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معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق 
دبیـرخانه هیـأت داوری

دبیرخانه هیات داوری یکی از چهاربخش معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق 
از  اعم  بهادار،  اوراق  بازار  فعاالن  حرفه ای  اختالفات  به  رسیدگی  است.  بهادار 
تشکل های خودانتظام، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، ناشران، نهادهای مالی، 
از  دارد. هیأت، پس  قرار  داوری  و سرمایه گذاران، در صالحیت هیأت  مشتریان 
بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی صادر می کند که رأی صادره 
از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک اجرا می شود. همچنین دعاوی ناشی از 
عدم پرداخت سود توسط ناشران نیز در این مرجع رسیدگی می شود و رأی صادره 

در این خصوص توسط اجرای احکام دادگاه ها اجرایی می شود.

محسوب  اختالفات  به  رسیدگی  ثانویه  مرجع  داوری،  هیأت  1ـ 
می شود و اقامه دعوا نزد این هیأت، مستلزم طی فرایند سازش در 
کمیته سازش کانون ها )مثل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یا 
کانون نهادهای سرمایه گذاری( است. بنابراین، در صورتی که طرفین 
دارای اختالف در کمیته های مربوط به سازش نرسیدند و گواهی 
عدم سازش صادر شد، با ارائه آن به همراه سایر مدارک و مستندات 
از سوی خواهان، دعوا در دبیرخانه هیأت داوری قابل طرح و پیگیری 

است. 
2ـ هیأت داوری، متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط 
میان  از  عضو  دو  و  باتجربه  قضات  میان  از  قضاییه  قوه  رییس 

صاحب نظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورای 
عالی بورس انتخاب می شوند.

3ـ هیأت داوری، تنها به دعاوی حقوقی بازار اوراق بهادار رسیدگی 
می کند و جرائم و تخلفات انضباطی از حیطه صالحّیتی این مرجع 

خارج است.
4ـ این هیأت، مرجعی اختصاصی و دارای صالحیت ذاتی است که 

آرای آن قطعی و الزم اإلجرا است.
5ـ در رسیدگی به اختالفات مورد اشاره، قانون گذار برای هیأت داوری 
محدودیت مکانی و سرزمینی در نظر نگرفته؛ از این رو این هیأت در 

عین صالحّیت ذاتی، صالحّیت کشوری نیز دارد. 

ویژگی های بارز حل و فصل اختالفات در بازار اوراق بهادار به نحو اختصار به این شرح است: 
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ماده 36ـ اختالفات بین کارگـزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله 
گـران، مشـاوران سـرمایه گذاری، ناشـران، سـرمایه گذاران و سـایر 
اشـخاص ذی ربـط ناشـی از فعالیت حرفه ای آن هـا، در صورت عدم 

سـازش در کانون ها توسـط هیأت داوری رسـیدگی می شـود. 
مـاده 37ـ هیأت داوری متشـکل از سـه عضو می باشـد که یک 
عضـو توسـط رئیس قوه قضاییـه از بین قضات باتجربـه و دو عضو 
از بیـن صاحبنظـران در زمینه هـای اقتصـادی و مالـی به پیشـنهاد 
سـازمان و تأیید شـورا به اختالفات رسـیدگی می نمایـد. رئیس قوه 
قضاییـه و سـازمان با تأیید شـورا عـالوه بر نماینده اصلـی خود، هر 
یـک، عضـو علی البـدل تعییـن و معرفـی می نماینـد تـا در صورت 
غیبـت عضو اصلـی مربوط در هیأت داوری شـرکت نماید. شـرایط 

عضـو علی البـدل هماننـد عضو اصلی می باشـد. 

هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، در رسیدگی به اختالفات 
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می نماید. این مرجع از حیث 
ماهوی عالوه بر قوانین و مقررات عمومی همچون قانون مدنی و ...، 

تبصره 1ـ ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره 2ـ مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال می باشد و 

انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بالمانع است.
تبصره 3ـ هیأت داوری دارای دبیرخانه ای است که در محل سازمان 

تشکیل می گردد. 
تبصره 4ـ بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت 

می شود.
تبصره 5ـ آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و الزم االجرا 
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک  است و اجرای آن به عهده 

می باشد. 

قوانین و مقررات حوزه بازار اوراق بهادار را نیز در نظر می گیرد. در حال 
حاضر، مهم ترین قوانین مرتبط با هیأت به قرار زیر است.

