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 خالصه

و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. در سالیان اخیر  هادولتی پایانی قرن بیستم، هادههی دولتی در هابنگاهی عملکردی هاضعفبا افزایش 

دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی،  یسازیخصوص ی اصلی خصوصی سازی قرار گرفته است.هابرنامهی دولتی به بخش خصوصی جزء هابانکواگذاری 

. مالکیت دولتی و مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرد یسازیخصوصهر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که الزم است 

صوصی سازی خصوصی، نحوه تشکیل و مقررات راجع به آن، اختیارات و وظایف هیات مدیره و مدیر عامل و مسئولیت مدنی و کیفری مدیران از ابعاد حقوقی خ

 .شودیمبه این مسائل پرداخته مقاله  ندر ای رودیمبه شمار 

 ، بانکداری، بخش خصوصی44: خصوصی سازی، بانک، اصل کلید واژگان

 

 

  مقدمه

اما در معنایی عمیق  شودیمبخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده  یهابنگاهو  نهادهاخصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن 

دم باید به مردم واگذار شود. تا زمانی یک کشور باور کنند که کار مر که قوه مقننه، قضائیه و مجریه و تمامی آحاد شودیماطالق به اشاعه فرهنگی در جامعه  تر،

 نخواهد داشت. دهیچ ضمانتی وجو خصوصی سازی در جامعه ایجاد نشود حتی اگر خصوصی سازی ظاهراً محقق شود برای تداوم آن که چنین باوری از

 عامالت،م نهیهز اهشک ،یپول استیس پرداخت، نظام در هابانک نقش .شور استک هر در یمال نظام ل دهندهکیتش جزء سه بورس، و مهیب نارک در کبان

 سیتأس در ژهیو اعتبار به صیتخص در زین یمهم نقش هابانک .است مهم اریبس بازار، اقتصاد یک به اقتصاد گذار ندیفرا در زیو ن کسیر نترلک و تیریمد

ر این بین بررسی آثار د .شود گرفته نظر در یخصوصی ساز از بدون بحث تواندینم توسعه در یخصوص بخش نقش ن،یا بر عالوه .دارد دیجد یهابنگاه

، تشکیل و مسئولیت هابانک حاضر تبیین مقررات راجع به خصوصی سازیکه در مقاله  باشدیمی مهم موضوع هاجنبهیکی از  هابانکحقوقی خصوصی سازی 

 .ردیگیممدیران و مسائلی حقوقی دیگر مورد بررسی قرار 

 خصوصی سازی -1

و همراه  شودیمدر مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر  مؤسساتاصطالحی فراگیر و متنوع است که با واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی  1خصوصی سازی 

تصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه کسب  یهافرصت. منظور از قدرت در این فرآیند، امکانات و گرددیممالکیت، قدرت، نیز به مردم منتقل 

ولتی به نحوی که در عین حفظ د مؤسساتخصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر . شوندیمو کار و اموری است که مردم در عرصه اقتصادی عهده دار آن 

                                                 
1- Privatization 
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بخش خصوصی مالک تصمیم  یهاسمیمکانفضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیرگذارد که انگیزه و  صرفاًبافت اصلی فعالیت، 

اقتصادی به دست نیروهای  یهاتیفعالتوسط سپردن هدف افزایش کارایی در اقتصاد  نیترعمدهدر رابطه با اهداف خصوصی سازی، 2گیری در موسسه قرار گیرد.

صنعتی و  یهاپروژهعرضه و تقاضا یا بازار یا بطور خالصه بخش خصوصی و نیز کاهش فشار مالی بر بخش عمومی و نیز کسب درآمد توسط دولت برای اجرای 

 3.باشدیمسرمایه 

 هابانکخصوصی سازی  -2

ده بود ن پذیرفته شوصی بودن آاولین بانک در ایران امکان خص سیتأسخاص خود را دارد. از زمان  یهایژگیوبانک بنگاهی اقتصادی است که تعریف، شرایط و 

وزی . پس از پیرکردندیمر فعالیت خصوصی متعددی هم در کشو یهابانکاصلی دولتی بودند، اما  یهابانکو تا قبل از پیروزی انقالب سالمی با وجود آنکه 

 دولتی شدند. هابانکانقالب اسالمی به علل گوناگون و بر اساس قانون مصوب شورای انقالب اسالمی همه 

 بانکی کشور بعد از خصوصی سازی در نظام پولی و عمالً  -دون مجوز بانک مرکزیب -1364در سال  موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان سیتأسبا 

 مؤسسات سیتأسفاد مقررات ناظر بر و م 1351انقالب اسالمی آغاز شد. در مرحله بعد شورای پول و اعتبار به استناد مفاد قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر 

ضور گام برای ح تیب اولینبه این تراعتباری غیربانکی به دو صورت عام و خاص، مجوز صادر نماید.  مؤسسات سیتأساعتباری غیربانکی، تصمیم گرفت برای 

 شدند. سیتأسمالی و اعتباری غیربانکی، یکی پس از دیگری  مؤسساتخصوصی در کشور برداشته شد و  یهابانک

مربوط به آن نیز در همان سال به تصویب شورای پول و  یهانامهخصوصی را صادر کرد و آیین  یهابانک سیتأساجازه  1379در سال 4قانون برنامه سوم اقتصادی

به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و »: داردیمبرنامه سوم توسعه مقرر  98ماده  5اعتبار رسید.

