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Abstract 

One of the principles governing the securities markets is the principle of institutional 

and organized supervision, which in Iranian law is done through the "Securities and 

Exchange Organization" and in American law, through the "Securities and Exchange 

Commission". Full and comprehensive supervision of securities markets is achieved 

when the scope of competence and authority of the regulatory body to prevent and 

deal with crimes and violations committed in the capital market, both in terms of 

regulation and operation. In American law, with a little carelessness, it can be 

argued that the jurisdiction of prosecutors to conduct investigations and obtain 

evidence has also been conferred on the Securities and Exchange Commission; As in 

Iranian law, with a little carelessness, it can be argued that the legislature has 

considered the role of "plaintiff" and "officer of justice" for the stock exchange 

organization in the face of crimes committed in the capital market. However, the 

application of each of these maps in each of the two legal systems is legally 

ambiguous and administratively flawed. The present article intends to explain the 

position and limits of authority of the regulatory body against the identification, 

follow-up and proof of crimes and violations of the securities market through a 

descriptive-analytical method and a library study through a comparative study of the 

two aforementioned legal systems. 
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 چکیده
کـ  در   شده اسـت یکی از اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، اصل نظارت نهادی و سازماندهی

کمیسـیون  »و در حقوق امریکـا از طریـق   « سازمان بورس و اوراق بهادار»حقوق ایران از طریق 
 یزمـان بـر بازارهـای اوراق بهـادار     و جـام   کامل نظارتگیرد. صورت می« بورس و اوراق بهادار

و  میبا جـرا پیشگیری و مقابل  در  ناظرنهاد حدود صالحیت و حوزۀ اختیارات ک   شودمی محقق
تعیین گـردد.   -گذاری و چ  از نظر عملیاتیچ  از نظر مقررات -تخلفات ارتکابی در بازار سرمای 

توان بر آن بود ک  صـالحیت ضاـایی مقامـات دادسـتانی در     در حقوق امریکا با اندک تسامح می
طور انجام تحقیقات و کسب ادل  ب  کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز تفویض شده است؛ همان

گذار بـرای سـازمان بـورس در    توان بر آن بود ک  ضانونک  در حقوق ایران با اندکی مسامح  می
را درنظر « ضابط دادگستری»و هم « شاکی»مواجه  با جرایم ارتکابی در بازار سرمای ، هم نقش 

های یادشده در هـر دو نظـام حقـوضی بـ  لحـا       گرفت  است. با این حال، اعمال هریک از نقش
با ابهامات، و ب  لحا  اجرایی با اشکاالتی مواج  است. نگارندگان مقالـة حاضـر در نظـر     تقنینی
 یحقـوض  نظام دو تطبیقی ای از طریق بررسیـ تحلیلی و مطالعة کتابخان ا روش توصیفیبدارند 
جایگاه و حدود اختیارات نهاد ناظر را در برابر شناسایی، پیگیـری و اببـات جـرایم و     گفت ،پیش
 فات ارتکابی در بازار اوراق بهادار تبیین نمایند.تخل
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 مقدمه

 8مصـو    ضانون اساسی های کلی اصل چهل و چهارماجرای سیاستضانون  1مادۀ  1مطابق بند 
خریـداران و   ،شـود کـ  در آن  ی جغرافیایی یـا مجـازی اطـالق مـی    ب  فاایبازار : »1386بهمن 

بـازار اوراق بهـادار   «. کننـد فروشندگان، کاالها و خدمات مشاب  یا جانشین نزدیک را مبادل  مـی 
گذاران ب  واسطة نهادهای مالی، وجوه و سرمایة موردنیاز بازاری مجازی است ک  در آن، سرمای 

کننـد و  ناب  مالی پرداخت ، در ازای آن، اوراق بهادار تحصیل میرا ب  اشخاص حقوضی نیازمند م
توانند این اوراق را در بورس معاملـ  نماینـد. تمـامی طـرفین ایـن معادلـ  بـا کمـک         سپس می

وری دنبـال دسـتیابی بـ  سـود و بهـره     های متنوع و گاه از طریق انجام اعمال متقلبان  ب تحلیل
)ضـانون بـازار(    1384آذر  1مصـو    بهـادار  اوراقن بـازار  ضانوحداکثری هستند. در فصل ششم 

 1ای ک  دارای وصـ  کیفـری  ، ب  شناسایی رفتارهای متقلبان «هاجرایم و مجازات»تحت عنوان 
 هستند، پرداخت  شده است.

هـا بـ    شناسایی، تعقیب، تحقیق و اببات جرایم ارتکـابی در بـازار اوراق بهـادار و مرتکبـان آن    
اعتباری بودن این بـازار، سـرعت و گسـتردگی حجـم معـامالت الکترونیکـی روزانـ ،        دالیلی مانند 

یافت  میان اشخاص حسابگر و دارای مناف  مشـترک،  ای و سازمانتنیدگی و پیوستگی زنجیرهدرهم
ای بـرای ارتکـا  اعمـال متقلبانـ  و ... بـا      الیـ  هـا و معـادالت پیدیـده و چنـد    کارگیری فرمولب 

گیـری از مقـررات عـام    توان عالوه بـر بهـره  منظور حل این مشکل میهمراه است. ب هایی دشواری
آیین دادرسی کیفری، ب  شناسایی راهکارهایی افتراضی جهت مقابلة کارآمدتر با جـرایم بـازار اوراق   
بهادار مبادرت نمود. یکی از این راهکارها یاری گرفتن از نهاد ناظر بازار اسـت؛ بـ  ایـن ترتیـب، بـا      

هـای نهـاد نـاظر    ها و اختیارات مقامات ضاایی ب  نهاد یادشـده، از ظرفیـت  فویض برخی صالحیتت
ها از یک سو شامل گیریم. این ظرفیتجهت کش ، تعقیب و اببات جرایم ارتکابی در بازار بهره می

و اصـل   (Registration)ای اسـت کـ  در نتیجـة اصـل بـ  ببـت رسـیدن        حجم اطالعات گسترده
و از سـوی دیگـر،    2گیـرد در اختیار نهاد ناظر ضرار مـی  (Periodical Reports)ای دوره دهیگزارش

 شامل میزان دانش تخصصی است ک  نهاد یادشده از آن برخوردار است.
نقش نهاد ناظر در برابر جرایم ارتکابی در بازار اوراق بهادار، موضوعی نیازمند بررسی است؛ زیرا 

ارات نهاد ناظر در مقابل  با جرایم حوزۀ بـازار سـرمای ، بسـتگی بـ      محدودۀ صالحیت و حدود اختی

                                                           
ترین مصادیق اعمال متقلبان  در بازارهای رایج« دستکاری بازار»و « معاملة مبتنی بر اطالعات نهانی»دو عنوان مجرمانة  .1

 اوراق بهادار هستند.
باید با طی ها میهای آنضاعده است ک  تمامی اشخاص فعال در بازار سرمای  و فعالیتاصل نخست حاوی این  .2

ببت برسند و اصل دوم حاوی این ضاعده است ک  تمامی فعاالن بازار نمودن تشریفات ضانونی، نزد نهاد ناظر ب 
 نهاد ناظر گزارش دهند. ای ب دورههای زمانی ساالن  و میانهای مالی خود را در بازهسرمای  باید فعالیت
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گذار برای این نهاد درنظر گرفت  شده است. تعیین چنین جایگاهی جایگاهی دارد ک  از سوی ضانون
زمان با حفظ صالحیت مراجـ  و مقامـات   توان همهای متنوع ضابل تصور است. برای مثال میاز راه

آوری ادل ، بازرسی اشخاص و اشیا و احاـار  های یادشده )از ضبیل جم یتضاایی، بخشی از صالح
طور موازی برای نهاد ناظر بازار نیز تعری  کرد. راه دیگر آن است ک  تمام یا متهمان و شهود( را ب 

برخی از وظای  و اختیارات مراج  و مقامات ضاایی )از ضبیل وظای  و اختیارات ضابطان، مقامـات  
تحقیق یا مرج  دادسرا( ب  نهاد ناظر بازار تفویض گردد. راه سوم آن است ک  با محسو  تعقیب یا 

کنندگان دعوای کیفری )از ضبیل شاکی، کارشناس، شاهد عنوان یکی از مداخل نمودن نهاد ناظر ب 
آن شخص حسب مورد نسبت بـ  نهـاد نـاظر    یا مطل ( تمام حقوق و تکالی  یا وظای  و اختیارات 

تطبیق گردد. سرانجام، راه چهارم آن است ک  ضمن شناخت جایگاهی افتراضی و متناسـب بـا    بازار
هـای هریـک از سـ  روش دیگـر نیـز در      های نهاد ناظر در روند دادرسی کیفری، از ظرفیتویژگی

