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 چکیده 
سه دسته  به ،شودسرمایه که برخالف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می اعمال فعاالن بازار

م. وقوع هریک از این اعمال یجرا .3اختالفات  .8تخلفات انضباطی .1: شده استبندی طبقه
گذاری کشورها های سرمایهلیتامنیت حاکم بر فعا ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم واجتناب

وجود مراجع و  ،کند. از این رومی روبروها را با تالطم و خطر شود و امنیت اقتصادی آنمی
توجه شایانرسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است. نکتۀ  برایهای مناسب قانونی روش

قوانین و  ناگزیرت و های بازار سرمایه ازجمله تخصص، سرعت و دقت اسدر این حوزه ویژگی
های آن باشد. در این نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگی

 های قضایی اتفاق افتاده است،توجهی در قوانین و رویۀ حاکم بر نظامتحوالت قابل زمینه
ت رسیدگی به تخلفا رایبینی مراجع تخصصی با صالحیت خاص و محدود بازجمله پیش

 هکارهای موفق در این عرصه باشد. تواند یکی از رامیکه انضباطی و اختالفات 

 
 یدیواژگان کل

 م.ی، تخلفات، جراآمریکا ایران و ۀبازار سرمای اختالفات،

                                                           
  Email: nooreadl@yahoo.com                              801-30818688 :فاکس ،مسئول ۀنویسند *



 1815 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 7مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     843

 مقدمه 
د. رونق و شوهای مختلف معامله میبازاری است که در آن دارایی س()بور 1بازار سرمایه

اختالفاتی که ممکن است از فعالیت در  ۀای حل و فصل عادالنبازار با سازوکاره این گسترش
وجود نظام  ،ثر در این عرصهؤم های مفید ویکی از راهکار. داردهمسویی این بازار ناشی شود، 

که قضات آن متخصص و آشنا با اصول و ی نظام ؛قضایی متناسب با ماهیت بازار سرمایه است
دو عنصر سرعت و دقت را اعمال نمایند. نظام رسیدگی مبانی بازار سرمایه باشند و بتوانند 

باشد و تمامی اختالفات و حاکم در بسیاری از کشورها، نظام قضایی دولتی با صالحیت عام می
 قوانین، ،در این تحقیق شدهبیشترین منابع استفاده. دشوجرایم در این نظام رسیدگی می
ایران  ۀوفصل اختالفات در بازار سرمایهای حلکتاب سازوکار مقررات و منابع الکترونیکی است.

ای با نامهپایان و آقای غالمعلی میرزایی منفرداز سوی  1307زمستان در ،با مطالعۀ تطبیقی
خانم وجیهه کریملو در سال  از سویعنوان داوری در بازار اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، 

با . لیف شده استأعالمه طباطبایی ت علوم سیاسی دانشگاه حقوق و ۀدانشکد در 1371
 .ه استدست نیامدهموضوع باین  بارۀدرطور خاص بهتوجهی منبع قابل هشدانجام هایبررسی
 هستیم: زیر هایپرسشنوشتار به دنبال پاسخ به  این در
 ند؟اها و اعمال ناقض اصول و قواعد بازار سرمایه کدامانواع ناهنجاری 
 صدور حکم در بازار سرمایه  ی الزم را برای رسیدگی وایکاری دولتی یآیا نظام قضا
 دارد؟
  حکم در بازار سرمایه مناسب است؟ صدور چه مراجعی برای رسیدگی و 
  سرمایه  آیین رسیدگی مناسب بازار مراجع و آمریکا آیا در نظام حقوقی ایران و
 بینی شده است؟پیش

 :هافرضیه
  اند: بندی شدهدر سه نوع دسته آمریکاایران و  ۀمایانواع دعاوی و ناهنجارهای بازار سر

 م.یتخلفات، اختالفات و جرا
  نظام قضایی دولتی توان پاسخگویی متناسب با ضروریات بازار سرمایه را ندارد. 

                                                           
رود. کلمۀۀ  کار میبه آمریکاهمان بازار بورس است که در هر دو کشور ایران و ( Capital market. بازار سرمایه )1

مانند، مغازه یا بازار خرید و فروش های لغت به معنی کیف کیسهدر فرهنگای فرانسوی است که واژه« بورس»
ای هم معتقدند که نام بورس منتسب به یکی از بانکداران بلژیکی در شهر و گاهی مکان مبادله آمده است. عده

. در )15، ص1370بوده اسۀت )کدخۀدا،ی،    (Vander Burse)است که اسم او واندر بورس  (Bruges)بروژ 
ای اوراق بهۀادار و یۀا کاالهۀای متحدالشۀکل بۀا      شود که در آنجۀا پۀاره  صطالح کلی، بورس به محلی اطالق میا

 .(48، ص1301گیرد )جعفری لنگرودی، ها انجام میگذاری و سپس معامالت بر روی آنضوابط معینی قیمت
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  های جایگزین حل اختالف نظیر مراجعی با صالحیت خاص و یا استفاده از شیوه
تسریع حل و فصل دعاوی و اختالفات بازار سرمایه سازش و داوری، راهکار مناسبی در راستای 

 شود.میشمرده 
  بینی نشده و سرمایه پیش آیین رسیدگی مناسب بازار در نظام حقوقی ایران مراجع و

 بهتر است. آمریکاوضعیت در حقوق 

 
 انواع دعاوی بازار سرمایه

سه به  ،شودت بازار انجام میتوان اعمال فعاالن بازار را که برخالف قواعد و مقرراکلی می طوربه
 Violation of)(: تخلفات انضباطی88، ص1300پور.ل، )مهرابی بندی کرددسته طبقه

Regulation)، اختالفات (Disputes)،  مجرایو(Offences)  .اثر وقوع هریک از این موارد در، 
و ضروریات موجود ها شود و با توجه به حساسیتآسیبی به نظم و امنیت بازار سرمایه وارد می

بینی شده است. برای رسیدگی به تخلفات و اختالفات پیش تفاوتیمراجع م ،در این بازار
شود، معموالً عواقب و آثار مخرب و تخلفات انضباطی و اختالفاتی که در بازار سرمایه ایجاد می
دود به اختالفات مح ۀدامنو  کنندسنگینی برای جامعه ندارند و نظم عمومی را مختل نمی

است. تخلفات انضباطی به تخلف از  ر فعاالن بازاردیگگذاران و یا ن کارگزاران و سرمایهمیاروابط 
ن تخلفات و جرایم گفته شده است که میاشود. در تفاوت مقررات خاص بازار سرمایه مربوط می

حالی در رتباط دارد؛به یک جمعیت یا شغل معین او خاص قوانین مربوط به تخلف از  ،تخلف
نسبت به تمامی افراد یک کشور قابل اجرا است  بوده و نقض قانون جزامربوط به  ،که جرم

 (.117ص ،1305 ،)گلدوزیان

 
 تخلفات انضباطی . 1
 حقوق ایران. 1. 1

ت ئاجرایی آن، هی ۀنامآیین 17 ۀماد و 1ش1304قانون بازار اوراق بهادار مصوب  35 ۀدر ماد
به تخلفات انضباطی فعاالن بازار تعیین شده است. دستورالعمل  عنوان مرجع رسیدگیمدیره به

سازمان بورس و اوراق  ۀت مدیرئهی 88/1/07)مصوبقانون بازار اوراق بهادار  35 ۀموضوع ماد
بیان کرده است که هر گونه فعل یا ترک فعلی که به نقض قوانین و مقررات  8ۀ در ماد (بهادار

