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امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور ما محسوب می شود. یکی از دالیل  بازار اوراق بهادار: چکیده

ق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جوالن دادن افراد مختلف در آن اکوچک ماندن بورس اور

بود. لذا مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق 

اعمال و رفتارهایی  جرایم و مجازاتها، تحت عنوان 4931ایران مصوب آذر می بهادار جمهوری اسال

این قانون است که در عرف بازار  14ماده  9را جرم انگاری نموده است. از جمله ی این اعمال بند 

جرم دستکاری بازار اوراق . نامیده می شود "دستکاری بازار اوراق بهادار "سرمایه تحت عنوان 

ن یکی از زیرمجموعه های جرایم یقه سفیدان است که پدیده ای بسیار جدی بوده بهادار، به عنوا

و هزینه های اقتصادی هنگفتی را به بازار سرمایه متحمل می کند. از ویژگی های جرم دستکاری 

بودن مرتکب و گسترده بودن بزه دیدگان آن می باشد. لذا اوراق بهادار پیچیده و حرفه ای  بازار

ل جرم دستکاری بازار اوراق بهادار با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای بررسی و تحلی

های کلیدی جرم این مقاله به تبیین مفاهیم و واژه زیانبار آن در بازار سرمایه، ضروری است. 

ابزار و راهکارهای اق بهادار شامل تعریف، اقسام و شیوه های ارتکاب این جرم، ر اوردستکاری بازا

ازدارنده، بررسی ماهوی این جرم شامل عناصر تشکیل دهنده و مجازات های جرم دستکاری بازار ب

 اوراق بهادار پرداخته است.

 مجازات. ،دستکاری عناصر جرم ،روشهای دستکاری، دستکاری بازار اوراق بهادار واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اد اند، بر این موضوع استوار است که فعالیت آزاولیه اقتصاد بازار نیز دانستهیکی از اصول پذیرفته شده در اقتصاد آزاد که آن را اصل 

سبب  کند وای را بر بازار حاکم میمشارکت کنندگان در بازار )عرضه کنندگان و دارندگان تقاضا( بدون مداخله دولت، شرایط عادالنه

ود، به رین نظریه و مکتب لیبرالیسم اقتصادی، به شمار میشود. آدام اسمیت که از پیشتازان اتخصیص بهینه منابع اقتصادی می

تواند، بدون مداخله و برنامه ریزی را ارائه نمود. به عقیده او بازار می« تئوری دست نامرئی بازار»منظور تقویت نظریه اقتصاد بازار، 

های اصلی اقتصاد ها و مؤلفهه از جمله شاخصهبازارهای سرمایه نیز ک 4گسترده دولتی، با دست نامرئی خود را تنظیم و تعدیل کند.

روند، از این قاعده مستثنی نبوده و به عقیده بسیاری، بایستی براساس همین قاعده با آنها برخورد نمود؛ براساس این آزاد به شمار می

تصادی های اق، عرضه، تقاضا و سایر مؤلفههاتواند تعادل الزم بین قیمتدیدگاه، بازار اوراق بهادار نیز اگر به حال خود گذاشته شود، می

را برقرار نموده و وضعیت بهینه اقتصادی را به وجود آورد. اما وضع همیشه بدین گونه نیست و ممکن است نظام آزاد بازار مورد سوء 

بازار را بگیرد. از این استفاده واقع شود و به همین سبب ضروری است، دولت نیز در بازار مداخله نموده و جلوی تحوالت ناسالم در 

باشد. این ، با ضمانت اجراهای خاص خود همراه می«دستکاری بازار»های اقتصادی، بر هم زدن نظم بازار و اصطالحاً رو در همه نظام

ستکاری دهای حقوقی نیز اصوالً قانونگذار برای مقابله با ضمانت اجراها ممکن است، کیفری، انتظامی و یا مدنی باشد. در سایر نظام

اند؛ به عنوان نمونه یکی از موارد مهم مطرح در قوانین ایاالت متحده آمریکا، تأکید بر شفافیت بازار ضمانت اجراهایی تعیین نموده

ترین نص مهم 4391)ب( قانون بازار اوراق بهادار  41بازارهای اوراق بهادار و پیشگیری از تقلب در معامالت بازار سرمایه است. بخش 

ر های رایج و پیچیده تقلب دهای متقلبانه برای معامالت اوراق بهادار است. دستکاری بازار یکی از شیوهکننده استفاده از شیوهمنع 

 آورد. های جدی به سالمت بازار سرمایه وارد میمعامالت اوراق بهادار است که نبود مقررات الزم برای پیشگیری از وقوع آن، آسیب

نام نبرده است، « دستکاری بازار»، صراحتاً از 4931ن نیز هر چند که قانونگذار، در قانون بازار اوراق بهادار مصوب در نظام حقوقی ایرا

به شمار آورد. با توجه به وصف « دستکاری بازار»توان همان مفهوم ( این قانون را می14( ماده )9لیکن جرم پیش بینی شده در بند )

از سوی برخی پژوهشگران حقوق جزا صورت پذیرفته « جرم دستکاری بازار»ألیفاتی در خصوص مجرمانه این عمل، تحقیقات و ت

 است که در این مقاله نیز به فراخور از این تألیفات استفاده شده است.

 بخش رد اینکه به توجه با است؛ شده پرداخته «جرم» عنوان به بازار دستکاری مصادیق و مفهوم بررسی به مقاله این نخست بخش در

 شیوه های دستکاری در بازار و عناصر این جرم نیز، جرم فوق از بحث در و گرفته قرار بررسی مورد بازار دستکاریسیر تاریخی  دوم

 بازار، دستکاری از ناشی کیفری مسئولیت بررسی منظور به مقاله این در رو، این از. است گرفته قرار بررسی مورد توأمان صورت به

 .پرداخت خواهیم «آن انجام آن و چگونگی پیشگیری از  یشیوه ها» بررسی به «جرم دستکاری تحلیل» از پس

  تعریف جرم دستکاری بازار

 پس .است بوده دنیا های بررسی تمام در مهمی موضوع غیرطبیعی طور به سهام قیمت دادن قرار تأثیر تحت احتمال تاریخی نظر از

 ورند؛آ دست به سرشاری سود بازار، دستکاری با توانند می که دریافتند کارگزاران هفدهم، قرن اوایل در آمستردام بورس تأسیس از

                                                           
 44، ص51، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره "بر بازار و کاستی های حقوق خصوصی اقتصاد مبتنی" 5831باقری، محمود، 1   
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 امسه فروش با گذاران سرمایه. انداختند وحشت به را گذاران سرمایه خود، کار این با و زده وسیع ابعاد در بازی بورس به دست لذا

 تنددریاف بازار دستکاران. کردند می بازخرید پایین های قیمت در را سهام دوباره کارگزاران و شدند قیمت ها آمدن پایین موجب خود،

 .یابند دست خود منظور به ها، شرکت به راجع نادرست اخبار و شایعات اشاعه با توانند می که

 ارانگذ سرمایه و کنندگان مشارکت اعتماد جلب منظور به سرمایه، بازارهای بر حاکم حقوقی های نظام بیشتر در  2«بازار دستکاری»

 این با 9دارد؛ دنبال به کیفری، مسئولیت آن، مرتکب برای و شود می شناخته جرم یک عنوان به بازار، عملکرد صحت و کارایی به

 علیهم مجنی کم دست یا و ندارد علیه مجنی موارد عمده در جرم این که آنجا از دنیا، حقوقی های نظام از چهارم یک حدود حال،

 1. اند دانسته قانونی و مجاز را آن و ننموده تلفی جرم را بازار دستکاری نیست، شناسایی قابل آن،

 این( 14) ماده( 9) بند موجب به. شد تلقی جرم «بازار دستکاری» ،4931 سال در بهادار اوراق بازار قانون تصویب با ایران حقوق در

 کاذب های قیمت ایجاد یا بهادار اوراق معامالت روند از کننده گمراه ظاهری ایجاد به منجر نوعاً وی اقدامات که شخصی هر» قانون

 نقدی جزای یا یکسال تا ماه سه تعزیری حبس به محکومیت مستوجب ،«شود بهادار اوراق معامالت انجام به اشخاص اغوای یا و

 تعریفی مختصر، طور به بخواهیم اگر  .باشد می مجازات، دو هر یا و نشده متحمل زیان یا آمده دست به سود برابر پنج تا دو معادل

 وراقا قیمت کاهش یا افزایش منظور به که نمود تعریف غیرقانونی عمل را بازار دستکاری توان می دهیم ارائه «بازار دستکاری» از

 گران معامله که افتد می اتفاق زمانی عمل این .میگیرد صورت بازار، معامالت میزان برای کننده گمراه ظاهری ایجاد طریق از بهادار

 بازار، دستکاری طریق از. گردد معامله آن عادالنه بازاری ارزش از غیر قیمتی به بهادار اوراق شوند، می موجب عمدی صورت به

 معامله انجام به ند،اداده قرار تأثیر تحت را بهادار اوراق قیمت تصنعی و غیرواقعی صورت به که اشخاصی سوی از گذاران سرمایه

  .شوند می ترغیب

 یا «گیساخت صورت به قیمت تغییر یا سهام خرید به دیگران تشویق منظور به آگاهانه عملی» صورت به را بازار دستکاری همچنین

 اوراق بورس در تقاضا و عرضه آزادانه عملکرد در عمدی دخالت» یا «ساختگی معامالت از استفاده با بهادار اوراق قیمت کنترل»

 و عرضه آزادانه کارکرد ممکن طریق هر به که میشود اطالق هایی قیمت به بازار دستکاری کلی طور به 5.است شده تعریف «بهادار

 ساختن گمراه نهایت در و سهام بازار فعالیت از کاذبی نمایش و ساختگی های قیمت خلق به و نماید اخالل دچار را بازار تقاضای

 . گردد منتهی بازار فعاالن

                                                           
2 Market Manipulation 

، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(، "دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهرانطراحی الگوی پیش بینی " 5834فالح شمسی، میرفیض؛ تیموری شندی، علی،  3 
 551، ص72شماره 

4 Watson, Michael j. (2012) “The regulation of capital markets: Market manipulation and insider 

trading”, Retrieved May 30, 2012 from: www.icclr.law.ubc.ca/publications/Reports/wats 

pap.pdf. 
 .4، گزارش سوم، بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه ایران: شناسایی و منع دستکاری بازار، تهران، ص5835 ایران، بهادار اوراق بورس سازمان 5 

http://www.icclr.law.ubc.ca/publications/Reports/wats
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 رد عمدی مداخله از است عبارت دستکاری: »است نموده تعریف چنین را بازار دستکاری نیز آمریکا بهادار اوراق و بازار کمیسیون

 تأثیر یا کنترل طریق از گذاران سرمایه کردن گمراه یا دادن فریب منظور به اغلب عمل، این بهادار؛ اوراق آزاد تقاضای و عرضه فرآیند