ا تعری  این جایگاه ب  مناسبت بهره ببریم. ب  این ترتیب، ابتدا جایگاه ضانونی نهاد ناظر در مواجه  ب
گیرد و سپس وظای  و اختیارات جرایم ارتکابی در بازار اوراق بهادار مورد مطالع  و بررسی ضرار می

 شود.شده ارزیابی میگفت  در چارچو  جایگاه تعییننهاد پیش
 

 . جایگاه نهاد ناظر در مواجهه با جرایم ارتکابی در بازار اوراق بهادار1
، دارای دو ضـانون بـازار   5و  3ر حقوق ایران، مستنبط از مواد ساختار نظارتی بازار اوراق بهادار د

است )علومی یزدی، « سازمان بورس و اوراق بهادار»و « شورای عالی بورس و اوراق بهادار»رکن 
شـود کـ  نظـارت    با این حال، از بررسی ضوانین و مقررات مختل  اسـتنبا  مـی   1(.152: 1385

 52 رعهدۀ سازمان بورس ضـرار گرفتـ  اسـت. بنـد اول مـادۀ     اجرایی و عملیاتی بر بازار سرمای  ب
 مـدارک مربـو  بـ     مسـتندات و  «شاکی»عنوان ب  تاده کرمکل  ار، سازمان بورس را ضانون باز

نمایـد. سـازمان نیـز     صالح اعالمب  مراج  ضاایی ذی کرده، گردآوریبازار اوراق بهادار را  جرایم
رالعمل اجرایی فصـل ششـم ضـانون بـازار اوراق بهـادار      دستو 2موجب مادۀ یادشده را ب « نقش»

 خود ضرار داده است. 2«معاونت حقوضی»برعهدۀ  1386شهریور  12مصو  
ضانون بازار، از نظر مفهومی دارای اجمال است، زیرا اگـر منظـور    52در مادۀ « شاکی»اصطالح 

تعقیـب و رسـیدگی    نماید ک  شـروع بـ   این معنای ضمنی را متبادر می 3باشد« شاکی خصوصی»

                                                           
رسد دو بخشی شدن نهاد ناظر در حقوق ایران، فاضد مبنای مشخصی بوده، باعث بروز مشکالتی از نظر میب  .1

 (.19: 1396شود )سلطانی، نظمی در مرحلة اجرای ضوانین میها و بیپوشانی صالحیتضبیل هم
مصوبة تشکیالت  2مادۀ « د»موجب بند است ک  ب  معاونت حقوضی یکی از چهار معاونت اصلی سازمان بورس .2

 ایجاد شده است. 8/9/1385سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران مورخ 
« پیگیری»از توج  ب  کلمة »ادارۀ حقوضی ضوۀ ضاایی :  3/10/1387مورخ  6187/7مطابق نظریة مشورتی شمارۀ  .3
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مقامات ضاایی ب  جرایم بازار سرمای ، معلق و منو  ب  شکایت سازمان بـورس از شـخص متخلـ     
. در تأییـد ایـن نظـر    1روندشمار میبوده، جرایم بازار اوراق بهادار از مصادیق جرایم ضابل گذشت ب 

تـا   9در مـواد  « کیشـا »و « دعوای خصوصی»و عبارات  2دستورالعمل اجرایی 18توان ب  مادۀ می
ق.آ.د.ک. استناد نمود. در این فرض کلیة حقوق و تکالی ، وظای  و اختیارات و احکـام و آبـار    12

 ناظر ب  شاکی خصوصی بر سازمان بورس اعمال و تطبیق خواهد گردید.
نظر یادشده دارای اشکال است، زیرا آسیب ناشـی از جـرایم بـازار اوراق بهـادار موجـب بـرهم       

شـود.  گذاران نسبت ب  بازار سرمای  مـی حاکم بر نظام اضتصادی و سلب اعتماد سرمای  خوردن نظم
ها غلب  پیدا کنـد  لذا باید بر آن بود ک  جنبة عمومی جرایم بازار اوراق بهادار بر جنبة خصوصی آن

توانـد  (. از طرفـی، منظـور از ایـن اصـطالح نمـی     117ــ 118: 1396)جوانمردی و مسعودی مقام، 
ق.آ.دک. تعقیـب مـتهم و اضامـة دعـوی از جهـت       11موجـب مـادۀ   باشد، زیرا ب « عمومی شاکی»

 ضـانون  14 مـادۀ  3 )مقام ضاایی( است. ب  همین دلیل تبصـرۀ « دادستان»حیثیت عمومی برعهدۀ 
اصـل چهـل و    کلـی  هـای اجـرای سیاسـت   تسهیل راستای در مالی جدید و نهادهای ابزارها توسعة
را درنظـر  « ضـابط ضاـایی  »برای مأموران سازمان بورس نقش  1388و  مص ضانون اساسی چهارم

ک   جرایمی وضوع خصوص در گزارش سازمان تواندمی ضاایی  ضوۀ»گرفت  است. مطابق این تبصره: 
 طـرح  بـ   نسـبت  .ا.ا.اوراق بهـادار    بـازار  انونضـ  52 در اجرای مـادۀ  عنوان شاکی و ب  سازمان آن

 تلقـی  دادگسـتری  ضـابطان  در حکـم گـزارش   نماید رامی اضدام ییذیصالح ضاا مراج  در شکایت

 و جـرایم مـذکور، کلیـة اختیـارات     بـ   ضاایی مربـو   دستورات اجرای در سازمان کارکنان .نماید
شـده   کیفری تصریح یا بیـان  دادرسی آیین ضانون در ضابطان دادگستری برای ک  را هاییمسؤولیت
 .«شوندمی تعیین دادستان حکم و رئیس سازمان معرفی با مرتبط کارکنان .باشندمی است دارا

در ابتدای تبصره اسـتنبا  شـود کـ  ضـابط تلقـی       «تواندمی»ممکن است از مالحظة عبارت 
شدن مأموران سازمان بورس ب  صالحدید مقامات ضاـایی واگـذار شـده اسـت، امـا ایـن برداشـت        

بـ   بورس شدن مأموران سازمان  یضابط تلق میریبپذرسد؛ چراک  اگر نظر نمیظاهری ضابل دفاع ب 

                                                                                                                                        
کنندۀ جرم نیست، بلک  گردد ک  سازمان مذکور صرفاً اعالمتنبا  میضانون بازار اوراق بهادار چنین اس 52در مادۀ 
را داشت  و بر همین اساس نیز جهت اعالم شکایت در حدود ضانون مزبور و تعقیب و  شاکی خصوصیوص  

پیگیری موضوع و اعتراض ب  ضرارها و احکام مراج  ضاایی دارای همان حق و امکاناتی است ک  مقررات مختلف  
 1378های عمومی و انقال  در امور کیفری مصو  و از جمل  در ضانون )منسوخ ( آیین دادرسی دادگاهضانون 
 «.مقرر گردیده است شاکی خصوصیبرای 

، گروهی از جرایم ضابل گذشت جرایمی هستند ک  1399ضانون مجازات اسالمی اصالحی سال  104مطابق مادۀ  .1
 گردند.می ضابل گذشت محسو « ضوانین خاص»موجب ب 

 از الزم و تا حصول نتیجة نهایی، کلیة اضدامات طرح شکایت سازمان، پس از حقوضی معاونت»موجب این ماده: ب  .2

 را اجرایی  ب  رأی صادره و تقاضای صدور ادعای متهم، اعتراض برابر در مطروح ، دفاع دعوی ضبیل پیگیری

 «.داد خواهد انجام
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)یـا نشـدن(    شـدن ی تلقـ  ضـابط  مـوارد  صیتشـخ  جهتی اریمع ،شده واگذار ییمقام ضاا اریاخت
  هـ در مواج ییمقامات ضاا یشخص قیسال عمالاِ با  موضوع نیا ووجود نداشت   سازمان مأموران

مدنین متعاضـب گـردآوری ادلـ  از    ه .دیگشایمأموران سازمان را م از سوی شدهی آوربا ادلة جم 
محسو  شدن آنان متصـور نیسـت،   « شاکی»و یا « ضابط ضاایی»طرف مأموران سازمان، ابری بر 

آوری ادل  از ضبیـل صـالحیت   بلک  آبار حقوضی ضابط تلقی شدن، در مرحلة انجام تحقیقات و جم 
ب  منـازل، امـاکن تعطیـل و    ورود بازداشت و یا عدم بازداشت متهم در جرایم مشهود و غیرمشهود، 