                                                           
 شود.اشاره می «ق.ب.ا.ب.»از این پس به این قانون با عنوان اختصاری  .1
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 انتظامهای خودق بهادار، مصوبات شورا، سازمان، بورس یا تشکلبازار سرمایه ازقبیل قانون اورا
(Self Regulator)  شود.می شمردهگردد، تخلف منجر 

 
 فرایند رسیدگی. 1. 1. 1

این  نماید.پس از تکمیل پرونده اقدام به صدور رأی پیشنهادی می ،رسیدگی به تخلفات ۀکمیت
تصمیم  ،پس از بررسی سازمان مطرح و ت مدیرۀئت مدیرۀ بورس مربوط یا هیئرأی در هی

 ،به نوعی وظایف دادسرا در مراجع قضایی را برعهده دارد یادشده ۀد. کمیتشومقتضی اتخاذ می
پس از تکمیل  .دشونیاز انجام میکمیته آغاز و تحقیقات مورد از سویزیرا جریان رسیدگی 

طه ارسال و پس از بررسی آن، ت رسیدگی مربوئپرونده، رأی پیشنهادی صادر و این رأی به هی
ثابت  ۀد. کمیته دارای سه عضو است و اعضای آن شامل نمایندگردرأی مقتضی صادر می

دهنده در سازمان، واحد گزارش ۀثابت بورس مربوط و حسب مورد نمایند ۀنمایند سازمان،
صادره از نظر آرای مرجع تجدید، ت رسیدگی به تخلفاتئهی 1.باشدبورس یا کانون مربوطه می

ت ئهی از سویاعضای آن  ،عضو تشکیل شده 3ت از ئهیاین  سازمان است. ۀت مدیرئسوی هی
 8ۀ بورس قطعی است.ت مدیرئت پس از تأیید هیئد و آرای هینشوبورس تعیین میۀ مدیر

 

 آمریکاحقوق  .2. 1

یه در سطح اجرای قوانین فدرال حاکم بر بازارهای اوراق بهادار و نظارت بر بازار سرما رایب
( نهادی به نام Securities Exchange Act of 1934موجب قانون بازار اوراق بهادار )فدرال، به

که به اختصار (Securities and Exchange Commission)  کمیسیون بازار و اوراق بهادار
«SEC» خود در حوزۀ فعالیت  ایگستردهشود، تأسیس شد. این نهاد دارای اختیارات نامیده می

انجام  رایعنوان نهاد ناظر بر بازار دارای اختیارات و ابزارهای قانونی الزم بباشد. کمیسیون بهمی
موظف به تحقیق و کشف تخلفات اشخاص از کمیسیون بخش اجرایی  وظایف تعیین شده است.

ا های فدرال یقوانین و مقررات اوراق بهادار و طرح دعوای مناسب مدنی یا کیفری در دادگاه
صالح اداری علیه متخلفان است. قانون اوراق بهادار، اختیار تحقیق و بررسی در مراجع ذی

 و 3های مربوط به آن را به کمیسیوننامهتخلف از مقررات قانون یا قواعد و آیین خصوص

 درخواست تعقیب کیفری متخلفان را به دادستان کل اعطا کرده است.

                                                           
 .88/1/07مصوب  .ب.ا.ب.ق 35 ۀدستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماد4 ۀماد. 1
 ب..ا .ب.ق 35 ۀالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماددستور 18ۀ ماد. 8

 .ب.ا.ب.ق 88بخش b بند. 3
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 یند رسیدگیافر. 1. 2. 1
 شود.انجام می کمیسیون بخش اجرایی از سوینقض قوانین فدرال  زمینۀبررسی در تحقیق و 

تحقیقات به صورت غیررسمی است و در این مرحله احضار متخلف و سوگند دادن این انجام 
تحقیقات به کمیسیون اعالم و در صورت ۀ گیرد و نتیجروشن شدن حقایق انجام می رایوی ب

ممکن است کمیسیون برای تعیین مسئولیت و و  شودنجام میاحراز تخلف، تحقیقات رسمی ا
 Office of)دهد. دادگاه اداری بشده حکم به رسیدگی اداری ضمانت اجرا برای تخلفات انجام

Administrative Law Judges) که درواقع کارمند مستقل کمیسیون  قاضی حقوق اداری را
ها و شخص، شرکت خصوصاری فقط در رسیدگی اد (.sec.gov, 2014) دکنبرگزار می ،است

ۀ گیری از شیواند. معموالً در این مرحله با بهرهکه در کمیسیون به ثبت رسیدهاست سهامی 
متخلف باید دارای  و شودمیرعایت در این مراحل شود. اصول دادرسی ، اختالف حل میسازش

این  باشد. فاع از خودد ومدارک به دادگاه  ۀارا،و  آوریفرصت معقول و منطقی برای جمع
 ت منصفه و ممکن است به صورت علنی یا غیرعلنی انجام شود.ئرسیدگی بدون حضور هی

در مواردی که تخلفات و صالحیت کمیسیون محدود به تخلفات انتظامی و مدنی است 
دادستان کل  ،پس از احراز تخلف و ردحق رسیدگی ندا ،کیفری باشد ۀگرفته دارای جنبصورت

مجازات انتظامی که کمیسیون حق اعمال آن را  د.کنیدر دادگاه صالح پیگیری م موضوع را
این الزم است  بازار است. توقف فعالیت و تعلیق عضویت اعضا در محدود به منع و ،دارد

شود. تاریخ جلسه  رسیدگی به شخص متخلف صادر ۀابالغ وقت جلس تعیین و پس از هادستور
البته  .جلسه به خوانده باشد ۀروز پس از ابالغ اخطاری 68 روز و حداکثر 38باید حداقل 

تواند با رضایت خوانده مهلتی بیشتر یا کمتر از این موعد برای تاریخ تشکیل کمیسیون می
تواند ضمن صدور دستور منع، متخلف را به انجام کمیسیون می 1.رسیدگی تعیین کند ۀجلس

چنانچه  8.های آن الزام کندنامهقواعد و آییناقدامات الزم برای رعایت و اعمال مقررات، 
گر اوراق بهادار اوراق بهادار ایالتی، کارگزار یا معامله گرگر، معاملهکارگزار، معامله ،متخلف

دولتی، عامل انتقال یا از وابستگان این اشخاص باشد و تخلف موجب ورود زیان عمده به اموال 
زمانی  ۀتواند بدون رعایت حداقل فاصلمیسیون میک ،دشوگذاران یا منافع عمومی سرمایه

رسیدگی و تاریخ ابالغ اخطاریه و در صورت ضرورت بدون  ۀقانونی بین تاریخ تشکیل جلس
دستور منع و توقف موقت صادر کند. این دستور پس از ابالغ به  ،رسیدگی ۀتشکیل جلس
 ،1305)قربانی،  معتبر است ،دهکرلغو نآن را االجراست وتا زمانی که کمیسیون خوانده الزم

                                                           
 .ب.ا.ب.ق b 11 بخش .1
 .ب.ا.ب.ق a 11بخش  .8
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تواند در دادگاه علیه میو محکوم 1کمیسیون قابل تجدید نظر است ۀدستورات صادر .(117ص
نسبت به  ،ای محل اقامت خود یا محلی که مرکز اصلی فعالیت تجاری او در آن قرار داردمنطقه

یدنظر کند و با روز از تاریخ صدور دستور درخواست تجد 68دستورات کمیسیون، ظرف مدت 
تقاضای تجدیدنظر اصالح یا نقض تمام یا بخشی از دستور را درخواست نماید. رسیدگی دادگاه 

. تقاضای دشومی که در جلسه رسیدگی نزد کمیسیون مطرحاست محدود به اعتراضاتی 
 ؛تجدیدنظر و آغاز رسیدگی استینافی دادگاه تجدیدنظر مانع اجرای دستور کمیسیون نیست

