پاستور
قطعی نیست؟
جوانمردی :گفته است قوه قضاییه میتواند
گزارش سازمان را به عنوان گزارش تلقی نماید که
ً
اتفاقا خیلی از شعبهها این کار را میکنند و اعتماد

جوانمردی :بانک مرکزی اســت .حسابها
دست بانک مرکزی است.

   یـعـنــی مـخــاطــب ای ــن سـخـنــانـتــان بانک

حال اینطور نتوانستیم در پروندههایمان به نتیجه
برسیم ،این هم مشکالت ماست.

  ایـ ــن دیــگ ــر خ ـی ـلــی ط ــوال ن ــی شـ ــد؛ ب ــرود

من این است که در کل چون ما االن نظام حقوقی
ً
سنتی رشــد پــیــدا کــردیــم ،لــذا قطعا بــایــد قاضی

ج ــوان ــم ــردی :ن ــه مــخــاطــب ســخــنــمــان که

دادستانی ،بــرود بانک مرکزی ،بــرود بانکها،
ً
بانکها برود مثال کدام شعب!...

تنها بانک مــرکــزی نیست بلکه مــن دارم در کل

جوانمردی :باز ا گر جواب دهند ،ندهند ،یک

تخصصی و اختصاصی باشد و این جرائم با اقرار و

مشکالتمان را االن میگویم.

دارنــد ،یعنی از آن بابتش مشکلی نداریم .حرف

مرکزی است؟
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بینه و ...قابل اثبات نیست .شما باید به گونهای
دیگر این جرائم را دنبال کشف و اثباتش باشید،
حاال سر این هم بحث مفصل است.

حساب داشته باشد ،نداشته باشد حاال اینها
مشکالت اجرایی است که شما ا گر وارد شوید .ما

  یعنی منظورم این است که ا گر بخواهیم
بــرای حل ایــن مشکل راهحــل بدهیم باید چه

االن اینها را با گوشت و پوست و استخوانمان
داریم درک میکنیم.

اتفاقی بیفتد؟

دسترسیهای محدود سازمان بــورس به حساب
مـعــامـلـهکــنـنــدگــان جــهــت رســیــدگــی بــه تخلفات
احتمالی
ی ــک مــشــکــل دی ــگ ــر در ایـ ــن ح ـ ــوزه ایــنــکــه،
درس ــت اســت کــه ســامــانــه مــعــامــات را داری ــم اما
دسترسیهای ما به حساب سهامداران محدود
است .برای مثال یک نفر ،در حال اداره کدهای
معامالتی زی ــادی اســت و در حــال انــجــام تخلف
با آن کدهای معامالتی اســت .جــرم دارد به نام
ً
تعداد زیــادی میخورد که اصــا اینها خودشان
ً
اطالعی دقیقی از جزییات امور ندارند .مثال یکی
از آنهــا پیرزن اســت ،یکی پیرمرد اســت ،یکی از
ً
آنها بچه دبیرستانی است ،مثال شما ادارهکننده
آن کدها هستید ،کدهای سهامداری آنها دست
شماست .شما پشت پرده هستید ،خب ما این را
نمیتوانیم کشف کنیم ،مگر اینکه حساب بانکی
داشته باشیم که ببینیم پول از کجا تأمین شده،
یــا دسترسی بــه وکــالـتنــامـهاش را داشــتــه باشیم
ولــی ایــن دسترسی نــداریــم ،ب ــرای همین اثبات
ً
جرم سخت میشود .من میبینم مثال یک بچه
دبیرستانی دارد دس ـتکــاری مـیکــنــد ،آنطــرف
ً
مثال پیرزن  80ساله دارد دستکاری میکند ،بعد
میگویید خب اینها که توانایی چنین عملی را
ندارند بخواهند این کار را انجام دهند .چه کسی
ً
واقــعــا دارد جــرم انــجــام مـیدهــد ،اثباتش سخت
میشود .لذا دسترسیهای ما هم محدود است،
همین باعث ایــن میشود که ما نتوانیم درست
جرائم را اثبات کنیم.
  االن چه کسی متولی اصالح رویه مذکور
است؟

جوانمردی :راهحلش این است که بر اساس

  سیری که من میبینم به نظرم یک ماه

یــک قانونی ،دسترسی بــه حسابهای بانکی و

طول میکشد ،یا بیشتر...

