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 حمایت کیفری از استفاده از اطالعات نهانی رد حقوق اریان 
 

2سمیرا پیریایی ،1یدهکرد مانیسلالهام   
 

 

 چکیده  

نهانی مهم تدین دارایی در با ار سدمایه است چدا کره مبنرای اصرلی تصرمیم گیردی در برورس و  اطالعات

ی مختلرف بره تأسری ا  ایرن اکثد قواعد و مقردرات بورسری در کشرورها کنتدل ریسک در این با ار است.

مان را در بورس خدید و فدوش می کننرد مکلرف کردد  انرد ترا اطالعرات  مدکت هایی که سهام ،دیدگا 

نهانی خود را به صورت مستمد و یکسان در اختیار همه سدمایه گذاران قدار دهند ترا سردمایه گرذاران برد 

حف  سهام خود تصمیم گیدی کنند و ا  پرذیدا اساس این اطالعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا 

قرانون برا ار  8مراد   77ایدان نیز در بنرد  عمد  و قابل توجه در معامالت خود اجتناب کنند. مدن ریسک

 45مراد   8به تعدیف این اطالعرات پدداختره و در بنرد  8714مصوب اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایدان 

ءاسرتفاد  ا  اطالعرات نهرانی در ایرن مراد  سو اطالعات پدداخته است.به حمایت کیفدی ا  این  این قانون

ا   عنصد مرادی ایرن جردم اسرتفاد  نامشردوع و خرارج ا  کانرال مقردر مورد جدم انگاری قدار گدفته است.

در ادامه به حمایرت  عنصد روانی این بز  نیز استفاد  عالمانه و عامدانه ا  این اطالعات است. اطالعات است،

 این بز  به تفصیل پدداخته مد  است.  ا  کیفدی

 .، بورسحمایت کیفدی ،ایدان اطالعات نهانی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

استفاد  ا  اطالعات نهانی یکی ا  بز  های پایه ای با ار سدمایه محسوب مری مرود کره منشراء جدم سوء   

جدائم دیگدی من جمله معامله متکی بد اطالعات نهانی است ا  این رو قرانون گرذار بره خراطد برا داری ا  

مصروب  دانیرا یاسرالم یجمهرورجدائم پسینی به عنوان اولین جدم فصل مشم قانون با ار اوراق بهرادار 

در این مقدر  بدای امخاصی که به موجب وظیفه خود به ایرن  .جدم انگاری این رفتار دست یا ید به 8714

فلسرفه مقرنن ا  اعتنرا بره  مجا ات تعیین مد  است. اطالعات دست یافته اند و ا  آنها سوء استفاد  کنند،

مدتکب این جدم ایرن اسرت کره ایرن کسانی که بد حسب وظیفه به اطالعات دستدسی یافته اند به عنوان 

و برا وقرول کامرل بره  ه سهولت به اطالعات دستدسری دارنردافداد به خاطد رابطه ای که با مدکت دارند ب

خود ا  آنها استفاد  می کنند و خرود را ا  هرد به ضدر دیگدان در معامالت سهام  اهمیت آنها به نفع خود و

ا  بسیاری ا  سوء استفاد  ها جلروگیدی نمرود برا ایرن مقدر   چند این گونه مسئولیتی مبدی می دانند. هد

محدود به افداد فوق الذکد نمی مد و هرد فرددی کره بره مدتکبین این جدم بود که دامنه حال به نظد بهتد 

اسرتفاد  مری ء ا  آن اطالعرات سوءدر صورتی که به نحوی ا  انحا هد طدیقی دارند  این اطالعات مد  بود،

 ت مقدر در این ماد  محکوم می مد.نمود، به مجا ا

 یاستفاده از اطالعات نهانعنصر مادی  -1

 رفتار مادی فیزیکی  -1-1

قانون گذار مخاطبان خود را به انجام دادن فعلی تکلیف می کند و گا  ا  انجام رفتاری برا  مری دارد،  گا    

فعرل  تحقق رفتار جزایی این جدم با بدای نمونه در  مانی که قانون گذار سدقت را جدم به حساب می آورد،

 جا سارق ا  ارتکاب سدقت منع مد  است و با انجرام دادن فعرل موضروع نهری،امکان پذید است  یدا در این

در صرورت  قدار گدفته و در  مانی که قانون گذار مدد را به دادن نفقره امرد کردد ،مخاطب نهی قانون گذار 

امد قانون گذار قدار گدفته و به این وسریله مجردم مرناخته مرد  فدد مخاطب  خودداری مدد ا  دادن نفقه،

   است.

مدتکب جدم مد  است و در فردض دوم فردد برا امتنراع ا   ،فدد با امتثال ا  نهی قانون گذاردر فدض اول    

بسرته بره مادی متشکل ا  سه جزء می بامد: رفتار عنصد  مدتکب جدم مناخته مد  است. ،ن گذارامد قانو

که وجود یا فقردان آنهرا ا  نظرد قرانون ، مدایط و اوضاع و احوال می تواند فعل یا تدک فعل بامد نوع جدم

 یعنی رفتار متهم باید با نتیجه ارتکابی رابطه علیت دامته بامرد،حاصله نتیجه بامد، مدط تحقق جدم می 
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بردای مثرال  ر نیسرتند،خروردازوما ا   هد سه جزء عنصد مرادی بدالبته باید در نظد دامت که همه جدایم ل

در مورد جدم مورد نظد ما مقنن بره طرور کلری  مدوع به جدم یا جدایم مطلق نیا  به حصول نتیجه ندارند.

به این جدم پدداخته است و تنها به ذکد مجا ات بسند  کدد  است در حالی کره بیهرود  نبرود کره قرانون 

هرد مخصری کره اطالعرات نهرانی این مدح اسرت: مفاد این مقدر  به  گذار به تعدیف رفتار امار  می کدد.

مدبوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قدار گدفته به نحوی ا  انحاء بره 

قبرل ا   ضدر دیگدان یا به نفع خود یا به نفع امخاصی که ا  طدل آنها بره هرد عنروان نماینردگی دامرته،

ها را در غید موارد مقدر فرداهم نمایرد بره دهد یا موجبات افشاء و انتشار آنار انتشار عمومی مورد استفاد  قد

مرداد ا   .د  یرا هرد دو مجرا ات محکروم مری مروددست آمد  یا  یان متحمل نشه دو تا پنج بدابد  سود ب

و  تسرلیم ،در دستدس دیگدی قدار دادن استفاد  در این مقدر  ارتکاب اعمالی مانند به کارگدفتن اطالعات،

تدغیب کددن با ذکد پرار  ای ا  اطالعرات و در غیرد مروارد مقردر  توصیه کددن و انتقال دادن، ارائه کددن،

 «ءاسرتفاد سو»ا  واژ   «استفاد »البته عد  ای معتقدند قانون گذار بایست به جای به کار بددن واژ  . است

استفاد  یرا اسرتفاد  سروء ا  ری است سوءیی منفی بدای جدم انگار معناآنچه دارای با استفاد  می کدد  یدا

   .(707،8780)انصاری و صفدری،نه استفاد  صحیح ا  آنها اطالعات نهانی می بامد

هنگرامی جردم  استفاد  ا  اطالعات نهانی به خودی خود و در راستای انجام وظیفه جردم نیسرت و تنهرا   

ایرن قیرد بره  دای صرحیح و قرانونی بامرد.ها در غید ا  مجراستفاد  ا  اطالعات و کاربست آن است که سوء

رفتار مادی بدای تحقرق ایرن  در ماد  عنوان مد  است. «موارد مقدر»د یارگیدی تعبید در غصداحت با به ک

 جدم انجام فعل مشخص استفاد  کددن است که به انحاء مختلف مانند در دسرتدس قردار دادن اطالعرات،

  نیز بره صرداحت امرار  در ماد قابلیت بدو  و ظهور دارد. و... خدید و فدوش اطالعات ارائه کددن اطالعات،

هد مخصی که اطالعات نهانی مدبوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را کره حسرب وظیفره در » مد  که

اختیار وی قدار گدفته به نحوی ا  انحاء به ضدر دیگدان یا نفع خود یا  به نفع امخاصری کره ا  طردل آنهرا 

ک فعرل که آیا این جردم ا  طدیرق ترداما در مورد این « د قبل ا  انتشار عمومی استفاد  کندنمایندگی دار

گدوهی معتقدنرد کره وقتری قرانون گرذار فردد را ا   اختالل نظد وجود دارد. ؟هم قابل ارتکاب است یا خید

ی امکران تحقق نهی قانون گذار و بالتبع محقق مدن جردم برا امتثرال آن نهر استفاد  کددن نهی می کند،

پذید است یعنی به محض استفاد  کددن ا  اطالعات به انحاء مختلف جدم محقق مد  اسرت و در صرورت 

 (.  Edward,1999,17)تدک کددن نهی قانون گذار جایی بدای تحقق جدم وجود ندارد

 امکان تحقق این جدم ا  طدیق تدک فعل نیرز گدو  دوم معتقدند که در صورت تحقق مدایط تدک فعل،   

هد مخصی که اطالعات نهرانی مدبروط بره اوراق بهرادار »در صدر ماد  آمد  (. Brain,1997,11)وجود دارد
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کره فردد ظاهد این عبارت آمکار می کند « هموضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قدار گدفت

ضردر دیگردان یرا بره نفرع به نحوی ا  انحاء به » در ادامه آمد  به اطالعات بد حسب وظیفه دستدسی دارد.

خود یا به نفع امخاصی که ا  طدل آنها به هد عنوان نمایندگی دامته بامد قبرل ا  انتشرار عمرومی مرورد 

 واستفاد  ا  اطالعات منع مد  اسرت ا   فددنکته قابل استنباط است:  ا  این عبارت دو «استفاد  قدار دهند

در جهرت نفرع اطالعات استفاد  کند اعم ا  آن کره  ا به هد نحوی که فدد در صورت استفاد  مجدم است، 

چره آن دیگدان بامد مدتکب جدم است، یعنی قانون گذار به مکل استفاد  هیچ توجهی ندارد و خود یا ضدر

قابرل  ءاین نکتره ا  عبرارت بره نحروی ا  انحرا ،بدای قانون گذار اولویت دارد عدم استفاد  ا  اطالعات است

علیت یعنری برین بحث رابطه یا تدک فعل می بامد.   به نحوی ا  انحاء اعم ا  فعل استنتاج است. منظور ا 

فردد در یرک نحو  مداخلره  ر مداخله آمیز فدد در ارتکاب جدم با نتیجه باید رابطه سببیت بدقدار بامد.رفتا

مراد  بد اسراس . مجدمانه نیز به سه صورت است یا به مبامدت یا تسبیب و یا اجتماع سبب و مبامدپدید  

مبامدت آن است که جنایت مستقیما توسرط خرود مدتکرب : »8787مصوب مجا ات اسالمی  قانون 484

مبامدت به طور مسلم ا  طدیق فعل صورت می گیدد  یدا وقتی در خرود مرتن مراد  ا  نظیرد « انجام مود.

ه فردد را بره عنروان ش فعل مثبت مستتد است پس اگد بخواهیم مستقیم و بالواسرطا استفاد  کند، درون

مبامردت ایرن  باید به صورت فعرل مثبرت و در قالربمدتکب جدم بشناسیم و عمل را به او منتسب کنیم 

مجرا ات  قرانون 605مراد  در  تسربیب اسرت. صورت دوم مشارکت در عمل، رفتار ا  سوی او ارتکاب یابد.

دن یرا مصردومیت بیب در جنایت آن اسرت کره کسری سربب تلرف مرتس»آمد :  8787مصوب اسالمی 

او جنایرت  دیگدی را فداهم کند و خود مستقیما مدتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفترار

در تسربیب نیرز جردم بره « که چاهی بکند و کسی در آن بیافتد و آسیب ببیند.حاصل نمی مد مانند آن 

قرق دارد:فعرل و ان تحتسبیب بره دو صرورت امکر مستقیم ا  سوی فاعل صورت خواهد گدفت.صورت غید

ارد مرثال ن تحقق تسبیب ا  طدیق فعل وجرود ددر این بحث استفاد  ا  اطالعات نهانی نیز امکا تدک فعل.

فایرل  اطالعاتی کره حسرب وظیفره بره او سرپدد  مرد  اسرت را در الف که با رس مدکت است، مخص

دس او موجبرات اسرتفاد  او را ا  مستقیم با قداردادن اطالعات در دستهمکارش قدار می دهد و به طور غید

در مورد بحث تسبیب ا  طدیق تدک فعل می توان به مید ندادن دایه بره کرودک  اطالعات فداهم می کند.

جا دایه برا مرید که در اینجا نیز فدد به طور غیدمستقیم منجد به مدو آن فدد مد  است، در این امار  کدد

امکران تحقرق تسربیب ا  طدیرق  د  ا  اطالعرات نهرانی،در بحث استفا ندادن باعث مدو طفل مد  است.

در حقیقت تنها یک فعل ال م وجرود دارد و این جدم  دلیل این امد این است که در تدک فعل وجود ندارد،

در این مورد تنها نفس فعل مهم است و نتیجره اهمیتری نردارد ا  ایرن رو امکران  آن استفاد  کددن است.
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جود ندارد  یدا رابطه انتساب به صدل تدک فعل قطرع مری مرود و تنهرا تحقق جدم به صورت تدک فعل و

چیزی که وجود دارد یک عدم امتثال است ا  این رو مدط سوم بدای مسرئول مرناختن ترارک فعرل کره 

 حالت سوم فدض اجتماع سبب و مبامد اسرت. بدقداری رابطه انتساب بین رفتار و نتیجه است، وجود ندارد.