رأی دادگاه  نکه دادگاه تصمیم بر توقف اجرای دستور تا اتخاذ تصمیم نهایی بگیرد.مگر ای
خواهی در دیوان عالی حدود مقررات، قابل فرجام االجراست و صرفاً درتجدیدنظر قطعی و الزم

  .)همان(ست آمریکا ۀایاالت متحد
های شرکت ندگان،فروش ها مبنی بر تعلیق یا لغو عضویت کارگزاران،اجرای احکام دادگاه

صالحیت توان نتیجه گرفت که می. استکمیسیون  ۀعهدگذار... برمشاور سرمایه گذاری،سرمایه
رسیدگی به تخلفات انتظامی فعاالن بازار کمیسیون در رسیدگی به تخلفات بازار محدود به 

ابزار ، خاصانجام تحقیقات و رسیدگی به تخلفات اش دایر برصالحیت قانونی . این سرمایه است
 .sec.gov) 2014, ( مدیریت صحیح بازار استرای قانونی الزم ب

 

 اختالفات . 2
برعهدۀ  ای بازار سرمایه راهای حرفهرسیدگی به اختالفات ناشی از فعالیت ق.ب.ا.ب. 36ۀ ماد
 عنوان نهاد رسیدگی خاصت بهئو این هی قرار دادهشده در این قانون بینیت داوری پیشئهی

 یمرجع خاص آمریکاحقوق  ی صالحیت ذاتی برای رسیدگی به اختالفات این بازار است. دردارا
کنار  در بینی نشده است.برای رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از معامالت اوراق بهادار پیش

های جایگزینی وجود دارد که د، روششوها انجام میدادخواهی که به روش سنتی در دادگاه
 و میانجیگری .شودطور فزاینده استفاده میبه مریکاآاختالفات بازار سرمایه  حل و فصل رایب

 ند. اداوری دو ابزار قانونی و کارآمد در حل اختالفات موجود در بازار سرمایه
 

 ایران حقوق. 1. 2
گران، معامله/ کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار نمیا اختالف، ق.ب.ا.ب 36ۀ موجب مادبه

 ایحرفه فعالیت از ناشی ربطذی اشخاص ردیگ و گذارانگذاری، ناشران، سرمایهسرمایه مشاوران

ۀ ماد 5 شود. بندت داوری رسیدگی میئهی از سوی هاکانون در ،سازش نداشتن صورت در ها،آن

                                                           
 .ب.ا.ب.ق a 1بخش . 1
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تنظیم  رایب که است معرفی کرده خودانتظام هایتشکل مشابه ها رایادشده کانونقانون  1
 برابر دارند، اشتغال بهادار اوراق بازار در فعالیت به قانون این طبق که شخاصیا بین روابط

غیردولتی و غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت ۀ سسؤمصوب سازمان به صورت م هایالعملردستو
 رسند.می

توان به ماهیت و اهداف وجودی ق.ب.ا.ب می 36ۀ ماد و 1ۀ ماد 6و  5بندهای  دقت در با
ای اعضای کانون در های حرفهتنظیم روابط و فعالیت ،. هدف از وجود این کانونکانون پی برد

عنوان یک تشکل خودانتظام اختیار وضع ضوابط و بازار است و به این منظور کانون به
 دستورالعمل 8 ۀماد در ای و انضباطی موردنیاز بازار سرمایه را داراست.های حرفهاستاندارد

 در سازش ایجادرای بیان شده است که ب 1بهادار اوراق و بورس گزارانکار کانون سازش کمیتۀ

 با هاییکمیته گران، بازارگردانانمعامله/ کارگزار کارگزاران، ایحرفه فعالیت ناشی از اختالفات

 هاکانون .دشواوراق بهادار تشکیل می در کانون کارگزاران بورس و «سازش ۀکمیت»عنوان 

 صالحیت، و صنف تناسب به هستندکه بهادار اوراق بازار در فعال ایهحرف هایانجمن واقعرد
برابر  .(38ص ،1307)میرزایی منفرد،  دهندمی انجام مربوط را هاینظارت یا خدمات تخصصی

شمرده ت بدوی رسیدگی به اختالفات کارگزاران ئعنوان هیها بهکانون ،این قانون 36 ۀماد
ساس میانجیگری و سازش است و در جریان رسیدگی رأیی . رسیدگی در کانون بر اشوندمی

سازش  ۀشود. ارجاع اختالف به کانون برای اصحاب دعوا اجباری است و اعضای کمیتصادر نمی
شوند و تالش عنوان میانجی وارد رسیدگی به دعوا میبلکه صرفاً به ،نه به عنوان یک قاضی

ای مربوط، طرفین را های اجرایی فعالیت حرفهرویهند تا با استفاده از قوانین و مقررات و کنمی
به سازش،کانون مربوطه  دست نیافتنصورت  ضمن مذاکره به صلح و سازش تشویق نمایند. در

شود. این درحالی است ت داوری بررسی میئاختالف در هی کرده،صادر را گواهی عدم سازش 
ل اختالف اختیاری است و طرفین های جایگزین حکه حل و فصل اختالف با استفاده از شیوه

 اختالف الزامی برای ارجاع اختالف به این نهادها ندارند.

 
 سازش. 1. 1. 2

 سازش ۀساختار کمیت تشکیالت والف( 

 از اینماینده :شودمیشرح تشکیل این سازش از سه عضو به  ۀدستورالعمل، کمیت 3 ۀماد برابر

                                                           
بهۀادار   اوراق و بۀورس  کارگزاران کانون از سویسازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  دستورالعمل کمیتۀ. 1

 بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرۀ تئهی تصویب به تبصره 7و ماده 17در  18/18/07در تاریخ وشد پیشنهاد 

 رسید.



 1815 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 7مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     854

 به کانون ای ازنماینده ،بورس آن ۀمدیر تئهی ببه انتخا اختالف موضوع حسب بر ربطیذ بورس

 مدیره. تئهی انتخاب به سازمان از اینمایندهو  ،کانون انتخاب
 و تعیین البدلعلی عضو هریک خود، اصلی ۀنمایند بر افزون ،سازمان و کانون ربط،بورس ذی 

 .نماید کتشر سازش ۀکمیت جلسات در مربوط اصلی عضو غیبت صورت در تا دکننمعرفی می
البدل دو و مدت مأموریت اعضای اصلی و علی 1البدل همانند اعضای اصلیشرایط اعضای علی

 8.اشکال استیها بسال و انتخاب مجدد آن
 

 هاشیوۀ رسیدگی به اختالفات در کانون ب(

طرفین اختالف و  از سویتشریفاتی است که باید  های سازش مشمولرسیدگی در کانون
د و یکی از این موارد تنظیم دادخواست و تقدیم آن به کانون سازش شواجرا مراجع اداری 

و مقدمات باشد میمستقر  کانون محل درکه  استسازش دارای دبیرخانه  ۀاست. کمیت
 اعضا، تمامی از جلسه، دعوت وقت تشکیل پرونده، تعییین شکایات، دریافت قبیل از رسیدگی

 3.دهدمی انجام سازش را سازش و عدم هایگواهی و هاجلسهصورت تنظیم و جلسات تشکیل
روز  3مستندات، ظرف  همراه به شکایت دریافت از پس را دعوا موضوع سازش ۀکمیت دبیرخانه

 از پس د.کنمی تعیین پاسخ دریافت ای را برایروزه 18مهلت  ،نموده ابالغ خوانده به کاری