1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )1384/09/01(

• وظایف قانونی
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مـاده 15ـ در صورتـی کـه اوراق بهـادار پذیرفته شـده در بورس 
اوراق بهـادار یـا بـازار خـارج از بـورس و یـا اوراق بهـادار مبتنـی بر 
کاال کـه در بـورس کاال پذیرفتـه می شـود، متضمن سـود مصوب، 
سررسـید شـده یا تضمین شـده باشـد، باید به موقع و در چهارچوب 
مقـررات، توزیـع و پرداخـت شـود. در صورت خـودداری ناشـران و 

مرحله 1: مراجعه به کمیته سازش کانون مربوطه و طی 
مراحل منتهی به دریافت گواهی عدم سازش

طـرح دعـوا نزد هیـأت داوری، منـوط به رسـیدگی اولیـه درکمیته 
سـازش کانون مربوط اسـت. پس از رسـیدگی در کمیته سـازش و 
در صورت صدور گواهی عدم سـازش، تشـکیل پرونده در دبیرخانه 

هیـأت داوری انجام می شـود.
مرحله 2: ثبت الکترونیکی دادخواست در سامانه اینترنتی 

دبیرخانه هیأت داوری
اینترنتـی آدرس  بـه  مراجعـه  بـا  ابتـدا  خواهان هـا  یـا   خواهـان 

 davari.seo.ir )بـدونwww ( اقـدام بـه تکمیل کلیه مراحل 
الکترونیکـی سـامانه می نماینـد. مشـخصات بایـد به زبان فارسـی 
قیـد شـده و حسـب مورد در خصوص اشـخاص حقیقـی یا حقوقی 

دارای شـرایط زیر باشـد:
• نـام و نـام خانوادگی، نام پدر، شـغل، اقامتگاه، کد پسـتی، شـماره 

تلفـن ثابت، تلفن همراه و پسـت الکترونیک 

رسیدگی در هیأت داوری مستلزم تقدیم دادخواست و تشکیل پرونده نزد دبیرخانه هیأت می باشد.
مراحل تقدیم دادخواست و تشکیل پرونده عبارت است از:

2( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

شـکایت صاحبان اوراق بهادار یا سـازمان، موضوع در هیأت داوری 
قانـون بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـالمی ایـران طـرح و آرای 
صـادره در ایـن خصـوص از طریـق اجـرای احـکام دادگاه هـا قابل 

اجرا اسـت. 

• نـام شـرکت یا شـخص حقوقی، نـام مدیرعامل یا مدیر، شناسـه 
ملـی، کد اقتصـادی، اقامتگاه، شـماره تماس، شـماره تلفـن همراه 

احدی از مسـئوالن شـرکت، کد پسـتی، پسـت الکترونیک 
• در صورتـی کـه دادخواسـت توسـط وکیـل، ولی و یـا قیم تنظیم 
یا ثبت می شـود، قید مشـخصات کامل ایشـان اعم از مشـخصات 
فـردی، اقامتـگاه، کـد پسـتی، تلفـن همـراه و پسـت الکترونیـک 
ضروری اسـت. همچنیـن، مراد از نماینـده در سـامانه، صرفاً وکیل 
دادگسـتری، ولـی یـا قیـم می باشـد و اشـخاص دیگـر از جملـه 

مدیرعامـل یـا نماینـده حقوقی را شـامل نمی شـود
• بیـان خواسـته مـورد تقاضـا بـه همـراه تقویـم و تخمیـن ارزش 

مالـی آن
•  شـرح درخواسـت و ذکـر آنچـه خواهـان یـا خواهان هـا از هیأت 

داوری درخواسـت دارند
• امضـای دادخواسـت یـا درج مهـر و اثر انگشـت در صورت عجز 

از امضـا و قیـد تاریخ

راهنمای تشکیل پرونده در دبیرخانه هیأت داوری •
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• ذکر ادله یا مستندات و مدارک در قسمت مربوط

به دبیرخانه هیأت  ارائه مدارک و مستندات  مرحله 3: 
داوری

پس از دریافت گواهی عدم سازش و ثبت الکترونیکی درخواست 
و پرینت آن، خواهان یا خواهان ها باید مدارک و مستندات مربوط 
را تقدیم دبیرخانه هیأت داوری نمایند. )صرف ثبت دادخواست به 