فعرل فاعرل مخترار بامرد اعرم ا   هنگامی است که بین فعل مسبب و نتیجه حاصله اجتماع سبب و مبامد

سربب  اگد عالم بامد، مبامد اقوی ا  سبب است و اگد جاهل، که فاعل مختار جاهل بامد یا عالم بامد،این 

کره مری دانرد اطالعرات داد این است که مخص الف با ایرن  مثالی که می توان ارائه. اقوی ا  مبامد است

هانی است و باید ا  آنها مداقبت کند عمال درب کشوی میرز خرود را برا  مری گرذارد  ترا فردد ب بیایرد و ن

است که سره  عد  ای معتقدند اجتماع سبب و مبامد وجود دارد:دو عقید  در این مورد  .اطالعات را بددارد

ی اندا د در ایرن حالرت یا بین فعل سبب و نتیجه فعل فاعل مختار آگا  فاصل محالت در آن متصور است 

فاصل می اندا د که سبب اقروی اسرت و  فاعل ناآگا  مبامد اقوی ا  سبب است یا بین فعل سبب و نتیجه،

مصروب  یقرانون مجرا ات اسرالم 8«675»استناد ماد  یا هم مبامد و هم مسبب آگا  اند در این حالت به 

تاثید رفتار مدتکبان متفاوت بامرد کره در ایرن که هد دوی اینان منتسب است مگد این  استفاد  به 8787

البته در مورد این حالت اخیرد  (.88،8716)نوبخت،یک به میزان تاثید رفتارمان مسئول هستند صورت هد

گدوهی معتقدند مسبب به عنوان معاون مناخته می مود در واقع مسربب برا برا  گذامرتن درب کشروی 

عیرروض لررو و )  ا  اطالعررات را فررداهم کرردد  اسررتخررود برره مبامررد کمررک رسرراند  و موجبررات اسررتفاد

   (.88،8788،همکاران

با توجه به توضیحات ارائه مد  به نظد می رسد در صورتی که فدد به نحو مبامدت یا تسربیب در عمرل    

تنها امکان تحقق آن ا  طدیق فعرل متصرور اسرت و تنهرا در فردض اجتمراع  مجدمانه دخالت دامته بامد،

در اسرتفاد  ا  اطالعرات  که امکان تحقق آن ا  طدیق تدک فعل دور ا  ذهن نیسرت. مسبب و مبامد است

نا بد وظیفه در اختیارش قدار گدفته ا  آنها به نفع خود یا دیگردان کره ا  طردل بفددی که اطالعات  نهانی،

ت نهرانی مصرادیق اسرتفاد  ا  اطالعرا آنها نمایندگی دارد یا به ضدر دیگدان مورد استفاد  قردار مری دهرد.

بسیار گستدد  است و صدل توصیه تا خدید و فدوش اطالعات ذیرل ایرن گسرتددگی قردار مری گیردد امرا 

اعمالی مانند افشاء کددن اطالعات یا معامله کددن بد مبنای اطالعات را مامل نمی مود چدا که اسرتعمال 

                                                      

مستند  تیکه جنا یدامته بامند، عامل دیتأث ،یتیدر وقوع جنا بیبه تسب یبه مبامدت و بعض یچند عامل، بدخ ایگا  دو  هد -8

رفتار مدتکبان  دیبامند مگد تأث یضامن م یمستند به تمام عوامل بامد به  طور مساو تیبه اوست ضامن است و چنانچه جنا

 ار،یاخت یب تیکه مبامد در جنا یرفتارمان مسؤل هستند. در صورت دیتأث زانیبه م کی صورت هد نیمتفاوت بامد که در ا

 مجنون و مانند آنها بامد فقط سبب، ضامن است. ای زیدممیغ دیجاهل، صی
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ذار واژ  اسرتفاد  را در هد چند قرانون گر (.878،8711،جنیدی)لف  واحد در بیش ا  یک معنا جایز نیست

ن امرد یرک کنار واژ  افشاء به کار بدد  است و به نوعی عام را در کنار خاص استعمال کدد  اسرت امرا ا  ایر

منطقری عمروم و خصروص که استفاد  ا  افشاء جداست و بین ایرن دو رابطره غدض مهم دامته و آن این 

اصرولی در جهرت توضریحات دو قاعرد   در کنرار ایرن ،(77،8788،سرلیمان دهکرددی)بدقدار است مطلق

اذا اجتمعا افتدقا یعنی وقتی قرانون گرذار دو لفر  را در یرک عبرارت کنرار تصدیق بیشتد به کار می روند: 

جا قرانون گرذار ا  عبرارت متفاوت را اراد  کدد  است در ایندو معنای  همدیگد ذکد می کند ا  این دو لف ،

استفاد  کدد  است و نشان می دهد اسرتفاد  همره « ار را فداهم کنداستفاد  کند یا موجبات افشاء و انتش»

نیز ا  لف  معامله استفاد  مرد   45مصادیق را  در بد می گیدد به جزء افشاء و انتشار را و در بند دوم ماد  

معامله نیز ا  ممول استفاد  خارج است در حالی که اگد به صرداحت ایرن  است که این امد نشان می دهد،

دفتنرد و جرزء مصرادیق آن تحت ممول لف  عام استفاد  قدار می گ الفاظ در هد دو بند استفاد  نشد  بود،

به هرم عطرف مری کنرد طبرق اصرل  وقتی قانون گذار دو لف  را با حدل عطف )یا( :بودند. تیاید متدادفین

 8در بنرد  متفراوت انرد. ا  عطف یکسان نیست و با هرم تیاید متدادفین معنی واژ  قبل ا  عطف با واژ  بعد

)یا( استفاد  کدد  است و بره نظرد مری    حدل عطفو انتشار ا قانون گذار بین دو واژ  استفاد  با واژ  افشاء

ا  مصرادیق اسرتفاد   رسد ا  واژ  استفاد  ماعدای انتشار و افشراء را اراد  کردد  اسرت و افشراء و انتشرار را

ی این قاعد  این است که وقتی قانون گذار بین چنرد عبرارت یرا التفصیل قاطع الشدکه معناندانسته است. 

با عنایت به بنرد  یک معنای جداگانه اراد  کدد  است. واژ  تفصیل قائل می مود به این معنا است که ا  هد

یرک ا  آنهرا  ا  هرد فصل کددن میان واژگان خود دال بد این است کره قرانون گرذار و بند دوم، 45ماد   8

مراد   8787مصروب  مثال عینی این امد در قانون مجا ات اسرالمی نه ای را افاد  کدد  است.معنای جداگا

 که قانون گذار ا  دو واژ  عدض و ناموس استفاد  کدد  و این امد نشانگد ایرن اسرت کره هرد است 8«865»

رونرد و ترابع یک ا  این واژگان معنایی جدا ا  واژ  دیگد دارند و عدض و ناموس به یک معنا بره کرار نمری 

عد  ای نیز با این استدالل مخالفت می ور ند و معتقدند که رفتارهرای تشرکیل  قاعد  عدم تدادل هستند.

هرا را بره دیگردان آن گا  مخصی که اطالعرات را در اختیرار دارد،این جدم ا  دو دسته خارج نیست: دهند  

کره ایرن ایرد. گرا  نیرز فردد بردون ایرن ها را به نوعی فداهم مری نممنتقل می کند و یا موجبات افشای آن

                                                      

 ای یخطد فعل ایگونه تجاو   در بدابد هد یگدید ایتن خود  یآ اد ایدر مقام دفاع ا  نفس، عدض، ناموس، مال  یگا  فدد هد -8

 دی  طیصورت اجتماع مدا مود، در یمود که طبق قانون جدم محسوب م یمداحل دفاع مدتکب رفتار تیالوقوع با رعا بیقد

 ...مود: یمجا ات نم
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ا   قرانونی اسرتفاد  مری کنرد یراغیدها بدای انجام معامله ا  آن خود مخصا اطالعات را به کسی منتقل کند،

احمردپور و )جلروگیدی نمری کنرد ،د اساس این اطالعات صورت می گیددانجام معامله توسط دیگدی که ب

معامله بد اساس ایرن  ،8ت استفاد  ا  اطالعات نهانی در بند این گدو  معتقدند که غای (.41،8716،انییرسا

اطالعات توسط فددی که اطالعات بد حسب وظیفه در اختیارش قدار گدفته یا فردد دیگردی بره توصریه او 

 ،چه مرورد معاملره قردار مری گیرددآن 7اما در بند  ،می بامد و این معامله مصداق یک معامله تجاری است

ه معامله انجام مد  بد اساس اطالعات نهرانی مدبروط بر 8خود اوراق بهادار می بامد به دیگد سخن در بند 

معامله انجام مد  بد خود اوراق بهرادار برود  و معرامالتی کره  7که در بند اوراق بهادار می بامد و حال آن 

ایرن گردو   نظد نبود  اسرت.مورد ،مدبوط به اوراق بهادار صورت گیددممکن است بد اساس اطالعات نهانی 

معتقدند عنصد مادی این جدم  مانی مکل می گیدد که فدد بره دلیرل آگراهی ا  ایرن اطالعرات اقردامات 

خاصی نماید به گونه ای که اگد این اطالعات را ندامت هدگز اقدام به انجام چنین اعمرالی نمری نمرود بره 

نسبت بره معاملره سرهام آن بری  الف را نمی دانست، عنوان مثال قبال که فدد مطلع اطالعات نهانی مدکت

نزدیرک افرزایش اعتنا بود اما اکنون به واسطه آگاهی ا  این اطالعات پی بدد  که قیمت این سهام در آیند  

بره کرارگیدی یرا  مفهوم در نتیجه اقدام به خدید تعداد  یادی ا  این سهام می کند. گید خواهد یافت،چشم

اطالعات ا  حالت ایستا خارج مد  و بدای انجام عملی به کار آید کره مصرداق اجلری که استفاد  یعنی این 

مخصی ا  این اطالعرات منظور سوء استفاد  یا استفاد   ،در معنای وسیعانجام معامله است ولی  این عمل،

 است.

دار می دهد و سربب است که اعتبار با ار اوراق بهادار را مورد لطمه قن نوع به کارگیدی اطالعات نهانی ای   

این گدو  معتقدند که ید افدادی که اطالعرات  کسب منفعت مخصی بدای تعداد معدودی ا  افداد می مود.

یک ید امانی است ا  این رو هد بهد  بدداری ا  اطالعرات حتری  بد حسب وظیفه در اختیارمان قدار گدفته،

ن رو معامله متکی بد اطالعات به طور قطرع اندک مصداق استفاد  ا  اطالعات نهانی محسوب می مود ا  ای

ه در مروارد خارج می موند کعام در ممول این مصادیق قدار می گیدد و تنها مواردی ا  ممول این گستد  

گددانران افردادی با ار گددانان مری بامرند.بامد که نمونه ای ا  آنان با ار صورت گدفتهمقدر قانونی استفاد  

سرانات مردید قیمرت جلروگیدی مری ر اوراق بهادار را بد عهد  دامرته و ا  نوهستند که وظیفه تنظیم با ا

آنها نقش فدومرند   ،بهادار خاص بیشتد ا  تقاضای آن بامدبدین نحو که وقتی عدضه یک نوع ورقه  ،کنند

مروندگی اوراق بهرادار کمرک مری کننرد و هرم باعرث ی موند این افداد هم بره قردرت نقدرا عهد  دار م

پیراپی تییرد چنردانی دو معاملره بهادار خاص بین که  قیمت یک ورقه  به طوری ت ها مد ،پیوستگی قیم

بردون ایجراد تیییرد  گددان به با ار عمق می بخشد به طوری که امرخاص مری تواننرد مات با اراقدا .نکند
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داری ایرن افرداد برا هردل بدقر مقدار  یادی ا  آن را معامله کننرد. ،بهادار خاصیک ورقه فاحش در قیمت 

برا عنایرت  توا ن و با حسن نیت کامل به انجام معامالت می پددا ند و ا  نوسان قیمت جلوگیدی می کنند.

ردار است و آن نظد بره واقرع تدی بدخوسد استدالالت نظد اول ا  قوت بیشبه نظد می ر ،به هد دو نظد فوق

   تد است.نزدیک

جداسا ی آن ا  معامله و افشای اطالعرات نوبرت بره بیران پس ا  بیان رفتار ال م بدای تحقق این جدم و    

اولین مدط بدای تحقق اوضاع و احوال ایرن جردم ایرن  ساید اوضاع و احوال بدای تحقق این جدم می رسد.

ون قران 8ماد   74به استناد بند  است که اطالعات نهانی باید مدبوط به اوراق بهادار موضوع این قانون بامد.

یا مستندی است که متضمن حقروق مرالی قابرل نقرل و انتقرال  اوراق بهادار هد نوع ورقهمذکور منظور ا  

ابزار مالی هم اطرالق مری  ،ب همین بند گاهی به اوراق بهاداربه موج .بدای مالک عین و یا منفعت آن بامد

گرد وظیفه اطالعرات در اختیرارش بامرد بنرابداین ا دومین مدط این است که مدتکب باید بد حسب مود.

کره اطالعاتی را قبل ا  ایرن  که مسئولیت یا وظیفه ای در یک مدکت تجاری دامته بامد،کسی بدون این 

دست آورد و بد مبنای این اطالعات به تدتیب یراد مرد  در ایرن بنرد اقردام ه در اختیار عموم قدار بگیدد ب

عمومی صرورت گیردد چردا  سومین مدط این است که استفاد  قبل ا  انتشار مشمول این بند نیست. کند،

 ،اسرتفاد  ا  آنهرا دیگد نهانی محسوب نمی موند و ،طالعات بدای عموم افشاء مد  بامدکه در صورتی که ا

چهارمین مدط این است که استفاد  ا  اطالعرات قابلیرت نفرع  استفاد  ا  اطالعات نهانی قلمداد نمی مود.