 به مربوطه پاسخ روز 3 مدت ظرف کثرحدا ، در صورت دریافت پاسخ،یادشدهمهلت  یانقضا

سازش در خصوص واکنش خواهان در  ۀدر دستورالعمل کانون کمیت 4.شودمی ابالغ خواهان
 بینی شده است:سه فرض متفاوت پیش ،قبال پاسخ خوانده

 حضور ضمن طرفین صورت، در این 5.پذیرش پاسخ خوانده از طرف خواهان است ،فرض اول

 ارا،ه دبیرخانه به یکتب را مربوطه مستندات و اعالم را سازش مقتضی مراتب نحوبه یا دبیرخانه در

 .6نمایدسازش اقدام به صدور گواهی سازش می ۀچنین حالتی کمیت در .دکننمی
 ضمن دبیرخانه ،این صورت پاسخ خوانده از جانب خواهان است. در فتنپذیرنفرض دوم، 

 .دکنمی ارسال سازشۀ کمیت به را پرونده واهان،خ از هزینۀ رسیدگی دریافت و پرونده تکمیل

                                                           
 .رس و اوراق بهادارسازش کانون کارگزاران بوۀ ، دستورالعمل کمیت8و1های و تبصره 3ۀ ماد .1
 .رسازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادا ۀ، دستورالعمل کمیت3 ۀماد 3 ۀتبصر .8
 .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀدستورالعمل کمیت 6ۀ ماد .3
 .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀدستورالعمل کمیت 7 ۀماد .4
 .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀالعمل کمیتدستور 0 ۀماد .5
 مسۀئول دبیرخانۀه   ۀعۀدم سۀازش برعهۀد    های سازش وو گواهی هاجلسهصورت دستورالعمل تنظیم 7 ۀماد ابربر. 6

 د.شواعضای کمیته انجام می از سوی یادشدههای امضای گواهی18 ۀاساس ماد بر است و
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گزارش کارشناسی  ۀتهییادشده  ۀد و اگر کمیتشومی پرونده در کانون سازش بررسی مقدماتی
گزارش کارشناسی  ۀد تا پس از تهیکنمراتب را به دبیرخانه اعالم می ،را ضروری تشخیص دهد

گزارش  به تهیۀنداشتن . در صورت نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین اقدام نماید
 ایگواهی در 1.دشونجام میدبیرخانه تعیین وقت و دعوت طرفین ا ۀبه دستور کمیت ،کارشناسی

کند باید موارد زیر قید طرفین صادر میداشتن یا نداشتن سازش مبتنی بر سازش  ۀکه کمیت
 هایسخ خوانده و پیشنهادشود: مشخصات طرفین دعوا، موضوع اختالف و ادعای خواهان، پا

ن میاامکان حصول سازش  نبودو درنهایت  مورد اختالفسازش نسبت به موضوع  ۀکمیت
زمان و مکان انجام نیز اند و طرفین. در گواهی سازش باید تعهداتی که طرفین برعهده گرفته

تعهداتی که هریک از طرفین در نشدن مهم این است که انجام  ۀنکت 8.دشوها قید آن
ت داوری قابل ئد و موضوع در هیشوعدم سازش تلقی می ۀاند، به منزلعهده گرفتهنامه برازشس

 3.پیگیری است
 1 ۀمادۀ این فرض در تبصر .پاسخ از جانب خواهان استنشدن  ارا،ه ،فرض سوم

 که بینی شده است. بر اساس این تبصره، درصورتیسازش پیش ۀدستورالعمل کانون کمیت

 ۀپرداخت هزین و خواهان پیگیری تا پرونده جریان د،کنن ارا،ه پاسخی خوانده وابج در خواهان
 ۀشود. در این صورت دبیرخانه ضمن تکمیل پرونده و دریافت هزینمی متوقف رسیدگی

 ۀدستورالعمل کمیت 0 ۀد )مادکنسازش ارسال می ۀرسیدگی از خواهان، پرونده را به کمیت
 سازش(.
آن توجه شود این است که ماهیت وجودی کانون مبتنی بر میانجیگری ای که باید به نکته

ها سازش با تحلیل موضوع و ارشاد طرفین اختالف سعی در سازش آنۀ و سازش است. کمیت
 ،1307برنده است )میرزایی منفرد،  -دارد و وضعیت اصحاب دعوا در این شیوه وضعیت برنده

یت طرفین ممکن است و کمیته حق تحمیل درنهایت حصول سازش با توافق و رضا(. 38ص
اختیاری  ،از ارکان و اصول میانجیگری و سازش در دعاوی 4.سازش بر طرفین اختالف را ندارد

سازش  ۀتوانند گزینبا این توضیح که طرفیت اختالف با اختیار و انتخاب آزاد می ؛بودن آن است
مورد بر اصل اختیاری بودن این در اما  ،صالح نماینددعوی در مراجع ذی ۀرا جایگزین اقام

به حکم قانون طرفین اختالف ملزم به مراجعه و طرح اختالف زیرا  ،سازش خدشه وارد است
 دیگری ندارند. ۀگزین اضی نبودنخود در کانون سازش هستند و در صورت ر

                                                           
  .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀدستورالعمل کمیت 11 ۀماد .1
 . سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادا ۀدستورالعمل کمیت13 ۀماد .8
  .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀدستورالعمل کمیت 15 ۀماد .3

 .سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ۀدستورالعمل کمیت 14 ۀماد .4
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 داوری . 3. 1. 2
ت داوری ئا نام هیگذار مرجعی بقانون رسیدگی به اختالفات فعاالن بازار سرمایه، رایب

ت داوری در رسیدگی به اختالفات فعاالن ئهی ،ق.ب.ا.ب 36ۀ ماد برابر بینی کرده است.پیش
بازار دارای صالحیت ذاتی است و مراجع قضایی یا اداری صالحیت رسیدگی به اختالفات بازار 

نداشتن  ت داوری به اختالفات را بهئرسیدگی هی یادشده،. بخش آخر مادۀ را ندارندسرمایه 
ها نیز شود که کانونها مشروط کرده است و سبب القای این مطلب میسازش در کانون

ها در به عبارت دیگر کانون ؛ت داوری صالحیت رسیدگی به اختالفات بازار را دارندئهمچون هی
اما  .ندهستت داوری ئصالحیت مشترک با هیدارای ای بازار رسیدگی به تخلفات فعاالن حرفه

ها ماهیت قضایی ندارد و نوعی میانجیگری به این نکته توجه داشت که رسیدگی در کانونباید 
توانند و نمینیستند تخصص و صالحیت رسیدگی قضایی دارای اجباری است و این اشخاص 

 ، ص1318)یمرلی، حکم صادر کنند، بلکه فقط سعی در ایجاد سازش بین طرفین اختالف دارند
گذاران مسئول اشخاص در برابر خسارت وارده به سرمایه، ق.ب.ا.ب 43 ۀهمچنین در ماد (.488

 و تقصیر و قصور و واقع خالف و ناقص اطالعات و این مسئولیت ناشی از ارا،ۀ اندمعرفی شده
 این موضوع دیدگانخسارت»این ماده:  1 ۀتبصربرابر  تخلف از مقررات بازار اوراق بهادار است.

