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دهیچک  
اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیاي امروز است. در کشور ما، حوزة با  سیاست جناییپیوند حقوق کیفري و 

هاي گذاريانگاري کیفري، انتظامی و اداري و نیز پاسخبا اقداماتی چون بزه بازار سرمایهتقنینی حاکم بر  سیاست جنایی
ا مشخص نموده است. در این نوشتار تالش شده تا سیاست جنایی تقنینی عموماً کیفري، مرز مجازها را از غیرمجازه

سیاست ست که مدل ا نقد و بررسی شود. آنچه ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینحوزه اتخاذشده در این 
شود بندي میتهگرا دسگیرانه و امنیتسخت هاي جنایی سیاست ةآیا در زمر :شده در این بازار چیست گرفتهپیش جنایی

ها در آشفتگی ةدهندهاي این تحقیق نشانیافته ؟معیارسیاستی سرگردان و بی کدام؛ یعنی هیچگرا و حداقلی ویا یا کمینه
هاي این حوزه، بندي جرممشخص در دسته ۀتورم کیفري و فقدان ضابط .استحوزه تقنینی این  سیاست جنایی

هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین هاي کنشی نمونهشده و کاستی پاسخنیبیاجراهاي پیشضمانتبودن  نامتناسب
و ایجاد  بازار سرمایهدر  سیاست جناییسازي مدار، افتراقیي شفاف، اتخاذ رویکردهاي عقالنیتگذار قانونکیفري و 

 دهی سامانهاي تههاي غیرکیفري از بایسسیاست يهاي کیفري و چه در قلمروسیاستعرصۀ مدیریت متمرکز چه در 
 .استعرصۀ این 

 
 يدیکل واژگان

 .تقنینی سیاست جناییگذاري، انگاري، پاسخبازار سرمایه، جرم 
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 مقدمه
 ،نخست. ردیگیم صورت شکل دو به يبشر بنیادین هاي ارزش از حمایت ،سیاست جنایی ۀپهن در
 کیفري عدالت نظام ابزارهاي یرسا و کیفرگذاري و انگاري جرم رهگذر از قهرآمیز تدابیر کارگیري به

 که حمایت از شکل این در. شود فراهم بزهکاري مرتکبان به دادن نشان واکنشتا بستر  است
 نبایدهاي و بایدها و مذکور هاي ارزش ناقضان به دادننشان واکنش شود، می نامیده کیفري سیاست
 شکل جنایی سیاست ۀپهن در بنیادي هاي ارزش از حمایت، اما گیرد می قرار توجه مورد کیفري
 راستاي در غیرکیفري زِآمی غیرقهر تدابیر کارگیري به با جنایی گذاران سیاست. دارد هم دیگري

 گام اساسی هاي ارزش ةکنند نقض رفتارهاي شمار کاهش و زا جرم عوامل بر گذاري تأثیر
صادي، اجتماعی و فرهنگی اقت ۀششم توسع ۀسالپنج ۀدر قانون برنام جرم از پیشگیري. دارند برمی

 1.اشاره قرار گرفته است مبسوط مورد نحو به 1395) مصوب 1400-1396جمهوري اسالمی ایران (

بر جرم که یک مفهوم قانونی است، به  عالوه سیاست جناییروشنی تأکید شده که  در این قانون به
به  ،و مجازات بزهکاري سرکوبی بر و افزونپردازد ست نیز میا انحراف که یک مفهوم اجتماعی

سیاست «جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی سیاست پیشگیري از آن نیز توجه دارد. بنابراین، 
سیاست کند. در مفهوم اخیر، سوق پیدا می» سیاست جنایی«سمت مفهوم موسع یعنی  به ،»کیفري
شود و به ع مییک کشور یا یک دولت واق» سیاست عمومی«تري به نام در قلمروي وسیع جنایی

قواي عمومی یک دولت در سطوح  درواقعگردد که اجتماعی تبدیل می-یکی از قلمروهاي سیاسی
ي و اجراي گذار سیاستریزي،  هاي قضایی و پلیس آن دولت، باید در برنامهباال، و نه صرفاً سازمان

خود  ۀگانهاي سهاخهدر ش سیاست جناییاینجاست که ). 15: 1396ابرندآبادي، (نجفی آن شرکت کنند 
آن را شامل  ۀهاي وابستگانه و بخشیابد و تمامی قواي سه(تقنینی، اجرایی و قضایی) بروز می

 شود.می
البته پیش از آن نیز  پدیدار شد. 1340 ۀده از 2سرمایه ي در بازارگذار سیاستنمود تقنینی  

اما  ،هاي مالی صورت گرفته بودبخشی به فعالیت اقتصادي در بازارهاي متعددي جهت نظامتالش
 اوراق و بورس کارگزاران سازمان اندازيراه با و 1346 سال در انگذار سیاستمشخص،  طور به

 .113مادة  »ت« بند. 1
2. Capital Market 

تأمین مالی و معیار سررسید تعهدات، به بازار پول و  ةبازار مالی است و بازار مالی براساس نحو ةدهند تشکیل يجزابازار سرمایه از ا
شود. سرعت گردش نقدینگی در این بازار بسیار باال بوده و مدت را شامل میبازار مطالبات کوتاه ،شود. بازار پولمیسرمایه تقسیم 

شود. در مقابل، بازار سرمایه بازار ابزارهاي مالی باال را شامل می ةید کمتر از یک سال و با نرخ بهرمدت با سررسمنابع مالی کوتاه
گذاري داشته و نقش هدایت و تخصیص منابع سرمایه/اندازبازاري که ارتباط تنگاتنگ با فرایند پس ؛مدت و بلندمدت استمیان

 ).3: 1395 اقتصادي را برعهده دارد. (سلطانی،

                                                           



  
 493 و تخلفات علیه بازار سرمایه                              جرائمهاي سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر چالش

 ،همچنین و ایران سرمایه بازار هايفعالیت ۀکلی تنظیم و مناسب دهیشکل راستاي در بهادار
براساس و  1347راق بهادار در سال بازار او. اندبرداشته گام پهنه این در سنجیده هايهنجارگذاري

بر مبناي اصل اعتماد به فعاالن آن تأسیس شد و به همین جهت،  ،1345قانون مصوب اردیبهشت 
هاي احتمالی بازار، بود. در چنین شرایطی، ناهنجاري انگاري نشدههیچ رفتاري در این قانون جرم

پیگیري بود. تحوالت بنیادي بازار  قابل  نظامات داخلی بورس و در قالب تخلفبراساس صرفاً 
هاي بورسی این ضرورت را مطرح کرد سرمایه، افزایش معامالت اوراق بهادار و گسترش فعالیت

خاص خود را  جرائمها و هایی با این تنوع، پیچیدگی و گستردگی، همواره ناهنجاريکه فعالیت
 هاي مناسبی برايار گیرد و مجازاتخاص و مستقل قر ۀدارد که باید تحت عناوین مجرماندنبال  به
 در ،گذار قانون. بهادار تصویب شد اوراق بازار قانون ،1384 سال در نظر گرفته شود. درها  آن

کردن  روز به براي سرمایه بازار ناظر نهاد مأموریت شرح ضمن اي،ماده 60 قانونِ این چهارچوب
 و موازین این اجراي پهنه، این در یتفعال ۀنویافت معیارهاي و ضوابط بینیپیش آن، مدیریت
 نیزها  آن از کیفري حمایت و هنجارگذاري به عرصه، این فعاالن میان اختالفات به رسیدگی
 از آن بوده تادنبال  به» هاو مجازات جرائم«بینی فصل مستقلی تحت عنوان ورزید و با پیش مبادرت

 هاي ارزش رعایت تضمین گذاران،سرمایه حقوق از حمایت منظور به حقوقی نظام هايظرفیتهمۀ 
 اقتصادعرصۀ  نبایدهاي و بایدها هنجارها، از پاسداري نیز و پهنه این در نظم ایجاد ،سرمایه بازار

 ). 327: 1396نیازپور (الف)، (شود  گرفته بهره ،تقلب بدون رقابت شفافیت و اًخصوص
تقنینی در برخورد با  سیاست جناییمصادیق  تریناصلی قانون بازار اوراق بهادار ایران از

تقنینی اتخاذشده  سیاست جناییست تا ا آندنبال  به. این نوشتار است بازار سرمایه هايناهنجاري
ها در انگاريدر قسمت نخست، ایرادات ناظر بر بزه. قرار دهدنقد و بررسی حوزه را مورد در این 

شود و سپس در بازار سرمایه بررسی می جرائماین بازار بیان شده و موضوع تورم کیفري و ماهیت 
هاي رفتارهاي ناقض ارزش ۀگذاري در زمینهاي مربوط به نظام پاسخچالشقسمت دوم، با طرح 

 شود. هاي واکنشی و کنشی تبیین میهاي ناظر بر پاسخاین بازار، در دو قسمت، چالش
 

 انگاري در بازار سرمایه بزه هاي. چالش1
گونه جرمی در  ، هیچ1384ي تا پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب در حقوق کیفر

قانون مذکور در قالب یک فصل مستقل، اعمال مهمی نظیر  .بازار سرمایه وجود نداشتحوزة 
دستکاري در  و ها، معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی سوءاستفاده از اطالعات نهانی و افشاي آن

انگاري قرار داد. البته شاید بتوان این بورس مورد جرم جرائممصادیقی از  نوانع بهبازار بورس را 
سال اخیر، بازار سرمایه در ایران  که حداقل تا چند ستانرا ناشی از آن د گذار قانوناقدام دیرهنگام 
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لیکن  ).540: 1396رحمتی، (همواره یک بازار ضعیف بوده و حضور پررنگی در اقتصاد نداشته است 
و تخلفات  جرائمهاي اخیر، هاي بورسی در سالگسترش فعالیت ویژه بهبازار سرمایه و  ۀتوسع با

قانون بازار  ۀنیز افزایش یافته است. مشروح مذاکرات مجلس در بررسی الیححوزه ارتکابی در این 
ن توجه و بدو 1384 قانون بازار اوراق بهادار در سال ةزد اوراق بهادار نیز نشان از تصویب شتاب

ششم)  هاي این الیحه را (فصلو مجازات جرائمهاي موجود دارد. مجلس هفتم، فصل به واقعیت
در رابطه با فصل ششم این قانون  درواقع،اش تصویب کرده است. تماماً به همان شکل پیشنهادي

 دود پانزدهشده در آن نه تذکري داده شد و نه پیشنهادي ارائه شد. ح بینیهاي پیشمجازات ویژه به
ساله دیگر با شرایط کنونی رسد این قانون پانزدهسال از تصویب این قانون سپري شده و به نظر می