قانون اساسی و در چارچوب ضوابط قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه  44جه به ذیل اصل توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با تو

 «.....شودیمبانک توسط بخش غیر دولتی داده  سیتأس

ت مشمول مقررات قانون تجارت و ل.ق. قاعدتاً، ساختار و تشکیالت اداری سیتأساز حیث  اندشدهتشکیل  44قانون اصل  2ماده  6که با توجه به بند  ییهابانک

 ارزی مذکور در کلی پولی و یهاستایسمالی و اعتباری ملزم به تبعیت از  مؤسساتو  هابانک. در عین حال اندخارجب  آ.آو از شمول ل.ق. باشندیم 1347

 .باشندیممربوط  یهانامهو تصویب  هانامهق.پ.ب.ک و سایر قوانین آیین 

نک ازماندهی باسندازی و در راه ا مؤسسبانک خصوصی در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام عده ای به عنوان  سیتأسای به طور خالصه بر

اجازه  هاتشرکره ثبت بانک و نام آن و اطالع رسانی در خصوص آن به ادا سیتأسو پس از اخذ مجوزاولیه بانک مرکزی در خصوص اصل  شوندیمپیشقدم 

 مؤسسصاب مقرر مجمع عمومی ( پس از پذیره نویسی و رسیدن سرمایه به حد ن1347ل.ق.ت  10، 6،7مواد کنند )یمار اعالمیه پذیره نویسی را دریافت انتش

ین اولیه عیتنک اقدام به غیر نقدی و تصویب اساسنامه با یهاآوردهو ضمن تصویب گزارش موسسان تصویب  شودیمصاحبان سهام به دعوت موسسان تشکیل 

 .ندینمایممدیران و بازرسان 

ساسنامه اونوشت گواهی شده رمگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و  رسدینمبه ثبت  هاشرکتسهامی در مراجع ثبت  یهاشرکتثبت شرکت بر خالف 

 ق.پ.ب.ک( 30مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد. )بند د ماده 

                                                 
 29، ص 1386، دی 129صفارزاده، غالمرضا، موانع خصوصی سازی، ماهنامه تدبیر، شماره  - 2

 14-15، صص 1370، مهر 97شماره  دولتی به بخش خصوصی، ماهنامه تدبیر، یهاشرکتشاللوند، عبدالعلی، واگذاری  - 3
 ماده واحده بند الف و ب قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران - 4
 1379اعتبار در سال  صورت جلسات شورای پول - 5
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امان سال بعد بانک ارآفرین و یک سکاه بعد از آن بانک بانک اقتصاد نوین و بانک پارسیان با دریافت مجوز شروع به کار کردند. شش م 1380از این رو در سال  

 شده و به فعالیت پرداختند. سیتأس

 قانون اساسی 44تبیین اصل  -3

ستوار انظم و صحیح امه ریزی مبر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برن« نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران"طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی  

 است.

و و رسانی، رادیبزرگ آب یهاشبکهو  سدها نیرو، نیتأمبیمه،  مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، عیصنا دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،بخش 

 ولت است.در اختیار د واست که به صورت مالکیت عمومی  هانیاکشتیرانی، راه و راه آهن و مانند  تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی،

 .شودیمتعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل  مؤسساتو  هاشرکتبخش تعاونی شامل  

 اونی است.صادی دولتی و تعاقت یهاتیفعالکه مکمل  شودیمبخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات  

ردد و گتصادی کشور توسعه اقومالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد  

 مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است.

 ".کندیمش را قانون معین تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخ

 در مالکیت دولت و بخش عمومی قرار گرفت. الزاماًاقتصادی  یهاتیفعالبا تصویب این اصل حجم گسترده ای از  

و  اهاستیسمختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما، بی ثباتی  یهابخشدهه گذشته مانع عظیم توسعه کشور در  همانطور که می دانیم طی سه

 .6و ترکیب مجلس بوده است هادولتاز تغییرات  متأثرنوسانات شدید آن 

 :گرددیمگفت که موضوعات مشمول در بخش دولتی در این اصل به دو بخش تقسیم  توانیم 44جهت تبیین اصل 

 بخش تولید -الف

 بخش خدمات -ب

 ظیر بازرگانیات موضوعاتی نو بخش خدم شودیمنیرو  نیتأمبزرگ آبرسانی و  یهاشبکهبخش تولید شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، سدها و  

 .ردیگیمآهن را در بر  خارجی، بانکداری، بیمه، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن و هواپیمایی و کشتیرانی و راه

 توانندینم هابخشمسلم است و بنابراین سایر  44ات مشمول بخش دولتی در اصل دولت در تملک و در اختیار داشتن موضوع« حق»قانون اساسی  44مطابق اصل  

طی که قانون معین ادعای داشتن حق مالکیت و فعالیت در آن مورد را داشته باشند. اما این امر مغایر با این نیست که دولت اختیار داشته باشد تا طبق ضواب« راسا»

