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Background and Aim: The growing importance of the role of 

banks and credit financial institutions in various aspects of 

economic life and the need for legal supervision and protection 

over them, has caused legislators to pay more attention to the 

rights governing their activities. Bankruptcy is one of the most 

important issues for banks and financial and credit institutions, 

which is discussed in this article. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical article 

using the library method to investigate the question. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: In jurisprudence, bankruptcy is referred to as 

bankruptcy and usury, which is reflected in the discussion of 

bankruptcy in Iranian law. In commercial law, the bankruptcy of 

banks is seen as the bankruptcy of other merchants or 

corporations, which does not explain the bankruptcy of banks 

and credit institutions. Differences in the concept of bankruptcy 

and the goals, performance and nature of banks with commercial 

companies are important issues that have been overlooked. 

Violations of the Commercial Code in the Draft Banking Law 

have been largely eliminated. The bill takes a more coherent and 

precise approach to the bankruptcy of banks and credit financial 

institutions. 

Conclusion: The draft banking law does not pay attention to 

international laws and therefore is not in line with the needs of 

international trade today. 
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در ابعاد مختلف  یاعتبار یها و مؤسسات مالروزافزون نقش بانک تیاهم زمینه و هدف:

گذاران ها، سبب شده قانوننسبت به آن یقانون تیو لزوم نظارت و حما یاقتصاد اتیح

از موضوعات  یکینظر داشته باشند. ها دقتآن تیبه حقوق حاکم بر فعال شیاز پ شیب

است که در مقاله حاضر تالش  یستگورشک یو اعتبار یها و مؤسسات مالمهم بانک

 .ردیقرار گ یشده مورد بررس

 یآورجمع یبرا یابوده و از روش کتابخانه یلیتحل یفیمقاله توص ها:و روش مواد

 .سؤال مقاله پرداخته است یها و بررسداده

 .شده است تیرعا یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا: یاخالق مالحظات

که در بحث  شودیم ادیتحت عنوان افالس و اعسار  یدر فقه از ورشکستگ :هاافتهی

 نییامکان تب ییمنعکس شده است. افالس و اعسار به تنها رانیدر حقوق ا یورشکستگ

 یورشکستگ ز،یرا ندارد. در قانون تجارت ن یاعتبار یها و مؤسسات مالبانک یورشکستگ

 شودیم ستهینگر یسهام یتجار یهاشرکت ایتجار و  ریسا یمثابه ورشکستگها بهبانک

. تفاوت ستین یاعتبار یها و موسسات مالبانک یورشکستگ تیکننده وضعنییکه تب

 یتجار یهاها با شرکتبانک تیو اهداف، عملکرد و ماه یدر مفهوم توقف و ورشکستگ

الیحه  سینوشیقانون تجارت در پ ضیشده است. نقا گرفته دهیاست که ناد یموارد مهم

نسبت  یترقیمنسجم و دق کردیمذکور، رو حهیرفع شده ال یادیقانون بانکداری تا حد ز

 .دارد یاعتبار یها و مؤسسات مالبانک یبه ورشکستگ

ها و بانک یخصوص ورشکستگالیحه قانون بانکداری در سینوشیپ :يریگجهینت

 یالمللنیب کردیاست اما رو یو نقط قوت متعدد ینوآور یدارا یو اعتبار یموسسات مال

 .رسدینمبه نظر  المللنیامروز تجارت ب یازهایجهت متناسب با ن نینداشته و از ا
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 مقدمه. 1

 یحقوق تیاست، شخص یانتفاع یابانک موسسه

اشخاص و  ریسا ینگینقد یآورجمع یدارد، برا

جامعه  یآن جهت رونق اقتصاد عیافراد و توز

و اداره پول را بر عهده  عیتوز فهیوظ ،کندیم تیفعال

 ی(. بر اساس قانون پول67، 1381 ان،ی)توتونچ دارد

 ،یر(، مؤسسات اعتبا31)بند ه ماده  کشور یو بانک

حق استفاده از  یمال ینهاد اقتصاد کیعنوان به

با اجازه و  ید ولـخود ندارن یراـعنوان بانک ب

در نقش واسطه  تواندیم یبانک مرکز دیدصالح

نقش  یفایکنندگان وجود او عرضه انیمتقاض نیب

 عیتوز یها در حجم و نحوهآن اتیو عمل ندینما

 هابانکاز موضوعات مهم  یکیاعتبارات مؤثر است. 

است.  یورشکستگ ،یو اعتبار یو موسسات مال

خصوص مبحث و به یقانون تجارت و بانکدار

با چرخه  یو تنگاتنگ میرابطه مستق یورشکستگ

صنعت  ر،یاخ یهاکشور دارد. در دهه یاقتصاد

شده که  یاساس یهادچار چالش یبانکدار

را به دنبال داشته است.  یبزرگ یاقتصاد یهابحران

مهم  گاهیمختلف از جا یدر کشورها اهبانک

ها آن یبرخوردار بوده و ورشکستگ یو مال یاقتصاد

تجار و  ریاز سا یاتر و گستردهبعاد و آثار متفاوتا

 ران،یا یدارد. در نظام بانک یو اقتصاد یفعاالن مال

 یو اعتبار یاز مؤسسات مال یبرخ یورشکستگ

 نگذاراباعث اعتراض سپرده 1396در سال رانیا

 گریو د رانیا یمؤسسات و تالش بانک مرکز نیا

بحران شد. بحران  نیحل ا یبرا یتیحاکم ینهادها

( 80ه )ده دهه قبل کیکه از  یمؤسسات مال

سود  شیبا افزا 1392شده بود تا سال  انینما

 ینوعگذاران بهسپرده شیبا افزا ،یبانک یهاسپرده

 سالاما از  کرد؛یخود را جبران م ینگیکمبود نقد

و  یمؤسسات مال ییدارا یاحتمال کسر 1392

 یو بانک مرکز هییقوه قضا یاز سو یاعتبار

 افتیدر یشد که موجب هجوم مردم برا یارسانه

 یخصوص ورشکستگشد. در شانیهاسپرده

 فاتیلأها تو بانک یو اعتبار یموسسات مال

د ـمحمدیجام شده است: سـان یددـمتع

نظام  یهایکاست ،یامقالهنژاد، در یطباطبائ

قرار  یرا مورد بررس رانیها در ابانک یورشکستگ

نسا دهیس (1394نژاد، ی)طباطبائ داده است

ساختار  ن،یقوان یحقوق یبه بررس ز،یمقدم نیواحد

و  یو موسسات مالها بانک یگذارهیو نحوه سرما

پرداخته  رانیها در حقوق ادر سهام شرکت یاعتبار

 الیدان نی(. همچن1398مقدم،  ی)واحد است

ها و بانک یاز ورشکستگ یادر مقاله ،یرینص

 یبه کفالت بانک یبا نگاه یو اعتبار یموسسات مال

 نیدر ا .(1400 ،و نصیری یری)نص اندبحث کرده

 یمقررات ورشکستگ یتالش شده به بررس مقاله اما

 یدر پرتو مبان یاعتبار یها و مؤسسات مالبانک

 تی. ماهودپرداخته ش رانیا ینظام حقوق یفقه

 سهیدر مقا یاعتبار یها و مؤسسات مالخاص بانک

 دیپرسش را پد نیا ،یاشخاص تجار ریبا سا

بر  یورشکستگ یابزار و قواعد عموم ایکه آ آورد،یم

فقه و حقوق  کردیاست، رو یجار زیحوزه ن نیا

ها و مؤسسات بانک یدر خصوص ورشکستگ رانیا

قانون  کردیرو یبه عبارت ست؟یچ یو اعتبار یمال

ها و مؤسسات بانک یتجارت نسبت به ورشکستگ

است؟ به منظور  نییچگونه قابل تب یو اعتبار یمال
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 یفیسؤال مورد اشاره ابتدا تالش شده تعر یبررس

ارائه شود،  یو اعتبار یروشن از بانک و موسسه مال

خصوص فقها در دگاهید لیسپس به تحل

 یکستگپرداخته شود. در ادامه از ورش یورشکستگ

از منظر قانون  یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانک

قانون نظام  کردیرو تیشده و در نها تجارت پرداخته

و  نییخصوص تب نیدر ا 1398مصوب  یبانک

 است. شده لیتحل
 

 ها. مواد و روش2

 یابوده و از روش کتابخانه یلیتحل یفیمقاله توص

سؤال مقاله  یها و بررسداده یآورجمع یبرا

 پرداخته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هاافتهی. 4

 ادیتحت عنوان افالس و اعسار  یفقه از ورشکستگ

 رانیدر حقوق ا یکه در بحث ورشکستگ شودیم

امکان  ییتنهامنعکس شده است. افالس و اعسار به

 یها و مؤسسات مالبانک یورشکستگ نییتب

 یورشکستگ ز،یرا ندارد. در قانون تجارت ن یاعتبار

 ایتجار و  ریسا یورشکستگمثابه ها بهبانک

که  شودیم ستهینگر یسهام یتجار یهاشرکت

ها و بانک یورشکستگ تیکننده وضعنییتب

. تفاوت در مفهوم ستین یاعتبار یموسسات مال

 تیو اهداف، عملکرد و ماه یتوقف و ورشکستگ

است که  یموارد مهم یتجار یهاها با شرکتبانک

قانون تجارت در  ضیشده است. نقا گرفته دهیناد

رفع  یادیالیحه قانون بانکداری تا حد ز سینوشیپ

 یترقیمنسجم و دق کردیمذکور، رو حهیشده ال

 یها و مؤسسات مالبانک ینسبت به ورشکستگ

 دارد. یاعتبار
 

 . بحث5

 یفقه نسبت به ورشکستگ کردی. رو1-5

و »سوره بقره،  280نظام حقوقی اسالم طبق آیه در

، در صورت «إن کانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلی مَیسَرَةٍ

اثبات ناتوانی بدهکار و احراز حسن نیّت وی، دارایی 

طور مساوی بین دین، به اتیاو به جز مستثن

 .شودیطلبکاران تقسیم م
 

 . افالس1-1-5

که  باشدیاَفلَس و اسم م یشهیبه فتحه، از ر فلس

 یعنیتوجه است. افالس قابل ییعدم دارا یدر معنا

از  زیمتراکم، و خود ن یو ونیکه د یفرد تیوضع

خرجش  یناتوان شده است؛ به عبارت نیبه د یوفا

 صادق قنیبی،و  )قلعجی از دخلش شده است شیب

؛ 53، 1960 ،یعسقالن ؛ ابن حجر350، 1988

)در  از باب افعال افالس .(361، 5، 1973 ،یکانشو

شدن است،  پولیب ی( و به معنادیمز یثالث یمعنا

اسم  یغهیو مفلس از افلس بفلس افالس، به ص

که  یکس یعنیافالس(  دیمز ی)ثالث فاعل، از مصدر

خود را از دست داده و دچار اعسار و  یهیسرما

 یمفلس به کس یشده باشد. از نظر فقه یتنگدست

 ونشیاو زائد بر د یهایکه بدهکار شودیاطالق م

بوده،  ناریدرهم و د یکه داراآن از پس رایباشد؛ ز

به نام فلوس است،  یارزشکم ینگینقد یاکنون دارا
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چون  ایاوست؛  یزیچیو ب یاشاره به نادار نیو ا