 یا بورس مدیرۀ تئهی به کشف تخلف تاریخ از پس سال یک مدت رفظ حداکثر توانندمی ماده

 ناشر عمومی توسط ۀعرض از سال سه از بیش اینکه بر کنند، مشروط شکایت داوری تئهی

تعیین  43 ۀدر ماد یادشدهزمان دو مرجع رسیدگی به تخلفات در این تبصره هم .«باشد نگذشته
ت داوری در رسیدگی به اختالفات ئبا هی ت مدیرۀ بورسئهی ،شده است. به عبارت دیگر

این ماده به مراجعه به کانون مربوطه و  اند. درشده دارای صالحیت مشترک و موازیتعیین
ای نشده است و برای تقدیم شکایت و اقامۀ دعوا زمان مشخصی درخواست سازش از آن اشاره

 توانند حداکثریم ماده ینا موضوع دیدگانخسارت ،اساس این تبصره بینی شده است. برپیش

 شکایت داوری تئهی یا بورس مدیرۀ تئهی به تخلف کشف تاریخ از پس سال یک مدت ظرف

 پورباشد )عبدی نگذشته ناشراز سوی  عمومی ۀعرض از سال سه از بیش اینکه بر مشروط ؛کنند
ابزارها و  ۀوسعت» قانون 5 ۀدر ماد ،بر اینافزون  (.485ص ،1318 زاده،پور، رجبفرد، پارسا

نیز بیان شده  «قانون اساسی 44 های کلی اصلراستای اجرای سیاست نهادهای مالی جدید در
ها و نیز و فعالیت آن 8ۀ های موضوع مادگذاری صندوقاست: هر گونه اختالف ناشی از سرمایه

اسالمی  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری»ت داوری موضوع ئاختالف بین ارکان صندوق در هی
این است که  ق.ب.ا.ب 43 ۀقابل توجه در این ماده همانند ماد ۀنکت. شودرسیدگی می« ایران

به طرح اولیه در کانون و صدور گواهی عدم سازش در آن منوط ت داوری ئطرح اختالف در هی
ت ئهی ۀصادر یقانون نیز بیان شده است که اجرای آرااین  15 ۀهمچنین در ماد نشده است.
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 ،ق.ب.ا.ب 37 ۀماد 5اما در تبصرۀ  گیرد.ها صورت میاجرای احکام دادگاه از سوی داوری
. با توجه به استها و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک اداره عهدۀت داوری بهئاجرای آرای هی

تردیدی  یادشدهدر وجود تعارض و ابهام در مفاد مواد قوانین  ،مفاد مواد قانونی که بیان شد
ت داوری منوط به ئکند که طرح اختالف در هیگذار بیان میاز یک طرف قانون زیرا نیست،

دیگر همان  ۀصدور گواهی عدم سازش از جانب کانون مربوطه است و از سوی دیگر در ماد
 ۀده است و همچنین در قانون توسعآمت داوری ئصراحت طرح مستقیم اختالف در هیقانون به

ت داوری اشاره شده است. از ئدر هی ید نیز به طرح اختالف مستقیماًابزارها و نهادهای مالی جد
ت داوری تعیین شده است. ئسوی دیگر در دو قانون مربوطه دو مرجع برای اجرای آرای هی

شود یا این است که آیا مفاد این مواد باعث ایجاد تعارض در اجرای این قوانین می پرسشحال 
های رسد ارجاع اختالفات به کانوننظر میبه ،که بیان شد خیر؟ با دقت در مفاد مواد قانونی

گذار ارجاع اختالف به سازش مربوطه از اصول و مبانی بازار سرمایه است و در مواردی که قانون
رود هرچند انتظار می؛ ده استنموده، مصادیق و موارد آن را بیان کربینی ت داوری را پیشئهی

ت داوری ئصالحیت هی گشا باشند.ن و بدون نیاز به تفسیر راهقوانین با بیان صریح و روشکه 
 این اختالفات ممکن است بازار است و بازار سرمایه محدود به رسیدگی به اختالفات فعاالن

سازش،  نداشتندا باید در کانون مربوطه مطرح و در صورت اختالفات ابت. باشند غیرمالی یا مالی
ت داوری ئگواهی عدم سازش صادر شود و این گواهی شرط الزم برای رسیدگی اختالف در هی

ت ئدر هی ها اختالفات مستقیماًهرچند در مواردی نیز بدون طی مراحل سازش در کانون ؛است
 .(38ص ،1318)کریملو،  شودداوری طرح و رسیدگی می

در بازار سرمایه را ندارند و هر گونه مراجع قضایی صالحیت رسیدگی به اختالفات مطرح 
حال اگر دعوای مربوط به  ت داوری سازمان رسیدگی شود.ئاختالف در این حوزه باید در هی

قانون  80ۀ ماد برابردادگستری اقامه شود، قاضی مربوطه  یهافعاالن بازار سرمایه در دادگاه
به پرونده را برای حل اختالف  ،دهآیین دادرسی مدنی باید اقدام به صدور قرار عدم صالحیت کر

 دیوان عالی کشور ارسال نماید.
 

 ت داوریئساختار هی الف(
 توسط عضو یک که باشدعضو می سه از متشکل داوری تئهی»دارد: ق.ب.ا.ب مقرر می 37 ۀماد

 و اقتصادی هایزمینه در نظرانصاحب بین از عضو دو و باتجربه قضات بین از یه،قضا قوۀ ر،یس
 و یه،قضا ۀقو ر،یس نماید.می اختالفات رسیدگی به شورا تأیید و سازمان پیشنهاد به مالی

 معرفی و تعیین البدلعلی عضو خود، هریک اصلی ۀنمایند بر عالوه شورا تأیید با سازمان

 نماید. شرایط عضو شرکت داوری تئهی در مربوط اصلی عضو غیبت درصورت تا نمایندمی
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ت داوری آنچه بیش از گذشته ئدر انتصاب اعضای هی«. باشدمی اصلی عضو همانند البدلعلی
ت داوری قاضی ئگذار قرارگرفته، تخصص افراد منتخب است. یکی از اعضای هیمورد توجه قانون

 ۀین شخص که نمایندهمت را ئباتجربه و متخصص در موضوعات حقوقی است و ریاست هی
دو عضو دیگر  .(18ص ،1300)سواد کوهی،  1ردشود، برعهده دامی شمردهیه ،ر،یس قوۀ قضا
ها در پاسخ به های اقتصادی و مالی دارای تخصص هستند. تمام این انتخابنیز در زمینه

که شامل سرعت، دقت، و تخصص در امر رسیدگی به اختالفات این است نیازهای بازار بورس 
ول مهم دیگر اعضای هیئت بر تخصص و تجربه، ازجمله اصافزون  حوزه و اجرای عدالت است.

باشد و طرفی نسبت به موضوع مورد رسیدگی و طرفین درگیر مییادشده، داشتن استقالل و بی
گذار اند، تا آنجا که در صورت نبود این دو اصل قانونالعادهاین دو اصل دارای اهمیت فوق
 83داور ) مادۀ  قانون آیین دادرسی مدنی( و جرح 461و  466ضمانت اجرای رد دادرس )مواد 

 و مدنی حقوق المللیبین میثاق 14 مادۀ یک نامۀ قواعد و مقررات اتاق داوری ایران و بندآیین
مدت (. 313-418، ص1314است )واحد، معبودی نیشابوری،  کرده بینی( را پیش سیاسی

 37ۀ دما 8 ۀتبصر برابرالبدل ت داوری اعم از عضو اصلی یا عضو علیئمأموریت هر عضو از هی
ت داوری ئ. جلسات هیی ندارددیگر مانعۀ ها تا دو دوردو سال است. انتخاب مجدد آن، ق.ب.ا.ب

البدل مربوطه هر هفته با حضور سه عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو علی
ت ضروری ئبه تشخیص هی د و چنانچه حضور اصحاب دعوا، گواه، کارشناس...شوتشکیل می

  .(187، ص1300شوند )قربانیان، ت به جلسه دعوت میئدبیرخانۀ هی از سوی ،باشد
 

 ت داوریئاجرای رأی هیب( 
مقررات اجرای  برابراالجراست و ادارۀ ثبت اسناد مکلف است که الزم داوری تئرأی هی