از دو زاویه ، ها در بازار سرمایهانگاريآن است تا بزهدنبال  بههمسو نیست. این قسمت از نوشتار 
نقد  ۀزار سرمایه به بوتها در باانگاريها و تخلفانگاريافراط در جرم ،نخست گردد:بررسی 

یا نبودن این بودن  جرم اقتصادي بازار سرمایه، ابهامِ جرائم شناسیِکشیده و سپس از منظر ماهیت
 واکاوي شود. جرائم

 
 . تورم کیفري در بازار سرمایه1-1

زمان با دو  هم ،هاي بازار سرمایهبزه ۀي در زمینگذار سیاستمطلوب  ۀبراي تدوین سامان گذار قانون
وپاگیر و  وانین دستقست که ا گذاري نیازمند آنسو، حمایت از سرمایه از یک .روست هدغدغه روب

گذاران با میل کلی از نظام حقوقی برچیده شود تا در پرتو آن سرمایههاي غیرضروري بهانگاريجرم
گذاران هدیگر، حمایت از همین سرمای ز سوي. اردندگگذاري و رغبت بیشتري وارد میدان سرمایه

هاي زننده و مغایر رقابت سالم در عرصۀ فعالیتکه برخی از رفتارهاي زیان آن استمستلزم 
قلمروي  ةمحدود درواقع، اجراي کیفري ممنوع گردند. به قید ضمانت ه وانگاري شداقتصادي جرم

نگاري) یا اانحراف/انگاري گیر از هنجارها (در قالب بزهسیاست جنایی، با ورود یک رفتار فاصله
زدایی) ترسیم انحراف/زدایی گیر اجتماعی یا قانونی یعنی (بزهفاصله/خروج رفتار هنجارگریز

انگاري) که آن نیز برحسب اینکه با  دادن شبکه کیفري است (جرمشود. گاه اولویت با مداخله می
) یا با سازيمدرن سیاست جناییهدف حمایت از جامعه در برابر اشکال جدید بزهکاري باشد (

گیرد دو منطق قرار می چهارچوبدر  ،انگاري حمایتی)هدف شناسایی حقوق جدید (جرم
تنها مستلزم  زدایی) که نهکیفري است (جرم ۀو گاه اولویت با لغو مداخل )384: 1393مارتی،  (دلماس
 ت؛اسهاي کیفري نیز فقدان هرگونه پاسخ جایگزین پاسخمستلزم بلکه  ،نشینی نظام کیفريعقب

 ). 397(همان: صفر  ۀیعنی گذار به نقط
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زند. در بازار سرمایه، سیاست جنایی را رقم می کارآمدي یک توازن بین این دوبدیهی است 
یا تخلف متمرکز شده است تا زدودن این دو وصف.  سیاست جنایی تماماً بر اعطاي وصف بزه

یشتر بزه بوده است تا پذیرش شکست و بر آفرینش هرچه ب گذار قانوناصرار  ،در این بازار درواقع
انگاري افراطی انگاري و تخلفچالش جرم؛ رویکردي که بازار سرمایه را با ناتوانی مداخله کیفري

 .مواجه ساخته است
نیز تعبیر شده است، نخستین بار توسط » تورم کیفري«که از آن به » انگاريافراط در جرم«

تورم کیفري یعنی فزونی ). 300: 1370(منتسکیو، ر گرفته شد القوانین به کادر کتاب روح منتسکیو
 1).923: 1395ابرندآبادي، (نجفی تابعان حقوق کیفري و حتی قضات و وکال  ۀفراتر از حافظ جرائم

مبتنی  جرائمناتمام و  جرائممانع،  جرائمپوشان، هم جرائمبرخی نویسندگان وجود جرائمی مانند 
 2انگاري حداکثريهایی از جرمعنوان نمونه قوانین کیفري را به ۀوعبر مسئولیت نیابتی در مجم

شود و که در بازار سرمایه فراوان دیده می هایینمونه ؛)36: 1394 (شمعی و شهباز،اند معرفی نموده
انگاري این بازار به جرمشدن  بازار سرمایه، دچار جرائمهاي بارز مقررات کیفري ز دغدغهدرواقع ا
انگاري صفر تا انگاري و تخلفجرم ،در بازار سرمایه گذار قانونحداکثري است. رویکرد  افراطی و

ازحد به قانون کیفري شده است. براي دچار اتکاي بیش درواقعصد هرگونه ناهنجاري بوده و 
قانون بازار اوراق  46مادة  موضوعِ در جرم افشاي اطالعات نهانیِ گذار قانونسو  از یک ،مثال

انگاري نموده و افشاي اطالعات نهانی تا استفاده و معامله مبتنی بر این اطالعات را جرماز ، بهادار
انگاري رفتار استفاده از اطالعات نهانی، در بطن خود رفتارهایی چون این در حالی است که جرم

تارهاي مقدماتی و انگاري رفعبارت بهتر، مقنن در این قانون با بزه  افشا و معامله را نیز دربردارد. به
برچسب مجرمانه الصاق نموده ها  آن حداقلی، صرفاً بر هاي گاه پیشامقدماتی و با وضع مجازات

از سوي دیگر،  اي ضرورتی داشت؟ ذ چنین رویکرد افراطیآیا حقیقتاً اتخا در حالی که است؛
ازار اوراق بهادار و دهد برخی از رفتارها هم در قانون ببازار سرمایه نشان میحوزة بررسی مقررات 

هاي مصوب سازمان بورس و انگاري شده و هم در دستورالعملجرم ،برخی از مقررات مرتبط

شود معنا و مفهوم تورم کیفري موجب می ةبودن تورم کیفري به سه دلیل اشاره شده است. نخست آنکه پدید در ذکر دالیل مضر. 1
شود، شهروند چیز مشمول حقوق جزا می هگردد و همچیز حقوق جزا می ههاي اساسی براي شهروندان از میان برود. وقتی همارزش

گردد. دوم آنکه، تورم کیفري دشوار میاست، پاافتاده  سی و مهم است و آنچه فرع و پیشسردرگم شده و تمایز میان آنچه اسا
زمان ترسی غیرعادي،  هم ،هاي اساسیزدن به آزادي رشد شده و با لطمه و مستمراً درحال» حقوق جزاي استثنائی«موجب ایجاد یک 

دست ادارات و  ۀشهروندان را غالباً بازیچ ،اینکه تورم کیفريانگیزد. سرانجام باري در شهروندان برمی اعتنایی اسفتحقیر و بی
هاي هایی به قسمتقالب بخشنامه اجرا و تفسیر آن را در ةنحو ،دهد. ادارات با اشراف بر قوانینها قرار می آن ةقربانی سوءاستفاد

 ). 293: 1371ابرندآبادي  کنند (نجفیدیگر این ادارات ابالغ می
2. Overcriminalization  
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که به  اي بینی شده است. البته در متون قانونیتخلف با تنبیه انضباطی پیش عنوان بهاوراق بهادار 
تمایز آن با جرم به  اند، تعریف روشنی از این اصطالح وبحث تخلف در بازار سرمایه پرداخته

به تخلفات کننده  تنها مراجع صالح رسیدگینیز قانون بازار اوراق بهادار  35مادة  و خوردچشم نمی
 منظور به ،و نهادهاي مالی جدید ابزارها ۀقانون توسع 14مادة را معین نموده است. با وجود این، 

صورت ضمنی،  ، به1388وب ی مصوچهارم قانون اساسکلی اصل چهل يها استیستسهیل اجراي 
نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هریک از اشخاص تحت نظارت را تخلف محسوب 

 ؛شودنموده است. به این ترتیب، هرگونه نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه تخلف محسوب می
 درواقع،ر. نظر گرفته شده باشد یا خی اجراي کیفري دراعم از اینکه در قانون براي آن ضمانت

شود، اما تنها آن دسته از تخلفاتی بازار سرمایه تخلف محسوب می هرگونه نقض مقررات مصوبِ
شود که در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بر همین مبناست که جرم محسوب می

بهادار مصوب  اجرایی قانون بازار اوراق ۀنامآیین 18مادة  موضوعِ دستورالعملِ 4مادة بند (د) 
ه است دانستفصل ششم قانون بازار اوراق بهادار را مشمول مجازات انضباطی نیز  جرائم، 1387

وسیعی  ۀدامن ،اعمال بر اشخاص تحت نظارت قابل اجراهاي انضباطیضمانت ).354: 1395(سلطانی، 
العمل انضباطی دستور«گیرد. از تذکر کتبی بدون درج در پرونده تا لغو مجوز فعالیت را دربرمی

دستورالعمل انضباطی «، »12/11/1387شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  ناشران پذیرفته
دستورالعمل «، »21/6/1388شده نزد سازمان مصوب ناشران غیربورسی و غیرفرابورسی ثبت

اران دستورالعمل انضباطی کارگز«، »21/6/1388شده در فرابورس مصوب انضباطی ناشران پذیرفته
که » 28/2/1399دستورالعمل انضباطی نهادهاي مالی غیرکارگزار مصوب «و » 13/9/1388مصوب 

طوماري از تنبیهات  ةاند، دربردارندسازمان بورس رسیده ةمدیرتئهمگی به تصویب هی
 هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده انجام فعالیتاند. رفتارهایی چون عدم اخذ مجوز براي  انضباطی

فشا یا استفاده از و ا سۀ اطالعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورئدم ارا، عاست
از جمله رفتارهاي ناقض مقررات و قوانین بازار  ،اطالعات محرمانۀ مشتریان تحت هر عنوان

اجراي انضباطی دارند، هم اند و ضمانتهاي سازمان تخلفسرمایه است که هم طبق دستورالعمل
ابزارها با  ۀقانون توسع 14مادة اند و مجازات دارند و هم طبق ر اوراق بهادار جرمطبق قانون بازا

  1هاي نقدي مواجه خواهند شد. اخذ جریمه

ها انتخاب  عنوان مدیران آن هاي خودانتظام و نیز اشخاصی که بهناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالی و تشکل: «این ماده. طبق 1
بر اقدامات  ها متخلف محسوب شده و سازمان عالوه شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هریک از آن می

تواند نسبت به اخذ جریمۀ نقدي از متخلفین از ده میلیون  قانون بازار اوراق بهادار می 35و  7انضباطی مندرج در مواد 
منظور حفظ کارایی  البته به». ) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید...000/000/000/1) ریال تا یک میلیارد (000/000/10(
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و ترسیم معیارهاي  1انگاريحقوق کیفري، تحلیل ضرورت در جرم ۀیکی از مسائل مهم فلسف
تمامی رفتارها بررسی شود  انگاريالزم براي میزان دخالت کیفري است. این موضوع باید در جرم