 ..«گیرد می صورت بازار فعالیت یا بهادار اوراق قیمت بر غیرواقعی و صوری

 بازار دستکاری که هستند عواملی ترین مهم از مالی، بازارهای شدن جهانی و اینترنت توسعه مشتق، مالی ابزارهای از استفاده افزایش

 را دستکاری از حاصل منافع معامله، اختیار قراردادهای ویژه به و مشتق ابزارهای. اند نموده چندان دو را آن سودآوری و تسهیل را

 اینکه به توجه با حقیقت در 7.است شده  4«معامله اختیار ائتالف» عنوان با دستکاری از خاصی نوع شیوع موجب و داده افزایش

 هسرمای نیازمند پایه، کاالی یا سهام خرید به نسبت اوراق، این خرید برای مشتقه، ابزارهای سایر و معامله اختیار اوراق خریداران

 برند می تریبیش بهره اند، نموده گذاری سرمایه که مبلغی نسبت به پایه، کاالی یا سهام قیمت نوسانات از نتیجه در هستند، کمتری

 کاریدست به بیشتر شود تحصیل برای اوراق این خریداران تا شود می سبب امر همین. گردد می آنان متوجه نیز کمتری ریسک و

  .شوند ترغیب بازار

 نتیجه سه از یکی تحقق مستلزم «بازار دستکاری» جرم تحقق بازار، قانون( 14) ماده( 9) بند به توجه با ایران، سرمایه بازار حقوق در

 اوراق برای کاذب های قیمت ایجاد» ،«بهادار اوراق معامالت روند از کننده گمراه ظاهری ایجاد: »است قانون در شده بینی پیش

 3؛«بهادار اوراق معامالت انجام به اشخاص اغوای» یا و «بهادار

 کارگزاران، تخلفات تبیین در نیزهیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  49/3/33مصوب  کارگزاران انضباطی دستورالعمل( 7) ماده

 خلفاتت این ارتکاب ماده این. دانست کارگزاران سوی از بازار دستکاری مصادیق توان می را آنها از برخی که نموده بیان را مصادیقی

 ماده این در که بازار دستکاری موارد جمله از است؛ دانسته کاری روز شصت تا حداکثر معامالت انجام از کارگزار محرومیت موجب را

  :نمود اشاره زیر موارد به توان می گرفته قرار اشاره مورد

 رمستندغی های سفارش براساس یا سفارش بدون چینی سفارش یا بازار تقاضای و عرضه با غیرمتناسب و گسترده چینی سفارش -

  گردد؛ تقاضا و عرضه غیرواقعی جریان ایجاد به منجر که

 انجام به اقدام و کارگزاران دیگر های سفارش ورود از پس وارده سفارش حذف و رونق القای هدف با فروش یا خرید سفارش ورود -

  هماهنگ؛ بصورت کارگزار چند یا یک توسط دیگر، سمت در معامله

 هماهنگ معامالت انجام یا و نامتعارف های قیمت با کم حجم در معامله انجام با کاال یا بهادار ورقۀ گذاری قیمت فرآیند در اخالل -

  بازار؛ جریان با متفاوت ای معامله یا و شده

                                                           
6  Option Pooling 

گاه امام صادق)ع(، ، فصلنامه پژوهشی دانش"طراحی الگوی پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران" 5834فالح شمسی، میرفیض؛ تیموری شندی، علی، 7 
 .552، ص72شماره 

 .801، ص 5831، 71قربانی، مجید؛ باقری، عباس، دستکاری بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش و حقوق، شماره 8 
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  بازار؛ در رکود یا رونق القاء یا ساختگی های قیمت ایجاد مانند اهدافی با نهایی مالکیت تغییر بدون معامالتی انجام -

 با بعد روز در کارگزار توسط آن حذف و معامالتی جلسۀ از پس روز یک از بیشتر اعتبار یا (DAY) روزانه اعتبار با سفارش ورود -

  بازار؛ در رکود یا رونق القای هدف

 سوء و منفی یا مثبت جو ایجاد و( آن امثال و پیامک اینترنت،) الکترونیکی یا کتبی شفاهی، بصورت بازار در شایعاتی یا اخبار انتشار -

  کارگزار؛ توسط کاال یااوراق بهادار  فروش یا خرید جهت آن از استفاده

 االک یا بهادار ورقۀ قیمت کاهش یا افزایش به منجر که کارگزار چند یا یک مختلف شعب بین شده هماهنگ و کاذب رقابت انجام -

  شود؛

 مانند خاص مشتری حسابداری های شاخصه در انحراف ایجاد جهت زیان یا سود شناسایی هدف با صرفاً صوری معامالت انجام -

  شود؛ انجام وی اطالع و کارگزاری عاملیت به که ها گذاری سرمایه فروش از حاصل درآمد یا و شده تمام بهای

 ردد،گ اعمال این مرتکب کارگزاری که صورتی در شده محسوب تخلف قانونگذار، سوی از اعمال این اینکه به توجه با است، بدیهی

 زیان به وارده خسارات جبران مسئول گردد، تعیین وی برای است ممکن که کیفری حتی و انضباطی اجرای ضمانت از صرفنظر

  .باشد می نیز دیدگان

( 11) اصل کلی های سیاست اجرای قانون( 15) ماده( هـ) بند باشد، می بهادار اوراق بازار معامالت به ناظر که فوق مقررات بر عالوه

. تاس نموده معرفی نیز رقابتی ضد های رویه مصادیق از یکی عنوان به را «کننده گمراه اظهارات» نیز، 3/44/34مصوب  اساسی قانون

  :بند این موجب به

  :که عملی هر یا کتبی شفاهی، اظهار هر"

 ارقب خدمت یا و کاال یا و دهد نشان خاص استاندارد یا مدل وصف، درجه، مقدار، کیفیت، با غیرواقعی صورت به را خدمت یا کاال -4

  .دهد جلوه نازل را

  .کند معرفی نو را کهنه یا تعمیری دوم، دست یا شده ساخت تجدید کاالی -2

 ات خدمت تداوم یا تکرار یا و آن از قسمتی هر یا کاال تعمیر نگهداری، تعویض، به تعهد ضمانتنامه فروش، از پس خدمات وجود -9

  .باشد نداشته وجود امکاناتی چنین که حالی در کند، القاء را معینی نتیجه حصول

  ".دهد فریب شود، می یا است شده ارائه یا فروخته که خدمتی یا کاال قیمت حیث از را اشخاص -1

 آن( 1) و( 4) بندهای مفاد که گفت توان می لیکن ندارد، موضوعیت بهادار اوراق بازار در االشعار فوق( 9) و( 2) بندهای که چند هر

 در ازارب دستکاری تشریح و تفصیل به توجه با که داشت توجه باید البته. کند پیدا مصداق نیز بهادار اوراق خصوص در توان می

 هکلی که نحوی به مقررات، این در آن مصادیق از بسیاری تبیین و( سازمان های دستورالعمل و بازار قانون) سرمایه بازار مقررات
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 سیاست نقانو به آن دانستن تخلف برای باشد، الزم که یافت را موردی بتوان رسد، می نظر به بعید گیرد، می دربر را ممکن مصادیق

  .نمود استناد( 11) اصل کلی های

 را نهاآ قانونگذار که است اقداماتی از ای مجموعه ارتکاب «بازار دستکاری» که گرفت نتیجه چنین توان می شد، بیان آنچه بنابر

 دارابه اوراق برای کاذب های قیمت ایجاد و آن طبیعی وضعیت از بازار خروج و بازار تعادل خوردن هم بر آن نتیجه و نموده ممنوع

 قرراتم نقض و کننده گمراه اقدامات از ای گسترده دامنه بازار، دستکاری از ناشی مدنی مسئولیت در بار زیان فعل بنابراین. است

 هادارب اوراق برای کننده گمراه و غیرواقعی های قیمت ایجاد یعنی مجرمانه نتیجه تحقق آنها مشترک وجه که گیرد می بر در را بازار

  .است

 می محسوب آن اعمال برای مصوب قواعد و( ب) 41 بخش عمومات نقض معموالً بازار دستکاری آمریکا، حقوق در نمونه عنوان به

 بهادار اوراق فروش طریق از که جایی در بار، زیان فعل همچنین. باشد بهادار اوراق فروش یا خرید طریق از اینکه بر مشروط شود،

 یا کارگزار سوی از بازار دستکاری که صورتی در این بر عالوه باشد؛ قانون این( الف) 47 بخش نقض تواند می پذیرد، می صورت

 موجد بار زیان فعل عنوان به تواند می نیز بهادار اوراق بازار قانون( هـ) 45 بخش از تخلف گیرد، صورت بهادار اوراق گر معامله

 3.شود تلقی مسئولیت

 ینا در است؛ کرده واگذار عرف به شود، می بازار دستکاری موجب که را افعالی تشخیص بهادار، اوراق بازار قانون نیز ایران حقوق در

 توان می لیک صورت به ولی است، نشده اشاره نیز شوند تلقی بازار دستکاری نوعی به توانند می که افعالی مصادیق به حتی قانون

 : برشمرد ذیل شرح به را است، شده پذیرفته حقوقی های نظام بیشتر در که بازار مصادیق برخی

 49منطبق، معامالت 42شده، داده ترتیب پیش از معامالت 44،ساختگی فروش ، 41مصنوعی رونق ایجاد طریق از صوری معامالت انجام .4

  سهام؛ قیمت غیرواقعی بردن باال منظور به...  و 44 تؤامان فروش و خرید 45موقت، ائتالف 41سهام، سریع فروش و خرید

 خرید خاص، بهادار اوراق برای خرید پیشنهاد قیمت افزایش 47،(خرید سفارش) تقاضا صوری افزایش طریق از ها قیمت بردن باال .2

  43؛ رونده پیش تدریجاً های قیمت با معامالت یا و قیمت باالترین در

                                                           
 .804همان، ص 1 

10  Painting the tape 
11  Wash Sale 
12  Pre-arranged trading 

 13 (Matched Order)  منظور انجام معامالت در شرایطی است که دستور خرید و فروش در یک زمان، با یک مقدار و یک قیمت

 دست ارائه شود.توسط طرفین هم
 

14  Pumping and Dumping 
15  Pool 
16  Churning 
17  Advancing the bid 
18  Highest bidder or transaction at progressively higher prices 
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 انجام و سهام مالکیت کردن پنهان منظور به 21 بدلی های حساب از استفاده و 43 کردن انبار قبیل از مختلف های شیوه از استفاده .9

  سهام؛ مالکیت اصل در تغییر بدون گسترده های فروش و خرید

  ... 21، دادن قرار فشار تحت 29موقتی، انحصار 22کمینه، حد تعیین 24بیشینه، حد تعیین طریق از ها قیمت کنترل .1

  واقعی؛ قیمت از بیش قیمتی به بهادار اوراق خرید .5

  .تر پائین های قیمت در سهام مجدد خرید و 25 سهام فروش برای هجوم طریق از سهام قیمت کاهش و سهام فروش .4

