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توجه به ورشکستگی بانکها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصااد شواورا اب بااران با ر

اقتصادی شه در سال  9191در امریکا شروع شد و پا

اب آن باه تماا دنیاا سارایر شاردا آشااب شاد و

قانون گذاران به این نتیجه رسیدند شه مقررات عا ورشکستگی شرشرهای تجااری بارای رسایدگی باه
ورشکستگی بانکها ـــ شه شرشر تجاری ماسوب مایشوندااا شفایار نمایشناد بار ایان اساارا در
ایاالت متادۀ امریکا سعی شده اسر با توجه به نقش بانکها در اقتصاد شوور و تفاوتهایی شه با سایر
شرشرهای تجاری دارندا مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرناد در ایان شواور نظاا
حقوقی حاشم بر ورشکستگی بانکها به « »Resolution Regimeمعروف اسر شه به «گ یر یا حا
و فص » ترجمه شده اسر مهمترین اهداف این نظا عبارتند اب پیوگیری اب اخاتللهاای بنجیارهای در
نظا مالی شوورا ادامه یافتن خدمات شلیدی بانکها و عد تامی عواقب ورشکستگی این بنگاههاا بار
دولر و مؤدیان مالیاتی
در حقوق ایران نظا ورشکستگی بانکها به طور شام اب نظا ورشکستگی شرشرها جادا نیسار و در
صورتی شه بانکی ورشکسر گرددا مقررات قانون تجارت در بمینۀ ورشکستگی مقررات عاا ا و ساایر
مقررات پولی و بانکی خاا
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مقدمه
بانکها و مؤسسههای مالی در اقتصاد شوورها نقاش بسایار مهمای ایفاا مایشنناد ننانکاه انتواار
اسکنارا نگهداری وجوه اقوار متفاوت جامعه در حجم گوناگونا توبیع و گردش پولا وساطر
برای عرضه و تقاضای سرمایه و به شار انداختن سرمایههای راشد جامعها ارائه تسهیلتا امکاناات
و خدمات رفاهی ـــ مالی بخوی اب خدمات باناکهاا در جامعاه ماساوب مایشاود ورشکساتگی
بانکها تأثیر قاب تاوجهی بار قوار گساتردهای اب اشاخا
مدیران و

اب جملاه ساهردهگاذارانا ساها دارانا

دارد به ناوی شه می تواند تأثیرات شیر قاب انکاری بر اقتصاد شوور داشاته باشاد باه

همین دلی ا در بیشتر نظا های حقوقی دنیا سعی شده اسر با توجه به نقاش باناکهاا در اقتصااد
شوور و تفاوتهایی شه با سایر شرشرهای تجاری دارندا مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها
در نظر گرفته شود برای مثالا در حقوق امریکا اگر شرشتی ورشکسار گاردد باه موجاب قاانون
ورشکستگی 9در دادگاههای ورشکستگی به آن رسیدگی میشاودا اماا رسایدگی باه اماور باناک
ورشکسته مطابق قانون بیمۀ ساهردۀ فادرال 9باا شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال 9اسار و بار خالف
شرشرها دادگاه در فرآیند ورشکستگیشان نقوی نادارد در ایان نظاا ا تنظایمگاران باناکهاااا
اشخاصی شه طبق قانون مجوب تأسی

بانک را صادر شردهاند اا اب بمانی شه بانک با باران مواجه

می گردد تا بمانی شه اقدامات نهایی مربوط به بانک با توجه به اب ارهای گ یر انجا شودا دخالار
دارند و دادگاه نقش مادودی در خصو

تجدید نظر در برخای اب تصامیمات ایان تنظایمگاران

دارد در این نظا در صورتیشه تنظیمگران توخیص دهند بانک با توجه به معیارهای ورشکستگی
ویژه ای شه دارندا وضعیر مطلوبی نداردا ابتدا به مدیران بانک اخطار میدهناد و اگار مادیران در
مدت بمان تعیین شده برای پیوگیری اب ادامۀ این وضعیر اقدامی به عم نیاورندا به شرشر بیماه
سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه اطلع میدهند و شارشر ماذشور باناک را وارد فرآیناد گ یار
میشند فرآیند گ یرا اب ارهای متعددی را در اختیار شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال قارار مایدهاد شاه
مهم ترین آنها اب ار خرید و پذیرش تعهد اسر اگر به هر دلیلی استفاده اب این روشها ممکن نبودا
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرالا اموال و داراییهای بانک را نقد میشند و دیونش را تصافیه مایشناد و
در نهایر بانک منا میگردد
هدف نهاد تصفیه خاتمۀ فعالیر بانک و نقد شردن داراییهای آن اسر به همین علر هادف
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مدیر تصفیه به حداشثر رساندن اربش داراییهای بانک به نفع تمامی طلبکاران اب جمله دولر (در

در ایاالت متاده امریکا ا روش و بمینه برای نصب مدیر تصفیه عموماً شبیه انتصاب ماااف اماوال
اسر مدیر تصفیه جهر انالل بانک ورشکستها شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال اسر اختیارات مادیر
تصفیه مانند اختیارات مااف اموال اسرا ج اینکه دریافر شنندۀ مطالبات این اختیار را دارد شاه
بانک را وارد مرحلۀ تصفیه نمایدا اما مااف اموال این اختیار را ندارد در حقوق ایرانا امر تصفیه
شرشرها در دو صورت انجا میشود :یکما انالل شرشر به روشی شیر اب ورشکساتگی و دو ا
انالل شرشر در نتیجۀ ورشکستگی در مورد ورشکستها منظاور اب تصافیها جماعآوری و تعیاین
می ان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پ

اب نقاد شاردن آن میاان طلبکااران اسار (اساکینیا

)911 :9988

در ادامه در خصو

نگونگی تصفیه بانک ورشکسته باث میشود الب اسر ذشر شود شه

قانون پولی و بانکی شوور (مصوب  )9919/4/98در خصو

ناوۀ تصفیۀ اماور باناک ورشکساته

مقررات نندانی ندارد و بنابراینا مقررات قانون تجارت در باب ورشکستگی و قانون ادارۀ تصافیۀ
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صورتیشه حمایر مالی اب بانک اب سوی دولر انجا شده باشد) و صندوق بیمۀ ساهردههاا اسار

امور ورشکستگی (مصاوب  )9998/4/94اجارا مایشاود ایان روش هماان روش پرداخار شاما
سهردهها 4اسر شه به توریح آن خواهیم پرداخر روش مذشور در حقوق امریکا به نادرت ماورد
استفاده قرار میگیردا بیرا روند نقد شردن اموال بانک بسیار گران و پره ینه اسر و علوه بر اینا
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال باید اب پیش برای پرداخرهای سریع به سهردهگاذاران بیماه شاده اقادا
شند شه این امر بسیار وقرگیر اسر

 .8حفظ و نگهداری دارایی بانک ورشکسته
 .8-8حقوق امریکا
به منظور بسته شدن بانکا شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال فوراً اموالا مدارک و ماوطۀ بانک را توقیف
و تأمین میشند پولها شمارش میشوند و قف های بیرونی تعوی

میشوند شرشر بیماۀ ساهردۀ

فدرال همۀ حسابها را بر اسار تاریخ بسته شده بانک مسدود میشند و تما موارد ثبر شدۀ الب
را به دفتر ش بانک ورشکسته وارد میشند شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال روند «متعادلسابی مؤسسه»
را شه در آن صورت حساب نهایی برای بانک ورشکسته توکی میشودا آشاب میشناد مجموعاه
دفترها و دستگاههای نگهداری اطلعات شه نواندهندۀ وضعیر اماوال و دیاون باناک ورشکساته
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اسرا همگی آماده میشوند شرشر بیماۀ ساهردۀ فادرال باه عناوان مادیر تصافیه فهرساتی شاام
اطلعاتا اموال و دیون بانک ورشکسته تهیه میشند توافقنامهها و فهرسر صاندوقداران باناک
ورشکسته نک میشوند و حسابهای آن بسته میشوند تمامی موارد تبلیغااتی باناک ورشکساته
نابود میشوند اوراق اعتباریا یادداشرهاا تضمینها و وثیقههای شیر املک و مستغلت شه برای
اعطای وا ها اب موتریان گرفته شدهاندا فهرسر و تأمین میشوند همنناینا تاقیقاات مرباوط باه
مؤسسههای وابستهای شه ممکن اسر مسئول ورشکستگی بانک ماسوب شاوند و ادعاهاای علیاه
آنها آشاب میشود ).( Ragalevsky & Ricardi, 2009 :885

 .8-2حقوق ایران
به موجب مادۀ  8قانون ادارۀ تصافیۀ اماور ورشکساتگی (مصاوب « )9998/4/94هماین شاه حکام
ورشکستگی قاب اجرا شدا رونوشر حکم به ادارۀ تصفیه و ادارۀ ثبار ماا فرساتاده مایشاود»
علوه بر اینا مادۀ  99قانون مذشور بیان میشند« :همین شه حکام ورشکساتگی قابا اجارا شاد و
رونوشر آن به ادارۀ تصفیه رسیدا ادارۀ تصفیه صورتی اب اموال ورشکسته برداشتها اقادامات الب
اب قبی مهر و مو برای حف آنها به عم میآورد»

