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پاستور

نوشته شده آن موقع هم بحث حبسزدایی و...

است که در این جرائم حبس ندهد و به مجازات

بوده ،یعنی آن موقع هم داغ بوده که به هر حال ما

جایگزین تبدیلش کند ،یعنی قاضی مکلف است
ً
به این کار در حالی قبال قاضی اختیار داشت این

نباید خیلی مجازاتها را سنگین بنویسیم.

  یعنی ای ــن ج ـلــوه ح ـب ـسزدایــی ،هــم در
قــانــون م ـجــازات اســامــی و هــم در قــانــون بــازار
وجود دارد؟
جوانمردی :بله بوده ،قانون مجازات اسالمی
ســال  92از ایــن حیث شدیدتر بــود ،منتها سال
 84هــم ب ــوده ،یعنی ایــن دیــدگــاه ب ــوده کــه باید
مجازاتها ،مجازاتهایی باشد که سبک باشد،
چون سهامداران فعالین بازار هستند ،اقتصادمان
باید بچرخد و نباید برخوردهای کیفری سنگینی

در معاونت حقوقی با پروندههای
جــرائــم بــورســی مــواجــه هستیم و باید
گ ـفــت ه ـیــچ ت ـنــاس ـبــی مـ ـی ــان ج ــرائ ــم و
مجازاتهای معین شــده وجــود نــدارد؛
یعنی برخی جرائم بورسی ،قابلیت جرم
اقتصادی بــودن را دارد و گاهی جرائم
اقتصادی کالن است ،حتی قابلیت این
را دارد که گاهی اخالل در نظام اقتصاد
کشور باشد.

با آنها داشته باشیم ،یعنی در کل گرایششان به
سمت حبسزدایی بود.

جایگزینی را انجام بدهد یا نه .لذا ما در معاونت
ً
حقوقی بــورس ،مثال دو ســال روی پیگیری یک
پــرونــده و تعقیب مجرمین کــار میکنیم ،دادگــاه
میرویم میآییم ،هزینه مادی معنوی روحی همه
چیز میکنیم ،بعد از سه سال رأی صادر میشود
یک میلیون و  800هــزار تومان جــزای نقدی! به
ً
خاطر اینکه مثال سه ماه ،شش ماه حبس میدهد
و آن هم تبدیل میشود به جــزای نقدی .خیلی
ارتــکــاب جــرائــم بــورســی ب ــرای مجرمین بهصرفه
است ،یعنی راحت شما بروید کار مجرمانهتان را
انجام دهید ،بعد یک میلیون و  800هم جزای
نقدی بدهید ،محکومیت قطعی کیفری مؤثر هم

االن مــا در معاونت حقوقی بــا پــرونــدههــای

ً
لـ ـ ــذا جـ ــرائـ ــم بـ ــورسـ ــی اص ـ ـ ــا مــحــکــومــیــت

که برایتان محسوب نمیشود .لذا این مجازاتها

جــرائــم بــورســی مــواجــه هستیم و باید گفت هیچ

کــیــفــری م ــؤث ــری مــحــســوب نــم ـیشــونــد؛ پ ــس آن

تأثیر خاصی بر مجرمین نمیگذارد مگر اینکه خیلی

تناسبی میان جرائم و مجازاتهای معین شده

محرومیتهایی که گاهی برای محکومت کیفری

فرد محترمی باشد که دادگــاه آمــدن برایش گران

وجــود نــدارد؛ یعنی برخی جرائم بورسی ،قابلیت

مؤثر قائل بودیم هم بیاثر شد.

تمام شود که البته این باز هم یک حسن است،

ج ــرم اقــتــصــادی بـ ــودن را دارد و گــاهــی جــرائــم

از آنط ــرف هــم نــظــامــات جــدیــد آم ــد ،نظام

زیــرا جرائم بورسی ،جرائم یقهسفیدی هستند،

اقتصادی کــان اســت ،حتی قابلیت ایــن را دارد

جایگزین حبس ،نظام نیمهآزادی ،نظام آزادی

آنهایی که انجام آن را انجام میدهند ،باز هم اثر

که گاهی اخالل در نظام اقتصاد کشور باشد .البته

مــشــروع و تعلیق و تــعــویــق مــجــازات و ...البته
ً
بعضیها قبال بــود ،امــا ایــن م ــوارد در ایــن قانون

همین دادگــاه رفتن برای فرد بیشتر است تا خود

است .شما بروید ماده  49را ببینید مجازاتش در
نهایت سه تا شش ماه حبس است ،مجازات ماده
ً
 46را ببینید ،نهایتا تــا یــک ســال حبس اســت.

