
 
  بانکی-های پولی پژوهشفصلنامه 

  ۱۳۹۳ پاییز، ۲۱شماره  هفتم،سال 
  ۴۴۱-۴۲۵صفحات 

  یاختالفات بانک وفصل حلدر  ینقش بانک مرکز
  *مصطفی السان

  ۲۶/۱۱/۱۳۹۳تاریخ پذیرش:   ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تاریخ دریافت:

  چکیده
دچار اختالف  یا با بانک مرکزیگر یدی ممکن است با یکو اعتبار یو مؤسسات مال ها بانک

ق محاکم یبوده و از طر ی، اصوالً تابع قواعد عمومین اختالفاتیچن وفصل حلشوند. 
ح یصر طور به ی، در مواردیبه موجب مقررات بانک حال، نی. بااشود انجام می یدادگستر

 یجامع برا سازوکار یواگذار شده است. طراح یبه بانک مرکز یاختالفات بانک وفصل حل
همان  یتواند دارا یم یق بانک مرکزیاز طر ها بانکاز اختالفات  یاقسام مشخص وفصل حل
ی اختالفات مطرح شده است. ردولتیغ یدگیرس یو در عمل، برا نظریهباشد که در  ییایمزا
اختصاص  یاختالفات بانک وفصل حلدر  ینقش بانک مرکز یرو، مقاله حاضر به بررس نیااز

  دارد.

  ی، داوریردولتیغ یها وهیشمقررات بانکی، : های کلیدی واژه
   JEL: K19 ،K22 ،K41بندی  طبقه

                                                                                                                                
  m_elsan@sbu.ac.ir ؛استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی *
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  مقدمه ۱
 یل مختلف و راهکارهایتواند دال یم یو اعتبار یو مؤسسات مال ها بانکان یاختالفات م

ا یرا بسته به موضوع اختالف  یگوناگون یهاسازوکارتوان  یعالوه، م داشته باشد. به یمتفاوت
ن است که بانک یشود ا یم یبررس ن مقالهیکرد. آنچه در ا یمعرف وفصل حل ین آن برایطرف
دارد و در  یاختالفات بانک وفصل حلدر  ی، بر اساس مقررات موجود، چه نقشیمرکز
دن یرس یهاسازوکارتواند داشته باشد و  ین خصوص میدر ا یگاهیت مطلوب، چه جایوضع
  ست.یگاه چین جایبه ا

ت بانک یموقع ،۲در پنج بخش تهیه شده است. پس از مقدمه و در بخش مقاله حاضر 
بانک  ینقش فعل به توضیح ۳شود. بخش  بحث میاختالفات  وفصل حلدر نظام  یمرکز
گاه مطلوب بانک یجابه بررسی  ۴بخش  و پردازد می یاختالفات بانک وفصل حلدر  یمرکز
  کند. گیری می نتیجههم  ۵اختصاص دارد. بخش  یاختالفات بانک وفصل حلدر  یمرکز

  اختالفات وفصل حلدر نظام  یت بانک مرکزیموقع ۲
توان با در نظر گرفتن  یجمله مرا از یاختالفات بانک وفصل حلدر نظام  یگاه بانک مرکزیجا
د توجه داشت که بانک ین نهاد برعهده دارد، مشخص کرد. بایکه ا یفیارات و وظایاخت
 یمحسوب شده و ناظر اصل یو ارز یدر امور پول گذار سیاست یاصل یاز نهادها یکی، یمرکز

 یقین و مقررات مختلف، مصادین، در قوانید. همچنیآ یم شمار به یو بانک یپول های فعالیت
ذکر شده که در مورد آنها، نظر بانک  یا با بانک مرکزی یکدیگربا  ها بانکان یاز اختالف م

  ن اختالف باشد.یاز طرف یکی یاگر بانک مرکز یحت ،االتباع است الزم ها بانک یبرا یمرکز
نده نظم و منافع ینما یشود که بانک مرکز یه میاز آن جهت توج ازجملهگاه، ین جایا
ملزم  ها بانکد یل، قاعدتًا باین دلید و به همیآ یم شمار به یو بانک یدر نظام پول یعموم

 د توجه داشت کهیت کنند. بای، تبعکند می یمعرف یکه بانک مرکز سازوکاریباشند که از هر 
  شود. یرو م هاختالفات با دو اشکال عمده روب وفصل حلدر حوزه  یلین تحلیچن

ف یبه تظلمات از وظا یدگیو رس ی، دادگسترینکه، به موجب قانون اساسیاشکال اول ا
 یک قوا، قاعدتًا قابل واگذاریشود و با توجه به اصل تفک یه محسوب میقوه قضائ یانحصار

ابد که به ی یارتباط م یبودن دادگستر یوم، با اصل قانونست. اشکال دیگر نید یبه نهادها
باشد،  یدر موارد خاص یاختالفات بانک وفصل حلمجاز به  یاگر بانک مرکز یموجب آن، حت

ا یضابطه  یب یها ینه تواند به امرو یت کند و نمین و مقررات را رعاین اقدام، قوانید در ایبا
  آورد. یرو یرقانونیغ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 17

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-318-fa.html


  ۴۲۷ یوفصل اختالفات بانک در حل ینقش بانک مرکز 
 

 

بودن  یاصل قانون«، با در نظر گرفتن درواقعتوان پاسخ داد.  یبه اشکال دوم، نم
ن نهاد ملزم به یشود، ا یاجرا م نیز یکه در مورد بانک مرکز» یو حکومت یعموم ینهادها
اختالفات  وفصل حلحوزه  ازجمله، ین الزامی. چناستت از قانون (در مفهوم عام آن) یتبع

  شود. یرا هم شامل م
ق یاختالفات از طر وفصل حل یبرا سازوکاره یح داد که اراید توضیادر مورد اشکال اول ب

ت یدخالت در حوزه صالح یهرگز به معنا ،یتوسط بانک مرکز ازجمله، ینظام بانک
ست. یک قوا نیبرخالف اصل تفک ن قوه،یت ایا محدودکردن صالحیه یقوه قضائ یانحصار
 یردولتیغ سازوکارتوافق بر  یاختالفات، ناف وفصل حله در یت قوه قضائیقت، صالحیدرحق
 نیز یمدن ین دادرسییگونه که در قانون آ ست. همانین نیمع یبه دعاو یدگیرس یبرا
ت یبه مخاصمات به رسم یردولتیدادن غ انیپا یبرا یسازش و داور نظیر ییها وهیش

  شناخته شده است.

