سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار
میثم عباسی الهرودی
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سیدابوالقاسم نقیبی
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چکیده
بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به عنوان ساز و کاار تا مین منااب ماا ط حار هاا باگر
اقتصاد محسوب مطشاود .جارام عییاه باازار سارمامه ارزشهاا باماهها و بااماهها بماا
اقتصاد را بقض کرده و به چا ش مطکشنه .به واسطه ارتکااب امان راتارهاساه کاه رقاباه
عادالبه اعتماد میاان کنشااران باازار سارمامه و شا اایه در اح عاار دچاار یسای

جاه

مطشوبه .ذا مقنن در راستا حمامه از سارمامهگاذاران در اصا ششا قاابون باازار اوراق
بهادار امران مصوب  4831تحه عنوان جرام و مجازارها اعمال و راتارهامط را جر ابااار
بموده اسه .امن جرام در دو زمینه مطر مطشوبه :اول جراممط که اعاالن حوزه بازار ه باه
مابنه دمار ااراد مرتک

مطشوبه و دو جراممط که اختصاص به امن حاوزه دارد مابناه جار

معامیه متکط بر اح عار بهابط ما دستکار بازار کاه باه اقتضاا موقعیاه شا یط امان اااراد
ارتکاب مطمابنه .وظی ه پیایر جرام امن حوزه با سازمان باورس باوده و باه بمار ماطرساه
سازمان در پیایر جرام بقش ضابط خاص را داشته باشه؛ ضابطط که ه وظی ه اع

جار

و ه پیایر جر تا رسیهن به بتیجه را دارد .ههف امن پژوهش تحیی مه ترمن جرام باازار
اوراق بهادار ایس ه جر اباار و ماابط حقوقط ین بوده و سعط بر ین اسه که قوابین و روماه
قضامط در رسیهگط به جرام بورسط مورد تحیی و بررسط قرار گیرد؛ به بحو که بتوان بقاط
4
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ضعف و بقاط قور قابون و رومه را مشخص بموده و راهکارهامط جهه تقومه بقاط ضاعف
و ح ظ بقاط قور ارائه داد.
کلید واژهها :باازار اوراق بهاادار حماماه کی ار

جار ابااار

جارام بورساط عنا ار

تشکی دهنهه جر .

مقدمه
موضوع جرام بورس اوراق بهاادار مکاط از حاوزههاا بسایار مها
جرام اقتصاد را شام مطشاود کاه باه ماوازار پیشاراههاا اقتصااد و
پیهامش روابط اقتصاد پیچیهه در جامعه امروز امن جرام بیگ بیش از پیش از
بمر کمط و کی ط رشه داشتهابه .از سو دماار چاون مارتکاین امان باوع از
جرام غا ااً از میان اشخاص بها ط

«مقهسا یه» و ذ ب اوذ جامعاه باوده و

جرام ینها ع وه بر ت ثیر مخرب بر رشه اقتصاد کشور ماطتواباه بار روباه
سرمامهگذار در کشور تا ثیر من اط باه جاا گذاشاته و باه حاور مساتقی و
غیرمستقی وض اقتصاد مکامک ااراد جامعه را به خطار بیناهازد مطا عاه ین
اجتنابباپذمر اسه( .همائط  )7 :4831اص ششا قاابون باازار اوراق بهاادار
امران مصوب یذرماه  4831با عنوان «جرام و مجازارهاا» باه جار ابااار و
کی رگذار در امن گستره برا حمامه از ارزشها بازار سارمامه اختصااص
مااته و به موج

مواد  14تا  05شمار از راتارها بااقض هنجارهاا باازار

سرمامه مث ااشاء ما ابتشار اح عار بهابط جار شاناخته شاهه اساه .باهمهط
اسه که تهومن امن سیاسهها کی ر به منمور حمامه از ارزشهاا بماا
بازار اقتصاد به پیهامش «حقوق کی ر بازار سرمامه» ابجامیهه اسه( .بیازپور

 )823-823 :4834پرسشط که در امن مقا ه در اهد پاسا باه ین هساتی ین
اسه که تعرمف ارکان تشکی دهنهه و مجازار امن جرام چیسه و مجازار-
ها مقرر در امن قابون بساه به اهمیه هر مک از امن جرام تا چه اباهازه از
بازداربهگط مؤثر برخوردار اسه؟ ا والً هر جرمط از ارکان قابوبط مااد و
روابط تشکی شهه اسه که در ورر وجود هار ساه رکان و در عاین حاال
همگمابط عنا ر ماد و روابط مطتوان وقوع ین پهمهه را در عا واق احاراز
بمود .در واق به حاظ حقوقط برا یبکه راتار ابسابط جر به شمار یمه بامه؛
بخسه قابوباذار امن راتار را جر شناخته و کی ر برا ین مقرر کرده باشه.
(عنصر قابوبط) دو اع ما ترک اع مشخص به منصه ظهور و بروز ما کمیناه
به مرحیه اعییه برسه( .عنصر ماد ) سو با عی و اختیار ارتکاب مااته باشه.
(عنصر روابط) هرکاها از امان عنا ار ساهگاباه بساته باه باوع جار دارا
ت اورها زمااد خواهناه باود( .اردبییاط  )473 :4830جار ابااار هاا
ورر گراته در قابون بازار اوراق بهادار از منمر چاوباط و پیشزمیناههاا
ارتکاب به دو دسته کیط قاب تقسی هستنه .ذا جهه شاناخه جارام حاوزه
بازار اوراق بهادار و به دسه یوردن چهارچوبها الز در امن خصاوص در
امن بوشتار با روش تو ی ط -تحیییط ابتاها باه م هاو باازار باورس و اوراق
بهادار و مهاخیهگران ین و سپس به تحیی امن دو دسته جرام منهرج در قابون
بازار اوراق بهادار پرداخته شهه اسه.
 .1بازار بورس و اوراق بهادار و مداخلهگران آن

شناخه م اهی هر عی از اهمیه بسیار باالمط برخوردار اسه باه بحاو کاه
شامه بتوان گ ه اساساً هر عیمط به وسییه م اهی خود شناخته شاهه و از امان
حرمق از عیو دمار متمامگ مطگردد .ذا در امن راستا بخسه به م هاو باازار
بورس و اوراق بهادار پرداخته و ساپس اشاارها باه مهاخیاهگاران امان باازار
خواهی بمود.
 .1.1مفهوم بازار بورس و اوراق بهادار
 .1.1.1مفهوم بازار

1

بازار مکابط عمومط اسه که در ین خرمهاران و اروشنهگان معام ر خاود را
مستقیماً ما از حرمق واسطهها ابجا مطدهنه .بازار مطتواباه مکاابط خااص ماا
شاکها ارتااحط مابنه امنتربه باشه .در بازارها به حور کیط دارامطها ما ط و
دارامطها واقعط مورد مااد ه قرار مطگیرد .بورسها بیگ از جمیه امان بازارهاا
هستنه که در ینها دارامطها مختیف مورد مااد ه قرار مطگیرد( .انامط :4833
)44
 .2.1.1مفهوم بورس

2

واژه بورس در ه معابط متعهد دارد .در التاین باه معناط مااد اه

ارااط

قیمه کیسه و بازار سها و در ارابسه بیاگ باه معناا کیاف پاول ماطباشاه.
(زراعه  )143 :4834در ا ط

بیگ به محیط اح ق ماطشاود کاه در یبجاا

پارها اوراق بهادار ما کاالها متحها شک

تحه ضوابط معینط قیمهگاذار

و سپس معام ر بر رو ینها ابجا مطگیرد( .ج یاان؛ شارم ط )23 :4838
. Market.
. Bourse.

1
2

بورس را به امن اعتاار که در ین دارامطها مختیف مورد مااد ه قرار مطگیارد
مطتوان به سه دسته عمهه تقسی بنه بمود :بورس اوراق بهادار بورس کااال و
بورس ارز.
الف .بورس اوراق بهادار

1

بنه  8ماده  4قابون بازار اوراق بهاادار در تعرماف باورس اوراق بهاادار بیاان
داشته « :بازار متشاک و خاود ابتماا اساه کاه اوراق بهاادار در ین توساط
کارگگاران و ما معامیهگران حاق مقاررار امان قاابون ماورد داد و ساته قارار
مطگیرد .بورس اوراق بهادار (که از امن پس بورس بامیهه ماطشاود) در قا ا
شرکه سهامط عا ت سیس و اداره مطشود».
ب .بورس کاال
بورس کاال بازار متشک و سازمانمااته اسه که در ین به حور منم کاال ماا
کاالها معین و ما اوراق بهادار ماتنط بر کااال باا روشهاامط مشاخص ماورد
معامیه قرار مطگیربه .به حور معمول بورسها کاالمط را در کنار بورسهاا
اوراق بهادار تعرمف مطکننه .مرسو اسه که کاالها خاا و ااریور بشاهه
مابنه ایگار پناه گنه بربج و  ...در بورس کاال داد و سته مطشوبه( .خرمط
)3 :4835
ج .بورس ارز
بورس ارز بازار برا تعام

حیح و کارا عرضه و تقاضا ارز و تعیاین

قیمه بر اساس همین تعام اساه( .راماین  )28 :4832اماا عیاطرغا هماه
. Stock exchange.

1

ت شها ابجا شهه مت س ابه امن بورس تا به حاال در اماران ت سایس بشاهه
اسه .در حال حاضر معام ر ارز از حرمق بابکها و بازارها غیر رسامط
در کشور در حال ابجا اسه؛ هرچنه در برخط کشورها امان باوع از باورس
اعا یه داشته و داربه( .امیه

 )25 :4831مطتوان گ ه که بخشط از اعا یاه

امن بورس در کشاور اماران زمرمجموعاه باورس کااال قارار ماطگیارد مابناه
خرمهواروش سکه در بورس کاال( .خرمط پیشین)45 :
 .3.1.1اوراق بهادار
اوراق بهادار مطابق بنه  21ماده  4قابون بازار اوراق بهادار هر باوع ورقاه ماا
مستنه اسه که متضمن حقوق ما ط قاب بق و ابتقال برا ما ک عاین و ماا
من عه ین باشه .اوراق بهادار در بتیجه و اجرا مک قرارداد امجاد ماطگاردد و
پس از ین به عنوان اسناد قاب ابتقال در حساب شارکه ساپردهگاذار مجااز
ثاه شهه و از حرمق همین سامابه مجاز به اشخاص دمار قاب بق و ابتقاال
اسه( .سیطابط )434 :4830
 .2.1مداخلهگران در بازار بورس و اوراق بهادار
مهاخیه در بازار بورس و اوراق بهادار و ابجا امور بمیر ابتشار اوراق بهادار
خرمه و اروش ین هاا و ساامر اماور مرباوط باه اداره و اعا یاه باازار توساط
اشخاص مصر در قابون قاب ابجا اسه که به شر ذم باه بررساط ینهاا
مطپردازم :
 .1.2.1کارگزار

