
 293-315، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

293 
 

 جرائم عليه مبادله صحيح اطالعات در بازار اوراق بهادار

 بهرام رحمت اله پور       

 

 حقوق جزا و جرم شناسی                                                      

 علوم و تحقيقات  دانشگاه ازاد اورميه  

 

 توجهات درکانون مللیبین ال درسطح چه و داخلی درسطح اخیر چه سال چند که در موضوعی :چکيده

نهادهای  گیری شکل شاهد اقتصادکشورها نوین امروزه نظام .اقتصادی است کیفری حقوق قرارداشته

خودخارج  سنتی ازحالت که است مدتها وفروش، خرید .است معامالت وانجام دادوستد درزمینه ونو کامالجدید

 اقتصادی درعرصة بسیار مهمی نفش ا کهازاین ساختاره یکی .شود می انجام متفاوتی کامال ایھودرفضا

 هستند، خصوصی بخش اقتصاد به سوی دولتی اقتصاد ازمرحله گذر درحال که کشورهایی به خصوص کشورها

؛ بنابراین ضروری تا در این پژوهش به جرایمی که در این است بورس همان یا بهادار اوراق بازار  کند می ایفاء

 ود.بازار اتفاق می افتد؛ پرداخته ش

 جرم، بازار بورس، اوراق بهادر، مبادله صحیح اطالعات کلمات کليدی:

 مقدمه

بازار سرمایه به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای دادوستد اوراق بهادار با 

ل مالحظه ای تحت تأثیرقرارمی دهد، این بازارکه می ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراه است که عملکرد آن را به نحو قاب

تواند به نوعی نماد اقتصاد مدرن تلقی گردد آنگاه کارآمد و بهینه نامیده می شودکه از نقد شوندگی و نقدینگی بسیاری برخوردار 

بر حساسیت این نهاد اقتصادی می باشد و وجوه سرمایه در این بازار به گونه ای سیال امکان جابجایی یابند، همین امر به نوبه خود 

افزاید و ریسک فعالیت آن را به ویژه در نبود شفافیت و اطالع رسانی بهینه که با رواج شایعات و اطالعات نادرست و جهت دار 

و به همراه خواهد بود افزایش می دهد. بدین ترتیب شفافیت اطالعاتی و دسترسی فعاالن بازار سرمایه به اخبار و اطالعات صحیح 
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هنگام به عنوان یکی از مهمترین الزامات بازار سرمایه ای کارآمد رخ می نماید و طراحی مکانیزم های بهینه و نظارت مؤثرمسؤوالن 

 . 1و دست اندرکاران بازار سرمایه را طلب می کند 

صحیح مبادله اطالعات دربورس  طی دو مبحث جداگانه به جرائمی پرداخته شده است که روند مقالهاین  در به همین خاطر       

عدم افشای اطالعات با اهميت در » را هدف قرارمی دهند و در پی ایجاد اخالل و ناکارآمدی دربورس هستند. مبحث نخست به 

 اختصاص دارد. « اطالعات نهانی در غيرموارد مقرر افشای»و مبحث دوم به  « بازار اوراق بهادار 

 با اهميت در بازار اوراق بهادارعدم افشای اطالعات   -مبحث اول

در مورد اهمیت این خودداری از انتشار اطالعات مهم و تأثيرگذار بربازار اوراق بهادار. عدم افشای اطالعات عبارت است از:  

وراق موضوع بایدگفت، مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطالعاتی است که توسط بورس ها، ناشران ا

 بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال دراین بازارها منتشرمی شود. 

بهره گیری ازاین اطالعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکانپذیر است که اطالعات مذبور به        

العات افشاء شده از ویژگی های فوق یا بعضی از آن ها برخوردار موقع، مربوط، با اهمیت و نیزکامل و قابل فهم باشد، چنانچه اط

نباشد بدون تردید ساز وکارکشف قیمت دربازار به درستی عمل نخواهدکرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد 

ن فعاالن بازار به اطالعات و شد، درنتیجه واقعی بودن قیمت ها و پیش بینی منطقی روند آتی آن و به طورکلی دسترسی یکسا

  2ایجاد بازاری شفاف ومنصفانه برای دادوستد اوراق بهادار مورد سئوال خواهد بود.

در واقع هدف اصلی افشای اطالعات ایجاد شفافیت بیشتر دربازار اوراق بهادار است که درصورت عدم افشای آن این نتیجه بی        

که دادوستد به صورت حراج حضوری انجام می شود افشای اطالعات موجب بهبود ساز گمان حاصل نخواهدشد. در بازارهایی 

وکارکشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود به عالوه انتشارصحیح 

ر و ثبات و انسجام بیشتر آن می شود. همچنین وبه موقع اطالعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت دربازا

                                                            
1. www. rdis. ir  

 112، ص1382 اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشرمیزان ، -2 
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بهبود شفافیت بازار به نوبة خود موجب افزایش رقابت دربین فعاالن بازارمی شود و مناسبات موجود میان اعضاء بازار وسرمایه 

 . 3گذاران را تقویت وامر نظارت واجرای قوانین را آسان می کند 

ن می شودکه عدم افشای اطالعات با اهمیت چه ضربات مهلکی به پیکرة بازار اوراق بهادار با توجه به این مطالب به خوبی روش       

وارد خواهد آورد وچه پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت به همین خاطر درگفتارهای بعدی به این موضوعات پرداخته 

نیا این اطالعات باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هائی شده است که اوال چه نوع اطالعاتی باید ازسوی شرکت ها منتشرشود، ثا

باشند، ثالثا استفاده کنندگان از این اطالعات منتشره چه کسانی هستند، رابعا دالیل کاهش انگیزه اشخاص برای افشاء اطالعات 

  4چه مواردی می باشد.  املش« عدم افشای اطالعات با اهمیت دربازار اوراق بهادار » چیست و درنهایت عناصرتشکیل دهنده جرم 

 انواع اطالعاتی که بايد در بازار سهام موجود باشد  -گفتار اول

 اطالعات موجود در بازار سهام به دوگروه تقسیم می شوند: 

 گروه اول اطالعات مربوط به شرکت ها است. این اطالعات در ارزیابی سهام مورد بهره برداری قرارمی گیرد و در بردارنده:  -الف

گزارش سالیانه شرکت ها به بورس اوراق بهادارکه شامل صورت های مالی حسابرسی شده، افشای اطالعات درمورد وضعیت  -1

تجاری، محصوالت تولیدی، بازار فروش محصوالت، توسعه یا توقف خط تولید، فروش و هزینه های خطوط تولید، سرمایه گذاری 

و انواع بدهی های معوقه، شرکت های تابعه تحت تملک، قیمت تمام شدة اموال،  درکارخانه وتجهیزات، عملیات خارجی، میزان

 ماشین آالت و تجهیزات و استهالک انباشة آن ها وتجزیه وتحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت می باشد.

رد وضعیت مالی شرکت ارائه گزارش سه ماهه شرکت ها به بورس اورق بهادار: این گزارش شبیه گزارش سالیانه اطالعاتی در مو-2

می کند. ولی تفاوتی که با گزارش سالیانه دارد این است که اطالعات برای یک دورة سه ماهه گزارش می شود وحسابرسی نیز نمی 

  5شود.

بعد  گزارش هرگونه رویداد با اهمیتی که می تواند برارزش اوراق بهادارشرکت تأثیربگذارد. این گزارش باید ظرف پانزده روز-3

 ازرویداد به بورس اوراق بهادار ارائه شود. این رویداد مهم قبال توسط مطبوعات به عموم اعالم می شده است. 