 بهادار اوراق پایانی قیمت تغییر منظور به بورس کاری روز پایانی ساعات در بهادار اوراق فروش یا و خرید: 24 روز آخر در معامله .7

  .شود می محسوب بعد، روز پایه قیمت عنوان به که خاص

  .23فریبنده توصیه 27سریع، فروش تبلیغ بازار، در کننده گمراه یا واقع خالف اطالعات افشای شایعات، انتشار .3

  بهادار اوراق بازار دستکاری منع نظری مبنای

 محج و بازار در موجود اطالعات از گذاران سرمایه تأثیرپذیری. است بازار سالمت به عمومی اعتماد تابع بهادار اوراق بازارهای کارایی

 دادن رارق تأثیر تحت برای بازار فعالیت روند برای کننده گمراه ظاهری ایجاد طریق از متقلبان سودجویی برای را زمینه آن، معامالت

 .کند می مختل را تقاضا و عرضه قانون طریق از عادالنه قیمت تعیین روش و نموده فراهم معامله مورد بهادار اوراق قیمت

قانون بازار اوراق  14ماده  4)جرم موضوع بند  نهانی اطالعات از استفاده با بهادار اوراق معامله جرم مانند نیز جرم این اینکه به توجه با

 نیاد بهادار اوراق بازارهای از چهارم یک. نیستند شناسایی قابل آن علیهم منجی کم دست یا ندارد علیه مجنی موارد عمده در بهادار(

 ماداعت جلب و بازار کارایی و سالمت حفظ برای حقوقی های نظام از بسیاری این وجود با میدانند، قانونی و مجاز را بازار دستکاری

 عیینت کیفر آن ارتکاب برای و منع را قیمت دستکاری بهادار، اوراق بازارهای در قیمت تعیین روش بودن عادالنه به گذاران سرمایه

 گانکنند مشارکت اعتماد مالی های نظام در سرمایه بازار به بخشیدن عمق و جانبه همه توسعۀ اصلی شرایط از یکی چون اند، کرده

 ابعمن اعتماد، این طریق از و است مالی های دارایی برای عادالنه قیمت تعیین در بازار عملکرد صحت و کارایی به گذاران سرمایه و

 . یابد می تخصیص اقتصادی مختلف های حوزه به بهینه صورت به مالی

                                                           
19  Warehousing or Parking 
20  Use of nominee accounts 
21  Capping 
22  Pegging 
23  Cornering 
24  Squeeze 
25  Bear raid 
26  Marking the close or Ramping 
27  Hyping and Dumping 
28  Bait and Switch 
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 بین از را آن یکپارچگی و انسجام بازار دستکاری. شود می آن نقدشوندگی و کارایی افزایش سبب بازار بودن عادالنه به عمومی اعتماد

 ظاهری ایجاد و ها قیمت تحریک طریق از مشتق بازارهای و بهادار اوراق بازارهای به عمومی اعتماد رفتن بین از سبب و برد می

 قبول و مشخص کامالً بهادار اوراق بازار دستکاری بار زیان آثار و ماهیت اینکه وجود با .گردد می بازار فعالیت روند از کننده گمراه

 جهانی همچنین و اینترنت توسعۀ مشتق، مالی ابزارهای افزایش  .است تکامل و تحول حال در جرم این ارتکاب ابزارهای هستند، شده

  .آیند می شمار به بهادار اوراق قیمت دستکاری افزایش عوامل ترین مهم از مالی بازارهای شدن

 یافته افزایش ابزارها این موضوع پایه های دارایی قیمت دستکاری برای انگیزه مالی، بازارهای در مشتق مالی ابزارهای معامله توسعۀ با

 راردادق قیمت بر تأثیرگذاری برای آتی قرارداد یا معامله اختیار قرارداد یک موضوع( مال) دارایی قیمت است ممکن مثال برای. است

 افزایش را دستکاری از حاصل منافع معامله، اختیار قراردادهای ویژه به مشتق ابزارهای  .شود دستکاری آتی قرارداد یا معامله اختیار

 23.است شده  «معامله اختیار ائتالف» عنوان با دستکاری از خاص نوعی شیوع موجب و داده

 افشای برای پرمخاطب و ارزان ای وسیله منزلۀ به تواند می اینترنت است، کرده تسهیل را بازار دستکاری ارتکاب اینترنت توسعۀ

 .گردد استفاده ها شرکت بهادار اوراق مورد در نادرست اطالعات

 مبنای فقهی منع دستکاری بازار اوراق بهادار

یک بازار اسالمی است و بازار مورد نظر اسالم بازار آزادی است عدم وجود دستکاری و دخالت در بازار، از اصول و هنجارهای اخالقی 

که در آن قیمت ها توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شوند و الزم است که این نیروها واقعی بوده و هیچ گونه دستکاری و 

د مصداق تدلیس در قرارداد باشد. در دخالت مصنوعی در آن صورت نگیرد. دستکاری بازار اوراق بهادار در اشکال مختلف آن می توان

نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و  "وق ایران تدلیس بدین صورت تعریف شده است: حق

ع از واقدستیاری او و به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می رود و او را به معامله ای بر می انگیزد که در صورت آگاه بودن 

یاری از موارد دستکاری وجود دارد، با این تفاوت که در بازار اوراق بهادار، دستکاری عنصر فریب و نیرنگ در بس 91."به آن رضا نمی داد

این فریب، کل فعاالن بازار هستند که می توانند طرف  برای فریب شخص خاصی به عنوان طرف معامله انجام نمی شود، بلکه هدف

ل مال صداق أکم در صورتی که باعث بردن مال دیگران شود، ه باشند. کسب درآمد از طریق دستکاری همچنین می تواندمعامله بالقو

. عالوه بر این، مسئولیت شخص 94به باطل هم باشد که عرف بازار اوراق بهادار نیز کسب مال از طریق دستکاری را باطل می داند

بررسی است. ضمن اینکه سودی که از دستکاری به دست می آید به ضرر گروه دیگری  دستکاری کننده در قالب ضمان غرور هم قابل

از سرمایه گذاران است، چرا که سود از سمت معامله کنندگان ناآگاه به سمت شخص دستکاری کننده یا اشخاص دیگر )اشخاصی 

 قل می شود.تکه در قیمت های دستکاری شده، معامله کرده اند( من

                                                           
گاه امام ، فصلنامه پژوهشی دانش"طراحی الگوی پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران" 5834فالح شمسی، میرفیض؛ تیموری شندی، علی،  29 

 .552، ص72صادق)ع(، شماره 

 

 .5832سهامی انتشار، ، تهران، شرکت 1،چ1کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 30 

 42، ص5817م، تهران: میزان، یم علیع اموال و مالکیت، چاپ سی و ششمیرمحمد صادقی، حسین، جرا 31 
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 کاری ضابطه تشخیص دست

دستکاری بازار یک پدیده چند وجهی است. از یک سو باید اقداماتی که دستکاری محسوب می شود ممنوع گردد و نقض این 

از سوی دیگر چون این  آن در پی داشته باشد وممنوعیت حسب مورد، مسئولیت های مدنی، انتظامی و کیفری را برای مرتکب 

برخی از حقوقدانان ادعا کرده اند که هیچ تعریف  بنابراین باید در جستجوی یافتن نقطه تعادل بود.محدودیت ها دارای هزینه هستند، 

ه . بر اساس همین ضابطنی خواهد بودم داشته باشد الزاماً یک تعریف ذهاند مفهوری وجود ندارد و هر تعریفی که بتوعینی از دستکا

(رابطه سببیت و 9(قصد، 2( یک فعل یا ترک فعل متقلبانه، 4یل شده است: ذهنی گفته شده که دستکاری بازار از چهار عنصر تشک

(با این قصد انجام شده باشند 4یا اینکه معامالت برای اینکه دستکاری محسوب شوند باید سه شرط داشته باشند:  (قیمت تصنعی.1

ه خودی خود به آن سمت حرکت خواهد کرد؛ (معامله کننده باور نداشته باشد که قیمت ب2که قیمت را به یک مسیر خاصی ببرند؛ 

 ( سود حاصل منحصراً ناشی از این باشد که معامله کننده توانسته قیمت را به آن سو ببرد.9و 

قانون بازار اوراق بهادار بر می آید این است که ارتکاب جرم موضوع این بند، نیازی به  14ماده  9از ظاهر بند  در حقوق ایران، آنچه

ظاهر گمراه کننده، قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص ه و حتی سوءنیت ندارد. عالوه بر این، حصول نتیجه یعنی ایجاد قصد مجرمان

نیز شرط نیست. بنابراین اگر اقداماتی که انجام شده، نوعاً باعث اغوای اشخاص می شده، ولی در فرضی خاص، به هر دلیلی، باعث 

 قانون 422به استناد ماده  ن گفت این ماده حالتی را که علی القاعده ودر واقع می توا 92است. این امر نشده، باز هم جرم تحقق یافته

دستورالعمل  7مجازات اسالمی می توانست شروع به جرم دستکاری تلقی شود، در حکم دستکاری دانسته است. با این حال ماده 

 "انضباطی کارگزاران که مصادیقی از دستکاری را به عنوان تخلفات انضباطی کارگزاران مورد اشاره قرار داده، در برخی موارد به 

 توجه کرده است. "قصد

 بازار در دستکاری یها شیوه

 تحقق بازار، مقررات نقض از متعددی های قالب در تواند می( کیفری مسئولیت) «بازار دستکاری جرم» مادی عنصر شد، بیان چنانکه

 دو هب را بهادار اوراق بازار در دستکاری مختلف های شیوه حقوقدانان برخی. است ممکن غیر تقریباً آن احصاء دیگر عبارت به و یابد

 سوی از 95.اند نموده تقسیم  «عملیاتی دستکاری» یا  91«معامله بر مبتنی دستکاری» و  99«اطالعات بر مبتنی دستکاری» قسم

 بینی پیش بازار در دستکاری برای دیگری شیوه اساسی، قانون 11 اصل کلی های سیاست قانون به توجه با ایران حقوق در دیگر،

 دستکاری های شیوه این از یک هر ادامه در. نامید «رقیب شرکت داخلی امور در مداخله طریق از دستکاری» را آن توان می که شده

  .گیرد می قرار بررسی مورد بازار

                                                           
 5831هران، میزان، برای مطالعه نظر مخالف که دستکاری را جرم مقید می داند نگاه کنید به : )میرزایی منفرد، غالمعلی، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، ت 32 

33  Information Based Manipulation 
34  Trade Based Manipulation 

سی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام ، پایان نامه دریافت درجه کارشناقانون بازار اوراتق بهادار 41ماده  8زمانی، امین اله، تحلیل حقوقی بند  35 
 5832صادق )ع(، 
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  اطالعات بر مبتنی دستکاری

