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Abstract 

 

Today, one of the most important concerns of governments is the provision and supply of 

people's public needs, because failure to provide these needs can cause irreparable 

damage to the safety of society and people's trust. On the other hand, although this sector 

of the economy is mainly monitored strictly by governments, due to the high financial 

turnover in these economic sectors, traders have been very greedy for this sector. This has 

led some to disrupt the distribution of public necessities by abusing legal loopholes. But 

the main question that the current research seeks to answer with the analytical-descriptive 

method and using library sources is whether it is possible to consider the crimes of 

disruption in distribution as a type of crime of disruption in the economic system? The 

findings of the present study indicate that the main examples of disruption in the 

distribution system, which include the crimes of overselling, monopoly and unauthorized 

sale of technical equipment and raw materials, since they target the economic system of 

the country, if they are widely If they happen, they will definitely be among the examples 

of disruption in the economic system. Because these crimes in their broad form can be 

done mainly in an organized way, and due to the fact that complex methods are used in 

these crimes, they are rarely discovered, and the ultimate motivation of all these crimes 

is economic and wealth accumulation. Also, these crimes are part of the credit crimes that 

can be changed according to time and place, and finally, when these crimes can be 

criminalized as a disruption in the economic system, if they are done in a big way. 

 

Key words: economic crimes, disruption in the economic system, disruption in the 

distribution of public goods, material element 
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 چکیده

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها، تهیه و تامین مایحتاج عمومی افراد استت، زیرا عد  تامین این مایحتاج، 

صاد اگرچه  سوی دیگر این بخش از اقت سازد. از  می تواند خسارات جبران پذیری به امینت جامعه و اعتماد مرد  وارد 

می گیرد، اما با توجه به گردش مالی باال در این بخش های  عمدتاً توستتتو دولت ها مورد نتارت ستتتختگیرانه قرار

اقتصتتادی، ستتوداگران چمتتف اما فراوانی به این بخش دادتتته اند. همین امر من ر به هن گردیده استتت  ه برخی با 

ض صلی  ه پژوهش حا سوال ا ستفاده از خالء های قانونی اقدا  به اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی  نند. اما  ر سوا

توصیفی و با استفاده از منابا  تابخانه ای به دنبال پاسخگویی به هن بده است این است  ه هیا می توان  -با دیوه تحلیل

جرائف اخالل در امر توزیا را نوعی از جرائف اخالل در نتا  اقتصادی دانست؟ یافته های پزهش حاضر بیانگر هن است 

سی اخالل در نتا  توزیا  ه ه  سا صادیق ا دی، انحصار و فروش غیر م از ت هیزات فنی و دامل  م جرائف گران فرو

صورت  سترده  صورت گ صورتی  ه به  مور را مورد هدف قرار می دهند، در  صادی   مواد اولیه، از هن ا  ه نتا  اقت

دتاً به گیرند حتماً از جمله مصتتادیق اخالل در نتا  اقتصتتادی خواهند بود. زیرا این رائف در دتتکل گستتترده خود، عم

صورت سازمانی یافته قابل ان ا  هستند، و با توجه به هنکه در این جرائف از روش های پیچیده استفاده می دود،  متر 

ست، همچنین این جرائف جزئی از  صادی و مال اندوزی ا دوند، همچنین انگیزه نهایی تمامی این جرائف، اقت  مف می 

مکان تغییر پذیرند و نهایت هنکه زمانی می توان این جرائف را به عنوان  جرائف اعتباری هستتتتند  ه با توجه به زمان و

 اخلل در نتا  اقتصادی جر  انگاری نمود  ه به دیوه  الن صورت گیرند.

 

 جرائف اقتصادی، اخالل در نتا  اقتصادی، اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی, عنصر مادی  لمات  لیدی:
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 مقدمه

صادی  صلی ترین دغدغه های دولت ها تامین مایحتاج عمومی مرد  و جلوگیری از اخالل در نتا  اقت امروزه یکی از ا

متر  صادرات، ارز، امور بانکی، بازار اال و ... بی صادی بخش های مختلفی همچون  ست. در زمینه اخالل در نتا  اقت ا

سا صاد  ه باز زندگی تمامی افراد مورد توجه قانون نوی صلی ترین بخش از اقت ست، امادر واقا ا ن و حقوقدانان بوده ا

جامعه در ارتباط است، مایحتاج عمومی است. مایحتاج عمومی دامل هرگونه  االیی است  ه مرد  در زندگی روزمره 

سترس ستفاده می  نند. این  اال اگرچه عموماً در د ستند، اما نبودِ این  االها در بازار می  خود و برای ارتزاق از هن ا ه

امنیتی را برای حا میت ای اد نماید. بر این اساس رسیدگی به این جرائف و بررسی هن دارای  -تواند ممکالت اقتصادی

 اهمیت فراوانی خواهد بود.

توجه به دناخت پایه  در این زمینه اولین سوال هن است  ه اصوالً جرائف اقتصادی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ با

های جرائف اقتصتتتادی می توان به این نتی ه دستتتت یافت  ه هیا اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی را می توان به 

عنوان جرمی اقتصادی مورد بازخواست قرار داد؟ این مسئله از هن رو دارای اهمیت است  ه در صورتی  ه این جرائف 

سوب گردد، ر صادی مح سبت به هن ها مورد جزء جرائف اقت سختگیری ن صورت افتراقی و  سیدگی به این جرائف به 

 اقتصتتتادی نتا  در اخاللگران م ازات قانون یک ماده «ب» بند موجب به گذارقانون حمایت قانونگذار خواهد بود.

 ه  است گرفته نتر در ان برای را مصادیقی و نموده عمومی مایحتاج توزیا امر در اخالل انگاری جر  به اقدا   مور،

 در این پژوهش تالش خواهد دد تا این موارد مورد بررسی قرار گیرند.