 .1کنداز سوی ضابطان نمود پیدا میبازرسی اشخاص و اشیا و ها و تفتیش آن ،بست 

، کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار    امریکـا  از نظر تطبیقی، نهاد فدرال ناظر بـر بـازار اوراق بهـادار   
(U.S. Securities and Exchange Commission)   ضـانون   4و مـادۀ   3مـادۀ   15است ک  مطابق بنـد

 Division) اجرایـی  ضـمانت  بخشتأسیس شده است.  کنگره مصو  1934سال  بورس اوراق بهادار

of Enforcement) صـالحیت  ،یفـری موازات مراج  کب است ک   یسیونکم یکی از شش بخش اصلی 
وراق بهـادار  و مقررات ا یننقض ضوانوضوع تقلب و یا  موارد در را ادل  کسبو  یدگیرس تحقیق، تعقیب،

جرایم بازار اوراق بهادار را نـدارد و ایـن امـر    کیفری  عقیبت. بخش ضمانت اجرایی صالحیت 2استدار
منحصراً برعهدۀ وزارت دادگستری ضرار گرفت  است، اما ضـمانت اجـرای کیفـری تنهـا اختصـاص بـ        

ر سـایر مـواردِ نقـض     ای دارد ک  از روی علم و عمـد واضـ  شـده باشـند و رسـیدگی د     اعمال متقلبان 
در صالحیت کمیسیون ضـرار دارد   1934( ضانون سال e)20( و b)15مقررات اوراق بهادار، مطابق مواد 

(Savitt & Yavitz, 2019: 286)  20 مـادۀ  . همدنـین مطـابق(b)  21مـادۀ   و 1933 سـال  ضـانون(d )
وزارت  ارا بـ  خـود  یاهـ یدگیشده در رسـ ی آوراطالعات جم  تواندیم یسیونکم ،1934 سال ضانون

سرانجام چناند  کمیسیون در جریان رسـیدگی   (.Hunter, 2003: 150) دب  اشتراک گذار یدادگستر
ب  پرونده دریابد ک  تخل  از ضوانین اوراق بهادار عامدان  صورت گرفت  است، پرونـده را بـرای تعقیـب    

 .(Thomsen, 2005: 1) دهدکیفری ب  وزارت دادگستری ارجاع می
امکان ایجـاد وضـعیت   « کمیسیون»و « وزارت دادگستری»زمان از سوی جام تحقیقات همان

 آورد. دیـوان وجـود مـی  ب  یک پروندۀ واحد را بـ   (parallel proceedings) های موازیرسیدگی
 :بیــان داشــت «.Standard Sanitary Mfg. Co. v. U.S»دعــوای در  1912در ســال ی عــال
و  یب، تعقکمیسیون یدگیزمان با رسمعنا ک  هم ینب  اواحد  ۀوندب  پرنسبت  یمواز یدادرس»
اضامـة   ینکـ  بـر ا  یضاعـدۀ آمـره مبنـ    ؛ زیرا یکمجاز است ،باشد یاندر جر یزن یفریک یدگیرس

ـ  بایستیم یمدن یدعوا  عـدالتی یدر انتظار محاکمة عمل مجرمان  باشد، ممکن است منجر ب  ب
 (.Hunter, 2003: 151) «بکاهد یابل مالحظ ضا یزاناز ضدرت ضانون ب  م یا ،شده

                                                           
 .1392د.ک. ق.آ. 58و  55، 46، 44مواد . 1
 .1934( ضانون بورس اوراق بهادار سال b)21و مادۀ  1933سال  اوراق بهادار( ضانون c)19مادۀ  .2
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زمـان و  های موازی عالوه بر ایجاد مشکالت فرایندی در نتیجة انجـام تحقیقـات هـم   رسیدگی
سازد ک  اطالعاتی ک  در یک رسیدگی ارائة دفاعیات در دو جبه ، متهم را با این نگرانی مواج  می

شود؛ زیرا اطالعاتی ک  طی فرایند رسـیدگی از  کار گرفت  دست آمده است، در رسیدگی دیگر ب ب 
منظور تعدیل این روی ، دادگاه شود. ب آوری شده، ب  مقامات ضاایی ارائ  میسوی کمیسیون جم 

مقـرر داشـت، توضـ  دادرسـی مـدنی در شـرایط و        1980در سال« SEC v. Dresser»در پروندۀ 
گـردد ممکـن اسـت.    « دولـت »یـا  « ممته»اوضاع و احوالی ک  موجب نقض یکی از حقوق اساسی 

آوری ادل  منظور جم برای مثال، در جایی ک  شروع ب  رسیدگی مدنی از سوی کمیسیون صرفاً ب 
 :Missal, Michael J. & Phillips, Richard J., 2007) جهت تعقیـب کیفـری مـتهم بـوده باشـد     

ازی، تبانی میان کمیسـیون  های موهای روند تبادل اطالعات در رسیدگی. از دیگر محدودیت(406
کمیسـیون در  « U.S. v. Scrushy»و وزارت دادگستری برای کسب ادل  از متهم است. در پرونـدۀ  

گرفتن شهادت از متهم برای وزارت دادگستری همراهی کرد، بدون آنک  ب  متهم اطالع دهـد کـ    
تهم را بـ  ارائـة   یک تعقیب کیفری علی  وی در شرف انجـام اسـت. متعاضبـاً وزارت دادگسـتری مـ     

شهادت دروغ متهم کرد. دادگاه شهادت یادشده و ادعای کـذ  بـودن آن را رد کـرد، زیـرا اعتقـاد      
 Missal, Michael) 1زمان، از اجرای عدالت دور شده اسـت داشت دولت با دستکاری تحقیقات هم

J. & Phillips, Richard J, 2007: 400 - 4004.) 
را در « ضـابط ضاـایی  »و « شـاکی »زمـان نقـش   بورس هم در حقوق ایران مأموران سازمان

ق.آ.د.ک. ممکن اسـت وظـای     98اند و در مواردی مانند مادۀ های کیفری برعهده داشت پرونده
نف  نبودن مرجـ  ضاـایی را   طرفی و ذیعهدۀ آنها ضرار گیرد؛ موضوعی ک  بیمقام ضاایی نیز ب 
از بـ  بررسـی و تبیـین دارد، مرزبنـدی میـان      سازد. موضوع دیگری کـ  نیـ  با چالش مواج  می
است؛ با این توضیح ک  آیا « ضابطان سازمان بورس»و « ضابطان دادگستری»محدودۀ صالحیت 

موازات یکدیگر تحقیقات مقـدماتی  توانند ب ضابطان نیروی انتظامی و ضابطان سازمان بورس می
یکی از دو گروه، ضابط دیگری حق  را پیش ببرند یا در صورت شروع ب  انجام تحقیقات از سوی

دخالت ندارد و در این فرض، تفوّق در رسیدگی با کدام گروه است؛ ضابطان سازمان بـورس کـ    
صالحیت خاص اما تخصصی دارند یا ضابطان نیروی انتظامی ک  صالحیت عام و فراگیر دارنـد   

و دسـتة ضـابط از   کشی دضیق میان حوزۀ صـالحیت ایـن د  سازد خطبررسی تطبیقی نمایان می
منظر تحلیل مقررات ضانونی ممکن، اما از جنبة کارکرد اجرایی با مشکالتی مواج  است. از ایـن  

رسد جایگاه عملیاتی هر گروه از ضابطان باید در رویة ضاایی و عملـی شـکل پیـدا    نظر میرو، ب 
 کرده، ضالب گیرد.

                                                           
در این پرونده از مأموران کمیسیون خواست  شد محل شهادت را عوض کرده، در مورد برخی موضوعات از متهم  .1

 بازجویی نکنند.
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 . فرایند تحقیقات اولیه2
ضوع تقلـب در بـازار اوراق بهـادار، شـامل مراحـل انجـام تحقیقـات،        فرایند مواجهة نهاد ناظر با و

گیری نهایی است. روند تحقیقات مستلزم شناسایی اعمال متقلبانـ  و شـروع   رسیدگی و تصمیم
 باشد.ب  تحقیقات مقدماتی می

 

 . شناسایی اعمال متقلبانه1. 2
ان، از مـوارد وضـوع تقلـب    دهی اشخاص خار  از سازممأموران سازمان بورس یا از طریق گزارش

دسـتورالعمل   9نماینـد. مـادۀ   یابند و یا خود رأساً جـرایم را شناسـایی و تعقیـب مـی    اطالع می
ضانون بازار،  مشمول فعاالن از اخبار هریک و گزارش، اعالم اجرایی فصل ششم ضانون بازار، وصول

ر اشخاص را موجبی بـرای  عمومی و سای اداری و انتظامی و مأموران ب  خدمات مقامات ضاایی و
 .1ب  تحقیقات اولی  دانست  است شروع

