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چکیده
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار ،الزاماً در حدود صالحیتهایی استت هته
از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اوالً نمیتوانند خارج از صالحیت قانونی ختود
اقدام به وضع مقررات هنند و ثانیاً مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد .با توجه به این دو ضابطه
و با استناد به منابع دستاول ،بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبتار تتتت عنتوان
"اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی" هه در جهتت تنیتیم عملکترد بانتکهتای خصوصتی هشتور
تصویب و ابالغ شده است ،موضوع مقاله حاضر است و حاصل هار ،نشان از عدول شورای پول و اعتبتار از
صالحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بتث با قوانین و مقررات الزم الرعایه ذیربط دارد.
کلیدواژهها :شورای پول و اعتبار ،بانک مرهزی ،اساسنامه نمونه ،حقوق بانکی ،بانکهای غیردولتی.

مقدمه

در سال  1392بانک مرهزی جمهوری اسالمی ایتران بتهموجتب بخشتنامه شتماره 92/117708
بیست و چهارم تیرماه سال مذهور و با استناد به بند ج ماده  30قانون پولی و بانکی هشور هته مقترر
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میدارد« :تأسیس بانک در ایران موهول به تصویب اساسنامه آن بتهوستیله شتورای پتول و اعتبتار و
صدور اجازه از طرف بانک مرهزی جمهوری اسالمی ایتران» استت« ،اساستنامه نمونته بانتکهتای
تجاری غیردولتی» مصوب شورای پول و اعتبار را به بانتکهتای غیردولتتی ابتالغ نمتود و آنهتا را
ملزم هرد هه با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و بتا اعمتال تیییترات و اصتالحات در اساستنامه
جاری بانک ،اساسنامه نمونه ابالغی را ظرف مدت چهتار متاه ،جتاینزین نماینتد .ست س در تتاریخ
 ،1392/12/22طی بخشنامه شماره  92/377538اعالم نمود هته اساستنامه نمونته ابتالغ شتده متورد
اصالح قرار گرفته و بر همین اساس ویرایش جدید اساسنامه نمونه بتهضتمیمه بخشتنامه اخیرالتذهر
ابتالغ گردیتده و مجتدداً بانتکهتتای غیردولتتی ملتزم شتدند اساستتنامه ختود را حتداهتر تتا تتتاریخ
 1393/4/31با اساسنامه نمونه تطبیق داده و پتس از اعمتال تیییترات الزم ،بترای تصتویب نهتایی بته
شورای پول و اعتبار ارائه نمایند.
مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه ابالغی بانک مرهتزی ،عتالوه بتر اینکته بته لتتا روش
اساسنامه نویسی واجد ایرادات مختلفتی همچتون درج برختی قتوانین و پتارهای مقتررات در قالتب
اساسنامه و تناقضات درونی ازجمله تناقض شناسایی حق تیییر اساسنامه برای بانکها بهموجب متاده
 147از یک سو و تتمیل و الزام بانکها به تصویب آن در متتن ابالغیته از ستوی دینتر استت ،بته
جهات و ادلته مختلت  ،ختارج از حتدود صتالحیت و اختیتارات مقتام تصتویب هننتده و در ابعتاد
متعددی واجد مفاد خالف قانون است .در این مقاله در حتد فرصتت موجتود متواردی از جهتات و
ادله مذهور مورد بررسی قرار میگیترد .در بختش اول ایترادات صتالحیتی و در بختش دوم ،مفتاد
خالف قانون اساسنامه ابالغی ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول -ایراد به صالحیت شورای پول و اعتبار در وضع مقررات خالف قانون

شورای پول و اعتبار فاقد صالحیت ذاتی قانونگذاری است و این شورا منتصراً در چارچوب
قوانین باالدستی موجود –هه به شورای مزبور این صالحیت را تفویض هردهاند -میتواند اقدام بته
وضع مقررات نماید ( .)Dabirnia, 2014: 122-124 & Vijeh, 2009: 45-50لذا سؤال این استت
هه آیا شورای پول و اعتبار صالحیت الزم برای صدور مصوبه ناظر بر اساستنامه نمونته بانتکهتای
غیردولتی را داشته است یا خیر؟ در پاسخ این سؤال باید گفت با توجه به اینکته صتالحیت شتورای
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پول و اعتبار در قوانین ذیربط ازجمله قانون پولی و بانکی هشور احصا شده استت و اختیتارات آن
معین است ،اظهارنیر در این خصوص منوط به بررستی حیطته صتالحیت ایتن شتورا در چتارچوب
مقررات فوق الذهر است .در این زمینه بند ال

ماده  18قانون پولی و بانکی هشتور ( )1972اشتعار

میدارد:
"ماده :18

ال  -شورای پول و اعتبار بهمنیور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست هلتی بانتک مرهتزی
جمهوری اسالمی ایران و نیارت بر امور پولی و بانکی هشور عهدهدار وظای

زیر است:

 -1رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقتررات استتخدامی و آئتیننامتههتای داخلتی بانتک
مرهزی جمهوری اسالمی ایران.
 -2رسیدگی و اظهارنیر نسبت به ترازنامه بانک مرهزی جمهوری اسالمی ایتران بترای طترح در
مجمع عمومی.
 -3رسیدگی و تصویب آئیننامههای مذهور در این قانون.
 -4اظهارنیر در مسائل بتانکی و پتولی و اعتبتاری هشتور و همچنتین اظهتارنیر نستبت بته لتوای
مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هتر موضتوع دینتری هته از طترف دولتت بته شتورا ارجتاع
میشود.
 -5دادن نیر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پتولی و اعتبتاری هشتور هته بته نیتر
شورا در وضع اقتصادی ،و بهخصوص در سیاست اعتباری هشور ،مؤثر خواهد بود.
 -6اظهارنیر درباره هر موضوعی هه از طرف رئیسهل بانک مرهزی جمهوری استالمی ایتران،
در حدود این قانون ،به شورا عرضه میگردد".