  یاختالفات بانک وفصل حلدر  یبانک مرکز ینقش فعل ۳
 ها بانکاختالفات مرتبط با  وفصل حلکشورمان در  ی، نقش بانک مرکزیط فعلیشرا در
ر را یق زین و مقررات مصادیقوان یمبهم است. با بررس یار محدود و از جهات متعددیبس
  افت.یتوان  یم یاختالفات بانک وفصل حلنقش بانک مذکور در  یبرا

  اببه اختالفات شت یدگیدر رس ینقش بانک مرکز ۱ . ۳
، ۵۴ تا ۵۲(شتاب)، ضمن مواد  یکن بانیه تبادل اطالعات بکمقررات حاکم بر مرکز شب

مواد  یشتاب مقرر داشته است. بررس یان اعضایاختالفات م وفصل حل یرا برا ینیمواز
شود. بر  یانجام م یت بانک مرکزیبه اختالفات با محور یدگیدهد که رس یمذکور نشان م

ف مرکز شتاب، چنانچه یطه وظایان اعضا در حیبروز اختالف مهنگام  به«، ۵۲طبق ماده 
خود را  ید دعوایند، باینما وفصل حلق مذاکره یآمده را از طر شیاعضا نتوانند اختالف پ
طرح اختالف در مرکز  ین، دو شرط مهم برایبنابرا». ندیم نمایکتبًا به مرکز شتاب تسل

ف مرکز شتاب یطه وظایم در حیمستق طور بهد اختالف ینکه، بایکم ایشتاب وجود دارد: 
ر از مرکز یپرداخت (غ یها وهیر شیکه مربوط به سا یبانک نی، اختالفات برو ازاینباشد. 

در مرکز  ینکه، تنها اختالفاتیق مرکز نخواهد بود. دوم ایشتاب) باشد، قابل طرح از طر
ن مرکز باشد. یو اعض یو اعتبار یو مؤسسات مال ها بانکان یشتاب قابل طرح است که م

در روند پرداخت خود از شتاب  ینکه مشتریخود، ولو ا یاختالف بانک با مشتر ،جهیدرنت
صورت ، درین اختالفیاستفاده کرده باشد، قابل طرح در مرکز شتاب نخواهد بود. چن
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ار یت عام، اختیکه بنابر قاعده صالح یق محاکم دادگستریتواند از طر یم طیداشتن شرا
  رد. یقرار گ یدگیرا دارند، مورد رس یبه همه دعاو یدگیرس

شده  یمرکب از افراد معرف یا تهیکم یبانک مرکز«مقررات مرکز شتاب،  ۵۳بنابر ماده 
و  یو مؤسسات اعتبار ها بانکت کل نظارت بر یری، مدها بانک یعال یرخانه شورایتوسط دب

نکه یبا توجه به ا». ندینما یدگیسشده ر میتسل ید تا به دعواینما یمرکز شتاب را مأمور م
ف یمنحل شده و وظا یالت بانکیتسه یل اعطایبه موجب قانون تسه ها بانک یعال یشورا

رخانه یدب یجا ست که بهیده، معلوم نیواگذار گرد ها بانکک از یره هریمد هیئتآن به 
مذکور در ماده ته یشرکت در کم یبرا یافراد یاقدام به معرف ی، چه نهادها بانک یعال یشورا

ته یمقررات مرکز شتاب، مشخص نشده کم ۵۳در متن ماده  ،عالوه فوق خواهد کرد. به
  مذکور چند عضو خواهد داشت.

ن مقررات، ظرف ی) ا۵۳ته مندرج در ماده (یکم«مقررات مرکز شتاب،  ۵۴بنابر ماده 
د. ینما یعالم مکرده و نظر خود را ا یدگیم، به دعوا رسیخ تسلیماه از تار کیمدت حداکثر 

  ». ن دعوا ابالغ خواهد کردیبه طرف ید بانک مرکزییته را پس از تأین کمیمرکز شتاب نظر ا
مرکز  ین اعضایبه اختالفات ب یدگین سه ماده به موضوع رسیبا وجود اختصاص ا
(منابع  ی، مستندات حکمیدگیفات رسیدر خصوص تشر یاریشتاب، موارد مبهم بس

در  ۵۴عالوه، ماده  وجود دارد. به یدگیته رسیکم یو تخصص اعضا یدگیرس ی) برایقانون
ا ی) است یآور (قطع ن اختالف الزامیطرف یته برایا نظر کمیکند که آ یان، مشخص نمیمقام ب

ده ی، آن را نادین نظر توسط بانک مرکزید اییپس از تأ یتواند حت ینکه هرکدام از آنها میا
  .دیصالح طرح نما خود را در دادگاه یگرفته و دعوا

د اظهار یمقررات مرکز شتاب، با ۵۲در ماده » دیبا«د یفوق، با لحاظ ق یبا وجود خألها
 یوه ممکن برای، تنها ش۵۳ته مذکور در ماده ی، رجوع به کمیداشت که از نظر بانک مرکز

 های بانکاز  یکیل، اگر یدل نیهم مرکز شتاب است. به ین اعضایاختالفات ب وفصل حل
طه مرکز شتاب قرار دارد، در دادگاه یم در حیمستق طور بهخود را که  یدعوا شتابو عض

اختالف  وفصل حلطه نظام یبه آن بخش از دعوا که در ح یدگید از رسیدادگاه با ،دیطرح نما
ته یخود را در کم ید ادعاین صورت، خواهان باید. در اینما یمرکز شتاب قرار دارد خوددار

توان گفت که دادگاه  یدگاه مخالف مید. به عنوان دیز شتاب طرح نمامقررات مرک ۵۳ماده 
ر از یغ یت آن در مقرراتیکه صالح ییرقضایک نهاد غیت از خود به نفع یصالح یبه نف یالزام

ز یو ن یت عام محاکم دادگستریدگاه با اصل صالحین دیشده، ندارد. ا ینیب شیپ» قانون«
ته حل اختالف مرکز شتاب یدر کم یدگیه با سبب رسدر دادگا یدگیقت که سبب رسین حقیا

شتر با هدف جبران خسارت یب یدر دادگاه عموم یچراکه دادرس ،شود ید مییتفاوت دارد، تأ
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تواند  یته حل اختالفات شتاب میم کمیکه تصم یحال در ،ردیگ یده انجام مید انیاز بانک ز
  متخلف قانع سازد. ِت عضویق عضویا تعلیمه، اخراج یرا در جر یبانک مرکز

  به اختالفات ساتنا یدگیدر رس ینقش بانک مرکز ۲ . ۳
 ۴۲(ساتنا)، مواد  یه ناخالص آنیاختالفات مربوط به سامانه تسو وفصل حلخصوص نحوه در
وضع » یو مقررات انضباط یداور«ر عنوان یرا ز یساتنا، مقررات مفصل نامه موافقت ۴۸ تا

 وفصل حلدر  یبانک مرکز یشان از نقش محورن مواد نیا یکل یکرده است. بررس
  اختالفات مربوط به ساتنا دارد.