   رسانی به دیگدان را دامته بامد.ندگی دارد و ضدرا  طدل آنها نمایرسانی بدای فدد یا کسانی که فدد 

 اوضاع و احوال حاکم بر جرم استفاده از اطالعات نهانی -1-2

اطالعات مهم تدین دارایی در با ار سدمایه است چدا که مبنرای : بودن اطالعات مورد استفاد  ینهان -الف   

اکثرد قواعرد و مقردرات  (.Black,2004,11)اصلی تصمیم گیدی در بورس و کنتدل ریسک در این با ار است

مران را در برورس خدیرد و  مدکت هایی کره سرهام ،های مختلف به تأسی ا  این دیدگا بورسی در کشور

فدوش می کنند مکلف کدد  اند تا اطالعات مالی و عملکدد خود را به صورت مسرتمد و یکسران در اختیرار 

بد اساس این اطالعات بتوانند در مورد معامله سهام خرود  همه سدمایه گذاران قدار دهند تا سدمایه گذاران

عمرد  و قابرل توجره در معرامالت خرود  و یا حف  سهام خود تصمیم گیدی کنند و ا  پذیدا مدن ریسک

   (.Easterbrook,1991,17)اجتناب کنند

اگرد  اطالعرات پیردوی کردد.ا  مدل تئوریک مبتنی بد  ،با ارایدان نیز ا  این غافله عقب نماند و در حو      

دسرتورالعمل اجدایری نخسرتین برار ی بخواهیم سید تاریخی این تبعیت را نشان دهیم باید بگوییم که بردا
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معاملره  07/06/8715و اوراق بهرادار مصروب  برورس سرا مان نزدهای ثبت مد   مدکت اطالعاتافشای 

اد. در آیین نامره مرذکور وجه و مناسایی قدار داوراق بهادار با استفاد  ا  اطالعات محدمانه مدکت را مورد ت

اطالعات موثد برد قیمرت »اطالعات مزبور صدفاً با قید  که ا  اطالعات محدمانه تعدیفی ارائه مود،بدون این 

لرو انردک هد گونه تأثید و« قمیت سهام اطالعات موثد بد»معدفی مد  بود و به لحاظ اطالق عبارت  «سهام

سرا مان  76/07/8710س ا  آن در بخشرنامه افشرای فروری اطالعرات مصروب پ .مشمول این مقدر  بود

 «اطالعات محدمانره»ه گددید که تا حد  یادی به مفهوم تعدیفی ارائ 8«اطالعات مهم»بورس اوراق بهادار ا  

نیز بد اطالعرات مروثد برد قیمرت سرهام تکیره مرد  اسرت، النهایره برد خرالل در این تعدیف  نزدیک بود.

و اوراق بهرادار مصروب  برورس سرا مان نرزدهای ثبت مرد   مدکت اطالعاتاجدایی افشای دستورالعمل 

اطالعراتی »مورد توجه قدار نگدفته بود بلکه  «هد گونه اطالعات موثد بد قیمت»ن ماد  ای در 07/06/8715

مورد توجه قدار گدفته بود در نهایت با تصرویب قرانون  «دامت تاثید قابل مالحظه در قیمت اوراق بهادار که

بدای نخستین برار تعدیفری ا  اطالعرات نهرانی در  8714با ار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایدان در سال 

اطالعرات نهرانی » این قانون آمرد  8 ماد  77مطابق این تعدیف که در بند  قالب یک ماد  قانونی ارائه مد.

مستقیم به اوراق بهادار، معرامالت یرا عموم که به طور مستقیم و یا غید افشاء نشد  بدایهد گونه اطالعات 

قیمت و یا تصمیم سدمایه گذاران بردای معاملره اوراق بهرادار  مود در صورت انتشار بد نامد آن مدبوط می

نهرائی تأکیرد  با تدقیق در این سید مشاهد  می مود که قانون گذار برد اطالعرات.« مدبوط تأثید می گذارد

استفاد  ا  این اطالعات به نحو ناعادالنه باعث می مود توا ن با ار سردمایه بره هرم بخرورد و  ویژ  ای دارد.

اوراق قانون برا ار  45ماد   8های کالنی دست یابند ا  این رو قانون گذار در بند سودبدخی ا  این طدیق به 

ناعادالنه و خارج ا  مجدای قرانون ا  ایرن اطالعرات را استفاد   8714مصوب  دانیا یاسالم یبهادار جمهور

در این ماد  اطالعات نهانی ار ش مورد حمایرت قرانون  جدم محسوب نمود و بدای آن مجا ات تعیین کدد.

گذار قلمداد می گددند و جدم علیه آنها به وقوع می پیوندد به عبرارت دیگرد ایرن اطالعرات موضروع جردم 

 هستند.  

ا  لحاظ اصرطالحی دارنردگان اطالعرات نهرانی : به فدد سپدد  مد  بامد فهیبد حسب وظاطالعات  -ب    

دیگدان بره اطالعرات کلیردی و کسانی هستند که به دلیل بدخوردای ا  موقعیت های ویژ  بیش و پیش ا  

                                                      

یا وضعیت مدکت )ادغام، تییید گونه اطالعات مدتبط با فعالیت مدکت )تولیدى، تجارى، خدماتى و...(  اطالعات مهم، به هد - 8

گذارى خارجى و ...( که منجد و یا به صورت قابل توجهى انتظار رود که منجد به  در تدکیب سهامداران عمد ، پذیدش سدمایه

یک ا  اوراق بهادار صادر  توسط مدکت پذیدفته مد  در بورس مود، اطالق  تییید قابل مالحظه در قیمت سهام و یا ار ش هد

 گددد. می
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 ایرن دسرته ا  امرخاص بنرا برد(. Goulding,1996,49)گذار بد قیمت های اوراق بهادار دستدسی دارندتاثید

خواست قانون گذار حق بهد  مندی ا  این اطالعات را به ضدر دیگدان یا به نفع خود قبل ا  انتشار عمرومی  

و همچنرین معاملره مبتنری برد ایرن   و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غید ا  موارد مقدر فرداهم کردد

قانون برا ار  45ماد   8ح در تبصد  این امخاص به طور صدی (.Morsegeoffery,1996,53)اطالعات را ندارند

دسرتورالعمل  87ماد   مطابق مورد امار  قدار گدفته اند. 8714مصوب  دانیا یاسالم یجمهوربهادار وراق ا

 :07/06/8715اجدایی افشای اطالعات مدکت های ثبت مد  نزد سرا مان برورس و اوراق بهرادار مصروب 

 :امد ملزم به رعایت موارد  یرد اسرتن 85نشد  موضوع ماد  ور جلوگیدی ا  انتشار اطالعات افشاء به منظ»

امد و ایرن اطالعرات صردفا دستدسی به اطالعات مزبور محدود به مدیدان و کارکنان ذی صالح می ب -الف

در صرورتی کره ال م بامرد اطالعرات -ب. اختیار آنها قدار گیدد مسئولیت امخاص در با وظایف و در رابطه

مشاوران مالی نامد یرا سراید امرخاص ذی صرالح  حسابدسان، حسابداران، وکال، کارکنان،مزبور در اختیار 

سرتد متکری برد اطالعرات مخصری ا  آن در دادونهانی بودن این اطالعات و ممنوعیت استفاد   قدار گیدد،

امخاص مرذکور در ایرن مراد  جرزء مصرادیق » همین ماد  آمد :در تبصد  « نهانی به آنها تاکید می مود.

 8714اوراق بهرادار مصروب آذر مرا   ارقانون برا  45ماد   8امخاص دارند  اطالعات نهانی موضوع تبصد  

صرالح مرد  نی محدود به مدیدان و کارکنان ذیدر این ماد  دستدسی به اطالعات نها« محسوب می موند.

حرال اگرد  می گیددمان قدار  و این اطالعات تنها در رابطه با وظایف و مسئولیت این امخاص در دستدس

قرانون برا ار اوراق  8«8»تبصد  در به جز کارکنان مندرج  اطالعات در اختیار ساید کارکنانبنا بامد که این 

وران مرالی نامرد یرا سراید مشا حسابدسان، ن،احسابدار وکال، ،8714مصوب  دانیا یاسالم یبهادار جمهور

سرتد مخصی ا  آنها در دادوو ممنوعیت استفاد   صالح قدار گیدد باید نهانی بودن این اطالعاتامخاص ذی

در این ماد  و ماد  پریش قرانون گرذار بره ذکرد امرخاص دارنرد   .بد اطالعات مورد تاکید قدار گیددمتکی 

نیز قانون گذار به صداحت نسبت بره جردم  45ماد   8تبصد   7«الف»در بند  اطالعات نهانی پدداخته است.

                                                      

مدیدان مدکت مامل اعضای هیأت  -الف امخاص  ید به عنوان امخاص دارای اطالعات نهانی مدکت مناخته می موند: - 8

سهامدارانی  -ج با رسان، مشاوران، حسابداران، حسابدسان و وکالی مدکت. -ب مدید ، هیأت عامل، مدیدعامل و معاونان آنان.

 -د تحت تکفل خود، بیش ا  د  درصد سهام مدکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان. که به تنهایی و یا به همدا  افداد

)هلدین ( که مالک حداقل د  درصد سهام یا  ربط یا نمایندگان مدکت های مادر مدیدعامل و اعضای هیأت مدید  و مدیدان ذی

امخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا ساید  -مدکت سدمایه پذید بامند.   دارای حداقل یک عضو در هیأت مدید 

 دستدسی دارند. موقعیت خود به اطالعات نهانی

 .مدیدان مدکت مامل اعضای هیأت مدید ، هیأت عامل، مدیدعامل و معاونان آنان - 7
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 45تبصد  یرک مراد   8« »بتواند افداد مشمول بند است تا ا  این اطالعات اقدام نمود   انگاری سوءاستفاد 

را مجا ات نماید  یدا این افداد تنها دسته ای ا  افداد هستند که اطالعات بد حسرب وظیفره در اختیارمران 

ان و مالکران کننردگان و پددا مرگدافداد منردرج در تبصرد  تنهرا تولیدقدار گدفته است در حالی که ساید 

 .اطالعات هستند

 نتیجه جرم استفاده از اطالعات نهانی -1-3

ایرن فعرل ولری مجرا ات  چند ظهور یک فعل یا تدک فعرل همروار  مردط اسرت، هد بدای تحقق جدم،   

بعضی ا  جدایم قطرع نظرد ا   منوط به نتیجه ای است که بزهکار بدای اخذ آن تالش کدد  نیست، همیشه

در بدابرد  این جدایم را اصطالحا جدم مطلق مری نامنرد، د،نتمالی آنها کامل به ممار می آیبار اح یاننتیجه 

صردفا بره نامید  اند که وصف مجدمانه جدم را ا  این نظد مطلق یا صوری  جدم مطلق، جدم مقید قدار دارد.

در بحرث  ت.برار منظرور نشرد  اسر یاناخرذ نتیجره  صورت یا ظاهد رفتار تعلق گدفته و در تدتب مجا ات،

ی مرد  در صردر مراد  استفاد  ا  اطالعات نهانی گدوهی بد این اعتقادند که با توجه به مجا ات پریش بینر

« دست آمد  یا  یران متحمرل نشرد ه بدابد سود ب پنجتا  دوسه ما  تا یک سال یا به جزای نقدی معادل »

در صرورتی کره صردل تحقرق رفترار این گدو  معتقدند  به نظد می رسد که این جدم مقید به نتیجه است.

دست آمرد  یرا  یران متحمرل نشرد  ه سود ب» مادی بدای تحقق جدم کفایت می کدد دیگد لزومی به ذکد

جا قانون گذار با در نظد گردفتن ضردورت هرای جردم دالل دارای خدمه است  یدا در ایناما این است ،«نبود

ش این بود  که در جایی که سودی تحصریل ا غدضاین مجا ات را مقدر دامته و  انگاری و فلسفه مجا ات،

ا ات فدد را محکوم می کند نره می مود یا در جایی که به طور قطع ا   یانی جلوگیدی می مود به این مج

و در صورتی که در عرالم  که بگوید لزوما در عالم واقع باید سودی عاید یا ا   یانی جلوگیدی مد  بامداین 

امرا گدوهری برد ایرن  .حبس مالک عمل قدار می گیردد نی جلوگیدی نشد  بامد،واقع سودی عاید یا ا   یا

اعتقادنررد کرره ایررن جرردم مطلررق اسررت و صرردل تحقررق رفتررار مررادی برردای ارتکرراب جرردم کفایررت مرری 

دلیل آنها بد این مدعا این است که این جدم ا   مد  جدایم مانع محسوب مری  (.Alexander,2001,98)کند

جردم انگراری آن نمرود  ترا بتوانرد در  ی جلوگیدی ا  رفتارهای پسرینی دسرت برهمود که قانون گذار بدا

ا  جملره رفتارهرای  ، نظم با ار سردمایه را حفر  کنرد و ا  سردمایه داران حمایرت کنرد.راستای این اقدام

با عنایت به مستندات هد دو گدو  به نظد مری  پسینی می توان به معامله متکی بد این اطالعات امار  کدد.

                                                      

 .دستدسی دارند ساید امخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی - 8
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و قانون گذار تنها به دلیرل  جدمی مطلق است تد است و این جدم،ستدالالت گدو  دوم به واقع نزدیکا رسد،

مداعات نمودن ضدورت های جدم انگاری و اصل حسابگدی کیفدی بره ذکرد صردیح کیفرد در صردر مراد  

 مبادرت کدد  است.

