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  تهران یحقوق یعموم دادگاه 21 شعبهمرجع رسیدگی: 

  14/10/93 تاریخ صدور رأي:

   وقایع پرونده .1

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی  1ماده  3بند  براساسبورس اوراق بهادار  

ادار توسط انتظام است که در آن اوراق به )، بازاري متشکل و خود1384مصوب (ایران 

ین بازار گیرد. اگران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میکارگزاران و یا معامله

رس و موجد روابط حقوقی فعاالن بازار بواي طیف متنوعی از دربردارنده فعالیت حرفه

 36مواد  براساسها و روابط ن فعاالن است که اختالفات ناشی از این فعالیتپرشماري میا

رسیدگی » ت داوريهیأ«قضایی با عنوان أسیس نهادي غیراین قانون از طریق ت 37و 

، گرانکارگزار / معاملهن کارگزاران، بازارگردانان، بیاختالفات «  36ماده  براساس. شودمی

اي گذاران و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفهگذاري، ناشران، سرمایهمشاوران سرمایه

. در »شودت داوري رسیدگی میها توسط هیأورت عدم سازش در کانونـا، در صــآنه

هاي اقتصادي و نظر در زمینهصاحب شامل قاضی و دو ،تنفره هیأترکیب سه 37ماده 

  

 ریزي کشورمدیریت و برنامهسسه عالی آموزش و پژوهش ؤت علمی گروه حقوق خصوصی مأعضو هی *
ashahniaei@gmail.com 
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آراء صادرشده از سوي : «این ماده مقرر شده 5بینی شده است و در تبصره پیشی مال

و دوایر اجراي ثبت  هاهاست و اجراي آن بر عهده ادارا االجر، قطعی و الزمت داوريأهی

. یکی از پیامدهاي وضع و اجراي این ماده مرتبط با دستگاه »باشداسناد و امالك می

شده، طرف أي در هیأت داوري یادآیا پس از صدور ر :طرح این مساله است که ،قضایی

 ؟ریخ ای کند اعتراض ییقضا مراجع در صادره يأر به تواندیم تأیهي أناراضی از ر

داند می »االجراقطعی و الزم«ت را أي هیأر ،صراحتکه به 37ماده  5ظاهر تبصره 

  .کندي در مراجع قضایی را تقویت میأاحتمال عدم قابلیت اعتراض به ر

ت أخواهان بـا طـرح دعـوي در هیـ     ،ي مورد نقدأسابقه موضوع در ر براساس

أت هیـ . داوري بازار اوراق بهادار درخواست بطالن معامله بورسی مورد نظـر را نمـود  

ي بر بطالن معامله بورسی مورد أشده با رسیدگی به دعوي، ضمن صدور رداوري یاد

علیـه  أي محکـوم د. متعاقـب اعـالم ر  اعالم کر االجراي صادره را قطعی و الزمأر ،نظر

اعتراض و درخواست اعالم بطالن  ،هاي عمومی حقوقی تهراننسبت به آن در دادگاه

شده وقی تهران مطرح گردید و شعبه یاددادگاه حق 21آن را نمود. موضوع در شعبه 

به استناد تبصره  14/10/1393مورخ  9309970228100838ي شماره موجب رأهب

ماده  5نونگذار در تبصره ظر به اینکه  قان«قانون بازار اوراق بهادار  با اعالم  37ماده  5

ي أاعتراض به ر ،بنابراین .االجرا دانسته استا قطعی و الزمت داوري رأي هیمذکور رأ

، اجتهاد ه باب صالحیت عام محاکم دادگستريت مذکور مغایر قانون و استمداد بأهی

 .عوي را غیرقابل طرح دانسته و حکـم بـه بطـالن دعـوي داد    د »در مقابل نص است

ي أموجـب ر ههاي تجدیدنظر تهران نیز در مقام تجدیدنظرخواهی بدادگاه 15شعبه 

... و اینکه دادگاه بـدوي  « اعالم نمود 4/7/94مورخ  9409970221500497شماره 

شود مقررات حاکم به استدالل اینکه سهامی که از طریق بازار اوراق بهادار فروخته می

 ،قانون بازار وراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 37ماده  5بر این بازار ازجمله تبصره 

الل فوق وارد ایراد و دالیلی که خدشه بر استد ،خواهت و تجدیدنظرساري و جاري اس

عمـل آمـده   تحقیقـات بـه   براساسیید نمود. أي بدوي را تأر ،»اندنماید اقامه ننموده