همچنین مفاد ماده  30قانون پولی و بانکی هشور ( )1972در خصوص صالحیت شورای پول و
اعتبار در زمینه اساسنامه بانکهای غیردولتی به قرار زیر است:
"ماده 30

ال  -تأسیس بانک و اشتیال بته عملیتات بتانکی و استتفاده از نتام بانتک در عنتوان مؤسستات
اعتباری ،فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
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ب -تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار میباشد.
ج -تأسیس بانک در ایران موهول به تصتویب اساستنامه آن بتهوستیله شتورای پتول و اعتبتار و
صدور اجازه از طرف مرهزی جمهوری اسالمی ایران است.
د -مراجع ثبت شرهتها نمیتوانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایتران بته ثبتت برستانند ،منتر
آنکه اجازهنامه بانک مرهزی جمهوری اسالمی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط ،هه
به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ،ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه -هرگونه تیییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و -ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج هشور ،طبق آئیننامتهای
خواهد بود هه به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره :بانکهایی هه قبل از تصویب این قانون تأسیس شدهاند و اساسنامه آنها با مقررات ایتن
قانون میایرت دارد ،مکلفند اساسنامه خود را حداهتر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قتانون،

با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند".
حال با توجه به مفاد بند ال

ماده  18و بهویژه با عنایت به بندهای "ج" و "ه" ماده  30میتتوان

گفت اقدام شورای پول و اعتبار در خصوص تتدوین اساستنامه نمونته و تتمیتل آن بته بانتکهتای
غیردولتی خالف قانون است .دالیل اصلی این مدعا به قرار زیر است:
 -1عدم صالحیت شورا برای تدوین اساسنامه

آنچه قانونگذار در بند ج ماده  30قانون پولی و بانکی هشور ،برای صتالحیت شتورای پتول و
اعتبار در نیر داشته است حق "تصویب" و یا عدم تصویب اساسنامه بانکها بعتد از پیشتنهاد آن از
سوی مؤسسین بانکها بوده است و بتدیهی استت هته تصتویب اساستنامه بتا تتدوین و تتمیتل آن
متفاوت است .تصویب اساسنامه موضوع مقرره مذهور ،به این مفهوم و معناست هه مؤسسین بانک
خصوصی در زمان تقدیم تقاضای تأسیس بانک بایستی اساسنامه مورد نیتر ختود را هته بایستتی بتا
ضوابط قانون تجارت و قوانین پولی و بانکی میایرتی نداشته باشد ،در اختیار شتورای پتول و اعتبتار
قرار دهند تا در صورت عدم میایرت مفاد آن با قوانین مذهور ،نسبت به تصتویب آن اقتدام نمایتد؛
بهعبارتدینر ابتکار تعیین مفاد و مواد اساسنامه ،با توجه به مواد صری قانون تجارت و قانون پولی
و بانکی هشتور بتا سترمایهگتذاران و مؤسستین و ستهامداران استت و قتانونگتذار هتی گتاه چنتین
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صالحیتی را به بانک مرهزی یا شورای پول و اعتبار اعطاء نکرده و این مراجع قانوناً اجازه مداخلته
و ابتکار عمل در تعیین شرایط و مفاد اساسنامه را ندارند و صرفاً با بررسی مفاد اساستنامه پیشتنهادی
هر بانک( ،هه مفاد آن در چهار چوب مقررات قانونی ،میتواند از بانکی به بانک دینر متفتاوت و
متصول ابتکار عمل سرمایهگذاران و مؤسسین هر بانک باشد) و حصول اطمینتان از عتدم میتایرت
آن با مواد قانونی ،اساسنامه پیشنهادی را تصویب هند و حتی ایتن صتالحیت نیتز صترفاً مربتوط بته
زمان تأسیس بانک میباشتد و قابتل تعمتیم و تستری بته پتس از آن نیستت؛ زیترا واژههتای صتری
«تصویب» و «تأسیس» در بند ج ماده  30قانون پولی و بانکی هشتور بتیش از ایتن و فراتتر از ایتن را
مجاز نکرده است و تاب تفسیر بیشتر را ندارد .در واقع در هی هجای قتانون متذهور نیامتده استت
هه شورای پول و اعتبار میتواند از تصویب ختود عتدول نمتوده و بانتکهتا را ملتزم بته بازنویستی
اساسنامه خود بر اساس طرح شورای مذهور نماید .منطقاً نیز باید گفت اگر این اساسنامه ،اساستنامه
بانک است چنونه میتوان پذیرفت هه بانک هی نقشی در تدوین آن نداشته باشد.
همچنین با توجه به اینکه حسب بند  7ماده  2و بند  1ماده  3قانون تجارت ،بانکتداری بته عنتوان
یک عمل تجاری در حیطه شمول این قانون است ،باید عنوان نمود هه ماده  8قانون اصالح قستمتی
از قانون تجارت ( )1968به صراحت ،صالحیت مؤسستین را بترای تتدوین «طترح اساستنامه» متورد
شناسایی قرار داده است و «تعیین» مفاد اساسنامه را ازجمله در زمینه «تعیین» موضوع ،مدت و مرهتز
شرهت و تعداد و مبلغ سهام« ،نتوه» انتقال سهام« ،طریقته» تبتدیل ستهام« ،ذهتر شترایط و ترتیتب»
صدور اوراق قرضه« ،شرایط و ترتیب» افزایش و هاهش سرمایه شرهت« ،مواقع و ترتیتب» دعتوت
مجامع عمومی« ،مقررات راجع به» حد نصابها« ،طریقه» شور و اخذ رأی« ،طرز» انتخاب متدیران،
«تعیین» وظای

و حدود اختیارات متدیران« ،تعیتین» بازرستان« ،تعیتین» آغتاز و پایتان ستال متالی،

«نتوه» انتالل اختیاری ،و از همه مهمتر «نتوه» تیییر اساسنامه را در صالحیت انتصتاری مؤسستین
و سهامداران قرار داده است و متعاقباً در ماده  17همان قانون ،صالحیت مجمتع عمتومی مؤستس را
«پس از شور درباره اساسنامه شترهت» متورد شناستایی قترار داده استت و در ادامته در متاده  83بته
صراحت اعالم داشته است هه« :هرگونه تیییتر در متواد اساستنامه  ...منتصتراً در صتالحیت مجمتع
عمومی فوقالعاده میباشد» (.)Hasani, 2004: 41-42 & Eskini, 2008: 278-279
آشکار است هه با توجه به مراتب فوق اقدام بانک مرهزی ،مصداق اجتهاد در مقابل نص است.
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 -2عدم صالحیت شورا برای سلب حق سهامداران در زمینه تغییر مفاد اساسنامه