 عنصر روانی استفاده از اطالعات نهانی -2

اوامد و نواهی قانون گذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا تدک فعل مجدمانره بایرد بدای تحقق جدم، نقض    

اراد  فاعل بامد به عبارت دیگد باید رابطه روانی و ذهنی خاص بین فاعرل و جردم بدقردار  نتیجه خواست و

قرانون  8«844»قانون گذار در مراد   .(roger and gaylord,2004,42)مود تا بتوان مدتکب را مقصد دانست

پرس ا  بیران ایرن توضریحات بره  .به صداحت به این امد امار  کدد  اسرت 8787مصوب مجا ات اسالمی 

بدرسی وضعیت عنصد روانی در استفاد  ا  اطالعات نهانی می پددا یم. بدخری  برد ایرن اعتقادنرد کره ایرن 

ات رکن روانی ندارنرد و جدم، یک جدم مادی صدل است به این معنی که این جدایم بدای تحقق نیا  به اثب

امخاصی هستند کره بره  8این گدو  معتقدند که اکثد مدتکبان بند  د.نصدفاً با نقض قانون به انجام می رس

مصروب  دانیرا یاسرالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45ماد   8عنوان دارندگان اطالعات نهانی تبصد  

اد در این تبصد  این امد بود  کره آنهرا عرالم بره نهرانی دلیل احصاء کددن این افد مناخته مد  اند. 8714

مناخته می موند و ا  سویی دیگرد چرون جردم  8بودن اطالعات فدض می موند و به عنوان مدتکبان بند 

مرادی صردل محسروب مری    مد  جدایم اقتصادی است، مبیه دیگد جدایم اقتصرادی، موضوع این ماد  ا 

نخسرت مدتکبران ایرن مراد  بره  :ا  چند جنبه به واقع نزدیک نیسرت مود. به نظد می رسد این استدالل

اسرت کره برد حسرب  یصحبت ا  امخاصر 8محدود نیستند. چدا که در بند  امخاص موضوع  این تبصد ،

وظیفه به اطالعات دستدسی پیدا کددند و تنها این دسته ا  افداد را به عنوان مدتکبران جردم بره رسرمیت 

مربیه افرداد منردرج در بنرد )الرف و ج(  به هد دلیلی دارند  اطالعات مد  اند مناخته است نه افدادی که

که به خاطد مالکیت یا افداد مندرج در بند )و( که به خاطد پددا مگدی، به اطالعات دسرت یافتره  8تبصد  

ی جدم استفاد  ا  اطالعات نهانی، جدم اقتصادی محسوب نمی مود چردا کره جردم اقتصرادی دارا ثانیاً اند.

فاکتورهای بی مماری است که مهم تدین فاکتور آن این است که رفتار مجدمانه در سطح کرالن میراید برا 

سیاست های اقتصادی و یا امنیت اقتصادی بامد و نظم یا امنیت اقتصادی را بره چرالش بکشرد، در حرالی 

                                                      

 یقصد او در ارتکاب رفتار مجدمانه احدا  گددد. در جدائم دیعالو  بد علم مدتکب به موضوع جدم، با یدر تحقق جدائم عمد - 8

 محد  مود. دیبا زیعلم به وقوع آن ن ای جهیاست، قصد نت جهیاساس قانون منوط به تحقق نت که وقوع آنها بد
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این رو اقتصادی محسروب که به نظد می رسد این جدم نمی تواند در سطح کالن این آثار را دامته بامد ا  

 کددن این جدم بدون توجه به ضابطه اصلی جدایم اقتصادی با منطق حقوقی سا گار نیست. 

گدو  دیگد اعتقاد دارند که جدم استفاد  ا  اطالعات نهانی مبیه به ساید رفتارهای مجدمانه، جدمی اسرت   

دتکرب برا علرم بره ماهیرت غیدقرانونی جدم، م در این مان دارد.که نیا ی به سؤنیت عام و خاص توا عمدی

به نهانی بودن اطالعات به استفاد  ا  اطالعات می پددا د و عامدانره و عالمانره اطالعرات عمل اش و با علم 

  سرویی ایرن ا نهانی را به دیگدی انتقال می دهد یا آن اطالعات را در دستدس فدد دیگدی قدار می دهرد.

است. این سرؤنیت را قرانون گرذار  «قصد ورود ضدر یا بددن نفع»می بامد و آن جدم دارای سؤنیت خاص 

 مقدر دامته و در صورتی که مدتکب قصد تحصیل سود یا اجتناب ا  ضردر را ندامرته بامرد، 8در خود بند 

بره ضردر »این جدم محقق نمی مود. این نظد دارای یک ایداد اساسی اسرت و آن ایرن اسرت کره عبرارت 

 یردا  سرؤنیت خراص نیسرت، «که ا  طدل آنهرا نماینردگی دارد یه نفع امخاصدیگدان یا به نفع خود یا ب

ه منظرور قانون گذار هموار  بدای بیان سؤنیت خاص ا  عبارات و الفاظ مخصوص به خود همانند به قصد، ب

این عبارت سؤنیت خاص نیست. گدو  سوم معتقدند که بدای محقق مدن جردم  و ... استفاد  می کند پس

نسبت به اسرتفاد  ا   که اطالعات نهانی هستند و تومم با اراد ،قدر ، مدتکب باید با علم به این مموضوع این 

این گدو  معتقدند که صدل علم به نهانی بودن اطالعات و علرم بره نقرض ممنوعیرت  آنها اقدام کدد  بامد.

ؤنیت خراص نیسرت. بره قانونی ا  سوی مدتکب بدای ارتکاب این جدم کفایت می کند و نیا ی به احدا  سر

هنرو  دو مربهه وجرود تد اسرت امرا وم با منطوق و مفهوم ماد  سا گارت استدالل گدو  سنظد می رسد قو

که آیا کسی که رکن مادی استفاد  ا  اطالعات نهانی را انجام می دهد ال م اسرت کره بره دارد نخست این 

ه این امد ضردورت نردارد و صردل دامرتن کنی علم تفصیلی دامته بامد یا این تمامی اوصال اطالعات نها

علم اجمالی نسبت به بدخی ا  اوصال اطالعات نهانی نیز کفایت می کند؟ مبهه دوم این است کره عنصرد 

روانی این جدم چگونه احدا  می مود به عبارت دیگد چگونه می توان یقین حاصرل کردد کره فاعرل جردم 

فدضی یا امار  ای در این مرورد بردای احردا  وجرود  نسبت به نقض حکم قانون گذار مصمم بود  است؟ آیا

مقارنرت و مطابقرت قصرد او را برا واقعره  قرداین، دارد یا قاضی باید با تکیه بد مرواهد و اوضراع و احروال و

مجدمانه احدا  کند؟ در پاسخ به سؤال اول گدوهی معتقدند که صدل علم اجمالی کفایت مری کنرد و ال م 

داد  اسرت، علرم دامرته بامرد. علرم  جزء اتفاقاتی کره در یرک مردکت روینیست که فدد مدتکب به جز 

اوضراع  امرارات و ،قداینکه این علم به وسیله  کفایت می کند ،فدد به وصف اساسی اطالعات نهانی اجمالی

در مدکت وجرود دارد و احوال قابل اثبات است. صدل این امد که مدتکب بداند که اخبار و اطالعات خوبی 

 به موجب وظیفه در اختیار فدد قدار گدفته اند، کفایت می کند.  خبار تنهاکه این ا
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در واقع هدل ا  قانون با ار این است که فدد با ارائه کددن اطالعات با ار ش که بد حسب وظیفه به آنهرا     

هررم نزنررد و برره سررودهای هنگفررت دسررت  ه را برردنظررم و امنیررت بررا ار سرردمای  ه اسررت،دسررت یافترر

می توان گفت که اطالعات نهانی یک مقروم دارد  8ماد   8«77»با توجه به بند  .(Nyatung,2008,55)نیابد

که آن مقوم این است که فدد اجماال بداند اطالعات بدای عموم افشاء نشد  است حال احدا  این امد که آیرا 

به معرامالت یرا  ر است یاکه مدبوط به اوراق بهاداات در صورت انتشار بد قیمت تأثیدگذار است یا این اطالع

بد عهد  قاضی است. همین اندا   که بدای قاضری محرد  مرود کره فردد ا  یرک رانرت  ،نامد با  می گددد

اطالعرات  با توجه به اوصال مدتکب مرن جملره اطالعاتی استفاد  نمود  کفایت می کند. قاضی این مهم را 

 کند. اثبات و احدا  می حسب وظیفه در اختیارش قدار گیدد وبد 

 یاستفاده از اطالعات نهان قانونیعنصر  -3

به جردم  8714مصوب  دانیا یاسالم یبا ار اوراق بهادار جمهورقانون  45ماد   7«8»گذار در بند  قانون    

 به تمامی مدایط ال م بدای محقق مدن این جدم امرار  کردد  اسرت. استفاد  ا  اطالعات نهانی پدداخته و

 یکلر یهرا اسرتیس یاجردا لیبه منظور تسه دیجد یمال یتوسعه ابزارها و نهادهاقانون  7«80»  در ماد

نیز قانون گذار مقدرات فصل مشم قانون با ار را به برورس  8711مصوب ی اصل چهل و چهارم قانون اساس

   کاال نیز تسدی داد  است.

 

                                                      

مستقیم به اوراق بهادار، معامالت یا  دای عموم که به طور مستقیم و یا غیداطالعات نهانی: هد گونه اطالعات افشاء نشد  ب  - 8

و یا تصمیم سدمایه گذاران بدای معامله اوراق بهادار مدبوط تأثید می  نامد آن مدبوط می مود و در صورت انتشار بد قیمت

 .گذارد

تا پنج بدابد سود به دست آمد  یا  یان  دل دوسال یا به جزای نقدی معا امخاص  ید به حبس تعزیدی ا  سه ما  تا یک  - 7

هد مخصی که اطالعات نهانی مدبوط به اوراق بهادار موضوع این قانون  -8: متحمل نشد  یا هد دو مجا ات محکوم خواهند مد

که ا  طدل آنها به نفع امخاصی  وظیفه در اختیار وی قدار گدفته به نحوی ا  انحاء به ضدر دیگدان یا به نفع خود یا را که حسب

عمومی، مورد استفاد  قدار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غید  به هد عنوان نمایندگی دامته بامند، قبل ا  انتشار

 .مقدر فداهم نماید موارد

رج در فصرل مشرم امخاص در آنها مشمول احکام مند یها تیفعال هیو کل ییکاال یمعامالت کاال و اوراق بهادار در بورس ها - 7

( همران 67مراد  ) تیرفصرل مرذکور برا رعا لیربود  و مدتکبان جدائم مندرج در ذ دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور

 قدار خواهندگدفت. گددیقانون تحت پ
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 مجازات استفاده از اطالعات نهانی -4

مدنی و کیفردی تقسریم مری مروند. ضرمانت   به سه دسته اداری،به طور کلی ضمانت اجداهای حقوقی    

اجدای اداری یعنی مجا اتی که در قبرال تخلفرات اداری کارمنرد ا  طردل مداجرع انتظرامی سرا مان و یرا 

و ارتخانه متبوع، دربار  فدد اعمال می مود و مکل های مختلفی ا  قبیل توبیخ مفاهی یا کتبی یرا اخرداج 

برار دایی است که در مقابرل اعمرال  یانمل می مود. ضمانت اجدای مدنی، ضمانت اجوی ا  محل کار را ما

ولیت مردنی قهردی یرا دیگد قابل اعمال اسرت و بره مرکل مسرئیا نقض تعهدات افداد جامعه نسبت به یک

 مانی مطردح مری مرود کره یرک مقردر   که ضمانت اجدای کیفدیت این در نهای قداردادی بدو  می کند.

د و تخلف مهمی ا  هنجارها و ار ش های اساسی جامعه انجام مرود کره اعمرال واکرنش کیفدی نقض مو

 باید عکس العمل مدیدتدی به مکل اعمال مجرا ات انجرام مرود.  اداری یا مدنی کافی بامد در این هنگام،

تدین این اصول می توان به اصل تناسرب جردم و مجرا ات له مهممجا ات دارای اصولی می بامد که ا  جم

اصل تناسب جدم و مجا ات ریشره در نظدیرات فالسرفه ای دارد کره بره سرزاوار برودن کیفرد  مار  نمود.ا

این فالسفه معتقدند مجا ات بدای اصالح امتیا  ناعادالنه ای است کره مجردم  .(Stamp,1998,67)معتقدند

منجرد بره بدقرداری  مجا ات باید به میزانی بامد که در نهایرت  به واسطه ارتکاب جدم تحصیل نمود  است،

 گیدی آن امتیا  گددد. اگد مجا ات بد پایه ارضای حس انتقرام بامرد،توان بزهکار و بز  دید  و با پس مجدد

مجا ات باید تناسب با بی عدالتی احساس مد  توسط قدبانی جدم بامرد و براالخد  برا ایرن اسرتدالل کره 

میرزان سرد نش  ،مت تحمیل مرد  برد مجردمباید مذ مجا ات ابزار و وسیله ای بدای سد نش کددن است،

   پذیدی رفتار او را منعکس کند.

مرناور   کددهای بسیاری است. اجدای این اصل مرانع سرددرگمی اخرالق عمرومی،اصل تناسب دارای کار  

که اعمال این اصل موجب تقویت حس قرانون مرداری در ن مدن قانون و وهن به آن می مود مضال بد ای

بنردی قرانون گرذار بره ود. رعایت  اصل تناسب نشرانگد پایجود قانون منصفانه می ممهدوندان مبنی بد و

 مبانی جدم انگاری است چدا که یکی ا  مبانی جدم انگاری پاسداری اصل تناسرب جردم و مجرا ات اسرت.

