریافت1931 /11/22 :

پذیرش1933 /40/22 :

در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و
تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند ،مقررات خاصی برای ورشکستگی آنهاا در
نظار بگیرنااد .در ایااا ت متهااده آمریکااا ،نظااام حقااوقی حاااکی باار ورشکسااتگی بانااکهااا بااه
« »Resolution Regimeمعروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده اسات.
مهیترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختاللهای زنجیرهای در نظام مالی کشاور،
ادامه یافتن خدمات کلیدی بانکها و عدم تهمیل عواقب ورشکستگی این بنگاههاا بار دولات و
مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا
نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود ،مقررات پولی و بانکی خاا

مهساوم مای-
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چکیده

شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام مهسوم میشوند.
مسلی است که با توجه به اهمیت بانکها در کشور ،این مقررات برای ورشکستگی بانکهاا
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به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته ،نظامی خا

برای حل و
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فصل ورشکستگی بانکها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقاه امامیاه ،در آن
تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانکهای ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان-
بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی مهسوم میشود.
واژگان کلیدی :نظام حل و فصل (گزیر) ،مقام حل و فصل ،بانک ،ورشکستگی.

 .1مقدمه
از دیدگاه قانونی ،فرآیند ورشکستگی بانکها امری بسایار پیییاده اسات .در بایشتار
موارد ،بازسازی مجادد یاا تصافیه اماور یاک باناک بسایار پیییادهتار از تصافیه یاا
بازسازی یک شرکت است .به ویژه زمانی که بانکها تعداد زیادی سپردهگذاران خُارد
ایا ت متهده آمریکاقوانین خاصی برای ورشکستگی باناکهاا ایجااد مایکنناد کاه از
سااایر شاارکتهااا متفاااوت اساات و منجاار بااه ایجاااد نظااامی مجاازا از نظااام عمااومی
ورشکستگی شده است(Zhang, 2016, p. 304) .
نظام حل و فصل (گزیر) که هی اکنون در ایا ت متهده آمریکاامورد اساتفاده قارار
میگیرد را میتوان به لهاظ قانونگاذاری و مؤسساههاای تهات شامول باه دو دساته
تقسیی کرد :دسته یکی) نظام حل و فصل برای باناکهاای بیماه شاده :بار اسااس ایان
نظام ،تصمیی گیری در خصو

بانک تجاری ورشکسته به موجب قانون بیمه ساپرده

فدرال 1است و بر خالف شرکتها که دادگاه در فرآیند ورشکساتگیشاان نقاش دارد،
در خصو

بانک ورشکسته دادگاه نقشی ندارد و رسیدگی به ورشکستگی با شرکت

بیمه سپرده فدرال است .علت این امر این است که بانکها ،در میان سایر شارکتهاای
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دارد ،حقوق عمومی ورشکستگی کفایت نمیکند .بنابراین ،بسیاری از کشورها از جمله

تجاری خدمات حیاتی ارائه میدهند؛ از جملاه ایان کاه نقادینگی ماورد نیااز کشاور را
فراهی میکنند ،پول و پرداختهای مورد نیاز جامعه را انجام میدهند ،بارای اشاخا

1. Federal Deposit Insurance Act.
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اعتبار فراهی میکنند و موارد دیگر .به نظر میرسد هر گونه وقفه در این فعالیتها باه
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دلیل ناتوانی بانک تأثیرات بسیار بدی بر اقتصاد آن منطقه دارد که بیشتر از تاأثیرات
منفاای ورشکسااتگی شاارکتهااا اساات .بااه منظااور کاااهش ایاان آثااار منفاای در نتیجااه
برای ورشکستگی بانکها کاه در قاانون

ورشکستگی بانکها در آمریکا ،قانون خا

بیمه سپرده فدرال موجود اسات ،تفااوت اساسای باا قاانون ورشکساتگی شارکتهاا
دارد(Bliss, Kaufman, 2006, p. 44) .
دسته دوم) نظام حل و فصل (گزیر) بارای باناکهاا و مؤسساههاای دارای اهمیات
زنجیرهای 1:نظریه «بزرگتر از آن است که ورشکست گردد» این مفهوم را شرح مای-
دهد که یک بنگاه تجاری به انادازهای بازرگ اسات کاه در صاورت ورشکساتگی ایان
بنگاه ،به دلیل نقش کلیدی آن و آسیبهای ناشی از ورشکستگیاش دولت به آن کماک
مالی میکند تا از ورشکستگی نجاات یاباد (Kaufman, 2013, p. 3-4) .مطااب نظریاه
نظام مالی از مقرره حداقل هزینههای گزیر صرفنظر کند ،به شرطی که وزیر خزانه-
داری با مشورت رئیس جمهور و با پیشنهاد شرکت بیمه سپرده فدرال و بانک فادرال
رزرو به این نتیجه برسند که پیگیری راهبردی با حاداقل هزیناه اثارات ناامطلوبی بار
شرایط اقتصادی یا ثباات ماالی دارد (Barth, 2012, p.5) .باا ایان حاال قاانون داد -
فرانک 2اعطای هر گونه طرح نجات از بیرون 9توسط دولت برای اداماه حیاات شارکت
را در آینده ممنوع اعالم کرده است و قانونگذار آمریکادر این زمینه ،مصالهی از جمله
بزرگ بودن شرکت مالی یا تأثیر ورشکستگی آن بر اقتصاد و منافع جامعه را نادیاده
گرفته است و هدف وی تنها تصفیه این شرکتهاا اسات ناه نجاتشاان (Ibid, p.5) .در
مقدمه قانون مذکور آمده است ،هدف تصویب ایان قاانون افازایش ثباات ماالی ایاا ت
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مذکور ،شرکت بیمه سپرده فدرال میتواند باه منظاور جلاوگیری از خطار زنجیارهای

 .1بر اساس قانون داد -فرانک ،وال استریت ،مصوم  ،2414مؤسسههای دارای اهمیت زنجیرهای مؤسسههایی

9. Bail out.
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هستند که دارایی آنها بیش از  04میلیارد د ر است.
2. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010.
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متهده آمریکابه وسیله افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش مالی ،پایان دادن به نظریه
بزرگ تر از آن است که ورشکست گردد ،و حمایت از مؤدیاان مالیااتی ایاا ت متهاده
آمریکابه وسیله پایان دادن به طرحهای نجات مالی بیان شده است.
در حقوق ایران ،بانکها باید در قالاب شارکت ساهامی تشاکیل شاوند و از مرحلاه
تشکیل تا مرحله انهالل تهت شمول مقررات یهه قاانونی اصاالح قسامتی از قاانون
تجارت ( )1901باشند .اما ،با توجه به موضوع فعالیت و خدماتی که ارائه میدهند ،باه
لهاظ انهالل و ورشکستگی به طور کامال تاابع قاانون تجاارت نیساتند و اگار باانکی
ورشکست گردد ،در مواردی که قوانین پولی و بانکی ساکت است ،بام یازدهی قاانون
تجارت ( )1911و قانون اداره تصفیه اماور ورشکساتگی ( )1911حااکی اسات کاه در
حقیقت با توجه به این که مواد  93و  01قاانون پاولی و باانکی کشاور ( )1901و نیاز
آیین نامه طرز اداره بانک و نهوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد ماذکور در مااده
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 .1برای مالحظه د یل ناکارآمدی نظام کنونی حاکی بر ورشکستگی بانکها ،رجوع کنید به :عیسائی تفرشی ،مهمد،
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 93قانون پولی و بانکی کشور به طاور مختصار باه انهاالل و ورشکساتگی باناکهاا
اشاااره دارنااد ،همینااان البااه بااا قااانون تجااارت اساات و بنااابراین ،ایااران در زمااره
کشورهایی مهسوم می شود که تا کنون نظام خاصی برای حل و فصل ورشکساتگی
بانکها پیشبینی نکرده است.

1

زم به ذکر است کاه در ایاران باناکهاا باه دو دساته

دولتی و ایردولتی تقسیی میشوند و آنطور که گفتاه شاده اسات (عیساائی تفرشای،
،1931

 )224-221شرکتهای دولتی از جملاه باناکهاای دولتای از ورشکساتگی

مصون نیستند و بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش این است که تا حاد ممکان نظاام
گزیر در حقوق آمریکا مطالعه گاردد و پیشانهاد تادوین آن را در حقاوق ایاران بارای
بانکهای دولتی و خصوصی ارائه شود.

