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 معـاونت حقوقـی سازمان بورس و اوراق بهـادار
مدیریت امور حقوقی و انتظامی

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار،  مدیریت امور حقوقی و 
انتظامی براساس مصوبه هیأت وزیران )مورخ 1385/09/08 مربوط به تشکیالت سازمان بورس و اوراق بهادار(، 
به عنوان مجری ماده 52 و بند های 8 و 11 ماده 7 آن قانون و با هدف طرح شکایات و پیگیری آنها در مراجع 

قضایی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و حمایت از حقوق سرمایه گذاران تشکیل شده است. 

اهداف مدیریت امور حقوقی و انتظامی

طرح دعاوی مرتبط با جرائم بورسی و پیگیری دعاوی مطروحه له و علیه سازمان در 1
مراجع قضایی

• مستندسـازی و آماده سـازی پرونده هـای کیفـری جهـت ارجاع به 
مراجـع قضایی

• پیگیـری پرونده هـای قضایـی مطروحـه در مراجـع قضایـی تـا 
حصـول نتیجـه

•  انجـام اقدامـات الزم جهـت اجـرای مـاده 19 قانـون بـازار اوراق 
بهـادار در مـوارد لزوم 

• انجـام اقدامـات الزم جهت اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسـعه 
ابزارهـا و نهادهـای مالی جدید به عنـوان ضابط قضایی 

• تهیه گزارش از پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی 

•  اجـرای دسـتورهای صـادره از سـوی مراجع و مقامـات ذی صالح 
پرونده هـای  و  بـازار سـرمایه  حـوزه  جرائـم  درخصـوص  قضایـی 

مطروحـه درخصـوص آن جرائـم
ذیصـالح  محاکـم  و  مراجـع  از سـوی  احـکام صـادره  اجـرای   •
درخصـوص جرائـم بـازار اوراق بهـادار در مـورد احکامی کـه اجرای 

آن بـه نحـوی بـه سـازمان مربـوط می شـود.
• اعـالم سـایر جرائـم خـارج از حوزه بازار سـرمایه حسـب مـورد به 

دادسـتان تهـران و یـا دیگر مراجـع قضایی

ماموریت های این مدیریت در راستای انجام وظایف قانونی محوله عبارتند از: 
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براسـاس مـاده 52 قانـون بـازار اوراق بهـادار »سـازمان مکلـف 
اسـت مسـتندات و مـدارک مربـوط بـه جرائـم موضوع ایـن قانون 
را گـردآوری کـرده و بـه مراجع قضایی اعالم  نموده و حسـب مورد 
موضـوع را به عنـوان شـاکی پیگیـری نمایـد. چنانچه در اثـر جرائم 
مذکور ضرر و زیانی متوجه سـایر اشـخاص شـده باشـد، زیان دیده 
می توانـد بـرای جبـران آن به مراجـع قانونی مراجعه نمـوده و وفق 
مقـررات، دادخواسـت ضرر و زیان تسـلیم نماید«. براسـاس وظیفه 
مقـرر در ایـن ماده قانونـی، مدیریت امور حقوقـی و انتظامی مکلف 
اسـت تـا در صـورت برخـورد با جرائـم موضوع فصل ششـم قانون 
مزبـور، حسـب مـورد موضـوع را از طریق مراجع قضایـی به عنوان 

شـاکی یـا اعالم کننـده جرم پیگیـری نماید. 
در مـاده 2 دسـتورالعمل اجرایـی فصـل ششـم قانـون بـازار اوراق 
بهـادار مصـوب 1386/7/22 هیـأت مدیـره سـازمان بـورس نیز به 
ایـن موضـوع اشـاره شـده کـه معاونـت حقوقـی و به طـور خاص 
مدیریـت امـور حقوقی و انتظامی مکلف اسـت »در صورت کشـف 

و اطـالع از وقـوع جرایم موضوع قانون، مسـتندات و مدارک مربوط 
بـه هریـک از جرایـم را گـردآوری نمـوده و بـه مراجـع ذی صـالح 
تقدیـم و نیـز دسـتورات قضایـی را اجرا نمایـد.« در همین راسـتا با 
وصـول گـزارش وقـوع جـرم از هریـک از ادارات نظارتی سـازمان 
یـا سـایر اشـخاص مرتبـط بـا سـازمان و یـا اطـالع ایـن مدیریت 
نسـبت بـه وقـوع جرم بـه هر نحـو ممکـن، تحقیقـات اولیـه آغاز 
می شـود. پـس از مستندسـازی پرونـده ارجاعـی بـه ایـن مدیریت 
و بررسـی جنبه هـای علمـی و حقوقـی پرونـده و تطبیـق عملیـات 
و رفتـار مـادی مـورد گـزارش بـر یکـی از جرایـم موضـوع فصـل 
ششـم قانـون بـازار اوراق بهادار، مراتب شـکایت نزد مقـام قضایی 
اعـالم و پیگیری هـای الزم در دادسـرا تـا صـدور قـرار مجرمیت و 
کیفرخواسـت ادامـه می یابد. پس از صدور قـرار مجرمیت و یا جلب 
بـه دادرسـی و کیفرخواسـت، پرونـده بـه دادگاه کیفری ارجـاع و با 
صـدور حکـم نهایـی در صورت اعتـراض یکی از طرفین شـکایت، 
پرونـده بـه دادگاه تجدیدنظـر ارسـال و رأی قطعی صادر می شـود. 
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ایـن مراحـل نماینـدگان حقوقـی سـازمان، در کلیـه  در تمامـی 
جلسـات رسـیدگی شـرکت کـرده و بـه دفاعیـات و لوایـح تقدیمی 
توسـط متهمـان و وکالی آنهـا پاسـخ مقتضی ارائـه می دهند. پس 
از قطعیـت حکـم، پرونـده به منظـور اجـرای رأی صادره به شـعبه 
اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی و انقـالب ارجـاع و بـا همکاری 

