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 نیترمهماز  یکید. کننیبازار اوراق بهادار، داد و ستد مرا طبق مقررات قانون 

 اعتماد ه،یسرما بازار قیتعم و جانبههمه هتوسع منظوربه یمال نظام کی يازهاین

 يبرا ییمبنا ،یبه آن است. نظام مال رانگذاهیسرما و کنندگانمشارکت عموم

 يهابه حوزه نهیبه صورتبه یتا منابع مال هاستهیسرما هعادالن متیق نییتع

 بازار در که یناکخطر و عیشا میجرا از یکی. ابندی اختصاص ،ياقتصاد مختلف

 مشکل با را نوخاسته يبازارها که است »بازار در يدستکار« دهدیم رخ بورس

 نبودو  هیو رشد بازار سرما تکاملعدم  یاساسمسئله، از علل  نیو ا کندیم مواجه

 دهدیرخ م هیکه در بازار سرما يگرید عیبازارهاست. جرم شا نیبه ا یاعتماد عموم

 ازاطالعات  هئارااست.  »یبر اطالعات نهان یمتک معامله«و » اطالعات ارائهعدم «

از نظر  )1کننده است: از دو جهت تعیین ،شده در بورسهاي پذیرفتهشرکت يسو

رعایت اصل  )2 ؛اوراق بهادار خاص همعامل هدربارگذاران ثیر آن بر تصمیم سرمایهأت

موقع از اطالعات به هاستفاد هنیزمدر  گذارانتمام سرمایه درمورد عدالت و برابري

دسترسی  آمد،عادالنه و کار هسرماییکی از اوصاف بازار  ،ها. بدون تردیدشرکتمالی 

توان نمی این شرط تحققدون ب وبه اطالعات مالی است  ش،سهامداران موقعبه

 ران،یکشور ا هسرمایگذشته، در بازار  يهاسال یطداشت.  انتظارمنصفانه  يبازار

قانونی وجود داشت که ناشی  خأل »هاعدم افشاي اطالعات توسط شرکت«نسبت به 

 هتهیرا به  نیلمسئو مسئله، نیحقوقی و کیفري بود. ا اجراينتضمااز فقدان 

قانون بازار اوراق «با عنوان  ،84در آذر ماه سال  اًداد که نهایت سوقچارچوبی 

رسید. اهمیت  نگهبانشوراي  تأییدبه تصویب مجلس شوراي اسالمی و  »بهادار

بود که یک فصل از قانون را به خود  ییجا تا افشاي اطالعات توسط ناشران

رسانی و بیان مسئولیت اطالع هنحوفصل،  کی درکه  صورتنیدب. اختصاص داد

شرح داده شد و در فصل  ،رسانیاطالع سازيِسازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف

 هییقضا قوه پژوهشگاه 1.دیگردبیان  ،عدم اجراي وظایف کیفريِ اجرايضمانت ر،دیگ

  

 49 همـاد  2، بنـد  نمودهعدم افشاي اطالعات مهم را ذکر  کیفريِ اجرايضمانتیکی از مواد قانونی که  .1

در بـازار سـرمایه،    هسـت. بایـد توجـه داشـت     مـورد بحـث نیـز    هپرونـد قانون مزبور است که موضوع 
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 ییآشنا عدم و بهادار، اوراق و بورس با مرتبط میجرا یتازگ و تیاهمبه  توجهبا 

 نیا با آنها ییآشنا رورتبازار و ض نیا همجرمان نیاوعن با وکالء و قضات از ياریبس

 توسعهو نقش آن در  رانیا هیسرمابازار  یفیو ک یکمگسترش  زیو ن موضوعات

 نییتب و لیتحل يبرا ،27/3/92 خیدر تار يرأنقد  تیبا محور ياجلسه ،ياقتصاد

  .است نموده برگزار تهران قضات آموزش مرکز درموضوع،  نیجوانب مختلف ا

  : يبدو يرأ هصادرکنند یقاض ،یفضلعل دکتر

  آن اهمیت و بهادار اوراق بازار درباره مقدماتی بیان

 ؛یدولتـ  بخـش ) الفکرده است:  میاقتصاد را به سه بخش تقس ،یاساس قانون

 ،یکـه تعـاون   دیـ د میخـواه  یدقتـ انـدك  با 2.یتعاون بخش )ج ؛یبخش خصوص )ب

  

بایـد فرصـت    ،و داراي ارزش و تبعات مالی اسـت و نهـاد نـاظر    شودمیمغز بازار شناخته  »اطالعات«

را یک بازار عادالنه، بورس بازار  فعاالن بازار فراهم نماید. براي اینکه بتوان ههمبرابري اطالعات را براي 

هـا  یکسـانی بـه اطالعـات شـرکت     صـورت به فعاالن بازار ۀالزم است هم منصفانه و شفاف معرفی کرد

مبتنی بر اطالعاتی باشد که از کانال رسمی براي باید  و داد و ستد اوراق بهادار دسترسی داشته باشند

و تعیـین مجـازات   » از اطالعات نهانی استفادهوءس«انگاري منتشر شده است. آنچه موجب جرم ،عموم

مرتکب  دارندگانِ اطالعات (به عنوان یک امانت)خیانت در امانتی است که  سو،، از یکشودمیکیفري 

، اطالعـات از  نداشـتن  آگـاهی  سـبب اضرار به سایر فعاالن بازار است که به  ،دیگر سويو از  شوند،می

از  اسـتفاده وءساند. ضمن اینکه قیمت پایین نموده آن، با و یا فروشِ ،قیمت باال بااقدام به خرید سهم 

شرایط  کند و اعتقاد به سالمت و صحترا به بازار سلب می دیگراناطالعات نهانی، اعتماد و اطمینان 

  . نمایدمی دارخدشه را داد و ستد

  بخش  سه  پایۀ بر  ایران،  اسالمی جمهوري  اقتصادي  نظام: ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 44  اصل .2

 صنایع  کلیۀ  شامل دولتی،  بخش.  است استوار  صحیح و  منظم  ریزي برنامه با  خصوصی، و  تعاونی ، دولتی

  هاي شبکه و سدها نیرو،  تأمین ، بیمه ، بانکداري ، بزرگ  معادن ، خارجی بازرگانیِ مادر، صنایع ، بزرگ

 مانند و  آهن راه و  راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی ، تلفن و  تلگراف و  پست ، تلویزیون و رادیو ، رسانیآب  بزرگ

 از  قسمت  آن  شامل  خصوصی  بخش.  است  دولت اختیار در و  عمومی  مالکیت  صورت  به  که  اینهاست

  تعاونی و  دولتی  اقتصادي،  هايفعالیت مکملِ  که شود می  خدمات و  تجارت ، صنعت ، دامداري ، کشاورزي

  قوانین  محدودة از و باشد  مطابق  فصل،  این دیگر  اصول با  که  جایی تا بخش  سه  این در  مالکیت.  است

  حمایت مورد نشود،  جامعه  زیان  مایۀ و گردد کشور  اقتصادي  توسعۀ و رشد  موجب و نشود  خارج  اسالم

  .کند می  معین  قانون را  بخش  سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط،  تفصیل.  است  اسالمی  جمهوري  قانون
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 . پس، قـانون اسـا  ستین يا است و قسمت جداگانه یاز همان بخش خصوص ییجز

  .یخصوص بخش و یدولت بخش: کرد یم بخش دو را اقتصاد دیبا یس

 بخـش  رایـ را مستقالً ذکر کـرده اسـت؟ ز   یبخش تعاون ،یچرا قانون اساس اما

 يگـذار  هیسرمااز نوع  یبخش خصوص ـ1: دانستهقسمت  دوبه  مفروضرا  یخصوص

از نـوع   یبخـش خصوصـ   ــ 2 ؛اسـت  نهـاده  نـام  »یخصوص بخش«را  آن که يفرد

 ،واقـع در. اسـت  نمـوده  ينامگـذار  »یتعـاون  بخش«را  آنکه  یجمع يگذار هیسرما

را  یجمعـ و  یگروهـ  يهـا  يو همکـار  یجمعـ  اقتصاد دسته خواهدیم یاساس قانون

  .ردیگ نظر در یخاص گاهیجا ،آن يبراکند و  یمستقالً بررس

دچـار خلـط    یاسـالم  انقـالب  از بعـد  ،يعـاد  نیانو قو ییاجرا نیمسئول البته

و تـالش   دانسـتند  »یشـرکت تعـاون  «را مرادف بـا   »یبخش تعاون«مبحث شدند و 

مفهوم  کهیدرحالاختصاص دهند؛  یتعاون يها را به شرکت یفراوان التیکردند تسه

  است. یتر از شرکت تعاون گسترده اریدر اقتصاد، بس یتعاون

 يهـا  شـرکت  باشـد،  صـاد مفهوم تعاون در اقت شگرِینما تواند یم که یشکل نیبهتر

 یشـکل  نیبهتر هم یبازرگان يها شرکت در و ؛یاونتع يها شرکت صرفاًنه  است یبازرگان

عـام،   یعام هستند. شرکت سـهام  یسهام يها شرکت کندیم انینما را تعاون مفهوم که

 ییبـه تنهـا   خـود  هیسرمابا  توانند یخُرد افراد مختلف ـ که نوعاً نم  يها هیاز اجتماع سرما

 خُـرد هسـتند   يهـا  هیسـرما  يکـه دارا  يافراد رایز ،شود یم لیتشک ـانجام دهند   يکار

را ندارنـد   يمولد اقتصاد خشدر ب شیخو هیسرما دادن قرار يبرا یکاف هنیهز ایتخصص 

 پـول  کردکـار  بر صرفاً ه،یسرما نیها با ا بانک و ،دنگذار یم عهیودبهها  بانک درآن را  گاهو 

  باشد.   يکه مولد اقتصاد ينه کار دشونیممتمرکز 

 عـام  یسـهام  يهـا  در شـرکت  ،یجمع يگذار هیسرماحالت  نیترمناسب پس

 ،کـالن  ياهیسرما به آن لیتبد زین وخُرد  يها هیسرما شدن جمع. شودیمشاهده م

 يگـذار  هـدف  کیـ بـا   کـه  دیـ آیم شماربه یجمع يگذارهیسرما يهاتیمز از یکی

  و اشتغال در سطح جامعه شوند. دیمنجر به تول ،يدرست اقتصاد تیریو مد حیصح

 اریبسـ  یاسالم اقتصاد هب ،يگذارهیسرما نوع نیاست که ا نیآن، ا گرید تیمز

  قـاً یدق کننـد  یمـ  افـت یدر خـود  هیسـرما که افراد از محل  يسود رایز ،است کینزد
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کـه   یالبته بـه شـرط   .است یآن شرکت سهام يتجار یواقع تیفعال زانیم براساس

مقطوع اسـت و   شانیکه نوعاً سودها ها بانک برعکس شود؛ تیرعا یدرست به ن،یقوان

  ربا هم دارد. هشبه یحت

 نظـر  ازعـام،   یسـهام  يهـا  در شـرکت  مـردم  مـوم ع يگـذار  هیسرما ن،یبنابرا

 گـذاران  هیسـرما  هیسـرما  نکـه یا يبـرا  تجـارت  ونقـان . دارد ییواال تیاهم ياقتصاد

 ردیـ قـرار نگ  رانیاز جانـب مـد   عییو تضـ  يتعـد در معرض  عام یسهام يها شرکت

  کرده است. نیتدو یجامع و مانع اریمقررات بس

 رانیمـد  بازداشـتن  يبـرا  یجامع مقررات يدارا تجارت، قانون یاصالح هحیال

 يدار در اموال شرکت، و الـزام آنهـا بـه حـداکثر امانـت      رمجازیاز تصرف غ ها شرکت

 که است ییجزامقررات  ياپاره متضمن نیهمچن ؛باشدیمشرکاء  هیسرمانسبت به 

کرده  يانگار شرکت، جرم هادارو  تیریمد يشرکت را در راستا رانیاَعمال مد یبرخ

و برخالف منافع  یشخص منافع يبرا خود اراتیاز اخت رانیاگر مد ال،مث يبرا ؛است

 معمـل، جـر   نیـ ا کننـد  میتنظ یرواقعیغ يها رازنامهت ای ندینما استفاده سوء شرکت

    1حقوق سهامدارانِ خُرد است. تیرعا منظوربه يانگار جرم نیا و شودیم محسوب

 یدائم شراکت يبه معنا شود یم میسه یشرکت در یکس یوقت گر،ید يسو از

 و يدابـ سهامدار  دیبا انحالل شرکت زمانکه تا  ستین گونهنیا و ستیندر آن  يو

حسوب ـمـ  یمـال  شـرکت دارد  کـیدر  فرد هر که یسهم. بماند یباق آن یشگیهم

و  دبفروشرا  شیسهم خو تواندیم سهامدار هر و است انتقال و نقل قابل که شودیم

و فـروش   دیـ خر مانند هیاول حالت در سهم فروشو  دی. خرندینما يداریخر گرانید

 انـاً یو فروشنده، و اح داریخر انیمو مذاکره  توافق براساس است که  يگریهر مال د

 هحـوز معـامالت در   داشتن  ضابطه ياما برا ،ردیگ یوساطت دالل و واسطه صورت م

 شده یطراح »سبور«به نام  یخاص يبازارها کشورها ههمو فروش سهام، در  دیخر

  سهام است. همبادلو فروش و  دیمحل خر یاختصاص صورتبه که

  