شخص حقوقط اسه که اوراق بهاادار را بارا دمااران و باه حسااب ینهاا
معامیه مطکنه (بنه  48ماده  .)4ماهیه حقوقط کارگگار مشابه ماهیه دال اط و
حقا عم کار در قابون تجارر مطباشه.
 .2.2.1کارگزار /معاملهگر
شخص حقوقط اسه که اوراق بهادار را برا دماران و بهحساب ینها و ما به
با و حساب خود معامیه مطکنه( .بنه  4مااده  )4در ت ااور امان شاخص باا
کارگگار بامه گ ه که وظی ه کارگگار خرمهواروش اوراق بهادار برا دمااران
اسه اما کارگگار /معامیهگر ع وه بر خرمهواروش برا دماران ماطتواباه باه
با و حساب خود بیگ معامیه بمامه.
 .3.2.1بازارگردان
کارگگار /معامیهگر اسه که با اخاذ مجاوز الز باا تعهاه باه اااگامش بقاه
شوبهگط و تنمی عرضه و تقاضا اوراق بهادار معین و تحهماه دامناه بوساان
قیمه ین به دادوسته ین اوراق مطپردازد( .بنه  40ماده )4
 .4.2.1سبدگردان
شخص حقوقط اسه که در قا

قرارداد مشخص و بهمنمور کس

ابت ااع

به خرمهواروش اوراق بهادار برا سرمامهگذار مطپردازد( .بنه  47ماده )4
 .5.2.1مشاور سرمایهگذاری
شخص حقوقط اسه که در قا

قرارداد مشخص درباره خرماه و ااروش

اوراق بهادار به سرمامهگذار مشاوره مطدهه( .بنه  44ماده )4

 .2جرایم بازار بورس و اوراق بهادار
جر اباار ها

ورر گراته در قابون بازار اوراق بهادار از منمر چاوباط و

پیشزمینهها ارتکاب به دو دسته کیط قاب تقسی هستنه .ماک دساته از امان
جرام اقط در بازار اوراق بهادار قابییه ارتکااب دارباه .تارمخچاه امانگوباه
جرام مصادف با تشکی و امجاد بورس مطباشه .موضوع امان دساته جارام
به حور خاص بورس اوراق بهادار و معام ر اقتصاد اسه کاه در امان بهااد
ما ط به وقوع مطپیوبهد .در مقاب

جراممط قرار داربه کاه باازار اوراق بهاادار

قیمرو ابحصار ارتکاب ینها بیسه و در واق موضوع ابحصار امن جارام
بهحور خاص بورس و معام ر بورسط بیسه بیکه در سامر حوزههاا دماار
حقوق کی ر بیگ قابییه ارتکاب داربه.
 .1.2جرایم خاص بازار بورس و اوراق بهادار
امن جرام ه از حاظ عنوان و ه از حااظ محتاوا های گوباه ساابقها در
ادبیار حقوق کی ر امران بهاشته و کام ً بو و جهمه هساتنه کاه در ذما باه
تحیی ینها مطپردازم .
 .1.1.2معامله متکی بر اطالعات نهانی
در بازار سرمامه اح عار اساس و بنیان بازار شاناخته شاهه و دارا ارزش و
تاعار ما ط اسه ذا بهاد باظر باماه ار اه برابار اح عاار را بارا هماه
اعاالن بازار اراه بمامه ( .روبه  )10 :4830قیمه اوراق بهادار به اح عار
ساارمامهگااذاران در مااورد ین اوراق بسااتاط دارد .بنااابرامن ساارمامهگااذاران

راهاردها معام تشان را بر اساس اح عار جهمه در باازار تعیاین ماطکنناه.
قوابین من معام ر متکط بر اح عار بهاابط را ماطتاوان کوشاش قابوبااذار
برا جیوگیر از سوءاست اده از اح عار بهابط در بازار سرمامه تیقط بمود.
در امن میان شناخه م هو اح عار بهابط 4ضرور به بمر مطرسه.
هرگوبه اح عاتط که پیرامون اعا یه شرکه هاا وجاود دارد اح عاار بهاابط
بیستنه بیکه بامه دارا چنان ومژگطها و شاخص هامط باشانه کاه در اورر
ابتشار ت ییر قاب توجهط در قیمه ماا ارزش اوراق بهاادار شارکه باه هماراه
داشته باشه .ذا مقنن در بنه  82ماده  4قاابون باازار اوراق بهاادار در تعرماف
اح عار بهابط مقرر مطدارد« :هرگوبه اح عار ااشاء بشهه برا عمو که باه
حور مستقی و ما غیر مستقی باه اوراق بهاادار معاام ر ماا باشار ین مرباوط
مط شود و در ورر ابتشار بر قیمه و ما تصمی سرمامهگذاران بارا معامیاه
اوراق بهادار مربوط ت ثیر مطگذارد» .برا شناخه بهتر عنا ر را که اجتمااع
ینها موج

تحقق امن جر مطشود مورد بررسط قرار مطدهی .

الف .عنصر قانونی
به موج

2

بنه  2ماده  14قابون بازار اوراق بهادار هر شخصط که با اسات اده از

اح عار بهابط به معام ر اوراق بهادار ماادرر بمامه به حاس تعگمر از سه
ماه تا مک سال ما به جگا بقه معادل دو تا پنج برابر سود به دسه یماهه ماا
زمان متحم بشهه ما هر دو مجازار محکو خواهه شه.
ب .عنصر مادی

1

. Inside Information.
. Legality.

1
2

با توجه به اح ق بنه  2ماده  14هر شخصط (اع از حقیقط و حقوقط) که باه
اح عار بهابط شرکه دسترساط داشاته و از ین اح عاار در راساتا ابجاا
معام ر اوراق بهادار سود جومه مطتوابه مرتک

جر مذکور گاردد .مطاابق

تاصره  4ماده  14اشخاص زمر باه عناوان اشاخاص دارا «اح عاار بهاابط»
شرکه شناخته مطشوبه:
مهمرعام و معاوبین

 )4مهمران شرکه شام اعضا هیئهمهمره هیئه عام
یبان.
 )2بازرسان مشاوران حسابهاران حسابرسان و وک

شرکه.

 )8سهامهارابط که به تنهائط و ما به همراه ااراد تحه تک ا خاود بایش از ده
در ه سها شرکه را در اختیار داربه ما بمامنهگان یبان.
 )1مهمر عام و اعضا هیئهمهمره و مهمران ذ ربط ما بمامنهگان شرکهها
مادر( 2هٌیهمنگ) که ما ک حهاق ده در ه سها ما دارا حهاق مک عضو در
هیئه مهمره شرکه سرمامهپذمر باشنه.
 )0سامر اشخا ط که با توجه به وظاامف اختیاارار و ماا موقعیاه خاود باه
اح عار بهابط دسترسط داربه.
با توجه به م اد بنه «ه» بهخوبط مشخص مطگردد که قابوباذار عا وه
بر اشخا ط که بنا بر وظامف و اختیارار خود باه اح عاار بهاابط دسترساط
. Actus Reus.

 .2شرکه مادر (هٌیهمنگ) :شرکتط اسه که با سرمامهگذار در شرکه سرمامهپذمر جهاه کسا
ینقهر حق رأ کس

1

ابت ااع

مطکنه که برا کنترل عمییار شرکه هیئه ماهمره را ابتخااب ماطکناه و ماا در

ابتخاب اعضاء هیئه مهمره مؤثر باشه.

داربه ااراد را ه که بنا بر موقعیه خود در شارکه ممکان اساه باه امان
اح عار دسترسط حا

کننه مشمول حکا مناهرج در تاصاره  4ماطداباه.

(زرگر )253-242 :4837
معام ر اوراق بهادار بامه ماتنط بر اح عاتط باشه کاه ا ه بهاابط
بودن را به هناا ابجا معامیه با خاود باه هماراه داشاته باشاه اذا اگار امان
اح عار از ابتها جگء اح عار بهابط باودهابه و ما امنکه در ابتها جگء اح عار
بهابط قیمهاد مطشهبه اما زمان ابجا معامیه امان ا ه را از دساه دادهاباه
بمطتوابنه مانامط برا ارتکاب امن جر قرار گیربه .به همین د ی

تعیین زمان

ابجا معامیه برا احراز امن بکته بسیار مه اسه.
عنصر ماد امن جر تنها از حرمق ابجا اعا قابییاه ارتکااب دارد و
ترک اع بمط توابه تشکی دهنهه عنصر ماد باشه .امن امر به خاوبط از م ااد
بنه  2ماده  14به دسه مطیمه زمرا مقنن به راحه از ماادرر به ابجا معامیاه
سخن به میان یورده اسه که تنها از حرمق ابجا اع قابییه ارتکاب دارد.
امن جر از جرام مطیق مطباشه .به عاارر دمار هماین کاه معامیاه
اوراق بهادار ورر گراه دمار الز بیسه منتمار تحقاق بتیجاه خا اط در
عا خارج شوم  .همچنین امن جر از جرام یبط بوده و تحقق عنصار مااد
ین بیاز به استمرار ما تکرار بهارد ( .طخابط )84-88 :4834
ج .عنصر روانی

1

. Mens Rea.

1

امن جر از جرام عمه اسه ذا اگار شاخص در حاال خاواب بیهوشاط
مستط ما هیپنوتیگ ماادرر به ابجا امنگوبه معاام ر بماماه مرتکا

جرماط

بشهه اسه .عنصر روابط امن جر تنهاا شاام ساوءبیه عاا اساه اذا اگار
شخص قصه ابجا معام ر اوراق بهادار ماتنط بار اح عاار بهاابط را داشاته
باشه برا تحقق عنصر روابط امن جر ک امه مطکنه و الز بیسه که حتمااً
از ابجا امن معام ر تحقق بتیجه خا ط را دباال کنه( .همان)88-81 :
 .2.1.2سوءاستفاده از اطالعات نهانی
مکط از جراممط که بر محور اح عار بهابط ماا ممتااز باه وقاوع ماطپیوباهد
سوءاست اده از اح عار بهابط مطباشه .امن جر شام است اده غیرمجاز داربهه
امن اح عار از ینها در جهه ابجا معام تط اساه کاه از ابجاا ین ممناوع
مطباشه؛ بنابرامن برخط مطتوابنه به ساا

دسترساط باه اح عاار از مگمتاط

بساه به دماران برخوردار باشنه زمرا در امن اورر امان اااراد ماطتوابناه
زودتر از دماران به اخذ تصمی در خصوص اوراق بهادار مااادرر ورزباه .از
امن رو ااراد که از چنین موقعیتط بهرهمنه هستنه مطتوابناه از اح عاار در
جهه مناا خود است اده کننه .امنجاساه کاه جار سوءاسات اده از اح عاار
بهابط به وقوع مطپیوبهد که مکط از جرام رامج در بازار اوراق بهادار مطباشاه.
(ارزاد

 )01-00 :4833برا شناخه بهتر عنا ر تشکی دهنهه امن جار را

مورد بررسط قرار مطدهی .
الف .عنصر قانونی

به موج

بنه  4ماده  14قابون بازار اوراق بهادار هر شخصاط کاه اح عاار

بهابط مربوط به اوراق بهادار موضوع امن قابون را که حس

وظی اه در اختیاار

و قرارگراته به بحو از ابحاء به ضرر دماران ما باه ب ا خاود ماا باه ب ا
اشخا ط که از حرف ینها به هر عنوان بمامنهگط داشته باشاه قاا از ابتشاار
عمومط مورد است اده قرار دهه به حاس تعگمر از سه ماه تا مک سال ماا باه
جگا بقه معادل دو تا پنج برابر سود به دسه یمهه ما زمان متحم بشاهه ماا
هردو مجازار محکو خواهه شه.
ب .عنصر مادی
سوءاست اده از اح عار بهابط توسط شخصط که حس

وظی ه امن اح عاار

را در اختیار دارد مشمول بنه  4ماده  14مطباشه اع از امنکه دارباهه قاابوبط
شخصاً اقها به معامیه بمامه ما امنکه اح عار مذکور را در اختیاار ثاا ثط قارار
دهه .عنصر ماد امن جر «است اده» اسه که در قا

اع محقاق ماطشاود.