مرتضی شهبازی نیا ،خدیجه شیروانی ،تمایزهای بانکها از شرکتهای تجاری و تأثیر این تمایزها بر ورشکستگی
بانکها (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکاو ایران) ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،29شماره  ،2تابستان .1931

03
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 .2تعریف فرآیند گزیر
 .1-2حقوق آمریکا
نظام گزیر روشی است که در آن ورشکستگی نهادهای باناکهاایی کاه دارای اهمیات
زیادی در نظام مالی هستند ،از قوانین عادی ورشکستگی جادا شادهاناد و باه منظاور
حفظ ثبات مالی و تأمین منافع عمومی اختیاراتی بسیار فراوانتر از اختیارات مرساوم
به مقامات دولتی اعطا شده است .مهیترین هدف نظام گزیار ایان اسات کاه مشاکالت
مؤسسههای مالی از جمله بانکها را بدون این که آسیب جدی زنجیارهای باه اقتصااد
وارد شود و به مالیات دهندگان زیان تهمیل شاود ،حال کناد(Ambrasas, 2015, p. .

 .2-2حقوق ایران
در تعریف گزیر میتوان گفت« :گزیر روشی قانونی با ابزارهای خا

و ویاژه بارای

حل مشکالت بانک یا مؤسسه مالی در معرض ورشکساتگی باا هادف ایاراد کایتارین
آسیب به نظام بانکی و اقتصادی کشور است که زیر نظر مقام گزیر انجام میشود».

 .9مقام حل و فصل (گزیر) بانک

1

در تعریف مقام گزیر میتوان گفت مقام گزیر نهادی دولتای یاا ایار دولتای اسات کاه
مسؤول یت مدیریت فرآیند گزیر را بر عهده دارد .در ادامه این مقام در دو نظاام ماورد
مطالعه بررسی میشود.
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 .1-9حقوق آمریکا
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1. Bank resolution authority.
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در حقوق آمریکاشرکت بیمه سپرده فادرال 1مقاام گزیار باناک مهساوم مایشاود و
مسااؤولیت ماادیریت فرآینااد گزیاار را باار عهااده دارد .ماااده  21119قااانون بانااکهااا و
بانکداری آمریکابیان میکند که شرکت بیمه سپرده فدرال ،تنظاییگار اصالی نهادهاای
زیر است:
الف) هر بانک بیمه شده ایالتی که عضو نظام فدرال رزو نیست؛
م) هر بانک خارجی که شعبه بیمه شده دارد؛
ج) هر مؤسسه پسانداز ایالتی.
در ماه اوت  2414هیاأت مادیره شارکت بیماه ساپرده فادرال در شارکت ماذکور،
«مجتمع اداره مؤسسههای مالی» 9را تأسیس کرد که به عناوان یاک مقاام گزیار عمال
می کند .هدف اصلی این مجتمع ایان اسات کاه باا اساتفاده از ساطوح کاافی مهاارت و
را با سایر ادارهها و دفترهای شرکت مذکور هماهنگ کند .این نقشهای شارکت بیماه
سپرده فدرال عبارتند از :نظارت (نظارت نظاممند و نظارت بار مادیریت خطار پیییاده
بانکی) ،بازسازی و اجرای نقشه آن (مسؤول بررسی برنامههای پیش از بازسازی) و
هماهنگ کردن اقدامهای بینالمللی (به عنوان هماهنگکننده بین مقامات صاال قضاایی
خارجی در مورد نظام حل و فصل ورشکستگیهای بانکهای باینالمللای)Office of .

)( Inspector General, 2013, p. 1, 9

 .2-9حقوق ایران
در کشورهایی که نظام گزیر پذیرفته شده است ،از جمله ایا ت متهاده آمریکاا ،مقاام
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همینین پشتیبانی از نقشهای شرکت بیمه سپرده فدرال ،روشهای ورشکستگی بانک

گزیر نهادی است که مجوز تأسیس بانک را صادر کرده است و تنظییگر نظاام باانکی
مهسوم میگردد .به همین دلیل ،به نظر میرساد قانونگاذار ایاران بارای ایجااد مقاام

2. 12 USC, Sec 1813, (q)(2).
9. Complex Financial Institutions Bureau.
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1. Federal deposit insurance corporation.
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گزیر می تواند قدرت گزیر را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعطا کند؛ چرا که
تنها نهادی است که مجوز فعالیت بانکها را باه موجاب قاانون صاادر مایکناد و یاک
نظارت عامی بر بانکها دارد.
به هر حال ،آنیه مسلی است این است که مقاام گزیار -ایجااد نهاادی تخصصای را
پیشبینی کند که دا رای اطالعات و مهارت کافی در زمینه ورشکستگی بانکها و اعمال
مقدمات و ابزارهای گزیر باشد تا بتواند در ایفای هر چه بهتر وظایف گزیار باه باناک
مرکزی یا صندوق ضمانت سپردهها – به عنوان مقام گزیر -کمک کند.

 .2ارائه طرح گزیر
 .1-2حقوق آمریکا
طرح گزیر کرده است ،هر چند شرکت بیمه سپرده فدرال هنگام ناتوان شدن مؤسسه-
های مذکور الزامی به تبعیت از طرح گزیر ارائه شده توسط مؤسسه مورد نظر نادارد
و بنابراین ،این مؤسسهها باید در شرایط سالمت طرح گزیر خاود را ارائاه دهناد 1،بار
خالف بانکهای بیمهشده که چنین الزامای ندارناد(Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. .
).870

 .2-2حقوق ایران
زم است قانونگذار مقرر کند تمام بانکها اعی از دولتی و خصوصی و مؤسسههاای
اعتباری هر سال در موعد تعیین شده ،برنامهای را باه باناک مرکازی ارائاه دهناد کاه
متضمن چگونگی اجرای قوانین و کیفیت آن ،حجای دارایایهاا و بادهیهاا و وضاعیت
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قانون داد – فرانک ،مؤسسههای مالی دارای اهمیت زنجیرهای را ملزم به ارائه ساا نه

ترازنامه و  ...باشد و عالوه بر این ،تعیین کنند که اگر در وضعیت بهرانی قرار گرفتند

http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/resolution-plans.htm, Last seen: 5/1/2019 .
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1. https://www.fdic.gov/regulations/reform/resplans/.
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چگونه خود را از بهران نجات میدهند و در نهایت اگر توان مقابله باا ورشکساتگی را
نداشااته باشااد ،چااه راهکاااری باارای کاااهش خسااارات ناشاای از ورشکسااتگی دارنااد.
کارشناسان بانک مرکزی باید پس از دریافت این برنامه وضعیت بانکهاا را مشاخ
و سایر موارد زم را بدهند.

کنند و به بانکهای ضعیف اخطار رفع نق

 .7ورود بانک به مرحله گزیر
در این مرحله فرآیند گ زیر شامل دو مرحله است؛ مقدمات گزیر و ابزارهای گزیار .در
ادامه هر یک از این موارد ابتدا در حقوق آمریکابررسی میشود و مشابه همین فرآیند
برای حقوق ایران پیشنهاد میگردد.