تدوین ،ابالغ و تتمیل «اساسنامه نمونه» با متن ثابت ،از پتیش معتین شتده و غیتر قابتل تیییتر بته
شرحی هه در مصوبه و بخشنامه مورد بتث مقرر شده استت ،بتهمنزلته ستلب امکتان قتانونی و حتق
شناسایی شده سهامداران در «تیییر» مفاد اساسنامه است هه بهموجتب قتانون تجتارت در صتالحیت
مجامع عمومی فوقالعاده شرهتها بوده و عیناً در بند ه ماده  30قانون پولی و بانکی نیز پتیش بینتی
شده است؛ بهعبارتدینتر تهیته و تتمیتل «اساستنامه نمونته» بتا متنتی ثابتت و از پتیش معتین شتده
بهوضوح ،منجر به لیو و نسخ مواد قانون تجارت و بند هت ماده  30قانون پولی و بانکی در خصوص
امکان تیییر اساسنامه بانکها میباشد ،درحالیهه این امر صرفاً در صالحیت مقنن بوده و ختارج از
صالحیت مراجع مذهور میباشد.
در حقیقت با توجه منطوق و مفهوم قوانین فوقالذهر تیییر اساسنامه و پیشنهاد آن برای تصویب
به شورای پول و اعتبار ازجمله حقوق مسلم بانکها استت و نمتیتتوان قضتیه را بته نتتو نادرستتی
معکوس نمود؛ یعنی شورای پول و اعتبار نمیتواند به جتای بانتک اقتدام بته تیییتر اساستنامه آنهتا
نموده و س س آن را برای تصویب به مجمع فوقالعاده بانکها ،پیشنهاد نمایتد؛ امتا شتورای پتول و
اعتبار در عمل به انجام اینهار مبادرت ورزیده است.
 -3عدم صالحیت شورا در عطف به ماسبق نمودن اساسنامه

همانگونه هه در مفاد بند ج ماده  30قانون پولی و بانکی به صراحت بیان شده است ،صالحیت
شورای پول و اعتبار و بانک مرهزی در تصویب اساسنامه بانک ،صرفاً و منتصراً مربتوط بته زمتان
«تأسیس» بانک بوده و قابل تسری و تعمیم به بانکهتای غیردولتتی در حتال فعالیتت هته اساستنامه
آنها در زمان تأسیس به تصویب رسیده است ،نیست .بر همین اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و
بخشنامه بانک مرهزی از این منیر نیز مصداق بارز توسعه و تعمیم دایره شتمول قتانون بته متواردی
است هه مقصود و هدف مقنن نبوده است .در واقع مجوز قانونی شورای پول و اعتبار برای تتمیتل
اساسنامهای جدیتد بته بانتکهتایی هته قتبالً تأستیس شتدهانتد و سترمایهگتذاران آنهتا بتر حستب
اساسنامههای جاری آنها ،در این بانکها سرمایهگذاری هردهاند و از حقوق مکتستبه ناشتی از آن
برخوردار میباشند ،معین نیست .درحالیهه حتی قانونگذار نیز علتیاالصتول از عطت

بته ماستبق

نمودن قوانین پرهیز میهند ( ،)Mohammadian & et al, 2014:125-126به نیر میرسد شورای
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پول و اعتبار قاعده "عدم عط
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به ماسبق شتدن قتانون" را در ایتن خصتوص نادیتده گرفتته استت.

ازآنجاهه چنین اجازهای از سوی مقتنن بته مرجتع متذهور داده نشتده استت ،چنتین رویکتردی از
مصادیق خروج از حیطه صالحیت قانونی است.
بخش دوم -موارد تعارض مفاد اساسنامه نمونه با قوانین

یافتههای بخش اول این مقاله حاهی از آن است هه تصویب اساستنامه نمونته بترای بانتکهتای
غیردولتی از سوی شورای پول و اعتبار خارج از حیطه صالحیت قانونی آن شتورا صتورت پذیرفتته
است؛ بنابراین این پرسش اساسی قابل طرح استت هته دلیتل تصتویب آن از ستوی شتورای پتول و
اعتبار چیست؟ پاسخ این سؤال با بررسی متتوای این اساسنامه روشن میشود .چراهه این اساستنامه
موجد اختیاراتی برای بانک مرهزی است هه فراتر از اختیارات قانونی آن است .بانک مرهتزی در
سالهای منتهی به تصویب اساسنامه موضوع بتث ،بخشتنامههتایی را تصتویب نمتود هته بته لتتا
حقوقی مناقشه براننیز بودند و بر همین اساس مورد اعتتراض واقتع شتدند .1بانتکهتای غیردولتتی
بهراحتی در برابر این بخشنامهها حاضر به تمکین نبودند .لذا ظاهراً بانتک مرهتزی بته ایتن سیاستت
روی آورد هه مفاد بخشنامههای مذهور را به صتورت اساستنامه نمونته درآورده و بتا ابتالغ آن بته
بانکهای غیردولتی ،این بانکها را از طریق اساسنامه خودشان متدود نماید .حال با لتتا همتین
ایده ،موضوع این بخش ورود به متتوای اساسنامه نمونه و بررسی مفتاد آن از حیتث میتزان انطبتاق
با موازین قانونی است .مدعای این مقاله عبارت از این است اساسنامه مذهور ،از جهات متعددی بتا
مقررات قانونی متعارض است .مصادیق عمده این تعارض به قرار زیر قابل بررسی است.
 -1نظارت استصوابی بانک مرکزی بر افزایش سرمایه