شرایط اقتصادی و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور تا آنجا که مغایر با سایر اصول قانون اساسی و موجب زیان جامعه ، در طول زمان و بنابه اقتضای کندیم

 .7واگذار نماید هابخشنشود، مواردی را به دیگر 

بیمه ای  مؤسساتو  هابانک سیتأسذار ، لذا قانونگ«کندیمتفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین »باتوجه به فراز آخر اصل مذکور  

قانون اساسی، توسط مقام رهبری نیز شاهدی بر همین  44کلی اصل  یهااستیسخصوصی را در قوانین جداگانه تجویز نموده است در همین راستا، تدوین 

را به بخش غیر  44دولتی مذکور در اصل  یهابخشبرخی از  تواندیمو به موجب آن دولت  کندیمادعاست که ما را از ارائه استدالالتی از این دست بی نیاز 

                                                 
 67، ص 1388آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، ، تهران، مرکز رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازیپاکدامن، رضا،  - 6

 1372امیر صادقی، نشاط، تفصیل ضوابط و قلمرو بخش دولتی موضوع اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آرشیو نظرات نهاد ریاست جمهوری،  - 7
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کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از  یهااستیستعیین »قانون اساسی، یکی از وظایف واختیارات رهبر،  110دولتی واگذار نماید زیرا مطابق بند یک از اصل 

 8.زم تصویب قوانین جدید و در بعضی موارد تغییراتی در قوانین موجود استمستل هااستیساست و اجرای این « مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی -4

است. کشف نحوه گذار  هابانکو در عین حال مناقشه آمیز ترین آثار حقوقی خصوصی سازی  نیترمهمانتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، یکی از 

 هابانکخصوصی سازی  از دولت به خصوصی، آثار این تغییر مالکیت در خصوصی سازی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هابانکمالکیت 

ش دخالت اعتباری و کاه یهاستمیسو  هابانکدر مقابل خروج  هادولتدر سرتاسر جهان با آن روبرو هستند.  هادولتاست که بیشتر  ییهاچالش نیتربزرگجزء 

 9در آن کشور فراگیر است، امری خطرناک است. هابانکدر هر کشوری که مالکیت دولتی  باًیتقر. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی کنندیمخود مقاومت 

است واگذاری، کنترل و نظارت . آنچه که در این فرایند مهم شودیمدر فرایند خصوصی سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل آن به بخش خصوصی واگذار 

اذعان کرد که انتقال مالکیت، شرط الزم و فراهم نمودن زمینه رقابت، شرط کافی برای اجرای  توانیمموسسه ای است که به بخش خصوصی واگذار شده است. 

 10.باشدیمیک سیاست خصوصی سازی موفق 

 11به سبب ماهیت، اقتضای تبلور در قالب شرکت را دارند. ذاتاً. بانک و بیمه کندیمیدا در قالب شرکت امکان تحقق پ منحصراًی اقتصادی هاتیفعالبرخی 

مسئله ای سیاسی است. مالکیت دولتی ابزاری است برای تحقق اهدافت سیاسی و  عمدتاًمساله تخصصی حقوقی یا قانونی نیست بلکه  صرفاًخصوصی سازی 

ی خصوصی از ثمر بخشی کمتری برخوردار بوده و خصوصی سازی تاثیری مثبت بر بهره هابانکی دولتی نسبت به هابانک. به همین دلیل هادولتاجتماعی تسوط 

 داشته است. هابانکوری 

دولتی بیشتر در معرض آن هستند. دومین معضل به  مؤسسات، ولی به دالیل عملی دهدیمنیز رخ  هابانکغیرقانونی در مالکیت خصوصی  منشأجذب پول از 

 مؤسساتی خصوصی باشد. هابانکی دولتی ممکن است ضعیف تر از هابانکمیت شرکتی مربوط است. به دلیل بحران نمایندگی حاکمیت شرکتی در حاک

بزرگ،  ی خصوصیهاشرکت، مسئولیت مشخصی ندارند. در شودیماعمال  هاآندولتی اهداف و ذی نفعان فراوانی دارند، در حالی که در رابطه با نظارتی که بر 

 مؤسساتی خصوصی با اشاعه مالکیت، نسبت به هاشرکتسهامداران کوچک بسیار اطالعات نامتقارن میان مالکان و مدیران وجود دارد، اما با وجود همین امر، 

دولتی به اندازه ای است که نظارت  اتمؤسسدولتی نیست. بلکه اشاعه مالکیت در  مؤسساتو اشاعه مالکیت به اندازه اشاعه مالکیت در  شوندیمدولتی بهتر اداره 

مورد سنجش قرار گیرد و در مقایسه با  شانیهامهارتمطلوب کمتری را شامل خواهد شد. مشکل دیگر این است که مدیران دولتی با بازاری مواجه نیستندکه 

ظایف خود دارند. عالوه بر این، با وجود عملکرد ضعیف به دلیل عدم اجرای و شانحرفهمدیران شکرت های خصوصی نیز ترس کمتری نسبت به از دست دادن 

 12ی مدیریتی ضعیف تری خواهند داشت.هازهیانگبسیار کم است و بنابراین، مدیران  هاآندولتی، احتمال ورشکستگی یا تصفیه  مؤسسات

