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 چکیده

 . اعتباری غیرمجاز است  درخصوص مؤسسات مالی وبررسی مسئولیت بانک مرکزی   هدف پژوهش حاضر
این  که است نظارتی مرجع یک اختیارات طیف به اشاره شود، می بحث بانکی نظارت از وقتی امروزه

ا  این  کامل خروج زمان تا دهند می انجام بانکی عملیات که نهادهایی تأسیس از پیش اختیارات هاده ز   ن ا

ز    سیاست وبانک مرکزی ایران نهاد ناظر برخدمات مالی  .  دربر می گیرد را بازار گذار پولی در ایفای یکی ا

 های غیرشفاف و  مسؤلیت های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت

وظایف بانک  1351قانون پولی وبانکی کشور مصوب  11.مادهاعتباری جلوگیری نمایدمؤسسات   خالف

را نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی دانسته است و ماده قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی  2مرکزی 

ار به   ب کشورمان مقرر داشته نظارت برحسن اجرای سیاست های پولی واعتباری ومصوبات شورای پول واعت

با در نظر گرفتن ماده یک همان قانون باید نظارت صریح   براساس ماده مذکور و ه بانک مرکزی است،عهد
لیق   بانک مرکزی را بر بانک ها و مکان تع مؤسسات مالی واعتباری استنباط نمود .همچنین ماده مذکور ا

گزارش تخلف آن ها  مجوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف مؤسسات درصورت  

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی بانک مرکزی مسئول    9مقررکرده است. به موجب ماده
 درچرخه مرکزی  نظارت بر فعالیت اشخاصی که به انجام عملیات بانکی اقدام می کنند خواهد بود. اگربانک

 مرکزی  بانک فعل غیر باشد زیرا از ناشی ولیت مسئ  مبنای می تواند قصور همین نماید، قصور خود نظارتی

 سپرده به زیانی مستقیم  خودش اینکه نه است شده  برکارگر دچار تقصیر نظارت در کارفرما  یک مانند صرفاً

 مؤسسات مراقبت فعالیت و درکنترل قانونی مرکزی وظیفه وقتی بانک واردکند لذا بنابر قاعده تسبیب گذار

دارد  درحقوق اسالم هر زیانی که به کند. نیزتحمل مالی را مؤسسات زیانبار الاعم بایدمسئولیت مالی 

 
 نویسنده مسئول *
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 باشد و نبایدفلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل زیان دیده میو    آور استشود ضمان وارد دیگری

نیز   ضرر فقهی ال قاعده با جبران خسارت سپرده گذران از سوی بانک مرکزی بماند لذا باقی بالجبران زیانی
 دارد. کامل هماهنگی

  .مسئولیت، نهادهای ناظر، موسسات مالی، اعتباری، غیرمجاز  :یدیکل واژگان

 

 

 

 مقدمه

الزم است و حکومت نیز بدون  حکومت  ،تجاوز به حقوق افراد ممانعت ازو  جامعه امنیت برای تأمین

نظا بنابراین، نظارت از ارکان  .داشت تداوم نخواهد و رتی موجب تضییع حقوق مردم می شودنهاد 

هرحکومتی به شمارمی رود و می توان نظارت برکارگزاران را ازمهم ترین وظایف حکومتی به شمار 
از .آورد عمو  پیشگیری  به آزادیها وحقوق  با اقتدارات دولت ازتجاوز  جمله چرایی و می دربرخورد 

است   نظارت  ملت افلسفه  وحقوق  آزادیها  بین  موازنه  که  طوری  ر یک سو واختیارات واقتدا زبه 

و ها  بربانک  نظارت  بحث  شود.  برقرار  دیگر  سوی  از  از ؤم دولت  یکی  اعتباری  و  مالی  سسات 
بانکی است وگاهاً ب  مهمترین مسائل جامعه  باختکان  هم مقابل نهادهایی  تجمع درا  بعضی ازمال 

استاندا ویا  اسالمی  شورای  مجلس  باشند   ریچون  می  خود  حق  احقاق  این خواهان  شاید  و 

که   سسات دارند به طوری ؤمردم اعتماد باالیی به م  ین مسئله در زمینه عدم نظارت است.کوچکتر

را   خود  های  نماد اپول  نگرانی در آن سپرده گذاری می کنند پس  عتماد عمومی و ثبات بدون 
به م  یعنی صورتی که عکس آن اتفاق بیفتد و در اقتصاد هستند  نداشته باشند اعتماد سساتؤمردم 

پیامد بی ثباتی و نداردکه مفهوم مال وتآن است.   بحران اقتصادی  مالکیت از بنیان ردیدی وجود 

به شمار می رود حمایت از آن ها از اهداف مهم دولت  و  جامعه  اصلی  با در اختیار   .های  بانکها 
پول کشور از  ای  عمده  بخش  بسیار مهمی دداشتن  نقش  به واس،  نقش ر اقتصاد دارند و  طه این 

باید بانک مرکزی  جلوگیری از سرایت اثرات زیانبار مشکالت و  .بر آن نظارت داشته باشد حساس 

ها   بانک  های  موسسات  نارسایی  به بخش های دیگر جامعه از دیگر مواردی است که اهمیت و 

 .نظارت به آن را روشن تر می سازد
 

 مسئولیت مفهوم-1
که بر  قانون کنش و واکنش همان گونه .مسئولیت ریشه در طبیعت و سرشت انسان و جهان دارد

با این حال  .امورافراد نظم می بخشد ست درعالم انسانی نیز به روابط واجهان طبیعت حکم فرما  

ور با اند از زمان های بسیار ددادههایی که دیگران در قبال رفتار او نشان میرهگذر واکنشبشر از  

عامل، آشنا بوده است به سمت  نتیجه اعمال  بازگشت  یک جامعه واقع در  . درمفهوم مسئولیت و 
پاسخ گویی، ضامن تداوم آزادی یافته مسئولیت و  های فردی و اجتماعی است؛ زیرا آزادی توسعه 

غیر بی قید عامل بی وشرط واعمال قدرت  امنیت نظمی خواهد بود، پاسخ گو، گذشته از این که 

از این رواست که در کنار  .نمایدهای اقتصادی را سلب میروانی و اجتماعی مورد نیاز برای فعالیت
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آزادی و  حقوق  مسئولیتتوسعه  لزوم  مدنی،  پاسخهای  گویی افراد در قبال اعمال خود، پذیری و 

 2.گیری داشته استرشد چشم

 

مسئولیت-2  اقسام 
مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، :  مسئولیت درحقوق اقسامی دارد

 3.مسئولیت قراردادی مسئولیت سیاسی،

 

 مسئولیت مدنی-3

، و ریشه آن ، مورد سوال واقع شدناز نظر لغوی باید گفت مسئولیت مدنی از کار و فعل انجام شده

یسأل استسأل مسئولیت حالتی است که انسان درآن ازعمل خود مواخذه می شود وآن عمل   .، 

است درقاعده  اختالل  باشد مسئولیت یک  باشد مسئولیت اخالقی واگرحقوقی  ، اگرقاعده اخالقی 

در تعریف مسئولیت حقوقی بایستی گفت به مسئولیتی اطالق می شود که درقانون  .حقوقی است
باشد ودرمقابل مسئول مسئولیت حقوقی خود به دونوع تقسیم  .یت اخالقی یا دینی استذکر شده 

بحث مورد نظرما مسئولیت مدنی  مقالهمسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی( که در این )  شودمی  

قرارمی   .است کیفری  مسئولیت  مقابل  در  که  است  حقوقی  مسئولیت  از  نوعی  مدنی  مسئولیت 
یا ترک فعل که موج  .گیرد ب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود براین اساس، هرفعل 

طبق این دیدگاه رکن مهم مسئولیت ضرراست به عبارتی مسئولیت   .سبب مسئولیت مدنی است

کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است( یا اشیا برتحت حراست ) شخصدرمقابل خسارتی که 

به دیگری وارد کند و همچنین مسئولیت شخص براثر تخلف ازانجا قرارداد را  م تعهدات ناشی ازاو 
باید گفت شرط تحقق مسئولیت مدنی این است که شخص   به  4.مسئولیت مدنی گویند طورکلی 

کند که منجربه ضرر دیگری شود نکه   .باید عملی را انجام دهد ویا ازانجام عملی خودداری  نهایت آ

مسئولیت  که دردرحالی  .در مورد مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است
 از   مورد که شخص ناگزیر هر عقیده برخی ازحقوقدانان در. به  متوجه جامعه می باشد کیفری، ضرر

که مبنای آن ضرر زدن  یضمان5 .مسئولیت دارد او در برابر گویند جبران خسارت دیگری باشد می

مسئولیت مدنی مطرح  قانون مرتکب را به جبران خسارت ملزم می کند با عنوان  به دیگران است و

دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را  این قاعده عادالنه از .می شود
به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده  جبران کند مگر در مواردی که اضرار 

نکند   نامتعارف جلوه  ناروا و  ی در حقوق خصوصی از گفت که مبنای مسئولیت مدنمی توان  است 

 
 34، ص1397 یمرکزبیمه های مسئولیت و طرح های خاص، ناشر پژوهشکده بیمه  کتاب عسگرزاده علیرضا. 2
 34، ص1392جعفری لنگرودی، محمد جواد. ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،  3
 (ع) ارشد(، تهران، دانشگاه امام صادقجزوه درس مسئولیت مدنی، کارشناسی ) تیمسئولبهرامی احمدی، حمید،  4

 54، ص1384
 17، ص1394 ،، ناصر، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات شرکت سهامی کاتوزیان  5
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برخوردار است  (1972) 6به گونه ای که استاد مسئولیت مدنی، بوریس استارک  .جایگاه ویژه ای 

