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 مقدمه

بهیابیدستبرایراپولجریانکهاستکشوریهراقتصادتپندهقلبمرکزیبانک

.استپولیکالنهایسیاستمجرینتیجهدروکندمیهدایتاقتصادیمعینهایهدف

انکارقابلدارد،کشورهاخارجیوداخلیاقتصاددرامروزهبانکاینکهنقشیواهمیت

9.دانندمیبشریحیاتسرآمداختراعسهجزءرامرکزیبانکداریبرخیکهجاییتانیست

پولیقانوننخستینتدوینو9991سالبهایراندرامروزیمفهومبهمرکزیبانکداریشروع

تعیینونبدراایچندگانهومختلفاهدافایرانبانکیوپولیقوانین.گرددبرمیبانکیو

جملهازاندداشتهمقررمرکزیبانکبرایاولویت ها،پرداختموازنهپول،ارزشحفظ:

اقتصادیرشدبهکمکوبازرگانیمبادالتتسهیل هایبانکاهدافامروزهکههرچند.

هدفمعتقدند؛پولیگذارانسیاستازبرخیحتیواستشدهمحدودتردنیادرمرکزی

عنوانبهتورم،کنترللذاواستهاقیمتدرثباتایجادپولی،یاستسنهاییوبلندمدت

2.شودمیمعرفیمرکزیبانکوظیفهتریناصلی

بانکیوپولیسیاستگذارنهادکشورها،اغلبدرفوق،شدهترسیماهدافتحققبرای

تعیینراآمریکاپولیهایسیاستفدرال،بازبازارکمیته؛مثالبرای9.استشدهبینیپیش

اینمرکزیهایبانکرؤسایکهاروپامرکزیبانکدرگذاریسیاستشورایوکندمی

پولیمنطقهیورورابرعهدههایسیاستتعیینوظیفهدهندمیتشکیلراآناعضایاتحادیه،

 دارد.
ازپولیهایسیاستمورددرگیریتصمیمبرایجهاندرمرکزیهایبانکبیشتر4

اقتصادیتحوالترصدوبررسیباوبرندمیبهرهمشابهنهادهاییاپولیگذارتسیاسکمیته

 5.شوندخودکشورهایاقتصادارتقایموجببانکی،وپولیکالنهایسیاستتعیینمآالًو

                                                                                                                                                                                                     

ایران،9 اقتصاد تاکیدبر کارآییسیاستپولیبا آنبر تاثیر بانکمرکزیو استقالل ابراهیممیرسعیدقاضی، محمد .
22،ص(9939)اسیارشدمدیریتعلومبانکی،مؤسسهعلومبانکداریایران،نامهکارشنپایان

،9شماره،تابستانوپاییز،فصلنامهپولواقتصاد،«هایپولیبانکمرکزیایرانبررسیابزارهاوسیاست».احمدمجتهد،2
.99(،ص9933)

3. Siklos, P, L. No Single Definition of Central Bank Independence is Right for All 
Countries, European Journal of Political Economy, 803 & Apel and others 2015, 
(2008), 48. 

نامهکارشناسیارشدحقوق.محمدنورانی،بررسیمفهومومبانیاستقاللبانکمرکزیباتأکیدبرحقوقایران،پایان4
13،ص(9911)اقتصادی،دانشگاهعالمهطباطبایی،

5. Phihipp Marier, “How Central Banks Take Decisions: An Analaysis of Monetary 
Policy Meetings” Bank of America Corporation, (2010). 
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برایراواحدیپولیسیاست9111ژانویهاولاز (ECB)اروپااتحادیهمرکزیبانک

منعکسسیاستاین.استقیمتثباتحفظآناولیههدفکهکرده،بینیپبشیورومنطقه

ایناعضایبیندراجتماعیانسجاموشغلایجاداقتصادی،رشدبرایکلیتوافقیککننده

9.استاتحادیه

اتخاذمطالعه،وظیفهمرکزیبانکرکنترینمهمعنوانبهاعتباروپولشورایایران،در

.داردعهدهبرراکشوربانکیوپولیاموربرنظارتوکالنهایسیاستخصوصدرتصمیم

کشوریهرپولیهایسیاستگیریتصمیموطراحیبراینهادترینمهمشورااینعبارتی،به

.شودمیمحسوبمرکزیبانکاصلیگذاریسیاستبازویو

در2هسایدرپولیسیاستشوراینامبهنهادیتاسیسموضوعهانظامازبرخیدرحتی

استشدهمطرحگیرندهتصمیماصلینهادهایکنار وفعاالنازمتشکلمذکوررایشو.

 منفیومثبتعملکردارزیابیمنظوربهکهاستپولیحوزهخصوصیبخشنظرانصاحب

ایناصلیگذرانسیاستبرایمناسبپیشنهادهایارائهچنینهموشدهوضعهایسیاست

وایراندراعتباروپولشورایاعضایترکیببهتوجهبارسدمیبنظر.کندمیاقدامحوزه،

 9.شودمیآشکارپیشازبیشنهاداینتشکیلاهمیتغیرمتخصص،ودولتیبخشغلبه

پولیهایفعالیتهدایتوراهبریبرایمستقلتخصصینهادیکایجاددیگر،عبارتبه

وپولشورایعهدهبرایراندرمهماینمانجاکهاستناپذیراجتنابضرورتیکبانکی،و

گیردمیصورتاعتباروپولشورایاستقاللبرفراوانیتاکیدامروزهروایناز.استاعتبار

سیاستاجرایدردولتییاسیاسیمستقیمنفوذازپولیگذارانسیاستآزادی»یبهمعناکه

4.«استپولی

امروزبهتاتاسیسزمانازایراندرقانونگذاریبهشنهادیکعنوانبهاعتباروپولشورای

استشدهموجبکهبودهروبرونامناسبساختاردرتغییراتباعمدتاًفراوانیهایچالشبا

عنوانبهشورااینعنوانوجودباوگیردقرارسوالموردنهاداینکارکردوتخصصیوجه
                                                                                                                                                                                                     
1. The Monetary Policy of the ECB, Section Foreword. P.7 European Central Bank, 
2004. 
2.  Shadow Monetary Policy Committee. 

ایلنازابراهیمی،مریمهمتی،9 هایمالیواقتصادی،،فصلنامهسیاست«نقشوکارکردشورایسیاستپولیدرسایه».
.92(،ص9914،)99سالسوم،شماره

4. Walsh, Carl, “Central Bank Independence”, Prepared for the New Palgrave 
Dictionary, December, (2005). 
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فاقدهمچنینومربوطحوزهدرصمتخصغیرعمدتاًاعضایدارایتخصصی،مرجعیک

درخوراعتبارووزنمتخذه،تصمیماتنهکهبطوریباشد،مناسبوکافیسیاستیابزارهای

کههنگامیبهمثال،برای .دارداجراامکانتصمیمات،برخینهوداردرانهاداینشأن

بانکیوپولیایهفعالیتبرنظارتوکالنگذاریسیاستبرایالزمنهادیایجادضرورت

بانکازآنوظایفتفکیکوایرانمرکزیبانکباتأسیسگاماولیندرگردید،احساس

عنوانبهشورااینوبینییشپولواعتبارپی،شورا9991مصوببانکیوپولیقانوندرملی

دربهعنواناولینقانونجامعکهقانونایندرشد.یمعرفیمرکزبانکگذارسیاسترکن

بانکداریتلق هدفشود،یمیزمینه اعتبار، و شورایپول تشکیل کالن،سیاستگذاریاز

پولیهایفعالیتبرنظارتوساماندهی بانکیکشور ازالبتهوو مشارکتیکگروه با

9اعتبار،وپولشوراینفره95اعضایازتوجهیقابلبخشرواینازبود.اقتصادیخبرگان

.بودندیردولتیغیاعضایژهبهواقتصادیمقاماتبرترینوبانکیوپولیمسائلبهآگاهافراد

 2.شدمیتلقیشورانسبیاستقاللبیانگرشوراترکیبدرداراییوزیرحضورعدم

بخشسهموبودندشدهبینیپیششوراایندردولتکابینهازنفرسهتنهاچنینهم

داشتغلبهآندولتیبرخصوصی اجرابهآزمایشیصورتبهفوققانونکهجاآناز.

تغییراتورسیدتصویببهکشوربانکیوپولیجدیدقانون،59سالتیرماهدربود،درآمده

ایجیتدر ساختار برنامیندر با و آغاز بهمنجرتاداشتادامهتوسعهسالهپنجهایهشورا

گردیدشوراتضعیف دردولتنمایندگانتعدادشافزایطرفیکازتضعیفایندلیل.

حقباعضو99ازحاضر،حالدر.بودخصوصیبخشسهمشدنکمدیگرطرفازوشورا

خصوصینسبتاًبخشازدنمعاوصنایعوگانیزرباوونتعاقتاایساورتنهاشورا،اینرای

هبملیتوسعهوقصندعاملمدیرورجمهوئیسرفتردئیسرآنکهضمن.شودمیمحسوب

دهه5حدودازپساعتباروپولشورای9.باشندمیراشواینعضو!!پولینشناسارکاانعنو
                                                                                                                                                                                                     

9 دادستانکلدیوانعالیکشور،. بازرگانی، وزیر وزیرکشاورزی، معادن، و وزیرصنایع رئیسکلبانکمرکزی،
مدیرکلبانکملیایران،یکنفر9نمایندهاتاقبازرگانی،دبیرکلشورایعالیاقتصاد،دبیرکلشورایپولواعتبار،

عرفیدانشگاه،یکنفرنمایندهشورایکشاورزیمرکز،یکنفرهایخصوصی،یکنفراستاداقتصادبهمنمایندهبانک
متخصصاقتصادصنعتی،یکنفرمتخصصاقتصادپولیومالیویکنفرمتخصصاقتصادکارگری.

2 . حقوقینهادهایسیاست»عبدالعلینظافتیان، بانکیکشورارزیابیجایگاه نظام اعتباریدر پولیو مجلسو«گذار ،
.231-221(،صص9935،)59هراهبرد،شمار

.41.ابراهیمی،همان،ص9
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کاهشمورددروقتجمهوررئیسنظربابارهاشوراایناینکهازپسو36سالدرفعالیت

طرحتصویبومجلساعتراضباامّا.شدمنحلدولتتوسطکرد،مخالفتبانکیسودنرخ

بهتاکنونواحیامجدداًنظام،مصلحتتشخیصمجمعتصمیمبانهایتاًشوراهاایابقدوفوریتی

9.دهدمیادامهخودحیات

وضعموجبمواردیدرنهاد،اینغیرتخصصیکارکردمآالًونامناسبساختاربهتوجهبا

کهیابدمیبیشتریاهمیتزمانیمسألهاین.استشدهنهادایناختیاراتازخارجمصوباتی

داشتهمغایرتجاریمقرراتوقوانینبامواردبرخیدراعتباروپولشورایمصوباتبدانیم

اعتباروپولشورایمثال،برای.استشدهصادرشورااینقانونیاختیاراتحدودازخارجیا

ها،بانکاساسنامهبرایاستانداردویکسانچارچوبیوساختارایجادهدفبا12سالدر

برکهکردتصویب"غیردولتیتجاریهایبانکنمونهاساسنامه"عنوانتحتراایاسنامهاس

تصویببرایالعادهفوقعمومیمجمعبرگزاریبهملزمخصوصیهایبانکتمامیآناساس

شدنداعتباروپولشورایتصمیممطابقجدیداساسنامه تشکیلهابانکمجامعازبسیاری.