ا یه موارد اختالف ید کلیمصالحه دوجانبه، اعضا با در صورت عدم«، ۴۲مطابق با ماده 
گزارش کنند. اداره مزبور  یپرداخت بانک مرکز های نظامآمده را به اداره  شیپ یها رتیمغا

شوند. در  وفصل حلق مصالحه یاختالف از طر موارد مورد کند تا یتا حد امکان تالش م
پرداخت مراتب را به همراه گزارش  های نظاموه مزبور، اداره یصورت عدم رفع اختالف با ش

 یها با توجه به نقش». دهد یارجاع م یداور هیئتم به یجهت اتخاذ تصم یکارشناس
با  ۱عنوان عضو ساتنا به ن بانکیکه ا یدر ساتنا دارد، در موارد یکه بانک مرکز یمختلف

 یادشدهفات مذکور در ماده فوق نسبت به اختالف یتشر یدا کند، طیر اعضا اختالف پیسا
د. یل نمایتواند نظر خود را به بانک طرف اختالف تحم ینم یهم ضرورت دارد و بانک مرکز

، استپرداخت  های نظامگر یا دیساتنا » عضو«از آن جهت که  یگر، بانک مرکزیعبارت د  به
  ندارد. یبرتر یو مؤسسات مال ها بانکر یبر سا

ان ید، هرچند درصورت بروز اختالف میآ یساتنا برم نامه موافقت ۴۲چنانچه از ماده 
ان آنها یکند که م یدر ابتدا تالش م یپرداخت بانک مرکز های نظامساتنا، اداره  یاعضا

کرده و ارجاع  یتواند از مصالحه خوددار یمعضو  های بانکک از یمصالحه برقرار کند، اما هر
د. اما در یرا درخواست نما نامه موافقتهمان  ۴۳مذکور در ماده  یداور هیئتاختالف به 

تواند از  ینم ییتنها ن بهیک از طرفی چیشوند، ه ین اختالف به مصالحه راضیکه طرف یفرض
  شود. یداور هیئتدر  یدگیآن عدول کرده و خواهان رس

                                                                                                                                
ن سامانه داشته یتواند در ا یم یکه بانک مرکز ییها از نقش یکینامه ساتنا،  موافقت ۲۷) ماده ۱مطابق با بند ( ۱

 ت در آن است.یباشد، عضو
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م در مورد یو اتخاذ تصم یبه منظور داور«ساتنا،  نامه موافقت ۴۳مطابق با ماده 
  گردد: یل میر تشکیب زیبا ترک یهیئت ،ن اعضایاختالف ب

ر اداره یو مد یرکل حقوقی، مدها بانکرکل نظارت بر ی: مدیسه عضو از بانک مرکز  ۱(
 پرداخت. های نظام

)۲ .ها بانکران عامل آن یت مدیخاب اکثربه انت یدولت های بانکنده از مجموع یک نمای 
ران عامل آن یت مدیبه انتخاب اکثر یردولتیغ های بانکنده از مجموع یک نمای  ۳(

 ».ها بانک
ر اعضا ی، حقوقدان بودن سایرکل حقوقیجز مدبدهد که  یفوق نشان م هیئتب یترک
که حقوقدانان متخصص  یبی، استفاده از ترکیع دعاویسر وفصل حلمنظور  ست. بهیشرط ن

عالوه، اداره  . بهاست یل دهند ضروریآن را تشک یت اعضای، اکثریدر حوزه حقوق بانک
 یازمند آگاهی) قابل اجرا نین داورییفات (آین قانون حاکم و تشریی، تعیجلسات داور
  است. ینسبت به حقوق داور هیئت یاز اعضا یحداقل بخش

ن اختالف یک از طرفی، هریداور هیئتات در جلس«، ۴۳ماده  ۱مطابق با تبصره 
ن یا ایکند که آ یتبصره مشخص نم». باشند ینده بدون حق رأیک نمای یتوانند دارا یم
را دارد و در صورت پاسخ مثبت،  یداور هیئته مشاوره به یا اراینده حق اظهارنظر ینما

 یادشدهنده یمنطقاً نماست؟ یچ یدگاه مشورتیه دیا ارایدر اعالم نظر  یارات ویحدود اخت
از بانک خود اظهارنظر نموده و  یندگید بتواند در حدود متعارف و موضوع اختالف به نمایبا

  د.یه نمایش ارایا دفاع از بانک خویاثبات ادعا  یادله و مدارک الزم را برا
، یداور هیئتکند که در  یم ینیب شیرا پ یگریهمان ماده، مقامات د یبعد یها تبصره

، ۴۳ماده  ۳ط خاص حق حضور دارند. مطابق با تبصره یا در شرای یکلطور به یحق رأ بدون
پرداخت در  های نظامو معاون اداره  یحقوق یها یو بررس ها بانکران ادارات نظارت بر یمد«
پرداخت در جلسات  های نظامر اداره یو مد یو حقوق ها بانکران کل نظارت بر یاب مدیغ

  ».حضور خواهند داشت یداور
که موضوع اختالف به بخش  یدر موارد«ساتنا،  نامه موافقت ۴۳ماده  ۳بنابر تبصره 

ر اداره یمد یاب ویرکل اعتبارات بانک مزبور و در غیمربوط باشد، مد یبانک مرکز یاعتبار
  ».حضور خواهند داشت یداور هیئتدر  یاعتبارات، بدون حق رأ

ر از اشخاص یدهد که غ یساتنا به شرح فوق، نشان م یوردا هیئت یق اعضاین دقییتع
مذکور حق حضور  هیئتدر جلسات  یگریآن، شخص د یها و تبصره ۴۳در ماده  یادشده

را که به  یتواند ادله و مدارک ینداشته باشد، م ینکه حق رأین، ولو ایندارد. هرکدام از حاضر
 های نظاماداره  ،د. البتهیه نمایارا کند یقت کمک میا کشف حقیدر دعوا  یبانک و یروزیپ
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  ۴۳۱ یوفصل اختالفات بانک در حل ینقش بانک مرکز 
 

 

گونه  گزارش، همان . ایندر موضوع اختالف است یه گزارش کارشناسیپرداخت مکلف به ارا
ل یرا تشک یداور هیئت یرأ یاصل یح کرده، مبنایساتنا هم تصر نامه موافقت ۴۴که ماده 

  دهد. یم
). ۴۵(ماده » است االجرا الزمو  یموافق قطع یحداقل با سه رأ یداور هیئتم یتصم«
 یداور هیئتنشده است.  ینیب شیم پین تصمیدنظر از ایتجد یبرا یمرجع ،نیبنابرا
را به پرداخت  ین اختالف، ویک از طرفیدادن هر صیتواند در فرض متخلف تشخ یم

عضو  یو مؤسسات مال ها بانکا یعنوان راهبر ساتنا)  (به یخسارات وارده به بانک مرکز
زان خسارات وارده و نحوه یص میصورت، تشخ نید. درایان ساتنا محکوم نمایا مشتری ساتنا

 نامه موافقت ۴۷خواهد بود (متن و تبصره ماده  یداور هیئتن یجبران آن برعهده هم
  ساتنا).
شود، عالوه  یک عضو اتخاذ میبودن  بر متخلف یمبن یداور هیئتکه توسط  یمیتصم