 .2تشخیص مطالبات بانک ورشکسته
 .2-8حقوق امریکا
پ

اب اینکه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه منصوب شدا باید فوراً اخطاریهای را

برای طلبکاران بانک ورشکسته ارسال شند تا ادعاهای خود را ظرف مدت تعیاینشاده شاه نبایاد
بیشتر اب  11روب اب تاریخ ارسال اخطاریه باشدا به شرشر مذشور اعل شنناد ایان اخطاار بایاد
یک ماه و دو ماه پ

اب نخستین اخطار مجدداً ناپ و بارای طلبکااران ارساال شاود هامنناینا

شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال باید همان اخطار را به طور مستقیم به هر یک اب طلبکارانی شاه نامواان
در دفترهای بانک وجود دارد بفرستد اگر شرشر بیماۀ ساهردۀ فادرال باه ایان نتیجاه برساد شاه
طلبکاری وجود دارد شه نامش در دفترهای بانک نیامده اسرا باید ظرف  91روب اب بمان شوف
اخطار مربوط به تصفیه را برای طلبکار بفرستد ).(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :886
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مطابق مادۀ  9899قانون بانکها و بانکداری ایاالت متاده امریکاا شرشر بیمۀ سهردۀ فادرال

دالی ابرابی مدعیان تصمیمگیری میشند دالی اثبات ادعاها باید توسط خواهانها ظرف مدت
 11روب پ

اب تاریخ انتواار اطلعیاۀ تصافیه باه شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال تسالیم شاود تماا

طلبکاران عادی اب جمله اشخاصی شه ممکن اسر علیه بانک ورشکسته در مدت بمان تصفیه در
دادگاه اقامه دعوا شرده باشندا باید در شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال تواکی پروناده دهناد شارشر
بیمۀ سهردۀ فدرال  981روب فرصر دارد شه این ادعاها را رد یا تأیید شند اگار ادعاایی رد شاودا
طلبکاران برای رسیدگی به پرونده یاا تجدیادنظر اداری  01روب فرصار دارناد اگار باه ادعاایی
توسط شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال در ظرف  981روب اب تاریخ ثبار آن اثار داده نواودا ایان ادعاا
خود به خود رد می شود ادعاهایی پذیرفته شده هستند شاه باه موقاع ثبار شاوند و شارشر بیماۀ
سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه آنهاا را تأییاد و قباول شارده باشاد قادرت قاانونی بیاادی باه
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکساته اعطاا شاده اسارا شاه در اداماه
بیشتر روشن میشود

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته در خصو

ادعاهای مطرح شده علیه باناکا باا توجاه باه

به موجب مواد  9899و  9899قانون بانکها و بانکداری امریکاا بارای اینکاه یاک ادعاا شاه
منوأ آن قرارداد اسر بتواند علیه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته
یا در حدود صلحیر شرشتی آن با موفقیر طرح گرددا الب اسر شاه قارارداد شارایط بیار را
داشته باشد:
الف) شتبی باشد
ب) به وسیله بانک ورشکسته و شخصای شاه باه موجاب آن قارارداد مناافع متقاابلی را ادعاا
میشند همبمان با تاصی اموال اجرا شده باشد (برای مثال در آن بمان وامی گرفته باشد)
ج) به وسیله هیأت داوران و یا شمیته وا بانک ورشکسته تأیید شده باشد شه این تأییاد بایاد
در صورت جلسهای شه توسط بانک ورشکسته نگهداری میشود منعک
بن ابراینا یک ادعا برای نق
علیه آن بانک قاب اجرا باشدا پ

شده باشد

یک قرارداد شفاهی شه ممکن بود پیش اب ورشکستگی باناک
اب ورشکستگیاش علیاه شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال در مقاا

مدیریر تصفیه بانک ورشکسته قاب طرح نیسر و در صورت طرحا شرشر به آن توجه نمیشند
ادعاهای مسئولیر مدنی بر مبنای نق

قرارداد اب جمله فریابا ارائاه اطلعاات نادرسارا توطئاها

دخالرهای نابجا به همین ترتیب رد میشوند ادعاای جباران خساارت علیاه شارشر بیماۀ ساهردۀ
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فدرال به عنوان مدیر تصفیه به موجب قاعدۀ قطعیر و ثبات 1شه در مادۀ  9899مطرح شده اسر اب
تاریخ تصفیه رد میشود تنها خساراتی را میتوان علیه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال مطارح شارد شاه
خسارات واقعی یا مستقیم باشند خسارات شیرمساتقیم همواون اب دسار دادن مناافع یاا خساارات
ناشی اب درد و آسیبهای روانی علیه شرشر مذشور مسموع نیستند شخصی شه ادعا میشند ضرر
فاحش و جدی به او وارد شدها نمی تواند ادعای خسارات تنبیهی شند نرا شه این خساارات علیاه
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال قاب طرح نیستند ).(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :888

 .2-2حقوق ایران
ادارۀ تصفیه باید صورتی اب طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته تهیاه شناد مطاابق ماادۀ  441قاانون
تجارت این صورت با استفاده اب دفترها و اسناد تاجر و اطلعات دیگری شه ادارۀ تصافیه تاصای
میشندا تنظیم میشود (مادۀ  9نظا نامه امور ورشکستگی قانون تجارت) ادارۀ تصفیه پ

اب تنظیم

صورتی اب طلبکارانا اب طریق آگهی در روبنامۀ رسامی و یکای اب روبناماههاای شثیراالنتواارا اب
آنان دعوت میشند آگهی م بور باید بار اساار بناد  9ماادۀ  94قاانون ادارۀ تصافیه متضامن ناا ا
موخصاتا ما اقامر و تاریخ توقف ورشکساته باشاد هامنناینا بایاد در آن باه بساتانکاران و
شسانی شه ادعایی دارند اخطار داده شود ادعای خود را ظرف دو ماه به ادارۀ تصفیه اعل شنناد و
مدارک خود را به ادارۀ تصفیه ارائه دهند (بند  9مادۀ  94قاانون ادارۀ تصافیه اماور ورشکساتگی)
مطابق مادۀ  4نظا نامه امور ورشکستگی قانون تجارت این مدت برای طلبکاران مقیم خارج سه ماه
اب تاریخ نور آخرین آگهی تعیین شده اسر
مادۀ  409قانون تجارت مقرر میدارد« :پ

اب صدور حکم ورشکساتگیا طلبکارهاا مکلفنادا

در مدتی شه به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظا نامه وبارت عدلیه معین شدها اسناد طلاب
خود یا سواد مصدق آن را به انضما فهرستی شه شلیه مطالبات آنها را معین مینمایادا باه دفتاردار
ماکمه تسلیم شرده قب

دریافر دارند» به ما

اینکه حکم توقاف شاخص ورشکساته صاادر

شودا بستانکاران قانوناً هیأت واحدی را توکی میدهند و اگر بخواهند اب حقاوق خاود نسابر باه
تاجر ورشکسته استفاده نمایندا بایاد بار اساار ماادۀ  409قاانون تجاارتا اساناد طلاب خاود را باا
منضمات آن تسلیم شردها قب
801

دریافر شنند بنابراینا وحدت متوکله آنها قانونی و اجباری اسر

(ستوده تهرانیا 9919ا ج )919 :4طلبکاران بانک ورشکسته عبارتند اب( :الف) ساهردهگاذاران (ب)

 .9نقد کردن اموال بانک ورشکسته و کسر هزینههای ورشکستگی
 .9-8حقوق امریکا
 .9-8-8نقد کردن اموال
پ

اب انتصاب رسمی شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه بانک ورشکسته توسط مقا

تنظیمگر اصلی اشا شرشر مذشور فور ًا فرآیناد تعیاین اماوال و دیاون باناک ورشکساته را تعیاین
میشندا اموال آن را نقد میشندا تمامی دیون و ادعاهاای علیاه باناک ورشکساته را حا و فصا
میشن د و قیمر اموال نقد شده را بین طلبکاران بانک ورشکسته تقسیم میشند شنگاره اختیاارات
وسیع و مهمی را به شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال جهر اعمال ایان وظاایف داده اسار شارشر بیماۀ
سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکستها بارای اجارای حقاوق و اختیاارات و امتیاابات

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

طلبکارانی شه منوأ طلبوان شیر اب سهرده اسر و (ج) سهامداران

بانک ورشکسته جانوین سها دارانا مسئولین و مدیران آن مایشاود شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال
بدون نظارت دادگاه یا تنظیمگران دیگر اموال بانک ورشکسته را به فروش میرساند البته در ایان
بمینه باید در نظر داشر شه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال اموال بانک ورشکسته را باید باه بایشتارین
قیمر به فروش برساند و نی هرگونه آسیبی به صاندوق بیماۀ شارشر ماذشور را در حاد تاوان باه
حداق برساند

 .9-8-2کسر هزینههای ورشکستگی
پ

اب اینکه اموال بانک نقد شدا ه ینههایی شه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه در

فرآیند تصفیه شرده اسرا اب منابع مالی بانک در حال تصفیه شسر میگردند
 .9-2حقوق ایران

