مرکز عدالت ترمیمی

تقاضانامه اجرای شیوههای عدالت ترمیمی
(مرحله دادگاه)
به :سازمان بورس و اوراق بهادار
معاون محترم حقوقی
اينجانب  ....................................با شماره ملی  ............................نماينده شرکت  ...............................با شناسه ملی  ،......................ضمن
تعهد به همکاری کامل با سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير مراجع ذيربط ،از آن مقام محترم تقاضا دارم در خصوص پرونده کیفری
اينجانب ،با شماره بايگانی ...................و کالسه  ،....................................مطروحه در شعبه  .............دادگاه  ،................................دستور
آغاز فرايند عدالت ترمیمی را مطابق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص به کار گیری روشهای عدالت ترمیمی و ساير
قوانین و مقررات مرتبط ،صادر نمايند.
 )1موضوع و شرح درخواست:
(توضیحات :در اين قسمت ضروری است ،ضمن اشاره دقیق به داليل کافی ،جزئیات درخواست اجرای فرايند عدالت ترمیمی توسط متقاضی يا
نماينده قانونی وی به صورت کامل درج گردد .ضروری است مدارک و مستندات مرتبط با درخواست نیز به پیوست این فرم ارائه گردد).
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 )2اقدامات ترمیمی انجام شده /قابل انجام:
(توضیحات :چنانچه اقدامات اصالحی و ترمیمی توسط متقاضی تا پیش از ارائه اين درخواست صورت گرفته ،در اين قسمت به صورت مشخص و با
ارائه مدارک مثبته (به پیوست اين فرم) ذکر گردد و همچنین اقدامات اصالحی پیشنهادی آتی ،به همراه روشهای آن و امکانات موجود جهت اجرای
آن ،از قبیل تأمین وجوه به منظور جبران خسارات وارده به اشخاص و  ...به طور کامل ذکر گردد).
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اقدامات انجام شده

اقدامات قابل انجام

بازه زمانی اقدام

توضیحات
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 )3اطالعات تماس:
نشانی محل سکونت
(به همراه کد پستی)

نشانی محل کار

شماره تماس

پست الکترونیک

اينجانب با توجه به جمیع جهات و با رضايت کامل اين درخواست را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه مینمايم و
اعالم میدارم که اطالعات مذکور در اين فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده  47قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه  1384و ماده  536قانون مجازات اسالمی مصوب خردادماه  ،1375تکمیل
و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمودهام.

تاریخ تکمیل فرم............/......../........ :

نام و نام خانوادگی
امضا/اثر انگشت