ش دعـاوي  ها در عدم پـذیر اي از رویه رایج دادگاهي یادشده نمونهأرسد رمینظر  هب

  شده است.اعتراض به آراء مرجع یاد
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نخست  :داندجهت قابل انتقاد می دوها را از ي یادشده و رویه دادگاه، رأنگارنده

و » قطعی«ون بازار اوراق بهادار متضمن واژگان قان 37ماده  5عبارات تبصره اینکه 

هاي خاص قانونی این واژگان، ها، به لحاظ داللت، برخالف برداشت دادگاه»االجراالزم«

 ،نکه این رویهدیگر آ دو؛ ي در مراجع قضایی نداردأقابل اعتراض بودن راي با غیرمالزمه

قید اشخاص ونی موجد حق دسترسی عادالنه و بیوضوح برخالف حقوق و احکام قانبه

ي و رویه أبه نقد رالزم به ذکر است محور این مقاله محدود  به دادرسی قضایی است.

این  و متعرض باشدمیت یادشده أها و اثبات اصل قابلیت اعتراض به آراء هیدادگاه

  گردد.نمی ،صالح به رسیدگی به اعتراض است ،مساله که کدام مرجع دادگستري

  و بررسی  نقد .2

ت داوري بر أي هیودن رأب »االجراالزم«و» قطعی«عدم داللت وصف  -اول 

  غیرقابل اعتراض بودن آن در مرجع قضایی 

شـده از سـوي هیـأت    آراء صادرقانون بازار اوراق بهادار،  37ماده  5تبصره در 

هـا در توجیـه آراء خـود    توصیف شده است و دادگاه »االجراالزم«و  »قطعی« داوري

به ظاهر اصطالحات یادشده توجه دارند. این تلقـی   ،در عدم پذیرش دعوي اعتراض

االجـرا بـودن بـراي آراء مراجـع     . توصـیف قطعیـت و الزم  ها قابل ایراد اسـت دادگاه

ا در مواد قانونی و ها ندارد زیرداللتی بر غیرقابل اعتراض بودن در دادگاه ،قضاییغیر

 ااي معنـ گونـه نده بهرگیأي مراجع تصمیمر االجرا بودنقوانین مختلف، قطعی و الزم

و در موارد متعددي کـه   ه است که متضمن معناي غیرقابل اعتراض بودن نیستشد

أي یـا تصـمیمی از مراجـع    االجرا بـودن ر قطعیت و یا الزم ،مقنن در قوانین مختلف

حکـم   براسـاس قضایی را بیان نموده، امکان اعتراض بـه رأي یـا تصـمیم مزبـور     غیر

  .ثابت و محرز است ،آراي وحدت رویهیز مقنن یا اصول حقوقی  و ن

آراء و تصــمیمات مراجــع االجــرا بــودن قطعــی و الزم بــاره مفهــوم قــانونیِدر

قضایی در نظام قانونگذاري کشور موارد متعددي از کاربرد اصـطالحات یادشـده   غیر

تبیین مفهوم مورد نظر از ایـن اصـطالحات بـا     شود کهدر قوانین گوناگون یافت می

  باشد.میپذیر مالحظه آثاري که مقنن بر این اصطالحات مترتب کرده  امکان
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خصـوص  تصـمیم در به حل اختالف راجع آراي هیات قانون کار 26در ماده  -

ایـن آراء   ،بـا ایـن وجـود    .اعالم شده ،االجراکار قطعی و الزم تغییر عمده در شرایط

  .ندست، قابل شکایت هنص قوانین در دیوان عدالت اداري سبراسا

قـانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان       34و ماده  10ماده  2طبق بند  -

مراجع رسیدگی مندرج در قوانین از قبیـل   »تصمیمات قطعی آراء و«عدالت اداري 

در هاي مالیاتی قابـل اعتـراض   هاي حل اختالف کارگر و کارفرما و کمیسیونتأهی

  دیوان عدالت اداري قید شده است.