از سـوی بخـش    2017ک  بـرای نخسـتین بـار در سـال      2در حقوق امریکا، کتا  راهنمایی
دارد بخـش ضـمانت اجرایـی کمیسـیون در     ضمانت اجرایی کمیسیون منتشر گردید بیـان مـی  

تخلفـات   دیده( و یا ارجاعذاران زیانگسرمای معموالً صورت ارسال شکایتِ هریک از شهروندان )
 یهـا سـازمان عمـومی،   هـای شرکت حسابداری بر نظارت ها، هیئتنهادهای مالی از سوی بانک

ایالت، تحقیقـات را   آن در کمیسیون شعبة یالتی ب اوراق بهادار ا هایکنندهیمتنظی و خودنظارت
 922 مـادۀ  . همدنـین (Securities and Exchange Commission, 2017: 5-12)نمایـد  آغاز می
ک  منجر ب  اعمال  دهند  را ارائ یداوطلبان  اطالعات اشخاصی ک  برای 2010داد ـ فرانک   ضانون

ـ  گـردد، دالر نسبت ب  متخل   یلیونم یکاز  یشب یمدن یهامجازات درصـد از   30تـا   10 ینب
 ,Gibson & co-author) اسـت  گرفتـ  درنظـر   نقـدی  یزۀعنـوان جـا  را ب  یافتیدرمجازات وج  

 3اضتصـادی  جـرایم  بـ   ویژۀ رسـیدگی  تخصصی تشکیل مجتم  دستورالعمل 19مادۀ  (.6 :2016
رئیس مجتم  ویژۀ رسیدگی بـ  جـرایم    رئیس ضوۀ ضاایی  نیز در مقررۀ مشابهی 1398مصو  

هـای  هـای مردمـی و سـازمان   اضتصادی را مکل  کرده تا تمهیدات الزم را برای دریافت گـزارش 
 نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد فراهم نماید.مردم

                                                           
کلیة »توان در عوض، از عبارت مختصر ر حقوضی بوده، میدستورالعمل فاضد اب 9تفکیک موجود در مادۀ  .1

 استفاده نمود.« اشخاص
2. Securities and Exchange Commission, Division of Enforcement, Office of Chief Counsel, Enforcement 

Manual, November 2017. 
یم بازار اوراق بهادار در صالحیت مجتم  ویژۀ این دستورالعمل، رسیدگی ب  جرا 11مادۀ « ژ»مطابق صدر و بند  .3

ضانون  36و  109ک  جرایم بازار اوراق بهادار در مواد رسیدگی ب  جرایم اضتصادی ضرار گرفت  است؛ درحالی 
 اند!مصداضی از جرایم اضتصادی محسو  نشده 1392مجازات اسالمی مصو  
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های دیگـری  حقوضی سازمان ممکن است از راه های خار  سازمانی، معاونتعالوه بر گزارش
ای هـای دوره و گـزارش  هـا شرکت شدۀببت هایپروندهاطالعات مندر  در  ،مانند فاای مجازی

هـر نحـو    بـ  »دستورالعمل  9عبارت فراز آخر مادۀ ب  و یعاتشا و اخبار، ها، مقاالت روزنام هاآن
 جریان اندازد.از وضوع تقلب در بازارهای اوراق بهادار مطل  شده، تحقیقات اولی  را ب « ممکن

 

 (Informal investigations. شروع به تحقیقات مقدماتی )2. 2

ـ  ؛اسـت  یدگیرسـ  بودن صرف ب  شر  آغاز تحقیقات،در حقوق امریکا پیش کـ    حیتوضـ  نیـ ا اب
دارای  یـت اهم یـزان و م یدیـدگی پ سـطح ب  لحا   ونیسیکم ییبخش ضمانت اجرا یهاپرونده

 کمیسـیون،  از سـوی  دریـافتی  شـکایات  زیـاد  حجـم  بـ   توجـ   بـا  مرتبة یکسانی نبـوده، بلکـ   
 National Priority) یملـ  اهمیـت  یدارا یهـا و پرونـده  شوندمی یبندرتب  یورود یهاپرونده

Matters)   گیرندیضرار م یدگیرس یتدر اولو یرز یارهایمعبا لحا: 
 مرتکـب  سـو   رفتـار  از جلـوگیری  برای را مؤبری بازدارندگی کمیسیون، موض ب  اضدام  )ال 

 .فراهم نماید
 (داریامانت وظیفة نقض)مثالً  سو  رفتار گستردگی سطح و بودن فاحش ) 
 .شودمی رانگذاسرمای  متوجة ک  آسیبی سطح و وسعت)  
 .است ایمالحظ  ضابل مقام یا مسئولیت دارای ک  باشد شخصی متقلبان ، رفتار مرتکب )د
 مختل را خودنظارتی بازار یک معامالت مانند سیستم یک از جزئی یا کل ارتکابی، تخل  )ه

 (.Securities and Exchange Commission, 2017: 4-6)نماید می
« کارمندان واحد مدیریت امور حقوضی و انتظـامی »ات از سوی در حقوق ایران شروع تحقیق

دستورالعمل اجرایـی، تحقیقـات یادشـده شـامل      10گیرد. مطابق مادۀ سازمان بورس انجام می
 شناسـایی  و دالیل وضوع آن، آبار و جرایم، حفظ برای کش  تخلفات مجموعة اضداماتی است ک 

گیرد. تنها مقـررۀ  می انجام صالحب  مراج  ذی آن آوری مستندات شکایت و ارسالجم  و متهم
 14 مـادۀ  3 یادشده را تبیین نموده، تبصرۀ اضدامات انجام در مأموران تیصالح حدودضانونی ک  

ضـابط  »نهادهای مالی جدید... است ک  برای مأموران سازمان بورس نقش  و ابزارها توسعة ضانون
 آن گذشت. ک  شرحرا درنظر گرفت  است؛ چنان« دادگستری

گذار از یک سو، ضابل تطبیـق بـر   ضابط ضلمداد نمودن مأموران سازمان بورس از سوی ضانون
دارد: ضابطان دادگستری خاص شـامل مقامـات و   ق.آ.د.ک. است ک  بیان می 29مادۀ «  »بند 

شـده ضـابط دادگسـتری    موجب ضوانین خاص در حدود وظای  محـول مأمورانی )هستند( ک  ب 
های دادرسی افتراضی و تخصصی ضابل توجی  وند و از سوی دیگر در راستای آموزهشمحسو  می

انجامـد  هـای کیفـری مـی   است ک  ب  افزایش دضت و تخصص و باال رفتن سـرعت در رسـیدگی  
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 سـرمای   بـازار  هایپرونده ب  یدگیرس یدستورالعمل سامانده 2(. مادۀ 12ـ13: 1398)نیازپور، 
دادسـتان عمـومی و   »دارد: ۀ ضاایی  همگام با این نظر بیان میرئیس ضو 1399مهر  29 مصو 

شـده از  نسبت بـ  آمـوزش کارکنـان معرفـی     ق.آ.د.ک. 30مادۀ  یاجرا یراستا در انقال  تهران
ب  عنـوان ضـابط و صـدور کـارت ضـابط       های تخصصیآموزشس سازمان بورس برای ئیسوی ر

 «.نمایداضدام میدادگستری برای آنان 
ضاـایی   دسـتورات  اجـرای  تیب، ضابطان سازمان بورس از نظـر حـدود اختیـارات در   ب  این تر

 بـرای  باشند ک هایی میمسئولیت و مربو  ب  جرایم بازار سرمای  از یک سو، دارای کلیة اختیارات

و از سوی دیگـر، بـ  لحـا      1آیین دادرسی کیفری تصریح شده است ضانون در ضابطان دادگستری
هـا درنظـر گرفتـ  شـده اسـت.      ای بـرای آن هبازار اوراق بهادار، اختیارات ویژ های جرایمپیدیدگی

دارد: اشـعار مـی   سـرمای   بـازار  هـای پرونـده  بـ   یدگیرسـ  یدستورالعمل سـامانده  3ازجمل  مادۀ 
در فاای مجازی، معاونـت راهبـردی و   مرتبط با بازار سرمای   های غیرضانونیرصد فعالیت منظورب 

اطالعات، سازمان ببت اسناد و امالک کشور، معاونت فاای مجـازی دادسـتانی کـل    آمار و فناوری 
منظـور پاسـخگویی الکترونیـک    های الزم ب نسبت ب  ایجاد زیرساختربط کشور و سایر مراج  ذی
 .آورندمیعمل های اطالعاتی اضدام الزم ب از پایگاهسازمان بورس ب  استعالمات ضابطان 