اگ که  نیست  آمیز  مبالغه  است  مدنی مهمرمعتقد  مسئولیت  مبنای  ترین مساله درحقوق بگوئیم 
باید گفت اگر یک مساله واقعاً قابل مناقشه درحقوق خصوصی وجود داشته باشد   .خصوصی است

( درتعریف مبنای مسئولیت مدنی 1991) 7بنابنت نیآال. است مسئولیت مدنیاین مسأله مبنای  

توان گفت: دلیلی است که به واسطه آن فردی را به عنوان مسئول جبران خسارت وارده معرفی می
 8.می کنیم

ز دادگاهاز  اولین  میالدی،  هفدهم  درسده  که  مسئولیت  مانی  اصول  درخصوص  مبتنی )  یمدنها 

مبنای  امروزه  تا  شد  نهاده  بنیان  کلی  صورت  به  ما(  )دو  سوی  از  فرانسه  درحقوق  برتقصیر( 

به خود دیده است بسیاری  از حقوق دانان مانند پراسر و کیتون برخی    .مسئولیت مدنی تحوالت 
عقیده را   داشتند که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنای خاصی وجود این 

 9.دارد

برای تحقق مسئولیت مدنی است شرایط عمومی الزم  مدنی  مسئولیت  ارکان  از  یکی از   .مقصود 
ارکان ثابت مسئولیت  .مباحث مهم در دعوای مسئولیت مدنی اثبات ارکان مسئولیت مدنی است

عبارتند از بین فعل زیان بار و ضرر وارده  مدنی  بار، رابطه سببیت  عالوه بر  اما 10ضرر، فعل زیان 

نیز به عنوان تقصیر یاد شده استاین البته برخی تقصیر را  .ها در ادبیات حقوقی از رکن متغیری 

 11.رکن مسئولیت مدنی قلمداد ننموده و آن رابه عنوان مبنای مسئولیت مدنی می دانند
باید ورود ضرر، برتقصیر،زیان دیده  مبتنی  مدنی  بین ت  درمسئولیت  قصیرخوانده و رابطه سببیت 

برساند اثبات این سه رکن، تکلیف دشواری است که بر زیان دیده تحمیل شده   .این دو را به اثبات 

 است:
ضرری موجب مسئولیت مدنی و احتمالی:  نه  باشد  ضررمسلم  قابل جبران است که مسلم   الف( 

نه احتمالیبا ضرر مسلم برطبق نظردیوان تمیز فرانسه آن است که احتمال ورود آن  از منظور .شد 

باشد باشد وبه دیگر سخن می  .زیاد  یا برحسب  توان گفت ضررمسلم آن است که فعلیت داشته 

باشد تحقق  امورقابل  عادی  آینده درصورتی   اند ضرربعضی ازحقوق دانان فرانسوی گفته  .جریان 
بنابراین فعلیت ضرر  ؛تعیین میزان خسارت به وسیله قاضی ممکن باشد  مسلم است که ارزیابی و

به جبران ضرری کند که وقوع آن درآینده مسلم است نیست و قاضی می تواند حکم  مثال  ؛شرط 

 
6 Starckboris, droit civil obligations, paris, 197223  
7 Beenabent, Alain, Droit, Civil, Lesobligation, 3 eed, parismontcher stein, 1991  

تطبیقی درفقه امامیه وحقوق حقوق مسئولیت مدنی مطالعه نظریه قابلیت انتساب در حجت، ین،مب علی، انصاری،  8

 69، ص1387(ع)تهران، دانشگاه امام صادق فرانسه،
 71، ص1385تهران، ژردن پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، جلد دوم،   9

 81، ص1385 ،باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول 10
تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم با تجدید نظر دوره دو (قهری ضمان)کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی 11

 142، ص1378جلدی، 
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صدمه عواقب  درنظرگرفتن  با  تواند  می  پدید   قاضی  وکاهشی که درنیروی کار زیان دیده  وارده 

 12.خواهد آمد میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران آن کند
ب( ضررمستقیم باشد: شرط دوم ازشرایط ضررقابل جبران آن است که ضرربه طورمستقیم از فعل 

باشد ناشی شده  پیشین آیین دادرسی مدنی و ماده   728ماده  .  خوانده  ون جدید قان 520قانون 

به این نکته تصریح کرده است که در خصوص مطالبه خسارت   1379آیین دادرسی مدنی مصوب 
بالواسطه   ناشی ازعدم انجام تعهد یا تأخیر وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده 

است بوده  خواسته  تسلیم  عدم  یا  و  دعوی مطالبه خسارت ردر  .آن  دادگاه  صورت  این  ا رد غیر 

 13.خواهد کرد

بودن ضرر را احراز کند، مثالً رویه  غیر مستقیم  یا  عرف، مستقیم  منطق  به  توجه  با  باید  قاضی 
به قتل رسیده است  که درنتیجه حادثه ای  شخصی  وارث  که  است  داشته  اعالم  فرانسه  قضایی 

پدید آورده مطالبه خسارت کنند اگرچه ثابت شده   ازکسی که حادثه را  باشد که وضع میتوانند 

بوده است نامساعد  بیماری  به  علت ابتال  به  وقوع حادثه  از  قبل  مقتول  به   و  مزاجی  بیماری  این 
 در فرانسه به صندوق تامین اجتماعی حق داده   نیهمچن .تنهایی موجب فوت بیمار نمی شده است

پرداخت خسارت ناشی از فوت کارگر به وارث او برای جبران زیان خود بر مسئول  شده که پس از 

بر صندوق تامین اجتماعی در این مورد مستقیم تلقی  حادثه اقامه دعوی کند در واقع ضرر وارد 

 14.شده است
ج( ضررباید شخصی باشد: بدین معنی که شخصی که ادعای خسارت می کند باید خود زیان دیده  

 به خسارت خودداری نماید،بنابراین هرگاه زیان دیده ازمطال  ؛مانند وارث() باشدیا قائم مقام او  

به جای او دعوی مسئولیت مدنی بروارد کننده زیان مطرح نماید، نمی تواند   مگراینکه از دیگری 

 .سوی زیان دیده نمایندگی داشته باشد

نفع مشروع او وارد شده پدید آمده باشد د( ضرر یا  به حق شخص  لطمه ای که  نتیجه   .باید در 

به   ناشی از تجاوز  ضرر  علت رقابت مشروع و سالم هرگاه  به  نباشد، چنانکه تاجری  حق شخصی 

ببیند، ی تواند مطالبه جبران خسارت کند؛ بلکه ضرری نم  تاجر دیگر و ارزان فروشی رقیب، زیان 
به حق شخص، اعم از حق مالی و غیر مالی باشد ناشی از تجاوز  در حقوق  ،قابل جبران است که 

نفع مشروعی که مور به  موجب مسئولیت مدنی  د حمایت قانون واقع شده باشد نیزفرانسه تجاوز 

 .ولی درحقوق ما رابطه نامشروع نمی تواند مبنای مطالبه خسارت باشد .تلقی شده است
ضرری که قابل جبران است که قبالً جبران نشده باشد بدیهی   ه( ضرر باید قبالً جبران نشده باشد:

نمیتواند جبران ضرری را دیده  زیان  که  به دیگر   و  مطالبه کند که قبالً جبران شده است  است 

 15.سخن زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد

 
12 Terre, F, similer, ph, et lequette. Y, Droit civil, les obligations, précis Dalloz, 1998  

الزامات خارج از قرارداد(، تهران، انتشارات سمت، چاپ ) یمدنصفایی، سید حسن، رحیمی حبیب اهلل، مسئولیت  13

 153، ص1394هشتم، 
 154، ص1394صفایی، سید حسن، رحیمی حبیب اهلل، پیشین،  14



 

 

 

 

  (حسین علی صادقی) غیرمجاز اعتباری مسئولیت بانک مرکزی درخصوص مؤسسات مالی و          17

 

و( ضرر باید قابل پیش بینی باشد: در حقوق ایران قانون مدنی در این خصوص ساکت است ولی از 

مسئولیت قراردادی  ) تیمسئولبرخی مواد قانون مدنی می توان شرط قابلیت پیش بینی را درهردو  
غیر قراردادی( استنباط کرد فعل زیان  .م در این باره استناد شده است.ق 632و  221ماده  که ؛و 

عام و مسئولیت مدنی به طور خاص بدون فعل محقق نمی شود، بر  به طور  بار مسئولیت حقوقی 

با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، بدون اینکه  خالف مسئولیت اخالقی که ممکن است تنها 
 16.این اندیشه ظهور و بروز بیرونی یابد

عامل زیان ت بدون فعل  ضرر  تحقق  صرف  نیز  فقه  حت شمول قاعده الضرر و قاعده اتالف و در 

 17.گیرد و از این لحاظ ضمان ایجاد نمی شودتسبیب قرار نمی

مسئولیت مدنی گفته شده که بر حسب اینکه این فعل   .ق  1384در حقوق فرانسه به استناد ماده 
را چه کسی انجام داده و چگونه صادر شده باشد می توان مسئولیت مدنی را به سه بخش تقسیم 

مسئولیت ناشی ازفعل اشیا ومسئولیت ناشی ازفعل غیراصوالً  مسئولیت ناشی از فعل شخصی، کرد:

از ناشی  مدنی  مسئول افعال و رفتار خویش است و هیچ عمل شخصی است و انسان   مسئولیت 
در حقوق فرانسه برای مسئولیت ناشی ازاشیا   18.کس را نباید به علت افعال دیگران مسئول دانست

اعم از حیوانات و اشیا ) ایاشمقررات خاصی ذکر شده است و منظور از آن زیانی است که به وسیله 

