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شماره اول

پاستور

تیر و مرداد 1399

را آقای هاشمیشاهرودی ابالغ کردند .در آن زمان

گاهی هم پروندهها پخش میشود ،چون شعبه
ً
تخصصی مــثــا مـیگــویــد ایــن را ا گــر وقــت نــداریــد

میشد و پیرو آن دستورالعمل مجتمع اقتصادی

بدهید به آن .مـیرود یک شعبه دیگر ،آن شعبه

هــم کــه نــوشــتــه ش ــد .جــرائــم بــورســی در آن ذکــر

تا بیاید مفاهیم بازار بورس را متوجه شود زمانبر

شــده بــود ،االن هم مجتمع اقتصادی جدید که

است و امکانش نیست .لذا چون شعب اختصاصی

تشکیالتش عــوض شــده اســت ،دادگ ــاه و دادســرا

وجود ندارند مشکالت ما دوچندان شده است.

به جرائم بورسی در مجتمع اقتصادی رسیدگی

در کنار هم مستقر شدهاند ،آقای مسعودیمقام،
رئــیــس آن هستند .ب ــرای ایــن هــم دستورالعمل

  پ ــس اص ـل ـیتــریــن مـ ــورد ایـ ــن اسـ ــت که

جــدیــدی نوشتهاند کــه اینجا هــم جــرائــم بورسی

شعبات باید اختصاصی شوند به جای شعبات

باید داخل مجتمع اقتصادی رسیدگی شود و یکی

تخصصی؟

از دالیلی که ما میگویم جرائم ،جرائم اقتصادی

ج ــوان ــم ــردی :بــلــه و ای ــن ه ــم در  4مرحله

هستند همین است .رویه قضایی ،جرائم بورسی

بــایــد بــاشــد :بــازپــرســی ،دادسـ ــرا ،دادگ ــاه ب ــدوی و

را به عنوان جرائم اقتصادی محسوب میکند و

تجدیدنظر .اینها نیازمند ایــن اســت که شعب

مجتمع رسیدگی بــه جــرائــم اقتصادی بــه جرائم

اخــتــصــاصــی یــا حــداقــل ا گ ــر نــمـیخــواهــنــد شعب

بورسی رسیدگی میکند ،هرچند مجازات جرائم

اختصاصی بــاشــد (چ ــون شعب اختصاصی یک

بورسی کم است.

سری محدودیتهایی دارد ،یعنی شعبه فقط باید

قانون گفته است برای رسیدگی برای جرائم

به این جرائم رسیدگی کند) باید شعب تخصصی

بــورســی بــه ص ــورت اخــتــصــاصــی شعبی را تعیین

اینگونه باشد که فقط این شعبه به جرائم بورسی

کنید .اختصاص با تخصص فــرق میکند ،شعب

رسیدگی کند.

تخصصی یعنی اینکه اصــل بر ایــن اســت که شما
همه پروندهها را میتوانید در آن رسیدگی کنید

  بنابراین راهحل چیست؟

البته با تمرکز بیشتر بر روی یک نوع جرائم ،ولی

جـ ــوان ـ ـمـ ــردی :راهح ـ ـ ــل آن ایـ ــجـ ــاد شــعــب

در شــعــب اخــتــصــاصــی ،تنها بــه یــک ن ــوع جــرائــم

اختصاصی اســت یــا تشکیل هیئت حــل اختالف

رسیدگی میشود .این قانون گفته اختصاصی .ما

داخل خود بورس .پیشنهاد اصلیمان این است
ً
که اصال شعب اختصاصی برای خود بورس تشکیل

هم شما بگویید تعداد پروندهها در حدی نیست
ً
که شعب اختصاصی نیاز داشته باشد ،اما واقعا

شود که هم پروندههای حقوقی را رسیدگی کند هم

االن شعب اختصاصی بورسی نداریم ،حاال شاید

اینطور نیست ،میزان پروندههایمان باالست و

پروندههای کیفری را .حاال این مقداری کار دارد،
این خیلی خام است ،اما جای کار روی آن دارد.