  به بعد. 243اصالحی قانون تجارت؛ مواد  هالیحبخش یازدهم  .1
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 قـانون  در که است یضوابط و طیشرا تیرعا مستلزم بورس، به ها شرکت ورود

داشته  »نامبا سهام« دیالزاماً با شوند یم بازارها نیا وارد که ییاه شرکت و است آمده

 آن از خارج اگر و »ردیبازار انجام گ نیدر هم صرفاًتمام معامالتشان، « دیباشند و با

  بازار ثبت گردد. هسامانبعداً در  نکهیمگر ا استو اعتبار  تیرسم فاقد شود انجام

 رضـه عبزرگ، کار  یبنگاه معامالت کی نعنوا است که به نیا مهم بازار بورس هدیفا

 کنـد  یم یاندهو مطمئن، سام درنم کامالً هویش کیبر سر سهام را با  یزن تقاضا و چانه و

ـ  فروشنده و داریخر و  مـت یرا بـا ق  شـان سـهام و بشناسـند،   ننـد یرا بب گریکـد ی نکـه آیب

 کـارگزار  بـه  و اسـت  سـهام  دیخر یمتقاض ،يفرد ال،مث يبرا. کنند یعرضه م يشنهادیپ

 مرا اعـال  اش يشنهادیپ متیو ق کندیآن را در سامانه ثبت م ،کارگزار و دینما یم مراجعه

 کـه یدرصـورت . کند یخود را اعالم م متیسهام است و ق فروشندههم،  يگری. ددینما یم

 هـزاران . هـر روزه،  شـود  یانجـام مـ   کیـ صـورت اتومات  معامله به کند یتالق ها متیق نیا

  .ردیگیم صورتدر بازار بورس  وهیش نیبه هم سهم فروش و دیخر و معامله

 يا املهمع هدربار ابتدا میباش مطمئن خود التاز معام نکهیا يبرا يعاد بازار در

 دیخراگر قصد  ال،مث طوربه. میآوریم دستبهرا  یاطالعات میده انجام میخواه یم که

 دارند یآگاه که یکسان از را الزم یفناطالعات  میکن یم یسع میرا داشته باش لیموبا

آن را  ،آنسـالمت   از نـان یاطمو پس از  م،ینیبیم را کاال خودسپس  ،مییکسب نما

  ،معامله در مذکور اوصاف نداشتن ایکاال  بودن وبیمعدر صورت  و. میکن یم يداریخر

 میدان یم مجاز را خود ،معامله در سیشدن تدل اعمال ای ،نشد مغبونصورت  در ای و

و فسخ معامله  میو ... به دادگاه مراجعه کن بیو غبن و ع سیتدل اریتا با استناد به خ

  1.مییرا درخواست نما

 نیـ همگـان، ا  ياقتصاد برا عرصهدر  یمعاوض عدالت نیتأم منظوربه مقنن اما

عـدالت   ،عدالت نیا نیدر صورت تأم وکرده است.  ینیب شیرا پ اراتیو خ داتیتمه

  

 همادطبق ». آن راجعه بهاحکام در خیارات و «با عنوان:  )1307مصوب ( قانون مدنی مبحث پنجم :کن  .1

خیار ، خیار تأخیر ثمن، خیار شرط، خیار حیوان ،خیار مجلسعبارتند از: » خیارات«، این قانون 396

  .خیار تخلف شرط، خیار تبعض صفقه، خیار تدلیس ،خیار عیب، خیار غبن، ف وصفرؤیت و تخلّ
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 داقلمعامالت بـه حـ   هحوزو اختالفات مردم در  شود یدر مملکت برقرار م ياقتصاد

  .گردد یم ياقتصاد تیامن نیتأممنجر به  سرانجامو  رسد یم

  بورس بازار در هاشرکت مالی اطالعات اهمیت و سهام ماهیت تبیین

ابتـدا   منظور نیا هبحاکم است؟  یتیچه وضع سهام معاملهدر  دید دیبا اکنون

آن را  میتـا بتـوان   است تیقابل رؤ یکیزیفمال  کی ایآ ست؟یچ» سهم« میبدان دیبا

 یابیسهم را ارزشـ  میتوان یو اصالً چگونه م م؟یینما یو بررس مینیبب دیخر هنگام در

  ؟میشومعامله مطمئن  یو از درست میکن

در  مشارکت سهامدار زانیم نشانگراست که  يکاغذ هبرگ کی ،سهم گفت دیبا

ـ  که است ياعتبار و يمجاز مال کی ،واقعدراست و  یشرکت سهام  بـه  شـباهت  یب

وجود دارد تا  یچه روش معامله شود یسهم اگر قرار باشد ،حال. ستین هم اسکناس

به حداقل  نیطرف انیمباشد و اختالفات  صونم... غبن و ،بیع ،سیمعامله از تدل نیا

  نگردد؟ مختل ياقتصاد تیامن و ثَبات ،تینهادربرسد و 

ـ  دارد ياعتبـار  یتیسـهم، مـاه   شد گفته که گونههمان  هنـد ینماو  ؛ینـ یع هن

 ن،یبنـابرا در اموال شـرکت اسـت.    سهامدار کی میرمستقیغ یمشاعمشارکت  زانیم

 را شـرکت  امـوال  ارزش و گردد یم نییسهم، مطابق با ارزش اموال شرکت تع ارزش

و  یفعل تیآن، موقع گذشته تیآن شرکت، وضع یمال اطالعات براساس توان یم هم

 دیـ با دآور دستهبسهم را  کیارزش  بتوان نکهیا يبراکرد.  یابیزآن ار هندیآاوضاع 

 یمـال  رزشا معـرّف هـر شـرکت،    ی. اطالعات مـال میآن را داشته باش یاطالعات مال

  سهام هر شرکت است. 

در  یجمعـ  يگـذار هیسـرما  تحقـق و  هیمردم به بـازار سـرما   مادجلب اعت منظوربه

 موقـع استاندارد، به ق،یمنظم، دق طور به ها شرکت یاطالعات مال اقتصاد، الزم است هعرص

 هعرصـ در  چنانکـه عموم مردم قـرار داده شـود؛    اریدر اخت ضیبدون تبع ترو از همه مهم

اطالعـات را داشـته    نیـ ا یخاصـ  هعداگر تنها  رایز ،است نوالم نیبه هم زین یبازار واقع

امـر   نیـ طال رو به کاهش اسـت و عمـوم مـردم از ا    متیبدانند که ق ال،مث يبراـ   باشند

بـه   يافـراد محـدود   تنهـا  که در آن دیآ یم وجودبه یرانت اطالعات کیباشند ـ   اطالع یب

  .رسد یم رمطلعیبه شهروندان غ کار نیا انیزو  رسند یم کالن يهاثروت
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 ،اسـت  ياز بـازار عـاد   شیب مراتببه بورس هحوزارزش اطالعات در  ن،یبنابرا

 نیاز بـاالتر  استوار است و اطالعـات  اطالعات بر بورس، بازار در کار ياساساً بنا رایز

  برخوردار است. تیاهم درجه

  بورس بازار در اطالعات رانت با مقابله اهمیت

 شدن يانحصار ازبا اعمال کنترل،  کند یقانونگذار تالش م ،یبازار واقع هصحن در

 يباز ها متیبا ق قمتفو اشخاصها و  که دالل شود امر نیا مانعو  آورد عملبه ممانعت

 نیضرورت چن یـعنی ؛دارد یضاعفـم تیاهم مسئله نیا زین بورس بازار در. کنند

 ییجزو  خُرد سهامدار ياعده بارهکیتا  است برابر نیچند بورس بازار در ییهاکنترل

 صورتاز محل اموال آنها (به گرید عدهرا از دست ندهند و در مقابل،  خود ییتمام دارا

 اطالعات به یدسترس و ها متیق با يباز قیطر از و ،ياقتصاد تیفعال بدون و ناعادالنه

 با رایز ،ابندین دست کالن يها ثروت به) است خاص يها رانت بر یمبتن که محرمانه

به بازار نخواهند داشت؛  ینانیاعتماد و اطم وجهچیه به مردم ،يا شائبه نیچن وجود

چون  ،روند یم شیپترس و اضطراب  بادر بازار سکه و ارز،  زین حاضر حال در نکهیکماا

در دست  بامطلع،  افراداست که  نیتصورشان بر ا و خبرندیب کامالً ندهیآ يرخدادها از

و از  برند یم نییرا باال و پا ها متیق ش،یخو حرفت و کسب سبببه بازارداشتن نبض 

  .ابندی یکالن دست م يها به ثروت یظرف مدت کوتاه ها متیق نوسان

 فیو از وظا گرددیجامعه م ياقتصاد تیامن شدن مختلباعث  مسئله نیا

منظور،  نیا هب. شدیاند يریآن تدب يو برا شودامر  نیا مانعقانونگذار است که 

 ما قانون نیرا مقرر کرده است. اول یداتیتمه کشورها ریسا همچون یرانیا مقنن

 ،قانون نیدر ا .باشدیم »)1345 مصوب(بورس اوراق بهادار  سیتأس«قانون 

 1،است شده گرفته درنظر یهاتیتخلفات، تنب یبعض يو برا هشد ینیب شیپ یمیجرا

  

کـارگزار بایـد   داشـت:  مقرر مـی  )1345تأسیس بورس اوراق بهادار (مصوب  قانون 26 همادبراي نمونه،  .1

انجام دهد و انجام معامله و  کند تعیین می و در تاریخی که دستوردهنده ،معامالت را در حدود شرایط

کـارگزاري کـه عمـداً شـرایط     د. بـه اطـالع دسـتوردهنده برسـان     را در اسرع وقـت   و تاریخ آن شرایط

یا تاریخ وقوع معامله را  ،معامله را به تأخیر اندازد شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به تعیین

سال و جبران خسارت محکـوم خواهـد   از دو ماه تا یک حبس تأدیبی به ،ندهدع اطال به دستوردهنده

هر کارگزاري که اوراق بهادار یـا وجـوهی را کـه بـراي     این قانون آمده بود:  27 هماد. همچنین در شد
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 ابزارعنوان  بهنداشت و  یبازدارندگ مزبور، قدرت قانونبود که  نیا تیواقع اما

 اریاخت در بازار نبض نکهیبه ا ياریبس افراد. شدینم محسوب يمندروین کنترل

و  .بودند مفتخرتخلف،  نیو به ا کردند یعلناً تخلف م یعنی ؛دندیبالیم آنهاست

 کار نیت به اـدس الًـعمو  آنهاست اراده تحت هامتیق نوسان بودند معتقد یحت

 نجایا و دیانجامیم خُرد سهامداران از يا عده شدن متضرر بهمسئله،  نیو ا .زدندیم

به  زین یو اعتماد عموم شدینم شاندیعا يزیچ یدرماندگو  یسرگشتگ جز که بود

 روانه نکهیا يجامردم به  يها هیسرما ن،یبنابرا .شتگیممخدوش  ه،یبازار سرما

 .ماندیم راکد اساساً ای رفت،یم رمولدیغ يها يگذار هیسرما سمت به گردد دیتول

 تعداد گر،ید يسو از. کردیم لیتحم جامعه کل بر را يانباریز جینتا مسئله، نیا

 قانونگذار ،مزبور لیدال هببنا  .بود شیبه سرعت در حال افزا زین بورس يها شرکت

 تنسب يدیجد کردیرو با را بهادار اوراق دیجد قانون 1384 سال در گشت ریگزان

 سیتأس» سازمان بورس و اوراق بهادار« با نام یسازمان و دینما بیتصو بورس به

 يو سازوکارها 1شودیو مستقل محسوب م یردولتیغ یعمومنهاد  کیکند که 

اموال و  عییاز تض يرینظارت بر بازار، و جلوگ ه،یبازار سرما تیریمد يرا برا ینینو

  .دینما فیتعر 2،کنند یبازار معامله م نیکه در ا یوق کسانحق

  

عمل او خیانت  ، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد سپرده شده است انجام معامله به وي

  .مزبور قانون 29و  28: مواد و نیز نک .گردد امانت محسوب می در

دستورهاي رسیده را  باشند و حق افشاي اسرار دستوردهندگان میمکلف به حفظ  ،کارگزاران :28 هماد

   .عمومی محکوم خواهند گردید قانون مجازات 138 مادة  در صورت تخلف به مجازات مقرر در .ندارند

خود را به ترتیبی  باشند که دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معامالت مکلف می ،کارگزاران: 29 هماد

از دو  ،به حبس تأدیبی ،تخلف نگاهداري نمایند و در صورت  تنظیم و شود تعیین می نامه که در آیین

  .شد  یکصد هزار ریال محکوم خواهند تا هزار ریال نقدي از ده جریمۀپرداخت  سال وماه تا یک

 ،بورس اوراق بهادار: بازاريدارد: مقرر می )1384 (مصوبقانون بازار اوراق بهادار  1ه مادبند سوم از  .1

طبق مقررات این  ،گرانکارگزاران و یا معامله در آن توسطبهادار  متشکل و خودانتظام است که اوراق

شود) در نامیده می »بورس« ،که از این پس(بورس اوراق بهادار د. گیرقانون، مورد داد و ستد قرار می

  .شودو اداره می قالب شرکت سهامی عام تأسیس

گذاران و با هیسرما حقوق از تیحما ي: در راستاداردیم مقرر بارهنیدر ا )1384(قانون بازار اوراق بهادار  2 هماد .2