داشته باشد. مطابق  یعضو متخلف درپ یرا برا یگریتواند آثار د یبر جنبه جبران خسارت م
ر یا سایک عضو از مقررات مربوط به ساتنا یساتنا، در صورت تخلف  نامه موافقت ۴۶با ماده 

به متخلف  یا کتبی یشفاه طور بهزان تخلف، یحسب نوع و م تواند یم یمقررات، بانک مرکز
ق درآورده، آن بانک را از ساتنا اخراج یه حالت تعلرا در ساتنا ب یت ویاخطار داده، عضو

  د.یاعمال نما یه ویرا عل یر اقدامات انضباطیا سایکرده و 
د اشاره کرد که، یاختالفات مربوط به ساتنا با وفصل حلعنوان نکته آخر در خصوص  به

ت یقابل» ساتنا«شده توسط اعضا، تنها اطالعات  هین اطالعات ارایرت بیدرصورت مغا«
  ساتنا). نامه موافقت ۴۸(ماده » استناد خواهد داشت

  ایبه اختالفات پا یدگیدر رس ینقش بانک مرکز ۳ . ۳
 نامه موافقتا)، در ی(پا یکیالکترون یاپایاختالفات مربوط به سامانه پا وفصل حلمنظور  به
 افته است. مطابقیاختالفات اختصاص  وفصل حلبه موضوع  ین سامانه، مقررات مفصلیا

 یها و مشکالت، بررس رتیو رفع مغا یمنظور کارشناس به«ا، یپا نامه موافقت ۵۸با ماده 
ا یپا یا، کارگروه تخصصیدر پا یو اصالح یا توسعه یشنهادهایه پیت موجود و ارایوضع

 یندگان اعضا و بانک مرکزین کارگروه متشکل از نمایشود. ا یل میتشک یتوسط بانک مرکز
  ».است یا برعهده بانک مرکزیپا یتخصصاست کارگروه یاست. ر

ا مقرر یپا یارات کارگروه تخصصیف و اختیان وظایدر ب نامه موافقتهمان  ۵۹ماده 
دآمده یپد یها رتیو مغا یاتیا، در خصوص اختالفات عملیپا یکارگروه تخصص«دارد:  یم

انجام داده و نظر الزم را  یها یا نحوه کارکرد اعضا در سامانه بررسیاز عملکرد سامانه  یناش
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳ پاییز/ ۲۱شماره / هفتم سال  ۴۳۲

 یدگیند رسیع در فرایمنظور تسر ن بهیا همچنیپا یکند. کارگروه تخصص یخود را اعالم م
». شنهاد کندیپ یبه بانک مرکز یاتیعمل یها هیتواند در خصوص موارد مشابه و مکرر، رو یم
 یمتفاوت در موارد مشابه ضرور یها یریگ میاز تصم یریشگیپ یژه برایو ه، بهیشنهاد رویپ

شود،  یشنهاد میپ یا به بانک مرکزیپا یکارگروه تخصص یکه از سو یا هی. هرچند رواست
  کند. یجاد نمیه ایمنطبق با همان رو یریگ میبانک مذکور در خصوص تصم یبرا یالزام

د. یآ یم شمار بها یپا یان اعضایحل اختالفات م یک مرجع بدویا، یپا یکارگروه تخصص
ان اعضا مطابق با نظر کارگروه یکه اختالف م یصورتدر«ا، یپا نامه موافقت ۶۰بر طبق ماده 

رخانه یشده اعتراض داشته باشد، دب نسبت به نظر اعالم یا طرفیا حل نشده و یپا یتخصص
 هیئتم به یجهت اتخاذ تصم یا مراتب را به همراه گزارش کارشناسیپا یکارگروه تخصص

 توان به نظر کارگروه اعتراض یکه در آن م یمتأسفانه در ماده، مهلت». دهد یارجاع م یداور
 یـ جهت اعتراض برا یرا ـ به لحاظ زمان یار نامحدودین امر اختین نشده و همییتع کرد
  شود. یا موجب میپا یاعضا

منظور  به«اند.  ا مشخص شدهیپا نامه موافقت ۶۱ا در ماده یپا یداور هیئت یاعضا
ل یر تشکیب زیبا ترک یداور هیئتن اعضا، یم در مورد اختالف بیو اتخاذ تصم یداور
  گردد: یم

)۱ ؛یبانک مرکز یحقوق یر اداره دعاویا مدی یرکل حقوقیمد 
)۲ ؛ها بانکر اداره نظارت بر یا مدی ها بانکرکل نظارت بر یمد 
)۳ ؛یپرداخت بانک مرکز های نظامر اداره یمد 
)۴ ؛ وها بانکران عامل آن یبه انتخاب مد یدولت های بانکنده از مجموع یک نمای 
ران عامل یبه انتخاب مد یردولتیغ یو مؤسسات اعتبار ها بانکنده از مجموع یک نمای  ۵(

 ».ها بانکآن 
ث ادله و یاز ح هیئتن یا ،کند. البته یت نمیتبع یفات خاصیا، از تشریپا یداور هیئت

 ۶۲را مورد توجه قرار دهد. بر طبق ماده  ید موارد مشخصیاستناد با مدارک قابل
ا و استماع یپا یرخانه کارگروه تخصصیگزارش دب یبر مبنا یداور هیئتا، یپا نامه موافقت

». کند یصادر م یالزم را انجام داده و رأ یها ین اختالف، بررسینظرات و استدالالت طرف
ت یا قابلیتنها اطالعات پا شده توسط اعضا هین اطالعات ارایرت بیدر صورت مغا«ن، یهمچن

  ا).یپا نامه موافقت ۶۴(ماده » استناد خواهد داشت
و  یقطع ،موافق یکند، با حداقل سه رأ یا اتخاذ میپا یداور هیئتکه  یمیتصم

رخانه یز دبیا و نیپا یرخانه کارگروه تخصصیا). دبیپا نامه موافقت ۶۳است (ماده  االجرا الزم
ن اداره انجام یشود و ا یمستقر م یپرداخت بانک مرکز های نظاما در اداره یپا یداور هیئت
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  ۴۳۳ یوفصل اختالفات بانک در حل ینقش بانک مرکز 
 

 

 هیئتساتنا، در  یداور هیئتن دو را برعهده دارد. همانند یرخانه ایامور مربوط به دب
، است ینده که فاقد حق رأیک نمایتوانند از  ین اختالف میک از طرفیا هم هریپا یداور

ه یادله و ارا یآور شتن تخصص الزم در روند جمعتواند با دا ینده مین نمایاستفاده کنند. ا
ا دفاع از خود در مقابل عضو یدر ادعا  یروزیخود در پ یا مؤسسه مالیق آن به بانک یدق
 یح نشده، اما بانک مرکزیا تصریپا نامه موافقتد. هرچند در یا، مساعدت نمایگر پاید
شود،  ین سامانه صادر میا یداور هیئتا یا یپا یکه توسط کارگروه تخصص ییتواند از رأ یم
زان یص میتشخ« ،ا استفاده کند. البتهیپا یاعضا یاعالم تخلف انضباط یبرا یلیعنوان دل به

 ۶۹(تبصره ماده » است یخسارات واردشده و نحوه جبران آن برعهده بانک مرکز
واگذار نشده  یداور هیئتا به ین امر ـ برخالف ساتنا ـ در پایص ایا) و تشخیپا نامه موافقت

  است.