چون فلوس  یارزشیتصرف در اموال ب تیصرفاً اهل

بزرگ و با ارزش  تداراست و از انجام معامالرا 

آمده که صرفاً در یچون به حالت ایناتوان است و 

، 3، 1407 )جوهری، مالکش منحصر به فلوس است

 ی(. و چنانچه قاض361، 5، 1973 ،ی؛ شوکان1245

که او  شودیم ندا داده د،یحکم افالس را صادر نما

 (.959، 3، 1407 )جوهری، دچار افالس شده است

خصوص از امام صادق )ع( در یتیبه روا تیعنا با

، 11، 1414 ،ی)حر عامل امالقترادف افالس با 

از  یاری(، بس12 ،96، 1983 ،یمجلس؛ 107-108

، 2، 1999 ،ی)سمرقند یاشیاز جمله ع نیمفسر

(، که 315 تا،یب ،یطوس) یطوس خی(، ش291-290

 نیمفسر نیچنو هم باشندیمتقدم م یاز علما

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ  یفهیشر یهیآ ریتفس در ،یگرید

معنا  کی( امالق و افالس را به 151/انعام) مِنْ إِمْلَاقٍ

؛ 679، 1، 1372 ،یکاشان ضیاند )فآورده

 رسدینظر مبه کنی( ل172، 1، 1384 ،ییطباطبا

دچار افالس  شود،یگفته م یکسکه به یافالس وقت

درآمده که  یحالت هاست که شخص ب یشده زمان

دارا و  یکه شخصپس از آن اینداشته  یپول چیه

 قتیشده است، که حق یپولدار بوده دچار تنگدست

از  یبرخ یبه عسر است ول سریآن انتقال از حالت 

اند که نه اطالق کرده یاهل لغت، مفلس را به کس

از مردم  یکه مطالباتداشته و نه آن اریدر اخت ینیع

که آنچه  شودیگفته م یبه کس عاً شر یداشته ول

 ونشیخود داشته کمتر از د دیتحت استیالء و 

 باشد.

)به فتح دوم و سوم و تشدید الم( از فلس،  مفلس

 یاسم مفعول از باب تفعیل، کس سیتفل فلس،ی

از  یعنیاو داده شده  سیاست که حکم به تفل

 فیاست. در تعر دهیتصرف در اموالش ممنوع گرد

است  یمفلس در شرع کس»شده است:  انیمفلس ب

 یهیغالب شده و اموال او کفاف تأد ونشیدکه 

، 1990)ابن زهره(،  )حلبى «باشد نداشتهفروش را 

 یمفلس در شرع به کس»: نی(، همچن111، 15

وال او کفاف ـکه دیون او حال بوده و ام ندیگو

است که  یدر حال نیآن را نداشته و ا یهیتأد

 .«ندینمایطلبکاران، طلب خود را مطالبه م

که خوب مالش رفته و  یکس»: یعالمه حل دید از

 لیو مال او تبد ماندهیاو باق ارزشیاموال پست و ب

شرعاً به عهده  کهیو زیوف شده، درحال زیبه پش

ها را آن یهیکه در مقابل، کفاف تأد یاست و مال

که  یامر شامل کس نینداشته باشد، البته ا د،ینما

 ،ی)الحل «شودیباشد، م ادتریاز مالش ز شیبده

کامالً  یفیتعر زین ی(. قطب راوند219، 15، 1413

در کتاب  یحمزه ابن اسحاق حلب فیتعرمنطبق با 

 ن،یالد )راوندى قطب فقه القرآن ارائه نموده است

در کتاب جامع  یکرک (. محقق188، 15، 1405

معتقد است که:  ،یالمقاصد، در شرح نظم عالمه حل

 نیو ا ستی( مانع نی)عالمه حل شانیا فیتعر -1

 -2 باشد؛یهم صادق م هیبر کودک و سف فیتعر

بر اجماع فقها به حکم حاکم شرع تفلیس مفلس بنا

پس از  یلیحجر به اموال تحصشمول  -3است؛ 

 ی)کرک داده شده است یتسر زیصدور حکم ن

در  یبحران (. محقق223، 5، 1414 )محقق ثانى(،

)به  یلغو ییمفلس آن را در دو سطح معنا فیتعر
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)به فتح الم( مدنظر قرار داده  یکسر الم( و شرع

 ناریدرهم و د لیکه مال با ارزشش از قب یاست: کس

 ماندهیاو باق ارزشیب یهارفته و فقط پول نیب از

شده که  صورت مفلس از فلس گرفته نیاست. در ا

الزم  یغهیمفرد فلوس است. افلس الرجل به ص

که او  یلذا زمان ست،)به کسر الم( ا همان مفلس

است که  یمثل وقت شودیم یوضع نیدچار چن

 لیذل یبه معنا نیاذل الرجل که ا دیبگو یکس

 نیجمله بد یجا معنانی. پس در اباشدیم دیگرد

شد،  ارزشیب یهاپول یشکل خواهد بود که دارا

بود. لذا، از حالت  یپس از آن که شخص مال دار

 یشرع یدر معنا ،پسر به عسر در آمده است. اما

التصرف است که ممنوع ی)به فتح الم(: کس مفلس

 شودیگفته م که یدر اموال خود شده، و در هنگام

شرع  است که حاکم یوقت ساً،یتفل یفلسه القاض

گفته شده و به  یحکم به افالس او داده است، به و

که او مفلس شده است و  شودیم یمردم معرف

 یآن است که: او کس نجایدر ااصطالح  نیمنظور از ا

 یادا یاموالش برا که یاست که بدهکار است درحال

(، 281، 2، 1405 ،ی)بحران ستین یاو کاف نید

 یکس هانیمفلس را در عرف فق زیحنابله ن

 .از مالش باشد شیاو ب ونیاند که ددانسته

گونه که صاحب جواهر معتقد است: مفلس همان

است  یریعبارت از فق یلغو ی)به کسر الم( به معنا

که اموال با ارزش خود را از دست داده و اموال 

است اما مفلس )به فتح الم(  ماندهیاو باق ارزشیب

است که مفلس قرار  یعبارت از کس یفقه یبه معنا

منع  والشکه از تصرف در ام یداده شده به نحو

مشهور  ی(. رأ184، 4، 1404،ی)نجف شده است

 کسانیخصوص  نیمذاهب در ا ریو سا عهیش یفقها

(. 47، 3، 1409 ،یگانی)گلپا رسدینظر مبه

معاصر  یفقها از یکیاز  یکه وقت یاگونهبه

 یصرفاً معنا یو شود،یخصوص مفلس سؤال مدر

که  یکس یعنیکه: مفلس  کندیم انیآن را ب یفقه

به حکم حاکم شرع  نش،یجهت قصور مال او از دبه

 است. دهیممنوع از تصرف در اموالش گرد

ذکر است که در  چه گفته شد الزم بهآن لیتحل در

به تاجر ندارد و نسبت به تمام  یفقه افالس اختصاص

و  ینظر یخصوص مبنادر شود،یاجرا م نیونیمد

 ای دولت در امر عجز ایفلسفه دخالت حاکم 

و  نیفقها در باب د هیکل نیاستنکاف از پرداخت د

 یحت ودارند  دیتأک نیقرض و افالس بر وجوب ادا د

منزله سارق نداشته باشد به نیادا د تیکه ن یونیمد

مبناست که وجوب و لزوم  نیو بر هم دانند،یم

است و  یاز مسلمات شرع گرانیپرداخت حقوق د

امتناع ورزد حاکم  نیاز ادا د ونیکه مد یدر صورت

 یبرا یشخص یزمان کند،یاقدام م یاز و تیبه وال

چون  اشنوادهخا ایخود  یضرور حتاجیما نیتأم

ه ـمعامل ای ردـیگیرض مـه و درمان، قـمعالج

به جهت  دیو در سررس شودیانجام م یدارمدت

را ندارد،  یقدرت پرداخت بده ،یعدم تمکن مال

 نیتأم یبرا یگرصنعت ای یتاجر یگاه نیهمچن

 التیتسه شیخو یدیتول ای یاقتصاد تیفعال یمال

دهد و تا می انجام دارمدت لهمعام ای کندیاخذ م

سرقت،  ،یچون آتش سوز یدر اثر حوادث دیسررس

و قدرت  دهدیخود را از دست م ییتصادف، دارا

گروه به  نیخود را ندارد که خود ا یپرداخت بده

 ی: دسته نخست کسانشوندیم میدو دسته تقس
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 دایپ یتمکن مال یبعد از مدت دیکه شا باشندیم

و دسته  درا داشته باشن یکنند و توان پرداخت بده

آنان  یهستند که انتظار تمکن مال یدوم کسان

 .رودینم

 