 ضـمانت  بخـش  کارمنـدان »تحقیقـات مقـدماتی    انجـام  بـرای  صالح وراندر حقوق امریکا، مأم
از اطالعـات   هاسـتفاد  بـا  بخـش  مـأموران  پرونـده،   تشـکیل  از پـس باشـند.  می« کمیسیون اجرایی
 اولیـ   یقـات تحق 2گرددمی ارائ  هاآن ب ک  ب  صورت داوطلبان   اطالعاتی و کمیسیون در شدهببت

 رسـیدگی  «رسمی دستور» صدور ب ه، اضدام پرونداز تاریخ تشکیل  زرو 60، باید ظرف دادهرا انجام 
 (.Securities and Exchange Commission, 2017: 14)نمایند  مختوم کرده یا پرونده را 

 

 (Formal investigations. فرایند رسیدگی )3
ی نیـز  کند، ممکن است آبـار سـوئ  فرایند تحقیقات گرچ  ب  شناسایی اعمال متقلبان  کمک می

داشت  باشد و اعتبار بازار را مخدوش کند. ب  همـین دلیـل شـروع بـ  تحقیقـات در امریکـا بـا        
« رسـیدگی »و « تحقیقـات مقـدماتی  »گیرد و تعقیب تخلفات بـ  دو مرحلـة   احتیا  صورت می

 بـ   . تفاوت این دو مرحل  در آن است ک  شروع3گردد ک  در طول یکدیگر ضرار دارندتفکیک می

                                                           
مالی  نهادهای و ابزارها توسعة ضانون 14 مادۀ 3 و تبصرۀ 1392ق.آ.د.ک. مصو   29مادۀ «  »ر.ک. ب  فراز آخر بند  .1

 .1392ق.آ.د.ک. مصو   63تا  28ویژه ر.ک. ب  مواد و برای حدود اختیارات ضابطان یادشده ب  1388 مصو ...  جدید
 غازآ از نموده، جلوه مثبت کمیسیون مأموران نگاه در مظنونشخص  شودمی موجباطالعات  ةداوطلبان ارائة .2

 .کند مدیریتاسناد را  ةارائ روند بتوانداطالعات  دهندۀارائ گردد و  یریجلوگ یرسم رسیدگی
 شود.چنین تفکیکی از بررسی ضوانین و مقررات ناظر ب  حقوق اوراق بهادار ایران استنبا  نمی .3
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 بـ   کـ  شـروع  ؛ درحـالی  اسـت  پـذیر امکان محدود بسیار اطالعات مبنای بر مقدماتی تحقیقات
همدنـین  . اسـت  تـر دضیـق  هـای ارزیابی و بیشتر اطالعات و دالیل آوریجم  مستلزم رسیدگی

 یبـرا   یصـدور احاـار  ای جهـت  گسـترده  تیصـالح  ونیسـ یکممـأموران  بـ   مرحلة رسیدگی 
کـ  در مرحلـة    نماید؛ درحالیمیشهود اعطا بازجویی از و  و احاار اسناد و مدارک دسترسی ب 

تحقیقات مقدماتی امکان احاـار اشـخاص بـرای ارائـة اسـناد یـا ادای شـهادت ممکـن نیسـت          
(Gibson & co-author, 2016: 10-14.) 

 حـاوی دستور  محتوای .ردیگیصورت م« یرسم دستور»صدور  قیاز طرآغاز فرایند رسیدگی 
 یـزان م ،بـ  پرونـده   کننـده یدگیمأموران رس اسامی یینمجاز، تع یقاتام تحقو محدودۀ انج یتماه
 در هـا پرونـده بـ    رسیدگی معموالً. است رسیدگی بودن غیرعلنی یا علنی تعیینها و آن یاراتاخت

، 1934سـال  مصـو   ( ضـانون  a)21 ۀاما مطـابق مـاد  ، گیردیصورت م یرعلنی  طور غب کمیسیون
کشـ    یدگیک  در روند رس باشدیم تخلقاتیگزارش  انتشار ب  مجاز رسیدگی، متعاضب یسیونکم

ـ  آوریجمـ  رسمی موجبی است برای  صدور دستور (.Greer, 2011: 17) است شده    از سـوی ادل
 آوری ادلة دفاعی از جانب متهم.و سپس جم  ییاجرا ضمانتمأموران بخش 

 

 ادله آوریجمع. 1. 3
 کـ  ادار، اسناد و مدارک اشخاص مظنون و شـهادت شـهود اسـت    اتکا در بازار اوراق بهادلة ضابل

دو  طـی  ها از طرف مأموران کمیسیون و ضابطان سازمان بـورس در ادامـ   نحوۀ دستیابی ب  آن
 .دشویم یجداگان  بررس بندِ
 

 آوری اسناد و مدارک  . جمع1. 1. 3
اتکـا بـرای کشـ  و    لـة ضابـل  تـرین اد های فعاالن بازار، مهـم شده از فعالیتاسناد و مدارک ببت

ضـانون بـازار،    52شناسایی تخلفات ارتکابی و جرایم احتمالی در بازار اوراق بهـادار اسـت. مـادۀ    
بـ    ،کـرده  را گـردآوری  میجـرا سازمان بورس را مکل  نموده تا مستندات و مدارک مربو  بـ   

اسناد و مدارک کاغـذی  کلیة یی، اجرا دستورالعمل 17مادۀ « ح»اید. بند مراج  ضاایی اعالم نم
آوری از سـوی  گیرند از جملـة اسـناد ضابـل جمـ     ضرار می اهک  مستند گزارش را و الکترونیکی

 ضانون مدنی عبـارت اسـت از   1284شمار آورده است. سند کاغذی مطابق مادۀ سازمان بورس ب 
اسـت   «پیامدهدا»ضانون تجارت الکترونیک، هر  12، و سند الکترونیکی مطابق مادۀ «نوشت » هر
 باشد. استناد ضابل دفاع یا دعوی مقام در ک 

 یـا  چـاپی  ةنوشـت  هرگونـ   ضبیـل  از مـواردی در حقوق اوراق بهادار امریکـا  « سند»اصطالح 
 تمـام  ماننـد  ؛است گرفت  ضرار احااری  درخواست مورد ک  نهادی یا شخص دراختیار شدۀتایپ
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 هـا، کـاربر   مالی، سوابق ها،بلیط دفاتر، مکاتبات، و هانام  اصل، برابر کپی اسناد ها،نویسپیش
 نـوع،  هـر  از دریـافتی  هـای پیـام  هـا، تلفـن  اسـتعالم  راهنمـا،  دفاتر ها،گزارش حسابداری، اسناد
 هـا، دسـتورالعمل  هـا، اطالعیـ   نمـابر،  از دریـافتی  هـای نامـ   صـوتی،  هـای نام  تلفنی، هایپیام

 اطالعات ها،میکروفیلم در مندر  اطالعات معامالت، تسفارشا ها،پوش  محتوای ها،جلس صورت
 بتـوان  یـا  و دنباش نشده یا شده دستکاری اطالعات این اینک  از اعم ... و الکترونیکی شدۀذخیره

 (.Securities and Exchange Commission, 2017: 44) کرد ترجم  یا بازیابی را هاآن
صـدور  »موجـب  و در امریکـا بـ   « است مطالب درخو»دسترسی ب  اسناد در ایران از طریق  

دستورالعمل اجرایی فصل ششم  7و مادۀ  بازار ضانون 19 مادۀ مطابقگیرد. صورت می« احااری 
، مـدارک،  کشـور  کـل نی دادسـتا  نـدۀ ینما مجـوز  بـا  تواندیمبورس  سازمانی حقوض معاونت ،آن

 هـای دسـتگاه و  هـا شـرکت  عتباری،ا مؤسسات ها،بانکیة کل از را ازیموردن اطالعات مستندات و
 اشـخاص  و هـا دسـتگاه  و دیـ نما مطالب ی ردولتیغی حقوض ای یقیحق اشخاص و یعموم وی دولت

 .ندینما ارائ  شدهنییتع موعد در را سازماندرخواست  مورد اطالعاتند امکل  یادشده
ــازار اوراق ب    ــال در ب ــناد از اشــخاص فع ــان درخواســت اس ــز امک ــا نی ــوق امریک ــادار در حق ه

های خبری تجویز شـده اسـت. مطالبـة    و رسان  1گذاری(گران و مشاوران سرمای )کارگزاران/معامل 
را جهـت   یاطالعـات  یهـا دادهت، اسـ  مشهور 2گران ک  ب  روند اوراق آبیاسناد از کارگزاران/معامل 

ـ  مبتنی معامل  ینک او انجام شده است، ا یدارندۀ حسا  ک  معامالت برا ییشناسا  بـوده  خریـد  رب
 بـرای   معامل ی،خارج یا اخلید یمعامالت در بازارها وضوع معامل ، انعقاد انیزم بازۀ فروش، یا است
واضـ    بانویـ   بازار در یا بوده اولی  عرضة ب  مربو  معامل  مشتری، یا است شده انجام کارگزار خود
 (.Securities and Exchange Commission, 2017: 34-39) دهدمی نشان ،است یدهگرد

