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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﭼﺎر اﺧﺘﻼف
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ،اﺻﻮﻻً ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ
دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ،در ﻣﻮاردی ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای
ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﻗﺴﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻫﻤﺎن
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص
دارد.
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺎم ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺎم ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار در اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ
از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ازﺟﻤﻠﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻠﺰم
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ دو اﺷﮑﺎل ﻋﻤﺪه روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد.
اﺷﮑﺎل اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دادﮔﺴﺘﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎت از وﻇﺎﯾﻒ
اﻧﺤﺼﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ،ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری
ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﮑﺎل دوم ،ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺑﻮدن دادﮔﺴﺘﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺮوﻧﻬﯽﻫﺎی ﺑﯽﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روی آورد.
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اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﯾﺎ
ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد و در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﺴﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ  ،۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺎم ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺨﺶ  ۵ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۲۷

 ۳ﻧﻘﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﯾﺮ را
ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

 ۱.۳ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺘﺎب
ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺷﺘﺎب( ،ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد  ۵۲ﺗﺎ ،۵۴
ﻣﻮازﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﺘﺎب ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده » ،۵۲ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﻋﻀﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶآﻣﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮای ﺧﻮد را
ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دو ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻃﺮح اﺧﺘﻼف در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺘﺎب وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب
ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ )ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺘﺎب( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد ،وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد از ﺷﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ،درﺻﻮرت
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ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دوم ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد .درواﻗﻊ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ »اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺑﻮدن
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن )در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن( اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اراﯾﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﻧﺤﺼﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻮه ،ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻧﯿﺴﺖ.
درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻧﺎﻓﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزش و داوری ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎندادن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴۲۸
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ،اﺧﺘﯿﺎر
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻋﺎوی را دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده  ۵۳ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب» ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻒ
آن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮادی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده
ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده  ۵۳ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده  ۵۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ) (۵۳اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ،ﻇﺮف
ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻋﻮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ را ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺘﺎب ،ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﮑﻤﯽ )ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺨﺼﺺ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﺎده  ۵۴در
ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺰامآور )ﻗﻄﻌﯽ( اﺳﺖ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،آن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻋﻮای ﺧﻮد را در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻸﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﺪ »ﺑﺎﯾﺪ« در ﻣﺎده  ۵۲ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ،ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ،۵۳ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب دﻋﻮای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﻗﺮار دارد ،در دادﮔﺎه
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از دﻋﻮا ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﻗﺮار دارد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺎده  ۵۳ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه
اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن در ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻏﯿﺮ از
»ﻗﺎﻧﻮن« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺪارد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺒﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب
ﺗﻔﺎوت دارد ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۲۹

از ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺎندﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را در ﺟﺮﯾﻤﻪ ،اﺧﺮاج ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾ ِ

 ۲.۳ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺎﺗﻨﺎ

 ۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺎده  ۲۷ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن اﺳﺖ.
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درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آﻧﯽ )ﺳﺎﺗﻨﺎ( ،ﻣﻮاد ۴۲
ﺗﺎ  ۴۸ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ،ﻣﻘﺮرات ﻣﻔﺼﻠﯽ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »داوری و ﻣﻘﺮرات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ« وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ دارد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده » ،۴۲در ﺻﻮرت ﻋﺪمﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﯾﺎ
ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎی ﭘﯿﺶآﻣﺪه را ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .اداره ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﻣﻮرداﺧﺘﻼف از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺰﺑﻮر ،اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوری ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ« .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎﺗﻨﺎ دارد ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺗﻨﺎ ۱ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﯾﺎدﺷﺪه
ﻫﻢ ﺿﺮورت دارد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺮف اﺧﺘﻼف ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ »ﻋﻀﻮ« ﺳﺎﺗﻨﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺎده  ۴۲ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺗﻨﺎ ،اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﺑﺘﺪا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ارﺟﺎع
اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۴۳ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در
ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
آن ﻋﺪول ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺷﻮد.
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴۳ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ» ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داوری و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ،ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
 (۱ﺳﻪ ﻋﻀﻮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮ اداره
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ.
 (۲ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ.
 (۳ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ آن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ«.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ
ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺳﺮﯾﻊ دﻋﺎوی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اداره
ﺟﻠﺴﺎت داوری ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت )آﯾﯿﻦ داوری( ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داوری اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه  ۱ﻣﺎده » ،۴۳در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ داوری ،ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﺣﻖ رأی ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﯾﺎ اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوری را دارد و در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ،
ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات وی در اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اراﯾﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎدﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و
ادﻟﻪ و ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮﯾﺶ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﺌﺖ داوری،
ﺑﺪون ﺣﻖ رأی ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﻖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻣﺎده ،۴۳
»ﻣﺪﯾﺮان ادارات ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻌﺎون اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در
ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
داوری ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻣﺎده  ۴۳ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ» ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮر و در ﻏﯿﺎب وی ﻣﺪﯾﺮ اداره
اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺷﺨﺎص
ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده  ۴۳و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی آن ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻖ ﺣﻀﻮر
ﻧﺪارد .ﻫﺮﮐﺪام از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ رأی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻟﻪ و ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻧﮏ وی در دﻋﻮا ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۳۱