 . اعسار2-1-5

آمده است. با  نیدر مبحث عجز از پرداخت د اعسار

مربوط  یهاهمه، هرچند فقها عموماً در بحث نیا

اند، غالباً کرده فیبه حجر یا افالس، افالس را تعر

حجر یا  یهاعبارات در بحث یاعسار را صرفاً برخ

 فیکه تعر زین یمحقق بحران یاند و حتافالس آورده

آن را در  نموده،از آن ارائه  یمستقل و مشخص

آورده است. محقق  نیعوض طیمبحث بیع و شرا

 یونیمد»کرده است:  فیتعر نیچناعسار را  یبحران

 نید یهیتأد یبرا ن،ید اتیاز مستثن شیب یکه مال

 (.448، 18، 1405 ،ی)بحران «خود ندارد

اعسار در کتب لغت، عسر را  یلغو یشهیذکر ر در

درخواست  یاز شخص یاند. وقتدانسته سری ضینق

 نیباشد، اصوالً ا قیو ض یتنگگردد و آن شخص در 

و  یلغو ثی( است. عسر از حسریحالت عسر )ضد 

، 1، 1387 ،ی)طوس است یدشوار یبه معنا یادب

 یفقها(. تنها دو تن از 64، 1415 ،؛ احمد150

 -27، 9، 1412 ،یلی)اردب یلیمحقق اردب عه،یش

، 18، 1405 ،ی)بحران ی(، و محقق بحران274

اند که امام گذشته فرق(، بین معسر و مفلس 448

، 4، 1400 )اإلمام أحمد المرتضى، یمرتضاحمد 

است.  یهم رأ شانیبا ا زین هیدیز ی(، از فقها277

 نیب یفقه یدر مذاهب خمسه انیفقه ریاما، سا

اند. جالب آنکه نگذاشته یدو اصطالح فرق نیا

مفلس و معسر در کتب شرح االزهار، و  فیتعر

معنا  نیبد ریمغا گریکدیکامالً با الحدائق الناضرة 

 ییمفلس با معسر دارا ف،یتعار نیاز ا یکیکه در 

، 1405 ،ی)بحران است نید اتیمنحصر به مستثن

 اتیعالوه بر مستثن گر،ید فی( و در تعر448، 18

 هیکفاف تأد یدارد ول ییمعسر دارا ایمفلس  ن،ید

، 4، 1400 )اإلمام أحمد المرتضى، کندیرا نم نید

 یهیکه آمعاصر با اعتقاد به آن یاز فقها یکی .(277

 ی( مشمول معسر و مفلس280/)بقره یقرآن یفیشر

که از تصرف در  داندیم یاست، مفلس را مال ندار

 داندیم یاما معسر را کس شودیاموال خود منع م

او  یندارد و لذا صدور حکم حجر برا یکه اصوالً مال

به او مهلت  دیخواهد بود؛ پس با تیموضوعفاقد 

 (.78، 1381، ی)مرعش دار شودداد تا مال

دو  یکسانیبر  یفقها مبن مشهور ینظر به رأ با

ها که با آن رسدینظر ماصطالح اعسار و افالس، به

 یها بر تساوآن یوجود ندارد و رابطه یزیوجه مم

 زیآن ن یلغو یشهیاستوار است، خصوصاً آنکه ر

 دو مفهوم دارد. یکسانیداللت بر 

 قبل از تصویب نخستین مقررات تجاری مصوب تا

ه.ش در ایران، کلیه بدهکارانی که در  1303

مشمول احکام  شدند،یپرداخت دیون خود ناتوان م

افالس بودند. ولی با وضع قانون افالس و اعسار 

ه.ش تجّار مشمول مقررات افالس و  1310ب مصو

قانون اعسار قرار گرفتند. این رویه  غیرتجّار مشمول

ه.ش  1311 در تاریخ کهنیادامه داشت تا ا

گذار ایران متاثر از افالس و اعسار در فقه، قانون

مقرراتی را با اقتباس از نظام حقوق فرانسه، در مورد 
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اإلجرا ورشکستگی وضع نمود که هنوز الزم

 .باشدیم

 

ها و بانک ی. مقررات حاكم بر ورشکستگ2-5

 در قانون تجارت ياعتبار یمؤسسات مال

شرکت  یها نوعقانون تجارت، بانک 2ماده  مطابق

 کردیبا رو (. در ارتباط1) 1شوندیمحسوب م یتجار

ها و بانک یبه بحث ورشکستگ رانیا ینظام حقوق

نظام  کیگفت که  دیبا یو اعتبار یمؤسسات مال

خصوص وجود دارد که از  نیدر ا یعام ورشکستگ

خصوص در یها و مؤسسات مالبانک ثیح نیا

امور ورشکسته تابع  هیو تصف یورشکستگ دقواع

 هیقانون تجارت و قانون اداره تصف ؛یتجار نیقوان

 .انددهیگرد یامور ورشکستگ

با توجه به ماده  یاعتبار یو مؤسسات مال هابانک

و اشتغال به  یبانک اتیو دو قانون تجارت، عمل کی

 زیو تم یمعامالت تجار قیاز مصاد یکیعنوان آن به

. بند شودینظر گرفته م (، دریتاجر )شرکت تجار

کشور مقرر داشته  یو بانک یقانون پول 31الف ماده 

 یشرکت سهام ورتصبانک فقط به لیاست که تشک

مطابق قانون اصالح  نیاست. همچن ریپذعام امکان

( و 5امه چهارم توسعه )ماده از قانون برن یمواد

 ،یاصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یهااستیس

 یو اعتبار یو مؤسسات مال یردولتیغ یهابانک»

 
 یا خرید -1: است ذیل قرار از تجارتی معامالت»: تجارت قانون 2 ماده 1

 تصرفاتی اینکه از اعم اجاره یا فروش قصد به منقوض مال نوع هر تحصیل

 آب یا خشکی راه از نقل و حمل به تصدی -2. باشد نشده یا شده آن در
 کاری العمل حق یا داللی عملیات قسم هر -3. باشد که نحوی هر به هوا یا

 برای که تأسیساتی نوع هر به تصدی همچنین و عاملی یا و( کمیسیون)

 پیدا یا ملکی معامالت تسهیل قبیل از شودمی ایجاد امور بعضی انجام
 کار به و تأسیس -4. غیره و ملزومات رسانیدن و تهیه یا خدمه کردن

 یعام و تعاون یسهام یها... صرفاً در قالب شرکتو

 کهنیو مضافاً ا« هستند تیعام مجاز به فعال یسهام

مؤسسات  تیو نحوه فعال سیوفق مقررات تأس

به  یبانکریغ یمؤسسات اعتبار ،یربانکیغ یاعتبار

 تیو فعال شده سیتأس یصورت شرکت سهام

 (.53، 1394 ،یانی)کاو ندینمایم

در قالب  یو اعتبار یمؤسسات مال که جاآن از

 یبررس یبرا شوند،یم سیتأس یسهام یهاشرکت

 دیمؤسسات، نخست با نیا یبحث ورشکستگ

 یهاشرکت یقواعد ورشکستگ یکل تیوضع

 .میینما یابیرا در قانون تجارت ارز یسهام

عنوان اشخاص مشمول تعریف تاجر در به هاشرکت

شوند. به  یدچار ورشکستگ توانندیقانون تجارت، م

قانون تجارت، معامالت  3ماده  4موجب بند 

 نیبه اعتبار تاجر بودن ا یتجار یهاشرکت

با  نی. بنابراشودیمحسوب م یها، تجارشرکت

 یهاقانون اقسام شرکت نیا 412 توجه به ماده

قانون مشمول مقررات  نیا 20 ادهموضوع م

قانون  413 خواهند بود. مطابق ماده یورشکستگ

که تاجر دچار وقفه در پرداخت  یتجارت، در صورت

 خیظرف سه روز از تار ست،یبایخود شود، م ونید

مت توقف، نسبت به اعالم توقف نزد دادگاه محل اقا

 ذکر انی. شادیشرکت اقدام نما یخود )مرکز اصل

شرکت  رانیشرکت توسط مد یرشکستگاست که و

. نباشد شخصی حوائج رفع برای اینکه بر مشروط کارخانه قسم هر انداختن

. عمومی هاینمایشگاه قسم هر به تصدی -6. حراجی عملیات به تصدی -5

 بین اینکه از اعم برواتی معامالت -8. بانکی و صرافی عملیات قسم هر -7
 کشتی -10 بحری غیر و بحری بیمه عملیات -9. باشد تاجر غیر یا تاجر

 معامالت و خارجی یا داخلی کشتیرانی و کشتی فروش و خرید و سازی

 .«آنها به راجعه
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. عالوه بر آن، طلبکاران شرکت و شودیاعالم م

را به  یورشکستگ یدعو توانندیم زین العمومیمدع

 .1ندیشرکت، اقامه نما تیطرف

قانون تجارت، صراحتاً  1347 حهیال 143 در ماده

و نحوه  یسهام یهاشرکت یورشکستگبه موضوع 

ماده  نیشده است. ا اشاره یصدور حکم ورشکستگ

که شرکت ورشکسته  یدر صورت»: داردیمقرر م

شرکت  ییپس از انحالل معلوم شود که دارا ایشود 

دادگاه  ستین یآن کاف ونید هیتأد یبرا

 کیهر  نفع،یهر ذ یبه تقاضا تواندیم دارتیصالح

شرکت  یرا که ورشکستگ رعاملیمد ایو  رانیاز مد

از انحاء  یشرکت به نحو یینبودن دارا یکاف ای

متضامناً به  ایمعلول تخلفات او بوده است منفرداً 

 ییکه پرداخت آن از دارا یونیآن قسمت از د هیتأد

ماده  3د بن. «دیمحکوم نما ستیشرکت ممکن ن

 هیاز موارد انحالل و تصف یکی زیالیحه مزبور ن 199

کرده است  انیآن ب یرا ورشکستگ یرکت سهامش

انحالل شرکت در »: داردیمقرر م 200 و در ماده

تابع مقررات مربوط به  یصورت ورشکستگ

 زیقانون ن نیا 203در ماده «. است یورشکستگ

امور شرکت  هیتصف کهنیشده است بر ا حیتصر

تابع مقررات مربوط به  یورشکستگ مورددر  یسهام

 رالذکر،یواقع حسب مقرره اخاست. در یورشکستگ

 یقانون هیتصف قیفقط طر یسهام یهاشرکت یبرا

 رشیپذ مورد یقرارداد هیاست و تصف شده رفتهیپذ

روش  ینیبشی(. و لذا پ45، 1385 ،ینی)اسک ستین

شرکت که در ماده  به موجب مفاد اساسنامه هیتصف

 
 قانون تجارت 415ر.ک ماده  1

خصوص تجارت عنوان شده است، در نونقا 218

 است. نشده رفتهیپذ یسهام یهاشرکت

 

 بانک ی. اعالم ورشکستگ1-2-5

 ن،یدارد. بنابرا یجنبه اعالن ،یورشکستگ

اعالم  ،شده تاجر را که قبالً حادث یورشکستگ

کاشف از  یحکم ورشکستگ گرید انیب . بهدینمایم

توقف، ورشکسته بوده  خیآن است که تاجر از تار

 خیصورت، تمام معامالت تاجر از تار نیاست. در ا

 اللزوم عدم دخالت تاجر در امو لیبه دل دیتوقف، با

خود و با هدف حفظ حقوق طلبکاران، مشمول 

باشد که نسبت به معامالت تاجر  یهمان حکم

 رفتهیپذ یورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگ

قانون تجارت، اعالم  413. مطابق ماده شودیم

بانک ورشکسته انجام  یاز سو دیبا یورشکستگ

روز از  3در ظرف  دیتاجر با»اساس  نیشود. بر ا

تعهدات  ریسا ایقروض  هیوقفه که در تأد خیتار

او حاصل شده است توقف خود را به دفتر  ینقد

محل اقامت خود اظهار نموده صورت  تیمحکمه بدا

ر خود را به دفت یدفاتر تجارت هیو کل ییحساب دارا

 «.دینما میتسل محکمه مزبور

اعالم  دیتاجر با نکهیبر ا زین 415بند الف ماده  در

شده است. در ماده مورد  دیکأکند ت یورشکستگ

تاجر  یدر اعالم ورشکستگ افراد دیگریاشاره البته 

اند: شده نییتع سمتیذ یبانک دارا نجایو در ا

در موارد  تیتاجر به حکم محکمه بدا یورشکستگ»

خود تاجر.  اربر حسب اظه (الف :شودیاعالم م لیذ

چند نفر از طلبکارها.  ای کی یموجب تقاضابه (ب
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 یاز موارد یکی .«العمومیمدع یبر حسب تقاضا( ج