پترک اسرتفاد  نمری کنرد و هریچ کرس بردای ت، هیچ کس بدای مکستن فندق ا  کالرکسون معتقد اس

پیشنهاد نمی کند. به همین منظرور وی پیشرنهاد مری کنرد بردای  دک، مجا ات مدیدمی با وخامت انجد

توجره بره فوایرد و هزینره هرای  نخسرت لرزومه باید به چند نکتره دقرت نمرود: سزادهی به صورت عادالن

 طیرف برز  دیردگان. ولزوم توجه بره افکرار عمرومی ، انگاری بسته به فواید و هزینه های جدم انگاریکیفد

م ا   مد  جدایم مانع اسرت یرا انگاری بسته به نوع جدم این است که آیا جدهزینه ها و فواید کیفد منظور ا 



  

 

 

48 

در صورتی که جدم ا   مد  جدائم مانع بامد چرون هردل مقرنن ایرن  که ا  این طیف ا  جدایم نیست.این 

جلوگیدی کنرد، کیفرد بایرد بره انردا   ای  ا  رفتارهای خطدناکتد پسینیاست که با جدم انگاری یک رفتار 

حرذر بعردی بدمدید بامد که وجهه با دارندگی دامته بامد و بتواند مدتکب را ا  انجام رفتارهای مجدمانره 

دارد. منظور ا  لزوم توجه به افکار عمومی این است که کیفد چه اثد ظراهدی و براطنی دارد. منظرور ا  اثرد 

ار با تحمل مجا ات متحمل می مود و منظور ا  اثرد ظراهدی کیفرد اثرد بزهک هباطنی کیفد، رنجی است ک

حاصرل  ،عد ا  تحمل مجرا ات ا  سروی بزهکرارخص بزهکاران بالقو  بدارند  ای است که ساید افداد به ابا 

تد بامرند،   دیدگان یک جدم بیشرمنظور ا  طیف بز  دیدگان این است که به هد اندا   تعداد بزمی کنند. 

و هد اندا   تعرداد برز  دیردگان کمترد عاب آور بودن و با دارندگی مجا ات نیز بایست بیشتد بامد میزان ار

است که مجا ات مناسرب برد بزهکرار تحمیرل مری  بامند، این اثد باید کمتد بامد. به لحاظ این سه سنجه

   مود.

مجرا ات ایرن   مری پرددا یم:در ادامه به تحلیل این سه معیار بد روی مجا ات استفاد  ا  اطالعات نهرانی   

عبارت اسرت ا   8714مصوب  دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45ستناد صدر ماد  جدم به ا

معادل دو تا پنج بدابد سود بدسرت  ینقد یبه جزا ای سال کیا  سه ما  تا  یدیبه حبس تعز دیامخاص  »

 8«88»این مجا ات برا توجره بره مراد   .«خواهند مدهد دو مجا ات محکوم  ایمتحمل نشد   انی  ایآمد  

درجه هفت و مجا ات اصلی است. مجا ات اصلی مجا اتی است کره  ،8787مصوب  قانون مجا ات اسالمی

قانون گذار به صداحت بدای یک رفتار مجدمانه با ذکد در مقدر  قانونی در نظد گدفتره اسرت ایرن مجرا ات 

مجا ات تکمیلی اعمرال نمری  در مورد این بز ، حکم قاضی قدار می گیدد.اغلب جنبه الزام آور دارد و مورد 

تنهرا در  8787مصروب قانون مجا ات اسالمی  7«77»مود چدا که اعمال مجا ات تکمیلی به موجب ماد  

 مورد جدایمی که مستلزم مجا ات حد، قصاص یا تعزید ا  درجه مش تا یک است، امکان پرذید مری بامرد.

اعمال مجا ات تبعی در مورد این جدم نیز امکان پذید نیست چدا که این مجا ات نیز تنها در مرورد جردایم 

                                                      

 یشبر ینقرد یجزا -. رو  تا مش ما  یکحبس ا  نود و  - 7درجه ...  مود: یم میبه هشت درجه تقس یدیتعز یمجا ات ها - 8

   .تا مش ما  یا  حقوق اجتماع یتمحدوم -  .ضدبه یتا س یا د مالق ا   -  یال.ر یلیونم یستتا ب یالر یلیونا  د  م

 تیرمحکروم کردد  اسرت برا رعا کیرا  درجه مش تا درجره  یدیمجا ات تعز ایرا که به حد، قصاص  یتواند فدد یدادگا  م - 7

محکروم  دیر  یلیتکم یچند مجا ات ا  مجا ات ها ای کیبه  یو اتیو خصوص یقانون، متناسب با جدم ارتکاب نیمقدر در ا طیمدا

 ... :دینما
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اعمال و اجردا مری مرود و  8787مصوب  یقانون مجا ات اسالم 8«76»عمدی مستلزم مجا ات های ماد  

در صردر مراد   نردرجمجا ات استفاد  ا  اطالعات نهانی ا  این طیف جدایم نیست. ا  سوی دیگد مجا ات م

 جرزای نقردی نسربی و  دو گونره اسرت: 8714مصوب  دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45

میزان سودی که عاید بزهکار می مرود و نردخ  جزای نقدی نسبی این حسن را دارد که متناسب با حبس.

بردای محاسربه جرزای نقردی  (.18،8780،نادران و رضایی)تورم، قابلیت تییید و نوسان دارد و ایستا نیست

سود در اصطالح علم اقتصاد، بدابرد برا تفراوت  قانون گذار در این ماد  سود حاصله را مالک قدار داد  است.

درآمد و هزینه است، یعنی ما اد درآمد کسب مد  بد هزینه های واقع مد  را می سرنجیم و تفاضرل ایرن 

افرزایش  ،گدوهی مضرال برد ایرن مرالک (.881،8788،اناعتمادی و همکار)دو را سود محسوب می کنیم

دارایی را نیز سود محسوب می کنند و معتقدند افزایش دارایی در  مانی کره دارایری بره فردوش بدسرد یرا 

می که دارایری بره مدکت منحل مود سود محسوب می گددد. در این ماد  سود حاصله اهمیت دارد و مادا

ل افزایش دارایی سود محسوب نمی مرود. حربس منردرج در ایرن ی فعلیت نیابد، صدفدوش بدسد و سود

سال است. این میزان نیز با توجه به مانع بودن برز  اسرتفاد  ا  اطالعرات نهرانی انردک  یکما  تا  سهماد  

است. افکار عمومی نیز این مجا ات را متناسب با بز  صورت گدفته نمی داند چدا کره افردادی کره مدتکرب 

و ا  اعتماد مالکران اصرلی  افدادی هستند که بد حسب وظیفه به اطالعات دست یافته اند این بز  مد  اند،

استفاد  نمود  و با ارائه کددن اطالعات بره طیرف خاصری ا  وءاطالعات که فی الواقع سهامداران هستند س

نمرود   مخردوش ،کرن کلیردی بردای سرهامداران  اسرت رااعتماد و امنیت در با ار سدمایه کره دو ر  افداد،

کیفد پیش بینی مد  در این مراد  نره تنهرا اسرتحقاق  به نظد می رسد (.87،8780،بشیدی و پوررحیم)اند

نی مد  در قرانون مجرا ات اسرالمی ا  جملره یپیش بارفاقات ا  کلیه  بلکه فدد را سزادهی بزهکار را ندارد

این رو هرم بره لحراظ کمیرت و هرم با محقق مدن مدایط بهد  مند می کند ا   و...تخفیف   تعویق، تعلیق،

 کیفیت متناسب با جدم مطدوحه نمی بامد و نیا  به با بینی اساسی دارد.

 شروع به جرم استفاده از اطالعات نهانی -5

د و قردم بره قردم در آن پریش اگد بدای فعالیت مجدمانه همانند مسیدی که بزهکار در آن گام می گذار   

جردم  می توانیم مداحل مختلفی را در این مسید ا  یکدیگد برا  مناسریم. ،آغا  و پایانی تصور کنیم می رود

                                                      

مراد   نیرمرمول مردور  مران، در مردت  مران مقردر در ا ایرحکم  یپس ا  اجدا ،یدر جدائم عمد یفدیک یقطع تیمحکوم - 8

 ... کند: یمحدوم م یبه عنوان مجا ات تبع یمحکوم را ا  حقوق اجتماع
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تهیه مقدمات و مدوع به آن تکروین مری  ،  می مود سپس با تصمیم بد ارتکاببا اندیشه و تصور ذهنی آغا

امرد در حکرم ایرن  جدم تام محقق می مود. یابد و سدانجام در این مدحله اگد عایق یا مانعی حاصل نشود،

در جردم اسرتفاد  ا  اطالعرات  پیش بینی مد  اسرت. 8787مصوب قانون مجا ات اسالمی  8«877»ماد  

ی  یانبرار سراید رفتارهرا قانون گذار با ار سدمایه ا  یک سو به خاطد جلوگیدی ا  رفتارهای پسینی و ،نهانی

به معامله متکی برد ایرن  بار می توانا  جمله رفتارهای  یان .  استرفتار استفاد  نموداقدام به جدم انگاری 

که موضوع این رفتار اطالعات نهانی است به عبارت دیگد قانون گرذار برا جردم انگراری  اطالعات امار  کدد

نمودن استفاد  ا  این اطالعات قصد دارد به صاحبان حدل اجا   ندهد با استفاد  ا  این رانت اطالعاتی بره 

 (.70،8717،پدستش)ان اقدام کنندرسمعامله یا ساید اقدامات سود خدید و فدوش،

به عبارت دیگد قانون گذار خود استفاد  ا  اطالعرات نهرانی را بردای رفتارهرایی ماننرد معاملره در حکرم    

کره   به حصول نتیجه ندارد و صدل ایرن جدمی مطلق است و نیا ،ع می داند و ا  سوی دیگد این جدممدو

کره اطالعرات نهرانی را بره ات نهانی را انجام دهد مانند این عفددی یکی ا  مصادیق رفتاری استفاد  ا  اطال

با این اوصال توجه به این نکته نیز مهرم اسرت کره ایرن  جدم را تحقق یافته می داند. دیگدان توصیه کند،

کره مخص الف می خواهد با علم به این امد نافی فدض مدوع به جدم بدای این جدم نیست به عنوان مثال 

اطالعات نهانی مدبوط به آن سهم را در کشروی میرزش بگرذارد  انجام معامله سهام را دارد،همکارش قصد 

اطالعرات برا   ام او می مود و آن فردد ا  گذامرتنب به درون اتاق می آید و متوجه اقد مخصکه ناگهان 

ام اقدام خود را به طرور ترام انجر ب به اتاق، مخصالف در صورت ندسیدن  مخصدر این فدض  می ماند،

وارد مدن مرخص ب  اما با دیدن او این اقدام ناقص ماند و در مدحله مدوع به جدم متوقف گددید. می داد

الرف  مرخصدر این مثال اقدام  به سان یک عایق یا مانع خارجی الف را ا  وقوع جدم منصدل کدد. در اتاق

یرن مثرال مری پرددا یم اگرد ادر ادامه بره بدرسری  مصداق اجلی مدوع به استفاد  ا  اطالعات نهانی است.

ب دهرد ولری بعردا متوجره  مرخصکه نهانی هستند به همکار خود اطالعاتی را به تصور آن  ،مخص الف

مود که آن اطالعات نهانی نبودند یا فددی اطالعاتی که نهانی هستند را بد روی میز همکارش مری گرذارد 

کره ا  همکار سد می رسرد و بره گمران آن پیش تا او به آنها دست یابد اما در همین لحظه آبدارچی ادار  

                                                      

لکن به  واسطه عامل خارج ا  اراد  او قصدش معلق بماند، به  د،یآن نما یکدد  و مدوع به اجدا یهد کس قصد ارتکاب جدم - 8

تا سه  کیدرجه  یدیحبس تعز ایحبس دائم  ات،یآنها سلب ح یکه مجا ات قانون یدر جدائم -مود: الف یمجا ات م دیمدح  

درجه چهار است به  یدیحبس تعز ایآنها قطع عضو  یکه مجا ات قانون یدر جدائم -درجه چهار. ب یدیاست به حبس تعز

درجه پنج است به حبس  یدیحبس تعز ای یآنها مالق حد یکه مجا ات قانون یدر جدائم -پ. درجه پنج یدیحبس تعز

 درجه مش. ینقد یجزا ایمالق  ای یدیتعز
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در مثرال اول یرک جردم  این اطالعات کاغذ باطله ای بیش نیست آنها را به درون سطل  باله مری انردا د،

تبصرد  جا اساسا موضوع جدم وجود خارجی ندارد ولی فردد بره موجرب در این محال موضوعی اتفاق افتاد ،

 ش در حکم مدوع به جدم اسرت.ا محکوم می مود و عمل 8787مصوب  یمجا ات اسالم قانون 877ماد  

همکرارش  فدد مسید مجدمانه را تا به انتها طی نمود و تنها اگد اندکی احتیاط مری نمرود، اما در مثال دوم،

قرانون  به اطالعات دست می یافت و جدم عقیم نمی مانرد. ،ه آبدارچی اطالعات را دور اندا دکپیش ا  این 

چرون فردد  م عقیم تعیین تکلیف ننمود  و اقدام این فدد مصداق مردوع بره جردم اسرت،گذار در مورد جد

جدم محال است چون اطالعات فی الواقع نهانی برود و هریچ و نه  مسید مجدمانه را تا به انتها طی کدد  بود

نیرز  مرذکور ش مصداق تبصد ا ا  این رو عمل جهت مادی وجود ندامت که مدتکب ا  آنها بی اطالع بامد،

   نمی بامد.

