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یخ:  بسمه تعالی  21/8/98اتر
 142/338/2/9832/140شماره :

 پیوست: 
 

 جناب آاقی جمشیدی
 اه و موسسات اعتباری خصوصیدبیر محترم کانون بانک

ام؛ احتر  با سالم و 
هـاي فعاليت با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ رونق توليد و امنيت اقتصادي و تداوم

ت ها و اقـدامااقتصادي واحدهاي توليدي و به منظور جلوگيري از اخالل در نظام اقتصادي با تعطيلی کارخانـه

هاي مشـروع، بـا گذاريت از سـرمايهها و واحدهاي صـنعتی و صـيانها در ممانعت از حق شرکتاتخاذي بانک

ت است، لـذا ين مرهونه داراي حق اولويعقانون مدنی که به موجب آن مرتهن نسبت به « 780»استناد به ماده 

ی رسمی در صورتی که محل اجراي طرح جزو وثايق رهنی بانک باشد و ميزان ارزش آن براساس نظر کارشناس

ف توليـد( کفـا عناس توسط نماينـده سـتاد تسـهيل و رفـع موانـدادگستري )در صورت اختالف، تعيين کارش

هـا و مؤسسـات بانکهاي شرکت و واحد توليدي به بانک يا مؤسسه مالی و اعتباري را بکند، پرداخت بدهی

لويت در و در صورت رضايت بدهکار اومالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته 

 اقدام اجرايی با محل طرح خواهد بود.صدور اجراييه و 
ها و ساير مؤسسات ها و دستگاهاز سوي ديگر به استناد ماده واحد قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکی به بانک

رضـايت »طـرح منـوط اسـت بـه  اخذ وثيقه ملکی خـارج از محـل، 27/3/1380هاي دولتی مصوب و شرکت
ده تنظـيم غير از محل طرح که بدون اخذ رضايت از تسهيالت گيرن و اسناد ترهين تنظيمی« تسهيالت گيرنده

 .باشدگرديده غيرنافذ می
رخ بازدهی از طرفی براساس تبصره يک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهيالت بانکی متناسب با ن

توانـد از نمی هـابانک ،در عقود امور مشارکت براي توليـد 31/2/1385دي مصوب هاي مختلف اقتصادر بخش
ها و مؤسسات مالی وثيقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثايق ترهينی خارج از طرح توسط بانک ،شريک

دي تواند موجب اخالل در نظم و امنيـت اقتصـاو اعتباري از تسهيالت گيرنده اقدامی برخالف قانون بوده و می
 باشد و مشمول ضمانت اجراهاي قانون خواهد بود.
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یخ:  بسمه تعالی  21/8/98اتر
 142/338/2/9832/140شماره :

 پیوست: 
 

 دادگستري همچنين در صورتی که ارزش وثايق ترهينی نزد بانک يا مؤسسه مالی و اعتباري طبق نظر کارشناس رسمی
اس أييـد کارشـنتکشور و مـورد کفاف بازپرداخت و تسويه بدهی به ميزان مبلغ اعالمی بانک که مطابق با قوانين آمره 

نسبت  ها و مؤسسات مالی و اعتباري حق ندارندبانکباشد؛  رسمی دادگستري در امور بانکی يا حسابداري است را داشته
چک به آنها خودداري نمايند و يا ها و واحدهاي توليدي اقدام نموده و يا از ارايه دستههاي جاري شرکتبه انسداد حساب

، از ايـن رابطـه. بديهی است هـر نـوع اقـدام در ر نمايندالخروجی مديران واحدهاي مذکواينکه اقدام به جلب يا ممنوع
 هد داشت:مصاديق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادي مشروع افراد بوده و تعقيب کيفري متخلف را در پی خوا

 64ماره و همچنين براساس دادنامه ش 2/7/1373رياست جمهوري مورخ  10264با استناد به بخشنامه شماره 
-98/158716مه بانـک مرکـزي بـه شـماره و بخشـنا 2/1/1398هيأت عمومی ديـوان عـدالت اداري مـورخ 

، ها و مؤسسات مالی و اعتباري در مورد تسهيالتی که وثايق ترهين آنها با اولويت محل طرحِبانک، 10/5/1398
ی امات تأمينکفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهيالت مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقيم به ضامنين و اقد

را  اي )چک، سفته و ...( را نداشته و ملزم هستند طلب خـودنسبت به اسناد ذمه و ترهينی عليه ضامن و اقدام
نظـيم ابتدا از محل وثايق ترهينی محـل طـرح تسـويه نماينـد و تنهـا در صـورت اتمـام عمليـات اجرايـی و ت

مجلس مزايده و عدم کفايت ارزش وثايق بابت تسويه مابقی طلـب تسـويه نشـده خـود حـق رجـوع بـه صورت
 را براساس قرارداد اوليه خواهند داشت. ضامنين

م الـزام سـپردن ق.م و ماده واحده قانون عد« 780»ق.آ.د.ك. و « 290»عليهذا با استناد به مانحن فيه و مواد 
و مـاده واحـد  27/3/1380هاي دولتـی مصـوب ها و ساير مؤسسات و شرکتها و دستگاهوثيقه ملکی به بانک

هاي مختلف اقتصـادي مصـوب هيالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشقانون منطقی کردن نرخ سود تس
ومی هيأت عم 64و دادنامه شمارة  2/7/1373رياست جمهوري مورخ  10264و بخشنامه شماره  31/2/1385

ايسته ، ش10/5/1398-98/158716و بخشنامه بانک مرکزي به شماره  20/1/1398ديوان عدالتِ اداري مورخ 
هاي کيفري نسبت به اجراي موارد مارالذکر اقدام و دستورات مقام قضايی مشمول ضمانت اجرا است به فوريت
 98-2ق.م.ا. بخش تعزيرات خواهند بود.ر/م« 576»و « 570»مندرج در مواد 

 سعید عمرانی