سن نظارت بر ح منظوربهو  ،اوراق بهادار يآبازار شفاف، منصفانه و کار ۀتوسع و حفظ ،یدههدف سامان

  شود.یم لیتشک قانون، نیا در مندرج اراتیاخت و فیوظا ب،یقانون، شورا و سازمان با ترک نیا ياجرا
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  آن از ناشی متعدد سیراتف و بهادار اوراق بازار قانون در فراوان ابهامات وجود

 وجـود داشـت   )1384 مصوب(که در قانون بازار اوراق بهادار  یاشکال مهم اما

 اسـت یس هییقضـا  قـوه شـده بـود کـه     ییها آن، مصادف با سال بیبود که تصو نیا

 شـدت بهقوه،  وقت سیو رئ کرد یرا دنبال م یـیداز حبس و ییزدا رمــج بر یـمبتن

بـا   آن بیتصـو قانون بود که  نیا بد بختو از  کرد یم دیتأک نیاز قوان ییزدا جرم بر

 ــ  ییو توسعه قضـا  یحقوق در آن زمان، تالش معاونت .گشت متقارن ها سالهمان 

 نیعنـاو  المقـدور  یحت که بود نیا ـ داشت برعهده را حهیال نیا میتنظ تیمأمور که

 حـه یال نیـ ا سینو شیپ در که را يا مجرمانه نیعناو یعنی ندهد؛ توسعه را مجرمانه

شده بود، ادغام کردنـد و در   بیکه در مجلس تصو ییبا متن نها بود شده ینیب شیپ

 نیـ ا یـی جزاتـا بتواننـد تعـداد مـواد      نمودند انیبمختلف  يماده با بندها کیقالب 

عبارات  یدگیچیپموضوع، باعث ابهام و  نیادهند.  لیقانون را به دو تا سه مورد، تقل

 قانون نیا يعمل و اجرا صحنهکه در  دیگرد امر نیمنجر به ا سرانجامشد و  یقانون

  .میروبرو باش يمتعدد يِریبا ابهامات و مشکالت تفس

ـ ـ کـه    مقـام  يمسـعود دکتـر   رو شیپـ  يرأ نیـ ادر  ال،مث يبرا  68 شـعبه  سیرئ

 میکه ما برائت داد ییدر جا یعنی ؛کردندما را نقض  يرأبودند ـ در دو قسمت،  دنظریتجد

 نیـ و حکم برائت دادند. ا دنقض نمودن م،یکه ما محکوم کرد یتمسقمحکوم نمودند و در 

  قانون است. نیو برداشت متفاوت از مفاد ا ر،یاز اختالف در تفس یناش قهیسلاختالف

داده  نظـر  »اطالعات هارائاز  يخوددار«جرم  هدربار يبدو دادگاه مثال، طوربه

 ایـ  ؛»اسـت  یآنـ  جـرمِ «: اسـت  گفتـه  دنظریدتج اما» جرمِ مستمر است کی«است: 

 اعتقـاد  تیـ مجرم بـه  يدادگاه بـدو  ،»یبر اطالعات نهان یمبتن همعامل« بزهدرمورد 

 بداند جرم را عمل تا دانستینم مقنع چندان موجود در پرونده را ادله رایز نداشت،

 نیـ بـه ا  ،یاثبـات  ادله حسببرداشت و  یاز مفاد مواد قانون هک يریتفس بر بنا یعنی(

 کردیرو دنظر،یدادگاه تجد اما) گرددیکه عمل، جرم محسوب م دینرس ییاقناع قضا

که در  است یابهام و اجمال از یناش دگاه،ید تفاوت نیا آنکه قصودمداشت.  یمتفاوت

 در یگوناگون جلساتقانون،  نیا درخصوص است ستهیشالذا  ،دارد وجود مزبور قانون

آشکار گـردد.   شتریب مذکور قانون اتیتا جزئ شود لیتشک یعلم محافل و ها دانشگاه
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ـ ازاندارند.  ییآشنا قانون نیبا ا ما ییقضااز دستگاه  يا بخش عمده انهمتأسف  ،رونی

بـه   سـپس  شـوند  یمـ  یدگیرسـ  يدر مجتمع امور اقتصاد موضوع نیا با که ییها دهپرون

از قضـات   ياریبسـ  رایـ ز شـوند، یمـ با مشکل مواجـه   گردند یم ارسالکشور  یعال وانید

 هـا پرونـده  نیـ بـه ا  یسـنت  دگاهیـ و با همـان د  هستند ییآشناناقانون  نیبا ا یعالوانید

  وجود دارد. يریموضوعات، تفاوت چشمگ ریدر تفس لذا ،ندینما یم یدگیرس

 مثبـت آن، گـام   بیکـرد کـه تصـو    انکـار  توانینم قانون نیا نواقص رغم یعل

بوده اسـت. در هـر صـورت،     يگذار هیسرما تیامن ساختن فراهمدر جهت  قانونگذار

 یقحقـو  اتیـ اسـت و در ادب  دیـ کامالً جد آمده قانون نیا در که ینیعناو از ياریبس

 ایـ  مندرج در قانون تجـارت  نیعناو یبا برخ زیاز آنها ن یوجود نداشت و بعض سابق

  دارد.  یپوشانهم یقانون مجازات اسالم

  : دنظریتجد يرأ صادرکننده یقاض ،مقام يمسعود دکتر

  جدید اقتصادي جرایم از غیرمطلع و ایستا قضایی هروی از انتقاد

 میجرا ،ياقتصاد میجرا از مراداست.  ياقتصاد میبورس، از نوع جرا میجرا

مختلـف   يکشـورها  یصنعتو انقالب  يتحوالت اقتصاد لحاص که است یدرنم

 ،لامثـ  طـور بـه . باشد نادرست ،ياقتصاد میما به جرا یروندنگاه  دیهستند. شا

 دانسـت  دیـ امـا با  ؛ياقتصـاد » مفاسـد «مبارزه با  ییقضا: مجتمع شودیم گفته

هم مناسب  يبالطبع، اقدامات بعد شناخته نشود یدرستبه يجرم اقتصاد یوقت

  نخواهد بود.

 نیتـر  مهمدارند.  گریکدیبا  يادیتفاوت ز »ياقتصاد میجرا«و » فساد میجرا«

محقـق   کارکنـان دولـت   ای حکمرانان هدربار شترـیب ،یمال سادـفت که ـاس نـیاآن 

 نکهیا .ابدی یتحقق م و مصرف عیتوز د،یتول عرصهدر  ،ياقتصاد میجرا یول ،شودیم

 1کـار وکسـب  يفـر یحقـوق ک  هرمجموعـ یزرا مانند کشور فرانسـه،   ياقتصاد میجرا

  

انتشارات مؤسسه ( حقوق کیفري کسب و کارجعفري،  : امینکن در این خصوص اطالع بیشتربراي  .1

  ).1393شهردانش، چاپ اول، سال  حقوقیهاي مطالعات و پژوهش
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 هیـ عل یهـا و اقـدامات   آن را رقابـت  س،یو انگلـ  کـا یآمر يکشـورها  همچون ای میبدان

  1.است متفاوت ،میکن یتلق ياقتصاد تیساختار و امن

 بـه  رجـوع  بـا و  میهسـت  مواجه ایپو ییقضا هیرو با فقر نهیزم نیا در متأسفانه

 قصـود م .میینمـا  یمشـاهده مـ   )آنها آراء در(را  ییستایا ینوع ،کشور یعال وانید آراء

 شیپـ  جلـو بـه   روامـا هرچـه    بـود  اتریپو اریدر گذشته بس ما ییقضا يها هیرو آنکه

 هفاصـل  نیـ . اشـود یمـ  شتریو مجرمانه ب یاجتماع يامدهایآنها با پ هفاصل م،یرو یم

  به موضوعات مجرمانه است. یسنتمقاومت در نگاه  هجینت یزمان

 شیگشا« موضوع ،ياقتصاد امور مجتمع در 85و  84 يها نمونه، در سال يراب

 یعال وانید ییقضا ماتنزد مقا ییها پرونده نیچن یوقت. شد  مطرح »ياعتبارات اسناد

بود که به اقشار مختلف جامعـه   يخُرد يها مانند وام نگاهشان به آنها شد یم مطرح

 يرأ ،يو اعتبارات اسـناد  الملل نی. در آن زمان ـ که ما در مباحث تجارت ب دادند یم

 تهـسـ ینگر حیـت و صحـ ـدرس ياگونهبه هاروندهـپ نیا موضوع بهـ   میکرد یصادر م

 موضوعاتاز مسائل و  کشور یعال وانید ژهیوبه مراجع باالتر بودن دور نی. همشدینم

 دیگردموجب  تاًینهاشد که  تیو دور از واقع ینگاه سنت ینوع يریگشکلباعث  نینو

 زیـ ن اکنـون  هـم  و گـردد مطـرح   ياردیلیهزار م سه پروندهمانند  یکالن يها پرونده

 ینگاه سنت از مشکالت ما یکی ،نیمطرح است. بنابرا نهیزم نیا در يادیز يها پرونده

  است. لیاست که به چند دل ییقضا هیرودر  میجرا نیا به نسبت

   اقتصادي جرایم هايویژگی

 ،آنهاست عموضو بودن یفنو  یدگیچیپ ،ياقتصاد میجرا  مهم يهایژگیو از

آشنا  هاچشیپ نیبا ا دیبا ییو هم قضات و دستگاه قضا يلذا هم فعاالن اقتصاد

  

 يدکتـر  رسـاله ( آن از یناش يفریک تیمسئول و ياقتصاد جرم مقـام، يمسعود اسداهللا :نک .1

 اسـت یس ،پوريمهدو اعظم ؛)1392زمستان  ،يمطهر دیفقه و حقوق جزا، دانشگاه شه رشته

 زمسـتان  اول، چـاپ  زان،یانتشارات م :تهران( ياقتصاد يکاربزهدر قلمرو  یافتراق يفریک

انتشارات جنگـل، چـاپ   ( ،رانیا يفریک حقوق در ياقتصاد میجرانورزاد،  یمجتب ؛)1390

  .)1389اول، 



  121/  نشست نقد رأي: آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون ...گزارش 

از آنچه قرار  شیب یالزم را با سرعت يها آموزش دیمنظور، قضات با نیدبباشند. 

  .نندیبب فتد،یب اتفاق ندهیاست در آ

) 1392 مصوب( یمجازات اسالم دیقانون جد شود یممشاهده  زین امروزه

 زیآممقاومت و یسنت ینگاهمسائل  به نسبت همچنان قضات اماشده،  بیتصو

  .دارد وجود مشکل نیهم زین ياقتصاد میجرا يها پرونده در. دارند

 میجرا و ندهست یتصنع یمیجرا ،ياقتصاد میاست که جرا نیا گرید همسئل

هستند و  یتصنع م،یمتفاوتند. درست است که اکثر جرا یعیطب میبا جرا یتصنع

 اغلبکه نگاه  نجاستیمشکل ا یول آنهاست بودن يقراردادو  یاصل، بر تصنع

 برخوردار یچندان تیحساس از ،یتصنع میجرا به جامعه آحاد و ییقضا مقامات

 ال،مث يبرا. دهندیم نشان يادیز تیحساس یعیطب مینسبت به جرا اما ،ستین

 شودیم گفته یوقت کنیول حساس هستند عنفبهتجاوز  اینسبت به قتل  مردم

 بورس در ینهان طالعاتبر ا یمتک همعامل ایکرده  ياعتبار اسناد شیگشا یشخص

 معمو نگاه اساساً یعنی ؛دهدینم نشان خود از یچندانواکنش  است، داده انجام

  1.ستین زیبرانگتیحساس ،ياقتصاد میمردم به جرا

  بحث مورد هپروند در شدهمطرح اتهامات بیان

سـه جـرم مطـرح     زیـ ن پرونـده  نیا در. دارد وجود یتمتفاو میبورس، جرا هحوز در

 يخـوددار ــ  1: انـد  شرکت بوده رموظفیموظف و غ يآن هم، اعضا نیکه مرتکب شودیم

 (مصـوب  قانون اوراق بهـادار  49 هماد 2که در بند  اطالعات مهم به سازمان بورس هارائاز 

 نیـ ا موجـب بـه کـه   یهر شخص«آمده است:  بند نیبه آن اشاره شده است. در ا )1384

 ایـ مـدارك مهـم بـه سـازمان      ایـ از اطالعات، اسناد  یقسمت ایتمام  هارائقانون، مکلف به 

  

 حقوق حقوقی اشخاص جرایم شناختیجرم مطالعه نایینی، نژادادقص مجید :نک بیشتر اطالع براي. 1

 حقوق دانشکده شناسی، جرم و کیفري حقوق دکتري رساله( پیشگیري تا شناسیعلت از خصوصی؛

 گرایانهعوام کیفري هايپاسخ« مقدسی، محمدباقر و هافرجی محمد ؛)1393 تابستان بهشتی، شهید دانشگاه

 زیرنظر ،)جنایی علوم هايتازه مقاالت مجموعه( جنایی علوم لمعارفادائرة »اقتصادي مفاسد به

   .)1392 بهار نخست، چاپ میزان، انتشارات( دوم، کتاب ،ابرندآبادينجفی حسین علی
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 یبـر اطالعـات نهـان    یمتکـ  همعاملـ 2 ؛»کند يبورس مربوطه بوده و از انجام آن خوددار

کـه بـا    یهـر شخصـ  «قسـمت آمـده:    نیاست. در ا برده نامآن  از 46 ماده 2که در بند 

