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تیر و مرداد 1399

در این قانون در ابتدا به تعریف سازمانها و نهادها

بنابراین ،با تصویب قانون مذکور در سال 84

حقوق عامه ،از اخاللگری اخاللگران ایــن حوزه

و چگونگی تشکیل نــهــادهــای مــوجــود در قانون

بسیاری از نقایص قانون رفع شد و قدمی رو به جلو

جلوگیری کند و با برهم زنندگان امنیت اقتصادی

مذکور پرداخته اســت .سپس مفاهیم ضــروری و

برداشته شد؛ اما الزم است مقنن توجه ویژهای به

مقابله کند ،زیرا آسیب به بستر اقتصادی بورس

الزم در این حوزه تعریف و تبیین شده است .پس

این حوزه کند و با پایش مستمر وقایع ،در صورت

مـیتــوانــد باعث آسیب بــه کــل نظام اقــتــصــادی و

از آن ارکان بازار اوراق بهادار و وظایف ارکان و افراد

لزوم ،دست به اصالح قوانین و مواد نا کارآمد بزند تا

از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران و بیرون رفتن

موجود در ارکــان ذکر شده است .پس از آن نیز در

بتواند از امنیت سرمایهگذاری حمایت کند و نباید

سرمایهها از این بازار شود.

این قانون ،به شرح وظایف هیئت مدیره پرداخته

به قانون مصوب سال  1384ا کتفا کند زیرا در حوزه

همچنین باید شــود با همکاری نهاد ناظر

است و شروطی را بــرای تصدی این منصب بیان

اقتصادی ،نیازمند اصالح مستمر قوانین و مقررات

بــورس ،بخش نظارت تخصصی بر فعالیتهای

کرده است.

هستیم تا کارکرد مطلوب را داشته باشیم.

بورسی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد و به
نظارت بر عملکرد و فعالیتهای بورسی بپردازد و

در ادامه ،مقنن به مختصات و اقتضائات بازار
اولیه و ثانویه اشارهکرده است و سپس به چگونگی

 .3آسیبشناسی قضایی
با توجه به بــروز جرایم اقتصادی در کشور و
اینکه جرایم بورسی نیز در حوزه جرایم اقتصادی
تعریف میشوند ض ــرورت دارد دستگاه قضایی

ممکن الــوقــوع در بــورس و بــازار سرمایه پرداخته

توجه وی ــژهای بــه ایــن حــوزه کند زیــرا مــردمــی که

کـ ــرد .و در نــهــایــت ایــنــکــه مــنــاســب اس ــت شعبه

است.

ناآ گاهانه وارد معامالت بورسی شدهاند ،موضع

تخصصی رسیدگی به جرایم بورسی نیز در دادگاه

در قــانــون س ــال  ،1345جــرایــم و مــجــازات

جرایم مجرمین قرار میگیرند و این بستر میتواند

جرایم اقتصادی ایجاد شــود و با تصدی قضات

متخلفین به صــورت مناسب ذکر نشده و تنها در

باعث تحقق جرایم کثیری شود .همچنین در ارکان

آشنا به مسایل بورسی به جرایم و تخلفات بورسی

ماده  26و  27و  28و  29و  30به جرایم کارگزاران

بــازار و سرمایه نیز امکان دارد جرایمی و تخلفاتی

رسیدگی کند .اما در حال این وضعیت مطلوب در

اشــارهکــرده بــود کــه بــا توجه بــه گسترش بــورس و

توسط نهادها حقوقی و شرکتها رخ بدهد و منافع

قوه وجود نــدارد اما عزم جدی جهت نیل به این

حضور مردم در این بازار و تغییر اقتضایات بورس،

عدهای به خطر بیفتد.

وضعیت مشاهده میشود.

حل اختالف بین کارگزاران و سایر مرتبطین حوزه
بورس با یکدیگر پرداخته است .در نهایت نیز در
فصل ششم این قانون به جرایم و مجازاتهای

ا گر این نظارت توسط قوه قضاییه که نهاد ناظر
بر اجــرای قانون است انجام شود میزان تخلفات
کاهش پیدا خواهد کرد زیرا ا گر نظارت در نهادی
وجود داشته میزان تخلفات کاهش پیدا خواهد

در قــانــون س ــال  ،1345جــرایــم و
م ـجــازات متخلفین بــه صــورت مناسب
ذک ــر ن ـشــده و تـنـهــا در مـ ــاده  26و 27
و  28و  29و  30بــه جــرایــم ک ــارگ ــزاران
اشارهکرده بود که با توجه به گسترش
بورس و حضور مردم در این بازار و تغییر
اقتضایات بورس ،این جرایم بازداندگی و
شمول مناسب را نداشت و از این جهت
خأل وجود داشت و باید اصالح میشد.
به همین جهت در قانون ســال 1384
عــاوه بــر کــارگــزاران ،جــرایــم سایر افــراد
متخلف نیز م ــورد تــوجــه و تقنین قــرار
گرفت و مقنن توانست رفتارهایی را که
نظم سرمایهگذاری را به خطر میاندازد،
جرمانگاری کند.

این جرایم بازداندگی و شمول مناسب را نداشت

بــه ایــن جهت دستگاه قضایی باید عنایت

و از ایــن جهت خــأ وج ــود داش ــت و بــایــد اصــاح

خــاصــی بــه ایــن ح ــوزه کند و نــه تنها مجرمین و

مـیشــد .بــه همین جهت در قــانــون ســال 1384

متخلفین بورسی را به ســزای عمل خــود برساند

ب ــا تــوجــه ب ــه اهــمــیــت ب ـ ــازار ســرمــایــه جهت

عــاوه بر کــارگــزاران ،جرایم سایر افــراد متخلف نیز

بلکه باید از طریق اقدامات پیشگیرانه ،از وقوع

تأمین مالی شرکتها و لــزوم به جریان انداختن

مــورد توجه و تقنین قــرار گرفت و مقنن توانست

جرایم بیشتر و ایجاد زمینه وقــوع جرم جلوگیری

سرمایههای را کــد در ب ــازار ،الزم اســت مشکالت

رفتارهایی را کــه نظم ســرمــایـهگــذاری را بــه خطر

کند.

حقوقی و قانونی و قضایی موجود در بــورس رفع

میاندازد ،جرمانگاری کند.

همچنین دادستانی نیز باید از باب احیای

نتیجهگیری

شود تا هر چه سریعتر به وضعیت مطلوب سالمت

