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آشنايي با هيئتداوري ،موضوع قانون بازار اوراق بهادار

در يك تقسيمبندي كلي ،چنانچه ناهنجاريهاي بازار سرمايه
را به جرايم ،تخلفات و اختالفات تقس�يم كنيم ،رس�يدگي به
اختالفات فعاالن بازار در صالحيت يك مرجع ش�به قضايي با
تركيب و صالحيت مش�خص با عنوان هيئتداوري اس�ت كه
پس از بررس�ي ادعاي خواهان و اس�تماع دفاعي�ات خوانده،
نس�بت ب�ه ص�دور رأي قطع�ي و الزماالج�را اق�دام ميكند.
مطاب�ق مفاد م�ادة  36قان�ون ب�ازار اوراق به�ادار جمهوري
اسلامي ايران مص�وب آذر ماه  ،1384اختالف�ات كارگزاران،
بازارگردانان ،مشاوران سرمايه گذاري ،ناشران ،سرمايهگذاران
و س�اير فعاالن در حوزة فعاليت حرف�هاي آنها در صورتي كه
در كان�ون مربوطه س�ازش حاصل نيايد ،توس�ط هيئتداوري
رسيدگي ميشود .بنا بر اين ماده ،رسيدگي به كليه اختالفات
فعاالن ب�ازار س�رمايه در صالحي�ت هيئتداوري ق�رار دارد
و ديگ�ر دادگاهه�ا صالحيت رس�يدگي ب�ه دع�اوي حقوقي
فع�االن ب�ازار را ندارند .اين تأس�يس قانوني ب�ا عنايت به دو
اصل «س�رعت» و «دقت» در امور تجاري ايجاد ش�ده اس�ت.
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تشكيالت هيئتداوري
الف -اعضاي هيئتداوري
مادة  37قانون بازار اوراق بهادار براي هيئتداوري س��ه عضو اصلي و براي هر
يك از اعضاي اصلي ،عضو عليالبدل و در نتيجه سه عضو عليالبدل پيشبيني
كرده اس��ت .تركيب اصلي هيئت س��ه نفرة داوري را يك نفر قاضي باتجربه در
ام��ر قضاء و دو نفر صاحبنظر اقتصادي و مالي تش��كيل ميدهد .قاضي هيئت
توس��ط رئيس قوة قضاييه و دو عضو ديگر به پيش��نهاد سازمان بورس و اوراق
بهادار و با تأييد ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار منصوب ميش��وند .جلس��ة
هيئ��تداوري با حضور س��ه عضو اصلي يا در غياب عض��و اصلي با حضور عضو
عليالبدل رسميت دارد.
مدت مأموريت اعضاي اصلي و عليالبدل دو س��ال اس��ت و انتخاب مجدد آنان
حداكثر براي دو دوره بالمانع اس��ت .قانون گذار ،با تقس��يم مدت ش��ش س��ال
عضوي��ت اعضاي هيئ��تداوري مادة  22قانون برنامة س��وم توس��عة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي (مرجع رسيدگي به شكايات و اختالفات مربوط به واگذاري
سهام) به سه دورة دوساله ،سياست متفاوتي در مدت عضويت اعضاء هيئتداوري
اتخاذ كرده است .براين اساس ،اهميت داوري قانون بازار اوراق بهادار و ضرورت
مراقبت در عمل آن و لحاظ اثر گذاري وس��يعش در اقتصاد كالن كشور مشهود
ميگردد (البته بند اول مادة  21قانون برنامة توسعه  1379/1/17مدت عضويت
پنج نفر اعضاي هيئتداوري را كه از طرف دولت منصوب خواهند ش��د ،ش��ش
س��ال تعيين كرده است) .به همين اعتبار ،رئيس قوة قضاييه و سازمان بورس و
اوراق بهادار پيش از انقضاي مهلت دو س��اله بايد فعاليت اعضاي هيئتداوري را
بررسي كند و پس از احراز شرايط الزم براي هر عضو ،اعضا را تعيين و منصوب
نمايد تا با پايان يافتن دوره ،در رسيدگي وقفه ايجاد نشود ،رسيدگي به دعاوي
م��ردم به علت عدم نصب اعضاي جديد بالتكليف نماند و عم ً
ال به عذر بررس��ي
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صالحيت اعضاي مرجع قانوني دادرسي تعطيل نگردد.