درسهامدارانحقوقنقض:جملهازاساسنامهبرواردحقوقیاشکاالتبههتوجباامّاگردید

نتیجه،در،....وبانکیوپولیتجارت،قوانینبااساسنامهموادازبعضیتضادموارد،برخی

                                                                                                                                                                                                     

راستابودنوظایفبرخیکاریوهم.رئیسجمهوروقتدرسومینسالفعالیتخودوبااستداللجلوگیریازموازی9
5ازشوراهایعالی،کارگروهیراتشکیلدادکهریاستآنبرعهدهمعاوناولرئیسجمهوربود.اینشوراباحضور

شورایزیرمجموعهدولتپرداخت.انحاللشورایپولواعتبارپسازآنقوتگرفتکه93وزیربهبررسیوضعیت
اینشورابانظررئیسجمهوردرموردکاهشنرخسودبانکیمخالفتکرد.نهایتاًشورایعالیاداریبااستنادبهگزارش

بررسی5شورای رأیبنفره ازجملهشورایفوقدر23هادغامکنندهوضعیتشوراها، بدینترتیب4شورا داد. شورا
ریزیوبراساسمصوبهشورایعالیاداری،درشورایعالیمدیریتوبرنامه9932شورایپولواعتباردرمردادماه

تصمیمهمزمانماههمانسالوبراساسمصوبههیأتوزیراندرکمیسیوناقتصادیدولتادغامشد.اینسپسدربهمن
ریزیوتبدیلآنبهدومعاونتریاستجمهوریاتخاذشد.دولتدرتوجیهبامصوبهانحاللسازمانمدیریتوبرنامه

اصل به خود می999ایناقدام انحاللشوراها،قانوناساسیاستناد مجلسشورایاسالمیضمنمخالفتبا اما کرد.
هایمجلسفوریتیابقایشوراهاراتصویبنمود.ولیچونبرخیازدیدگاههاراپیگیریوطرحدواحیایمجددآن

موردایرادشوراینگهبانقرارگرفتپسازدوباررفتوبرگشتمیانمجلسوشوراینگهبان،طرحمذکوربهمجمع
اریخچهشورایپولومروریبرت»گیریشود)فریبارستمپور،بارهتصمیمتشخیصمصلحتنظامفرستادهشدتادراین

(.سرانجاممجمعتشخیص22-29(،صص9932،)بهمن16،مجلهبانکواقتصاد،شماره«اعتباروترکیباعضایآن
شورایعالیمذکور93بهچهاردهماهسردرگمیبانکمرکزیپایاندادوتصویبکرد؛6/2/32مصلحتنظامدرتاریخ

اندازجملهشورایپولواعتباردوبارهشروعبهفعالیتنمایند.بنابراینمقررشدکهباتصمیمدولتادغامیاحذفشده
کهشورایپولواعتبارباترکیبدولتیخودوباحفظاختیاراتووظایفهمچونگذشته،فعالیتخودراازسرگیرد

 .93(،ص9932،)مهر14ماره،شمجلهبانکواقتصاد)طرحاستقاللبانکمرکزیواحیایشورایپولواعتبار،
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مادهخصوصدرسهامدارانایراداتازیکی.نشدندآنتصویببهحاضرهابانکسهامداران

بودمذکورنمونهاساسنامه64 ازبایدصرفاًمدیرههیاتاعضایکهبودآمدهفوقمادهدر.

اشخاصانتخاببودند،معتقدسهامدارانکهصورتیدرشوند،انتخابحقیقیاشخاصمیان

استبرخورداربیشتریاعتبارووزنازهابانکمدیرههیأتبرایحقوقی کهآنجاازاما.

برایمرکزیبانکباشند،میمرکزیبانکخدماتندنیازمخودفعالیتادامهبرایهابانک

وخدماتبرخیارائهازنمودند،خودداریفوقاساسنامهتصویبازکههاییبانکبهفشار

مشکالتنتیجهدرونمودامتناعموصوفهایبانکبهخودکنترلتحتمجوزهایصدور

دیوانبهاساسنامهاینازهانکباشدموجبسرانجامکهآوردوجودبههابانکبرایمتعددی

.کنندشکایتاداریعدالت

نظامکالنهایسیاستدرقانونگذاریشبهنهادایناهمیتونقشساختار،ازنظرصرف

مالیمؤسساتوهابانککلیهبرایکه)کشوراقتصادینظامبرآنتاثیرمآالًوبانکیوپولی

نرختغییربرایدوهریامردمانتظاراتیاپولحجمدررتغییراهازتواندمیواستآورالزام

ملیپولتقویتوثباتدرودهدقرارتأثیرتحترااقتصادیهایفعالیتکلسطحبهره،

بانکینظامبرایرابحرانیشرایطنادرست،تصمیماتبابالعکسیاوبردارداساسیهایگام

است.برایمثالنگرفتهقرارتوجهموردکهداردوجودمهمیموضوعات(کندفراهمکشور

واقع،به.کشوراشارهکردحقوقینظامدرشورااینتصمیماتحقوقیوضعیتمیتوانبه

.استساکتحقوقیقواعدمراتبسلسلهدرشورااینمصوباتحقوقیقلمرووجایگاه

مصوباتبامتفاوتکامالًمصوباتاینگونهاجرایوابالغانتشار،تصویب،طرح،فرآیند

بررسیبرایمرجعیواستوزیرانهیاتمصوباتیامجلسمصوباتقبیلازکشورجاری

درمصوباتایناعتبار.استنشدهبینیپیشقوانیندرتصویبازپسیاپیشفوق،مصوبات

استجدیبحثمحلکشورجاریمقرراتوقوانینسایرباتعارضصورت برخالف.

یاوگیردمیقرارارزیابیموردنگهبانشورایتوسطاعتبارازپیشکهمجلسمصوبات

و35اصولاجرایراستایدرواجراابتدایدروتصویبازپسکهوزیرانهیاتمصوبات

برایقانونبامغایرتعدمتشخیصوبررسیمنظوربهونظراعالمبرایاساسیقانون993

در.استنشدهمشخصفوقمصوباتبررسیبراییمرجعگردد،میارسالمجلسریاست
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دروبینیپیشعادی،یااساسیقوانیندرصالحذیمراجعمصوباتاعتبارکشورحقوقینظام

صالحیتگسترهلحاظ،اینبهواستشدهبیاننیزآنازرفتبرونحلِراهتعارضصورت

شودمیتعیینمرجع،جایگاهاعتباربهنیز شورای)مصوباتجایگاهصخصودرلیکن.

یادشده مصوباتاجرایدرمجریانتکلیفوداردوجودفراوانیمناقشاتمآالًوابهامات(

نیستمعلومکشورجاریمقرراتوقوانینخالف فوق،شورایمصوباتاگرمثال،برای.

وهابانکآیاباشد،وزیرانهیاتمصوباتیامجلسقانوناساسی،قانونشرع،خالف

مصوباتفوق،مقرراتوقوانینگرفتننادیدهبدونتوانندمیاعتباریومالیموسسات

9.نمایند؟اجرارامذکور

:شودمیبیانذیلشرحبهپژوهشاینفرضیاتوسواالتفوق،مراتببهبنا

است؟چگونهایرانحقوقینظامدراعتباروپولشورایمصوباتجایگاه:اصلیسوال

است؟حدچهتامقرراتوضعدراعتباروپولشورایاختیاراتقلمرو:9فرعیسوال

قانونواساسیقانونبامغایرمصوباتبهرسیدگیبرایصالحمرجع،کدام:2فرعیسوال

باشد؟میعادی

اصلیفرضیه درحقوقیقواعدمراتبسلسلهدرپولشورایمصوباتحقوقیجایگاه:

.داردقراردولتیمقرراتردیفدروقانونازترپایینسطحی

ازقوانینمالحظهبااعتباروپولشورایمصوباتقلمروواختیاراتحدود:9فرعیفرضیه

هایحوزهسایردرنداردحقمآالًواستبانکیوپولیهایحوزهدرتجارتقانونجمله

.نمایداتخاذتصمیمیاقتصادیوتجاری

2فرعیفرضیه یااساسیقانونمغایرمصوباتوضعوصالحیتازخروجصورتدر:

درخواستاداریعدالتدیوانازرامصوباتیچنینابطالتواندمیشخصیهرعادی،قانون

.کند



 کشور بانکی نظام در اعتبار و پول شورای نقش .1
دستهبهچهاردهند،میشکلراکالناقتصاداقتصادیدولتکهابزاراساسیهایسیاست

                                                                                                                                                                                                     

،«هاومؤسساتآموزشیوپژوهشیهایامنایدانشگاهجایگاهوقلمروحقوقیمصوباتهیأت».مجیدبناییاسکویی، 9
بهبعد.54(،ص9914،)42شماره،تابستانپژوهشحقوقعمومی،
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کلی سیاستشوندمیتقسیمتجاریودرآمدیمالی،پولی،ستسیا: ازمالیوپولیهای.

روندمیشماربهکالناقتصادمسیردردولتدخالتاشکالترینمهم بهپولیسیاست.

وعرضهدرتغییربهپولیابزارهایازگیریبهرهباکهشودمیاطالقاقداماتیمجموعه

اقتصادیهایسیاستسایرباهماهنگایمحدودهدررامرااینوپردازدمیپولتقاضای

مقابل9.کندمیکنترلکشوراقتصادیاهدافبهرسیدنبرای سیاستبهمالیسیاست،در

در(دولتیهایهزینهوهامالیات)یعنیمالیابزارهایازاستفادهباکهشودگفتهمیاقتصادی

2.باشدمی...وگذاریسرمایهی،مچونرشداقتصادهاقتصادی،معیناهدافبهدستیابیصدد

دراثرگذارواساسیمتغیرهایکنترلوهدایتدررابانکینظامنقشترینشایدبتوانمهم

بانکتوسطکههاسیاستاین.کردخالصهپولیهایاجرایسیاستوسیلهبهکالناقتصاد

بهشود،میاتخاذآنگذارسیاسترجعمترینمهمعنوانبهاعتباروپولشورایومرکزی

هستندمالیهایسیاستازتربسیارمهم،اعتقادبرخیازاقتصاددانان استدادهنشانتجربه.

درثباتشاهداند،داشتهمناسبپولیهایسیاستاتخاذبهبیشتریتوجهکهکشورهایی

معقولپولیهایسیاستبهتوجهیکهآنکشورهاییبالعکس،وانددرآمداسمیخودبوده

یرسالاخیککهدری.امرمهماندراتجربهکردهیپولثباتعدمونوسانبیشتریناند،نداشته

9بهوضوحقابلمشاهدهاست.یارزوکاهشاعتبارپولملیددرخصوصنوسانشد

ابهمشنهادهایچنینهمومرکزیبانکاستقاللاهمیتبیانگرگذشته،سال41مطالعات

تعیینعواملبهتوجهباکهاستجهاندربانکیوپولیحوزهبامرتبطهایگیریتصمیمدر

ونهادهاایناستقاللبینرابطهازتوانمیگیری،اندازههایشاخصمآالًواستقاللکننده

استقاللوساختاراگرکهرسیدنتیجهاینبه(تورماولدرجهدر)اقتصادیکالنمتغیرهای

خواهدتورمکاهشوکالناقتصادبهبوددربسزاییتأثیرگیرد،قرارتوجهموردنهاداین

 4.داشت

                                                                                                                                                                                                     

.96(ص9936اراتجهاددانشگاهی،)تهران:سازمانانتشهایپولیومالیسیاست.عبدالرحیمهاشمیدیزج،9
(9931،چاپدوم)تهران:دانشگاهعلوماقتصادی،هایپولیومالیسیاست.عزتالهعباسیان،مهدیمرادپوراوالدی،2

.22ص
های،سیاستاقتصادیابزارهایجایگزینعملیاتبازاربازومعرفیابزاریجدید-بررسیفقهی.سیدعباسموسویان،9

 .939(ص9921،تدوینعلیرضارحیمیبروجردی)تهران:مؤسسهتحقیقاتپولیوبانکی،2پولی

4. Radovic and Otrers, “The Case of the Central Bank of Montenegro”, Journal of 
Central Banking Theory and Practice 2018, 37 & Geotgeta, (2017), 260. 
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ترینعالییران،درااعتباروپولشورایمانندمتمرکزگذارسیاستنهادیکوجودواقعبه
اینزبپردازد.اپولیکالنهایسیاستدرخصوصتصمیماتخاذبهتواندمیکهاستنهادی

CPU)مرکزیپردازشگریکهمچونآنقشنرو به9.استپولیگذاریسیاستدر(
نرختغییربرایدوهریاانتظاراتمردمیادرحجمپولییرتغیلهمذکوربهوسیشورای،عبارت

جامعه،شرایطبهبستهودهدمیقرارتاثیرتحترااقتصادیهایفعالیتکلسطحبهره،
2.کندیمدنظرخودرااعمالمیانبساطیایانقباضپولیهاییاستس

پس.بودبازبازارعملیاتداشتوجودایرانبانکدارینظامدرسابقاًکهابزاریمؤثرترین
قانونگذارباتصویبقانونعملیاتمقررات،وقوانینکردناسالمیراستایدروانقالباز

،69سیستمبانکیازابتدایسالواجراییشدنآندرسطح62بانکیبدونربادرشهریور

به.کردخارجپولیسیاستابزارهایازصفحهکردندابزارهاییراکهبامکانیزمبهرهکارمی
ابزارمجموعهازبهرهحذفایران،بانکدارینظامدرتحولتریناساسیوترینعمده،واقع

ابزارهایمذکور،قانون21دهمادرگذارقانونکههرچند.بوداعتباریوپولیسیاستسنتی
آنکرد،معرفیرابهرهنرخجایگزین هیچیکاز جایگزینیبرایراالزمکاراییهااما
اعتباروپولشوراییشدهبراحادثازمشکالتیکیروایناز9.نداشتندبازبازارعملیات

استپولیسیاستگذاریزمینهدردنیادرمتداولومناسبسیاستیابزارهایفقدانایران،در
درشورارادچارمشکلکردهاست.ینایماتتصمیمناسب،برخیگزینکهبهجهتعدمجا

ویممستقیاستیدودستهابزارسپولی،سیاستگذاریزمینهدراعتباروپولشورایحاضرحال
ویسودبانکهاینرختعیینوکنترل:ازعبارتندمستقیمابزارهای.دارداختیاردریرمستقیمغ