است اده مطتوابه شام ارائه اح عار بهابط به ثا ث باه منماور معامیاه و بار
اساس ین اح عار تو یه به خرمه ما ااروش اوراق بهاادار مشاخص ابعقااد
توااقبامه با ثا ث به منمور تو یه به خرمه اروش ماا باهاهار اوراق بهاادار
مشخص ماتنط بر اح عار بهابط گردد .به هر حاال مصاادمق ماذکور تمثییاط
اسه به حصر .
از شرامط تحقق جر امن اسه که باماه رابطاه اماابط باین اارد ساوء
است ادهگر با باشر که اح عار بهابط ین مورد سوء اسات اده قارار ماطگیارد
وجود داشته باشه .م ک تحقق امن جار امان اساه کاه در زماان یگااهط از

اح عار بهابط و دسترسط به ینها رابطه ش یط ما حراها وجود داشته باشاه
به زمان سوءاست اده از ینها.
همچنین موضوع سوءاست اده «اوراق بهادار » اسه که مشمول قاابون
بازار اوراق بهادار مطباشه .از یبجا که از باین اباواع هشاهگاباه شارکههاا
تجار

4

اقط اوراق بهادار شرکهها سهامط عا و ین ه بخشط از اوراقاط

که بگد سازمان ثاه شهه و تحه بمارر مطباشنه مشمول امن قاابون هساتنه
ذا سوء است اده از اح عار بهاابط اوراق بهاادار ساامر شارکههاا تجاارتط
مشمول امن ماده قرار بمطگیرد.
سوء است اده زمابط محقق مطشود که داربهه اح عاار بهاابط قاا از
امنکه اح عار به بحو از ابحاء به بازار ااشااء شاود از ین بهاره گیارد .اذا
ت اور مه امن جر با جر معامیه ین اسه که تحقق ین مناوط باه ابت ااع ماا
اضرار به برخط اشخاص معین اسه درحا طکه جر معامیه مطیق بوده و بیاز
به کس

سود و من عه و ما دا ضرر بهارد .بهبیااندماار جار سوءاسات اده

مقیه به بتیجه بوده و جر معامیه مطیق اساه( .میرزاماط من ارد -224 :4832
)224
ج .عنصر روانی
امن جر از جرام عمه اسه ذا اگار شاخص در حاال خاواب بیهوشاط
مستط ما هیپنوتیگ ماادرر به ابجا امنگوبه معاام ر بماماه مرتکا

جرماط

 .4شرکهها سهامط عا خاص بساط تضامنط با مسائو یه محاهود مخاتیط ساهامط مخاتیط غیار
سهامط و تعاوبط.

بشهه اسه .عنصر روابط امن جر برخ ف جر معامیاه متکاط بار اح عاار
بهابط از دو جگء تشکی شهه اسه :اول سوء بیه عا ؛ معنط عمه در اسات اده؛
دو سوءبیه خاص؛ معنط قصه اضرار به دمار ما ابت اع خود ما شخصط کاه
از حرف و بمامنهگط داشته اسه ( .روبه پیشین)01 :
 .3.1.2دستکاری بازار
دستکار بازار سا

1

امجاد ظاهر گماراهکنناهه و غیار واقعاط از باازار اوراق

بهادار مطشود .امن رومه مکط از عوامیط اسه که سا

ماطشاود امان بازارهاا

بتوابنه کارکردها خود و از جمیه کشف قیمه منصا ابه را باه حاور احیح
ابجا دهنه .دستکار سا

زمان حیاف وسایعط از سارمامهگاذاران و کااهش

اعتماد عمومط به بازار اوراق بهادار مطشود .بر اسااس امان مااابط بماا هاا
حقوقط دستکار را ممنوع کرده در هد مقابیاه باا ین بریماههاباه( .امیناط؛
عیسائط ت رشط؛ شهااز بیا  )24 :4831دساتکار مکاط از جارام شاام در
بازار اوراق بهادار اسه و تحه عنوان (مهاخیه در قیمه) از ین مااد ماطشاود.
تعرمف و بیان م هو دستکار در باازار بارخ ف تایاین روشهاا اهاهاف و
حرفها درگیر ین امر دشوار اسه .2به حور کیط دستکار در بازار باه دو

. Market Manipulation.
2

1

 .در بیشتر موارد دستکار را بر اساس روشها و اههاف ین تعرمف مطکننه .بر همین مانا دستکار در

بازار عاارر اسه از « :عمیط یگاهابه بهمنمور تشومق دماران به خرمه سها ما ت ییار قیماه باه اورر
ساختاط» ما «کنترل قیمه اوراق بهادار با است اده از معام ر سااختاط» .باا اسات اده از امان تعاارمف و
جم بنه ینها به حور کیط مط توان گ ه دستکار در بازار به اعا یههامط اح ق مطشود کاه باه هار
حرمق ممکن کارکرد یزادابه عرضه و تقاضا بازار را دچار اخ ل بمامه و به خیق قیمهها ساختاط و

ورر ابجا مطشود :دستکار ماتنط بار اح عاار 4و دساتکار ماتناط بار
معامیه .2برا شناخه بهتر عنا ر را که اجتماع ین هاا موجا

تحقاق امان

جر مطشود مورد بررسط قرار مطدهی .
الف .عنصر قانونی
عنصر قابوبط جر مذکور را بنه  8ماده  14قابون باازار اوراق بهاادار تشاکی
مطدهه .امن بنه مقرر مطدارد« :هر شخصط که اقهامار و بوعاً منجر به امجاد
ظاهر گمراهکننهه از روبه معام ر اوراق بهادار ما امجاد قیمهها کااذب و
ما اغوا اشخاص به ابجا معام ر اوراق بهادار شود».
ب .عنصر مادی
با توجه به اح ق هر بنه مذکور جر دستکار بازار را هر شخصط اعا از
حقیقط و حقوقط مطتوابه مرتک

شود .مح وقوع دساتکار بیاگ تا ثیر در

تحقق جر بهارد ذا امن جر ممکن اسه در بورس اوراق بهادار ما بازارهاا
خارج از بورس واق شود .با توجه باه ظااهر بناه ماذکور رکان مااد جار

بمامش کاذبط از اعا یه بازار سها و در بهامه گمراه ساختن اعاالن بازار منتهاط گاردد( .زرگار :4837
)240-244
4

 .امن بوع دستکار از حرمق ابتشار اح عار و شامعار بادرسه برا گماراه بماودن شارکهکنناهگان

بازار ورر مطگیرد .ابتشار اح عار ممکن اسه برا ااگامش و ما کاهش اوراق بهادار باشاه (قرباابط
باقر

.)844 :4833

 .2در امن روش معموالً مکط از سهامهاران و معامیهگران بگر

در باورس و ماا گروهاط از معامیاهگاران

به ورر مکجا سها مک شرکه را خرمهار بموده و از امن حرمق قیمه سها مورد بمر خاود را باه-
حور غیر واقعط ااگامش مطدهنه و زمابط که قیمه به باالترمن حه خود رسیه با ااروش گساترده ساه
مورد بمر سود سرشار را بصی

خود مطگردابه( .برار بورخییط پیشین)31 :

دستکار بازار اع اسه و با تارک اعا قابییاه ارتکااب باهارد( .قرباابط؛
باقر

)842 :4833
همان حور کاه مشاهود اساه مقانن در بناه  8مااده  14باهون امنکاه

به راحه به عاارر «دستکار در بازار» اشارها داشاته باشاه باه ذکار ساه
مصهاق از جر دستکار در بازار بهمن شر پرداخته:
 -4امجاد ظاهر گمراهکننهه از روبه معام ر اوراق بهادار؛
 -2امجاد قیمهها کاذب ] برا اوراق بهادار [؛
 -8اغوا اشخاص باه ابجاا معاام ر اوراق بهاادار .بناابرامن تحقاق جار
دستکار بازار منحصر در موارد مذکور در قابون بمطباشه.
اقهاماتط که شخص ابجا مطدهه حتماً بامه منجار باه امجااد ظااهر
گمراهکننهه از روبه معام ر اوراق بهادار ما امجاد قیمهها کاذب و ما اغوا
اشخاص به ابجا معام ر اوراق بهادار گردد اذا امان جار از جارام مقیاه
اسه.
با توجه به است اده قابوباذار از کیمه بوعاً برا تو یف اقاهاماتط کاه
ممکن اسه منجر به امجاد ظاهر گمراهکننهه از روبه معاام ر اوراق بهاادار
ما امجاد قیمهها کاذب و ما اغوا اشخاص به ابجا معاام ر اوراق بهاادار
شود بامه معتقه بود که مقنن بوع خا ط از اقهامار را در بمر بهاشته و همین
مقهار که ت شها

وررگراته م یه امن معنا باشه که منجر به مکط از موارد

مذکور در بنه  8خواهه شه برا تحقق امن جر ک امه مطکنه .همچنین بامه
گ ه هرچنه شک گیر قیمهها کاذب ما اغوا اشخاص به ابجا معام ر

اوراق بهادار ما امجاد ظاهر گمراهکننهه از روبه معام ر اوراق بهادار مک امر
بسیط و ساده بیسه و بیازمنه امجاد مک اریمنه پیچیهه اسه اماا باا امان حاال
بمطتوان گ ه جر دستکار در بازار از جرام مستمر اسه.
ج .عنصر روانی
جر دستکار بازار ماک جار عماه اساه و در اورتط مرتکا

قابا

مجازار اسه که یگاهابه عم کرده باشه (سوءبیه عا ) .حرز بااارش بناه 8
ماده  14بهگوبها اسه که گوما مقنن سوءبیه خاص را از واز عنصر رواباط
دستکار بازار بهابسته اسه بیکه مه امن اسه که اقهامار شخص منجار باه
بتامج مقرر در بنه مذکور شود هرچنه مرتک

از ابتها قصه امن بتامج را بکارده

باشه .بنابرامن در ورتطکه مک شاخص (اعا از حقیقاط ماا حقاوقط) عماهاً
اقهاماتط را در بازار سرمامه ابجا دهه که در اثر ینها اشخاص دمار اغوا شوبه
ما بتامج مشخص دمار به بار بیامه مرتک

بامه پاساخاو اقاهامار خاومش

باشه و دادرس مطتوابه و را به مجاازار مقارر در اهر مااده  14محکاو
بمامه( .قاسمط )43-75 :4837
 .4.1.2افشاء و انتشار اطالعات نهانی
مکط دمار از اقهاماتط که به بازار رقابتط سا و ش اف طمه وارد مطکنه امن
اسه که ااراد که حس