 تعریف جر  اقتصادی-1

صاد را تعریف نمود.  صادی ابتدا باید اقت صاد در لغت به معنابری مطالعه جر  اقت  ردن،  یانه رویانه راه رفتن، میم یاقت

سا م یانه رویبه اندازه خرج  ردن، م سا ست ) یانه رویدر دخل و خرج و ا  ی. در معنا(178: 1384عمید، در هر  ار ا

 ه مورد قبول و  یف واحد و جامعیتا نون تعر یان دتتده استتت ولیب یهای گوناگونفیاقتصتتاد تعر یبرا یاصتتطالح

دد ارائه نگردیپذ صاد با صاددانان و پژوهمگران علف اقت ست. تعاریرش همه اقت صطالحیده ا دور  یلغو یز معناا یف ا

چه در سطح خرد و چه  -ا و مصرف ید، توزیح در تولیرفتار صح ین است  ه اقتصاد چگونگیست و اتفاق نتر بر این

سطح  الن  ست، از ا -در  دته اند  ه ین رو، بیا س»ان دا صاد علف مربوط به برر صرف ید، توزیتول یچگونگ یاقت ا و م

د بر یبا تأ  یبرخ (20: 1394دولتماهی،  محتمف«)تهاست.ین گونه فعالیج اینتا ین علف مربوط به بررسی االها و هف چن

صاد را افزا سته اند ییش  ارایمحدودیت منابا، اقت سون می ،دان ساموئل ست از معامله »د: یگوچندان  ه  صاد عبارت اقت

ستفاده محدود ین منابا محدودینحوه انتخاب افراد و جامعه از ب سهیمنتور تولدارند به  ی ه امکان ا الت متفاوت ید ت

صرف حال  یا برایو توز سیمختلف هز ین علف، الگوهاینده. ایا هیم صاص منابا برر سود را در نحوه اخت می ینه و 

سون، «) ند. صاد نوع»گر یف دیدر تعر (60: 1350ساموئل س یعلف اقت س یمطالعه و برر ست  ه به و توان از له هن مییا

ا و مصتترف در واقا یازهای نامحدود حدا ثر استتتفاده را به عمل هورد. البته توزین نیتأم یاب و محدود برایمنابا  م

 (34: 1386دادگر و رحمانی، )«موضوع علف اقتصاد هستند. یاصل یمحورها

صوص جرا صادیدر خ ست  ه البته هیتعار یف اقت دده ا سابقه  .ستیق و  امل نیک دقیچ یفی چند ارائه  با توجه به 

ضوع جر  اق صادمو ست، برخ یو ت ار یف بازرگانیجرا ی ه در ابتدا بر مبنا یت سندگان جر  یاز نو یدکل گرفته ا

صاد سته  یکیرا  یو ت ار یاقت دامل یکی میاغماض  یا حداقل با اند یدان سله اعمال غیدانند و هن را  سل رقانونی یک 

دگاه ین مبنا از دیند. بر همینماف مییتعر ابدیارتکاب می ی ه در امر ت ارت به خاار به دستتت هوردن منافا اقتصتتاد
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صادیجرا» (34: 1384فراهانی، کال از جر  )یف رادیتعر دامل نقض قانون  یمربوط به جرمها یف اقت صاحبان قدرت 

، نقض قانون  ار،  الهبرداری یمنی در صتتنعت، هلودگیبهدادتتت و ا یر نا افیستتت، تدابیو زیب محیدتتر تها، تخر

ست و البته  صاد یها جر )تقلب( ا دامل  الهبردار یاقت سطح پایفاقدان قدرت  ستی ین و نقض مقررات بهزییهای 

ن صورت  ه چنانچه از یبه ا ،ف توجه دده استین جرایف، به مرتکبان این تعریدر ا (67: 1383وایت و هینز، )«است.

صادیصاحبان قدرت ارتکاب  یسو سوب می یابد جر  اقت صورت از یر ایدود، در غمح ابانی به یف خیجمله جران 

 د.یهحساب می

صادیای جراعده سفیف یرا مترادف با جرا یف اقت سفیف یدانند. جرایدها میقه  ساترلند و در یدها  ه اولیقه  سو  ن بار تو

دد مبیقه هبیف یبرابر جرا ستهیها مطرح  سو افراد زیف غیای از جران د ست  ه تو من ا دیر خ  ه از ابقه  یرک و باهو

 - یانگر فستتاد مالیف  ه البته نماین تعریابد. ایدات مادی ارتکاب میی ستتب منافا و عا یاع هستتتند برااجتم یباال

 یت اجتماعیا موقعیر ی، قدرت و یاز ز یو به لحاظ برخوردار یاجتماع یاستتتت معموال توستتتو ابقات باال 1یادار

جامعه ارتکاب  یبه چنگ هوردن منابا اقتصاد یدود  ه در راستامی مییاری از جرایرد، دامل بسیگخاص صورت می

 .(Garner, 1999: 339دود )ا مصرف را سبب مییا یا توزید یابد و اختالل در نتا  تولیمی

 ونددیوع بپ، به وقیا مصتتترف اقتصتتتادیا ید، توزیه نتا  تولیدانند  ه علیمی میرا جرا یف اقتصتتتادیگر جرایای دعده

سب منافا ماد یرقانونی  ه برایهای غتیفعال یصورت، تمامن ی. در ا(150: 1373 می انی، ) رد و در یصورت گ ی 

 است. یاقتصاد ید جرمی اد اختالل نمایا مصرف ایا ید، توزیعی تولیروند اب

ف یز جراامنتور »ن دتتده اند: یین دتترح تبیف بدین جرایبه عمل همده استتت ا یف اقتصتتادیگری  ه از جرایف دیدر تعر

صاد ست  ه عل میی، جرایاقت سیا صادیه  ست اقت صادیدولت و برنامه ر یا صورت می یزی اقت ن یه ارد. از جملیگهن 

مالیف ارزی، جرایف گمر یتوان جراف مییجرا نا  برد.ی،  کار و ... را  گر یفی دیر تعرد (14: 1380درودی، «)اتی، احت

می یاقتصتتاد ازاتیای به منتور  ستتب امتهای حرفهتیافته در قلمرو فعالیرقانونی ارتکاب یاَعمال غ یجر  اقتصتتاد»

دد. تعر دامل فرار از مالیف همچنیبا سات قانونین  س در تها و مؤ دکال مختلف تقلب و اختالس در    «ست.ا یات، ا