وضعیت جامعه به چه  ،انگاري نشودانگاري وجود دارد و اگر جرمکه چه ضرورتی براي جرم
دخالت کیفري که بازتاب  صورت خواهد بود. در مورد چرایی و مصادیق خروج از حد ضروريِ

ه کارکردي اخالقی بشدن  توان به موارد زیر اشاره کرد: قائلمی ،انگاري استهمان افراط در جرم
نقش حمایتی حقوق کیفري کردن  ها براساس بزرگانگاريبراي حقوق کیفري، افزایش تعداد جرم

هاي گوناگون اجتماعی، عدم توجه به اصل انگاري به نام حمایت از عرصهجرم ةو گسترش دایر
احتمال  ازحد بر مفهوم خطر و مانع و تأکید بیش جرائمتناسب میان جرم و مجازات، گسترش 

انگاري با مسئولیت مطلق و عدم توجه به وجود ارکان مسئولیت ارتکاب جرم، گسترش جرم
اي و هاي احالهانگاري عناوین جدید، استفاده از مجازاتدر جرم جرائم ۀگان کیفري و عناصر سه

قیاس و درنهایت  کارگیري بهانگاري و ارزش آن عمل و ارجاعی و عدم توجه به مبانی جرم
ها  آن عواملی که تقریباً تمامی ؛)19: 1393 (فالحی،مراجع وضع و تصویب قانون بودن  عددمت

 خورد. بازار سرمایه به چشم می حقوق کیفريِ درخصوص
ها در انگاريها و تخلفانگاريبازار سرمایه بازاري مبتنی بر ریسک است و این حجم از جرم

وکار و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضاي کسباهمیت  دفاع نخواهد بود. قابلبازاري چنین 
وکار با حداکثرگرایی ابزارهاي کنترل کیفري از سوي حقوق کسببودن  سو و بیگانهاقتصاد از یک
 وکار، نیازمند توجه مبنایی و راهبردي بهفضاي کسب اهمیت حفظ پویاییِ دلیل بهدیگر، آن هم 

سازي هاي تصویب قانون جزایی و موازيستگاهتکثر نهادها و د .است »کنترل کیفري«موضوع 
شود. افزایش متون قانونی کیفري، نهادي در حقوق کیفري، به کثرت قوانین در این حوزه منجر می

(شمعی و  کردن فضاهاي عمومی جامعه استزاییدة تمایل قدرت سیاسی به نظارت، کنترل و امنیتی

کنترل کیفري  گراییِحداقل دها، از جمله ایران، پایبنظام کیفري برخی از کشورن ).159: پیشین، شهباز
مند از اصول کنترل کیفري را  وکار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظامکسبحوزة در 

 یا جنایی انگذار سیاست نگرش در عقالنیت تقویتزد. سا ان کیفري دوچندان میگذار سیاستبراي 
سرمایه، حوزة  جرائم تکرار کاهش هدف با بازدارندگی به وجهت نیز و کیفري کنترل سازيعقالنی

؛ 63: 1397و وروایی،  نعیمه(بنیگیرند  قرار مدنظر کیفري کنترل قالب در باید که استهاییویژگی از
  ).59: 1393و رحیمی،  کلوآورد  جويسعادت

شود. در بار متناسب با نرخ تورم تعدیل می لغ جزاي نقدي هر سه سال یکمزبور براي پیشگیري از بروز تخلفات، مبا نقديِ ۀجریم
در مادة  نقدي مندرجۀ به پیشنهاد شوراي عالی بورس و اوراق بهادار حداقل جریم 13/2/1394ۀ وزیران در جلسهیئتهمین راستا، 

 . نمودریال تعیین  )000/000/500/2میلیون ( پانصد و میلیارد ریال تا دو )000/000/25( وپنج میلیونبیست را، 14
1. The Necessity in Criminalization 
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  ا نبودن)یبودن   ها علیه بازار سرمایه (جرم اقتصادي. ابهام در ماهیت بزه2-1
شناس حائز اهمیت  براي جامعه »جامعه«شناخت  ةانداز به دان حقوقبراي  »ماهیت جرم«شناخت 

براي اي زمینهاي، پیششده در هر حوزه انگاري. درك درست و اصولی از رفتارهاي جرماست
ه، بازار سرمای جرائمِۀ ماهیت ترین دغدغه در زمینتدارك پاسخ مناسب نسبت به آن است. مهم

م اقتصادي هستند و آیا ه جرائاست که آیا رفتارهاي مجرمانه علیه بازار سرمای  پرسشطرح این دو 
  سیاست جنایی افتراقی است؟بازار سرمایه نیازمند  جرائمرویارویی با 

 کنندةنظم عمومی، ایجاد ةزنندترین مظاهر برهمهاي اقتصادي در این زمانه یکی از برجستهجرم
امروزه بازار سرمایه به یکی از  د.نروزننده به پیکر نظام اقتصادي به شمار می هناامنی و صدم

در گفتمان  »سفیدهاجرم یقه«مفهوم سفید تبدیل شده است. یقه جرائمارتکاب ترین بسترهاي  مهم
 جرائممتفاوت است. در » خیابانی جرائم«نظام عدالت کیفري اشاره به جرائمی دارد که اساساً با 

در  ؛شونددیده رودررو میدیدگان در تماس مستقیم قرار داشته و با بزهن نوعاً با بزهنی مرتکبااباخی
کاري در بسیاري از تعامالت سفیدها از رهگذر مکر، حیله، تدلیس و مخفییقه جرائمکه  حالی
منظور به (استفاده از حیله» تقلب«یابد. منظور کسب سود غیرقانونی ارتکاب میقانونی و به ۀروزان

سفیدهاست. عنصر اصلی یقه جرائمتضمین سود غیرقانونی و ناعادالنه) عنصر اصلی بسیاري از 
، رفتارهایی است که متضمن سوءاستفاده از موقعیت سازمانی یا نهاد یا سازمان جرائمدیگر در این 

بیگی، رچی(قو 1سفیدها اعتماد و نقض آن استیقه جرائمطور حتم عنصر کلیدي عمومی است. به
1394 :15 .( 

این در حالی است که از  2اقتصادي تعاریف متعددي ارائه شده است. جرائمدر رابطه با 
بلکه حتی تا  ،تنها تعریفی به عمل نیامده در قوانین و مقررات کیفري نه» جرم اقتصادي«اصطالح 

، تحقیقات حقوقی، »شناسی جرم اقتصاديقرین«، )1390( ر.ك: نورزاد، مجتبی سفیدمجرمان یقه ۀبیشتر در زمین ۀبراي مطالع. 1
  .175-214 صص، 4 ۀنام ویژه

گیري از جایگاه خاص و با بهره ۀواسط عمدي است که مرتکب به ۀمجرمان هاياقتصادي ناظر بر فعالیت جرائم« ،در یک تعریف. 2
هاي ویژه با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دانش و اطالعات خود و نیز وسایل و شیوه

در تعریفی ). 153: 1392، نژاد نائینیصادقو ابراهیمی » (خواهد داشتدنبال  بهشود و آن رفتار نیز نتایج شدیدي دیگري مرتکب می
شوند و یا در عمل یا به این قصد انجام می ؛یابندمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب میئند از جراا اقتصادي عبارت جرائم«دیگر 

در نظام اقتصادي اقتصادي به رفتارهاي مخل  جرائم«. همچنین، )29: 1396ساکی، » (شوندموجب اخالل در نظم اقتصادي کشور می
اند (تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم مال یا مزایاي مالی و شغلی) و مالی داشته، مقید به نتیجه مجرمانه ۀشود که عمدتاً جنبگفته می
دانان  ). حقوق219: 1389نورزاد، » (شوندیابند و موجب اخالل در نظم اقتصادي کشور مییافته ارتکاب میصورت سازمان غالباً به

دانند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه نظام اقتصادي ارتکاب طور معمول بزهکاري (جرائم) اقتصادي را شامل اعمالی می هب
کلی مجموعه ساختارهاي  طور هکننده) و بیابد. در جرم اقتصادي هم منافع عمومی و هم منافع خصوصی (مانند منافع مصرفمی

پردازد و اعمال حقوق کیفري اقتصادي به حمایت از روابط اقتصادي و مبادالت بازرگانی می ،سانشود. بدیناقتصادي تهدید می
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قانون در آنکه  ود تااي به این اصطالح نیز نشده باشاره ،چندي پیش در قوانین و مقررات ایران
مفهومی از » تبیین حصري مصادیق«براي نخستین بار به روش  1392 مصوب مجازات اسالمی

قانون مجازات اسالمی، در تعیین مصادیق این دسته از  109مادة » ب«بند  .شدجرم اقتصادي ارائه 
این قانون  36ادة م ةموضوع تبصر جرائماقتصادي شامل کالهبرداري و  جرائم«کند: مقرر می جرائم

دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان  به در این ماده،». با رعایت مبلغ مقرر در آن
به نفع آنکه  بیش از جرم اقتصادي ، مفهومجرائماقتصادي از سایر  جرائممعیار خاص براي تمیز 

صادیق ممکن است موجب چراکه بیان م ؛به نفع مجرمان اقتصادي واقعی است ،نظام حقوقی باشد
ها شود. و مجازات جرائمبودن  اقتصادي با تکیه بر اصل قانونی جرائممصونیت بسیاري از مرتکبان 

 جرائمتنها به شناخت این  گرفته از بزهکاري اقتصادي نههاي صورتبنديعالوه، تعاریف و دسته به
دگانگی در تعقیب و کیفر واکنش حاکمیت و جامعه، باعث چن ۀکند، بلکه در مرحلکمکی نمی

مادة اقتصادي مذکور در  جرائمحال، دقت در مصادیق  این با). 195: 1392(میرسعیدي و زمانی،  شود می
قانون اخاللگران در نظام  1مادة از جمله ها  آن الذکر و نیز مستندات قانونی مربوط به هریک ازفوق

مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و قانون تشدید  5و  3و مواد  1369اقتصادي کشور مصوب 
اقتصادي، حتماً الزم  جرائمدهد براي شمول و اطالق عنوان نشان می 1367کالهبرداري مصوب 

پولی و ارزي نظام نیست که این رفتارهاي مجرمانه به قصد اخالل در نظام اقتصادي (تولید، توزیع، 
مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اخالل و  طور هبانجام گیرد، بلکه چنانچه این اعمال مجرمانه  )و غیره

). 776: 1396تبار فیروزجانی، (حاجیکند لطمه در هریک از ابعاد نظام اقتصادي کشور شود، کفایت می

 جرائم ةعلیه بازار سرمایه را در زمر جرائممطلق  طور بهتوان حال، پرسش اینجاست که آیا می
 یا خیر. اقتصادي قرار داد