وظی ه قاابوبط در شارکههاا ماا بااظران ینهاا باه

اح عار بهابط دسترسط داربه در خارج از چارچوب قاابوبط ین اح عاار را
ابتشار داده و موجاار تاعیض اح عاتط باین ساهامهاران و سارمامهگاذاران در
یگاهط از ین اح عار را اراه بموده و در بتیجه به ااراد بایگاه زمان وارد مط-

بمامنه .امن اقها را بیگ بنه  4ماده  14قاابون باازار اوراق بهاادار جار قیماهاد
بموده و برا مرتک

ین مجازار کی ر شام حاس تعگمر از ساه مااه تاا

مک سال ما جگا بقه معادل دو تا پنج برابار ساود باهدساهیماهه ماا زماان
متحم بشهه ما هر دو مجازار پایشبیناط کارده اساه( .ساارمخابط میرزاماط
من رد )453 :4834
الف .عنصر قانونی
قسمه اخیر بنه  4ماده  14قابون بازار اوراق بهادار مقرر مطدارد« :هر شخصط
که اح عار بهابط مربوط به اوراق بهادار موضوع امن قابون را کاه بار حسا
وظی ه در اختیار و قرارگراته  ...موجااار ااشااء و ابتشاار ینهاا را در غیار
موارد مقرر اراه بمامه».
ب .عنصر مادی
برا تحقق امن جر شرامط ذم ضرور مطباشه:
 .4داربهه و ااشاءکننهه اح عار بامه به حاظ رابطه ش یط با منشا اح عاار
به ین اح عار دسترسط پیها کرده باشه به باه واساطه احا ع توساط شاخص
واسطه با داربهه اح عار؛
 .2امن جر همابنه جر معامیه مطیق اسه به مقیه؛ ذا حصول بتیجاه خا اط
همچون ابت اع ما اضرار ضرورتط بهارد؛
 .8ااشا اح عار اع اسه از ااشا عمومط مث ااشاء از حرمق مک ساامه
و خارگگار ما ااشا خصو اط مثا بشار اح عاار در مح ا خصو اط
دوستابه ما خابوادگط؛

 .1ااشاء بامه در غیر موارد مقرر قابوبط ورر گراتاه باشاه و اشخا اط کاه
حیه اح ع از ینها را بهاربه باامه از موضوع خاردار شوبه؛
 .0شیوه ااشاء ت اوتط بماطکناه .ممکان اساه شا اهط بوشاتار

ساامار

امنتربتط و ...باشه( .همان)453-453 :
 .4عنصر ماد امن جر ه از حرمق اع و ه از حرماق تارک اعا قابییاه
ارتکاب دارد .به عاارر روشنتر شخص داربهه اح عار بهابط ه ماطتواباه
به ورر کنشط ماادرر به ااشاء و ابتشار اح عار از حرمق کابالهاامط مثا
جرامه سامهها امنتربتط و  ...بمامه و ه مطتوابه به تکییف خاود ماناط بار
ح اظه از اح عار عم بکنه.
ج .عنصر روانی
در رابطه با عنصر روابط دو بکته حائگ اهمیه اسه :اوالّ امان جار از جارام
عمه اسه ذا اگر شخص در حال خواب ما مساتط ماا هیپتاوبیگ باه ااشااء
اح عار شرکه متاوع خود اقها بمامه مرتک

امن جار بشاهه اساه .ثابیااّ

رف داشتن سوء بیه عا برا ارتکاب امن جر ک امه مطکنه و الز بیسه
شخص مرتک

از عم خود در پط تحقق بتیجه خا ط بیگ باشه ( .طخابط

)01 :4834
 .5.1.2خودداری از افشای اطالعات با اهمیت
بازارها ما ط بر اساس اح عار اعا یه بموده و گرانبهاترمن دارامط در باازار
ما ط به ومژه بازار اوراق بهادار اح عار اسه .بهرهگیر از امن اح عار و به
عاارتط تصمی گیر

حیح در بازار اوراق بهادار زمابط امکانپذمر اساه کاه

اح عار مگبور بهموق

مربوط با اهمیه و بیگ کاما و قابا اها باشاه .در

واق ههف ا یط ااشا اح عار امجاد ش اایه بیشتر در بازار اوراق بهاادار
اسه که در ورر عه ااشا ین امن بتیجه بطگمان حا
ع وه ابتشار حیح و به موق اح عار باازار موجا

بخواهه شه .باه

امجااد ذهنیاه مثااه

بساه به برقرار عها ه در بازار و ثاار و ابسجا بیشتر ین مطشود .همچنین
بهاود ش اایه بازار به بوبه خود موج

ااگامش رقابه در بین اعاالن بازار شهه

و مناساار موجود میان اعضاء بازار و سرمامهگذاران را تقومه و امر بماارر و
اجرا قوابین را یسان مطکنه( .همائط پیشین )31 :در ذم باه بررساط ارکاان
امن جر پرداختهشهه اسه.
الف .عنصر قانونی
به موج

بنه  2ماده  13قابون بازار اوراق بهادار هر شخصط کاه باهموجا

امن قابون مکیف به ارائه تما ما قسمتط از اح عار اسناد و ما مهارک مه باه
سازمان و ما بورس مربوحه بوده و از ابجا ین خوددار کنه به حاس از ماک
ماه تا شش ماه ما به جگا بقه معادل مک تا سه برابر سود به دسه یماهه ماا
زمان متحم بشهه ما هر دو مجازار محکو خواهه شه.
ب .عنصر مادی
در ابتها الز اسه به دو ساؤال پاسا داده شاود کاه اوالً ماراد قابوبااذار از
عاارر «هر شخصط» چیسه؟ ثابیاً چه م ک و مانامط برا شناسامط اح عار
اسناد ما مهارک مه وجود دارد؟

در پاس به سؤال اول بامه گ ه کاه مقانن در ماواد  43و  10برخاط
اشخاص را مکیف بموده که اح عاتط را در اختیار سازمان 4قرار دهنه .ماده 43
مقرر مطدارد« :سازمان ماطتواباه در اجارا وظاامف قاابوبط خاود باا مجاوز
دادستان ک کشور اح عاار موردبیااز در چاارچوب امان قاابون را از کییاه
بابکها مؤسسار اعتاار

شرکهها دو تط دستااهها دو تط و عمومط از

جمیه دستااههامط که شمول حک بساه به ینها مستیگ ذکر ماا تصارمح باا
ینهاسه و بیگ اشخاص حقیقط ما حقوقط غیردو تط مطا اه کنه .کییه دستااهها
و اشخاص مذکور مکی نه اح عار موردبیاز سازمان را در موعاه تعیاینشاهه
ارائه بمامنه».
ماده  10بیگ اع

مطدارد« :هر باشر
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که مجوز ابتشار اوراق بهادار خود

را از سازمان درمااه کرده اساه مکیاف اساه حاهاق ماوارد زمار را حااق
دستورا عم اجرائط که توسط سازمان تعیاین خواهاه شاه باه ساازمان ارائاه
بمامه».
در رابطه با مواد اوقا اذکر دو بکتاه حاائگ اهمیاه اساه :اوالً تنهاا
اشخاص مذکور در مواد اوق در ورر عه ابجا تکییف قابوبط خود ماناط
بر ارائه تما ما قسمتط از اح عار مهارک ما اسناد مه به سازمان ممکن اسه
به مجازار مقرر در ماده  13قابون ماذکور محکاو شاوبه .ثابیااً بارا احاراز
ارتکاب جر از سو اشاخاص ماذکور الز اساه شارامط خااص مقارر در

 .4منمور از سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بنه  2ماده  4قابون بازار اوراق بهادار مطباشه.
 .2باشر شخص حقوقط اسه که اوراق بهادار را به با خود منتشر مطکنه.

هرمک از امن دو ماده بیگ تحقق پیها کنه .به عنوان مثال مطاابق مااده  10تنهاا
باشر که مجوز ابتشار اوراق بهادار خود را از ساازمان درماااه کارده باشاه
مکیف به ابتشار اح عار اساه و باه هار باشار دماار و مطاابق مااده 43
بابک ها مؤسسار اعتاار و  ...تنها زمابط مکی نه اح عار مورد بیاز ساازمان
را ارائه بمامنه که سازمان در راستا اجارا وظاامف قاابوبط خاود باا مجاوز
دادستان ک کشور اح عار مورد بیاز خود را در چارچوب قابون باازار اوراق
بهادار از ینها بخواهه .در غیر امن ورر اشخاص مذکور در مااده  43های
تکیی ط مانط بر ارائه اح عار بخواهنه داشه.
در پاس به سؤال دو بامه گ اه قاابون باازار اوراق بهاادار باه امان
موضوع که چه اح عااتط مها هساتنه اشاارها بنماوده و تنهاا در بناهها
چهارگابه ذم ماده  10به امنکه باشران موظف به ارائه چه اح عاتط به ساازمان
بورس و اوراق بهادار هستنه اشارها گذرا داشته اسه؛ اما در امن زمینه مناا
مکمیط به با «دستورا عم اجرامط ااشا اح عار شرکهها ثاهشاهه باگد
سازمان »4وجود دارد که در بخش سو از اص سو خود به ذکر مصاادمقط از
اح عار مه پرداخته اسه .به د ی اهمیه امن موضاوع عینااً باه ذکار امان
مصادمق از دستورا عم اوق مطپردازم :
ماده  ... « -48برخط از مصادمق اح عار مه به شر زمر اسه:
ا ف -رومهادها مؤثر بر اعا یه وضعیه ما ط و بتامج عمیکرد باشر از قای :
 .4در اجرا بنهها  44و  43ماده  7و ماده  10قابون بازار اوراق بهادار امران مصوب یذرماه  4831امان
دستورا عم در  8اص

 24ماده و  3تاصره در تارم  4834/0/8به تصوم

اوراق بهادار رسیهه اسه.

هیئهمهمره سازمان بورس و

 تعییق ما توقف تما ما بخشط از اعا یه باشر. ت ییر در بوع اعا یه ا یط باشر. تحصی ما واگذار سها سامر شرکهها به ورر مستقی ما غیرمستقی کاهت ثیر با اهمیتط بر وضعیه عمیکرد جار ما یتط باشر داشته باشه.
 برگگار ما مشارکه در مناقصهها و مگامههها با اهمیه و بتیجه ین. ت ییر در روش ما رومه حسابهار به همراه دالم و یثار ما ط باشط از ین. -ت ییر در ترکی

اعضااء هیئاهماهمره تعیاین و ت ییار بمامناهگان اشاخاص

حقوقط و ت ییر مهمرعام شرکه.
 ابعقاد ابح ل ما هرگوبه ت ییرار اساسط قراردادها مه . دعاو مه مطروحه ه ما عییه باشر ورود در دعاو مه ما جیامه ما ارجاع اخت اار مه به داور و بیگ اع

دعااو

بتیجه یرا قطعط دادگاهها و

مراج قابوبط دمار و بیگ اعمال و وقام مه حقوقط که بر قیمه اوراق بهاادار
باشر اثرگذار باشه.
 کشف ذخامر و مناب حایعط ما کشف مناب قابا توجاه توساط شارکههاات مینکننهه مواد او یه باشر.
 تو یه محصوالر جهمه ارائه خهمار جهمه دستیابط به مناب او یه اناوربازار اروش ما مشترمان جهمه.
 -ت میه تعییق ما و مجوز اعا یه و امتیاز تجار و ابتقال تحصی

ت ییار ماا

ابطال اس ما ع مه تجار .
 -مشخصار حر ها سرمامهگذار و هرگوبه ت ییر با اهمیه در ین.