 دـتوانیون تجارت نمـقان رسدینظر مهـکه ب

و  یها و موسسات مالبانک یکننده ورشکستنییتب

نکته است که بر اساس قانون  نیباشد، هم یتبارعا

چند از نفر از طلبکاران،  ای کی یتجارت، به تقاضا

در  نیبانک وجود دارد. ا یامکان اعالم ورشکستگ

 انیمشتر ادیز اریاست که با توجه به تعداد بس یحال

 نیها در اقتصاد کشور، چنبانک و نقش مهم بانک

 .باشدینم حیطلبکاران صح یبرا یاریسمت و اخت

 

 ي. مرحله بازساز2-2-5

 بانک ورشکسته مطابق قانون تجارت صرفاً یبازساز

. بر شودیانجام م یانعقاد قرارداد ارفاق قیاز طر

 یقرارداد ارفاق»قانون تجارت:  418اساس ماده 

عالوه که الاقل نصف به شودیمنعقد م یفقط وقت

 هیربع از کلنفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه کی

فصل ششم  زکه مطابق مبحث پنجم ا یمطالبات

موقتاً قبول گشته است  ایشده  قیو تصد صیتشخ

در آن قرارداد شرکت نموده باشند واال بالاثر خواهد 

 اریها بستانکاران بسبانک نکهیبا توجه به ا«. بود

نفر  ونیلیها مها بعضاً به دهدارند و تعداد آن یادیز

ها بانک یبرا یامکان انعقاد قرارداد ارفاق رسدیم

حضور و  یبرا یمکان یحت رایست زیمتصور ن

 یتعداد از بستانکاران و امضا نیا یریگمیتصم

قانون  835قرارداد وجود ندارد. بر اساس ماده 

سازمان  صیبه تشخ یکه تاجر یتجارت، درصورت

دارد هرچند از  یتجار تیامکان ادامه فعال یبازساز

 یول بازسازخود ناتوان است، مشم ونیپرداخت د

 .شودیم

 هی. تصف3-2-5

امور  هی( قانون تجارت تصف427) اساس ماده بر

ورشکسته مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم 

به  هیمدیر تصف نییخواهد بود که ازجمله آن تع

 تیخاتمه فعال یبرا ییانجام اقدامات اجرامنظور 

(. مطابق 45، 1392 الن،یگ انیزی)عز شرکت است

قانون، عضو ناظر مکلف به نظارت در  نیا 428ماده 

آن  انیو سرعت جر یامور راجع به ورشکستگ دارها

است. عضو ناظر مطابق مفاد قانون تجارت در برابر 

طلبکاران، تاجر  ه،یتصف ریمد ،ییمقامات قضا

را بر عهده دارد؛  یفیورشکسته و اشخاص ثالث وظا

امور  هیرکن تصف نیتربتوان گفت مهم دیاما شا

 طوراست. در واقع، همان هیتصف ریکسته، مدورش

در صورت  کهنیبه ا تیکه عنوان شد با عنا

مطابق مفاد  هیامور تصف یشرکت سهام یورشکستگ

 هیو امور تصف یخصوص ورشکستگقانون تجارت در

خواهد بود لذا دادگاه صادرکننده حکم 

 نیخواهد کرد. ا نییرا تع هیتصف ریمد ،یورشکستگ

 ینیبشیقانون تجارت پ 440ماده  یموضوع ط

در فصل ششم باب  هیتصف ریمد فیظااست. و شده

 دهیگرد نیقانون تجارت در پنج مبحث مع ازدهمی

 هیتصف ریکه مد یذکر است، در صورت انیاست. شا

 تواندیمواجه شود م یبا مشکل فشیوظا یدر اجرا

مراجعه و از قاعده  هیبه مقررات قانون اداره تصف

 هیتصف ریمد ن،یوحدت مالک استفاده کند. همچن

نامه امور خود تابع نظام فیوظا یدر اجرا

، 1388 ،ینی)اسک قانون تجارت است یورشکستگ

 یهاخصوص شرکتگفت در دی(. در مجموع با17

 یبر امور ورشکستگ قواعد و مقررات حاکم ،یتجار
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است که در مبحث  یطیهمان ضوابط و شرا

قانون تجارت،  575 یال 412مواد  یط یورشکستگ

 24 مصوب یکستگامور ورش هیقانون اداره تصف

قانون اداره  نامهنییآ نیو همچن 1318 رماهیت

عنوان  1318مصوب سال  یامور ورشکستگ هیتصف

که  یاقدامات هیاساس، کل نیاست و بر ا دهیگرد

انجام شود، اعم از  دیها باشرکت یدرباره ورشکستگ

تعیین مدیر  ،یاعالم توقف و صدور حکم ورشکستگ

شرکت  یورشکستگ رتصفیه و عضو ناظر و ارجاع ام

 ،یامور ورشکستگ هیاداره تصف ایبه سازمان و 

ه، ـوالن مربوطـوه اقدامات مسئو نح تیفیک

و تعهدات شرکت  هاییاز اموال و دارا یبردارصورت

اموال و اسناد و اطالع به  ینگهدار یو چگونگ

اموال  هیکل یآورطلبکاران و بدهکاران و جمع

مطالبات و  صولشرکت اعم از منقول، وجوه نقد، و

علیه شرکت  ایکه له  یمدارک ریاخذ اسناد و سا

است و فروش اموال و دعوت از مجمع طلبکاران و 

اموال بین طلبکاران و اعالم  میو تقس یقرارداد ارفاق

 یبیهمان ترتشرکت، اصوالً به یشکستگخاتمه ور

الذکر فوق نیاست که درباره تجار ورشکسته در قوان

 است. شده انیب

 

قانون تجارت نسبت به  کردی. نقد رو4-2-5

و  یها و مؤسسات مالبانک یورشکستگ

 ياعتبار

است که در قانون تجارت مصوب  نیامر ا تیواقع

برخورد با مسئله توقف و  رامونیپ 1311

 تیخاص فعال یهایژگیو نیبد یبانک یورشکستگ

توجه قرار  در آن مورد یصورت تخصصبه یبانکدار

قانون مذکور به مسئله امکان  ینگرفته است. از طرق

ندارد و اساساً با  یتوجه یو فصل توقف بانکحل 

خصوص اعالم به برخورد قاطع در جهتو

حل و فصل  یندهایفرآ یرا برا یمجال ،یورشکستگ

باب  زین 1398در سال  نی. همچنردیگینظر نمدر

و قسمت اول از چهار قسمت  «یتجار یقراردادها»

( ماده قانون تجارت در مجلس 1261) یاصل حهیال

ماده از قانون  331شد که بر اساس آن  بیتصو

اصالحات  اتییجز یتجارت اصالح شدند. بررس

 دیجد یمواد قانون دهدینشان م زین دیجد

 نیها در او توقف بانک یخصوص ورشکستگدر

به  دیموضوع با یبررس یقانون وجود ندارد و لذا برا

از آن به  شیمراجعه کرد. پ یخاص بانک نیقوان

ر  نییقانون تجارت در تب یهاییخالء و نارسا

 یو اعتبار یمال مؤسساتها و بانک یورشکستگ

 .شودیپرداخته م

 

 یمفهوم توقف و ورشکستگ زیتما. 1-4-2-5

که  ندیگویورشکسته م یعرف جامعه به شخص در

 نیکه ا یخود ناتوان باشد در حال ونیاز پرداخت د

گذار دارد. قانون یگرید یمفهوم در حقوق معنا

را  یقانون تجارت ورشکستگ 412در ماده  رانیا

 ایتاجر  یورشکستگ»کرده است:  یمعرف نیچننیا

 هک یوجوه هیتوقف از تأد جهیدرنت یشرکت تجارت

 یاصالح حهیدر ال. «شودیست حاصل مبر عهده او

است:  شده نیتدو گونهنیا 835قانون تجارت، ماده 

خود را ندارد  ونیپرداخت د ییکه توانا یتاجر»

قادر به ادامه  یسازمان بازساز صیبه تشخ ،یول

قرار  یاست مشمول بازساز یتجارت تیفعال
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 داختمذکور، توقف تاجر در پر حهیدر ال. «ردیگیم

که تاجر ورشکسته است.  ستین یمعن نیبه ا ونید

درباره امکان  837خصوص مطابق ماده  نیدر ا

. مطابق ماده شودیم یریگمیتصم یتجار یبازساز

از  یکیبا درخواست  صیتشخ تأیه»مذکور: 

تاجر از پرداخت  یخصوص ناتواندر ر،یاشخاص ز

 یشمول بازساز نیآن و همچن خیتوقف و تار ون،ید

وصول  خیماه از تار کیظرف  ،یورشکستگ ای

 تأیکه ه ی. در صورتردیگیم میدرخواست، تصم

را احراز نکند با صدور سند  یمذکور امکان بازساز

پرونده را جهت صدور حکم  یعدم امکان بازساز

 .«دهدیبه دادگاه صالح ارجاع م یورشکستگ

مفهوم و  کهنیبر ا دیبا تأک سندگانینو یبرخ

مفاهیم  نیترزیبرانگتوقف از چالش تیماه

اند که هرگونه است، گفته رانیا یورشکستگ

درباره حدود و  یریگسخت ای یریگآسان

 یاجتماع جیمفهوم، آثار و نتا نیا یهامؤلفه

تفسیر موسع توقف،  ای یریگدارد. آسان یشماریب

از  یاریشدن شمار بس قلمدادموجب ورشکسته 

 یریگسخت ایو  شودیم یاقتصاد یهابنگاه ایتجار 

 یتفسیر مضیق آن سبب دامن زدن به ورشکستگ ای

، صراف ییمای)س شودیطلبکاران م انیپنهان و ز

1397 ،212.) 

از توقف به  یفیهر حال، قانون تجارت اگرچه تعر به

خود را به آغاز  لیتما یلیکن به نحو دهدیدست نم

محض وقوع توقف به یبحران ورشکستگ تیریمد

و تعیین توقف  فیدر تعر ن،ینشان داده است. بنابرا

بهره جست که اوالً مداخله وسیع  ییهااز مؤلفه دیبا

را  یرشکستگاز صدور حکم و یناش نهیو پرهز

توقف  یرا برا ییهاشاخص و دوماً دینما هیتوج

 یریگاندازه کند که نسبت با سرعت قابل فیتعر

طور اساس ممکن است توقف را به نیباشد. بر ا

عدم تعادل مستمر »: میکن فیتعر نیخالصه چن

(. پس 124، 1394، یانی)کاو «بنگاه نهیهزدرآمد و 

 یتجار یتشرک ایتاجر  گفت توقف، حالت توانیم

)و نه دفعتاً( در  طور مستمراست که در آن به

با مالحظه درآمدها، عدم  هایپرداخت بده تیوضع

 .شودیم جادیتعادل ا

 یاصطالح ورشکستگ فیحال در مقام تعر نیهم در

( از 1است که  یتاجر تیشده است، وضعگفته 

که توقف نی( ا2خود متوقف شود؛  ونیپرداخت د

دادگاه صالح اعالم شده باشد. ماده مزبور توسط 

مراتب باال را قبول  حاًیتلو زیقانون تجارت ن 412

 (.237، 1382 ،یلنگرود ی)جعفر کرده است

 یورشکستگ رانیدر قانون تجارت ا ر،یهر تقد به

که مالحظه  طورنشده است لیکن همان فیتعر

تحقق و حصول  یشرط الزم براصرفاً به شود،یم

 فینمونه از تعر کیعنوان آن اشاره شده است. به

 یدر راهنما ،یسند تجار کیدر  یورشکستگ

و دو( سال  کی)قسمت  ترالیآنس یگذارقانون

: شودیم فینحو تعر نیبه ا یکستگ، ورش2005

ناتوان از  یصورت کلبدهکار به کیاست که  یزمان

اند )زمان شود که قابل مطالبه یونیپرداخت د

و  ونیکه د یزمان ایاست(،  دهیها رسآن دیسررس

 اشییاز ارزش اموال و دارا ونیمد یتعهدات مال

، 1394 ،یخسروانو  ییوشانلوی ی)نور دیتجاوز نما

67.) 