اتسهیالتیسقفاعتبار کشورینکه در کهچرانیستمتداولدیگرصنعتی،هایابزارها

آزادیادیزیدتاکصنعتی،کشورهایامروزه تعیموسساتمالیبر وبهرههاینرخییندر
دارندتسهیالتاعطای قباعتباروپولشورایسیاستیغیرمستقیمابزارهای. یلاز تعیین:

کهمرکزیبانکنزدهابانکیژهاوراقمشارکتوسپردهوانتشارقانونی،سپردههاینسبت
                                                                                                                                                                                                     

9 بررسیحقو. استقاللبانکمرکزیجمهوریاسالمیبشیرپورفهیم، ونقشآندر اعتبار شورایپولو قیجایگاه
شورایسیاست با مقایسه بانکایران، پایانگذاریپولیدر مالزی، و حقوقهایمرکزیترکیه ارشد کارشناسی نامه

.22(،ص9931اقتصادیومالی،مؤسسهعالیبانکداریایران،)
فاطمهامیرتبار،جای2 پایان. نامهکارشناسیارشدحقوقعمومی،گاهواختیاراتشورایاقتصادوشورایپولواعتبار،

.951،ص9939دانشگاهشهیدبهشتی،
 .934.موسویان،همان،ص9
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پرداختسودنیزهاسپردهبهآناساسبرنقدینگیوتورمکنترلبرایتواندمیبانکاین
ازانقباضیوانبساطیپولیسیاستانجامامکان:ازعبارتندکهمهمسیاستیابزاردواما،.کند

کشورهایمرکزیهایبانکدرکهسیاستیبهرهنرخهمچنینوبازبازاریاتعملطریق
اختیاردردهد،میوامهابانکبهنرخ،آناساسبرمرکزیبانکواستمتداولصنعتی

نداردقراراعتباروپولشورای تاشودمیسببمناسبوکافیسیاستیابزارهایفقدان.
ینکهاکندکنترلراپولیمتغیرهایرشدراحتیبهنتواندزوملمواقعدراعتباروپولشورای

9.شودیمحسوبمیمشکلجدیکامر

حوزهدرکارآمدومشخصسیاستداشتنضرورتارز،بازارنابسماناخیرشرایطدر

ازجمعیکمدستکهشودمیمحققزمانیامراینواحساسپیشازبیشبانکیوپولی

مدون،کالنهایریزیبرنامهجمعی،عقلیکقالبدرحوزهایننفعاالونظرانصاحب

یمتقیتبازارارزوتثبساماندهیاستبدیهی.نماینداجراوطراحیراکاربردیومشخص

 .شودمیمحققصحیحپولیهاییاستاستکهبهدنبالوجودسیازاهدافمهمیکی
2



 حقوقی قواعد مراتب سلسله در مصوبات حقوقی جایگاه .2

پذیرفتهراآنحقوقیهاینظامتمامیتقریباًکهاستمهمیموضوعقوانینمراتبسلسله

راینظمحقوقیکادارهامورجوامعیبراهادولتامروزه.اندکردهاعمالخودقوانیندرو

9.کنندمیتحمیلجامعهیبراعضا

ذیلشکلبهحقوقیقواعدمراتبسلسلهمعمولطوربهحقوقیهاینظاماغلبدر

:شوندمیبندیتقسیم

؛(مؤسسقوه)اعمالاساسیقانون-الف

؛(مقننهقوه)اعمالعادیقانون-ب

                                                                                                                                                                                                     

گذارپولیواعتباریدرایران(،،)بررسیساختارسیاست2شناسینظامبانکیآسیب.حسنحیدری،نرگسحیدری،1
.25(ص9914هایاقتصادی،عاونتپژوهش)تهران:م

2. Hammermann, F. “Comparing Monetary Policy Strategies: Towards a Generalized 
Reaction Function”, Kiel Institute for World Economics, 21, (2003). 

،مجلهدانشکدهحقوقوعلوم«المیایرانمراتبقوانیندرنظامحقوقیجمهوریاسمسئلهسلسله».عبدالحمیدابوالحمد،9
.91(،ص9961،)22دوره،تابستانسیاسیدانشگاهتهران،
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؛(مجریهقوه)اعمالهانامهآیینوهانامهتصویب-پ

وشوراها)اعمالاستان،شهرستانوشهر(.هاانجمنمصوبات-ت

دربردارندهوبرترقانونعنوانبهاسیاسقانونحقوقی،نظامچنیندراساساینبر

قوانیترینعال آن پساز دارد، رأسقرار در موضوعه حقوق از مصوبمجلسینسطح

.دارندقراریمقرراتدولتهاآنذیلدردرجهاعتباربرخوردارندوینازباالتریاسالمیشورا

ها،آنمیاندرخاصیمراتبسلسلهتنظیموایجادوحقوقیقواعدبندیدستهازهدفواقعبه

اصلمبنایبربتوانندحقوقینظامدرموجوداحکاموقوانینمجموعهکهاستبودهاین

باوگرفتهپیشرامعینضابطهارتباطایندروداشتهارتباطیکدیگربااموربودنقانونی

احترامناپذیرجدایییاجزابهوجودآیدکهاینامرازهاآنبینالزمهماهنگیآنازپیروی

9.استکلیاصولبه

دلیل سلسله فراوان قوانینمراتباهمیت استقانونحکومت]هنجارها[ اینوجود.

برایایزمینهومقدمهامراینوجود.کندمیتکمیلراقواتفکیکنظریهحتیمراتبسلسله

کامالًحقوقینظاماستحکامورودمیشماربهمداریقانونواساسیقانونازصیانتاعمال

باالترقانونازراخودمبنایواعتبار]هنجار[قانونهرآنمبنایبرکهچراداردبستگیآنبه

 2.آوردمیدستبه

کدامدراعتباروپولشورایمصوباتجایگاهکهشودمشخصداردضرورتروایناز

مصوباتاینمقایسهمستلزمامراینقرارگرفتهاستوحقوقیقواعدمراتبسلسلهازبخش

.شودمیاشارهآنهابهآتیمباحثدرکهاستکشورمقرراتوقوانینبا


 شرع و اساسی قانون با اعتبار و پول شورای مصوبات مقایسه .3

قوانکندمیایجاباساسیقانونبرتریاصل مقرراتینکه مغایکو آنیرکشور با

 چه قانوننباشد، یگاهجاینترباالازاساسی حقوقدر سایروباشدمیبرخوردارموضوعه

قانونازراخویشاعتبارنوعیبهوگیرندمیقراراساسیقانونازبعدیمراتبدرقوانین

کنندمیکسباساسی است: شده گفته اساسی تعریفقانون در مفهوم». به اساسی قانون
                                                                                                                                                                                                     

.4-42صص(9932دوم)تهران:نشرمیزان،،چاپسیوهایحقوقاساسیبایسته.سیدابوالفضلقاضی،9
محمد2 . ویژه، اسالم»رضا حقوقیجمهوری نظام در مراتبهنجارها سلسله بر ایرانتاملی سال«ی راهبرد، فصلنامه ،

 .99(،ص9933،)51شماره،بهارهجدهم،
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حدودووظایفوآنگیریونگیشکلمقرراتبنیانیوزیرساختیمربوطبهحکومتوچگ

9.«استمردمهایآزادیوحقوقواقتدار

وباشدمیمؤسسقوهتوسطآنوضعازناشی)کهشکلیبرتریبرعالوهاساسیقانون

.باشدمیقوانینسایربرمحتواییبرتریدارای(،داردگذاریقانونمراجعبیندرراشأنباالترین

2.کندمیمشخصراسیاسینظامبرحاکموکلیاصولاساسیونقانکهمعنیاینبه

مبرهناستکهزیراندارد،ضرورتچندانیسهمقایناستگفتهشودکهطرحاممکن

فراموشکردکهید.امانباباشندمیاساسیقانونازترایینبهمراتبپیمصوباتفوقدرسطح

 اعضا،ترکیببهتوجهباواستنشدهبینیپیشفوقمصوباتبرایارزیابیخاصنظام

یامرجعچهاست،اینمهمسوالحال،.داردوجوداساسیقانونمغایرمصوباتوضعاحتمال

9.دارندرااساسیقانونمغایرمصوباتکردناثربیوابطالنظر،اعالمبررسی،وظیفهمراجعی

قانونبااعتباروپولشورایمیماتتصمغایرتبهانهبهتوانندمیهابانکآیایگر،دیسواز

نمایند؟امتناعآنهااجرایازشرعیااساسی

شوراکنیممیفرضتقدیرهربه رعایکه با مغایتفوق اساسیرتعدم قانون و)یبا

مجلسقوانینبامغایرتعدمکهاستالزمآیااماکند،میوضعرامصوباتیشرع(چنینهم

چیست؟قانونگذاریشبهنهاداینبهاختیاراعطایوتشکیلضرورتپسشود؟رعایتهم


 یاسالم یمجلس شورا قانون با اعتبار و پول شورایمصوبات  مقایسه .4

به مجلس، مصوب قانون تعیینوقانونگذاریوظیفهاعتباروپولشورایموجب

پولهایسیاست شورایکالن اگر حال دارد. برعهده را یکشور در اعتبار و یراستاپول

اعتبارقانونینامصوباتآیاید،نمایاقدامبهصدورمصوباتخودیفوظا عرضهموشورا

مصوینکهایاشودمیتلقیاسالمیشورایمجلسمصوبات باتاعتبار جایگاهازمذکور

                                                                                                                                                                                                     

.25(ص9932)تهران:مؤسسهانتشاراتدادگستر،ایرانمختصرحقوقاساسیجمهوریاسالمی.حسین،مهرپور،9
2 یاسالمیمراتبهنجارهاینظامحقوقیجمهورامیرقائدی،جایگاهمصوباتشوراهایاسالمیکشوریدرسلسله.

.91(،ص9912نامهکارشناسیارشدحقوقعمومی،دانشگاهعالمهطباطبایی،)ایران،پایان
درخصوصقوانین.9 درخصوصمغایرتباشرعنیزهمینوضعیتمتصوراست.باوجوداینکهشوراینگهباناصوالً

اتوزیران،اینشوراتنهامرجعصالحکند،لکندرخصوصمصوباتسایرمراجعمانندهیمصوبمجلساظهارنظرمی
 برایمغایرتیاعدممغایرتمصوباتباشرعانوراست.
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دونظرممکناستمطرحشود:خصوصایندراست؟برخوردارتریپایین
 :است اسالمی شورای مجلس مصوبات عرضهم تباراع و پول شورای مصوبات -اول نظر

کردهواگذارمجلسبهراقانونگذاریوظیفهقوا،تفکیکبینیپیشبااساسیقانونهرچند

م9خاصمعنایبهقانونوضعبرایدارصالحیتنهادتنهامجلسواست امّاباشد،یکلمه

مصوباتعرضدررتبهلحاظازوهستندعاممعنایبهقانوناعتباروپولشورایمصوبات

گیرندمیقراراسالمیشورایمجلس اختیاربانکی،وپولیقوانینتصویببامجلس.

بانکیوپولیاموربرنظارتومرکزیبانککلیهایسیاستخصوصدرگیرییمتصم

صالحیتاینشدنقائلبامجلسعبارتیبهوکردهاعطااعتباروپولشورایبهراکشور

واگذارنمودهشورااینبهرافوقاموردرگذاریقانونصالحیتاعتبار،وپولشورایبرای

محسوبصالحمقامحیطهایندرقانونگذاریبرایکهپولواعتباری.پساگرشورااست

وداردراقانوناعتبارمصوباتاین؛صادرکندیخودمصوباتیتدرحدودصالحشودمی

.نداردوجوداسالمیشورایمجلسمصوباتبهنسبتآنجایگاهبودنتریینبرپایلیدل

تعارضدرمجلسقانونهماننداعتبار،وپولشورایمصوباتاعتبارپذیرشعملینتیجه

شورامصوباتکهباشیمآنبهقائلاگر.شودمیآشکارفوقشورایومجلسمصوباتبین

ازیکهرلذاوکنیمتوجهشدهوضعمؤخرنونقابهبایدشوند،میتلقیقانونردیفهم

قانونتعارض،صورتدروبودهمعتبرباشد،میمؤخرالتصویبکهشورایامجلسمصوبات

بامقایسهدرفوقمصوبات:گفتتوانمینظراینازدفاعدرهمچنین.نمایدمینسخراقبلی

شمولدایرهازوشدهتلقیخاصنقانومجلس،سویازشدهتفویضاختیاربهتوجهباقانون

2.گرددمیخارجعامقوانین


 قرار دارند: مجلس مصوبات از تریپایین جایگاه در اعتبار و پول شورای مصوبات -دوم نظر

شودمیتلقیکشورگذاریقانونرکنترینمهمعنوانبهاساسی،قانونموجببهمجلس
                                                                                                                                                                                                     

نامهیانامه،آییندارد)نهعناوینیهمچونتصویب«قانون»االجراییاستکهعنوان.قانوندرمعنایخاصمقرراتالزم9
اینناموض با مجلسحقداردمقرراتیرا وصرفاً قانونی( نتیجهسایرمقاماتیکهحقوضعمقرراتالیحه در عکند.