، تصـمیمات شـوراي   )1377 (مصـوب  قانون معادن 12ماده  4طبق تبصره  -

ولی این امر مـانع اعتـراض در دیـوان عـدالت     «االجراست ، قطعی و الزمعالی معادن

ی از یکـ  ،ایـن مـاده   3تبصـره   )الـف (بند  براساساست  ذکرالزم به  ؛»اداري نیست

اتخاذ تصمیم در موارد اختالف دارندگان پروانه «شده شوراي یادوظایف و اختیارات 

  قید شده است. »داوري براساسفعالیت معدنی 

تصمیمات هیـأت  ) «1364 (مصوب قانون مطبوعات 10ماده  2طبق تبصره  -

نفـع  این امر مانع شکایت و اقامه دعوي افـراد ذي  است. قطعی ،بر مطبوعات  نظارت

  ».در محاکم نخواهد بود

آراء صـادره  ) «1390مصـوب  (قانون امور گمرکی  146ماده  4طبق تبصره  -

فقط تا مدت سـی روز از   االجراء است وقطعی و الزم ،وسیله کمیسیون تجدیدنظربه

  .»باشددر دیوان عدالت اداري می شکایت قابلشکلی تاریخ ابالغ رأي از نظر 

هاي حل اخـتالف  أتهی هاي مستقیم، آراءمکرر قانون مالیات 247در ماده  -

 تصـریح مـاده   براسـاس بـا ایـن حـال     .االجرا توصیف شده است، قطعی و الزمبدوي

همچنـین آراء   باشـد. ، قابـل اعتـراض مـی   نظرهـاي تجدیـد  تأاین آراء در هی مزبور،

االجـرا،  نظر نیز با وجود توصیف آنها بـه عنـوان آراء قطعـی و الزم   هاي تجدیدتأهی

مـواد   و 244مـاده   1آراء در شوراي عالی مالیاتی، در تبصـره  قابلیت شکایت از این 

  شده تصریح شده است.قانون یاد 256و  247

ـ ا بـر  لّاد شـده ادی قانون سوابق و احکام در استقراء  اتیـ کـه در ادب  اسـت  نی

 عنـوان  بـه  ییقضـا ریغ مراجـع  ماتیتصـم  و ءآرا فیمراد مقنن از توصـ  ،يقانونگذار
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و منـع مرجـع مزبـور از     یدگیفراغت مرجع صـادرکننده از رسـ   انیدرواقع ب ،یقطع

در  يمراجـع دادگسـتر   تیبـه صـالح   یمعنـا تعرضـ   نیـ آن است و ا رییعدول و تغ

اعتـراض بـودن آن در مراجـع     قابـل ریغ مفهـوم  بـه  و نداشـته  اتیشکا به یدگیرس

 بهـادار  وراققـانون بـازار ا   37عبارات منـدرج در مـاده    ،اساس نیا بر. ستین ییقضا

 رقابـل یغ يمعنـا  بـه  توانـد ینمـ  يداور تأیه آراء بودن االجراالزم و یقطع بر یمبن

 مقـنن  کـه  يتوجـه آن اسـت کـه در مـوارد     قابـل  نکتـه . باشـد  آن بـودن  اعتراض

اســتفاده  »االجــراالزم«و  »تیــقط« واژگــان از ییقضــاریغآراء مراجــع  خصــوصدر

 مراجـع  ماتیتصـم  تیـ ماه يمبنـا  بر دیاصطالحات با نیمفهوم ا نییکرده است تب

. دارد ییقضـا  اتیـ ادب در شدهادی اصطالحات که یمفهوم نه ردیگ صورت ییقضاریغ

 توســط صـادره  آراء بـودن  االجــراالزم و تیـ قطع ،ییقضـا  اتیــادب در اسـت  روشـن 

 یدگیرسـ  تیـ قابل عـدم  اخـتالف،  بـه  یدگیرسـ  مراحـل  اتمـام  يامعن به هادادگاه

قـانون   براسـاس اجـرا   تیامر مختومه و قابل ،اعتبار قاعده از يأر يبرخوردار ،مجدد

 یدگیرسـ  منحصـر  يهـا یژگـ یمفهوم با توجه بـه و  نیاست و ا یاحکام مدن ياجرا

. سـت ین ییقضـا ریغ مراجـع  آراء بـه  يقابـل تسـرّ   ،مراجع نیا آراء تیماه و ییقضا

 يرأ بـه  اعتـراض  ،نقـد  مـورد  يأر صـادرکننده  يبدو دادگاه نکهیا توجه قابل نکته

 بهـادار  اوراق بـازار  قـانون  37 مـاده  5 تبصـره  نص مقابل در اجتهاد را يداور تأیه

