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 معـاونت حقوقـی سازمان بورس و اوراق بهـادار
مدیـریت پیگیــری تخلفــات

این مدیریت یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت حقوقی است که اجرای سیاست های سازمان بورس و 
اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به آنها را بر عهده دارد و عالوه بر آن مسؤول بررسی 

و رسیدگی به شکایات واصله از طریق سامانه الکترونیک شکایات است.
اجرای وظایف مهمی که برعهده این مدیریت گذاشته شده، ضامن سالمت و امنیت خاطر سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی بازار سرمایه است. در واقع، بخش وسیعی از نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق اعمال 

ضمانت اجراهای موجود در قوانین و مقررات بازار سرمایه، توسط این مدیریت به سرانجام می رسد. 
خدمات ارائه شده توسط مدیریت پیگیری تخلفات، به دو بخش کلی پیگیری شکایات حوزه بازار سرمایه و 

رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان تقسیم می شود.

سـامانه سـمتا، سـامانه ای برخط )آنالین( اسـت کـه جهت ثبت 
شـکایت احتیاجـی بـه مراجعـه حضـوری نداشـته و اشـخاص 

الف( رسیدگی به شکایات

می تواننـد در هـر زمـان و مکانـی کـه دسترسـی بـه اینترنـت 
وجود داشـته باشـد، شـکایت خود را در این سـامانه ثبت نمایند.

1

2

 اهداف

 روند رسیدگی

از جملـه حقـوق سـرمایه گذاران در بازار سـرمایه داشـتن اطمینان 
کافـی از حفـظ حقـوق خـود در صـورت سـرمایه گذاری و احتمال 
ایجـاد مشـکل اسـت. سـامانه الکترونیکی رسـیدگی به شـکایات 
سـازمان بورس و اوراق بهادار )سـمتا( در راستای حمایت از حقوق 

سـهامداران و سـرمایه گذاران راه انـدازی شـده اسـت. بـا ایجـاد 
ایـن سـامانه عـالوه بـر حـذف یـا کاهـش بسـیاری از هزینه هـا 
ماننـد ایـاب و ذهـاب یا هزینه های پسـتی، سـرعت رسـیدگی به 

شـکایات بـه صـورت قابـل توجهـی افزایش یافته اسـت.
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اینترنتـی  آدرس  بـه  سـمتا  سـامانه  بـه  مراجعـه  بـا   شـاکیان 
http://shekayat.seo.ir و یـا از طریـق لینـک موجود در 
صفحـه اصلـی سـایت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، پـس از 
طـی مراحـل ثبـت شـکایت، کـد رهگیـری دریافت نمـوده و در 
مراجعـات بعـدی به سـامانه با وارد کـردن کد رهگیـری قادر به 

پیگیری شـکایت خواهنـد بود.
پـس از ورود بـه فـرم طـرح شـکایت و بـا انتخـاب نوع شـاکی 
)حقیقـی یـا حقوقی( ، اطالعات کامل شـاکی دریافت می شـود. 
در مرحلـه بعـدی بایـد اطالعـات متشـاکی )فرد مورد شـکایت( 
وارد شـود کـه بـر اسـاس فرم هـای تعبیـه شـده در سـامانه، 
انتخـاب شـده و در نهایـت موضـوع شـکایت از لیسـت موجـود 
تعییـن و متـن شـکایت توسـط شـاکی وارد می شـود. در پایـان 
در صورتـی کـه ارائه اسـناد یـا اطالعاتـی در خصوص شـکایت 
الزم باشـد، شـاکی مـی تواند با بارگـذاری اسـناد و اطالعات در 
سـامانه مـوارد را در اختیـار سـازمان قـرار دهد. پـس از طی این 
مراحـل، ضمـن اختصـاص کـد رهگیری، شـکایت بـه مدیریت 

پیگیـری تخلفـات ارجـاع می شـود.
کارشناسـان پـس از دریافـت شـکایت از طریـق سـامانه مذکور 
و بررسـی کارشناسـی و مکاتبـه بـا شـرکت ها و در صـورت نیاز 
بـا واحدهـای نظارتـی، مـوارد گزارش شـده را بررسـی و پاسـخ 