                                                            
  17( ، ص  1381بهمن  ، ) 34، مجلة بورس ، شماره « سیاست ها و الزام های افشای اطالعات در بازار سرمایه ایران » مریم صفاریان ،  .3

 154، ص138۰حبیب زاده ، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اموال ( ، تهران ، انتشارات سمت،  -4 

 65-64، ص1383زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات ققنوس،  -5 
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شرکت هایی که برای اولین بارقصد عرضه سهام به عموم را دارند. این اعالمیه درواقع کتابچه ای است  6اعالمیه پذیره نویسی  -4

 : که معموال حاوی اطالعات زیرمی باشد

 خالصه اطالعات از وضعیت شرکت، موضوع فعالیت آن، اوراق عرضه شده و مقداروکاربرد درآمد حاصل از آن  -

 مصرف درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار  -

 سیاست پرداخت سود سهام  -

 ساختار سرمایه  -

 تجزیه وتحلیل های مدیریت  -

 توضیح مفصل دربارة عملیات تجاری شرکت  -

 ی از اطالعات مالی مشخص پنج سال گذشتهخالصه ا -

( ازسهام یک شرکت را دارا هستند. این اشخاص باید اطالعاتی نظیرانگیزه خود را ازخرید  % 5اطالعات اشخاصی که پنج درصد )  -

 این مقدارسهام درفرم هایی که بورس اوراق بهادار دراختیارآن ها می گذارد ارائه کنند. 

ید وفروش سهام توسط مدیران، سرپرستان وبه طورکلی خودیهای یک شرکت. این اشخاص باید خرید اطالعات مربوط به خر -

 وفروش سهام را درفرم هایی به اطالع بورس اوراق بهادار برسانند. 

گروه دوم اطالعات مربوط به شاخص های بازار سهام ازجمله حجم معامالت، قیمت های اولیه و نهانی سهام درمعامالت و  -ب

 .7روش های عمده است ف

 شاخص ها و ويژگی های اطالعاتی که بايد در بازار سهام موجود باشد  -گفتار دوم

درست است که شرکت ها مؤظف هستند اطالعات درونی خود را برای تصمیم گیری درست فعاالن بورس دراختیارآن ها قراردهند 

عة بی اهمیتی نیز قابلیت انتشاردارد. اهمیت این نکته بدان حد است که اما این بدان معنا نیست که هرگونه اخبارکم اهمیتی یا شای

منتشرکردن اطالعات کم اهمیت وبی ربط به منظور منحرف کردن بازار اوراق بهادار ازسوی برخی شرکت ها موجبات پیگرد قانونی 

 شاره شده است:آن ها را فراهم می آورد. به همین خاطردر ذیل به برخی ویژگی های اطالعات کارآمد ا

                                                            
6. Prospectus  

  19( ، ص  1385، )شهریور ومهر  54 -55، مجلة بورس ، شماره « بی شفافیت اطالعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ارزیا» زهرا نوبخت ،  .7
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 به موقع بودن اطالعات   -الف

فرض کنیم قیمت « داده »قیمت اوراق بهادار به اطالعات سرمایه گذاران درمورد آن بستگی دارد.اگر اطالعات دربارة سهام را        

بازار سهام کامل محسوب می شود. ارزش سهام شرکت ها باتوجه به تصمیمات هیأت مدیره شرکت تغییرمی کند در« سِتاده » آن 

 و رقابتی هیچ گاه فردی قبل از اعالم هیأت مدیره از 

تصمیمات متخذه مطلع نیست و در نتیجه پیش بینی درستی ازکاهش و افزایش قیمت سهام ندارند. معامالت متکی براطالعات 

باید، دقت داشت که سالمت بازار  نهانی و وجود رانت اطالعاتی همواره یکی ازمباحث مهم در بورس های اوراق بهادار بوده است

دربلند مدت به نفع همة بازیگران آن است و تا زمانی که مردم به بازار اعتماد نداشته باشند پس اندازهای خود را به سمت بازار 

 8سوق نخواهند داد.

 مفيد و دقيق بودن اطالعات  -ب

ن گونه که درشرایط پذیرش پذیرفته اند شفاف نمی کنند وحتی متأسفانه کم نیستند شرکت هایی که تمام اطالعات خود را آ       

( تعدیل منفی  % 70درطول یک سال بیش از ده بار عایدی هرسهم اعالم شدة آن ها دستخوش تغییر شده وحتی تا هفتاد درصد ) 

نامه انضباطی شرکت نشان می دهد. همچنین گزارشات حسابرسی شرکت ها به اندازة کافی شفاف وگویا نیست. با اجرای آئین 

های پذیرفته شده در بورس، ضمانت اجراهای انضباطی از تذکر کتبی تا اعالم موضوع به سهامدار عمده و توقف نماد معامالتی 

شرکت و درنتیجه محدودیت یک الی ده ساله ازحق انتخاب شدن به مدیریت شرکت درخصوص تخلفات مدیران از افشای دقیق 

  اطالعات منظور شده است.

 قابل استناد بودن اطالعات  -ج

صحت گزارش که دراختیار سهام داران قرارمی گیرد باید رد و تأیید قابلیت استناد داشتن آن توسط حسابرسی به عنوان        

شخص ثالث مستقل مورد بررسی قرارگیرد. این گروه از عناصربازار سرمایه به عنوان کارشناسان معتمد ومتخصص مستقل، چشم 

مداران محسوب می شوند. در این رابطه دونکته حائز اهمیت وجود دارد. یکی حفظ استقالل و تعهد اخالقی و حرفه ای سها

حسابرسان در ارائه گزارشات به نحوی که تمام اطالعات تعریف نشده وکتمان شده بدون درنظرگرفتن منافع مدیران و سهامداران 

حیح آئین نامه حاکمیت شرکتی است با اجرای صحیح این آئین نامه، حسابرسی از عمده گزارش شود و مسئله مهم دیگر اجرای ص

                                                            
 57، ص1372عسکریان ، مصطفی ، نگاهی به جامعه شناسی ، تهران ، نشر مبتکران ،  -8 
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شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم نظارتی داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای به موقع اطالعات و 

 9اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و دستکاری در قیمت می شود.

اصلی قانون حاکمیت شرکتی شفاف سازی و پاسخ گوئی در بازار سرمایه است لذا چنانچه در کشوری به موضوع  هدف       

توجهی نشود این قانون کارساز نخواهد بود چون سازوکار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات  10پاسخگوئی و شفافیت 

 شرکت ها و مدیران آن ها است. 

 طالعات قابليت استنباط داشتن ا  -د

بحث نهانی درمورد شاخص های اطالعات به قابلیت استنباط از آن ها توسط استفاده کنندگان برمی گردد، مسلما به فرض        

اینکه تمام اطالعات وگزارش های مالی شرکت قابل استنباط تشخیص داده شود افراد و سهامداران به واسطة تفاوت در میزان 

ط و انتفاع یکسانی از آن ها نخواهند داشت و در مواقع یکی از معضالت بازار سرمایه عدم مهارت و آگاهی و دانش مالی، استنبا

 دانش مالی سرمایه گذاران و عدم وجود تحلیل مالی به اندازه کافی است. 

به سمت بی ثباتی پیش  انتخاب نا آگاهانه و عملکرد شتاب زده بخشی از سهامداران بازار را با نوسانات متعددی مواجه کرده و آن را

 2می برد. 

 استفاده کنندگان از اطالعات موجود در بازار اوراق بهادار   -گفتار سوم

 اطالعات افشاء شده توسط اجزای بازار از سوی نهادها و اشخاص زیرمورد استفاده قرارمی گیرد. 

 بورس های اوراق بهادار:   -الف

ارت بربازار و تحلیل کیفی آن استفاده می کنند. اطالعات همچنین ممکن است برای بورس ها از داده ها و اطالعات به منظور نظ

 ایجاد و توسعه خدمات مانند توسعه شاخص ها مورد استفاده قرارگیرد. 