(Sjögren, 2004:1-2 & Skogh) عنی ین جر ، یف ایهای تعرن مالکیز مهف ترف هر چند در مورد این تعریدر ا

ن  ه یارا داراستتت، و با وصتتف « یازات اقتصتتادیبه منتور  ستتب امت»و ارتکاب « یاقتصتتادارتکاب در بستتتر حرفه »

س صادیاری از جرایب دکال به نتر میین حیرد و از ایگ یرا در برم یف اقت سد، اما ث فاقد ا صلکی از اریر جر   ی ان ا

 ذ ر نکرده است.« یاخالل در نتا  اقتصاد» ه و هثار هن را یعنی نتی یاقتصاد

صادیجرا»ن  ه؛ یگر اییفِ دتعر صاداعمال ممنوعه یف اقت ستند  ه به منافا اقت صدمه وارد ت جامعیمورد حما یای ه ه 

ه، دامنه و را محدودیستتتت، زیراد نیاز ا یف هف خالین تعریا (Klaus, 1976: 2«)اندازند. رده و هن را به خطر می

 را ممخص نکرده است. یف اقتصادیموضوع جرا

به  یدجر  اقتصتتا»،  ه با اغماض، تعریف پذیرفته دتتده توستتو پژوهمتتگر در این پژوهش می بادتتد گریفی دیدر تعر

تا  ن، موجب اخالل در یهای اقتصتتتادگردد  ه به قصتتتد ضتتتربه زدن به ارزشااالق می یا ترک فعلیهرگونه فعل 

فراتر  یتواند مفهوم مور می ی، اخالل در نتا  اقتصادفین تعریدر ا (7: 1391-1390 ودا، )« مور گردد. یاقتصاد

دد، به عبارت د دته با صاد دا صادیاز موضوع علف اقت سه عا  تر ا یمفهوم ین منتر دارایاز ا یگر، جر  اقت ست  ه از 

  ه حاصله.یاست: الف( مرتکب؛ ب( قصد ارتکاب؛ ج( نت یجهت قابل بررس

                                                           
1 - Corruption 
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ساس این تعریف، صاد یبرا ر ا صاد ه  ه همان یتنها نت یتحقق جر  اقت ست ال یاخالل در نتا  اقت مور ا  یز  نم 

 یسافر عادک مید لحاظ گردد. به اور مثال، اگر یز بایات و قصد مرتکب در ان ا  عمل م رمانه نیبادد بلکه خصوص

تواند  ین عمل نمیرف اصتتت -زان محدود یالبته به م -زان اعال  دتتتده قانونی نمودهیمبادرت به خروج ارز فراتر از م

قابل  یزک تخلف اری مور گردد و عمل نامبرده به رغف فقدان قصد م رمانه در حد  یدر نتا  اقتصادموجب اخالل 

ر ان هن تحقق ا یبا تمام یرد جر  اقتصادیزان باال ان ا  پذیک تاجر و با می ین عمل از سویاما اگر هم ،است یبررس

 افته است.ی

 

 ویژگی های جرائف اقتصادی -2

سیدگی بهتر به ایتحدید دقیق جرایف  مف و ر صات هن عالوه بر امکان   مخ صادی و بیان ویژگی ها و م ن جر ، اقت

 عبارت است از: های جرایف اقتصادی امکان دفاع متهف از خود را نیز فراهف خواهد نمود. با توجه به این هدف، ویژگی

 سازمان یافته بودن -2-1

مدیگر و هغیرقانونی و هماهنگی گروهی منستت ف از ادتتخاص  ه با تبانی جر  ستتازمان یافته عبارتستتت از فعالیتهای 

ددیدی می ستمر م رمانه  صیل منافا مادی و قدرت، به ارتکاب م سیدن به هدف از هر نوع برای تح پردازند و برای ر

یک فعالیت  تواند بخمتتی ازان یافته می( جر  ستتازم25-13: 1380ناتری،  دتتم )  نند.ابزار م رمانه نیز استتتفاده می

دد. صادی منتف با سازمان یافته گاهی به اور  (117: 1383دم  نائری، ) اقت ستقیف در مهمچنین فعالیتهای م رمانه 

توان تحت دتتمول جر  گیرد، از این منتر فعالیتهای ستتودهور ستتازمان را میجهت تحصتتیل منافا مادی صتتورت می

 اقتصادی قرار داد.

 احتمال اندک  مف -2-2

بادتتد  ه این امر به افزایش رقف ستتیاه این گونه های مهف جرایف اقتصتتادی احتمال  متتف اندک هنها مییکی از ویژگی

مف و جرایف منتهی می ست تا انگیزه ای برای   سنتی هن نی صادی، تعدی به یک فرد در معنای  متر جرایف اقت گردد. بی

ت ها، بانکها های به ظاهر قانونی قرار دارد و معموال در گزارش هن بادد. در حقیقت جر  اقتصادی در ردیف فعالیت

در ت و از دست رفتن اعتبار هن اقدا  به گزارش جر   نند. نمی و مؤسسات مالی به دلیل ترس از لطمه دیدن وجهه 

الی  اری و م ارمند عالی رتبه در امور ت 2100حدود یک چهار  از  2004در نروژ در یک پیمایش ان ا  دده در سال 

 ,Odd & Foss ارند )معتقد بوده اند  ه ردتتوه و فستتاد یکی از اجزای اداره ای دتتده استتت  ه در هن ممتتغول به 

2006: 51.) 