ت ئمنظور از قطعی بودن آرای هی (.ق.ب.ا.ب. 37 ۀماد 5 ۀتبصر)آن را اجرا کند  اسنادرسمی،
است که این آرا در هیچ مرجعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد نیست و مرجع داوری این 

ت وجود ندارد و از طرف دیگر رأی صادرشده ئاین هی یثانوی برای رسیدگی مجدد به آرا
ت داوری طی ئعلیه رأی را با اختیار اجرا نکند، دبیرخانه هیدرصورتی که محکوم .االجراستالزم

ای از رأی صادره را ناد رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک، نسخهیک نامه به ادارۀ اجرای اس
اقدام به صدور یادشده نماید. مرجع له از طریق این واحد اقدام به اجرای رأی میاعالم و محکوم

 ،1300)احمدپور،  علیه را توقیف نمایدتواند اموال محکومله میکند و محکومیه می،برگ اجرا
 (.84ص

                                                           
 .ب .ا.ب.ق 36ۀ ماد 1 ۀتبصر .1
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 نظر آراج( قابلیت تجدید
نظران اختالف دانان و صاحببین حقوقدر خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای هیئت داوری 

االجرا بودن ( بر قطعیت و الزم37ۀ ماد 5ۀ ر )تبصراتصریح قانون بازار اوراق بهادبا  .وجود دارد
جود ، دلیلی بر این اختالف ومرجعی برای تجدیدنظر این آرانشدن  و تعیین ت داوریئآرای هی

از طریق  مکان تجدیدنظر در حقوق ایرانندارد و آرای این هیئت قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ا
 منفی پاسخ با قضایی استثنایی مراجع از بعضیه احکام ب نسبت دادرسی اعادۀ درخواست
 آرای به دادرسی نسبت اعادۀ رسد وقتیمی نظربه اما ،(471، ص1304 شمس،) روبروست

اند قضاییپایۀ  دارای همگی که کشور عالی دیوان و انقالب، نظامی عمومی، هایقطعی دادگاه
به  نیز شبه قضایی مراجع قطعی یآرا خصوص در بایستمی موضوعاین  ،است پذیرفته شده

حقوق شده،  نیز بسته اعالم اشتباه برای راه صورتدرغیر این زیرا، دشوطریق اولی اعمال 
 از تجدیدنظر قابلیت .(181، ص1307 منفرد، میرزایی) ردگیمی قرار خطر معرض در اشخاص

زیرا هرچند تسریع  ،ددار هم ضرورت بلکه است، منطقی تنهانه سرمایه بازار داوری هیئت آرای
شود، کننده در کارآمدی بازار محسوب میدر حل و فصل اختالفات از ابزارهای ضروری و تعیین

ت داوری و احتمال وقوع خطا و ئه در هیشدای طرحههای سنگین پروندهبا توجه به خواسته
گذار قانون ،ت اقرب به صواب است و باتوجه به مقتضیات بازارئاین هی یقصور، تجدیدنظر از آرا

به این صورت که آرای ؛ نظر بداندت را قابل تجدیدئطور نسبی برخی از آرای هیتواند بهمی
و آرای باالتر از آن ارقام قابل  ،االجراقطعی و الزمهای با مبالغ معین، صادره در خصوص خواسته

 «.دیوان تجدیدنظر بازار سرمایه»مثل  ،کننده استکه تعیینباشد تجدیدنظر در مراجعی 
 

 آمریکاحقوق . 2. 2
خطر، احتمال وقوع اختالف گذاری بیسرمایه رایشده بباوجود تمام اقدامات احتیاطی انجام

رویکرد جدیدی نبوده  آمریکاهای جایگزین حل اختالفات در حقوق شستفاده از رواوجود دارد. 
های حل اختالف و کارگیری روشباوجود انتقاد و نگرانی از به ای طوالنی است.و دارای سابقه

به قوانین، داشتن امتیازات خاص از جمله رسیدگی سریع  یتوجهبیداوری به علت  ۀویژه شیوبه
به نفع  آمریکایوه را افزایش داده است. آرای متعددی در دیوان عالی و ارزان، استفاده از این ش

داوری صادر شده است و این آرا موانع موجود را برطرف کرده و در طول دهۀ گذشته 
قبل از طرح  (.FINRA,2011) طور چشمگیری افزایش یافته استها بهکارگیری این روشبه

فاده از روش میانجیگری اولین گام در روند حل اختالف در مرجع داوری یا مرجع قضایی، است
یند غیررسمی رسیدگی به اختالفات است. شخص میانجی فردی ااختالفات است. میانجیگری فر

تسهیل مذاکرات بین طرفین اختالف و یافتن راه  اووظیفۀ  و دیده و مستقل استآموزش
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 میانجیگری با اشکال دیگر . وجه تمایزآن را پذیرفته باشندهایی است که طرفین درگیر حل
ات خود یرظتواند راه حل یا نحل اختالف ازجمله داوری و دادخواهی این است که میانجی نمی

ای دارد و ممکن است به و طرفین را وادار به سازش نماید. میانجیگری ساختار ساده ،را تحمیل
ترکیبی از هر دو روش اغلب روند میانجیگری  صورت چهره به چهره یا با واسطه برگزار شود.

است و هدف مهم دستیابی به سازش طرفین اختالف است. نکتۀ مهم این است که برای حل 
کتبی داشته باشند. امتیازات این شیوه قابل  ۀناماختالف از طریق میانجیگری طرفین باید توافق

نه، بهبود توجه است و برخی از این امتیازات شامل سرعت در حل و فصل اختالفات، کاهش هزی
گیری از خدمات درصد اختالفات دادوستدها با بهره 08است. حدود  هاروابط، رفع سوء تفاهم
مورد اختالفات در عرض چند هفته تا چند ماه از توافق  18مورد از  0میانجیگری و حدود 

 sec.gov).  2014, ( شوندرسمی ارجاع اختالف به میانجیگری حل و فصل می
 
 داوری. 1. 2. 2

گیری به جای طرح اختالفات خود در دادگاه و تصمیمدهند ترجیح میفعاالن در بازار سرمایه 
 نظارت مراجع خودانتظام بات منصفه، دعاوی خود را ئقاضی و هی از سویدر موضوع اختالف 

(Self Regulatory Organization (SROs)) کنند. طرفین های داوری مطرح بازار در انجمن
کنند. مشترک داور یا داورانی را از افراد مستقل و آشنا با زمینۀ اختالف انتخاب میر طوبهدعوا 

قدمتی بالغ بر  آمریکادر نظام حقوقی ایاالت متحده های موجود حل اختالف داوری و روش
ۀ داوری در موضوعات حقوق خصوصی و عمومی و سایر استفاده از شیو و سال دارد 888

ع دعاوی مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار به داوری آغاز شد و به موضوعات حقوقی با ارجا
(. 804، ص1314نژاد، دعاوی حقوق مالکیت فکری، حقوق کار و غیره تسری یافت )طباطبایی

دعوای شرسون علیه  در آمریکاحکم دیوان عالی صدور  از پس آمریکاداوری در بازار سرمایۀ 
 رایج شد (Shearson/American Express v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987)) مک ماهون

(,2011 supreme.justicداوری از شیوه .) های سریع و ارزان حل اختالفات پیچیده است. قوانین
دهکرهای ایالتی تصویب دولت فدرال و دولت راصی حاکم بر روند داوری است و این قوانین اخ

همچون سازش و میانجیگری  حل اختالفهای وهر شیدیگمندی از داوری در کنار اند. بهره
سبب شده است بسیاری از اختالفات این حوزه بدون نیاز به طرح در مراجع قضایی با کمترین 

