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حالی که قانون حاضر تمام جرائم و تخلفات را در

این قانونی نبود و نیست و شرکتهایی مثل این

ً
جرائم بورسی در آن نیست .مثال وقتی که جرائم

بر نگرفته است.

شرکت ،چنین فعالیتهایی انجام میدهند.

بــورســی ،جــرم اقــتــصــادی تلقی نشوند مشمول
امــتــیــازاتــی چــون م ــرور زم ــان مـیشــونــد .البته ما

نبود قانون در برخی حوزههای بورسی

ً
مثال شرکت مثل شرکت پــدیــده شاندیز که
ً
ً
بورسی نبود ،جدیدا بورسی شده؛ قبال که بورسی

   االن هم برایش قانون نداریم؟

نظرمان این است که جرم بورس ،جرم اقتصادی

ج ــوان ــم ــردی :االن هــم ن ــداری ــم .شــمــا االن

است ،هرچند در این ماده نیامده ،اما بنده مقاله

میتوانید شرکت سهامی خاص بزنید ،سهامتان را

دیــگــری در ایــن زمینه دارم کــه مـیگــویــد جرائم
بورسی بهمثابه جرائم اقتصادی است.

نــبــود پ ــول از م ــردم جــمــع م ـیکــرد ،تــأمــیــن مالی

بفروشید مثل پدیده ...عرضم این است که قانون

میکرد؛ تأمین مالی به صــورت غیرمجاز ،قانونی

بازار نواقصی دارد (که حاال در جای خودش جای

ما نظرمان ایــن اســت که جرائم بورسی هم

ندارد .متولیاش بورس است اما چگونه میتوانیم

بحث دارد) چــه در بحثهای حقوقی و چــه در

با آنها بر خورد کنیم.

بحثهای کیفریاش ،جای بحث دارد.

جزو جرائم اقتصادی است که باید در قانون هم
ً
بیاید اما فعال نداریم .میخواهم بگویم مشکالت

  یعنی شرکت پدیده داخــل بــورس نبوده
ولی به صورت عرضه سهام تأمین مالی میکرده
است؟

  یعنی با اینکه سال  84قانون بازار اصالح
شده است این همه اشکال و خأل وجود دارد؟
جوانمردی :طبیعی هم هست ،این قانون

جوانمردی :این شرکت پذیرهنویسی سهام

سال  8۴قانون خوبی بود ،منتها االن  99هستیم،

میکرده ،میفروخته ،خرید میکرده ،پول از مردم

االن  1۵سال گذشته است .به هر حال پس از 1۵

جمع میکرد ،در صورتی که این متولی بازار سرمایه

سال نیازمند اصالحات هستیم.

کشور بورس است.

قانونگذاری در این موضع مقداری زیاد است.

س ــال  92هــم بــه هــر ح ــال در قــانــونگــذاری

این یک شرکت سهامی خاص بود که خارج

اشکال وجود داشت .ببینید جرائم اقتصادی در

از بــورس داشــت ایــن کــار را انــجــام مـ ـیداد ،بــرای

قانون مجازات در مــاده  3۶احصا شده است اما

آسیبشناسی قضایی
لزوم تأسیس شعب اختصاصی جهت رسیدگی به
جرائم بورسی
طبق مــاده  32قانون اجــرای سیاستهای
کلی اصــل  ،۴۴قــوه قضاییه مکلف شــد کــه یک
ســری شعبی را وی ــژه رسیدگی بــه جــرائــم بورسی
اختصاص دهد .به استناد این قانون بخشنامهای