                                                 
صص  ،جهانی"، فصلنامه اطالع رسانی حقوقی غفاری، هدی، "آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرش بر مقررات سازمان تجارت  - 8

114-113 
 3، 175، مدیریت بر فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی، مجله تدبیر، شماره 8513مطلبی اصل، صمد،  - 9
راهبرد، پاییز  ،هابانکو تاثیرات آن بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد  هابانکلشکری، محمد و هژبرالساداتی، سید مرتضی، خصوصی سازی  - 10

 137، ص 23، شماره 89
 66، 1390باقری، محمود، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، مرکز پژوهش های مجلس، چاپ اول  - 11
خصوصی بودن از مالکیت دولتی به خصوصی با نظر به دالیل طرفداران دولتی و  هابانکباقری، محمود و سفیداری، سیاوش، فرایند گذار  - 12

 36-37، ص 3، شماره 17، سال 1391، مجله اقتصاد، برنامه ریزی و بودجه، پاییز هابانکمالکیت در 
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اصلی دولت در حوزه خصوصی سازی مساله اقدامات بعد از خصوصی سازی از جانب بخش خصوصی است. در مواردی پس از  هایدغدغههمیشه یکی از 

است یا تعهدی در این حوزه از طرف دولت به  کردهمی، خودداری دادهمیخصوصی سازی، بخش خصوصی از انجام اقداماتی که از قبل بخش دولتی انجام 

 13است. گرفتهمیکه از قبل توسط دولت مورد حمایت قرار  شودمی هاییبخشکه این امر، موجب صدمه جدی به  شودنمیبخش خصوصی واگذار 

عد از ب مسئله ای که الزم را از بخش خصوصی اخذ کند. هایتضمیناز جمله راهکارهای حقوقی این است که قبل از شروع به کار بخش خصوصی دولت 

 خصوصی است. هایبانکنظارت دولت بر  شودمیخصوصی سازی مطرح 

 قانون بانکداری غیر دولتی -5

و نظام بانکی به ست از این رداشته اواقعیت این است که دوره زمانی روند تهیه و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک غیر دولتی در نظام بانکی وجود ن

قانون اساسی مورد  44لی اصل و بررسی آن الزم است ابتدا موارد قابل بحث، با توجه به سیاست کصورت دولتی تهیه، تدوین و تصویب شده است. برای تبیین 

 دهیمدقت نظر مجدد قرار گیرد. از این رو ابتدا این موارد قانونی را مورد بحث قرار می

ابزار ذیل  تواند با استفاده ازور میی نظام پولی و اعتباری کشبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حسن اجرا»قانون عملیات بانکی بدون ربا  20بر اساس ماده 

 «در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند 19اده مرسد بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می

پرده انکی برای سبسیستم  رخالف اصل وکالتاین ماده قانونی عمالً دخالت و نظارت بانک مرکزی نیست، بلکه دخالت و نظارت هیئت وزیران بوده و این ب

انون عملیات بانکی اسالمی و ق انکداریگذاران است. سیتم بانکی باید در به کار گرفتن منابع سپرده گذاران مستقل باشد و از نظر جدا نبودن بخش پولی در نظام ب

ا این موضوع ب مرکزی موضوعیت نخواهند داشت. به عالوه ستقالل بانکهای پولی و مالی و از سوی دیگر ابدون ربا، از یک سو ضرورت هماهنگی سیاست

 ست.ادر تعارض « جلوگیری از کارفرمای بزرگ مطلق دولتی ورقابت پذیری و تغییر حاکمیتی دولت » قانون اساسی با عنوان 44های کلی اصل سیاست

لت و زرگ نمودن دوبدهد نه اقتصاد کشور. این موضوع عالوه بر ت بودن سوق میاز این رو هیات وزیران در این امر نظام بانکی را به سمت در خدمت دول

یب هیات که به تصو»ه کند. از این رو باید این بخش آ زمادکوچک نمودن بخش تعاونی و خصوصی دور از عدالت بوده و فرایند رشد و توسعه را نیز مختل می

 سی و قانون عملیات بانکی بدون ربا الزم است.قانون اسا 44است ابالغی اصل حذف گردد. این موضوع برای تحقق سی« رسدوزیران می

ها و پس ندوختهاایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و »دارد: از فصل اول بیان می 1ماده  3بند 

 «قانون اساسی 43اصل  9و  2ر و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند تأمین شرایط و امکانات کا ها در جهتها و بسیج و تجهیز آنانداز ها و سپرده

الب و مورد نیاز جامعه و اقتصاد جقانون اساسی، نکات بسیار  43اصل  9و  2بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد. بندهای این بند از قانون عملیات بانکی بدون ربا می

 ه طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.کند که برا بیان می

 وظایف و اختیارات مدیران و هیات مدیره -6

توان می ختصراًمرا  ما کشور درها داره بانکاعـمومی نـحوه  شرایط مـشابه، تقریباًاز اساسنامه و نظام مدیریتی  ایران هایبانکدلیل برخورداری  به در حال حاضر،

 :شامل موراد زیر دانست

 .ها هستندمجمع عمومی بانک یعنی واحد، مرجع یک مـنتصبها عه هیات مدیره و مدیران عامل بـانکمجمو -1