بهواقعمهم«قانون»تواننددارند،نمی قانوندرترینمشخصهوضعکنند. امّا تشریفاتیبودنآناست. قانوندراینمعنا
قاعده یا دستور هر به اختیاراتآناایاطالقمیمعنایعام صالحیتو حدود توسطمقاماتصالحدر که درشود ن

(.29و22)ابوالحمد،همان،صص بینیشدهوضعشدهاستشریفاتپیشچارچوبوت
 .45.بناییاسکویی،همان،ص 2
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اصلیوظیفهاساساًوداردراقانونوضعذاتیِصالحیتقوا،تفکیکاصلبهتوجهباو

بهاسالمیشورایمجلستوسطاعتباروپولشورایکهحالیدر9.استقانونوضعپارلمان

استشوراواگذارشدهینکهتوسطمجلسبهایاریواعتبارمصوباتآنازاختآمدهوجود

اسالمیشورایمجلسبرایاساًاسراقانونگذاریوظیفهاساسیقانونچنینهم.شودمیناشی

اعمالبرایکهمعنیاینبهدارد،ذاتیصالحیتخصوصایندرمجلسواستشدهقائل

اینتواندنمیمرجعیهیچونیستدیگریمقرراتوقانونوجودنیازمندخودصالحیت

لعرضوباقانونگذاری،برایاعتباروپولشورایصالحیت.اماکندسلبمجلسازرااختیار

مجلسهریجه.درنتندارداستقاللینفسهیاعطاشدهتوسطمجلساستوفیاربرگرفتهازاخت

ازشورایقانونگذاراختیاروکردهنظرصرفامراینازتواندیزمانبخواهدم پولویرا

بهعالوه،صالح عامبودهویدرامرقانونگذاریاسالمیمجلسشورایتاعتبارسلبکند.

اراضیواگذاری)همچونمواردبرخیاساسیقانوناینکهمگر.شودیوممسائلراشاملمعم

2.باشدکردهمنعصراحتاًرا(کشور

.باشدنمیواگذاریقابلواستشخصبهقائمنمایندگیسمتاساساًیگر،دیسواز

قانوننجمپوهشتاداصلدر.جمعییاباشدفردیصورتبهتفویضاینکهکندنمیفرقی

واگذارهیأتییاشخصبهراقانونگذاریاختیارتواندنمیمجلس...»:استشدهمقرراساسی

کند ازغیررواینازواستانحصاریقوانینتصویبووضعدرمجلسصالحیتزیرا...«

9.باشدنمیواگذاریوتفویضقابلاست،شدهبینیپیشاساسیقانوندرکهمواردی

شوراکهمواردیدرنشدهاستولذابینیپیشپولواعتبارشورایبرایصالحیتایناما،

همانیضیتفویاراتاختمحدودهازبایدکندمیقانونوضعبهاقدام در تنها و نشود خارج

دریوجودداشتهباشدکهامریدمواردتردیکندوچنانچهدربرخیچارچوباقدامبهقانونگذار

باتوجهبه4است.یتاصلبرعدمصالحیر،خیاپولواعتبارقرارداردیوراشیتصالحیطهح

درمسائلپولیشورااختیاراتگفت،توانمیفوقیحاتتوض ویوبانکیپولواعتبارصرفاً
                                                                                                                                                                                                     

.299سعیدقاضی،همان،ص.میر 9
.45-46.بناییاسکویی،همان،صص 2
اپششم)تهران:جلداول،چ(،حقوقاساسیجمهوریاسالمیایران)حاکمیتونهادهایسیاسی.سیدمحمدهاشمی،9

.992(ص9934نشرمیزان،
 .46.بناییاسکویی،همان،صص4
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.دارندقراراسالمیشورایمجلسمصوباتازتریینپاسطحیدری،اعتبار

وضعحقکهمراجعیازبسیاریهماننداعتبارولپوشورایکهنداردایرادایروایناز

یتوجهداشتکهمصوباتفوق،قدرتیدبایولید،اتخاذنمایماتیبتواندتصمدارندمقررات

ا کشور اداره الزمه ندارد. قانون با محدودهییاجراهایدستگاهکهکندمییجاببرابر در

یمصوباتبتواننداختیاراتقانونی کنند. وبهوضع مجلسباقانونوضعاختیارهرچنداقع،

اجرا،مقامدراستممکنقانونمجریعنوانبه(مجریه)قوهدولتامّااستاسالمیشورای

قوانینبرخیتصویببهنیازمندراخودجامعه،هاینیازمندیتامینوعمومینظمایجادبرای

بداندعاممعنایبه مهموظایفازیکیمروزهاعمومیامورتنظیموگذاریمقررات.

درکهاستمقرراتیوقواعدمجموعدولتیمقرراتازمنظور.دهدمیشکلراهاحکومت

9.اندازقوهمقننه(دادهشدهاستبهوجودآمدهیر)غدیگرمقاماتبهکهاختیاراتینتیجه



 تصویب از بعد و قبل اعتبار و پول شورای مصوبات ارزیابی عدم  .5
:گیردمیصورتنوعدوبهمقرراتوقوانینلکنتراصوالً

شودگذاشتهاجرابهمصوبهآنکهازپیشکنترلازنوعایندر:پیشینی کنترل -اول 

آنکهازپیشمصوبهکهصورتاینبه.گیردمیقراربررسیموردبرترقانونباآنمطابقت

عدمیامغایرتحیثازراوبهمصمذکورمرجعتاشودمیارسالکنترلمرجعبرایشود،اجرا

دهدقراربررسیموردعالیوبرترقانونباآن مطابقتکنترل،مرجعاگرحالتایندر.

شودمیارسالاجرابرایکرد،تأییدرابرترقوانینبامصوبه جهتصورتاینغیردر.

شودمیبازگرداندهکنندهتصویبمرجعبهبازنگری یشینی،پکنترلمصداقبارزترین.

استاسالمیشورایمجلسمصوبات شورایبهراخودمصوباتاستموظفمجلس.

:استکردهبینیپیشنگهبانشورایبرایرانظارتنوعدواساسیقانون.کندارسالنگهبان

قانونینظارت-الف قانونباهاآنمغایرتعدمنظرازمقرراتوقوانینبرنظارت:

اساسی؛

در2.شرعباهاآنمغایرتعدملحاظازمقرراتوقوانینبرنظارت:شرعینظارت-ب 
                                                                                                                                                                                                     

.6(ص9935)تهران:نشرمیزان،زمستان9 حقوقاداری.محمدجوادرضاییزاده،9
)تهران:مرکزنشروپژوهشگاهفرهنگوبررسیفقهیحقوقیشوراینگهباننیا،محمدهادیکاویانی،.فرجاهللهدایت2
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تشخیصشرعواساسیقانونمغایررامجلسمصوباتنگهبانشورایهرگاهحالتاین

.کنندمیطیراشدناجراییمراحلوکنندمیپیداقانونعنوانمجلسمصوباتندهد،

شوندمیگذاشتهاجرابهتصویبزاپسمصوباتروش،ایندر:پسینی کنترل -دوم

مطابقتعدمبرمبنیشکایتیبعداًاگرمنتهی.گیردنمیصورتتصویبازپیشکنترلیولذا

مخالفتیامطابقتبررسیضمنوشودمیعملواردکنترلمرجعشود،مطرحقانونباهاآن

9.نمایدمیاظهارنظرقانون،باهاآن

نداردوجودپیشینیکنترلاعتبار،وپولشورایوباتمصخصوصدرفوق،توضیحاتبا

مصوباتازکهزمانیصرفاً.گیرندنمیقرارارزیابیموردتصویبازپسشوراتصمیماتو

قوانیناساسی،قانونباهاآنمغایرتمدعیشخصیوشودشکایتاعتباروپولشورای

مذکورمصوبهبررسیبهاداریعدالتدیوانشود،بنیادینحقوقیاشرعاحکامعادی،

پردازدمی دیوانکهزمانیتاواستپسینیکنترلاداری،عدالتدیوانکنترلنتیجهدر.

.استباقیخودقوتبهمصوبهآننکند،ابطالراایمصوبه
 

 پول و اعتبار یشورا صالحیت قلمرو .6

تصمیماتخاذومطالعهمنظوربهرااعتباروپولشورای،9959مصوببانکیوپولیقانون

یوبانکیونظارتبرامورپولیرانایاسالمیجمهوریبانکمرکزیکلهاییاستسدرباره

:داندیمیلذیفداروظاکشورعهده

رس» تصویدگی* مقرراتاستخدامیبو و بودجه و آیسازمان یداخلهاینامهیینو

یران؛ایاسالمیجمهوریبانکمرکز

طرحیبرایرانایاسالمیجمهوریرنظرنسبتبهترازنامهبانکمرکزواظهایدگی*رس

ی؛درمجمععموم

؛قانونینمذکوردراهاینامهیینآیبوتصویدگی*رس

لوایحبهنسبتاظهارنظرچنینهموکشوراعتباریوپولیوبانکیمسائلدراظهارنظر*

                                                                                                                                                                                                     

.66(ص9931شهاسالمی،اندی
هایعلمیدیوانعدالتاداری،شمارهدوم)تهران:انتشارات،مجموعهنشستسازوکارهاینظارتبرمقرراتدولتی.9

 .2(ص9933پیامعدالت،اردیبهشت
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ارجاعشورابهدولتطرفازهکدیگریموضوعهرواعتبارتضمینیاوامبهمربوط

شود؛می

نظرکشورکهبهیواعتباریپولی،بهدولتدرمسائلبانکیهوتوصی*دادننظرمشورت

؛کشورمؤثرخواهدبودیاعتباریاستخصوصدرسوبهیشورادروضعاقتصاد

یاسالمیجمهوریکلبانکمرکزیسکهازطرفرئیهرموضوع*اظهارنظردرباره

.«گرددیقانونبهشوراعرضهمیندرحدودایرانا

شورایچنینهممصوباتدولتوسنواتی،هایبودجهتوسعه،سالهپنجقوانیندرعالوهبه

قلمروصالحاندنمودهمشخصراوظایفاینجزئیاتنیزاقتصاد اعتباریشورایت. پولو

یینکثردستمزدکارکنانبانکتاتعحداقلوحدایینکهازتعیگستردهاستبهطوریاربس

گیردبرمیدرراکشورپولیکالنهاییاستس ویشوراهاییتصالحکلیطوربه. پول

برخیکههرچند.کردبررسییگذارومقرراتگذارییاستسحوزهدودرتوانمیاعتباررا

مرکزیبانکزنامهترابهرسیدگییادولتبهمشورتینظردادنچونهمشورااینوظایفاز

.گیرندیدودستهقرارنمیندرا

سیاستگذاریصالحیت-الف توانمیفوقمراتببهبنا: مجموع صالحیتدر

کرد.یینتعینظارتواعتباریپولی،حوزهسهشاملراپولواعتباریشوراگذارییاستس

ایشورایفوظاترینمهم در اعتبار و ازعبارتندپولیینهزمینپول سودتعیین: نرخ

سپردهالحسابیعل اوراقانتشاراجازهبانکی،تسهیالتسودنرختعیینبانکی،هایانواع

ییراتوتغینگینقدیزانمتعیین،آنشرایطوسقفتعیینومرکزیبانکتوسطمشارکت

 کشاورزی،معدن،صنعت،شاملاقتصادیکالنهایبخشبرایاعتباراتبندیسهمیهآن،

واعتباریتسهیالتانتظارموردسودنرخحداقلتعیینخدمات،ووارداتصادرات،،مسکن

انواعبرایقانونیذخیرهنسبتتعییناسالمی،مختلفعقوددرهابانکگذاریسرمایه

ودرمشارکتی،غیرعقودسودنرختعیینبانکی،بینبهرهومجددتنزیلنرختعیینها،سپرده

ازعبارتندعتباریاهاییاستحوزهس توسطمؤسساتیالتتسهیاعطانحوهومیزانتعیین:

بخشیاعتبار اعطایهابه اجازه متقاضیالتتسهیمختلف، یالتسقفتسهیینتعیان،به

رفعبرایاعتباریمؤسساتبهالحسنهقرضوامسقفتعیینمسکنواجازهپرداختوییاعطا
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هایسیاستزمینهدراعتباروپولشورایوظایفینترمهمجملهازمردمضرورینیازهای

.باشندمیاعتباری

التزاموجهبخششضوابطومیزانتعیینبهتوانمینظارتیهایسیاستحوزهدرنهایتاًو

تعهداتوتسهیالتمجموعسقفتعییناعتباری،مؤسساتتوسطمشتریاندینتأدیهتأخیر

گردشدرسرمایهتسهیالتماندهسقفتعیینردولتی،غیوتولیدیواحدهایبرایاعطایی

مشتریاناعتبارسنجیچگونگیتعییناعتباری،مؤسساتسویازحقوقیاشخاصبهاعطایی

اجرایحسننیزوفعالیتچگونگیبرنظارتبهمرکزیبانکالزاماعتباری،مؤسساتتوسط

وهاصرافیلیزینگ،هایشرکتاعتبار،هایتعاونیواعتباریمؤسساتبهابالغیمقررات

لیمؤسساتاعتبارالزامالحسنه،قرضهایصندوق ارائه نحوهیانمشتریستبر بدحسابو

بهیاعتباراتوخدماتبانکیالت،جهتارائهتسهداریتاولوینهادهایینبازپرداختوتع

.کرداشارهیمؤسساتاعتبار

گذاریمقرراتصالحیت-ب ازاعتباروپولشوراینیزگذاریمقرراتزمینهدر:

تصویببهرامهمیوفراوانمصوباتوتابهامروزباشدمیبرخوردارایگستردهصالحیت

استرسانده گذاریمقرراتحوزهدراعتباروپولشورایمصوباتترینمهمجملهاز.