 .3-2-1نقد کردن اموال بانک ورشکسته
قائم مقا قانونی شخص ورشکسته در فروش اموال وی دارای اختیار قانونی اسر به این لااظ اگر
ماادیر تصاافیه و عضااو ناااظر عم ا شنناادا باار اسااار مااواد  411و  191قااانون تجااارت (مصااوب
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 )9999/9/99و نظا نامه تصفیه امور ورشکستگان مصوب  9999عم میشود در مقاب ا اگر ادارۀ
تصفیه اقدا شندا فروش اموال تابع مادۀ  41قانون اداره تصفیۀ امور ورشکستگی اسر
ادارۀ تصفیه یک حساب بلند مدت برای ورشکسته با حق اناصااری برداشار ادارۀ تصافیه در
بانک افتتاح میشند تا وجوه حاص اب فروش اموال به آن واری گردد به مبلا ایان حساابهاا باه
عنوان سهردههای شیردولتی سود تعلق میگیرد شه هنگاا پرداخار مطالباات بساتانکاران ملااوظ
میگردد (صقریا )901-911 :9988

اگر هدف این باشد شه فرآیند ح و فص (گ یر) بومی و وارد مقاررات شواور گارددا بایاد
همانند ایاالت متاده امریکا ا اربیابی اموال پیش اب تصمیم به تصفیه انجا شود به بیان دیگرا یکی
اب مقدمات ح و فص (گ یر) این اسر شه اموال بانک اربیابی شوند تا تعیین گردد شادا روناد
بهنفع بانک اسر و همننینا پیونهاد فروش بانک به سایر بانکها هم مقادور باشاد ایان اربیاابی
توسط شارشناسان خبره و با جلب نظر شارشنار رسمی دادگستری انجا میشود شاه باا توجاه باه
اینکه بانکها داراییهای بیادی دارندا این شار ممکن اسر شمی بمانبر باشد
در ادامه در خصو

روشهای فروش داراییهای بانک بر اسار قانون تجاارت باه اختصاار

توضیح داده میشود
 )8فروشهای ابتدایی
به نظر میرسد داراییهای بانک به گونهای اسر شه اشیای فاسد شدنی در بین آنها وجاود ناداردا
اما اگر در بین اموال بانک اموالی وجود داشته باشد شه نگهداری آنها شیر ضروری یا موک باشاد
یا با توجه به تغییرات نرخ تور بابار با موک افر قیمر مواجه شوندا یا اموال موضوع بند  9ماادۀ
 41قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگیا یعنی اموالی شه در باورر یاا باابار قیمار معینای دارنادا
مانند اوراق بهادارا ادارۀ تصفیه اب آشاب صدور حکم ورشکستگی بانک میتواند آنها را بفروشد
 )2فروشهای اصلی
ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی بهعنوان قائم مقاا قاانونی باناک ورشکساته پا

اب قطعیار حکام

ورشکستگی بانک و احراب اینکه هیچیک اب روشهای ح و فص (گ یر) در مورد بانک شارایی
ندارندا سایر اموال بانک ورشکسته را به فروش میرساند اموال بانک را میتوان به سه دسته تقسیم
801

قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی اسر و در مورد بانک خصوصیتی ندارند شه باث متمای ی را
ایجاد شندا در ادامه به اختصار در خصو

فروش هر یک اب اموال مذشور توضیح داده میشود

اموال منقول این اموال شام شاالا لواب دفتریا تلفنا اتومبی و بانک ورشکسته اسار در
مورد این اموال شرایط فروش حداق  91روب پیش اب م ایده در دفتر اداره در دسترر عماو قارار
میگیرد و هر ش

می تواند اطلعات الب را در این خصو

شسب شناد آگهای فاروش شاام

مکانا روب و ساعر م ایده اسر در روب م ایده ا ماوال منقاول بعاد اب ساه مرتباه باه صادای بلناد
حراجنی به شسی شه حداشثر قیمر را پیونهاد شرده اسرا واگذار میشود (ستوده تهرانیا 9919ا
ج)901 :4

0

اموال شیر منقول بانک ورشکسته هم باید به روش م ایده باه فاروش برساند اماا مطاابق قاانون
آگهی فروش شام مکانا روب و ساعر م ایده باید یک ماه پیش اب اقدا به فروش به عم بیاید

1

و برای طلبکارانی شه حق وثیقه شیرمنقول دارندا نسخهای اب آگهی فرستاده میشود و اربیابی شاه

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

شرد :اموال منقولا اموال شیر منقول و اشیای مورد وثیقه با توجه به اینکه فروش این اماوال مطاابق

به عم آمده به آنها اعل میشود

 .9-2-2کسر هزینههای ورشکستگی
مادۀ  40قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگیا به منظور تقسیم وجوه میان طلبکارانا مقرر میدارد:
وقتی شه پاول حاصاله اب فاروش در دساترر اداره قارار گرفار و صاورت بساتانکاران قطعای
گردیدا اداره صورتی اب حاص داراییها و حساب نهایی تنظیم خواهد نمود ه ینۀ توقف شاه
به موجب آییننامه تعیین میشود و ه ینۀ تصفیه قبلً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب
نهایی در مدت  91روب در دسترر بستانکاران قارار گرفتاه و مراتاب باه اطالع آناان خواهاد
رسید به علوه خلصهای اب صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد

همانطور شه گفته شده اسر (شاویانیا )918-911 :9919ا قانونگذار اب مطالباات ادارۀ تصافیه
عبااارتهااای مبهماای اب جملااه «مخااارج ادارۀ امااور ورشکسااتگی در مااادۀ  199قااانون تجااارت»ا
حقال حمۀ مدیر تصفیه در مادۀ  449قانون تجارت»ا «ه ینۀ توقف و ه ینۀ تصفیه در مادۀ  40قانون
ادارۀ تصاافیه امااور ورشکسااتگی»ا «ه ینااۀ ورشکسااتگی در مااادۀ  99قااانون ادارۀ تصاافیۀ امااور
ورشکستگی» و «ه ینۀ امور ورشکستگی در مادۀ  19قانون اخیر» اب ه ینههایی سخن میگوید شاه
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در طبقه مادون مطالبات دارای وثیقه و مافوق مطالبات با حق رجاان و عادی قرار میگیرند
ه ینههای مربوط باه تصافیه عبارتناد :اب ه یناه آگهایهاا در روبناماۀ رسامی و شثیراالنتواارا
ه ینه های مربوط به انعقاد قراردادهاا اقامه دعواا پرداخر مالیاتها و اداره اموال بر اساار ماادۀ 9
تصویبنامه (شمارۀ  9119مورخ  9991/9/94هیاأت وبیارانا باا اصالحات بعادی)ا «ه یناۀ اماور
ورشکستگی به حاص ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و ه ینههاای مرباوط باه اقاماه دعااوی و
انعقاد معاملت و پرداخر مالیات ها و عوارض و اداره شاردن اماوال و مطبوعاات و شیاره موامول
ه ینۀ امور ورشکستگی نبوده و پیش اب تقسیم وجوه حاصله اب دارایی ناویژه شسر خواهد شد»
مطابق مادۀ  9همین تصویبنامه:
پ

اب آنکه حاص دارایی ورشکسته اعم اب آنوه شه در موقع برداشتن صورت اموال موجاود

بوده یا آنوه شه بعداً موخص شده معلو گردیده و قب اب تقسیم وجوه حاصاله باین صااحبان
سها ا ادارۀ تصفیه مبلغی به عنوان ه ینۀ امور ورشکستگی باه شارح بیار احتسااب و برداشار
خواهد نمود :تا مبل ده میلیون ریال صدی  1و نسبر به ماباد آن تاا بیسار میلیاون صادی  8و
نسبر به ماباد آن صدی  1دریافر میشود

حد نصابهای مذشور در بند  1مادۀ  9قانون وصول برخی اب درآمدهای دولر مصوب 9914ا
مجدد به این ناو اف ایش یافتند :تا مبل  91میلیون ریال ( 1درصد) و نسبر باه مااباد آن تاا بیسار
میلیون ریال ( 8درصد) و ماباد آن ( 1درصد) تعیین شده اسر
مطابق مادۀ  99قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی «اگر به نظر اداره حاصا فاروش اماوالی
شه صورت آنها برداشته شده شافی برای پرداخر ه ینه ورشکستگی نباشدا اداره اقدا باه تصافیه
اختصاری مینماید »

 .4توزیع عایدات و ختم عملیات تصفیه
 .4-8حقوق امریکا
 .4-8-8در بانکهای بیمه شده
هنگا ورشکستگی بانکا اموال و مسئولیرهای بانک به مدیر تصافیه منتقا مایشاود مسائولیر
مدیر تصفیه این اسر شه اربش خالص داراییهاای باناک را بارای پاساخگاویی باه طلبکااران باه
880

بانک مطابق اولویرهای قانونی تقسیم میشند و سه

ختم عملیات تصافیه را اعال مایشناد در

ایاالت متاده امریکاا قانون به طور سنتیا باالترین اولویر را به ه یناههاای اداری فرآیناد تصافیه
اختصا

