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 معـاونت حقوقـی سازمان بورس و اوراق بهـادار
گـــروه مشـاوران حقــوقـی 

یکی از مهم ترین عوامل حفظ کارایی و اثربخشی بازار سرمایه، ایجاد فضای مطمئن 
و موجه قانونی با اجرای چارچوب های قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 
است. بر این اساس، توسعه سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران به 

عنوان یکی از خط مشی های سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است. 
گروه مشاوران حقوقی یکی از زیر مجموعه های معاونت حقوقی سازمان بورس 
و اوراق بهادار است که در تعیین خط مشی حقوقی بازار سرمایه، ایجاد وحدت 
رویه در امور حقوقی سازمان و کلیه اشخاص تحت نظارت، ارائه مشاوره و پاسخ 
به استعالمات حقوقی بخش های مختلف سازمان، اشخاص تحت نظارت و سایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. این گروه با همکاری تعدادی از 
کارشناسان هنگام طرح مسائل جدید و یا سؤاالتی که پاسخ قطعی قانونی ندارند 
و درخصوص آنها اختالف نظر وجود دارد، ارائه طریق نموده و راهکارهای الزم را 

روشن می کند. 

1- ایجاد وحدت رویه در امور حقوقی مربوط به بازار سرمایه 
2- شناسایی و رفع خألهای قانونی موجود در قوانین و مقررات مربوط

3- حفظ باالترین درصد دقت در پاسخگویی به استعالمات وارده

اهداف  •
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1. پاسخگویی به استعالمات
2. بررسی قراردادها، الحاقیه ها و تفاهم نامه ها

3. بررسـی اسـناد مناقصـات و مزایـدات و نظـارت حقوقـی بر روند 
برگـزاری آنها

4. بررسی و یا تهیه پیش نویس قوانین و مقررات
5. مشارکت در تدوین مقررات مصوب سازمان 

اهم وظایف

عملکرد و نحوه انجام وظایف 

•

•

6. انجام اقدامات الزم در حوزه حقوق بین المللی بازار سرمایه
7. انجام اقدامات الزم در خصوص کمیته تطبیق

8. انجام پیگیری های ضروری برای توسعه حقوقی بازار سرمایه
9. انجـام تعامـالت بـا دیگـر مدیریت هـای سـازمان در زمینه های 

مختلـف از قبیل انتشـار اوراق و موارد مشـابه
10. تعامالت حقوقی با دیگر نهادها و دستگاه های اجرایی 

1. پاسخگویی به استعالمات

یکـی از وظایـف گروه مشـاوران پاسـخ به اسـتعالم های طرح شـده 
در حـوزه حقـوق بـازار سـرمایه اسـت. بـا توجه بـه حوزه هـای مورد 
اسـتعالم، می تـوان اهـم موضوعات مـورد اسـتعالم را به قـرار ذیل 

کرد: تقسـیم بندی 
• نحـوه اجـرای قوانین و مقررات مرتبط با بازار سـرمایه و اسـتنباط 

احکام منـدرج در آن
•  مسائل حقوقی ابزارهای مالی

•  قوانین و مقررات جاری کشور و تأثیر آن بر بازار سرمایه
•  لوایـح و طرح هـای پیشـنهادی بـه مجلـس شـورای اسـالمی و 

اثـرات آن بـر بازار سـرمایه
استعالمات از طریق مراجع ذیل به این گروه واصل می شوند:

• شورای عالی بورس و اوراق بهادار
• رییـس سـازمان، معاون حقوقـی، مدیریت های مختلف سـازمان 

و شـرکت های تابعه
• اشخاص تحت نظارت بازار سرمایه

نهادهـا،  وزارتخانه هـا،  قبیـل  از  اجرایـی  دسـتگاههای  سـایر   •
غیـره و  اقتصـادی  سـازمان های 
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گـروه مشـاوران حقوقی بـه نمایندگـی از معاون حقوقی سـازمان 
بـر تمامـی مناقصه هـا و مزایده هـا نظـارت کامـل حقوقـی دارد. 

نحـوه اعمـال نظـارت مذکـور به شـرح ذیل اسـت:
RFI و RFP بررسی و اظهارنظر در خصوص •

• اصالح پیش نویس قرارداد های مناقصه و مزایده
• بررسی و اظهارنظر فراخوان های مناقصه و مزایده

• تبادل نظر با مدیریت درخواست کننده مناقصه و مزایده
• تبادل نظر با مدیریت امور مالی سازمان

• شـرکت در جلسـه و نظـارت بر اعمال قوانین و مقـررات مربوط 
بـه مناقصات در برگزاری جلسـات، بازگشـایی پاکت ها و بررسـی 
اسـناد مناقصه ارسـالی از سـوی مناقصه گران در جلسـه و کنترل 