لــزوم تغییر نگرش در بــاب ادلــه اثبات در جرائم
بورسی
نکته دیگر اینکه ما االن یکی از ایراداتی که
داری ــم بــرای عــدم اثــبــات جــرایـممــان اســت .یعنی
اینکه قضات مــا قضات سنتی هستند ،هرچند
اختصاصی هم باشند و بــازار سرمایه و بــورس را
خوب فهمیده باشند .ادله قابل اثبات کالسیک
اســت ،در مــورد این باید در جایی بحث شود که
به نظر من قابلیت این را دارد که از باب فقه پویا
آن را تحلیل کنند .ما اینجا به صورت سیستمی
معامالت را میبینیم ،میبینیم که فــردی دارد
دس ـتکــاری مـیکــنــد ،در آن واح ــد نــظــارت یــا آن
بازویی که دستگاه اجرایی سازمان بــورس است
این تخلف ثبت میشود .حال ما باید این تخلف
را به صورت حقوقی به قاضی انتقال دهیم و اینکه
آن قاضی موضوع را متوجه بشود و تشخیص دهد
ً
که این واقعا جرم اتفاق افتاده ،آنجا قضیه سخت
مـیشــود .گاهی یعنی بــه نتیجه نمیرسید .لذا
قاضی باید قاضیای باشد که ادله اثبات را فراتر از
اینها ببیند .البته نمیخواهم بگویم فراقانونی،
نه .بنابراین با ادله قدیمی اثبات جرم مانند اقرار
و بینه و اینها ،در جرائم بورسی نمیتوانید جرم
اثبات کنید ،نه خود طرف اقرار میکند ،نه شاهد
داریـ ــد ،سیستم بــایــد جــرم را سیستم معامالت
بورس اثبات کند.

پروندههای بورسی در کنار بقیه پروندهها رسیدگی
میشود.

   ق ـضــات ای ــن دادگـ ـ ــاه تـخـصـصــی فعلی،
تخصص کافی را برای رسیدگی به جرائم بورسی
دارند؟
جوانمردی :قضاتشان پروندههای بورسی
زیــادی را رسیدگی کردهاند و قضات آموزشدیده
ً
هستند و واقعا متخصصاند.

  یعنی میخواهم بگویم آن مقصودی که

برای این هم دستورالعمل جدیدی
نوشتهاند که اینجا هم جرائم بورسی
باید داخــل مجتمع اقتصادی رسیدگی
شــود و یکی از دالی ـلــی کــه مــا میگویم
جرائم ،جرائم اقتصادی هستند همین
است .رویه قضایی ،جرائم بورسی را به
عنوان جرائم اقتصادی محسوب میکند
و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی
یکـنــد،
بــه جــرائــم بــورســی رس ـیــدگــی مـ 
هرچند مجازات جرائم بورسی کم است.

   یـعـنــی ش ـمــا م ـیفــرمــای ـیــد ک ــه ای ــن فضا
بــایــد م ـقــداری سیستمیتر بــاشــد و قـضــات ما
استعالمات از سیستم معامالت را بــرای خود
حجت نمیدانند؟
جوانمردی :گاهی از این رویهها وجود دارد
ً
ولــی در م ــوارد بسیاری واقــعــا نظر همکاران مــا را
به عنوان نظر کارشناسی قبول میکنند ،اما این
رویه نیازمند تقویت است .در این باب تبصره 3
ماده  1۴قانون پنجم توسعه برای کارکنان بورس،
شأن ضابط داده و گفته است گزارش کارشناسان

شما میخواهید شعب اختصاصی حاصل شود

س ــازم ــان ،م ـیتــوانــد ب ــه ع ــن ــوان گ ـ ــزارش ضــابــط

در شعب تخصصی حاصل نمیشود.

دادگستری تلقی شود.

جوانمردی :تا حدودی حاصل میشود ،اما
زمانبر است و موجب اطاله دادرســی میشود و

  آن را هــم گفته «در شــأن» یعنی آن هم