 ۳.۳ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎﯾﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﭘﺎﯾﺎ( ،در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺮرات ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻣﺎده  ۵۸ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ» ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و اﺻﻼﺣﯽ در ﭘﺎﯾﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ«.
ﻣﺎده  ۵۹ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ در ﺑﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻘﺮر
ﻣﯽدارد» :ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ،در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﻋﻀﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﻈﺮ
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ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎده  ۴۴ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ،ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ رأی ﻫﯿﺌﺖ داوری را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ رأی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ« )ﻣﺎده .(۴۵
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﺌﺖ داوری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮض ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺدادن ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ،وی را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮ ﺳﺎﺗﻨﺎ( ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎﺗﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎﺗﻨﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ .دراﯾﻦﺻﻮرت ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده و ﻧﺤﻮه
ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺘﻦ و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۴۷ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﺗﻨﺎ(.
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒﺑﻮدن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴۶ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ،در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻒ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ
اﺧﻄﺎر داده ،ﻋﻀﻮﯾﺖ وی را در ﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورده ،آن ﺑﺎﻧﮏ را از ﺳﺎﺗﻨﺎ اﺧﺮاج
ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﻋﻠﯿﻪ وی اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ در ﺧﺼﻮص ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ،
»درﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت »ﺳﺎﺗﻨﺎ« ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« )ﻣﺎده  ۴۸ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ(.
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ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﮑﺮر ،روﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ«.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روﯾﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ روﯾﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪوی ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۶۰ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ» ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻋﻼمﺷﺪه اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ
داوری ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ« .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺎده ،ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪودی را ـ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ـ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮای
اﻋﻀﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ داوری ﭘﺎﯾﺎ در ﻣﺎده  ۶۱ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ» .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
داوری و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد:
 (۱ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اداره دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی؛
 (۲ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ؛
 (۳ﻣﺪﯾﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی؛
 (۴ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ؛ و
 (۵ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
آن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ«.
ﻫﯿﺌﺖ داوری ﭘﺎﯾﺎ ،از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ از ﺣﯿﺚ ادﻟﻪ و
ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۶۲
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ و اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﻈﺮات و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و رأی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ» ،در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« )ﻣﺎده  ۶۴ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ(.
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﭘﺎﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ رأی ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻗﻄﻌﯽ و
ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ )ﻣﺎده  ۶۳ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ( .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ و ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﯿﺌﺖ داوری ﭘﺎﯾﺎ در اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اداره اﻧﺠﺎم