 وجود انگیزه اقتصادی -2-3

دتر  سور ا صادی، محوریت میدهد و اعمالی  1پروف صادی در تعریف جر  اقت صادی، به انگیزه اقت صص علو  اقت متخ

سرقت و صادی می مانند قماربازی،  ما را نیز از جمله جرایف اقت صورتی  ه به فح مان، جر  قتل نیز در  داند. از نتر ای

های ناگهانی و هنی از دتتمول این عنوان خاار پرداخت اجرت و  رایه صتتورت پذیرد، جر  اقتصتتادی استتت، اما قتل

داره می صادی ا ست. او به دو ابقه وسیا از جرایف اقت مترک هخارج ا نها، انتتار مرتکبان برای به دست  ند  ه وجه م

                                                           
1 - Steinar Strom 
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هوردن یک منفعت اقتصادی است: ابقه نخست دامل توزیا  اال و خدمات غیرقانونی مانند فحماء، قمار، قاچاق، مواد 

مخدر، ستترقت پول،  اال و خدمات،  الهبرداری از اریق چک و  ارتهای اعتباری استتت. ابقه دو  را انواع فرارهای 

 (.Strøm, 1985: 73) یدهدمب یا بدون هن تمکیل مالیاتی همراه با تقل

 اعتباری بودن -2-4

دوند؛ این تقسیف بندی نخستین جرایف در یک تقسیف بندی به جرایف ابیعی )فطری( و اعتباری )قراردادی( تقسیف می

صورت  دناس ایتالیایی  سو رافائل گاروفالو، جر   ت دیگر، به این (. به عبار74: 1377ابرندهبادیو  ن فیگرفت )بار تو

به نستتبت جواما  اعتبار  ه هیا برخی از اعمال به اور ذاتی دارای خصتتیصتته جر  بوده اند یا اینکه فرهیند جر  انگاری

سیف می سته ابیعی و اعتباری تق ستند  ه متغیر بوده، اعمال م رمانه به دو د گردند. جرایف ابیعی یا فطری، جرایمی ه

عتبار زمان و اه اند، مانند قتل و ستترقت. جرایف اعتباری نیز جرایمی هستتتند  ه به همواره به عنوان جر  دتتناخته دتتد

دده و مکان متفاوت می دناخته  سحر و جادو  ه از بدو پیدایش در قوانین  یفری همواره به عنوان جر   دند؛ مانند  با

صر ما، این عمل مادا   ه عنوان  الهبرداری  ست؛ ولی در ع دد، م ازات هن اعدا  بوده ا دته با سوب جرا ندا ر  مح

 (.75همان: گردد )نمی

دمار می صادی از این حیث، از جرایف اعتباری به  صه زمانی و مکانی برخوردار بوده و در جرایف اقت صی روند  ه از خ

توانند تعاریف مختلف دادته بادند. از ارف دیگر، همان گونه  ه اقتصاد به سرعت در حال جهانی جواما مختلف می

های اصلی جرایف اقتصادی، تغییرات هست، جرایف اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و یکی از ویژگی ددن

 گیرد.سریعی است  ه در هن صورت می

 وجود تمکیالت و فعالیت اقتصادی -2-5

دهد  ه ل میجر  اقتصتتادی را به دو گروه عمده تقستتیف نموده استتت: گروه اول را فعالیتهای اقتصتتادی تمتتکی 1ترا من

اساس و بنای هن غیرقانونی است؛ نتیر درط بندی غیر قانونی، قمار، اخفاء مال مسروقه و تحصیل ناممروع اموال؛ در 

حالی  ه گروه دو ، دتتامل تخلفاتی استتت  ه در یک تمتتکیالت اقتصتتادی و پ  از تأستتی  هن به اور قانونی اتفاق 

  ند:بندی میافتد  ه ترا من هنها را به درح زیر ابقه می

 های من ر به ضرر در ای اقتصادی،از سرمایه مورد استفاده در تمکیالت اقتصادی و فعالیت سوء استفاده -1

 سها  داران و غیره؛

 رر رسانی به بستانکاران و غیره؛های من ر به ضوء استفاده از سرمایه امانی در ت، فعالیتس -2

 اتی علیه مستخدمین؛ز  ارگران و ان ا  اقداماسوء استفاده  -3

 نقض حقوق مصرف  ننده؛ -4

 فعالیت علیه رقبا؛ -5

 ستفاده غیرقانونی از ابیعت، هلودگی و اعمال ضربه زننده به محیو زیست؛ا -6

 خلفات مربوط به نقض منافا دولت مانند فساد مالی.ت -7

جرایف  امپیوتری، فساد و جعل ترا من، جرایمی نتیر  الهبرداری، سرقت، وردکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، 

دهد و معتقد است برخی از این جرایف، همان جرایف سنتی را تمکیل میدهند، مانند سرقت، را نیز در این گروه قرار می

                                                           
1 - Trackman 



 

6240 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

بادتند مانند جاستوستی صتنعتی و جر   الهبرداری و جعل. در حالی  ه برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می

 (.Magnusson, 1985: 120) یوتری امپ

 احراز منفعت و ارزش مورد حمایت -2-6

احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون گذار در تعریف یک جر  و  مف اراده حقیقی قانون گذار از جر  انگاری، 

دارای اهمیت اساسی است، به عنوان مثال اگر چه موضوع سرقت و ردوه، منفعت مالی است، اما به دلیل هن  ه ارزش 

مایت قانون گذار در ستتترقت، حمایت از مالکیت افراد و در ردتتتوه، حفا اعتماد جامعه نستتتبت به دولت و مورد ح

سته بندی جدا از دیگری قرار داده  ه دارای هثار و تبعاتی، از جمله  ارمندان هن می دد، هر یک از این جرایف را در د با

ضعف در مبارزه با پی ددت و  سیدگی یا  ست. مثال دیگری در حقوق  یفری ایران، دارای تفاوت در هیین ر مگیری ا

ست. در حالی  ه نحوه عمل در هر دو،  سبت به اموال غیر دولتی ا سبت به اموال دولتی و خیانت در امانت ن اختالس ن

صرف در مال مورد امانت، اما ارزش مورد  ستفاده از موقعیت امانی و دخل و ت سوء ا ست از  ست و هن عبارت ا یکی ا

در اول به لحاظ دخالت مستتتخد  دولت و ستتوء استتتفاده از اعتماد، دارای حستتاستتیت و عک  العمل  حمایت مقنن

 (.59: 1389دادخدایی، است )ددیدتری 

  الن بودن -2-7

در یک تقسیف بندی جرایف از حیث گستردگی به جرایف خرد و  الن قابل تقسیف ددن هستند. جر  اقتصادی در عرف 

این قانون در صورت دادتن  36ده دده و لذا در قانون م ازات اسالمی نیز، مصادیق ماده قانونگذاری، جر   الن دمر