میدادا اما نسبر به سهردهگذاران و سایر طلبکاران در طول بمان به شایوههاای متفااوت

عم میشد
بر اسار قانون بانکداری (مصوب  )9199سهردهگذاران بیمهشده بر سهردهگذاران بیمه نواده و
سایر طلبکاران اولویر داشتند قانون بانکداری (مصوب  )9191حق تقدمی موابه قانون اخیر را باه
تما سهردهگذاران [بدون تفکیک سهردههاای بیماهشاده و بیماه نواده و ساایر طلبکااران مایداد
آخرین قانون جامعی شه اولویرها را تغییر دادا قانون اولویر سهردهگذاران ملای (مصاوب )9119
اسر شه اولویر ادعاها علیه بانک را به شرح ذی اعل شرده اسر:
الف) ه ینههای اداری تصفیه

8

ب) ادعاهای دارای حق وثیقه

1

ج) سهردههای داخلی (ملی) اعم اب بیمهشده و بیمهنوده
د) سهردههای خارجی و ادعاهای طلبکاران عادی
ه) ادعاهای طلبکاران وابسته

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

بیشترین می ان خود برساند مدیر تصفیه عواید حاص اب فاروش اماوال باناک را میاان طلبکااران

91

99

99

و) سها داران.( Marino & Bennett, 1990 :20) 99
در ادامه به شرح این طبقهبندی پرداخته میشود:
 )8طلبکاران دارای حق وثیقه
تعیین تکلیف برای ادعاهای موثق در فرآیند تصفیه شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال همانناد ادعاهاای
موثق در فرآیند ورشکستگی اسر طلبکار با حق وثیقه طلبکاری اسر شه در مقاب خدمتی شه به
بانک ارائه داده اسرا مالی را اب بانک بهعنوان وثیقه دریافر میشند بنابراینا این طلبکار در برابر
بانک ورشکسته برای مطالبه طلبش میتواند به وثیقهای شه بانک برایش فراهم شرده اسرا اساتناد
شند الب اسر ذشر شود شه اولویر طلبکاران دارای حق وثیقه نسبر به سایر طلبکااران فقاط تاا
می ان اربش مال مورد وثیقه اسر 94و در نتیجه اگر اربش مال مورد وثیقاه شامتار اب مقادار طلاب
طلبکار باشدا طلبکار برای باقیماندۀ طلبش طلبکاار عاادی ماساوب مایشاود & (Ragalevsky
)Ricardi, 2009 :889
888
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 )2سپردههای داخلی (بیمهشده و بیمهنشده)
بین سالهای  9801تا 9199ا با سهردهگاذاران باناکهاای ملای و باناکهاای ایاالتی همانناد ساایر
طلبکاران رفتار میشد به این بیان شه پ

اب اینکه اموال بانک نقد میشد سهردهگذاران مث ساایر

طلبکاران وارد هیأت طلبکاران می شدند به طور متوسط در سطح فدرال حادود شاش ساال طاول
میشوید تا اموال بانک ورشکسته نقد میشدندا پول حاص بین سهردهگاذاران و ساایر طلبکااران
تقسیم میشد و صورت حسابهای بانک بسته میشد حتی بماانی شاه ساهردهگاذاران اب حاصا
تقسیم اموالا وجوه خود را دریافر میشردندا این مبل به طور قاب توجهی شمتر اب مبلغی بود شه
به بانک سهرده بودند بین سالهای  9199تا  9191بیش اب  9911بانک ورشکسر و تصفیه شادند
هنگا تصفیه بانکهای ورشکستها سهردهگذاران بانکهای ایالتی حدود  % 09اب سهردههایواان را
دریافر شردند و سهردهگذاران بانکهای فادرال حادود  18درصاد اب ساهردههایواان را دریافار
شردند با موج ورشکستگی بانکها در ایاالت متاده امریکا شه اب سال  9191آشاب شدا این امر به
اثبات رسید شه فقدان نقدینگی شه در نتیجه روند ح و فص ورشکستگیهای بانکی باودا باعاث
بیثباتی و رشود اقتصادی ایاالت متاده امریکا شد ).(Barmer, 1935: Ch. IV and V
در پی این تاوالتا در  91آگوسر سال  9119قانون اولویر سهردهگذاران ملی مقرر داشر:
در ایفای تعهدات بانکهای ورشکساتها ساهردههاای داخلای 91نسابر باه ساایر ساهردههاا و دیگار
طلبکاران اولویر دارناد ) (Thomson, 1994 :1-4منظاور اب ساهردههاای داخلای شاه بار ساایر
سهردهها و مطالبات مقد هستندا سهردههای سهردهگذاران مقیم ایالرهای امریکاسار و در مقابا
سهردههای خارجیا یعنی سهرده سهردۀگذارانی شه در خارج اب ایااالت متااده امریکاا هساتندا باه
شار میرود
نتیجه اعمال این قانون این اسار شاه ساهردۀ ساهردهگاذاران داخلای (ساهردههاای بیماهشاده و
بیمه نوده) باید پیش اب سایر طلبکاران پرداخر شود این امر به این معنای اسار شاه شارشر بیماۀ
سهردۀ فدرال به عنوان بیمهگر سهردهگذارانا سهردههای بیماه شاده را تاا ساقف  911ها ار دالر اب
ما ذخیرههای صندوق بیمۀ سهردۀ فدرالا پرداخر میشناد ).(Kaufman, 2004 :237-249

شرشر مذشور در این بمینه سه شیوۀ مرسو را پیگیری میشند شه در اداماه باه توضایح هار یاک
میپردابیم:
882

الف) پرداخر مستقیم سهرده90:در ایان شایوه شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال میا ان ساهردههاای

سهردههای بیمه شده بانکا شرشر مذشور برای هر سهردهگذار یک نک ارسال میشند شارشر
بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه تما داراییها و تعهدات باناک متوقاف را در اختیاار دارد
).(Federal deposit insurance corporation, 2016 :16
ب) انتقال سهرده بیمهشده91:در این شیوه سهردههای بیمهشده بانک متوقف به یاک مؤسساه باا
عنوان «مؤسسۀ عام » 98انتقال پیدا میشند و اجابه پرداخر جبرانی به سهردهگذاران بانک ماذشور
اب طریق مؤسسۀ عام صادر میشود موتریان میتوانند درخواسر استرداد سهرده یا افتتاح حسااب
جدید در مؤسسه عام را داشته باشند البته اب این شیوه به ندرت استفاده مایشاود در ایان روشا
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال مبلغی را شه باید به هر یک اب سهردهگاذاران بیماه شاده پرداختاه شاودا
تعیین میشند سه

شرشر مذشور توافقی با یک بانک سالم ترتیب میدهاد شاه طای آن باناک

مذشور موظف میشود سهرده های بیمه شده موتریان بانک ورشکسته را پرداخر شند و این بانک
یکی اب طلبکاران بانک ورشکسته میشود بانک مذشور این پیونهاد را به این انگی ه قبول میشناد
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بیمهشده را تعیین میشند و به طور مستقیم به ساهردهگاذاران پرداخار مایشناد باه ماا

تعیاین

شه بسیاری اب سهرده گذاران بانک ورشکسته به مالکیر او منتق شود شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال اب
این روش به ندرت استفاده میشند ).(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :881
ج) بانک ملی برخوردار اب بیمۀ سهرده91:بانک ملی برخوردار اب بیمه سهرده یک باناک موقار
اسر شه مجاب به اف ایش سرمایه نیسر به منظور حمایر اب ساهردهگاذارانا شارشر بیماۀ ساهردۀ
فدرال بانک مذشور را جهر اطمینان بخوی به سهردهگذاران ایجاد میشند هدف این اسر شه تاا
بمانی شه بانکهای دیگر اب پذیرش تعهدات بانک متوقف خودداری میشنندا با ایجاد این باناک
موقرا موتریان بانک متوقف به ساهردههاای بیماهشاده دسترسای داشاته و نیا بماان شاافی بارای
بابشردن حساب جدید در مؤسسههای تضمینشده دیگر هم در اختیاار مواتریان باناک ورشکساته
قرار گیرد با استفاده اب این روش انتظار میرود شه انتقال حسابها به صورت منظمتر برای جامعاه
مالی رخ دهد قانون به شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال اجابه داده اسار شاه باناک ملای مربوطاه را باا
دورۀ فعالیر حداشثر دو سال تأسی

شندا اما بیشتر بانکهای ملی شه در سالهای اخیار باه ایان

منظور افتتاح شدهاندا بیشتر اب سی روب فعالیر نداشتهاناد شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال باا مجاوب
«ادارۀ حسابرسی ارب» این بانک را تأسی

میشند هدف اب ایجاد این باناک فاراهم شاردن امکاان

دسترسی سهردهگذاران به سهردههای خود اسر تما داراییهاای باناک متوقاف در روناد تصافیه
889

دوفصلنامۀ فقه و حقوق خصوصی ،سال دوم ،شمارۀ  ،4پاییز و زمستان 8931

قرار میگیرند ).(Federal deposit insurance corporation, 2016 :20
الب اسر اشاره شود شنگره در توجیه تصمیم خود مبنی بر اولویر سهردهگاذاران داخلای بار
سهرده گذاران خارجی و ساایر طلبکااران معتقاد باود شاه تارجیح ساهردهگاذاران داخلای بار ساایر
سهردهگذاران و طلبکاران بانک ورشکسته موجب میشود ه ینههای شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال باه
شک قاب توجهی شاهش یابد .در نقد این عقیده گفته شده اسر هر نند اولویر ساهردهگاذاران
داخلی ممکن اسر موجب صرفهجویی در ه ینههای شرشر بیماۀ ساهردۀ فادرال گارددا اماا ایان
امکان هم وجود دارد شه ترجیح سهردهگذاران ملی بار ساهردهگاذران خاارجی موجاب شاود شاه
دولر های خارجی به ناوی عم شنند شاه موجاب شاود شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرالا برخای اب
شنترلهای خود را نسبر به فرآیند حا و فصا اب دسار دهاد .(Marino & Bennet 1999
:19).