همدنین در بسیاری از موارد امکان افشای اعمال متقلبانة گسترده در بازارهای اوراق بهادار 
هـای معتبـر   و فاای مجازی وجود دارد. ارائة گزارش از جانب رسان  مطبوعات ،هارسان از سوی 

دست   مختل  ب معموالً مبتنی بر اسناد و شواهدی است ک  فعاالن حوزۀ رسانة یادشده از مناب
دستیابی نهاد ناظر ب  این اسناد و شواهد ممکن است موجـب پیشـگیری از گسـترش     آورند.می

جرم گردیده، یا ب  روند تحقیقات کمک کند. ازطرفی تجویز این دسترسی ممکـن اسـت آزادی   
تیـب  مطبوعات را با چالش مواج  سازد. در حقوق امریکا راه میان  برگزیده شده است؛ ب  این تر

 بـ   مربـو   اطالعـات اسـناد و   خبـری  هـای رسـان   از یکی وجود داشت  ک  احتمالاگر این  ک 
دسترسی ب  اطالعات یادشده در صورتی جایز است کـ  اوالً   ،داشت  باشد اریاخت در را تحقیقات

                                                           
 .1934 سال ضانون (b)17و ( a)17مواد مطابق  .1
2. (Bluesheets processزیرا ) اما امروزه درخواست  ،دشیدرخواست استفاده م یبرا یآب یهاذشت  از برگ در گ

 .شودیانجام م یکیارائة اسناد ب  صورت الکترون
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 نف  ب  ،بوده باال یاطور ضابل مالحظ ب  تحقیقات انجام در موفقیت برای اطالعات اهمیت میزان
اطالعـات  گون  و دوم آنک  مأموران کمیسیون نتوانند این باشد (Public interest) عمومی مناف 

یسـیون ابتـدا   کمنماینـد. در ایـن صـورت، مـأموران      کسـب  یگزینجـا  یارسـان  یراز مناب  غرا 
دسترسی ب  اطالعات را از رسانة خبـری درخواسـت کـرده، در صـورت عـدم همکـاری رسـان ،        

کمیسـیون   و سپس رئیس بخش مدیر نماید ک  ابتدا بایدب  صدور احااری  میکمیسیون اضدام 
 یدورۀ زمـان و بـرای  محـدود   اتنسـبت بـ  موضـوع    االمکانیحت یدبا کند. احااری  آن را تأیید

معمـوالً  از اسناد و اطالعات اجتنا  گـردد.   یادیب  حجم ز یاز دسترس شود و یمتنظ شخصیم
اطالعات منتشرشـده در رسـان    صحت  یابیارز، اسناد و اطالعاتب   یدر دسترس ی مالک احاار

 (.Securities and Exchange Commission, 2017: 38-41)است 
 احاـار  بـرای ( Subpoena)صالحیت ضانونی اعطایی ب  کمیسـیون جهـت صـدور احاـاری      

بـردن،   مدارک از آن جهت حائز اهمیت است ک  ازبـین  و اسناد دستیابی ب  یا متهمان و شهود
شـرکت  »ک  در پروندۀ تحری  و یا پنهان نمودن اسناد از سوی متهم امری محتمل است؛ چنان

Enron»      ،مؤسسة حسابرسی خارجی شرکت پس از شـروع بـ  تحقیقـات از سـوی کمیسـیون ،
 مـأموران (. 279: 1389های داخلی شرکت را معدوم کرد )اشـتیاق،  ها و گزارشتمامی یادداشت

 ندینمایم ذکر را یهایدستورالعمل احااری  درر پیشگیری از چنین اضداماتی، منظوب  ونیسیکم
 آور است.الزام مظنوناشخاص  یبراها آن تیک  رعا

 الکترونیکـی  در ضالـب فایـل   هاداده ارائة معموالً درخواست ک  است آن الزامات نیا ةاز جمل
 بـ   را سـری   جسـتجوی  امکـان  ده،بـو  تـر هزینـ  کم الکترونیکی هایگیرد؛ زیرا دادهصورت می

 متعددی هاینسخ  اگر .شودمی جلوگیری اسناد و دفاتر ب  رسیدن از آسیب و دهدمی مأموران
 نـویس  پـاک  و نویسدست نسخةمانند دارد،  تفاوت یکدیگر با ک  داشت  باشد وجود سند یک از

 ارسـال  ضصـد ک  مظنـون  درصورتی  .گردد ارائ  کمیسیون ب  هانسخ  همة باید واحد، سند یک
ـ با اوراق ةیـ کل مهـر  ایـ   نمنگ ره،یگ داشت  باشد ونیسیکم یبرا را اسناد یکاغذ رونوشت  در دی
شـدن، دراختیـار    یلی از ضبیل مفقودب  دال اسنادارائة برخی  چناند  .شود زده مشخصی ضسمت

ـ  ، علتاسناداین  یستل یدبا نبودن و یا ازبین رفتن ممکن نباشد، ازدسـترس   تـاریخ  و  عدم ارائ
 را آن از اینسـخ   هستند و یا مطل  نشدهارائ  اسناد محتوای ک  از ها، اشخاصیخار  شدن آن

منظور پیشگیری گردد. تمامی این الزامات ب  یسیونب  کم یاسناد ارسال یمةضم دارند دراختیار
سوی مـتهم اسـت    سازی تمام یا بخشی از اسناد ازسازی، تخریب و یا پنهاناز دستکاری، ناضص

(Securities and Exchange Commission, 2017: 41-51.) 
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 . شهادت شهود2. 1. 3
منظور دستیابی ب  سودهای کالن صـورت گرفتـ ،   وضوع تقلب در بازارهای اوراق بهادار معموالً ب 

هـای معـامالت مبتنـی بـر     نفعان متعددی داشت  باشـد. در بسـیاری از پرونـده   ممکن است ذی
عات نهانی، مالحظ  شده است ک  مدیران شخص حقوضی جهت پوشش رفتارهای مجرمانـة  اطال

هـا را در  خود نیز ضرار داده، از ایـن طریـق آن   خود، برخی اطالعات نهانی را در اختیار کارمندان
از ایـن رو، اطالعـات اشخاصـی کـ       کنند.های مجرمان  و سودهای غیرضانونی شریک میفعالیت

توجهی ب  تکمیل تحقیقات نمایـد  م ارتکابی ضرار دارند، ممکن است کمک ضابلحول محور جرای
 ها، یکی از بزهکاران بالقوۀ جرایم ارتکابی باشد.و حتی امکان دارد هریک از آن

دستورالعمل اجرایی ب  مأموران سازمان بورس اختیار داده در روند انجام تحقیقات  11مادۀ 
جای ک  در دستورالعمل ب « دعوت»دعوت نمایند. اصطالح  توضیح مقدماتی متهم را جهت أخذ

کار رفت  است بار حقوضی مشخصی ندارد و معلوم نیست امتناع مـتهم از حاـور در   ب « احاار»
نظـر  دنبال خواهد داشت  بـ  تحقیقات و ردّ دعوت سازمان بورس چ  ضمانت اجرایی برای او ب 

مورد، بایـد بـر آن بـود کـ  غیبـت مـتهم در رونـد        رسد با لحا  خأل ضمانت اجرایی در این می
تحقیقات سازمان بورس، صرفاً موجب ایجاد دیدگاه منفی از او در نظر مأموران سازمان گردیـده  

 و در هر حال، جلب متهم نیازمند حکم ضاایی است.
اسـتفاده  « اشخاص»در دستورالعمل، از واژۀ عام « متهم»همدنین مناسب بود ب  جای واژۀ 

؛ زیرا در این صورت سازمان عالوه بر مـتهم اختیـار دعـوت از شـهود، مطلعـین و حتـی       شدمی
 احاار اشخاص ب روند  کارشناسان را نیز دارا بود. در امریکا برای مواج  نشدن با این اشکال، در

وجود ندارد و ب  این ترتیب متهمان و  یو ی عل یمتهم و ادلة انتساب یینب  تع یالزامیسیون، کم
مقـرر نمـود:   « SEC v. O’Brien» یدر دعـوا  یعـال  یـوان . دشونداز یکدیگر تفکیک نمی شهود

ی اشخاص ییبپردازد، توانا انمتهم یین( ب  تعهای ک  )در احاار یسیونالزام ب  کم ینا یلتحم»
 «دهـد یم یشرا دارند، افزا یسیونکم یضانون یقاتاز تحق یریجلوگ یبرا یکارک  ضصد پنهان را
(Securities and Exchange Commission, 2017: 60.) 
 