ناشی از اشیا در واقع مسئولیت ناشی از فعل  باشد چون مسئولیت  به دیگری وارد شده  بی جان( 

عهده دارد بر  برخالف فرانسه این گونه مسئولیت حقودر  19شخصی است که حفاظت شئ را  ق ما 
ناشی از فعل شخصی می توان تلقی کرد و به همین تابع قواعد و شرایط عمومی مسئولیت مدنی 

به دو بخش   لحاظ درنظام حقوقی ایران  مسئولیت مدنی از این  گفت  توان  می  تقسیم می دلیل 

ناشی ا ناشی از فعل شخصی ودیگری مسئولیت  یکی مسئولیت  زفعل غیر واصوالً مسئولیت شود: 
بر تقصیر  خالف حقوق فرانسه، تابع قواعد عمومی و مسئولیت، مبتنی  بر  نیز  غیر  فعل  از  ناشی 

یا تقصیر مفروض است در مسئولیت ناشی از فعل غیر، زیان به سبب فعل غیر به بار   .اثبات شده 

لیکن در موارد خاصی قانونگذار مسئولیت مدنی را بر عهده شخصی غیر از فاعل زیان  آمده است، 

است به   .گذارده  نسبت  خویش  وظیفه  دادن  انجام  در  غیر، شخص  فعل  از  ناشی  درمسئولیت 
نظارت یا نگهداری و یا انتخاب وارد کننده زیان مرتکب تقصیر شده است مسئولیت ناشی    .مراقبت، 

 .ردی از آن وجود دارداز فعل غیر، استثنایی و نیازمند تصریح قانونگذار است و در حقوق ایران موا

بار کافی   یا فعل زیان  و تقصیر  خسارت  وجود  تنها  مدنی  مسئولیت  تحقق  برای  سببیت  رابطه 
یا فعل زیانبار وجود داشته  بین خسارت وارده و تقصیر  علیت  یا  باید رابطه سببیت  بلکه  نیست؛ 

زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل   .باشد

 
 67، ص1386اول؛ تهران، شرکت انتشار، کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ  15
 54، ص1375لورراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، تهران، نشر حقوق دانان، جلد اول،  16
 63، صه.ق 1417چاپ سنگی،  ، قم، موسسه نشر اسالمی، جلد دوم،حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین 17
 سوره فاطر 18آیه  18
 43، صپیشینلورراسا، میشل، مسئولیت مدنی،  19
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از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل او است می  .خوانده دعوی وجود داشته است

مقصود   .تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است
بلکه مراد سبب و عاملی است که ضرر مستند به از سبب   نیست  علت تامه  یا  در اینجا سبب تام 

فعل  احراز شود که بین دو عامل ضرر و دیبا .فعل او است و عرف خسارت را به او نسبت می دهد

بار رابطه سببیت وجود دارد درصورتی که مسئولیت  .آن فعل ناشی شده است  از  یعنی ضرر؛زیان 
بر عکس  .شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شودناشی از فعل 

در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می آید، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد  

باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و  ولی 

 .علیت وجود داردورود ضرر رابطه 
به  رکن   است  میالدی  نوزدهم  قرن  زاده  که  خود فرایندمتغیر  نام  طی نی را  تاریخی طوالمانند 

یکی ازاست. برنموده  با سه رویکرد روبرو  خود فرایند تاریخی در  اساتیدحقوق تقصیر مبنای تقسیم 

است مبنای  20.بوده  شدن  بسیاری کمرنگ  خسارت  رانندگی، نظیرحوادثخسارات   از تقصیردر 
به محیط زیست بینی مسئولیت نوعی دراین موارد در حقوق فرانسه به عنوان یکی  پیش و...و وارده 

نشانگر این است که مقتضیات زمان و مکان می تواند  نظام های حقوقی اروپایی  از شاخص ترین 

 .ث نظریه پردازی شودنظریه های گذشته را رو به افول برده و منطبق بر نیازهای جدید باع

 

 اصطالح نهاد ناظر-4

انجام میدهد. براین  ح، مراقبتی است که ناظر با زیرکی و دقت بسیار درکار مأمورالنظارت در اصط 

ناظر   داساس  دقیق  نگاه  دلیل  به  براینکه  کاررجعالوه  باید قرارمی  مأمور  ریان  با اعمال   گیرد، 

 21.  اختیار دارد مطابق معیارهایی تنظیم کند که درمراقبت هوشمندانه، کار مأمور را  
 معرفتی  گوناگون هایباحوزه تناسبم  ونمایدکننده میسردرگم و مبهم ح مفهومیدراصطالت نظار

از مختلفی  بیان شده اسـت  تعاریف  نظارت توجه دارد، به  یکردهارو  برخی از  .آن  برخی   کیفیت 

را نظارت  می  نظرمد غایت  وقرار  بـه اب  دیگر برخی  دهد  مـوجهزارهگ توجه  ی فلسفه در ودای 

مقومات و   رسد درک صحیح ازبه نظرمی22.تعریف میکنند ح راعلم مدیریت این اصطال  یا سیاسی و
نظارت منوط به مطالعهالذاتیات اصط   .ح استالشده از این اصط تعاریف مطرح  ح 

 دفه هک شـود یمدرن محسوب م بنیادین دولتهای جمله مؤلفه از نظارت علوم سیاسی  نگاه  در

منظور  به سوء استفاده از قدرت است و جلوگیری از فساد و  درت حاکمان وردن قدود کحآن م  از
 23.دشودرت به کارگرفته میفرآیند اعمال ق در روی مقامات حاکم دیکتاتوری و زیاده جلوگیری از

 
 32، صپیشینکاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات،  20
فصلنامۀ ، (نهاد بازرسی و نظارت) یسسیون اصل نود و نهاد آمبودزمانبررسی تطبیقی کمی زاده، ابراهیم ، موس 21

 161،ص 1390،  پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی-علمی
 25ص  1391سیاسی، فقه در قدرت بر نظارت سجاد، ایزدهی، 22
 .60 ص، 1389 سیاسی، علوم فرهنگ راد، افشاری مینو و علی بخشی، آقا 23
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 .گرددغیردینی می های دینی واد تفاوت درنظارت درنظامایج وجـود رویکرد الهی وآسمانی موجب

در  نقدو مستمر  نظارت  تالش  دینی  و نظام  حقیقت  به  واقعیت  رساندن  مقبولیت   برای  ارتقای 
برای  اجتماعی به مرزهای مشروعیت الهی وآسمانی است؛ درحالی که نظارت دردنیای غرب تالشی 

-در جامعه پدید میکه  ای استت ناخواستهتغییرات وتحوالها درقبال واقعیت حراست ازبخشی از

 24.آید
دراصطال فقه  در  نظارت  رفته   ح  کار  به  مجری  یا  متولی  وصی،  درمورد  و  وقف  و  وصیت  ابواب 

به  ومقصود از یا هیئتی است که  شده اظهار انجام منظور کنترل واطمینان ازصحت اعمال آن فرد 

نظارتعبارت دیگر در  به    25.کندنظر می ناظراست،  فقه مقصود از  حقی که به شخص یا  و  عمل 

به برای  به  شود ومقتضای شرع اعطا می  جمعی   در  یابی یک امرعیب  کنترل و  موجب آن حقی 
 برخی .تت اسدس منظرحقوقی نیز تعاریف متعددی از اصطالح نظارت در زا  26.دشومی نظرگرفته

به معتقدند باهنجارهای ازپیشترک فعل  وگفتارها ومعنای تطبیق رفتارها  نظارت  تعیین شده  ها 

مطابق با آن میزان تطابق   اما براین باورندکه نظارت مجموعه عملیاتی است که رخی دیگرب 27.است
با اشخاص  و عملکرد  سنجیده   قوانین  ازمیمقررات  تا  نتایج   شود  تطابق  به  نسبت  طریق  این 

 زمنظری دیگرنظارت عبارت است از بازرسی،ا 28.اطمینان حاصل شودهای مطلوب عملکرد با هدف

بی   بازرسی، منظورکه به گرددق میالناظر به شخصی اط ارزیابی اقدامات مجریان و سنجش و ا ی ارز

 کسی معنایرادراصطالح به ناظر و را به عمل ناظر «نظارت»همچنین 29.سنجش تعیین میشود  و

 .30دانردهرد، تعریف کیورت گشکلی صحیح ص  تـا عمل او به کند ارت میظ دیگری ن  که برکار

-تجارت در خصوص تعیین ناظر، می   قانون(  433)  تا(  427)در حقوق خصوصی با استناد به مواد 

به یا اعمال خاص  به عمل  برای توجه  نظارت را اختیار قانونی  منظور سنجش صحت و سقم توان 
معیآن قانون  در  آنچه  با  است،ها  شده  برآموزهم .دانست ن  به بتنی  نظارت  های حقوق عمومی، 

و مقام  یک  اقدامات  وبررسی  کنترل  ونهاد  مفهوم  مقام  ازسوی  که   حکومتی  دیگراست  نهادهای 

 تعبیر دیگر به  .قانونی است  ثغوراقدامات یادشده درحدود و  باقی ماندن غایت آن حصول اطمینان از

 
 .7 ص ،1383،25 ش سیاسی علوم فصلنامه مشروعیت، نظارت، فقیه، یتوال حمید، پارسانیا، 24
 .62 ص ،1382،30 ش می،الاس حکومت فصلنامه انتخابات بر نظارت و نگهبان شورای عباسعلی، زنجانی، عمید 25
 .14 ص، 1383 اداری، عدالت و حکومت اعمال بر نظارت زاده، موسی ابراهیم و عباسعلی زنجانی، عمید 26
یا شبکهای  انحصاری نظارت نهادی، یا فـردی عدالت اساسی، قانون براجـرای نظارت اکبر، علی ازندریانی، گرجی  27