  یالیر یبانک نیدرحل اختالفات بازار ب ینقش بانک مرکز ۴ . ۳
ات یعمل یی، دستورالعمل اجرایالیر یبانک نیدر بازار ب یاختالفات احتمال وفصل حل یبرا

از قواعد حکام بر آن پرداخته  یان برخیو ب یدگین مرجع رسییبه تع یالیر یبانک نیبازار ب
موظفند با « یالیر یبانک نیبازار ب یدستورالعمل مذکور، اعضا ۶) ماده ۱۳است. بنابر بند (

خود،  یالتیو اصالح ساختار تشک ین بانکدارینو یها ر مناسب، اعمال روشیاتخاذ تداب
ورت بروز صرا به حداقل ممکن برسانند. در یرت و مشکالت حقوقیهرگونه اختالف، مغا

 ین بانک از سویت ایرش حکمیمشروط به پذ یجه، بانک مرکزیحصول نت اختالف و عدم
عنوان  ک از آنها توسط اداره اعتبارات، بهیاز هر یکتب یافت تقاضایر اعضا و پس از دریسا

  ».است االجرا الزمن دعوا یطرف یصادره از سو ید. رأینما یرا صادر م یینها یداور رأ
بازار  ییت اعضا) ذکر شده و در دستورالعمل اجرای(مسؤول ۶رعنوان ماده ین بند، زیا
افته است. یاختالفات اختصاص ن وفصل حلبه بحث  یگریا بند دی، ماده یالیر یبانک نیب
ها  رتیمذکور که اعضا را مکلف به کاهش اختالفات و مغا ۶) ماده ۱۳کم بند (یقسمت  یبرا

د یل آن را باین دلینشده است. به هم ینیب شیالعمل پدر دستور ییاجرا چ ضمانتیکرده، ه
ح شده، ی) تصر۱۳عالوه، چنانچه در بند ( محسوب داشت. به» یه اخالقیتوص«ک یصرفًا 
. در استر اعضا یرش سایعنوان داور، مشروط به پذ به یت اداره اعتبارات بانک مرکزیحکم

ت بانک یاز قبول حکم یالیر یبانک نیبازار ب یر اعضایدستورالعمل مشخص نشده که اگر سا
عنوان   ن خواهد بود. بهیاختالفات در ب وفصل حل یبرا یکنند، چه راهکار یخوددار یمرکز

له دادگاه یوس اختالفات به وفصل حلد اظهار داشت که ین مورد بای، در ایقاعده عموم
  انجام خواهد گرفت. یعموم
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ن بند به اشتباه یدر ا» یینها«که واژه آن است  یادشده) ۱۳گر در مورد بند (ینکته د
 یچراکه رأ ،شد یاستفاده م» یقطع یرأ«آن از عبارت  یجا د بهیکار رفته است و با به
مورد دنظر و فرجام دریتجد یها است که فرصت ییرأ یبه معنا ی، در اصطالح حقوقیینها

تواند  یم یمرجع قانونن یصادره از باالتر ی، رأیکل طور بهآن، به حکم قانون وجود دارد. 
) که قابل یک مرجع (اداره اعتبارات بانک مرکزی یمحسوب گردد و لذا رأ» یینها«

  .است» یقطع«نبوده و  ییست، نهایاعتراض ن
 ۶ماده  ۱۳، در بند »است االجرا الزمن یطرف یصادره از سو یرأ«عبارت  ،نیهمچن

را در اکثر موارد، یز ،است یاه حقوقاشتب یدارا یالیر یبانک نیبازار ب ییدستورالعمل اجرا
، تنها ین مواردی. در چنخواهد بودگر یان طرف دیز ن و بهیاز طرف یکینفع  صادره به یرأ

آن  یله ملزم به اجرا که محکوم یخواهد بود و موضوع یرأ یه ملزم به اجرایعل محکوم
   ۱د است.ی)، زا۱۳بند (ان یدر پا» ن دعوایطرف یاز سو«ن، عبارت یباشد، وجود ندارد. بنابرا

  یاختالفات بانک وفصل حلدر  یگاه مطلوب بانک مرکزیجا ۴
ن بانک بر یا یت و نظارت عالیریپرداخت، مد یداخل های نظامبر  یبانک مرکز یراهبر
، یخارج یو بانک یپول یارتباط با نهادها ین نهاد در برقراریا یار قانونیز اختیو ن ها بانک
 یرا برا توان آن یک سو، نمیسازد که از  یمتصور م یبانک مرکز یرا برا یگاه خاصیجا

 ازجملهاهداف مختلف،  یتوان از آن برا یگر مید یاز سو و گر در نظر گرفتید یها سازمان
  دهد، بهره گرفت. یم یرو یکه در نظام بانک یاختالفات یت عالیریمد

 یاختالفات بانک وفصل حل یبرا ییالگوها یطراح ارن راهکین هدف، بهتریتحقق ا یبرا
شود، واگذار  یجاد مین نهاد ایکه در ا یا مرکزی یت آن به بانک مرکزیریا مدیاست که اجرا 

 وفصل حلقابل استفاده در  یها وهی، الزم است شیادشده یه الگوهایارا یشود. برا
 شود. یبررس یاختالفات بانک

  اختالفات  یبند و دسته یشناس بیآس ۱ . ۴
ابد که ی ین پرسش مهم ارتباط میافتن پاسخ ای یبا تالش برا یاختالفات بانک یشناس بیآس

به  یسنج بیکرد آسیدر رو ،درواقع .وجود آمده است چرا و چگونه به یاختالف بانک
ن موضوع یرد و بر ایگ  یآنها مورد توجه قرار نم یو مورد یفعل وفصل حلاختالفات، تنها 

در مقام  .ن دسته از اختالفات را به حداقل ممکن رساندیاتوان  یشود که چگونه م ید میتأک
                                                                                                                                

 .۲۰۰-۲۰۱، صص )۱۳۸۹و السان ( ۲۳۰-۲۳۸صص  ،)۱۳۹۰( السان کنید به نگاه ۱
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ت راهبر یحاً موقعیکه ترج یک نهاد تخصصی، یاختالفات بانک یسنج بیو آس یشناس بیآس
 یل بانکیبا مسا یتخصص طور بهد. چراکه یآ یشمار م نه بهین گزیا ناظر را داشته باشد، بهتری