 اطالعات، ارانتش. میگیرد صورت بازار کنندگان شرکت کردن گمراه برای نادرست، شایعات و اطالعات انتشار طریق از دستکاری نوع این

 هب زدن دامن یا نادرست اطالعات انتشار با متخلف مثال، عنوان به. باشد بهادار اوراق قیمت کاهش یا و افزایش برای است ممکن

 به اقدام باالتر های قیمت در سپس و دهد می افزایش است، نموده خریداری آن از پیش خود که را سهامی برای تقاضا شایعات،

 . نماید می آن فروش

 دنش گمراه موجب نوعاً که است «نادرست اطالعات اشاعه» بازار، دستکاری از نوع این در بار زیان فعل که گفت توان می حقیقت، در

 ماده( 9) بند نص از چنانکه گردد؛ می معامله انجام به اشخاص اغوای یا و کاذب های قیمت ایجاد یا بازار، فعاالن و گذاران سرمایه

 شخصی معیار دو با تقصیر فرانسه حقوق در. 94است  «نوعی معیار» یک اعمال این تشخیص معیار آید، برمی نیز بازار قانون( 14)

 ،تقصیر مصداق و مفهوم ایجاد در که است آن ذهنی و شخصی مالک با تقصیر از مقصود. شود می تعریف( عینی) نوعی و( ذهنی)

 یویژگ نظر از که است کسی مقصر. گردد می احراز مقصر عنوان طریق از تقصیر عنوان بنابراین،. دارد اهمیت مقصر شخص وضع

 ردهک تقصیر شخصی چنین که گفت وانت نمی واال کند درک را آنها از خروج و ضوابط کند، تقصیر بتواند ادراکی و شخصی های

 یک ر،مقص از صرفنظر تقصیر که است آن مالک این از مقصود شود؛ درک عینی و نوعی مالک با تقصیر، است ممکن مقابل در. است

 می توجه مقصر از بیش تقصیر به نظریه این در واقع، در. شود می مشاهده متعارف و معیارها از خروج آن در که است نوعی رفتار

 . شود

 شده یاد ایجنت بتوانند امور عادی جریان نتیجه در و معمول صورت به که شود تلقی بار زیان فعل عنوان به تواند می اقداماتی بنابراین،

 بازار بر محاک عرف به توجه با دیگر عبارت به نشود؛ حاصل نیز ای نتیجه چنین اتفاقاً که چند هر باشند، داشته دنبال به بازار، در را

 در که نمود هتوج باید نیز نکته این به شوند؛ قانون در مذکور گانه سه نتایج از یکی تحقق به منجر بایستی اقدامات این بهادار، اوراق

 یک بر حاکم خاص احوال و اوضاع و مکانی زمانی شرایط نباید نیز میان این در و کرد رجوع بازار کارشناسان نظر به باید عرف تعیین

  .بگیریم نادیده را بازار

 اشدب ای گونه به حسابرسی، و مالی قواعد سهام، فروش و خرید قواعد معامالت، نحوه به توجه با باید شده انجام اقدامات حقیقت، در

 در رسد، یم نظر به. شوند منتهی نتایج این به توانند می که کند قلمداد اقداماتی را اقدامات این بورس، بازار خبره کارشناس یک که

 ،(... و عادی شخص نهانی، اطالعات دارنده عامل، مدیر کارگزار، ناشر،) مرتکبین سمت جمله از هایی ویژگی باید بودن نوعی معیار

 مکانی و زمانی شرایط لحاظ از بورس تأثیرپذیری میزان آنان، سهام مالکیت میزان بورس، معامالت و بهادار اوراق بازار در حضور سابقه

 با یو اقدامات که کرد محکوم بازار یدستکار جرم به را فردی توان نمی بنابراین. داد قرار مدنظر نیز را ،...  و( فرهنگی و اقتصادی)

 . است شده گانه سه نتایج به منجر اتفاقی طور به بازار بر حاکم معیارهای لحاظ

 یخوددار ،(عمده سهامدار نه) جزء سهامدار توسط معمولی شایعه یک ایجاد مانند رفتارهایی است؛ بررسی قابل نیز حالت این عکس

 رسبو تاالر در که افرادی میان در گفتن دروغ صرف اند، ایستاده خرید صف در که افرادی به صحیح اطالعات دادن از کارگزار کردن

                                                           
 .12همان، ص  36 
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 و دانشگاه استاد یک غلط تحلیل مثل شود می انجام بورس بازار از خارج در که اقداماتی یا باشند، می اطالعات آوری جمع سرگرم

 یم دستکاری به منجر عرفاً که دانست اقداماتی گفت توان نمی را شود، منتشر ها رسانه و جراید در چند هر بورس ای حرفه یک یا

 بازار یک یها ویژگی به باید عرف تعیین در که کنیم می تأکید باز. شوند منجر بازار دستکاری به اتفاقاً اعمال این اگر حتی شوند،

 اجتماعی و اقتصادی شرایط و مکان زمان، از مختلفی مقاطع در بازاری است ممکن که چرا نمود، توجه موردی صورت به بهادار اوراق

 امر این نیز کارشناسان و آید حساب به نوعی اقداماتی بازار این در اخیر های شیوه به بازار دستکاری که شود حساس قدر آن خاص

 . کنند تأیید را

 تاطالعا براساس بهادار اوراق معامله یا نهانی اطالعات از استفاده سوء یا و افشاء به جهاتی از اطالعات بر مبتنی دستکاری اگرچه

 رب مبتنی دستکاری از ناشی مسئولیت در بار زیان فعل که آنچه ولی دارد، وجود آنها بین هایی شباهت و شود می نزدیک نهانی

 این ،سازد می متمایز نهانی، اطالعات از استفاده با معامله یا نهانی اطالعات افشای از ناشی مسئولیت در بار زیان فعل از را اطالعات

 اداربه اوراق خصوص در هایی واقعیت بیانگر و دارد صحت شده افشاء اطالعات نهانی، اطالعات براساس معامله یا و افشاء در که است

 ستکارید در لیکن است؛ شده افشاء یا و گرفته قرار استفاده مورد آمیز تبعیض صورت به و قانونی تشریفات رعایت بدون که است

 از ناشی مسئولیت این بر عالوه  .گردد می قیمت غیرواقعی تغییرات سبب که است شایعاتی یا و نادرست شده مطرح اطالعات بازار،

 ناسد،ش می نهانی اطالعات دارندگان عنوان به را ایشان بازار قانون که است کسانی متوجه تنها نهانی، اطالعات از استفاده با معامله

 . ندارد وجود قانونی محدودیت گونه هیچ جهت این از و شود بازار دستکاری مرتکب تواند می شخصی هر حالیکه در

  معامله بر مبتنی دستکاری 

 توان می کلی، تعریف یک در را معامله بر مبتنی دستکاری. گیرد دربرمی را ها روش از وسیعی بسیار طیف دستکاری از نوع این

 تعریف چنین را شیوه این نیز برخی 97.«دانست سهام انتظاری یا واقعی ارزش بر مؤثر ستدهای و داد از استفاده با بازار دستکاری»

 93.« غیرواقعی و ضروری قیمت ایجاد یا قیمت دادن تغییر منظور به بهادار اوراق یا سهام معامله: »اند نموده

 بهادار وراقا گسترده خرید و یکدیگر با ائتالف طریق از گران معامله از گروهی یا بزرگ گر معامله یک معامله، بر مبتنی دستکاری در

 ودس آنها فروش با رسید، خود حد باالترین به بهادار اوراق قیمت که زمانی و دهند می افزایش غیرواقعی طور به را قیمت نظر، مورد

 وراقا معامالت میزان مورد در کننده گمراه ظاهر ایجاد اطالعات، بر مبتنی دستکاری برخالف روش این در کنند؛ می تحصیل کالنی

 بهادار اوراق خرید از پس متخلف، است ممکن. نادرست و واقع خالف اطالعات اشاعه نه شود، می آنها قیمت افزایش موجب بهادار،

 هادار،ب اوراق قیمت بر شده افشاء اطالعات تأثیر از پس و کند مبادرت نیز واقع خالف اطالعات اشاعه به قیمت بیشتر افزایش برای

 رفته کار هب تؤامان صورت به معامله بر مبتنی و اطالعات بر مبتنی دستکاری یعنی دستکاری، شیوه دو صورت، این در بفروشد؛ را آنها

 93.است

                                                           
 .74همان، ص 82 

 855، ص 5831، 71قربانی، مجید؛ باقری، عباس، دستکاری بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش و حقوق، شماره  38 

 855همان، ص 81 
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 امری ،شود می انجام سهام ستد و داد فعالیت کاذب افزایش یا ساختگی های قیمت خلق هدف با که ای متقلبانه معامالت شناسایی

 و متخصصان و دهنده هشدار افزاری نرم های برنامه بر مشتمل ترکیبی از دنیا های بورس اغلب منظور بدین. است پیچیده و دشوار

 وعن این در. دارند تخلفاتی چنین کشف در ناتوانی به اذعان حتی مواردی در حال این با و نمایند می استفاده بازار گران تحلیل

 رد هم، با مرتبط افراد نیز مواردی در و کنند می مخفی را خود بدلی های شرکت یا افراد پشت در اغلب متخلف اشخاص دستکاری

 . گذارند می اجرا و طرح مرحله به را ای متقلبانه معامالت مشترک و هماهنگ اقدامی

  رقیب شرکت داخلی امور در مداخله طریق از دستکاری

 وادار یا و تحریک ترغیب،» ،4934قانون اساسی مصوب  11قانون اجرای سیاست های کلی اصل  (15) ماده( ح) بند ذیل موجب به

 ،سهام انتقال رأی، حق اعمال طریق از رقیب شرکت یا و بنگاه یک کارکنان یا مدیر سرمایه، صاحب سهامدار، چند یا یک ساختن

 هجمل از ،«باشد رقیب ضرر به که عملی انجام به دیگر مشابه های روش یا ها شرکت یا و ها بنگاه معامالت در مداخله اسرار، افشاء

  .است شده شناخته رقابتی ضد های رویه مصادیق

 می ندب این مصادیق از یکی رسد، می نظر به لیکن است، ننموده اشاره «بازار در دستکاری» عنوان به صراحت به بند این در چه اگر

 بند، ینا اینکه نخست است؛ بازار دستکاری از تر گسترده جهت دو از بند این دامنه حقیقت در. گردد تلقی بازار در دستکاری تواند

 تخسار اینکه دوم گردد؛ نمی سرمایه بازار به محدود و گیرد می دربر نیز را بهادار اوراق بازار از خارج های شرکت حتی و بازار نوع هم

 می یانز این اقسام از یکی البته که گیرد می دربر را رقیب های شرکت به وارده زیان نوع هر و است گسترده بسیار بند این موضوع

  .باشد سهام ارزش کاهش تواند

 مسها ارزش کاهش موجبات بتواند بند، این در مقرر طرق از شرکت یک داخلی امور در مداخله با شخصی است ممکن اساس، این بر