 دوند.نصاب مذ ور در صدر ماده، جر  اقتصادی دمرده می

 عمومی مایحتاجاخالل در امر توزیا مصادیق  -3

می دود )نان، روغن، قند  اخالل در امر توزیا  االهای اساسی و مایحتاج عمومی مانند هنچه  ه در سبد خانوار تعریف

و دکر، چای، برنج و امثال هن( و سایر نیازمندی های مرد  موجب اخالل در نتا  اقتصادی  مور و فلج ددن زندگی 

سید و  سوب سیب پذیر جامعه را با دادن  مار ه دود. به دالیل مذ ور در فوق قانون گذار همواره حمایت از اق مرد  می 

ود قرار داده استتت و مبارزه با انواع و اقستتا  جرایف و تخلفات در امر توزیا مانند گران یارانه در ستترلوحه اقدامات خ

فرودی، احتکار، انحصار و مانند هن را به وسیله جر  انگاری و تعیین م ازات برای هنها در دستور  ار قرار داده است 

  ه در ادامه به بحث و بررسی هنها می پردازیف:

 گران فرودی -3-1

یکی از تخلفات و جرایمی استتت  ه موجب اخالل در نتا  توزیا  اال و خدمات و فمتتار اقتصتتادی بر گران فرودتتی 

صادی و اجتماعی می گر سترش فقر و بی عدالتی اقت سبب گ دود و  مار مختلف جامعه می  دد. این جر  هف مانند اق

سه گانه )قانونی، مادی، ر سایر جرایف مکله  صر مت سی هن ها دارای ار ان و عنا ست  ه در ادامه به بحث و برر وانی( ا

 می پردازیف:

 عنصر قانونی-3-2-1

و قانون  57در ماده  24/12/1382در رابطه با جر  گران فرودتتی در حال حاضتتر قانون نتا  صتتنفی  متتور مصتتوب 

صوب  مور م صادی   و هر یک در ( بیان حکف نموده 2( و )1از ماده ) 19/09/1369م ازات اخالل گران در نتا  اقت
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سپ  حیطه اجرای هر یک  دند،  ه ابتدائاً به ذ ر مقررات قانونی فوق پرداخته و  مورد خاص خود الز  االجراء می با

 را تبیین می نمائیف:

 قانون نتا  صنفی  مور: 57ماده  -الف

ضه یا فروش  اال یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیی» ست از عر دی: عبارت ا سیله گران فرو دده به و ن 

مراجا قانونی ذیربو، عد  اجرای مقررات و ضتتتوابو قیمت گذاری و ان ا  دادن هر نوع عملی  ه من ر به افزایش 

 «.بهای  اال یا خدمت به زیان خریدار گردد

 ( بند ب قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور:1ماده ) -ب

ذیل جر  محسوب می دود و مرتکب به م ازات های مقرر در این قانون  ارتکاب هر یک از اعمال مذ ور در بندهای»

 محکو  می دود:

 «اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی از اریق گران فرودی  الن ارزاق یا سایر نیازمندی ها عمومی و... -ب

 ( قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور:2ماده ) -ج

صد 1بندهای ماده )هریک از اعمال مذ ور در » سالمی ایران و یا به ق ضربه زدن به نتا  جمهوری ا صد  ( چنانچه به ق

مقابله با هن و یا با علف به مؤثر بودن اقدا  در مقابله نتا  مزبور چنانچه در حد افساد فی االرض بادد مرتکب به اعدا  

 «و در غیر اینصورت به حب  از پنج سال تا بیست سال محکو  می دود...

مالحته می دتتود  ه در قانون نتا  صتتنفی تعریف گران فرودتتی بطور اعف بیان دتتده و دتتامل همه ی اقال  و  اال و 

خدمت می دود و در قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور به نوع خاصی از گران فرودی اداره دده و 

 به این دلیل قانون خاص محسوب می دود.

 هایی هف بین این دو قانون مماهده می دود  ه عبارتند از: علیرغف این امر مغایرت

ست در  دده ا داره  صورت مطلق ا دد یا غیر عمده و به  دی اعف از اینکه عمده با صنفی به گران فرو در قانون نتا  

غیرعمده( حالی  ه در قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور به هر دو نوع گران فرودی )اعف از عمده و 

 پرداخته و برای هر مورد م ازات علیحده در نتر گرفته است.

در قانون نتا  صنفی به گران فرودی، صرفنتر از قصد خاص مرتکب، اداره دده است در حالی  ه در قانون م ازات 

م زا اداره  اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور، گران فرودی هف با قصد ضربه زدن به نتا  و هف بدون هن قصد بطور

 دده و برای هر مورد م ازات جداگانه لحاظ نموده است.

 م ازات های مذ ور در هر دو قانون چنانکه خواهیف گفت  امالً با هف متفاوت است.

مرجا رستتیدگی به تخلفات مذ ور در قانون نتا  صتتنفی اعف از گران فرودتتی و غیره با مرجا رستتیدگی به جرایف 

 اخالل گران در ... نیز متفاوت است.مذ ورد در قانون م ازات 

هنچه در قانون نتا  صتتنفی همده تحت عنوان تخلف استتت و م ازات های هن ستتوء پیمتتینه  یفری ای اد نمی  ند در 

حالی  ه موارد مذ ور در قانون م ازات اخالل گران در ... جر  محستتوب می دتتوند و دارای تمامی هثار م ازات ها 

 می بادند.
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سوب با توجه به مغ سخ قانون م ازات اخالل گران در ... مح صنفی نا سد  ه قانون نتا   ایرت های فوق به نتر می ر

نمی دود و هر یک حیطه اجرایی خاص خود را دادته و هر دو الز  االجراء می بادند  ه در مبحث مربوط به م ازات 

 ها در این مورد بیمتر توضیح می دهیف.