ط و اوضاع و یشرا یممکن را با درنظرگرفتن تمامنه ین گزیتواند بهتر یدر ارتباط بوده و م
  د.یشنهاد نمایاحوال پ

ث پرداختن به نقش یآنها از ح یبند ز دستهیو ن یشناخت نوع و صنف اختالفات بانک
 ها بانککه در رابطه  یلیا مسایاز اختالفات  یدارد. برخ یت خاصیاهم یمطلوب بانک مرکز

ت یبلکه از صالح یت بانک مرکزیتنها از صالح د، نهیآ یش میپ یا با بانک مرکزی یکدیگربا 
ب یمشکل به تصو یمیبرطرف کردن دا یبرا ید قانونیه هم خارج است؛ چراکه بایقوه قضائ
(به عنوان اصل)  یچه موارد یردولتین موضوع که در سازمان بانک غیمثال، ا یبرسد. برا

  .استح در قانون یصر ینیب شیرد، مستلزم پید مورد توجه قرار گیبا
 وفصل حل یصول با مراجعه به دادگستراال ید علیبا یاز اختالفات بانک یا مقابل، پاره در

ژه در یو به اختالفات، به یدگیت عام محاکم در رسی، با توجه به اصل صالحدرواقعشوند. 
دگاه ابد، دخالت دای یارتباط م ها بانکان یف مشتریبا حقوق و تکال ینوع که به یاختالفات
  .است یضرور

توان با در  ی، ماست یا دادگستریت قانون یح در صالحیصر طور بهکه  یر از مواردیدر غ
ت یدگاه را تقوین دی، ایل بانکیدر مسا یبانک مرکز یو تخصص یا گاه حرفهینظر گرفتن جا

نظارت ت و یریا با مدی یادشدهق بانک ید از طرنتوان ی، تا حد امکان میکرد که اختالفات بانک
اختالفات  وفصل حل یکه برا ییها وهیا شیوه ید. شنریقرار گ وفصل حلن بانک مورد یا یعال
مطابقت داشته و در آن اصول  یات هر اختالفیت و واقعید با ماهیشود با یم یمعرف یبانک
  ت شده باشد. یاختالفات رعا وفصل حلن حاکم بر یادیبن

   یاختالفات بانک وفصل حل یها وهیش ۲ . ۴
ث چهارچوب با یشود، از ح یشنهاد میپ یاختالفات بانک وفصل حل یکه برا ییها وهیش
شامل  ازجملهها،  وهین شیندارند. ا یاختالفات تفاوت وفصل حل یمرسوم برا یها وهیش

الزم، در  یها لیکه با جرح و تعد استو موارد مشابه  یگر یانجی، سازش، مذاکره، میداور
ها را سازوکارها و  وهین شیاستفاده هستند. هرکدام از ا قابل زنی یحوزه اختالفات بانک

  ح داد. یخالصه توض طور بهتوان  یم
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  یداور ۱ . ۲ . ۴
وه از ین شید. ایآ یشمار م اختالفات به وفصل حل یبرا یردولتیوه غین شیتر مرسوم یداور

بر مراجعه به  ،یژه در اختالفات تجاریو برخوردار است که به یالتیازات و تسهیچنان امت
در داخل کشورها و در  یشود. امروزه مراکز متعدد یح داده میترج یدادگستر یها دادگاه
را  ین مراکز داوری. اشده استل یتشک یاختالفات تجار وفصل حل یبرا یالملل نیسطح ب

مختص به خود  یو قواعد داور ین دارسییآ یافته درآورده و اغلب دارای صورت سازمان به
لندن و  یاتاق داور ،۲کایآمر یانجمن داور ،۱یالملل نیب یمثال، اتاق بازرگان یبراهستند. 
 ینهادها ازجمله ۳یخارج یگذار هیاز سرما یاختالفات ناش وفصل حل یالملل نیمرکز ب

   ند.یآ یم شمار بهدر سطح جهان  یمتشکل و مشهور داور
مانع از آن شده که مرکز  یمل یها ییو دارا یبا منافع عموم یو بانک یل پولیارتباط مسا

ن ید. با ایآ یبه وجود م یالملل نیدر سطح ب یاختالفات بانک وفصل حل یبرا یخاص یداور
 وفصل حل یق داوریاز طر ن دستیاز ا یست که اختالفاتین معنا نین امر به ایحال، ا

 یالملل نیدر سطح ب یمتعدد یها ، پروندهدرواقع. نیستندقابل ارجاع  یا به داوریشود  ینم
 یارتباط داشته و حت ها بانکان یم به اختالفات میمستق طور بهوجود دارد که موضوع آن 

ت آنها و ی، مصونیکه به لحاظ نظر هستند یمرکز های بانک ین دعاویاز ا یطرف برخ
  شود.  یادعا م یالملل نیشان در سطح بیها ییدارا

بر  وجود دارد. عالوه» یالملل نیب یتجار یداورقانون «با عنوان  ی، قانون خاصایراندر 
ان قواعد و اصول حاکم بر یو ب» یداور«به موضوع  یمدن ین دادرسییاز قانون آ یآن، قسمت

  کار گرفته شود. به یتواند در عرصه اختالفات بانک یافته که میآن اختصاص 
 یک ا حداقلی ،مانع کیتواند با  یم ایراندر  یاختالفات بانک یداور یبرا یجاد مرکزیا
ران یا یاسالم یجمهور یقانون اساس ۱۳۹ت به اصل ین محدودیرو شود. ا هروب ،شبهه

ا ارجاع آن به ی یو دولت یراجع به اموال عموم یصلح دعاو«موجب آن،  ابد که بهی یارتباط م
د به اطالع مجلس برسد. در یران است و بایوز هیئتب یدر هر مورد موکول به تصو یداور
ز یب مجلس نید به تصویبا یباشد و در موارد مهم داخل یخارج یکه طرف دعو یواردم

  ».کند ین مییبرسد. موارد مهم را قانون تع

                                                                                                                                
1 international chamber of commerce  
2 american arbitration association 
3 international centre for settlement of investment disputes 
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  ۴۳۷ یوفصل اختالفات بانک در حل ینقش بانک مرکز 
 

 

 این مطالعه ۱ن اصل به عمل آمده است.یه ایا توجیح یتوض یبرا یمفصل یها بحث
 یها را به داشته یگریه دیتوج دخواه یحال، م نی؛ درعنیستدرصدد تکرار آن مباحث 

  . کندن اضافه یشیپ
 وفصل حل یجاد مانع براین اصل، درصدد اید که ایآ یبرم یقانون اساس ۱۳۹از لحن اصل 

بدون مراجعه به  یعنی، ییرقضایغ یها وهی، به شیاختالفات مربوط به دولت و اموال عموم
که مقصود اصل،  توان اضافه کرد یم نیزر موسع را ین تفسیعالوه، ا . بهاست» دادگاه«
  . است یو دولت یاز مصالحه و مسامحه در مورد اموال عموم یریشگیپ