دهد انگاري، نگاهی به وضع موجود در مقررات ناظر بر بازار سرمایه نشان میجرم نظر از نقطه
کیفر یا  ۀاند (احالانگاري شدهجرم 1»اياحاله«صورت  گاه بهحوزه، که رفتارهاي مجرمانه در این 

 ابرندآبادي، کند (نجفیانگاري و کیفرگذاري میکننده را جرم علیه نظام رقابت و توزیع محصوالت و خدمات و نیز حقوق مصرف
1397 :455.(  

در قانون بورس و اوراق بهادار مورد استفاده قرار گرفته این است که  انگاري و تعیین مجازات کههاي جرم. یکی از شیوه1
بلکه در ذیل آن  .تعریف نکرده است هبینی کرده، ولی مجازات را در همان مادجرم را تعریف و پیش ،گذار در متن یک قانون قانون

مجازات ناچار از  ۀکرده و قاضی براي مطالع بسنده....» مجازات کالهبرداري است و  جرائممجازات این «اي مانند به ذکر جمله
توجیه  قابل تاایراد در جایی شدیدتر است که گاه این دو جرم ماهیتاً هیچ ارتباطی با هم ندارند  ؛مراجعه به جرم کالهبرداري است

کارگیري این  ه. از دیگر موارد باز این شیوه استفاده کرده است ،قانون بازار اوراق بهادار 50و  48، 47گذار در وضع مواد  باشد. قانون
شویی مصوب  قانون مبارزه با پول 4مادة  3 ةو تبصر 4مادة  2توان به موارد زیر اشاره کرد: بند  یمگذاري در حقوق ایران  قانون ةشیو

، 7/6/1390 اجرایی آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب ۀنامو آیین 2/11/1386
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رفتار را در یک قانون  گذار قانونکیفر مواردي است که  ۀارجاعی)؛ منظور از احال/ايکیفر احاله
). 6: 1389(بشریه، اجرا) را به قانون دیگري واگذاشته است لیکن کیفر (ضمانت ،انگاري کردهجرم

 نوع عملِ گام و در دو متن از مجرمیت سان، مخاطبان و تابعان حقوق کیفري مجبورند در دو بدین
: 1395، ابرندآبادي(نجفی است  1»قوانین کیفريبودن   اصل کیفی«خود مطلع شوند و این برخالف 

انگاري این قانون نیز در جرم 48مادة  ،همچنین 2قانون بازار اوراق بهادار. 47مادة مانند  )؛922
قانون مجازات اسالمی ارجاع  648مادة اي به صورت احاله اي، مجازات را بهافشاي اسرار حرفه

طی  سپس شده، داختهپر مجازات بیان به ابتدا این است که انگاري  ایراد این نحو جرم 3داده است.
 در نظر مور جرائماین در حالی است که  ؛است شده تصریح مجرمانه عمل چند به بند چندین
 موجب خود این کنیم. درجمادة  یک در را ها آن همۀ تا ندارند هم به ارتباطی هیچ موارد اغلب
 وضع هدف از ترتیب، این به و شدهماده  این در اجراهاضمانت بازدارندگی و کارایی عدم

برخی دیگر از ). 198: پیشین(باقري و نصرالهی، ماند  خواهیم دور بازدارندگی است، که اجراضمانت
تخلف از قواعد و وظایفی است  درواقعمی که ئجرا ؛انتظامی هستند-فنی جرائماین قانون،  جرائم

قانون آیین دادرسی  7اجرایی آن و مادة  ۀنامو آیین 16/3/1346صید مصوب  و قانون شکار 30مادة  ةو تبصر 7مادة  7 ةتبصر
 .1392کیفري مصوب 

 فرد و محدود را فردي هايآزادي حقوق و انگار و کیفرگذار است وجرم ،از آنجا که قانون مجازات که معناست بدین اصل . این1
 قوانینبودن  منجز و صریح -1 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی کیفیت این مصادیق از. باشد کیفی باید قانونی کند،می مجازات ار

بدانند  باید افراد این اصل، بنابر دارد. درواقعدنبال  به فرد براي کیفري قانون که آثاري درج -2 ها. آن در ابهام وجود عدم و کیفري
 دسترسی هم دسترسی این: قانونبودن  دردسترس -3 .هاست آن انتظار در اي کیفري سرنوشت چه معین، جرم رتکابا صورت درکه 

در  –4 .باشد آسان و سهل مردم کیفري براي قوانین درك که معنا بدین ؛شودمی شامل را قانون درك هم و گیرددربرمی را فیزیکی
هنگام پیشنهاد این  هقضایی ةقو خانگی آیا درخصوص حبس ،مثال عنوانبه .وجه شودکیفري ت عدالت امکانات میزان به گذاري قانون

 براي تکلیف تعیین -5 ؟خیر یا هستند مسکن داراي ،شوند خانگی محکوم حبس به است ممکن که کسانی کرده مجازات، بررسی
قانون  آزمایشی مدت يانقضا از بعد قانون مخاطبِ سازمانِ تکلیف که این است بخش این در اساسی: سؤال آزمایشی قوانین

 گذاري ارائه قانون مجلس به را آن سپس و بررسی را آن آزمایشی اجراي ۀمدت، کارنام این يانقضا از بعد نیست بهتر آیا چیست؟
: 1392رندآبادي، اب (نجفی شود؟ ابقا یا اصالح قانون یا تهیه شود قانون عنوان به جدیدي متن ارزیابی، و کارنامه این براساس تا کرد
13.( 

واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطالعات، اسناد و  اشخاصی که اطالعات خالف«. 2
هاي مقرر در قانون  هاي موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات ی را در تهیۀ گزارشیا مدارك جعل

 .»شدمحکوم خواهند  6/3/1375زات اسالمی مصوب مجا
مطلع شده یا در اختیار ها  گذاري که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن بازارگردان و مشاور سرمایه گر، معامله/ارگزارک«. 3

محکوم خواهد  6/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب  648هاي مقرر در مادة  وي قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات
 .»شد
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ز رفتارهاي مهمی ا ۀدست نیز در نهایت 1.که براي فعاالن این بازار در نظر گرفته شده است
نظم بازار سرمایه را ها  آن هستند که ارتکاب خاص بازار سرمایه جرائم ةشده در زمر انگاري جرم

آمده  46مادة » 2«اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی که در بند  ۀمانند معامل ریزد؛هم میبه
  ).325: 1389اقري، بو  (قربانی 462مادة » 3«بند  موضوعِ است یا جرم دستکاري بازارِ

توان تمامی رفتارهاي دهد که نمیروشنی نشان می به جرائماین  اي کوتاه بینمقایسه
اقتصادي انگاشت. حتی نگاهی به  جرائم ةیکسان در زمر طور بهشده در بازار سرمایه را  انگاري جرم

که در اهمیت ارتکاب  تواند تفاوتی رانیز می جرائمشده براي هریک از این  بینیهاي پیشمجازات
 جرائمشدن  اقتصادي محسوب درخصوصبنابراین،  3نشان دهد. ،وجود دارد جرائمهریک از این 

 جرائممی را که در این نوشتار ئبازار سرمایه باید قائل به تفکیک بود و صرفاً آن دسته از جرا
نقض اعتماد بازار  اند و موجب اخالل در نظم اقتصادي کشور وبازار سرمایه نامیده شده خاصِ

 برخورد براي مبنایی به »صرفاً«شوند، جرم اقتصادي محسوب کرد؛ آن هم نه از آن جهت که می
بلکه از آن جهت که منجر به  ،به بازار امنیتی و کیفري محض بدل گردد و شود تبدیل شدیدتر

 جرائمبندي درجهشناسی و گذاري مطابق با گونههاي پاسخهاي افتراقی شود و مدلاتخاذ سیاست
  صورت گیرد.

 
 گذاري در بازار سرمایه هاي پاسخ. چالش2

یکی از موضوعات بسیار  ،پاسخ براي رفتارهاي مجرمانه است بینیپی پیش هنگام که مقنن درآن
موجود،  هايپاسخ ۀدامن از که کنترل کیفري و غیرکیفري، پاسخ به این پرسش استحوزة مهم در 

 قانون بازار اوراق بهادار. 49مادة  3. براي مثال بند 1
» دستکاري بازار«بودن یا نبودن جرائم بازار سرمایه در حالی است که متأسفانه در جرم مهمی مانند  مناقشه دربارة جرم اقتصادي .2

د، حتی اصول اولیۀ جزایی نیز رعایت نشده است. توضیح آنکه طبق آیبازار سرمایه به شمار می که به تعبیر نگارندگان، جرم خاصِ
کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد منجر به ایجاد ظاهري گمراه هر شخصی که اقدامات وي نوعاً« 46مادة  3بند 

سال یا به جزاي نقدي  ه ماه تا یکبه حبس تعزیري از سود، هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار ش قیمت
نامۀ اجرایی آیین 19در مادة ». نشده یا هردو مجازات محکوم خواهند شد آمده یا زیان متحملدست هبرابر سود ب معادل دو تا پنج

ها با ایجاد  در بورسکننده از روند معامالت  مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهري گمراهقانون بازار اوراق بهادار، تعیین 
واگذار شده است! تصویب شورا  وشوند، به پیشنهاد سازمان  هاي کاذب یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار می قیمت

اي (و نه احالۀ کیفر) است. آیا ضرورت شناسایی عناصر قانونی جرم در خود قانون تا این اندازه انگاري احالهاین درواقع، جرم
  ها است.بودن جرائم و مجازات گذاري برخالف اصل قانونیگونه مقررات ل مانده است؟ پرواضح است که اینمغفو

می که به ئویژه براي جرا شده در این قانون، به بینیهاي پیشطور مفصل اشاره خواهد شد که مجازات ها بهگذاري. در قسمت پاسخ3
اقتصادي باشند، از بازدارندگی الزم  جرائمتوانند مصداقی از گنجند و میسرمایه میبازار  خاصِ جرائم ةنگارندگان در زمر ةعقید

 .ندبرخوردار نیست
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ایران، براي  سیاست جناییاست. در  متناسب ،شودمی انگاريجرم اري کهرفت براي یک کدام
در قوانین اصلی  بر اتخاذ تدابیر سرکوبگرانه بازار سرمایه، عالوهحوزة  جرائمپیشگیري و مبارزه با 

نیز مورد توجه  پیشگیري و رویکردهاي غیرکیفري ها اشاره شده است، که در متن نوشتار به آن
و تالش ها  آن هایی وجود دارد که اشاره بهدر این رویکردها کاستی ،حالاین با 1.قرار گرفته است

