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 چکیده
یلی با خطرر توفر    ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دالبانک

هرا  ورشکسته شوند. برا توهره بره اینکره احکراک ورشکسرتگی بانرک        در نتیجهروبرو شده و 
حر  برخرورد برا بانرک ورشکسرته، ا ر ک       ، لراا راه اسرت مشمول مقرررا  فرانون تجرار     

این در حالی است که ورشکسته ا  ک کردن بانرک   ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و
هرا  بانرک گی، تأثیر نامطلوبی بر افتصاد کشور خواهد گااشت، زیررا  و طی فرآیند ورشکست

واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در افتصاد کشور ازهمله ا طای تسهی  ، نقرش مهمری در   به
هرا در توسرعه تجرار  داخلری و     حیرا  و فعالیرت آن  کننرد،  رشد و توسعه افتصاد ایفاء می

هرای  ن، توفر  و ورشکسرتگی بانرک، ن راک    المللی ترأثیر بره سریایی دارد.  ر وه برر ایر      بین
گرااری  کند، مث ً کاهش سرمایهپرداخت را مخت  نموده، به ا تماد  مومی آسیب وارد می

کار ا  ک ورشکستگی و تصرفیه امروال برانکی کره در معرر       بنابراین راه را به دنبال دارد؛
نردارد. در پرژوهش    منطقی نبوده و با اصول افتصادی نیی سازگاریورشکستگی فرارگرفته، 

یافتره، ابیارهرای   رو سعی شده تا ضرمن مطالعره و بررسری رویکررد کشرورهای توسرعه      پیش
 های در معر  ورشکستگی مطالعه شود.حقوفی هلوگیری از ورشکستگی بانک

 
 بانک، ورشکستگی، بازسازی، ادغاک، اداره موفت، خرید و پایرش. واژگان کلیدی:

                                                                                                   
 ali.ansari1975@yahoo.fr                              نویسنده مسئول() یخوارزمدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه  .8

 j.askari1366@gmail.com                                            دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی .7
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 مقدمه
گرااری، ایجراد اطمینران بررای     درزمینره مردیریت مرالی و سررمایه    شرده  از مباحث مهم مطرح

گرااری و رشرد شراخص برور  را     تواند تشویق سرمایهگااران است زیرا این موضوع میسرمایه

گااری برخوردار نباشرد و  گاار از اطمینان کافی برای سرمایهچنانچه سرمایه 8به دنبال داشته باشد.

گرااری  ، دغدغه وی باشرد، ایرن امرر در کراهش سررمایه     وفرع سرمایهریسک سوخت شدن اص 

 مؤثر است.

گرااری مرؤثر اسرت زیررا     طور مستقیم و چه غیرمستقیم، در امر سررمایه ها چه بهفعالیت بانک 

برر اسرا     هرا و بانرک هرا در هریران بروده    توههی از سرمایه اشخاص از طریرق بانرک  بخش فاب 

های مردک نمروده  آوری سپردهمبادر  به همع 7پول، کنندگان و متقاضیانگری میان  رضهواسطه

سران  کننرد و بردین  های افتصادی را تأمین مری و از این طریق، تسهی   و ا تبارا  موردنیاز بنگاه

 9کنند.های افتصادی ایفاء مینقش مؤثری در ایجاد اشتغال، تسهی  انجاک معام   و فعالیت

ها نقش مهمی در رشد و توسعه افتصاد، توسعه تجرار   بانکبنابراین با توهه به اینکه فعالیت  

توانرد  تنهرا مری  هرا نره  کنند ورشکستگی آنالمللی و ن اک پولی و مالی کشور ایفاء میداخلی و بین

-گرااری ترأثیر نرامطلو  و هبرران    های پرداخت را مخت  کرده و در امر تجرار  و سررمایه  ن اک

را به دنبرال داشرته و برا توهره بره ارتبرا        « ریسک فراگیر»ند تواناپایری بر های بگاارد، بلکه می

هرا از ورشکسرتگی   ها یا الاف  تأثیرپرایری منفری آن  ها با یکدیگر، ورشکستگی دیگر بانکبانک

هرا حقروق   یک بانک را به دنبال داشته باشد.   وه بر این، توفر  فعالیرت و ورشکسرتگی بانرک    
                                                                                                   

، ص (8911)، 87۱، ماهنامه تدبیر، شماره «هاکاربرد مدل آلتمن در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکت»زاده، مهدی، رسول .8
7. 
 .۴1، ص (8917)، 77، حسابر ، شماره «هامروری بر مبانی ن ری ن ار  بر بانک»اله، لیسی ، و. 7
، فصلنامه «های افتصادی ایرانزایی بخشتأثیر تسهی   بانکی بر اشتغال» پریسا، صمیمی،، مهسا؛ طیبی، سید کمی ؛ ساطعی .9

 .۴9، ص (8913)، 1پول و افتصاد، شماره 
، فصلنامه «های افتصادی فضای کسب و کار در ایرانا تبارا  بانکی و سایر تعیین کننده» یاسر، طیبی، سید کمی ؛  باسلو،. 

 .81ص  (،8911)، 8پول و افتصاد، شماره 
، «های شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایراننقش ا تبارا  بانکی در توسعه فرصت» فاطمه، پاسبان، بختیاری، صادق؛ .

 .829، ص (8919)، 1۴ی و توسعه، شماره فصلنامه افتصاد کشاورز
، فصلنامه «ها در افتصاد ایرانتأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک» ماندانا، شاهچرا، مهشید؛ طاهری، .

 .۴7، ص (8939)، 79بانکی، شماره  -های پولیپژوهش
. King, Robert and Ross Levine, “Finance and Growth: Schunpeter Might Be Right”, 
Quarterly Journal of Economics, No 108, (1993), p. 718. 
. Spears, Annie, “Financial Development and Economic Growth- Causality Tests”, 
Atlantic Economic Journal, No 1,(1991), p. 66. 
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 کند.ن را با زیان مواهه میگااراطی  وسیعی از طلبکاران و سپرده

هرا مبنری برر    بنا به مطالب فوق، مشخص است روش معمول و فانون حاکم بر حقروق شررکت  

هرا  تواند برآورد کننرده نیازهرا و ضررور    ا  ک ورشکستگی و تصفیه اموال بانک ورشکسته نمی

ک است. بره  ها باشد، زیرا نتیجه ا  ک ورشکستگی، توف  فعالیت باندر بحث ورشکستگی بانک

کارهررا و ابیارهررایی اندیشرریده شررود تررا در صررور  در معررر  همررین خرراطر ضررروری اسررت راه

االمکان هایگیین فرآیند تصفیه اموال بانک مربوطه شرده و  ورشکستگی فرار گرفتن بانک، حتی

گرااران حفر    سو حقروق سرپرده  از ورشکستگی آن هلوگیری به  م  آید و بدین طریق از یک

 گااری با چالش مواهه نشود.سویی دیگر امر سرمایهگردیده و از 

طرورکلی برا   ها، بره شایسته توضیح است که در خصوص ابیارهای مقابله با ورشکستگی بانک

هرا  از ورشکسرتگی بانرک  « هلوگیری»های کارها و روشدو ابیار روبرو هستیم. نخستین ابیار، راه

یاد کررد. برر ایرن اسرا ، بردون اینکره       « یرانهابیارهای پیشگ»توان از آن تحت  نوان است که می

شود تا برا تمهیرد مقردماتی، سر مت ن راک      بانکی با خطر ورشکستگی مواهه شده باشد، ت ش می

هرا هلروگیری    نوان یکی از نتایج آن، از ورشکسته شدن بانرک بانکی را فراهم و تأمین نمود و به

ذیر  راهکارهرای   « هرا نقردینگی بانرک  »و « یکیفیت دارای»، «کفایت سرمایه»کرد. ابیارهایی مث  

هررا از طریررق  گیرررد کرره ا مررال و اهرررای آن  هررا فرررار مرری هلرروگیری از ورشکسررتگی بانررک 

 نوان نهاد ن ارتی و ن ار  بر حسن اهررای آن صرور    گااری توسط بانک مرکیی بهمقررا 

های هلوگیری از ورشکسرتگی  تواند ذی  ابیارنیی می« هابیمه سپرده»پایرد.   وه بر این، ابیار می

گرااران و نتیجتراً   ها فرار گیرد تا چنانچه فعالیت بانکی با خطر روبرو شرد، از هجروک سرپرده   بانک

ها هلوگیری به  م  آید. دومین ابیار، ابیارهرای  ورشکستگی بانک به  لت خروج فراگیر سپرده

دارد « ترمیمری »ست، نقرش  ها است. این نوع ابیار برخ ف نوع نخورشکستگی بانک« هایگیین»

گیرد که به  لرت اهررا ننمرودن ابیارهرای هلروگیری از      و زمانی ضروری است مورداستفاده فرار 

ها، بانک در آستانه ورشکستگی فرار گیرد. بر این اسا ، برا ا مرال و اهررای    ورشکستگی بانک

فرآینرد   شرود ترا بجرای اهررای    ابیارهای ترمیمی که موردبحرث مقالره حاضرر اسرت، تر ش مری      

ورشکستگی و تصفیه اموال بانرک ورشکسرته، تمهیرداتی اندیشریده شرود ترا از ورشکسرتگی آن        

 هلوگیری به  م  آید.