بیشتر شد .اینها که آمد تأثیر مجازاتها را تحت
ً
تأثیر قــرار داد .دیگر اصــا نــیــازی نیست شما به

است تا آن یک میلیون و  800را بپردازد.

قانون وصول برخی درآمدهای دولت مراجعه کنید

حــاال ایـنهــا را تطبیق دهید بــا قــانــون مــجــازات.

بلکه االن بر اساس مجازاتهای جایگزین (مواد

عدم تناسب جرائم و مجازاتها در جرائم
بورسی

قبل از اینکه قانون مجازات تصویب شود امکان

 64تا  87قانون مجازات اسالمی  )92قاضی مکلف

پس این یکی از مشکالت سیستم قانونی ما

نمیخواهم بگویم همه جرائم بورس در یک سطح

مجازات ،همین که بیاید دادگاه برایش سنگینتر

حکم دادن حبس بود ،هرچند آن موقع هم قبل

این است که االن سیستم قانونی ما به گونهای

از تصویب قانون مجازات اسالمی  92به استناد

است که به خصوص بعد از  ،92جرائم و مجازات

قــانــون وص ــول بــرخــی از درآم ــده ــای دول ــت ،این
مجازات حبس هم به جزای نقدی تبدیل میشد.
ً
یعنی مثال قاضی میگفت به استناد قانون بازار ،به
جزای نقدی حکم میکرد ،ولی به استناد قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت ،مجازات حبس
بــه جــزای نقدی تبدیل مـیشــد .همچنین این
جرائم قبل از  92محکومیت کیفری مؤثر محسوب
مـیشــد ،امــا ســال  92چــه اتفاقی افــتــاد .در این
قانون همان محکومیت کم که دارای محکومیت
کیفری مؤثر بود هم دیگر شامل این قاعده نبود .به
خاطر اینکه ماده  25قانون مجازات اسالمی تنها

خیلی ارتکاب جرائم بورسی برای
مجرمین بهصرفه اســت ،یعنی راحــت
شما بــرویــد کــار مجرمانهتان را انجام
دهید ،بعد یک میلیون و  800هم جزای
نقدی بدهید ،محکومیت قطعی کیفری
مؤثر هم که برایتان محسوب نمیشود.
ل ــذا ای ــن مــج ــازاته ــا تــأث ـیــر خــاصــی بر
مجرمین نمیگذارد مگر اینکه خیلی فرد
محترمی باشد که دادگــاه آمــدن برایش
گران تمام شود.

تناسب نداشتند که هیچ ،نهادهای جدید هم
به موجب قانون مجازات اسالمی سال  ،92فضا
را بدتر کرد .بنابراین این مجازاتها دیگر تأثیری
ندارند ،بنابراین مجلس ،قوه قضاییه ،اینطرف
آنطــرف به این فکر افتادند که قانون بــازار تغییر
کند .ما سال قبل یا دو سال قبل هم این موضوع
را به وزارت اقتصاد اطالع دادیم .الیحه پیشنهادی
قانون بازار جدید را هم به مجلس تقدیم کردهایم
منتها ایــن الیحه هنوز به جایی نرسیده است.
آنجا ما اصــاح مقرراتمان را دادیــم ،مجازاتها را
ً
متناسب کــردیــم مثال درجـ ـهاش را بــاالتــر بردیم،

بــرای جرائم خــاص سنگین ،محکومیت کیفری

بعضی را کردیم درجــه چهار و پنج ،مجازاتها و

مؤثر در نظر گرفته بود.

جرمانگاریهای جدید را پیشبینی کــردیــم .در