پ

اب اینکه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال سهردههای بیمهشده را اب ما صاندوق بیماه پرداخار

شردا باید حاص فروش اموال بانک را بین خودش و سایر سهردهگذاران بیمهنوده تقسیم شناد باه
بیان دیگارا پا

اب این کاه ورشکساتگی باناک اعال شادا شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال اب ماا

ذخیرههای صندوق بیمۀ سهردۀ فدرالا سهردههای بیمهشاده را تاا ساقف  911ها ار دالر پرداخار
میشند و در این مرحلها شرشر مذشور جانوین طلبکاران بیمهشده میشود 91و باه می انای شاه باه
سهردهگذاران بیمهشده پرداخر شرده اسرا اب حاص فروش اماوال باناک اساتیفا مایشناد بارای
مثالا اگر می ان سهردههای بیمهشده  11درصد اب تما سهردهها باشدا شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال
 %11اب عوایااد نهااایی امااوال جمااعآوری شااده بانااک را دریافاار ماایشنااد و  %91باقیمانااده بااین
سهردهگذاران بیمهنوده تقسیم میشود ).(Ambrasas, 2015 :59
اگر اربش اموال بیشتر اب ش سهرده اعم اب بیمه شده و بیمه نواده شاوندا در ایان صاورت
اسر شه طلبکاران عادی بانک هم در ردیاف شساانی قارار مایگیرناد شاه مایتوانناد طلبواان را
دریافر شنند پ

اب آن ا گار نیا ی هام بااقی ماناد باه ساها داران باناک پرداخار خواهاد شاد

).(Ambrasas, 2015 :58-59
 )9سپردههای خارجی و طلبکاران عادی
الف) سهردههای خارجی :ساهردههاای خاارجی عباارت اسار اب تعهادات ساهردهای مؤسساههاای
سهردهپذیر ایاالت متادۀ امریکا شه در ادارههایی شه خاارج اب ایالارهاای ایااالت متاادها ناحیاۀ
884

سهردۀ فدرالا مطاابق آنهاا «ساهرده» را تعریاف مایشنادا ساهردههاای خاارجی اب م یار اولویار
سهردههای داخلی برخوردار نیستند و بنابراینا سهردههای مذشور همراه باا طلاب طلبکااران عاادی
پرداخر میشوند ).(Ambrasas, 2015 :58-59
ب) طلبکاران عادی :در ایاالت متاده امریکاا بر اسار فص هفتم قانون ورشکستگیا طلبکار
عادی شسی اسر شه هیچ گونه حقی نسابر باه اماوال ورشکساته نادارد و بارای اثباات طلابش اب
ورشکسته باید مدارشی را شه ادعایش را ثابر میشنندا به دادگاه ورشکستگی ارائه دهد

99

طلبکاران عادی بدون وثیقه شام فروشندگانا ارائه دهندگان خدماتا عرضهشنندگانا معامله
شنندگان با باناک ورشکساتها ادعاهاای ناشای اب اجاارههاا و ادعاهاای جباران خساارات ناشای اب
تصمیمات تجاری بانک ورشکسته یا شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه هستند
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال یک اخطار فوری مبنی بر بسته شدن بانک به تما طلبکاران تجاریا
شارشنانا نهادهای مالیاتیا و دیگر طلبکارانی شه ممکن اسر اب بانک وجهی طلبی داشاته باشاندا
ارسال مایشنناد عالوه بار ایانا شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال نناد مااه پا
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شلمبیا و یا قلمرو ایاالت متاده امریکا قاب پرداخر هستند  99بنابر اصولی شه قانون شارشر بیماۀ

اب ورشکساتگی در

روبنامههای مالی اطلعیاهای مبنای بار ورشکساتگی باناک منتوار مایشناد اخطااری شاه بارای
طلبکاران بانک توسط شرشر صادر میشود باید شام دستورالعم هاا و فار هاای مناساب بارای
گنجاندن ادعا در آن علیه مدیر تصفیه باشد ادعاها باید مستند باشند و الب اسر این اسناد به موقع
ارائه شوند این اخطار باید مهلتی را تعیین شند شاه طای آن ادعاهاای طلبکااران بایاد جماع آوری
شود ادعاهای طلبکاران عادی باید در مدت  981روب توسط شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال تأیید یا رد
شود طلبکار تأییدیه مدیر تصفیه 99بر ادعایش را دریافر میشند و ممکن اسر تماا یاا بخوای اب
طلبش را دریافر شند به موجب قانونا پ
های بیمه نوده پرداخر میشوند و پ

اب اینکه سهردههای بیمه شده پرداخر شدندا ساهرده-

اب آن طلب طلبکاران عادی پرداخر میشود و پ

اب آن

هم طلب صاحبان سها پرداخته میشود در بسیاری اب موارد طلبکاران عادی و صااحبان ساها یاا
نی ی اب طلبوان دریافر نمیشنند یا آنوه دریافر میشنند بسیار نانی اسر

94

 )4طلبکاران تبعی
در ایاالت متاده امریکاا واژه  Subordinationفرآیندی اسر شه به موجاب آن طلبکاار بارای
وصول مطالبات خود اب داراییهای بدهکارا در اولویرهاای پاایینتار قارار مایگیارد defining
881
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)”.(Black, 1999: “subordinate

 )1سهامداران
سها داران بانک آخرین گروه در طبقهبندی طلبکاران بانک ورشکسته ماسوب میشوند پا

اب

پرداخرهای فوقا اگار اب حاصا فاروش دارایای هاای باناک ورشکساته نیا ی اضاافه آمادا باه
سها داران میرسد

 .4-8-2توزیع عایدات و ختم عملیات تصفیه در مؤسسههای مهم مالی زنجیرهای
بخش دو قانون داد ـــ فرانکا وال استریر (مصوب  )9191فرآیندی اب ادعاها علیه شرشر ماالی
ضعیف فراهم شرده اسر و قواعدی را برای تصفیۀ اموالا پرداخر ادعاها پیشبینی شرده اسار

91

ادعاها به شیوه بیر پرداخر میشوند:
الف) ه ینههای اداری
ب) ه ینههای دولر
ج) دستم دا حقوق یا حقالعم شارشنان
د) موارشر در برنامه م ایای شارشنان
ه) هرگونه مسئولیر عمومی یا خا

شرشر

و) هرگونه تعهد دیگر شرشر
ب) حقوق هیأت رئیسه و مدیران شرشر
ح) ایفای تعهدات سها دارانا اعضای شرشرا شرشای عمومی و سایر صاحبان سها

90

با نومپوشی اب اینکه شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال نگونه در این بمینه بهعنوان مدیر تصفیه عم
میشندا مقررات اساسی خاصی را باید رعایار شند تما اقادامات مذشااور در بخاش دو قاانون
داد ـ فرانک باید رعایر شوند تا ثبات مالی در اقتصاد ش شوور تأمین شودا نه اینکه صرفاً مصالح
یک شرشر خا

[شرشر ضعیف رعایر گردد سها داران شرشر نمیتوانند تا بماانی شاه باه

تما ادعاها علیه شرشر و صندوق تصفیه موقر پاسخ داده نوده اسرا سهم خود را دریافر شنند
طلبکاران تضمین نوده سهم خود را بر اسار فهرسر اولویرها دریافر میشنند و پ
هیأت رئیسه و سها داران به مراتب پ

اب آن هام

اب سایر طلبکاران اب باقیماندۀ اموال شارشر ساهم خاود را

دریافر می شنند مدیران و اعضای هیأت مدیره شه مسئول به وجود آمدن شرایط نامساعد شرشر
881

 .4-2حقوق ایران
 .4-2-8طبقهبندی طلبکاران بانک ورشکسته
قانون گذار به منظور تقسیم حاص فروش اموال ورشکسته طلبکاران را بر مبنای اولویر به سه دسته
تقسیم شرده اسر شه عبارتند اب :طلبکاران با حق رهنا طلبکاران با حقوق ممتابا طلبکاران عاادی
و طلبکااران مااذشور در بنااد ( )9ماادۀ  1دسااتورالعم مااساابه سارمایه نظااارتی و شفایاار ساارمایه
مؤسسات اعتباریا مصوب یکه ار و دویسر و سی و سومین جلسه مورخ  9910/9/99شورای پول
و اعتبار

 .4-2-2تقسیم دارایی بین طلبکاران بانک ورشکسته
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هستند باید حذف شوند