وکالتنامههای بــورســی در اختیار ســازمــان قــرار

ج ــوان ــم ــردی :ی ــک ــی ،دو ،س ــه سـ ــال طــول
ً
میکشد! تا شما بخواهید مثال جرم دو سه سال
ً
پیش را گزارش کنید اصال دیگر بازدارندگی الزم را

طــوالنــی اس ــت .ط ــوری اس ــت کــه در ابــتــدا مــا در

نخواهد داشت.

بگیرد.
االن ای ــن روی ــه هــســت ام ــا بــســیــار زمــانبــر و
راســتــای مــاده  19قــانــون ب ــازار باید بــه دادستانی

در نهایت اینکه الیــحــه اص ــاح قــانــون بــازار

نامه بزنیم ،سپس دادستان به بانک مرکزی اعالم

جدید االن دست مجلس است ،به هر حال مجمع

کند که این اطالعات در اختیار سازمان قرار دهد

تشخیص میتواند کمک کند که ایــن را تسریع
ً
کند ،قانونی که مثال دو ســال پیش نوشته شده
ً
االن بیاید به جریان بیفتد ،واقعا مراحل تصویبش

به شعبه مربوطه که فرد در آن حساب بانکی دارد

را طی کند.

و سپس بانک مرکزی به بانک عامل مربوطه که
حساب فرد در آن است نامه بزند و سپس آن بانک
نامه بزند تا اطالعات در اختیار سازمان قرار گیرد.
ایــن رونــد مشکلزا اســت ،یعنی در عمل ما تا به

  جناب آقای دکتر ،نظرتان در باب تأسیس
رشته حقوق بورس چیست؟
ً
جوانمردی :قطعا نیاز است ،این مباحث که

یک مشکل دیگر در این حوزه اینکه،
درس ــت اس ــت کــه ســامــانــه مـعــامــات را
دار یــم امــا دسترسیهای ما به حساب
س ـهــامداران مـحــدود اســت .بــرای مثال
یک نفر ،در حال اداره کدهای معامالتی
ز یــادی است و در حال انجام تخلف با
آن کدهای معامالتی اســت .جــرم دارد
ً
به نام تعداد ز یــادی میخورد که اصال
ایــنه ــا خ ــودش ــان اط ــاع ــی دق ـی ـقــی از
جزییات امور ندارند.

به هر حال از لحاظ علمی خیلی جای کار دارد،
ً
اصال کسی را نداریم در باب حقوق بورس قلم بزند
یا ا گر داریم خیلی اهل قلم نیستند.

ضرورت قانوننویسی بر اساس مشکالت واقعی
ا گ ــر شــمــا از بــیــرون و ب ــدون در نــظــر گرفتن
مشکالت بخواهید ب ــرای ب ــازار ســرمــایــه و بــورس
قانونگذاری کنید ،فایده چندانی نخواهد داشت
و مشکلی را حــل نــخــواهــد ک ــرد .چ ــون ا گ ــر شما
اســتــاد دانــشــگــاه ،اقــتــصــاددان ،وکیل هــم باشید
ولــی در بــورس کــار نکنید و دغدغههای متولیان
ب ــورس را درک نکنید ،مــتــوجــه نــشــویــد کــه باید
چه قانونی بنویسید ،با قــانــونگــذاری کمکی به
اصالح این روندها نمیشود (البته این را به نظرم
قانوننویسهای ما به نتیجه رسیدند).