رو، ضررمن بررسرری موضررع حقرروق ایررران در خصرروص ابیارهررای هررایگیین   پررژوهش پرریش
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 ها در مواههره برا  یافته و نوع دیدگاه آنها، به مطالعه مقررا  کشورهای توسعهورشکستگی بانک

ها پرداختره و سرعی نمروده ترا از طریرق هرایگیین نمرودن ابیارهرای حقروفی،          ورشکستگی بانک

کاری ارائه کند تا بانک در آستانه ورشکستگی به وضعیت  ادی و سوددهی خود برازگردد و  راه

حر  و در صرور  کرارا نبرودن      نوان آخررین راه ورشکسته ا  ک نمودن و تصفیه اموال بانک به

 وع بحث، مورداستفاده فرار گیرد.ابیارهای موض
 

 رویکرد حقوق ایران -1

هرا و کارکردهرای بانرک، آیرا در حقروق      شود اینکه با توهه بره ویژگری  سؤالی که مطرح می

ها با سایر تجار فائ  شرده یرا هرردو را ترابع یرک حکرم       ایران مقنن تفاوتی بین ورشکستگی بانک

( فرانون تجرار  بانرک را در زمرره تجرار      7ده )( مرا 2باید گفرت بنرد )  بیان کرده است؟ در پاسخ 

 ا تبراری  و مالی مؤسسا  و هابانک اداره و تأسیس نحوه نامه( آئین۴معرفی نموده و مطابق ماده )

شررورای پررول و ا تبررار، بانررک در فالررب شرررکت سررهامی  رراک     7/1/8911غیردولترری مصررو  

االصرول مشرمول مقرررا   راک     لی  هابنابراین، ورشکستگی بانک؛ کندشده و فعالیت میتأسیس

گاار تفکیرک و تفراوتی برین    دهد فانونفانون تجار  است. مطالعه فانون اخیرالاکر هم نشان می

کار روبررو شردن برا ورشکسرتگی     ها با سایر تجار فائ  نشده است. درنتیجه راهورشکستگی بانک

 آن است. بانک، همچون سایر تجار، ا  ک ورشکستگی و طی فرآیند تصفیه اموال

هرا  فوانین مرتبط با حوزه بانکی هم حاوی تحول چشمگیری در مواهه با ورشکسرتگی بانرک  

و برانکی کشرور    انرد. دروافرع، اگرچره فرانون پرولی     حلی در این خصوص ارائه نداده نیست و راه

های بانک از سرایر تجرار بروده و بره همرین      متوهه تفاو  با اص حا  بعدی 81/1/89۳8مصو  

که توفر  یرا ورشکسرتگی    درصورتی»: است شدهاین فانون تصریح 18ماده « ال »بند  رمن ور د

مرکریی ایرران را هلرب خواهرد      بانکی ا  ک شود دادگاه فب  از هرگونه اتخاذ تصمیم ن ر بانک

مرکیی ایران از تاریخ وصول استع ک دادگاه باید ظرف یک ماه ن ر خود را کتبراً بره    کرد. بانک

موهرود در پرونرده تصرمیم     ک دارد. دادگاه با توهه به ن ر بانک مرکیی ایران و دالئ دادگاه ا 

هرای حقروفی و   توانرد نگرانری  ، لکن این مقررره کرافی نیسرت و نمری    «مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ها با ورشکستگی را هبران نماید؛ زیرا دادگراه مقیرد و ملریک    افتصادی ناشی از مواههه شدن بانک

 ر بانک مرکیی در صدور حکم ورشکستگی نیست و ن ر ایرن بانرک بررای دادگراه     به ر ایت ن
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نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسرا  مرالی و   آیین 8۱9بیشتر هنبه مشورتی دارد. مضافاً اینکه، ماده 

خررود را برره اسررتمرار مقررررا     فررههیررا  وزیررران،  71/8۱/8939مصررو   ا تبرراری غیردولترری

هرا را  ها ابراز نموده و مسئله ورشکسرتگی بانرک  ر ورشکستگی بانکورشکستگی فانون تجار  ب

 است. دادهبه فانون مادر )فانون تجار ( ارهاع 

سرازگاری برا ن راک پرولی و      ،ورشکسرتگی  در برا  حکومت فانون تجار  با  نایت به اینکه  

هه به اینکره  ها ارائه ننموده و با توو سازوکاری برای هلوگیری از ورشکستگی بانک بانکی ندارد

اهتما ی )حف  و تأمین ا تمراد مرردک    گااران و طلبکاران(،فردی )حقوق سپرده منافع از حمایت

 هرایگیین  طریرق  از نمایرد مری  گااری و رشد افتصراد( ایجرا   )سرمایه ن اک بانکی( و افتصادیبه

 و  ررادی وضرعیت  برره ورشکسرتگی  آسررتانه در بانرک  تررا شرود  ترر ش حقروفی،  ابیارهررای کرردن 

و در  حر  راه آخررین   نروان بره  بانک اموال تصفیه و نمودن ا  ک ورشکسته و بازگردد ددهیسو

صور  کارساز نبودن ابیارهای هلوگیری از ورشکستگی به کار گرفته شود، لاا در مبحث آتری  

 گیرد.ها با رویکرد تطبیقی موردمطالعه فرار میابیارهای هایگیین ورشکستگی بانک

 

 هاین ورشکستگی بانکابزارهای جایگز -2
هررا کرره در کشررورهای پیشرررفته بررسرری و برره اهرررا ابیارهررای هررایگیین ورشکسررتگی بانررک

کره  « خریرد و پرایرش  »و « ادغراک »، «ن راک اداره موفرت  »، «ن اک بازسرازی »شده  بارتند از: گااشته

 شود.هداگانه تحلی  و مطالعه می

 

 1نظام بازسازی -1-2

هرا اسرت کره هردف و     ورشکسرتگی بانرک   هلروگیری از  هرای روش ن اک بازسرازی یکری از  

بره چرخره صرنعت و افتصراد و ادامره حیرا  برانکی         استراتژی آن، احیاء و ا اده بانک ورشکسرته 

شرود؛  نمری  بانک ورشکسته تصفیه و بره میایرده گااشرته    هایدارایی و ، اموالاست. در این روش

از تهدید ورشکستگی نجا  داده شرود و  شود بانک مربوطه بلکه با ارائه فرصتی مجدد ت ش می

 به حالت فب ، به فعالیت خود ادامه دهد.

                                                                                                   
8. Reorganization. 
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مطالبرا  معروق ناشری از    برا  به دلیر  رکرود برازار مسرکن      ، کشور سوئد833۱در اوای  دهه  

روبرو شد و این موضوع، منجر بره وفروع بحرران برانکی و ترأثیر منفری برر         های مسکنا طای واک

درصد از تولیرد ناخرالص ملری را     8۳حدود  مطالبا  معوق کهنحویهافتصاد این کشور گردید؛ ب

ها را به مرز ورشکستگی نیدیک کررد. بره دنبرال    بحران ماکور، بانک 8.دادمیبه خود اختصاص 

من رور هلروگیری از ورشکسرتگی    بره هرای ورشکسرته   طرح ویژه احیاء و بازسازی بانکاین امر، 

احیاء و مدیریت و کنترل  7«اداره مدیریت بحران»اسا ،  این د. بریپیشنهاد گردبه دولت ها بانک

ی با  ملکررد  یهاها به بانکموازا  چنین افداماتی، بانکبه 9.دار شدرا  هده های ورشکستهبانک

هررای بررا  ملکرررد ضررعی  بانررکشرردند کرره هررای بررا  ملکرررد مطلررو  تقسرریم ضررعی  و بانررک

تنرد و ن رراک بازسرازی و احیرای مجرردد در    هرای مرردیریت دارایری فررار گرف   زیرمجمو ره شررکت  

هرای بازسرازی کمترر از دو    کر  هیینره   شرده، به دنبال اص حا  انجاکد. ش مال اها خصوص آن

 1.را به خود اختصاص داددرصد تولید ناخالص ملی 

 بحران مرالی  دلی بانک به  3۱۱۱بر بالغ در آمریکا  8399تا مار   8373در فاصله زمانی بین  

گااران نسربت  فعالیت خود را متوف  نمودند. این وضعیت با ث گردید ا تماد سپرده 8373 سال

هرا ههرت   و مراهعه مردک به بانک «هجوک بانکی»د و نتیجتاً شوها سلب به  ملکرد و فعالیت بانک

همهرور وفرت   ، رئریس «روزولرت » در ادامره ایرن وفرایع،   های خود را به دنبال آورد. خروج سپرده

ن اک بانکی، فراردادی امضراء نمرود کره برر      م  شد و برای حف  ا تماد  مومی به آمریکا، وارد

اگرر وضرعیت برانکی در     برر ایرن اسرا ،    اسا  آن شرکت بیمه سرپرده فردرال تأسریس گردیرد.    

