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نوشته شده آن موقع هم بحث حبس زدایی و... 
که به هر حال ما  بوده، یعنی آن موقع هم داغ بوده 

نباید خیلی مجازات ها را سنگین بنویسیم.

ایـــنجــلــوهحــبــسزدایــی،هــمدر یعنی 
ــازار قــانــونمــجــازاتاســالمــیوهــمدرقــانــونب

وجوددارد؟
جوانمردی:بله بوده، قانون مجازات اسالمی 
سال  منتها  ــود،  ب شدیدتر  حیث  ایــن  از   92 ســال 
باید  کــه  بـــوده  ــاه  ــدگ ــن دی ای بـــوده، یعنی  84 هــم 
باشد،  سبک  که  باشد  مجازات هایی  مجازات ها، 
چون سهام داران فعالین بازار هستند، اقتصادمان 
سنگینی  کیفری  برخوردهای  نباید  و  بچرخد  باید 
گرایش شان به  کل  با آن ها داشته باشیم، یعنی در 

سمت حبس زدایی بود.
پــرونــده هــای  بــا  حقوقی  معاونت  در  مــا  االن 
هیچ  گفت  باید  و  هستیم  مــواجــه  بــورســی  جــرائــم 
شده  معین  مجازات های  و  جرائم  میان  تناسبی 
قابلیت  بورسی،  جرائم  برخی  یعنی  نــدارد؛  وجــود 
جــرائــم  ــاهــی  گ و  دارد  را  ــودن  ــ ب ــادی  ــص ــت اق ــرم  جـ
دارد  را  ایــن  قابلیت  حتی  اســت،  کــالن  اقتصادی 
کشور باشد. البته  گاهی اخالل در نظام اقتصاد  که 
نمی خواهم بگویم همه جرائم بورس در یک سطح 
ببینید مجازاتش در  را  بروید ماده 49  است. شما 
نهایت سه تا شش ماه حبس است، مجازات ماده 
اســت.  حبس  ســال  یــک  تــا  نهایتًا  ببینید،  را   46
مــجــازات.  قــانــون  بــا  را تطبیق دهید  ایــن هــا  حــاال 
امکان  شود  تصویب  مجازات  قانون  اینکه  از  قبل 
حکم دادن حبس بود، هرچند آن موقع هم قبل 
استناد  به   92 اسالمی  مجازات  قانون  تصویب  از 
قــانــون وصـــول بــرخــی از درآمـــدهـــای دولـــت، این 
مجازات حبس هم به جزای نقدی تبدیل می شد. 
یعنی مثاًل قاضی می گفت به استناد قانون بازار، به 
قانون  استناد  به  ولی  می کرد،  حکم  نقدی  جزای 
وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات حبس 
این  همچنین  مــی شــد.  تبدیل  نقدی  جــزای  بــه 
کیفری مؤثر محسوب  جرائم قبل از 92 محکومیت 
این  در  افــتــاد.  اتفاقی  چــه   92 ســال  امــا  مــی شــد، 
که دارای محکومیت  کم  قانون همان محکومیت 
کیفری مؤثر بود هم دیگر شامل این قاعده نبود. به 
تنها  قانون مجازات اسالمی  اینکه ماده 25  خاطر 
کیفری  محکومیت  سنگین،  خــاص  جرائم  ــرای  ب

گرفته بود. مؤثر در نظر 

ــذا جــــرائــــم بــــورســــی اصـــــــاًل مــحــکــومــیــت  ــ ــ ل
کــیــفــری مـــؤثـــری مــحــســوب نــمــی شــونــد؛ پـــس آن 
کیفری  برای محکومت  گاهی  که  محرومیت هایی 

مؤثر قائل بودیم هم بی اثر شد.
از آن طـــرف هــم نــظــامــات جــدیــد آمـــد، نظام 
آزادی  نظام  نیمه آزادی،  نظام  حبس،  جایگزین 
البته  و...  مــجــازات  تــعــویــق  و  تعلیق  و  مــشــروع 
قانون  ایــن  در  مـــوارد  ایــن  امــا  ــود،  ب قباًل  بعضی ها 
که آمد تأثیر مجازات ها را تحت  بیشتر شد. این ها 
به  شما  نیست  نــیــازی  ــاًل  اص دیگر  داد.  ــرار  ق تأثیر 
کنید  قانون وصول برخی درآمدهای دولت مراجعه 
)مواد  جایگزین  مجازات های  اساس  بر  االن  بلکه 
64 تا 87 قانون مجازات اسالمی 92( قاضی مکلف 