تنظیمی صورتجلسات 
بـر  نظـارت  دسـتگاه  درخواسـت های  پیرامـون  اظهارنظـر   •
قراردادهـا بـرای حل مسـائل حقوقـی مطـروح در مراحل مختلف 

اجـرای قـرارداد مبتنـی بـر مناقصـه

3. مناقصه ها و مزایده ها

قراردادهـای مورد بررسـی در گروه مشـاوران حقوقـی در گروه های 
ذیل تقسـیم می شوند:

بازار  فعاالن  نیاز  مورد  تخصصی  نمونه  قراردادهای   .2-1
سرمایه

تعـدادی از نمونـه قراردادهـای مـورد نیـاز فعـاالن بازار سـرمایه به 
تصویـب هیـأت مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار یـا سـایر 
مراجـع ذی صـالح رسـیده اسـت کـه بررسـی های حقوقـی آنها بر 
عهـده این گروه اسـت. بـرای مثال می تـوان به نمونـه قراردادهای 
بازارگردانـی، قرارداد بین کارگزار و مشـتری، قـرارداد خرید اعتباری، 

قـرارداد اوراق مرابحـه و موارد مشـابه اشـاره کرد.

2-2. قراردادهای مورد نیاز سازمان
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه عنـوان یـک شـخص حقوقـی 
جهـت تأمیـن نیازهای خویـش در زمینه هـای مختلف مبـادرت به 

انعقـاد قـرارداد می نماید. گروه مشـاوران حقوقی بررسـی های الزم 
را در خصـوص تعهـدات و حقـوق طرفیـن قـرارداد و سـایر آثـار و 
نـکات حقوقـی آن به عمل مـی آورد و اقدام به اصالح قـرارداد وفق 

ضوابـط تنظیـم قراردادهـا می نماید.

3-2. قراردادهای منعقده فیمابین شرکت های تابعه سازمان 
با سایر اشخاص

خصـوص  در  را  الزم  بررسـی های  حقوقـی  مشـاوران  گـروه 
قراردادهـای شـرکت های تابعـه سـازمان با سـایر اشـخاص انجام 
می دهـد و اصالحـات احتمالی را در ایـن قراردادهـا اعمال می کند.

 4-2. تفـاهم نامه های منعقـده فیمابین سـازمان با سایـر 
دستگاه ها و ارگان های اجرایی در خصوص مسائل بازار سرمایه

بـا توجه به اهمیت تفاهم نامه ها در سـطح سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار و تعهـدات و وظایفـی کـه از خـالل آنهـا ایجـاد می شـود، 
نظـارت حقوقـی بـر ایـن تفاهم نامه هـا بـر عهـده این گروه اسـت.

2. بررسی قراردادها
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وظایـف گـروه مشـاوران حقوقـی در زمینـه قوانیـن و مقـررات 
مربـوط بـه بازار سـرمایه را می تـوان در بخش های ذیل برشـمرد:

و  قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی  اثرات  بررسی   •
سایر مقررات مربوط به بازار سرمایه

هرچنـد قانـون بـازار اوراق بهـادار بـه عنـوان قانـون مـادر بـازار 
سـرمایه بـه بیـان حکـم پرداخته اسـت، سـایر قوانیـن و مقررات 
نیـز می تواننـد واجـد آثـاری بـر بـازار باشـند. از این جهـت گروه 
مشـاوران حقوقـی آخریـن مصوبـات مراجـع ذی صالح کشـور را 
کـه ممکن اسـت آثاری بـرای بازار سـرمایه مترتب سـازند، رصد 

نمـوده و اثـرات حقوقـی ناشـی از آنهـا را بررسـی می نمایـد.

• بررسی اثرات طرح ها و لوایح در دست تصویب مجلس 
شورای اسالمی و سایر مقررات مربوط به بازار سرمایه 

ایـن طرح هـا و لوایـح از طریـق مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
شـورای اسـالمی یـا وزارت امور اقتصـادی و دارایـی جهت اظهار 

نظـر نزد سـازمان ارسـال می شـود.

• حضور در جلسات کمیته تدوین
گـروه مشـاوران حقوقـی تنهـا بـه قوانیـن مصـوب سـایر مراجع 
ذی صـالح اکتفـا ننمـوده و با شـرکت در جلسـات کمیتـه تدوین 
دسـتورالعمل های  پیش نویـس  درخصـوص  سـازمان،  مقـررات 
مطـرح در کمیتـه تدوین مقـررات، اظهـار نظر حقوقـی می نماید. 