تبصره ماده  19اساسنامه موضوع بتث اشعار میدارد:
" تبصره -برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بانتک جهتت هرگونته تیییتر در سترمایه ،نیازمنتد
تأیی تد و مجتتوز قبلتتی بانتتک مرهتتزی جمهتتوری استتالمی ایتتران و ستتازمان بتتورس و اوراق بهتتادار
________________________________________________________________
 - 1در ادامه بتث به پارهای از مصادیق این بخشنامهها اشاره خواهد شد.
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میباشد".
اقدام شورای پول و اعتبار در تصویب این تبصره ،هم به لتا شکلی و هتم بته متتتوایی متتل
ایراد است .چراهه قانون ناظر بر افزایش سرمایه شرهتها ،بنا به بند  7ماده  2و بند  1متاده  3قتانون
تجارت ،در درجه اول مشمول همین قانون است .قانون مذهور در مواد مختلفی ازجمله متواد ،157
 158و  161ترتیبات افزایش سرمایه از سوی شرهتها را تعیتین هترده استت هته بته دلیتل رعایتت
اجمال شرح مفاد آنها در این فرصت فراهم نیست؛ اما این نکته قابل تأهید است هه بر اساس مفتاد
این قانون افزایش سرمایه جزء حقوق شرهتها و سهامداران آنها است و مقنن نیز در مواد مذهور
مشتتروحاً شتترایط و ضتتوابط آن را مشتتخص و تعیتتین هتترده استتت و جتتز بتتا اراده مقتتنن نمتیتتتوان
متدودیتی برای آن درنیر گرفت یا شروط و ضوابط جدیدی بته آن افتزود .بتر ایتن استاس اقتدام
شورای پول و اعتبار مبنی بر ایجاد مانع در برابر افزایش سرمایه بانک آشکارا خالف قتانون بتوده و
در جهت نقض حقوق شرهتها و تضییق حیطه شمول قوانین است .در واقع شتورای پتول و اعتبتار
ملزم به تمکین در برابر قتانون بتوده و آن شتورا صتالحیت الزم بترای ممانعتت از استتیفای حقتوق
قانونی شرهتها و سهامداران آنها را دارا نیست.
 -2الزام به اصالح ساختار سهامداری بانک

ماده  7اساسنامه نمونه ناظر بتر ستق

مجتاز تملتک ستهام بانتک از ستوی اشتخاص حقیقتی و

حقوقی است .بانک مرهزی در مورخه  1392/4/31نیز طی بخشتنامهای بته شتماره  92/127085بتا
تفسیر موسع منطوق و مفهوم ماده  5قانون اصالح موادی از قتانون برنامته چهتارم توستعه اقتصتادی،
اجتماعی و فرهننی جمهوری اسالمی ایران و اجترای سیاستتهتای هلتی اصتل  44قتانون اساستی
( ،)2008بانکهای غیردولتی را موظ

به انجام تیییر در ستاختار ستهام ختویش نمتوده و علیترغم

اینکه این بخشنامه در سال  1392صادر شده است ،بانکهای مذهور را از پرداخت سود سهام ستال
مالی  1391به بخشی از سهامداران نهی هرده و نهایتاً عدم انجام تیییرات مورد نیر بانک مرهزی را
مستوجب سلب صالحیت حرفهای مدیران و لیو مجوز دانستته استت .ایتن بخشتنامه متتل ایترادات
مختل

بوده است .شاید بر همین اساس بانک مرهزی این موضوع را نیز در چتارچوب اساستنامه

نمونه بانکهای غیردولتی جای داده است ،تا بتواند خود را از نقتدهای موجتود مصتونیت بخشتد و
چنین اساسنامهای را مبنای مشروعیت اقدامات خود قلمداد نماید؛ اما بایتد گفتت ایتن اقتدام در هتر
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حال هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی آشکارا در جهت نقض قتوانین و مقتررات موجتود و
خروج از حدود صالحیتهای مقرر شده در قتانون بترای شتورای پتول و اعتبتار و بانتک مرهتزی
میباشد .به پارهای از این دالیل اشاره میشود:
الف -ایراد به صالحیت بانک مرکزی در وضع مقررات خالف قانون

به طور هلی در قتوانین و مقتررات موجتود صتالحیتی بترای شتورای پتول و اعتبتار و یتا بانتک
مرهزی برای الزام بانکها به اصالح ساختار سهام آنها در نیر گرفته نشده است.
توضیتا باید گفت بانک مرهزی در بخشنامه فوق الذهر مبنای قانونی اقدامات ختود را متاده 5
قانون اجرای سیاستهای هلی اصل  44معرفی مینماید ،درحالیهه دقت در مفاد این متاده بطتالن
چنین ادعایی را آشکار میسازد .متن هامل ماده مذهور به قرار زیر است:
"ماده  5ت بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنناههای واسطه پولی هه قبل
و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانتکهتای دولتتی هته ستهام آنهتا واگتذار
میشود صرفاً در قالب شرهتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستتند .ستق
مجاز تملک سهام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرهت سهامی عام یا تعاونی سهامیعتام یتا
هر مؤسسه و نهاد عمتومی غیردولتتی دهدرصتد ( )%10و بترای اشتخاص حقیقتی و ستایر اشتخاص
حقوقی پنج درصد ( )%5تعیین میشود .معامالت بیش از سق های مجتاز در ایتن متاده توستط هتر
یک از اشخاص مذهور باطل و ملییاألثر است .افزایش سق

سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول

این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سق  ،ظترف متدت دو متاه
پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود .افزایتش قهری ستتق

مجتاز ستهام بته هتر طریتق

دینر باید ظرف مدت سهماه به سق های مجاز این ماده هاهش یابد.
تبصره 1ت اشخاص حقیقی سهامدار بنناههای موضوع این متاده و اعضتاء ختانواده آنهتا شتامل
همسر ،فرزندان و همسران آنان ،برادر ،خواهر ،پدر و مادر منتصتراً تتا ستقفی مجتاز هستتند ستهام
داشته باشند هه نتوانند مشترهاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنناه تعیین هنند.
تبصره 2ت دولت مکل

است با پیشنهاد بانک مرهزی هه به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد،

اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نتوه تأستیس و اداره بننتاههتای موضتوع
این ماده به انجام رساند.
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تبصره 3ت بنناههای غیردولتی موجود موضتوع ایتن قتانون موظفنتد ظترف یتکستال از تتاریخ
تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند
تبصره 4ت تعاونیهای اعتباری قرضالتسنه و صندوقهای قرضالتسنهای هته منتصتراً بته امتر
قرضالتسنه میپردازند ،از شمول این ماده مستتنی بوده و تابع مقررات خود میباشند".
صرفنیر از نقتدهایی هته بته متتتوای ایتن متاده مطترح استت ( Bagheri & Shushinasab,

 ،)2011:3-11چنانکه مالحیه میشود در ماده فوق صالحیتی برای شتورای پتول و اعتبتار و بانتک
مرهزی در جهت اجرای مفاد ماده ذهر نشده است و آنچه در تبصره  2این ماده آمتده استت ،نتاظر
بر تعیین تکلی