 119 / و همکاران مشیدیج                                                      ها و مؤسسات مالی اعتباری ... مقررات ورشکستگی بانک

 
 

با  یاصطالح ورشکستگ فیدر تعر رسدینظر مبه

را  یورشکستگ دیآن از توقف، با زیمالحظه تم

 جهینتدانست که در یتجار یشرکت ایتاجر  تیوضع

و به  شودیو تعهدات او حاصل م ونیتوقف از اداء د

اصوالً  نیبنابرا انجامد؛یم یاعالم حکم ورشکستگ

 مممکن است توقف از پرداخت منجر به اعال

 نشود. یورشکستگ

خاص  تیوضع کی قتیدر حق یورشکستگ

حل راه کی یمعنا که ورشکستگ نیبد باشدیم

وقف است. ـت تیو فصل وضعل ـح یبرا یقانون

خصوص موجود در فیاالظاهر با توجه به تعارعلى

 یدو واژه رسدینظر مو توقف به یورشکستگ

 نیب که یدارند درحال یمشابه باًیتقر یمذکور معان

 حیتوض نیوجود دارد. با ا تفاوتمذکور  یدو واژه

بودن  شتریب تیوضع یایکه گرچه هر دو واژه گو

اما مفهوم  هاستییحجم تعهدات نسبت به دارا

و  شودیخاص اطالق م یمال تیوضع کیتوقف به 

بوده که  یمفهوم حقوق کیناظر بر  یورشکستگ

 منشاء آن قانون است.

 لیمنظور اصالح و تبدبه یاقدامات دیاز توقف با پس

بانک و به  تیاز خاتمه فعال یریجلوگ یبرا تیوضع

 انیاز ورود ضرر و ز یریمنظور جلوگتبع آن به

. ازجمله ردیگذاران صورت پذبه سپرده یو مال یمدن

سربار و  یهانهیکاهش هز ،ینگینقد جادیا

و  یجار یهایخصوص بدهمجدد در یمذاکره

توقف  تیوضع جادی. در عمل اهایبازپرداخت بده

 یجهیو فصل را به دنبال دارد که نتطرح حل  کی

اقدامات  قیآن برطرف شدن مسئله توقف از طر

بانک متوقف است.  تیاتمام فعال ایمختلف و 

موفق  اتیعمل کیرخداد اشاره به  یورشکستگ

و حالت خاص از طرح حل  کیاست. که  یدادرس

که توقف  حیتوض نیتوقف است. با ا یئلهفصل مس

و فصل است؛ حل قابل  یمختلف یهابانک به روش

 قیدق یبرنامه قیمنابع، از طر یرونیب قیازجمله تزر

 کی ی. ورشکستگیو ورشکستگ یمال یاقتصاد

که  یو فصل توقف بانک است. زمان روش حل

و فصل توقف وجود نداشته  حل یبرا یگریحل دراه

 انیب گری. به دشودیمطرح م یرشکستگباشد و

و فصل توقف  حل یحل براراه نیآخر یورشکستگ

 است.

 

 يهاشركت گریها با د. تفاوت بانک2-4-2-5

 يتجار

به  یبانکریغ یهاها از شرکتبانک یورشکستگ

 یابیو مشکالت ارز یاطالعات صیاز نقا یقیتلف لیدل

ها تفاوت نیمتفاوت هست؛ چند مورد از ا ،ییدارا

و  ی. ساختار مالردیگیم رقرا یبحث و بررس مورد

 یهابانک با شرکت یهایو بده هاییدارا بیترک

 ارزش نییعلت تع نیمتفاوت بوده به هم یعاد

با  سهی، در مقاها در زمان توقفبانک یهاییدارا

که  حیتوض نیها دشوار است. با اشرکت گرید

هجوم  لیدلورشکسته به یهابانک یآت یهایبده

حال  نیوجوه خود به د افتیدر یگذاران براسپرده

و ارزش حقوق صاحبان سهام به سطح  لیتبد

 یآت یدنق اناتیو جر هایینسبت به دارا یترنییپا

و  هاییدارا نیو باعث عدم تعادل ب افتهی کاهش

ها که بانک یبعد یژگی. وشودیبانک م یهایبده

 یتجار یهاشرکت گریها با دبانک زیسبب تما
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 نیها است با ابانک ییدارا تیعدم شفاف شودیم

 یبرا ییهاها در قالب وعدهکه خدمات بانک حیتوض

ها که آن ینمع نیهستند به ا یآت یاپرداخته

رشد  ایها مشکالت خود را با پرداخت وام توانندیم

باال به  یپرداخت سودها قیها از طرسپرده

 یترازنامه مخف یاندازه شیگذاران و افزاسپرده

 (.93 ،1398، و همکاران یتفرش یسائی)ع کنند

 نیا است. به یدشوار سالمت بانک امر صیتشخ

مراجع، ناتوان  ریگذاران، ناظران و ساکه سپرده علت

اقالم داخل و خارج ترازنامه  قیدق یابیاز اطالع و ارز

ها با بانک یورشکستگ گریها هستند. تفاوت دبانک

 یورشکستگ یهانهیدر هز یتجار یهاشرکت گرید

برابر  نیبانک چند کی یهیتصف یهانهیهز باشدیم

امر سبب  نیاست و ا یتجار یهاشرکت گرید

آن نباشد  نیقادر به تأم یکه بخش خصوص شودیم

واجب گردد.  یدولت ای یعموم یو دخالت نهادها

گذاران، حفاظت از منافع سپرده یها برادولت

و  یبانک یاعتماد عموم به سالمت شبکه نیتأم

 یکه برا شوندیم نیمجبور به پرداخت وجوه سنگ

 اضتیر یهااستیس یستیجبران آن وجوه با

 را اجرا کنند. یابودجه یهاییجوو صرفه یاقتصاد

ها در حقوق بانک یحاکم بر ورشکستگ مقررات

 یتجار نیقوان بیاز تصو شیتا پ رانیدر ا رانیا

، مقررات راجع به 1304، 1303، 1311 مصوب

و  شدیتجار اعمال م ریافالس، در مورد تجار و غ

وجود  یخصوص ورشکستگدر یمقررات خاص

 یاموال بدهکارموجب مقررات افالس نداشت. به

خود  ونیتاجر( که از پرداخت دغیر)اعم از تاجر و 

از تصرفش خارج و تحت نظارت  شد،یناتوان م

 ،ینی)اسک دیگردیم میطلبکاران تقس انیحاکم م

 شیو افزا یاقتصاد (. با گسترش روابط15، 1388

 گریمقررات اعسار د ،یحجم معامالت تجار

اساس  نینبود بر هم یمشکالت تجار یپاسخگو

 یتجار نیقوان بیاز حقوق اروپا با تصو یورشکستگ

 یتجار نیقوان بیشد. بعد از تصو رانیوارد حقوق ا

مقررات راجع به توقف تاجر از  1304و  1303

تاجر از خود از توقف غیر یهایپرداخت بده

شد. تجار مشمول  کیخود تفک یهایپرداخت بده

قانون تجارت و اشخاص  یمقررات ورشکستگ

 .ندتاجر مشمول مقررات اعسار شدغیر

 

ها در قانون بازار بانک ی. ورشکستگ3-5

 13۸3مصوب  یپول رمتشکلیغ

 رمتشکلیقانون بازار غ 1ماده  3تبصره  اساس بر

و لغو مجوز  هی، انحالل، تصف1383مصوب  یپول

 دییأت قیاز طر یو حقوق یقیاشخاص حق سیسأت

خواهد  رانیوزئتیه بیپول و اعتبار و تصو یشورا

 هیقانون مذکور کل 5بر اساس ماده  نیبود. همچن

شده  ثراألیقانون ملغ نیبا ا ریو مقررات مغا نیقوان

قانون  2است. الزم به ذکر است که بر اساس ماده 

متعهد به  یبانک مرکز ،یپول رمتشکلیبازار غ

 یو اعتبار یپول یهااستیس ینظارت بر حسن اجرا

که عالوه آنار است. بهپول و اعتب یو مصوبات شورا

قانون بازار  ییاجرا نامهنیی، آ4بر اساس ماده 

وزارت امور  شنهادیبنا به پ یپول رمتشکلیغ

 یبانک مرکز یو با هماهنگ ییو دارا یاقتصاد

 رانیوزئتیه بیبه تصو رانیا یاسالم یجمهور

 (.46، 1392 الن،یگ انیزی)عز رسدیم
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 1383مصوب  یپول رمتشکلیقانون بازار غ یبررس

ون قان 1ماده « 3» امر داللت دارد که تبصره نیبر ا

فراهم  یمقام پول یمذکور فرصت مناسب را برا

 مقررات الزم ران،یوزئتینظر هساخته تا با جلب

را  یبانک یتوقف و ورشکستگ دهیبرخورد با پد یبرا

و  یکو بان ینظام پول اتیبا توجه به مقتض

قانون  نیمصرح در ا نیموجود در قوان یهاتیظرف

 نیوبدون ربا تد یبانک اتیو قانون عمل یو بانک یپول

امر منوط به  نیا دیچنانچه مشخص گرد د؛ینما

اصالحات  یعبارتدر مجلس نشده است. به بیتصو

 ریکه مغا یدر حدود یپول گرمینهاد تنظ ازین مورد

ن قانو بیبه تصو ازیمذکور نباشد، بدون ن نیبا قوان

 ینکته ضرور کیاست. ذکر  یریگیپ قابل دیجد

قانون  41به ماده  ماندهیاست که تنها چالش باق

که بر اساس آن امکان  گرددیبازم یو بانک یپول

در دادگاه همچنان  یتوقف و ورشکستگ یطرح دعو

 یدر موارد تواندیخود م نیفراهم است که ا

کته نچند  صخصو نیساز باشد. در امسئله

 توجه است:قابل

در مستندات موجود  یدعو نیسابقه طرح چن -

که  رسدینظر مبه یعبارتاست. به دهینگرد افتی

 امر تاکنون مصداق نداشته است. نیا

 یخصوص سازوکارهابر اساس سوابق موجود در -

عمالً  ایموفق دن یشده توسط کشورهایریگیپ

 یها)غالباً بانک بازار پول گرمیتنظ ینهادها

 
 انحالل ،1380 مصوب هابانک امور اداره قانونی الیحه( 9) ماده اساس بر 1

 بانک آن العاده فوق عمومی مجمع صالحیت در منحصراً  هابانک از هریک

 اقدام خصوص این در تواندنمی سهامداران از یک هیچ عبارتی به است
 مکانیسم طریق از تا دارد را فرصت این مرکزی بانک آنکه ضمن نماید

کارآمد عمل  اریبس ستیبای( همواره میمرکز

 یاز سازوکارها ینموده و زودتر از بروز توقف بانک

 یریشگیبرخورد با مسئله و پ یخود برا اریدر اخت

نهاد  یعبارت. بهندینما یبرداروقوع آن بهره از

 یریجلوگ یخود برا یاز اقتدار قانون دیبا گرمیتنظ

را داشته  یبردارحداکثر بهره یاز بروز توقف بانک

 یقانون یاز بندها یکی 1ماده « 3»باشد. تبصره 

 یبانک مرکز یرا به صراحت برا اریاخت نیاست که ا

 فراهم ساخته است.