91

 )8طلبکاران با حق رهن
اگر طلبکار بانکا دارای حق وثیقها خواه منقول یا شیر منقول باشدا اب حاصا فاروش ماال ماورد
وثیقه توسط ادارۀ تصفیه طلبش را استیفا میشند و در صورتیشه حاص فروش مال برای پرداخر
طلبش شافی نباشدا داخ شرما میشود مادۀ  18قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در این بمیناه
مقرر میدارد« :بستانکارانی شه دارای وثیقهاندا نسبر به حاص فروش ماال ماورد وثیقاه در بار
تقسیم حاص فروش مقد بر سایر بستانکاران قرار داده میشوند»

98

برای اینکه طلبکار بتواند اب حق ترجیح نسبر به دیگر طلبکاران بهرهمند شودا باید وجود رهن
را ثابر شند در مورد اموال شیرمنقول رهن در صورتی صایح اسر شه مطابق مواد  41و  48قانون
ثبر به ثبر رسیده باشد در مورد اموال منقول هم رهن در صورتی درسر اسر شاه مطاابق ماادۀ
 119قانون مدنی مال مرهون به قب
شودا ولی استمرار در قب

مرتهن یا به تصرف شسی شه بین طرفین معین میگارددا داده

شرط نیسر همننین رهن در صورتی مورد قبول ادارۀ تصفیه خواهاد

ب ود شه در بمان توقف تاجر یا پ

اب آن واقع نواده باشاد و در صاورتی شاه ثابار شاود پا

اب

توقف تاجر برقرار گردیدها موروط بر اینکه به ضرر طلبکاران تما شودا به حکم بند  9ماادۀ 499
قانون تجارت باط خواهد بود (اسکینیا )910-911 :9988
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 )2طلبکاران با حق ممتاز
بر اسار مادۀ  18قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی:
طلبهایی شه دارای وثیقه نیستند و همننین باقیمانده طلبهایی شه دارای وثیقه بوده و تما آن
اب فروش وثیقه پرداخر نودها به ترتیب طبقات بیر بر یکادیگر مقدمناد و در تقسایمناماه حاصا
فروش اموال متوقف این تقد رعایر و قید میگردد:
طبقه اول:
الف) حقوق خدمۀ خانه برای مدت سال آخر قب اب توقف
ب) حقوق خدمتگ اران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قب اب توقف
ج) دستم د شارگرانی شه روبانه یا هفتگی م د میگیرند برای مدت سه ماه قب اب توقف
طبقه دو :
طلب اشخاصی شه مال آنها به عنوان والیر یا قیمومر تار ادارۀ ورشکسته بوده نسبر به می انی
شه ورشکسته اب جهر والیر و یا قیمومر مدیون شده اسر این نوع طلب در صورتی دارای حق
تقد خواهد بود شه توقف در دورۀ قیمومر یا والیر و یا در ظرف یک سال پ

اب انقضاای آن

اعل شده باشد
طبقه سو :
طلب پ شک یا داروفروش و مطالباتی شه به مصرف مداوای مدیون و خانوادهاش در ظارف یاک
سال قب اب توقف رسیده اسر
طبقه نهار :
الف) نفقۀ بن مطابق مادۀ  9910قانون مدنی
ب) مهریۀ بن تا می ان ده ه ار ریال به شرط آنکه ابدواج اقلً پنج ساال قبا اب توقاف واقاع شاده
باشد و نسبر به ماباد ج ء سایر دیون ماسوب میشود
طبقه پنجم:
سایر بستانکاران

به نظر میرسد در بین طبقههایی شه قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در مادۀ  18ذشر شرده
اسرا تنها بند (الف) و (ب) طبقۀ نخسر نسبر به بانک ورشکساته قابلیار اجارا دارد و بناابراینا
باید قائ به این امر بود شه حقوق شارشنان بانک ورشکسته برای مدت شش ماه قبا اب توقاف بار
سایر طلبکاران اولویر دارد
881

به ج مقررات مذشور در مادۀ  18قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگیا به موجب بند (د) مادۀ

موابه تا می ان  11ه ار ریال در درجۀ اول و سهردههای حساب جاری و سهردههای ثابار تاا هماان
مبل در درجۀ دو بر شلیۀ تعهدات دیگر بانکهای منا شده یا ورشکسته و ساایر حقاوق ممتااب
مقد اسر»
بنابراینا اب نظر قانونگذار سهردهگذاران طلبکار عادی ماسوب نمیشوند و قانونگاذار بارای
آنها امتیابی نسبر به سایر طلبکاران عاادی قائا شاده اسار و بیاان حکام خاا

در ماورد آنهاا

نواندهندۀ جایگاه ویژۀ سهردهگذاران بانک ورشکسته نسبر به سایر طلبکاران اسر و میتوان بیان
شرد سهردهگذاران طلبکار ممتاب ماسوب میشوند بههرحالا هماانگوناه شاه ملحظاه مایشاودا
مبلغی شه قانونگذار برای تقد سهردهگذاران بر سایر طلبکاران بانک ورشکسته پایشبینای شارده
اسرا در حال حاضر بسیار نانی اسر
 )9طلبکاران عادی

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

 49قانون پولی و بانکی شوور (مصوب « )9919/4/98استرداد سهردههای پ

انداب91یا ساهردههاای

به ج طلبکارانی شه به عنوان طلبکار با حق وثیقه و حق رجاان گفته شدا طلبکاران دیگر طلبکاار
عادی تلقی میشوند شاه در ماادۀ  18قاانون ادارۀ تصافیه اماور ورشکساتگی در طبقاه پانجم قارار
گرفتهاند هم ننینا طلبکارانی شه دارای حق وثیقه هستندا ولی حاص فروش مال مورد وثیقه برای
ادای طلب آنها شافی نیسر هم به نسبر آنوه اب طلب آنها باقی مانده اسرا ج ء طلبکاران عاادی
قرار میگیرند (اساکینیا  )9191 :9988پا

اب تأدیاه دیاون متعلاق باه بساتانکاران باا حاق وثیقاه و

بستانکاران با حق تقد ا اگر نی ی اب اموال ورشکسته باقی ماند به طلبکاران عادی میرسد
در این مرحله طلبکاران بانک ورشکسته عبارتند اب:
الف) صندوق ضمانر سهردهها به می انی شاه بابار ساهردههاای بیماه شاده باه ساهردهگاذاران
پرداخته اسر
ب) سهردهگذاران نسبر به ماباد مقدار بیمه شده سهردهها ( 911میلیون تومان)
ج) طبکارانی شه منوأ طلبوان شیر اب سهرده اسر
د) سها داران
در ادامه به توضیح ناوۀ تقسیم وجوه میان طلبکاران عادی میپردابیم
الف) مطالبات صندوق ضمانت سپردهها بابت پرداخت سپردههای ضمانتشده
تفاوتی شه طلبکاران بانک ورشکسته با طلبکاران تاجران دیگر دارند این اسر شه قسمر عمدهای
883
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اب طلبکاران بانک ورشکسته سهردهگذاران هستند شه مطابق مادۀ  11قانون برناماه پانج سااله پانجم
توسعه جمهوری اسلمی ایران ( 9911-9914مصوب  )9981/91/91بخوی اب ایان ساهردههاا بیماه
میشوند هرنند سهردۀ سهردهگذاران تا سقف تضمین توسط صندوق ضمانر ساهردههاا پرداخار
می شودا اما صندوق پ

اب پرداخر به عنوان یکی اب طلبکاران باناک ورشکساته داخا در شرماا

میشود
بر اسار مادۀ  91اساسنامۀ صندوق ضمانر سهردهها:
صندوق به می ان پرداخر سهردههای ضمانر شدها ج ء بستانکاران مؤسساه اعتبااری ذیرباط
قرار میگیرد به این منظور صندوق پیش اب اقادا باه پرداخار ساهردههاای موامول ضامانر
سهردهگذاران مؤسسۀ اعتباریا سابوشاری را اتخاذ مینمایاد تاا باا موافقار مکتاوب مؤسساۀ
اعتباری و هر یک اب سهردهگذارانا تمامی حقوق مربوط به مطالبات سهردهگذاران اب مؤسساۀ
اعتباری ذیربطا تا سقفهای پرداخرشده به آنهاا به صندوق انتقال یابد

بنابراینا صندوق به می انی شه سهرده های ضمانر شده را پرداخر شندا در ردیاف طلبکااران
مؤسسۀ اعتباری ورشکسته قرار میگیرد مادۀ  91دستورالعم اجرایی ناوۀ ایفای تعهدات صندوق
ضمانر سهردهها در بابپرداخر سهردههای سهردهگذاران مؤسسۀ اعتباری ورشکسته (مصوب جلسۀ
مورخ  9910/1/98دوابدهمین جلسه هیأت امنای صندوق) مقرر میدارد« :صندوق در اجرای ماادۀ
 91اساسنامه موظف اسر دو فر و رسید به شرح بیر تنظیم نماید:
 9فر (الف) بارای انتقاال حقاوق قاانونی مرباوط باه بابپرداخار ساهردههاای تاار تضامین
سهردهگذاران مؤسسات اعتباری هرگاه ورشکسر شوند
تبصره -به منظور تمهید اجرای مفاد مادۀ « 91اساسنامۀ صندوق ضمانر سهردهها» هیأت مادیره
و مدیر عام شلیۀ مؤسسات اعتباری موظفند نسبر به تکمی و امضای فر شمارۀ الف اقدا و فر
مذشور را به صندوق ارائه نمایند
 9فر (ب) مؤسسۀ اعتباری عام موظف اسر به هنگا بابپرداخر سهردههای تار تضامین
به سهردهگذاران آن را به امضا و اثر انگور سهردهگذار رسانده پ