برای دولت است .برابر منطوق تبصره متذهور ،بانتک مرهتزی در موضتوع متورد

بتث صرفاً پیشتنهادی را تهیته و پتس از اختذ تأییدیته شتورای پتول و اعتبتار ،آن را تقتدیم دولتت
مینماید .ناگفته پیداست هه در این زمینه نقش شورای پول و اعتبار نیتز در حیطته بررستی پیشتنهاد
مطروحه و تأیید یا عدم تأیید آن معنا مییابد.
حال باید افزود به نیر میرسد در جریان ابالغ بخشنامه یاد شده ختود بانتک مرهتزی نیتز از
مبنای قانونی اقدامات خود مطمئن نبوده و تالش فراوانتی بترای بته دستت آوردن چنتین مبنتایی بته
انجام رسانده است؛ اما ازآنجاهه مبنای متکمتی بتهدستت نیامتده استت ،بانتک متذهور در بختش
انتهایی بخشنامه خود به مصوبه جلسه  1392/5/10شورای عالی امنیت ملتی استتناد نمتوده و تلویتتاً
مبنای عملکرد خود را به مصوبه فوقالذهر نیز مترتبط ستاخته و عتدم اجترای مقتررات بخشتنامه را
موجب اعمال تبصره  3ماده  96قانون برنامه پنجم توستعه ج.ا.ا مبنتی بتر ستلب صتالحیت حرفتهای
مدیران بانکهای غیردولتی و لیو مجتوز آنهتا معرفتی هترده استت و متعاقبتاً در برابتر اعتراضتات
بانکهای غیردولتی ،طی نامه شماره  92/175786مورخه  1392/6/13متن مصتوبه متذهور و متاده
یاد شده را به عنوان مستندات قانونی اقدامات خود به بانکهای مذهور ارسال داشته است.
بند یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نقل از نامه ارسالی بانک مرهزی به قرار زیر است:
“بانک مرهزی موظ

است با تعیین مهلت زمانی بتر رعایتت آئتیننامته ذینفتع واحتد و ستق

سهام
تعیین شده ( %5اشخاص حقیقی و  %10اشخاص حقوقی) در ماده  5قتانون اجترای اصتل  44در
تمامی بانکها نیارت نماید و با متخلفین حسب ضوابط قانون تبصره  3ماده  96قانون برنامته پتنجم
و دادگاه ویژه اجرای اصل  44برخورد نماید".
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در خصوص مصوبه فوق الذهر نیتز بایتد گفتت دقتت در مفتاد آن تاهیتد مجتدد بتر ضترورت
پایبندی بانک مرهزی به عمل در چارچوب قانون را نشان میدهد .چرا هه ایتن مصتوبه بته نیتارت
بانک مرهزی و برخورد در چارچوب تبصره  3ماده  96قانون برنامه پتنجم ( )1389و دادگتاه ویتژه
اجرای اصل  44ناظر است و این در حالی است هه بانک مرهزی در بخشنامه موضتوع بتتث نته
در چارچوب تبصره  3ماده  96قانون برنامته پتنجم اقتدام نمتوده و نته موضتوع را بته دادگتاه ویتژه
اجرای اصل  44ارجاع نموده است .متتن تبصتره متذهور هته در آن قتانونگتذار قیتد "بتر استاس
مقررات قانونی" را به نتو آشکار و در مقام بیان ملتو داشته است ،به قرار زیر است:
"تبصره  3تت بانتک مرهتزی جمهتوری استالمی ایتران براستاس مقتررات قتانونی ،اختیتار ستلب
صالحیت حرفهای و لیو مجوز و متکومیت متخلفین فعال در حتوزه پتولی بته پرداختت جریمته را
دارد در صورت سلب صالحیت حرفهای ،اعضاء هیأتمدیره و مدیران عامل بانتکهتا و مؤسستات
اعتباری توسط بانک مرهتزی جمهتوری استالمی ایتران از مستؤولیت مربوطته منفصتل متیگردنتد
ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی متسوب
میشود .مبلغ مندرج در بند ( )2ماده ( )44قانون پولی و بتانکی هشتور مصتوب  1351بته دویستت
میلیون ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بتار براستاس رشتد شتاخص بهتای هتاال و ختدمات
مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرهزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد".
بنا به مراتب فوق الذهر میتوان نتیجه گرفت هه با توجه به ایرادات متعددی هه بخشنامه بانتک
مرهزی داشته است چاره این گشته است هه با استفاده از مکانیسم مصتوبات شتورای پتول و اعتبتار
مفاد بخشنامه بانک مرهزی در چارچوب اساسنامه نمونه قرار گرفته و بانکهای غیردولتی ناچار به
تمکین در برابر بخشنامه مذهور شوند.
ب -ایراد به ماهیت مدعیات بانک مرکزی

بر اساس تفاسیر مختلفی هه از الفا موجود در ماده  5قانون اجرای سیاستهای هلی اصتل 44
ناظر بر "سق

مجاز تملک" و " معامالت بیش از سق های مجاز" وجتود دارد ،موضتوع ،متورد

اختالف نیر بین سهامداران بانکهای خصوصی از طرفی و بانک مرهزی از طرف دینتر گردیتده
است .به نتوی هه سهامداران بانکهای خصوصی معتقدند منیور از سق

مجاز تملک عبتارت از

به ملکیت درآوردن سهام مذهور از طریق معامالت (خریتد و فتروش) ستهام متیباشتد و لتذا اگتر
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سهامداری از بدو تأسیس بانک سهامدار بوده یا بواسطه خرید سهام شرهتهایی هه از ابتدا ستهامدار
بانکها بودهاند تبدیل به سهامدار گردیده است مشمول ایتن ممنوعیتت نیستت و چتون ممنوعیتت
فوق برخالف قاعده است در متوارد استتتناء در صتورت شتک قاعتده عتدم ممنوعیتت استتصتاب
میشود .در همین راستا اینکه ضمانت اجرای ذیل ماده نیز بطالن معامالت افزون بر ستق