کـه نوعـاً    یـ اقدامات3 ؛»دیبه معامالت اوراق بهادار مبادرت نما ،یاستفاده از اطالعات نهان

ـ ا. گـردد  یم اغواءباعث  یبه نوع ای شود یم بازار در کننده گمراه يهرظا جادیمنجر به ا  نی

 اقـدامات  کـه  یشخصـ  هـر «: شده گفته و است شده ذکر 46 هماد 3در بند  زین موضوع

 يهـا  مـت یق ای هادار،ب اوراق معامالت روند از کننده گمراه يظاهر جادیا به منجر نوعاً ،يو

  .»اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود يغواا ایکاذب، و 

  مستمر؟ یا است آنی جرمی ،مهم اطالعات هارائ از خودداري

را  نیمتهمـ  هیـ کلمهم،  اطالعات هارائاز  ياتهام خوددار ثیاز ح يبدو دادگاه

از  یکـ ی همتوجـ ـ کـه    یبـر اطالعـات نهـان    یمتکـ  همعاملمحکوم کرد و در قسمت 

حکـم برائـت داد.    ،یمعـامالت  ياتهـام اغـوا   درخصـوص  زیـ شرکت بود ـ و ن  رانیمد

ــار ــام اول، با هدرب ــاته ــان دی ــود اذع ــه نم ــر ک ــا اکث ــورد   نی ــم، درم ــات مه اطالع

و  يریـ گ میتصـم  اطالعـات در  نیهاست که ا ترازنامه رییو تغ یمال يها صورتحساب

دارد. اسـتدالل دادگـاه    تیـ بـورس اهم  هحوز گذاران هیسرما همه يبرا يساز متیق

 نیـ بـود کـه ا   نیـ آن، تـرك فعـل اسـت) ا    ياتهام اول (که عنصر ماد هدربار يبدو

 ،دیـ آیمـ  حسـاب بـه  یآنـ  یبر ترك فعل بـوده و جرمـ   یمبتن نکهیا رغمیعلجرم، 

کـه   ردیـ گ دربـر  زیـ نرا  یرانیمـد  یحت شود یاستمرار باعث م نیو ا باشدیم مستمر

 يکـه حـاو   یپرونده، اطالعـات  نیدر ا .اند آمده کار يرو ،اطالعاتارائه  خیتارپس از 

 بـه  15/9/85 خیتـا تـار   سـت یبایمـ و  1بـوده  ماهـه شش دورهانیم يها صورتحساب

 .دیـ گرد ارائـه  6/4/86 خیتـار  در ،روزه 203 يریبا تـأخ  شد یاعالم م بورس سازمان

 اعـالم  31/5/85 خیتـار  تـا  سـت یبایمـ که  سهم هر يدرآمدها ینیب شیپ نیهمچن

  .است شده ارائه 29/11/85 روز در ،ریتأخ روز 119با  دیگرد یم

  

را طبق  هاي مالیصورت ناشر اوراق بهادار موظف است :)1384 (مصوب قانون بازار اوراق بهادار 42 هماد .1

 هاي اجراییو دستورالعمل ها نامهآییندهی مالی و  استانداردهاي حسابداري و گزارش مقررات قانونی،

  .شود، تهیه کندتوسط سازمان ابالغ می که
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 میتقـد  خیتـار  رایـ ز ،اسـت  1یجرم آن کیجرم،  نیا ،دنظریتجد دادگاه نظر به

  يبعد يها اطالعات ماه دیبا بگذرد مقرر خیتار دارد و اگر از تیدر آن موضوع اطالعات

 نهاد يفرد هعهدرا بر  فیتکل نیا توان یاما نم ،ارائه گردد )بعد ماه شش ای سه یعنی(

 میجرا ثردرآمده است. درست است که اک رهیمدأتیه تیبه عضو خیتار آن از پس که

 عهدهاست که بر  یقانون فیاز تکل یناش استمرار آنها یول هستند مستمر فعل، ترك

  .باشدیمزوج  هعهدامر بر  نیا 2،نفقه ترك در ال،مث يبراشده است.  نهادهاشخاص 

است که استمرار،  نیا رساند ياری استمرار امر در را ما دیبا که یمباحث از یکی

 ،. حالشود یبار م یاست که بر شخص واحد و خاص یقانون هفیوظو  فیاز تکل یناش

 قائلو اگر  .ترك فعل، استمرار دارد نیا گفت توانینمشخص  نیا تحول و رییتغ با

  .شد میخواهمواجه » اطالعات هارائدر  ریتأخ«به عنوان  یبا موضوع میباش استمراربه 

بـه آن اسـتناد    متهمـان  همـه اسـت کـه    يزیاطالعات، دسـتاو  هارائدر  ریتأخ

ـ با. میـ روزه، اطالعات را ارائـه داد  100 ریما با تأخ :که عترفندمو  کنند یم  گفـت  دی

 فـرد  یوقتـ  .اسـت  حاکم تیاست که در آن سرعت و شفاف يبازار کارآمد، بازار کی

در  گـذار  هیسـرما  اشـتباه باعـث   ارائـه ندهـد   مقـرر  موعـد  در را خود یمال طالعاتا

 رقابـل یغ يهـا  انیـ بـا ز  ،بـازار  بـه  دورپس از و دارهیسرماو  گرددیم خود محاسبات

  . شود یمروبرو  نشده،از اطالعات ارائه یناش یِنیب شیپ

  

مانند قتل.  ابد؛ییم ارتکاب زمان از یکوتاه مدت در ای زمان، از لحظه کی در که است یجرم ،یآن جرم .1

تحقـق   ،کوتـاه  در یـک لحظـه و مـدت    ،جرمی است که فعل یا ترك فعل ،اما جرم مستمر یا متمادي

، استمرار جرم ناشی از اراده و گرید انیباستمرار مادي در زمان است. به  ،تحقق آن ۀبلکه الزم ،نیافته

تکـرار   ،آن ةدهنـد جرم با تمام عناصـر تشـکیل   ،است که در هر لحظه اي گونهبهعزم مرتکب [بوده و] 

هاي رسمی مأموران  از لباس غیرمجاز ةشود. مثل استفاد تجدید می لحظههر  ،نیت فاعل شود و سوء می

و توقیـف یـا    ؛)قانون مجـازات اسـالمی   556 همادموضوع ( ها یا سایر امتیازات ها، مدال نظامی یا نشان

که به صورت  .)ق. م.ا همادموضوع ( یا اخفاي مال مسروقه .)ق.م.ا 583 همادموضوع ( قانونیغیرحبس 

  باشد. که به صورت ترك فعل می .)ق. م.ا 664 همادموضوع (فعل مثبت هستند و نیز ترك انفاق 

در صورت  زن خود را ۀنفق ،مالیهرکس با داشتن استطاعت  ):1375مصوب (تعزیرات قانون  642 هماد .2

 ،روزرا از سه ماه و یک او ،دادگاه امتناع نماید النفقهسایر اشخاص واجب ۀنفق یۀتأداز  یا ،تمکین ندهد

  .نمایدحبس محکوم می به تا پنج ماه
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  تجدیدنظر دادگاه دیدگاه از مهم، اطالعات هارائ از خودداري جرم بودن آنی

مسـتمر   میبا ترك نفقه و جرا ،اطالعات ارائه از يخوددارجرم  رسد یم نظر به

انجـام   در زمان مقـرر  اطالعات هارائمتفاوت باشد. اگر  1)یتصرف عدوان مانند( گرید

بـه   یکمکـ  توانـد  ینمـ  افـراد  رییتغ ای يبعد يرهایواقع شده است و تأخ جرم نشود

کار  يرو موردنظر خیتاربعد از  که را یرانیمد لذا ،دینما جرم نیا دانستن ياستمرار

 )رموظـف یغ چـه  و موظـف  چـه ( رهیمـد أتیه تیبعد به عضو هاماه یعنی ـ اندآمده

امر  نیبد قائلو  میرا نقض نمود يدادگاه بدو يرأ وتبرئه  ،اتهام نیا از ـ) انددرآمده

را کـه بعـد از    يافـراد  مینتواینم ما و ستین ياستمرار یجرم جرم، نیا«که  میبود

  .»میمجرم بدان اند،درآمده رهیمد أتیه تاطالعات، به سم ارائه خیتار

افـراد در   یو گمراهـ  ءغـوا اکـه نوعـاً باعـث     یاقـدامات ( يرأاز  یقسمت با ارتباط در

 هافـاد  »اقـدامات « واژه نکهیا کنم اذعان دیبا میداد قرار دییتأ مورد که) شودیمعامالت م

نـاظر بـه    ،اقـدامات اسـتادان،   یبرخ باور به بنا. هستترك فعل، اختالف  ای کندیفعل م

اکتفا کـرد و قـدر    قنیمتبه قدر  دیبا رایز باشد،یماست و ترك فعل از آن خارج » فعل«

را هـم  » ترك فعل« معتقدند گرید ياعدهاما  ،نه ترك فعل فعل است زیاقدامات ن قنیمت

ـ با فـرد  یعنی باشد؛ فعل به مسبوق که یفعل ترك البته ؛ردیگیدربرم  انجـام  را یفعلـ  دی

  .شودیم ياعده یگمراهباعث  او اقدام نیا و است دادهن انجام اما داده،یم

به قصـد   اندانجام داده نیکه متهم یاقدامات دیرسیبه نظر نم حاضر هپروند در

) رانیمـد  ییجابجـا ( یتیریمـد  راتییـ تغ از یناش ،مباحث شتریافراد باشد و ب يغواا

) گـران ید نمودن گمراه( يهدف واحد مینتوانست بارهنیدرا نکهیاست. مقصود ا بوده

 کـرده  مبـادرت  لـه به انجام معام نفر بود که با اطالعاتش کیو تنها  میینما احراز را

رکـن   شـتر یب مـا  اسـتناد  هرچند م؛یرفتیپذ را يوبد دادگاه نظر قسمت، نیا در. بود

اطالعـات انجـام شـده     هارائاز  يخوددار عملِ رایز ،آن يمادتا رکن  جرم بود یروان

در  يقصـد و عمـد   ن،یمجموع متهم ،یرکن روان ثیاز ح دیرسیبه نظر م یبود، ول

  نداشته باشند. اغواء با ارتباط

  

  .ریغ امالك و منازل حرمت هتک ،وششم ستیب فصل )،1375(مصوب  راتیتعز قانون 697 -  690 مواد:  نک .1
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  بورس بازار در آن دارندگان و نهانی اطالعات ماهیت

ـ ابتـدا با  ،یبر اطالعات نهـان  یمتک همعاملقسمت  در  یسـت یچ درخصـوص  دی

 يامحرمانـه و  مهـم  اطالعات ،ینهاناطالعات  نکهیا آن و گفت سخن ینهان اطالعات

 داشـته  يگذارهیسرما و هامتیق بر ياکه قابل افشاء نباشد و اثر قابل مالحظه ستا

بازار بورس و اوراق بهادار است  معامالتآن،  قلمروکه  یارزشبااطالعات  یعنی ؛باشد

  1.دارد تیاهم زیآن ن یو منبع اطالعات

در قانون ذکر شده، دو دسته است: الف)  که گونهآن ،یاطالعات نهان منبع

 1 هتبصرکه در  هیثانو ینهان اطالعات دارندگان) ب ؛هیاول یدارندگان اطالعات نهان

بازرسان و  ال،مث يبرا 2.قانون بازار اوراق بهادار به آنها اشاره شده است 46 ماده

و  ،یاطالعات مال هیکلو  هاصورتحساب از هکهستند  یفرضاً کسان رهیمدأتیه ياعضا

است؛  هیافراد، ثانو یاما اطالعات برخ ،هستندمطلع  وفعل و انفعاالت شرکت آگاه 

حضور  ياممکن است در جلسه ال،مث طوربه. ابندییم دست آنها به یتصادف یعنی

  باشد. یارتباط رهیمدأتیه يآنها و اعضا انیم ایو آگاه شوند؛  ابندی

عضو  نیداشت. ا یآگاه از اطالعات شرکت از متهمان یکی زین پرونده نیا در

مبادرت کرده  معامله انجام به شرکت، یواقع عاتاطال ياختفا هدوردر  رهیمدأتیه

  

دارد: در تعریف اطالعات نهانی چنین بیان می )1384(مصوب  بازار اوراق بهاداریک قانون  هماد 32بند  .1

یا  به اوراق بهادار، معامالت ،غیرمستقیممستقیم و یا  که بطور ،نشده براي عمومهرگونه اطالعات افشاء

گذاران براي معامله اوراق و یا تصمیم سرمایه شود و در صورت انتشار بر قیمتناشر آن مربوط می

  .گذاردبهادار مربوط تأثیر می

  د:شونبه عنوان اشخاص داراي اطالعات نهانی شرکت شناخته می اشخاص زیر :1 هتبصر .2

  ؛و معاونان آنان عاملعامل، مدیرهیأتمدیره،  شامل اعضاي هیأت ،مدیران شرکت. الف 

  ت؛رسان و وکالي شرکبازرسان، مشاوران، حسابداران، حساب .ب 

سهام شرکت را در  بیش از ده درصد یا به همراه افراد تحت تکفل خود سهامدارانی که به تنهایی و .ج 

  ؛یا نمایندگان آنان ،اختیار دارند

 اقلحـد که مالک ر هاي مادربط یا نمایندگان شرکت و مدیران ذيمدیره  و اعضاي هیأت عاملمدیر .د 