:کرداشارهذیلاموربهتوانمی

وتأسیسبرناظرمقرراتتعیینمالی،مؤسساتدرپولشوییازگیریپیشمقرراتتعیین

وفعالیتتاسیس،اجراییدستورالعملتهیهغیربانکی،اعتباریهایمؤسسهفعالیتشیوه

بانکیهاینامهضمانتبرناظردستورالعملتصویباعتبار،تعاونیهایشرکتبرنظارت

نرخنحوهینتعیریالی،-داخلیاسنادیاعتبارگشایششرایطتعیینریالی، و محاسبه

کشورومصنوعاتیجضوابطورودوخروجپولرایینتعی،نظامبانکهایییاستهالکدارا

پالت و نقره غینطال، مصارف جهت اشخاص تعیرتجاریتوسط مسافر(، یین)همراه

اعالمحداقلگذارییهسرمایژهداروسپردهمدتیگواهییدستورالعملاجرا عاموخاص،

برایهسرما فعالیالزم بانکغبهیتادامه مشارکتیینتعیردولتی،عنوان بر ناظر مقررات

خارج سرمایاشخاص تهبانکیهدر اعطایهها، سپردهیزجوایدستورالعمل یهابه

یینتعها،یونظارتبرصرافیتفعالیس،تأسییدستورالعملاجرایهانداز،تهالحسنهپسقرض
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....ضوابطصدورکارتپرداختویینتعی،جازبانکمیاتمقرراتناظربرعمل



 مقنن سکوت رغمبه اعتبار و پول شورای مصوبات بر نظارت چگونگی .7

نظامدرمقررترتیباتوقانونطریقازتنهاعمومیقدرتمدار،قانونجامعهیکدر

سلسلهیکچارچوبدرقانونگذارتوسطقدرتاعمالاینوگرددمیاعمالحقوقی

اختیارات،قلمروتعیینصرفامّا.شودمیآنبهمقیدونهادهربرایاختیاراتوصالحیت

رعایتاستالزمدلیلهمینبهوشودنمیمربوطهنهادهایسویازآنرعایتبهمنجر

یامقامسویازمقامییانهادهربرایصالحیتکنندهتبیینحقوقیقواعدواختیاراتحدود

شدهتعیینمرزهایازتجاوزعدموقانونچارچوبدراقدامازتاشودکنترلردیگنهادهای

خودوظایفانجامراستایدرمختلفنهادهایداردامکانکهجاآناز9.شودحاصلاطمینان

وبپردازنداختیاراتحدودومعناازگوناگونیرتفاسبهشدهتعیینهایصالحیتچارچوبدر

تواندینمینهادیامقامیچهشوند،اشتباهدچارسهویاعمدبهقانونرایاجدرآنبرعالوه

اخت هاییتوصالحیاراتداور ممکناستاجرا که چرا باشد. قانونتوسطیرتفسیاخود

بهیک جهتیردصورتگیاگونهنهاد در حرکتآن به منجر مغایکه قصدیرکامالً با

وعملکردمقاماتویاراتاختینیلزومکنترلوبازبروینقانونگذاروهدفقانونباشد.ازا

2.نمایدیمیحکومتکامالًمنطقینهادها

قوانینازیکهیچکههرچندباشد،نمیمستثنیقاعدهاینازنیزاعتباروپولشورای

هایهشیوامّااند،نکردهتعییناعتباروپولشورایمصوباتبرناظرعنوانبهرانهادیصریحاً

یکبجزمرتبطمسئوالننظارتبرمصوباتشوراوجودداردکهممکناستجهتمختلفی

:باشندنداشتهکافیتوجهیایآگاهرسدمیعرضبهذیالًکهمواردیبقیهبهمورد،دویا


 اعتبار و پول یشورا مصوبات بر دولت نظارت -الف

دولتینهادیکاداری،لحاظهبومرکزیبانکارکانازیکیاعتباروپولشورای

زیرمجوعهاداریتصمیماتبرنظارتبهمکلفقانونیوظیفهحسبدولت.شودمیمحسوب

                                                                                                                                                                                                     
.96(ص9912)تهران:انتشاراتجنگل،جاودانه،دالیلابطالمصوباتدولتیدردیوانعدالتاداری.امیدشیرزاد،9
 .25(ص9933انتشاراتدراک،)تهران:نظارتوتعادلدرنظامحقوقاساسیمحمدراسخ،.2
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مقاماتوهاسازمانآنطیکهاستسازمانیدروننظارتنوعیادارینظارت.استخود

 9.دارندنظارتخوداداراتوکارکنانواجزابرمرکزیاداری

مصوباتبرنظارتجهتمرجعیصریح،طوربهکشور،بانکیوپولیقوانیندرواقعبه

است،نشدهبینیپیشمقرراتوقوانینباهاآنمطابقتبررسیحیثازاعتباروپولشورای

:زیرا،بوددولتنظارتبهقائلحقوقی،اصولوموادبرخیبهتوجهباتوانمیاما

کندمیفراهمراایزمینهاعتباروپولورایشترکیبدردولتنمایندگانغالبحضور*

باشند؛داشتهآنمصوباتواعتباروپولشورایبرنظارتینقشنوعیبهنمایندگاناینکه

وپولشورایریاستبانک،اینمقامترینعالیعنوانبهمرکزیبانککلرئیس*

تصویبوطرحچگونگیردکنندهتعییننقشحقیقتدرکهداردعهدهبرنیزرااعتبار

.کندمیایفاشورااینمصوبات

 

 اعتبار و پول شورای مصوبات بر مجلس نظارت -ب
عنوانقابلقبولچیبههینهادمهمنیچنیبراییگستردهبدونپاسخگواراتیاختیاعطا

حالستین در ی. ینیبشیپکشورهااغلبنیقواندرکه که است یشورایرؤساشده

ازعملکردخوددرمجلسحاضریارائهگزارشیبراکبارییسالحداقلیپولاستگذارانیس

2.استنشدهگرفتهنظردریفیتکلنیچنرانیایفعلمقرراتونیقواندرأسفانهشوند،مت

ارغمبه مصه،ینقنیوجود ویابیارزبرینظارتگریدیابزارهاکماکانرسدیبنظر

:شودیمانیبالًیذکهداردوجودلسمجیسوازشورانیابریرگذاریتأث
 

 یاساس قانون 76 اصل موجب به مجلس نظارت -اول قسمت

استآنانهایخواستهبیانگرومردمعمومارادهمظهرمجلس بایدنمایندگانروایناز.

ازتفحصوتحقیقوسیلهبهراالزموکافیهایمراقبتمردمسویازنمایندگیبهبتوانند

آورندعملبهحکومتیادهاینهتمامی درمردمهایآزادیوحقوقباموضوعاینزیرا.

.استارتباط

                                                                                                                                                                                                     
942(ص9919،جلداول،چاپپانزدهم)تهران:نشرمیزان،زمستانحقوقاداری.محمدامامی،کورشاستوارسنگری،9
.59.ابراهیمی،همان،ص2
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.گیردمیصورتحکومتیاعمالانحرافازجلوگیریهدفباتفحصوتحقیقانجام

تمام»عبارتذکرباواستشدهقائلمجلسبرایوسیعیاختیارموردایندراساسیقانون

مسائلتمامیمادی،مفهومدروهاسازمانومقاماتتمامیزمانی،سامفهومدر«کشورامور

9.شوندمینظارتازنوعاینمشمولالمللیبینوداخلی

42امضایباودهمدولتاواخردرمرکزیبانکازتفحصوتحقیقطرحمثال،برای

مجلسبهمرکزیبانکوقتکلرئیسراستاهمیندروشدمطرحمجلسنمایندگانازنفر

نمایدخودامضاهایگرفتنپسبهراضیرانمایندگانتوانستکلرئیسامّا.شدفراخوانده

نرسیدتصویببهطرحایننتیجهدرو درتوانندنمینمایندگانقانون،طبقکهآنجااز.

یااستیضاحهمچونمجلسنظارتیمعمولابزارهایازمرکزیبانککلرئیسخصوص

مرکزیبانکبرنظارتجهتابزاراینازاستفادهسمتبهناچاربهکنند،دهاستفاسوالطرح

اینکهازپیشمرکزیبانکازتفحصوتحقیقمحورهایمعتقدندبرخیکههرچند.اندرفته

درنتیجتاًنیزموضوعیچنینمختلفابعادبررسیواستسیاسیایمسالهباشد،اقتصادی

.بانکیکارشناسانیااقتصادیپژوهشگراننهاستمداراناستسینظراتواختیاراتمحدوده

اعتباروپولشورایمصوباتبهمرکزی،بانکبرواردایراداتاززیادیبخشعالوهبه

بانکآنخاطربهبخواهدکسیکهنیستمرکزیبانکاختیاردرچندانوگرددبرمی

وپولشورایدرکهاستموضوعیها،بانکبندیرتبهمثالبرای.کندبازخواسترامرکزی

موارددرنتیجهدر.استآناعضایازیکیصرفاًمرکزیبانکرئیسواستمطرحاعتبار

مرکزیبانکنهباشدپاسخگواعتباروپولشورایبایدبسیاری رئیسچونوجود،اینبا.

بسیاریپاسخگویندتوامیوداردعهدهبررااعتباروپولشورایریاستمرکزیبانککل

بهاقدامباشد،میدارعهدههمرامرکزیبانکمجموعهریاستطرفیازوباشدسؤاالتاز

باتعاملبهمرکزیبانکرئیسکردنمجاببراینمایندگانفشاراهرمتنهاتفحصوتحقیق

شوندمییابزارازاستفادهبهمجبوراولقدمهماندرنمایندگاندلیلهمینبه.استمجلس

شودنمیاجراییفازواردهرگزمعموالًکه بارها9916سالاولماهششدرکههرچند.

                                                                                                                                                                                                     

9 سیدمحمدهاشمی، نهادهایسیاسی(حقوقاساسیجمهو. )حاکمیتو چاپچهارمریاسالمیایران، جلددوم، ،
 .922(ص9921)تهران:نشردادگستر،
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شدننهاییمرحلهتاحتیوگرفتقراربحثموردمرکزیبانکازتفحصوتحقیقموضوع

 .نشدعملیهمچنانامارفتپیشنیز

برایندارد،اعتباروپولشورایومرکزیبانکبردقیقینظارتمجلساینکهبهتوجهبا

وعزلبرمجلسکهشدپیشنهادتوسعهپنجمقانونهمچونقوانینازبرخیدرآنجبران

باشدداشتهنظارتکشورمحاسباتدیوانرئیسهمچونبانکاینرئیسنصب نمایندگان.

ازاستموظفکشورمحاسباتدیوانرئیسچگونهکهکردندمیمطرحراایراداینمجلس

دیوانرئیسازباالترمرتبهلحاظازکهمرکزیبانکرئیسکهحالیدربگیردرایمجلس

ندارد؟مجلسرایبهنیازیاستبرخوردارتریحساسجایگاهازوبودهمحاسبات

.شودانتخابقوهسهروسایسویازبایدمرکزیبانککلرئیسکهبودندمعتقدنمایندگان

بایداساسیقانونطبقمرکزیبانکاستقاللکهبودمعتقدنگهبانشورایاینکهبهتوجهباامّا

کردخودداریآنتصویبازقواستتداخلمصداقمجلسنظارتوشودحفظ ولی.

درکهرودمصلحتتشخیصمجمعبهموضوعشدباعثخودقبلینظربراصراربامجلس

انتقادهایموردموضوعاینآنکهازپسحالاینبا.کردموافقتپارلماننظربامجمعنهایت

العالیمدالظله)رهبریمعظممقامشد،واقعوقتجمهوریریاستشدید درگیریتصمیم(

دیگریایراد.کردندواگذارنظاممصلحتتشخیصمجمعبهمعضلعنوانبهراخصوصاین

کلرئیساختیارردکهبوداعتباروپولشورایریاستبحثکردندمیمطرحنمایندگانکه

وپولشورایبرمرکزیبانککلریاستبودندمعتقدنمایندگان.داردقرارمرکزیبانک

اموروزیراگرکهحالیدراستشدهشورااینبرمجلسنظارتشدنکمسبباعتبار،

نظارتاستیضاحوسوالطریقازتواندمیباشداعتباروپولشورایرئیسدارایی،واقتصادی

.داشتشورابربیشتری

 
 09 اصل یمئدا ونیسیکم قیطر از نظارت -دوم قسمت

قضاییهمقننه،مجریه،)گانهسهقوایکارطرزازکسیهراساسی؛قانونمطابق شکایتی(

مکلفمجلس.نمایدارائهاسالمیشورایمجلسبهراخودشکایتکتباًتواندمیباشدداشته

عمومبهمربوطشکایتچنانچهودهدگزارشرانتیجهورسیدگیمزبورشکایتبهاست
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.برساندعامهاطالعبهرانتیجهاستموظفباشد

11اصلکمیسیونعنوانتحتاسالمیشورایمجلسدردائمیکمیسیونراستاایندر

کندمیوظیفهانجاممربوطهمقرراتوقوانینمطابقکهاستشدهتشکیل مزبورکمیسیون.