مقتضـی را بـه اطـالع شـاکی می رسـانند.
مکاتبـات بـا شـرکت  ها تمامـًا بـه صـورت الکترونیـک بـوده و 

از طریـق اتصالـی کـه سـامانه سـمتا بـا دو سـامانه الکترونیکی 
کـدال و سـتان دارد انجـام می شـود. بـه عبـارت دیگـر شـرکت 
هـا و اشـخاص تحـت نظـارت بـا مراجعـه بـه پنـل مخصـوص 
خـود در سـامانه های مزبـور اسـتعالم را مشـاهده و پاسـخ را از 
همـان طریـق و حداکثر ظـرف مدت ده روز به سـازمان ارسـال 

می نماینـد.
اتمـام رسـیدگی بـه شـکایت از طریق ارسـال پیامک به شـماره 
تلفـن همـراه شـاکی و پسـت الکترونیکـی وی اعـالم می شـود. 
شـاکی بـا مراجعـه به قسـمت پیگیری شـکایات سـامانه سـمتا 

نیـز مـی توانـد از محتـوای پاسـخ اطالع حاصـل کند.
در صـورت اختـالف بر سـر جنبه مالـی و یا احراز تخلف توسـط 
واحدهـای نظارتـی داخـل یا خـارج از سـازمان، مراتـب از حیث 
انضباطـی در مراجـع رسـیدگی بـه تخلفات مطـرح و درخصوص 
جنبـه مالی، شـاکی راهنمایی می شـود تا حسـب مـورد از طریق 
کمیتـه سـازش و هیـأت داوری و یـا مراجـع قضایـی موضوع را 
پیگیـری نمایـد. یـادآور می شـود رسـیدگی بـه اختالفـات مالی 
فیمابیـن سـرمایه گذاران و اشـخاص تحـت نظـارت سـازمان و 
مطالبـه خسـارات و ضـرر و زیان ناشـی از فعالیت حرفـه ای آنها، 
بـر اسـاس مـاده 36 قانـون بـازار در کانون ها و در صـورت عدم 
سـازش، در هیـأت داوری صـورت گرفتـه و مدیریـت پیگیـری 
تخلفـات صرفـًا بـه جنبـه تخلفاتـی موضوع رسـیدگی نمـوده و 
در صـورت احـراز  تخلـف از طریـق مراجـع رسـیدگی، مطابـق 

اقـدام می نماید. مقـررات 

ب( رسیدگی به تخلفات
بـه منظـور ایجاد بازاری شـفاف و کارآ و با نگاهی پیشـگیرانه به 
اعمـال مجازاتهای انضباطـی در بازار سـرمایه، مدیریت پیگیری 
تخلفـات موظـف اسـت بـر اسـاس قوانیـن و دسـتورالعملهای 

موجـود بـه گزارش هـای تخلفـی کـه واحدهـای نظارتـی داخل 
و یـا خـارج سـازمان ارسـال می نماینـد، رسـیدگی و بـا توجه به 
»دسـتورالعمل رسـیدگی به تخلفات اشـخاص موضـوع ماده 35 
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مراجع رسیدگی1

ج( مراجع رسیدگی و صالحیت ها

رسـیدگی به تخلفات اشـخاص تحـت نظارت سـازمان، پیرو گـزارش تخلف از سـوی ادارات نظارتی 
سـازمان بـه جریـان افتـاده و بـه اقتضـای موضـوع تخلـف، شـخص متخلـف و تنبیـه انضباطـی در 

نظرگرفتـه شـده توسـط مقـررات، بـه مراجع مختلـف رسـیدگی ارجاع می شـود. 