 .آورد وارد شرکت سهامداران به خساراتی طریق این از و نموده فراهم را شرکت

 

  بازار دستکاری جرم عناصر

  مادی عنصر( الف

 جرم ایران قانون. شود مرتکب تواند می قابل شخصی هر را بازار دستکاری جرم بهادار اوراق بازار قانون 14 مادۀ 9 بند به توجه با

 هر بنابراین،. است نکرده گذاری سرمایه مشاوران یا کارگزاران قبیل از سرمایه بازار در فعال ای حرفه اشخاص به مختص را مذکور

  .شد خواهد محکوم مقرر مجازات به شود مرتکب را جرم این سرمایه بازار در او موفقیت از نظر صرف شخصی

 بورس در است ممکن جرم این بهادار اوراق بازار قانون 14 مادۀ 9 بند مطابق. ندارد جرم تحقق در تأثیری نیز دستکاری وقوع محل

 شرط را بهادار اوراق رسمی بورس در دستکاری وقوع ایرانی گذار قانون واقع در. شود واقع بورس از خارج بازارهای یا بهادار اوراق
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 شود واقع بهادار اوراق بورس تاالرهای در اینکه از اعم را، دستکاری نوع هر قانون 14 مادۀ 9 بند اطالق. است نکرده قلمداد جرم وقوع

  .شود می شامل بورس، از خارج بازارهای در یا

 ارتکاب فعل ترک با جرم این یعنی است؛ فعل بازار دستکاری جرم مادی رکن بهادار اوراق بازار قانون 14 مادۀ 9 بند ظاهر به توجه با

از  .شود یم منجر بند این در مقرر نتایج از یکی به نوعی به که باشد یافته ارتکاب اقدامی باید جرم وقوع برای زیرا نیست، شدنی

سوی دیگر این جرم از جمله جرایم مقید است یعنی جرایمی که در آن نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری است بر خالف جرایم 

ر صراحت قانونگذار در مورد ب مطلق که حصوص نتیجه خاص در آن ضروری نیست مثل )ادای شهادت کذب، یا سوگند دروغ( بنا

آنها را تفکیک نموده است.  "یا"کاری بازار، قانونگذار سه نتیجه مجزا را برای تحقق این جرم در نظر گرفته که با واژه ی جرم دست

 این نتایج سه گانه عبارتند از:

 (ظاهر گمراه کننده از روند معامالت4

 ایجاد قیمت کاذب(2

 (اغوای اشخاص به انجام معامالت9

به تحقق حداقل یکی از نتایج سه گانه تصریح کرده است. بنابراین اقداماتی که نوعاً منجر به  "منجر شود"قانونگذار با آوردن واژه ی 

نتایج سه گانه نشده را نمی توان به عنوان جرم دستکاری بازار مورد تعقیب قرار داد. بنابراین کسی که با انجام اقداماتی موجب فسخ 

 خاص به عدم انجام معامالت و... می شود را نمی توان محکوم کرد.تعدادی کارگزار، یا اغوای اش قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار با

آن است که نتایج ایجاد شده باید ناشی از اقدامات مرتکب باشد به عبارت دیگر باید نکته مهم دیگری که در اینجا الزم به ذکر است 

نوعاً مانع از آن نیست که رابطه علیت را ؤثر وجود داشته باشد. کاربرد واژه بین اقدامات انجام شده و حصول نتایج، رابطه علیت م

ت نظر به اینکه اقدامات دستنکاری بازار اغلب به صورنادیده بگیریم بلکه این نوعی بودن در احراز رابطه علیت تأکید بیشتری دارد. 

سبب مداخله کننده، سبب جانشین و سبب ضروری، در احراز مجموعه ای از رفتارها می باشد، توجه به عواملی مانند عامل مستقل، 

  رابطه علیت ضروری به نظر می رسد.

 مصادیق به قانون این در است کرده واگذار عرف به شوند می بازار دستکاری موجب که را افعالی تشخیص بهادار اوراق بازار قانون

 مادی رکن مصادیق از زیر اعمال خارجی حقوقی های نظام در. شوند می بازار دستکاری سبب نوعی به که است نشده اشاره اعمالی

  :اند شده قلمداد بازار دستکاری

 بدون است، خاص مشتق اوراق یا بهادار اوراق دربارۀ صوری معامالت انجام بازار دستکاری متداول های روش از که :صوری معاملۀ

 اوراق ردمو در که گسترده، صوری معامالت روش این در. باشد معامله موضوع مالکیت انتقال و واقعی قرارداد انعقاد طرفین قصد اینکه

 قصد اگر مثال برای. دهد می قرار تأثیر تحت را بازار در کنندگان مشارکت دیدگاه و بازار گیرد، می صورت خاص شرکت یک بهادار

 بدین و دهند می جلوه زیاد را شرکت سهام خرید برای تقاضا صوری معامالت انجام با باشد شرکت یک سهام قیمت افزایش متخلفان
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 تقاضای پیش از بیش افزایش موجب امر این و کنند می تصور پررونق را سهام این خرید، برای تقاضا کنندگان شرکت دیگر ترتیب

 .گردد می نظر مورد سهام قیمت افزایش نهایت در و واقعی

 از بیش خرید سفارش ارائه قیمت افزایش عامل روش این در :خاص بهادار اوراق برای( خرید سفارش) تقاضا صوری افزایش

  .است خاص ناشری بهادار اوراق برای معمول حد

 شخص دو میان جدی قصد بدون و صوری صورت به چند هر ای معامله قبلی مورد در که است این در قبلی شیوه با شیوۀ این تفاوت

 در ولی گشت، می بازار معامالت روند در کننده گمراه ظاهری آمدن وجود به یا قیمت تغییر سبب معامله این انجام و شد می انجام

 ایبر کننده گمراه ظاهری ایجاد قیمت، تغییر سبب خرید سفارش معمول حد از بیش ارائۀ تنها و شود نمی واقع ای معامله دوم روش

  .گردد می معامله به اشخاص اغوای یا بازار معامالت روند

 قیمت بر تأثیر برای ولی کند، می معامله واقعی طور به شخص روش این در :واقعی قیمت از بیش قیمتی به بهادار اوراق خرید

 خاص اشرن بهادار اوراق به نسبت معامالتی بازار معمول قیمت از باالتر بسیار قیمتی به کنندگان عرضه نگرش تغییر و بهادار اوراق

  .دهد می انجام

 اوراق های بورس در :بهادار اوراق پایانی قیمت دادن تغییر منظور به بورس کاری روز پایان در بهادار اوراق فروش یا خرید

 در مرسوم معاملۀ روش. شود می محسوب بعد کاری روز معامالت آغاز قیمت بورس، کاری روز یک در معامالت پایانی قیمت بهادار

 بیشترین که شخصی هر و شود می تعیین شده عرضه بهادار اوراق برای پایه قیمت یک. است حراج روش بهادار اوراق های بورس

 آخرین لۀمنز به که قیمتی هر یعنی است، قبل روز پایانی قیمت روز هر معامالت آغاز پایه قیمت. است خریدار کند، پیشنهاد را قیمت

 بنابراین. شد خواهد آغاز قیمت آن پایۀ بر اوراق این معامالت بعد، روز شود، اعالم کاری روز پایان در خاص بهادار اوراق معامله قیمت

 روز ات گردد اعالم و تعیین کننده دستکاری خواست براساس معامالت پایانی قیمت که است این دستکاری مؤثر های روش از یکی

 .دارد تمایل او که باشد همان معامله آغاز قیمت بعد کاری

 برای جهانی های بورس در مختلف هایی روش ها قیمت دستکاری از پیشگیری و بورس معامالت شاخص تعیین در دقت منظور به

 استفاده تهران بورس در 4932 سال تا که پایانی قیمت محاسبۀ سادۀ های روش از یکی. است شده پیشنهاد پایانی قیمت محاسبۀ

 ستفادها بعد روز آغازی قیمت قیمت، این که است پایانی قیمت منزلۀ به روز هر در شده انجام معاملۀ آخرین قیمت تعیین گردید، می

 کافی شود؛ می فراهم سهولت به قیمت دستکاری و تقلب برای زمینه محاسبه، روشِ این در شود می مالحظه که چنان. گردد می

 وزر کند، ثبت معامالت تابلوی روی بر و بدهد انجام خود دلخواه قیمت به را خاص بهادار اوراق معاملۀ آخرین کننده دستکاری است

  .شود می آغاز پایانی قیمت پایۀ بر او دلخواه بهادار اوراق معاملۀ بعد

 برای تری پیشرفته و پیچیده های روش جهان بزرگ های بورس در حاضر حال در مذکور، محاسبۀ روش نقص کردن برطرف برای

 طریق از قیمت دستکاری امکان زیادی حدود تا جدید های روش از استفاده. گردد می استفاده آغازی قیمت و پایانی قیمت محاسبۀ

 پایان رد بهادار اوراق فروش یا خرید شود، استفاده اول سادۀ نمونۀ از اگر این وجود با. است برده بین از را پایانی قیمت بر تأثیرگذاری

 .بود خواهد بازار دستکاری مؤثر های روش از یکی پایانی قیمت دادن تغییر برای بورس کاری روز
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 این رد باشد؛ اطالعات بر مبتنی است ممکن دستکاری شد بیان که چنان :بازار در کننده گمراه یا واقع خالف اطالعات افشای

 رنظ مورد نتایج به کننده گمراه و واقع خالف اطالعات افشای با دهد ارائه سفارشی یا کند منعقد ای معامله اینکه بدون شخص روش

 اوراق قیمت افزایش کننده دستکاری هدف اگر. باشد منفی یا مثبت است ممکن واقع خالف اطالعات. یابد می دست دستکاری از

 و منفی اطالعات افشای به باشد قیمت کاهش او قصد که چنان و کند می واقع خالف مثبت اطالعات افشای به اقدام باشد بهادار

  .کند می مبادرت واقع خالف

 مبتنی دستکاری واقع در. گیرد می قرار نیز قانون این 13 مادۀ 1 بند مشمول اطالعات بر مبتنی دستکاری بهادار اوراق بازار قانون در

  .13 مادۀ 1 بند طبق هم و دارد مجرمانه عنوان قانون 14 مادۀ براساس هم اطالعات بر

 به سود برابر سه تا یک معادل نقدی جزای به یا ماه شش تا یک از تعزیری حبس به زیر اشخاص: »دارد می مقرر قانون 13 مادۀ

  :شد خواهند محکوم مجازات دو هر یا نشده متحمل زیان یا آمده دست

 نحو هر به را بهادار اوراق به مربوط واقع خالف های گزارش یا مدارک اسناد، اطالعات، هرگونه عامداً و عالماً که شخصی هر -1 ...