 سرمايه گذاران نهادی:   -ب

                                                            
 213-212، ص1382انتشارات میزان ،  میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، -9 

  .شفافیت را می توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت های شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج ازشرکت تعریف کرد .1۰
 36الی  34( ، ص 1385، )دی 58، مجله بوس ، شماره « راهکارهای حمایت از سرمایه داران جزء » کرشمه ترابیان ،  .2
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های انجام معامله استفاده می این گروه، از اطالعات به منظور اتخاذ تصمیم در انجام معامالت با حجم عمده و تعیین راهبرد       

کنند. اطالعات می تواند سرمایه گذاران نهادی را درتعیین راهبردهای مدیریت سبد سهام شامل بهینه کردن ترکیب دارایی ها 

 11یاری دهد.

 بازار سازان :  -ج

ار در سایر بازارها یا دادوستد اطالعات، به خصوص خالصه ای از اطالعات بازار و اطالعات مربوط به دادوستد اوراق بهاد       

ابزارهای مشتق یا سایر اوراق بهادار مرتبط توسط بازارسازان به منظور وضع یا تعیین قیمت های پیشنهادی خرید یا فروش مورد 

 استفاده قرارخواهدگرفت. 

 قانون گذاران:   -د

وان پیش زمینه ای برای تصمیم گیری در مورد قانون و قانونگذاران از اطالعات به منظور بررسی موارد نقض قانون و به عن       

 مقررات استفاده می کنند. 

 تحليل گران اوراق بهادار:   -ه

تحلیل گران اوراق بهادار از اطالعات به منظور شناسائی الگوها و روندها و نیز بی نظمی هایی که ممکن است در الگوی        

  12ن تحلیل ها ممکن است برپایه سهم به سهم یا گروهی از اوراق بهادار صورت گیرد.دادوستد آتی رخ دهد استفاده می کنند ای

 کارگزاران:  -و

اطالعات به خصوص اطالعات مربوط به کشف قیمت توسط کارگزاران برای تصمیم گیری انجام معامالت عمده، قیمت گذاری   

ا صورت می گیرد و ایجاد ابزارهای مشتق جدید مورد استفاده معامالت عمده، تعیین بازارهایی که معامله و قیمت گذاری درآن ه

قرارخواهدگرفت. همچنین کارگزاران از اطالعات به منظور تعبیه ابزار پوشش خطر واتخاذ تصمیمات مالی شرکت کمک می گیرند. 

 ند. بازاریاب ها نیز اطالعات به منظورگرفتن سفارش ازمشتریان یا پیدا کردن مشتریان جدیدکمک می گیر

 

 

                                                            
 78، ص1382جرائم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، انتشارات میزان ، میرمحمد، صادقی،  -11 

 217، ص1382میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ،  -12 
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 ناشران اوراق بهادار:   -ی

این گروه از اطالعات به منظور اتخاذ تصمیم در مورد شرکت، شامل ادغام ها و تأمین مالی جدید یا اضافی استفاده می کنند.        

وسط شرکت در برخی از بورس ها به منظور ایجاد بازاری فعال، مطلوب و منظم از طریق ارائه اطالعات دقیق، کافی و به هنگام ت

 های پذیرفته شده اصولی را درمورد افشای اطالعات به صورت زیر اعالم کرده اند: 

 افشای فوری اطالعات مهم به عموم  -1

 افشای کامل اطالعات  -2

 توضیح یا تأیید شایعات وگزارش ها  -3

 پاسخ به فعالیت نامعمول بازار  -4

 انی جلوگیری از انجام معامالت براساس اطالعات نه -5

  13منع افشای اطالعات غیرضروری به منظور تبلیغ  -6

تجربه بورس های منتخب نشان می دهد زمان مناسب افشای اطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا انتشار اطالعات زود  

رش های ادواری که به طورمعمول هنگام و دیرهنگام هردو میتواند براعتبار بازارهای اوراق بهادار خدشه وارد نماید. صرفنظر ازگزا

برای ارائه آن ها ازسوی شرکت ها به بورس مهلتی درنظرگرفته می شود، خط مشی بورس انتشارسریع اطالعات دیگر درشرایطی 

خاص است. در برخی موارد انتشار اطالعات مربوط به فعالیت یک شرکت پذیرفته شده دربورس محرمانه تلقی می شود و انتشار آن 

اطالعاتی که می تواند برای یک رقیب تجاری مفید باشد یا اطالعات مربوط به انجام  ؛رموقت به تعویق می افتد به عنوان مثالبه طو

یک مذاکره اگرقبل از موعد مقررافشاء شودمی تواند زیان آور باشد. با توجه به وجود جایگزینی بین حق قانونی شرکت مبنی بر 

برخی از اطالعات ( و حق سرمایه گذاران مبنی بردسترسی کامل و سریع به اطالعات شرکت، بورس رازداری ) محرمانه تلقی کردن 

 به تعویق انداختن انتشار اطالعات برای مدت طوالنی را مردود می داند. 

ن مسئله امکان از نظرشیوة ارائه اطالعات در بیشتر بازارها اطالعات مهم پیش از عرضه در اختیار بورس قرار می گیرند ای       

بازنگری محتوا وتعیین لزوم توقف معامالت به هنگام عرضه اطالعات را ممکن می سازد با توجه به ماهیت ناشران پذیرفته شده 

دربورس برخی بورس ها ممکن است ملزم به تأیید صحت اطالعات دریک اطالعیه رسمی باشد. عالوه برملزم نمودن شرکت ها به 

                                                            
  18مریم صفاریان ، پیشین ، ص  .13
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مواره بورس ها موظف هستندکه اطالعات را به سریعترین شیوه ممکن دراختیار رسانه های گروهی یا افشاء اطالعات مهم، ه

بیشترین پوشش جهت آگاهی عموم قرار دهند. الزم به یادآوری می باشدکه بیشتر بازارها درخالل عرضه اطالعات مهم، معامله 

ا زمانی که از عرضه اطالعات و درک کامل آن اطمینان حاصل کنند اوراق بهادار را متوقف می کنند و توقف درانجام دادوستد را ت

 14ادامه می دهند.

ناگفته روشن است که مسؤولیت انتشارکامل وگسترده اطالعات برعهده شرکت هاست وهرگونه اهمال یا کوتاهی دراین باره        

راجع به افشای اطالعات می تواند به شرح زیر  منجر به تعلیق یا اخراج شرکت از بورس می شود. دیگر پیامدهای نقض مقررات

 باشد: 

 انتشار اعالمیه توسط بورس مبنی براعالم افشای ناکافی اطالعات از سوی شرکت  -

 ملزم نمودن شرکت به ارائه گزارش مبنی برتشریح معیارهای بهبود وضعیت  -

 . 15قانون و تعیین معیارهای بهبود وضعیت حذف از بورس به دلیل امتناع از ارایه گزارش جهت تشریح موارد نقض  -

 داليل کاهش انگيزه برای افشاء اطالعات  -گفتار چهارم

 تحلیل گران بازار اوراق بهادار به طورکلی سه عامل زیر را ازدالیل کاهش انگیزه اشخاص برای افشاء اطالعات می دانند: 

 کنترل:   -الف

حب قدرت توسط دیگران واز ترس کنارگذاشته شدن، مجموعه ای ازشرکت های بسیاری از مدیران برای حفظ و ممانعت از تصا

تابعه و هلدینگ ) مادر( ایجادکرده و به انتشار اوراق بهادار جدید دست می زنند. دراین شرایط و تحت چنین ساختار پیچیده ای 

ش، مدیریت می شود و امکان به دست مشکل می توان تشخیص دادکه مثال چه وقت دارایی های شرکت به صورت ضعیف و زیر ارز

 گرفتن کنترل کارآمد شرکت توسط رقبا دشوارمی شود. 