 يمعنـا  بـه  »نـص «از  یو اصطالح یفقه فیبا توجه به تعر کهیدرحال است دانسته

 يمعنـا  احتمـال  که باشد یقطع و آشکار يحد به شیمعنا بر آن داللت که یلفظ«

 5 تبصـره  عبـارت  رایز ستین درست دادگاه برداشت نیا ،»نشود داده آن بر يگرید

 یتلقـ  يداور يأاعتـراض بـودن ر   رقابـل یغ يمعنـا  ينص بـرا  یدر صورت ،37 ماده

 يدادگسـتر  محـاکم  در يرأ بـودن  اعتـراض  قابـل ریبـه غ  آشـکارا  آن در که شدیم

ـ ا. ندارد یحیتصر نیچن شدهادیآنکه تبصره  حال کردیم حیتصر  مـورد  يأر بـه  رادی

 اسـت  آن بـورس  يداور تأیـ اعتراض به آراء ه رشیدر عدم پذ هادادگاه هیرو و نقد

 کـاربرد  مـورد  »یقطعـ «از واژه  یواقع يو برداشت معنا استخراج در یسع بدون که

ــا ،ییقضــاریغ يهــایدگیرســ حــوزه در ــرا يمعن  قلمــرو در ادشــدهی اصــطالح جی

 بـر  نـاظر  کـه  رقـانون بـازار اوراق بهـادا    37ماده  تبصرهرا بر  ییقضا يهایدگیرس

  .کنند یم اعمال  است ییقضاریغ یدگیرس از ینوع
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ت داوري بازار اوراق أدر ارتباط با آراء هی »االجراالزم«مورد مفهوم اصطالح در

قانون بازار اوراق بهادار پس از اعالم وصف   37ماده  5توان گفت در تبصره بهادار نیز می

مقام بیان مفهوم و آثار وصف یادشده  درت داوري، أبودن رأي هی االجراالزمقطعی و 

ها و دوایر اجراي ثبت اسناد و امالك ... و اجراي آن به عهده اداره« داردمقرر می

ت داوري یادشده صرفاً از طریق أرأي هی به داللت حکم مزبور اوالً ،بنابراین ».باشد می

، فاقد وصف جع قضایینتیجتاً از حیث مرا ست واالجراادارات و دوایر اجراي ثبت الزم

 ؛قانون اجراي احکام مدنی است 1ها موضوع ماده االجرا همچون آراء قطعی دادگاهالزم

 االجراي، رأي هیأت داوري در حکم سند الزمبرحسب داللت عبارت یادشده ،ثانیاً

 92و  91که بر حسب مواد  باشد) می1310مصوب موضوع قانون ثبت اسناد و امالك (

. الزم به ذکر ستاالجرا و بدون مراجعه به دادگاه الزمسناد مزبور مستقالًاین قانون، ا

 18درواقع تکرار ماده  )1384(مصوب قانون بازار اوراق بهادار  36ماده  5است تبصره 

موجب آن هکه ب باشدمی)» 1345مصوب (س بورس اوراق بهادار ـسیتأ«قانون مقدم 

به ناد مکلف است که طبق مقررات راجعاس اداره ثبتاالجرا است و  الزم ت رأي هیأ ...«

گونه که در منطق حقوقی و همان براساس ،ثالثاً؛ »کند را اجراء اجراء اسناد رسمی آن

، اشاره شده است  16/3/92مورخ  12 ي وحدت رویه شمارهها و نیز رأرویه دادگاه

دي در نظر گرفته است و مزیتی است که قانون براي چنین اسنا ،االجرا بودن اسناد الزم

سند «مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوي در دادگستري براي ابطال  ،این امر

ت داوري بازار اوراق بهادار نیز أي هیأاالجرا بودن رالزم ،ندارد. بنابراین» االجرا الزم

  منافاتی با حق اعتراض به آن در مراجع قضایی ندارد.

  دادگستري در موضوع نقش حق دسترسی اشخاص به  –دوم 

ـ     قـانون   156موجـب اصـل   هحق دادخواهی از حقوق اساسـی افـراد اسـت و ب

قوه قضاییه مرجع تحقق بخشیدن بـه عـدالت و رسـیدگی و صـدور حکـم      «اساسی 

اسـت و مطـابق اصـل     »حسن اجراي قوانین درمورد تظلمات و شکایات و نظارت بر

. بـر ایـن   باشـد میدادگستري مرجع رسمی تظلمات و شکایات  ،قانون اساسی 159

ي أقابل اعتراض دانسـتن ر شده و غیرقانون یاد 37ها از ماده برداشت دادگاه  ،اساس



  79/  ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیأت داوري ...نقد رویه دادگاه