  ؛پذیر باشندشرکت سرمایه مدیره هیأتعضو در  %) سهام یا داراي حد اقل یک10ده درصد (

  .دسترسی دارند سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی .ه 
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 یمال يها صورتحساب راتیینوسانات و تغ ازجمله اطالعات از يابه پاره يو یعنی ؛بود

 نیا سازمان، آن تا دادیآنها را به سازمان بورس ارائه م یستیبایمو  بود افتهیدست 

 يگذارهیسرما خواهندیم که یکسان و گذارانهیسرما تمام اریاخت در را اطالعات

مبادرت  ، ـاطالعات  ياخفا زمانـ  9/7/85و  22/6/85 خیکنند، قرار دهد. او در تار

بود. به  الیر 1716 بود فروخته که یسهم هر نیانگیم وبه انجام معامله کرده بود 

 الیر 1716 که یسهم انهم متیق شودیبازمسازمان بورس  نماد نکهیمحض ا

ارزش  گرددیم ارائه یواقع اطالعات یقتو رایز ،ابدییتنزل م الیر 534به  بود فروخته

استفاده کرده  اطالعات ياز اخفا شخص نیا ،درواقع. شودیسهام مشخص م یاصل

 2700 که ـ متیق اوج در را سهام نیا توانستم یمن م«بود که  نیا هم يو دفاع. بود

  .»فروختم متیق افولکار را نکردم و در زمان  نیا ماا بفروشم ـ بود الیر

  نهانی اطالعات بر متکی همعامل جرم بودن مطلق

بر  یمبتن ،یبورس میاساساً جرا ایآ: است که نیا مطروحه ؤاالتساز  یکی

اما  اثبات گردد دیبا ضرر آن ،ضرر بر بودن یمبتنصورت  درخطر؟  ایضرر هستند 

 بر یمبتن ياقتصاد میجرا از ياریاتفاقاً بس که ـخطر  بر بودن یمبتن صورت در

سود کرده است.  ای ضرر ،شخص که مینباش امر نیا یپ در شودیباعث م ـ خطرند

 یمتک معاملهکه  عاملریمد چون یشخصکه  است نیفرض بر ا زینجرم  نیدر ا

 ؛باز هم جرم واقع شده است اگر متضرر شود یحت کندیم ینهان اطالعات بر

 فرد ایو چه منجر به ضرر خود  شود ثالث شخص ایچه منجر به نفع خود  یعنی

  است. وستهیبه وقوع پ جرم هم باز ،ثالث

 اوج در توانستیمتهم م درست است که میمتوجه شد پرونده همالحظ با

 نیهم به و داشت يشتریب رشد انتظار اما د،ینما معامله) الیر 2700( متیق

 فتاو مواجهه با  پس از گذشت زمان یول ،معامله نکرده است زمان آن در سبب

 نبودسهام را فروخته است و از  ر،شتیب انیاز ز يریجلوگ منظورهبارزش سهام، 

که پس از  مسئله نیو ا .استفاده نموده زین و منطبق با واقع حیصح اطالعات

آن  انگریکرده، ب دایتنزل پ الیر 534به  1716ارزش سهام از  ،یمدت کوتاه

استفاده  یاز زمان و اطالعات نهان اختفاء، شخص مذکور هدور نیاست که در ا
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 يدارا یشخص نیچن نکهیا فرض با یعنی است؛ شده محرز زین او تینکرده و سوء

او،  تیسوءن باشدیم یفعل و انفعاالت مال هیکلو  هاحسابصورتچون  یاطالعات

  هم نکرده است. یدفاع نکهیکماا شود؛یمحرز م

ینیبشیپ ينقد ياست که جزاها نیا یبورس میجرا معضالتاز  یکی البته

قابل احراز  غلبا که است شده فیتعر يرییامعدر آن قانون، براساس  شده

به صورت  ها مجازات ،ياقتصاد میمورد و اکثر جرا نیدر ا که معنا بدان ؛ستندین

 میدر جرا کنیولاست،  شده ینیبشیپ 1،ینسب ينقد يآن هم جزا ،ينقد يجزا

که اساساً قابل  2شده کولوـم يواردـبه م يدـنق يزاـج زانیـم نیـیتع ،یورسـب

   .ستیاحراز ن

  : دانشگاه تهران یعلم أتیه عضو ،مندبهره دکتر

کـه   یاتانتقاد اناًیهم اح و گردد انیب آن مثبت نکات دیبا هم ،يرأ کینقد  در

و چـه در   يبـدو  مرحلهچه در  ،صادرشده يرأ دو هر من نظر به. شودیوارد م بدان

 یاسـتدالل محکمـ   يهـم دارا  رایز ،رندیقضات قرار گ يالگو دیبا ،دنظریتجد مرحله

 نیـ شده اسـت. در ا  مطرح یخوببه آنهادر  نیطرف اتیعو هم اظهارات و دفا هستند

و  یدعوا (هم شـاک  نیشاهد استدالل طرف وضوحبه ،يدادگاه بدو يرأآراء، خصوصاً 

در اسـتحکام آن مـؤثر باشـد و باعـث      توانـد یم امر نیا که میهست) عنهیمشتکهم 

 رایـ ز ،هـد د انجـام  را کـار  نیـ ا یدرسـت بـه  دیرا نقد نما يرأبخواهد  که یکسشود 

 ابـاء  يرأ یمبـان بـه   پرداختن از منگرفته است.  قرار او اریاختدر  یاطالعات واضح

  .مینما یصادرشده را بررس يرأمربوط به  مطالباست که  نیبر ا امیسع و کنمیم

  

» جزاي نقـدي نسـبی  «مقام تعریف  در) 1352 ماه مصوب خرداد(عمومی قانون جزاي  13 هماد .1

 ،مبناي خاص قـانونی  یا براساس واحد ،آن که میزان آنست جزاي نقدي نسبیداشت:  بیان می

باید به میزان دو برابر منافع حاصل از  ديدارد: جزاي نقبیان می . مثالً قانونگردد میاحتساب 

  ارتکاب جرم باشد.

دارد: نسـبی تعیـین کـرده و بیـان مـی      طـور بهمجازات جزاي نقدي را  قانون بازار اوراق بهادار 49 هماد .2

سـه برابـر سـود     معـادل یـک تـا    ،یا جزاي نقـدي  ،ماهماه تا ششبه حبس تعزیري از یک زیراشخاص 

  .یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد نشدهمتحمل یا زیان ،آمدهبدست
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وجـود دارد کـه در    یپرونـده، سـه عنـوان اتهـام     نیـ در ا شد اشاره که گونههمان

 تیکومـمحـ  بـه  اآنهـ  از یکـ ی و رددـگیجر به برائت مـها منـدو مورد از آن ،يبدو همرحل

و  دشـو یمـ  لیتبـد  تیـ بـه محکوم  هـا برائـت  زا یکـ ی دنظر،یـ تجد مرحله. در انجامدیم

  .نقض ،ياعده مورددر همو  گرددیم دییتأاشخاص  یبرخ درموردهم  ،تیمجرم

 در منـدرج  ابهامـات از  یکی. کنمیم اشاره يبدو يرأدر  موجود نکاتبه  ابتدا

ـ . ااز سـازمان بـورس   اسـت  یقـول  نقلظاهراً  که 3 صفحه در است یبارتع ،يرأ  نی

وجـود   ضـرورت با وصف عدم «شرح است:  نیدب 4 صفحهو  مزبور صفحهجمله، در 

. »انـد داشـته  زیـ ن تیبـزه، سـوءن   نیـ معنونه...، در ارتکاب ا بزهتحقق  يبرا تیسوءن

 شـرط در صـورت   ی. حتـ ستین شرط تیسوءن که است نیا مذکور جمله از مقصود

 سـت؟ یچ »تیسـوءن « منظور از دانست دیبا حال، .دارد وجود تیسوءن همباز  ،بودن

وجـود دارد و   فعـل  تركعمد در  یعنیعام،  تیسوءن باشد مطلق و يعمد جرم، اگر

 نیـ مـذکور در ا  تیمگر آنکه از سوءن خواهد یخاص هم نم تیسوءن ستین دیمق گرا

نظر  بارهنیو درا .میندار یدر نظر بوده باشد که ما از آن اطالع يگرید يبخش، معنا

  مغتنم خواهد بود.  یدکتر فضلعل

  : يبدو يرأ صادرکننده یقاض ،یفضلعل دکتر

  .است بوده خاص تیسوءن ،تیناز سوء منظورمن  دهیعق به

  : دانشگاه تهران  یعلم أتیه عضو ،مندبهره دکتر

 یموجب گمراه نعدم ذکر آ رایز ،شدیم حیتصر هیقض نیا به بود بهتر پس

  .گرددیخواننده م

 بـر  بهـادار،  اوراق قـانون  49 همـاد  در ها مجازات بودن تخییري داللت دمـع

  جرم بودنمقید

 متهمـان  يوکـال . است آمده يبدو يرأاست که در  یاستدالل دییتأدر  گرید هنکت

 1است يرییقانون اوراق بهادار آمده، تخ 49 همادکه در  یچون مجازات: «اندکرده استدالل

  

 ينقد يجزا ایماه ماه تا ششکی از يریتعز حبس به ری:  اشخاص زدیگویم نیقانون مزبور چن 49 ماده .1

  محکوم خواهند شد. ،هر دو مجازات ای نشدهمتحمل انیز ای ،سه برابر سود بدست آمده تا کی معادل
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 انیـ ز ایـ  آمـده، دسـت تا سه برابر سـود بـه   کیمعادل  دیگفته شده: با ينقد يو در جزا

 حاصـل  يسـود  دیـ با یعنی ؛»است دیمق جرم، نیا شودیم تنباطاس باشد، نشدهمتحمل

قسـمت،   نیـ در ا .شـود یجرم محقق نمـ  نباشد نیچن اگر و نگردد متحمل ینایز ای شود

 اسـت  يرییتخ صورتبه یمجازات قانون نکهیا«: انداستدالل کرده یدرستبه يدادگاه بدو

 یتوجه نشده،متحمل انیز و آمدهدستبه سود به مجازات، نییتع در لزوماً دهدینشان م

 انیـ ز ایـ  آمـده دسـت بـه  سـود  دنیدبه  يازین میکنحبس را مقرر  میو اگر بخواه میندار

  است.  حیصح نجایدر ا ،يکه استدالل دادگاه بدو »میندار نشدهمتحمل

  نهانی اطالعات ارائه از خودداري جرم بودن مستمر یا آنی بررسی

واقع  دنظریو تجد يدادگاه بدو دو هر يریگمیتصم يکه مبنا یبحث مهم ماا

  اطالعات است. هارائاز  يخوددار یعنی یجرم ارتکاب بودن مستمر ای یشده، آن

جـرم   بـودن  مسـتمر بـه   معتقـد  یاز آن است که قاض یحاک ،يبدو يرأ مفاد

 دیـ شـده اسـت. با   حیجرم، تصر بودن یآنبه  دنظریتجد يرأدر  کهیدرحال ؛باشدیم

 میو هـم جـرا   شـد  متصـور  را یآنـ  میجـرا  تـوان یم مترك فعل، ه میدر جرا میبگو

ماننـد   یمنـوال اسـت. جرمـ    نیدب تیوضع زین یفعل میدر جرا نکهیاکمامستمر را؛ 

 د؛یآیم حساببه یآن یترك فعل و جرم ینوع »یاجتوسط فرد ن قیعدم نجات غر«

 ،جرم محقق شده است کی کند اباء قیغرنجات  از ،یفرد ناج نکهیا محض به یعنی

ـ  داشت نخواهد ادامه و نبوده مستمر آن، ندیفرا اما » تـرك انفـاق  «در جـرم   کنیول

 کی یعنیاست؛  شدن تکراردر حال  جرم به همسرش نفقه نپردازد شوهر کهیمادام

 يخـوددار «اما جـرم   ،دارد ادامه زمان طول در و است وستهیپ وقوع بهجرم مستمر 

  دارد؟ یچه وضع» از ارائه اطالعات

 نهـاده اشخاص  هعهدبر  که قانونگذار یفیجرم، به تکل نیا بودن یآن ای مستمر

 اطالعات هستند هارائمکلف به  بهادار اوراق ناشران قانون، در فرضاً. گرددیبازم است

  .اندشده جرم مرتکب ،صورت نیا ریغ در

 کیـ ناشران اوراق بهـادار، بـه    یقانون فیتکل نیا ای: آکه نجاستیا سؤال حال،

 گرددیم ساقط آنها از فیتکل مان،ز آن يانقضا از بعد و شودیزمان خاص محدود م

جرم، مستمر خواهد بـود   ،ادامه داشته باشد فیاگر تکل رایادامه دارد؟ ز فیآن تکل ای
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 وقـوع  الجـرم، در حـ   کننـد یم ياطالعات خوددار هارائاشخاص از  نیا کهیمادامو 

 ،اطالعـات  ارائـه  زمـان  یعنـ یاست؛  يآن خوددار انیاز پا زین زمان مرور مبدأ. است