 .1-1-7حقوق آمریکا
 .1-1-1-7تعیین راهبرد گزیر

1

پس از نخستین تماس تلفنی شرکت بیمه سپرده فدرال با بانک متوقاف« ،بخاش حال و
فصل و تصفیه» شرکت مذکور یک یا چند نمایناده را باه منظاور گاردآوری اطالعاات
زم به بانک اعزام میکند .مجموعه این اطالعات« ،اتاق مجازی اطالعات» 2نام دارد که
شامل جزئیات اطالعاتی از بانک در معرض ورشکساتگی بارای اشخاصای اسات کاه
تمایل به خرید امتیاز بانک دارند .اطالعات مؤسسه مورد نظر به منظور تعیین روش و
ابزار مناساب گزیار اساتفاده مایشاود(Federal Deposit Insurance corporation, .
)2016, p. 9

2. Virtual Data Room (VDR).
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1. Determining the Resolution Strategy.
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 .1-7مقدمات گزیر
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 . 2-1-1-7ارزیابی اموال بانک ورشکسته توسط شرکت بیمه سپرده فدرال

1

شرکت بیمه سپرده فدرال پیش از این که به طور رسمی به عنوان مدیر تصافیه باناک
ورشکسته منصوم شود ،یک ارزیابی برای تعیین ارزش اماوال و دیاون باناک انجاام
می دهد .تمام فرآیند ارزیابی اموال بانک توسط شرکت بیمه سپرده فادرال تاا شصات
روز ادامه دارد(Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. 872).
عالوه بر این ،شرکت بیمه سپرده فدرال میزان سپردههای بیمه شاده را های تعیاین
می کند؛ چرا که این میزان ،مبلغی است که شرکت مذکور متعهد باه پرداخات آن اسات.
)(Benston, Kaufman, 1997, p. 65
علت این ارزیاابی آن اسات کاه دساتیاابی باه تخماین ماذکور بارای یاافتن ارزش
نقدینگی بانک و ارزیابی و مقایسه ابزار مهی طرح گزیر بارای تعیاین و گازینش روش
)p. 872

 .9-1-1-7تحلیل کمترین هزینه 2و استثنای آن
 .1-9-1-1-7تبیین اصل تحلیل کمترین هزینه
قانون اصالح شرکت بیمه سپرده فدرال مصوم  ،1331شرکت بیمه ساپرده فادرال را
در اجرای فرآیند گزیر ملزم به انتخام گزینهای کارده اسات کاه بارای صاندوق بیماه
سپرده فدرال ،کیترین هزینه را در پی داشته باشد .تا پیش از تصاویب ایان قاانون در
شرایطی که گزینه «پیشنهاد خرید» کی هزینهتار از گزیناه «تصافیه» مؤسساه متوقاف
تشخی

داده میشد ،شرکت بیمه سپرده فدرال میتوانست عوامل دیگاری نظیار «در

دسترس بودن خدمات بانکی در منطقه» و «ثبات بانکداری» را در انتخاام نهاایی خاود
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معامله با کیترین هزینه ،مورد استفاده قرار میگیرد(Ragalevsky, Ricardi, 2009, .

لهاظ کند .اما پس از تصویب قانون مذکور ،شرکت بیمه ساپرده فادرال نمایتوانسات

2. Least Cost Analysis.
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1. FDIC Evaluation of Failing Bank Assets.
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پیش از اث بات چند گزینه ،از گزیر برای حل و فصل امور بانک ورشکسته استفاده کند.
این موارد عبارتند از )1( :گزیر برای حمایت از سپردههای بیمه شده ضاروری اسات.
( )2روشی که برای گزیر استفاده شده است ،نسبت باه ساایر روشهاا بارای شارکت
بیمه سپرده فدرال کی هزینهتر است(Ibid, p. 882) .
 .2-9-1-1-7استثنای وارد بر اصل تحلیل کمترین هزینه
تا پیش از سال  2414و تصویب قانون داد – فرانک ،نظریه «بزرگتر از آن اسات کاه
ورشکست گردد» 1مهیترین استثنا بر اصل تهلیل کیترین هزینه مهسوم میشد کاه
قانون داد – فرانک به این موضوع پایان داد(Kaufman, 2013, p. 47) .
 . 2-1-1-7تأیید رسمی هیأت مدیره شرکت بیمه سپرده فدرال

2

وضعیت توقف بانک را تأیید میکند .مصوبه هیأت مدیره به نهوی تنظیی میشود کاه
شامل گزینههای گزیر شود ،اما این گزینهها مهدود به مصوبه ماذکور نمایشاود؛ باه
این معنی که به کارکنان شرکت این امکان را میدهد که شیوه توأم با کایتارین هزیناه
را تعیین نموده و رئیس «بخش گزیر و تصفیه» یا فرد منصوم شده دیگر شرکت ایان
اختیار را از سوی هیأت مدیره خواهد داشات کاه شارکت بیماه ساپرده فادرال را باه
عنااوان ماادیر تصاافیه بانااک متوقااف منصااوم کنااد(Federal Deposit Insurance .
)corporation, 2016, p. 14

 .2-1-7حقوق ایران
مقدمات گزیر عبارت است از مجموعه اقداماتی که زم است مقاام گزیار بارای ورود
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پیش از این که بانک متوقاف بساته شاود ،هیاأت مادیره شارکت بیماه ساپرده فادرال

بانک به مرحله گزیر اتخاذ نماید .در مرحلاه نخسات زم اسات مقاام گزیار از ارزش
دارایی های بانک ورشکسته اطالع داشته باشد و قیمت و ارزش تخمینی اماوال ماذکور

2. FDIC Board of Directors Approval.
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1. Too big to fail (TBTF).
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را داشته باشد .در این زمیناه مقاام ماذکور مایتواناد باه کماک کارشناساان رسامی
دادگستری به ارزش تخمینی داراییهای بانک دست پیدا کند.
هدف ارزیابی اموال این است که مقاام گزیار باا ارزش تخمینای کاه از اماوال دارد،
بتواند ابزارهای گزیر را بهتر اجرا کند .برای مثاال ،مقاام گزیار در معاامالت خریاد و
پذیرش تعهد برای این که قادر باشد ،بانک خریدار برای بانک ورشکسته پیدا کند ،باید
قیمت تخمینی اموال و داراییهای بانک را به بانکهایی که برای خرید بانک ورشکسته
ص الحیت دارند ،اعالم کند .همینین ،در اداام زم است باه باناک طارف ادااام اعاالم
کند که ارزش اموال بانک ورشکسته چه میزان است.
زم به ذکر است که ارزیابی اموال باید در کیترین زمان ممکان انجاام شاود و باه
نظر می رسد بهتر است قانونگذار یک بازه زمانی را عرفاً در آن زمان مقام گزیر مای-

 .6ابزارهای گزیر
نظام گزیر در ایا ت متهده آمریکاابزارهای متعددی را در اختیار شرکت بیمه ساپرده
فدرال قرار میدهد که برخی از آنها در ادامه بررسی میشوند .در این جا زم اسات
یادآور شویی که در حال حاضر در حقوق آمریکامعامالت خرید و پذیرش تعهد رایج-
ترین روشی است که شرکت بیمه سپرده فدرال از آن استفاده میکند و سایر روشها
به خصو

کمکهای باز بانکی به ندرت استفاده میشوند.

 .1-6معامالت خرید و پذیرش تعهد
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تواند مقدمات فرآیند گزیر را انجام دهد ،تعیین کند.

 .1-1-6حقوق آمریکا
معامالت خرید و پذیرش تعهد روش مورد استفاده االب برای حل و فصل امور باناک
ورشکسته است .ساختار پایهای این روش کاامالً سااده اسات .شارکت بیماه ساپرده
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فدرال تمهیداتی را برای فروش تمام یا قسمتی از اموال بانک ورشکسته باه یاک باناک
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سالی ترتیب میدهد و بانک خریدار بازپرداخت تمام یا بخشی از سپردههاای (و االبااً
دیگر دیون) بانک ورشکسته را بر عهده میگیرد .داراییها و بدهیهایی که در فرآیناد
خرید و پذیرش تعهد فروخته نمیشوند باه طاور امانات در باناک ورشکساته توساط
شرکت بیمه سپرده فادرال نگهاداری مایشاوند و باه طاور جداگاناه در ماورد آنهاا
تصمییگیری میشود .به لهاظ تاریخی ،شرکت بیمه سپرده فدرال به معامالت خرید و
پذیرش تعهد نسبت به تصفیه امور بانک ورشکسته تمایل بیشتری نشان داده است و
علت این امر را میتوان به این نهو بیان کرد:
الف) ارزش مستمر سپردههای بانک ورشکسته حفظ میشوند.
م) اختاللهایی که در اثر ورشکستگی بانک برای سپردهها و نیز اقتصاد منطقه ایجااد
میشود کاهش مییابد.
های ناشی از تصفیه بانک کاهش مییابد.
معامالت خرید و پذیرش تعهد را به روشهای مختلفی میتوان تنظیی کرد که باا در
نظر داشتن این که چه اموالی فروخته شدهاند ،چه مسؤولیتها و دیونی مورد پاذیرش
واقع شدهاند و انگیزه های دیگر ،متفاوت هستند .ممکن است شرکت بیمه سپرده فدرال
گزینههایی را برای تشوی خریدار به معامله پیشنهاد داده باشد .این تشوی هاا ممکان
است شامل ارائه گزینههایی به خریدار ،بازگرداندن اموال کسب شده توساط خریادار،
موافقت برای مشارکت در ضرر و زیانهای آینده باشد .هماانطاور کاه پایشتار نیاز
متذکر شدیی ،معامالت خرید و پذیرش تعهد رایجترین روش ماورد اساتفاده در گزیار
است .از سال  2444تا  1اوت  ، 2441معاامالت خریاد و پاذیرش تعهاد ،سای و چهاار
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ج) هزینههای نقدی ،هزینههای اداره بانک توسط شرکت بیمه سپرده فادرال و هزیناه-