سرعت رخ به یکه توقف بانک یطیدر شرا یحت -

 د،ینما یرینتواند از آن جلوگ یدهد و بانک مرکز

اقامه  یآن است که اساساً چه کس یپرسش اصل

صورت به ستیبایم یاقامه دعو د؟ینمایم یدعو

 چنانچه .1گذاران انجام شودسپرده قیعمده از طر

 نونقا 95 در ادامه روشن خواهد شد بر اساس ماده

و مقررات مرتبط  نیقوان ریبرنامه پنجم توسعه و سا

 یها، سازوکار الزم برابا صندوق ضمانت سپرده

شده  یاتیها تا سقف مشخص عملجبران سپرده

 دـتوانیم یو ناظر پول رـگمیذا مقام تنظـاست؛ ل

را از محل منابع  یپرداخت جبران سمیسرعت مکانبه

که  یصورت در یعبارت. بهدیسپرده فعال نما مهیب

الزم برخوردار  ییاز کارآ یبانک مرکز یگرمیتنظ

نزد دادگاه  یدعو نیاساساً امکان طرح چنباشد 

به حداقل ممکن کاهش  نفعانیذ تیتوسط اکثر

 (.15، 1398)برهمند،  ابدییم

 طریق این از دعوی اقامه لذا و بگیرد عهده بر را بانک اداره سپرده صندوق

 .گرددمی منتفی نیز
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است که تأیید  یضرور زینکته ن نیذکر ا

 اتیعنوان عملبه تواندیدر دادگاه م یورشکستگ

به  دنیانجام شود. رس هیتصف ندیفرآ کی یانیپا

 ندیراهکار در فرآ نیعنوان آخربه یامرحله نیچن

 یراهبردها ریشده و معموالً سا یو فصل تلق حل

 نی. با اشوندیختم نم یو فصل به ورشکستگحل 

 یبانک مرکز یتیوضع نیحال در صورت بروز چن

خصوص وقوع پس از انجام اقدامات مورد نظر در

نظام  رامونیو انجام اقدامات الزم پ یتوقف بانک

 یاز نظام پول انتیبا هدف ص یگرهیو تصف یبازساز

بر نظام  دهیپد نیرفع آثار مخرب ا یعنی) کشور

را با  زمال یهمکار یانیدر مرحله پا تواندی( میپول

 یسازیینها رامونیپ ،یو اعتبار یمؤسسات مال

 به انجام رساند. یورشکستگ ندیفرآ

برخورد با مسئله  یبرا یجلب نظر بانک مرکز -

از الزامات مورد  یکی یبانک یتوقف و ورشکستگ

در برخورد با  یو بانک یقانون پول 41اشاره در ماده 

حضور  یخود مجال را برا نیاست که ا دهیپد نیا

توقف و  دهیدر برخورد با پد یپررنگ بانک مرکز

 جالب. نکته دینمایم تیتقو یبانک یورشکستگ

 یآن است که چرا بانک مرکز یو پرسش اصل توجه

ماده « 3»شده در تبصره فراهم رینظیب تیاز ظرف

الزم را  یبرداربهره ،یپول رمتشکلیقانون بازار غ 1

 شدهنیتدو نامهنییانجام نداده است؟ مرور مفاد آ

قانون  ییاجرا نامهنییآ» یعنیقانون  نیخصوص ادر

 نیمب« 1386مصوب ،یپول رمتشکلیبازار غ میتنظ

از کنار  یسند، اساساً به راحت نیاآن است که 

 عبور کرده است یبانک یمسئله توقف و ورشکستگ

 (.32 ،1398صامت،  ی)جعفر

ماده « 1»در تبصره  یبانک مرکز اراتیاخت حدود

اساس بانک  نی. بر ارسدینظر مگسترده به اریبس 2

ها و در صورت احراز تخلف توسط بانک یمرکز

مجوز )بدون  قیرأساً به تعل تواندیم یمؤسسات مال

 یانتظام یروی. ندیبه دستور دادگاه اقدام نما ازین

از به دستور مرجع ی)بدون ن یبا اعالم بانک مرکز زین

مؤسسه )بانک( مذکور  تی( از ادامه فعالییقضا

مرحله است که  نیخواهد نمود. پس از ا یریجلوگ

 یبرا ییقضا صالحیبه مراجع ذ تواندیم یمتقاض

 .دیمراجعه نما یاقامه دعو
 

و  یها و موسسات مالبانک ی. ورشکستگ4-5

 رانیا يدر طرح قانون بانکدار ياعتبار

با  رانیا یاسالم یجمهور یقانون بانکدار طرح

 ،یو بانک یثبات و سالمت نظام پول نیهدف تأم

حق و عدل و  یبر مبنا یاستقرار نظام بانکدار

نظام  یکارآمدساز ،یمنطبق با احکام فقه اسالم

اقتصاد  یاز بخش واقع تیدر جهت حما یمال نیتأم

 رـیگذاران و سااز حقوق سپرده انتیکشور و ص

 ونیسیشده و در کم نیتنظم و تدونفعان یذ

 یدر دست بررس یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد

 (.145، 1400 ،و نصیری یری)نص است

 204مطابق ماده  ،یورشکستگ خصوص اعالمدر

که در مجلس  یاسالم یجمهور یطرح بانکدار

ها بانک هیاست کل یدر دست بررس یاسالم یشورا

 هیانیب»ماه هر سال  وریشهر انیموظفند در پا

از  یاعالم یرا بر اساس استانداردها« بانک تیوضع

 لیو به بانک مزبور تحو هیته یبانک مرکز یسو

و  طیشرا نییمتضمن تب دیبا تیوضع هیانیدهند. ب
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 تیوضع ینیبشیبانک و پ یرونیو ب یداخل طیمح

و درجه  هایو بده هاییدارا بیو ترک زانیآن، م یآت

 یبانک، مخاطرات احتمال یهاییدارا ینقدشوندگ

 یها باشد. بانک مرکزو نحوه مقابله با آن روشیپ

 تیوضع هیانیب افتیموظف است بالفاصله پس از در

قرار داده،  لیو تحل هیهر بانک، آن را مورد تجز

نظارت گزارش  أتیبه ه یریگمیتصم یرا برا جهینت

معرض  در» یچنانچه بانکاساس،  نیا . بردینما

داده  صیتشخ« ورشکسته» ای« متوقف»، «توقف

طرح مذکور که  زدهمیشود، مطابق احکام فصل س

 یاعتبار یها و موسسات مالبانک یبه ورشکست

 یدارد، رفتار خواهد شد. طرح بانکدار تصاصاخ

ماده  16در  زدهمیدر فصل س یاسالم یجمهور

توقف و  طیبه شرح شرا زی( ن219تا  204)مواد 

پرداخته  یها و مؤسسات مالبانک یورشکستگ

که بانک  یدر صورت»مقرر شده:  205است. در ماده 

دهد،  صیتشخ« را در معرض توقف یبانک یمرکز

را بر  یاژهینظارت الزامات و أتیه دییتأبا  تواندیم

الزامات شامل  نی. ادیعملکرد آن بانک اعمال نما

 یهاتیاز فعال یریشگیخواهد بود که در پ یموارد

گذاران و حقوق سپرده نیتضم ز،یآممخاطره

 «بانک مؤثر است. یتوانمندساز

 یجمهور یطرح بانکدار 209اساس ماده  بر

دهد  صیتشخ یکه بانک مرکز یدر صورت یاسالم

آن  یهایاز بده تیبانک کفا یهاییکه دارا

صدور حکم  یموظف است از دادگاه تقاضا کند،ینم

. عالوه بر آن، دادگاه دیآن بانک را نما یورشکستگ

خود بانک )پس  ایبه درخواست دادستان  تواندیم

به  یدگیالعاده(، رسفوق یمجمع عموم بیواز تص

 بانک را آغاز کند.  یورشکستگ

 یسخن ران،یا یاسالم یجمهور یطرح بانکدار در

است. در طرح  امدهین انیم به یاز مرحله بازساز

کار رفته است بدون به یانمندسازمذکور، عبارت تو

مشخص باشد. بر اساس  قاًیمفهوم آن دق کهنیا

 موقت ریطرح مورد اشاره، مد 206ماده  4تبصره 

از  یگزارش کامل کبار،یموظف است هر سه ماه 

و تعهدات بانک متوقف  هایبده ها،ییدارا تیوضع

آن را به  یتوانمندساز یو اقدامات انجام شده برا

 موقت رینظارت ارائه کند. مد أتیو ه یبانک مرکز

 یاقدامات اعتمادساز ممکن برا هیموظف است کل

بانک متوقف را در اسرع وقت انجام  یتوانمندساز

 دهد.

 

و  یها و موسسات مالبانک ی. ورشکستگ5-5

 الیحه قانون بانکداري سینوشیدر پ ياعتبار

نویس الیحه قانون بانکداری، نهایی پیش ویرایش

 حهیبه عنوان ال یاست که بانک مرکز یعنوان متن

کرد.  هیبه دولت ارا 1395در سال  یقانون بانکدار

ماده،  173فصل و  10مذکور مشتمل بر  حهیال

 میتنظ یمؤسسات اعتبار اتیمنطبق با چرخه ح

 حیصح یو موانع اجرا هایآن، کاست یشده و ط

 یو اعتبار یها و موسسات مالبانک یرشکستگو

 نیشده است. ا ییجوآن چاره یو برا ییشناسا

 یهاینکات و نوآور یاز آن جهت که حاو حهیال

ی، توقف، بازساز» در فصل فصل نهم با عنوان یمهم

خصوص در« ورشکستگی، انحالل و تصفیه

 یو اعتبار یها و موسسات مالبانک یورشکستگ
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 یطرح بانکدار» عنوانچه تحت است و با آن

دست  در مجلس در «رانیا یاسالم یجمهور

مقاله مورد  نیاست متفاوت است، در ا یبررس

، 1398 ،یاراچ نژادلی)اسماع ردیگیقرار م یبررس

6.) 