ب -دبيرخانة هيئتداوري
نكتة درخور توجه در اين مقام آن است كه تشكيل هيئتداوري در نقاط مختلف
كش��ور منع قانوني ندارد .از اين رو ،درصورت تشكيل جلسات هيئتداوري در
محل��ي غير از ته��ران ،همراهي دبيرخانه با هيئتداوري ضروري و بال اش��كال
خواه��د بود .لذا ميتوان گفت ك��ه دبيرخانه در تهران (محل س��ازمان بورس
و اوراق بهادار) مس��تقر اس��ت و عندالل��زوم در هر محلي كه جلس��ات داوري
برگ��زار گردد ،در معيت هيئتداوري ب��ه انجام وظايف مرتبط خواهد پرداخت.
هيئتداوري داراي دبيرخانهاي اس��ت كه به منظور انجام دادن امور تحقيقاتي،
اداري و وظاي��ف دفت��ري هيئ��تداوري ،اعم از تكميل پرون��ده ،تعيين و ابالغ
وقت رس��يدگي ،ابالغ شكايت خواهان به خوانده يا خواندگان و نيز انجام دادن
اموري كه تصميم هيئتداوري اس��ت ،در محل س��ازمان بورس و اوراق بهادار
تش��كيل شده اس��ت .در رأس دبيرخانة هيئتداوري ،دبير هيئت قرار دارد كه
كارشناس��ان ،بايگان ،مأمور ابالغ و منش��ي تحت نظارت وي فعاليت ميكنند.
اقدامات دبيرخانه هيئتداوري در موارد متعدد به عملكرد دفاتر ش��عب دادگاه
ش��باهت دارد اما از جهاتي نيز با آن متفاوت اس��ت و نقش گستردهتري در به
نتيجه رس��اندن پروندههاي مطروحه از جمله انجام دادن پژوهشهاي علمي و
تدوين گزارشهاي تطبيقي در هيئت ايفا مينمايد.
صالحيت هيئتداوري در رسيدگي به دعاوي
الف -صالحيت ذاتي هيئتداوري
براين اس��اس ،رسيدگي به اختالفات حرفهاي فعاالن بازار در صالحيت محاكم
عمومي ،با وجود اينكه مرجع تظلمات عمومي هس��تند ،نميباشد .در عمل نيز
دادگاههاي عمومي با صدور قرار عدم صالحيت از رس��يدگي خودداري كردهاند
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كه اين امر در ديوان عالي كش��ور نيز مورد تأييد قرار گرفته اس��ت .با توجه به
مادة  36قانون بازار اوراق بهادار ،منشأ اعتبار صالحيت هيئتداوري قانون است
و متمايز از داوري اختياري موضوع آيين دادرس��ي مدني است كه منشأ اعتبار
آن تراضي طرفين اس��ت .با اين وصف ،طرفين نميتوانند به تراضي ،صالحيت
هيئتداوري را در رسيدگي به دعاوي مربوطه سلب كنند و محاكم را بهعنوان
مرجع فصل خصومت تعيين نمايند.
ب-صالحيت حقوقي هيئتداوري
صالحيت هيئتداوري يك صالحيت حقوقي اس��ت .اي��ن هيئت تنها به موارد
حقوقي (اختالفات) رس��يدگي ميكند و درص��ورت اثبات ادعا ،حكم به جبران
خسارت صادر ميشود .براين اساس ،هيئتداوري صالحيت صدور حكم كيفري
يا انضباطي ندارد.
ج-صالحيت اختصاصي هيئتداوري
صالحيت اختصاصي هيئتداوري از اين جهت اس��ت كه رسيدگي به برخي از
اختالفات صرفاً در صالحيت اين هيئت است .صالحيت اختصاصي هيئتداوري
به دو اعتبار بيان ميشود -1 :به اعتبار موضوع  -2به اعتبار اشخاص
براين اس��اس ،هيئ��تداوري به اعتبار موض��وع به كلية اختالفات « ناش��ي از
فعاليت حرفهاي» رسيدگي ميكند؛ برخالف هيئتداوري قانون سابق كه فقط
به اختالفات «ناشي از معامالت» رسيدگي ميكرد.
و به اعتبار اش��خاص ،كلية فعاالن بازار كه تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار
و قانون توس��عة ابزارها و نهادهاي مالي جديد هستند ،بايد براي حل اختالفات
ناش��ي از فعاليت حرفهاي خود به اين هيئت مراجعه نمايند ،برخالف هيئت در
قانون س��ابق كه فقط به اختالفات بين كارگزاران با يكديگر يا با سرمايهگذاران
رسيدگي ميكرد.