 .اخـتیار یـک نـفر است در تواماریاست هیات مدیره و مدیر عامل  -2

 .گیردمی انجام( هابانک عالی شورایبه خصوص ) نهادهااز سوی سایر  عمدتاًاخـتیارات هیات مدیره است و  از خـارجها های بانکسیاستگذاری -3

                                                 
 11، 1381کوپاهی و بخشی،  - 13
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 .است نظارتیغـیر مـوظف و  اعضایهیات مدیره فاقد  -4

 یکسان است تقریباً( تجاری یا تخصصی تفکیک با) هاتعداد اعضای هیات مدیره بانک -5

 

 های خصوصیاختیارات و وظایف هیات مدیره و مدیران بانک

 مالکیت  بخش خصوصی داخلی 

 ارکان   انونیق، هیات مدیره و مدیر عامل، بازرسان هابانک، شورای عالی هابانکمجمع عمومی 

 تعداد اعضای هیات مدیره  5 نفر 

 مرجع پیشنهاد اعضای هیات مدیریه   بانک مرکزی تأییداساسنامه بانک با 

  مرجع تصویب و عزل اعضای هیات

 مدیره

 مجمع عمومی 

 نحوه انتخاب رییس هیات مدیره   هابانکمجمع عمومی با پیشنهاد شورای عالی 

 حدود اختیارات هیات مدیره   هانکباعمومی  و پیشنهاد آن به شورای عالی بانک برای تصویب مجمع هانامهتهیه پیش نویس آیین 

  هابانکداخلی  هاینامهتصویب آیین 

 تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش ساالنه بانک 

  تنظیم بودجه بانکتهیه و 

  استخدامی و آموزشی بانک هاینامهبررسی و تصویب آیین 

  یب بازرسانبانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به تصو هایبدهیتنظیم خالصه صورت دارایی و 

 قانونی

 بررسی طرح سازمانی و تصیوب آن 

  و  بق قوانینطز کشور در نقاط مختلف کشور و خارج ا هانمایندگییا تعطیل شعب و  تأسیسپیشنهاد

 مقررات

 تعیین سیاست اعتباری بانک 

  هاشرکتاتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام اوراق قرضه و مشارکت در 

 صدور اجازه خرید واحداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد 

 تحصیل وام و اعتبار از دولت 

 سازو کار نظارتی  شورای پول و اعتباربانک مرکزی ، 

 حدود اختیارات مدیر عامل  نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث 

 داره تخدامی ایط اسنصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرا

 مربوط هاینامهو آیین  هابانک

  و استفاده از ان به نام بانک هابانکنزد  هاحسابافتتاح حساب جاری و سایر 
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 وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن 

 انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها 

 ررهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول 

 

 مسئولیت مدیران -7

زارعه که و م مضاربه ،وکالت شارکت،معقد مـثل  خصوصی که طبق قانون بانکداری بدون ربا ملزم به استفاده از عقود اسالمی در معامالت خود هستند. هایبانک

أیید رف عقد موردتخصیت و قـابلیت اعتماد طبـاید شـ طبیعتاًعقود  گونهو در این هستند امانیعقود  جزو واقع، در شوند،می جزو عملیات بانکی ایران محسوب

 مورد معامله طرف و...شخصیت اوضهمع ،اجاره بیع، مثل جنبه امانی ندارند،که درقراردادهای عقود معین که درحالی واقع شود، بـتواند عقد تاطرف مقابل باشد 

چـون  ماا م اعـتمادکنند،مربوطه ه مدیران به بتوانندباید  گذاری کند،سرمایه سپارند تا بانکمـردم پول خـود را بـه بانک می اگر عبارت دیگر، به توجه نیست.

 .است و این مـرجع هـم اول بـانک مرکزی هده بگیردعرا به  مسئولیت اینباید یک مرجعی  لذا ارد،ند گذار شناختی نسبت به مدیران بانکسپرده

و این روند  هداد توسعهخـیلی  امانی امـین را کشورهای دیگر وظـایف قضایی رویه کهدرحالی نیست، وظایف امانی خیلی مشخص در قوانین و مقررات ایران،

به  یانزیط و ضرر و تعدی و تفر ظلحا ازقیومیت و غیره و  وقف، است. مفاد قوانین ایران درباره وظیفه امانی در مواردی همچونصورت گرفته ی توسط رویه قضای

 ینا که است دیهیب بانکی هـم وجـود داشته باشد. ورد مدیرانمدر  توجهباید همین است و می مسئول بودن امینطورکلی هم ناظر به و بـه اسـتذینفان مطرح 

 .دارد هـممبنای حـقوقی اسـالمی  موضوع

هم  ازب نزند، ضـرر به بـانک هـم راگ حتی کـند، اسـتفاده سوء اششغلی موقعیت ازمدیر در صورتی که مسئولیت امانی مدیران در قوانین بانکی شناخته شود و 

ءاستفاده سو هـم باز ند،اگر بانک ضرر نبی حتی بخرد، خودشگان را از بست مدیر بانک این ساختمان اگر خواهد سـاختمانی را بـخرد.می بانکی مثالً ول است،ئمس