حل و  -داوری به جای دادرسی دولتی است ۀترین عوامل جایگزینی شیوکه از مهم -هزینه
 .(Bondi, 2010- finra.org.2011فصل شوند )

 Financial Industry)  موسوم به فینرا صنعت مالیبخش انتظامی  .فینراداوری در 

Regulatory Authority) ،گران اوراق بهاداراز طریق ادغام انجمن ملی معامله 8887جوالی  در 
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(National Association Of Securities Dealers(NASD))  و کمیتۀ تنظیم بازار بورس
عنوان بزرگترین سازمان به و تشکیل شد (NewYork Stock Exchange (NYSE))  نیویورک

ها نظارت دارد. کاهش چشمگیر درصد از داوری 18حدود  خودانتظام صنعت اوراق بهادار بر
زمان رسیدگی و حل و فصل اختالفات در مقایسه با رسیدگی در محاکم قضایی از بزرگترین 

 اه متغیر است. م 14 تا 18طور متوسط بین این مدت به .امتیازات داوری است
 
 نحوۀ پذیرش داوران  الف(

داوران عضو فینرا از تمام طبقات جامعه و سراسر کشور هستند. این اشخاص پس از ثبت نام و 
های الزم باید در آزمون داوری فینرا شرکت کنند و در صورت قبولی به عنوان دیدن آموزش
کنند و برخی دیگر اق بهادار فعالیت میشوند. برخی از داوران فینرا در صنعت اورداور تأیید می

فردی باید مهم این است که داور  موضوعد. نباش گذار، پزشک و...دار, سرمایهممکن است خانه
هرچند برای خدمات خود  ؛داوران کارمند فینرا نیستند باشد.مستقل و آگاه به موضوع اختالف 

 کنند.الوکاله دریافت میحق
 

 یند رسیدگی افر ب(
های نامهطریق موافقت هایی که عضو فینرا هستند و ازا خدمات داوری را برای تمام بورسفینر

گذاران بر استفاده از داوری، سرمایه افزوننماید. اند، ارا،ه میداوری شیوۀ داوری را انتخاب کرده
ت شکای ،های غیرقانونی و غیراخالقیصورت احتمال وقوع تقلب، جعل و فعالیت توانند درمی

های الزم را انجام و خود را به ادارۀ بررسی شکایات فینرا تقدیم نمایند. این مرکز بررسی
دهد. همچنین های کارگزاری یا کارگزاران هشدار الزم را میدرصورت صحت مدعا به شرکت

دار مانند کمیسیون بورس و گذاران شکایات خود را نزد مقامات صالحیتممکن است سرمایه
های سازمانها که در فهرست ر،کمیسیون اوراق بهادار ایالتی یا یکی از سازماناوراق بهادا

 ،اند، مطرح نمایند. پس از طرح شکایت و انجام تحقیقات الزم( ثبت شدهSRO) انتظامودخ
گیرد. طرح و رسیدگی درصورت اثبات تخلف، توبیخ، جریمه و تعلیق فرد متخلف صورت می

 :(finra, 2012 است ) زیرا شامل مراحل اختالف در نهاد داوری فینر
 گذاردرصورتی که سرمایه. ()تکمیل فرم اظهارنامه تشکیل پرونده مرحلۀ اول،

)مشتری( نتواند روابط بین خود و کارگزارش را اصالح کند، ممکن است اقدام به استفاده از 
ای تشکیل دهد ا پروندهشیوۀ داوری نماید و برای این کار در ابتدا باید از طریق وب سایت فینر

، و فرم اظهارنامۀ دفتر حل اختالفات فینرا را تکمیل کند. مطالبی که باید در این فرم قید شود
طور دقیق آنچه را که اتفاق افتاده است خواهان باید به است؛ یعنی بیان موضوع اختالفنخست 
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های طرفدوم، معرفی  .شودوضوح، صادقانه و با جز،یات بیان توصیف نماید و موضوع اختالف به
نامۀ داوری از شرایط الزم رسیدگی سند موافقت ۀارا،ه است. تعیین مبلغ خواستسوم، درگیر و 

قلمرو رسیدگی داوران محدود به این  .یند داوری بدون آن آغاز نخواهد شداداوری است و فر
الزحمۀ داوران نیز مدارک و مستندات و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق ۀنامه است. ارا،موافقت

آن  ای ازباید در این مرحله انجام شود. هنگامی که اظهارنامه به دفتر فینرا واصل شد، نسخه
که شامل حقایق مربوط به را د. فرد مخاطب باید پاسخ خود شوبرای طرف اختالف ارسال می

فینرا ارسال در مهلت قانونی به دفتر  ،موضوع اختالف استخصوص اختالفات و دفاعیات او در 
روز است و برای  88دالر است این مهلت  پنجاه هزارها تا هایی که مبلغ آننماید. برای خواسته

کند روز است. در این مرحله فینرا پاسخ ارسالی را بررسی می 45مبالغ باالتر مهلت پاسخگویی 
  . (Astarita, 2008) دهدو خواهان را در جریان پاسخ خوانده قرار می

طرفین درگیر  ،از تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی پس .انتخاب داوران دوم، مرحلۀ
باید داور یا داوران خود را از بین فهرست داوران موجود در رایانه و به صورت اتفاقی انتخاب 

شده بر نفر متغیر است. دعاوی مطرح 3تا  1اساس مبلغ خواسته بین  نمایند. تعداد داوران بر
 ۀشوند. دعاوی که میزان خواستخواسته به دعوای اختصاری و عادی تقسیم میاساس مبلغ 

یک  از سوی معموالً ،شده شمردهدالر یا کمتر باشد، دعوای اختصاری  هزار بیست و پنجها آن
 ۀدادرسی و صرفاً با مطالع ۀبدون تشکیل جلس 1)غیرمرتبط با بازارهای اوراق بهادار( داور عمومی

شود. ممکن طرفین اختالف رسیدگی می از سویشده مدارک ارسال اظهارات کتبی و ۀمطالع
د. در مواردی که ادعای کننمطرح  رااست هریک از طرفین درخواست رسیدگی حضوری 

دادرسی به صورت حضوری  ۀدالر باشد، جلسصد هزار تا  بیست و پنج هزارشده بالغ بر عنوان
کلی در این دعاوی نیز یک داور عمومی به  طورشود و حضور طرفین الزامی است. بهبرگزار می

سه  از جانبمگر اینکه طرفین تقاضای رسیدگی به موضوع اختالف را  ؛کنددعوا رسیدگی می
)مرتبط با صنعت  در این صورت ترکیب داوران شامل یک داور متخصص که داور داشته باشند

 ،دالر باشد صد هزارها بیش از نآ ۀکه خواست ایدر دعاوی اوراق بهادار( و دو داور عمومی است.
متخصص است. البته به درخواست  ت داوری شامل دو داور عمومی و یک داورئاعضای هی

تبادل لوایح و اسناد و  ،از این مرحله پس .(Astarita,2008طرفین این ترکیب قابل تغییر است )
 گیرد.رت مین طرفین اختالف در خصوص موضوع اختالف و اوراق بهادار صومیااطالعات 

در این  نهایی دادرسی است. ۀ، مرحلمرحله این. رسیدگی و صدور رأی مرحلۀ سوم،
 هاز جلس پیشروز  88باید ها آن یابند.رسیدگی حضور می ۀمرحله طرفین اختالف در جلس

                                                           
 .1318کد p بند .1
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دادرسی اسناد و مدارک خود را در اختیار داوران قرار دهند. جریان رسیدگی کامالً شبیه به 
طور مختصر خواستۀ خواهان به ،یک دادگاه ایالتی یا فدرال است. در آغاز جلسه محاکمه در