مورد از چهل مورد ابزار گزیری بود کاه توساط شارکت بیماه ساپرده فادرال ماورد
استفاده قرار گرفت(Carpenter, Murphy, 2008, p. 5-6) .
مدیر تصفیه بانک ورشکسته از این روش برای حل و فصال اماور  002باناک از 042
بانک ورشکسته استفاده کرده است ).(Ambrasas, 2015, p. 209
02
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همینان که از سال  2441تا سپتامبر  2419شرکت بیمه ساپرده فادرال باه عناوان
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چند شیوه متداول در این زمینه توسط شرکت بیمه سپرده فدرال استفاده میشود
که در ادامه هر یک توضی داده میشوند.

 .1-1-1-6معامله خرید و پذیرش مبنا

1

در این روش ،داراییهای منتقل شده به بانک متعهد مهدود به وجه نقد ،داراییهای باا
ویژگی نقدشوندگی با و اوراق بهادار قابال عرضاه در باازار هساتند .اماوال منقاول
بانک از جمله مبلمان ،اثاثیه و سایر تجهیزات به صورت اختیاری به بانک متعهد منتقل
می شوند .تعهدات پذیرفته شده توسط بانک متعهد شامل تمام سپردههاای بیماه شاده
توسط شرکت بیمه سپرده فدرال و در صورتی که بانک متعهد پیشنهاد مبتنی بر کای-
سپردههای بانک متوقف باشد .مالحظههایی که در این روش ماورد توجاه قارار مای-
گیرد ،عبارتند از:
الف) مشتریان برخوردار از بیمه سپرده به دلیل خدمات بانکی متضرر نمیشوند؛
م) مشتریان برخوردار از بیماه ساپرده ،حساامهاای جدیاد در مؤسساههاای جدیاد
خواهند داشت ،اما آنها همینان میتوانند از چکهای ساب خود استفاده کنند؛
ج) مشتریان دارای بیمه سپرده زیانی را به دلیل عدم پرداخت بهره متعل به سپردهها
تا سقف  204هزار د ر متهمل نمیشوند؛
د) شرکت متعهد ،مشتریان جدیدی دارد که این امر فرصتی مناساب بارای آن شارکت
مهسوم میشود؛
ه) شرکت بیمه سپرده فدرال از این روش هنگامی استفاده مایکناد کاه فرصات کاافی
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ترین هزینه را به شرکت بیمه سپرده فدرال ارائه نموده باشد ،ممکن است شامل تماام

برای انجام «رسیدگی ویژه» ندارد؛
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1. Basic P&As.
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و) هزینههای شرکت بیمه سپرده فدرال در مقایسه با شیوه پرداخات خساارت بسایار
کیتر است(Federal Deposit Insurance corporation, 2016, p. 14).

 .2-1-1-6معامله خرید و پذیرش تعهد کامل بانک

1

در روش خرید و پذیرش تعهد کامل بانک ،تمام تالش برای قانع کاردن باناک خریادار
به منظور بیشترین خرید از تمام داراییهای بانک ورشکسته صورت میگیرد .در این
روش ،از متقاضیان خرید تقاضا میشود پیشنهاد خود را بر اسااس تخفیاف و بادون
در نظر گرفتن خدمات ضمانت برای داراییها ارائه دهند.
 )1وامگیرندگان مهلی توسط بانک متعهد خدمات خود را دریافت میکنند.
 )2این نوع خرید ،پرداخت نقدی یک دفعه شرکت بیماه ساپرده فادرال را باه کایتارین
مقدار ممکن میرساند؛ چرا که تمام داراییهای بانک ورشکسته توسط شارکت متعهاد
خریداری می شود و در مقابل تعهدی برای شرکت بیمه سپرده فدرال نسبت باه باناک
ورشکسته باقی نمیماند.
 )9مبادله کل بانک موجب میشود مقدار دارایایهاایی کاه بایاد توساط شارکت بیماه
سپرده فدرال فروخته شود ،کاهش یابد.
در سال  2441بانک ماچوال واشنگتن 2به موجب تواف خرید و پذیرش تعهد کامال
بانک تهت گزیر قرار گرفت که به موجب آن بانک جای پای مورگاان چایس 9بایشتار

2. Washington Mutual Bank (WaMu).
9. JPMorgan Chase Bank.
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1. Whole Bank P&As.
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این نوع خرید برای شرکت بیمه سپرده فدرال سودمند است و د یل آن عبارتند از:
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اموال بانک ماچوال واشنگتن را از شرکت بیمه سپرده فدرال باه عناوان مادیر تصافیه
آن بانک خریداری کرد و قسمت زیادی از مسؤولیتهای آن را عهدهدار شد.

1

در این روش ،خریدار تمام مسؤولیت سپردهها را بر عهاده مایگیارد و مساؤولیت
وی مهدود به سپرده های بیمه شده نیست .این امر موجب حمایات صاد در صادی از
سپردههای بیمه نشده است .به همین دلیل است که گفته میشود این روش در مقایسه
با سایر روشهای گزیار االاب کای هزیناه نیسات(Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. .
)877

 .9-1-1-6بانک اصالح یا تصفیه شده

2

در این روش از معامله خرید و پذیرش تعهاد ،باه طاور معماول باناک تهصایل کنناده
عهده بگیرد و شرکت بیمه سپرده فدرال ح بیمهای برای فرانشایز یاا ارزش مساتمر
مرتبط با این سپردهها بپردازد(Loc.cit) .
عالوه بر ایان ،باناک خریادار توافا مایکناد کاه قسامتی از اماوال «خاوم» باناک
ورشکسته را از شرکت بیمه سپرده فدرال خریداری کند .ایان اماوال کاه از آنهاا باه
اموال «خوم» یاد میشود ،میتواند اوراق بهادار بانک ورشکسته ،پول نقاد یاا بخشای
از وامها باشد که این امر بستگی به معامله دارد .بناابراین ،میازان وامهاای خریاداری
شده به وسیله بانک خریدار میتواند بر اساس معیارهایی مهادود شاود؛ از جملاه بار
اساس نوع وام ،میزان بازدهی وام ،موقعیت اجرایی و بازپرداخت وام و عوامل دیگر.
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تواف میکند که تنها مسؤولیت سپردههای اصلی بیمه شاده 9باناک ورشکساته را بار

1 .Purchase and Assumption Agreement by and among WaMu, JP Morgan Chase Bank,
National Association and FDIC (September 25, 2008) available at www.fdic.gov.