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د-صالحيت اشتراكي هيئتداوري
صالحي��ت اش��تراكي هيئتداوري بدين معناس��ت كه اين هيئت در بررس��ي
اختالفات ناش��ي از قصور يا تخلف ناشران در عرضة اوليه كه منجر به خسارت
ميش��ود ،با هيئتمديره بورس صالحيت اش��تراكي دارد .اين امر در تبصرة 1
مادة  43قانون بازار اوراق بهادار طرح ش��ده و براين اس��اس ،براي رسيدگي به
خس��ارتهاي ناشي از قصور يا تخلف ناش��ران در عرضة اوليه ،كه به هر يك از
فعاالن وارد شده باشد ،قانونگذار ،هيئتمديرة بورس و هيئتداوري را بهعنوان
دو مرجع رسيدگي مشخص كرده و زيانديده مخير است دعواي خود را در هر
يك از اين دو هيئت كه بخواهد ،طرح كند.
بديهي اس��ت با توجه به تبصرة  5مادة  37اگر خواهان ،هيئتداوري را انتخاب
كن��د ،با رأي قطعي و الزماالج��را مواجه خواهد بود ولي اگ��ر در هيئتمديرة
بورس ط��رح دعوا نمايد ،راي قطعي نخواهد بود و ام��كان تجديد نظر خواهي
وجود دارد.
هـ -صالحيت مبتنيبر بازار
صالحي��ت مبتني ب��ر بازار هيئتداوري بدين معناس��ت ك��ه هيئتداوري هم
صالحيت ملي و كش��وري دارد و هم صالحيت رس��يدگي به دعاوي له يا عليه
اتب��اع خارجي ،ك��ه در چارچوب قانون بازار و آييننامهها و دس��تورالعملهاي
مربوطه به فعاليت حرفهاي در بازار اقدام ميكنند.
و -صالحيت رسيدگي به دعاوي عليه شركتهاي دولتي
از آنجا كه هيئتداوري ماهيتاً «داوري» اختياري يا سازماني محسوب نميشود
بلكه يك مرجع ش��بهقضايي با صالحيت قانوني و ذاتي خاص بهش��مار ميرود،
برخ��ي از اصحاب دعاوي مطروحه در اين مرجع يا وكالي آنان ،به تصور اينكه
اين مرجع داوري اختياري اس��ت ،ايراد عدم صالحيت هيئت  -به استناد اصل
 139قانون اساس��ي  -را مطرح ميكنند .مطابق اين اصل صلح دعاوي راجع به
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ام��وال عمومي و دولتي يا ارجاع آن ب��ه داوري در هر مورد ،موكول به تصويب
هيئت وزيران اس��ت و بايد به اطالع مجلس برس��د ...از آنجا كه داوري مندرج
در قانون آيين دادرس��ي مدني امري اختياري و داوري مقرر در مادة  36قانون
بازار اوراق بهادار تكليف قانوني است و رسيدگي به اختالفات اشخاص ذيربط
در حوزة فعاليت حرفهاي آنها درصورت عدم س��ازش الزاماً توسط هيئتداوري
صورت ميگيرد ،لذا اين مرجع صالحيت رس��يدگي به دعاوي عليه شركتهاي
دولتي را نيز دارد.
ز-صالحيت رسيدگي به دعاوي عدم پرداخت سود توسط ناشران
مطاب��ق مادة  15قانون توس��عة ابزارها و نهاده��اي مالي جديد؛ در صورتي كه
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس يا اوراق
بهادار مبتنيبر كاال ،كه در بورس كاال پذيرفته ميش��ود ،متضمن سود مصوب،
سررسيد شده يا تضمين شده باشد ،بايد به موقع و در چهارچوب مقررات توزيع
و پرداخت ش��ود .درصورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،موضوع در هيئتداوري قانون بازار اوراق بهادار
جمهوري اس�لامي ايران طرح و آراي ص��ادره در اين خصوص از طريق اجراي
احكام دادگاهها قابل اجراست.
بر اس��اس اين ماده ،رس��يدگي ب��ه دعاوي س��ود عليه ناش��ران در صالحيت
هيئتداوري قرار گرفته است .الزم بهذكر است با توجه به اينكه مادة  1 5قانون
توس��عة ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد در اين مورد به ل��زوم ارائة گواهي عدم
سازش اشاره نكرده است ،دعاوي عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع اين
ماده به گذراندن فرايند س��ازش نياز ندارد و دعاوي مربوط مستقيما در هيئت
طرح و پيگيري خواهد شد.