 حائز اهمیت است. ها  آن براي رفع
 
 هاي واکنشی پاسخبودن   . نامتناسب1-2

با بار اقتصادي و مالی بخش مهمی از موضوع  جرائمتقنینی براي  سیاست جناییتعیین مجازات در 
نظر کیفرگذاري، نگاهی به کیفرهاي است. از نقطه جرائمگونه  اینانگاري و مبارزه با جرم
زیرا  ؛دهد که کیفرها مالك و معیار مشخصی ندارندبازار سرمایه نشان میحوزة شده در  بینی پیش

ها  این جرم و مانندبودن  جرم، پنهانیبودن  به دالیل متعدد، مثل نقش و جایگاه مرتکبان، نوظهور
صریح بازگو و در جامعه  طور بهرا ها  آن بودن سرزنش قابل هانستي نتواجراهاي کیفرضمانت

اجراهاي  ضمانتبودن  نامتناسبحوزه، هاي تعیین کیفر در اینترین چالشمنعکس کند. یکی از مهم
مشخص و  ۀبینی مجازات حبس بدون ضابطشده در قانون بازار اوراق بهادار است. پیش بینیپیش

مادة ها، مظاهري از این عدم تناسب است. براي مثال، حبس مندرج در ازاتنبود تنوع در جنس مج
است. این  یک سالماه تا قانون بازار اوراق بهادار، براي جرم استفاده از اطالعات نهانی سه 46

بزه استفاده از اطالعات نهانی بازار اندك است. افرادي که مرتکب این بودن  به مانعباتوجه میزان 
اند و از اعتماد مالکان ند، افرادي هستند که برحسب وظیفه به اطالعات دست یافتهشو جرم می

کردن  اشخاصی که با ارائه ؛اندسوءاستفاده کرده ،داران هستند الواقع سهاماصلی اطالعات که فی
که دو رکن کلیدي براي فعالیت فعاالن بازار را اطالعات به طیف خاصی از افراد، اعتماد و امنیت 

استحقاق ماده، شده در این بینی اند. کیفر پیش در بازار سرمایه مخدوش نموده ،مایه استسر
دهکردي (سلیمانلحاظ کمیت و کیفیت متناسب با جرم مطروحه نیست  سزادهی بزهکار را ندارد و به

نی شده بیاي که در قانون بازار اوراق بهادار پیشمرتکبان رفتارهاي مجرمانه). 48: 1398، پیریاییو 
شناسانه داراي حالت خطرناك باال هستند و عمدتاً با حسابگري و است، عموماً از حیث جرم

ورزند. به ارتکاب آن مبادرت میبودن  و در صورت سودآورجرم درنظرگرفتن هزینه و فایده 

و  8/5/1386 ۀرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب جلسببراي مثال، فصل ششم دستورالعمل مؤسسات حسا. 1
اجراهاي انضباطی براي اوراق بهادار، شامل برخی ضمانت عالی بورس و  شوراي 31/04/1392و  17/11/1390هاي مورخ  اصالحیه

مانند عدم پذیرش کار و قرارداد جدید یا حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یک سال  ؛گونه مؤسسات است این
 .یک سالیا بیش از 
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دهد ار مرتکبان آن قرار مییتوجهی را در اختفرصت قابل ،اجراي مناسب بنابراین، نبود ضمانت
 ). 595: 1396(نیازپور (ب)، 

بازار سرمایه چندان موافق نیستند. با این حوزة مجرمان همۀ ن انستالبته نگارندگان با خطرناك د
توانند با ایجاد امروزه می ،در قالب اشخاص حقوقی ویژه بهسفید توضیح که قطعاً مجرمان یقه

اتلین سریالی عمل کنند؛ زیرا به نظر تر از بدترین قهاي وسیع و گسترده حتی بسیار خطرناكآسیب
رسد در توصیف خطرناکی، تمرکز از خود فرد و بالقوگی مجرمانه برداشته شده است و بیشتر می

سفیدي به شود. مخصوصاً اگر این بزهکاري از یقهبه آثار ناشی از عمل مجرمانه توجه می
بازار سرمایه صادق حوزة هاي لیکن این امر درخصوص مطلق بزهکاري ،1سرخی بدل شود یقه

که امنیت اقتصادي جامعه را در سطح کالن به خطر را می ئنیست. صرفاً مرتکبان آن دسته از جرا
 ،شوندبار میخشونت جرائمجلوگیري از افشاي تقلبشان مرتکب قتل یا  منظور بهاندازند یا  می
گیر گیرانه و توان ختهاي سقرار داد و مشمول سیاست» هاي پرخطرگروه« ةتوان در زمر می

توان با ارزیابی شرایط و وضعیت بزهکار و بازار سرمایه میحوزة بزهکاران  درخصوص. انستد
هاي کیفري متنوعی را برگزید تا با جلوگیري از امکان انجام شدت و سطح ارتکاب جرم، سیاست

شوند. براي مثال، اقتصاد ناتوان و محروم عرصۀ فعالیت در  ۀها از ادام آن ،فعالیت اقتصادي
صورت موقت  ها، ابطال مجوزهاي قانونی بهاجراهاي مدنی و اداري مانند سلب صالحیتضمانت

اجرا هستند. با وجود این، یا دائم و یا صدور دستور توقف انجام عملیات تجاري و اقتصادي قابل
دهد باور هادار نشان میقانون بازار اوراق ب 49تا  46شده در مواد بینیهاي پیشنگاهی به مجازات

در کیفرگذاري براي جرائمی مانند دستکاري بازار یا سوءاستفاده از اطالعات نهانی،  گذار قانون
 8تا  6 ۀها (که درجنبوده و با این مجازات جرائمن این انستد  جهت اقتصادي عنوان در هیچ به

مند شوند. فاقی در قانون نیز بهرهتوانند از بسیاري از اقدامات ارشوند)، بزهکاران میمحسوب می
سو کمترین میزان مجازات را نسبت به سایر  قانون بازار اوراق بهادار، از یک 49مادة براي مثال، 

قضات  ،به نهادهاي جدید قانون مجازات اسالمیباتوجه  ،مواد این قانون دارد و از سوي دیگر
حداقل اثر  ،نتیجه در کها اعمال نمایند هاي جایگزین حبس رند مقررات مربوز به مجازاتا مکلف

 بین خواهد رفت. ها نیز ازاین مجازات ةارعابی و بازدارند

ها طیفی از سرخهستیم. یقه» سرخیقه مجرمان«شاهد پیدایش طیف جدیدي از بزهکاران با نام  ،شناسی. امروزه در گفتمان جرم1
خویش  جرائماما در ادامه با خطر کشف و افشاي  ،شوندمالی و اقتصادي می جرائمسفید هستند که در ابتدا مرتکب مجرمین یقه

ه در تبیین نمایند. آنچها می زنند و اقدام به حذف فیزیکی آنخونین می جرائمتوسط نزدیکان، شرکاي تجاري و کارمندان، دست به 
ها متأثر از غلیان هیجانات و برانگیختگی احساسات  اهمیت دارد این است که ارتکاب جرم از سوي آن جرائمارتکاب این دسته از 

طور ارادي و با حسابگري تمام به  هاي قانونی، بهها با علم و آگاهی نسبت به نقض تحریم بلکه آن ،نیست غیرهناشی از خشم و 
  ).138: 1397 شوند (دارابی،بار متوسل می خون جرائمخشونت و ارتکاب 
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 ةدهد شیوهاي بازار اوراق بهادار نشان میحال، نگاهی به آراي صادره درخصوص پرونده بااین
سب باشد. این عدم تنا ةکننداي جبرانکننده تا اندازهاستدالل و استنباط قضات محترم رسیدگی

صادره از شعبۀ  ،04/06/1397مورخ  9709972130200103دادنامۀ شمارة به توان می ،براي مثال
. در این دادنامه قاضی دادگاه کیفري دو مجتمع قضایی امور اقتصادي اشاره کرد 1063

صورت مجزا  اطالعات به سازمان را به ۀکننده هرکدام از موارد خودداري شرکت از ارائ رسیدگی
نشده را یک جرم مستقل محسوب نموده است.  ارائه اطالعات هه و هر فقرانستائز شرایط جرم دح

که ؛ چرااالفشاء به سازمان است تفاوت ماهیت اطالعات الزم رسد مبناي استدالل دادگاه،به نظر می
ز اهمیت به بازار ا ها تک آن هاي اطالعاتی ارزش اقتصادي مجزا داشته و افشاي تکهرکدام از فقره

 ،1399ي مصوب حبس تعزیرتا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات مستقل برخوردار است. 
 مشمول مقررات )خودداري از ارائۀ چندین فقره اطالعات به سازمان بورس (جرم درجه هفت

. بر این شدمیبا هم جمع ها  آن ق.م.ا مجازات 134مادة  4 ةو مطابق تبصربود تعدد مادي جرم 
 ،طبیق جرم ارتکابی با مقررات حاکم بر تعدد جرم و افزایش همان مجازات حداقلیت ،اساس

تالش مقام قضایی در جهت ترمیم مشکالت قانونی و فهم صحیح از شرایط حاکم بر نوعی  به
با تصویب قانون  1).49: 1397(جوانمردي، تصویب مقررات و نیز شناخت اقتضائات بازار سرمایه بود 

انون مجازات اسالمی ق 134 ةمقررات مندرج در ماد ،12 ةطبق مادتعزیري،  کاهش مجازات حبس
هفت و  ۀد جرائم درجدر تعد« ،تغییر یافت. طبق بند (ت) این مادهو شد اصالح  1392 مصوب

 ۀشود و جمع جرائم درجهشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می ۀدرج
شود. در جمع  مجازات جرائم اخیر نمی باالتر سبب تشدید شش و ۀهشت با درج ۀهفت و درج

هشت  ۀهفت و درج ۀطور جداگانه براي جرائم درجشش و باالتر، به ۀاین جرائم با جرائم درج
 ».شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا استمطابق این ماده تعیین مجازات می

جزاي  ،این است که در آن 46مادة ن در دادن نظام کیفرگذاري سرگردا مثال دیگر براي نشان
 دیدگاه نشده مقرر شده است. ازآمده یا زیان متحملدست برابر سود به نقدي معادل دو تا پنج

 از بورس در اجراهاي کیفري تضمان از یکی عنوان به نقدي جزاي مجازات حقوق، اقتصادي تحلیل
 بار حبس، مجازات با در مقایسه جازاتم این اینکهنخست دارد: ترجیح حبس مجازات بر نظر دو

 دوم، ؛کند هزینه آن براي را مالی خود منابع که ندارد نیازي دولتن، بنابرای د وندار چندانی مالی
 کم بسیار حبس مجازات اجراي يها نهیهزبا  مقایسه در نقدي جزاي مجازات اجرایی يها نهیهز

ها، عدم تفاوت  شرکت ةمدیرتئدر این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هی. 1
(جوانمردي،  ته استکننده قرار گرف مورد توجه قاضی محترم رسیدگی غیرهاطالعات به سازمان و  ۀمیان تأخیر و خودداري از ارائ