اب پایان بابپرداخر ساهردههاا

آنها را به صندوق تاوی نمایند
 9مؤسسۀ اعتباری عام موظف اسر رسید پرداخر را با هماهنگی صندوقا ناظر بر دریافار
820

سهردۀ تضمین شده توسط سهرده گذار تهیه و به هنگا پرداخر به امضا و اثر انگور ساهردهگاذار

ب) سپردهگذاران نسبت به مازاد مقدار بیمه شده سپردهها ( 800میلیون تومان)
با تصاویب ماادۀ  11قاانون برناماه پانج سااله پانجم توساعه و تواکی صاندوق ضامانر ساهردههاا
تصمیمگیری در خصو

مقدار ماباد سهردههای بیمهشده و سایر سهردههای بیمهنواده در هالاهای

اب ابها رفته اسر مبل پیشبینی شده در بند «د» مادۀ  49قانون پولی و بانکی شوور مصوب 9919
شه مقرر میدارد« :استرداد سهردههای پ انداب یا سهردههای مواابه تاا میا ان پنجااه ها ار ریاال در
درجۀ اول و سهردههای حساب جاری و ثابر تا همان مبل در درجۀ دو بار شلیاه تعهادات دیگار
بانک منا شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتابه مقد اسر» شه به نظر میرسد هم اشنون بسیار
نانی اسر
همانطور شه پیشتر هم گفته شدا مادۀ  9قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصاوب )9909/0/8
انواع سهردهها را به دو گروه تقسیم شرده اسر:
الف) سهردههای قرضالاسنه :پیشتر هم گفته شد شه ماهیر سهردههای قرضالاسانه قارض

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

برساند

اسر و بانک به سهردهگذار مدیون اسرا همونان شه در عم ا در ترابناماه باناکهاا ساهردههاای
قرضالاسنه در ستون بدهیهای بانک نوان داده میشوند بنابراینا نون سهردههای پا اناداب باه
مالکیر بانک درمیآیندا بمانی شه بانک ورشکسر شدا سهردهگاذار شاه جا ء طلبکااران باناک
ماسوب میشودا نسبر به مقدار ماباد بر سهرده بیمه شدهاش داخا در شرماای باناک ورشکساته
میشود
ب) سهردۀ سرمایهگذاری مدتدار 91:نکتهای شه الب اسر در اینجا اشاره شودا این اسر شاه
بند (د) مادۀ  49قانون پاولی و باانکی شواور (مصاوب  )9919/4/98شاه صااحبان ساهردههاا را در
دریافر سهردهشان به می ان مقرر شده بر سایر بستانکاران بانک ورشکسته مقد شرده اسارا پایش
اب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده اسار و بناابراینا در خصاو

ماهیار ایان

دسته اب سهردهها تردیدی وجود نداشر و مانند سهردههای پ انداب به مالکیر بانک درمیآمدناد
و سهردهگذار به همان می ان اب بانک طلبکار میشد اما با تصویب قانون عملیات بانکی بادون رباا
در سال 9909ا قانونگذار به منظور جمع دو هدف شه عبارتند اب :توویق اشخا

به سهردهگذاری

بلند مدت اب طریق پرداخر سود به ایوان و پرهیا اب ورود ایاراد شارعی عناوان رباا بار ساودهای
مذشورا طی تبصرۀ مادۀ  9قاانون عملیاات باانکی بادون رباا (مصاوب  9909/0/8مجلا

شاورای
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اسلمی) 99بیان شرد شه بانک به عنوان وشی سهردهگذار ایان اختیاار را پیادا مایشناد شاه وجاوه
سهردهگذاران را صرفاً در قالاب عقاود معاین در نرخاۀ اقتصااد باه گاردش درآورد مفااد تبصاره
بیانشنندۀ این اسار شاه ساهردههاای مادتدار باه مالکیار باناک در نمایآیناد و بناابراینا جا ء
بدهیهای بانک ماسوب نمی شوندا بلکه ج ء اموالی هستند شه اب سوی دیگران باه باناک امانار
سهرده شده اند در نتیجها مطابق مقررات قانون تجارت ممکن اسر در ابتدا به این امار قائا شاویم
شه صاحبان سهردههای سرمایهگذاری با توجه به مادۀ  191قانون تجارت (مصوب  )9999/9/99شه
مقرر میدارد« :مالالتجاره هایی شه در ن د تاجر ورشکسته امانر بوده یا به موارالیه داده شده اسار
شه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساندا مادا شه عین آنها شلً یاا ج ئااً نا د ورشکساته
موجود یا ن د شخص دیگری اب طرف تاجر م بور امانر یا بارای فاروش گاذارده شاده و موجاود
باشدا قاب استرداد اسر» ا نون پولوان در بانک امانر اسرا به می ان مبلغی شه در بانک موجاود
اسر پیش اب سایر طلبکاران طلب خود را اخذ میشنند و داخ در شرما نمیشوند و نسبر به می ان
ماباد اب سهردهها داخ در شرما میشوند اما همانطور شه پیشتر هم ذشر شردیم (ر ک شایروانیا

 )918-909 :9918قرارداد بین بانک و سهردهگذار سرمایهگذاری عقد شیر معینای اسار شاه مطاابق
قانون رابطۀ امانی بین طرفین توکی میشود و ناوۀ شک گیری امانر در این عقد شیر معین را باه
این صورت می توان توجیه شرد شه این امانرا امانر عین مال نیسرا بلکه امانر «اربش و مالیّار
مال» اسر بنابراینا باید گفر شه هر نند سهردههای سرمایهگذاری ن د بانک امانار هساتندا اماا
امانر عین خارجی نیستند و در نتیجه سهردهگذاران سرمایهگذاری نمیتوانند با استناد به ماادۀ 191
قاانون تجاارتا مادعی شاوند شاه پاول آنهااا بایاد پایش اب ساایر ساهردهگاذاران پرداختاه شااود و
سهردهگذاران مذشور مانند سایر سهردهگذاران باید وارد شرما شوند
ج) طبکارانی که منشأ طلبشان غیر از سپرده است و سهامداران
در مورد طلبکارانی شه منواء طلبوان به شیر اب ساهردهگاذاری نا د باناک ورشکساته باشادا هماان
مقااررات ورشکسااتگی مناادرج در قااانون تجااارت (مصااوب  )9999و قااانون ادارۀ تصاافیۀ امااور
ورشکستگی مصوب  9998قاب اجرا اسر اسر سها داران طلبکار بانک ماسوب میشوند ولای
در شرما وارد نمیشوند

822

سرمایۀ مؤسسات اعتباری
مطابق بند ( )9مادۀ  1دستورالعم مااسبۀ سارمایۀ نظاارتی و شفایار سارمایۀ مؤسساات اعتبااریا
مصوب یک ها ار و دویسار و سای و ساومین جلساه ماورخ  9910/9/99شاورای پاول و اعتباار:
«سرمایۀ الیه ( )9به شرح بیر میباشد:
 1-9بدهی ایجاد شده ناشی اب انتوار اوراق بدهی توسط مؤسسۀ اعتباری و صرف هر یاک اب
آنها و همننین سایر بدهیهای مؤسسۀ اعتباریا موروط به برخورداری اب معیارهای بیر اسر:
 1-9-9مدت بمان باقیمانده تا سررسید آن حداق پنج سال باشد
 1-9-9تماماً پرداخر شده باشد
 1-9-9دارندگان آن تار هیچ شرایطی حق دریافر سود اوراق ماذشور را بودتار اب موعاد
تعیین شده نداشته باشند
 1-9-4در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسۀ اعتباریا مطالبات دارندگان این اوراقا پ
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 )4طلبکاران مذکور در بند ( )8مادۀ  1دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظاارتی و کفایات

اب مطالبات سهردهگذاران و سایر بستانکاران مؤسسۀ اعتباری پرداخر شود و همننین موامول
هیچ گونه ترتیبات دیگری شاه موجاب ایجااد حاق تقاد نسابر باه ساایر بساتانکاران مؤسساۀ
اعتباری شودا قرار نگیرد
 1-9-1توسط مؤسسۀ اعتباری و یا اشخا
 1-9-0بابخرید اوراق حداق تا پنج سال پ
بابخرید آن پ

مرتبط با آن تضمین نوده باشد
اب انتوار تار هیچ شرایطی امکانپذیر نباشاد

اب مدت مذشور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرشا ی امکاانپاذیر خواهاد