نوبت بره مجرا ات ایرن پدیرد   ،در بز  استفاد  ا  اطالعات نهانیپس ا  بیان حکم ماهوی مدوع به جدم    

 ثابرت نیسرت، 8787مصروب مجا ات اسرالمی  قانون 877ماد  مجا ات مدوع  به جدم بد طبق  می رسد.

جدم تام کره مقصرود مدتکرب برود   اقل در نوسان است و ظاهدا ارتباطی با مجا اتدبلکه بین حداکثد و ح

ترا  7ندارد. مجا ات بز  استفاد  ا  اطالعات نهانی حبس ا  سه ما  تا یک سال یا جزای نقدی معادل  است،

یرک ا  مجرا ات و مصرداق هریچ  متحمل نشد  یا هد دو مجا ات اسرت دست آمد  یا  یانه بدابد سود ب 6

چنرد امکران  نیست به همین خاطد باید گفرت هردور مذک 877ماد   پو  های مندرج در بندهای الف، ب

پذیدش فدض مدوع به جدم استفاد  ا  اطالعات نهانی به لحاظ ماهوی متصرور اسرت امرا چرون مجرا ات 

ایرن امکران  همخوانی و تطبیق ندارد، 877های مندرج در ماد   مندرج در این ماد  با هیچ یک ا  مجا ات

قرانون  877که قانون گذار با ار سدمایه در جهت هم سویی با ماد  ن ظام تقنینی ا  بین می رود مگد آدر ن

در فدض تصور جردم محرال نیرز  مندرج در این ماد  را تییید دهد.مجا ات  8787مصوب مجا ات اسالمی 

وجود ندارد چدا کره در ایرن تبصرد   877ماد   8بدای بز  استفاد  ا  اطالعات نهانی نیز امکان اعمال تبصد 

و آثار مدوع به جدم را به جدم محال نیرز تسردی  ر جدم محال را در حکم مدوع به جدم می داندقانون گذا

که یکی ا  این آثار مجا ات است که به دلیل پیش گفته در مورد این فدض نیرز سراری و جراری  می دهد

 نمی مود.

                                                      

اطالع بود  وقوع جدم  یکه مدتکب ا  آنها ب یبا ارتکاب جدم دامته، لکن به جهات ماد میارتباط مستق ،یگا  رفتار ارتکاب هد - 8

 بامد، اقدام انجام مد  در حکم مدوع به جدم است. دممکنیغ
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 معاونت در جرم استفاده از اطالعات نهانی -6

  مبامد جدم کسانی کره در ارتکراب عمرل مجدمانره بره او مسراعدت و در تمام نظام های حقوقی غید ا    

د. معراون جردم کمک می نماید نیز قابل مجا ات می بامند ا  جمله این افداد می توان به معاون امار  کرد

که مخصاً به اجدای جدم منتسب به مبامد بپددا د، با رفتار خود عالما وقوع جردم کسی است که بدون آن 

در ادامه به صور مختلف معاونت در برز  هرای مدبروط  د و یا مبامد را به ارتکاب آن بد انگیزد.را تسهیل کن

اوراق بهرادار در اختیرار فردد ب اطالعات نهانی را بدای معاملره  اطالعات نهانی می پددا یم: اگد فدد الفبه 

جرام د اطالعات نهانی را انمعامله متکی ب قدار دهد، بسته به تصمیم فدد ب دو حالت متصور است: یا فدد ب

، به عنروان معراون جدم و وحدت قصد با فدد ببه خاطد تسهیل وقوع  می دهد که در این صورت فدد الف

چنرد  ا  انجام معامله خودداری می کند و در ایرن صرورت هرد می مود و یا این که اساساً فدد ب مناخته

کره اطالعرات نهرانی اسرت و برد حسرب ایرن  فدد ب مدتکب جدمی مد  است، ولی اگد فدد الف با علم بد

 قدار دهد، این فدد مدتکب جردم اسرتفا  ا  اطالعراتا را در اختیار فدد ب وظیفه به آنها دستدسی دارد، آنه

اطالعرات نهرانی کره برد مطدح می مود، این است که اگد فدد الرف جا نهانی است. فدض دیگدی که در این

مدتکب جدم معامله متکی برد اطالعرات نهرانی  بدهد و ب فدد بدر اختیارش قدار گدفته به حسب وظیفه 

دیگردی، در ایرن صرورت اقردام  به او داد  بلکه بد اساس اطالعرات ود البته نه بد اساس اطالعاتی که الفم

هد چند تصرور دامرت برا ارائره کرددن  مخص ب تلقی نمی مود چدا که مخص الفمعاونت در جدم الف 

او ا  اطالعات استفاد  نکدد و اطالعرات  مخص ب مود، ولی چون مخص ب اطالعات منجد به تسهیل کار

این حال به نظد می رسد چرون مرخص  او را نمی توان معاون دانست با ،تأثیدی در کار مخص ب ندامت

مصروب  دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45مادة  8کلیه مدوط تحقق جدم موضوع بند  الف

به استفاد  ا  اطالعات نهانی محکوم می مود. فدض دیگد که مطدح می مرود ایرن اسرت  را دامت، 8714

استفاد  ا  اطالعات نهرانی کره در دسرت دارد، بره مخص الف، مخص ب را تحدیک کند که با سوءکه اگد 

ادرت ور د و سود حاصل را بین خودمان تقسیم کننرد، مرخص ب انجام معامله متکی بد این اطالعات مب

کاری در برا ار و تصمیم می گیدد که ا  این اطالعات جهرت دسرتبا گشت ا  مالقات با مخص الف  پس ا 

دسرت آورد، ه که ا  این طدیق معامله ای انجام دهد و سودی بکند، بدون این استفاد  تییید در قیمت سوء

آراء مختلفری  در ایرن مرورد ،الف را معاون در ارتکاب جدم دستکاری در برا ار دانسرت مخصآیا می توان 

   وجود دارد.
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است جدمی نبود  که در مورد آن با مرخص مدتکب مد   هی معتقدند هد چند جدمی که مخص بگدو  

اول جردم ارتکرابی مرخص ب در اثرد  را معاون دانست:  و به دو دلیل می توان مخص الف توافق کدد الف

 سردی مرخص بر یک جلسه بود  است، به این معنی که مخص اخید دتحدیک غیدمستقیم مخص الف 

دسرت آوردن سرود هنگفرت ه و در نتیجره بر س اطالعات نهانی موجودرا نسبت به انجام معامله ای بد اسا

و تحدیک کدد  اسرت، حس منفعت طلبی را در ا جویی را در او تقویت وسودتحدیک نمود  و در واقع اید  

دست آورد و تییید در طدیرق، ه دی بنظد را ا  طدیق دیگدمناسب دید  است، سود مور سدانجام مخص ب

ثانیراً همرین مقردار ا  عمرل  (.40،8780،قاسمی حامد و نورو ی)می آوردنهیچ خللی در عمل او به وجود 

نروعی  «ارائره طدیرق ارتکراب جردم»حدیک ندانیم می توانیم تحت عنروان الف را حتی اگد نوعی تمخص 

الرف، مرخص   دوم اعتقاد دارند که اقدام فدد الف معاونت نیست چدا که معاونت و قابل تعقیب بدانیم. گدو

را تحدیک نمود که ا  اطالعات نهانی که نزد اوست در جهت معامله استفاد  کند و سود حاصرل  بمخص 

الرف برا مرخص دسرتکاری نمرود، در ایرن مرورد  مبادرت بهب مخص بین خودمان تقسیم کنند ولی را 

مخصاً ا  حردود  بمخص نهایی توافق کدد  بود و  معامله متکی بد اطالعات بدای ارتکاب جدم بمخص 

نیرز وی الرف مخص و ا  سویی  گددیدب ا  حدود توافق خارج مخص فق خارج گددید پس ا  یک سو توا

بره صرداحت بره معاملره متکری برد اطالعرات نهرانی در اینجا مخص الف  را تحدیک به معامله نمود  بود.

 یقانون با ار اوراق بهرادار جمهرور 45مادة  8«7»د دستکاری در قیمت که موضوع بند تحدیک مد  و نه ب

در دو بند متفاوت هستند و نمی توان با تفسید موسرع،  ،جدم ها دو است، این 8714مصوب  دانیا یاسالم

مرخص وض کدد  است بلکره در اینجرا این طور تفسید نمود که فدد، تنها طدیق و میو  تحصیل سود را ع

اساساً نوع جدم را عوض کدد  است و مدتکب جدم دیگدی مد  است، پس با جمرع دو مردط ندامرتن  ب

وحدت قصد و مؤثد نبودن تحدیک، نمی توان فدد الف را معاون دانست با توجه به این دو دیردگا  بره نظرد 

 می رسد نظد دوم با منطق حقوقی سا گارتد است.

آن فردد  را تحدیک به ارائه اطالعرات بره فردد دیگردی کنرد و ن فددیوفدض سوم این است که اگد معا   

آیرا در  ،تیارش قدار نگدفته اسرتاطالعات بد اساس وظیفه در اخ ،را ارائه کند در حالی که آن فدد اطالعات

معاونرت جا به نظد می رسد اقدام فدد تحدیک کننرد ، کنند  معاون است یا خید؟ در این جا فدد تحدیکاین

ر اینجرا نظام کیفدی ایدان مجدمیت خود را ا  مبامد به عاریره مری گیردد، د دردر جدم نیست،  یدا معاون 

                                                      

کاذب  اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های هد مخصی که اقدامات وی نوعا منجد به ایجاد ظاهدی گمدا  کنند  ا  روند معامالت - 8

 .بهادار مود و یا اغوای امخاص به انجام معامالت اوراق
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بز  موضوع بنرد  که اساساً اطالعات بد حسب وظیفه در اختیار وی قدار نگدفته بود،اقدام مبامد به دلیل آن 

تلقی نمی مود کره بتروان اقردام  8714وب مص دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45مادة  8

کره اگرد فرددی مالحظره کنرد ضوع این ماد  دانست. فدض آخرد ایرن بز  مو تحدیک کنند  را معاونت در

همکار وی که بایگان است و اطالعات بد اساس وظیفه در اختیارش قدار گدفته، اطالعات را به دیگدی ارائره 

ود؟ در این مرورد همران طرور کوت وی را حمل بد معاونت نممی کند و آن فدد سکوت کند آیا می توان س

تد امار  مد دو نظد مطدح گددید: گدوهی بد این نظد معتقدند کره تردک فعرل هریچ گرا  معاونرت که پیش

تلقی نمی مود و معاونت هموار  با فعل مثبت محقق می مود، ا  این رو سرکوت ایرن فردد را نمری تروان 

می توان عمل سکوت کنند  را نه در قالب معاونت بلکه بره طرور مسرتقل  معاونت دانست و اساساً هنگامی

ماننرد مراد  جدم محسوب کدد، که قانون گذار به طور مسرتقل اقردام بره جردم انگراری آن نمرود  بامرد 

که در ایرن مراد  عردم گرزارش  8776کتاب پنجم بخش تعزیدات قانون مجا ات اسالمی مصوب  8«505»

قرانون مرذکور   507و  688قانونی یا جدایم موضوع مادة کالهبدداری یا تصدل غید ،، اختالسجدائم ارتشاء

قرانون فروق  681در مراد  لین سا مان هرا و موسسرات مرذکور مسئوسوی هد یک ا  رؤسا یا مدیدان یا  ا 

دانسته مد  است، لذا سکوت این فدد نه معاونت است و نه در قالب مستقل جدم دانسرته مرد   جدمالذکد 

قوع جدم و یرا خرودداری ا  منرع ارتکراب معتقدند خویشتن داری به منظور تسهیل و اما گدو  دیگد است.

فردد ی معاونرت تلقری گرددد در ایرن مثرال جدم که ا  آن افاد  تحدیک یا تدغیب بشود، ممکن است نروع

د رفترارش سکوت کنند  صدفاً ناظد است و هیچ نقشی در ارتکاب جدم ندارد بنابداین معاون نیست امرا اگر

ل مرود، مری تاییرد و قبروحمل بد تأیید ضمنی فعل مبامد اصلی مود و به گونه ای بامد که ا  آن افراد  

سرد با توجه به دو نظد مطدح مد  به نظرد مری ر (.78،8711،سهدابی پور)توان اقدام وی را معاونت دانست

 قرانون 877مراد   7وجه به بند تون در این جدم با تتد است. مجا ات معانظد اول با منطق حقوقی سا گار

تکرابی اسرت. مجرا ات برز  یک تا دو درجه پرایین ترد ا  مجرا ات جردم ار 8787مصوب مجا ات اسالمی 

ه دسرت استفاد  ا  اطالعات نهانی حبس تعزیدی تا یک سال یا جزای نقدی معادل  دو تا پنج بدابد سود بر

معین و نسربی یزان جزایری نقردی در ایرن مراد ، نراکه مبا توجه به این  .آمد  یا  یان محتمل نشد  است

                                                      

 ای  اختالس ای( که ا  وقوع جدم ارتشاء 681موسسات مذکور در ماد  ) ها و سا مان نیولئمس ای دانیمد ایا  رؤسا  کی هد - 8

نظارت خود مطلع  ایموسسات تحت ادار   ای( در سا مان 507) ( و688موضوع مواد ) میجدا ای یکالهبددار ای یقانوندیتصدل غ

حبس ا  مش ما  تا دو سال به انفصال  عالو  بد دیننما اعالم  یادار ای ییتدار قضایو مداتب را حسب مورد به مداجع صالح  مد 

 سال محکوم خواهد مد. موقت ا  مش ما  تا دو

 .یتکابتد ا  مجا ات جدم ار نییتا دو درجه پا کی دیدر جدائم موجب تعز - 7
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حبس مندرج در این مراد  درجرة  (.87،8711،کدیمی)است، حبس در این ماد  مالک عمل قدار می گیدد

در درجره مرذکور  قرانون 877مادة  استناد به بند ت بامی مود پس باالتبع مجا ات معاون محسوب  هفت

ترد ا یک درجه مجا ات وی ا  مبامد کمدرجه است و تنه آخدینهشت می گیدد چدا که درجه  قدار هشت

 است.