9. core deposits.
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2. Modified or Clean Bank.
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در این روش سپردههای بیمه نشده (مانند سپردههای بالغ بار  144میلیاون د ر) و
سپردههای ایر اصلی( 1مانند سپردههای واسطهای) 2توسط بانک خریادار ،خریاداری
نمیشوند .سپرده گذارانی که سپرده اضافی که مشمول بیمه سپرده نمیشود در بانک
ورشکسته دارند ،به میزان اضافه از شرکت بیمه سپرده فدرال به عنوان مدیر تصافیه
بانک ورشکسته رسیدی دریافت میکنند و پس از آن کاه اماوال باناک ورشکساته باه
فروش رسید آن مبلغ را دریافت میکنند ). (Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. 878
 .2-1-1-6خرید و پذیرش مسؤولیت با مشارکت اختیاری در زیان

9

در این روش ،شرکت بیمه ساپرده فادرال باا باناک متعهاد در خصاو

دارایایهاای

مشخصی به تواف میرسد .تفاوتی که این روش با خرید و پذیرش کامال باناک دارد،
بیمه سپرده فدرال پیشنهاد مشارکتی را ارائه داده است که بر مبنای آن باناک متعهاد،
بر اساس پیشنهاد خرید خود برای بانک ورشکسته ،زیان  24درصدی یاا بایشتار را
متعهد میشود .داراییهایی که در مورد آنها مشاارکت در زیاان صاورت مایگیارد،
داراییهایی هستند که بادون ایجااد انگیازش و حمایات خاا

متقاضای باالقوهای در

مورد آن ها وجود ندارد .در این روش ،شرکت بیمه سپرده فدرال زیان تعریف شاده و
هزینههای مرتبط با داراییهای خا

را با مؤسسه خریدار تقسیی میکند .داراییهایی

که زیان آنها تقسیی شده است ،االباً شامل اناواع خاصای از وامهاای اعطاایی اسات.
عالوه بر این ،روش مذکور نیازهای نقدی شرکت بیمه سپرده فدرال را کاهش میدهد
و به لهاظ عملی سادهتر است و همینین ،داراییها را خیلی سریع به بخش خصوصی
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مشارکت در زیان داراییهای خریداری شده است .در بهرانهای مالی اخیار ،شارکت

منتقل میکند .این روش عالوه بر مزیتهایی که روش خریاد و تقبال مساؤولیت مبناا
دارد ،مزیتهای ذیل را دارد:

2 . Brokered and CDARS deposits.
9. P &As with Optional Shared Loss.
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1. Non core deposits.
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الف) خطرهایی که به بانک متعهد مربوط میشود را کاهش میدهد و عاالوه بار ایان،
هزینههای شرکت بیمه سپرده فدرال را کاهش میدهد؛
م) نیازهای فوری نقدینگی شرکت بیمه سپرده فدرال را کاهش میدهد؛
ج) داراییها در بخش خصوصی باقی میمانند.
در مقابل ،در این روش شرکت بیمه سپرده فدرال وظایف اداری بیشتری نسبت به
روشهای دیگر دارد .عالوه بر این ،تواف نامههاای باین باناک متعهاد و شارکت بیماه
سپرده فدرال طو نی مدت است و ممکن است حدوداً بین  1تا  14سال طول بکشد.

 .7-1-1-6خرید و پذیرش مسؤولیت در قالب بانک موقت

1

یک بانک ملی موقت با مجوز اداره حسابرسی ارز ،توسط شرکت بیمه ساپرده فادرال
تشکیل و مدیریت میشود .این بانک نقش بانک موقت را از هنگام پایاان فعالیات باناک
متوقف عهدهدار میشود .پس از انجام ارزیابیهای ماورد نظار شارکت بیماه ساپرده
فدرال و انتقال آن به شخ

ثالث این نقش به پایان میرساد .باناک انتقاالی مایتواناد

برای مدت  2سال فعالیت کند که البته این مدت زمان با توجه باه شارایط و اوضااع و
احوال تا یک سال دیگر های قابال تمدیاد اسات .تاا پایاان ایان مادت باناک در معارض
ورشکستگی باید فروخته شده و یا تصفیه گاردد .باا تشاخی

شارکت بیماه ساپرده

فدرال و ایجاد بانک موقت ،شرکت فرصت دارد که اقدامات زم برای مبادله همیشاگی
بانک ورشکسته را فراهی کناد .عاالوه بار ایان ،روش ماذکور زماان کاافی در اختیاار
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در این روش ،شرکت بیمه سپرده فدرال در جایگاه «مؤسسه خریدار» قرار مایگیارد.

خریداران آتی قرار میدهد که پیشنهادهای خرید خود را مبتنی بر ارزیاابی از شارایط
بانک ارائه دهند .پیش از این که بانک موقت تأسیس شود ،تهلیل هزینهها بایاد گویاای
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1. Bridge Bank P&As.
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این باشد که ارزش فرانشیز 1بانک از هزینههای نهایی اداره بانک انتقالی بیشتر اسات
و بنابراین ،اصو ً نسبت به پرداخت جبران خسارت کی هزینهتر است .همینین ،جدول
زمانی برای طرح گزیر تکمیل میشود .تعیین روش گزیر برای بانک موقت به این امار
بستگی دارد که آیا فعالیت بانک انتقالی برای دوره کوتاه مدت (کیتر از  3ماه) یاا بلناد
مدت (بیشتر از  3ماه) است .بانک موقت ممکن است طی یک فرآیند گزیر از طری یک
مبادله خرید و پذیرش مسؤولیت ،اداام ،فروش سهام و یاا پرداخات جبرانای تصافیه
شود .منافع این روش عبارتند از:
الف) زمان زم را در اختیار شرکت بیمه سپرده فدرال قرار مایدهاد کاه یاک مبادلاه
دائمی را برای بانک فراهی کند؛
م) به خریداران بالقوه امکان میدهد که شرایط بانک را ارزیابی کنناد و یاک پیشانهاد
ج) ارزش فرانشیز بانک را حفظ میکند؛
د) خدماترسانی به مشتریان اداماه پیادا مایکناد(Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. .
)878

 .2-1-6حقوق ایران
در روش خرید و پذیرش مسؤولیت در قالب بانک موقت ،مقام مسؤول گزیر اقادام باه
واگذاری و انتقال تمام داراییها و بدهیهای بانک متوقف به یک بانک سالی مایکناد و
در این صورت نیازی به رضایت ساهامداران یاا طلبکااران باناک در معارض فاروش
وجود ندارد؛ برای صهت این ادعا در مقام مقایسه میتوان به ماده  140قانون برناماه
پنجی توسعه که در خصو

اداام شارکتهاا مقارر مایداشات .....« :کلیاه حقاوق و
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معقول ارائه دهند؛

تعهدات ،دارایی ،دیون و مطالبات شرکت یاا شارکتهای موضاوع ادااام ،باه شارکت

عبارت است از ح امتیازی که به یک شخ

اعطا میشود تا مهصو ت و یا خدمات یک شرکت موف در صهنه

تجارت را به فروش برساند.
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1. Franchise
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پذیرنده اداام یا شرکت جدید منتقل میشود ،»...استناد کارد .همیناین ،بناد «و» مااده
(111مصوم )1914/ 11/ 21قانون مالیاتهاای مساتقیی (مصاوم  )1911/12/9مقارر
میدارد« :کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادااام یاا ترکیاب شاده باه عهاده
شرکت جدید یا موجود ،حسب مورد ،میباشد».
قانونگذار باید برای خریدار در این معامله شارایطی را قارار دهاد کاه نشااندهناده
شایستگی بانک برای خرید بانک متوقف باشد .قانون در ابتدا باید معین کند آیا صارفاً
بانکها میتوانند داوطلب خرید بانک متوقف شوند یا مؤسسههای اعتباری ایر باانکی
کند که بانک داوطلاب بایاد باناک دولتای

هی این امکان را دارند .همینین ،باید مشخ

باشد یا بانکهای خصوصی هی میتوانند داوطلب خرید بانک متوقف شوند.
در همین راستا بانک مرکزی باید به عنوان مقاام گزیار ،اداره بازرسای باناکهاا را
معیارهایی که اداره نظارت بانک مرکزی مایتواناد بارای ساالمت باناک و شایساتگی
بانک داوطلب تعیین کند ،نرخ کفایت سرمایه است .به بیان دیگار نارخ کفایات سارمایه
بانک داوطلب باید با تر از  1درصد باشد.
باید توجه داشت که آیا با در نظر گرفتن ویژگی اسالمی بانکهای ایران ایان روش
با مشکلی مواجه میشود یا خیر؟ با توجه به مقررات قانون عملیات باانکی بادون رباا
(مصوم  )1912/1/1انواع سپردهها را میتوان به دو گروه تقسیی کرد:
الف) سپردههای قرضالهسنه
در خصو