بانکینظامبهمربوطموضوعاتها،کمیتهاینازیکیکهاستکارشناسیکمیته5دارای

گفتتوانمیاعتباروپولشورایمصوباتخصوصدر.نمایدمیبررسیورصدراکشور

شورایمصوبهازپسمثال،عنوانبه.استداشتهنظارتامراینبرمواردیدرکمیسیوناین

پیدرونمونهاساسنامهطبقخصوصیهایبانکاساسنامهحاصالبرمبنیاعتباروپول

وپولشورایمرکزی،بانکباراایجلسه11اصلکمیسیونگرفت،صورتکهاعتراضاتی

ماهویوشکلیبررسیبهکمیسیوناین.دادتشکیلخصوصیهایبانکنمایندگانواعتبار

پرداختاساسنامه تصویبآیاکهبودامراینپیدرمذکورکمیسیونشکلیلحاظاز.

تاپرداختاساسنامهبررسیبهنیزمحتواییلحاظازوخیریااستقانونبرمنطبقاساسنامه

بانکیوپولیعملیاتجهتخصوصیهایبانکفعالیتبامغایرتیآیاکهشودمشخص

مرکزیبانکدشمقررکهکردمطرحراایراداتیکمیسیونایننهایتدرخیر؟یاداردوجود

توسطایمصوبهاگرکهرسدمینظربهفوقمطالببهتوجهبا.کنداصالحراآنازبخشی

اصلکمیسیونبهوباشدداشتهوجودمصوبهاینازشکایتیوشودصادراعتباروپولشورای

 .کندنظارتاعمالتواندمیخوداختیاراتحدوددرکمیسیوناینشود،ارجاع11

بودهمرکزیبانکبرحسابرسیسازماننظارتخواهانبارها11اصلکمیسیونوهعالبه

مختلفدالیلبهسازمانایننظارتبرایمرکزیبانکها،درخواستتمامرغمعلیامّا.است

ورزیدمیاستنکافهموارهوکردنمیهمکاری مورخوزیرانهیأتمصوبهبااینکهتا.

عملیاتیحسابرسیانجامبهمکلفدولتیهایشرکتفهرستازمرکزیبانک24/3/9916

صورتاساسیقانون993اصلبهاستنادباومرکزیبانکپیشنهادبهمذکوراقدام.شدخارج

برنظارتوظیفهدولتچشمعنوانبهحسابرسیسازمانکهاستتوضیحبهالزم.استگرفته

مزبورسازمانشود،شناختهدولتینهادیکمرکزیبانککههنگامی.داردرادولتیهاینهاد

باشدداشتهنظارتآنبرتواندمی نهادیکبهبانکاینوزیران،هیأتاخیرمصوبهباامّا.

انجامدولتیحسابرسینهادیکتوسطآنحسابرسیامورنبایدکهاستشدهتبدیلمستقل
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باشدمیمرکزیبانکاستقاللبهتوجهآنهموبودهواقعیتازبخشیدولتتصمیماین.شود

واقع،بهوداردغلبهخصوصیبخشبردولتیبخشوزنکهاستآنسکه،دیگررویاما

چراحالوشودمیگرفتهدولتیمسئولینازبرخیتوسطشوراسویازمتخذهتصمیمات

پاسخگوخودمصوباتبرابردراعتباروپولشورایجملهازآنارکانومرکزیبانک

اتخاذنتیجهدروالزمصالحیتفاقداشخاصگماردنخصوصدرنبایدچراباشند؟نمی

نظارتیگردد،میکشوربانکیوپولینظامبهکالنخساراتورودبهمنجرکهتصمیماتی

9!نشود؟اعمال


 مخالف مقررات وضع جهت از مجلس نظارت -سوم قسمت

اسالمیشورایمجلسآیاکهشودمیداختهپرموضوعاینبررسیبهقسمتایندر

شورااینمصوباتبراعتبار،وپولشورایمصوباتبامخالفقوانینتصویبراهازتواندمی

 باشد؟داشتهنظارت

وداردرامسائلتمامیدرقانونگذاریحقاسالمیشورایمجلسگفت،بایدپاسخدر

نهادیهیچاست،شدهواگذارمجلسبهاساسیقانونتوسطواستذاتیحقاینچون

متعددقوانیناگرکهتوضیحاینبا.گرددآناعمالمانعیاکندسلبرامذکورحقتواندنمی

مغایردستپایینقانونکندمیایجابقوانینبندیطبقهکلیقاعدهباشند،عرضهمغیرو

قاعدهباشند،عرضهمومتعددنینقواچنانچهامّا.کندپیرویآنازونباشدباالدستقانون

اصوالًنتیجهدر2.نمایدمینسخراسابققانونضمناًیاصریحاًالحققانونکهاستآنکلی

اینصورتایندرکهبپردازدقانونگذاریبهبانکیوپولیمسائلزمینهدرتواندمیمجلس

 .باشدمیباراعتوپولشورایمصوبه(جزئییاکلی)نسخمعنایبهامر

 :گفتتوانمیاعتباروپولشورایوجودیفلسفهدرتأملاندکیبا

خصوصدرگیریتصمیمکهاستبودهایناعتباروپولشورایتأسیسازهدف-اول

 .شوداتخاذخبرگانازگروهیمشارکتبابانکیوپولیمسائل
                                                                                                                                                                                                     

انتقاداتفراوانیبهعملکردرئیسسابقبانکمرکزیدولتفعلیوگماردناشخاصفاقدصالحیتبه.9 برایمثال،
ای(داشت،وارداست.زتخصصحرفهویژهمعاونارزیویکهحتیسابقهبسیارکماجرایی)صرفنظرا

،چاپسوم)تهران:مجمععلمیفرهنگیمجد،قانوناساسیدرنظمحقوقیکنونی.امیرساعدوکیل،پوریاعسگری،2
 .429(ص9933
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ازدیگربرخیوخصوصیبخشقوه،سهنمایندگانازترکیبیاعتباروپولشورای-دوم

مورددرتاکندایجادرانظریوحدتتواندمیمذکورترکیب.استکشوراجراییمسئولین

اتفاقچنینحصولصورتدرصرفاًوشودگیریتصمیمتورمهمچونجدیوفراگیرمسائل

 9.شدخواهداجراییشدهگرفتهتصمیماتکهبودامیدوارتوانمینظری

.باشندمیبانکیوپولیمسائلبهآگاههمگیمختلف،هایبخشازمنتخبافراد-سوم

مسائلبهآگاهومختلفهایبخشازاقتصادیخبرگانازگروهیبینیپیشنتیجهدر

کردنتخصصیمعنایبهحوزهاینمسائلخصوصدرگیریتصمیمبرایبانکیوپولی

باشدمیبانکیوپولیزمینهدرسیاستگذاریوقانونگذاری حوزهکهاستحالیدراین.

آنانهمگیواستمختلفیومتفاوتمسائلدرمجلسنمایندگانآگاهیوتخصصی

ندارندآنهایپیچیدگیوبانکیوپولیمسائلازکافیاطالعات کهشودفرضاگرحتی.

ترکیبباقیاسقابلتعداداینباشندداشتهوجودهاکمیسیوندرهماقتصادیخبرهتعدادی

پولیقانوندرمجلسکهپذیرفتتوانمیمنطقیچهباعالوهبه.نیستنداعتباروپولشورای

ووقتصرفباشورااینوکندبینیپیشرااعتباروپولشورایهمچونشوراییبانکیو

نسخارمصوباتآنقانونوضعبامجدداًمجلسسپسکند،صادرمصوباتیفراوانهزینه

شورااینورودمیبینازاعتباروپولشورایوجودیفلسفهکاراینبارسدمینظربه!!کند

.داشتنخواهدکاربردیعمالً


 مجلس سیرئ نظارت -چهارم قسمت

مصوباتصدوربهاقدامخودقانونگذاریصالحیتراستایدراعتباروپولشورای

اختیاراتحدودازخروجیاقوانینبامغایرتدلیلبهاهآنازبرخیکهاستنمودهفراوانی

استکردهموظفرادولتاساسیقانون.استشدهابطالاداریعدالتدیوانتوسطقانونی،

تابرسانداسالمیشورایمجلسرئیساطالعبهاجرابرایابالغضمنراخودمصوبات

مصوباتکهامراینگرفتننظردرباباشند،نداشتهکشورعمومیمقرراتوقوانینبامغایرتی

آیاکهشودمیمطرحسؤالایندارندقراردولتیمقرراتجایگاهدراعتباروپولشورای

                                                                                                                                                                                                     

 .9(ص9933)تیر415،مجلهنامهاتاقبازرگانی،شماره«ضرورتاجتنابناپذیرکشور».شورایپولواعتبار؛9

 



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 111
 

 

مصوباتتانموداعمالنیزاعتباروپولشورایمصوباتبررامجلسرئیسنظارتتواننمی

راستاایندرشوند؟بررسیاتمقرروقوانینبامغایرتعدمحیثازاجراازپیشمذکور

اساسیقانوندر-اول:کههستندنهادهاییجزءوزیرانهیأتودولتنموداستداللتوانمی

مقرروظایفحیطهدرصرفاًوندارندعهدهبرقانونگذاریوظیفه-دوماند؛شدهبینیپیش

عاممعنایبه)نامهآیینصدوربهاقدام وضعاختیارصریحاًساسیاقانون-سومنمایند؛می(

استشناختهرسمیتبهنهاداینبرایرانامهآیین رئیسنظارتقانونگذاراین،وجودبا.

-9:اعتباروپولشورایکهاستحالیدراین.استدانستهالزمدولتمصوباتبررامجلس

این-2گیرد؛رارقنظارتتحتاولیطریقبهبایدلذاواستنشدهبینیپیشاساسیقانوندر

مهمیمسائلمذکورشورایقانونگذاریحیطه-9دارد؛برعهدهقانونگذاریوظیفهشورا

توانمینتیجهدر.دهدقرارتأثیرتحتراجامعهمختلفهایبخششدتبهتواندمیکهاست

اینوکردمالکاخذدولت،مصوباتبراسالمیشورایمجلسرئیسنظارتلزوماز

.دانستالزمنیزاعتباروپولشورایمصوباتبرارنظارت

 

 پول و اعتبار یبر مصوبات شورا یینظارت قضا -پ
قواعدواصولرعایتبرنظارتهدفباکهاستنظارتانواعازیکیقضایینظارت

دستگاهآیدیعملممحاکمبهیازسوعمومیکارگزاراناقداماتوتصمیماتبرحقوقی .

وس به پینهادهایلهقضا قانون در که خود به برمختلفهایراهازاند،شدهبینییشوابسته

جنبهتواندمینظارتاینهرچند.کندمینظارتهاآنکارکنانواداریهایدستگاهعملکرد

درعداشتهیمنفعلومورد یانواعنظارتازضمانتاجرایگرحالنسبتبهدینباشدامّا

اقدامبهصدوراحکامتخلف،اثباتصورتدرقضادستگاهکهچرا.استبرخورداریشتریب

مالزم اهدافویشرفتپدرجهارزیابیجهتیشترهابنظارتیرساکهی.درحالنمایدیاالجرا

عنوانبهکهاداریهایدستگاهازشهروندانشکایتبهجوابگوییتاروندیهابهکارمبرنامه

9.استشدهبینیپیشهاآنرایبمسلموقانونیحقیک



                                                                                                                                                                                                     

.491(ص9932،چاپچهاردهم)تهران:انتشاراتسمت،حقوقاداریچهرطباطباییمؤتمنی،.منو9
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 اداری عدالت دیوان طریق از نظارت -اول قسمت

قضاییهقوهعهدهبرراقوانیناجرایحسنبرنظارت956اصلسومبنددراساسیقانون

قوانینصحیحاجرایبرنظارتهمکهاستعاممفهومیکمذکورنظارت.استدادهقرار

عدمومقرراتوقوانینبامخالفتعدمبرنظارتهمو(کشورعالیدیوان)قضاییمراجعدر

9.شودمیشاملرا(921اصل)صالحیتازخروج

ازواحدهاایندرمستقرکارکنانواداریهایسازمانبرنظارتراستایدرقضاییهقوه

دادگستربردمیبهرهمختلفیابزارهای جمله: دیاز قضات، دادگاه، ،کشوریعالیوانو

پولیبرمصوباتشورایی.امّانظارتقضایعدالتاداریوانکلکشورودیسازمانبازرس

مفهوم به اعتبار قانونتشکیو در آیالتکه ذکرشدهیعدالتاداریواندیدادرسیینو

2قراردارد.یعدالتاداریواندیتاستصرفاًدرصالح

دیواندادرسیآیینوتشکیالتنقانو91مادهدراداریعدالتدیوانصالحیتحدود

استشدهبیاناداریعدالت بهرسیدگی»مذکوردیوانهایصالحیتازموردنخستین.