1397 :50(.  
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آمده یا  دست برابر سود به معادل دو تا پنج، 46مادة شده در در  بینی جزاي نقدي پیشلیکن است. 
جزاي گونه  تعیین این از مزایاينشده نبودن زیان متحمل تخمین که قابل نشده استمتحملزیان 

هاي نقد رأي به تعبیر یکی از قضات آمده است: نشست که در گزارش  چنان آن .کاهدمینقدي 
شده در آن قانون بینیزاهاي نقدي بیشبورس این است که جحوزة  جرائمیکی از معضالت «

احراز نیستند؛ بدان معنا که در این مورد و اکثر  قابل شده که اغلب  معیارهایی تعریفبراساس 
 ؛بینی شده استآن هم جزاي نقدي نسبی پیش ،صورت جزاي نقدي هها باقتصادي، مجازات جرائم

 دي به مواردي موکول شده که اساساًبازار بورس تعیین میزان جزاي نق جرائمکه در  در حالی
بودن  عالوه، در بسیاري از موارد، تعیین جزاي نقدي برخالف اصل شخصیبه 1.»نیستاحراز  قابل

اي، این مجازات را از دارایی ترین دغدغه هاست و کارفرماي مرتکب، بدون کوچکمجازات
  نماید.شرکت پرداخت می

در  شود.اجراهاي انضباطی نیز دیده میدر ضمانت هاي واکنشی، حتیموضوع ابهام در پاسخ
اعمال بر  قابل اجراهاي انضباطیِسازمان درخصوص ضمانت ةمدیرهاي صادره از هیئتدستورالعمل

وسیعی از تذکر کتبی بدون درج در پرونده تا لغو مجوز فعالیت دیده  ۀاشخاص تحت نظارت، دامن
از انسجام کافی تنها  نهشده در این مقررات،  رگرفتهحال، تنبیهات انضباطی درنظ شود. بااینمی

 3مادة در  ،مشخص نیست. براي مثالها  آن اعمال ةاند و نحوعموماً مبهم ، بلکهبرخوردار نیستند
دستورالعمل انضباطی کارگزاران، از  4مادة دستورالعمل انضباطی نهادهاي مالی غیرکارگزار و 

میان آمده است؛  سخن به» اخطار کتبی با درج در پرونده«و » تذکر کتبی بدون درج در پرونده«
اجرایی براي اینکه بهتر بود ضمانت مضاف برآنکه تفاوت میان تذکر و اخطار مشخص باشد.  بی

البته تورق در برخی از آراي انضباطی  ).357: 1395(سلطانی، شد تذکرها یا اخطارهاي متعدد بار می
دهد که مرجع رسیدگی، به موضوع تعدد نشان می 2لفاتت رسیدگی به تخئصادرشده از هی

رسیدگی در یکی از آراي بدوي، پس از رد دفاعیات شرکت  هیئت ،تخلفات نظر دارد. براي مثال
ي پرسنل کارگزار اشخاص وابسته به نفر از سه درخصوص را ياعتبار دیانجام خرمتخلف، تخلف 

 17مادة  5هاي زمانی مختلف، به استناد بند بازه و با عنایت به تعدد ارتکاب آن در دانستهمحرز 

، »1384م موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ئبودن جرا آنی یا مستمر«)، 1396نژاد، مجید ( بیشتر ر.ك: صادق ۀ. براي مطالع1
 .109-143صص ، 4 ةقضایی، دور يرأي: مطالعات آرا ۀفصلنام

استنادي  انتشار شش شماره، حاوي مطالب بسیار قابل ضمن ،هاي پیشینسازمان بورس و اوراق بهادار طی سال ةویژ ۀ. نشری2
هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات شوراي عالی بورس و ها و دستورالعملنامهدرخصوص آخرین قوانین، مقررات، آیین

کننده به هاي بدوي و تجدیدنظر رسیدگیهیئت رسیدگی به تخلفات، هیئت داوري، دادگاهسازمان، آراي صادره از  ةمدیر هیئت
  و پس از آن دیگر منتشر نشد. است 1391این نشریه مربوط به سال  ةسفانه آخرین شمارأجرائم بود. مت
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دستورالعمل خرید اعتباري اوراق بهادار، شرکت کارگزاري را از دریافت یا اجراي هرگونه سفارش 
  ماه محروم نمود. خرید یا اتخاذ موقعیت تعهدي جدید به مدت شش

 هايتدهد مجازابازار سرمایه نشان می ۀنگاهی به حقوق کیفري سایر کشورها در زمین
 از کشورها سایر اجراهاي کیفريِ ضمانت با مقایسه بهادار ایران در اوراق بازار قانون در مقررشده

براي مثال، در  .دارد کمتري شدت مالزي، چه در حبس و چه در جزاي نقدي و ژاپن ریکا،ل آمقبی
ات جرم دستکاري ، مجاز2010قانون پولی و مالی مصوب  465-2و  465-1مادة فرانسه، طبق 

میلیون فرانک براي  دهآمده یا دست هبرابر سود ب دهاي معادل سال حبس و جریمه حداکثر دو ،بازار
برابر رقم فوق اعالم  پنجنظر گرفته شده و این مبلغ براي اشخاص حقوقی  اشخاص حقیقی در

ح بازار و هاي دیگري همچون تعطیلی شرکت، تحریم معامالت شرکت در سطمجازاتشده است. 
 »الف« ةتبصر 3و  2ود. در ترکیه، طبق بند اجرا خواهد بها نیز قابلانتشار حکم دادگاه در روزنامه

سال و  ، براي جرم دستکاري بازار، حبس از دو تا پنجم1992قانون بازار سرمایه مصوب  47مادة 
جزاي نقدي  ،د مجازاتهزار دالر آمریکا و براي تشدی پنجاههزار تا  بیستجزاي نقدي سنگین از 

). 119: 1391(اسدپور پیرانفر، بینی شده است آمده از جرم پیش دست برابر منافع بهحداقل به میزان سه

 سایر و ايدوره اطالعات افشاي ، بهم1934 مصوب مریکاآ بهادار قانون بورس اوراق 13 مادة
در  aبند  پردازد. برابرمی هازاتامج بیان به نیزاین قانون 32 است. مادة اختصاص یافته هاگزارش
 کنندهگمراه یا نادرست اظهارات یا نماید نقض را قانون عامداً مفاد و عالماً که شخصی ، هراین ماده

 یا نادرست ارائۀ موجبات یا کند ارائه و غیره ثبت بیانیۀ مورد نیاز، اسناد ها،گزارش ها،فرم در
 بیست تا حداکثر حبس یا نقدي جزاي دالر میلیون پنج کثربه حدا سازد، فراهم را آن کنندةگمراه
 شود. محکوم می مجازات دو هر یا سال

 ناظر بازار مقام به 348مادة  دوم بخش م، در2007مصوب  مالزي بازارهاي و خدمات قانون
 ازارب از فعاالن هرکدام از کتبی طور به تواندمی کمیسیون است. پرداخته بهادار اوراق کمیسیون یعنی

 مستندات درخواستی و مدارك ارائۀ به مکلفها  آن و نماید درخواست را نیاز مورد مدارك
 کیفري اجرايضمانتماده این  موجب به مدارك، تحویل از خودداري صورت درهستند؛  کمیسیون

 به شود، 348مادة  مرتکب تخلفات که شخصی هر ماده، این استناد بود. به خواهد ها آن متوجه
شد.  خواهد محکوم دو هر یا سال ده تا حداکثر حبس یا رینگیت میلیون حداکثر یک نقدي جریمۀ

 به کنندهگمراه یا واقع ف خال مدارك و اطالعات که اشخاصی که است ذکر این شایانۀ نکت
 محکوم گفتهپیش مجازات به کنند، تراشیمانع مدارك و اطالعات ارائۀ در کرده یا ارائه کمیسیون
مصوب  سرمایه بازارهاي و خدمات قانون 182مادة  برابر مالزي، سرمایۀ بازار در .شد خواهند

 نقدي مجازات و حبس سال ده حداکثر به شود، دستکاري جرم مرتکب که شخصی م، هر2007
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شد.  خواهد محکوم ریال) میلیون نهصدوپنجاهو  میلیارد دو رینگیت (معادل میلیون حداقل یک
 به دستکاري، جرم مقرر داشته است مرتکبان 197در مادة  ژاپن نیز مالی يابزارها و بورس قانون
 و میلیارد یک معادل باًیتقرین ( میلیون ده میزان به جزاي نقدي به یا سال ده حداکثر تا حبس

 ). 202: پیشین(باقري و نصرالهی، شد  خواهند محکوم دو مجازات هر یا ریال) میلیون یکصدوبیست

 
  هاي کنشیخ. کاستی پاس2-2

انکار غیرقابل ،هاي واکنشیگذاريکنار پاسخ هاي پیشینی درگذاريامروزه اهمیت موضوع پاسخ
 جرائممبارزه با حوزة اجراهاي کیفري در هاي پیشگیرانه بر ضمانتتقدم برنامهاست. حتی 

قانون  38ادة طبق م 1الملل و چه درقوانین داخلی مشهود است.بیناقتصادي چه در قوانین و اسناد 
یه مکلف است نسبت به تنقیح، یقضا ةقو، 10/11/1395هاي توسعه مصوب احکام دائمی برنامه

، کاهش عناوین اختالفقوانین قضایی با رویکرد پیشگیري از وقوع جرم و  خألهايو رفع  اصالح
ها و سازي مجازاتهاي دیگر و متناسبمجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات

اجراهاي غیرکیفري مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی،  کردن ضمانت جرائم، جایگزین
اداري و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح 

بازار  . در قانونتقدیم کند اسالمیبه مجلس شوراي  25/3/1389 قوانین و مقررات کشور مصوب
 اوراق و بورس سازمان ةبرعهد پیشگیرانه تدابیر اتخاذ ۀوظیف، 7مادة  8 طبق بنداوراق بهادار نیز 

هاي پیشگیرانه عملیاتی از برنامه کاستی رسدبه نظر می ،حال بااین است. شده نهاده بهادار
 بازار سرمایه باشد. حوزة کنشی در  گذاريپاسخهاي  چالش

 هاجرم شناسیعلت ۀزمین در باید جرم از پیشگیري مأموریتشدن  دارهعهد ۀواسط به سازمان
پیشگیري و  ةدر نمودار ادار .بردارد گام غیرقهرآمیز تدابیر اجراي و اتخاذ و سرمایه بازار علیه

چنین فهرست شده است:  اداره اینارتقاي سالمت سازمان بورس و اوراق بهادار، اهداف این 
و  جرائم پیشگیري از وقوع؛ خیز در بازار سرمایه و ارکان آن قاط مفسدهها و ن شناسایی گلوگاه