 مزايای ماليات:   -ب

شرکت ها گاهی اوقات می توانند بار مالیاتی خود را ازطریق ایجاد ساختارهای هلدینگ در مکان هایی که مشمول پرداخت        

می تواند شرکت های تابعه در مناطق معاف از مالیات تأسیس کند ودرآمدها مالیات کمتری هستندکاهش دهند. مثال یک شرکت 

                                                            
-56، ص1385،  61، مجله بورس ، شماره « قانون اساسی  44خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل»  سلطانی نژاد ، حامد و غالمعلی میرزائی ، -14 

57 
  19ص ، 1381،  34، مجله بورس، شماره « سیاست ها و الزام های افشاء اطالعات در بازار سرمایه ایران » صفاریان ، مریم ،  .15
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را به این شرکت های تابعه انتقال دهد. همچنین ساختارهای پیچیده هلدینگ، شرکت ها را قادرمی سازدکه درآمدهای خود را با 

هند به طورکلی پیچیدگی در قوانین مالیاتی استفاده از قیمت گذاری انتقالی و وام های بین شرکت ازیک شرکت به دیگری انتقال د

 منجر به پیچیدگی درگزارشات مالی می گردد. 

 تقلب:  -ج

گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تالش می کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را باالتر از        

ن می دهند. همچنین پیچیدگی درگزارشات مالی شرکت ها می تواند تعمدی ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشا

 نبوده ومربوط به عواملی خارج ازشرکت نظیر: 

 نحوة نگرش استانداردهای حسابداری وامکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن  -

 فعالیت شرکت ها درگستره ای از رشته های مختلف تجاری و   -

 ، باشد.16تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها ونحوة انعکاس آن درتزارنامه  -

 «عدم افشای اطالعات با اهميت در بازار اوراق بهادار » عناصرتشکيل دهنده جرم   -گفتار پنجم

ای بازار اوراق بهادار و در از مطالبی که ذکرآنها رفت به خوبی روشن شدکه عدم افشاء اطالعات مهم چه پیامدهای وخیمی بر    

نهایت کل ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد. به همین خاطر ایجاد ضمانت اجراهای کیفری برای متخلفین امری اجتناب 

این موضوع را  1384ناپذیرمی نماید خوشبختانه قانونگذارجمهوری اسالمی ایران در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار آذرماه 

 17وجه قرارداده است. در ذیل به بررسی ارکان این جرم پرداخته شده است.مورد ت

 عنصر قانونی   -الف

« عدم افشاء اطالعات مهم در بازار اوراق بهادار » عنصرقانونی جرم  1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  49ماده  2بند       

 را تشکیل می دهد، دراین بند می خوانیم: 

شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد ویا مدارک مهم به سازمان و یا بورس هر»    

 « مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند 

                                                            
  48، ص اسماعیل فدایی نژاد و زهرا نوبخت ، پیشین  .16

 36-35، ص138۰حبیب زاده ، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اموال ( ، تهران ، انتشارات سمت،  -17 
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 عنصرمادی  -ب

بودن شرایطی داردکه نیاز به جمع « عدم افشای اطالعات مهم » برمی آید تحقق جرم  49ماده  2همانطورکه از دقت در بند       

 به آن ها می پردازیم. 

چیست ؟ و آیا دراین « هر شخصی» به عنوان نکته اول الزم است به این دو سئوال پاسخ داده شودکه اوال مراد قانونگذار از عبارت 

 مهم وجود دارد ؟ زمینه مصادیق خاصی وجود دارد یا خیر ؟ ثانیا چه مالک و مبنائی برای شناسائی اطالعات، اسناد یا مدارک 

برخی  45و 19در پاسخ به سئوال اول بایدگفت، دقت در قانون بازار اوراق بهادار روشن می سازدکه مقنن در دو ماده        

 می خوانیم:  19قرار دهند. در ماده  18اشخاصی را ملزم ومکلف کرده است که اطالعاتی را دراختیار سازمان 

قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را ازکلیه  سازمان می تواند دراجرای وظایف»

بانک ها، مؤسسات اعتباری، شرکت های دولتی، دستگاه های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول حکم نسبت به آن 

غیردولتی مطالبه کند.کلیه دستگاه ها و اشخاص ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 «.مذکورمکلفند اطالعات مورد نیاز سازمان را درموعد تعیین شده ارائه نمایند

 نیز اعالم می دارد:   45ماده 

که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق  19هر ناشری »     

 « ستورالعمل اجرائی که توسط سازمان تعیین خواهد شد به سازمان ارائه نماید..د

دراین رابطة با این دو ماده الزم است دو نکته مورد اشاره قرارگیرد. اول اینکه این دو ماده تنها موادی هستندکه قانونگذار        

مکلف به ارائه اطالعات الزم به  1384بهادار مصوب آذرماه  درآن ها به ذکرنام اشخاصی می پردازدکه مطابق قانون بازار اوراق

سازمان هستند. به عبارت روشنتر بایدگفت تنها این اشخاص هستندکه درصورت عدم انجام تکلیف قانونی خود برارائه تمام یا 

ور محکوم شوند. ثانیا برای قانون مذک 49قسمتی از اطالعات، مدارک یا اسناد مهم به سازمان ممکن است به مجازات مقرر درماده 

ذکرشده است، الزم است شرایط خاص مقررشده درهریک از  45و  19احراز ارتکاب جرم از سوی اشخاصی که نامشان در مادتین 

تنها هرناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت  45آن دو ماده نیزتحقق پیدا کند به عنوان مثال مطابق ماده 

                                                            
 قانون بازار اوراق بهادارمی باشد  1ماده  2منظور ازسازمان ، سازمان بورس واوراق بهادار ، موضوع بند .18
  .خود منتشرمی کندناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام  .19
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، بانک ها، مؤسسات اعتباری و... تنها زمانی مکلفند 19رده باشد مکلف به انتشار اطالعات است و نه هرناشردیگری و مطابق ماده ک

اطالعات مورد نیاز سازمان را ارائه نمایندکه سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود یا مجوز دادستان کل کشور اطالعات 

هیچ تکلیفی  19ب قانون بازار اوراق بهادار از آن ها بخواهند درغیر این صورت اشخاص مذکور درماده مورد نیاز خود را درچارچو

مبنی برارائه اطالعات نخواهند داشت. بنابراین این وظیفه بر عهدة دادرس است که درهرمورد به طورخاص تحقیق کندکه آیا 

 شرایط الزم برای تحقق جرم فراهم بوده است یا خیر. 