که در این جرائم حبس ندهد و به مجازات  است 
یعنی قاضی مکلف است  کند،  تبدیلش  جایگزین 
کار در حالی قباًل قاضی اختیار داشت این  به این 
معاونت  در  ما  لذا  نه.  یا  بدهد  انجام  را  جایگزینی 
یک  پیگیری  روی  ســال  دو  مثاًل  بــورس،  حقوقی 
ــاه  دادگ می کنیم،  کــار  مجرمین  تعقیب  و  پــرونــده 
می رویم می آییم، هزینه مادی معنوی روحی همه 
رأی صادر می شود  از سه سال  بعد  چیز می کنیم، 
به  نقدی!  جــزای  تومان  هــزار   800 و  میلیون  یک 
خاطر اینکه مثاًل سه ماه، شش ماه حبس می دهد 
خیلی  نقدی.  جــزای  به  می شود  تبدیل  هم  آن  و 
به صرفه  مجرمین  بـــرای  بــورســی  جــرائــم  ــکــاب  ارت
را  مجرمانه تان  کار  بروید  شما  راحت  یعنی  است، 
جزای  هم   800 و  میلیون  یک  بعد  دهید،  انجام 
کیفری مؤثر هم  نقدی بدهید، محکومیت قطعی 
که برایتان محسوب نمی شود. لذا این مجازات ها 
تأثیر خاصی بر مجرمین نمی گذارد مگر اینکه خیلی 
گران  برایش  آمــدن  دادگــاه  که  باشد  محترمی  فرد 
باز هم یک حسن است،  این  البته  که  تمام شود 
هستند،  یقه سفیدی  جرائم  بورسی،  جرائم  زیــرا 
که انجام آن را انجام می دهند، باز هم اثر  آن هایی 
تا خود  بیشتر است  فرد  برای  رفتن  همین دادگــاه 
که بیاید دادگاه برایش سنگین تر  مجازات، همین 

است تا آن یک میلیون و 800 را بپردازد.

درجرائم ومجازاتها تناسبجرائم عدم
بورسی

ما  قانونی  از مشکالت سیستم  یکی  این  پس 
گونه ای  به  ما  قانونی  سیستم  االن  که  است  این 
از 92، جرائم و مجازات  که به خصوص بعد  است 
هم  جدید  نهادهای  هیچ،  که  نداشتند  تناسب 
فضا   ،92 سال  اسالمی  مجازات  قانون  موجب  به 
تأثیری  دیگر  مجازات ها  این  بنابراین  کرد.  بدتر  را 
این طرف  قضاییه،  قوه  مجلس،  بنابراین  ندارند، 
تغییر  بــازار  قانون  که  افتادند  فکر  این  به  آن طــرف 
کند. ما سال قبل یا دو سال قبل هم این موضوع 
را به وزارت اقتصاد اطالع دادیم. الیحه پیشنهادی 
کرده ایم  قانون بازار جدید را هم به مجلس تقدیم 
است.  نرسیده  جایی  به  هنوز  الیحه  ایــن  منتها 
را  مجازات ها  دادیــم،  را  مقرراتمان  اصــالح  ما  آنجا 
بردیم،  بــاالتــر  را  ــه اش  درجـ مثاًل  کــردیــم  متناسب 
و  مجازات ها  پنج،  و  چهار  درجــه  کردیم  را  بعضی 
در  کــردیــم.  پیش بینی  را  جدید  جرم انگاری های 

   در معاونت حقوقی با پرونده های 
باید  و  هستیم  مــواجــه  بــورســی  جــرائــم 
ــیـــان جـــرائـــم و  ــنــاســبــی مـ گــفــت هــیــچ ت
نــدارد؛  وجــود  شــده  معین  مجازات های 
یعنی برخی جرائم بورسی، قابلیت جرم 
جرائم  گاهی  و  دارد  را  بــودن  اقتصادی 
این  قابلیت  حتی  است،  کان  اقتصادی 
گاهی اخال در نظام اقتصاد  که  را دارد 

کشور باشد. 

برای  بورسی  جرائم  ارتکاب  خیلی     
راحــت  یعنی  اســت،  به صرفه  مجرمین 
انجام  را  مجرمانه تان  کــار  بــرویــد  شما 
دهید، بعد یک میلیون و 800 هم جزای 
نقدی بدهید، محکومیت قطعی کیفری 
مؤثر هم که برایتان محسوب نمی شود. 
ــی بر  ــاص لـــذا ایـــن مـــجـــازات هـــا تــأثــیــر خ
مجرمین نمی گذارد مگر اینکه خیلی فرد 
برایش  آمــدن  دادگــاه  که  باشد  محترمی 

گران تمام شود. 