آمریکا شرایط نامطلوبی را داشته باشد، آنگاه این نهاد دخالت کررده و مرانع ورشکسرتگی بانرک     

 نماید.گااران را پرداخت میی، حقوق سپردهشود و در صور  ورشکستگمی

در  ۳«فانون اص ح شرکت بیمه سپرده فردرال »متحده در فالب ایاال بعد از ماهرای ماکور،  

                                                                                                   
8. Englund, P. “The Swedish banking crisis: Roots and consequences”, Oxford Review of 

Economic Policy, No 15, (1999), p. 80. 
7. Crisis Management Authority (CMA) 

9. Molin, J., & Ingves, S., “Can the authorities manage crises in the financial system?” 

Economic Review, No 2, (2008), p. 5. 
1. Matej Marinc, Razvan Vlahu, The Economics of Bank Bankruptcy Law, (London: 

Springer, 2012), p. 97. 
۳. Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 (FDICIA) 
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هرای فرانون   از ویژگری  8.هرا را وضرع نمرود   ، مقررا  ورشکستگی در خصوص بانرک 8338سال 

 میبور موارد ذی  فاب  توهه است:

های در آسرتانه ورشکسرتگی، شررکت    ن از ورشکستگی بانکمن ور هلوگیری نمودبهال ( 

دهد تا در مرورد بانرک   بیمه سپرده فدرال مقررا  اص حی را اتخاذ نموده و به نهاد ناظر ارائه می

مربوطه اهرا نماید. در این خصوص، نهاد ناظر با توهه به میریان سررمایه بانرک و نسربت کفایرت      

اخررت سررود سررهاک، تعلیررق نمررودن ری ماننررد تعلیررق در پردسرررمایه، از اختیررارا  اهبرراری و اختیررا

   نماید.های مدیریت، محدود نمودن ادغاک و محدود نمودن نرخ سود سپرده استفاده میهیینه

دو روش کلی برای مواههه مؤسسا  متوف  توسط شرکت بیمه سرپرده فردرال اتخراذ     ( 

برر اسرا  طررح    «. ان سرپرده هبرر »و دوک، « خریرد و تقبر  مسرئولیت   »شود: نخست، ارائه طرح می

گرردد کره در چرارچو     منعقد مری  7«مؤسسه مالی سالم»نخست، توافقی بین شرکت بیمه و یک 

های بانک متوف  را خریداری نماید شود تماک و یا بخشی از داراییآن مؤسسه ماکور متعهد می

هرای  ی سرپرده و مسئولیت تماک یا بخشی از تعهدا  آن را متقب  گرردد کره ایرن امرر شرام  تمرام      

شود. چنانچه شرکت بیمه سپرده فدرال پیشرنهادی دایرر برر خریرد و تقبر  مسرئولیت       شده میبیمه

شرده  هرای بیمره  تعهدا  بانک در معر  ورشکستگی دریافت ننماید، شرکت بیمه تمامی سرپرده 

 نماید.بانک را ایفاء می

 ایرن کشرور  ، دولرت  7۱۱2-7۱۱3هرای  سرال  طیبحران مالی  در کشور آلمان، به دنبال وفوع 

را در سرال   9«فرانون تأسریس صرندوق برازار ملری     »های ورشکسته، باهدف ا اده و بازسازی بانک

ا اده ا تماد  مومی به نهادهای مرالی و  »ازهمله اهداف وضع فانون ماکور تصویب نمود.  7۱۱1

شرده  بیران « هلروگیری از تشردید بحرران مرالی    »و « ایجاد ثبا  در بخرش مرالی  »، «هاازهمله بانک

هرای  اصر ح فررار گرفرت. ازهملره نروآوری     و  موردبازنگری 7۱۱3در سال  ماکورفانون . است

هرای سرنگینی   بازسازی و هلوگیری از ورشکستگی بانکی است که اگرچه بردهی  فانون یادشده،

هرا و  ملکررد خرود را سراماندهی     دارد، لکن از من ر اصولی و فنی این امکان وهود دارد فعالیت

                                                                                                   
8. Bliss, R., & Kaufman, G. “U.S. Corporate and Bank insolvency regimes: An Economic 

Comparison and evaluation”, Virginia Law and Business Review, Vol. 2, No 1,(2007), p. 
146. 
7. Healthy Financial Institution 

9. Act on the Establishment of a Financial- Market Stabilization 2008. 
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            8ید.نما

هرای در معرر  ورشکسرتگی را مرورد     گراار ن راک بازسرازی بانرک    در حقوق ایرران، فرانون  

شناسایی فرار نداده است. لکن، بعضی از حقوفدانان ن اک بازسازی را با فرارداد ارفافی فیرا  و بره   

ازی و فررارداد  اگرچره برین ن راک بازسر     7اند این دو کام ً با یکدیگر مشابه هستند.این نتیجه رسیده

ارفافی از حیث ادامه تجار  شخص ورشکسرته اشرتراو وهرود دارد، لکرن در فررارداد ارفرافی       

 مدتًا منافع طلبکاران مدن ر است و بره همرین خراطر صررفاً برا توافرق طلبکراران و برا حدنصرا           

ی که در ن اک بازسازی، به منافع  مومی و تأثیری کره ورشکسرتگ  درحالی 9شود،خاصی منعقد می

سازی آن نیازمند توافرق برا طلبکراران و    شود، اهرا و پیادهتواند بر افتصاد داشته باشد، توهه میمی

 باشد.ر ایت حدنصا  نمی

 اهرای ن اک بازسازی نیازمند ر ایت شرایط ذی  است: 
 درخواست بازسازی -1-1-2

 ورشکسررتهبانررک  توسط زیسازبا اهرررای تبامر که ستا ایررن زیسازبا ستاخودر از رمن و

 هشد ءحصاا شوند زیسازباح طر متقاضی تواننررردیمررر که شخاصیا مریکاآ نفانو د. درتقاضا شو

 شام  نفرررع،ذیشخص  »هر دارد: رمقر مریکاآ ن ورشکسرررتگیفانو 8788 دهما « »ه تبصر. ستا

و ثیقه و حق هنددار رطلبکا ،ثیقهو حق نندگادار هیرررا  ران،طلبکا هیرررا  ،تصفیه مدیر ر،بدهکا

نیری یرک    8788مراده  «  »بنرد   «.شده حق تقاضای طررح بازسرازی را دارنرد   تصفیه استخداک مدیر

روزه را در اختیرار تراهر ورشکسرته فررار داده اسرت ترا طری ایرن مرد  درخواسررت           87۱مهلرت  

 1بازسازی بانضماک طرح آن را ارائه نماید.

 891۳ل نررویس الیحرره تجررار  سررا  در حقرروق ایررران، درخواسررت بازسررازی در پرریش        

                                                                                                   
8. Matej Marinc, Razvan Vlahu, Op.cit, p. 110- 112. 

، فصلنامه «بررسی نهاد بازسازی در فانون ایاال  متحده و مقایسه آن با فرارداد ارفافی» اسما ی ، تی، هلی ؛ کهنمویی،فنوا .7
 به بعد. 898، ص (8913)، 1های حقوق تطبیقی، شماره پژوهش -مدر   لوک انسانی

، 8لنامه مطالعا  حقوق خصوصی، شماره ، فص«ها در ایرانهای ن اک ورشکستگی بانککاستی»طباطبایی نژاد، سید محمد،  .9
 .878، ص (8931)
 

1. Bankruptcy BASICS, Administrative Office of the United States Courts, November 

2011 Revised Third Edition, p. 35. 
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انرد ظررف   مکلر   19۳مشرموالن مراده   »داشت: آن بیان می 19۴ماده چنانکه  8شده بود؛بینیپیش

دیررون، درخواسررت رسرریدگی برره سررازمان  روز از ترراریخ شررروع توفرر  در پرداخررتمررد  سرری

تشرخیص برا     أهیر داشرت:  نرویس میبرور نیری بیران مری     پریش  192ماده  «.بازسازی را تسلیم کنند

دیون، توفر  و تراریخ آن    ناتوانی تاهر از پرداخت خصوص اشخاص زیر در از یکی درخواست