در پاسخ به سئوال دوم بایدگفت قانون بازار اوراق بهادار اشاره روشنی به این موضوع که چه اطالعاتی اطالعات مهم        

اشاره ای گذرا به اینکه ناشران موظفند حداقل چه اطالعاتی را به سازمان  45هستندنکرده است تنها دربندهای چهارگانه ذیل ماده 

دستورالعمل اجرايی افشای اطالعات شرکت » ،کرده است. اما دراین زمینه منبع مکملی به نام بورس و اوراق بهادار ارائه کنند

وجود دارد که دربخش سوم از فصل سوم خود به ذکر مصادیقی از اطالعات مهم پرداخته است. « 20های ثبت شده نزد سازمان 

 عمل فوق می پردازیم: به علت اهمیتی که این موضوع دارد، عینا به ذکراین مصادیق از دستورال

 ... برخی از مصادیق اطالعات مهم به شرح زیر است: -13ماده 

 رويدادهای مؤثر برفعاليت، وضعيت مالی و نتايج عملکرد ناشر از قبيل:  -الف

 تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر  -

 تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر  -

کت ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که تأثیربا اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی تحصیل یا واگذاری سهام سایرشر -

 ناشر داشته باشد 

 برگزاری یا مشارکت در مناقصه ها و مزایده های با اهمیت و نتیجة آن  -

 تغییر در روش یا رویه حسابداری به همراه دالیل و آثار مالی ناشی از آن  -

 هئیت مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییرمدیرعامل شرکت  تغییر درترکیب اعضاء -

 انعقاد، انحالل یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم  -

                                                            
مجلس شورای اسالمی ، این دستورالعمل  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  45و ماده  7ماده  18و 11دراجراهای بندهای  .2۰

  .سیده استبه تصویب هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ر 1386/  5/ 3تبصره در تاریخ  9ماده و  21فصل ،  3در
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دعاوی مهم مطروحه له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختالفات مهم به داوری و نیز اعالم نتیجه  -

 ی دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که برقیمت اوراق بهادار ناشراثرگذار باشد. آرای قطع

 کشف ذخایر ومنابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت های تأمین کننده مواد اولیه ناشر.  -

 یه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید تولید محصوالت جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اول -

 تأیید، تعلیق یا لغومجوز فعالیت و امتیاز تجاری وانتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا عالمت تجاری  -

 مشخصات طرح های سرمایه گذاری و هرگونه تغییربا اهمیت درآن  -

 ریان یا عرضه کنندگان عمده ناشرتوقف فعالیت مشتریان یا عرضه کنندگان عمده ناشریا تغییرمشت -

 عدم توانایی دراجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعالم ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن  -

 اعالم میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام  -

  21تصمیمات مجامع عمومی ناشر -

 سرمايه و تأمين منابع مالی ناشر از قبيل: تصميمات و شرايط مؤثر برساختار   -ب

 افزایش یا کاهش سرمایه ناشریا شرکت های تحت کنترل  -

 انتشار اوراق بهادار جدید  -

 تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر -

انکی با اهمیت و عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت نامه های ب -

 تأمین مالی خارج از تراز نامه 

  22استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه درمقایسه باگردش عملیات مالی ناشر -

 تغيير در ساختار مالکيت ناشر از قبيل:  -ج

 تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشربه نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد  -

  23ادغام، تحصیل وترکیبتغییر درساختار ناشرمانند  -

                                                            
 117-115، 1382اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشرمیزان ،    -21 

ستاد مشاور : دکتر جعفری ، مجتبی ، مطالعه تطبیقی جرائم بورس اوراق بهادار درحقوق جزای ایران و فرانسه ، استاد راهنما : دکترمحمد علی مهدوی ثابت ، ا -22 

 215-214(. صحسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه امام صادق )ع علی
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 ساير اطالعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران از قبيل:   -د

 انتقال یا واگذاری ماشین آالت و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر  -

 خرید یا فروش با اهمیت دارایی های ناشر -

 ی ناشرتوثیق یا فک رهن قابل توجهی از دارایی ها -

 ایجاد یا منتفی شدن بدهی های احتمالی با اهمیت  -

 تغییربا اهمیت درپیش بینی عملکرد ناشریا برنامه های آتی مدیریت به همراه دالیل مربوطه  -

 افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه های ناشر در آینده قابل پیش بینی به همراه دالیل مربوطه  -

ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی ) آتش سوزی، سیل، زلزله و... ( یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیت های  -

 عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر 

 تعدیالت سنواتی با اهمیت  -

 24درخواست برای خروج از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس و دالیل آن -

و یا تغییر درشرکت های تحت کنترل که اثربا اهمیتی برفعالیت، وضعیت مالی ونتایج عملکرد شرکت  مادر ) هرگونه رویداد  -

 اصلی ( دارد. 

با دقت دراین موارد به خوبی روشن می شودکه اطالعات مهم به آن دسته از اطالعات تأثیرگذاری اطالق می شودکه درصورت عدم 

رس را با چالشی جدی روبه رو سازند و در نهایت ضربات مهلکی براقتصادکشوروارد آورند به افشاء قادرند عملکرد صحیح فعاالن بو

  25همین دلیل نیازمند توجه ویژه ای از سوی مراجع ذی صالح می باشد.

 تنها اشخاصی که مکلف 49ماده  2نکته بعدی که راجع به عنصرمادی این جرم قابل ذکراست، این مورد می باشدکه مطابق بند   

به ارائه اطالعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان ویا بورس مربوطه بوده واز انجام آن خودداری کند مرتکب این جرم شده است. 

بنابراین اگراشخاص موظف به انتشاراطالعات خود می باشد اما دراین زمینه تکلیفی برعهده ندارندکه آن اطالعات را لزوما به 
                                                                                                                                                                                                

آبادی ، استاد مشاور : قاسمی ، محمد ، گفتمان سیاست جنائی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار ایران ، استاد راهنما : دکترعلی حسین نجفی ابرند  -23 

 278-277(. صقیقاتدکترجعفرکوشا ، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم تح

 45-44، ص1384، 49، مجله بورس ، شماره « مفهوم شفافیت در شرکت » فدائی نژاد ، اسماعیل و زهرا نوبخت ،  -24 

رهای ، مجموعه سخن رانی های اولین اجالس دادستانهای پایتخت کشو« رویکرد افتراقی ناظر به جرائم اقتصادی در تقابل با جرائم مالی » کوشا ، جعفر ،  -25 

 66-65، ص1386اسالمی ، 
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ائه کننده درصورت تخلف نمی توان آن هارا به موجب این جرم تحت پیگرد قرارداد. به عنوان مثال ماده سازمان و یا بورس مربوط ار

 قانون بازار اوراق بهادار مقررمی دارد:  41

سازمان موظف است بورس ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری وکلیه تشکل »

فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت خود را های 

 «. انتشار دهند

همانطورکه مشهود است نهادهای مذکور موظف به ارائه و انتشار اطالعات جامع فعالیت خود هستند اما هیچ الزامی ندارندکه        

ات را به سازمان بورس واوراق بهادار یا بورس های مربوط اعالم کنند به همین خاطردرصورت تخلف هرچندممکن است این اطالع

  26نشده اند. 49ماده  2مشمول تنبیهات انضباطی قرارگیرند اما مرتکب جرم موضوع بند

کاب دارد. زیرا در این جرم اشخاصی مکلف مسئله بعدی این است که عنصرمادی این جرم تنها از طریق ترک فعل قابلیت ارت       

به انجام کاری هستند اما از انجام آن خودداری می کنند همچنین بایدگفت این جرم از جمله جرائم مطلق است و همینکه اشخاص 

درستتر؛  مکلف، از ارائه اطالعات خودداری ورزند این جرم محقق می شود و نیازی نیست که نتایج مشخصی ازاین عمل ) به عبارت

 ترک عمل ( حاصل شود. 

نکته آخری که دربحث از عنصرمادی این جرم قابل ذکراست اشاره به این مطلب است که این جرم از جمله جرائم آنی است و        

اری عنصرمادی آن برای تحقق نیازی به استمرارندارد و همینکه شخص درمواقع مقرر از ارائه اطالعات، اسناد یا مدارک مهم خودد

  27کند جرم محقق شده است.

 عنصر روانی   -ج

در رابطه با عنصر روانی دونکته حائز اهمیت وجود دارد. اول اینکه این جرم ازجمله جرائم عمدی است. بدین معنی که شخص یا 

دداری می کند. بنابراین اینکه برتکلیف خود مبنی برارائه اطالعات به مراجع ذی ربط آگاهی کامل دارد اما عمدا از ارائه اطالعات خو

قابل احراز « عمد» اگر در راستای افشاء اطالعات برای اشخاص محدودیت ها و به عبارت دیگرعذر موجهی پیش آمدکندکه عنصر

 نباشد، محکومیت آن ها به خاطر ارتکاب این جرم مَحمل قانونی نخواهد داشت. 

