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 گذاري ايران دستورالعمل رسيدگي به اختالفات در كانون نهادهاي سرمايه
 

 51و تبصره ذيل ماده  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر  36در راستاي اجراي ماده 
گذاري ايران (كه از اين  گذاري ايران، اين دستورالعمل توسط كانون نهادهاي سرمايه اساسنامه كانون نهادهاي سرمايه

 شود) پيشنهاد شده است.  پس كانون ناميده مي
هايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه  كليه اصطالحات و واژه -1 ماده
 كار رفته است. اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به مجلس شوراي اسالمي تعريف شده 1384
شود) به منظور رسيدگي به اختالفات  يهيأت سازش و رسيدگي به اختالفات (كه از اين پس هيأت ناميده م -2ماده 

اي اعضاي كانون باشد و ايجاد سازش ميان  اعضاي كانون با يكديگر يا با ساير اشخاص ذيربط كه ناشي از فعاليت حرفه
باشد. اعضاي هيأت توسط هيأت مديره  البدل مي شود. هيأت مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي آنها تشكيل مي

شوند و حداقل يكي از اعضاي اصلي هيأت از بين  اي انتخاب مي هاي علمي و حرفه واجد صالحيت كانون و از اشخاص
 اعضاي هيأت مديره وقت كانون انتخاب خواهد شد.

يك از اعضاي شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. هيچ اعضاي هيأت براي مدت دو سال انتخاب مي :1تبصره 
 دو دورة متوالي به عضويت هيأت درآيند.توانند براي بيش از  هيأت نمي

 نمايد. هيأت در صورت ضرورت از نظرات كارشناسي افراد خبره مرتبط با موضوع مربوطه استفاده مي :2تبصره 
در صورت فوت، از كارافتادگي يا غيبت غيرموجه بيش از چهار جلسه متوالي در طول يك سال يا استعفاي  -3ماده 

البدل با رعايت ترتيب مصوب هيأت مديره كانون، جانشين عضو  ت، يكي از اعضاي عليهريك از اعضاي اصلي هيأ
 البدل انتخاب خواهد شد. اصلي شده و فرد ديگري به عنوان عضو علي

وجه در موضوع ارجاعي، ذينفع باشد. عضو ذينفع موضوع تبصره اين  يك از اعضاي هيأت نبايد به هيچ هيچ -4ماده 
ع را حداقل سه روز كاري قبل از تشكيل جلسه، به دبيرخانه هيأت كتباً اعالم نمايد تا يك عضو ماده، موظف است موضو

البدل غيرذينفع در يك پروند خاص، كمتر  كه عده اعضاي اصلي و علي البدل غيرذينفع جايگزين وي شود. در صورتي علي
 توسط هيأت مديره كانون تعيين خواهند شد.از عده الزم براي تشكيل جلسه باشد، افراد كافي براي آن پرونده خاص 

 شود: در موارد زير عضو هيأت به عنوان ذينفع پرونده محسوب مي تبصره:
 الف) قرابت نسبي يا سببي درجه اول از هر طبقه بين عضو اصلي با يكي از اصحاب دعوي.

طرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و ب) دعوي حقوقي يا جزايي بين عضو اصلي با يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او م
 از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
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 ج) عضو اصلي، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا مالك بيش از پنج درصد سهام، يكي از اصحاب دعوي باشد.
 .نمايد هيأت در اولين جلسه خود يك رئيس و يك دبير از ميان اعضاي اصلي خود انتخاب مي -5ماده 
هاي موضوع ماده  دبيرخانه هيأت در مركز اصلي كانون مستقر است و امور مربوط را از قبيل دريافت درخواست -6ماده 

ها و  اين دستورالعمل، تشكيل پرونده، تعيين وقت جلسه، دعوت از تمامي اعضاء، تشكيل جلسات و تنظيم صورتجلسه 8
 كند. رخانه هيأت، از نظر سازماني زير نظر دبيركل كانون فعاليت ميهاي سازش و عدم سازش انجام خواهد داد. دبي گواهي

 دبيرخانه بايد حداقل هفت روز قبل از برگزاري جلسات، از اعضاي هيأت دعوت به عمل آورد. :1تبصره 
ير نامه بايد شامل نام رئيس جلسه، دستور جلسه، زمان و مكان برگزاري جلسه باشد و پس از امضاي دب دعوت: 2تبصره 

 جلسه از طريق دبيرخانه هيأت براي اعضاء ارسال گردد.
 هيأت مكلف است از نماينده سازمان به عنوان عضو ناظر براي شركت در جلسات دعوت نمايد. :3تبصره 

يابد. حسب تشخيص اعضاي هيأت،  البدل رسميت مي جلسات هيأت با حضور سه نفر از اعضاي اصلي يا علي -7ماده 
توانند به عنوان مطلع يا خبره در جلسه به منظور ارائه مشاوره در حل و فصل موضوع اختالف  اشخاص ثالت نيز مي

 شركت نمايند.
درخواست رسيدگي به اختالفات به همراه مستندات، تحويل خواهان بايد موضوع دعوي خود را در قالب فرم  -8ماده 

 دبيرخانه هيأت نمايد.
فرم مذكور بايد حداكثر يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل با پيشنهاد هيأت به تأييد مديريت نظارت بر  :1تبصره 

ه تغييرات بعدي فرم مذكور با رساني شود. هرگون نهادهاي مالي در سازمان رسيده و در تارنماي كانون به عموم اطالع
 تأييد مديريت نظارت بر نهادهاي مالي قابل اعمال است. 