نماینـدگان حقوقـی سـازمان، بـه اجرا گذاشـته خواهد شـد. 
اعـالم جرایـم غیـر بورسـی حسـب مـورد بـه دادسـتان تهـران و 
یـا سـایر مراجـع قضایـی از دیگـر وظایـف مدیریـت امـور حقوقی 
و انتظامـی می باشـد. همچنیـن دفـاع از حقـوق تضییـع یـا انـکار 
شـده سـازمان از طریـق طـرح دعـوا در مراجـع حقوقـی قضایی بر 
عهـده مدیریـت امـور حقوقـی و انتظامی بـوده که در کلیـه مراحل 
رسـیدگی )بـدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی( کارشناسـان حقوقی 
ایـن مدیریـت پرونـده را تـا حصـول نتیجـه نهایـی پیگیـری مـی 

یند.  نما
از سـوی دیگر این مدیریت در کلیه شـکایاتی که توسـط اشـخاص 

علیه سـازمان در سـایر مراجع ذیصـالح نظیر دیـوان عدالت اداری، 
اداره کار، شـوراهای حـل اختـالف و ... طـرح می¬گـردد، به عنوان 
مدافـع حقـوق سـازمان ورود پیـدا کـرده و بـا معرفـی نماینـدگان 
حقوقی و شـرکت در جلسـات رسـیدگی و ارائه دفاعیـات الزم، این 

تکلیـف مهـم را ایفـا می نماید.
بـه غیـر از مـوارد یادشـده، در سـایر اسـتعالمات قضایـی کـه بـا 
شـکایت ایـن سـازمان آغـاز نشـده و از جانـب شـاکی خصوصی و 
یـا دادسـتان مطـرح می شـود، ایـن مدیریت بـه تناسـب موضوع با 
همکاری سـایر ادارات نظارتی سـازمان پاسـخ مقتضی را تهیه و به 
مرجـع قضایـی مربوط تسـلیم می نماید. همچنین ایـن مدیریت در 
اجرای دسـتورها و احـکام صادره از جانب مقامـات قضایی اقدامات 

الزم را معمـول می نمایـد.
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• حفظ نظم عمومی بازار سرمایه
• حفظ امنیت معامالت 

• جلب سرمایه های داخلی و خارجی
• کاهش هزینه های مالی و زمانی دادرسی و کاهش مراجعات به دستگاه قضا

پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه ثمرات زیر را 
در پی خواهد داشت:

پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و حمایت از حقوق سرمایه گذاران 2

قانـون پیشـگیری از وقـوع جـرم، در مـاده 1 »پیشـگیری از جرم« 
را »پیش بینـي، شناسـایي و ارزیابـي خطـر وقـوع جـرم و اتخـاذ 
تدابیـر و اقدامـات الزم بـراي از بین بـردن یا کاهـش آن« تعریف 
نمـوده اسـت. قانـون بـازار اوراق بهـادار نیز بـه عنـوان اصلی ترین 
سـند قانونـی حاکـم بر بـازار سـرمایه کشـور در مـاده 2 و بندهای 
8 و 11 از مـاده 7 یکـی از اصلی تریـن وظایـف ایـن سـازمان را 
پیشـگیری از وقـوع تخلفـات و جرائـم در بـازار سـرمایه و حفـظ 
»در    2 مـاده  مطابـق  اسـت.  برشـمرده  سـرمایه گذاران  حقـوق 
راسـتاي حمایـت از حقـوق سـرمایه گذاران و بـا هدف سـاماندهي، 

حفـظ و توسـعه بـازار شـفاف، منصفانـه و کاراي اوراق بهـادار و به 
منظـور نظـارت بـر حسـن اجـراي ایـن قانـون، شـورا و سـازمان 
بـا ترکیـب، وظایـف و اختیـارات منـدرج در ایـن قانـون تشـکیل 
مي شـود«. همچنیـن مطابـق بندهـای 8 و 11 مـاده 7، »اتخـاذ 
تدابیـر الزم جهـت پیشـگیري از وقـوع تخلفـات در بـازار اوراق 
بهـادار« و همچنیـن »اتخـاذ تدابیر ضروري و انجـام اقدامات الزم 
بـه منظور حمایـت از حقوق و منافع سـرمایه گذاران در بـازار اوراق 
بهـادار« از وظایـف هیـأت مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 

قلمداد شـده اسـت.
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