قانون . توجه ویژه داشـته باشـنداقتصادي  هاي عضو توصیه کرد به پیشگیري از جرائم بـه دولت م1981شـوراي اروپـا در سـال . 1
  نوعی دشمن و غیرخوديدر عنوان قانون و به» مبـارزه« ۀکـاربردن کلمـ بـا وجـود بـه، 1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

ـا و هو واکـنش جـاي پـرداختن بـه جرائم ن آن، بعد از ذکر تعاریف، مصادیق و تشکیالت در فصـل اول، بـهاپنداشتن مرتکب
تـدابیر قهرآمیـز، هماننـد کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، بالفاصله بـه پیشـگیري روي آورده و بعـد از قـانون مجازات 

 به پیشـگیري اختصـاص داده بـود هکه یـک ماد 26/3/1390غیرمجاز مصوب  و مهمات اسلحه و مهمات و دارندگان سالحقاچاق 
نوعی با صداي رسا، این پیام را منتقل و به آورده پیشـگیري از قاچـاق را درخصوصاي مـاده ،مسـتقل یـازده ، در فصـل)19(مادة 

اقتصـادي را در درازمـدت  جرائم ةکنند تواند موج نگـرانپیشگیري و مجازات می ةبرابـر در حـوز گـذاريِنموده که تنها سرمایه
 ).164: پیشین، نینژاد نائیصادق(ابراهیمی و  مهـار کنـد
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شفافیت  يارتقا ؛مایهدانش عمومی نسبت به بازار سر يبخشی و ارتقا آگاهی؛ کاهش آمار تخلفات
اي نیز تحت مصوبه. و سالمت بازار سرمایه و ایجاد احساس امنیت در بین فعاالن بازار سرمایه

شوراي عالی بورس و به تصویب  »عدالت ترمیمی در بازار سرمایه يها وشکارگیري ر به«عنوان 
همه،  اینبا دهندة دغدغۀ سازمان بورس در این زمینه است.رسیده است که نشان اوراق بهادار
نوشتارها پررنگ، منظم و مصوبات و قدر که در نمودارها و  بازار سرمایه آن جرائمپیشگیري از 

بورس با واگذاري مأموریت پیشگیري به سازمان  گذار قانون، درواقعشود. دقیق ذکر شده، اجرا نمی
اصل «نسبت به » پیشگیري از جرمبودن  بیشینه اصل«دهی به پی اولویت و اوراق بهادار، در

دهی به جرم، که در پاسخ طوريبوده است؛ به سیاست جنایی ۀدر پهن» حقوق کیفريبودن  کمینه
از حقوق کیفري و ابزارهاي آن  ءصورت استثنا ه و غیرکیفري باشد و بهاصل بر تدابیر پیشگیران

هاي سازمان بورس در این زمینه به سنگین سیاست ۀکه کف است در حالی این استفاده شود.
هاي سازمان هاي گسترده و برخورد انتظامی با رفتارهاي ناقض دستورالعملانگاريتخلف

 مؤثر.  ۀیشگیرانهاي پاختصاص دارد تا اجراي برنامه
هاي اجتماعی و تر پیشگیري از جرم (اعم از پیشگیريتازگی در کنار رویکردهاي قدیمیبه

) 1بازار سرمایه محل بحث است جرائمسنجی اجراي راهبردهاي آن نسبت به وضعی که امکان
ها  آن اقتصادي است که در رأس جرائمکنترل حوزة سخن از الگوهاي غیرکیفري نوینی در 

اقتصادي و  جرائممواجهه با  ۀقرار دارد. مسئولیت اولی کنندهتنظیم کارگیري نهادهاي نظارتی و هب
  2.استکننده نهادهاي تنظیم ةسفیدي در بسیاري از کشورها، برعهدعمدتاً یقه

شود هایی اطالق میها، نهادها و روشتدابیر، امکانات، صالحیت ۀگري به کلیابزارهاي تنظیم
هاي بازار استفاده کرده ها یا شکستا در راستاي بهبود تعامالت بازار و کاستن از ناکامیهکه دولت

سهولت در فضاي رقابتی سالم  هاي اقتصادي بتوانند بهتا ضمن حفظ منافع عمومی بازیگران و بنگاه

عموماً  ویژه پیشگیري وضعی درخصوص مجرمان اقتصادي (و گیري از سازوکارهاي پیشگیرانه به. براي مثال، درخصوص بهره1
کردن دسترسی به آماج  شود. یکی از راهبردهاي اساسی براي پیشگیري وضعی، محدودهاي فراوانی مطرح میسفید) پیچیدگی یقه

اقداماتی است که فرصت ارتکاب جرم را  ةکردن مجرم از آماج در زمر دور و رم، کنترل دسترسی به آماجکردن آماج ج است. سخت
بازار سرمایه مستلزم  جرائمحال پرسش اساسی اینجاست که باتوجه به اینکه ارتکاب ). 125: 1396 بیگی،دهد (قورچیکاهش می

منظور اعمال  دودکردن دسترسی فیزیکی براي فعاالن این حوزه بهآیا مح ،هاي شغلی در این حوزه استدسترسی تخصصی به نقش
اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی که  ۀرسد در جرمی مانند معاملنظر می پذیر است؟ به وضعی امکان ۀهاي پیشگیرانسیاست

کارگیري پیشگیري  هاشند، امکان بارتکاب است که این اطالعات را حسب وظیفه به دست آورده ب تنها از سوي اشخاصی قابل
 کردن دسترسی به آماج براي مرتکبان این جرم وجود نداشته باشد.  وضعی از طریق محدود

 توجه است. براي اطالعات بیشتر ر.ك:  کننده در کشوري مانند اندونزي قابلهاي تنظیمگونه سازمان نقش این ،براي مثال .2
Sulistyowati, S. H., & Paripurna, S. H. (2014), “Preventing capital market violations and crimes in the context 
of the self-regulatory organization function”, Jurnal Mimbar Hukum, 26 (3), pp: 457-471. 
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اي هحل تعارضات میان منافع بنگاهدنبال  بهگر هاي خود بپردازند. نهادهاي تنظیمبه فعالیت
گذاري و نظارت، وظایف اجرایی و مداخالت عملی در بازار و مقررات ۀاقتصادي بوده و سه وظیف

رسیدگی به تخلفات و حل اختالف میان کنشگران بازار (قدرت داوري میان فعاالن) را برعهده 
شود می گفته کیفري بازدارندگیاین الگو با الگوهاي  ۀر مقایسد ).489: 1398دیگران،  (اسدي ودارند 

که از وقوع جرم  تا زمانی معموالً اند ومواجه متعددي هايمحدودیت قانون بامجري  نهادهاي که
توانند نکنند، نمی کشفخاص با جرم مربوطه را  سازمانییا  شخصاطمینان پیدا نکنند و ارتباط 

دارند  کمتري هايکیفري محدودیت عدالت نهادهاي با مقایسه در نظارتی اقدام نمایند. اما نهادهاي
 خود و نهادهاي تحت نظارتها  شرکتکه به  است داده شده اجازهها  آن به صراحتاً مواردي و در

 جرائماز  امکان پیشگیري ،موضوعاطالع حاصل نمایند. همین ها  آن و از وضعیت شوندوارد 
 صورت به انندتو می نهادهاي نظارتی ،دیگر عبارت کند و بهفراهم میها  آن يسفید را برا یقه

 ). 17: 1393(نصیري، فعالیت کنند  2مدارانهو نه واکنش 1گسترانه پیش
هاي وارد بر منظور جبران خسارت هاجراهاي مدنی بالگوهاي دیگري چون اعمال ضمانت

هاي داران هستند، طراحی سیاستگذاران و سرمایهبورس که عموماً سرمایهحوزة دیدگان  بزه
بازار  ۀشویق و ترغیب که بیشتر از جریمه و تحریم سبب صیانت و توسعاحتیاطی مبتنی بر ت

بخشی مبتنی بر همکاري از هاي خودتنظیمی، کنترل اجتماعی غیررسمی و نظامشود، برنامه می
حقوق کیفري براي کردن  وکار هستند. حداقلی کسبحوزة دیگر راهبردهاي کنترل غیرکیفري در 

تواند با استفاده از سازوکارهاي مختلفی صورت پذیرد که ادار میحمایت از بازار بورس اوراق به
آن را آزمود و در  ،وبوي کیفري ندارندتوان با هریک از راهبردهایی که رنگنخست می ۀدر وهل

کردن  براي مثال، سیاست انضباطیراغ حقوق کیفري رفت. آخرین حربه س عنوان بهنهایت و 
صراحت توصیه  سیاست خودانتظامی در قانون مجازات بلژیک بههاي عنوان یکی از زیرمجموعه به

 ۀکردن یک شبک عنوان اقدامی براي جایگزین شده است. ارجاع به مقام انضباطی یا مدیریتی، به
نظر گرفته شده است.  کیفري در ۀجاي شبک مدنی به ۀهاي خودانتظامی جامعتر یعنی شبکهوسیع

هاي شغلی را براي بخشی توسط محیطیا سامان یانتظام سیاست جنایی ۀشوراي اروپا نیز گزین
 ؛)379مارتی، پیشین: (دلماسشدن بار نهادهاي کیفري توصیه کرده است  منظور سبکها بهبعضی بخش

صورت موازي با حقوق کیفري  ههاي انضباطی بست که در حقوق ما سیاستا حالی این در
  شوند.بینی و اجرا می پیش

 

1. Proactively 
2. Reactionary 
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  گیري نتیجه
این بازار  حقوق کیفريِ دهی سامانگذرد. از تصویب قانون بازار اوراق بهادار حدود پانزده سال می

 سیاست جناییها). واکاوي و مجازات جرائمششم؛  اي گنجانده شد (فصلمادهدر یک فصل هفت
 ت جناییسیاس ۀنه کامالً در دستحوزه دهد که مدل اتخاذشده در این تقنینی بازار سرمایه نشان می

 ؛گرا و حداقلیکمینه سیاست جنایی ۀشود و نه حتی در دستبندي میگرا دستهگیرانه و امنیتسخت
تغییر مسیر در حال محوري سمت جرم مداري بهاز مجرمقاعده است که سیاستی سرگردان و بی

سیاست انگاري افراطی و حداکثري) شبیه یک انگاري و تخلف. از برخی جهات (مانند جرماست
هاي اساسی این ازدحام اوصاف جنایی در بازار سرمایه یکی از چالش .گیرانه است جنایی سخت

جرم ها  آن برخی از م کهیاز اوصاف کیفري مواجهاست. در بازار سرمایه با تعداد انبوهی حوزه 
زمان توسط خود ساها  آن کیفر تعیین شده و بسیاري دیگر از ،در قانون شانو برایگردیده تلقی 

