بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

آگهی ابالغ دادنامه هیأت داوری بازار اوراق بهادار
در خصوص پرونده شماره  ،98082711021دعوی شرکت کارگزاری سهام
گستران شرق به طرفیت اکرم حسینی با عنایت به مستندات ابرازی خواهان که از
خدشه خوانده مصون باقی مانده ،مدیونیت خوانده را به میزان اصل بدهی اعالمی
از سو ی خواهان ،محرز ،مسلم و ثابت تشخیص داده ،با استناد به مواد  519 ،198و
 522قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1ـ مبلغ
 1.925.065.927ریال بابت اصل بدهی ناشی از اعتبار اعطایی  2ـ خسارت تأخیر
تأدیه مبلغ مذکور از هنگام مطالبه در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق
بهادار ( )97/8/19تا هنگام اجرای رأی صادره و بر أساس شاخص اعالمی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  3ـ خسارات دادرسی شامل الف :مبلغ
 4.508.847ریال هزینه کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ب:
مبلغ  54.500.000ریال بابت هزینه داوری در حق خواهان صادر و اعالم می
گردد .در خصوص آن بخش از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ
 1.634.431.047ریال بابت هزینه مالی متعلقه تا پایان سال  ، 1395اگر چه
خواهان در جریان دادرسی و قبل از جلسه رسیدگی قراردادهای خرید اعتباری




 

تهران -میدان ونک  -خیابان مالصدرا -پالک  15
تلفن های88679640- 59:

صندوق پستی 19395- 6366:













  Mollasadra Ave-Vanak sq.-Tehran
  el

بسمه تعالي
تاريخ :
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مورخ  92/4/1و  94/1/5با تاریخ انقضاء  95/12/29را ابراز و ارائه نمود و لیکن با
استناد به مواد  51و  96قانون آئین دادرسی مدنی که مفهم ضرورت و قابل استناد
بودن اسناد ضمیمه دادخواست می باشد و این مهم بدواً از سوی نماینده خواهان
در جلسه کمیته سازش مورد انکار قرار گرفته و آنگاه و پس از تقدیم دادخواست و
در جریان دادرسی تقدیم هیأت داوری گردیده ،اسناد مذکور را در این دعوی واجد
قابلیت استناد ندانسته و لذا مطالبه هزینه مالی محاسبه شده را فاقد وجاهت قانونی
دانسته قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید .رأی صادره غیابی و وفق مواد 305
و  306قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و رسیدگی
در این هیأت بوده و پس از انقضاء مهلت قانونی مذکور وفق تبصره  5ماه 37
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران قطعی شده و از طریق ادارات و
دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
محمدصادق شبانی
د بیر هیأت داوری
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