 66ص.1392 ایران، میالاس جمهوری نظام در مجریه قوه ملی همایش تالمقا مجموعه
 .22 ص، 1382 نظارتی، نهادهای و نظارت محسن، افضلی، ملک 28
 .14 ص، 1383 پیشین، ، زاده ابراهیم موسی و عباسعلی زنجانی، عمید 29
 360 و 365 صص، 1388 ،5 ج حقوق، ترمینولوژی در مبسوط محمدجعفر، لنگرودی، جعفری 30
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قدرت   با  قدرت  کنترل  اعمال نظارت  مشخص،  سازمانی  یا  مقام  که شخص،  معنا  این  به  است 

به را  دیگری  سازمان  یا  مقام  صشخص،  نظر قرار میالاستناد  زیر  قانونی  یاحیت   دهد و درستی 
 31.کندنادرستی آن را بررسی می

نیز اطال نظارت سیاسی  به آن  نظارت که  هایی است رسیدگی شود، شامل بازرسی ومی  قاینگونه 

به نهادها، سازمانسیلهوکه  یا مقامات سیاسی در خصوص جریان امور عمومی کشور، ی افراد،  ها 
آن اموال  و  مستخدمان  و  حکومتی  نهادهای  و  میمراجع  انجام  امور ها  جریان  حسن  از  تا  گیرد 

 32.اطمینان حاصل شود
 

م-5  سسات اعتباری ؤتعریف 
موسسه اعتباری غیر ، موسسات اعتباری غیر بانکیمقررات تاسیس ونحوه فعالیت  1براساس ماده  

م مجازؤبانکی  های  سپرده  جذب  طریق  از  که  است  ای  )به استثنای سپرده قرض   سسه  بانکی 

نموده و این  به تجهیز منابع مبادرت  از ابزارهای مالی  استفاده  و  تسهیالت  اخذ  جاری(،  الحسنه 

و   داده  اختصاص  اعتباری  تسهیالت  اعطای  به  را  بانک منابع  به تشخیص  نحو دیگری  هر  به  یا 

بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.  مرکزی جمهوری اسالمی ایران، واسطه 
 اصولی موافقت با که هستند ایران در عمومی و غیردولتی اقتصادی نهادهای اعتباری هایمؤسسه

به عملیاتأسیس می مرکزی بانک  33.مشغول هستند ت بانکیشوند و 

آیین های اعتباری پس از گرفتن موافقت ، مؤسسهتهیئت دول 1393بهمن    4  مصوبنامه  بنابر 
بانک مرکزی مجوز بگیرند)مجوز اولیه، مجوز تأسیس،  باید در سه مرحله از  بانک مرکزی  اصولی 

توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر   در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی .(مجوز فعالیت

انجام   برای  تشکل  هرگونه  ثبت  و  تأسیس  و  بانک عنوان  بدون دریافت مجوز از  بانکی،  عملیات 

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است
 

بانک مرکزی -6  وظایف 
 و  وظایف  (آن  اصالحات  آخرین  و)  1351  مصوب  کشور  بانکی  و  پولی  قانون  دوم  فصل  براساس

 :است زیر شرح  به ایران  اسالمی  جمهوری مرکزی  بانک اختیارات

 .قانون این  مقررات طبق کشور، رایج فلزی هایسکه و اسکناس انتشار  -الف

 .قانون این  مقررات  طبق  اعتباری، مؤسسات  و  هابانک بر  نظارت -ب

 
 ،استصوابی نظارت کتاب استطالعی، نه و استصوابی نه است، انضباطی نگهبان شورای نظارت محمد، سید هاشمی، 31

 .38 ص،  1382
 ،1392،63 ش سیاسی، علوم فصلنامه علوی اندیشه در قدرت بر سیاسی نظارت ،عامری زهرا و محمدجواد ارسطا، 32

 .8ص 
بانک  .دولت ایران هیئت. غیردولتی اعتباری موسسات اداره و تأسیسنامه نحوه نییآ .4-11-1393 هیئت وزیران 33

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.cbi.ir/page/12777.aspx
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شورای تصویب با ارزی هایپرداخت تضمین یا  وتعهد  ارزی  معامالت  به  مربوط  مقررات  تنظیم  -ج

 .ارزی  معامالت بر  نظارت همچنین و اعتبار و  پول
 .وزیران هیئت  تصویب  با معامالت این  به مربوط  مقررات تنظیم و طال معامالت  بر نظارت -د

 و پول شورای تصویب با آن به مربوط مقررات تنظیم و ایران رایج  پول  ورود  و  صدور  بر  نظارت  -ه

 34اعتبار
 زیر وظایف انجام به موظف دولت، بانکدار عنوان به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک  همچنین

 :است

 و دولتی هایوشرکت دولت به وابسته و دولتی  مؤسسات هاووزارتخانه  هایحساب  نگاهداری-الف

 مؤسسات  و هاوزارتخانه  به  متعلق هاآن  سرمایه  نصف از بیش  که  مؤسساتی همچنین و  هاشهرداری
 عملیات  تمام  انجام  و  باشند می  هاشهرداری  یا  و  دولتی  هایشرکت  و  دولت  به  وابسته  و  دولتی

 .کشور از خارج و  داخل در  هاآن  بانکی

 و  دولت   عامل عنوان  به  خزانه  اسناد و  دولتی قرضه  اوراق انواع بهره و اصل  بازپرداخت و فروش -ب
 .دیگر  مؤسسات  یا و  افراد  به  عاملیت  این  واگذاری

 .کشور طالی و  ارزی  ذخائر  تمام نگاهداری -ج

 شرکت  و  توسعه  و  ترمیم  المللی بین  بانک  و  پول  المللی بین  صندوق  ریالی  وجوه  نگاهداری  -د

 .مؤسسات  این  به وابسته  یا مشابه مؤسسات و توسعه  المللی بین مؤسسه و المللی بین  مالی
 و دولت بین ترانزیتی و بازرگانی و مالی و پولی هایقرارداد اجرای در پرداخت موافقتنامه  انعقاد  -ه

 .کشورها  سایر

ماده  بر وبانکی کشور مصوب   13اساس  پولی  جمهوری اسالمی ایران  بانک مرکزی  1351قانون 
 :دارای اختیارات زیر است

 .ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونیدادن وام و اعتبار به وزارتخانه- 

 .ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونیتضمین تعهدات دولت و وزارتخانه- 

و وام دادن-  وام  تضمین  و  اعتبار  شرکت  و  به  اعطایی  شهرداریاعتبارات  و  دولتی  و های  ها 
با تأمین کافیمؤسسات وابسته به دولت و شهرداری به همچنین  .ها 

 .ها با تأمین کافیها و دادن اعتبار به بانکها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکتنزیل مجدد برات-

قرضه دولتی و-  اوراق  و  خزانه  اسناد  فروش  و  های اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت  خرید 
 .المللی معتبر یا مؤسسات مالی بین خارجی

 .خرید و فروش طال و نقره- 

بانک-  نزد  نگاهداری حساب جاری  و  بانکافتتاح  نگاهداری حساب  یا  های داخل و های خارج و 

بانکی دیگر و تحصیل   خارج عملیات مجاز  انجام تمام  و  خود  به نزد  اعتبارات در داخل و خارج 
 .های داخلحساب خود و یا به حساب بانک

 
 32. ص 1375 امیرکبیر، انتشارات حقوق؛ دانشنامه جعفر؛ محمد لنگرودی، جعفری 34



 

 

 

 

22                                   (1140 بهار ،32 شماره ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

                           

 
 

 

با اجرای سیاست بر آن است که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  اصلی  پولی و رسالت  های 

برنامه های مختلف  اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای 
برنامه در این راه حفظ ثبات ارزش پول  .ت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشدهای تثبیاعم از 

پرداخت موازنه  تعادل  سیاستو  اجرای  طریق  از  اقتصادی  مدوام  رشد  همراه  به  از ها  پولی  های 

 35.رود اهداف مهم آن به شمار می
 

نظری مسئولیت بانک مرکزی -7  مبنای 

به توضیحات وتعاریف که مسؤلیت می توان اذعان داشت بیان شده از نظریه های حقوقی  با توجه 
باشد می  محض  مسؤلیت  مرکزی،  یا  .بانک  بر وجود   مسؤلیت محض، مسؤلیتی است که مبتنی 

اثبات تقصیر در عامل زیان یا فعل زیان بار نیست و صرف ایراد ضرر برای عامل آن مسؤلیت ایجاد  

ر میکند فقدان  اثبات  با  جز  خوانده  تواند از و  نمی  قاهره  قوای  به  ضرر  انتساب  و  سببیت  ابطه 
نه مستلزم اثبات تقصیر در عمل است نه در عامل بنابراین  ؛مسؤلیت معاف شود، مسؤلیت محض، 

نتیجه است به  با اثبات این امر که   .مسؤلیت محض مسؤلیت  نمی تواند  عامل زیان  نه  نه فعل و 

یا از رفتار ا نیست   .لیت معاف شودن متعارف تخطی نکرده است، از مسؤنسارفتار او قابل سرزنش 

به مردم و دولت می شود  به ورود ضرر  عملیاتی که منجر  به صرف انجام دادن  بانک مرکزی هم 
نیست به اثبات تقصیر  نیازی  باشد و  ل شناختن بانک مرکزی بنابراین از شرایط مسؤ  ؛مسؤل می 