                                                            
رمطهری ، دانشگاه نصرالهی ، زهرا ، تجزیه وتحلیل عملکرد بورس اوراق بهادار ایران ، استاد راهنما : دکترمرتضی قره باغیان ، استاد مشاور: سید احمد می -26 

 179-178، صتربیت مدرس

 182همان: ص -27 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 293-315، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

308 
 

 در این باره مقرر می دارد: « اء اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان دستورالعمل اجرائی افش»  15به عنوان مثال ماده        

 ناشرمی تواند در موارد زیر، اطالعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخیر ) پس از رفع محدودیت های ذیل ( افشاء نماید:    

 افشای فوری موجب زیان یا عدم النفع با اهمیت برای ناشر شود  -الف

 اشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز برسراصول آن توافق حاصل نشده است ن -ب

 افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب فراهم کند  -ج

 موضوع مورد افشاء پیوسته درحال تغییر باشد   -د

رای تحقق این جرم کفایت می کند نکته بعدی اشاره به این مسئله است که صرف داشتن سوء نیت عام از سوی اشخاص ب       

 ونیازی به داشتن و اثبات سوءنیت خاص وجود ندارد. به دیگرسخن همینکه شخص 

  28بداند از انجام تکلیفی سرباز می زندکافیست و الزم نیست قصد ایجاد نتیجة خاصی از ترک فعل خود را نیز خواستارباشد.

 

 «م افشاء اطالعات با اهميت در بازار اوراق بهادارعد» مجازات های مقررشده برای جرم   -گفتار ششم

 درصدرآن ماده اینگونه مقررمی دارد:  49گانه ذیل ماده  4مقنن درمقام بیان ضمانت اجرا برای بندهای 

اشخاص زیر به حبس از یک ماده تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا »

 «.هر دو مجازات محکوم خواهند شد

همانطورکه مشهود است حبس و جزای نقدی همچنان به عنوان مجازات اصلی ازسوی مقنن اعمال می شود. نکته ای که        

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد  3ماده 2دراین زمینه باید به آن اشاره کرد این است که مطابق بند

روز حبس و حداقل آن  91مجلس شورای اسالمی درهر مورد،که در قوانین حداکثرمجازات بیش از 1373/ 12/  28صوب معین م

روز حبس باشد دادگاه بین اِعمال مجازات حبس و جزای نقدی مفید است. به عقیدة ما باتوجه به اهمیت جرائم بورسی  91کمتراز 

برای سالمت نظام اقتصادی کشور، اکتفاکردن به مجازات جزای نقدی راهکار و خطرناک بودن وجود مرتکبین این گونه جرائم 

                                                            
 94، ص1385،  54 -55، مجله بورس، شماره « ت ها دربورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شفافیت اطالعات شرک» نوبخت ، زهرا ،  -28 
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مناسبی برای پیشگیری و مبارزه با این گونه جرائم نخواهد بود. به همین دلیل دادرس نباید از مجازات حبس مقرردرماده چشم 

  29شد.پوشی کند هرچندکه به نظرمی رسد مجازات حبس تا شش ماه نیز مدت زمانی کافی نمی با

 دستورالعمل اجرائی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مقرر می دارد:  20درکنار مجازات اصلی اعمال شده، ماده

در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی » 

 «. طه پیگیری می گردد ایران و مقررات انضباطی مربو

بنابراین اگراشخاصی که موظف به ارائه اطالعات، اسناد یا مدارک مهم به مراجع ذی صالح می باشند از انجام این وظیفه خودداری 

به مجازات هایی نظیرتذکرکتبی، اعالم تخلفات درسایت شرکت، تعطیل موقتی نماد معامالتی  49ورزند عالوه برمجازات ماده 

نزل به تابلو یا تاالر پائین تر با تشخیص دبیرکل، حذف شرکت با تشخیص دبیرکل و تصویب شورای بورس محکوم شرکت، ت

  30خواهند شد.

 افشاء اطالعات نهانی در غیر موارد مقرر  -مبحث دوم

 

الزم می داند، افشاء و اطالعات شرکت ها با ارزشترین دارایی آن ها محسوب می شود. به همین خاطرجزدر مواردی که قانون        

قانون بازار اوراق  18انتشار آن ها با قید ضمانت اجرای کیفری منع شده است. اهمیت این بحث تا بد آنجا است که مقنن در ماده 

بهادار برخی اشخاص را حتی بعد از خاتمه دوران تصدی خود از افشاء و انتشار مستقیم یا غیرمستقیم اطالعات محرمانه و درونی 

دستورالعمل اجرائی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اعالم  15ماده « ب » و « الف »ع می کند و دربندهای من

می دارد اگر افشای فوری اطالعات موجب زیان یا عدم النفع با اهمیت برای ناشرگردد و یا موجبات فراهم آوردن مزایای قابل 

 می تواند اطالعات را با تأخیر افشاء نماید.توجهی برای شرکت های رقیب شود، ناشر

حال باتوجه به این مطالب، اگراشخاصی که دارندة اطالعات نهانی شرکت ها به حساب می آیند در غیر موارد مقررمبادرت به افشاء  

وری اسالمی ایران و انتشارآن اطالعات نمایند ناگفته پیداست که عملشان منتح به چه نتایجی خواهد شد به همین علت مقنن جمه

                                                            
گزارش یک مدیریت مطالعات و بررسی های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، جزوه بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه ایران :  -29 

 156-155، 1381بازار ، گزارش سوم ( : شناسائی و منع دستکاری در  ) پژوهش

 53، ص1381،  34، مجله بورس، شماره « سیاست ها و الزام های افشاء اطالعات در بازار سرمایه ایران » صفاریان ، مریم ،  -3۰ 
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افشاء و انتشار اطالعات نهانی » مبادرت به جرم انگاری عمل  1384درفصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 

 نموده است. « درغیرموارد مقرر 

ده این جرم چون درمباحث گذشته راجع به اطالعات نهانی توضیحاتی کافی ارائه شد، دراین مبحث تنها به عناصر تشکیل دهن  

 می پردازیم. 

 «افشاء اطالعات نهانی درغير موارد مقرر » عناصرتشکيل دهنده جرم   -گفتار اول

 عنصر قانونی   -الف

 قانون بازار اوراق بهادار مقررمی دارد:  46ماده  1قسمت اخیر بند

ظیفه در اختیار وی قرارگرفته... موجبات هرشخصی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که برحسب و» 

 «. افشاء و انتشار آن ها را درغیر موارد مقرر فراهم نماید 

پیش بینی نشده بود. در پیش نویس  1345الزم به توضیح است که این جرم درقانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال        

اختصاص داشت مقرراتی دراین زمینه « ممنوعیت ها، جرائم و مجازات » الیحه قانونی بازار اوراق بهادارکه فصل ششم آن به 

 58از چندین ماده تشکیل می شدکه درماده « تخلفات و مجازات ها » گنجانده شده بود. درواقع بخش دوم این فصل تحت عنوان 

بخش عمده ای ازاین الیحه  1384آذرماه آن به این جرم اشاره شده بود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1و در انتهای بند

قرارگرفت. آنچه که مقنن باعنوان انتقال و افشاء اطالعات جرم  46ماده  1دچار تغییرو تحول شد وجرم مورد بحث در انتهای بند

  31نام دارد.« افشاء و انتشار اطالعات نهانی درغيرموارد مقرر » انگاری کرده است 

 عنصرمادی    -ب

ان اولین نکته راجع به عنصرمادی بایدگفته شود، تنها اشخاصی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار برحسب به عنو       