قانـون بـازار اوراق بهـادار ج.ا.ا و دیگـر اشـخاص تحـت نظارت 
سـازمان« اقـدام نمایـد. جهـت اجرایی نمـودن فرآیند رسـیدگی 
بـه تخلفـات مطابـق دسـتورالعمل یـاد شـده و همچنیـن ثبت و 
ضبـط تمـام اسـناد و ایجاد رونـد الکترونیکی دعـوت متهمان به 
تخلـف بـه جلسـات رسـیدگی، بخـش دیگری از سـامانه سـمتا 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.  قبل از ایجاد سـامانه مذکـور، کلیه 
رونـد رسـیدگی به تخلفات به صورت دسـتی ثبت و ضبط شـده 
و تمامـی مدعویـن نیـز به صـورت کاغذی و با ارسـال دعوتنامه 
از طریـق نمابر و پسـت به جلسـات رسـیدگی دعوت می شـدند 
کـه همیـن امـر باعـث عـدم حضـور برخـی یـا عـدم اطـالع 

اشـخاص یاد شـده می شـد. سـامانه سـمتا ایـن قابلیـت را ایجاد 
نمـوده کـه تمامی دعـوت به جلسـات رسـیدگی به تخلفـات، از 
طریـق ارتبـاط با سـامانه های سـتان و کدال و همچنین ارسـال 
پیـام بـه آدرس پسـتی و تلفن های همـراه، صورت پذیـرد. بدین 
ترتیـب، قابلیـت ثبـت و ضبـط برخی از مسـتندات پرونـده های 
تخلفاتـی نیـز ایجاد شـده اسـت. همچنیـن یکـی از قابلیت های 
در دسـت ایجـاد این سـامانه قابلیت ابـالغ آراء انضباطی اسـت. 
بـا راه انـدازی این امـکان، آراء از طریق سـامانه های الکترونیکی 

سـازمان بـه محکومـان ابالغ خواهد شـد.

رسـیدگی بـه تخلفـات از طریـق مراجـع رسـیدگی بـه تخلفـات 
کـه شـامل کمیتـه و هیأت رسـیدگی بـه تخلفات، هیـأت مدیره 
تشـکلهای خودانتظـام و هیـأت مدیـره سـازمان اسـت، صـورت 

می پذیـرد و کلیـه امور مربوط به تشـکیل پرونده، مستندسـازی، 
رسـیدگی، صـدور و اجـرای احـکام انضباطی از طریـق مدیریت 

پیگیـری تخلفـات انجام می شـود.
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 صالحیت های مراجع رسیدگی2

2.1-  کمیته رسیدگی به تخلفات: 

2.2-  هیأت رسیدگی به تخلفات:

2.3- هیأت مدیره تشکل های خودانتظام: 

تخلفـات  بـه  رسـیدگی  دسـتورالعمل   4 مـاده  براسـاس 
اشـخاص موضـوع مـاده 35 قانون بـازار اوراق بهـادار ج.ا.ا و 
دیگـر اشـخاص تحت نظـارت، کمیته رسـیدگی بـه تخلفات 
پیگیـری  اسـت کـه شـامل مدیـر  از سـه عضـو  متشـکل 
تخلفـات سـازمان بـه عنـوان رئیس کمیتـه، مدیر یـا رییس 
انتظـام  تشـکل خـود  نماینـده  و  در سـازمان  مربـوط  اداره 

مربـوط اسـت. کمیتـه دارای صالحیـت عـام برای بررسـی کلیه 
تخلفـات از قوانیـن و مقررات بـازار اوراق بهادار بـوده و می تواند 
بـه اسـتثنای لغـو و تعلیـق مجوزهـا و اعمـال مجـازات جریمـه 
نقـدی و سـلب صالحیـت مدیـران از کلیـه ضمانـت اجراهـای 
ذکـر شـده در مقـررات حـوزه بـازار سـرمایه جهت اعمـال تنبیه 

انضباطـی یـا پیشـگیری از وقـوع تخلفـات اسـتفاده نمایـد.