قانون  یینها سینوشیپ 145موجب ماده به

 یدر مورد موسسه اعتبار یبانک مرکز» ،یبانکدار

 لیذ ماتیاز تصم یکیمتوقف،  ایدر معرض توقف 

و  یورشکستگ (ب یبازساز (: الفکندیرا اتخاذ م

 شودیم دهید 145طور که در ماده همان. «هیتصف

خصوص موسسه در معترض توقف در یبانک مرکز

 دینمایم شنهادیرا پ یابتدا نهاد بازساز وقف،مت ای

 یبرا تی، موسسه قابل151و اگر به موجب ماده 

 نیح یبانک مرکز یلیبنا به دال اینداشت  یبازساز

 ستیممکن ن یدهد بازساز صیتشخ یبازساز

موسسه را انجام خواهد  هیو تصف یورشکستگ ندیفرا

داد. لذا توجه به مفهوم توقف قبل از صدور حکم 

برخوردار است و  یفراوان تیاز اهم یورشکستگ

قانون  یینها سینوشیپ 159جهت در ماده  نیبد

 خیکه از تار یمعامالت»است شده  مقرر یبانکدار

توسط  یتوقف تا زمان صدور حکم ورشکستگ

 انجام یموقت منصوب از طرف بانک مرکز رانیمد

خصوص ده است، از احکام قانون تجارت درش

چراکه . «باشدیم یمستثن متوقفمعامالت تاجر 

منفک از  یمفهوم حقوق کیتوقف خود 

ر در لزوماً توقف تاج توانیبوده و نم یورشکستگ

او دانست و  یرا متناظر با ورشکستگ ونیپرداخت د

توقف توسط  خیتار نییگونه که عنوان شد، تعهمان

برخوردار است. از نکات  ییبسزا تیدادگاه از اهم

 ینیبشیپ ،یقانون بانکدار ییهان سینوشیمثبت پ

 سینوشیپ 146موجب ماده است. به ینهاد بازساز

 کیهر  قیاز طر یموسسه اعتبار یبازساز»مذکور، 

تملک  ایادغام  (قابل انجام است: الف لیاز موارد ذ

موارد به  ریسا - متیترم (پ رشیو پذ دیخر (ب

اما «. نظارت اتیه دییو تأ یبانک مرکز شنهادیپ

است ابتدا  یضرور یمفهوم بازساز وصخصدر

 یایاح یاجرا وهیارائه شود. ش یمختصر حیتوض

ورشکسته را  ای یمجدد واحد دچار مشکالت مال

گرفتن پسبر باز یمبتن ی. بازسازندیگو یبازساز

توسط بدهکار، همراه با انجام  هاییاموال و دارا

مذاکرات توسط طلبکاران در مورد نحوه پرداخت 

مطالبات آنان است. در واقع شخص بدهکار که در 

 بدهکار متصرف هیتصف ریمد نییفرض عدم تع

خود ادامه داده و  یشغل تیبه فعال شود،یم دهینام

را  شیخو ونید یطرح یتا بر مبنا کندیتالش م

پرداخت کند.  یتحت نظارت دادگاه ورشکستگ

 یفایاموال بدهکار جهت است فیاز توق زیطلبکاران ن

 یشنهادیبه طرح پ دیحقوق خود منع شده، با

عبارت است  یبازساز نیبدهکار عمل کنند. بنابرا

 تیکه توسط بدهکار، با جلب رضا یاقدامات هیاز کل

و پرداخت  یشغل تیطلبکاران، جهت ادامه فعال

 قیطرح تصد قیاز طر ندهیمطالبات طلبکاران در آ

. نهاد شودیانجام م یبه نام طرح بازساز یاشده

 ساتیتأس گریکه از د یبا قرارداد ارفاق یزبازسا

 سهیمقا ت قابلاس هیو تصف یحقوق ورشکستگ

است که پس از  یقرارداد ،یاست. قرارداد ارفاق

به مطالبات طلبکاران و قبل از فروش  یدگیرس

آن  یورشکسته منعقدشده و ط یهاییدارا
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با تاجر ورشکسته قرار بگذارند  توانندیطلبکاران م

 فینظر کرده و با ارائه تخفصرف هیتصف هتا از ادام

 یهاها را در مهلتاز او بخواهند مطالبات آن

قرارداد از  نیمورد توافق پرداخت کند. ا شدهنیمع

 یتمام تیبودن و عدم لزوم رضا یحیث توافق

دادگاه، مشابه نهاد  قیطلبکاران و لزوم تصد

در  توانیدو نهاد را م نیاست. اشتراک ا یبازساز

اد مؤثر در انعقاد دو نه یو شکل یماهو طیاشر

و آثار  یدر دخالت دادگاه در اوصاف عقد ،یحقوق

دو نهاد  نیوجود ا نیهر دو نهاد مالحظه کرد؛ با ا

تفاوت  یها دارامربوط به آن ازاتیاز حیث امت

 هستند.

نسبت به  یبازساز ازاتیامت نیترمهم ازجمله

 یجهت اجرا یارائه مهلت طوالن ،یقرارداد ارفاق

از تجارت  تیسال( و حما 3) یطرح بازساز

از  نی. همچنباشدیم یدر نهاد بازساز سکیرپر

 توانیرا م یوارد بر قرارداد ارفاق راداتیا نیترمهم

و حصر طلبکاران و عدم نظارت  حدیب اراتیاخت

بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان  یمرجع قانون

مداوم  یدگیو عدم امکان رس یقرارداد ارفاق یاجرا

 بانک ورشکسته باشد. تیبه وضع

 ینیبشیپ ،یقانون بانکدار ازاتیامت نیترمهم از

 153. به موجب ماده باشدیصدور دستور موقت م

صدور دستور موقت در هر مرحله از  س،ینوشیپ

 یورشکستگ یقبل از طرح دعو یو حت یدگیرس

. درخواست دستور موقت باشدیم ریپذامکان

نع مداخله جهت م یتوسط بانک مرکز ستیبایم

و  ردیدر امور آن انجام گ یاعتبار سهسؤم رانیمد

که بانک  یرانیمد ای ریمد دیدرخواست با نیدر ح

در نظر دارد به دادگاه  ینیگزیجا یبرا یمرکز

 154 مطابق ماده یانتخاب رانیو مد د،ینما یمعرف

موسسه را بر اساس  رانیمد اراتیاخت هیکل

چه که بانک مگر آن باشند،یاساسنامه دارا م

در احکام انتصاب محدود کرده  تصراحبه یمرکز

 باشد.

 نهیدر زم رانینظام حاکم بر مقررات ا بر

وارد است؛  یاساس رادیدو ا یفرامرز یورشکستگ

 یگومقررات، پاسخ نیقواعد مندرج در ا -1

و  عیتسر نهیدر زم یامروز تجارت جهان یازهاین

 ،یحقوق تیو امن نانیاطم ،یدگیدر رس لیتسه

 یگانه امر ورشکستگحفظ منافع اضالع سه

تر از و مهم یطورکل)بدهکار، طلبکاران و جامعه به

 ریو سا رانیا یهادادگاه نیب ییقضا یهمه، همکار

به  رانیا -2. ستیمرتبط ن یکشورها یهادادگاه

 یالمللنیب یهاونیاز معاهدات و کنوانس کیچیه

ازجمله قانون نمونه  یفرامرز یراجع به ورشکستگ

ها قواعد و مقررات آن یملحق نشده و حت ترالیآنس

 یکنون یدر قالب قانون موضوعه، وارد نظم حقوق ار

 ینظام حقوق یامر موجب انزوا نینکرده است که ا

 یدر موضوع ورشکستگ یاز تحوالت جهان رانیا

 خواهد بود. یفرامرز
 

 جهی. نت6

فقه تحت عنوان افالس  چه درداد که آننشان جینتا

نظر است، در حقوق موضوعه با عنوان و اعسار مد

گذار قرار گرفته است. مورد توجه قانون یورشکستگ

ها و بانک یخصوص مقررات حاکم بر ورشکستگدر

امر داللت  نیبر ا جینتا ،یاعتبار یسسات مالؤم
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تجارت  نونقا 2 طبق ماده یبانک تیدارد که فعال