ماهیت سپردههای قرضالهسنه تردیدی وجود نادارد و باا توجاه باه

ماده  101قانون مدنی سپرده مذکور عقاد قارض مهساوم مایشاوند .بناابراین ،ایان
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موظف کند فهرست بانکهای سالی را باه عناوان داوطلباان باالقوه تهیاه کناد .یکای از

سپردهها به مالکیت بانک در میآیند و بانک میتواند هر گوناه تصارفی در ساپردههاا
انجام دهد و حتی اگر عین سپردهها باقی باشد برگردانادن آن ضارورتی نادارد ،بلکاه
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می تواند مثل آن را بپردازد .با این دیدگاه اگار باانکی ورشکسات گاردد و مقاام گزیار
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بخواهد بانک را بفروشد برای فروش این سپردهها مشکلی نادارد ،چاون ساپردههاای
مذکور ملک بانک مهسوم میشوند.
م) سپرده سرمایهگذاری مدتدار
تبصره ماده  9قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر میدارد« :سپردههاای سارمایه-
گذاری مدتدار که بانک در به کار گرفتن آنهاا وکیال مایباشاد ،در اماور مشاارکت،
مضاربه ،اجاره به شرط تملیک ،معامالت اقساطی ،مزارعه ،مسااقات ،سارمایهگاذاری
مستقیی ،معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد» .مفاد تبصره بیان کننده
این امر است که سپردههای مدتدار به مالکیت بانک در نمیآیند و این وجوه نزد بانک
امانت هستند.
بنابراین ،زمانی که بانک امین مشتریان باشد ،مقام گزیر بدون رضاایت مشاتریان
نمیتواند سپردههای سپرده گذاران بانک ورشکسته را به بانک دیگر منتقال کناد .زیارا

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2022-05-19

خارج است؛ اما با توجه به تصری قانونگذار در تبصره ماده  9قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده  3آیینناماه
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بانک امانتدار سپردههای مذکور است و اگر مقام گزیر بخواهد ایان ساپردههاا را باه
بانک دیگر بفروشد باید از صاحبان آنها اجاازه بگیارد کاه باا توجاه باه تعاداد زیااد
سپردهگذاران یک بانک و نیز لزوم سرعت در حل و فصل امور باناک ورشکساته ایان
امر امکانپذیر نیست.

1

به هر حال ،با توجه به تصاری قانونگاذار مبنای بار وکالات باودن رابطاه ماذکور،
معامله خرید و پذیرش تعهد نیازمند اجازه صری قانونگذار به مقام گزیر برای انجاام
چنین معاملهای در صورت وجود مصلهت اقتصادی کشور است.
چنانکه در حقوق ایران بند (و) ماده ( 111مصوم  )1914/11/21قانون مالیاتهاای
مستقیی (مصوم )1911/12/9در مورد انتقال حقوق و تعهادات شارکت ادااامشاونده

 .1در خصو

رابطه بانک و سپردهگذاران بلند مدت بین حقوقدانان اختالف نظر است که از حوصله بهث حاضر

فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که تصری میکند این سپردهها منابع سپرده گذار هستند ،میتوان گفت
بانک امین سپردهگذاران است.
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مقرر میدارد« :کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شارکتهای ادااام یاا ترکیاب شاده باه
عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد است».

 .2-6کمکهای باز بانکی

1

 .1-2-6حقوق آمریکا
کمکهای باز بانکی یکی از روشهای گزیر است که در آن یک بانک بیمه شاده کاه در
معرض ورشکستگی قرار دارد کمکهایی به صورت وام مستقیی ،اداام کمکی یا خرید
دارایی دریافت میکند .شرکت بیمه سپرده فدرال ممکن است برای ادامه فعالیت باانکی
که ورشکسته است ،اما فعالیت هی میکند کمکهای مالی پیشنهاد دهاد .ایان روش کاه
به کمک های باز بانکی معروف است ،به صورت پرداخت یک وام ،بر عهده گرفتن تمام
بازگرداندن بانک به وضعیت عادی و جلوگیری از ورشکستگی آن است .کمکهای باز
بانکی معمو ً شامل تغییر در مدیریت بانک است و نیازمند رضایت ساهامداران اسات.
در این روش شرکت بیمه سپرده فدرال به عنوان مدیر تصفیه تعیین نمیشود .امروزه
کمکهای بانکی باز به ندرت مورد استفاده قرار میگیارد و ایان امار د یلای دارد کاه
عبارتند از :الف) در میان بانکهای کوچکتر ایان احسااس وجاود دارد کاه ایان روش
ناعاد نه است؛ زیرا تنها برای کمک به بانکهای بزرگ پدید آمده است .م) کماکهاای
باز بانکی برای شرکت بیمه سپرده فدرال راه حلی کای هزیناه مهساوم نمایشاوند و
بنابراین ،تنها در جایی از سوی این شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که شارکت باه
این نتیجه برسد که استفاده از این روش بارای کااهش خطارات زنجیارهای اقتصاادی
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یا بخشی از دیون آن و یا تزری مستقیی پاول اسات .هادف از کماکهاای بااز باانکی

ناشی از ورشکستگی بانک در منطقه ،ضروری است .ج) شرکت بیمه سپرده فدرال در
اسااتفاده از صااندوق بیمااه سااپرده خااود بااه شاایوهای کااه باه نفااع سااهامداران بانااک
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1. Open bank assistance (OBA).
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ورشکساته یاا مشاکل دار باشاد مهادودیت دارد(Ragalevsky, Ricardi, 2009, p. .
)882

اما این روش انتقادات جادی را برانگیخات کاه مهایتارین آن پرهزیناه باودن اقادام
مزبور بود .در حقیقت ،همانطور که در قانون بیمه سپرده فدرال آماده اسات شارکت
بیمه سپرده فدرال تنها در صورتی میتواند کمک باز بانکی ارائه دهد که ادامه فعالیات
بانک ضروری باشد .با تصویب قانون مؤسسههای اعتباری  Garn-St Germainدر
سال  ،1312مؤسسه مالی در صورتی میتواند کمک دریافت کند که این کمکها نسبت
به هزینه انهالل آن کیتر باشند .هنگامی که قانون اصالح شرکت بیماه ساپرده فادرال
در سال  1331به تصویب رسید ،کمک باز بانکی باید برای صاندوق بیماه ،نسابت باه
سایر روشهای ممکن گزیر کی هزینهتار تلقای شاود(Wall, Peterson, 1990, p. 77-
موردی استفاده نشد تا سال  2441که در موج بهرانی که در این سال گریباان باناک-
هااای آمریکااا را گرفاات ،از ایاان روش باارای نجااات بانااک ساایتی گاارو و بانااک
آمریکااساتفاده شاد (Federal deposit insurance corporation, 2016., p. 20) .باا
تصویب قانون داد – فرانک در سال  2414به این روش برای همیشه پایان داده شد.
 .2-2-6حقوق ایران
«نجات از بیرون» روشی است که به موجب آن بانک مرکزی هنگامی که وضعیت یاک
بانک را بهرانی تشخی

دهد و شرایط هی به گونهای نباشد که بتوان بانک را تصافیه

کرد ،وجوهی را به عنوان وام به بانک پرداخت مایکناد و در واقاع باه باناک نقادینگی
تزری می کند تا از وضعیت بهرانی رها شاود .در حقاوق ایاران از عباارت «نجاات از
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) 99و به دلیل این که روشی کی هزیناه تلقای نمایشاد ،از ساال  1332دیگار در هایچ

بیرون» استفاده نشده است ،اما این روش با شرایطی در مقررات پیشبینی شده اسات
که در این قسمت به آن اشاره میشود .ماده  3آییننامه طرز اداره بانک و نهوه الغااء

 .1این آییننامه به استناد ماده  04قانون پولی و بانکی کشور (مصوم  )1901/0/11به تصویب رسیده است.
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تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده  93قانون پولی و بانکی کشاور ()1901/11/1