 توقف اعا یه مشترمان ما عرضهکننهگان عمهه باشار ماا ت ییار مشاترمان مااعرضهکننهگان عمهه باشر.
 -عه توابامط در اجرا تعههار و قراردادها باشر اع

ورشکستاط باشار

ما شرکه مادر ین.
 -اع

میگان سپرده بابه خسارار احتماا ط حار دعااو ماا جیاوگیر از

اجرا احکا .
 تصمیمار مجام عمومط باشر.ب -تصمیمار و شرامط مؤثر بر ساختار سرمامه و ت مین منااب ماا ط باشار از
قای :
 ااگامش ما کاهش سرمامه باشر ما شرکهها تحه کنترل. ابتشار اوراق بهادار جهمه. ت ییر در سیاسه تقسی سود باشر. -عوام ت ثیرگذار در سامر اجگاء ساختار سرمامه از قای قراردادهاا

یگمناگ

تضمین ما ارائه ضمابهبامهها بابکط با اهمیه و ت مین ما ط خارج از ترازبامه
 استقراض ما بازپرداخه ماا غ قاب توجه در مقامسه با گردش عمییاار ماا طباشر.
ج -ت ییر در ساختار ما کیه باشر از قای :
 ت ییر عمهه در ساختار ما کیه باشر بهبحو که کنترل شرکه ت ییر مابه. -ت ییر در ساختار باشر مابنه ادغا تحصی و ترکی .

د -سااامر اح عااار مهاا مااؤثر باار قیمااه اوراق بهااادار باشاار و تصاامی .
سرمامهگذاران از قای :
 ابتقال ما واگذار ماشینیالر و تجهیگار بهمنمور ت ییر ساختار باشر. خرمه ما اروش با اهمیه دارامطها باشر. توثیق ما اک رهن قاب توجهط از دارامطها باشر. امجاد ما منت ط شهن بههطها احتما ط با اهمیه. ت ییر با اهمیه در پیشبینط عمیکرد باشر ماا برباماههاا یتاط ماهمرمه باههمراه دالم مربوحه.
 ااگامش ما کاهش باا اهمیاه دریماهها و هگمناههاا باشار در یمناهه قاباپیشبینط به همراه دالم مربوحه.
 -ورود خسارر با اهمیه باشط از روماهادها حایعاط (یتاشساوز

سای

ز گ ه و  )...ما ورود خسارر بهواسطه ابجا اعا یهها عمییاتط و غیرعمییاتط
باشر.
 تعهم ر سنواتط با اهمیه. درخواسه برا خروج از اهرسه شارکههاا پذمراتاهشاهه در باورس ودالم ین.
 هرگوبه رومهاد و ما ت ییر در شرکهها تحه کنترل که اثار باا اهمیتاط باراعا یه وضعیه ما ط و بتامج عمیکرد شرکه مادر (ا یط) دارد».
با دقه در موارد اوق روشن مطشود که اح عار مه به ین دساته از
اح عار ت ثیرگذار اح ق مطگردد که در ورر عه ااشاء قادربه عمیکرد

حیح اعاالن بورس را با چا شط جه رو بهرو ساخته و در بهاماه ضاربار
مهیکط بر اقتصاد کشور وارد یوربه.
مطابق بنه  2ماده  13تنها اشخا ط که مکیف به ارائه اح عار اسناد
ما مهارک مه به سازمان و ما باورس مربوحاه باوده و از ابجاا ین خاوددار
بمامنه مرتک

امن جر شههابه .عنصر ماد امن جر تنها از حرمق ترک اعا

قابییه ارتکاب دارد زمرا در امن جر اشخا ط مکیف به ابجا کاار هساتنه
اما از ابجا ین خوددار مطکننه .امن جر از جرام مطیق اساه و هماینکاه
اشخاص مکیف از ارائه اح عار خوددار ورزبه امن جر محقق ماطشاود.
همچنین امن جر از جرام یبط اسه و عنصر ماد ین برا تحقق بیااز باه
استمرار بهارد ( .طخابط )14-05 :4834
ج .عنصر روابط
در رابطه با عنصر روابط دو بکته حائگ اهمیه اسه :اوالً امان جار از جارام
عمه اسه معنط شخص با امنکه بر تکییف خود مانط بر ارائاه اح عاار باه
مراج ذ ربط یگاهط کام دارد اما عمهاً از ارائه اح عار خوددار ماطکناه.
ثابیاً رف داشتن سوءبیه عا از سو اشخاص برا تحقق امن جر ک اماه
مطکنه و الز بیسه شخص مرتک

قصه امجاد بتیجه خا اط از تارک اعا

خود را بیگ خواستار باشه( .همان)05-04 :
 .6.1.2جعل عنوان کارگزاری ،کارگزار/معاملهگری یا بازارگردانی
وظی ه سناینط که اشخا ط چاون کاارگگار باازارگردان و  ...در زمیناه ابجاا
معام ر اوراق بهادار (چه برا خود و چاه بارا دمااران) بار عهاههدارباه

موج

شهه تصه ین مشاغ بیازمناه کسا

مجوزهاا و رعاماه تشارم ار

منهرج در قابون باازار اوراق بهاادار باشاه .باه عناوان مثاال مااده  88قاابون
اوق ا ذکر در امن زمینه مقرر مطدارد« :شروع به اعا یه کارگگار

کاارگگار /

معامیهگر و بازارگردابط به هر شک و تحه هر عنوان منوط به عضاومه در
کابون مربوط و رعامه مقررار امن قابون و یئینباماههاا و دساتورا عم هاا
اجرامط اسه ».تاصره ذم امن ماده بیگ اشااره ماطدارد« :تاا زماابط کاه کاابون
کارگگاران /معامیهگران و بازارگردابان تشکی بشهه اسه وظامف مربوط به ین
کابون را سازمان ابجا مطدهه .هناامطکه تعهاد اعضا کابون در سطح کشاور
به مازده ب ر رسیه تشکی کابون کارگگاران /معامیهگران و بازارگردابان ا گاماط
اسه» .4ذا رعامه شرامط و ضوابطط که برا شروع باه اعا یاههاا ماذکور
4

 .با توجه به امن ماده و تاصره ین مط توان مقرراتط را کاه جهاه اقاها باه کاارگگار ماا کاارگگار /

معامیهگر ما بازارگردابط الز اسه به ورر زمر دستهبنه کرد :
ا ف) تشکی کابون کارگگاران /معامیهگران و بازارگردابان و عضومه در ین
بنه  0ماده  4قابون مگبور مقرر مطدارد« :کاابونهاا کاارگگاران معامیاهگاران بازارگرداباان مشااوران
باشران سرمامهگذاران و سامر مجام مشابه تشک ها خود ابتمامط هستنه که بهمنمور تنمی روابط بین
اشخا ط که حاق امن قابون به اعا یه در بازار اوراق بهادار اشت ال داربه حاق دستورا عم ها مصوب
سازمان به ورر مؤسسه غیردو تط غیرتجار و غیرابت اعط به ثاه مطرسابه ».در ورتطکه کابون اوق
تشکی بشهه باشه وظامف مربوط به ین را سازمان بورس و اوراق بهادار ابجا مطدهه .با امنهمه زمابط
که تعهاد اعضا کابون در سطح کشور به مازده ب ار رسایه تشاکی کاابون کاارگگاران /معامیاهگاران و
بازارگردابان ا گامط اسه.
ب) رعامه یئینبامهها و دستورا عم ها اجرامط تشکی کابونها اوق
با توجه به ماده  81قابون بازار اوراق بهادار« :اعا یه کارگگار

کارگگار  /معامیه گر و بازارگردابط در

هر بورس موکول به پذمرش در ین بورس حاق دستورا عمیط اسه که به پیشنهاد بورس به ت میه ساازمان
مطرسه ».بنابرامن شروع به امن اعا یهها بامه بعه از پذمرش در بورس باشه.

وجود دارد از بمر مقنن چنان مه بوده که عه رعامه ینها باا قیاه ضامابه
اجراها کی ر من شهه اسه.
الف .عنصر قانونی
به موج

بنه  4ماده  13قاابون باازار اوراق بهاادار هار شخصاط کاه باهون

رعامه مقررار امن قابون تحه هر عنوان به اعا یههامط از قایا کاارگگار
کارگگار /معامیهگر ما بازارگردابط که مستیگ اخذ مجوز اسه ماادرر بماماه
ما خود را تحه هرمک از عناومن مگبور معراط کنه به حاس تعگمار از ماک
ماه تا شش ماه ما به جگا بقه معادل مک تا سه برابر سود بهدساهیماهه ماا
زمان متحم بشهه ما هر دو مجازار محکو خواهه شه.
ب .عنصر مادی
با دقه در بنه  4ماده  13درمطمابی کاه مقانن در واقا باه دو جار در بناه
مذکور اشاره بموده که عاارتنه از :
 -4غصا

عنااومن باورس از قایا کاارگگار

کاارگگار  /معامیاهگار مااا

بازارگردابط؛
 -2ماادرر به ابجا اعا یه هامط از قای کارگگار

کارگگار  /معامیهگر ماا

بازارگردابط بهون مجوز قابوبط.
در رابطه با امن بنه چنه بکته حائگ اهمیه اسه:
 -4مقنن با یوردن عاارر «از قای  »...پیش از ذکر با مشاغیط چون کارگگار
و  ...امن مطی
خ

را روشن بموده که دامنه شمول امن بنه به موارد مصار در ین

ه بمطشود و اگر شخص خاحط ماادرر به ابجاا اعا یاههاا دماار

چون مشاور سرمامهگذار بهون اخذ مجوزها الز بمامه همچناان مشامول
بنه  4ماده  13خواهه بود.
 -2بکته بعه امان اساه کاه باینای منماور قابوبااذار از واژه «مااادرر» در
قسمه اخیر بنه  4ماده  13چیسه؟ یما مقنن بمر به شروع به جار داشاته ماا
امنکه امن واژه در معنا حقیقط ین به کاار براتاه و قابوبااذار م هاو «ابجاا
دادن» را از امن واژه در بمر داشته اسه؟ بهمهط اسه پاس به امان ساؤال در
بحوه تحیی بنه  4بسیار مؤثر اسه .بهعنوانمثال اگر معتقه باشی که مقانن در
قسمه اول بناه ماذکور از هار باوع شاروع باه ابجاا اعا یاههاامط از قایا
کارگگار

کارگگار  /معامیهگر و ما باازارگردابط باهون رعاماه مقاررار و

اخذ مجوز من بموده در واق شروع به عمیط را کاه از بمار قابوبااذار جار
بیسه جر پنهاشتهام و امن با منطق و عها ه جگامط سازگار بیسه .به همین
د ی بامه گ ه منماور از «مااادرر» ابجاا دادن اقاهاماتط در راساتا ابجاا
اعا یهها غیرمجاز اسه( .قاسمط )35-34 :4837
 -8شخص خاحط بامه ماادرر به ابجا اعا یههامط بماوده باشاه ماا خاود را
تحه عناومنط معراط کرده باشه که ورود به ینها مستیگ اخذ مجوز از مراج
ذ

اسه .در غیر امن ورر بمطتوان و را متخیف به حساب یورد.