اند، ها تاجر قلمداد شدهو بانک یتجار تیفعال

ها اعمال تجار بر بانک یورشکستگ نیقوان نیبنابرا

 قیها از مصادبانک یورشکستگ ،ی. به عبارتشودیم

وفق قانون  ،یسهام یتجار یهاشرکت یورشکستگ

 امر نیشده که البته ا نظر گرفته تجارت در

( خود مشمول یسهام یهاشرکت ی)ورشکستگ

است و با توجه به  دهیدر قانون نگرد یاژهیقواعد و

از  یاصالح قسمت یالیحه قانون 203و  200 مواد

 یقانون تجارت، تابع مقررات مربوط به ورشکستگ

 یمتعدد لیبه دال کنیتاجر دانسته شده است، ل

 یخاص توقف و ورشکستگ یدگیچیازجمله پ

و گردش  یمال نیها در تأمبانک گاهیها، جابانک

بر  ینظام مال تیحفظ تمام تیاولوپول و ثروت، 

 یعموم یحقوق بستانکاران، مقررات ورشکستگ

. ستین یها کافبانک یبرخورد با ورشکستگ یبرا

 یهاتیفعال ریبا تجار و سا بانک تیفعال تیماه

 یمتفاوت است و لذا در خصوص ورشکستگ یتجار

در  دیچه با. آنطلبدیرا م یمتفاوت نیقوان زین

حفظ  رد،یها مورد توجه قرار گبانک یورشکستگ

اقتصاد جامعه است و حقوق طلبکاران در  تیتمام

با توجه به تعداد  یقرار دارد. از طرف یبعد تیاولو

را  طیشرا نیا توانیها نمبانک انیمشتر ادیز اریبس

گونه که در قانون تجارت لحاظ شده که به آن

شود  یگگزارش چند طلبکار، اعالم ورشکست

 یها قابل اعمال دانست. اعطاخصوص بانکدر

 یهاو دخالت یبه مقام ناظر بانک عیوس اراتیاخت

وجود  نیو همچن یاز ورشکستگ شیآن مقام پ

 است. یبانک ضرور یبازساز یبرا صالحیمرجع ذ

 نیقانون تجارت ا یبه مقررات ورشکستگ ینگاه با

 تیخاص فعال یهایژگیکه و شودیحاصل م جهینت

در آن مورد توجه قرار  یبه صورت تخصص یبانکدار

قانون با موضوع  نیاساس ا نینگرفته است. بر ا

برخورد کرده  یاشخاص حقوق ریها همانند سابانک

 یهتوج یو به مسئله امکان حل و فصل توقف بانک

خصوص ساساً با توجه به برخورد قاطع درندارد و ا

حل  یندهایفرآ یرا برا یمجال ،یاعالم ورشکستگ

 .ردیگیو فصل در نظر نم

الیحه قانون بانکداری مقنن با  سینوشیدر پ

 یمسئله توقف و ورشکستگ یشتریجسارت ب

توقف و  طیها را مورد مداقه قرار دارد و شرابانک

 نیها را بحث کرده است. طبق ابانک یورشکستگ

که بر  یقانون، تا زمان انحالل در اثر ورشکستگ

است، همه  یبانک مرکز دادگاه و نظر یطبق رأ

است.  یبانک مرکز اریبه توقف در اخت مربوطامور 

 یبیکرده به هر ترت یگذار سعقانون، قانون نیدر ا

ها آن یکرده و از ورشکستگ اءیها را احبانک

و  یقانون پول یوجود با بررس نیکند. با ا یریجلوگ

قانون  نیو همچن یقانون بانکدار سینوشیپ ،یبانک

 یراهکار قاطع و جد کیبه  توانیتجارت نم

 المللنیها در عرصه ببانک یخصوص ورشکستگدر

 یتجار طیبا توجه به شرا ستیبایو م افتیدست 

توجه همزمان به  یدر راستا یالمللنیو ب یامنطقه

حقوق طلبکاران و بانک ورشکسته با هدف ثبات 

 گام برداشت. یالملل نیب یبازار مال

 یالیحه قانون بانکداری، مقنن سع سینوشیپ در

کرده و از  اءیها را احبانک یبیکرده به هر ترت

عمل با توجه  کند. در یریها جلوگآن یورشکستگ
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 یجنبه با اشخاص حقوق یها از تمامبانک کهنیبه ا

و  یدارند و نظام اقتصاد یمتفاوت طیشرا گرید

 سساتمؤ وها اقتصاد کالن با امور بانک یهاشاخص

 اطیاحت دیگره خورده است، شا یو اعتبار یمال

قابل درک  یبانک نیقوان نیدر تدو یبانک مرکز

مؤسسات  یتوجه داشت ورشکستگ دیباشد، اما با

رخ داد،  ریاخ یهاکه در سال یو اعتبار یمال

 ازمندیکرد که ن جادیرا ا یمتعدد یهابحران

ها بانک یخصوص ورشکستگدر شتریب یریگسخت

 .است یاعتبار و یمال سساتؤو م
 

 سندگانی. سهم نو7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع۸

  مقاله تضاد منافع وجود ندارد. نیدر ا
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 منابع

السالم، مصر، شرکه  لیس ،یعسقالن ابن حجر -

و اوالده،  یالحل یالباب یمکتبه و مطبعه مصطف

1960. 

نشر  ،یاحمد، فتح اهلل، معجم الفاظ فقه جعفر -

 .1415مطابع مدخل )دمام(، 

و البرهان  ةاحمد بن محمد، مجمع الفائد لى،یاردب -

شرح إرشاد األذهان، جلد نهم، قم، دفتر  یف

حوزه  نیانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرس

 .1412قم،  هیعلم

 یتجار یهاحقوق تجارت؛ شرکت عا،یرب ،ینیاسک -

جلد دوم، چاپ هشتم، تهران،  ،یسهام یهاشرکت

 .1385 انتشارات سمت،

و  یربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگ ،ینیاسک -

 امور ورشکسته، چاپ دهم، تهران، سمت، یهیتصف

1388. 

 یبررس دصابر،یس ،یارچ نژادلیاسماع -

ک قانون چ سینوشیتجارت و پ حهیال یهاینوآور

کنفرانس  نیسوم ،یکیالکترون یدر نظام بانکدار

گرجستان،  ،ییو قضا یمطالعات حقوق یالمللنیب

 .1398 المللی مطالعات دانشگاهی،سازمان بین

اإلمام أحمد المرتضى، شرح األزهار، جلد چهارم،  -

 .1400 قم، الناشر مؤسسة اإلمام زید بن علی،

قواعد  ،یبن مطهر اسد وسفیحسن بن  ،یالحل -

الحالل و الحرام، جلد پانزدهم،  ةمعرف یاألحکام ف

قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 

 .1413قم،  هیحوزه علم نیمدرس

الجامع للشرائع، جلد  د،یبن سع ییحی ،یالحل -

 .1405 ،یةالشهداء العلم دیس ةپانزدهم، قم، مؤسس

الحدائق  م،یبن احمد بن ابراه وسفیبحرانى،  -

الطاهره، جلد دوم، قم،  ةأحکام العتر یف ةالناضر

 نیدفترانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرس

 .1405قم،  هیحوزه علم

ها، چاپ اول، بانک یبرهمند، افشار، ورشکستگ -

آن، تهران،  یو آثار حقوق یو اعتبار یموسسات مال

 .1398، نینو بهیکت

 یاسالم رانیا یبانکدار ایآ» رج،یا ان،یتوتونچ -

شماره ششم،  ،ی، فصلنامه اقتصاد اسالم«است؟

1381. 

 یها: راهکارهاادغام بانک ر،یصامت، ام یجعفر -

بر ادغام،  دیکأها با تبانک یاز ورشکستگ یریشگیپ

 یانتفاعریغ ،یدولتریچاپ اول، تهران، دانشگاه غ

 .1398عدالت، 

 ینولوژیمحمدجعفر، ترم ،یلنگرود یجعفر -

تهران، کتابخانه گنج دانش،  زدهم،یحقوق، چاپ س

1382. 

 جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و -

الصحاح العربیة، جلد سوم، قاهره، النشر دارالعلم 

 .1407للمالیین، 

وسائل الشیعه إلى  لیمحمد، تفص ،یحر عامل -

مؤسسه آل  ازدهم،یجلد  عه،یمسائل الشر لیتحص

 .1414البیت علیهم السالم، 
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 یالنزوع ال یةبن على، غن ةحلبى )ابن زهره(، حمز -

االصول و الفروع، جلد پانزدهم، قم، مؤسسه  یعلم

 .1990 امام صادق،

بن عبداله، فقه القرآن،  دیسع ن،یراوندى قطب الد -

 اهلل مرعشى نجفى، تیجلد پانزدهم، قم، کتابخانه آ

1405. 

 ریتفس اش،یمحمد بن مسعود بن ع ،یسمرقند -

 ،یاالعلم ةموسس روت،یجلد دوم، ب ،یاشیالع

1999. 

و  یحقوق ورشکستگ ن،یصراف، حس ییمایس -

اموال ورشکسته، چاپ اول، تهران، انتشارات  هیتصف

 .1397 زان،یم

بن محمد، نیل األوطار،  یبن عل محمد ،یشوکان -

 .1973انتشارات دار الجیل،  روت،یجلد پنجم، ب

 ریتفس یف زانیالم ن،یحسمحمد دیس ،ییطباطبا -

بقم  نیالقرآن، جلد اول، قم، الجماعه المدرس

 .1384 ،یالمشرفه، موسسه النشر االسالم

نظام  یهایکاست»محمد، دینژاد، سیطباطبائ -

مجله مطالعات  ،«رانیها در ابانک یورشکستگ

، اول، شماره سال چهل و پنج ،یحقوق خصوص

1394. 

فقه  یمحمد بن حسن، المبسوط ف ،یطوس -

 اءیإلح یةالمرتضو ةجلد اول، تهران، المکتب ه،یاالمام

 .1387 ،یةالجعفر اآلثار

 ریتفس یف انیمحمد بن حسن، التب ،یطوس -

 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،یالقرآن، جلد چهارم، ب

 .تایب

 یچارچوب قانون»ماجد،  الن،یگ انیزیعز -

مجله  ،«رانیها در حقوق ابانک یورشکستگ

 ،یکصد و چهلم، شماره اقتصاد، سال ده یهاتازه

1392 . 

، یمرتض ،اینیشهباز ،محمد ،یتفرش یسائیع -

ها از بانک یزهایتما» جه،یخد ،یروانیش

بر نظام  زهایتما نیا ریو تأث یتجار یهاشرکت

و  کایدر حقوق آمر یقی)مطالعه تطب یورشکستگ

های حقوق تطبیقی )مدرس علوم ، پژوهش«(رانیا

 یاپی)پ دوم, شماره بیست و سهانسانی(، دوره 

 .1398، (یکصد و چهارم

 ریتفس یمحمد محسن، األصفى ف ،یکاشان ضیف -

 غاتیالقرآن، جلد اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبل

 .1372قم،  هیعلم ةحوز یاسالم

صادق قنیبی، حامد، معجم ، رواسقلعجی، محمد  -

انتشارات دار النفائس للطباعة  روت،یلغة الفقهاء، ب

 .1988والنشر والتوزیع، 

چاپ سوم،  ،یکورش، حقوق ورشکستگ ،یانیکاو -

 .1394 زان،یتهران، انتشارات م

جامع  ن،ی)محقق ثانى(، على بن حس یکرک -

شرح القواعد، جلد پنجم، قم، مؤسسه  یالمقاصد ف

 .1414 ت،یآل الب

رضا، مجمع المسائل، جلد محمد دیس ،یگانیگلپا -

 .1409 م،یسوم، قم، دار القرآن الکر

 و االنوار، جلد نود محمد باقر، بحار ،یمجلس -

 .1983لبنان، النشر مؤسسة الوفاء،  روت،یششم، ب
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درس خارج  راتیمحمدحسن، تقر دیس ،یمرعش -

 .1381 ،یمطهر دیشه یاز فقه، تهران، مدرسه عل

شرح  یمحمد حسن، جواهر الکالم ف ،ینجف -

ث الترا اءیدار اح روت،یشرائع اإلسالم، جلد نهم، ب

 .1404 ،یالعرب

 یورشکستگ»اهلل، عزت ،یرینص ،الیدان ،یرینص -

به  یبا نگاه یو اعتبار یها و موسسات مالبانک

شماره  ،یحقوق یهامجله پژوهش ،«یکفالت بانک

 . 1400 ،چهل و ششم

عرفان،  ،یخسروان ،جعفر ،ییوشانلوی ینور -

ها در حقوق شرکت یاز ورشکستگ یریشگیپ»

شماره  ،یپژوهشنامه بازرگان ،«المللنیتجارت ب

 .1394 هفتاد و چهارم،

 ن،یقوان یحقوق یبررس»نسا،  دهیمقدم، س یواحد -

سسات ؤها و مبانک یگذارهیساختار و نحوه سرما

 ،«رانیها در حقوق ادر سهام شرکت یو اعتبار یمال

، شماره دوره پنج ،یمجله مطالعات علوم اجتماع

 .1398 ،دوم

 
 


