
 

         
      

 

 
 
 
 
 
 

 گذاري ايران دستورالعمل رسيدگي به اختالفات در كانون نهادهاي سرمايه
 

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

 شود) پيشنهاد شده است.  ايران (كه از اين پس كانون ناميده مي
هايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  كليه اصطالحات و واژه -1 ماده

 كار رفته است. مفاهيم در اين دستورالعمل بههمان  به اند، مجلس شوراي اسالمي تعريف شده 1384آذر ماه 
رسيدگي به منظور  به شود) يهيأت سازش و رسيدگي به اختالفات (كه از اين پس هيأت ناميده م -2ماده 

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

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

يك از 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  اعضاي 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  -3ماده 

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

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

البدل  كه عده اعضاي اصلي و علي البدل غيرذينفع جايگزين وي شود. در صورتي اعالم نمايد تا يك عضو علي
غيرذينفع در يك پروند خاص، كمتر از عده الزم براي تشكيل جلسه باشد، افراد كافي براي آن پرونده خاص 

 كانون تعيين خواهند شد.مديره  هيأت توسط
  



 

         
      

 

 
 
 
 
 

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

فرزند او مطرح باشد و يا در سابق ب) دعوي حقوقي يا جزايي بين عضو اصلي با يكي از طرفين يا همسر يا 
 مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

 يا مالك بيش از پنج درصد سهام، يكي از اصحاب دعوي باشد.مديره  هيأت ج) عضو اصلي، مديرعامل، عضو
 .نمايد هيأت در اولين جلسه خود يك رئيس از ميان اعضاي اصلي خود انتخاب مي -5ماده 
هاي  دبيرخانه هيأت در مركز اصلي كانون مستقر است و امور مربوط را از قبيل دريافت درخواست -6ماده 

اين دستورالعمل، تشكيل پرونده، تعيين وقت جلسه، دعوت از تمامي اعضاء، تشكيل جلسات و  8موضوع ماده 
رخانه هيأت، از نظر سازماني زير انجام خواهد داد. دبيسازش  عدم هاي سازش و ها و گواهي تنظيم صورتجلسه

 كند. نظر دبيركل كانون فعاليت مي
 عمل آورد. دبيرخانه بايد حداقل هفت روز قبل از برگزاري جلسات، از اعضاي هيأت دعوت به :1تبصره 
نامه بايد شامل نام رئيس جلسه، دستور جلسه، زمان و مكان برگزاري جلسه باشد و پس از  دعوت: 2تبصره 
 ير جلسه از طريق دبيرخانه هيأت براي اعضاء ارسال گردد.امضاي دب

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

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

 مستندات، تحويل دبيرخانه هيأت نمايد.
فرم مذكور بايد حداكثر يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل با پيشنهاد هيأت به تأييد مديريت  تبصره:

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

تشخيص ذينفع نبودن اعضاي هيأت در موضوع و بررسي لزوم انتخاب افراد خبره براساس  بعد از -9ماده 
  شرح مواد آتي اقدام خواهد نمود. پرونده بههاي مربوط به  تخصص

 دبيرخانه اي از درخواست خواهان و مستندات مربوطه را ظرف دو روز كاري به  دبيرخانة هيأت نسخه -10ماده 
 نمايد. ميداوري سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال  هيأت



 

         
      

 

 
 
 
 
 

 8دبيرخانه هيأت موضوع دعوي را ظرف سه روز كاري پس از دريافت درخواست موضوع ماده  -11ماده 
نمايد. پس  اي را براي دريافت پاسخ تعيين مي همراه مستندات آن براي خوانده ارسال نموده و مهلت ده روزه به

از انقضاي مهلت مذكور، در صورت دريافت پاسخ، حداكثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه براي خواهان ارسال 
ت هزينه رسيدگي از سوي و پرداخ خواهانكتبي  بنا به درخواستشود. در صورت عدم دريافت پاسخ،  مي

جهت ادامه فرايند رسيدگي و تشكيل جلسه در دستور كار دبيرخانه قرار پرونده و با دعوت از طرفين،   ايشان،
 به هيأت ارسال خواهد شد.خواهد گرفت و 

ه مراتب سازش را كتباً به دبيرخان كه خواهان از پاسخ خوانده قانع شده و آن را بپذيرد، در صورتي -12ماده 
 دارد. هيأت اعالم مي

مختومه و كه خواهان پس از مالحظه پاسخ خوانده اقدامي براي پيگيري ننمايد، پرونده  در صورتي تبصره:
 باشد. طرح مجدد آن مستلزم پرداخت هزينه رسيدگي قبل از تشكيل جلسه مي

درخواست  به دبيرخانه، مراتب ضمن اعالم كتبي كه خواهان پاسخ خوانده را نپذيرد، در صورتي -13ماده 
م و اخذ هزينه رسيدگي از پس از اعال دبيرخانه و سازش را نموده  ادامه رسيدگي و طرح موضوع در هيأت

 خواهان و تكميل پرونده و دعوت از طرفين آن را به هيأت ارسال خواهد كرد. 
 رسد. ميزان هزينه رسيدگي، به پيشنهاد كانون به تصويب سازمان مي -14ماده 
اعالم  ضمن خود را صالح به رسيدگي نداند، ،قبل و يا در حين برگزاري جلسهكه هيأت  درصورتي -15ماده 