تصرمیم   ،درخواسرت  ورشکستگی ظرف یک ماه از تراریخ وصرول   یا همچنین شمول بازسازی و

 :یک ماه تمدید شود گیرد. این مهلت ممکن است تامی

 هر،شخص تا (8

 ،طلبکاری که طلب او ناشی از فعالیت تجارتی است (7

 .ندادستا (9

نمایرد سرازوکاری تردوین    با سکو  فوانین فعلی در حوزه بانکداری، ضروری و الزک می      

شود تا بر اسا  آن بانک متوف  مکل  شود چنانچه با آثرار ورشکسرتگی روبررو شرد تقاضرای      

سران چنانچره شررایط    بازسازی بانضماک طرح بازسازی را به بانک مرکیی تسرلیم نمایرد ترا بردین    

 تر بتوان بانک را احیاء نمود و از ورود ضرر بیشتر هلوگیری شود.ریعبازسازی فراهم باشد، س
 

 ارائه طرح بازسازی -2-1-2

مقتضی و الزک اسرت بانرک متوفر  همرراه برا درخواسرت بازسرازی، طرحری کره مبتنری برر            

؛ ی باهدف احیای بانک و نحوه اهرای آن باشد به بانک مرکیی ارائه نمایرد بازسازسازوکارهای 

مبتنری   ضروری اسرت  ،ستا زیسازبا نهریا ییاهرا یلگوا زیسازبا حطرکه ازآنجاییبنابراین، 

تا امکان احیای بانک متوف  را فراهم نماید. به همرین من رور تبصرره     باشد هاتیرمند بر اصول و

فانون ورشکستگی آمریکا مندرها  طرح بازسرازی را بره شررح ذیر  احصراء       8879ماده « ال »

 نموده است:

 د.شو مشخص و معین ،منافع و قحقو کفساا زیسازبا حرط ال ( در

 فسم اککد و هشد ر خسا رچاد  مطالبا از فسم اککد دشو مشخص زیسازبا حطر در ( 

 .نداهنشد ر خسار چاد

                                                                                                   
در مجلس گردید، لکن  این الیحه در مجلس با اص حاتی روبرو شد که نهایتاً اگرچه منجر به ارائه طرح فانون تجار  .8

 شورای نگهبان آن را مغایر فانون اساسی تلقی و تا کنون تصویب نشده است.
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 زیسازبا حطر حسب که منافعی و قحقو نندگادار با  م  زطر و رفتار هنحوپ( 

 د.شو معین اند،دیدهخسار 

 د.شو رفتار او طبقههم رانبکاطل نهمچو ریطلبکا هر با ( 

 8.دشو تن یم ثیقهو حق نندگادار و رانطلبکا منافع با مطابق زیسازبا حطر (ث

 بایرد  بازسرازی  داشرت: طررح  نویس الیحه تجار  بیان میپیش 11۳در حقوق ایران نیی ماده  

 باشد: زیر متضمن موارد

 فعالیت ادامه نحوه (8

 آن( بر ن ار  و اهرا گیچگون اصلی، مجریان شام ) طرح مدیریت نحوه (7

 دیون پرداخت نحوه و طلبکاران اسامی (9

 هاآن ایفاء چگونگی و تعهدا  فهرست (1

 مطالبا  وصول نحوه (۳

 طرح بازسازی دوره (۴

 کارکنان مورد در تکلی  تعیین (2

 آن تأمین نحوه و الزک منابع مییان (1

 (تجارتی هایشرکت برای) تجییه و ادغاک (3

 هاآن نوسازی و حاف یش،افیا شام  هافعالیت نوع و اندازه (8۱

 آن از حاص  وهوه مصارف موارد تعیین و واگااریفاب  مازاد هایدارایی (88

 اساسنامه در الزک اص حا  (87

 ها..شرکت برای شده حسابرسی مالی هایصور  (89

 

 قابلیت بازسازی -۳-1-2

بانک متوف  یا در معر  توف  از دیگرر شررایط اساسری بررای موفقیرت      « فابلیت بازسازی»

رای طرح بازسازی است. ارائه طرح بازسازی و تن یم مندرها  آن از ایرن حیرث ضرروری و    اه

دهد تا بررسی کند آیرا بانرک متوفر     کننده طرح این امکان را میالزک است و به مرهع تصویب

                                                                                                   
8. David L. Bookbinder, Basic Bankruptcy Law for Paralegals, 4th ed., (Aspen Law and 

Business, 2001), p. 350. 
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یا در معر  توف  فابلیت بازسازی را دارد یا خیر؟ و اگر فابلیرت بازسرازی وهرود داشرته باشرد،      

فابلیرت  »اهرا تصویب کند. ناگفته نماند ارائه طرح بازسازی یکی از ابیارهای احراز  طرح را برای

کننده طرح از ابیارهرای  شود مرهع بررسیبانک مربوطه است و این امر مانع از آن نمی« بازسازی

 من ور احراز موضوع استفاده کند.  دیگر به

ک مربوطره از آثرار ورشکسرتگی و    شود بانکه تصویب طرح بازسازی با ث میازآنجایی      

توفی  اموال مصرون بمانرد بره همرین خراطر، مطلوبیرت بانرک در اهررای ایرن طررح اسرت، لراا             

کند ضمانت اهرای الزک و کرارا در ایرن   هلوگیری از تقلب بانک در کتمان اط  ا  افتضاء می

همرین   نویس الیحره تجرار  بررای هلروگیری از    پیش 192( ماده 9خصوص وضع شود. تبصره )

ه نکنرد یرا مبرادر     ئارا   تشخیصأچنانچه تاهر اط  ا  الزک را به هی»داشت: موضوع مقرر می

هریای نقردی از      تشخیص کند، بره حربس از یرک ترا پرنج سرال و      أهی به ارائه اط  ا  غلط به

 «.دشوریال یا یکی از آن دو محکوک می میلیارد میلیون ریال تا دو یکصد

امکان یا  دک امکان بازسازی بر  هده چه مرهعی است، بره ن رر   در خصوص اینکه تشخیص 

سرو، رونرد رسریدگی    رسد نبایرد ایرن موضروع را در صر حیت دادگراه دانسرت زیررا از یرک        می

ها معموالً طوالنی است و این امر باهدف تعجی  در اهررای سرازوکارهای بانرک متوفر      دادگاه

بره امرور ترافعری صر حیت رسریدگی دارنرد،        هرا معمروالً  مغایر اسرت، از سرویی دیگرر، دادگراه    

که تشخیص فابلیت بازسازی موضو ی اداری و باهردف احیرای بانرک متوفر  صرور       درحالی

ها کام ً متفاو  از ورشکستگی سرایر  ها، آثار اهتما ی ورشکستگی بانکگیرد.   وه بر اینمی

زده یده هجوک برانکی را رفرم  تواند پدها است و شایعه ورشکسته شدن بانکی در هامعه میشرکت

تواند بانکی را که امکران بازسرازی داشرته بره مررز      تنها میو به بحران بانکی منتهی شود. این امر نه

بنرابراین، بره   ؛ ها نیی تأثیر منفی داشته باشدتواند بر روی دیگر بانکورشکستگی بکشاند، بلکه می

نهادی دیگرر مثر  بانرک مرکریی غیرر از      بر  هده « فابلیت بازسازی»رسد مرهع تشخیص ن ر می

 دادگاه محول شود.

شود اینکه چنانچه بانک مرکیی با بررسی طرح بازسرازی بره ایرن نتیجره     سؤالی که مطرح می

در هروا    رسید فابلیت بازسازی بانک مربوطه وهود ندارد، چه تصمیمی بایسرتی اتخراذ نمایرد؟   

از  ل  مهم توف  بانک سروء مردیریت آن   که ممکن است  لت یا یکی توان گفت ازآنجاییمی
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باشد و یا اینکه بانک موصوف به دالیلی دیگر رأساً فادر به احیرای خرود نباشرد، در ایرن فرر ،      

خریررد بانررک »یررا « ادغرراک»، «اداره موفررت»منطقری و اصررولی آن اسررت کرره ابیارهررای دیگررر مثرر   

حر    نروان آخررین راه  بههایگیین ن اک بازسازی شود و ا مال مقررا  ورشکستگی « ورشکسته

 اتخاذ شود.

رسرد چنانچره   در پایان این مبحث، در خصوص نحروه مردیریت بانرک متوفر ، بره ن رر مری       

ورشکستگی ناشی از افداما  غیراصولی مدیران فعلی نبوده، بلکه ناشی از شرایط نامطلو  برازار  

دار شروند، زیررا    هرده السرابق مردیریت بانرک را    باشد، شایسته این است که مدیران فعلی کما فی

فر  بر این است که مدیران فعلی از تجار  بیشتری در خصوص نحوه اداره و مسائ  مربو  بره  

وکار برخوردار بوده و احتمال اینکه با ارائره فرصرتی مجردد بتواننرد بانرک را احیراء کننرد،        کسب

تر ش کرافی و    البته باهدف هلوگیری از تضرییع حقروق طلبکراران و سرهامداران و     8وهود دارد.