به واسطه عملیات این بانک ع در مسؤلیت محض وقتی  .ای متضرر شوند دههمین کافی است که 

در واقع یکی  .بین فعل شخص و ورود زیان رابطه سببیت باشد، عامل زیان باید آن را جبران کند
بدین معنی که تحمیل مسؤلیت مدنی بر فاعل زیان، نه  .از اهداف مسؤلیت مدنی، بازدارندگی است

ارد بلکه سایرین را نیز از انجام اقدامات زیان آور می د را از ارتکاب مجدد فعل زیان بار باز  تنها او

کند می  و   .منع  اجتماعی  امور  در  است«،  درمان  از  بهتر  »پیشگیری  پزشکی  در  که  همانطور 

است خسارت  جبران  نهاد  بر  مقدم  ضرر  دفع  و  خطر  از  پرهیز  نیز  برای تحقق چنین   .اقتصادی 
نیر بازدارنده ی قوی تر از مسؤهدفی، مسؤلیت محض   .لیت مبتنی بر تقصیر محسوب می شودوی 

ناتوانی زیان دیده در اثبات تقصیر خوانده و  دلیل  به  تقصیر،  بر  مبتنی  مسؤلیت  نظام  در  چون 

برای احتراز از ورود ضرر انجام نخواهد  بالقوه زیان، احتیاط الزم را  معافیت وی از مسؤلیت فاعل 
نرسد و رعایت احتیاط داد، ولی در مسؤلیت محض وی مراقبت خواهد کرد تا ضر به دیگران  ری 

می انجامد بازدارندگی  به  بر دادرسی   .بیشتر  بر مسؤلیت محض،  مهم ترین امتیاز دعوای مبتنی 

ه    .مبتنی بر تقصیر، آسان شدن اثبات ارکان دعوی است ن بدین ترتیب که در نظام مسؤلیت محض 

بطه سببیت نیز سخت گیری نمی شود تنها نیازی به اثبات تقصیر خوانده نیست بلکه برای اثبات را
با انجام دادن فعل زیان بار و به عبارت دیگر، فعلی که به ظاهر سبب ورود خسارت است، رابطه  و 

 .سببیت مفروض است

 
 34. ص پیشین حقوق؛ دانشنامه جعفر؛ محمد لنگرودی، جعفری 35



 

 

 

 

  (حسین علی صادقی) غیرمجاز اعتباری مسئولیت بانک مرکزی درخصوص مؤسسات مالی و          23

 

باید ثابت کند که ضرر منتسب به او نیست یا قوه قاهره  برای رد وجود رابطه مزبور،  پس خوانده 

با فعل او   لیت محض هم ترین مبانی که برای توجیه مسؤیکی از م  .قطع کرده استرابطه ضرر را 
می توان ذکر کرد، آن است که شخصی که محیط خطرناکی را ایجاد می کند و از این محیط نفع 

ناشی از این محیط خطرناک را جبران کند باید زیان های  برد،  به عبارت دیگر برای مسئول  ؛می 

نیست که   نیازی  بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، دانستن شخص  او در انجام عمل خسارت 
بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری 

نماید باید خسارت وارده را جبران  بوده و  باشد، مسئول  نشده  یا  لیت محض ین مسؤبنابرا  .شده 

و جامعه میباشد بلکه به نفع زیان دیدگان هم می باشد چراکه   بانک مرکزی نه تنها به نفع اقتصاد

به راحتی می توانند صرف اثبات ورود ضرر و فعل زیانبارو رابطه سببیت بین این دو، منافع خود را 
 36.باز یابند

 

 مبنای فقهی مسئولیت بانک مرکزی -8
 قاعده الضرر -الف 

اسالم روایت می شود، قاعده مشهور »الضرر و الضرار بر اساس آنچه از احادیث و آموزه های دین 

به عنوان یکی از روایات و قواعد مهم مورد توجه بسیاری از فقها و اسالم شناسان قرار  «فی االسالم

دین اسالم، صدور هر  است. آورضمان شود،  وارد  دیگری  به که  زیانی هر  اسالم  درحقوق.  گرفته است
یا انجام هر  و بر نفی آن ، نادرست می شمردرفتاری را که موجب ضرر و زیان می شودنوع حکم و 

 افراد از هرکس و باشدمی دیده زیان خسارت  جبران  مدنی  مسئولیت  اصلی  هدف.  تأکید می کند

 دیگران نماید استفاده اموالش و از کند زندگی کامل درامنیت و سالم ایدرجامعه  دارد  حق  جامعه
 از اگرحقی نتیجه در و کرد خواهد حمایت  آن  از  نیز  بگذارند قانون  احترام  حقوق  این  به  باید  نیز

 .شود  جبران  ،برنده  بین از  عامل  وسیله  به  باید  رود،  بین

 سود، تحصیل و کسب هدف با و مردم های  سپرده  جذب  طریق  از  منابع  تجهیز  بامالی    سساتمؤ

 .نمایند می خود مشتریان  به  مالی  خدمات  ارائه  و  تسهیالت  اعطای  یا  گذاری  سرمایه  به  مبادرت
 که نماید می ایجاب موسسات این به مردم انکار نیاز غیرقابل  و  اقتصادی  روابط  فزونی  و  گسترش

 از اعم) حقوقی یا و حقیقی شخص  هر  تواند  می  که  آنها،  مشتریان  با  موسسات  این  حقوقی  روابط

 تمامی  در که توجهی  قابل مسائل از  یکی .گیرد قرار بررسی مورد دقت  به  باشد(  خصوصی و دولتی
  دارند،که   یکدیگر  به  نسبت  افراد که است  هایی مسئولیت انواع گیرد قرار می نظر  مد  حقوقی روابط

 وظایف انجام راستای  در  مؤسسات  است  ممکن  .باشد  می  مدنی  مسئولیت،  آنها  مهمترین  از  یکی

 خسارت  جبران برای  راهی  یافتن درصدد  متضرر،  و  گردند مشتری  به  ضرر و زیان  ورود موجب خود

   .برآید  وارده
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 که است نظارتی مرجع یک اختیارات طیف به اشاره شود، می بحث بانکی نظارت از وقتی امروزه

 این  کامل خروج زمان تا دهند می انجام بانکی عملیات که نهادهایی تاسیس از پیش این اختیارات

بازار نهادها                                                                                                                                                    .گیرد می بر در را از 

 سالمت و ثبات دارد؛ حفظ اصلی محور دو عمدتا بانکی نظارت اهداف متعارف، استاندارهای  تحت

 37.گذاران سپرده منافع از حفاظت و بانکی نظام

 است که افرادی( قراردادی وغیر قراردادی از اعم) مسئولیت دربانکداری، مدنی ازمسئولیت مقصود

 می شناخته مسئول متعارف لحاظ با و قانون موجب به و  بوده دخیل موضوع این در دلیلهر به

 تجارت قانونو مدنی قانون ،همچونموجود عام قوانین از ناشی است مسئولیت ممکن این  .شوند

 است نیزممکن مسئولیت .اند رسیده تصویب به بانکداری بابدر که باشد می یامقررات خاصی

 و یا قرارداد، اجرای به قضایی التزام سابق، وضع اعاده پول، قالب در وارده جبران خسارت درقالب

 که  طوری  به .شود می حکم مطلوب جبران برای دادرس سوی از که باشد به فردی منحصر طریق

 های  نامه  با بخش تنها گذشته درسنوات مالی واعتباری ازمؤسسات تعدادی قهری انحالل یا ادغام

 صرفاً درعمل مرکزی بانک ،مدنی مسئولیت نیز ورشکستگی ودرصورت خورد می رغم مرکزی بانک

ختم  شد می نگهداری مرکزی بانک نزد که ورشکسته مؤسسه قانونی آن سپرده وجوه اعاده به

اقی  بالجبران زیانی نباید و است کامل خسارت جبران مدنی مسئولیت فلسفه که درحالی گردید  ب

هیچ  که  « به مفهومیرضر فقهی »ال قاعده و مدنی مسئولیت قانون 1 ماده با مذکور، گرایش .بماند
 .دارد کامل هماهنگی بماند باقی جبران بدون نباید ضرری

 

 :قاعده تسبیب -ب

 است کشور و بانکی  پولی سالمت د وتأییدصر مسئول نظارتی و کنترلی عنوان نهاد به مرکزی بانک

 و مصوب کارمزدهای و قانونی سپرده دریافت قِبَل از که منفعتی  و سود واسطه به طرفی از و
 . 38شود شناخته مسئول باید برد می نقدینگی وغیرمستقیم مستقیم مالی گردش جریان همچنین

به در  گذاران سپرده حقوق تضمین بر عالوه مرکزی بانک مدنی مسئولیت شناختن رسمیت واقع 

عملکرد سبب  مؤسسات بانکی و پولی های برفعالیت مرکزی بانک بهتر نظارت اعمال  و گسترش 

 .گردد می درکشور گذاری وسرمایه اقتصاد پویایی و تضمین سالمت و کشور مالی

 است آن از کاشف مرکزی بانک های نامه بخش همچنین کشور و بانکی و قانون پولی راستا این در

 مرکزی بانک مسئولیت مبنای قصور همین ،نماید قصور خود نظارتی درچرخه مرکزی بانک  اگر که

 مبنای هم و باشد مرکزی بانک مستقیم مسئولیت مبنای تواند می هم تقصیر این.  بود خواهد

غیر، از ناشی مسئولیت دچار   کارگربر نظارت در کارفرما یک مانند صرفاً مرکزی بانک زیرا فعل 
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 مسئولیت نوع نیز دراینجا .واردکند گذار سپرده به زیانی مستقیم خودش اینکه نه است شده تقصیر