 -1هر دو جر منهرج در بنه  4از حرمق ابجا اع قاب تحقاق باوده و تارک
اع بمطتوابه عنصر ماد ین ها را تشکی دهه زمارا مقانن از عاااراتط چاون
«ماادرر بمامه» ما «معراط کنه» است اده بموده که هر دو ظهاور در ابجاا اعا
داربه .همچنین هر دو جر مذکور از جرام مطیق هستنه و برا ارتکاب ینها

به تحقق بتیجه خا ط بیاز بیسه .به دمار سخن همینکه شاخص باه ابجاا
اعا یههامط ماادرر بمامه که برا ابجا ین مجوز بهارد و ماا خاود را تحاه
عنوابط معراط کنه که در واق متصف به ین عنوان بیسه برا ارتکاب امن دو
جر ک امه مطکنه.
 -0جر غص

عناومن بورسط جر مطیقط اسه که خود ماطتواباه سرمنشا

جرام دمار مث ک هاردار باشه .در واق مطتوان چناین توضایح داد کاه
امن جر از مکسو جرمط اسه مطیق و از سو دمار جرمط اسه بازدارباهه.
بهبیااندماار معرااط خاود تحاه عنااومنط از قایا کاارگگار

کاارگگار /

معامیهگر ما بازارگردابط مطتوابه زمینهساز ارتکاب جرام دماار باشاه .باه
همین د ی مطتوان گ ه شامه مکط از دالم جر اباار امن مورد جیوگیر
از وقوع جرام مه تر مث ک هاردار ما سوءاست اده از اوراق بهاادار (جار
موضوع ماده  )05ما حتط سوءاست اده از اح عار بهابط و ااشا ینهاا (جار
موضوع ماده  )13باشه( .همان)38 :
 -4هر دو جر منهرج در بنه  4ماده  13از جرام مستمر مطباشنه به یبط زمرا
برا تحقق عنصر ماد ینها در اع مرتک

بامه باهگوباها اساتمرار وجاود

داشته باشه .بهعنوانمثال با ماک حماه غصا

عنااومن باورس جار محقاق

بخواهه شه.
ج .عنصر روانی
در رابطه با عنصر معنو امن دو جر بامه اشاره کارد باهون شاک هار دو
ین ها از جرام عمه مطباشنه معناط شاخص باماه یگااهط کاما از ماهیاه

غیرقابوبط بودن راتار خود داشته باشه .همچنین سوءبیه عا برا ابجاا امان
جرام کااط خواهه بود و الز بیساه اشاخاص از ابجاا امان اعماال در پاط
دسه مااتن به ههف خا ط باشنه( .ارزاد

)71 :4833

 .7.1.2اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیرهنویسی بهمنظور عرضه عمومی
اوراق بهادار
ابتشار اوراق بهادار در بازار مستیگ رعامه قواعه منهرج در قابون باازار اوراق
مطباشه .هر باشر قا از امنکه اقها به ابتشار اع میه ما یگهاط پاذمرهبومساط

4

بمامه ابتها مطبامسه تقاضا ثاه اوراق بهادار خود را همراه با بیابیاه ثااه و
اع میه پذمرهبومسط جهه اخذ مجوز عرضه عمومط به سازمان تسایی بماماه.
(ماده  )22سازمان پس از بررسط تقاضاا ثااه اوراق بهاادار و ضامام ین و
احمینان از ابطااق ینها با مقررار بساه به ت میه اع میه پاذمرهبومساط اقاها
مطکنه( .ماده  )28ع وه بر امن ابتشار اع میه پاذمرهبومساط مساتیگ رعاماه
دستورا عمیط اسه که در راستا تاصره مااده  22قاابون باه تصاوم

رسایهه

اسه .ذا در ورتطکه بهون رعامه مقررار اوق شخصاط اقاها باه ابتشاار
اع میه پذمرهبومسط بمامه مرتک

جر گردمهه اسه.

1

 .اریمنه خرمه اوراق بهادار از باشر و ما بمامنهه قابوبط ین و تعهه پرداخه وجه کام ین حاق قرارداد را

پذمره بومسط مطگومناه (بناه  23مااده  .)4در امان اریمناه ع قاه مناهان ظارف مهیتاط کاه در اع میاه
پذمرهبومسط معین شهه اسه به بابک مراجعه و ورقاه تعهاه ساها را امضااء و مای اط را کاه بقاه ًا باماه
پرداخه شود ت دمه و رسیه درمااه خواهنه کرد .به اع میها که از حرمق ین اح عار مربوط به باشار
و اوراق بهادار قاب پذمره بومسط در اختیار عمو قرار مطگیرد اع میه پذمرهبومسط ماطگومناه( .بناه 85
ماده )4

الف .عنصر قانونی
بنه  1ماده  14قاابون باازار اوراق بهاادار هار شخصاط کاه باهون

به موج

رعامه مقررار امن قابون اقها به ابتشاار یگهاط ماا «اع میاه پاذمره بومساط»
بهمنمور عرضه عمومط اوراق بهادار بمامه به حاس تعگمر از سه ماه تاا ماک
سال ما به جگا بقه معادل دو تا پنج برابار ساود باه دساه یماهه ماا زماان
متحم بشهه ما هر دو مجازار محکو خواهه شه.
ب .عنصر مادی
عنصر ماد جر مورد بحث در قا

«اع » متصور مطباشه که عاارر اساه

از «اقها به ابتشار یگهط ما اع میه پذمرهبومسط» .امن عنصر به شک ترک اعا
محقق بمطشود زمرا تحقق م هو (ابتشار) مستیگ ابجا عم بشر اسه.
شرامط الز برا تحقق جر مذکور عاارتنه از :
 -4با تصوم

قابون بازار اوراق بهادار در اول یذرماه  4831و اجرامط شهن ین

از ابتها سال  4830ابتشار هرگوبه یگهط ما اع میاه پاذمرهبومساط باه قصاه
عرضه عمومط اوراق بهادار بامه پس از اخاذ ت میهماه ساازمان باورس و اوراق
بهادار ابجا شود؛ در غیر امان اورر مؤسساان شارکه و ماا ماهمران باشار
مرتک

جر شهه ابه .پس منمور قابوباذار از عاارر «بهون رعاماه مقاررار

امن قابون» در بنه  1ماده  14گذرابهن اریمنه اخذ ت میهمه مگبور پایش از اخاذ
مجوز ابتشار اع میه پذمرهبومسط از مرج ثاه شرکههاسه.
 -2دامنه شمول امن جر مصادمق مختیف عرضه عمومط مطباشه؛ ذا عرضاه
خصو ط به حاظ معاایه از ثاه و عرضه محهود به د ی ااگامش سارمامه باا

حق تقه به سهامهاران اعیط شرکه و عه بیاز به ابتشار اع میه پذمرهبومساط
به قصه جم یور وجوه عمو جر باوده و مشمول امن ماده قرار بمطگیربه؛
 -8مورد ابتشار ممکن اسه «یگهط پذمرهبومساط» ماا «اع میاه پاذمرهبومساط»
باشه .ذا است اده از وسام و شیوهها دمار حتط اگر به قصه عرضاه عماومط
اوراق بهادار باشه مشمول امن بنه بمطشود؛
« -1هر شخصط» اع اسه از مؤسسان شرکهها

نهوقها سرمامهگاذار

شرکهها ت مین سرمامه و ما باشران قایط در مقا ااگامش سرمامه؛
 -0کثرر و تعهد و استمرار یگهط ما اع میاه پاذمرهبومساط الز بیساه و باا
مکبار ابتشار عنصر ماد جر محقاق ماطگاردد حتاط اگار پاس از ابتشاار
جم یور شود .بهبیاندمار امن جر مک «جر یبط» اسه به «مستمر».
 -4جر مگبور از جرام مطیق بوده به مقیه و بیاز باه بتیجاه خا اط همچاون
تحقق عرضه عمومط ما ابتشار اوراق بهادار و جما یور وجاوه مارد باهارد.
(میرزامط من رد )33-34 :4838
ج .عنصر روانی
برا تحقق امن جر ع وه بر گو وجود عنا ر قاابوبط و مااد باه عنصار
روابط ما معنو بیگ بیاز اسه .عنصر روابط امن جر به دو بخش سوء بیه عا
و سوء بیه خاص تقسی مطشود .سوءبیه عا هماان اراده خودیگااه شاخص
در «اع » ابتشار یگهط ما اع میه پذمره بومساط اساه« .قصاه عرضاه عماومط
اوراق بهادار» سوءبیه خاص امن جر را تشکی مطدهه( .همان)34-32 :

 .2.2جرایم عمومی بازار بورس و اوراق بهادار
امن دسته از جرام بر خ ف دسته اول قیمرو ارتکاب ینها محهود و منحصر
به بازار اوراق بهادار بمطباشه ذا مقنن امنگوبه جرام را در اارض تحقاق در
بازار اوراق بهادار به قابون کی ر عا (قاابون مجاازار اسا مط) ارجااع داده
اسه که به تحیی ینها خواهی پرداخه.
 .1.2.2ارائه ،تصدیق و استفاده از اطالعات مجعول
جع در ه به معنط دگرگون کردن منقیا

بماودن گردابیاهن قارار دادن

یارمهن وضا کاردن سااختن و امجااد کاردن باه کاار راتاه و در ا اط
حقوقهابان عاارر اسه از « :سااختن ماا ت ییار دادن یگاهاباه بوشاته ماا ساامر
چیگها مذکور در قابون 4به ضرر دمار به قصه جا زده شهن ینها بهعناوان
ا

»( .میرمحمه ادقط  )235 :4830استحکا روابط اجتماعط اقتصاد و ...

منوط به ین اسه که ااراد جامعه بتوابنه به حه و ا ا ه بوشتهها و اسناد
که برا اههاف مختیف بین ینها رد و بهل شهه و مورد استناد قرار مطگیرباه
احمینان داشته باشنه .به همین د ی
که موج

سی

جر جع از جراممط قیماهاد شاهه اساه

اعتماد مرد بساه به اسناد و بوشتهها شهه و در بتیجه مخا

یسامش عمومط مرد اسه .مکط از مکانهامط که ارتکاب جر جع مطتواباه
در ین یثار بسیار مخربط به همراه داشته باشه محیط بازار اوراق بهادار اسه.
الف .عنصر قانونی

 .4منمور از قابون قابون مجازار اس مط اسه.