صورت الکترونیکی کافی نیست(.
تقدیم موارد ذیل و رعایت آنها در این مرحله ضروری است:

•ارائه کلیه مدارک و مستندات به تعداد خواندگان + یک نسخه
• ارائـه مدارک هوّیتی )شناسـنامه و کارت ملی( برابر با اصل شـده 

)برای اشخاص حقیقی(
• ارائه گواهی عدم سازش صادره از کمیته سازش مربوط

• کلیـه ضمائـم بایـد به صورت مصـّدق )برابـر با اصل شـده( ارائه 
شـود و در صـورت عـدم امکان انجـام برابر با اصل، علـت، صراحتًا 

ذیل دادخواسـت قید شـود
• ارائـه مـدارک مثبت سـمت نمایندگی اشـخاص حقوقـی و حدود 
اختیـارات نماینـده )روزنامـه رسـمی، آخریـن تغییـرات، اساسـنامه، 

مـدارک دال بـر دولتـی یـا خصوصی بودن شـرکت(
• دادخواسـت بایـد توسـط خواهـان و یـا دارنـدگان حـق امضـای 
مجـاز، امضـا شـده و در اشـخاص حقوقی، ممهور به مهر شـخص 

حقوقی باشـد.
• در صورتـی کـه تقدیم دادخواسـت به نمایندگـی )والیت، وکالت 
یـا قیومیت( باشـد، ارائـه مدارک مثبت سـمت نمایندگـی ضروری 

است.
• وکیل رسـمی دادگسـتری عالوه بـر تقدیم اصـل وکالتنامه، باید 
واجـد اختیـار طرح دعوا نـزد هیأت داوری باشـد و تمبـر مالیاتی به 

میزان قانونی توسـط وی ابطال شـود.
• وزارتخانه هـا، مؤسسـات دولتی و وابسـته به دولت، شـرکت های 

دولتی، نهادهای انقالب اسـالمی و مؤسسـات عمومـی غیردولتی، 
 شـهرداری ها و بانک هـای دولتـی می تواننـد عـالوه بر اسـتفاده از 
وکالی دادگسـتری، بـرای طـرح دعـوا یـا دفـاع، از اداره حقوقی یا  
کارمندان رسـمی خود، با داشـتن شـرایط قانونی، به عنوان نماینده 

حقوقی اسـتفاده نمایند.

مرحله 4: واریز هزینه داوری
 پـس از طـی مراحـل سـه گانه فوق و ثبت دادخواسـت و تشـکیل 
پرونـده در دبیرخانـه، هزینـه داوری محاسـبه و بـه خواهـان اعالم 
می شـود. خواهـان یـا خواهان هـا موظفنـد حداکثـر ظـرف 10 روز 
پـس از ابـالغ، مبلـغ مزبـور را به حسـاب سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار واریـز نموده و اصل فیـش واریزی را تقدیـم دبیرخانه هیأت 
داوری نماینـد. همچنیـن، امـکان پرداخـت هزینـه داوری از طریق 

دسـتگاه کارت خـوان در دبیرخانـه هیـأت داوری نیز وجـود دارد.

ضمانت اجرای نقص در مدارک و مستندات یا عدم واریز 
هزینه داوری

چنانچـه دادخواسـت و ضمائم ناقص باشـد، دبیرخانه ظـرف 2 روز، 
اخطاریـه رفـع نقص صـادر می نمایـد. در ایـن صـورت، خواهان یا 
خواهان هـا موظفنـد ظـرف 10 روز نسـبت بـه رفـع نقـص اقـدام 
نماینـد. پـس از رفـع نواقـص و تکمیـل دادخواسـت و ضمائـم، 
دبیرخانـه ضمن ثبـت پرونـده، اخطاریه واریـز هزینـه داوری صادر 
می کنـد. خواهـان یـا خواهان هـا موظفنـد ظـرف 10 روز نسـبت 
بـه واریـز هزینـه داوری اقـدام نماینـد. در صـورت عـدم رفع نقص 
دادخواسـت و ضمائـم و یـا عدم واریـز هزینـه داوری در موعد مقرر 
قانونـی، دادخواسـت بـه موجب قـراری که دبیرخانه صـادر می کند، 
رد می شـود. ایـن قـرار ظـرف 10 روز از تاریخ ابـالغ، قابل اعتراض 
نـزد هیـأت داوری اسـت. رأی هیأت در این خصوص قطعی اسـت.
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