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-1مراجعه به سامانه هيئتداوري و تكميل مراحل ثبت دادخواست
()1
بهصورت اينترنتي
در اولين مرحله از فرايند تش��كيل پرون��ده در دبيرخانه هيئت داوري ،خواهان
ب��ا مراجعه به س��امانه هيئت داوري ،اقدام به تكميل فرم مخصوص رس��يدگي
در هيئت مذك��ور بهصورت اينترنتي نموده و پرينت كاغذي آن را به دبيرخانه
ارائ��ه مينمايد .اين فرم كه توس��ط خواهان تكميل ميش��ود ،همانند فرمهاي
دادخواس��ت حقوقي مراجع دادگستري حاوي مش��خصات خواهان يا وكيل او،
خوان��ده ،تعيين خواس��ته و بهاي آن ،داليل و مس��تندات و ش��رحي از ادعاي
خواهان اس��ت .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
درخصوص شرايط دادخواست مقرر ميدارد كه دادخواست بايد بهزبان فارسي
در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود.
در فرم مذكور اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان
و خيابان بهنحوي نوشته شود كه ابالغ بهسهولت ممكن باشد .چنانچه خواهان
يا خوانده ش��خص حقوقي باش��د ،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي،
نوشته خواهد شد .در صورتي كه هريك از اصحاب دعوا ،عنوان قيم يا متولي يا
وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ،در دادخواست بايد تصريح
ش��ود .هرگاه در دادخواس��ت ،خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ،ظرف دو
روز از تاريخ رس��يد دادخواست به موجب قراري كه دبير هيئتداوري (مسئول
دبيرخانه هيئتداوري) صادر ميكند ،دادخواست رد ميشود.
جهت سهولت دستيابي شاكيان به فرم مزبور ،اين فرم در تارنماي سازمان بورس
و اوراق بهادار ،زيرمجموعة معاونت حقوقي و بخش دبيرخانة هيئتداوري درج
شده است.
Davari.SeO.IR
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 -2واريز هزينة داوري
به اس��تناد بند 4ماده  26اساس��نامه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و مصوبة
ش��ورايعالي بورس و اوراق بهادار به تاري��خ  ،1385/12/21نرخ هزينة داوري
توسط خواهان به حساب سازمان بورس و اوراق بهادار واريز و فيش آن ضميمة
پرونده ميشود .اين نرخ تا دهميليون ريال مبلغ مورد اختالف (خواسته) معادل
يكميليون ريال و نس��بت به مازاد ده ميليون ريال  1/5درصد از مبلغ خواسته
اس��ت و به اس��تناد مادة  16و بند الف مادة  38قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب  87/2/17مجلس ش��وراي اس�لامي ،معادل 4درص��د از هزينة داوري
تعييني بهعنوان ماليات و عوارض به مبلغ مورد اشاره افزوده خواهد شد.
الزم ب ه ذكر است كه مبلغ و مهلت و نتيجة عدمپرداخت هزينه در اخطاري كه
از دبيرخانه هيئتداوري ابالغ ميگردد ،درج شده و درصورت عدمپرداخت اين
هزينه در مهلت مقرر ،قرار رد دعوا از سوي دبير هيئتداوري صادر ميشود .در
اين صورت ،خواهان دعوا ميتواند ظرف ده روز پس از ابالغ نزد هيئتداوري به
قرار صادره اعتراض كند .درصورت تاييد قرار ،پرونده مختومه ميشود.
ش��ايان ذكر اس��ت كه اگر دعوي خواهان در هيئتداوري به اثبات برسد ،اين
هزينه نيز بهعنوان خس��ارات دادرس��ي مورد حكم قرار ميگيرد و محكوم عليه
موظف است آن را ب ه خواهان بپردازد.
 -3ارائة مدارك و مستندات
خواه��ان بايد ب��راي اثبات ادع��اي خويش مدارك و مس��تندات خود را جهت
درج در پرون��ده ب ه دبيرخان��ة هيئتداوري ارائه دهد .ارائ��ة اصل كلية مدارك
اس��تنادي در جلس��ة اول رس��يدگي ضرورت دارد .برابر م��ادة  57قانون آيين
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني خواهان بايد رونوش��ت يا
تصوير اس��ناد خود را به دادخواس��ت پيوست كند .رونوشت يا تصوير بايد خوانا
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و مطابقت آن با اصل گواهي ش��ده باش��د .مقصود از گواهي آن اس��ت كه دفتر
دادگاهي كه دادخواس��ت به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر
يا يكي از ادارات ثبت اس��ناد يا دفتر اس��ناد رس��مي و در جايي كه هيچيك از
آنها نباشد ،بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي
كرده باشد .در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده
اس��ت ،بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانهها يا كنسولگريهاي
ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اس��نادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامة شركت و امثال آنها مفصل
باش��د ،قس��متهايي كه مدرك ادعاس��ت ،خارجنويس ،و پيوست دادخواست
ميشود .عالوه بر اشخاص و مقامات ياد شده ،وكالي اصحاب دعوا نيز ميتوانند
مطابق��ت رونوش��تهاي تقديمي خود را با اصل تصدي��ق كنند و پس از الصاق
تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
خواهان بايد اصل اس��نادي را كه رونوش��ت آنها را ضميمه دادخواس��ت كرده
است ،در جلس��ة دادرسي حاضر كند .خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي
را كه ميخواهد به آنها اس��تناد كند ،در جلسة دادرسي حاضر نمايد .رونوشت
اس��ناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بهعالوة يك نس��خه باشد .يك نسخه از
رونوشتهاي يادشده در پروندة بايگاني ،و نسخة ديگر بهطرف تسليم ميشود.
هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در جلس��ة رس��يدگي هيئتداوري
حاضر ش��ود ،چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ،و اگر خوانده است،
اصل و رونوش��ت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائة در هيئتداوري و
مالحظة طرف بفرس��تد و اال درصورتيكه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و
انكار واقع شود ،اگر خوانده باشد از اعداد داليل او خارج ميشود و اگر خواهان
باش��د و دادخواس��ت وي مستند ب ه ادلة ديگري نباش��د ،در آن خصوص ابطال
ميگ��ردد .در صورتي كه خوانده به واس��طة كمي وقت يا دالي��ل ديگر نتواند
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اس��ناد خود را حاضر كند ،حق دارد تأخير جلس��ه را درخواست كند ،چنانچه
هيئتداوري درخواس��ت او را مقرون بهصحت دانست ،با تعيين جلسة خارج از
نوبت ،نسبت ب ه موضوع رسيدگي كند.
 -4گواهي عدمسازش از كانون مربوطه
به اس��تناد مادة  36قان��ون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  1384رس��يدگي
پروندهها در هيئت منوط به عدمس��ازش طرفين اختالف در كانون مربوطه يا
كميتة حل اختالف سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تبصرة مادة  33قانون
مزبور اس��ت .كانون يا كميتة مذكور پس از برگزاري جلس��ه جهت حل و فصل
قضية اختالفي و عدمحصول نتيجه اقدام به صدور گواهي عدمس��ازش ميكند
كه اين گواهي يكي از مقدمات طرح پرونده در هيئتداوري تلقي ميشود.
نكتة شايان ذكر اينكه دعاوي مربوط به عرضة اولية موضوع مادة  43قانون بازار
اوراق بهادار و دعاوي عدمپرداخت س��ود توسط ناشران موضوع مادة  15قانون
توس��عة ابزارها و نهادهاي مالي ب ه گذراندن فرايند سازش نياز ندارند و دعاوي
مربوط مس��تقيما در هيئت طرح و پيگيري ميش��ود؛ مگر اينكه در مورد اخير
هيئتداوري ارجاع ب ه س��ازش را جهت حل و فصل اختالف مناس��ب تشخيص
دهد.
ل��ذا در صورت��ي كه فعاالن ب��ازار بدون گذراندن فرايند س��ازش مس��تقيماً به
هيئ��تداوري طرح دع��وا كنند ،دادخواس��ت آنان با اخطار رف��ع نقص مواجه
خواهد شد.
 -5ارائة مدارك هويتي /نامة نمايندگي يا وكالتنامة معتبر
جهت احراز هويت خواهان ،وي بايد مدارك هويتي داشته باشد يا اگر درخواست
رسيدگي را وكيل  /نمايندة قانوني ارائه كرده است ،نامة نمايندگي يا وكالتنامة
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معتبر به درخواست رسيدگي ضميمه شود.
وزارتخانهها ،مؤسس��ات دولتي و وابسته به دولت ،شركتهاي دولتي ،نهادهاي
انقالب اسالمي و مؤسسات عمومي غيردولتي ،شهرداريها و بانكها ميتوانند
عالوه بر استفاده از وكالي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب
دعاوي مربوط ،از ادارة حقوقي خود يا كارمندان رس��مي خود با داشتن يكي از
شرايط زير بهعنوان نمايندة حقوقي استفاده كنند:
 - 1دارا بودن ليس��انس در رش��تة حقوق با دو س��ال سابقة كار آموزي در
دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط
 – 2داش��تن دو سال سابقة كار قضايي يا وكالت بهشرط عدممحروميت از
اشتغال بهمشاغل قضاوت يا وكالت.

