بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

آگهی ابالغ دادنامه هیأت داوری بازار اوراق بهادار
در خصوص پرونده شماره  ،9800039موضوع دعوای شرکت کارگزاری اقتصاد
بیدار به طرفیت خانم فاطمه فیروز بخت با عنایت به مستندات ابرازی خواهان که
از خدشه خوانده مصون باقی مانده و به آنها ایرادی وارد نشده است ،مدیونیت
خوانده و بقاء آن را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده ،با استناد به مواد ،198
 519 ،515و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  226 ،221و  228قانون مدنی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1ـ مبلغ  72.010.375ریال بابت اصل
بدهی ناشی از اعطای اعتبار ،هزینه های مالی و همچنین وجه التزام موضوع
قرارداد فیمابین و صرفاً برای دوره قرارداد اعتباری 2ـ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
مطالبه در کمیته سازش ( )97/2/24تا هنگام اجرای رأی و بر اساس شاخص
اعالمی سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نسبت به مبلغ
محکوم به مندرج در بند فوق 3ـ خسارات دادرسی شامل الف :مبلغ  545.000بابت
هزینه کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ب :مبلغ 2.351.631
ریال هزینه هیأت داوری در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .در خصوص آن
بخش از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام و خسارت ناشی از تأخیر در
انجام تعهد ،نظر به اینکه تبصره  2ماده  8قرارداد فیمابین صرفاً ناظر بر فسخ یا
انفساخ قرارداد بوده و توجهی به اتمام مدت قرارداد نداشته و لذا موجبی برای
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محاسبه هزینه مالی و یا وجه التزام برای مشتری خارج از مدت قرارداد وجود ندارد.
لذا در خصوص وجه التزام مازاد بر محکوم به مندرج در بند  1و خارج از دوره
قرارداد اعتباری به استناد ماده  197قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی و
بطالن دعوی خواهان در این بخش از خواسته صادر و اعالم می گردد .این رأی
غیابی و به موجب مواد  305و  306قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست
روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رسیدگی در این هیأت بوده و پس از انقضاء
مهلت قانونی و قطعی شدن به موجب تبصره  5ماده  37قانون بازار جمهوری
اسالمی ایران از طریق ادارات و دوایر ثبت اسناد و امالک کشور به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
محمدصادق شبانی
دبیر هیأت داوری
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