 عنصر مادی-3-1-2
 انگی عنصر قانونی جر  گران فرودی، عنصر مادی هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیف:با توجه به دوگ

 قانون نتا  صنفی  مور، عنصر مادی گران فرودی دامل موارد ممروحه ذیل می دود: 57مطابق ماده  -الف

 عرضه  اال به بهائی بیش از نرخ های تعیین دده به وسیله مراجا قانونی ذیربو. .1

 اال به بهائی بیش از نرخ های تعیین دده به وسیله مراجا قانونی ذیربو.فروش   .2

 ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین دده به وسیله مراجا قانونی ذیربو. .3

 عد  اجرای مقررات و ضوابو قیمت گذاری. .4

 ان ا  دادن هرنوع عملی  ه من ر به افزایش بهای  اال یا خدمت به زیان خریدار گردد. .5

مالحته می دود  ه عنصر مادی گران فرودی به درح فوق اختصاص به بهاء  اال یا خدمات دارد و لذا ان ا  اعمال و 

اقداماتی  ه مرتبو با  میت یا  یفیت  اال یا خدمات بادتتد از حوزه بحث گران فرودتتی خارج استتت و تحت عناوین 

دی )ماده  صدور 65( عد  درج قیمت )ماده 64باری )ماده ( فروش اج59( تقلب )ماده 58دیگری مانند  ف فرو ( عد  

 ( و مانند هن به صورت جداگانه تبیین و تعریف دده اند.66صورتحساب )ماده 

 از جمله درایو تحقق عنصر مادی گران فرودی مذ ور در بند الف عبارتند از:

صویب نرخ  اال یا خدمات از قبل؛ زمانی می توان گفت  ه  اال یا خد ست  ه بهای تعیین و ت دده ا متی گران فرودی 

عرضه دده یا مورد فروش بیش از قیمت و بهای مصوب بادد و بدون تعیین و اعال  این نرخ، گران فرودی موضوعًا 

ست  ه نرخ مصوب قبلی  ه همه مرد  از  سی جامعه ما همین ا سا ضر هف یکی از ممکالت ا ست. در حال حا منتفی ا

موارد وجود ندارد و چه بستتتا  اال یا خدمتی از محله ای به محله دیگر با نرخ های هن با خبر بادتتتند در بستتتیاری از 

صاف و روحیات  ستگی به ان دد و همه چیز ب دایا می با سیار  دود و چند نرخی  اال و خدمات ب ضه می  متفاوت عر

 دخصی فرودنده  اال یا ارائه دهنده خدمات دارد.

ضوابو نرخ گذاری و  نترل و نتارت بر صوب می  اجرای  دندگان  اال و خدمات به درج قیمت های م هن و الزا  فرو

 تواند تا حدود زیادی از گران فرودی جلوگیری نماید.

صناف و اتحادیه های مربوط به  سو ا سب مورد تو سیله مراجا قانونی ذیربو؛ نرخ  اال و خدمات ح نرخ گذاری به و

اما برخی از  االها و خدمات به موجب قوانین خاص یا توسو عمل می هید  ه به م اما امور صنفی پیمنهاد می دود. 

مراجا دولتی نرخ گذاری می دوند؛ مانند نرخ نان، بنزین، نفت و مانند هن  ه در اینصورت همان نرخ ها بایستی مبنای 

 محاسبه قرار گیرند.

سلیقه ای  صی و  دخ صالحیت یا نرخ گذاری های  سیله مراجا فاقد  نمی تواند مبنای ارزیابی و لذا نرخ گذاری به و

 بادد.
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قانون نتا  صنفی  مور دامل همه ی  االها و خدمات می دود مگر در  57عنصر مادی گران فرودی مذ ور در ماده 

 موارد خاصی  ه قانون گذار برای گرانفرودی هن مقررات علیحده ای در نتر گرفته بادد.

در نتا  اقتصتتادی  متتور، عنصتتر مادی گران فرودتتی عبارت ( قانون م ازات اخالل گران 1مطابق بند ب ماده ) -ب

 است از:

صره ) سایر نیازمندی های عمومی و همچنین مطابق تب دی  الن ارزاق یا  ( همان 2( ماده )1فعل مادی مثبت گران فرو

 قانون گران فرودی غیر الن ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی.

 درایو ذیل ضروری است: در رابطه با عنصر مادی جر  فوق نیز تحقق

موضوع گران فرودی بایستی ارزاق عمومی؛ مانند  االهای اساسی از قبیل گند ، برنج، روغن، قند و دکر، چای، نان و 

ضروری و  االهای لو   و همچنین  دی  اال های غیر  دد و لذا گران فرو سایر نیازمندی های عمومی با مانند هن از 

 عمومی تلقی نمی دوند موضوعاً از عنوان جر  فوق خارج است.  االهایی  ه جزء نیازمندی های

البته قانون گذار تعریفی از ارزاق عمومی و نیازمندی های عمومی ارائه نکرده و حتی مصادیق هن را نیز ممخص نکرده 

ی استتت  ه این نحوه ی جر  انگاری با اصتتل قانونی بودن جرایف و م ازات ها مغایرت دارد و موجب بردادتتت ها

دود. تا هن زمان چاره ای  دده و نقص هن برارف  سو قانون گذار رفا ابها   ستی تو دود  ه بای متفاوت از قانون می 

نیست جز اینکه قضات و دادرسان در مقا  رسیدگی با تفسیر مضیق و محدود قانون مطابق عرف و رویه جاری برای 

سا ضروری اقدا  نمایند و دامنه جر  را به  مخیص  االهای  سترش ت یر  االهایی  ه در این حیطه قرار نمی گیرند، گ

 ندهند.

باتوجه به اینکه  الن بودن گران فرودتتی یا جزئی بودن هن در میزان م ازات مؤثر استتت به نتر می رستتد  ه عنصتتر 

 مادی جر  مزبور را می توان به دو قسف تقسیف  رد:

 عمومی.گران فرودی  الن و عمده ارزاق و سایر نیازمندی های -1-2

 گران فرودی جزئی و غیرعمده ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی.-2-2

( قانون 1اما قانون گذار معیاری برای  الن و عمده بودن گران فرودتتی معین نکرده استتت تنها در تبصتتره ذیل ماده )

 مزبور تصریح دده است  ه:

مذ ور در هر یک از بندهای فوق الذ ر عالوه بر  قاضی ذیصالح برای تمخیص عمده یا  الن و یا فراوان بودن موارد»

ملحوظ نتر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و هثار فساد دیگر مترتب بر هن می تواند حسب 

ضی « مورد، نتر مرجا ذیربو را نیز جلب نماید دنی فرا راه قا صره چراغ رو دده در این تب هرچند معیارهای  لی ذ ر 

ست به  نمی مف حقیقت د ست  ه در جهل نماند و خود برای   دن نمی  ند اما ارائه اریقی ا دد و تکلیف را رو با

  ار دود.