ـودی بـرای س اما ی برای بانک ندارند،ضرر لاعما گونهگـرچه ایـن چون امـانی را به همراه دارد، وظایف ازتخلف  و شایبه شودمی محسوب شغلی مـوقعیت از

 .سوءاستفاده از موقعیت شغلی است اقمصد سود همینمدیر دارندکه 

تا از آن  ندادهار ک مرکزی اختیبه بان قانونگذار عنوان مثال،بـه یعنی استفاده نـکردن از اخـتیارات قانونی هم یـکی از مـواردنادیده گرفتن وظایف امانی اسـت،

مشمول مقررات مربوط  راتایـن اختیا سـتفاد ازهـر نـوع اقدامی بـا ا بلکه کند یا نکند،عنوان یک امتیاز استفاده شـود و بـه دلخواه خودش آن را اجرا اختیار تنها به

 یک سـلسله تـخلفات 44بانکی در ماده  وپولی  قانون طور مثال، به شود.نکردن از این اختیارات هم از مصادیق آن تلقی می استفاده حتی امانی است، وظایف بـه

شنیده  تاکنون اما خاص است، ها از معامالتها محدود کردن یـا مـمنوع کردن بانککـه ازجـمله آنـ دادهـ قـرارهای ساده بانکی را مشمول یک سری مجازات

 .باشد کرده اجرارا  هاآن دیگر،عبارتبـاشد یـا به کـرده استفادهاز این اختیارات قانونی  نشده است که بانک مرکزی

وقتی . باشند نه نماینده نماینده شخص حقیقی بایستی نماینده شخص حقوقیاعضای هیات مدیره می همه که اسـت ایـنـاظ مـسوولیت امانی نکته مهم دیگر از لح

حـقوقی هـم  صشخسهامدار  به قانون تجارت، 100ها طـبق مـاده مسوولیت عملیات آن یعنی ها نماینده شخص حقوقی باشند،بانک مدیرههیأت  که اعضای

ها نماینده شخص اعضای هیأت مدیره بانک به این دلیل است که باید همیشهعلیه مدیر اقامه دعوا کنند. توانند می ،ندضرر دیدان ذینفع هروقتگردد و برمی

ازمهمترین ابزارهای  یکی امر در حقیقت، این هم مسوول تخلفات است. خودش اش پاسخگو باشد،سـرمایه نـسبتکه خود مدیر به وقتی چون حقوقی باشند،

بـاید  اما تضمینی داشـته باشد، عنوان سـهامشرکت را به سهام ازمدیر باید حداقل یک سهم طبق قانون تجارت  دیگر،ازطرف .شودها محسوب میکنترل بانک

ها بانک که در اساسنامهدرحالی. هایی با مـنابع گستردهبرای بانک های یکصد هزار تومانی لحاظ کرده نهسهم را برای شرکت توجه کرد که قانون تجارت این
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عنوان سهام تضمینی پنج درصد سهام بانک به مـالک یا نماینده مالک حداقل باید ،ثانیاً شخصی حـقوقی بـاشد؛ باید نماینده حتماً و  اوالً که مدیر  شود قیدتواند می

ها را با توجه به مرکزی اسـت کـه اسـاسنامه بانک وظیفه بانک این واقع، در .شـوند  هاگنجاندهبـانکاین موارد باید توسط بانک مرکزی در اساسنامه  .باشد

 .کند اصالح ذینفعان کلیهبانکداری و با رعایت منابع  مصالح حوزه

ی ستگی یا کافمسئول ورشک تنها در صورتی هابانکحالل آن برای پرداخت دیون مدیران همچنین در صورت ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی باک پس از ان

 (1347ل.ق.ت  143ماده ) استبوده  هاآننبودن دارایی بانک خواهند بود که به حکم دادگاه صالح احراز شود این اامر به نحوی از انحا معلول تخلفات 

برای تحلیل رابطه بانک و  1347. بنابراین در صورت سکوت مقررات پولی و بانکی و ل.ق.ت شودمیحسوب هیات مدیره و مدیر عامل هر بانک نماینده آن م

ر مورد انون تجارت دقنامه بانک و به مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت مراجعه کرد. همچنین در فرضی که مقررات پولی و بانکی اساس توانمیمدیران آن 

اجرای  ونآنکه در قان باستناد کرد. به قواعد عام مسئولیت مدنی برای طرح دعوا علیه ایشان ا توانمیاصل و حدود مسئولیت مدنی مدیران بانک ساکت باشد، 

مواد مورد  اما این پدیده مهم فقط در حد شرح شودمیقانون تجارت بارها از شرکت و یا بنگاه اقتصادی نام برده  1384و الیحه اصالحی  44اصل  هایسیاست

 توجه حقوق دانان قرار گرفته و از نظر جامعه شناسان و اندیشمندان اقتصادی دور مانده است.