 شرکت در جرم  استفاده از اطالعات نهانی -7

فردد مردیک بایرد در  (.771،8787،مید ایری منفردد)مدکت به معنی همدست مردن در کراری اسرت   

سرتفاد  ا  عملیات اجدایی جدم مشارکت کند بنابداین در این جدم نیز مردیک بایرد در عملیرات اجدایری ا

اطالعات نهانی مدکت کند به عنوان مثال دو یا چند نفد با همکاری و مشارکت یکدیگد اطالعرات نهرانی را  

در دستدس سایدین قدار می دهند، یا آنها را بره سراید افرداد  ،ب وظیفه در اختیارمان قدار گدفتهکه بد حس

در هد صورت افداد باید در عملیرات اجدایری  د.دهن توصیه می کنند یا به دیگدان این اطالعات را انتقال می

جدم مدیک بامند و صدل مداخله در عملیات مقدماتی کفایت نمی کند. بنابداین اگد بدخی ا  افرداد صردفاً 

که آن را در دستدس سایدین قردار دهنرد، ذخید  داد  انتقال دهند بدون این اطالعات را بد روی یک افزار 

ی است و نمی توان بد آن اطالق مدکت در عملیات اجدایی کدد ثانیراً بایرد صدل این امد یک عمل مقدمات

به فاعل منتسب بامد به عبرارت دیگرد بتروان ار دادن، توصیه و امد کددن رفتار انتقال، ارائه، در دستدس قد

 بامردبین رفتار فدد و فاعل رابطه انتساب بدقدار کدد و عمل را به او نسبت داد. فدد مردیک بایرد هماننرد م

بد اساس وظیفه در اختیارش قدار گدفته بامد، چدا کره مشرارکت در ارتکراب جردم همران جدم، اطالعات 

مبامدت است که با همکاری دو یا چند نفد صورت می گیدد بنابداین نفس عمل مدیک همان نفس عمرل 

برودن اطالعرات بره  ا  سوی دیگد مدیک باید علم به نهرانی مبامد است و تفاوت تنها در تعداد افداد است.

یک رانت اطالعاتی اسرتفاد  مری کنرد و اطالعرات در دسرتدس مالی دامته بامد یعنی بداند ا  صورت اج

و نیز بداند که اطالعاتی که او می خواهد در اختیار سایدین قردار دهرد،  ایدین نیست و هنو  انتشار نیافتهس

 ،اید مود یا ا   یانی جلوگیدی مرودد اثد آنها سودی عکه بانتفاع را دارند یعنی احتمال این قابلیت اضدار یا 

وجود دامته بامد. بنابداین اگد مدیک نسبت به این امد ناآگا  بامد که اطالعاتی که در نرزد اوسرت نهرانی 

جرا بره دلیرل منتفری برودن علرم بره موضروع، سرؤنیت عرام ها را به فددی انتقال دهد در اینو آن می بامد

هماننرد مبامردت در مجا ات مدکت در این جردم  فدد جدم محسوب نمی مود.مخدوش می مود و عمل 

بدابد سرود  پنججدم است و مدیک همانند مبامد به سه ما  تا یک سال حبس یا جزای نقدی معادل دو تا 

 دست آمد  یا  یان متحمل نشد  یا هد دو مجا ات محکوم می گددد.ه ب
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 تعدد در جرم استفاده از اطالعات نهانی   -8

هامرات متعردد کره مرتهم بردای اتتعدد بدون آن تعدد جدم بنا به تعدیف عبارت است ا  ارتکاب جدایم م   

در فواصل کوتاهی ارتکاب یافتره  ت قطعی کیفدی رسید  بامد، خوا  جدایم متعددپیشین خود به محکومی

د  و یرا جردایم او بره د، چندان که  مان بدای تعقیب و محکومیت متهم نبود ، خوا  متهم متواری برونبام

جدم استفاد  ا  اطالعات نهرانی یرک جردم تعزیردی  (.77،8711،رهبدی)دالیل گوناگون کشف نشد  بامد

است، ا  این رو گزار  تعدد در مورد این جدم نیز جاری است کره در قالرب چنرد فردض بره تحلیرل صرور 

 گوناگون می پددا یم. 

یا با رس به اطالعات نهانی یک مدکت دست مری یابرد  فدض اول: فددی با جعل کددن عنوان حسابدس   

و اطالعات را به فدد دیگدی ارائه می دهد، در این مثال فدد به جعل، استفاد  ا  سند مجعرول و اسرتفاد  ا  

قرانون  داتیرکتاب پنجم بخش تعز 8«677»ماد  جعل بد اساس  مجا ات مود.اطالعات نهانی محکوم می 

حبس ا  مش ما  تا سه سال یا سه تا هیجد  میلیون ریال جرزای نقردی،  8776مصوب ی مجا ات اسالم

حبس ا  مش ما  تا سه سال یا سره ترا قانون مذکور  7«676»ماد  بد  استفاد  ا  سند مجعول بنامجا ات 

استفاد  ا  اطالعات نهانی سه ما  ترا یرک سرال یرا بره جرزای مجا ات هیجد  میلیون ریال جزای نقدی و 

مجرا ات   ا  بین ایرن سره مجرا ات،  دست آمد  یا  یان محتمل نشد ،ه بدابد سود ب پنجتا  دونقدی معادل 

ا  درجره  8776مصروب ی قرانون مجرا ات اسرالم داتیرپنجم بخش تعز کتاب 676و  677 موادمقدر در 

 8714مصروب  دانیرا یاسرالم یبا ار اوراق بهادار جمهرور قانون 45ماد   8و مجا ات مقدر در بند  7مش

                                                      

  جبدان مذکور در ماد  قبل موند عالو  بد میا  جدا یکیمدتکب   گا  هد ستندین یمسوول دولت ایکه کارمند  یامخاص - 8

 محکوم خواهند مد. ینقد یجزا الیر ونیلیم  سه تا هجد  ایخسارت وارد  به حبس ا  مش ما  تا سه سال 

 برد  مورد اسرتفاد  قردار دهرد عرالو  دی( را با علم به جعل و تزو674( و )677)( و 677کس اوراق مجعول مذکور در مواد ) هد - 7

 محکوم خواهد مد. ینقد یجزا الیر ونیلیهجد  م به سه تا ایجبدان خسارت وارد  به حبس ا  مش ما  تا سه سال 

 یشب ینقد یجزا - .ا  مش ما  تا دو سال یشحبس ب -5 مود: ... درجه یم میبه هشت درجه تقس یدیتعز یمجا ات ها - 7

 یتا هفتاد و چهار ضدبه و تا نود و نه ضدبه در جدائم مناف یکو  یس مالق ا -یال.ر یلیونتا هشتاد م یالریلیون م یستا  ب

 یا یکا   یتممنوع -. در رسانه ها یانتشار حکم قطع - .ا  مش ما  تا پنج  سال یشب یا  حقوق اجتماع یتمحدوم -. عفت

 یشافزا یبدا یا  دعوت عموم یتممنوع -حداکثد تا مدت پنج سال یامخاص حقوق یبدا یاجتماع یا یمیل یتچند فعال

 یتوسط امخاص حقوق یا  اسناد تجار یا  اصدار بدخ یتممنوع -. حداکثد تا مدت پنج سال یامخاص حقوق یبدا یهسدما

 .حداکثد تا مدت پنج سال
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 8«874»بنابداین به استناد مراد    جا سه رفتار مجدمانه صورت گدفته،. در اینمحسوب می مود هفتدرجه 

سه سال حربس سه جدم است، مدتکب به چون تعداد جدایم ارتکابی  8787قانون مجا ات اسالمی مصوب 

 محکوم می مود. 

ش موجرب اخرالل در ا و اقردام فدض دوم: صورتی است که فددی ا  اطالعات نهانی استفاد  مری کنرد    

نظد وجود دارد: گدوهی اعتقاد دارنرد کره برد رفترار مجدمانره فردد قتصادی می گددد، در این بار  دو نظام ا

رفتار واحد فدد عناوین مجدمانه متعدد بار مرد  اسرت کره یکری ا   بدا دوان تعدد معنوی بار می مود  یعن

مراد  ستفاد  ا  اطالعات نهانی است که مدتکب بره موجرب آن عناوین اخالل در نظام اقتصادی و دیگدی ا

در این مثرال مدتکرب بره  مد محکوم می مود.ابه مجا ات  8787مصوب قانون مجا ات اسالمی  7«878»

سرال حربس بیسرت به  8758مصوب  گدان در نظام اقتصادی کشورمجا ات اخالل قانون 7«7»ماد  تناد اس

جا نمی توان حکم به تعردد صرادر نمرود  یردا هنگرامی کره در این مود. گدو  دوم معتقدند کهمحکوم می 

انره دارد ولری عنوان مجدم  جدمی توسط رفتار دیگدی رخ دهد که این رفتار دستیار یا واسط، بد پایه قانون،

حکم به تعدد معنا ندارد. بدای نمونره طبرق بنرد  ،به جهت واسطه بودن جدم جداگانه ای به ممار نمی رود

 ایر یاخرالل در نظرام پرول: »8758مصروب گدان در نظام اقتصادی کشرور ن مجا ات اخاللقانو 8الف ماد  

نمرودن  عیرتو  ایروارد کددن  ایجعل اسکناس  ایضدب سکه قلب  ایقاچاق عمد  ار   قیکشور ا  طد یار 

برز  اخرالل در  در این بند و نیز بندهای دیگرد ایرن مراد ،« و امثال آن. یو خارج یا  داخل  عمد  آنها اعم

ا  این رو هرد کرس ا  طدیرق جعرل  ،ندرفتارهایی رخ می دهد که خود جدم هستنظام اقتصادی ا  رهگذر 

                                                      

ا  آن جدائم حداکثد مجا ات مقدر  کیهد  یا  سه جدم نبامد دادگا  بدا شیب یگا  جدائم ارتکاب هد دیدر جدائم موجب تعز - 8

مشدوط  یا  حداکثد مجا ات مقدر قانون شیرا ب کیا  سه جدم بامد، مجا ات هد  شیب یگا  جدائم ارتکاب کند و هد یرا حکم م

ا  موارد فوق فقط مجا ات امد قابل اجداء است  کی. در هد دینما یم نیینکند، تع جاو ا  حداکثد به اضافه نصف آن ت که نیبه ا

در هد  گددد. یاجداء م یاجداء مود، مجا ات امد بعد دقابلیغ ای لیتبد ای ابدی لیتقل یا  علل قانون یکیو اگد مجا ات امد به 

 شیب یچهارم و اگد جدائم ارتکاب کیتا ش ا  سه جدم نبامد یب یمورد که مجا ات فاقد حداقل و حداکثد بامد، اگد جدائم ارتکاب

 گددد. یبه اصل آن اضافه م یا  سه جدم بامد تا نصف مجا ات مقدر قانون

 مود. یمجدمانه متعدد بامد، مدتکب به مجا ات امد محکوم م نیعناو یگا  رفتار واحد، دارا هد دیدر جدائم موجب تعز - 7

به قصد مقابله  ایو  دانیا یاسالم یجمهور چنانچه به قصد ضدبه  دن به نظام یکماد   یا  اعمال مذکور در بندها کیهد  - 7

 نیا دیبامد مدتکب به اعدام و در غ االرض یبا نظام مزبور چنانچه در حد فساد ف مقابله مؤثد بودن اقدام در  با علم به ایبا آن و 

 یاموال هیبه ضبط کل یمال یجزا عنوان و در هد دو صورت دادگا  به مود یمحکوم م  سال ستیصورت به حبس ا  پنج سال تا ب

و حبس، مدتکب را به  یمال مهیعالو  بد جد تواند یم دادگا  داد. خواهد خالل قانون به دست آمد  بامد حکم قیکه ا  طد

 .دیمحکوم نما یعموم انظار ضدبه مالق در هفتادوچهارتا  بیست
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گویی دو جدم جعل اسکناس و اخالل در نظرام اقتصرادی را   اسکناس، اخالل در نظام اقتصادی پدید آورد،

بلکره همچرون واسرط   گانه ای بامد،بز  جداجا جعل اسکناس نمی تواند انجام داد  است با این حال در این

اخالل در نظام اقتصادی است به سخن دیگد عنوان مجدمانه در اینجا اخالل ا  طدیق جعل اسکناس اسرت 

نه جعل اسکناس و اخالل در نظام اقتصادی و همین امد نشان می دهد که جعل اسکناس به عنروان یکری 

در این مثال نیرز در صرورتی کره بگروییم  می مود. ا  پار  های رکن مادی اخالل در نظام اقتصادی مطدح

استفاد  ا  اطالعات نهانی منجد به اخالل در نظام تولیدی مد  است، تنها عنوان اخالل ا  طدیرق اسرتفاد  

ر صرورتی قابرل البتره ایرن فردض د ،عنوان بد یک رفتار برار مرود ا  اطالعات نهانی محقق است نه هد دو

جدمی تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی ا  طدیرق اسرتفاد  ا  اطالعرات  بتوانیم پذیدش است که اساسا

این فدض نیز صحیح نمی بامد و فدد تنها بره اسرتفاد  ا  اطالعرات   نهانی متصور مویم و بدون این وصف،

محکروم مری  8714مصوب  دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45ماد   8نهانی به موجب بند 

 مود. 