اي از درخواست خواهان و مستندات مربوطه را ظرف دو روز كاري به سازمان ارسال  : دبيرخانة هيأت نسخه2تبصره 
 نمايد. مي

به همراه  8دبيرخانه هيأت موضوع دعوي را ظرف سه روز كاري پس از دريافت درخواست موضوع ماده  -9ماده 
نمايد. پس از انقضاي مهلت  اي را براي دريافت پاسخ تعيين مي مستندات آن براي خوانده ارسال نموده و مهلت ده روزه

شود. در صورت عدم دريافت  ي خواهان ارسال ميمذكور، در صورت دريافت پاسخ، حداكثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه برا
 پاسخ، پرونده به هيأت ارسال خواهد شد.

كه خواهان، از پاسخ خوانده قانع شده و آن را بپذيرد، طرفين ضمن حضور در دبيرخانه يا به نحو  در صورتي -10ماده 
گردد. در  نمايند و پرونده مختومه مي يمقتضي مراتب سازش را اعالم و مستندات مربوطه را كتباً به دبيرخانه ارائه م
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كه خواهان پس از مالحظه پاسخ خوانده اقدامي براي پيگيري ننمايد، پرونده تا پيگيري خواهان و پرداخت هزينه  صورتي
 رسيدگي از سوي خواهان به صورت بالاقدام متوقف خواهد شد.

ه ضمن تكميل پرونده و دريافت هزينه رسيدگي از كه خواهان پاسخ خوانده را نپذيرد، دبيرخان در صورتي -11ماده 
 نمايد. خواهان، پرونده را به هيأت ارسال مي

 رسد. ميزان هزينه رسيدگي، به پيشنهاد كانون به تصويب سازمان مي -12ماده 
 هيأت پس از دريافت هر پرونده، به شرح زير اقدام خواهد نمود: -13ماده 

هت رسيدگي به پرونده ارجاعي و بررسي مستندات و مباني قانوني تشخيص صالحيت هيأت در ابتداي امر ج -1
 هاي سازش در پرونده. ها و امكان حل و مقررات حاكم بر دعوي و بررسي تمامي راه

 تشخيص ذينفع نبودن اعضاي هيأت در موضوع. -2

 هاي مربوط به پرونده ارجاعي. بررسي لزوم انتخاب افراد خبره براساس تخصص -3

 ه پرونده ارجاعي و دعوت از طرفين.شروع به رسيدگي ب -4
كه هيأت خود را صالح به رسيدگي نداند، ضمن صدور گواهي عدم سازش، خواهان را نيز جهت طرح  درصورتي تبصره:

 نمايد. صالح ارشاد مي دعوي خود به مراجع ذي
ص دهد، مراتب را به هيأت پس از بررسي مقدماتي پرونده، چنانچه تهيه گزارش كارشناسي را ضروري تشخي -14ماده 

نمايد. دبيرخانه عندالزوم پس از تهيه گزارش كارشناسي و تمام اسناد، مدارك و اطالعات الزم به  دبيرخانه اعالم مي
 نمايد. دستور هيأت نوبت رسيدگي تعيين مي

اهكارهايي اعضاي هيأت به عنوان ميانجي، پس از استماع موضوع اختالف از سوي طرفين دعوي به ارائه ر -15ماده 
پذير  پردازند. در هر صورت، حصول سازش با اعالم رضايت طرفين دعوي امكان آميز آن مي وفصل مسالمت جهت حل

 بوده و هيأت حق تحميل سازش بر طرفين را ندارد.
طرفين دعوي يا نمايندگان آنان پس از تعيين وقت رسيدگي در جلسه شركت كرده و در صورت حصول  -16ماده 

رساند. دبيرخانه براي طرفين گواهي  ت مراتب را صورتجلسه نموده و مراتب سازش را به  امضاي طرفين ميسازش، هيأ
نمايد. در صورت عدم حصول سازش، دبيرخانه ضمن  سازش صادر نموده و پس از ابالغ به طرفين پرونده را مختومه مي

دبيرخانه هيأت داوري، خواهان را جهت طرح صدور گواهي عدم سازش و ارائه به طرفين دعوي و ارسال رونوشت به 
 نمايد. دعوي خود نزد هيأت داوري ارشاد مي
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گواهي عدم سازش از جمله بايد شامل مشخصات اطراف دعوي، موضوع اختالف و ادعاي خواهان، پاسخ  -17ماده 
ن حصول سازش بين طرفين خوانده و پيشنهاد و نيز نظر هيأت نسبت به موضوع متنازع فيه و در نهايت اعالم عدم امكا

 باشد.
در صورت عدم اجراي مفاد سازش از سوي هريك از طرفين، هيأت مكلف است به درخواست هريك از  -18ماده 

 طرفين گواهي عدم سازش با ذكر مراتب عدم اجراي مفاد توافق سازش صادر نمايد.
مهلت حداكثر يك ماه از تاريخ ارسال  عدم حضور خوانده پس از دو بار دعوت به جلسه هيأت و انقضاي -19ماده 

شود. در اين صورت هيأت صرفاً به درخواست خوانده با ذكر داليل و  نامه، در حكم عدم سازش تلقي مي آخرين دعوت
 نمايد. ابالغ مستندات و صدور گواهي عدم سازش، گواهي مزبور را به هيأت داوري ارسال مي

سه و عدم حضور خواهان، مراتب صورتجلسه شده و پرونده تا پيگيري در صورت تعيين وقت و تشكيل جل -20ماده 
گردد. طرح مجدد پرونده بعد از شش ماه از سپري شدن تاريخ  هاي در جريان خارج مي بعدي خواهان از فهرست پرونده

 باشد. دعوت مستلزم پرداخت مجدد هزينه رسيدگي مي
تبصره به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار  9 ماده و 20در  26/05/1395اين دستورالعمل در تاريخ 

 رسيد.
  
 

 

   

  


