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که قانون حاضر تمام جرائم و تخلفات را در  حالی 
بر نگرفته است.

نبودقانوندربرخیحوزههایبورسی
که  شاندیز  پــدیــده  شرکت  مثل  شرکت  مثاًل 
که بورسی  بورسی نبود، جدیدًا بورسی شده؛ قباًل 
نــبــود پـــول از مـــردم جــمــع مــی کــرد، تــأمــیــن مالی 
قانونی  غیرمجاز،  صــورت  به  مالی  تأمین  می کرد؛ 
ندارد. متولی اش بورس است اما چگونه می توانیم 

کنیم. با آن ها بر خورد 

نبوده بــورس داخــل پدیده شرکت یعنی  
ولیبهصورتعرضهسهامتأمینمالیمیکرده

است؟
سهام  پذیره نویسی  شرکت  این  جوانمردی:
می کرده، می فروخته، خرید می کرده، پول از مردم 
که این متولی بازار سرمایه  جمع می کرد، در صورتی 

کشور بورس است.
ج  که خار بود  این یک شرکت سهامی خاص 
ــی داد، بــرای  کــار را انــجــام مـ ــت ایــن  ــورس داش از ب

این قانونی نبود و نیست و شرکت هایی مثل این 
شرکت، چنین فعالیت هایی انجام می دهند.

االنهمبرایشقانوننداریم؟
االن  ــداریـــم. شــمــا  نـ هــم  االن  جـــوانـــمـــردی:
می توانید شرکت سهامی خاص بزنید، سهامتان را 
که قانون  بفروشید مثل پدیده... عرضم این است 
بازار نواقصی دارد )که حاال در جای خودش جای 
در  چــه  و  حقوقی  بحث های  در  چــه  دارد(  بحث 

کیفری اش، جای بحث دارد. بحث های 

یعنیبااینکهسال84قانونبازاراصالح
شدهاستاینهمهاشکالوخألوجوددارد؟

قانون  این  هست،  هم  طبیعی  جوانمردی:
سال 84 قانون خوبی بود، منتها االن 99 هستیم، 
گذشته است. به هر حال پس از 15  االن 15 سال 

سال نیازمند اصالحات هستیم.
ــذاری  ــون گ ــان ــه هــر حـــال در ق ســـال 92 هــم ب
در  اقتصادی  جرائم  ببینید  داشت.  وجود  اشکال 
اما  است  شده  احصا   36 مــاده  در  مجازات  قانون 

که جرائم  وقتی  مثاًل  نیست.  آن  در  بورسی  جرائم 
مشمول  نشوند  تلقی  اقــتــصــادی  جــرم  ــی،  ــورس ب
البته ما  امــتــیــازاتــی چــون مـــرور زمـــان مــی شــونــد. 
که جرم بورس، جرم اقتصادی  نظرمان این است 
است، هرچند در این ماده نیامده، اما بنده مقاله 
جرائم  مــی گــویــد  کــه  دارم  زمینه  ایــن  در  دیــگــری 

بورسی به مثابه جرائم اقتصادی است.
هم  بورسی  جرائم  که  اســت  ایــن  نظرمان  ما 
هم  قانون  در  باید  که  است  اقتصادی  جرائم  جزو 
مشکالت  بگویم  می خواهم  نداریم.  فعاًل  اما  بیاید 

قانون گذاری در این موضع مقداری زیاد است.

آسیبشناسیقضایی
لزومتأسیسشعباختصاصیجهترسیدگیبه

جرائمبورسی
سیاست های  اجــرای  قانون   32 مــاده  طبق 
یک  کــه  شــد  مکلف  قضاییه  ــوه  ق  ،44 اصــل  کلی 
بورسی  جــرائــم  بــه  رسیدگی  ویـــژه  را  شعبی  ســری 
اختصاص دهد. به استناد این قانون بخشنامه ای 