 .دهد قرار استفاده سوء مورد

 حتت خود نفع به را بهادار اوراق قیمت واقع، خالف اطالعات افشای با متخلف اطالعات، بر مبتنی دستکاری در شد بیان که چنان

 13 مادۀ 1 بند موضوع مجرمانه عنوان و واقع خالف اطالعات از استفاده سوء مصادیق از متخلف فعل بنابراین،. دهد می قرار تأثیر

 مطابق و است جرم معنوی تعدد موارد از اطالعات بر مبتنی دستکاری قانون، 13 مادۀ 1 بند و 14 مادۀ 9 بند به توجه با. است

 اعمال متخلف بر باید بودن شدیدتر دلیل به بهادار اوراق بازار قانون 14 مادۀ صدر در مقرر کیفر اسالمی، مجازات قانون 494ۀماد

   11گردد.

  روانی عنصر( ب

 فعل بلکه عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. صرف وجود یک

 یعمد جرایم روانیِ عنصر. نامند می روانی عنصر را آن مرتکب و جرم مادی عنصر بین رابط. باشد آن مرتکب ارادۀ اثر باید مجرمانه

 رکمح از مستقل و مجرد جزایی قصد اینکه وجود با. گویند جزایی تقصیر یا خطا را غیرعمدی جرایم روانیِ عنصر و قصد یا عمد را

 وءس یا عمد به عمل نتیجه به فاعل توجه میزان براساس نیت سوء یا عمد باشد، داشته مختلف درجات و اقسام است ممکن است،

 تحقق برای است، کرده منع قانون که عملی انجام ارادۀ از است عبارت عام قصد 14.شود می تقسیم خاص نیت سوء یا عمد و عام نیت

 وجود به منوط را جرم وقوع گذار قانون جرایم برخی در این وجود با است، کافی عام قصد وجود معمول طور به جرم روانی عنصر

                                                           
جازات اشد محکوم می متعدد باشد، مرتکب به م در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه"قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد:  585ماده  40 

 "شود.

 .788، ص5831 چهارم، و بیست چاپ میزان، نشر ،تهران، دوم جلد عمومی، جزای حقوق محمدعلی، اردبیلی، 41 
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 ای قصد را مشخص قصد این شود، می مرتکب را جرم مادی عنصر آن تحقق برای فاعل که کند می صریحی و مشخص جزایی قصد

  .اند نامیده خاص نیت سوء

براین طبیعی است که درباره تحقق این جرم سوء نیت عام و زار از زمره جرایم مقید است، بناهمانطور که بیان شد جرم دستکاری با

سوء نیت خاص مطرح می شود. سوء نیت عام یعنی اینکه مرتکب باید نسبت به اقداماتی که منجر به نتایج سه گانه می شود آگاهی 

 خاص، یعنی قصد نتایج سه گانه محل بحث است.و اراده داشته باشد. اما در مورد سوءنیت 

کید قانونگذار بر نتایج سه گانه باعث می شود که عده ای فکر گمان کنند که در جرم دستکاری بازار سوءنیت خاص نیز هر چند تأ

وءنیت خاص ندارد. این برداشت را می توان از سیاق متن قانون بیان کرد. قانونگذار با الزم است، اما باید گفت این جرم نیازی به س

ری جرم دستکاو برای اثبات عنصر روانی  در متن ماده، فقط به به سوءنیت عام توجه کرده است "ودمنجر ... ش"به کار بردن عبارت 

صرف احراز سوءنیت عام کافی است. بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده سود جویان با تمسک به جهل و آگاهی در این 

یک جرم مادی صرف تعریف می کند. عالوه بر این قانوگذار با اضافه کردن ر بسیاری از موارد، جرایم اقتصادی را به صورت مورد، د

در این ماده از یک سو شرایط مادی جرم دستکاری را تشریح کرده و از سوی دیگر بر مفروض بودن سوءنیت خاص در  "نوعاً"واژه 

 این جرم تأکید کرده است.

ته است که این نکته را بیان کند که مجموعه اقداماتی که نوعاً )با توجه به خواس "نوعاً"توضیح آنکه قانونگذار با به کار بردن واژه 

ه با انجام ک "باید می دانست"یا  "دانسته یم "عرف بازار اوراق بهادار( منجر به نتایج سه گانه می شوند، اقداماتی هستند که مرتکب 

را در این موارد مفروض قرار داده است. نتیجه، آن می شود  این اقدامات نوعی این نتایج حاصل می شوند و قانونگذار سوءنیت خاص

انجام دهد که عرفاً )مالک نوعی بودن( به نتایج سه گانه منجر شود حتی اگر سوءنیت خاص نداشته باشد نمی که اگر فردی اقداماتی 

 تنواند از محکومیت رهایی یابد.

یا مأمور تحقیق موظف به گردآوری شواهد و قرائنی برای  مقام قضاییءنیت خاص است، ه نیاز به اثبات عنصر روانی و سودر مواردی ک

در اینجا الزم به ذکر است که سوءنیت را نباید با انگیزه اشتباه  نشان دادن انگیزه و نیت دستکاری و تقلب فرد خاطی، خواهند بود.

است  اما سوءنیت عبارت "هدف بالواسطه از ارتکاب جرم"گفت؛  کرد.انگیزه مؤثر در مسئولیت کیفری نیست و در تعریف آن می توان

ه انگیزه فرد توجه نمی شود. بنابراین اگر فردی به انگیزه اینکه از سقوط قیمت نیز بدر دستکاری بازار  ،"قصد بالواسطه جرم"از 

در نتیجه ورشکستگی نجات دهد، راج سهام یک شرکت مهم جلوگیری کند و با این کار تعداد زیادی از کارمندان آن را از خطر اخ

قانون مجازات اسالمی در برخی از مواقع  93 هادبق مباید توجه کرد که مطا ای ندارد. اممرتکب دستکاری شود تأثیری در مسئولیت و

 تخفیف مجازات باشد.انگیزه شرافتمندانه می تواند از موجبات 

 و عام عمد از متشکل را بهادار اوراق و بازار دستکاری جرم روانی عنصر معموالً خارجی سرمایه بازار جدید قوانین درعلی ایحال  

 نیز( دستکاری و تقلب قصد) خاص نیت سوءِ وجود بلکه دهد، انجام عامدانه را مادی عنصر باید مرتکب تنها نه یعنی دانند؛ می خاص

  :کنیم می اشاره سعودی عربستان پادشاهی و کانادا مورد دو به مثال برای. است الزم
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 قانون 931( 2) بخش کشور، این در جرم قانونی عنصر. است شده انگاری جرم کانادا مجازات قانون موجب به کانادا در بازار دستکاری

 سهم ام،سه بازاری قیمت تقلب، قصد به متقلبانه وسایل دیگر یا دروغ فریب، راه از که شخصی هر بخش این موجب به است، مجازات

 قانون در بازار دستکاری مجازات. است مجرم دهد، قرار تأثیر تحت شده عرضه عموم به فروش برای که را چیزی هر یا کاال الشرکه،

  .است حبس سال ده تا کانادا مجازات

 مرتکب قصد یعنی خاص؛ نیت سوء وجود به است منوط جرم وقوع و است جزایی قصد دستکاری جرم روانی عنصر کانادا حقوق در

  .است ضروری متهم مجازات برای خاص نیت سوء احراز و باشد تقلب باید

 مقرر قانون این 13 مادۀ. شود می واقع خاص نیت سوء با بازار دستکاری جرم نیز 12 سعودی عربستان پادشاهی سرمایه بازار قانون در

 قیمت بازار، از غلط یا کننده گمراه ظاهری موجب که کند شرکت عملیاتی در یا دهد انجام عملی عمدی که شخصی هر": دارد می

 ای کننده گمراه ظاهر چنین ایجاد او قصد اینکه بر مشروط شود، می محسوب قانون این ناقض شود، بهادار ورقه نوع هر ارزش یا ها

 اجرای عدم یا اجرا به آنها اغوای یا مذکور، موارد انجام از امتناع یا بهادار اوراق نویسی پذیره یا فروش خرید، به ثالث اشخاص اغوای

 . است حبس سال پنج تا مذکور قانون 57 مادۀ مطابق بازار دستکاری جرم مجازات".باشد نظر مورد بهادار اوراق از ناشی حقوق

 مجازات دستکاری بازار

داد؛ مجازات  مورد بررسی قرارداگانه مجازات در واقع یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است، مجازات ها را می توان در دو قسمت ج

 اصلی و مجازات تکمیلی و تبعی.

 مجازات اصلی-1

جازات تعیین کرده نونگذار برای هر جرمی یک یا چند ممجازات اصلی عبارت است از ضمانت اجرای خاص عمل مجرمانه. در واقع قا

قانون بازار اوراق بهادار مجازات جرائم ذیل این ماده را  14قانونگذار در ماده  است که به این مجازات ها مجازات اصلی می گویند.

را برای این جرائم پیش بینی کرده است، که مقام قضایی می تواند در مقام تعیین، تعیین کرده است. در این ماده سه نوع مجازات 

سال، جزای نقدی معادل دو تا پنج  یکتا  ری از سه ماهنوع مجازات شامل حبس تعزی این سه یکی را به انتخاب خود تعیین کند.

 تحمل نشده و سرانجام جمع هر دوی این مجازات ها می باشد. مبرابر سود به دست آمده یا زیان 

قانون مجازات اسالمی جزء مجازات تعزیری  43با توجه به ماده ، 14مجازاتهای فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار از جمله ماده 

این مجازاتها شامل نظامات جدید قانون مجازات اسالمی از قبیل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای درجه شش محسوب میشوند لذا 

یقه سفیدان و افراد دارای  هبوط ببازار اوراق بهادار اغلب مرجرائم از آنجا که   و مجازات های جایگزین حبس خواهند شد.مجازات، 

شد، این افراد به راحتی می توانند با پرداخت جزای نقدی خود را برهانند، بنابراین دادگاه باید در تعیین مجازات و سرمایه باال می با

                                                           

  12. Kingdom of Saudi Arabia Capital Market Law, Available at: http://www.cma.orgsa 

/cmaems/upload- see- content/ dwfile 
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 اف مجازات ها نشودمیزان آن با بررسی اوضاع و احوال و سوءنیت مرتکبین تصمیم مناسبی را اتخاذ نموده و موجب از بین رفتن اهد

به ویژه اینکه مجازات حبس مندرج در این ماده دریچه اطمینانی است تا اگر دادگاه تشخیص دهد که محکومیت به جزای نقدی 

 ده نماید.افاقد تأثیرات جزایی است از حبس استف

 مجازات تکمیلی وتبعی-2

می شوند و عالوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه مجازات های تتمیمی مجازات هایی هستند که به مجازات اصلی افزوده 

به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند. زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کنند. مجازات تبعی نیز به تبع 

 ادگاه قید نمی شود.محکومیت بر مجرم بار می شود و آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم د

 به مجازات های تکمیلی و تبعی اشاره نموده است. 24و  25، 29قانونگذار در فصل دوم قانون مجازات اسالمی و در مواد 

نظر می رسد، محروم کردن آنها از برخی از حقوق اقتصادی از  هو اقتصادی ب با توجه به شخصیت مرتکبین جرایم بازار اوراق بهادار

، محرومیت از پذیره نویسی در برخی جمله محرومیت از مدیریت شرکت ها، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها، خرید و فروش سهام

 از شرکت های سهامی عام و ... برای این دسته از بزهکاران مناسب تر باشد.