دهد، سپس به خوانده فرصت اسناد و مدارک خود را به داوران ارا،ه می کرده،خود را مطرح 
شود. در صورت وجود شاهد یا شاهدان، در ابتدا باید مدارک و مستندات داده میو ارا،ۀ دفاع 

شود. پس از شنیدن اظهارات طرفین و روشن ها شنیده میسپس شهادت آن سوگند یاد کنند و
 ۀروز از تاریخ برگزاری جلس 38کنند و ظرف ای تنظیم میجلسهشدن حقایق، داوران صورت

شود. ممکن است نیاز به برگزاری جلسات میو سپس پرونده بایگانی رأی صادر  ،رسیدگی
و  ،جلسه در یک روز معموالً دو عت طول می کشد؛سا 4هر جلسه حداکثر تا  .متعددی باشد

شود. در صورت تعدد داوران رأی اکثریت مالک میهای متوالی برگزار جلسات در روز گاهی
روز از تاریخ صدور رأی، آن را اجرا و  38علیه باید ظرف محکوم ،خواهد بود. پس از صدور حکم

علیه از ادامۀ فعالیت در صنعت محکوم ،حکم نشدن خسارت را پرداخت نماید. در صورت اجرا
 .(Astarita, 2008) شوداوراق بهادار معلق یا اخراج می

 

  نتیجه
ازجمله تصویب قانون جدید، بازار  ،سازماندهی بازار سرمایه رایگرفته بصورتباوجود اقدامات 

بازار و  قوانین حاکم بر نبودن روبروست. جامع و مانع بسیاریکشور هنوز با مشکالت  ۀسرمای
خأل وجود قانون آیین دادرسی شفاف متناسب با ماهیت بازارکامالً محسوس و مشهود است. 
باوجود اینکه صالحیت مراجع تخصصی بازار محدود به تخلفات انضباطی و اختالفات فعاالن 

م ارتکابی در این حوزه در صالحیت مراجع قضایی است، اما یبازار است و رسیدگی به جرا
سهم بزرگی را در ساماندهی اختالفات بازار دارند و مدیریت و تفکیک دقیق و  شدهیادمراجع 

کننده به دعاوی و اختالفات بازار ازجمله صالحیت های ارکان رسیدگیکامل بین صالحیت
ن و ارفاه حال مراجع رای، بب. .ا ق. ب. 43 ۀت مدیرۀ بورس موضوع مادئت داوری و هیئهی

بودن آرای داوری است که به نظر  االجراطعی و الزمقاطعیت قانون ضروری است. نکتۀ دیگر ق
از افراد باتجربه و متخصص در امور  یکامل ۀت مجموعئزیرا هرچند اعضای این هی ،موجه نیست

حقوقی و اقتصادی هستند و احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی و صدور رأی کم است، اما با 
منطقی است که  ،شودرسیدگی میت ئهای سنگین مالی که در این هیتوجه به پرونده

مرجع داوری در بازار پذیر باشد. امکان معینیتجدیدنظر از آرا حداقل برای مبالغ بیش از مبلغ 
به معنای مصطلح داوری است و چون اصوالً داوران انتخابی دارای تخصص و  آمریکاسرمایۀ 

در این مایه تناسب الزم را دارد. ها هستند، این مرجع با اقتضا،ات بازار سرتجربۀ الزم در پرونده
، ستتوجه و موفقی در این حوزه اتجربه قابلدارای کشور که این توان از تجارب راستا می



 1815 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 7مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     834

 استفاده کرد.

 و مآخذ منابع
 الف( فارسی

 .86-31 ، ص03 شمارۀ بورس، ماهنامۀ داوری، هیأت ،(1300) پور، احمد. احمد1
 تهران. گنج دانش، ،ترمینولوژی حقوق ،(1301) جعفری لنگرودی،محمدجعفر .8
 ماهنامۀ دادرسی، دادرسی، از ایمرحله یا اجباری داوری تولد ،(1371) سام . سوادکوهی،3

 .14-88، ص88 شمارۀ چهارم، سال

  .دراک: تهران دوم، جلد بنیادین، دورۀ مدنی دادرسی آیین ،(1300) عبداهلل شمس، .4

  .دراک: تهران سوم، جلد مدنی، رسیداد آیین ،(1304) عبداهلل شمس، .5
المللی و چالش اعمال قواعد آمره؛ (، داوری تجاری بین1314نژاد، سید محمد ). طباطبا،ی6

. 1، شمارۀ 6مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت، مطالعات حقوق تطبیقی. دورۀ 
 .388-877ص

 و حقوقی ، ماهیت(1301) رضازاده، علیمحمدباقر؛ رجب پارساپور، پورفرد، ابراهیم؛ عبدی .7
-436، ص17 حقوقی، ش پژوهشهای بهادار، مجلۀ اوراق بازار داوری هیأت صالحیتهای

481.  
 ، رسالۀآمریکا و ایران بهادار اوراق بازار تطبیقی ، بررسی(1305)قربانی الچوانی، مجید  .0

 .تربیت مدرس دانشگاه. دکتری

 شمارۀ، کانون ماهنامۀ بورس، فعاالن اختالفات به گیرسید ، فرآیند(1300) حسین قربانیان، .1
 .115-148ص ،118

 تهران. ایران، مرکزی بیمه سرمایه، بازار مقررات ، مبانی(1370). کدخدایی، حسین 18
 نامۀایران،پایان حقوقی نظام در بهادار اوراق بازار ، داوری(1301)کریملو، وجیهه  .11 

 طباطبایی. عالمه دانشگاه. نشده چاپ کارشناسی ارشد
 .تهران دانشگاه: تهران ،1 عمومی جزای ، حقوق(1305)گلدوزیان، ایرج  .18

 ،43 ۀقضاوت، شمارگزارش نشست قضایی استان، ماهنامه ، (1305) پور، حمیدمهدی .13
 .83-86ص

 ،04،1300شمارۀ  ،بورس ،داوری هیأت فعالیت به نگاهی ، (1300)پور، لیال مهرابی .14
 .88-38ص

 مطالعه با بازار در اختالفاتساز و کارهای حل و فصل  ،(1370غالمعلی ) منفرد،میرزایی .15
 رسانی بورس تهران.، تهران: شرکت اطالعتطبیقی



 835  آمریکاایران و  ۀهای رسیدگی در بازار سرمایانواع دعاوی و شیوه

تمایز  یا ترادف داور؛ طرفیِبی (، استقالل و1314. واحد، شقایق و معبودی نیشابوری، رضا )16
، شمارۀ 6( مطالعات حقوق تطبیقی. دورۀ )مطالعه تطبیقی در داوری تجاری بین المللی

 .418 -313.ص1

 حقوقی، پژوهشهای مجلۀ بهادار، اوراق بازار در اختالفات داوری ،(1301)صالح  . یمرلی،17
 .317-481، ص17 شمارۀ

 

  خارجی( ب

18. Astarita, J.)8880¬) . Overview of the Securities Arbitration Process. Available 

at:www.seclaw.com 
19. Bondi, J . (2010), Exploring Arbitration as an Alternative to Litigation,.Harvard 

Journal of Law and Public Policy, Vol. 33, pp. 607-638 http://papers.ssrn.com 
20. www.finra.org/ArbitrationMediation/Parties/Overview/Overview of  
21. Dispute Resolution Process2011-http://www.finra.org/arbitration-and-

mediation/information-for-arbitrators  
22. www.sec.gov/rules/sro/ finra/ 2012/34-66442.pdf 
23. www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12133_19m  

http://www.finra.org/ArbitrationMediation/Parties/Overview/Overview