  .باشدیممبدأ مرور زمان 

زمـان   کیـ مربـوط بـه    صـرفاً  ای است مستمر یفیتکل واقعاً ف،یتکل آن ایآ اما

آن زمـان،   گذشـت و بعـد از   شـود یواقع مـ  یزمان نقطه کیدر  ایآ باشد؟یم خاص

اسـت و اگـر    دارمستمر و ادامـه  ،یقانون فیتکل نیا رسدیم نظر به گردد؟یساقط م

 نسـبت بـه آن   نـد یدرآ رهیمـد أتیـ ه تیآن زمان، به عضـو  يبعد از انقضا یاشخاص

  ست؟یامر چ نیا لیاما دل ،مکلف خواهند بود

 ي)، اعضا1/1/1388که قرار است اطالعات ارائه شود (مثالً  يدر روز دیکن فرض

بازداشت،  ایدر حبس  ال،مث يبرانباشند.  آن هارائقادر به  ،یهموج لیبه دال رهیمدأتیه

و  ،موجهبعد از رفع عذر  ایاما آ نباشند، اطالعات ارائه به قادرباشند و  يماریب در یحت ای

 فیتکل اگر نکهیا قصودم گردد؟یساقط م یقانون فیتکل نیاطالعات، ا هارائبر  ییتوانا

  جرم خواهد بود. نیا بودن مستمرنشانگر  نشود ساقط یقانون

  امانت در خیانت جرم بودن مستمر یا آنی

 کـه  یعبـارت . کـرد  مشـاهده  زیـ ن» فعـل « میدر جـرا  تـوان یموضوع را م نیا 

کشـور   یعـال وانیـ اسـت کـه د   ییرأ کنندیغالباً به آن اشاره و استناد م حقوقدانان

در امانـت در   انـت یخ جـرم  اسـت  تقدمع ودر امانت صادر کرده  انتیجرم خ درباره

 سـتم، ین همداسـتان  بارهنیادر من اما ،بوده مستمرریغ و یآن یصور آن، جرم یتمام

جـرم ممکـن    دهـد یمـ  انجـام  امانت رد انتیخ در فرد که يرفتار نوع به بسته رایز

  مستمر باشد. ای یاست آن

کـه   1اسـت  کـرده  ذکـر  امانت در انتیخ تحقق يبرا را رفتار نوع چهار مقنن،

 ایـ تصـاحب، تلـف،    ماننـد  افتـد؛ یاتفاق مـ  کوتاه ای یآن یزمانمدتاز آنها در  یبرخ

  

هایی از قبیل سفته یا نوشته منقولغیرهرگاه اموال منقول یا  :)1375مصوب (قانون تعزیرات  674 هماد .1

اجرت  جرت یا بیعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براي وکالت یا هر کار با اُبه ،قبض و نظایر آن چک و و

مصـرف معینـی برسـد و     یا بـه  بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود این بر بنابه کسی داده شده و 
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 ،سـت یزمان وقوع آنها ن نییدر تع یهستند و مشکل یآن یمیجرا نهایا .کردن مفقود

 يفـرد  ال،مثـ  طوربهدر طول زمان استمرار داشته باشد.  تواندیم اما رفتار استعمال

از تهـران بـه    سـت، ین آن استفادهبه  مجازنزد او به امانت است و  يگرید نیماش که

 در انـت یخ جرم بمرتک مسافرت، در طول فرد نیا ایآ. کندیسمت مشهد حرکت م

 رمجـاز یغ دنـیـ پوش جـرم  دـماننـ  نجـا یدر ا دانسـت  دیبا ر؟یخ ای است شده امانت

  است. و تکرار اتیح دیدر هر لحظه از زمان، در حال تجد رمج ،یرسم يهالباس

ـ  از خـودداري  جـرم  بـودن  مسـتمر  درخصـوص  بدوي دادگاه دیدگاه تأیید  هارائ

  نهانی اطالعات

 نییتع قانونگذار که یفیتکل به دیبا ،یآن ای است مستمر جرم نکهیا نییتع در

باشد و بعد از  یزمان خاص همتوج قانونگذار فیتکل نی. اگر امییتوجه نما است کرده

 فیتکل نیاما اگر ا ،دیآیم حساببه یجرم، آن گردد ساقط فیتکل زمان، آن يانقضا

 بخواهد ياز فرد قننم دیمستمر خواهد بود. فرض کن ابدیدر طول زمان ادامه 

 بعدرا  فیتکل بخواهد آن شخص یول ،انجام دهد یخاص خیرا در تار ینیمع فیتکل

عمل نکند و به ترك  یمقرر قانون فیبه تکل يو کهیمادام. دینما ادا مقرر موعداز 

ترك فعل ادامه  نیا کهیمرتکب جرم شده است و تا زمان ادامه دهد شیفعل خو

 نیاز ا يبدو يرألذا به نظر من،  ،جرم، مشمول مرور زمان نخواهد شد باشد شتهدا

 زمانکه بعد از  يارهیمدأتیه ياعضا ن،ی. بنابرااست صادر شده یدرستبه لحاظ

کار  نیا ازاطالعات را داشتند، اما  هارائ ییگزارش، منصوب شدند و توانا هارائ یقانون

  مجرم بوده و قابل مجازاتند.  نمودند يخوددار

   دیدهزیان توسط شکایت طرح با بورس سازمان بودن شاکی منافات عدم

 از یبرخـ بـه اسـتدالل    بنـا اسـت.   يدادگاه بـدو  يرأ دییتأدر  زین يبعد هنکت

 سـپس  د،یـ نما تیطرح شـکا  بهادار اوراق و بورس سازمان دیبا ابتدا ،پرونده يوکال

  

متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا  نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا ،شخصی که آن اشیاء

  .سال محکوم خواهد شدماه تا سهبه حبس از شش مفقود نماید
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بـه   1قـانون اوراق بهـادار   52 همادچون در  ،را انجام دهد کار نیا دهیدانیز ای یشاک

 تیشـکا  طـرح  دهید انیپرونده، ز نیاما در ا ،شده دهدا یسازمان بورس، سمت شاک

  .ستیوارد ن يو تیشکالذا  ،کرده

هـم  «شـده:   انیب آمده است يدادگاه بدو يرأ 15 صفحهکه در  مده استدالل در

 دییـ تأاگـر دادگـاه در    مـن  نظرالبته به  .»باشند یشاک توانندیم دهیدانیسازمان و هم ز

 9 همـاد بـود. طبـق    ترمناسب کرد یمهم استناد  يفریک یدادرس نییآ نظر به قانون نیا

 کهـنـ یو ا» است که از جـرم، متضـرر شـده باشـد     یکس ،یشاک« 13782ق.آ.د.ك. سال 

 یشـاک  تیشـکا  ینفـ  يمعنـا به  نموده یمعرف یشاک عنوانبه را بورس سازمان ،52 هماد

 دهیـ دانیـ ز ،پس است یچون سازمان بورس شاک گفت توانینم یعنی ست؛ین دهیدانیز

 و ضـرر  دادخواسـت  میتقـد  حق »دهیدانیز«به  52 هماد هادامباشد. در  یشاک تواندینم

جـرم، متضـرر    از رایـ ز باشد یشاک تواندیم هم فرد که است نیا انگریب و دهدیم را انیز

 هـر باشـد. بـه    یشـاک  تواندیم زین دهیدانیز فرد.د.ك. آ.ق 9 همادشده است. پس طبق 

  .  دیاشاره نما زینکته ن نیبه ا خود استدالل در توانستیم يبدو هدادگا ،حال

  نهانی اطالعات از استفاده اتهام هدربار تجدیدنظر دادگاه رویکرد تأیید

يمسعود دکتر حیجا و صح هنقد ب و ،یاتهام استفاده از اطالعات نهان مورددر

حکم  يبرا يدادگاه بدو يرأکه در  یاستدالل من دهیعق به. موافقمکامالً  مقام

 تیمحکوم يبرا دنظریتجدکه دادگاه  یاما استدالل ،ستیشده، درست ن انیببرائت 

  

گردآوري کرده  مکلف است مستندات و مدارك مربوط به جرایم موضوع این قانون را ،سازمان : 52 هماد .1

شـاکی پیگیـري نمایـد.     موضوع را به عنـوان  ،نموده و حسب مورد صالح اعالم و به مراجع قضایی ذي

د بـراي   دیـده مـی  باشد، زیان چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده تواـن

  .دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، جبران آن

 حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا متحمل ضرر و زیان شده و یا ،شخصی که از وقوع جرمی :9 هماد .2

ه ب ضرر و زیان قابل مطالبه. شودمدعی خصوصی و شاکی نامیده می ،کندکرده و آن را مطالبه می

  :باشدشرح ذیل می

  ؛ هاي مادي که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده استضرر و زیان. 1

  .شودالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میمنافعی که ممکن. 2
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در  .باشدیم حیصح ،نموده ذکر »یبر اطالعات نهان یمتک همعامل انجام« به متهم

 نظرنامبرده (که به  دیمتهم و انکار شد اتیبا توجه به دفاع«آمده است:  يبدو يرأ

استدالل باشد) و با  يمبنا تواندینم وجهچیه به او دیمتهم و انکار شد اتیدفاع من

بر  نیقیکه موجب حصول قطع و  يبه نحو یتوجه به عدم حصول اقناع وجدان

سؤال  .»شودیم صادر برائت حکم برائت، اصل به اتکاء با و گردد، نامبرده يبزهکار

 نکهیدر ا ایآ ؟ستکجا دادگاه يبرا یوجدان اقناع حصول مدع منشأ: که است نیا

 که است یهیبد ؟است شک محل ،ریخ ایبوده است  یاطالعات نهان يشخص، دارا

 شرکت است نیا رهیمدأتیهکه عضو  يفرد میهست مطمئن رایز است، یمنف پاسخ

  بوده است. یآن اطالعات، نهان دیتردیبو  بودهاطالعات  يقطعاً دارا

اشاره  بدانهم  دنظریتجد يرأکه در  1قانون اوراق بهادار 1 هماد 32 بند طبق

 طوربه که است عموم يبرا نشدهافشاء اطالعات هرگونه ،ینهان اطالعات«: استشده 

 در و شـود یمربـوط مـ   آن ناشر ای و معامالت بهادار، اقاور به میرمستقیغ و میمستق

 ریمربـوط تـأث   بهاداراوراق  همعاملدر  گذارانهیسرما میتصم بر مت،یق انتشار صورت

بعـد   نکـه یاکماشکل است؛  نیبه هم قاًیدق زیحاضر ن هپرونددر  تیوضع .»گذاردیم

  . کندیسقوط م شدتبه آن سهم متیاز نشر آن اطالعات، ق

ـ  داشته را اطالعات آن فرد، که استبوده  نیا منشأ ما شود گفته دیشا  از یول

. مـتهم اسـتدالل کـرده:    ستیهم قابل قبول ن نیا اما ،نکرده استفاده معامله در آنها

 مـت، یاقـدام کـردم کـه ق    یسهام را نفروختم، بلکه مـوقع  مت،یمن در زمان اوج ق«

 دکتـر کـه   گونـه و همـان  سـت ین حیصـح  هـم  اسـتدالل  نیـ اکه  ،»بودآمده  نییپا

ـ   متیدرست است که فرد در زمان اوج ق اذعان کردند مقاميمسعود  ینفروختـه، ول

 نیهمـ  و شـده، یمـ  دیشـد  افـت  ردچا متیفروخته است که بعد از آن، ق یدر زمان

 از يریجلـوگ  قصـد  ،داشـته  اریـ اخت درکـه   یاطالعـات با  فرد دهدینشان م موضوع

  

بـراي   نشـده افشاءعات نهانی: هرگونه اطالعات اطالدارد: این بند در مقام تعریف اطالعات نهانی چنین بیان می .1

شـود و در صـورت   به اوراق بهادار، معامالت یـا ناشـر آن مربـوط مـی     غیرمستقیمو یا  مستقیم عموم که بطور

  د.گذارتأثیر می مربوط گذاران براي معامله اوراق بهادارو یا تصمیم سرمایه انتشار بر قیمت
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 از قطعـاً  لـذا  شـود،  وارد او به ندهیآ در است بودهممکن  که بوده يشتریب يضررها

 يفـرد دارا «آن شـخص،   ایـ آ :که ستجانیا مهم پرسشاما  داشته یآگاه اطالعات،

اسـتعفاء داده   سـهام  فروش زمان در رایز ر؟یخ ای شودیمحسوب م »یاطالعات نهان

 درخصـوص  حاضـر  حـال  در وگرنه میگذاریم او يادعا صحت بر را فرضبود. البته 

 ر،یـ خ ایـ  شـده  واقـع  رشیپذ عدم ای رشیپذمورد  )استعفاء( آن زین و يو ياستعفا

    .طلبدیم يگریزمان د ،آن رامونیپ بحث يبرا که جداگانه است يامقوله

 ،شودینم 461 هماد 1 هتبصر )الف(مشمول بند  باشد داده استعفاء فرد، اگر

و  رعاملیمد ،رهیمدأتیه يشرکت، شامل اعضا رانیمد: «تبصره نیا طبق رایز

 را هاسمت نیا از کدامچیو فرد متهم در زمان استعفاء، ه .»شوندیم آنها معاونان

 ـ بند ه«ده: ـآم یـدرستبههم  دنظریتجد يرأکه در  گونهمانـه. تــاس نداشته

 به خود تیموقع ای اراتیاخت ف،یوظا به توجه با که یاشخاص ریسا: دیگویم

 العاتبه اط فرد قبل از استعفاء ،نیابنابر. ...»اندداشته یدسترس ینهان عاتاطال

با  یعنی ست؛یاطالعات ن رفتن انیماز  يمعنا به او ياستعفا و داشته یدسترس

که  یحکم برائت من نظربه  ،اطالعات است. پس يدارا باشدیم تسم فاقد نکهیا

  صادر شده، درست نبوده است.  يدر دادگاه بدو بارهنیدرا

  بهادار اوراق معامالت روند از کنندهگمراه ظاهري ایجاد جرم بودن مطلق

 توجـه در برائت و عـدم   ما«: اظهار داشتند اقدامات هدربار مقاميمسعود دکتر

 ذکـر  يرأمطلـب در   نیکه البته ا »میرا مدنظر داشت یافراد، عنصر روان نیاتهام به ا

  