مجتاز را

پیش بینی نموده است ،به نوعی ناظر بر معامالت متعارف میباشد نه انواع مالکیتهایی هته در ایتن
زمینه ایجاد شده است .این درحالی است هه بانک مرهزی با استناد به واژه "تملتک" هتر متالکیتی
را موضوع متدودیت این ماده شمرده و با توجه به مهلتی هه قانونگتذار بته تطبیتق بتا شترایط ایتن
ماده به بانکها و مؤسسات اعتباری داده ،آنها را ملزم میداند هه شرایط ختود را بتا فتروش ستهام
در مالکیت خود به هر نتو ممکن ،با شرایط موجود در ماده  5تطبیق دهند هه چنین تفسیری متورد
قبول بانکهای غیردولتی نمیباشد .در این خصوص بته نیتر متیرستد راهکتار قتانونی ،عبتارت از
مکانیسم تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای اسالمی است و بانک مرهزی به جتای استتفاده
از مصوبات قابل مناقشه شورای پول و اعتبار ،میتواند موضوع را به ستازوهار تفستیر رستمی قتانون
توسط مجلس شورای اسالمی ارجاع دهد.
 -3الزام به انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت هیات مدیره

یکی دینر از اقدامات شورای پول و اعتبار در اواخر دولت دهتم ،مصتوبهای بتود هته در یتک
هزار و پنجاه و هشتمین جلسه آن شورا در تاریخ  1391/02/22بته تصتویب رستید و بتر استاس آن
مدیریت هل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشتویی بانتک مرهتزی طتی بخشتنامه شتماره
 92/23943مورخ  1392/02/02اعالم نمود هه:
«اساسنامه هلیه بانکهای غیردولتی هشور تا تاریخ  1392/04-/31به شترح زیتر متورد اصتالح
قرار گیرد :بانک بهوسیله هیأت متدیرهای مرهتب از هفتت تتا پتنج نفتر عضتو اصتلی حقیقتی اداره
میشود هه بهوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب متیشتوند و عتزل و انتختاب
مجدد آنها صرفاً با مجوز بانک مرهزی انجام پذیر میباشد».
و بر این اساس به بانتکهتای غیردولتتی دستتور داده استت هته ستریعاً اقتدامات الزم در زمینته
برگزاری مجمع عمومی و تصویب تیییر اساسنامه به شرح مذهور را به انجام رسانند.
مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرهزی در این زمینه ،به جهات و ادله مختلت

بتر
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خالف قانون و خارج از حدود صالحیت و اختیارات مقام تصویب هننده بود و به نیر متیرستد بتر
همین اساس نیز شورای پول و اعتبار مفاد این مصوبه را نیز در چارچوب اساستنامه نمونته قترار داده
است تا از این طریق بتواند اعتبار آن را مستند به تصتویب ختود بانتکهتای غیردولتتی نمتوده و در
برابر منتقدین ،به اساسنامه این بانکها استناد هند .بخشی از این مصوبه در ماده  64اساسنامه به قترار
زیر منعکس شده است:
" ماده  -64اعضای هیات مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند".
این ماده با ماده  110قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347/12/24تعتارض دارد.
بهموجب این ماده «اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرهت انتختاب نمتود .در ایتن صتورت
شخص حقوقی ،همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشتته و بایتد یتک
نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظای

مدیریت معرفی نماید ».بر این اساس ماده مورد

بررسی با مضمون الزام بانکهای غیردولتی به انتختاب اشتخاص حقیقتی بته عنتوان اعضتای هیتات
مدیره میایر صری ماده قانونی مذهور است.
چنانکه قبالً نیز اشاره شد بانکهای غیردولتی مشمول بند  7ماده  2و بند  1ماده  3قانون تجارت
بوده و حتی حسب مفاد ماده  6آیین نامه نتوه تأسیس و اداره بانکها و مؤسسات متالی و اعتبتاری
غیردولتی مصوب  1388/8/22شورای پول و اعتبار به صورت شرهت سهامی عام ،تأستیس شتده و
فعالیت میهنند .لذا هی مقام اداری ،مجاز به تصویب مقررات میایر با احکام صری قتانونی نبتوده
و این امر در صالحیت ذاتی و انتصاری مجلتس شتورای استالمی استت ( .)Hayati, 2007: 52تتا
جایی هه بررسیهای این پژوهش نشان میدهد در قوانین و مقررات جاری پولی و بانکی ،در مقتام
تعیین حدود صالحیتهای بانک مرهزی و شورای پول و اعتبتار ،صتالحیت وضتع و یتا اصتالح و
تیییر قوانین موضوعه ،به بانک مرهزی و شورای پول و اعتبتار اعطتاء نشتده استت و ایتن در حتالی
است هه ماده مورد بررسی به نتتوی تیییتر قتانون موضتوعه بتوده و نتوعی دخالتت مقتام اداری در
صالحیتهای مقنن به نیر میرسد.
 -4محدودیتهای پیش بینی شده برای انتخاب یا برکناری اعضای هیات مدیره

در بخش پنجم اساسنامه نمونه با موضوع متدیران بانتک ،شتورای پتول و اعتبتار مقتررات قابتل
مناقشه دینری را جای داده است هه همانند موارد قبلی مستبوق بته ستابقه استت .در واقتع پتیش از
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ابالغ این اساسنامه ،همیسیون اعتباری بانک مرهزی در مورخه  13شهریور 1390بتهمنیتور اجترای
تفسیر خود از تبصرههای  3 ،1و  4ماده  96قانون برنامه پنج ستاله پتنجم توستعه جمهتوری استالمی
ایتتران ،مصتتوب  1389/10/15مقرراتتتی را تتتتت عنتتوان «دستتتورالعمل احتتراز و ستتلب صتتالحیت
حرفهای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» تصتویب نمتود و بانتک مرهتزی در
مورخه  90/06/15با ابالغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ،دستور اجترای مفتاد آن را
صادر هرد .در واقع اساسنامه نمونه ابالغی شورای پول و اعتبار ،متتوای این دستورالعمل را نیتز در
چارچوب سند مورد بتث قترار داده و بته صتورت متواد مختلفتی از بختش پتنجم اساستنامه نمونته
درآورده است .در این قسمت به پارهای از مصادیق این مقررات اشاره میشود.
الف  -ماده  58اساسنامه نمونه مقرر داشته است هه:
«هیأت مدیره بانک متشکل از [ ......................حداقل پنج نفر و حداهتر نه نفر] عضو است»،
درحالیهه ماده  107قتانون اصتالح قستمتی از قتانون تجتارت صتریت ًا بیتان نمتوده استت هته:
«اعضای هیأت مدیره در شرهتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر همتتر باشتد ».و بتدین ترتیتب
مقنن صرفاً حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره بانتکهتا را تعیتین نمتوده و حتداهتر تعتداد اعضتای
هیأت مدیره یا سقفی را مقرر ننموده است .حال آنکه اساسنامه نمونه با قیتد عبتارت «هیتأت متدیره
بانک متشکل از حداقل پنج نفر و حداهتر نه نفر» موجتب تضتییع دایتره شتمول قتانون شتده هته از
حدود صالحیت مقام تصویب هننده خارج بوده و مفاد آن میایر حکم صری مقنن میباشد.
ب -همچنین ماده  58اساسنامه نمونه در ادامه مقرر داشته است هه هیأت مدیره بانک:
«از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نیر بانک مرهتزی جمهتوری استالمی ایتران انتختاب
میشوند»
به این ترتیب شورای پول و اعتبار با ذهر عبارت نامفهوم و مبهم «واجد شترایط متورد نیتر»،
صالحیتی به ظاهر نامتدود و مطلقی را برای بانک مرهزی در جهت تعیین «شرایط» اعضای هیتأت
مدیره بانکهای غیردولتی مشخص نموده است .مبنای قانونی شورای متذهور جهتت تعیتین چنتین
صالحیتی برای بانک مرهزی مشخص نیست و در واقع این موضوع ممکتن استت عمتالً بته ایجتاد
اختیار برای بانک مرهزی جهت عزل و نصب اعضای هیأت مدیره بانکهای غیردولتی خاتمه یابتد
و به نیر میرسد این نتیجه در تقابل آشکار با «اهداف مقنن» در عرصه «خصوصی سازی» بانتکهتا
است و اجرای چنین مقرراتی ،به تضعی