در مورد گران فرودتتی  الن ارزاق عمومی، بایستتتی به ح ف و مقدار  االی فروخته دتتده توجه  رد  ه مقدار متنابهی 

ه چه مبلغی سوء استفاده دده است و همچنین توجه به هثار بادد و همچنین به میزان گران فرودی بایستی توجه  رد  

اجتماعی و افکار عمومی هف معیار دیگری است  ه بایستی مورد توجه قرار گیرد زیرا گران فرودی های  الن معموالً 

 موجب تحریک افکار عمومی و ای اد انزجار در بین مرد  می دوند.
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دی ت صر مادی جر  گران فرو دی با گرانی و تور  در پایان مبحث عن ست  ه گران فرو ذ ر این نکته خالی از لطف نی

متفاوت است و اصطالح دومی به معنی باال رفتن سطح عمومی قسمت ها نادی از علل و عوامل اقتصادی است  ه به 

دی ب دود، در حالی  ه گران فرو صادی جهانی و مانند هن مربوط می  مورها و مبادالت اقت صادی   ست های اقت ه سیا

 معنی گران فروختن  اال یا خدمات به بهائی بیش از نرخ مصوب و واقعی است.

 عنصر روانی-3-1-3
ست و در  دتن عمد عا  برای تحقق هن  افی ا صرفاً دا ست  ه در حالت عادی  دی از جمله جرایف عمدی ا گران فرو

 عمد را تمریح می  نیف:مواردی هف دادتن عمد خاص از علل ممدده م ازات است  ه در ادامه هر دو نوع 

گران فرودی  ه نادی از خواست و میل درونی دخص می بادد، عمد عا  مرتکب  عمد عا : ارتکاب ارادی و هگاهانه

 را تمکیل می دهد. گزینه هگاهی و ااالع به چند موضوع بر می گردد:

یصالح قانونی معین دده است علف و ااالع از قیمت مصوب قبلی  ه برای  اال یا خدمات خاص توسو مراجا ذ -اول

  ه درط هن نیز اعال  قبلی از ناحیه تولید  ننده  اال یا اتحادیه صنف مربواه و سایر مراجا ذیصالح می بادد.

در خیلی از موارد گران فرودتتی توستتو تولید  ننده  اال صتتورت می گیرد و حتی قیمت هایی  ه بر  اال حک دتتده 

ست، مازاد بر قیمت واقعی و نرخ  دگاه ها و مغازه ها  ه ا دنده جزء  اال مانند فرو ست، در این حالت فرو صوب ا م

مطابق قیمت درج دتتده بر روی  اال اقدا  به فروش نموده اند، به لحاظ عد  ااالع از نرخ واقعی، گران فرودتتی تلقی 

 نمی دوند و گران فرودی دامل تولید  ننده  اال خواهد بود.

چنانچه اثبات دتتود  ه فرودتتنده  اال یا ارائه  ننده خدمات به  -ختن  اال و خدماتعمد در عرضتته و گران فرو -دو 

دلیل ادتباه در محاسبه نسبت به گران فرودی اقدا  نموده است و قیمت اضافه را به ممتری بازگرداند، به دلیل فقدان 

 قصد م رمانه موضوع گران فرودی منتفی است.

یا عد  رضایت ممتری و همچنین ااالع یا عد  ااالع وی از گران بودن  اال در زمینه عمد عا  گران فرودی رضایت 

 نسبت به قیمت مصوب بی تأثیر است.

عمد خاص: گفتیف  ه برای تحقق جر  گران فرودی دادتن عمد عا  در موارد عادی  افی است ولی در قانون م ازات 

پیش بینی دده است  ه م ازات مرتکب را حتی تا ( وضعیت ممدده ای 2اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور )ماده 

 حد اعدا  پیش می برد.

مطابق ماده قانونی فوق الذ ر قصتتتد خاص مرتکب جر  گران فرودتتتی ارزاق عمومی به صتتتورت  الن و عمده در 

 صورت وجود یکی از حاالت سه گانه ذیل چنین  یفیت ممدده ای را در بردارد:

 سالی ایران.ضربه زدن به نتا  جمهوری ا قصد . .1

 قصد مقابله با نتا  جمهوری اسالمی ایران. .2

 علف به مؤثر بودن اقدا  )گران فرودی  الن ارزاق عمومی( در مقابله با نتا  مزبور. .3

مقاصد سه گانه فوق به همراه فعل م رمانه دخص، چنانچه با سایر درایو در حد افساد فی االرض بادد مرتکب به 

 ر حد افساد نبادد به حب  از پنج سال تا بیست سال حب  محکو  می دود.محکو  می دود و اگر د اعدا 

 ( در هر حالت موجب تمدید م ازات خواهد دد.2مالحته می دود  ه قصد خاص مذ ور در ماده )



 

 

6245 

دی
صا

 اقت
ئم

جرا
از 

ی 
یک

ن 
نوا

ه ع
ی ب

وم
عم

ج 
حتا

مای
ع 

وزی
ر ت

 ام
در

ل 
خال

ا
 

 
ساد  مخصی برای اف داره  رده ایف، قانون گذار معیار م سبت موضوع ا صول قبلی هف به منا البته چنانکه در مباحث و ف

ساتید حقوق جزا این فی اال ست و به نتر برخی از ا رض بودن اینگونه جرایف و مفسد بودن مرتکب هنها تعیین نکرده ا

 .1امر مغایر اصل قانونی بودن جر  و م ازات است

 انحصار -3-2

 اال ا عرضه یانحصار وضعیتی است  ه در هن وضعیت، تولید  ننده یا توزیا  ننده واحد )یا معدود(، سرنودت تولید 

ه بر هف می یا خدمت خاصی را به دست   یگیرد و روابو عرضه و تقاضای بازار را به نفا خود و به ضرر مصرف  نند

 زند.