ناشی وارد ضرر آن در و است استثنائی  درانجام  قصور و مرکزی بانک بار زیان افعال در تقصیر از را 

 از را ومقررات ضوابط تمام مرکزی بانک اگر که شود می وچنین پندار فرض مرکزی بانک وظایف

 سپرده اخذ و سرمایه کفایت بررسی مؤسسان، تأیید صالحیت قبیل از مؤسسات  گیری شکل بدو

به و صحیح نظارتی سیستم برقراری قانونی،  نحوهبر مطلوب نظارت و مالی تخلفات موقع اعالم 

 نظارت عدم که، داد می انجام ورشکستگی تصفیه امور اداره دادگاه و با الزم وتعامل تصفیه و انحالل

 یا شد نمی حادث ضرری باشد بار زیان مصداق فعل تواند می اعمال این ی همه صحیح اجرای و

بانک مسئولیت به نوبت تا ماند نمی جبران بدون الاقل  مسئولیت نوع این. برسد مرکزی مدنی 

 غیر  فعل از ناشی  و قراردادی غیر مسئولیت نوعی و مسئولیت بودن شخصی اصل بر استثنائی
بدون بررسی شرایط الزم قطعاً  .بود خواهد(  مالی مؤسسات) یا اعطای مجوز  نظارت کافی  از  عدم 

 .39باب تسبیب مسئولیت دارد

م افراد  از  غیرمجاؤبسیاری  و  مجاز  اعتباری  و  مالی  نمیسسات  تشخیص  یکدیگر  از  را   دهندز 
های اصلی در نظام بانکی کشور باشد، چرا که سسات اعتباری غیرمجاز باید از اولویتؤساماندهی م

در کاهش آسیب مهمی  بانکی خواهد داشتنقش  نظام  به  منشأ   پذیری و افزایش اعتماد عمومی 

ه و  سسات پیش نرفت ؤکه رشد نظارت بانک مرکزی همگام با رشد این م استاین بی انضباطی این 

م که  سرعتی  چنین  با  مرکزی  بانک  در  کافی  نظارتی  بهؤابزارهای  مختلف  آمدندسسات   وجود 
یی  مهم .ده استپیشرفت نکر ترین بحث در این زمینه بحث نظارت بانک مرکزی است که باید توانا

سسات باید نظارت بر  ؤزمان با رشد م همو را داشته باشد  ات سسؤمگسترده شدن و نظارت بر تمام 

نظام قانون  .آنها رشد کند اقدام به نصب تابلو  ای سسهؤمدار اصل بر این است که وقتی م در یک 
بهدرمعابر عمومی می نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است  طور مثال اگر کند، مجوزهای الزم را از 

برای عرضه موادمخدر مغازه را بر معبر عمومی نصب مواد مخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد ای 

بی ساعتکند،  چند  از  کمتر  کردن ،  تردید  فراهم  احتماال  و  مغازه  آن  بستن  برای  ارگان  چند 

برای اطمینان از صحت  .  کنندمجازات صاحب مغازه اقدام می درحقیقت درهیچ کشور مترقی، مردم 
مهم برعهده نهادهای امر ی پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این های اقتصادی وظیفه پیگیرفعالیت

است این  .حکومتی  برای از  بانک مرکزی  به سایت  مردم وظیفه مراجعه  که  استداللی  چنین  رو، 

رسد زیرا بانک مرکزی اند، صحیح به نظر نمیسسات را داشتهؤحصول اطمینان از مجوز قانونی م
را جدای از مجموعنمی خود  بودن مجوزهایی که   ،ندبداه حاکمیت  تواند  غیرقانونی  با فرض  زیرا 

کردهؤم دریافت  خاص  نهادهایی  از  بهسسات  مرکزی  بانک  داشت  ضرورت  نهاد اصلی اند،  عنوان 

نهفعالیت بانکی،  و  پولی  مهای  چنین  بودن  غیرمجاز  میؤتنها  اعالم  را  برای سساتی  بلکه  کرد، 

  . آوردیبرچیدن آنها اقدام الزم را به عمل م
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 می فعل غیر از ناشی ده تسبیب، مسئولیتعقا اساس بر مرکزی بانک مدنی مسئولیت احراز برای

 بر یا چیزی کسی از مراقبت و کنترل مسئولیت قرارداد یا قانون مبنایبر که هرجا باشد این تواند

 طرف  از زیانورود  مراقبتدر تقصیر صورتدر گرفت قرار (حقوقی یا از حقیقی اعم)  شخصی عهده

 وقتی ده تسبیبعبنابرقا. گیرد صورت مراقب  ناظرو شخص توسط خسارت جبران نظارت، تحت فرد

 (مالی مؤسسات) دیگری ومراقبت فعالیت برکنترل اقتدار و قانونی وظیفه(  مرکزی بانک)  شخصی
 نیزتحمل را( مالی مؤسسات یعنی همان) کنترل تحت بارشخص زیان اعمال باید مسئولیت دارد

 ازچارچوب خارج موسسات که شود متوجه بازرسی درحین اگر مرکزی بانک گذشته، آن از .کند

 می دهند، نمی انجام حساب صاحبان برابر در را وتعهداتشان کارهستند به مشغول قانونی خود

 .نمایند صادر را سسهؤم دستور انحالل توانند
مرکزی  بانک مدنی مسئولیت همچنین و ضمانت انواع درخصوص شد بیان آنچه به توجه با بنابراین

شدن   وارد  صورت در حساب، صاحبان قبال در همچنین اعتباری و مالی سساتؤم فعالیت قبال در

 .است خسارت جبران برای مستقیم غیر مسئول مرکزی بانک حساب، صاحبان به خسارت
 

 مبنای قانونی مسئولیت بانک مرکزی-9

ک بانک مرکزی در مقابل مشتریان مسؤل و متعهد به جبران خسارت  .ب.قانون پ  35ماده  مطابق

با کمی دقت به اطرافمان متوجه می   .است حال آیا منظور از مشتری در این ماده خریدار است؟ 

مشتری رفتار ما، مشتری خدمات ما،  .تمام انسانهای اطراف ما مشتری ما هستند  شویم که تقریباً
بنابراین منظور  ؛مشتری احساس ما، مشتری دانش ما و مشتری تجربه ما و شاید مشتری کاالی ما

ل ماده  از  در  مشتری  باشد  35فظ  به آنها ارائه   ؛قانون مذکور، ذینفع می  بانک  یعنی کسانی که 

بانکی استفاده می کنند چنانچه در اثر ارائه  بنابراین تمام کسانی که از خدمات  خدمت می کند 
 .40این خدمات متضرر شوند می توانند برای جبران آن به بانک مراجعه کنند

را.ب.پ.ق  10ماده   )الف( بند ایران  مرکزی  بانک  پولی و  مسؤل تنظیم و  ک،   اجرای سیاست 

باید در راستای سیاست کلی اقتصادی اعمال   .کشور محسوب داشته است اعتباری این مسؤلیت 

بند  .شود تا منافع عمومی تامین گردد همان ماده به نحو دقیق تری مورد  )ب( همین مقصود در 
بانک مرکزی ا:  توجه قرار گرفته است پولی و موازنه پرداخت ها و تسهیل هدف  یران حفظ ارزش 

 .مبادالت بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است

ماده کشور،   انونق  14  مطابق  پولی  نظام  اجرای  درحسن  تواند  می  ایران  مرکزی  بانک  مذکور، 
به انجام رساند مبین آن است که بانک مرکزی،  14لحن مصادیق ذکر شده در ماده  .اقداماتی را 

تنها نهادی است که می تواند »حسن  14پس از تصویب شورای پول و اعتبار بر طبق تبصره ماده 

نظام بانکی و پولی ک  .« را عهده دار شودشوراجرای 
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پولی یا بنابراین هرگاه آثار بانک مرکزی  بازار نمایان شود،  مالی در  اولیه سوء یک سیاست یا اقدام 

ا  اقدامات  اولین فرصت شایسته ترین موظف است تا در پیشگیری ازآثار ثانویه بحران پولی ی  رابرای 
به اساس به وجود نیاید یا به حداقل ممکن  برای اینکه مشکالتی همچون تورم از .عمل آورد  مالی 

یا در توصیه هایی که به دولت ارائه می دهد  بانک مرکزی در اقداماتی که انجام می دهد  برسد، 

ید  به عبارت دیگر در تصمیم های پولی و مالی کالن هموار  ؛باید نگاهی دور اندیش داشته باشد ه با
تصمیم هایی تا چه حد می تواند در بازار پولی گیرد که اجرای چنین   این موضوع مورد توجه قرار

 41.مؤثر بوده و از این طریق تمامی مبادالت مالی را تحت تاثیر مثبت یا منفی خود قرار دهد
بانکی کشور مقرر می دارد »هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر   35بند ج ماده   پولی و  قانون 

با عنایت به مطلق بودن   .هد جبران خواهد بود«عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسؤل و متع
بانک در ماده فوق الذکر می توانیم  بگوییم که بانک مرکزی هم به عنوان یک بانک مشمول کلمه 

بود به این دلیل که هم عنوان بانک را دارا می باشد و هم عملیات و وظایفی که   .این ماده خواهد 

دارد بانکی  ماهیت  است  شده  تعیین  مرکزی  بانک  بانک    ؛برای  گفت  توان  می  مرکزی بنابراین 
عملیات آن به مشتریان وارد می آورد مسؤل می باشد ظاهر این ماده   .درمقابل خساراتی که در اثر 

سببیت در میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز   صرف اثبات رابطه

باشد نمی  بانک  یاد شده در رویه قضایی فراموش شده و در ادبیات حقوقی،   .تقصیر  اگر چه ماده 