1
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مقرر میدارد « :در مواردی که به رعایت مصاال باانکی و اقتصاادی کشاور ،اعطاای
اعتباراتی بایش از میازان معماول و متعاارف باناک مرکازی ایاران بارای اداره باناک
مشمول این آئیننامه زم باشد ،بانک مرکزی ایران میتواند با تأییاد شاورای پاول و
اعتبار و تصویب هیأت مذکور در ماده  93قانون پولی و بانکی کشور و طب شرایطی
که این هیأت تعیین خواهد کرد ،مبالغ زم را در اختیار اداره کننادگان باناک بگاذارد».
مفهوم این ماده بیانگر این است که بانک مرکزی در مواقعی به بانکها کمک معماول و
متعارف میکند که به نظر میرسد این کمکها زمانی است که بانک باا مشاکل کمباود
موقت نقدینگی مواجه شده باشد که بانک مرکازی باه طاور متعاارف باه باناک دچاار
مشکل در قالب وام اعتباراتی اعطا میکند .اما این آییننامه با استناد به ماده  04قانون
پولی و بانکی کشور در اجرای ماده  93قانون مذکور در خصو

مواردی که موجب

این موارد را موردی میداند که «قدرت پرداخت بانکی به خطار افتاد یاا سالب شاود».
 )14این بند مطاب مقررات قانون تجارت

همانطور که گفته شد (شیروانی،1931 ،

همان ورشکستگی بانک بر اساس معیار نقدینگی است و نمیتوان گفات کاه باانکی باا
این شرایط دچار کمبود موقت نقادینگی شاده اسات .باه هار حاال ،باه نظار مایرساد
قانونگذار به لهاظ رعایت مصال اقتصادی کشور ،به جای ایان کاه باانکی کاه قادرت
پرداختش سلب شده است یا به خطر افتاده است را وارد فرآیند تصافیه کناد ،اداره آن
را به بانک مرکزی واگذار میکند و بانک مذکور ممکان اسات در شارایطی باه موجاب
آییننامه ،اعتباراتی بیشتر از حد معمول به بانک اختصا

دهد .بایاد در نظار داشات

این کمکها نباید با ماده  02قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهال و چهاارم ()00
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انتقال اداره بانک به بانک مرکزی است ،به تصویب رسیده که بند (ه) مااده  93یکای از

قانون اساسای (مصاوم  1911/11/1مجلاس شاورای اساالمی و  1911/9/20مجماع
تشخی

مصلهت نظام) 1باشد و باید در راستای تاأمین مناافع ملای و ساالمت نظاام

 .1این ماده مقرر میدارد« :هر گونه کمک و اعطاای امتیاازات دولتای (ریاالی ،ارزی ،اعتبااری ،معافیات ،تخفیاف،
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اقتصادی انجام شود.
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 .9-6نجات از درون

1

 .1-9-6حقوق آمریکا
نجات از درون روشی است که نقطه مقابل کمکهاای بااز باانکی یاا نجاات از بیارون
مهسوم می شود .در این روش به جای این که ضررهای باناک متوقاف از طریا وام
گارفتن از دولاات بار مؤدیااان مالیاااتی تهمیال شااود ،باار مالکاان و سااهامداران بانااک
ورشکسته بار میشود .در این روش مقام گزیر تالش میکند با تجدید ساختار سامت
چپ ترازنامه و تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانت نشاده باناک باه ساهام ،باناک را از
بهران ورشکستگی نجات دهد .بنابراین ،در این روش اولویات باا مناابع داخلای و باه
طور کلی تمرکز بر تجدید ساختار اجباری بدهیها به روش تبدیل بدهیهای باناک باه
)(Ambrasas, 2015, p. 6
واژه  Bail inیا همان روش نجاات از درون از ناوآوریهاای دساتورالعمل حال و
فصاال (گزیاار) و احیااای بانااک( 2مصااوم  2410کمیساایون اروپااایی) 9اساات و در
کشورهای دیگری که قبل از سال  2410نظام گزیر را پذیرفته بودناد ،از جملاه ایاا ت
متهده آمریکاو بریتانیا 0نامی از آن برده نشده بود.
با این حال ،از سال  2414به بعد با تصویب قانون داد – فرانک ،نظام حقوقی ایا ت
متهده آمریکادر ورشکستگی بانکها بر این مبنا پایش مایرود کاه اگار باانکی دچاار
ورشکستگی شد ،سهامداران و طلبکاران تضمین نشده زیانهای ناشی از آن را تهمل
کنند و تا حد امکان سپردهگاذاران آسایبی نبینناد .باا توجاه باه تصاویب قاانون داد –
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سهام است .پاس از ایان باناک تهات نظاارت شادید مقاام تنظاییگار قارار مایگیارد.

ترجی  ،اطالعات یا مشابه آن) ،به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یاا
اخالل در رقابت شود ممنوع است».
1. Bail in.
9. European Commission.
0. Cf: Banking act 2009, Sec 11, 12, 13.
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2. Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 2014.
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فرانک در سال  ، 2414نجات از درون باید با توجاه باه اهاداف قاانون ماذکور تفسایر
گردد ،چنان که یکی از اهدافی که در مقدمه قانون داد – فرانک بیان شده است ،عباارت
است از «حمایت از مؤدیان مالیااتی آمریکاایی باا پایاان دادن باه طارحهاای نجاات از
بیرون»(Ibid, p. 220) .
با تصویب قانون داد – فرانک (مصوم  )2414و پیشبینی مقاام تصافیه موقات باه
طرحهای نجات از بیرون یا کمکهای بااز باانکی خاتماه داده شاد .هنگاامی کاه مقاام
تصفیه موقت آااز به کار میکند ،شرکت بیمه سپرده فدرال باه طاور موقات مادیریت
شرکت بانکی مادر را بر عهده میگیرد و در همین زمان شرکتها و بانکهای تابع آن
در سط اقتصادی به فعالیت خود ادامه میدهند .در این جا یک نجات از درون وجاود
دارد کااه طاای آن حقااوق سااهامداران از بااین ماایرود و سااهامداران و احتمااا ً دیگاار
سرمایه شرکت مذکور مجدداً تجدید شود .در این حالت شرکت بانکی مادر با مدیریتی
جدید به بخش خصو

منتقل میشود.

1

 .2-9-6حقوق ایران
نجات از درون عبارت است از اقداماتی که به موجب آن مقام گزیر با تجدیاد سااختار
چپ ترازنامه و تبدیل بخشی از بدهیهای ضامانتنشاده باناک باه ساهام ،باناک را از
ناتوانی نجات دهد.
بند  2ماده  241طرح بانکداری بدون این که ناامی از «نجاات از درون» ببارد ،بیاان
میکند« :تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانت نشده بانک متوقف باه ساهام پاس از طای
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طلبکاران بدون وثیقه بخشی از طلبهای خود را به سهام تبدیل میکنند به نهاوی کاه

مراحل قانونی».
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1. (Sec. 210(a)(1)(D)–(M) Dodd-Frank; Sec. 5390(a)(1)(D) -(M) Title 12 USC).
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نجات از درون ابزاری در مقابل ابزار نجات از بیرون مهساوم مایشاود؛ باه ایان
بیان که بانک با تکیه بر امکانات خود ،خود را از ورشکستگی نجات دهد .اماا نجاات از
بیرون روشی است که به موجب آن دولت طای وامهاایی کاه باه باناک دچاار بهاران
پرداخت میکند ،سعی میکند بانک را از ورشکستگی نجات دهاد کاه ایان امار موجاب
می شود به اقتصاد کشور فشار زیادی وارد شود .به همین جهت همانطور که پیشتر
هی گفته شد ،اخیراً در حقوق آمریکاو همینین ،در کشورهای عضو اتهادیاه اروپاایی
سعی شده است از ابزار نجات از درون استفاده و فشار ورشکستگی بانکها از دوش
دولت و مؤدیان مالیاتی برداشته شود .نتیجه مهمی کاه اساتفاده از ایان ابازار در پای
دارد ،این است که کژمنشی مدیران و مسؤو ن بانکها به شدت کاسته میشاود؛ چارا
که اگار گزیناه نجاات از بیارون بارای باناک موجاود باشاد ،مادیران انگیازهای بارای
حمایت میکند .اما به نظر می رسد ،در روش نجاات از درون ،باه دلیال ایان کاه باناک
نجاتدهنده خود مهسوم میشود ،کژمنشیهای مادیران باه میازان قابال مالحظاهای
کاهش مییابد.
حال تردید این اسات کاه آیاا ماهیات ابازار نجاات از درون باا باناکهاای اساالمی
سازگار است و آیا با اصول شرع مواف است یا مخالف؟
در پاسخ ابتدا باید ماهیت ابزار نجات از درون تبیین گردد .همانطور که از تعریاف
نجات از درون برمیآید ،یکی از مفاهیمی که در این روش وجاود دارد ،تبادیل الزامای
بدهی است .به بیان دیگر در روش مذکور ،بدهیهای ضمانت نشده بانک کاه باه نظار
میرسد ،بخش عمده آن بدهیهای بانک به سهامداران است ،بدون رضاایت صااحبان
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پیشگیری از ورود بانک به مرحله ورشکستگی ندارند و میدانند دولت همیشه از آنها