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۳۳

 ۴.۳ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﺎم ﺑﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻨﺪ ) (۱۳ﻣﺎده  ۶دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻋﻀﺎی ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ »ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻋﻤﺎل روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ،ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .درﺻﻮرت ﺑﺮوز
اﺧﺘﻼف و ﻋﺪمﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﻮی
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ از ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
داور رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .رأی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،زﯾﺮﻋﻨﻮان ﻣﺎده ) ۶ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎ( ذﮐﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار
ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﺎده ﯾﺎ ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮑﻢ ﺑﻨﺪ ) (۱۳ﻣﺎده  ۶ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ اﻋﻀﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎ
ﮐﺮده ،ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺖاﺟﺮاﯾﯽ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﯾﮏ »ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ« ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻨﺪ ) (۱۳ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه،
ﺣﮑﻤﯿﺖ اداره اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان داور ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ اﺳﺖ .در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ از ﻗﺒﻮل ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ دو را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺳﺎﺗﻨﺎ ،در ﻫﯿﺌﺖ
داوری ﭘﺎﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ رأی اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در روﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری ادﻟﻪ و اراﯾﻪ
دﻗﯿﻖ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﭘﯿﺮوزی در ادﻋﺎ ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻀﻮ
دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رأﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ داوری اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺗﺨﻠﻒ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻋﻀﺎی ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ» ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان
ﺧﺴﺎرات واردﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ« )ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۶۹
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ( و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ـ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺗﻨﺎ ـ در ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوری واﮔﺬار ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

۴۳۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۴ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
راﻫﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮا ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،واﮔﺬار
ﺷﻮد .ﺑﺮای اراﯾﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻞوﻓﺼﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

 ۱.۴آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺧﺘﻼﻓﺎت
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،در روﯾﮑﺮد آﺳﯿﺐﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻮردی آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم
 ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﺎن ) ،(۱۳۹۰ﺻﺺ  ۲۳۰-۲۳۸و اﻟﺴﺎن ) ،(۱۳۸۹ﺻﺺ .۲۰۰-۲۰۱
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ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ) (۱۳ﯾﺎدﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ واژه »ﻧﻬﺎﯾﯽ« در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی آن از ﻋﺒﺎرت »رأی ﻗﻄﻌﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ رأی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رأﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم درﻣﻮرد
آن ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،رأی ﺻﺎدره از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
»ﻧﻬﺎﯾﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﻟﺬا رأی ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ )اداره اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و »ﻗﻄﻌﯽ« اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﺒﺎرت »رأی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ« ،در ﺑﻨﺪ  ۱۳ﻣﺎده ۶
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ دارای اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد،
رأی ﺻﺎدره ﺑﻪﻧﻔﻊ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﻪزﯾﺎن ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای رأی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای آن
۱
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺒﺎرت »از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا« در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪ ) ،(۱۳زاﯾﺪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۳۵

 ۲.۴ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﯿﺚ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ
داوری ،ﺳﺎزش ،ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﻻزم ،در
ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
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آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺳﯿﺐﺳﻨﺠﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮ
ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع و ﺻﻨﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن داﯾﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردی )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ(
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺎرهای از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﻞوﻓﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﻪوﯾﮋه در
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎدﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت
ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﯿﻮه ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و واﻗﻌﯿﺎت ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و در آن اﺻﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۴۳۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳
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 ۱.۲.۴داوری
داوری ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از
ﭼﻨﺎن اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ،ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪدی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داوری را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ درآورده و اﻏﻠﺐ دارای آﯾﯿﻦ دارﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ داوری ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،۱اﻧﺠﻤﻦ داوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،۲اﺗﺎق داوری ﻟﻨﺪن و
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ۳ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺸﻬﻮر داوری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
داوری ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ داوری ﺣﻞوﻓﺼﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ داوری ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ
ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ و
داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوهﺑﺮ
آن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »داوری« و ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای داوری اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﺷﺒﻬﻪ ،روﺑﻪرو ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ  ۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن» ،ﺻﻠﺢ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ
داوری در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ .در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۴۳۷

 ۲.۲.۴ﻣﺬاﮐﺮه
در ﻣﻮرد ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات
آﻣﺮه ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺑﻪوﯾﮋه در اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
 ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم ) (۱۳۷۳و ﺟﻨﯿﺪی ).(۱۳۷۶

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 11:01 +0430 on Monday July 13th 2020

ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ۱.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺻﺪد ﺗﮑﺮار آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﯿﺴﺖ؛ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
از ﻟﺤﻦ اﺻﻞ  ۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ،درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
»دادﮔﺎه« اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻞ،
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻬﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻔﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی آن وﻇﺎﯾﻒ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺎﺻﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ
 ۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی آن داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،داوری ﯾﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻤﺎﺷﺎت در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﻮی ﺳﻮم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﯾﺮاد اﺻﻞ  ۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و دﻋﺎوی
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺟﻨﺒﻪ اداری ،ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ
دوﻟﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داوری ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺮرات
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ داوری آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داوری ارﺟﺎع
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮه و اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .اول اﯾﻨﮑﻪ ،در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ .درواﻗﻊ »اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰامﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ آن ﻣﺆﺳﺴﻪ را در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰامﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ،دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺑﻪ دور از
ﻓﻀﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن و در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﻟﻪ و ﻣﺪارﮐﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮه اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر
ﺧﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و در رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ داوری ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﻮءﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮاردی ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ،دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ و اﺧﻼل و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﯽﻃﺮف ﯾﺎ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )اﻋﻢ از اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ اﯾﻤﻨﯽ( ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه اﻏﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ
ﺷﻔﺎﻫﯽ )ﺣﻀﻮری( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮرد
رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و داوری ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻟﺰامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮی آن ﻃﺮف
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ وی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،روش ﻣﺬاﮐﺮه در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻮل ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ را دارد ﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای آن ،ﺿﻤﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

۴۳۹

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﺧﺬ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف،
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺪمﻫﻤﮑﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺪ.
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 ۳.۲.۴ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی
از ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﭘﺲ از »ﻣﺬاﮐﺮه« اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ،اﺑﺘﺪا ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻌﯽ در ﻣﺬاﮐﺮه و ﺣﻞوﻓﺼﻞ آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
»ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ« ﺷﺨﺺ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ داوری ،ﺳﻌﯽ در
ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻫﻮی ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی از ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روز ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر
در ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ،
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
»داوری« اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ روشﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،آزادی ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در
دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮل و
ﺑﺎﻧﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻏﻠﺐ وﺟﻬﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت«
اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ »ﺟﺰ در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ
۱
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻮارد ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻗﺮاردادی ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ دادﮔﺴﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،واﮔﺬار ﮐﺮد.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﺑﺪون دادرﺳﯽﻫﺎ و
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽرﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﺳﺪار آن
در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از آﻧﻬﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ داوری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻣﻮر و اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد:
 ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ داوری ﺧﺎص اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮن
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻋﺪ داوری ﻣﺸﻬﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ داوری
آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﻗﻮاﻋﺪ داوری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﮑﻠﯽ )آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ( آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
دوﻟﺖ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺳﻮی دادﮔﺎهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ
داوری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از داوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﻮاره داوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺻﺤﺎب اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داوری آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ داوران
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺳﺮﯾﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روان و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص )آﯾﯿﻦ داوری( ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﯿﻦ داوری ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﯿﺚ
ﻋﺪمﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوری اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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۴۴۱

اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد »اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم
دادﮔﺎهﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی« از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎرج اﺳﺖ و
در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻗﺮار دارد.

اﻣﺎم ،ف .(۱۳۷۳) .ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان )ﭼﺎپ اول( .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﯾﻠﺪا.
ﺟﻨﯿﺪی ،ل .(۱۳۷۶) .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در داوریﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﭼﺎپ اول( .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
اﻟﺴﺎن ،م .(۱۳۹۰) .ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﭼﺎپ اول( .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
اﻟﺴﺎن ،م .(۱۳۹۳) .ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﭼﺎپ ﺳﻮم( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۶ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۶ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ) .(۱۳۸۱ﺗﻬﺮان :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی.
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﭘﺎﯾﺎ( وﯾﺮاﯾﺶ  ،۱٫۰۰اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ .۱۳۸۸/۰۵/۲۰
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آﻧﯽ »ﺳﺎﺗﻨﺎ« ،ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۵/۸/۲۸ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
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