وظیفه در اختیار آن ها قرارگرفته است می توانند مرتکب این جرم گردند. بنابراین اگر اطالعات نهانی برحسب وظیفه دراختیار 

صورت کنشی به آن اطالعات دست یافته باشد، درصورت افشاء مرتکب این جرم شخصی قرارنگرفته باشد ویا آن شخص خود به 

مدیرعامل یک شرکت برحسب وظیفه ای که دارد اطالعات نهانی دراختیار وی قرارمی گیرد، حال اگر  ؛نشده است. به عنوان مثال

شده  46ماده 1مرتکب جرم موضوع بنداین شخص مبادرت به افشاء و انتشار اطالعات نهانی درغیرموارد مقرر نماید بدون شک 

                                                            
 32، ص1385،  61ه ، مجله بورس ، شمار« قانون اساسی  44خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل» سلطانی نژاد ، حامد و غالمعلی میرزائی ،  -31 
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است اما اگرنگهبان همان شرکت بدون اینکه وظیفه ای درآن رابطه داشته باشد و تنها به خاطر استراق سمع به اطالعات نهانی 

  32دسترسی پیدا کرده باشد، درصورت افشاء آن اطالعات نمی تواند مرتکب جرم فوق الذکرشده باشد.

موجبات افشاء و انتشار اطالعات را فراهم » اسخ به این سئوال است که به واقع منظورمقنن از عبارت مسئله مهم بعدی پ       

چیست ؟ آیا اقداماتی که شخص دارنده اطالعات در راستای افشاء و انتشار انجام می دهد الزم است حتما منجربه افشاء « آوردن 

شده مفید این معنا باشد که وی در قدم بعدی موفق به افشاء و انتشارکامل  اطالعات گردد یا اینکه اگرمجموعه اقداماتی که انجام

 اطالعات خواهد شد برای ارتکاب این جرم کفایت می کند ؟ 

به نظرمی رسدکه پاسخ دادن به این سئوال کارچندان آسانی نباشد اما قائل بودن به نظردوم به صواب نزدیکتراست به دو        

نظر به یک  -دراین جرم -توجه به اهمیتی که حفظ اطالعات نهانی شرکت ها دارد هیچ بعید نیست که مقنندلیل. اول اینکه با 

مرحله قبل ازافشاء و انتشارکامل اطالعات داشته باشد تا از این طریق از ورود زیان های غیرقابل جبران به شرکت ها جلوگیری کند 

ما را در درستی نظری که برگزیدیم استواترمی سازد زیرا « موجبات » مقنن ازکلمه و دوم اینکه نحوة نگارش متن قانونی و استفاده 

استفاده کندکه معنایی جزء انتشار و افشای « منتشرنماید » یا « افشاء کند » درغیراین صورت قانونگذار می توانست از عبارت 

  33کامل اطالعات نهانی شرکت نداشت.

دانیم آیا افشاء اطالعات نهانی با آگاهی عموم از آن اطالعات مالزمه دارد یا خیر ؟ به عنوان نکته مهم بعدی این است که ب       

مثال اگرمدیرعامل شرکتی اطالعات نهانی را درسایت اینترنتی شرکت قراردهد اما قبل از آگاهی عموم مردم از مفاد آن اطالعات، 

ازمفاد آن اطالعات آگاه نشده است جرمی مرتکب نشده است ؟ پاسخ  سایت بسته شود، آیا وی می تواند ادعا کند چون هنوز کسی

ما به این سئوال منفی است. زیرا درافشاءکردن و منتشرنمودن اطالعات حتما الزم نیست کسی از آن اطالعات آگاه شده باشد بلکه 

  34جرم کفایت می کند. همین مقدارکه درنظرعرف عملش منطبق با عنوان افشاء یا انتشار اطالعات باشد برای تحقق

مسئله قابل ذکردیگر این است که عنصرمادی این جرم هم ازطریق انجام فعل قابلیت ارتکاب دارد و هم از طریق ترک فعل به 

عبارت روشنتر شخص دارنده اطالعات نهانی هم می توان به صورت کنشی مبادرت به افشاء و انتشار اطالعات از طریق کانال هائی 

سایت های اینترنتی و... نماید و هم می تواند به تکلیف خود مبنی برحفاظت از اطالعات عمل نکند و با فراهم نمودن مثل جراید، 

                                                            
 123، ص1382میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ،  -32 

 133، ص138۰حبیب زاده ، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اموال ( ، تهران ، انتشارات سمت،  -33 

 144، ص2138مالکیت ، تهران ، انتشارات میزان ، جرائم علیه اموال و میرمحمدصادقی، حسین،  -34 
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زمینه های افشاء و انتشار اطالعات به این هدف دست یابد به عنوان مثال مدیرعامل شرکتی می تواند به قصد افشاء اطالعات 

طالعات می باشد را به گونه ای در دسترس دیگران قرار دهندکه آنها به راحتی از نهانی،کامپیوتردستی خود را که حاوی آن ا

 اطالعات نهانی آگاه شوند. 

نکته بعدی این است که اطالعات نهانی که اشخاص در راستای ارتکاب این جرم افشاء می کنند نباید از جمله اطالعاتی باشدکه آن 

د. به عبارت روشنتر، اگر مدیرعامل شرکتی طبق قانون موظف به افشاء برخی اشخاص موظف به افشای آن ها طبق قانون هستن

در « درغیرموارد مقرر» اطالعات است، نمی توان او را به خاطرارتکاب این جرم تحت تعقیب قراردارد. این موضوع را مقنن با عبارت 

  35مورد توجه قرارداده است. 46ماده  1قسمت انتهائی بند

قت به زمان افشاء اطالعات نهانی توسط اشخاص می باشد. با این توضیح که اگر دارندة اطالعات نهانی قاصد مسئله دیگرتوجه ود

باشدکه مبادرت به افشاء و انتشار اطالعات نهانی شرکت متبوع خودنماید و این کاررا نیز انجام دهد اما چندی بعدکشف شودکه این 

اند و یا جزء اطالعات نهانی بوده اند اما قبل از افشاء آن ها توسط این شخص صفت اطالعات از ابتدا جزء اطالعات نهانی نبوده 

نهانی بودن خود را بنا به هردلیلی از دست داده اند، افشاء آن ها بدون شک موجب تحقق این جرم نخواهد بود زیرا صفت نهانی 

همچنین اگرشخصی دست به انتشار اطالعاتی بزندکه بعدها بودن باید هنگام افشاء و انتشار، همراه اطالعات باشد ونه قبل از آن. 

  36قابل پیگرد نخواهد بود. 46ماده  1وصف نهانی بودن را پیدامی کند، بازاین عمل تحت عنوان جرم موضوع بند

نداده نکتة آخری که باید درباب عنصرمادی ذکرشود این است که مقنن شیوة خاصی برای افشاء و انتشار اطالعات مدنظرقرار   

 است. بنابراین مرتکب می تواند از هرطریقی به انجام این کارمبادرت ورزد بدون اینکه درتحقق جرم اثری داشته باشد. 

 عنصر روانی  -ج

در رابطة با عنصر روانی دونکته حائز اهمیت است. اول اینکه این جرم از جمله جرائم عمدی است بنابراین اگرشخص درحال   

هیپتونیزم به افشاء اطالعات شرکت متبوع خود اقدام نماید مرتکب این جرم نشده است و دوم اینکه صرف خواب یا مستی یا 

                                                            
 216-215، 1382اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشرمیزان ،  -35 

 147، ص2138جرائم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، انتشارات میزان ، میرمحمدصادقی، حسین،  -36 
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داشتن سوء نیت عام برای ارتکاب این جرم کفایت می کند و الزم نیست که شخص مرتکب از عمل خود درپی تحقق نتیجة خاصی 

 37نیز باشد.