 مجازات اشخاص حقوقی-3

اشاره کرده است و مسئولیت کیفری اشخاص اضح به مجازات اشخاص حقوقی انون بازار اوراق بهادار به طور وق 54قانونگذار در ماده 

 هایمجازات حقوقی، اشخاص توسط قانون این در مندرج تخلفات ارتکاب صورت در "حقوقی را پذیرفته است. ماده فوق بیان می دارد: 

 مسئولیت یادشده، حقوقی اشخاص طرف از که شودمی اعمال حقیقی اشخاص از دسته آن دربارۀ مورد حسب بر شدهبینیپیش

با توجه به متن قانون، خواست قانونگذار همچنان بر مسئول شناختن فاعل مادی جرم می باشد.  ".اندداشته عهده بر را گیریتصمیم

 ی اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.یفربی تردید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت ک

در "اشعار داشته است: ، که ناظر به بیان مسئولیت شخص حقوقی است 4932مصوب  قانون مجازات اسالمی 419ماده با این حال 

مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی 

به طور تلویحی بیان کننده عدم  54به نظر می رسد که ماده  " به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.شخص حقوقی 

ناسخ خاص سابق  (4932مصوب  قانون مجازات اسالمی 419مسئولیت کیفری شخص حقوقی باشد، در این صورت عام الحق )ماده

صرفاً بیان قانون بازار اوراق بهادار  54به نظر می رسد که ماده بود. لیکن ( خواهد 4931قانون بازار اوراق بهادارمصوب  54)ماده 

قانون بازار  54ورت، از یک سو می توان قائل به نسخ کلی ماده است که در این ص کننده شرایط مسئولیت کیفری شخص حقیقی

جمع مهما امکن اولی من الطرح(، در جرایم بورسی )ال اوراق بهادار بود و از سوی دیگر در جهت تالش برای جمع دو ماده قانونی مزبور

یگر به عبارت د ."نماینده قانونی "قابل اعمال خواهد بود و در غیر جرائم بورسی معیار احراز رابطه  "مسئولیت تصمیم گیری"معیار 

بازار اوراق بهادار است به نحوی  نقانو 54مذکور در ماده  "مسئولیت تصمیم گیری"عام تر از  "نماینده قانونی "از آنجا که عبارت 

را شامل اشخاص دیگری به جزء هیأت مدیره شرکت هم دانست؛ حتی اگر اشخاص مزبور فاقد  "نماینده قانونی "که می توان عبارت
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وان نحوی که بت به باشند هولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتمسئولیت مدیریتی نیز باشند لیکن به موجب قوانین یا قرارداد، مسئ

اقدام ایشان را منتسب به شخص حقوقی دانست. به بیان دیگر، هر شخصی که به موجب عرف خاص )اعم از مدیریتی یا اجتماعی(، 

، موجب مسئولیت شخص حقوقی خواهد شد و خودش نیز عملش مثل عمل شخص حقوقی باشد منتسب به شخص حقوقی باشد

 م آن عمل را نیز نداشته باشد.دارای مسئولیت کیفری خواهد بود حتی اگر حق انجا

برعهده  54مسئولیت کیفری مطابق ماده  علی ایحال به نظر می رسد در مواردی که اشخاص حقوقی مرتکب دستکاری می شوند

مواد  با تدقیق در مقررات مربوط به اداره شرکتهای سهامی عام خصوصاً برعهده وی بوده است وفردی است که مسئول تصمیم گیری 

شود که قانونگذار دو رکن اساسی از ارکان همین قانون استنتاج می اصالحیۀ 494و  443،  417قانون تجارت و نیز مواد  533، 533

 دار استیفایمدیره را برای اتخاذ تصمیم در ادارۀ آنها تعیین نموده که در واقع این دورکن عهدهشرکت یعنی مجمع عمومی و هیأت

 قانون تجارت در راستای ادارۀ امور شرکت و با داشتن کلیۀ اصالحیۀ 443. به تصریح ماده ستندحقوق و ایفای تکالیف شرکت ه

ه بیانگر الذکرکلذا با عنایت به مراتب فوق مدیره گذاشته شده استهیأت اختیارات الزم وظیفۀ اتخاذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها برعهدۀ

قانون بازار اوراق بهادار متوجه  54باشد اوالً مسئولیت کیفری مقرر در ماده دام میگیری و اقمدیره درخصوص تصمیممسئولیت هیأت

 گردد.بینی شده نیز دربارۀ آنها اعمال میمدیره شرکت می باشد و ثانیاً : مجازاتهای پیشهیأت

  بازار دستکاری جرم از پیشگیری شیوه های

 وقوع زا پس جرم این کشف بودن مشکل و بهادار اوراق بازارهای کارایی توسعه، برای دستکاری وقوع از پیشگیری اهمیت به توجه با

 شیوه زا برخی. اند کرده بینی پیش دستکاری وقوع از پیشگیری برای مختلف هایی شیوه بهادار اوراق بازارهای بر حاکم مقررات آن،

  :کنیم می بررسیدر ادامه  را جرم این پیشگیری مهم های

 الف( پیشگیری اجتماعی: 

 این نوع پیشگیریمداخله در محیط اجتماعی افراد مانند محیط های اقتصادی، سیاسی و... را در بر می گیرد. عی پیشگیری اجتما

به نظر صاحبان این نظریه بهترین روش در این مرحله  و اقداماتی را شامل می شود که منجر به بهبود شرایط زندگی می شود

به نظر می رسد که برای پیشگیری از جرائم بازار اوراق بهادار در سطح عمومی و اجتماع می توان از سه  19از جرم است.پیشگیری 

 شیوه زیر استفاده کرد:

 دسترسی به اطالعات -4

ت مشارک یکی از مهمترین اهدافی که از رهگذر توجه به برنامه های پیشگیرانه اجتماعی سعی در محقق نمودن آن می شود، افزایش

مردم در امور پیشگیری از فساد و مقابله با آن است و تا زمانی که این مشارکت مردمی جامه عمل به خود نپوشاند نمی توان امید 

اجرای برنامه های دسترسی به اطالعات در بازار اوراق بهادار می تواند عالوه بر  زیادی به موفقیت برنامه های مقابله با فساد داشت.

فافیت در رفتارها و تصمیم گیری های مسئوالن، مشتریان بازار )سرمایه گذاران( را همواره مطلع از وسایل و امور تأثیرگذار ارتقای ش

                                                           
 .733مبانی پیشگیری وضعی از جرم، ص صفاری، علی، 43 
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؛ امری که سبب افزایش نظارتهای مردمی بر رفتارها و تصمیمات کارگزاران بخش اقتصادی می شود. جامعه آگاه بر سرنوشتشان نماید

متوقع ضوابط و قواعدی در رفتارها و تصمیمات متخذه از جانب متولیان بخشهای بازار اوراق بهادار و مطلع از مسائل اقتصادی و 

 اقتصادی خواهد بود و بر رعایت آنها پافشاری خواهد کرد.

 قاء سطح آگاهیتآموزش عمومی و ار-2

در برنامه آموزشی عمومی و ارتقاء سطح تمرکز اصلی بر روی آموزش مردم است. اساساً برای اداره هر چه بهتر و موفق تر بخش 

ی متعارف و معقول که متضمن راهکارهای پیشگیرانه از فساد باشد هم برای مردم آن یک سری رفتارهاعمومی )جامعه(  و نهادهای 

موزشی عمومی ترویج و لحاظ سپس آنها را در قالب یک برنامه آبازار اوراق بهادار تدوین نمود و  و هم برای کارگزاران و مسئولین

 نمود.

ی یک برنامه آموزشی عمومی قوی و مؤثر همواره می بایست سهمی در خور توجه برای آشنایی اعضای جامعه به ویژه ادر محتو

فساد وضع شده اند، در نظر گرفت. این امر به پیشگیری از ارتکاب جرائم  کارگزاران بخش عمومی با احکام کیفری که برای مقابله با

گزارش  ،آموزشی و اینترنتنتشار، برگزاری کارگاه مطبوعات کثیراال جمعی مانند رادیو، تلویزیون،کمک می نماید، در نتیجه ابزارهای 

و الجرم افشاء فساد در  یری از فساد می گرددگشم پیافراد برای نگاه داشتن و عد فساد در رسانه های جمعی مانع از اعمال نفوذ

 11رسانه ها هزینه های اجتماعی و سیاسی فساد را برای مرتکبین آنها افزایش می دهد.

 تجهیز رسانه ای-9

نقش رسانه های گروهی در ایجاد و حفظ فضا در زندگی عمومی که در آن فساد مالی و اقتصادی منع می شود بسیار مهم و حیاتی 

نه ای رسا است. مطبوعات، رادیو و تلویزیون با اعمال اختیارات عمومی و خصوصی به دقت و مستمر نقش نظارتی بسیار مهمی دارند.

جمعی مستقل و آزاد که بدون واهمه از انتقام، به عملکرد دولت می پردازند سدی مستحکم در مقابل فساد دولتمردان به حساب می 

 آیند.

حات، تجهیز رسانه ها در سایه آموزش تخصصی و فنی آنها و اعطای استقالل رسانه ای اهمیت زیادی پیدا می با توجه به این توضی

کند. رسانه ها باید بتوانند به عنوان منبعی مستقل دست به ارزیابی اطالعات مربوط به فساد و طرح های مقابله با آن بزنند و این امر 

 15ای ایفای چنین نقشی به درستی تجهیز شده باشند.اتفاق نمی افتد مگر اینکه رسانه ها بر

 ب( پیشگیری وضعی: 

زایش اف" "اقدامات الزم برای ارتکاب جرم "پیشگیری وضعی ناظر به آینده و بزه دیده مدار است و تالش می کند که تا با افزایش

اختن اندیشه مجرمانه خود نسبت به بزه سبزهکار را از عملی  "وضع قواعد خاص"و  "کاهش جاذبه آماج ها" "خطرات ارتکاب جرم

                                                           
 .71، ص71خسروی، علیرضا، نقش رسانه ها در پیشگیری از فساد، هفته نامه تخصصی جام هفته، شماره  44 

، 5835اه تهران، جلد دوم، نشگرهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل اله و زال پور، غالمرضا، بازشناسی عارضه فساد مالی، چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دا41 
 .547ص



 19-991، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

112 
 

ابزارها و معیارهای غیر کیفری است که به منظور منظور از پیشگیری وضعی به عبارت دیگر دیده حمایت شده منصرف سازد. 