روشنی  صورت تخلف وضع شده است. نگاهی به مصادیق مجرمانه و متخلفانه در بازار سرمایه به به
انگاري و مجازات مضاعف  گویاي تعدد اوصاف کیفري در این بازار است؛ امري که منجر به جرم

نقش نقد است؛ چراکه  قابل انگاري زایی و تخلفاصرار سازمان بورس بر تخلف درواقع، 1شود.می
گري و نه نظامی استبازار سرمایه  گريِ یک نهاد ناظر، غلبه بر انتظامی عنوان بهسازمان بورس 

باید بر  يگذار قانونحوزة موازي در یک نهاد  عنوان به، سازمان بورس درواقعکیفري در این بازار. 
-ه با صدور دستورک در حالی ؛این بازار از گذر راهبردهاي کنترل غیرکیفري تمرکز کند گريِتنظیم
  2خود رسانده است. نهایترا به عرصه ها در این انگاريتخلف ۀهاي متعدد، دامنالعمل

هاي سیاست ةحال از منظري دیگر، سیاست جنایی اتخاذشده در این بازار در زمر بااین
و  3گیرانه را ندارد هاي سیاست جنایی سختگیرانه نیز نیست؛ چراکه اوالً برخی از ویژگی سخت
فرانسه، چه در  و ژاپن مریکا،آ قبیل از کشورها سایر اجراهاي کیفري تضمان با مقایسه درآنکه  دیگر

می مانند ئدر کیفرگذاري جرا گذار قانون ،عالوه به .دارد کمتري شدت حبس و چه در جزاي نقدي
توانند شده و میتلقی  هحوزمهم این  جرائمدستکاري بازار یا سوءاستفاده از اطالعات نهانی که از 

 ةمدیرتئهاي هیانگاري شده، در دستورالعملاوراق بهادار جرمقانون بازار  46که در مادة » دستکاري«عنوان مثال، وصف  . به1
ها و دستکاري توسط اوراق بهادار به صور گوناگون در قالب دستکاري در اطالعات، دستکاري توسط کارگزاري و سازمان بورس

 انگاري شده است. ها تخلفکانون
دستورالعمل رسیدگی به « 24مادة » پ«فاتی است که براساس بند بر تخلر هاي موجود در سازمان، ناظ. حجم باالیی از پرونده2

مستند به  ،دستورالعمل مذکور 33سازمان صادر و براساس مادة  ةمدیر تئهی» 03/07/1398تخلفات در بازار سرمایه مصوب 
از قانون یا تدوین  سازمان ريحداکث ةدلیل استفاد امري که به ؛شودمدیره رسیدگی می تئهاي خود سازمان بوده و توسط هینامه آیین
 است.شده بهادار   نزد سازمان بورس و اوراق فروتقنینی تمرکز اختیارات، موجب دار هاي هدف ها و دستورالعمل نامه آیین

  عنصر روانی.وجود و عبور از لزوم  جرائمبودن  هایی مانند واکنش کیفري به حالت خطرناك، ماديویژگی .3
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مبنایی براي برخورد شدیدتر نبوده و با دنبال  بهعنوان  هیچ جرم اقتصادي شناخته شوند، به عنوان به
تواند از برخی از اقدامات ارفاقی در قانون (نظیر تعویق صدور ها، حتی بزهکار میاین مجازات

 مند شود. حکم) نیز بهره
م اتخاذ رویکردهایی نوین و ترکیبی است. بر این اساس، بازار سرمایه مستلز جرائمرویارویی با 

حاکم بر بازار سرمایه بازنگري شود و  تقنینیِ سیاست جناییشود که نخست در مدل پیشنهاد می
 سیاست جناییاقتصادي، یک  جرائمساده از  جرائمو تفکیک  هحوزاین  جرائمشناسی پس از گونه
سیاست جنایی  مارتی دلماسجنایی افتراقی یا به تعبیر  بینی شود. منظور از سیاستافتراقی پیش

المللی براي کنترل اجتماعی هاي دولتی و جامعوي و بینظرفیتهمۀ از  است که ، اینترکیبی
مدار، هم با رویکردي عقالنیتشود و  کار استفادهو اقتصادي یا بزهکاري کسبمصادیق بزهکاري 

روزآمد شوند.  هاگذاريشده باشد و هم پاسخیارهاي سنجیدهمند و با معها اصولی، نظامانگاريجرم
شدت در دنبال  بهرانیم، صرفاً افتراقی سخن می سیاست جناییهمچنین، هنگامی که از یک 

ناظر بر  جنایی افتراقیِ ۀهاي کیفري نیستیم. طراحی سامانها و افزودن بر مدت حبسگذاري پاسخ
بندي انگاري، موضوع دستهنخست در بحث جرم .بررسی شود تواند از چند بعدبازار سرمایه می

را جرم اقتصادي پنداشت و ها  آن توانخاص بازار سرمایه که می جرائمسرمایه (شامل  ارباز جرائم
ابهام عناصر ) و تبیین شفاف و بیدانستانتظامی -فنی جرائمرا ها  آن توانکه می جرائمسایر 

علم و عمد مرتکب در  دانستنها، بحث مفروض ها و معاونتم(بحث شروع به جرها  آن ۀگان سه
است. دوم در بحث  هعرصناپذیر این هاي اجتناببازار سرمایه) از بایسته خاصِ جرائم
بازار بورس و نظر به ناکارآمدي الگوهاي کنترل  جرائمهاي به پیچیدگیباتوجه ها، گذاري پاسخ

ي غیرکیفري و کیفري و با اولویت راهبردهاي توأمان از راهبردها ةکیفري محض، استفاد
هاي پیشگیرانه در گرانه اثرگذار خواهد بود. اکتفاي صرف به نوشتن اهداف و برنامه تنظیم

رایج بدون سنجش کارایی آن در نظام  استفاده از راهبردهاي غیربومیِنمودارهاي سازمانی و یا 
زدایی و قضازدایی یعنی راهبرد فرزدایی، جرمامروزه منطق کیاقتصادي کشور راهگشا نخواهد بود. 

حوزة آخرین حربه در  عنوان بههاي کیفري وي سیاست کیفري و توسل به مراجع و پاسخرپس
 البته ).645: 1397 ابرندآبادي، (نجفیاست  هحوزوکار از رویکردهاي غیرکیفري غالب در این کسب
گیرانه و شیرکیفري در مقایسه با راهکارهاي پیاثربخشی راهکارهاي پیشگیرانه و غبودن  برزمان

سرمایه،  بازار در و رقابت گذاريفرایند سرمایه سازيلیکن سالم ،ستا انکار کیفري امري غیرقابل
 بازار سرمایه است. جرائم از پیشگیريعرصۀ  در گذاري اصولیسیاست و ریزيمستلزم برنامه

هاي کیفري با نوع بزهکاري،  سازي واکنشسنخهم منظور بهگذاري کیفري،  همچنین در بعد پاسخ
 به نسبت نقدي جزاي تعیین بر اصل که شد قائلتوان  می را کیفرگذاري ۀدوگان تفکیک نوعی
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رسیدگی به  هیئتباشد (کما اینکه در بسیاري از آراي انتظامی صادرشده از  سرمایهحوزة  جرائم
 که مواردي در اما نقدي است)، ۀرداخت جریمها، پتخلفات سازمان بورس نیز محور اصلی واکنش

 جرائم ةگردد و یا جرم در زمر ایجاد انتفاعی نیز رفتار آن اثر در و یابد ارتکاب رفتاري عامدانه
اجراهاي تخصصی درجهت ضمانت انتفاع، میزان به بر حبس، بسته عالوه اقتصادي پرآسیب باشد،

کیفري  سیاست به دستیابی راستاي دربنابراین،  .گیرد قرار سازي موقت یا دائم بزهکار مدنظرناتوان
کنیم که هم براي  حرکت مالی واکنشی ابزارهاي از استفاده وسويسمت به کارا و متناسب، بیشتر

 .بخش اقتصادي نگرددشدن  بازدارندگی داشته باشد و هم منجر به ناکارآمد هحوزبزهکاران این 
 برو  شده شناسایی هحوزبزهکارانه در این  رفتارهاي منافع و اههزینه که شود می پیشنهاد، رو ازاین
 در اقتصادداناننظر  شود. استفاده از اتخاذ کارآمد و متناسب کیفري اجراهاي تضمان آن، طبق

 از انگاريجرم و فواید هاهزینه بررسی با که سازدمی فراهم را فرصت این انگاري، جرم فرایند
 یا گیرد قرار پشتیبانی کارشناسان مورد جامع، قانون یک تصویب در گذار قانون اقتصادي، لحاظ
، نصرالهی(باقري و کند  شوند، توجهنمی دیده يگذار قانون در احتماالً که هاهزینه برخی به کمدست

خطاکار که تبعات  شخص حقوقیِ اجرایی مانند تعطیلیِجاي ضمانت به ،همچنین). 204: پیشین
شود، فعال اقتصادي خطاکار با کارفرماي جدید جایگزین ن نیز تحمیل میاقتصادي آن بر کارکنا

 شود یا کد معامالتی شخصی که مرتکب جرم است براي مدت معین تعلیق گردد. 

 منابع
، پژوهش حقوق کیفري، »اقتصادي جرائمشناختی تحلیل جرم«)، 1392( نژاد نائینی، مجیدصادق ابراهیمی، شهرام؛ .1

 .147-174 ، صص5 ش، 2 سال
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 . دانشگاه شیراز، ارشدکارشناسی ۀنام پایان
گري اقتصادي با تأکید بر مفهوم و جایگاه تنظیم«)، 1398رضوانی، سودابه ( ؛پور، اعظممهدوي ؛اسدي، حمید .3

 . 473-498 ، صص)50(پیاپی 2 شحقوق اسالمی،  ۀنام، پژوهش»بورسی جرائمبه گویی  پاسخ
، »اجراهاي کیفري قانون بازار اوراق بهادارکارایی اقتصادي ضمانت«)، 1395( ، علینصرالهی ؛محمودباقري،  .4

 .187-206 ، صص2 ش، 46 ةمطالعات حقوق خصوصی، دور
هاي ، آموزه)»قانون مجازات اسالمی 516 ةیفر جرم موضوع مادکیفري (بررسی ک ۀحوال«)، 1389بشریه، تهمورث ( .5

 . 3-14 ، صص13 حقوقی، ش
، مطالعات »وکارکسبحوزة  جرائمجستاري بر راهبردهاي کنترل کیفري «)، 1397اکبر ( ؛ وروایی،نعیمه، عیسیبنی .6
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 .37-50 ، صص7 ةدور
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