بهره ای برده شده، با این حال، می تواند نقش مهمی در باور ساختن حقوق مسئولیت  کمتر از آن 
بر   .شدمدنی ما داشته با همچنین الزم است که بگوییم ماده مذکور از قواعد آمره است و هر تراضی 

 42.استخالف آن باطل و بی اثر

ماده   ج  بند  مطابق  افراد  به  شده  وارد  های  خسارت  و  ضررها  جبران  از  پس  مرکزی   35بانک 
به هر یک از اعضای خود که در این زمینه مقصر هستند رجوع کند و  ک می.ب.پ.ق اعاده  تواند 

طه  ؛خسارت نماید ب بنابراین گرچه در زمینه مسؤلیت بانک مرکزی در مقابل زیان دیدگان صرف را

سببیت و وقوع فعل زیانبار کافی می بود اما پس از جبران خسارت زیان دیدگان، بانک مرکزی می 

به هر یک از کارمندان خود که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قوانین  و آیین نامه تواند 
به صاحبان سهام یا مشتریان وارد شده است رجوع کند و  بانک که  یا اساسنامه آن  های مربوطه 

 .خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید

نکته آن است که برخالف آنچه از به امور حاکمیتی مهم ترین   همچنین، در میان مسائل مربوط 
در پایانی  فراز  این  شد،  می  تصور  تاکنون  م  11ماده    گذشته  مدنی  قانون  بر سئولیت  داللتی 

برای دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است ندارد و در واقع مصونیتی  فراتر از این باور،  .مصونیت 

به اعمال حاکمیت، فراتر از فراز نخستین این ماده  نسبت  از مقرره دایره مسئولیت را  بخش  این 

عبارت دیگر، قیود به کار رفته  ؛نموده است ، بدین معناست که احتمال تحقق 11در ذیل ماده  به 
به اعمال حاکمیت در مقایسه با اعمال تصدی بیشتر بوده است نسبت  همچنین  .مسئولیت مدنی 
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بودن آن ؤ و نظر به م  1351الزم است بگوییم با عنایت به تصویب قانون پولی و بانکی مصوب  خر 

خصوص مسؤولیت مدنی بانک ها می بایست به قانون  در، 1339لیت مدنی مصوب بر قانون مسؤ
همچنین با توجه به اینکه در حوزه مسؤولیت مدنی بانک، قانون پولی و  .پولی و بانکی استناد کرد

به عنوان خاص وجود دارد استناد به ماده  بنابراین تنها  ؛قانون مسؤولیت مدنی نارواست 11بانکی 

 .فتقانون پیش گفته می توان درباره مسؤولیت مدنی بانک ها تصمیم گر  35ه بر اساس ماد
بانک مرکزی از طرف مردم و همچنین دولت به   کهکته دیگر این است  ن به طرفیت  اقامه دعوی 

باشد پذیر می  در این راستا ممکن است استناد شود به این موضوع که   .نماینذگی از مردم امکان 

نقصا یا  به او سپرده شده است نمی باشد اما الزم است بگوییم که به امین ضامن تلف  ن مالی که 

باشد و در مقابل بانک انون مدنی  ق  614  موجب ماده امین در صورت تعدی و تفریط ضامن می 
به طرفیت اشخاصی که مقصر بوده اند اقامه دعوی  مرکزی پس از جبران خسارت وارده می تواند 

ماده    .کند موجب  به  جبران .ب.پ.ق  35لیکن  به  متعهد  و  مسؤل  مرکزی  بانک  خود  بدواً  ک 

 .خسارت خواهد بود
بانکی و پولی شناخته می شود ماده  .قانون پولی و بانکی کشور به عنوان مادر قوانین در زمینه امور 

وظایف بانک مرکزی را نظارت بر بانک ها و مؤسسات   1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب    11

 .43مالی دانسته است

 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی کشورمان، با تأکید بر نظارت بانک مرکزی مقرر داشته  2ماده  
پولی و بر حسن اجرای سیاست های  پول واعتبار واعتباری  »نظارت  دستورات   ، مصوبات شورای 

ظر  براساس ماده مذکور و .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عهده بانک یاد شده است با در ن

بانک ها و مؤسسات مالی و گ بر  بانک مرکزی را  نظارت صریح  باید  ماده یک همان قانون  رفتن 
 .اعتباری استنباط نمود 

غیر متشکل پولی و ماده  بازار  آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر  12ماده یک قانون تنظیم 

پولی مصوب   تأسیس و ثبت هر نهادی از مهمترین لوازم انجام عملیات بانکی و   20/4/86متشکل 

بانک مرکزی می داند بانکی را ، اخذ مجوز از  عملیات  به  قانون تنظیم  2ماده  .به منظور اشتغال 
پولی، امکان تعلیق محوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای  غیر متشکل  بازار 

درصورت گزارش تخلف آن ها مقررکرده است مؤسسات  بانک مرکزی بنابراین زم  .تخلف  انی که 

، به طریق اولی توانایی توقف فعالیت مؤسسات فاقد توانایی تعلیق مجوز مؤسسات را خواهد داشت
بود  .44مجور را نیز دارا خواهد 

 
. «اقتصاد و حقوق تعامل در کاوز قضیۀ از تحلیلی: مطلوبیت جستجوی در)، جواد سیاه، شیخ محمود؛ باقری، 43

 17، ص1389بهار،  ،101 ش ،40 دورة سیاسی، علوم و حقوق دانشکدة مجلۀ حقوق فصلنامۀ

 السالم، علیه صادق امام دانشگاه ارشد، کارشناسی دوره: تهران مدنی، مسئولیت درس جزوه حمید، احمدی،بهرامی 44

 37 ص ،1385
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ماده   موجب  مرکزی مسئول   9به  بانک  پولی  متشکل  بازارغیر  تنظیم  قانون  اجرایی  نامه  آیین 

یا حقوقی( ک )حقیقی  بر فعالیت اشخاص  ه به انجام عملیات بانکی خواه به عنوان فعالیت نظارت 
بود    .اصلی یا یکی از فعالیت های دیگرخود اقدام می کنند خواهد 

غیر دولتی    47ماده   و اعتباری  مالی  مؤسسات  اداره  و  تأسیس  نحوه  نامه  : بیان  آیین  می دارد 

اشد  ، مجاز به انجام هیچگونه  مؤسسه اعتباری پیش از اخذ اجازه نامه فعالیت ب عملیات بانکی نمی 
ساختن  متوقف  ضمن  انتظامی  نیروی  همکاری  با  است  موظف  مرکزی  بانک  صورت  درغیراین 

برای لغو اجازه تأسیس معمول نماید  .فعالیت آن اقدامات الزم را 

 موسسات  و  هابانک  بر  نظارت»  مسئول  را  مرکزی  بانک  ،1351  مصوب  بانکی  و  پولی  قانون

 بانک  دستورات  برخالف  و  قانون  این  برخالف  بانکی  یا  اعتباری  مؤسسه  اگر  .شماردمی  «اعتباری
 جواز، الغای تاریخ از و بوده موسسه آن تاسیس جواز لغو به مکلف مرکزی بانک کند، عمل  مرکزی

 شود، اعالم بانکی ورشکستگی یا توقف که صورتی در» و  کرد  خواهد  عمل  مرکزی  بانک  دستور  با

 نیز دادگاه  رای و«  .کرد خواهد جلب را ایران مرکزی  بانک نظر تصمیم، اتخاذ هرگونه از قبل دادگاه
 که است روشن لذا .شودمی صادر «پرونده در موجود دالیل و ایران مرکزی بانک نظر  به  توجه  با»

 و  نظمیبی  هرگونه  قاطعانه  تا  است  داشته  قانونی  کافی  توانایی  و  صالحیت  اختیار،  مرکزی  بانک

 .کند سرکوب کشور اعتباری و  پولی نظام تنظیم با ارتباط  در را تخلفی

 :شودمی تقویت مرکزی بانک قدرت  این  ،1383  مصوب  پولی  متشکل  غیر  بازار  تنظیم  قانون  در
 ثبت  و  تاسیس  و  عنوان  هر  تحت  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  توسط  بانکی  عملیات  به  اشتغال»

 ایران  اسالمی  جمهوری  بانک  از  مجوز  دریافت  بدون  بانکی،  عملیات  انجام  برای  تشکل  هرگونه

 «.است ممنوع
هایی نیز ها و موسسات مالی دارای مجوز است و اهرمول نظارت بر عملکرد بانکئانک مرکزی مسب

  .های پولی( در دست داردبرای اعمال نفوذ بر عملکرد آنها )به منظور اجرای سیاست
بودن مقنن براساس اصل »حکیم  بی جهت ذکر نمی بنابراین  علی االصول قانونگذار واژه ای را   »

با حذف آن واژه هر واژه ای معنایی خاص و متمایز را اراده کرده است که  ذکر  از  لزوماً  و  ، کند 
ناقص می ماند، حال اگر قانونگذار، اخذ مجوز یا مجوزهایی را عبارت وی  برای  معنایی مستفاد از 

بداند لزوماً و قطعاً به دنبال تحقق هدفی است که این امر جز با  یا تداوم فعالیتی ضروری  تأسیس 

 .اخذ آن حاصل نمی شود
بر مؤسسات مالی و  نظارت  بدیهی ترین مقاصد  قانونی از اصلی ترین و  مقررات  رعایت  چند  هر 

نیز ضروری است اما شرح و تفسیر آن  شود  می  محسوب  ، اجرای قانون وضع قانون  لذا.  اعتباری 

ناظر مؤسسات مالی و اعتباری هم وجود قانون و هم  عنوان  به  نهادی  بلکه وجود  نمی شود  تلقی 