ه . باصالح و تغییر شرایط خاصی که در طی آن جرم به وجود می آید به کار می روندی از ارتکاب فعل مجرمانه به کمک جلوگیر

 14نحوی که برای مرتکبین جرائم مذکور، ارتکاب آن جرائم بسیار مشکل، بسیار خطرناک و بدون نتیجه به نظر می رسد.

 

 ایجاد نهادهای تخصصی برای مبارزه با فساد -4

وجه مورد تهای تخصصی و داعی مبارزه با فساد همواره یکی از تدابیری است که در راستای مقابله جدی با پدیده فساد تأمین نهاد

قرار می گیرد. با توجه به این واقعیت که وقوع رفتارهای فاسد عمدتاً همراه با پیچیدگی است و کشف آن نیاز به تخصص های ویژه 

های مستقل این چنینی می نهادوان است. لذا ری از آن نیز متضمن آگاهی فرادارد و همچنین ارائه راه حل هایی در جهت پیشگی

 به امر پیشگیری از فساد و مقابله با آن نمایند.باشت تجربه و تخصص کمک شایانی توانند از طریق ان

ی موارد همراه با پیچیدگی است و : اول اینکه وقوع رفتارهای فاسد در برخسه دلیل مهم برای تأمین چنین نهادهایی وجود دارد

کشف آن نیاز به تخصص دارد. ثانیاً استقالل این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آنها را خواهد گرفت و ثالثاً این 

نهادها می توانند از طریق تدوین پیشنهاد و اجرای تنهیدات پیشگیرانه نقش مؤثری در جلوگیری از فساد ایفاد نمایند. بنابراین 

 ئم اقتصادی و بورسی مفید به نظر میرسد.در راستای پیشگیری وضعی در مورد جراتشکیل چنین نهادهایی 

  47 سهام استقراضی فروش بر نظارت -2

 در تحویل برای را بهادار اوراق فروشنده آن موجب به که شود می اطالق قراردادی به استقراضی فروش بورسی معامالت عرف در

. تاس آینده در معین زمان در تحویل برای بهادار اوراق معینی تعداد کلی انتقال استقراضی فروش واقع در فروشد، می آینده زمان

  .کند می تسلیم خریدار به و گیرد می قرض دیگر شخصی از را آنها بهادار، اوراق تسلیم موعد در فروشنده

 ستا دستکاری درصدد که شخصی آن موجب به که است بهادار اوراق استقراضی فروش امکان معامالتی دستکاری رواج علل از یکی

 از را آنها تحویل موعد در و باشد فروش زمان در مزبور اوراق مالک اینکه بدون دهد می انجام بهادار اوراق روی بر ای عمده معامالت

 ایبر. دهد می پس باز طلبکاران به و کرده خریداری بازار از مناسب زمان در را شده گرفته قرض اوراق مثل و کند می قرض کارگزار

 محدود ار بهادار اوراق استقراضی فروش نامۀ آیین تصویب با سرمایه بازار ناظر نهادهای معموالً بهادار اوراق بازار دستکاری از جلوگیری

  .کند می تعیین آن برای خاص شرایطی و

  اطالعات افشاینظارت بر  -9

                                                           
 .777،ص5831چ اول، تهران: نشر دادگستر،  اصول جرم شناسی، موریس، کسن، میر روح اله صدیق، 46 

47  Short Sale   
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 تیجهو در ن اطالعات درونی شرکت، مانع رایج شدن شایعات و پخش اخبار نادرست توسط متقلبین موقع به انتشار بهنگام اخبار و

 تخلفانم استفاده امکان اطالعات صحیح افشای بر بورس سازمان دقیق نظارت با ،می شود اطالعات بر مبتنی دستکاری شیوع مانع

 عموم اختیار در فوری صورت به واقعی اطالعات اگر چه شود، می سلب بهادار اوراق قیمت بر تأثیرگذاری برای نادرست اطالعات از

 بازار بر اظرن مقامات اصلی وظایف از یکی رو این از. گیرند نمی قرار متخلفان نادرست اطالعات تأثیر تحت گذاران سرمایه بگیرد، قرار

  13 است. عموم اختیار در اطالعات این دادن قرار و صحیح اطالعات انتشار به ناشران الزام بهادار اوراق

  بهادار اوراق قیمت بر نظارت -1

 هادارب اوراق بازارهای بر حاکم قوانین ساختگی، و غیرواقعی های قیمت ایجاد و بهادار اوراق قیمت صوری تغییرات از پیشگیری برای

 را آن و کرده پیشگیری بورس تابلوهای در ها قیمت تغییر از خاص شرایطی در که اند داده اجازه بازار بر ناظر مقامات یا ها بورس به

 می اتقاض و عرضه قانون براساس بهادار اوراق قیمت حرکت مانع قیمت تثبیت اینکه به توجه با. نگهدارند ثابت خاص سطحی در

 این ویس از بازار دستکاری به خود تا باشد دقیق مقرراتی و اصول تابع باید ناظر مقامات یا ها بورس جانب از اختیار این اعمال گردد،

 .نشود منجر نهادها

 نظارت بر قوانین مربوط به عرضه سهام -5

با هدف افزایش یا ثبات قیمت سهام و یا با هدف افزودن بر عواید ناشی از عرضه یا در زمان عرضه سهام فعالیت های متقلبانه 

فعاالن بازار در مدت عرضه سهام نظارت می کنند، برای بر فعالیت های  جلوگیری از عرضه ناموفق، صورت می پذیرد. قوانینی که

این قوانین بر فعالیت های افرادی که می توانند  محافظت از فرآیند قیمت گذاری توسط نیروهای آزاد عرضه و تقاضا طراحی شده اند.

مچون پذیره نویسان، ناشران اوراق بهادار، دارندگان با ترفندهایی از عرضه سهام منتفع شوند، متمرکز می شوند و فعالیت گروه هایی ه

 سهام و سایر گروه های سهیم در عرضه سهام را تحت نظر می گیرند.

 روش های محاسبه شاخصنظارت بر  -4

روش های متفاوتی برای محاسبه شاخص وجود دارد. روش محاسبه وزنی شاخص باید به روشنی تعریف و در سطح وسیعی منتشر 

به قانونگذار این اطمینان را می دهد که روشهای مختلف محاسبه شاخص  همچنین مبتنی بر استانداردهای جهانی باشد.شده و 

شاخص های به دست آمده به نحو مطلوبی جامع و متنوع است و در نتیجه موجب دشواری تقلب و دستکاری بازار می شود. عالوه بر 

و اعالم شاخص می تواند امکان دستکاری بازار را کاهش دهد. بدون توجه به چنین موارد مذکور شرایط مربوط به زمان محاسبه 

 شرایطی، تغییر و تبدیل در شاخص موجود می تواند فرصت جدیدی در اختیار متقلبین قرار دهد.

                                                           
48  Shiyongdong and Jiang Xianfeng, The Role of Government in Discouraging Mainpulator in the 

Stock Markel. P.3. Available at: http://papers.ssl1l.com/soI3/ results.cfrn? Request Timeout= 

50000000 
 



 19-991، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

114 
 

  روش های تعیین آخرین قیمت بر نظارت -7

خرید تعداد محدودی سهام با قیمتی بسیار باالتر از قیمت  دستکاری آخرین قیمت سهام در پایان نشست معامالتی روشی است که با

و هدف از آن تعیین قیمتی ساختگی در پایان نشست معامالتی و در نهایت تأثیر  در می آید. اهای معامله شده در طول روز، به اجر

ین خاصی برای تعیسازوکار های  گذاشتن بر معامالت بعدی است. به منظور جلوگیری از انجام چنین عملی بعضی از بورس های دنیا

آخرین قیمت دارند. در چنین بورس هایی، آخرین قیمت سهام در آخرین معامله صورت گرفته تعیین نمی گردد، بلکه بر مبنای 

خاصی به دست می آید. به عنوان مثال آخرین قیمت را معامله ای تعیین می نماید که بیشترین حجم داد و ستد را به خود اختصای 

ده است. با این روش، دیگر امکان خرید تعداد اندکی سهام با قیمت باال به منظور تعیین آخرین قیمت سهام امکان ندارد و در عمل دا

 یکی از راهکارهای دستکاری بازار، از صحنه معامالت کنار می رود.

  

 دستاورد

قانونگذار با تعیین ضمانت اجرای کیفری در مقابل آن  از آنچه بیان شد، می توان دریافت که دستکاری بازار به عنوان اقدامی که

واکنش داده است، ارتکاب مجموعه ای از اقداماتی است که قانونگذار آنها را ممنوع نموده و نتیجه آن هم بر هم خوردن تعادل بازار 

زار سبب ایجاد ظاهری گمراه کننده و خروج بازار از وضعیت طبیعی آن و ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار است. دستکاری با

 4/3/31قانون بازار اوراق بهادار مصوب  14ماده  9عنصر قانونی جرم دستکاری بازار، بند  و غیر واقعی از بازار اوراق بهادار می شود.

جرم  صر روانیبرای اثبات عن فعل یا ترک فعل قابل ارتکاب می باشد.صورت  هنصر مادی این جرم رفتار فیزیکی بعدر می باشد. 

در این ماده از یک سو شرایط مادی جرم را  "نوعاً"قانونگذار با اضافه کردن واژه دستکاری بازار صرف احراز سوءنیت کافی است. 

 تشریح کرده و از سوی دیگر بر مفروض بودن سوءنیت خاص، در این جرم تأکید کرده است.

قوقی مانند شرکت های سرمایه گذاری و هیأت مدیره ها بیش از سایر جرایم از آنجا که ارتکاب جرم دستکاری بازار توسط اشخاص ح

بازار اوراق بهادار به طور واضح به مجازات این گونه اشخاص اشاره شده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  نقانو 54، در ماده است

 را نیز پذیرفته است.

سفیدی و سازمان یافته در نظر گرفت. جرائم یقه سفیدها نوعاً به مدیران و  جرایم بازار اوراق بهادار را می توان در زمره جرایم یقه

این جرایم بر اساس نبوغ، تفکر و موقعیت اجتماعی  و در یک فعالیت شغلی و حرفه ای ارتکاب می یابند.مربوط می شوند  مسئولین

 و سیاسی مرتکب به وقوع می پیوندند و نیاز به برنامه ریزی دارند.

یری اجتماعی و هم پیشگیری وضعی را به کار برد. به نظر می رسد، که برای پیشگیری گشجرم می توان هم پیبرای پیشگیری از این 

 ارتقاء سطح آگاهی سی به اطالعات؛ آموزش عمومیشیوه دستر هاز ساز جرائم بازار اوراق بهادار در سطح عمومی و اجتماع می توان 

 فروش رب وضعی نیز می توان ایجاد نهادهای تخصصی برای مبارزه با فساد، نظارت ی. برای پیشگیرکرد و تجهیز رسانه ای استفاده
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 نظارت بر روش بهادار، نظارت بر قوانین مربوط به عرضه سهام، اوراق قیمت بر اطالعات، نظارت افشاینظارت بر سهام،  استقراضی
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