جدی ابتکار عمل بنناههای پولی و متالی ختتم متیشتود
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(.)Pasban, 2010: 138
ج -ماده  59اساسنامه نمونه مقرر میدارد:
«انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مستئولیت آنهتا ،منتوط بته تأییتد صتالحیت
حرفهای اشخاص مذهور توسط بانک مرهزی جمهوری اسالمی ایران میباشد».
ماده  60اساسنامه نمونه نیز در خصوص عزل اعضای هیات مدیره اشعار میدارد:
"در صورت سلب صالحیت حرفهای هر یک از اعضتای هیتات متدیره توستط بانتک مرهتزی
جمهوری اسالمی ایران ،عضو مذهور منفصل تلقی میگردد."...
این دو ماده نیز در میایرت آشکار با قوانین جاری و خارج از حدود اختیارات و صالحیتهتای
بانک مرهزی و شورای پول و اعتبار است .اساساً مفاد ماده  59تا  65اساستنامه تکترار مفتاد دستتور
العمل غیر قانونی احراز و سلب صالحیت حرفهای بانک مرهزی ( )2011است هته ختود میتایر بتا
ضوابط و قوانین جاری به نیر است .مفاد ماده  61و  62اساسنامه نمونه نیز مبنی بتر معرفتی دو برابتر
نامزدهای هیأت مدیره به بانک مرهزی ،دو ماه قبل از انتخاب برای تأیید صالحیت نیتز بته وضتوح
خارج از صالحیت بانک مرهزی است.
در خصوص عتدم صتالحیت بانتک مرهتزی در زمینته دخالتت در تأییتد صتالحیت متدیران و
مداخله در عزل و نصب آنها باید گفتت در قتوانین و مقتررات جتاری چنتین صتالحیتی بته بانتک
مرهزی واگذار نشده و شورای پول و اعتبار نیز فاقد صتالحیت اعطتای چنتین اختیتاراتی بته بانتک
مرهزی میباشد .با توجه به اصل عدم صالحیت هه از اصول مسلم حقوقی است ،مقامتات عمتومی
فاقد صالحیت برای هر گونه اقدام و تصمیم هستند ،منر اینکه مقنن به صتورت صتری و ایجتابی،
صالحیت تصمیم گیری و اقدام در زمینه خاصی را به مقام مذهور اعطاء و تفویض هرده باشد .لتذا
بانک مرهزی و شورای پول و اعتبار ،فاقد اختیار و صالحیت مورد بتث هستند و مجاز بته تتدیتد
و تضییع حقوق اشخاص بهموجب بخشنامه نمیباشند .دالیل و جهات فقدان مشروعیت اقدام بانتک
مرهزی در این خصوص به قرار زیر است:
ج -1-بهموجب ماده  108قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت« :مدیران شرهت توسط مجمتع
عمومی مؤسس و مجمع عادی انتخاب میشوند ».همچنین بهموجب قستمت اخیتر متاده  109قتانون
تجارت « ...انتخاب مجدد مدیران بال مانع است ».بتر ایتن استاس ستلب حتق قتانونی ستهامداران در
انتخاب اعضای هیأت مدیره با صدور مصوبه یا بخشتنامه ،بته هتی عنتوان مجتاز نبتوده و ختارج از
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صالحیت مقامات مذهور میباشد.
ج -2-بهموجب ماده  107قانون اصالح قستمتی از قتانون تجتارت« :شترهت ستهامی بتهوستیله
هیأت مدیرهای هه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و هالً یا بعضاً قابل عزل میباشد ،اداره خواهد
شد  .»...بر این مبنا حق عزل اعضای هیتأت متدیره ،از حقتوق اولیته و بتدیهی ستهامداران متیباشتد
( )Sajedi, 2005: 59و هی مقام اداری ،مجاز به سلب حق متذهور و تضتییع حقتوق قتانونی آنتان
نیست (.)Asgari Tavani, 2004: 80
ج -3-ماده  111قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ،اشخاصی را هه نمیتوانند بته متدیریت
شرهت انتخاب شوند ازجمله متجورین ،ورشکستنان ،مرتکبین جرائمی از قبیتل سترقت ،خیانتت
در امانت ،هالهبرداری ،اختالس و غیره را احصاء و مشخص هرده و در انتها نیز بتهموجتب تبصتره
ذ یل این ماده مقرر داشته است هه دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عتزل هتر متدیری را
هه بر خالف مفاد این ماده انتخاب شود ،صادر میهند .بر این اساس ،مقنن شترایط اشتخاص فاقتد
صالحیت را ایجاباً و به صراحت مشخص و نتوه درخواست اشخاص ثالث برای عزل آنهتا را نیتز
معلوم ساخته است .لذا دخالت بانتک مرهتزی و شتورای پتول و اعتبتار در موضتوع عتزل و نصتب
اعضای هیأت مدیره ،با توجه به مشخص بودن احکام ،ضوابط و مراجع صتال در قتانون موضتوعه،
دخالت در صالحیت مقنن و میایر با مقررات قانونی به نیر میرسد.
ج -4-بهموجب تبصره  4ماده  96قانون برنامه پنجم توسعه« :انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره
بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صالحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرهتزی امکتان پتذیر
است» بنابراین مقنن در مقام بیان صرفاً اجازه صدور مجوز صالحیت حرفهای متدیر عامتل و هیتأت
مدیره بانکهای دولتی را به بانک مرهزی واگذار هرده است و اشارهای به بانتکهتای غیردولتتی
نداشته و هی یک از قوانین دینر نیز چنین صالحیتی را در رابطه با بانکهای غیردولتتی بته بانتک
مرهزی و دینر ارهان آن اعطاء نکردهاند.
د  -مفاد ماده  68اساسنامه نمونه نیز بسیار در خور تأمل است .بهموجب این ماده بانک مرهتزی
میتواند در شرایط خاص ،برای اداره ،امور بانک ،فردی را به عنتوان سرپرستت منصتوب نمایتد و
این فرد بهموجب مفاد این متاده ،دارای هلیته اختیتارات عضتو هیتأت متدیره بانتک استت .بته نیتر
میرسد هه بانک مرهزی برابر قوانین موجود حتی نسبت به بانکهای دولتی نیز از چنتین اختیتاری
برخوردار نیست و به طریق اولی در خصوص بانکهای غیردولتی نیز چنین اختیاری وجود ندارد.

تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی

43

اختیارات پیش بینی شده در زمینه تعیین مدیران تصفیه برای بانک انتالل یافتته برابتر متاده 145
اساسنامه نمونه:
"ماده  -145هرگاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطته منتتل گتردد ،متدیران تصتفیه
بانک منتله به پیشنهاد رئیسهل بانک مرهتزی جمهتوری استالمی ایتران و تأییتد شتورای پتول و
اعتبار تعیین میشود .تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق بتا قتانون پتولی و بتانکی هشتور و قتوانین و
مقررات مربوط انجام میشود".
این ماده به نتوی صریتی با بند ج ماده ماده  41قانون پولی و بانکی هشتور در تعتارض استت.
چرا هه بند مذهور مقرر میدارد:

"ج ت در تمام موارد انتالل و ورشکستنی بانکها تصفیه امور آنها بتا نیتارت نماینتده بانتک

مرهزی ایران انجام خواهد گرفت".

چنانکه مالحیه میشود قانونگذار اختیار بانتک مرهتزی در ارتبتاط بتا موضتوع تصتفیه بانتک
منتله و یا ورشکسته را صرفاً معطوف به "نیارت" نموده است؛ اما جالب آن استت هته متاده 145
اساسنامه درحالیهه خود به ضرورت انطباق هلیه مراحل تصفیه با قانون پولی و بانکی هشور اذعان
نموده است ،در همان ماده بند ج ماده  41قانون مذهور را به نتو آشکاری نقض هرده است.
در نهایت باید اضافه نمود هه در متن اساسنامه نمونه ابالغی موارد غیرقانونی دینری نیز وجتود
دارد هه به لتا رعایت اجمال از پرداختن به آنها خودداری میشود .ازجملته متاده  48اساستنامه
نمونه هه مقرر میدارد اخذ رأی در مجمع به صورت هتبی انجام میشود .درحالیهه چنتین قیتدی
در قانون تجارت و هی یک از قوانین جاری وجود نداشته و در مجامع عمومی شرهتها ،همتواره
و در طول بیش از هفتاد سال هه از تصویب قانون تجتارت متیگتذرد ،هتی گتاه اختذ رأی مقیتد و
متدود به رأی گیری هتبی نبوده است.
نتیجه

برآیند مباحث این مقاله عبارت از این است هه اساسنامه نمونه ابالغی از سوی بانک مرهزی از
جهات عدیدهای مصداق فراتر رفتن از صالحیت قانونی و نقض قوانین و مقتررات حتاهم بتر نیتام
پولی و بانکی هشتور استت .عتدم صتالحیت شتورای پتول و اعتبتار بترای تتدوین اساستنامه ،عتدم
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صالحیت آن شورا برای ستلب حتق ستهامداران در زمینته تیییتر مفتاد اساستنامه و عتدم صتالحیت
شورای مذهور در عط

به ماسبق نمتودن اساستنامه ایترادت اصتلی شتکلی وارد بتر ایتن اساستنامه

میباشد و در زمینه ایرادات ماهوی نیز الزام بانکهای غیردولتی به پذیرش نیارت استصوابی بانک
مرهزی بر افزایش سرمایه آنها ،الزام بانکهای مذهور به اصالح ستاختار ستهامداری ختود ،التزام
مجامع عمومی بانکهای غیردولتی به انتخاب اشخاص حقیقتی بترای عضتویت در هیتات متدیره و
نهایتاً اختیارات پیش بینی شده برای بانک مرهزی در زمینته انتختاب و یتا برهنتاری اعضتای هیتات
مدیره بانکهای غیردولتی مصادیق اصلی نقض موازین قانونی در این مصوبه است .بر همین اساس
میتوان گفت هه اقدام شورای پول و اعتبار و بانتک مرهتزی در تتدوین و ابتالغ اساستنامه نمونته،
ظاهراً یکی از مصادیق سوء استفاده از اختیارات قانونی (موضوع ماده  12قتانون تشتکیالت و آئتین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  )1392به نیر میرسد .چرا هه بانک و شورای مذهور مجاز
به استفاده از اختیار صدور مجوز و نیارت بر فعالیتهای بانکهای غیردولتی ،به عنتوان ابتزاری در
جهت الزام این بانکها به تمکین در برابر خواستههای غیرقانونی مطروحه نمیباشند.
پی نوشت:

در تهیه و تنییم مباحث این مقاله ،از نیرات ارزشمند دوست گرانمایه و استتاد ارجمنتد جنتاب
آقای دهتر مهدی هداوند عضو متترم هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشتناه عالمته
طباطبائی بهره بسیار بردهام .لذا به پاس لطت

و مستاعدتهتای تخصصتی ایشتان ،مراتتب تقتدیر و

س اسنزاری صمیمانه خود را اعالم میدارم.
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