نماید ضمانت اهرای الزک و کارا نیی مورد توهره  مطلو  در راستای بازسازی بانک، ضروری می

برررداری الزک را ننمرروده و ادامرره وضررعیت فرررار گیرررد تررا چنانچرره مرردیران از ایررن فرصررت بهررره 

 ها باشد، مستحق مجازا  کیفری و هبران خسار  باشند.ورشکستگی نیی درنتیجه تقصیر آن

 
 2نظام اداره موقت -2-2

کره  بر اسرا  آن هنگرامی   و ستا شکستگیور ازهمله ابیار دیگر هایگیینموفت  ن اک اداره

بانکی با توففی زودگرار همرراه اسرت کره ناشری از مشرک   سیسرتماتیک بانرک یرا مردیریت           

طرور  شود تا بجای تصفیه بانک، مدیری خارج از بانک و بهنادرست آن است، این امکان داده می

 شود تا مشک   مرتفع شود و بانک به وضعیت  ادی خود بازگردد.موفت منصو  

دیگر، مردیر موفرت از    بارتیدر خصوص اینکه اداره موفت ماهیت فضایی دارد یا اداری و به

شود یا نهادی مث  بانرک مرکریی، در حقروق انگلریس مردیر موفرت از       سوی دادگاه منصو  می

هرا بره   اما در خصوص بانک 9کند.و تحت ن ار  دادگاه  م  می شودسوی دادگاه منصو  می

                                                                                                   
8.Von Thadden, E.-L., Berglof, E., & Roland, G. “The design of corporate debt structure 

and bankruptcy”, Review of Financial Studies, Vol. 7, No 23, (2010), P. 264. 
7. administration. 
9. Roy Goode, Roy, Principles of Corporate Insolvency Law, (London: Sweet & 

Maxwell, 1997), p. 269. 
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رسد آنچه منطقی و با اصول ورشکستگی بانکی منطبق است اینکه مدیر موفت نبایسرتی از  ن ر می

سرو، هرو اهتمرا ی و    سوی دادگاه منصو  و تحرت ن رار  دادگراه افرداک نمایرد؛ زیررا از یرک       

کره بانرک مرکریی بره نتیجره      نمایرد مرادامی  مری  الخصوص در ایران ایجرا  افتصادی هامعه  لی

ورشکستگی بانک نرسد، توف  یا در معر  توف  فرار گرفتن بانک محرمانه بافی بمانرد، زیررا   

را بره دنبرال داشرته و مقردما  ورشکسرتگی      « هجوک بانکی»تواند شایعه ورشکسته شدن بانک می

حرالی اسرت کره فضرایی نمرودن اداره      بانکی که امکان توانمندسازی آن بوده فراهم شود. این در 

تواند شایعه ورشکستگی بانک را در هامعه رواج دهرد. از سرویی دیگرر،    تر میموفت خیلی سریع

تنها زمران کرافی بررای ن رار  برر افرداما  مردیر موفرت ندارنرد، بلکره از           محاکم دادگستری نه

از همرین رو، منطقری و    بهره هسرتند تخصص بانکی و تکنیکی برای اتخاذ تصمیم در این حوزه بی

اصولی است کلیه افداما  مدیر موفت تحت ن ار  بانک مرکیی انجاک شود تا هرم ایرن بانرک    

من ررور فرصررت و مجررال داشررته باشررد رهنمودهررا و اط  ررا  الزک را در اختیررار مرردیر موفررت برره 

ید امکران  ای به نتیجره رسر  توانمندسازی بانک متوف  انجاک دهد و هم اینکه چنانچه در هر مرحله

طررح  ملیرا  برانکی     839برداری نماید. مراده  توانمندسازی وهود ندارد، از ابیارهای دیگر بهره

ن اک اداره موفت را دارای ماهیتی اداری و تحت ن رر بانرک مرکریی دانسرته و در ایرن       8بدون ربا

مردیران   تواندکه بانکی متوف  تشخیص داده شود، بانک مرکیی میدرصورتی»زمینه بیان دارد: 

آن بانک را  یل و از طریق نصب مدیر موفت مورد تأیید هیا  ن ار ، اداره امرور آن بانرک را   

اختیارا  مجمع  مومی صراحبان سرهاک و هیرا  مردیره بانرک      در این صور ، در اختیار بگیرد. 

ر موفرت  مردی »نماید: ( ماده مرفوک نیی تصریح می1تبصره )«. شود...موفتاً به هیا  ن ار  منتق  می

بانرک  هرا و تعهردا    ها، بردهی وضعیت دارایی ازگیارش کاملی بار هر سه ماه یک موظ  است

شده برای توانمندسرازی آن را بره بانرک مرکریی و هیرا  ن رار  ارائره        متوف  و افداما  انجاک

 «.کند

 یندآفر ایهرا و تصویبوع، شر در متوف  شخص رانبستانکا نقش مختل  یهارکشو در

 تواننداداره موفت مییند آفر در رانطلبکا نسهافر برای مثال، درست. ا و متفا تاداره موف

 در کهمقاما  مربوطه ارائه نمایند، درحالیبه  را دخو  ط  اا و هاگیارش یا هادپیشنها

                                                                                                   
 است که در مجلس برای برّرسی و تصویب مطرح نشده است. 893۳1بو  به سال آخرین اص حیه طرح ماکور مر . 8



8۱1 
 

 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

در شروع فرآیند اداره موفت نقش داشته و مدیر موفت برای اهرای طرح  رانطلبکا، نگلیسا

گونه که م ح ه شد در حقوق ایران، همان 8ن توسط طلبکاران است.خود نیازمند تصویب آ

طرح فانون  ملیا  بانکی بدون ربا رأساً انتصا  مدیر موفت را در اختیار بانک  839ماده 

مرکیی فرار داده و نقشی برای بستانکاران و سهامداران بانک لحاظ ننموده است. منطقی است 

ر ن اک اداره موفت داشته باشند،  اگر غیرازاین باشد ممکن که طلبکاران نباید نقش انتخابی د

است بستانکاران رضایتی به این شیوه ندهند و الهرک بانک متوف  را با ورشکستگی روبرو 

نمایند. مضافاً چنانچه برای طلبکاران در انتخا  ن اک اداره موفت نقش تعری  شود، مرز دفیقی 

 فافی ترسیم کرد.توان بین این ن اک و فرارداد ارنمی

طررح د روا  لیره     ال،موا تصرفیه از فبیر  اداره   از بسریاری ههرا  وظرای  مردیر     موفت مدیر

 ه هد بر را بدهکاران بانک در معرر  توفر  و نماینردگی بانرک در طررف د روا فررار گررفتن        

با این تفاو  که مدیر موفت وظای  خود را بدون الیاک به رسیدگی فضرایی انجراک داده و    7دارد،

گیررد و پرس از   بانک در معر  توف  مشمول مقررا  ورشکستگی و تصرفیه امروال فررار نمری    

گردد. وظیفه اصلی و ذاتری مردیر موفرت انجراک و اهررای کلیره       احیای آن، به حالت  ادی بازمی

طررح   831ممکرن بررای توانمندسرازی بانرک متوفر  اسرت. چنانکره مراده         افداما  ا تماد ساز 

اسرت کلیره افرداما      مدیر موفرت موظر   » ملیا  بانکی بدون ربا در این خصوص اشعار دارد: 

ا تماد ساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوف  را در اسررع وفرت انجراک دهرد. مردیر موفرت       

اسرتفاده   زیرر  هرای از روش فضرایی  رسریدگی  به الیاک بدون پس از تأیید هیا  ن ار  و تواندمی

 کند:

 بانک متوف ، هایبدهی و هادارایی از بخشی یا تماک واگااری و ال ( فروش 

طری مراحر     از پرس  سرهاک  متوفر  بره   بانرک  نشرده  ضمانت هایبدهی از بخشی  ( تبدی  

 فانونی،

 ج( ادغاک بانک متوف  در یک بانک داوطلب، 

 «.متوف د( انح ل بانک  

                                                                                                   
اداره موفت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس » محمد، ورمییار، ؛نیا، مرتضی یسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی .8

 .838، ص (8911)، 1پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره  -، فصلنامه مدر   لوک انسانی«و ایران
 .817همان، ص  .7
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طرح فانون  ملیا  بانکی بدون ربا نیی حاوی ضمانت اهرای کیفری و مردنی   839ذی  ماده  
تصریح ذیر  ایرن   کند. بهبرای مدیران بانک متوففی است که از همکاری با مدیر موفت امتناع می