آنها (طلبکاران) به سهام تبدیل میشود .بنابراین ،ابزار نجات از درون گونهای تبادیل
تعهد از نوع تبدیل دین است که بدون رضایت طلبکار انجام میشود.
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.6.6
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همان طور که گفته شده است ،تبدیل تعهد بدون رضایت جنبه طلبکار قانونی نادارد.
در حقیقت ،تبدیل تعهاد تنهاا باه تراضای و باا قصاد نتیجاه (تبادیل) تهقا مایپاذیرد
(صفایی،1911 ،

.)201

1

با توجه به مزیاتهاای نجاات از درون بارای نظاام باانکی ،پیشانهاد مایشاود کاه
سهامدار هنگام فروش طی قرارداد خرید سهام یا قاراردادی مساتقل باه باناک وکالات
دهد که اگر شرایط بانک به سمت توقف و ورشکستگی پیش برود ،طلبای کاه از باناک
دارد به سهام تبدیل شود.
بنابراین ،شخصی که خریدار سهام بانک است ،با علی و اراده در ازای خریاد ساهی
این را هی می پذیرد که اگر بانک در آستانه ورشکستگی قارار گرفات ،باناک مایتواناد
مطالباتش را به سهام تبدیل کند.
ایا ت متهده آمریکااز جمله کشورهایی است که نظام حاکی بر ورشکستگی بانکها را
به طور کامل از قواعاد حااکی بار ورشکساتگی شارکتهاا جادا کارده اسات و بارای
رسیدگی باه ورشکساتگی باناکهاا از رویکارد «اداری یاا فارا قضاایی» باا مهوریات
نهادهای تنظیی گر از جمله شرکت بیمه سپرده فدرال استفاده میکند .به نظر مایرساد
در حقوق ایران قواعد خا

موجود پاسخگوی ورشکستگی بانکهاا نیسات؛ زیارا در

بسیاری از موارد ،قوانین پولی و بانکی سکوت کردهاند و بناابراین ،بایاد باه مقاررات
ورشکستگی مذکور در قانون تجارت رجوع کرد و اعمال این مقاررات در بسایاری از
موارد برای بانکها ایر ممکن است .به همین جهت توجه به پدیده ورشکستگی بانکها

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2022-05-19

 .5نتیجهگیری

 .1ماده  232قانون مدنی مقرر میدارد« :تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
 -1وقتی متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قاائی مقاام آن مایشاود باه ساببی از اسابام
 -2وقتی که شخ

 -9وقتی متعهدله مافیالذمه متعهد را به کس دیگری منتقل کند».
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تراضی نمایند؛ در این صورت ،متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره ،4تابستان 9911

و پیشبینی نظامی خا

در این زمینه الزامی است؛ نظامی که در آن باا نظاارت قاوی

مقامهای ناظر ابتدا از ورود بانکها به مرحلهای که ورشکست گردند جلوگیری شاود
و در صورتی که نتوان با اقدامات پیشگیرانه نظارتی از ورشکستگی باانکی جلاوگیری
کرد ،تا حد امکان با روشهایی از قبیل خرید و پذیرش تعهد ،ادااام ،نجاات از درون و
 ...از تصفیه بانک که روشی پر هزینه است جلوگیری شود و در آخر اگر چارهای جاز
تصفیه باقی نماند ،مقام ناظر بدون دخالت نهادهای قضاایی کاه باعاث طاو نی شادن
فرآیند ورشکستگی بانک میشود ،باناک را تصافیه کناد .باه هماین دلیال در اداماه باا
اقتباس از حقوق آمریکاپیشنهادهایی برای طراحی چنین نظامی ارائاه مایشاود .بارای
طراحی نظامی مجزا از نظام عادی ورشکستگی ،شایسته است قانونگاذار ایاران بارای
بانکها موارد زیر را مد نظر قرار دهد:
بانک ورشکسته؛ به نظار مایرساد ،باه منظاور اجارای هار چاه بهتار نظاام گزیار در
کشورمان ،زم است قانونگذار اختیارات قانونی خاصی را به مقام گزیر اعطا کناد ،از
جمله:
الف) قانونگذار باید به مقام گزیر این اختیار را اعطا کند که پایش از ایان کاه باناک باه
مرحله توقف از تأدیه دیاون برساد ،بار اسااس ساایر معیارهاا از جملاه نارخ کفایات
سرمایه و  ...بانک را متوقف اعالم کند و با توجاه باه شارایط باناک در خصاو

آن

تصمیی بگیرد.
م) زم است قانونگذار پیشبینی کند در صورتی که ضعف مدیریت باناک منجار باه
اوضاع نا به سامان آن شده است ،مقام گزیر قادر به تعویض مدیران و اداماه فعالیات
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 )1پیشبینی بانک مرکزی به عنوان مقام حل و فصل (گزیر) جهت حال و فصال اماور

بانک با مدیریت جدید تهت نظارت مقام گزیر و تنظییگران باشد.
 )2الزام تمام بانکها اعی از دولتی و خصوصی و مؤسسههای اعتباری به ارائاه طارح
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 )9حذف دادگاه از رسیدگی به امور بانک ورشکسته :ماهیت زمانبر مرحلاه دادرسای
و تصفیه که در نظام عادی ورشکستگی حااکی اسات ،در ماورد فرآیناد ورشکساتگی
بانکها می تواند منجر به اخاتال ت اقتصاادی فراوانای شاود و از ایان رو زم اسات
قانونگااذار در ایاان زمینااه راهکاااری بیندیشااد .همینااین ،بااه نظاار ماایرسااد فرآینااد
توقف آنچه در قانون تجارت پایش بینای

ورشکستگی بانک ،از لهاظ مرجع تشخی

شده است ،متفاوت باشد؛ زیرا مرجعی که ورشکساتگی باناک را اعاالم مایکناد ،بایاد
دارای صالحیتهای علمی در حوزه تخصصی بانکی باشد و این وظیفاه تخصصای و
فنی باید به مقامی مانند بانک مرکزی اعطا شود.
 )0تصفیه امور بانک ورشکسته نباید تنها راه حل برخورد با باناک ورشکساته باشاد؛
بلکه قانونگذار با الگو گرفتن از حقاوق آمریکاامیتواناد از ابزارهاای خریاد و پاذیرش

 .8فهرست منابع
 .1-8فارسی
 .1شیروانی ،خدیجه ،بررسی نظام حقاوقی حااکی بار ورشکساتگی باناکهاا (مطالعاه
تطبیقی در حقوق آمریکاو ایران با تأکید بر موازین فقه امامیه) ،رسااله دوره دکتاری،
دانشگاه شهید مطهری.1931 ،
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تعهد و نجات از درون از تصفیه بانک ورشکسته جلوگیری کند.

 .2صفایی ،سید حسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،قواعد عماومی قراردادهاا ،ج  ،2چ
 ،0تهران ،انتشارات میزان.1911 ،
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.6.6
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9911 تابستان،4  شماره،42 پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره

،9  چ،1  ج، مباحثی تهلیلای از حقاوق شارکتهاای تجااری، مهمد، عیسائی تفرشی.9
.1931 ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،تهران

 تمایزهاای باناکهاا، خدیجه شیروانی، مرتضی شهبازی نیا، مهمد، عیسائی تفرشی. 0
از شرکتهای تجاری و تأثیر این تمایزها بر ورشکستگی بانکها (مطالعاه تطبیقای در
.1931  تابستان،2  شماره،29  دوره، پژوهشهای حقوق تطبیقی،)حقوق آمریکاو ایران
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