 نمايد. صالح ارشاد مي ، خواهان را جهت طرح دعوي به مراجع ذيمراتب عدم صالحيت خود
ارائه عنوان ميانجي، پس از استماع موضوع اختالف از سوي طرفين دعوي به  اعضاي هيأت به -16ماده 
با اعالم رضايت طرفين . در هرصورت حصول سازش پردازد آميز آن مي هايي جهت حل و فصل مسالمتراهكار

 .طرفين را ندارد تحميل سازش بر  ير بوده و هيأت حقپذ دعوي امكان
طرفين دعوي يا نمايندگان آنان پس از تعيين وقت رسيدگي در جلسه شركت كرده و در صورت  -17ماده 

 رساند.  امضاي طرفين ميبه  حصول سازش، هيأت مراتب را صورتجلسه نموده و
ممهور به مهر شخص حقوقي  كه  اي نامه داشتن معرفي دست ، صرفاً با دراشخاص حقوقينمايندگان  :1 تبصره
اين كار باشند،  طبق آخرين روزنامه رسمي مجاز به كه شخصآن  امضاء كتبي صاحبان حق أييدت كه به 

اقدام وطه اخذ تصميم و تقبل تعهدات در امور مرب نسبت به و يافته حضور در جلسه توانند رسيده است، مي
 .نمايد



 

         
      

 

 
 
 
 
 
 

و يا نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي احراز هويت ايشان  خصوص اشخاص حقيقيدر :2تبصره 
  الزامي است. ،بوسيله اسناد شناسايي معتبر

جهت بررسي  يا درخواست مهلت از سوي خوانده ،جلسهبرگزاري طي  حصول نتيجهصورت عدم در -18ماده 
  تعيين تكليف نهايي پرونده را منوط به جلسه دوم ،در صورتجلسه مراتبهيأت ضمن ثبت  ،وضعيت موجود

  خواهد نمود.موكول 
لت ي مهضماول، پس از  جلسه در مورد تعهد خوانده به اجابت خواسته خواهان طي مهلت مقرر در -19ماده 

صورت  همراتب را ب بايست ميتعهدات مندرج در صورتجلسه عمل نموده بود خواهان  چنانچه خوانده به ،نييتعي
مه شدن پرونده را نموده و يك نسخه رونوشت نيز براي خوانده پرونده وكتبي به دبيرخانه اعالم و درخواست مخت

به دبيرخانه  تواند ضمن اعالم موضوع ميتعهدات خود عمل نكرده باشد خواهان ده به ليكن اگر خوان نمايد ارسال 
 .درخواست برگزاري جلسه دوم را نمايد

مدت  گذشتاين دبيرخانه پس از  ،اعالم مراتب از سوي خواهان به دبيرخانه هيأتصورت عدم در تبصره: 
  دارد. ماه از تاريخ تشكيل جلسه، پرونده را مختومه اعالم مي يك
چنانچه رضايت خواهان جلب شود هيأت در جلسه دوم پس از حضور طرفين و رسيدگي به پرونده  -20 ماده

فرض عدم توافق، هيأت و در  دارد را اعالم ميمختومه شدن پرونده  ،ضمن اعالم سازش و ثبت در صورتجلسه
و موافقت مهلت از سوي خوانده  نمايد؛ همچنين در صورت درخواست ميسازش  عدم اقدام به صدور گواهي

 عملخود  تعهداتبه چنانچه در زمان تعيين شده  شود به خوانده مهلت داده ميوفق توافق انجام يافته  ،خواهان
نمايد. و در صورت عدم اعالم نتيجه از سوي   صادر راسازش  عدم گواهيخواهان،  اعالمبنا به ننمايد هيأت 

 خواهان، مطابق تبصره ماده فوق عمل خواهد شد.
شامل مشخصات اطراف دعوي، موضوع اختالف و ادعاي خواهان،  بايست ميسازش  عدم گواهي -21ماده 

فيه و در نهايت اعالم عدم امكان حصول سازش بين   به موضوع متنازعنظر هيأت نسبت  و پاسخ خوانده
 طرفين باشد.

اختيار خواهان، يك نسخه جهت ادامه  ركه يك نسخه از آن د گردد در سه نسخه صادر ميسازش  عدم گواهيتبصره: 
ه فرآيند رسيدگي به هيأت داروي سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و يك نسخه نيز جهت بايگاني در پرونده مربوط

 .خواهد ماندباقي 
  



 

         
      

 

 
 
 
 
 

عدم حضور خوانده پس از دو بار دعوت به جلسه هيأت و انقضاي مهلت حداكثر يك ماه از تاريخ  -22ماده 
با  هانشود. در اين صورت هيأت صرفاً به درخواست خوا تلقي ميسازش  عدم نامه، در حكم رسال آخرين دعوتا

 نمايد. ارسال ميداوري  هيأت  صدور گواهي عدم سازش، گواهي مزبور را بهضمن ذكر داليل و 
سازمان بورس و اوراق مديره  تبصره به تصويب هيأت 10ماده و  22در  26/05/1395دستورالعمل در تاريخ اين 

   بهادار رسيد.