ری خوددا موفتبه مدیر  بانک متوف های مدیرانی که از تحوی  اسناد، مدارو و دارایی»ماده: 
 «.سال و هبران خسارا  وارده محکوک خواهند شد 7ماه تا  ۴نمایند به حبس از 

هررای مرردیر موفررت مثمررر ثمررر باشررد و نتیجترراً بانررک متوفرر     چنانچرره افررداما  و فعالیررت  
یافتره و بانرک مرکریی بایرد مأموریرت را      توانمندسازی شود، در این صور  مأموریت وی پایران 

شود اینکره بعرد از خرتم  ملیرا  مردیر موفرت، بانرک        ی که مطرح مییافته ا  ک کند. سؤالپایان
نماید؟ در پاسخ به این پرسش الزک اسرت برین دو فرر     توانمندسازی شده چه سرنوشتی پیدا می

فائ  به تفکیک شویم: چنانچه نتیجره اداره موفرت منتهری بره ادغراک بانرک متوفر  شرد، در ایرن          

، یعنی بانک متوف  بعد از ادغاک شخصیت خرود را از  صور  موضوع تابع آثار ادغاک خواهد بود
دست خواهد داد. ولی اگر نتیجه اداره موفت بره توانمندسرازی بانرک متوفر  بیانجامرد، در ایرن       

فر  فعالیت بانک متوف  بایستی به حالت  ادی و فب  از توف  بازگردد. اگرچه طررح فرانونی   
اتخاذ ننمروده، لکرن برا توهره بره اینکره         ملیا  بانکی بدون ربا موضع صریحی در این خصوص

باشرد، بعرد از   هدف ن اک اداره موفت توانمندسازی بانک متوفر  بردون سرلب مالکیرت آن مری     

بایسرت در اختیرار   گرردد و الهررک اداره بانرک مری    چیی به حالت  رادی  برمری  توانمندسازی همه
ن ربا نیی تلویحاً به این مطلرب  طرح فانونی  ملیا  بانکی بدو 839سهامداران آن فرار گیرد. ماده 

اختیرارا  مجمرع  مرومی صراحبان سرهاک و هیرا        در این صور ، ... »اشاره کرده و بیان داشته: 
دهنده این موضروع  نشان« موفتاً»استعمال لف  «. شود...مدیره بانک موفتاً به هیا  ن ار  منتق  می

ک مربوطه، اختیارا  به حالرت فبر    است که پس از ختم  ملیا  اداره موفت و توانمندسازی بان

 گردد.بازمی
هرای بانرک   گیرنده و مجرری سیاسرت  با توهه به اینکه هیا  مدیره و مدیر ام  بانک تصمیم

تحت مدیریت خود هستند و اتخاذ تصرمیمی غلرط و مخرال  اسرتانداردهای برانکی و افتصرادی       

در توفر  آن مرؤثر باشرد، لراا     های بانک مربوطره را برا چرالش مواهره نمایرد و      تواند فعالیتمی

برر  گاار  ر وه کند فانونهلوگیری از توف  بعدی بانک توانمندسازی شده افتضاء و ایجا  می

هرا در توفر    وضع ضمانت اهرای کیفری، ضمانت اهرای انت امی بر مدیرانی که تصمیما  آن

ا را در مقراک مردیران   هر بینی کرده و اهازه  ضویت آنبانک مؤثر بوده یا سهم بسیایی داشته پیش
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 بانکی سلب نماید.

های مدیر موفت نتیجه ندهد، چه اتفرافی  شود اینکه اگر افداما  و ت شسؤالی که مطرح می

بیرران دارد:  طرررح فررانونی  ملیررا  بانکررداری برردون ربررا در ایررن زمینرره  83۳خواهررد افترراد. مرراده 

های بانرک  ص دهد که دارائیکه بانک مرکیی فب  یا بعد از نصب مدیر موفت تشخیدرصورتی»

کند، موظ  است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکسرتگی آن  های آن نمیکفایت از بدهی

 مقرره ماکور از چند ههت فاب  نقد است:«. بانک را بکند...

االمکران بایسرتی تمهیرداتی اندیشره شرود ترا از طریرق        گونه کره گفتره شرد، حتری    همان (8

ی بانک مربوطه هلوگیری به  م  آید. بر ایرن اسرا ، چنانچره    ابیارهای گوناگون از ورشکستگ

های معمول به این نتیجه دست یابرد کره   بانک مرکیی فب  یا بعد از نصب مدیر موفت و با بررسی

ن راک  »توانرد موفرق و کرارا  مر  کنرد، بایرد بره ابیارهرای دیگرر ازهملره           ن اک اداره موفرت نمری  

متوس  و از ن اک ورشکسرتگی مبتنری برر تصرفیه     « و پایرش ن اک خرید»و « ن اک ادغاک»، «بازسازی

 ح  استفاده شود. نوان آخرین حربه و راهاموال به

کفایرت   ردک »به داللت ماده مرفوک، معیرار شکسرت ابیارهرای هرایگیین ورشکسرتگی       (7

های بانرک کفایرت از   باشد. بر این اسا ، چنانچه دارائیمی« هاهای بانک متوف  از بدهیدارائی

های آن نکند بانک مرکیی مکل  به تقاضای صدور حکم ورشکستگی از دادگراه اسرت.   دهیب

 نوان معیار صردور حکرم ورشکسرتگی بانرک متوفر  در      ها بهکفایت دارائیاگر فرار باشد  دک

ها با سرایر تجرار ورشکسرته در بحرث     االصول تفاو  بنیادینی بین بانکن ر گرفته شود، پس  لی

هرای آن را  هرای بانرک متوفر  کفایرت بردهی     بسا دارائری ن تصور کرد. چهتواورشکستگی نمی

برانکی یررا  ننمایرد، لکرن ایرن امکرران وهرود داشرته باشرد تررا از طریرق فرر  گررفتن از بررازار برین          

رسرد  های نقدی اضطراری بانک مرکیی تأمین مالی صور  گیرد. از همین رو، به ن ر میکمک

 نرروان معیررار برره« سررایر ابیارهررای مقرردک بررر ورشکسررتگیفابرر  هررایگیین نبررودن »چنانچرره معیررار 

تواند هدف هلروگیری از ورشکسرتگی   درخواست صدور حکم ورشکستگی فرار گیرد، بهتر می

 بانک متوف  را تأمین نماید.

 
 1. نظام ادغام۳-۳

                                                                                                   
8. Merger. 
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 ایگونره بره  اسرت  تصراحب  یک مانند و بنگاه چند یا دو ترکیب»شده: در تعری  ادغاک گفته

  هرده  برر  را شرده  تملرک  هرای بنگراه  یرا  بنگاه تعهدا  و دارایی مسئولیت تملک کننده بنگاه که

بعضری از   8«.گیررد مری  صرور   هابخش بین پوشانیهم یا بنگاه یک تملک با همچنین و گیردمی

تقسیم نموده و در تعری  ادغاک سراده بیران   « ادغاک ترکیبی»و « ادغاک ساده»نویسندگان ادغاک را به 

در ادغاک ساده، یک شررکت سرهامی برا ر ایرت شررایط فرانونی و برر اسرا  فررارداد          : »اندداشته

نمایرد؛ بردین نحرو کره پرس از انجراک فررارداد یرک         شرکت سهامی دیگر را در خود هرا  مری  

ادغاک ترکیبی نیی  بار   7«.گردد...ماند و شرکت سهامی دیگر منح  میشرکت سهامی بافی می

نماینرد. در  اتفاق یک شرکت سهامی هدیردی را ایجراد مری   می بهاست از دو یا چند شرکت سها

های سهامی موهود منحر  گردیرده و شخصریت حقروفی     این صور ، شخصیت حقوفی شرکت

9شود.هدیدی در فالب یک شرکت سهامی هدید ایجاد می
تفاو  ادغاک ترکیبی با ادغراک سراده    

هود در یک شررکت سرهامی ادغراک    در این است که در ادغاک ساده دو یا چند شرکت سهامی مو

1شرود. که در ادغاک ترکیبی برای انجاک ادغاک، یک شرکت هدید تأسیس میشوند، درحالیمی
از  

تقسریم نمرود. منشرأ ادغراک     « ادغاک اهباری»و « ادغاک اختیاری»توان به دیدگاهی دیگر، ادغاک را می

اک دو یا چند شرکت ممکن اسرت بره   اختیاری، فرارداد و تراضی است. دروافع، در این نوع از ادغ

ها و غیره با یکدیگر به توافق برسند کره  دالیلی مث  افیایش کارایی، توسعه فعالیت، کاهش هیینه

هرم نامیرد، در مقابر     « ادغراک فرانونی  »تروان آن را  ها را ادغاک نمایند. ادغاک اهباری که مری شرکت

گراار بره ههراتی مثر  حفر       رد کره فرانون  گیر ادغاک اختیاری است و زمانی مورداستفاده فرار مری 

هرتقردیر، از  مصالح  مومی و اهتمرا ی ادغراک دو یرا چنرد شررکت را اهبراری ا ر ک نمایرد. بره         

 ۳شده است.خصایص اصلی ادغاک انح ل شخصیت حقوفی شرکت ادغاک

                                                                                                   
، فصلنامه «ها در ایرانها بعد از ادغاک بانکاثر کارایی مدیریتی در کاهش هیینه» مریم، زاده، سعید؛ م هری آوا، یسی .8

 .82۳، ص (893۴)، 78پژوهشی مطالعا  افتصادیِ کاربردی ایران، شماره  - لمی
7. Brown, Donald J. & Waters, M. Daniel, “Dissenter’s Rights and Fundamental Changes 

under the New Law a Business Corporation Act”, Drake Law Review, Vol. 4,(1991), p. 
735. 
9. Clarkson, Kenneth W, West’s Business Law, 6th, (New York: West Publishing 

Company, 1995), p. 847. 
1. Ross, Stephen A., & Jaffe, Jeffrey F., Corporate Finance, 2ed, (Tokyo: Richard D. 