  :شوندبه عنوان اشخاص داراي اطالعات نهانی شرکت شناخته می اشخاص زیردارد: مقرر می . این تبصره1

  ؛و معاونان آنان عاملعامل، مدیرهیأتمدیره،  رکت شامل اعضاي هیأتمدیران ش . الف

  ؛رسان و وکالي شرکتبازرسان، مشاوران، حسابداران، حساب .ب 

سهام شرکت را در  سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد .ج 

  ؛یا نمایندگان آنان ،اختیار دارند

 اقلحـد که مالک  هاي مادرربط یا نمایندگان شرکت مدیره و مدیران ذيتأو اعضاي هی عاملمدیر .د 

  ؛پذیر باشندشرکت سرمایه مدیرههیأتعضو در  داقل یک%) سهام یا داراي ح10ده درصد (

  .دسترسی دارند به اطالعات نهانی ،سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود . ـه
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 هنـ یزمدر  رسـد یاشاره کردنـد. بـه نظـر مـ     خود بدان حاتیتوضدر  یلو بود نشده

 فعـل  تـرك  املـشـ « و »ردـیـ گیمبردرال را ـتنها اَفع دامات،ـاق« ،»يماد رـعنص«

 مقـنن  متأسـفانه  و سـت ین موجـود  جرم، نیا يمادعنصر  جهت نیا از و »شودیمن

  را بکار نبرده است. یحیجرم، عبارات صح نیا بودن دیمق ایمطلق  هدربار

 منجـر  نوعـاً  ،يو اقـدامات  که یهرشخص«: دانمیم الزمبند را  نیا ذکرمجدداً  من

 ایـ  کاذب، يهامتیق جادیا ای بهادار، اوراق معامالت روند از کنندهگمراه يظاهر جادیا به

 دشـوار کار را » نوعاً« هکلم نجایا در 1.»شود بهادار اوراق معامالت انجام به اشخاص ياغوا

: نوعـاً  است گفته چراکه بود معتقد جرم بودن مطلق به توان یم یاز جهت رایز ،است کرده

 لـذا  گـردد، یمـ  محقـق  ،جهینت حصول عدم ای حصولجرم، فارغ از  یعنی ؛باشد گونهنیا

 يزیـ است که: منجر به چـه چ  نیو سؤال ا .»شود منجر«: آمدهاما در ادامه  ،مطلق است

 جـرم  بـودن  دیـ مقاز  بـود  یانیـ پاعبـارت   دوبـه   منحصـر فقط  اگر باورم نیا بر وشود؟ 

کـاذب شـود.    يهـا متیق جادیمنجر به ا :است گفته علت نیبد شد،یم حاصل نانیاطم

 يهـا مـت یق جـاد یمنجـر بـه ا   ایـ آ :که میپرداختیممسئله  نیا یبررس به صورت نیا در

گمـراه   آنهـا  ایآ :که میکردیم یاشخاص، بررس ياغوا مورددر ای ر؟یخ ایکاذب شده است 

 رونـد  از کننـده گمـراه  يظاهر جادیا«که گفته است:  نیآغازعبارت  یول ر؟یخ ای اندشده

که جـرم، مطلـق اسـت؛     شاندکیم سو و متس نیما را به ا ،»بهادار اوراق معامالت انجام

 شـده، گمـراه  افـراد  نکـه یا و »شود حاصل کنندهگمراه يظاهر که کندیم تیکفا« یعنی

  .است هیالسویعل ،ریخ ای ندینما دیخر

منشـأ   توانـد ینشـده، مـ   میتنظ یخوبهب یقانون مقرره نیاز آنجا که ا ن،یبنابرا

 نیـ ا تاعبـار « کـه  یفضـلعل  دکترگفته  نیاجهت با  نیا ازباشد و  یمختلف ریساتف

  .همداستانم »کندیم جابیا را مختلف ریساتفو  ستین قیقانون، دق

  

هر شخصـی کـه   دارد: قانون بازار اوراق بهادار است که چنین بیان می 46ماده  3مستند این جرم، بند  .1

هـاي  اوراق بهادار یا ایجاد قیمت کننده از روند معامالتمنجر به ایجاد ظاهري گمراه ي نوعاًاقدامات و

  .بهادار شود کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق
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 حبس تبدیل براي دولت درآمدهاي از برخی وصول قانون 3 هماد به استناد امکان

  بهادار اوراق قانون 49 هماد در مقرر

حبس به  لیو تبد ينقد يجزا نییبا تع ارتباطدر  من یانیپا سخن اما و

 يرأدر  .باشدیمدولت  يدرآمدها یبا توجه به قانون وصول برخ ،ينقد يجزا

آمده است:  آخر آن هصفحاست. در  زیبرانگدیتردذکر شده که  یعبارت دنظریتجد

 تا ماه کی از ،يریتعز حبس فریک نییتع وصف در گرددیضمناً دادگاه متذکر م«

متحمل انیز ای آمده،دستبه سود برابر سه تا کی معادل ينقد يجزا و ماه شش

از انجام  يبزه خوددار يقانون اوراق بهادار برا 49 ةمادهر دو مجازات در  ای نشده،

مجازات  لیاطالعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار، تبد ۀارائدر  یقانون فیتکل

 ياز درآمدها یقانون وصول برخ 3 همادبا استناد به  ينقد يبه جزا يریحبس تعز

دادگاه  چون ،است یمدار و منهج قانون برخالف 1،نیمع مواردو مصرف آن در  دولت

 اریـاز اخت تواندیم داندیمتهم متناسب م درموردرا  ينقد يجزا فریک کهیدرصورت

 قانون، در شدهینیب شیپ ينقد يجازات جزاـمتهم از م يبرخوردارود در ـخ یقانون

 که: است نیسؤال ا .»کند استفاده مخفّفه اتیفیک از تواندیم یحت و دینما استفاده

 ينقد يوصول، به جزا قانونو آن را مطابق با  دینما ابانتخ را حبس یقاضاگر 

  

 )1373مصوب (قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین  3 همادسه بند اول  .1

زیر را  ۀخدمات مشروح ازجمله ییکلیه درآمدهاي خدمات قضا قضاییه موظف استقوه دارد: مقرر می

 نماید:  درآمد عمومی کشور واریز دریافت و به حساب

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نـود و یـک روز حـبس و یـا مجـازات تعزیـري        .1

جاي حبس یا مجازات تعزیري حکم به جزاي نقدي از  از این پس به ،باشد موضوع تخلفات رانندگی می

  شود. ریال صادر می) 1000000میلیون (ریال تا یک )70001هفتاد هزار و یک (

دادگـاه مخیـر    هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشـد  .2

ریـال تـا سـه    ) 70001از هفتاد هـزار و یـک (   نقدي  جزاياست که حکم به بیش از سه ماه حبس یا 

  ریال بدهد.) 3000000میلیون (

مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حـبس و مجـازات تعزیـري جـزاي      کهدرصورتی. 3

  نقدي جمع خواهد شد.  هر دو مجازات ،نقدي مورد حکم واقع شود
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 یمنع قانون نیا منشأ يرـیتعب به ت؟ـاس یقانون منهج مخالف چرا کند لیتبد

  .شودینم مشاهده یمنع قانون نیا رایز ؟کجاست

 ينقد يجزا ای حبس تا است کرده مختار را یقاض ،قانون که است درست

 آن زانیم ،ينقد يجزا به آن لیتبدحبس، و  انتخاب با اما اگر را انتخاب کند،

 تواندیتار است و مـمخ شودیـم ترـشیب قانون در مقرر يِقدن يجزا زانیاز م

بخواهد از  یممکن است قاض یحت .دهد انجام را کار آن يایقانونمنع  چیهیب

 ينقد يجزا به را حبس دبخواه اگر مثال، طوربه. دیمخففه استفاده نما اتیفیک

وجود  او يبرا يایقانون منع چه صورتنیدر ا شود،یم ترفیخف کند لیتبد

  .کنمینم درك را يرأ در مذکور یمنع قانون نیا نکهیا قصودمدارد؟ 

بیتصو نیقوانوجود دارد که در آن،  یاساس یبحثو  موضوع ن،یهمچن

. اندگرفته نظر در را ماه سه از کمتر يهاحبس زیو ن ،وصول قانون از بعد شده،

 یتمام مورددرقانون وصول را  3 مادهمکلف است  یقاض ایآ ،یحالت نینچ در

  حکم دهد؟  زیبه حبس ن تواندیم نکهیا ای د؟ینما اجرا آنها

  : دنظریتجد يرأ صادرکننده یقاض ،مقام يمسعود دکتر

 تـاریخ  داشـتن  موضوعیت دلیل به اطالعات هارائ از خودداري جرم بودن آنی

  اطالعات هارائ

ـ از  يجـرم خـوددار   بودن یآن ایمستمر  هدربارنکته  دو دانمیم الزم  هارائ

 یقـانون  نیمعـ  يهـا رجـه ف ،رهیمدأتیه ياعضا يبرا یوقت .کنم انیب ،اطالعات

 شش ای سه یمال يها صورتحساب خواهندیاز آنها م ال،مث يبرا شودیم فیتعر

آنها مانده باشد  رییبه تغ روزکیاگر  یخود را ارائه دهند، حت هسالکی ایماهه و 

ـ  ابد،یمعنا  استمرار دیشا) باشد تهادامه داش رهیمدأتیه يکار اعضا یعنی(  یول

 دوم هماهـ  سـه  اطالعات هارائنوبت به  و رسد انیپا به اطالعات هارائزمان  یوقت

 يو اعضـا  شـوند یعـوض مـ   رهیمـد أتیه 1/5/1392 خیتار در فرضاًو  رسد،یم

دوم را  ماهـه موظفنـد اطالعـات سـه     دیجد أتیه نیا ند،یآ یمکار  يرو دیجد

عضـو   يفـرد  یوقتـ  یعنـ ی ؛نـد ینما ارائه نشده، داده قبالً هک یاطالعات همراه به

 یقـانون  فیلـتکـ او  يبرا ،یبلـق يهااهـاطالعات م ارائهدر  شودیم رهیمدأتیه
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 دیـ با دیـ نمارا اعـالم   يبعـد  يهااطالعات ماه نکهیا يبرا ردـف و شودیم جادیا

 را آنها ووارد  ،خود دیجددر اطالعات  زیقبل را ن يهاماه در نشدهانیب اطالعات

  .کند لحاظ

کـه بـه    یشخصـ  يبرا توانیرا م یو زمان رجهف چه: نجاستیسؤال ا حال

اطالعات سه ماهه را  يتا و در نظر گرفت شودیمنصوب م رهیمدأتیه تیعضو

 دیـ با نکـه یا ایـ  داد گـر ید هماهـ  سهمهلت  کی زین او به توانیم ایآ دهد؟ رائها

  ؟دینما ارائه را اطالعات روز، انهم يفردا

 تـداخل  گریکـد ی بـا  اصـخـ  يهاانـزم العاتـاط اساًـاس که تـاس روشن

 دهدیدوم اطالعات م هماه سه در دیجد رهیمدأتیه یوقت یعنی کنند؛یم دایپ

 تـوان ینم يموارد نیچن دررا هم ارائه داده است.  یقبل دورهاطالعات  یبه نوع

 صـور اوقات ت یگاه چنانکه داشتاعتقاد  رهیدمأتیه دیجد ياعضا تیمجرم به

 اگـر  مثـال،  يبرا. ستا یشدننتکرار ای و انهیاطالعات، اطالعات سال نیا شودیم

 دیـ نمارا ارائـه   اطالعـات  است کلفم ابدی رییو تغ باشد رهیمدأتیه عضو يفرد

عـالوه بـر اطالعـات سـابق،      دیـ با ،يبعـد  فرجـه  شـدن  جادیا صورت در کنیول

 شیپـ  اشـکال  نیـ ا ،یمـ یجرا نیچنـ  رلـذا د  د،ینمارا هم اعالم  دیاطالعات جد

اطالعـات   هارائزمان  دنیرس فرااطالعات و  اعالم زمان افتنی انیپاکه با  دیآ یم

 فیـ تکل نیـ ا یعنـ یجـرم را مسـتمر دانسـت؛     نیبتوان ا ،یآت يها در ماه دیجد

در  يگرید دیجد فیتکل خ،یدارد و بعد از آن تار تیموضوع خ،یدر آن تار یقانون

  .شود یم جادیا یاطالعات آت هارائ

 يمـوارد  ره،یـ سـود و غ  لیتعـد  لیـ از قب ماهـه شـش  اطالعات هرحال، به

سـود   ینـ یب شیپـ  امـروز  نمونـه،  يبرا. کنند یم رییتغ زمان طول در که هستند

 اتخـاذ  یمیتصم رهیمدأتیهاما ممکن است  ،است مقدار فالن ،فرد کی هانیسال

مکلـف   رهیمـد أتیه صورت نیکند؛ در ا رییتغ انهیسود سال ینیب شیپکه  دینما

 هماهـ سـه  فرجه ینیب شیپ کهنیا مقصود. دیآن اطالعات را دوباره ارائه نما است

 افـراد دارد: اگر دوباره همـان   التدو ح رهیمدأتیه رییبعد از تغ اطالعات، هارائ

 سـت جرم، مستمر ا بتوان گفت دیشا انتخاب شوند رهیمدأتیهسابق، به عنوان 
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 ياعضا آمدن کار يروو  رهیمدأتیه رییصورت تغ در اما ،دارد ادامه همچنان و