ماده  17قابون بازار اوراق بهادار مقرر مطدارد« :اشخا ط که اح عار خا ف
واق ما مستنهار جعیط را به سازمان و ما بورس ارائه بمامنه ما تصهمق کنناه و
ما اح عار اسناد و ما مهارک جعیط را در تهیه گگارشها موضوع امن قابون
مورد است اده قرار دهنه حس

مورد به مجازارها مقرر در قاابون مجاازار

اس مط مصوب  4870/8/4محکو خواهنه شه ».با دقاه در ماتن مااده ااوق
مشخص مطشود که در واق مقنن سه عم مجرمابه را مورد اشااره قارار داده
اسه که در ادامه به بررسط ابعاد مختیف ینها مطپردازم .
ب .عنصر مادی
با مطا عه دقیق مواد قابون بازار اوراق بهادار به امن بتیجه مطرسی که اشخاص
به خصو ط مهبمر مقنن باوده اسه بیکه هر شخصط کاه باه اراخاور ابجاا
اعا یهها و وظام ش در حیطه بازار اوراق بهادار به ارائه اح عار ما مساتنهار
به سازمان ما بورس ماادرر کنه ما ین اح عار اسناد و مهارک را تصهمق کنه
ما مسئول تهیه گگارشار خا ط باشه و در امن زمینه مرتکا
ممکن اسه مرتک

تخی ااتط شاود

مکط از جرام منهرج در ماده اوق شهه باشاه .باه عناوان

مثال ماده  22قابون باازار اوراق بهاادار مقارر ماطدارد« :باشار موظاف اساه
تقاضا ثاه اوراق بهادار را همراه با بیابیه ثاه و اع میه پذمرهبومسط جهاه
اخذ مجوز عرضه عمومط به سازمان تسیی بمامه ».حال اگار باشار در بیابیاه
ثاه و اع میه پذمرهبومسط خود اح عار خ ف واق منعکس بماوده و ین را
در اختیار سازمان قرار دهه مرتک

عنوان مجرماباه «ارائاه اح عاار خا ف

واق ما مستنهار جعیط» به سازمان شهه اسه و ما در ماده  43قابون اوقا ذکر

مقرر شهه اسه« :سازمان مطتوابه در اجرا وظاامف قاابوبط خاود باا مجاوز
دادستان ک کشور اح عار ماورد بیااز در چاارچوب امان قاابون را از کییاه
بابکها مؤسسار اعتاار

شرکهها دو تط دستااهها دو تط و عماومط از

جمیه دستااههامط که شمول حک بساه به ینها مستیگ ذکر ماا تصارمح باا
ینهاسه و بیگ اشخاص حقیقط ما حقوقط غیردو تط مطا اه کنه .کییه دستااهها
و اشخاص مذکور مکی نه اح عار موردبیاز سازمان را در موعاه تعیاینشاهه
ارائه بمامنه ».در امن ماده بیگ مابنه ماده قا اگر اشاخاص ماذکور در مااده کاه
موظف به ارائه اح عار مطباشنه اح عار خ ف واقعط را در اختیار سازمان
قرار دهنه مرتک

جر

هر ماده  17شههابه.

ه چنین در زمینة تصهمق اح عار ماا مساتنهاتط کاه باه ساازمان ماا
بورس ارائه مطشود ماده  28قابون بازار اوراق بهادار مقارر ماطدارد« :ساازمان
پس از بررسط تقاضا ثاه اوراق بهادار و ضمام ین و احمینان از ابطااق ینها
با مقررار بساه به ت میه اع میه پذمرهبومسط اقها مطکنه».
همان حور که مشهود اسه در سازمان باورس و اوراق بهاادار کساابط
مسئول ابطااق دادن اح عار مربوط به اع میه پذمرهبومسط و بیابیه ثاه اوراق
بهادار با مقررار مربوط به ین هستنه .حال اگر امن ارد مسئول با عی به امنکاه
اح عاتط خ ف واق از سو باشر به سازمان ارائاه شاهه اساه مااادرر باه
تصهمق ینها بمامه مرتک

جر «تصهمق اح عار خ ف واق ماا مساتنهار

جعیط» موضوع ماده  17قابون بازار اوراق بهادار شهه اسه و سرابجا در مورد
ارائه گگارش ها موضاوع امان قاابون مااده  83مقارر ماطدارد« :کاارگگاران

کارگگار /معامیهگران بازارگردابان مشاوران سرمامهگذار و سامر تشاک هاا
مشابه میگمنه حاق دستورا عمیط که توساط ساازمان تنمای و ابا

ماطشاود

گگارش ها الز را تهیه و به مراج ذ ربط تسیی بمامنه ».حال اگر هرمک از
ااراد اوق در تهیه گگارشها از اح عار اسناد و ما مهارک جعیط است اده کنه
مرتک

جر اخیر ماده  17شهه اسه.
بکته دو امنکه تنها ارائه اح عار خ ف واقا ماا مساتنهار جعیاط باه

سازمان و ما بورس در داماره شامول مااده  17قارار ماطگیارد .بناابرامن اگار
اشخاص ماادرر به ارائه اح عار و مستنهار جعیط به بهااد دماار غیار از
سازمان و ما بورس بمامنه تحه پیارد قرار دادن ینها به د ی ارتکااب جار
هر ماده  17امکانپذمر بخواهه بود.
بکته یخر امنکه عنصر ماد هر سه عم مجرمابه مذکور در مااده 17
تنها از حرمق ابجا اع ارتکاب مطمابه و ترک اع بمطتواباه موجا
امن جرام گردد زمرا مقنن تصرمح بموده اسه که مرتکا

تحقاق

باماه اح عااتط را

ارائه بمامه ما تصهمق کنه و ما اح عار جعیط را در تهیه گگارش مورد است اده
قرار دهه که امن اعمال تنها از حرمق ابجا اع امکان ارتکاب داربه.
ج .عنصر روانی
برا تحقق عنصر روابط امن جرام از مک سو بامه قصه ارائه کردن تصاهمق
کردن و تهیه گگارش بر مانا اح عار و مساتنهار جعیاط اثااار گاردد اذا
کسابط که در حال خواب جنون مستط ما باطاختیاار امان اعماال را ابجاا
مطدهنه ااقه سوء بیه عا هستنه .از سو دمار مرتک

بامه قصاه خااص

ارم

دادن سازمان ما بورس اوراق بهادار مربوحه را بیگ داشته باشاه .بناابرامن

هرگاه شخص اح عار ما مستنهاتط را تصهمق ما ارائه بمامه ماا بار ماناا ین
گگارشط تهیه کنه و قصه او رااً شوخط ما چیگ شاایه ین باشاه بماطتاوان
گ ه جرام اوق ارتکاب مااتهابه.
 .2.2.2افشاء اسرار حرفهای
جراممط بمیر ااشاء اسرار حراها

توهین ااترا و  ...به تمامیاه جسامابط

بگه دمهه طمه وارد بمطکنه بیکه به حیثیه یسامش یزاد راهویماه و ساامر
حقوق مشابه خهشه وارد مطیورد ذا امنگوبه جارام در مقابا جارام عییاه
تمامیه جسمابط اشخاص قرار خواهنه گراه که از ینها تعایر به جرام عییاه
تمامیه معنو ما شخصیه معنو ااراد مطشود .ااشاء اسرار حرااها بیاگ در
زمره امن جرام قرار دارد .در بازار سرمامه باه مناسااه ابجاا وظی اه محو اه
برخط اشخاص از اح عار و اسرار دماران مطی مطگردبه ذا مکیف به ح ظ
و باههار امن اسرار بگد خود بوده و در ورر ااشاء و ابتشار ینهاا مجار
تیقط مطگردبه( .ارزاد

پیشین)454 :

الف .عنصر قانونی
ماده  13قابون بازار اوراق بهادار مقرر مطدارد« :کارگگار کارگگار /معامیاهگار
بازارگردان و مشاور سرمامهگذار که اسرار اشخا ط را که برحس

وظی اه از

ینها مطی شهه اسه ما در اختیار و قرار دارد بهون مجوز ااشاء بماماه باه
مجازارها مقرر در ماده ( )413قابون مجاازار اسا مط مصاوب 4870/8/4
محکو خواهه شه».

ب .عنصر مادی
امن جر تنها از ساو کاارگگار کاارگگار /معامیاهگار باازارگردان و مشااور
سرمامهگذار قابییه ارتکاب دارد .در رابطه با امن اشخاص دو بکته قاب ذکار
اسه :اوالً همه ینها از زمره اشخاص حقوقط هستنه .بناابرامن اگار اشاخاص
حقیقط به اعا یتط مث کارگگار مش ول شوبه باهباچاار امان کاار را باماه در
قا

مک شخص حقوقط ابجا دهنه .ثابیاً موضوع اعا یتشان مرباوط باه اوراق

بهادار و مسائ پیرامون ین مث مشاوره دادن درباره خرمهواروش اوراق بهادار
ابجا معام ر اوراق بهادار و  ...اسه.
تنهااا ااشاااء اساارار کااه برحس ا

وظی ااه در اختی اار کااارگگار و ...

قرارگراته ما از ینها مطی شههابه مشمول ماده  13مطباشه و اال اگر اشاخاص
مذکور در ماده  13بهون امنکه در مورد خا ط وظی ها بر عههه داشاته باشانه
و تنها از رو کنجکاو به اسرار دسه پیها کننه در ورر ااشاء مشامول
امن ماده بخواهنه بود.
«ااشاء» شام مطی کردن حتط مک ب ر ه ماطشاود .بناابرامن بارا
تحقق امن جر ضرورتط بهارد که شخص حراها در ابعاد گسترده بسااه باه
ااشا اسرار که در اختیار دارد اقها کنه( .میرمحمه اادقط پیشاین-018 :
 )012مسئیه بعه توجه به «زمان» ااشااء ین اسارار اساه باا امان توضایح کاه
کارگگار و  ...زمابط بامه ماادرر به ااشاء اح عار بمامنه که سِار باودن ینهاا
هنوز وجود داشته باشه و اال اگر کارگگار اماروز اسارار اشخا اط را ااشااء
بمامه اما مشخص شود چنه روز قا

اح عار توسط خود ما ک ا یط و ما به

هر حرمق دمار ااشاء شهه و دمار سِر محسوب بمطشوبه بمطتاوان ااشااء-
کننهه را به مجازار ماده  13محکو کرد .بهحورکیط مطتوان گ ه سِار باودن
بامه زمان ااشاء همراه اح عار باشه و به قا و بعه از ااشاء.
جر موضوع ماده  13از جرام مطیق اسه بهمن معنط که الز بیساه
از ااشاء اسرار بتیجه خا ط حا

شهه و باه ااحاان ا ایط ین اح عاار

ضرر وارد یمه .همچنین همینکه ااشاء سِر توسط هرمک از اشخاص منهرج
در هر ماده  13ورر بایرد جر محقق شهه و گومط به استمرار امن عم
وجود بهارد.
ج .عنصر روانی
جر موضوع ماده  13قابون بازار اوراق بهادار از جرام عمه اسه اذا اگار
شخص در حال مستط بیهوشط خواب و ما هیپنوتیگ ماادرر به ااشاء اسارار
در غیر موارد مجاز بمامه مرتک

جرمط بشهه اسه .از حارف دماار

ارف

یگاهط شخص از امنکه اقهامار و منجر به ااشاء اسرار دماران خواهاه شاه
برا تحقق جر ک امه مطکنه و بیاز به وجود سوءبیه خاص بیسه.
 .3.2.2خیانت در امانت
از بمر اخ قط و مذهاط امابهدار مکط از ا ار پسانهمهه و ماورد ت کیاه
اسه و از بمر اجتماعط زمینه اعتماد و مَودر بین ااراد جامعه را اراه بماوده
و ماب تنشها اجتماعط مطشود برعکس خیابه در امابه موج
اجتماعط بامطیوب مطشود .در اس