 «فشای اطالعات نهانی درغيرموارد مقرر ا» مجازات های مقرر شده برای جرم   -گفتار دوم

 درآن ماده مقررداشته است:  46گانه ذیل ماده 4مقنن درمقام بیان ضمانت اجراهای بندهای 

اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل » 

 «. محکوم خواهند شد نشده یا هر دو مجازات 

همانطورکه مشهود است جزای نقدی یا حبس و یا هردوی آن ها، مجازات های قابل اِعمال درقبال این جرم هستند. عالوه براین 

قانون مجازات اسالمی و به عنوان تتمیم حکم تعزیری مرتکب یا مرتکبین این جرم را  19موارد دادرس می تواند به استناد ماده

  38ق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع ویا به اقامت درمحل معین مجبور نماید.مدتی ازحقو

 مکررقانون مجازات اسالمی مقررمی دارد:  62ماده  1در همین زمینه تبصره     

ر افراد مقيم در حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسالمی ايران و ساي» 

 « قلمرو حاکميت آن منظور نموده... 

« آزادی انتخاب شغل »اصل چهل وسوم قانون اساسی یکی از مصادیق بارزحقوق اجتماعی  4همانطورکه می دانیم به استناد بند

 است که مطابق تبصره فوق الذکر امکان سلب این حق وجود ندارد مگر به موجب قانون یا حکم دادگاه صالحه. 

حال باتوجه به این مطلب به اعتقاد ما بهترین مجازات مکملی که می توان برای افرادی که بنابر موقعیت شغلی و حرفه ای خود به 

اطالعات نهانی ومحرمانه اوراق بهادار شرکت ها دسترسی دارند و به جای راز داری موجبات افشاء و انتشارآن ها را فراهم می آورند 

ردن از تصدی مشاغل مربوط به بورس است. زیرا به جرأت می توان گفت قسمت عمده فعالیت های بورس درنظرگرفت، محروم ک

سروکار دارندکه جزء درمواردی که شرکت ها ملزم به افشاء اطالعات هستند در باقی « اطالعات » اوراق بهادار به نوعی با مقوله 

اوراق بهاداراست. به همین دلیل کسی که مرتکب چنین جرمی می شود  موارد راز داری یکی از اصول حرفه ای و حیاتی در بازار

                                                            
ت جنائی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار ایران ، استاد راهنما : دکترعلی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد مشاور : قاسمی ، محمد ، گفتمان سیاس -37 

 166(، ص دکترجعفرکوشا ، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم تحقیقات

 91، ص1381،  34، مجله بورس، شماره « ایران  سیاست ها و الزام های افشاء اطالعات در بازار سرمایه» صفاریان ، مریم ،  -38 
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قانون  20صالحیت تصدی مشاغلی که به نوعی با موضوعات و فعالیت های بورس مرتبط هستند را ندارد هرچندکه مطابق ماده

  39شد.مجازات اسالمی امکان محرومیت افراد از بعض یا همة حقوق اجتماعی برای همیشه امکانپذیر نمی با

 جمع بندی نتيجه گيری

به عنوان نتیجه بایدگفت اگرمقنن قصد اصالح مقررات دراین زمینه را داشته باشد پیشنهاد می شودکه اوال به طورواقعی        

مجازات متناسبی را علیه « کیفرشناسی » مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسد و ثانیا باتوجه به اصول علم 

  .ن جرائم بورسی سازماندهی و اعمال کندمرتکبی

که درقانون بازار اوراق بهادار به آن اشاره ای نشده اما بسیار مهم به نظرمی رسد بحث آئین دادرسی و ادلة اثبات  مسئله بعدی

ت که تا آزادی تحصیل دلیل توسط قاضی می باشد اما واقعیت این اس ،هرچند یکی از اصول دادرسی کیفری .جرائم بورسی است

مشخص و از سوی قانونگذار اعالم نشده اند قضات برمبنای آموخته های قبلی خود عمل  ،زمانی که دالیل به صورت دقیق

قابل اثبات نخواهد بود و نیازمند یک  ...اقرار و ،بدون تردید ساختار پیچیده جرائم بورسی با دالیل سنتی چون شهادت .خواهندکرد

اکثربورس  .دراین زمینه نام برد« برنامه های نرم افزاری »به عنوان مثال می توان از  .ید می باشدسلسله دالیل و مستندات جد

هرچند هریک از این برنامه ها بنا به مقتضیات خاص خود  .های دنیا از این برنامه ها برای کشف اعمال متقلبانه استفاده می نمایند

آگاه ساختن مسؤوالن ذی صالح از تغییرات نامتعارف بازار در زمینه های  ،ها توانائی های ویژه ای دارند اما کارکرد اصلی آن

به همین خاطر پیشنهاد می شودکه مقنن اوال آئین دادرسی ویژه ای را متناسب با ساختار بورس اوراق بهادار مورد  .مختلف است

سی های معمول را نداشته باشد و ثانیا ادله پیچیدگی ها واطناب دادر ،تصویب قراردهدکه درعین رعایت اصول دادرسی عادالنه

موجبات اقناع وجدانی قاضی را نیز فراهم  ،اثبات جدیدی را مقررمی داردکه عالوه برهماهنگی با نوع فعالیت های بازار اوراق بهادار

  .آورد

 منابع و مآخذ

 1382 اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشرمیزان ، -

 1380حبیب زاده ، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اموال ( ، تهران ، انتشارات سمت،  -

                                                            
 126-125، 1382میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ،  -39 
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جعفری ، مجتبی ، مطالعه تطبیقی جرائم بورس اوراق بهادار درحقوق جزای ایران و فرانسه ، استاد راهنما : دکترمحمد  -

 (.ند آبادی ، دانشگاه امام صادق )ععلی مهدوی ثابت ، استاد مشاور : دکتر علی حسین نجفی ابر

 1383زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات ققنوس،  -

، مجله « قانون اساسی  44خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل» سلطانی نژاد ، حامد و غالمعلی میرزائی ،  -

 1385،  61بورس ، شماره 

، بهمن  34، مجلة بورس ، شماره « سیاست ها و الزام های افشای اطالعات در بازار سرمایه ایران » ریم، صفاریان، م  -

1381 

 1385، دی 58، مجله بوس ، شماره « راهکارهای حمایت از سرمایه داران جزء » کرشمه ترابیان ،  -

، مجموعه سخن رانی های اولین « ئم مالی رویکرد افتراقی ناظر به جرائم اقتصادی در تقابل با جرا» کوشا ، جعفر ،  -

 1386اجالس دادستانهای پایتخت کشورهای اسالمی ، 

 1372عسکریان ، مصطفی ، نگاهی به جامعه شناسی ، تهران ، نشر مبتکران ،  -

 1384، 49، مجله بورس ، شماره « مفهوم شفافیت در شرکت » فدائی نژاد ، اسماعیل و زهرا نوبخت ،  -

گفتمان سیاست جنائی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار ایران ، استاد راهنما : دکترعلی حسین  قاسمی ، محمد ، -

 (.نجفی ابرند آبادی ، استاد مشاور : دکترجعفرکوشا ، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم تحقیقات

 1382شارات میزان ، میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انت -

،  54 -55، مجلة بورس ، شماره « ارزیابی شفافیت اطالعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران » نوبخت ، زهرا،  -

 1385شهریور ومهر 

نصرالهی ، زهرا ، تجزیه وتحلیل عملکرد بورس اوراق بهادار ایران ، استاد راهنما : دکترمرتضی قره باغیان ، استاد مشاور:  -

 ید احمد میرمطهری ، دانشگاه تربیت مدرسس
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