 مسئولیت کیفری مدیران -8

ل ست که احتمااعمده ای  جرائممدیران کیفر تعیین شده است. انتشار گزارش کذب از وضعیت بانک یکی از  جرائمقوانین پولی و بانکی برای برخی از در 

 زنامه غیر واقعیل شرکت که ترارئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عام 1347ل.ق.ت  258از سوی هیات مدیره و مدیر عامل وجود دارد. مطابق ماده  ارتکاب آن

 شد. خواهند به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند به حبس از یک سال تا سه سال محکوم

د یا اسناد و ل ایجاد کننالوی اخ مانع از انجام وظایف بازرسان دو بانک شوند یا در کار عمداًهمچنین در صورتی که رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 

محکوم خواهند  ر دو مجازاتهنقدی و یا  الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای هاآنمدارکی را که برای انجام وظایف 

 (1347ل.ق.ت  260ماده ) شد

سهامی  هایتشرکیحه ق.ت مختص ابل اعمال است یا خیر؟ با توجه به اینکه مقررات الخصوصی ق هایبانکبرای  هامجازاتاین است که آیا این  سؤالحال 

ا در قابل اعمال است. ام هانکباخصوصی باید در قالب شرکت سهامی تشکیل شود بنابراین این مقررات برای مدیران این  هایبانکاست و از طرفی گفته شد 

 خواهند ماند.محل بحث باقی دولتی  هایبانکرابطه با 

 مراجع حل اختالف -9

انک توسط بخش غیردولتی به ب تأسیس اجازه ،1379و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  اجتماعی اقتصادی، توسعهقانون برنامه سوم  98به موجب ماده 

ر بانک غیردولتی و فعالیت د تأسیسیا حقوقی که قصد  یحقیق افرادشرط برای  سه همین قانون، 98ماده "ج"اشخاص حـقیقی و حقوقی هم داده شد و براساس بند

 :شد تعیین این رشته را دارند،

 .داشتن تجربه و دانش الزم در این کار -1

 .کار انـجامسرمایه الزم و  تأمینداشتن توان  -2

 .از مالی و اخالقی اعم سوء پیشینه، نهنـداشتن هرگو -3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

9 

 

 هسسالمی رسید و ابه تصویب مجلس شورای "ج"و"ب"،"الف"ده واحده و بندهای های غیردولتی مشتمل بر مابانک تأسیساجازه  قانون در همان سال، متعاقباً

 .این قانون هم تـکرار شـد در ،98ماده "ج"شرط مذکور در بند

بر  نظارت ،1351صوب تیرماه کشور م قانون پولی و بانکی 11مطابق بند ب ماده . خصوصی را دارا است هایبانکطبق قانون بانک مرکزی وظیفه نظارت بر 

ها رشدبانکاصـالحیت هیئت مدیره و مدیریت  تأیید نـظارت، مواردجمله  از در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. ها و مؤسسات اعتباریبانک

 باشد؛می

ا یاین قانون  موجب بهنک مرکزی که با های آن و دستوراتنامهن و آییناز سایر مقررات این قانو تخلف قانون پولی و بانکی کشور، 44ماده  1مطابق بند همچنین 

لتی با قدامات بانک غیر دودر صورتی که تصمیمات و ا بر این اساس شود؛می یان متخلفتذکر کتبی به مدیران یـا مـتصد موجب شود،های آن صادر مینامهآیین

 هد بود.هام خوایق مجمع عمومی عادی صاحبان سی که در ل.ق.ت پیش بینی شده است از طرتخلف از اساسنامه بانک اتخاذ شده باشد با سازو کار

و بانکی  ر قانون پولیدو روش رسیدگی به تخلف از مقررات بانکی هم  است قضاییالحیت مرجع ص در تـشخیص تـخلف از قـانون، اما باید توجه داشت که

ماده  و 6و  5و  3و  2مقرر در بندهای  هایبتنس که اعتباری مؤسساتها و بانک قانون مذکور، 43موجب ماده  به .اسـت بینی شـده پیش 1351سال  مصوب کشور

 44ه ماد طبق خلف خواهند بـود.تنسبت به مبلغ مورد  سال در درصد 12تـشخیص شـورای پول و اعتبار، مکلف به پرداخت مبلغی معادل  به نـکنند، رعایترا  14

 موجب شود،های آن صادر مییا آیین نامه قـانون ایـنزی که به موجب های آن و دستورات بانک مـرکو آیین نامه قانون این مقررات هم تخلف از سایر

صدور حکم به و  مادهرسیدگی به تخلفات موضوع این  مرجع ت.درج گردیده اس 3و  2و  1ها ذیل بندهای جازاتمهای انتظامی خواهد بود که این مجازات

و  شورا تبار به انتخابکشور و یک نفر از اعضای شورای پول و اع کل دادستانز نماینده اباشد که مرکب است می هابـانک انتظامی هیاتهای انتظامی نیز مجازات

ت انتظامی هیا احکام ا خواهد داشت.ر هـیات ندادسـتابانک مرکزی هم سمت  دبیرکل .هابانک عالی شورای انتخات با ها،بانک عالی شوراییک نفر از اعضای 

 .شورای پول و اعتبار بوده و رأی شورا قطعی است در تجدیدنظر قابل ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،

به  که را مرکزیک آن و دسـتورهای بـان بر متکیهای ها را مکلف کرده است که مقررات این قانون و آیین نامهبانک نیز کشورقانون پولی و بانکی  37ماده 

 هرگاه قانون ذکر شده، به عنایتبا  حال شود، و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.آن صادر می بر متکیهای یا آیین نامه قانون اینموجب 