ارائـه دهنـد؛ و    دیجد یالم يها صورتحساب مکلفند) دیجد ي(اعضاآنها  ،دیجد

امر،  نیا کنیول ندیاطالعات سابق را هم اصالح کرده و ارائه نما ها فرجه نیدر ا

فقـط در همـان   « یقـانون  فیـ تکل رایز ست،ینجرم  دانستن مستمر هدهند نشان

و اطالعات  التیاصالحات و تعد دیبا خ،یدارد و بعد از آن تار تیموضوع »خیتار

  انجام و ارائه شوند.  ،يبعد

  دولت درآمدهاي از برخی وصول قانون به استناد امکان عدم

 چـون  یمیارجدر  میبگو دیبا »ينقد يجزا به حبس لیتبد« بحث هدربار

 ينقـد  يجـزا  ایـ آنهـا حـبس    يکه قانونگذار برا ـ گرید میجرا ياریبس و جعل

 یکـرده و بـه قاضـ    ینـ یب شیرا پـ  رییکه مقنن، تخ آنجااز  ـ کرده است فیتعر

 و يدگسـتر دا نیقـوان  از يا پـاره  اصالح قانوناستناد به  گرید داده است اریاخت

 یقاضـ  یدرصـورت اسـت.   يا هودهیعبث و ب کار چراکه ندارد یلزوم وصل، قانون

که قـانون اجـازه    دهد فیتخفرا  ينقد يجزا 1ق.م.ا. 22 همادبا اعمال  تواند یم

  

درصورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیري و یا بازدارنده را تخفیف دهد و  تواند: دادگاه می22 هماد .1

  فه عبارتند از:تر باشد، جهات مخفّیا تبدیل به مجازات از نوع دیگري نماید که به حال متهم مناسب

  ؛گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 1

ی که از جرم یشرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیاهاي متهم که در شناختن ییاظهارات و راهنما .2

  ؛مؤثر باشد ،تحصیل شده است

رفتـار و گفتـار    از قبیـل  ،تأثیر آنها مرتکب جرم شـده اسـت  تحت ،احوال خاصی که متهماوضاع و  .3

  ؛شرافتمندانه در ارتکاب جرم ةعلیه یا وجود انگیزآمیز مجنیتحریک

   ؛تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد ۀافراد او در مرحلاعالم متهم قبل از تعقیب و یا . 4

  ؛او ۀوضع خاص متهم و یا سابق. 5

  .تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن منظورهباقدام یا کوشش متهم . 6

  مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند. ،دادگاه :1 هتبصر

  تواند جهات مخففه را رعایت کند.تعدد جرم نیز دادگاه می درمورد :2 هتبصر

دادگاه  بینی شده باشددر مواد خاصی پیش ،مذکور در این ماده ۀچنانچه نظیر جهات مخفف :3 هتبصر

  موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.هتواند بنمی
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بحـث   وارد ،ينقـد  يمجازات حـبس بـه جـزا    لیتبد يبرا ن،یبنابرا .داده باشد

  .ستین الزم شدنقانون وصول 

ــ در ــده از د آراءاز  ياریبس ــصادرش ــال وانی ــور،  یع ــات،کش ــبس قض  ح

آن جـرم،   يبرا نکهیا رغم یاند؛ عل کرده لیتبد ينقد يرا به جزا شدهینیب شیپ

ـ ا بـا شده بود.  ینیب شیپ یقاض يبرا اریاز باب اخت زین ينقد يمجازات جزا  نی

ـ  اعمالاجازه  یقانونگذار به قاض یوقت که استدالل  و دهـد یمـ مجـازات را   کی

 دینبا اصالً یقاضشده است،  رییقائل به تخ ،ينقد يحبس و جزا نایم درواقع،

 نیـ در ا استفاده کند. البته دولت يدرآمدها یبرخ وصولموارد خاص، مانند  از

بـه نظـر    امااست،  اشکالبال کار نیا معتقدند یبعض ؛سته نظراختالفموضوع، 

در  حبس لیتبد است مطرح زین کشور یعال وانید درکه  يا هیوربه  توجه با من

 حیصح را داده است ينقد يجزا فریک نییتع اریاخت یقاض هب قانونگذار کهییجا

ـ یرا به همان م یقانون ينقد يهمان جزا تواند یم یقاض دخو چون ،ستین  یزان

  دهد. فیاز آن، تخف تر نییپا یدر قانون وصول آمده، و حت که

  : دانشگاه تهران یعلم أتیه عضو ،مند بهره دکتر

 دراسـت کـه    نیـ ا شـود یمـ  استنباط مقاميمسعود دکتراز سخنان  آنچه

 .جرم شـد  بودن مستمرقائل به  توان یم ،رهیمدأتیه ياعضا رییتغ عدم صورت

 هنـد ینمابلکـه   عـوض نشـدند   رهیمـد أتیه يحاضر، اعضا هپروند در الظاهریعل

 کیـ  ن،بـود  رهیمـد أتیـ ه عضـو  نیدر عـ  یحقوق شخص. بودند یحقوق شخص

 نیچنـ  نجـا یدر ا .داده اسـت  رییرا تغ ندهینما نکیارا منصوب کرده و  ندهینما

 یِقـ یآنها افراد حق ،عضاءااز  یبرخ درموردکه حداقل  است نیا يایگو یتیوضع

  هم عوض نشده است. رهیمدأتیهاند و عضو  بوده یشخص حقوق هندینما

  نقدي جزاي به حبس تبدیل درخصوص بدوي دادگاه دیدگاه تأیید

ـ  يِنقـد  يرا بـه جـزا   ساگـر حـب   »لیتبـد «بحث  مورددر  مقـدار از  شیب

بـا   یقاضـ  .شـد خواهد  گشوده ياتازه وجه میینما لیتبد قانون، در شدهنییتع

و  دانـد یمـ ن یکـاف  را در قـانون  مقـرر  ينقـد  يجـزا  ،توجه به اوضاع و احـوال 

 را حـبس لـذا   اسـت،  یمنف تبعات متضمن زیحبس ن اما ،حبس دهد خواهد یم
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ـ  يِنقـد  يبه جزا . در کنـد  یمـ  لیتبـد  ،مقـرر در قـانون   ينقـد  ياز جـزا  شیب

حـبس مقـرر در قـانون،     بـه  نسـبت  شـده، نیـی تع ينقـد  يآن جزا صورت، نیا

  است.   دتریدر قانون، شد مقرر ينقد ينسبت به جزا یول است تر فیخف

 طبـق ( ينقـد  يجزا نییکه امکان تع آنجااز  دادگاه ،رحاض پروندهدر  اما

 چـون  ،کـرده اسـت   لیتبـد  ينقـد  يجـزا  بـه  را حبس وجود نداشت )49 هماد

 بتـدا ا ،یقاض یعنی ست؛یبوده و ثابت ن ینسب ،ينقد يجزا ،مزبور مادهبراساس 

بـه چـه    نشـده، متحمـل  ضـرر  ای آمده،دستبه سودکه  کردیاحراز م ستیبایم

 ،دادیمـ  ينقـد  يرا جـزا  آن برابرتا سه  کیتوجه به آن،  با سپساست،  زانیم

 انیــز و آمــدهدسـت بــه سـود  یامـر، قابــل احـراز نبــود و چـون قاضــ    نیــامـا ا 

 مـاده قسـمت از   نیـ طبق ا هنتوانست است ندانسته یابیارز قابل را نشده متحمل

 »حـبس « ،مـاده  اول قسـمت  بهرجوع  بالذا  د،ینما نییتع ينقد يجزا ،یقانون

 يرأ  متوجـه  يرادیـ ا ث،یح نیکرده است. البته از ا »ينقد يجزا«به  لیرا تبد

  .ستین يدادگاه بدو

 رهیمـد أتیه يچون اعضا ،مقام يمسعود دکتر گفته طبق: حضار از یکی

 اگـر  حـال، آن، بار نمود.  دیجد يرا بر اعضا فیتکل نیا دیبان کردند دایپ رییتغ

صـورت،   نیـ نکننـد ـ کـه در ا    رییـ ثابت باشند و تغ رهیمدأتیه ياعضا فرضبه

 یآنـ  جـرم، هـم   نجـا یدر ا ایـ اسـتمرار خواهـد داشـت ـ آ     ،يطبعـاً آن خـوددار  

بـه همـان قـانون     دیـ با هم باز قانون، رییصورت تغ در یعنی گردد؟یم محسوب

 آغـاز  یوقتـ  چـه  از زمـان،  مـرور  مبـدأ  الت،ـحـ  نیـ ا در ؟ردـک لـعم نیـشیپ

  شد؟ خواهد

  :دنظریتجد يرأ صادرکننده یقاض ،مقام يمسعود دکتر

آنها  رایز شناخت،آن اطالعات را  دیابتدا با کردم اشارهکه  طور همان

 ماههشش ماهه،. در بورس، بحث اطالعات سهستندین ژهیموضوع و کیمختص به 

 ،شوند یم حادث ها يریگ میتصم روند در که یاطالعات نیهمچن و ،انهیسال و

 ماههسه اطالعات نیابوده،  رهیمدأتیهکه عضو  یشخص اگر ،حال. است مطرح

در  کرّاتبه ها يخوددار نیا یعنی شود؛ یم اقعجرم و ندهد ارائه را ماههشش ای

  1394، پاییز 12، شماره قضایی آراءمطالعات فصلنامه رأي: /  142

 ياعضا ضیو تعو رییصورت تغ در اما ،شود یمقاطع و اطالعات مختلف حادث م

 منصوب که يروز يفردا از که نمود درخواست آنان از توان یم ،رهیمدأتیه

قبل از انتصاب  ماههسه هنشدارائهاطالعات  ،نیمع یزمان فرجه کیدر  گردند یم

 نجایا دراز آن؟  ریغ ایهمان روز، سه ماه بعد،  ؟يا رجهفچه  در دهند؟ ارائهرا 

 ریپذ که انجام آن امکان میساز یممواجه  یفیرا با تکل دیجد رهیمدأتیه ییگو

سازمان بورس  ،شانانتصابرا بدهند که از زمان  یآنها اطالعات نکهیمگر ا ستین

 ایدوم،  هماهشش  ایاطالعات سه ماهه  دیبا یعنی کند؛ یم فیآنها تکل يبرا

 با عمالً. به هرحال، ندیارائه نما را به سازمان بورس انیاطالعات سود و ز

سابق،  رهیمدأتیهعدم اقدام  درمورد ییچنانکه گو میمواجه يمتعدد مشکالت

. میینما نییتع یقانون هفرجآنها  يبرا نکهیبدون ا میکنیمبار  افراد نیبر ا یفیتکل

 رهیمدأتیه نیا يبرا که است نیا شودیم استنباط يبدو صادره يرأاز  آنچه

 هفرج نیهم ،آنان انتصاباز زمان  یعنی رد؛یگ یم ظرسه ماه را در ن نیهم د،یجد

اطالعات  هارائبا  قارنم ،)ماه سه( مزبور زمانمدتکه  کند یسه ماهه را لحاظ م

با  دهد، یرا ارائه م يبعد نوبت اطالعات عمالًشخص،  یوقتاما  شو،یم يبعد نوبت

 داشته دیبا يعملکرد چهفرد  نیا اکنونو لحاظ اطالعات سابق خواهد بود.  دید

 یتمامدوم را اعالم کند و هم  ماههسه  اطالعاتهم  فرد مکلف است ایآ ؟باشد

که افراد  دیرا ارائه نما )است ملحوظ آن در که یاطالعات قبل (ازجمله اطالعات

  واقع نشده است.  یجرم صورت، نیا در ؟سابق ندادند

اطالعات را ارائه  20/2/88 خیدر تار فرضبه شخص یوقت گر،ید طرف از

 طبق. شد خواهد برجسته و محرز قانونگذار يبرا ،خیتار همان تیموضوع ندهد

را فوراً به  ها متیو اصالح ق انیسود و ز لیتعد نی: اگر اسازمان بورس گفته

 اطالعات نیاگر ا رایز شود،یم محسوب مجرم فرد آن ،دینده اطالعمزبور  سازمان

 آن ارزشاز  ،مقرر خیتاراست و بعد از  ارزش يدارا شود داده زمان همان در

 ،سهام دیخر با و  شدند يگذار هیوارد سرما گذاران، هیچون سرما ،شود یم کاسته

در ارائه، اثر خود را  ریتأخ یعنی ؛ندارد یارزشآنها  يبرا وجهچیه بهاطالعات  نیا

 ،ندارد يریتأث آنها يبعد ارائهگذاشته است و  مردم و گذاران هیسرما ده،ید بر بزه
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 ارائه که سابق اطالعات نیا ناخواهخواه دهد یکه ارائه م يبعد اطالعاتلذا در 

 .است یجهت قابل بررس نیموضوع از ا لذا. شود یم گنجانده هم بود نشده