واحدهایاقداماتوتصمیماتازحقوقییاحقیقیاشخاصاعتراضاتوتظلماتوشکایات

وهاشهرداریودولتیهایشرکتومؤسساتوهاسازمانوهاخانهوزارتازاعمدولتی

.باشدمی«هاآنبهوابستهمؤسساتوانقالبنهادهایوتشکیالتواجتماعیتأمینسازمان

بههینبهایدگیرسیتصالح،92مادهدرقانونگذار یواندیعمومیأتموضوعرامنحصراً

مقررداشتهاست:92واگذارکردهاست.بنداولمادهیعدالتادار

هانامهآیینازحقوقییاحقیقیاشخاصاعتراضاتواتتظلمشکایات،بهرسیدگی-9»

کهمواردیدرغیردولتیعمومیمؤسساتوهاشهرداریودولتیمقرراتونظاماتسایرو

یاتجاوزیامربوطمرجعصالحیتعدمیاوقانونیاشرعبامغایرتعلتبهمذکورمقررات

وظایفیانجامازخوددارییامقرراتوانینقواجرایدرتخلفیااختیاراتازاستفادهسوء

                                                                                                                                                                                                     

شماره،خرداد،ماهنامهپژوهشملل،دوردوم،«مطالعهنظارتقضاییبرعملکرداجراییقوهمجریه».شعبانرحمانی،9
.11(،ص9916،)93
دارد:صاریدیوانعدالتاداریدرنظارتقضاییمقررمیقانوناساسیدرراستایاستقرارصالحیتانح929.اصل2
یاآیینبه» هایدولتیواحقاقنامهمنظوررسیدگیبهشکایات،تظلماتواعتراضاتمردمنسبتبهمأمورینیاواحدها

اینعملهگردد.حدوداختیاراتونحوها،دیوانیبهنامعدالتاداریزیرنظررئیسقوهقضائیهتأسیسمیحقوقآن
 .«کنددیوانراقانونتعیینمی
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است.یعمومیاتباه«شودمیاشخاصحقوقتضییعموجبکه

دعوایاینبهرسیدگیجهتصالحمرجعتنهااداریعدالتدیوانعمومیهیأتلذا

درنظامواضعمرجعاختیاراتحدودازخارجوغیرشرعیغیرقانونی،دولتیمصوباتابطال

ازمصوبهرایقسمتیاتمامتواندیم92ماده9بندیاجرایاستکهدرراستانیراایحقوق

.یدابطالنما

 
 قضایی محاکم عام نظارت -دوم قسمت

وهانامهتصویباجرایازمکلفندهادادگاهقضات»اساسیقانون921اصلمطابق

قوهاختیاراتحدودازخارجیااسالمیمقرراتوقوانینبامخالفکهدولتیهاینامهآیین

عدالتدیوانازرامقرراتاینگونهابطالتواندمیهرکسوکنندخودداریاستمجریه

ایمصوبهشودمتوجهدعوا،بهرسیدگیمقامدرقاضیچنانچهنتیجه،در.«کندتقاضااداری

تصویبمرجعصالحیتحدودازخارجیابودهقانونبامغایرطرفین،ازیکیاستنادمورد

ازقضا،مقامدراستمکلفبلکهدارد،اختیارتنهانهقاضیاصل،اینبامطابقاست،کننده

.نمایدامتناعآناجرای

مشمولکنند،عادیبرخوردمیمغایرقانونبامصوبهکهقضاتبههنگامینیست،شکی

آیا«اسالمیمقرراتوینقوان»عبارتبهتوجهباامّا.گیرندمیقراراصلایندرمقررتکلیف

اصولازاصلیخالفرااعتباروپولشورایمصوبهدادرسی،حیندرقاضیکههنگامیبه

اصلدرمذکورتکلیفمشمولهمبازدهد،تشخیصشرعیموازینبامغایریااساسیقانون

مافوق،قانونزامادونقانونبودنتابعاصلبامطابقخیر؟یاگیردمیقراراساسیقانون921

اعتباروارزشدارایباشندمغایراساسیقانوناصولبااعتباروپولشورایمصوباتچنانچه

حققاضیدهندمیدستازراخودحقوقیارزشاینکهبهتوجهباوبودنخواهندحقوقی

نشدهقائلاعتباروپولشورایمصوباتبرایشأنیچنانقانونچراکه.نداردراهاآنبهاستناد

 !بماندباقیاستنادقابلوباشداساسیقانونبامغایربتواندکهاست

مغایرتتشخیصجهتمرجعیکهاستاینداردوجودخصوصایندرکهمشکلی

نیزقضاتواستنگرفتهقراربینیپیشمورداساسیقانونبااعتباروپولشورایمصوبات
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ندباشنمیاختیاریچنیندارایشخصاً جهتمرجعتنهارانگهبانشورایاساسیقانون.

صالحیتاینواستکردهمعرفیاساسیقانوناصولباقوانیننبودنیابودنمغایرتشخیص

اصلدومقسمتموجببه)دولتمصوباتو(مجلسمصوب)عادیقوانینبهصراحتاًرا

35 استنمودهمحدود( قانونیمستندهیچباراعتوپولشورایمصوباتمورددرولی.

 .استنشدهبینیپیش

بااعتباروپولشورایمصوبهمغایرتمتوجهکهصورتیدرتنهاقضاترسدمینظربه

رانگهبانشوراینظروکردهاستعالمراموضوعتادارنداختیارشوند،اساسیقانوناصول

شوندجویا استاالتباعالزمقضاتبراینگهبانشوراینظر. قضاتخوداینکهعلت.

گیرند،قراراساسیقانوناصولباقواعدوضوابطمغایرتتشخیصمرجعشخصاًتوانندنمی

ازجلوگیریهمچونهاییبهانهبهتوسلباقضاتداردامکانکهاستدلیلاینبهشاید

کهنندکخودداریضوابطوقواعدازبرخیبهاستنادواجراازاساسیقانوناصولبهتجاوز

 9.استحقوقیمنطقخالفامراین

شرعیموازینبااعتباروپولشورایمصوبهمغایرتصورتدردادگاهتکلیفمورددر

درنیزاعتباروپولشورایمصوباتخصوصدرمغایرتنوعاینتشخیصمرجعگفتباید

استنشدهبینیپیشمقرراتوقوانینازیکهیچ ایندرهباننگشورایصالحیتدرباره.

 :اندکردهذکراحتمالسهمورد

بلکهنمایدبررسیرامصوباتقبیلایننیستمکلفتنهانهنگهبانشورای-اولاحتمال

وجوددلیلیاعتباروپولشورایمصوباتدربارهنگهبانشورایاظهارنظرصالحیتدرباره

 .نداردحقیچنیننگهبانشوراینتیجهدرندارد،

رااعتباروپولشورایمصوباتمورددراظهارنظرصالحیتنگهبانشورای-دوماحتمال

کهمطلبینهایتاساسیقانونچهارماصلازچراکه.نداردتکلیفیموردایندرامّاداراست

وقوانینمغایرتخصوصدراظهارنظرصالحیتنگهبانشورایکهاستاینشودمیفهمیده

دلیلنیازمنداظهارنظربهشورااینبودنمکلفولیداردراعشرواساسیقانونبامقررات

قانوندردلیلیچنینوزیران،هیاتواسالمیشورایمجلسمصوباتدربارهجزکهباشدمی
                                                                                                                                                                                                     

پایان9 ایران، حقوقی نظام در آن مصوبات و فرهنگی انقالب عالی شورای جایگاه بررسی رنگریز، شعبانعلی نامه.
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 .نداردوجوداساسی

نیزمکلفبلکهدارد،صالحیتخصوصایندرتنهانهنگهبانشورای-سوماحتمال

 .باشدمی

نظربهسازگارتراساسی،قانونبرحاکمروحوهدفبااخیرنظرفوق،نظراتمیاناز

رسدمی وشرعیقوانینبامغایرایمصوبههیچکهاستبودهاینگذارقانونمقصودزیرا.

پاسدارینیزنگهبانشوراییوجودفلسفهاصوالًونیایددراجرامرحلهبهاساسیقانوناصول

9.باشدمیاسالماحکاموسیاساقانوناصولازحفاظتو



 مقررات و قوانین سایر با تعارض و صالحیت قلمرو از اعتبار و پول شورای خروج .8

  اساسی قانون با اعتبار و پول شورای مصوبات تعارض -الف

قواعدانگریبودولتوملتنیبثاقیمواقعدرکهیاساسقانونیکشورهردرشکبدون»

ازاستیفردیهایآزادوحقوقومملکتیقواتیالحصوحکومتاساسبرحاکم

وحکومتاساسینگهداربخاطرآزادیهاحکومتشتریبدرواستبرخوردارییباالتیموقع

احترامیاساسنیقوانیبرااست،ملتوآنهانیبرابطهکهیمانیپبههادولتتجاوزازیریجلوگ

2.«باشندیجاوزبهاصولومقرراتآنهامتعدموحفظمراقبوقائلندیخاصتیثیحو

میحرازحراستوحفظمسئلهدودرمصوباتونیقوانهیکلبرنظارتفلسفهماکشوردر

نگهبانیشوراعهدهبرفهیوظنیاکهاستیعیطبواستنهفتهیاساسقانوناصولوعتیشر

مصوباتخصوصدریحت.کنداعمالرانظارتنیامجلسمصوباتخصوصدرکهاست

وهشتمیکصدوسیاصلبرابر.شودیماعمالمقننهقوهتوسطیقانوننظارتزینرانیوزاتیه

تنظیموقوانیناجرایتأمینواداریوظایفانجامبرای تواندیمرانیوزأتیه،یاساسقانون

نامهآیینونامهتصویبوضعبهاداریهایسازمان اما تحتزینمصوباتنیهمبپردازد،

9.داردقراریخاصقیطرباالبتهمجلسنظارت

نداردوجودبیتصوازپسوشیپینظارتاعتباروپولیشورامصوباتخصوصدراما
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دینبااستیهیبد.استمحتمل(شرعو)یاساسقانونبافوقمصوباترتیمغااحتماللذاو

وباشدداشتهاحاطهشرعویاساسقانونلاصوتمامبهتاداشتتوقعییشورانیچناز

است،دهیرسزیننگهبانیشورایابیارزموردکهمجلسمصوبقانونهمسنگیقواعد

قیتطبیبرایفقهاییحقوقتهیکمشورا،یفعلساختارازکیچیهدرنکهیاضمن.دینماوضع

استنشدهینیبشیپشرعویاساسقانونباشورامصوبات یمقرراتوضعامکانرونیااز.

داردوجودشرعاییاساسقانونخالف االطالق،یعلنگهبانیشورارسد،یمبنظراگرچه.

خالفبریامصوبهکهیصورتدروداردراکشورمصوباتونیقوانیتمامبرنظارتحق

دینمایریجلوگدیباآناتیحادامهازباشد،انورشرعاییاساسقانون نیاعمل،درلکن.

9.شودینمانجاممذکوریشورامصوباتبهنسبتنظارت

لحاظازاعتباروپولشورایمصوباتحقوقی،قواعدمراتبسلسلهدرکهشدگفته

مصوباتیجه.درنتباشندمیدولتیمقرراتعرضهمواندقرارگرفتهیینیپامرتبهدرجایگاه

سلسلهرأسدروباشدمیبرترقانونکهاساسینونقابامغایرتینبایدوتوانندنمیشوراینا

پولشورایمصوباتبینمغایرتیکهصورتیدر.باشندداشتهدارد،قرارحقوقیقواعدمراتب

دستازراخوداعتباروارزشمذکورمصوباتآید،وجودبهاساسیقانونواعتبارو

پولویحالصرفالزامشوراینبااقابلابطالخواهندبود.صالحیودرمراجعذدهندمی

سا و قانونگذاریراعتبار تبعیمراجع اساسیتبه قانون چارچوبیاز مقرراتدر وضع و

لذاضرورسلسلهینضامنحفظاتواندینمی،قانون یاستکهسازوکارخاصیمراتبباشد.