تنشهاا

بار اسااس یماار و رواماار متعاهد رد

امابه بهعنوان مک وظی ه شرعط و خیابه در امابه بهعنوان ماک عما قاایح

مورد ت کیه قرارگراته اسه که حک ماذکور ها اثار وضاعط دارد و ها اثار
تکیی ط .از جمیه مطتوان به یمار  03سوره ماارکه بساء  87سوره ماارکه اب ال
و  83سوره ماارکه حج اشاره بمود( .میرمحمه ادقط پیشین)448-444 :
الف .عنصر قانونی
عنصر قابوبط امن جر را ماده  05قابون بازار اوراق بهادار تشکی مطدهه .امن
ماده مقرر مطدارد« :کارگگار کارگگار /معامیهگر ما بازارگردابط که اوراق بهاادار
و وجوهط را که برا ابجا معامیه به و سپردهشهه و و موظف به باههار
ین در حسابها جهاگابه اسه برخ ف مقررار و به ب

خاود ماا دمااران

مورد است اده قرار دهه به مجازارها مقارر در مااده ( )471قاابون مجاازار
اس مط مصوب  4870/8/4محکو خواهه شه».
ب .عنصر مادی
امان جاار تنهاا از سااو اشخا اط چااون کاارگگار کااارگگار /معامیاهگاار و
بازارگردان قاب ارتکاب اسه .شرامط الز برا تحقق جر مذکور عاارتنه از:
 -4موضوع جر بامه اوراق بهادار ما وجوه باشه.
« -2سپرده شهن» اوراق بهادار و وجوه باه کاارگگار کاارگگار /معامیاهگار ماا
بازارگردان توسط سهامهار ما بمامنهه قابوبط و مکط از شارامط ا ایط تحقاق
جر خیابه در امابه اسه .برا تحقاق امان جار الز اساه ورقاه بهاادار
توسط سهامهار ما بمامنهه قابوبط و به داتر کارگگار تحوم شود و ما وجوه
توسط سرمامهگذار ما بمامنهه قابوبط و بهحساب جار شرکه وارمگ شاود و
رسیه وارمگ وجه را به شرکه ارائه بمامه.

« -8است اده» برخ ف مقررار و بهون مجوز ورر گراته باشه؛ ذا چنابچاه
است اده از وجوه و ما اروش اوراق بهادار مطابق مقررار ابجا شهه باشه اقها
کارگگار مجاز شناخته خواهه شه.
 -1سرمامهگذار اوراق بهادار را بهمنمور اروش بگد کارگگار به امابه باذارد
و همگمان ما پس از ین س ارش اروش ین را به ورر کتاط ش اهط امنتربتاط
و  ...به کارگگار ارائه بمامه .ذا در ورتطکه اوراق بهادار ساهامهار باهمنماور
تهاتر بههط و به شارکه باگد شارکه قارار داده شاود مشامول امان مااده
بمطگردد .در رابطه با وجوه بیگ مسئیه به همین ترتی

اسه؛ معنط وارمگ وجوه

بامه به منمور خرمه اوراق بهادار باشه و سرمامهگذار همگمان ما پاس از وارماگ
وجوه س ارش خرمه به کارگگار ارائه بمامه .از م ااد مااده  05چناین اساتنااط
مطشود که منمور از عااارر «و موظاف باه باهاهار ین در حساابهاا
جهاگابه اسه» ه به وجوه سرمامهگذار عطف مطشود و ه به وجوه حا ا
از اروش اوراق بهادار سارمامهگاذار کاه در حسااب شارکه ماباهه و توساط
شرکه در وجه سرمامهگذار وارمگ خواهه شه.
 -0جر خیابه در امابه بساه به وجوه ما اوراق بهادار مک جار «مقیاه باه
بتیجه» و به مطیق اسه .در ورتط جر تا محقق مطشود که امین ما ثا اث از
سوءاست اده از وجوه ما اوراق بهادار سرمامهگذار کس

ابت اع کنه.

 -4امن جر از جرام یبط بوده که با تحقق راتاار ایگمکاط «اسات اده» محقاق
مطشود؛ حتط اگر کارگگار مجهداً اقاها باه خرماه هماان تعاهاد ساها بارا
سهامهار بموده و ورقه جهمه را به او بههه ماب تحقق جر بمطشاود هرچناه

در عم به سرمامهگذار زمابط وارد بشهه باشه( .میرزامط من رد خاا قط :4831
)73-31
ج .عنصر روانی
رکن روابط امن جر شام دو بخش سوء بیه عا و سوءبیه خاص مجرمابه
اسه .سوءبیه عا معنط عمه و اراده در ارتکاب راتاار مااد کاه اسات اده از
وجوه و اوراق بهادار مطباشه؛ داشاتن اراده و قصاه در باهکاارگیر از وجاوه
سرمامهگذار به باشط از اشتااه سیستمط و خارج از اختیار قصه عا را تشاکی
مطدهه .سوء بیه خاص در امن جر قصه ابت اع کارگگار کارگگار /معامیهگار
ما بازارگردان و ما قصه ابت اع ثا ث توسط امن اشخاص اسه( .همان)30-34 :
نتیجهگیری
جرام بازار سرمامه حاق هر تعرم ط کاه بارا جار اقتصااد ارائاه شاود از
مه ترمن مصادمق جرام اقتصاد ابه .ضعف بما حقوقط در کشف و پیایار
امن جرام و سگادهط مرتکاان ینها مکط از عوام مؤثر بر سی

اعتماد عماو

به بازار سرمامه اسه .مقنن در قابون بازار اوراق بهادار برا ش افساز باازار
سرمامه و جی

اعتماد عمو به ین به جر اباار در حوزه امن بازار تاوجهط

ومژه داشته اسه .حال که با مه ترمن عناومن مجرمابه بورس اوراق بهادار یشنا
شهم الز اسه بهعنوان جم بنه مطا

به بکاتط چنه اشاره شود:

 .4بررسط دقیق مواد منهرج در اص شش قابون بازار اوراق بهادار به ما امان
امکان را مطدهه که جرام مصر در ین را به دو دسته تقسی کنی .

 .2جراممط که در حیطاه باازار اوراق بهاادار شاک ماطگیارد تنهاا از ساو
اشخاص خا ط قابییه ارتکاب داربه .به عاارر روشانتار مارتکاین جارام
بورسط مابنه مرتکاین جرام قابون مجازار اس مط از همه حاقار و گاروههاا
بیستنه بیکه تنها محهود و منحصر به اشخا ط هستنه که در حیطه بازار اوراق
بهادار و بهادها مرتاط با ین به اعا یه مطپردازبه.
 .8بکته بعه در رابطه با مجازارها مقارر بارا مارتکاین جارام بورساط
اسه .امروزه حاق یموزهها «کی رشناسط» برا یبکه بتوان از رهااذر اعماال
مجازارها به اههاف از پیش تعیین شهه دسهمااه ابتها بامه امن بکته روشان
شود که مخاحاین مجازارها چه کساابط هساتنه و مقانن بارا چاه حی اط از
اشخاص مجازار وض مطکنه .از بررسط ضمابه اجراها در اص شش قابون
اوق ا ذکر مشخص شاه کاه «حااس» و «جاگا بقاه » دو مجاازار ا ایط
اعمالشهه از سو مقنن عییه مرتکاین جرائ بورسط اسه و همچنین درمااتی
که اشخاص حقوقط در کنار اشخاص حقیقط قسمه عمهه جارام بورساط را
مرتک

مطشوبه .ذا اگر مقنن قصه ا

مقاررار در امان زمیناه را داشاته

باشه پیشنهاد مطشود که اوالً به حور واقعط مسئو یه کی ر اشخاص حقاوقط
را به رسمیه بشناسه و ثابیاً با توجه باه ا اول عیا «کی رشناساط» مجاازار
متناساط را عییه مرتکاین جرام بورسط سازمابههط و اعمال کنه.
 .1در برخط جر اباار ها (بمیر مواد  17و  )13با احا ه باه مجهاول مواجاه
هستی  .تعهاد از اعمال مجرمابه مو وف هی مراداط در قابون مرجوع ا یاه
(قابون مجازار اس مط) بهاربه بیکه در ماوارد

وجاود تعاارض بیاگ محارز

اسه .امن امر دستیابط به قابییهها و کارکردها مورد ابتمار از حقوق کی ار
را غیرممکن مطسازد زمرا با جراممط مواجاه هساتی کاه ااقاه ضامابه اجارا
مطباشنه ذا تعیین ضمابه اجرا عییحهه پیشنهاد مطشود.
 .0در مواد  14و  13امن قابون ابتها به بیان مجازار ماادرر شهه و سپس حط
چنهمن بنه به چنه عم مجرمابه تصرمح شهه اسه .بر امن بحوه جر اباار
امراد وارد اسه زمرا جرام مورد بمر در اغیا

ماوارد های ارتاااحط باا ها

بهاربه تا همه ینها را ذم مک ماده درج کنی  .پیشنهاد مطشود کاه در راساتا
توجه بیشتر به خصامص جرام و تایین بهتر اعمال مجرمابه هرمک از بناهها
ذم امن مواد به ورر مک ماده مستق جر اباار شود.
 .4با توجه به امنکه ههف از ارتکاب جرام بورسط در اغی

موارد کس

مال

مطباشه بنابرامن پیشنهاد مطشود که در راستا دساتیابط باه اهاهاف سیاساه
کی ر

بیشتر به سمهوسو است اده از ابگارها واکنشط ما ط حرکه بماامی .

با توجه به امنکه د ی ا یط ارتکاب بگه از سو بگهکاران ابایگة کسا

ساود

اسه بگهکار قا از هر اقهامط میگان ساود و هگمناة خاود را ماطسانجه و در
ورتط ابایگة ارتکاب جر پیها مطکنه که سود حا

از جر بیشتر از هگمنة

ین باشه؛ بهمنسان به سیاسهگذاران حقوق کی ر پیشنهاد مطشود که هگمنهها
و مناا راتارها بگهکارابه را شناسامط کرده بر حااق ین ضامابه اجراهاا
کی ر متناس

و کاریمه را اتخاذ بمامنه.

 .7یخرمن بکتها که در قابون بازار اوراق بهادار به ین اشارها بشهه اما بسایار
مه به بمر مطرسه بحث یئین دادرسط و اد اه اثااار جارام بورساط اساه.

بهون تردمه ساختار پیچیهه جرام بورسط با دالم سنتط چون شهادر اقرار و
 ...قاب اثاار بخواهه بود و بیازمناه ماک سیسایه دالما و مساتنهار جهماه
مطباشه .به همین د ی
متناس

پیشنهاد مطشود که مقنن اوالً یئین دادرساط وماژها را

با ساختار بورس اوراق بهادار مورد تصوم

قرار داده و ثابیاً اد ه اثاار

جهمه را مقرر دارد که ع وه بر هماهناط با باوع اعا یاههاا باازار اوراق
بهادار موجاار اقناع وجهابط قاضط را بیگ اراه یورد.
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