Irwin Inc, 1990), p. 768. 
۳. Girard, SUSAN m. “An Expansion of Corporate Successor Liability Under Eerla, 
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هرای  من رور نحروه برخرورد برا بانرک     ن اک خاصی بهانگلستان  7۱۱3فوریه  8«فانون بانکداری»

اول فرانون یادشرده ن راک ادغراک را      ( از بخرش 9) از شرق «  » بند 7است. تعری  نموده کستهورش

مقررر دارد:   فرانون میبرور   ( هریء بخرش اول  ۳بند ) بینی نموده است.من ور بازسازی بانک پیشبه

دارنرد: الر ( بانرک    سرازی ایرن بخرش از فرانون را برر  هرده      هریک از مراهع ذیر  نقرش پیراده   »

 .«داری، ج( اداره خدما  مالی.خیانهانگلستان،  ( 

ادغراک  « الیحره تجرار   »ها ندارد، لکرن  فانون تجار  فعلی مبحثی در خصوص ادغاک شرکت

به بعد را بره موضروع ادغراک اختصراص داده اسرت. مراده        ۳3۱بینی نموده و ماده ها را پیششرکت

  ها به. گیررد می کنجاا رکبمدو فسم ساده و  به هاشرکت کغااد»الیحه میبور بیان داشته:  ۳3۱

هدیرررد از طریرررق ادغررراک   به تشکی  شرکت و دهسا کغااد ،یگردشرکت  در شرکت یا چند یک

 شرده هرا   شرکت دهسا کغااد شرود. در حداف  دو شرکت در یکدیگر، ادغاک مرکب اط ق می

الیحره   «.دهنرد ک، شخصیت حقوفی خود را از دست میغااد های طرفکتشر مرکب کغادر اد و

این الیحره اشرعار    ۳31تجار  صرفاً ادغاک اختیاری را مورد شناسایی فرار داده است. چنانکه ماده 

شود و بره تصرویب   های طرف ادغاک... تهیه میوسیله مدیران شرکتطرح مشترو ادغاک به»دارد: 

گیری در مرورد تهیره و تصرویب طررح میبرور را بره       توان تصمیمرسد. در اساسنامه شرکت میمی

 «.العاده موکول کردافقت اولیه مجمع  مومی فوقمو

ایرران   اسر می  همهروری  فرهنگری  و اهتمرا ی  فانون برنامه چهارک توسعه افتصادی، 1۱ماده  

بینی و پایرش فرار داده است. بره داللرت   ها را مورد پیشن اک ادغاک شرکت 88/۴/8919مصو  

هرای برترر در   آوریا  فرن دولرت موظر  اسرت در ههرت ارتقرای سرطح و هر       »ماده ماکور، 

 های ذی  را در برنامه چهارک به  م  آورد:های مختل  افتصادی، افداکبخش

هرای ذیر  مجراز    های بیرگ، افداکگیری شرکتها و شک ها، بنگاهال ( برای ادغاک شرکت

 است:

که موهب ایجاد تمرکری  های تجاری موضوع با  سوک فانون تجار ، مادامیادغاک شرکت -

                                                                                                   
United States V. Distler”, Villanova, Environmental Law Journal, No 1, (1992), p. 10. 
8. Banking Act 2009. 

7. Avgouleas, Emilios, “Banking Supervision and the special resolution regime of the 

Banking Act 2009: The unfinished reform”, Capital Markets Law Journal, No 4, (2009), 
p. 205. 
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 شررکت پایرنرده و   -هرا بقای یکی از شرکتهانبه )به شک  یکروز فدر  انحصاری نشود، و ب

 شرکت هدید(، با تصویب چهارپنجم صراحبان سرهاک در   -هدید ادغاک و ایجاد شخصیت حقوفی

 هرای صاحبان سرمایه در سایر شررکت  چهارپنجم های سهامی یاالعاده شرکتمجمع  مومی فوق

 .«.از خواهد بودتجاری موضوع ادغاک، مج

 اسر می  همهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه فانون 8۱۳ماده « ال »بعد از فانون ماکور، بند 

ادغراک  »بینی نموده است. بند یادشده مقرر دارد: نیی ن اک ادغاک را پیش 8۳/8۱/8913ایران مصو  

ود، بره شرک    که موهب ایجاد تمرکی و برروز فردر  انحصراری نشر    های تجاری، مادامیشرکت

)محرو شخصریت    پایرنده( و ادغراک دو یرا چندهانبره    شرکت  ر هاهانبه )بقاء یکی از شرکتیک

ررر شرررکت هدیررد(، در  هررای ادغرراک شررونده و ایجرراد شخصرریت حقرروفی هدیرردحقرروفی شرررکت

 «.های تجاری موضوع ادغاک مجاز استاساسنامه آن شرکت در سایر شرکت چارچو 

ادغرراک اختیرراری را  7/2/89۳1هررا مصررو  ی اداره امررور بانررکالیحرره فررانون 81و  82مررواد 

توانرد نسربت بره    هرا مری  مجمرع  مرومی بانرک   »بیران دارد:   82موردپایرش فرار داده است. مراده  

هرای  تجاری و همچنرین تأسریس بانرک    های تخصصی وبانک ها ا م ازبندی و ادغاک بانکگروه

شرده  هرای ادغراک  مجموع سهاک بانک»رر دارد: مق 81و ماده « کنند.حسب ضرور  افداک هدید بر

شرده پرس از محاسربا  فنری و     هرای ادغراک  بانرک  دهرد. سرهاک  سرمایه بانک هدید را تشکی  مری 

نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسا  ا تبراری  آئین «.سهاک بانک هدید تبدی  خواهد شد حقوفی به

هرای  ا طری تشرریفاتی در مرورد بانرک    نیی تنها ادغاک اختیاری را ب 71/8۱/8939غیردولتی مصو  

ادغراک مؤسسره ا تبراری برا     »نامه میبرور بیران دارد:   آئین 8۱۳ماده  بینی نموده است.غیردولتی پیش

هانبه )بقاء مؤسسه ا تباری پایرنده ادغاک و محرو شخصریت   مؤسسا  ا تباری دیگر به شک  یک

و شخصریت حقروفی مؤسسرا     حقوفی مؤسسا  ا تباری ادغاک شرونده( و دو یرا چندهانبره )محر    

ا تباری ادغاک شونده و ایجاد یک مؤسسه ا تباری هدید( در چارچو  فوانین و مقررا  مربرو   

و با موافقت بانک مرکیی و با ر ایت ضوابط سازمان برور  و اوراق بهرادار در ایرن خصروص،     

پرایر  العراده تمرامی مؤسسرا  مشرمول ادغراک، امکران      پس از تصویب آن در مجمع  مومی فروق 

العراده، تحرت تعریر     منو  نمودن اهرای ادغاک به تصویب آن در مجمع  مومی فوق «.باشدمی

 گیرد.ادغاک اختیاری فرار می

 سرالم  هرای بانرک  برا  ادغراک  متوفر ،  هایورشکستگی بانک های هلوگیری ازراه از یکی دیگر
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 آن در یرا  افترد  تعویرق  هبر  متوفر   بانرک  برانکی   ملیرا   اینکه بدون شودمی با ث افداک این .است

در این صرور ، بانرک ثالرث     .شود منتق  ثالث به بانک و تعهدا  آن سهاک تماک شود، ایجاد خللی

بنرابراین،  ؛ کنرد تعهدا  بانک متوف  را تماک و کمال انجاک داده و سهاک بانک متوف  را تملک می

گراار بررای   کنرد فرانون  های تجاری ایجرا  مری  ها و تفاو  آن از سایر شرکتماهیت خاص بانک

های در معر  توفر ، ن راک ادغراک اهبراری را موردپرایرش فررار       هلوگیری از ورشکستگی بانک

الیحره فرانون بانکرداری     812در ماده « ادغاک ترکیبی»و « ادغاک ساده»ن اک ادغاک اهباری ا م از دهد. 