بود موروط بر اینکه پ

اب بابخریدا حدود تعیین شده در مادۀ  0این دساتورالعم ا شماشاان

توسط مؤسسۀ اعتباری رعایر گردد
 1-9-1توسط اشخا

حقوقی مرتبط با مؤسسۀ اعتباری خریداری نوده باشد

 1-9-8منابع مالی الب برای خرید آن توسط مؤسسۀ اعتباری تأمین نوده باشد

نتیجهگیری
در حقوق امریکاا ناظران بانکی به ندرت بانک ورشکسته را تصفیه مایشنناد و دلیا آن هام ایان
اسر شه تصفیه روشی بمانبر و پره ینه اسر و تنها بمانی اب این روش استفاده میشنناد شاه هایچ
یک اب روش های ح و فص (گ یر) برای بانک ورشکسته قاب اعمال نباشد اما در حقوق ایرانا
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با توجه به سکوت قوانین پولی و بانکیا در صورتی شه بانکی اب سوی دادگااه صاالح ورشکسار
اعل گرددا وارد فرآیند تصفیه می شود و به ناناار بایاد تصافیه گاردد فرآیناد تصافیه باناک در
حقوق امریکا و ایران شباهرهای بیادی دارند
تفاوت عمده این دو نظا حقوقی در مرجع تصافیه اسار باه ایان بیاان شاه در حقاوق امریکاا
شرشر بیمۀ سهردۀ فدرال علوه بر اینکه ناظر نظا بانکی و مرجع بیماهگار ساهردههاا اسارا مادیر
تصفیه بانک ورشکسته هم ماسوب میشود و دادگاه در این بمینه نقش نندانی ندارد
تفاوت مهم دیگر در فرآیند تصفیه در حقوق امریکا و ایاران در اولویارهاای ساهردهگاذاران
اسر همانطور شه ملحظه شدا در حقوق امریکاا شارشر بیماۀ ساهردۀ فادرال ابتادا ه یناههاای
تصفیه و طلبهای با وثیقه را پرداخر میشند و پ

اب آن ابتدا ماباد سهردههای بیمه شده و سه

سهردههای بیمه نوده داخلی را به طور شام پرداخر میشند اما در حقوق ایران با توجه به اینکاه
می ان پیشبینی شده در بناد (د) ماادۀ  49قاانون پاولی و باانکی شواور بارای مقاد شاردن ساهرده
سهردهگذاران بر سایر تعهدات بانک ورشکسته بسیار نانی اسرا سهردهگذارانی شه سهردههایواان
شه اب سقف تضمین تجاوب میشنندا در ردیف سایر طلبکاران عادی قرار میگیرند
نکتهای شه در خصو

بانکهای ورشکستهای شه وارد فرآیند تصفیه میشاوند بایاد در نظار

داشر این اسر شه تفاوت بانک با ساایر تااجران در ایان اسار شاه در ایان مرحلاه نمایتاوان اب
طلبکارها به عنوان یک مجموعه با منافع موابه یاد شرد نارا شاه در ماورد باناکهاای ورشکساته
دولرا بانک مرش یا صندوق ضمانر سهردههاا ساهردهگاذاران و وجاود دارناد شاه باه لاااظ
مصالح اقتصادی شوور با طلبکاران سایر شرشرهای تجاری متفاوت هساتند باه بیاان دیگارا اگار
قانونگ ذار نخواهد به ناوی متفاوت با هیأت طلبکاران بانک ورشکسته رفتاار شنادا ممکان اسار
منافع اقتصادی شوور آسیب ببیند برای مثالا مطابق اساسنامۀ صندوق ضمانر سهردههااا صاندوق
پ

اب پرداخر سهرده هاا تاا میا ان مقارر شادها بادون هایچ اولاویتی در ردیاف طلبکااران باناک

ورشکسته قرار میگیرد حال اگر برای پرداخر بدهی صندوق ضمانر ساهردههاا اولاویتی وجاود
نداشته باشدا ممکن اسر بدهی صندوق پرداخر نوده بماند و در این صاورت دولار مجباور باه
جبران این شسری اسر ننانشه تبصرۀ مادۀ  1اساسنامه صندوق ضمانر سهردهها بیان میشند شاه
بانک مرش ی در صورت عد تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات مایتواناد پا
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اب تأییاد

هیأت عام بانک مرش ی و تصویب هیأت وبیرانا بخوای اب مناابع ماالی صاندوق را باه صاورت

شمکی شرده اسرا پرداخر بدهی بانک مرش ی به عنوان بدهی ناشی اب توانمندسابی بانک بایاد
بر سایر بدهیهای بانک مقد باشد
همننینا با توجه به اهمیر بابپرداخر ساهردههاا در جلاوگیری اب پدیاده هجاو باانکی و در
نتیجه پیوگیری اب ورشکستگی نظا بانکی ش شوورا قانونگذار پ

اب پرداخر بدهی صاندوق

ضمانر سهردهها بابر پرداخر سهردههای بیمه شدها ابتدا ساهردههاای پا اناداب مااباد بار ساقف
تضمین صندوق ضمانر سهردهها را پرداخر شند همانطور شه پیشتر هم گفته شدا ماهیار ایان
سهردهها قرض اسر و به مالکیر بانک در میآیند شه قانونگذار میتواند بنا بر مصالح نظا بانکی
پرداخر این سهردهها را در اولویر قرار دهد پ

اب پرداخر سهردههای پ انداب ماباد بر ساقف

تضمین صندوق ضمانر سهردههاا الب اسر شه سهردههای سرمایهگذاری ماباد بر ساقف تضامین
صندوق ضمانر سهرده ها پرداخر شوند پ

اب آن اگر اب اموال بانک نیا ی بااقی مانادا بادهی

سایر طلبکاران پرداخر گردد

بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

تسهیلت تأمین شند همننینا اگر بانک مرش ی به عنوان آخرین وا دهناده باه باناک ورشکساته

پینوشتها

0

1. USC 11, Bankruptcy
2. Federal Deposit Insurance Act
3. Federal Deposit Insurance Corporation
4. Deposit Payoff
5. Fixed and Certain Rule
مادۀ  49قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی مقرر میدارد« :اموال منقول پ اب سه مرتبه به صدای
بلند حراجنی به شسی شه حداشثر را پیونهاد شرده اسر واگذار میشود همین ترتیاب نسابر باه
اموال شیرمنقول رعایر میگردد موروط بر اینکه به پیونهاد بهای اربیابی شده برسد و در صاورت
نبودن پیونهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقر دیگری برای م ایده معاین مایشاود در مرتباۀ
دو شه باید الاق دو ماه پ

اب م ایدۀ اول به عم آید اماوال شیار منقاول باه شسای شاه بااالترین

قیمر را پیونهاد مینماید واگذار خواهد شد»
1

مادۀ  49قانون ادارۀ تصفیه مقرر میدارد« :شرایط فروش الاق ده روب قب اب م ایاده در دفتار اداره
در دسترر عمو گذارده خواهد شد و هر ش

میتواند اطلعات البمه را شساب نمایاد آگهای

فروش شام مکانا روب و ساعر م ایده خواهد بود و در مورد اموال شیر منقوله ایان آگهای یاک
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»آگهی فرستاده شده و اربیابی شه به عم آمده به آنها اعل خواهد گردید
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Administrative expenses of the receiver
Secured claims
Domestic deposits, both insured and uninsured
Foreign deposits and other general creditor claims
Subordinated creditor claims
Shareholders
Value of the collateral securing the claim
Domestic deposit
Straight Deposit Payoff
Insured deposit transfer
Agent Institution or Transferee
Deposit Insurance National Bank (DINB)
FDIC (as subrogee for insured depositors)
The wording in the Federal Deposit Insurance Act, Sections (3)(1)(3),
(3)(l)(5)(A), is the basis of this definition. The legislation specifically
mentions the following territories of the United States: Puerto Rico,
Guam, American Samoa, the Trust Territory of the Pacific Islands, the
Virgin Islands, and the Northern Mariana Islands.
22. USC 11
23. Receiver's Certificate
24. https://www.fdic.gov/deposit/deposits/index.html.
25. Cf: 12 U.S.C. § 5389, 12 U.S.C. § 5390 (Dodd-Frank Act §§
210(a)(2), 209(b))
26. Cf: 12 U.S.C. § 5389 (Dodd-Frank Act § 209(b))
27. Cf: 12 U.S.C. § 5386 (Dodd-Frank Act § 206)
 «طلبکارهایی شه رهینه در دسر دارند فقط در صورت شرما: قانون تجارت مقرر میدارد194  مادۀ98
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ماه قب اب اقدا به فروش به عم میآید برای بستانکارانی شه حق وثیقه شیرمنقول دارناد نساخه اب

»برای یادداشر قید میشوند
 آییننامه فص دو قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) تاار عناوان آیاینناماه1  به موجب مادۀ91
 هیأت وبیران) اب تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجاه باه9909/1/91 تجهی منابع پولی (مصوب
حسابهای پ انداب موجود مجاب نمیباشد بانکها باا موافقار صااحبان حساابهاای پا اناداب
 نسبر به تبدی ایان حساابهاا باه یکای اب اناواع ساهردههاای9909 موجود به تدریج تا پایان سال
 قانون اقدا خواهند نمود با انقضای مدت مذشورا سهردههای پ انداب موجود شاه9 موضوع مادۀ
تبدی به عناوین جدید نوده باشندا حساب پ انداب قرضالاسنه تلقی میشوند
 آییننامه فص دو قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تار عنوان آییننامه تجهی0  مطابق مادۀ91
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)بررسی فرآیند تصفیه بانکهای ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران

 هیأت وبیران) بانکها سهردههای سرمایهگذاری مدتدار را به9909/1/91 منابع پولی (مصوب
صورت سهرده سرمایهگذاری شوتاهمدت و بلندمدت قبول میشنند
990-949
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