داشته  یفیبه موجب قانون وظا یهمچون بانک مرکز یک سو، هرگاه نهادین، از یبنابرا
خود اقدام  یازات قانونیف و امتیاز وظا یعنوان بخش ا بهی فیآن وظا یفایا یباشد و در راستا

ر با اصل یت را مغاین وضعیتوان ا ید، نمینما یاز اختالفات بانک یخاصق یمصاد وفصل حلبه 
ا ی یگر، داورید یآن دانست. از سو یخاص فلسفه وجود طور بهو  یقانون اساس ۱۳۹

 یکوشش برا ی، هرگز به معنایق بانک مرکزیاز طر یمذاکره در مورد اختالفات بانک
ن نکته مهم ید به ایسوم، با یست. در سویو مماشات در مورد آنها ن یرقانونیغ وفصل حل

چراکه با  ،ستندیدر ارتباط ن یو دولت ی، لزومًا با اموال عمومیتوجه داشت که اختالفات بانک
 ینسبت به اموال و دعاو یقانون اساس ۱۳۹راد اصل ی، ایردولتیغ یتوجه به توسعه بانکدار

ست. یباشد، صادق ن یردولتیغ ه آنها متعلق به بخشیدرصد سرما ۵۰ش از یکه ب هایی بانک
تواند در مورد آنها مداخله کند،  یم یکه بانک مرکز یاز اختالفات بانک یاریعالوه، بس به

ا ی یبودن بانک با اموال عموم یبر فرض دولت یدارند و حت یا سازمانی یا ، حرفهیجنبه ادار
  ابند.ی یارتباط نم یدولت
 یفات خاصیتابع قواعد و تشر یق داوریاز طر یاختالفات بانک وفصل حلهرحال،  به

نکه در مقررات یا ایگردد  ین و اعالم میتدو یبانک مرکز یخواهد بود که حسب مورد از سو
ارجاع  یداور یالملل نیا بی یر مراکز داخلیا سای یمدن ین دادرسییآ یموجود، به قواعد داور

  شود. یم
  مذاکره ۲ . ۲ . ۴

که با مقررات  یتوان تا حدود ید، میآ یبه وجود م یبانککه در نظام  یدر مورد هر اختالف
ان بانک یژه در اختالف میو آمره تعارض نداشته باشد، موضوع را با مذاکره حل کرد. به

 یارهای، معیمنیا یپرداخت، استانداردها یها در خصوص سامانه ها بانکو  یمرکز
                                                                                                                                

 .)۱۳۷۶( یدیجن) و ۱۳۷۳( امام کنید به نگاه ۱
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، مذاکره و استدالل ینترنتیو ا یکیالکترون یبانکدار یجهان یبا استانداردها یهماهنگ
ل به یش از تبدیقانع کردن طرف مقابل و حل مسأله، پ یبرا یوه مناسبیتواند ش یم یمنطق

  باشد. یک اختالف جدی
که انجام  ینکه، در مذاکراتیرا مورد توجه قرار داد. اول ا ید اصولیند مذاکره بایدر فرا

ن یطرف یاصل برابر« درواقعقرار دهد.  یت برترید خود را در موقعینبا یشود بانک مرکز یم
ن بانک به ی، ایحال، اگر از نظر بانک مرکز نیت شود. درعید تا حد امکان رعایبا» مذاکره

طرف مذاکره  یا  مؤسسه اعتباریرا به بانک  ییها ن و مقررات مجبور باشد الزامیاستناد قوان
مورد بازخواست  ییها الزامن یبا چن یا آن  مؤسسه را در خصوص هماهنگید یل نمایتحم

و به دور از  یو فن یل علمید تا حد امکان همراه با استدالل، دالیبا ین اقداماتیقرار دهد، چن
  رانه باشد.یسختگ یفضا

 یادله و مدارک یند آن و در خصوص تمامید در سراسر فراین مذاکره باینکه، طرفیدوم ا
ن، هرگونه اظهار یبرخوردار باشند. بنابرا تیدهند، از حسن ن یه میان مذاکره ارایکه در جر

 یدگیجه ماندن مذاکره شده و در رسینت یتواند منجر به ب یم یقتیا کتمان حقیخالف واقع 
  رد.یت داشته مورد استفاده قرار گین که سوء یطرف علیه یا داوری ییقضا

اختالفات موردتوجه قرار  وفصل حلعنوان راهکار  به ینکه، اغلب مذاکره در مواردیسوم ا
ن یباشند. در صورت وجود چن یمنافع مشترک ین در موضوع مذاکره، دارایرد که طرفیگ یم
منافع مشترک را مدنظر داشته  رهن در طول جلسات مذاکی، الزم است که طرفیشرط شیپ

  زند.یل بپرهیبدون دل یو اخالل و منفعت طلب یباشند و از کارشکن
ن اختالف، با حضور ناظر یوجود ندارد که مذاکرات طرف یمنعچ ینکه، هیچهارم ا

 یبانکدار یمثل استانداردها یدر موضوعات تخصص ،نیا اهل خبره باشد. بنابرایطرف  یب
ا ی ین مذاکره اغلب از نظر کتبی)، طرفیمنیا ایک طرح توسعه ی ی(اعم از اجرا یکیالکترون
ج حاصل از مذاکره به یکرد تا دقت نتا ) کارشناسان امر استفاده خواهندی(حضور یشفاه

  حداکثر ممکن برسد.
هر دو طرف منصفانه بوده و مورد  یمعمول برا طور به رهجه مذاکینکه، نتیپنجم ا 
ا شکست ی یروزین جا پی، در ایو داور ییقضا یدگی، برخالف رسدرواقعت آنهاست. یرضا

آن طرف  ینحو گذاشته شود، بهن یاز طرف یکیبرعهده  ییها اگر الزام یست. حتیمطرح ن
ن اوصاف، روش مذاکره در یشود. با ا ین امر گرفته میا یبرا یت ویه شده و رضایتوج
ا یرا دارد  یاز نظام بانک یا بخشیا تحول تمام یقصد توسعه  یکه بانک مرکز یموارد

که ن صورت ید خواهد بود. بدیب رساند، مفیبه تصو ینه خاصیرا در زم یمقررات خواهد یم
الزم به عمل  یهماهنگ ها بانکآن، ضمن مذاکره با  ین اجرایا حداکثر در حیش از اقدام یپ
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اخذ شود، احتمال بروز اختالف،  یهمکار یبرا ها بانکنکه نظر مساعد یبر ا د تا عالوهیآ یم
به حداقل ممکن  یا بانک مرکزی یکدیگربا  ها بانکدر رابطه  یهمکار ا عدمی یناهماهنگ