 از  برار  اسرت   »ادغاکرد: شده است. صدر ماده ماکور در مقاک بیان ادغراک سراده مقررر دا   بینیپیش

 آن از هدید حقوفی شخصیت یک کررررهنحررررویبرررره تعهدا  دو مؤسسه ا تباری و حقوق تجمیع

 از  برار  اسرت   »... تملکذی  ماده یادشده در تعری  ادغاک ترکیبی اشعار داشرته:   شود...«. حاص 

 بماند...«. ا بافیهآن از یکی حقوفی شخصیت فاًصر کهنحویبها تباری  مؤسسه چند یا دو ادغاک

 
 نظام خرید و پذیرش -۴-2

های بانرک متوفر  یرا در معرر  توفر  بره یرک مؤسسره         در ن اک خرید و پایرش، دارایی

های بانرک  شود. بانک خریدار ضمن تملک داراییا تباری مورد تأیید بانک مرکیی فروخته می

، ماکور هرای واگرااری  کانجا محر  گیرد. بره متوف ، پرداخت کلیه تعهدا  آن را بر  هده می

بنابراین تفاو  این ابیار با ابیار ادغاک برانکی در  ؛ شودمیمنح   توف  معر  در یا متوف  بانک

شرود. همچنرین، بانرک    این است که در خرید و پایرش، شخصیت حقروفی هدیردی خلرق نمری    

هرا بره بانرک    ها و بدهیمتوف  بدون ا  ک ورشکستگی مراح  تصفیه را طی کند، با تماک دارایی

ن راک تصرفیه بانرک ورشکسرته،     حلی نسبت بهشود. بدیهی است مییت چنین راهخریدار منتق  می

 سر ت آن و حف  حقوق طلبکاران است.
 

 گیرینتیجه

ها با سایر تجار فائر  نشرده و بره    فانون تجار  ایران تفکیک و تفاوتی بین ورشکستگی بانک

رویکرد فرانون تجرار     باشد.ها میورشکستگی بانکهمین خاطر، مقررا   مومی نیی حاکم بر 

. اسرت نمودن و طی فرآیند تصفیه امروال  در مواههه با ورشکستگی تاهر،  مدتاً ورشکسته ا  ک 

هرا، ترأثیر نرامطلوبی برر     که طی فرآیند ورشکستگی و تصفیه امروال در خصروص بانرک   در حالی 
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نماینرد و واسرطه برین    زهمله برا تسرهی تی کره ا طراء مری     ها ابانکگاارد؛ زیرا افتصاد کشور می

نماینرد و  گیرندگان هستند، نقش مهمری در رشرد و توسرعه افتصراد ایفراء مری      گااران و واکسپرده

المللی و حروزه افتصراد کر ن ترأثیر بره سریایی دارد.       ها در توسعه تجار  داخلی و بینفعالیت آن

گرااران و طلبکراران روبررو هسرتند،     عی از سرپرده هرا برا طیر  وسری      وه برر ایرن، چرون بانرک    

گرااران را تضرییع   تنهرا حقروق طلبکراران و سرپرده    هرا و طری فرآینرد تصرفیه، نره     ورشکستگی آن

های پرداخت را مخت  نموده و به ا تماد  مرومی آسریب وارد کنرد.    تواند ن اکنماید، بلکه میمی

امروال برانکی کره در آسرتانه ورشکسرتگی       کار ورشکستگی و تصفیهدهد راهاین مسائ  نشان می

هرا در  از همین رو، ویژگی خراص و متمرایی بانرک    با اصول افتصادی سازگاری ندارد.فرارگرفته، 

و متفراوتی در حروزه ورشکسرتگی     گاار نگراه ویرژه  نماید تا فانونمقایسه با سایر تجار ایجا  می

 داشته باشد.

هرا ازهملره   رای مقابله برا ورشکسرتگی بانرک   وضع ابیارهای حقوفی هایگیین ورشکستگی ب 

ها است. کشورهای پیشررفته دنیرا ازهملره    مسائ  ضروری برای اص ح فرآیند ورشکستگی بانک

هرا را تجربره   آمریکا، سوئد، انگلستان که تجربه بحران بانکی و روبرو شدن با ورشکستگی بانرک 

انرد و  هرا رسریده  ورشکسرتگی بانرک   اند، به نتیجه وضع فوانینی متفاو  و کرارا در صرور   نموده

 اند.بینی نمودههایی مث  ن اک بازسازی و ادغاک را در فوانین خود پیشح راه

ها نقرش حیراتی در افتصراد کشرور ایفراء      سو بانکدر حقوق ایران نیی با توهه به اینکه از یک 

اران و گرا هرا حقروق طیر  وسریعی از سرپرده     نماینرد و از سروی دیگرر، ورشکسرتگی بانرک     می

دهرد، لراا تصرویب فروانین خراص و پرایرش ابیارهرای حقروفی         طلبکاران را تحت تأثیر فرار می

گونره کره در ایرن    ها الیامی اسرت. همران  هایگیین ورشکستگی برای مقابله با ورشکستگی بانک

مقاله گفته شد، ن اک بازسازی باهردف ا راده بانرک ورشکسرته، ن راک اداره موفرت، ادغراک بانرک         

با بانک سالم و نهایتاً ن راک خریرد و پرایرش بانرک ورشکسرته از ابیارهرای هرایگیین         ورشکسته

توانند بررای کراهش ورشکسرتگی و    باشند که میورشکستگی و تصفیه اموال بانک ورشکسته می

ها مؤثر باشند و بره همرین دلیر  نیراز اسرت در      مقابله با پدیده توف  در ایفای تعهدا  مالی بانک

 شده و به مرحله اهرا درآید.فالب فانون وضع
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 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 منابع

 فارسی
هرای شرغلی:   نقرش ا تبرارا  برانکی در توسرعه فرصرت     » فاطمه، پاسبان،ق؛ بختیاری، صاد -

 (.8919، )1۴، شماره فصلنامه افتصاد کشاورزی و توسعه، «مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران

، «هرا ی شررکت کراربرد مردل آلرتمن در تعیرین وضرعیت ورشکسرتگ      »زاده، مهردی،  رسول -
 (.8911، )87۱سال سییدهم، شماره  ماهنامه تدبیر،

، 77شرماره   ،حسرابر  مجلره  ، «هرا مروری بر مبانی ن ری ن ار  بر بانرک »اله، سی ، ولی -
(8917.) 

ترأثیر سراختار سررمایه برانکی برر نقرش خلرق نقردینگی         » ماندانا، شاهچرا، مهشید؛ طاهری، -
 (.8939، )79، سال هشتم، شماره بانکی -های پولیوهشفصلنامه پژ، «ها در افتصاد ایرانبانک

 فصرلنامه  ،«ایرران  در هرا بانرک  ورشکسرتگی  ن راک  هایکاستی» محمد، سید نژاد، طباطبایی -
 (.8931، )8 شماره ،1۳ دوره ،خصوصی حقوق مطالعا 

زایری  تأثیر تسهی   برانکی برر اشرتغال   » پریسا، صمیمی، ، مهسا؛طیبی، سید کمی ؛ ساطعی -
 (.8913، )1، شماره فصلنامه پول و افتصاد، «ای افتصادی ایرانهبخش

های افتصادی فضرای  کنندها تبارا  بانکی و سایر تعیین» یاسر،  باسلو، طیبی، سید کمی ؛ -
 (.8911، )8شماره  ،فصلنامه پول و افتصاد، «وکار در ایرانکسب

اره موفرت واحردهای   اد»محمرد،   ورمییرار،  ، مرتضری؛ نیرا  یسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی -
های حقروق  پژوهش - لوک انسانی  فصلنامه مدر، «تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

 (.8911، )1، شماره 89، دوره تطبیقی

هرا بعرد از   اثرر کرارایی مردیریتی در کراهش هیینره     » مریم، زاده، سعید؛ م هری آوا، یسی -
، 78شرماره  طالعا  افتصادیِ کاربردی ایران، پژوهشی م -فصلنامه  لمی، «ها در ایرانادغاک بانک

(893۴.) 

 و متحرده ایراال   فرانون  در بازسرازی  نهراد  بررسری »کهنمرویی، اسرما ی ،    فنواتی، هلیر ؛  -
 شرماره  ،تطبیقری  حقروق  هایپژوهش -انسانی  لوک مدر  فصلنامه ،«ارفافی فرارداد با آن مقایسه

1( ،8913.) 
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