نافی حق دادخواهی فرد و تضـمین حسـن    ،صادره از هیأت داوري بازار اوراق بهادار

عـام تظلمـات اسـت     اجراي قوانین و حقوق افراد توسط قوه قضاییه به عنوان مرجع

نظـر  یعنی دو عضو صاحب 37شده مقرر در صدر ماده أت یادویژه آنکه ترکیب هیهب

أي اي در رکننـده تعییناقتصادي و مالی و یک قاضی (بدون اینکه نظر قاضی نقش 

اي است که رعایت اصـول اساسـی رسـیدگی عادالنـه و     صادره داشته باشد) به گونه

  د. کنحکم قانونی را تضمین نمی

أت عمـومی  آراء وحـدت رویـه هیـ    براسـاس در موارد متعددي به شـرح زیـر   

گیـري  ام رسیدگی به شکایات است و تصمیممرجع ع ،، قوه قضاییهعالی کشور دیوان

ي توسط  مراجع قانونی غیرقضایی، مخل حق اعتراض بـه آراء صـادره در   دور رأو ص

  :دادگستري نیست

است که با وجـود   آنمتضمن  30/9/1378 - 646رأي وحدت رویه شماره  -

را  1374قـانون بودجـه    12ي رفـع اخـتالف کمیسـیون تبصـره     أاینکه قانونگـذار ر 

قانون اساسی و مرجعیت عـام   159ولی با توجه به اصل است االجرا اعالم کرده  الزم

  .االجرا نیستي الزمأي سلب حق اعتراض به رااین حکم به معن ،دادگستري

اعـالم   159کیـد بـر اصـل    أبـا ت  16/3/1360 -12یه شماره رأي وحدت رو -

، قانون ثبت اسناد و امـالك  92ماده االجرا بودن اسناد رسمی و است که الزمنموده 

  منافاتی با حق اعتراض به آنها در دادگستري ندارد.

 متضمن این است که در مـواردي  22/3/86 - 699رأي وحدت رویه شماره  -

مرجعی تعیـین ننمـوده    راء صادره از مراجع غیردادگستري نوعاًکه  قانونگذار براي آ

توانند بـه مراجـع دادگسـتري    ها مردم میقانون شهرداري 77انند کمیسیون ماده م

  .که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند

 159کیـد بـر اصـل    أبـا ت  27/9/1380 - 655در رأي وحدت رویـه شـماره    -

کـه  اسـت  ، حکم شده در رسیدگی به تظلمات یت دادگستريقانون اساسی و مرجع

  .کندیفی نم، صالحیت عام مراجع دادگستري را نصالحیت مراجع غیردادگستري

ت أها در غیرقابل رسیدگی دانستن اعتـراض بـه آراء هیـ   رویه دادگاه ،بنابراین

، اصول حقوقی و نیـز مصـالح عـدالت    وراق بهادار برخالف احکام قانونیداوري بازار ا

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  80

عـالی  هـاي دیـوان  مسئولیتبه گردد با توجه و اجتماعی است و پیشنهاد میقضایی 

قانون اساسی مبنی بر نظارت بر اجراي صحیح قـوانین و ایجـاد    160کشور در اصل 

ی نیز در اقلیت مبنـی بـر  قابـل اعتـراض     ا توجه به اینکه آرائوحدت رویه قضایی (ب

ي وحـدت  أدگی و صـدور ر ) نسبت بـه رسـی  أت داوري موجود استدانستن آراء هی

  رویه اقدام نماید.  

   رأي متن

 داوري هیأت رأي ابطال خواسته به...  طرفیت به...  دعوي مورد در

 5 تبصره در قانونگذار اینکه به نظر...  دادنامه شماره به بهادار اوراق ازارــب

 االجرا الزم و قطعی را داوري أتیه رأي بهادار اوراق بازار قانون 37 ماده

 به استمداد و قانون مغایر مذکور هیأت رأي به اعتراض بنابراین است دانسته

 به لذا و است، نص برابر در اجتهاد دادگستري، محاکم عام صالحیت باب

 و بهادار اوراق بازار قانون 37 ماده به ناظر مدنی قانون 1257 ماده استناد

...  وکیالن ناحیه از مطروحه موقت دستور درخواست رد ضمن آن 5 تبصره

 رد قرار و حکم. گردد می اعالم و صادر مطروحه دعاوي بطالن به حکم

 قابل ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف موقت دستور درخواست

  .است تهران استان تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظرخواهی

  تهران حقوقی عمومی دادگاه 21 شعبه رئیس

  