 . دفاعیات متهم2. 3
( c)5 ضاعـدۀ موضوع  Wellsروند  ون،یسیکممأمور  تحقیقاتشدن  کامل در حقوق امریکا پس از

، شـوند مـی  درگیر کمیسیون هایرسیدگی در ک  اشخاصی»: گرددیم یترعا کمیسیون مصو 
 در هـا آن دفـاعی موضـ    دربردارنـدۀ  کـ   دهنـد  ئ ارا کمیسیون ب  کتبی اظهاریة یکتوانند می

 .«است رسیدگی مورد موضوع خصوص

ک  ب  روند  شکل گرفت 1972در سال  Wells یمشورت تةیکم یةتوص با (c)5 ضاعدۀتصویب 
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Wells ضـمانت   اضـدامات در زمان اعمال  ونیسیاست ک  کم آن  یرو نی. هدف از امشهور است
 مـأمور  کـ  از سـوی   Wells در رونـد اخطاریـة   .ردیـ درنظـر گ  رامـتهم   اظهارات دفاعی یی،اجرا
ب  عقیدۀ مـأمور   ک ارتکابی  تخل  از را او ک گردد می ابالغمظنون  ب  شود،می صادر ونیسیکم

بوده است و نیز از تصمیم مأمور مبنـی بـر صـدور     بهادار اوراق مقررات نقض مصداقاین بخش، 
ـ  مورد درنماید. همدنین جرایی، مطل  مینام  جهت اعمال اضدامات ضمانت اتوصی  الیحـة   ةارائ
 .دهدیم مشاوره ظنونب  م( c)5 ضاعدۀ موضوعدفاعی 
ها متهم است ذکر شده، طور معمول در اخطاری ، ضوانین و مقرراتی ک  شخص ب  نقض آنب 

عاضـب  متهم مت. (Carlin, 2020: 1-9)شود اما توضیحی راج  ب  موارد موضوعی پرونده داده نمی
 حقـوضی،  موضـوعی،  دفاعیـات  یحـاو را خـود   یدفـاع  یحـة و در مهلت مقرر ال ی اخطار یافتدر

 یـا  وارده اتهامـات  نبـودن  واردو  اجرایی ضمانت اضداماتدر مورد نامناسب بودن اعمال  استدالل
 (.Gibson & co-author, 2016: 14) کندیارسال م یسیونکم برای ،آماده نموده هاآن از بخشی

 

 روند پایانی تحقیقات نهاد ناظر .4
ک  تحقیقات مأموران سازمان بورس حاکی از وضوع جرم باشد، دالیـل  در حقوق ایران درصورتی 

دسـتورالعمل اجرایـی:    14یادشده موجبی برای تعقیب کیفری متهمان خواهد بود. مطابق مادۀ 
 باشـد معاونـت   موجـود  متهم وجود اتهام علی  بر کافی اولی ، دالیل جریان تحقیقات هرگاه در»

 از پیشگیران  نسبت ب  جلـوگیری  اضدامات انجام بر عالوه و حقوضی نسبت ب  طرح شکایت اضدام

 ضاـایی، رأسـاً   مرجـ   از الزم عملیـات مجرمانـ ، ضـمن طـرح تقاضـای      گسترش جرم یا ادامة

 «.خواهد کرد اعالم دیگر سازمان هایرا ب  بخش دستورات
ورالعمل برای سازمان بورس نقش شاکی را درنظر گرفت  است ک  بـ   دست 14فراز اول مادۀ 

ق.آ.د.ک. اعالم جرم وی ب  مقامات ضاایی مـوجبی بـرای شـروع بـ       64مادۀ « ال »استناد بند 
تعقیب کیفری متهم خواهد بود، اما فراز دوم ماده، محـدودۀ اختیـارات مـأموران سـازمان را در     

هـای  ی از ادامة عملیات مجرمان  و اعالم دسـتورات بـ  بخـش   انجام اضدامات پیشگیران ، جلوگیر
کلی، مبهم و فاضد سازوکارهای اجرایی اسـت و موجـب    ،حیثدیگر سازمان مشخص نکرده و از 

 گردد.سرگردانی و ناتوانی نهاد ناظر در رویارویی با جرایم بازار سرمای  می
ممکن اسـت   ضمانت اجرایی خشمأموران ب پایان یافتن تحقیقات، در حقوق امریکا، متعاضب

  یتوصـ  و پرونـده  یموضـوع  مـوارد  و یحقوض یمبان از یجامع حیتوض دربردارندۀنام  توصی  یک
ارائـ    کمیسـیون  بـ   مـتهم  اتیـ دفاعهمراه صادر نموده، ب  ییاجرا ضمانت اضدامات اعمال یبرا

 از سـوی  بایـد  اجـرا  ضـمانت  هرگونـ   اعمـال  مجوز (.Gibson & co-author, 2016: 15) دهند
 بخـش  سـوی  از نامـ  توصـی   شر  این موضـوع، صـدور و ارجـاع   شود اما پیش صادر کمیسیون
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 ضـمانت  اضـدامات  اعمـال  بـ   رأی کمیسیونراز پنج  نفر س  ک  یدرصورتضمانت اجرایی است. 
دارد: نخست اینکـ    وجوداضدامات  این اعمال روند خصوص در گزین  چند نمایند، صادر اجرایی

 1از جانـب کمیسـیون   ییک  دعوا یبترت   اینب گردد؛ آغازاز سوی دادگاه ناحی   مدنی رسیدگی
 بـر  حـاکم  ضـوانین  مطـابق  رسـیدگی  شـده، فـدرال اضامـ     یضاض ب  طرفیت شخص متخل  نزد

 کـ   اسـت  جـایی  در مـورد  ایـن . معموالً آیدیعمل مب  فدرال هایدادگاه در دعاوی ب  رسیدگی
متخلـ    از سوی شدهکسب غیرضانونی سودهای واموال  فوری وضتم توضی  خواستار کمیسیون

دوم آنک  با صدور دستور رسیدگی از طرف کمیسیون ک  معـادل کیفرخواسـت صـادره از     .است
از طریق یکی از پـنج ضاضـی اداری کمیسـیون و     جانب مقامات دادستانی است، رسیدگی اداری

 (.Platt, 2016: 3)بدون حاور هیئت منصف  آغاز شود 

هـا در آغـاز محـدود بـ  اعمـال برخـی ضـمانت اجراهـای         صالحیت کمیسیون در رسیدگی
این صـالحیت   20102و  2002، 1990های موجب اصالحات ضانونی در سالاناباطی بود، اما ب 

هـای  دست آمده از راه تقلب، اعمال مجازاتگسترش یافت و شامل ضبط سودهای غیرضانونی ب 
ها و اعمال مجازات شخاص از داشتن سمت بازرسی و یا مدیریت شرکتمالی، صدور حکم من  ا

از  صـادره  . رأی(Platt, 2016: 35-36)های بازار اوراق بهـادار گردیـد   من  فعالیت در کلیة بخش
 یـدنظرخواهی ضابـل تجد  3یـدنظر دادگاه تجد نزدو سپس  یسیونکم نزدابتدا  ی،ادار یضاضسوی 
نقـش   یـی، در مورد اعمال اضدامات ضـمانت اجرا  گیرییمتصم مقام در یسیونکم ین. بنابرااست

 .دارد «ضاایی صالحیت»ی ادار یضاض از سویصادره  یدر رأ یدنظرو در مقام تجد ،«یدادستان»
 

 و پیشنهاد نتیجه
بخشی از وظای  نهاد ناظر معطوف ب  مقابل  با جرایم ارتکابی در بازار اوراق بهادار اسـت. از ایـن   

مجرمانـ  نیازمنـد    -جایگاه ضانونی نهاد یادشده در مواجهـ  بـا اعمـال متقلبانـ      حیث، شناسایی
عنـوان  های متنوعی برای کمیسیون بورس و اوراق بهـادار بـ   تبیین است. در حقوق امریکا نقش

نظر گرفت  شده است. در مواردی کمیسـیون  نهاد ناظر بازار، در مواجه  با جرایم بازار سرمای  در
شود و در مواردی دیگر رأسـاً صـالحیت   در یک دادگاه مدنی فدرال حاضر می« کیشا»عنوان ب 

های مدنی و اناـباطی را دارد و در مـواردی نیـز بخشـی از     رسیدگی ب  پرونده و صدور مجازات
اختیارات مأموران وزارت دادگستری شامل صدور احااری  جهت دسترسی ب  اسناد و مدارک و 

ادای شهادت تحت سوگند ب  مأموران کمیسیون تفویض گردیـده   احاار متهمان و شهود جهت

                                                           
 نماید.را ایفا می« شاکی»توان بر آن بود ک  در اضامة این دعوی، کمیسیون نقش با اندک مسامح  می .1

2. Section 202 of Securities Law Enforcement Remedies & Penny Stock Reform Bill of 1990, Section 1105 

of Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 925 of Dodd-Frank Act of 2010. 