فدض سوم: حالتی است که فددی اطالعات مردکت خرود را بره دیگردی دهرد و هرم  مران برد اسراس    

 قرانون 874موجب مراد  د اساس تعدد واقعی به در این فدض ب اطالعات نهانی مدکت دیگدی معامله کند،

انجرام داد  اسرت: رفترار  محکوم و مجا ات می مود  یدا مدتکرب دو رفترار 8787مصوب مجا ات اسالمی 

کره ی قدار داد  است و رفتار دوم این ت نهانی مدکت خود را در اختیار مدکت دیگداکه اطالعنخست این 

معامله انجام داد  است. هد دو رفتار مجدمانه کره توسرط مدتکرب  بد اساس اطالعات نهانی مدکت دیگدی،

بنرد و « 8»ن مجرا ات هرای منردرج در بنرد بنابدای  محسوب می مود، هفتصورت گدفته است، ا  درجه 

با یکدیگد جمع مری مروند و  8714مصوب  دانیا یاسالم یقانون با ار اوراق بهادار جمهور 45ماد   8«7»

 هد دو در حق مدتکب اعمال و اجدا می موند. 

قردار  حالتی است که فددی با استفاد  ا  اطالعات نهانی که بد حسب وظیفه در اختیرارش  فدض چهارم:   

 گدفته، مدتکب معامله متکی بد اطالعات نهانی می مود. در مورد این فدض دو نظرد وجرود دارد: گردو  اول

نخسرت اسرتفاد  ا  اطالعرات نهرانی و  دو وصف مجدمانه بار می مود: رفتارش دمعتقدند که فدد مدتکب ب

مصروب نون مجا ات اسرالمی قا 878معامله مبتنی بد این اطالعات و بد این اساس به موجب ماد  ی دیگد

جرا یرک سرال حربس اسرت. گردو  دوم امرد در اینکه مجرا ات  مد محکوم می مودابه مجا ات  8787

معتقدند فدد تنها به معامله مبتنی بد اطالعات نهانی محکروم مری مرود و برد رفترارش عنروان اسرتفاد  ا  

                                                      

 .نماید مخصی که با استفاد  ا  اطالعات نهانی به معامالت اوراق بهادار مبادرت هد  - 8
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دلیرل یلری را اقامره مری کننرد. خرویش دال یاطالعات نهانی متدتب نیست. این گدو  در جهت اثبات ادعا

برین آن دو عمروم و بین دو عنوان مجدمانه بدقدار می گرددد کره رابطره  اکه گزار  تعدد عمومنخست این 

در این مثال رابطه بین استفاد  ا  اطالعرات نهرانی  .نه عموم و خصوص مطلق  می بامد،خصوص من وجه 

عرام ترد ا  معاملره اسرت بره  ،استفاد است. دامنه این اطالعات عموم و خصوص مطلق  و معامله مبتنی بد

معاملره نیسرت  اما هد استفاد  ا  اطالعات نهانی،  گونه ای که هد معامله ای استفاد  ا  اطالعات نهانی است،

در معاملره متکری برد  این که دومدلیل گزینه تعدد جاری نمی مود.   ا  این رو بین این دو عنوان مجدمانه،

اطالعات نهانی استفاد  ا  اطالعات نهانی مستتد است و فی الواقع استفاد  ا  اطالعرات نهرانی مقدمره ال م 

در این جدم مدتکب تا  مانی که به اطالعات نهانی دستدسی ندامته بامد، نمی تواند برد  است بدای معامله.

در هد جایی یک بز  توسرط یرک مرخص ارتکراب یابرد و اساس آنها معامله کند. به سخن دیگد، هد گا  و 

محسروب نمری  مسرتقلبز  مقدمه هیچ گا  عنوان مجدمانره   مقدمه اش هموار  انجام یک بز  خاص بامد،

هرد : »8776مصروب  یقانون مجا ات اسالم داتیپنجم بخش تعز کتاب 481ماد  بدای نمونه بد پایه  .مود

 ه جمعیتی بیش ا  دو نفد در داخل یا خرارج ا  کشرور تحرت هردهد مدامی، دسته، جمعیت یا معب کس با

اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ادار  نماید که هدل آن بد هم  دن امنیت کشرور بامرد و محرارب مرناخته 

ته یرا در اینجا فدد نمی تواند مدتکب بز  ادار  کددن دس .«سال محکوم می مود د نشود به حبس ا  دو تا 

تشرکیل دهرد. پرس تشرکیل دادن در که در آغا  آن دسته یا جمعیرت را مگد این  جمیعت مناخته مود،

جا مقدمه ال م ادار  کددن است و اگد یک نفد هد دو رفتار را انجام دهرد تنهرا یرک برز  و آن هرم ادار  این

در این مثال نیز هد چند فدد ا  اطالعرات اسرتفاد  کردد  و برد اسراس ایرن   کددن دسته یا جمعیت است،

تنها به موجب یک بز  و آن هم معامله مبتنی برد اطالعرات   لیل های اطالعاتی معامله ای را انجام داد ،تح

 مرانی کره قرانون گرذار  دلیل سوم این کرهنهانی مسئول است نه بز  مقدماتی استفاد  ا  اطالعاتی نهانی. 

  بامد، فردد مدتکرب تنهرا بره عملیات اجدایی یک بز  را به عنوان بخشی ا  رکن مادی جدم دیگد قدار داد

موجب مقدر  مستقل مجدم مناخته می مود نه به موجب هد دو مقدر ، مانند حمل اسلحه بردای سردقت 

جا تعردد که در این 8776مصوب  یقانون مجا ات اسالم داتیکتاب پنجم بخش تعز 8«568»ماد  موضوع 

هانی نیز قانون گذار اسرتفاد  را بره عنروان در استفاد  و معامله مبتنی بد اطالعات ن .جدم صورت نمی گیدد

 گددد.  مجا ات می 45ماد   7بخشی ا  عملیات اجدایی معامله قدار داد ، بنابداین فدد تنها به موجب بند 

                                                      

 سال حبس و تا ستیبامد مدتکب ا  پنج تا ب لیتمام پنج مدط ذ  مقدون به یحد نبامد ول طیگا  سدقت جامع مدا هد - 8

 ... بود  بامند. یمخف ایاهد چند نفد ا  آنها حامل سالح ظ ای کیر 7... :گددد یضدبه مالق محکوم م هفتادوچهار
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مدتبه اسرتفاد  کنرد مرثال یرک برار اطالعرات را بره فردد فدض پنجم: اگد فددی ا  اطالعات نهانی چند    

در  ؟عردد جراری اسرتجرا گرزار  تدیگردی قردار دهرد و... آیرا در این در اختیار فدد دیگدی بفدومد سپس

جا گزار  تعدد واقعی جراری اسرت چردا ارد: گدو  اول معتقدند که در اینخصوص این فدض دو نظد وجود د

 یقرانون مجرا ات اسرالم 874 مراد که فدد مدتکب دو رفتار مادی مشابه مد  اسرت و برد اسراس مقردر  

گرا   گدو  دوم معتقدند  به حداکثد مجا ات مقدر که یک سال حبس است، محکوم می مود. 8787مصوب 

دیوان عرالی کشرور هرم در  .کندبه دلیل افعال مجدمانه مستقل رفتار واحد به نظد جدایم متعدد جلو  می 

ن دیروا دوممرعبه  07/01/8776مرورخ  8711دو رمی به این مق پدداخته است: به موجب حکم مرمار  

بز  سدقت وقتی متعدد محسوب است که محل سدقت مختلف و نوع مرال مسردوقه و تراریخ »عالی کشور: 

ارتکاب متفاوت بامد، بنابداین اگد کسی غله موجود در انبراری را در ظردل چنرد رو  سردقت کنرد، چرون 

مرورخ  458در حکرم مرمار   «محل سدقت و نروع مرال یکری اسرت برز  متعردد محسروب نمری مرود.

اگد کارمنردی یرک مبلرن تنهرا در »عالی کشور چنین مقدر کدد  است:  دیوان پنجممعبه  75/07/8788

 «موجب تعدد جردم نخواهرد برود. تعدد دفعات تحویل گدفتن وجه مزبور،  چند نوبت ا  کسی رمو  بگیدد،

و گرزار   استفاد  ا  اطالعات نیز رفتار مجدمانه به ظاهد متعدد جلو  کردد  اسرت مدتبهدر مورد مثال چند 

در عرالی کشرور ی دیوان ااستفاد  مد  است و مبیه ر مدتبهتعدد جاری نیست چون ا  یک اطالعات چند 

جردم  مدتبرهبگروییم کره دو  وتعدد واقعری مرویم مورد رمو  است حتی بد فدض محال که قائل به گزار  

بره موجرب تبصرد  تعدد  است گزار  هفتاستفاد  ا  اطالعات نهانی صورت گدفته، چون بز  مذکور در جه 

دربار  این درجه ا  مجا ات اعمال نمی گددد و اثرد  ،8787مصوب  مجا ات اسالمی قانون 874ماد   8«4»

مقدرات تعدد جردم در مرورد جردایم تعزیردی درجره »ب نمی بامد. در این تبصد  آمد : عملی بد آن متدت

ا ات هرای درجره یرک ترا مرش جمرع هفت و هشت اجدا نمی مود، این مجا ات ها با هم و نیرز برا مجر

با توجه به دو نظد مطدح مد  به نظد می رسد نظد دوم با منطق حقوقی سا گارتد است برا ایرن .« گددد می

حال در همه فدوض تعدد توجه به یک نکته ضدوری است و آن نکته این است کره بردای جراری سراختن 

جردایم جدایمری غیرد ا  و در صورتی که جردم ا   مرد  جدم تعزیدی توجه کنیم گزار  تعدد باید به درجه 

 یم.این گزار  را جاری نمای است،هشت و  هفتتعزیدی درجه 

                                                      

برا مجرا ات  زیرمجا ات ها با هرم و ن نیمود. ا یهفت و هشت اجداء نم یدرجه ها یدیمقدرات تعدد جدم در مورد جدائم تعز - 8

 گددد. یتا مش جمع م کیدرجه  یدیتعز یها
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 در جرم استفاده از اطالعات نهانی تکرار -9

االجدا ا  یکی ا  دادگرا  هرای ایردان  سی است که به موجب حکم قطعی ال متکدار جدم، وصف افعالی ک   

 دا مدتکب جدم دیگدی مد  است که مستلزم محکومیت مدید کیفدی اسرت.محکومیت کیفدی یافته و بع

چرون   شینی و پسینی دقت کدد. این جردم،یدر مورد تکدار در بز  استفاد  ا  اطالعات نهانی باید به سابقه پ

مری بامرد چنانچره خرود بره عنروان یرک جردم  هفتخود ا  لحاظ مجا ات ا   مد  جدایم تعزیدی درجه 

مدتکرب  مدتبرهجدم تحقق پیدا نمی کند بنابداین اگد فددی یک عنوان تکدار   نی قدار گیدد،پیشینی یا پسی

بز  استفاد  ا  اطالعت نهانی مود و به موجب آن محکوم مود و مجا ات گددد و دوبار  مدتکب یرک جردم 

پرس وصرف  هفرت برود مود، چون سابقه پیشینی این جدایم یک جدم درجه  مشتا  یکتعزیدی درجه 

مود و به موجرب  پنجمدتکب یک بز  تعزیدی درجه  مدتبهدار تحقق نمی یابد و بالعکس اگد فددی یک تک

مرود، وصرف تکردار  هشرتو یا  هفتآن محکوم و مجا ات گددد و دوبار  مدتکب یک جدم تعزیدی درجه 

 است. هشتیا  هفتمحقق نمی یابد چون سابقه پسینی این جدم درجه 
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 نتیجه گیری  

با توجه به مطالب ارائه مد  به نظد می رسد، هد چند مقنن در جدم انگاری اسرتفاد  ا  اطالعرات نهرانی    

کومید  و در صدد این امد بود  که با وضع ضمانت اجدای کیفدی ا  استفاد  ا  اطالعرات در غیرد ا  کانرال 

برا وجرود ایرن  ،ک و مبهم استاند ،ه بدای این جدم در نظد گدفته مد مقدر جلوگیدی کند اما مجا اتی ک

بدابد سودی که در اثرد ارتکراب پنج تا  دواین قانون بدای مدتکبین جزای نقدی معادل  45که در صدر ماد  

بره عنروان یرک مجرا ات و  جدم تحصیل می مود یا  یانی که با ارتکاب جدم ا  وقوع آن جلروگیدی مرد 

دسرت آمرد  در اثرد ه اما نحو  محاسبه سود بر ، ک سال به عنوان مجا ات تعیین مدما  تا ی حبس ا  سه

، ا  ر نگدفتره اسرتجدم یا  یانی که با وقوع جدم ا  محقق مدن آن جلوگیدی مد  در قانون مورد حکم قدا

محسوب می مود که به جرای  هفتسوی دیگد حبس تعیین مد  در این مقدر  نیز اندک است و ا  درجه 

با این اوصال به نظرد مری  .هد گونه اقدام ارفاق آمیز می مودسخت گیدی نسبت به این مدتکبین مشمول 

د و لزوم توجه به فوایر  دیدگان طیف بز رسد قانون گذار بدون در نظد گدفتن اصل تناسب جدم و مجا ات،

انگراری دسرت یا یرد  و انگاری به کیفدانگاری و دیگد ضدورت های جدم و هزینه های جدم انگاری و کیفد

 در محاکم و تضییع حقوق امخاص خصوصا سهامداران خدد مد  است.باعث تشتت آراء 
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