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کـــهمستحضر هـــمـــانطـــور دکــتــر آقــــای   
هستیددرزمانحاضروبااهمیتیافتنبیشتر
بورس،نیازاستدرموضوعبورسوآسیبهای
در تــا شــود کــار علمی و محتوایی ازجهت آن
ــازی کسـ ادرا گیران تصمیم ــرای ب موضوع ایــن

صحیحیانجامشود.
مورد  باید  که  موضوعاتی  از  یکی  جوانمردی:
به  که  بازار سرمایه و بورس است  توجه قرار بگیرد 
گذشته مسأله بسیار مهمی  خصوص در چند ماه 
شده است، بنابراین الزم دانستیم پژوهشی جامع 
از  ســرمــایــه  ــازار  بـ و  بـــورس  آسیب شناسی  ــاب  ب در 
جهت قانونی، حقوقی، قضایی انجام شود، اینکه 
گر  در باب قوانین چه خألهایی وجود دارد و قانون ا

نیاز به اصالح دارد اصالح شود.

آسیبشناسیقانونی

لطفًانظراتخودرادربابآسیبشناسی
قانونیبورسبفرمایید.

ــازار ســال 84 تصویب  بـ قــانــون  جــوانــمــردی:
از  جمعی  را  قــانــون  ایـــن   84 ســـال  شـــد.  مجلس 
ــورس  ب مــالــی  حـــوزه  متخصصان  و  ــان  ــوق دان ــق ح
کنید بیشتر  نوشتند، شاید شما متن قانون را نگاه 
به نظر می رسد که متن آن هم حقوقی نوشته نشده 
بلکه مثاًل مالی نوشته شده است. حاال جنبه های 
حقوقی هم دارد، منتها پایه آن مالی نوشته شده 
است. این اتفاق افتاد تا سال 77 یا 78، آن زمان 
کل  به خاطر اینکه تغییراتی بدهند و امکان تغییر 
ابزارها و  قانون نبود، مجلس قانونی به نام قانون 
کلی  نهادهای مالی جدید در اجرای سیاست های 
ابزارها و نهادهای  کرد. قانون  اصل 44 را تصویب 
کلی اصل 44،  مالی جدید در اجرای سیاست های 
را  ابداعاتی  آنجا دوباره آمد یک سری اصالحات و 
داخل این قانون انجام داد. آن قانون را شما نگاه 
ارتباط  مستقیم  طــور  بــه  مـــاده اش  ســه  دو،  کنید 
دارد با قانون بازار، مثاًل ارجاع داده به قانون بازار. 
 3 تبصره  در  آمده  حتی  حقوقی اش  بحث های  در 
کارکنان سازمان بورس را به عنوان ضابط  ماده 14 
لزوم  آن،   13 ماده  یا  است  کرده  تلقی  دادگستری 
بیان  را  بورس  مدیران  کیفری  محکومیت  فقدان 
اوراق  نــاشــران  مالی،  نهادهای  مــدیــران  می کند: 
اعضای  شامل  انتظام  خــود  تشکل های  و  بهادار 
محکومیت  فاقد  باید  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 

حرفه ای  صالحیت  از  و  بــوده  مؤثر  کیفری  قطعی 
الزم برخوردار باشند. حاال این را ببینید، موادش 

مرتبطش با موضوع زیاد است.
گذشت تا رسیدیم به تصویب قانون مجازات 
اسالمی سال 92، می دانید قانون مجازات اسالمی 
ــال 92 بـــا هــــدف حـــبـــس زدایـــی نــوشــتــه شــد.  ســ
مرحوم  آقــای  ریاست  زمــان  از  حبس زدایی  بحث 
هــاشــمــی شــاهــرودی بــر قــوه قضاییه شـــروع شــد و 
این  با  قانون هم  و  ح شد  بحث حبس زدایی مطر
کنید  نــگــاه  ــر  گ ا ــذا  ل اســـت،  ــده  ش نوشته  سیستم 
حبس،  جایگزین  مــجــازات  نهاد  مثل  نهادهایی 
به  قبیل  ایــن  از  ــواردی  مـ و  مــشــروط  آزادی  نظام 
قانون اضافه شده است، بنابراین در نقاط مختلف 
کم  را  حبس  خواسته اند  گونه ای  به  قانون،  ایــن 

کنند یا از بین ببرند.

تالقیقانونمجازاتاسالمیوقانونبازار
سرمایهدربحثمجازات

قانون  عنوان  به   92 اسالمی  مجازات  قانون 
قانون سابق  بر  قانون عام مؤخر  کمیت  کم )حا حا
پیدا  تالقی  بــورس  و  سرمایه  بــازار  قانون  با  مقدم( 
می کند. در باب این موضوع بنده مقاله ای به نام 
قانون  نوآوری های  از  بورسی  جرایم  »تأثیرپذیری 
گر  ا مــجــازات اســالمــی« داریـــم، حــاال ایــن مقاله را 
که  گفتم  دقیقًا  آنجا  در  من  نیست.  بد  بخوانید 
وقتی قانون مجازات اسالمی سال 92 تصویب شد 

چه مشکالتی برای مجازات ها به وجود آورد.
حاال می روم سر قانون بازار، فصل شش قانون 
نزدیک  منتها  نیست،  بیشتر  ماده  چهار  سه،  بازار 
اضافه  مقنن  تــوســط  جــدیــد  مجرمانه  ــر  ام  20 بــه 
ارائه  از  خــودداری  جرم  مثل  جرایمی  است.  شده 
اطالعات  از  استفاده  با  معامله  انجام  اطــالعــات، 
که  مــواردی  خیلی  و  اطالعات  دست کاری  نهانی، 
اضافه  بورسی  جرائم  عنوان  به  آمد  را  بود  مبتالبه 
کی برای سازمان  کرد. ماده 52 قانون هم شأن شا
برای  کی  قائل شدن شأن شا قائل شد. می دانید 
سازمان مورد خوبی است، چون یک سری حقوق 
که  گرفته می شود  کی در نظر  و اختیاراتی برای شا

این ها به موجب قانون آیین دادرسی است.
مــا در  بــرویــم ســر چــالــش هــا.  امــا می خواهیم 
بهادار  اوراق  بازار  قانون  با  مجازات  قانون  تطبیق 
هم  بر  قوانین  این  تأثیرات  مهم ترین  ببینیم  باید 
که   84 سال  بازار  قانون  خود  اواًل  است.  بوده  چه 