  برسد.
  یگر یانجیم ۳ . ۲ . ۴

ن معنا که یافتد. بد یاتفاق م» مذاکره«پس از  ۱یگر یانجی، توسل به میند زمانیاز جهت فرا
ند. در صورت ینما یآن م وفصل حلدر مذاکره و  ین سعیدر صورت بروز اختالف، ابتدا طرف

  دعوت کند. یگر یانجیم یگر را برایتواند طرف د ین میک از طرفیعدم موافقت، هر 
انجام  یتواند با وساطت بانک مرکز یم یگر یانجی، مها بانکان یدر مورد اختالفات م

 یبرا ینیین مرکز آی، ایاختالفات بانک وفصل حل یبرا یرد. با فرض وجود مرکزیگ
 ی، از قواعد کلیو بانک یت مقررات آمره پولیخواهد داشت که ضمن رعا یگر یانجیم
  خواهد برد. بهره یتجار یگر یانجیم

در  ی، سعیا داوریفات قضاوت یت تشریاست که بدون رعا یطرف یشخص ب» یانجیم«
 یاز قاعده خاص یگر یانجیهم م یث ماهوید. از حینما ین میاختالفات طرف وفصل حل
ن و یت طرفین نداشته باشد. حسن یج آن با قواعد آمره تعارضید نتایکند. تنها با یت نمیتبع
 سازوکارن یت ای، شرط موفقیروز بانکدار یها تیات و واقعینظرگرفتن مقتضو در یانجیم

  .است یاختالفات بانک وفصل حلدر 
 ،ن موفق باشدیاز اختالفات طرف یتنها در بخش یگر یانجیم سازوکارکه  یدر صورت

تر از همه  مطلوب و گرید یها وهیق شیتواند از طر ینشده م وفصل حلبه اختالفات  یدگیرس
ن تا حد امکان یعمل طرف یچندگانه، آزاد یها ن روشیابد. با وجود ایادامه » یداور«

د در یباشد که حتماً با یاز اختالفات یبین ترکیشود. هرگاه اختالفات طرف ین میتضم
ز ین است وفصل حلقابل  یخصوص یها وهیکه با ش یمطرح شود و در اختالفات یدادگستر

  چندگانه استفاده کرد. وفصل حل سازوکارتوان از  یم
ن با پول و یکه اختالفات طرف یدر عرصه بانکدارد یچندگانه مف یها وهیاستفاده از ش
خواهد  طور ویژه به دارند ین موضوعات اغلب وجهه منافع عمومیابد و ای یبانک ارتباط م

» اختالفات وفصل حل«در قسمت مربوط به  و نیطرف ین معنا که در قراردادهایبود. بد
ل حکم قانون یکه به دل یجز در مورد آن دسته از اختالفات«ده شود که ید گنجانین قیا

ر ید در دادگاه مطرح شوند، در سای، بایفریا ارتباط با حقوق کیگر مقررات آمره یا دی یاساس
                                                                                                                                
1 mediation  
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳ پاییز/ ۲۱شماره / هفتم سال  ۴۴۰

». ، انجام خواهد گرفتیردولتیغ یها وهین با توسل به شیاختالفات طرف وفصل حلموارد، 
مدنظر خود را  یردولتیغ یهاسازوکارق، یدق طور بهتوانند  ین می، طرفیادن شرط قراردیبا ا

  مشخص کنند.

  شنهادهایجه و پینت ۵
نه ین زمیدر ا یو عدم تخصص دادگستر یو بانک یپولهای  ئلهمسدر  یتخصص بانک مرکز

را تا حد  یو بانک یاختالفات پول وفصل حلتوان  یشود که م ین منطق میت ایموجب تقو
شود، واگذار کرد.  یل مین بانک تشکیر نظر ایکه ز یا مرکز تخصصی یامکان به بانک مرکز

ها و  ین زمان، با حضور افراد خبره و بدون دادرسیتر عیتواند در سر یها م یدگیکه رس ییجا
پاسدار آن  یکه بانک مرکز یوه، حقوق و منافع عمومین شیرد. با ایربط انجام گ یجلسات ب

  شود. یانت میرد و تا حد امکان از آنها صیگ یمدنظر قرار م نیز است یو بانک یر حوزه پولد
 یبرا یتخصص یجاد مرکز داوریتواند با ا یم ی، بانک مرکزیک راهکار عملیعنوان  به

  دار شود: ق مرکز مذکور عهدهیا از طریم یمستق طور بهر را ی، امور و اقدامات زیاختالفات بانک
  یها تیات و محدودینظرگرفتن مقتضبا در ؛آیین داوری خاص اختالفات بانکیتدوین 

توان از قانون  یم ین مقرراتین چنی. در تدوهستندرو  هن اختالفات با آن روبیکه ا یخاص
 یهمچون قواعد و قانون نمونه داور یمشهور یز قواعد داوریو ن یمدن ین دادرسییآ

ن ین ایبهره گرفت. نکته مهم در تدو یالملل نیب یناتاق بازرگا یترال و قواعد داوریآنس
د مستقل از یبا ی) آن است که تا حد امکان، اختالفات بانکین دادرسیی(آ یقواعد شکل

 یدگیه تحت رسیوابسته به قوه قضائ یها دادگاه یدولت و با حداقل مداخله از سو
 رد.یقرار گ یداور

  یلیاختالفات و مسا ین اقدام، برایبا ا بانکی؛تهیه و ارایه فهرستی از داوران و کارشناسان 
در دسترس خواهند بود  ید، همواره داوران و کارشناسانیآ یش میپ یکه در حوزه بانک

ق داوران ین طریعالوه، از ا آنها مراجعه کنند. به یتوانند به داور یکه اصحاب اختالف م
شوند و با  یت میتخصص دارند، ترب یکه در حوزه اختالفات بانک یو کارشناسان

 شود. ین میتضم یت روان و سالم نظام بانکیفعال یع اختالفات احتمالیسر وفصل حل
د عالوه بر ی، بایاختالفات بانک وفصل حل ی) براین داورییفات خاص (آین تشریدر تدو

ز یو ن یات بانکداریر مقتضیکشور، سا یو بانک یقانون پول ازجمله، یمقررات خاص بانک
ث ید از حیبا ین داورییگر، آیرد. به عبارت دیهم مدنظر قرار گ یمرکز گاه بانکیجا
اختالفات  یند داوریعالوه، در فرا ه داشته باشد. بهیتوج یرت با نظم و منافع عمومیمغا معد
توان نسبت به  ینم وفصل حلوه از ین شیرد که در این موضوع مورد توجه قرار گید ایبا یبانک
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  ۴۴۱ یوفصل اختالفات بانک در حل ینقش بانک مرکز 
 

 

ت عام یاصل صالح«ا به استناد یکرد که به موجب مقررات ف ین تکلییتع یاختالفات
و  استاختالفات خارج  وفصل حل یردولتیغ یها وهیت شیاز صالح» یدادگستر یها دادگاه

  ه قرار دارد.یت قوه قضائیدر صالح
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