• حضور در جلسات کمیته فقهی

گـروه مشـاوران حقوقـی به نمایندگـی از معاون حقوقی سـازمان در 
جلسـات کمیتـه فقهـی نیز شـرکت فعـال دارد کـه ایـن امر کمک 
فراوانـی بـه تقریب مسـائل فقهـی با مسـائل حقوقی بازار سـرمایه 

ید.   می نما
• بررسی مقررات مبارزه با پولشویی

بـا توجـه بـه اهمیت مبارزه با پولشـویی در بازار سـرمایه، بررسـی 
مقـررات مبـارزه بـا پولشـویی و همچنین مسـائل حقوقـی مربوط 
بـه کمیته هـای اصلـی و فرعی مبـارزه با پولشـویی حسـب مورد 

می شـود. انجام 

4. تدوین قوانین و مقررات بازار سرمایه
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کمیتـه تطبیـق مصوبـه هیـأت مدیـره سـازمان اسـت و شـرح 
وظایـف آن بـه قـرار ذیـل اسـت:

• شناسـایی، کنترل و نظارت بر ریسـک حقوقی اشـخاص تحت 
نظارت

•  ارتقای سـطح تبعیت و تطبیق مقررات با بازرسـی های موردی 
در بخش های مختلف سـازمان و اشـخاص تحت نظارت

• اتخـاذ تدابیـر پیشـگیرانه حقوقـی جهـت جلوگیـری از وقـوع 

6. انجام اقدامات الزم در خصوص کمیته تطبیق
ناهنجـاری در بـازار سـرمایه

• ابالغ سیاسـت ها و خط مشـی ها و بسـته های ارشـادی سازمان 
به اشـخاص تحـت نظارت و بخش های ذی ربط سـازمان توسـط 

سـامانه ای کـه به ایـن امر اختصاص داده می شـود
• پایـش مـوردی رعایت و تطبیق مقررات حسـب ارجـاع معاونت 

حقوقی

• انجام اقدامات حقوقی الزم جهت ارتقاء عضویت سازمان 
از عضو پیوسته به اصلی در سازمان بین المللی کمیسیون های 
اوراق بهادار )IOSCO( و رعایت الزامات مدنظر آن سازمان

سـازمان بین المللـی کمیسـیون های اوراق بهـادار جهـت اطمینان 
خاطـر از هماهنگـی میـان نظـام حقوقـی کشـورهای درخواسـت 
دهنـده و الزامـات قانونـی حاکـم بر اصول این سـازمان سـؤاالتی 
را مطـرح می نمایـد. با توجه به اینکه پاسـخ های ارسـالی از سـوی 
سـازمان بایـد بـا ادبیـات حقوقی متناسـب بـا نظامـات بین المللی 
تنظیـم شـود، گـروه مشـاوران حقوقـی پاسـخ های تهیـه شـده 
توسـط بخش هـای مرتبـط در سـازمان را مورد نظـارت کامل قرار 
می دهـد. همچنیـن با توجـه به عضویت سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار ایران در سـازمان بین المللـی کمیسـیون های اوراق بهادار، 
گـروه مشـاوران حقوقـی اقدامـات الزم را جهـت ارتقـای الزامات 

5.اقدامات در حوزه ابعاد حقوقی بین المللی بازار سرمایه

مدنظـر ایـن سـازمان پیگیـری می نماید.
در  ایـران  رتبـه  ارتقـای  اقدامـات الزم جهـت  انجـام   •

کار و  بهبـود فضـای کسـب  شـاخص 
بـا توجـه بـه اینکه عملکـرد بازار سـرمایه در بهبود فضای کسـب 
و کار تاثیـر بسـیار زیـادی دارد، گـروه مشـاوران حقوقـی اقدامات 
الزم را در راسـتای ایـن امـر بـه انجـام می رسـاند. ایـن اقدامات 
از طریـق پیشـنهاد اصالحـات الزم در قوانیـن و مقـررات موجـود 
و همچنیـن پیشـنهاد اصالحـات الزم در قالـب ارائـه پیش نویس 
قوانیـن و مقرراتـی کـه نیـاز به تصویب آنهـا وجـود دارد، پیگیری 

می شـود.

• بررسی تفاهم نامه های منعقده میان سازمان و نهادهای 
ناظر سایر کشورها
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این اقدامات دربردارنده موارد زیر است:
• تهیـه موضوعـات پژوهشـی حقوق بازار سـرمایه جهـت ارائه به 

گـروه مشـاوران حقوقـی به دلیـل آنکه در خصـوص جریان حقوقی بـازار سـرمایه، دارای وظیفه خطیری اسـت، دارای ارتباطات مناسـب 
با سـایر نهادهـای حقوقی دسـتگاه های اجرایی اسـت.
بخشی از دستگاه های اجرایی مربوط به قرار ذیل است:

پژوهشـگران حقوقـی و راهنمایی آنان
• تدوین و به روز آوری نمایه آثار حقوقی بازار سرمایه

7.انجام اقدامات الزم جهت توسعه حقوقی بازار سرمایه

8. تعامل حقوقی با دیگر نهادها

• وزارت امور اقتصادی و دارایی

• سازمان خصوصی سازی

• شورای رقابت
• سازمان بازرسی کل کشور

• سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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