متکی بر  هاینامه آیینبایست به موجب قانون مذکور یا که آن هم می-بر آن و دستورات بانک مرکزی متکیهای و آیین نامه بانکیو  پولیقـانون  از بانکتخلف 

 14شود رسـیدگی هابـانک انـتظامیدر هیات  موضوع قانون، حکم به بایستمی است، بوده-باشدآن صادر شده 

بوط به مواد مر ضمناً را ندارد.  هابانکسیدگی به تخلفات رولی صالحیت نماید  ارائهرا  خود نظارتی گزارش تواندمینیز  های بانک مرکزیاداره نـظارت بـر بانک

 .ـاقی استها هم نسخ نشده و به قوت و اعتبار خـود برسـیدگی بـه تـخلفات بانک

و بانک مرکزی  دولتی سیستمنحوی که توسط  به اند،ای مواجه شدهمشکالت عمده با های خصوصی درحال حاضر،بانکباوجود قوانین مشخص در این رابطه، 

شده  هابانکبا  و سیاسی تبلیغاتی استفادهاین کنترل توسط بانک مرکزی باعث  15.باشدمی دولت توسطهای دولتی شوند و این عالوه بر اداره بانککنترل می

 درگذاری امنیت سرمایه بلکه تنها به ضرر نظام بانکی کشور است، نه ی خصوصی،هابانک در ویژهبه گذاری،به دلیل از بین بردن اعتماد مردم به سرمایه که ،است

گذاری سرمایه به بخش خصوصی، در تشنج ایجادگیری است...پیگیری و تصمیم قابل برد...برخورد بـا مدیران متخلف پس از اثبات خالف،از بین مـی را هابانک

 16«میدان خصوصی نخواهد بود در گذاریسرمایهکند و کسی حاضر به در این بخش لطمه وارد می

                                                 
 38، ص 76، شماره 1385اکبر، پیروز، نقد حقوقی عملکرد بانک مرکزی نسبت به ماجرای بانک پارسیان، مجله بانک و اقتصاد،  - 14
 20/7/85 مورخ 23750اطـالعات/ اطـالعات بورس/شماره  روزنامه - 15
 18/7/85مورخ  23748روزنامه اطالعات/اطالعات بورس/شماره  - 16
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اینکه بنابر مواد  به باتوجهو  ایران برخوردارهستندهای افراد در سیستم بانکداری از سپرده درصدی 40سهمی  های دولتیبانکاین نکته را نیز باید در نظر گرفت که 

اسـت عـملکرد مدیران عامل  طبیعی مرکزی است، های افراد از وظایف بانکها و تضمین سپردهبر نظام پرداخت نظارت پولی و بانکی کشور، قانون 11و  10

 تضمین در نهایت مطابق قانون، زیرا ،شته باشدمرکزی ارتباط مستقیمی دار بانک نظارتیثبات مالی و جلب اعتماد عمومی باوظیفه  حفظ جهت دولتیهای بانک

 17.رسدکزی امری ضـروری بـه نـظر میبانک مر جانب از مـدیرانتـأیید صـالحیت  لذا باشد،ها برعهده بانک مرکزی میدر بانکگذاری افراد سپرده

 نتیجه

نیز تغییر ها نکوه اداره باغییر نحبا توجه به آنچه در این تحقیق بیان گردید یکی از آثار خصوصی سازی تغییر مالکیت از دولتی به بخش خصوصی است. با این ت

های سهامی عام در رابطه با ها مقررات عام راجع به شرکتگیرد اما با خصوصی سازی بانکهای دولتی اصواًل در قالب شرکت سهامی جای نمیکند. بانکمی

اسنامه بانک ر و تصویب اسهای خصوصی در قالب شرکت سهامی عام و با احراز شرایط خاص توسط شورای پول و اعتباتشکیل شرکت ها جاری خواهد شد.آن

 مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

وب دیر عامل هر بانک نماینده آن محسمهیات مدیره و کند مسئولیت مدنی ا میها و مدیران آن نمود پیداثر خصوصی سازی بانک همچنین در مسئولیت بانک

رد. ککالت مراجعه نون مدنی در خصوص وبه مقررات قا توانمیبانک و مدیران آن برای تحلیل رابطه  صورت سکوت مقررات پولی و بانکی . بنابراین درشودمی

به قواعد  توانمید، اکت باشهمچنین در فرضی که مقررات پولی و بانکی اساسنامه بانک و قانون تجارت در مورد اصل و حدود مسئولیت مدنی مدیران بانک س

 اد کرد.عام مسئولیت مدنی برای طرح دعوا علیه ایشان استن

ه است و در ها در نظر گرفتهای خاصی را برای تخلفات مدیران و مدیر عامل بانکدر رابطه با مسئولیت کیفری مدیران، چنانکه قوانین پولی و بانکی مجازات 

کی در ت مدیران بانمسولی ها.بانکموارد سکوت قانونگذار قوانین راجع به الیحه قانون تجارت جاری خواهد بود از جمله در رابطه با ورشکستگی و تصفیه 

مر باید در اهستند. این  های مردم در هر صورت ضامنکشورهای اروپایی به صورت امانی تعریف شده است و مدیران در مقابل زیان وارده به سهام دارن و سپرده

 های کشور نیز اعمال شود.رابطه با مدیران بانک
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