 1934( ضانون سال a)25ـ1و مادۀ  1933( ضانون سال a)9مطابق مادۀ  .3
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آوری ادلـ  مبـادرت   زمان با وزارت دادگستری ب  کش  جرم، تعقیـب مـتهم و جمـ    است تا هم
ورزند. اختیارات تفویای ب  دلیل عملکرد مثبت کمیسیون در کنتـرل بزهکـاری بـازار سـرمایة     

ی افزایشی داشت  اسـت. بـا ایـن حـال، واگـذاری      امریکا، با اصالحات ضانونی در طول زمان روند
هایی را ایجـاد کـرده اسـت؛ ازجملـ      های ضاایی متنوع و گسترده ب  نهاد ناظر چالشصالحیت

اینک  رسیدگی موازی کمیسیون و وزارت دادگستری ب  یک پروندۀ واحد سبب ایجاد اشـکاالت  
ن ایرادات با انعطاف رویة ضاایی تا شود ک  ایفرایندی )شکلی( و دفاعی )ماهوی( برای متهم می

نامیـده   (ALJ)حدی تعدیل گردیده اسـت. همدنـین گرچـ  ضاـات کمیسـیون، ضاضـی اداری       
هـای مـدنی و اناـباطی را دارنـد، مرزبنـدی      شوند ک  صالحیت صدور احکام حاوی مجازاتمی

مـین دلیـل   اناباطی وجود ندارد و ب  ه -های مدنیهای کیفری و مجازاتدضیقی میان مجازات
ها، در طول زمان ب  مجـازات اناـباطی  در   های کیفری در صالحیت دادگاهاعمال برخی مجازات

رسـد بـا لحـا  جایگـاه کمیسـیون      نظر مـی اند. در هر حال، ب صالحیت کمیسیون تبدیل شده
 عنوان بازوی کمکی، تخصصی و عملیاتی  وزارت دادگستری در مقابل  با تقلب در بازار سـرمایة ب 

 امریکا، انتقادات ساختاری چندانی مورد توج  ضرار نگرفت  است.
گذار ایرانی در فرایند رسیدگی ب  جرایم بازار سرمای ، ابتدا برای سازمان بـورس نقـش   ضانون

جهت مترتب ساختن آبـار  « شاکی»را درنظر گرفت  بود، اما اشکالی ک  در معنا کردن « شاکی»
شـاکی  »آمد آن بود ک  شاکی را یـا بایـد در معنـای    پیش میحقوضی بر آن در ضوانین موضوع  

، ک  در هر دو فـرض، آبـاری بعاـاً ناخواسـت      «شاکی عمومی»نمودیم یا ضلمداد می« خصوصی
برای « شاکی»گذار در اصالحات بعدی ضمن حفظ نقش گردید. ب  همین دلیل ضانوننمایان می

موران سازمان درنظر گرفـت؛ موضـوعی کـ     را نیز برای مأ« ضابط ضاایی»سازمان بورس، نقش 
اشکاالت جدیدی را پدید آورد: نخست اینک  سازمان بورس در مواجه  با جرایم بازار اوراق بهادار 

دار است و ازآنجـایی کـ  ضـابطان دادگسـتری تحـت      ـ ضابط ضاایی را عهدهنقش دوگانة شاکی
یض اختیارات مقام ضاایی ب  آنان نظارت مرج  ضاایی انجام وظیف  نموده، حتی در مواردی تفو

نفـ  در دعـوا و مقـام ضاـایی     مثاب  یکی از طـرفین ذی زمان شاکی ب پذیر است، نقش همامکان
« طرفـی بـی »مثاب  مرج  تعقیب دعوا در یک نهاد واحد جم  شده و امکان نقض بالقوۀ اصـل  ب 

ر مقررۀ ناظر ب  ضابط تلقی مقامات ضاایی در رسیدگی ضابل تصور است. دوم آنک  ابهام موجود د
حسـا  آوردن مـأموران   کند ک  ضـابط بـ   کردن مأموران سازمان بورس، این شائب  را ایجاد می

ک   ها؛ درحالیهم پس از انجام اضدامات از سوی آنسازمان ب  مقام ضاایی واگذار شده است، آن
م ضاـایی اضـدامات   معیار این تشخیص مشخص نیست. همدنین معلوم نیست در فرضی ک  مقا

مأموران سازمان بورس را پس از انجام، در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی ننماید، مجوز 
عهـدۀ چـ    انجام اضدامات منتج ب  صدور گزارش و یا مسئولیت ناشی از انجـام ایـن اضـدامات بـ     
ع ، امکان شخص یا نهادی خواهد بود. سوم اینک  پراکندگی مقررات در زمینة موضوع مورد مطال
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و ارزش « سـند »سازد. برای مثال از یک سو، مفهـوم عـام اصـطالح    جم  میان آنها را دشوار می
مستندات »ابباتی آن در ضانون مدنی و ضانون تجارت الکترونیک بیان شده و از سوی دیگر مفهوم 

درحـالی  مورد اشاره ضرار گرفت  است؛  بازار ضانون ششم فصل ییاجرا دستورالعملدر « و مدارک
حسـا  آوردن اسـناد اخیـر و اسـتفاده از     ب « رسمی»یا « عادی»ک  تطبیق ضواعد عام از ضبیل 

نسبت ب  آنها، ممکن است نتایجی نامتناسب با اصول حاکم بر « تردید»و « انکار»عناوینی مانند 
نسبت « ییضابط ضاا»دنبال داشت  باشد. همدنین اعمال مقررات عام بازارهای اوراق بهادار را ب 

ب  مأموران سازمان بورس ک  در این فرض ب  محض اطالع از وضـوع جـرم بایـد مراتـب را بـرای      
ک  مأموران سازمان بورس کسب تکلی  و أخذ دستورهای الزم ب  دادستان اعالم کنند؛ درحالی 

 توانند بدون اطالع دادستان، متهم را جهت أخذ توضیح دعوتموجب دستورالعمل اجرایی میب 
زمان ضابطان عام دادگستری و ضابطان خاص سازمان بورس ب  نمایند. چهارم آنک  رسیدگی هم

در نظـام  « های موازیرسیدگی»ای واحد ممکن است در عمل اشکاالتی شبی  ب  ایرادات پرونده
حقوضی امریکا ایجاد نماید ک  در این فرض مرزبندی شفافی در خصوص وظای  و تکالی  این دو 

 بط نسبت ب  یکدیگر ترسیم نشده است.گروه ضا
سازد کـ  اسـتفاده از   ب  این ترتیب اگرچ  مطالعات حقوق تطبیقی این واضعیت را نمایان می

های نهاد ناظر در کش ، تعقیب و شناسایی جرایم پیدیدۀ بازار سـرمای  و  ها و توانمندیظرفیت
هـای  راهـا در راسـتای آمـوزه   ها و اعمال برخی ضمانت اجهمدنین رسیدگی تخصصی ب  پرونده

رسد، امـا ضـوانین مـا از جهـت تعیـین نقشـی       نظر میدادرسی افتراضی و ضاازدایی ضابل دفاع ب 
متناسب با جایگاه نهاد ناظر در انجام این مأموریت نیازمند بازنگری اسـت؛ زیـرا درنظـر گـرفتن     

هـا بسـیاری از مقـررات    تنبرای نهـاد نـاظر، نـ    « ضابط»یا « شاکی»شده مانند جایگاهی تعری 
دهد، بلک  اعمال مقرراتِ نقش تفویاـی بعاـاً آبـاری    شده را تحت تأبیر ضرار میازپیش تصویب
شـود در اصـالحات ضـانونی بعـدی،     دنبال دارد. از این رو، پیشـنهاد مـی  بینی را ب غیرضابل پیش

شود، ابعاد خـاص  ت  میچناند  جایگاهی از ضبیل شاکی یا ضابط یا ... برای نهاد ناظر درنظر گرف
و ویژۀ متناظر با این جایگاه در حوزۀ تخصصی بازار سرمای  مورد توج  ضرار گیرد. برای مثال در 
فرض  شاکی یا ضابط تلقی کردن نهاد ناظر، از یک سو برخی وظای  و اختیارات هریک از شاکی 

تواند ب  نهـاد  الحاتی میعمومی یا خصوصی یا هریک از ضابطان عام و خاص عیناً یا همراه با اص
ناظر واگذار شود و از سوی دیگر برخی وظای  و اختیارات تخصصی دیگر متناسب با مالحظـات  

 حاکم بر بازار سرمای  برای آن تعری  گردد.
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