تخلفـات  بـه  رسـیدگی  دسـتورالعمل   7 مـاده  اسـاس  بـر   
اشـخاص موضـوع ماده 35 قانـون بـازار اوراق بهـادار ج.ا.ا و 
دیگـر اشـخاص تحت نظـارت، هیأت رسـیدگی بـه تخلفات، 
مرکب از سـه عضو اسـت که شـامل معاون حقوقی سـازمان 
بـه عنـوان رئیس هیــأت، یک نفـر به انتخاب هیــأت مدیره 
سـازمان و معـاون مرتبـط بـا موضـوع تخلف مورد رسـیدگی 
در سـازمان اسـت. هیأت رسـیدگی دارای دو شـأن »بدوی« 
و »تجدیدنظـر« اسـت و در مـواردی کـه کمیتـه رسـیدگی 

کمیتـه پـس از رسـیدگی، رأی پیشـنهادی خود را به تشـکل 
خودانتظـام مربـوط ارسـال می نمایـد تـا تشـکل مزبـور بـا 

بـه تخلفـات صالحیـت اعمـال تنبیـه انضباطـی را نـدارد، نظـر 
پیشـنهادی کمیتـه، بـه هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات ارجـاع 
می شـود تـا نسـبت بـه تصمیم گیـری و اعمـال مجـازات هـای 
یـاد شـده بـه عنـوان مرحله بـدوی رسـیدگی اقـدام نمایـد. این 
هیـأت در خصـوص درخواسـت هـای تجدیدنظـر از آراء صـادره 
بـدوی کمیتـه رسـیدگی بـه تخلفـات و تشـکل های خودانتظـام 

مرجـع تجدیدنظر اسـت.

لحاظ رأی پیشـنهادی به تخلف رسـیدگی و رأی بدوی را صادر 
. ید نما
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2.4- هیأت مدیره سازمان:
 آرائی که توسط هیأت رسیدگی و به عنوان بدوی صادر می شود، قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره سازمان است.

مراجع رسیدگی به تخلفات

کمیته رسیدگی به 
تخلفات

صالحیت صدور 
رای بدوی

صالحیت تجدیدنظر از 
آراء هیأت رسیدگی

تشکل خودانتظام 
مربوطه

هیأت رسیدگی به 
تخلفات

هیأت مدیره 
سازمان

صالحیت صدور 
رای بدوی

صالحیت صدور 
رأی پیشنهادی

صالحیت صدور 
رای بدوی

صالحیت تجدیدنظر از آراء 
صادره از کمیته و تشکل
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ضمانـت اجراهـای موجـود در قوانیـن و مقـررات بـازار سـرمایه 
حسـب نـوع متخلف عبارتنـد از: تذکر اداری، تذکـر کتبی، اخطار 
کتبـی، محرومیـت از فعالیـت بـه مـدت معیـن، تعلیـق مجـوز 
فعالیـت، لغـو مجـوز، جریمـه نقـدی، سـلب صالحیـت مدیـران 

بـرای مـدت معین و سـایر مـوارد.
رسـیدگی بـه جنبه هـای اختالفات مالـی یا انضباطـی گزارش ها 
و شـکایات ارجـاع شـده بـه مدیریـت پیگیـری تخلفـات، مانـع 
از پیگیـری جنبه هـای کیفـری آنهـا از طریـق مراجـع قضایـی 

 ضمانت اجرا3

نیسـت و مراجع رسـیدگی مطابق تبصـره ماده 16 دسـتورالعمل 
رسـیدگی به تخلفات اشـخاص مـاده 35 قانون بـازار، در صورت 
کشـف یکـی از جرایـم موضـوع قانـون بـازار اوراق بهـادار در 
سـازمان  حقوقـی  معاونـت  بـه  را  مراتـب  رسـیدگی،  جریـان 
گـزارش مـی دهـد. مدیریـت پیگیـری تخلفـات نیـز  در جریان 
رسـیدگی های انضباطـی بـه گزارش هـا، در صـورت مواجهـه با 
جنبه هـای کیفـری موضـوع را بـه همـراه ادلـه و مسـتندات بـه 

معـاون حقوقـی سـازمان ارجـاع می نمایـد.
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