لحاظشود.یقانوناساسیبرتریترعاینوتضمیننظارتبرقوانیبرا

پولیمصوباتشورایتجهتنظارتبرتبعیمرجعخاصییندرتعقوانینصراحتدمع
قانوناساس یبرایعدالتاداریواندیتشدهاستدرخصوصصالحموجبی،واعتباربا

قانوناساسیاعمالادارتنظارتبرمطابق وجودمتفاوتبهیدگاهحقوقداناندودبینی،با

اجراییدرابطالمصوباتیعدالتاداریواندیتفقصالحموایصورتکهبرخین.بدیدآ
 .اندکردهذکرنیزرادالیلیهریکوهستندامراینمخالفبرخیواساسیقانونبامغایر

مراجعهحالاینبا اساسمغایرتدهدمینشاناداریعدالتدیوانآرایبه قانون یبا
دبودهییموجباتنظارتقضاازیکیهمواره مصوباتمیانمغایرتیچنانچهیجهرنتاست.
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رامصوباتاینابطالتواندمیهرکسیباشد،داشتهوجوداساسیقانونواعتباروپولشورای
کندتقاضااداریعدالتدیواناز قانونتفسیربهمنجرموضوعاینبررسیکهآنجاازاما.

قضاتدشودمیاساسی ایتصالحیوانو در موردیناظهارنظر را موضوع ندارند، ازرا
کنندمیاستعالمنگهبانشورای اساسیقانونمغایررامصوبهنگهبانشورایفقهایچنانچه.

راابطالکند.یرمصوبهمغاتواندیمامر،ایناحرازبادیواندادند،تشخیص


 شرع احکام با اعتبار و پول شورای مصوبات تعارض -ب

کشورحقوقینظامدراسالمیموازینکهجایگاهیوشیعهمذهبواسالمدینرسمیت

داردمیمقررکهاستشدهگرجلوهاساسیقانونچهارماصلدردارد، وینقوانکلیه»:

بریدباهاینایروغیاسیسی،نظامی،فرهنگی،اداری،اقتصادی،مالیی،جزای،مقرراتمدن

باشداسالمیموازیناساس وقوانینواساسیقانوناصولهمهعمومیااطالقبراصلاین.

 «نگهباناست.یشورایفقهاعهدهبرامراینتشخیصواستحاکمدیگرمقررات

وقوانینتانیستندبرخوردارخاصیجایگاهازشرعموازینحقوقیقواعدمراتبسلسلهدر

وپایهکهامراینرفتنگنظردرباامابدانیمشرعموازینواحکامتابعراآنمادونمقررات

لزومودادقرارشرعاحکامبراسالمیجمهورینظامدراساسیقانونحتیقوانینکلیهاساس

شدهبینییشآمرهپقاعدهیکعنوانبهاساسیقانونچهارماصلدرصراحتاًشرعبامطابقت

لذاداند،یمینواناصولوقهمهعمومیااطالقبرحاکمرااصلایناساسیقانونواست

 9.باشدشرعیموازینمغایراعتباروپولشورایمصوباتنباید

طرگفتهپیشمطالبهمانندنیزشرعبافوقمصوباتمغایرتعدمبررسی یواندیقاز

میعدالتادار شودیانجام مصوباتبرنظارتاعمالراستایدرنیزیعدالتاداردیوان.

بهیرازاست،نگهبانشورایفقهاینظرتابعشرعبامغایرتعدمظلحاازاعتباروپولشورای

شرع،باکشورعمومیمقرراتوقوانینمطابقتتشخیصاساسی،قانونچهارماصلموجب

دادرسییینوآیالتقانونتشک32مادهعالوه،به.داردقرارنگهبانشورایفقهایعهدهبه

شرعیموازینبامغایرتلحاظبهایمصوبهکهصورتیرد»:داردمیبیاناداریعدالتدیوان
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شودمیارسالنگهبانشورایبهاظهارنظرجهتموضوعباشد،مطرحرسیدگیبرای نظر.

.«استاالتباعالزمعمومیهیأتبراینگهبانشورایفقهای


 مجلس قانون با اعتبار و پول شورای مصوبات تعارض -پ

یکعنوانبه»عادیقوانینبادولتیمقرراتسایروعتباراوپولشورایمصوباتتعارض

مخالف»،«قانونخالف»،«قانونیوجاهتفاقد»نظیرمتعددیومختلفتعابیرباوکلیاصل

عمومیهیاتآرایهمهدرتقریباً،«قانونیاعتبارفقدان»و«بودنقانونیموازینواصول

صادراداریمقاماتاعمالوتصمیماتابطالحکمصدورمقامدرکهاداریعدالتدیوان

 9.«استنمودهبیانمختلفیطرقبهراآنرعایتوگردیدهمنعکساست،شده

منتخبنمایندگانعنوانبهمقننهقوهمصوباتکهاستاینقانونحاکمیتاصلاقتضای

ضمناًیاصریحاًبایدناعتباروپولشورایمصوباتروایناز.بمانداماندرتعرضیهرازمردم

تاییدراامرایننیزاداریعدالتدیوانرویه2.باشندمقننهدفوقانونروحیامنطقمخالف

اعتباروپولشورایمصوبهتجاری،هایبانکنمونهاساسنامهمصوبهدرمثال،طوربه.کندمی

.بودکردهنقضراتجارتقانونازفراوانیمواد

حوزهایناصلیقوانینجزءواستمجلسمصوبتجارتقانونهاینکبهتوجهبا

9.کردصادررامذکورمصوبهاجرایتوقفدستوراداریعدالتدیوانشود،میمحسوب

جاری،حسابدستورالعملعنوانتحتایمصوبهدراعتباروپولشورایهمچنین

منجرنهایتاًکهباشدمیکچصدورقانونمغایرآنموادبرخیکهاستنمودهوضعمقرراتی

                                                                                                                                                                                                     

مهدی9 . علیمشهدی، عدالتاداریهداوند، دیوان آراء پرتو انتشاراتاصولحقوقاداریدر )تهران: چاپدوم ،
.31(ص9919خرسندی،

.449(ص9922)تهران:نشرشهریار،نظارتقضاییبراعمالدولتدردیوانعدالتاداری.سیدنصراهللصدرالحفاظی،2
ارپسازگذشتمدتکوتاهیازصدوردستورموقتهیاتعمومیدیوان.الزمبهذکراستکهشورایپولواعتب9

قانونپولیوبانکی،91عدالتاداریمبنیبرتوقفمصوبهموردبحث،بهاستناداختیاراتمقرردربندهایج،دوهماده
 تأسیسوادارهمؤسساتاعتباریغیردولتیموضوعتصویبآیین21ماده هیأتوزیران،4/99/19نامهمورخنامهنحوه
 میزانونحوهآیین91ماده موضوعتصویبدریافتحقعضویتدرصندوقضمانتسپردهنامه 2/5/12نامهمورخها

هایتجاریغیردولتیومؤسساتاعتباریغیربانکیرادرهایپسازآن،اساسنامهنمونهبانکهیأتوزیرانواصالحیه
جددقراردادوتوسطبخشنامهبانکمرکزیبهشبکهبانکیابالغنمود.ایندرحالیایموردتصویبمقالبمجموعه

بهحالحکمتازه ایناقداماستکهدیوانعدالتاداریتا نتیجه در است. ایدرخصوصاینبخشنامهصادرنکرده
 شود.بمیشورایپولواعتبارعالوهبرنادیدهگرفتنحکمقضاییبهنوعیدورزدنقانونمحسو
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درراگردیددیوانسویازدستورالعملاینابطالبه یعدالتاداریواندیعمومیاتهی.

 است: »آمده ماده با اصالح29مطابق چک، صدور یقانون بانک9939سال مکلف، ها

کهبیاشخاصیجاریهاحسابیهاندکلشده وبارچکبالمحلصادرکردهیکازیشرا

هاحسابشدهباشدرابستهوتاسهسالبهنامآنیمنتهیفرخواستهابهصدورکآنیبتعق

یدستورالعملحسابجار21وماده93ماده6دربندینکهبازنکنند.نظربهایگریدیجار

نشده،یتقانونمذکوررعا29مندرجدرمادهیودپولواعتبار،قیشورا6/9/9919مصوب

دا آنبلکه شمول منه توسعه بنابرایافتهها یناست، 6بند 93ماده ماده مورد21و مصوبه

بند 9اعتراضمستندبه 92ماده ماده آیالتقانونتشک33و عدالتیواندیدادرسیینو

9.«شودیابطالم9912مصوبیادار

اجراییدستورالعمل2/1/9919مورخ9959جلسهدراعتباروپولشورایدیگر،مثال

قبولقابلوثایقازراسفتهیعنیتجاریاسنادازیکیونمودتصویباسنادیاعتباربرای

بامغایرکهدادتغییراستصناعومرابحهبهجعالهازراعقدنوععالوه،به.کردحذفهابانک

بوداینکوترمزواسنادیاعتبارمتحدالشکلمقررات بهوثیقهعنوانبهسفتهحذفاگرچه.

عقد،نوعتغییرخصوصدراماباشد،منطقیتوجیهدارایتواندمیآنذاتیاعتبارعدمجهت

استناسازگاراعتباریاسنادمقرراتباوتردیدمحلموضوع موجباقداماینچنینهم.

شدنتنگترمثابهبهاقداماینبرخی،تعبیربهحتیکهگردیداقتصادیفعاالنبرایمشکالتی

2.گردیدتلقیدشمنمحاصرهوتحریمحلقه

اعتراضموردچندهرکهکرداشارهشورادیگرمصوبهیکبهتوانمیدیگرمثالیدریا

شورااختیاراتازخارجولینگرفتقراراداریعدالتدیواندررسیدگیموردمـآالًو

بودشدهوضع اجازهمرکزیبانکبهتوسعه،پنجمبرنامهقانون39مادهالفبندموجببه.

نسبتدولتیایتوسعهزیربناییهایپروژهمالیتامینجهتبرنامهطولدرکهبودشدهداده

روایناز.کنداقدامالمللیبینبازارهایدراسالمیصکوکانواعومشارکتاوراقانتشاربه

اینرئیسمشخصاًومرکزیبانکبه9919و9931،9911هایسالطیاعتباروپولشورای

کنداوراقانتشاربهاقدامپولیسیاستاعمالبرایداداجازهبانک :قبیلازانتشارشرایط.
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شودتعیینایشانسویازنیزجریمهسررسید،سود،نرخسقف،تعیین اعطایازصرفنظر.

انتشاراجازهدرشورااقداماست،تأملمحلکهمرکزیبانکرئیسبهگستردهاختیارات

تامینبرایتنهااجازهاینچهاست،اعطاییاختیاربرخالفپولیسیاستاعمالدرراقاو

گذرانسرمایهرغبتعدمجملهازمختلفعللبهتابودشدهبینیپیشدولتیهایپروژهمالی

ونگرددمتوقفنیازموردمالیمنابعکسریعلتبهدولترسانیخدماتخصوصی،بخش

9.شدنمیشاملرامطلقنحوبهمشارکتاوراقصدوربرایونیقاناختیاراینلذا

 

 گیری نتیجه

برابراصلتفکیوبانکیحوزهپولمسئوالنازبرخیاعتقادبرخالف ویککشور، قوا

یبرخ قانون اصول سطحاعتباروپولشورایمصوباتاساسی،از قانونازتریینپایدر

محدودقانونگذاری،شبهنهادیندارندولذامصوباتارقرایمقرراتدولتیفودرردمجلس

یاتجارتقانونمانندیاسالمیمصوباتمجلسشورامخالفتواندنمیکهاستالزاماتیبه

مصوباتازبعدیاقبلمجلسقانونکهکندنمیتفاوتیوباشدکشوربانکیوپولیقانون

حوزهدودرپولواعتبارعمدتاًیشوراتیماباشد.قلمروتصمیدهرسیببهتصوفوقشورای

استگذاریمقرراتوگذاریسیاست صدوردراعتباروپولشورایچنانچهنتیجهدرو

قانونبامغایرتیآنمصوباتیاشودخارجقانونیمقرراختیاراتحدودازخودمصوبات

همچونحقوقیلممساصولازبرخییاباشندداشتهشرعاحکامیامجلسقوانیناساسی،

کند،نقضراامثالهمومقرراتوقوانیننشدنماسبقبهعطفاشخاص،مکتسبهحقوق

مکلفندمالیموسساتوها.اگرچهبانکدهندمیدستازراخوداعتبارنهاد،اینمصوبات

اصلبرابرونداردوجودمحاکمبرایالزاماینولینماینداجرارانهاداینمصوبات

فوقشورایمصوباتارزیابیوظیفهقضایی،رسیدگیدرمحاکمی،قانوناساسهفتادیکصدو

 و دارند برعهده مجلسقانونمصوبیااساسیقانوناصولیرمغاکهمصوباتیبهنبایدرا

یبترتباشند،یم و دهند تواندمیشخصیهرمآالًاثر اینگونهابطال دیوانازمصوباترا

                                                                                                                                                                                                     

هایتبانکیبدونربادرکشورطیسالگذاریپولیباقوانینوعملیاپرگلعلیمردانی،تطابقسیاست»ی،.حسنسبحان9
 .69-64(،صص9915،)36شمارهتابستانهمجلسوراهبرد،،فصلنام«19-69
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.نمایددرخواستاداریعدالت
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