 .اجرای قانون را معنا می بخشد
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 جه گیری ینت
تعالی نظام اقتصادی یک و  رشدفعالیتهای اقتصادی از مقدمات و ملزومات   شفافیت در  انضباط و

به صورت غیرمجاز وعدم نظارت بانک مرکزی بربازار پول،   .کشور است فعالیت مؤسسات اعتباری 

بوده و نتایجی هم پولی  چون ورشکستگی بانکها، به خطر افتادن امنیت  خالف شفافیت و انضباط 

یغما رفتن سپرده  سپرده به  و  اتالف  مردمی،  به   های  نظام اقتصادی را  نهایت اخالل در  ها و در 
 .اشتدنبال خواهد د

مالی موسسه  درقالب  غیرمجاز  اعتباری  مؤسسات  قرض  اغلب  صندوق  اعتبار،  تعاونی   اعتباری، 

بانک مرکزی شکل گرفته بدون هیچ مجوزی از  این درحالی است که براساس ماده  ،اند الحسنه و 
قانون برنامه پنجم توسعه،   96و ماده   1383نخست از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 

جمهوری هرگ مرکزی  بانک  مجوز  با  صرفاً  اعتباری  و  پولی  نهادهای  تغییرات  و  ثبت  ایجاد،  ونه 

به .پذیر است  اسالمی ایران امکان ناظر و سیاست  بانک مرکزی  نهاد  پولی در ایفای   عنوان  گذار 
 فعالیتهای از وظیفه دارد ،است گذاران سپرده منابع از صیانت که خود اصلی های یکی از مسؤلیت

و  و  غیرشفاف کرده  جلوگیری  غیرمجاز  اعتباری  مؤسسات  قوانین  ندهد  خالف  با اقدامات   اجازه 

عوام و  با سوء  مخرب  بعضاً  افرادی که  استفاده از اسامی مقدس، در اقتصاد کشور اخالل   فریبانه 

رج از حیطه اندازهای مردم از بین برود؛ فعالیت این گونه مؤسسات، اغلب خا نمایند، پس ایجاد می
 .اند نظارت بانک مرکزی بوده و هیچگونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده

بند »ب« از ماده قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و  11ی  به موجب 

عهده بر  های  قانون اجرای سیاست 5از ماده   2به موجب تبصره    .است  بانک مرکزیی    اعتباری 
ه    ،1386قانون اساسی مصوب    44کلی اصل   ب دولت مکلف شده است به پیشنهاد بانک مرکزی که 

پول و اعتبار نیز رسیده باشد، اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه درخصوص  تأیید شورای 

به انجام برساند  که درآخرین مقررهای  .نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری موضوع این ماده 

  آیین »باشد،   قانون فوق به تصویب رسیده است و درحال حاضر مجری می 5ماده   2اجرای تبصره 
نحوه تأسیس و اداره غیردولتی« مصوب   نامه  وزیران  هیئت  28/10/1393ی مؤسسات اعتباری 

 .است

نظام پولی و بانکی حاکم بر کشور و مقابله کیفری با     اشتغال غیرمجازدر راستای حمایت کیفری از 
بانکی« قانونگذار در به جرم انگاری رفتارهای مخل نظام پولی به »عملیات  پراکنده، اقدام  قوانین 

ناظر برتأسیس بانک و بانکداری و عملیات بانکی نموده است  فعالیت غیرمجاز در عرصه درامور   .ی 

قالب دو عنوان  ر  بانکی دقانونگذار در حوزه مداومت دراشتغال غیرمجاز به عملیات    مداخله کیفری

  :مجرمانه ذیل در قوانین داخلی متبلور گشته است
ادامه فعالیت غیرمجاز بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی علیرغم اعالم قبلی بانک مرکزی موضوع -1

  . 1383قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب  1ماده   4تبصره 

توسط مدیران سلب    ادامه-2 بانکی  فعالیت  )موضوع تبصره  ی  قانون   96ماده    3صالحیت شده 
 1389برنامه پنجم توسعه مصوب  



 

 

 

 

  (حسین علی صادقی) غیرمجاز اعتباری مسئولیت بانک مرکزی درخصوص مؤسسات مالی و          31

 

قانون فوق اشعار میدارد: »اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به   1از ماده    4تبصره   

یا  عنوان موجود  به اخذ مجوز فعالیت تحت  موفق  که  صورتی  در  دارند،  اشتغال  بانکی  عملیات 
االجرا شدن این قانون نشوند، بنا به اعالم بانک  شش ماه از تاریخ الزم  عنوان مناسب دیگر ظرف

متخلفین از اجرای این حکم  .ی فعالیت نخواهند داشت مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حق ادامه

یاد شده ازطریق مقامات قضائی صالحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه  بانک  درصورت شکایت 
 1383ی نخست از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب  مادهمطابق  .«محکوم خواهند شد

عرضه  ،واسطه میان  وجوه،   گری  انواع  دریافت  صورت  به  اعتبار  و  وجوه  متقاضیان  و  کنندگان 

سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان، نوعی فعالیت بانکی محسوب میگردد که اشتغال به 

بان  .ک مرکزی ممنوع استاین فعالیتها بدون اخذ مجوز از 
م غیرمجاز  نامشروع، ؤفعالیتهای  غیرواقعی، تحصیل مال  شامل تبلیغات  اعتباری،  و  مالی  سسات 

سسات مالی و اعتباری غیرمجاز با تبلیغات غیرواقعی، درصدد ؤدر واقع م .س و پولشویی استالاخت

امنیت اقتصادی جامعه های گوناگون موجب برهم زدن  جذب مشتریان بیشتری هستند، و با روش
غیرمجاز در ذیل ماده   میباشند که اینگونه فعالیت  جرم 1392می القانون مجازات اس 286های 

به قصد مرتکب چهره امنیتی به خود   .انگاری شده است با توجه  به همین دلیل این گونه جرایم 

می تغییر  امنیتی  و  سیاسی  به  اقتصادی  چهره  از  جرم  موضوع  و  ه تحصیل مال ک  .یابد  گرفته، 

اخت از مبانی جرم انگاری مالنامشروع،  اقتصادی  امنیت  زدن  برهم  و  سسات مالی و اعتباری ؤس 
 .غیرمجاز در سیاست جنایی ایران است

  28/10/1393آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتیاری غیردولتی مصوب   5اساس ماده بر

عام  ؤتشکیل م پذیر می باشد و همانطور که از نام سسات اعتباری در قالب شرکت سهامی  امکان 
به طور کلی مؤسسات باشد  غیردولتی هستند  قانون مشخص می  بند الف ماده .،  بر اساس   2لذا 

مصوب   کشور  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  غیردولتی خارج از   1360قانون  بر مؤسسات  نظارت 

   .ازمان نمی باشداختیارت سازمان مذکور می باشد و مسئولیتی در زمینه بر عهده س

بانکی کشور  قانون  مطابق بانک مرکزی در چرخه نظارتی خود قصور نماید همین  چنانچهپولی و 
این تقصیر هم می تواند مبنای مسئولیت مستقیم   .قصور مبنای مسئولیت بانک مرکزی خواهد بود

مسئولیت مبنای  هم  باشدو  مرکزی  بانک مرکزی صرفاً  از فعلناشی    بانک  مانند یک   غیر، زیرا 

ب نظارت  در  درکارفرما  والدین  یا  کارگر  صغیردچارر  شده  کنترل  اینکه خودش   تقصیر  نه  است 
به سپرده گذار وارد کند سپرده قانونی که توسط  البته در بحث دریافت و ذخیره  .مستقیم زیانی 

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می شود  بانک از قواعد اگر هدف  45.مرکزی از کلیه 

بار آید تا برای جبران آن به  باید ضرری  مسئولیت ایجاد  مسئولیت مدنی، جبران ضرر است پس 

گیرد قرار  مسئول  عهده  بر  دینی  و  که در   به سپرده گذران مؤسسات مالیخسارت وارده    .شود 

 
 ق.پ.ب.ک33و بند الف ماده 14ماده 3بند  45
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غیرمجاز آن مؤسسات و ب  نتیجه یا فعالیت   علت قصور نظارتی بانک مرکزی حاصله ورشکستگی 

  .عنوان »ضرر« رکن مهم مسئولیت بانک مرکزی محسوب می گردده  ه و بدون جبران مانده بشد
تأییدا قبیل  از  بانک  گیری  شکل  بدو  از  را  مقررات  و  ضوابط  تمام  مرکزی  بانک  صالحیت  گر 

نظارتی صحیح و اعالم برقراری سیستم  بررسی کفایت سرمایه و اخذ سپرده قانونی،  به  مؤسسان، 

 و اداره تصفیه الی و نظارت مطلوب بر نحوه انحالل و تصفیه و تعامل الزم با دادگاهموقع تخلفات م

می انجام  ورشکستگی  صحیح  امور  اجرای  و  نظارت  عدم  )که  می تواند   داد  اعمال  این  همه ی 

به  مصداق نوبت  نمی ماند تا  بدون جبران  یا الاقل  نمی شد  باشد( ضرری حادث  بار  زیان  فعل 

برسد  بانک مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین ضرر وارده به سپرده گذار و قصور بانک  46مرکزی 

 .رکن آخر اثبات مسئولیت بانک مرکزی است مرکزی در انجام وظایف مربوطه،
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 گذاران سپرده بر وارده خسارات قبال در مرکزی بانک مدنی مسئولیت شرایط مریم، مهاباد، عامری و طیب افشارنیا، 46

 57ص 1399، فرهنگ،شیراز و فقه حقوق، ملی کنفرانس نخستین اعتباری، و مالی موسسات
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