ت انحصار را در اگر تولید  ننده انحصار را در دست دادته بادد هن را انحصار تولید می گویند و اگر فرودنده سرنود

ر اختیار دادته امند و چنانچه دولت انحصار تولید یا عرضه یا هر دو را ددست دادته بادد، هن را انحصار عرضه می ن

سرنودت تولید یا عرضه را در دست ست و اگر تولید  ننده یا عرضه  ننده خصوصی  دد، انحصار دولتی ا دته  با دا

 بادد، انحصار خصوصی نا  می گیرد.

دد دخص با ست یک  صار در د دخص دولت یا -اگر انح در ت عف از اینکه این  دد یا یک فرد یا  ا نهاد عمومی با

اعف  -طبی یا انحصار مطلق نامیده می دود و اگر انحصار در دست چند دخص معدود باددانحصار یک ق -خصوصی

طبی یا دبه انحصار نامیده می قانحصار چند  -از افراد یا در ت های خصوصی یا تر یبی از دولت و بخش خصوصی

 دود.

سرنودت تولید یا عر ست اتبا -یا هر دو -ضهاگر  دوددر د دد، انحصار داخلی نامیده یف  ر مانند انحصا -ع داخلی با

مور خودمان ضه نفت در   دکر و دخانیات و تولید و عر صورتی  -ت ارت خارجی یا قند و  ست اتباع  و در  ه در د

 ه در عصر  حداث راه ههنخارجی بادد، انحصار خارجی نا  می گیرد؛ مانند انحصار دخانیات، نفت، دیالت، بانک، ا

 قاجار به خارجی ها واگذار دد.

دروع یک فعالیت تا عرضه نهایی یک محصول توسو یک  انحصار  امل وقتی به وجود می هید  ه از مراحل ابتدایی 

فرد یا یک ستتازمان ان ا  دتتود. در این مورد ستتود برنده نهایی از فرهیند تولید وعرضتته مطرح استتت و دتتر ت های 

ظاهراً مستقلی  ه از نتر تقسیف  ار در داخل یا به موازات در ت مادر تمکیل می دوند، تغییری در ماهیت صوری یا 

مانند  ارتل ها  -مسأله نمی دهند. انحصار وقتی فراملی است  ه دامنه فعالیت انحصار مطلق بادد یا انحصار چند قطبی

ست های فراملی ستن 2و ترا دمار می  ه در زمینه های گوناگون فعال ه دش خواهران نفتی متهر بارز هن به   روندد و 

 .(9: 1379چینی، )

                                                           
از نظر تعیین مجازات شااایهااتاب هاااسدا ممهااد ب مناره سبدن نا در این نانبن ب نا در نبانین دی ر تعیین ن ردید  ب » -1

لذا نا سرای مردم عادی معلبم اهت کا چا کهی ممهد ب چا کهی مناره اهت ب نا سرای مراجع رهیدگی ب این مشکلی 

در نتیجا تهدیدی اهااااات سرای  زادی رای فردی ب چند ما  از  اهااااات کا ماایر اناااااو نانبنی سبدن جرم ب مجازات سبد  ب

نانبن مجازات اهالمی در مسنث ندبد رم کا سا جرائم منارسا ب افهاد فی االرض اختناص داد  شد  اهتب سا این جرم 

 .(129: 1395 )پیمانیبرسدی ندارد. 
نمظ اهااات الو مالی ب ن بنی خبد سا یکدی ر کارتو؛ شااارکت رایی رهاااتند کا در ی  رشاااتا خاص فعالیت می کنند ب سا  -2

متند می شاابند ب در مبرد ت هاایم سازار میان خبد ب نجم تبلید ب نیمت کاال سا یکدی ر سا تباف  می رهااند. ردل کارتو را 
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صار دود، مانند انح ضرورت هن انکارناپذیر می  ست، بلکه گاه  صار الزاماً به معنی اعمال ناروا نی سکناس  انح مار ا انت

 توسو بانک مر زی  مورها یا انحصار اخذ مالیات توسو دولت.

صار گاهی به موجب  صار در ندکل گیری انح دد و گاهی انح داره  ست؛ مانند مواردی  ه در باال ا مایندگی قانون ا

صاری تولید یا توزیا و یا فروش  االیی را بر عهده می  سه ای نمایندگی انح س در ت یا مؤ ست؛ یعنی  یرد؛ مانند گها

 برخی نمایندگی های  االهای خارجی در  مور ما.

ن هوری با فگیرد  ه نادی از تمر ز امور می بادد  ه اغلب نادی از  گاهی هف انحصار به صورت غیرمستقیف دکل می

 ت میا سرمایه می بادد.

تأثیر منفی انحصار در اقتصاد ایران از قدیف االیا  مرد  ما را رنج داده است  ه انحصارات خارجی عصر قاجار و پهلوی 

تهدید قرارداد و موجب در هف ریختگی نتف جامعه و تأثیرات زیانبار هن  ه استقالل و تمامیت ارضی  مور ما را مورد 

 1و گسترش حکومت های دست نمانده و تحت الحمایه گردید، از جمله هن است.

وب ههن، فوالد و ذانحصار در  مور ما عمدتاً دولتی است؛ زیرا تولید  االهای استراتژیک مانند نفت، گاز، پترودیمی، 

اسی و قانون اس 44ه پ  از ابالغ سیاست های  لی نحوه اجرای اصل مانند هن در دست دولت است و مدتی است  

صنایا مادر  سها   سازی و واگذاری بخمی از  سالمی، خصوصی  دورای ا صویب قانون مربوط به هن در م ل   ه بت

صا صار دولتی به انح ستی منتتر ماند و دیدی هیا انح ست  ه بای ستور  ار قرار گرفته ا صی در د صو ر بخش بخش خ

 تبدیل و منتقل می دود یا خیر. خصوصی

ندگی روزمره بدیهی است  ه انحصار مخصوصاً در مورد تولید و توزیا  االهای ضروری عامه مرد  هثار ناگواری بر ز

 عمو  مرد  خواهد دادت و ضمن از بین بردن رقابت،  ار ردهای اقتصاد هزاد را مخدوش خواهد  رد.

ی  ند و تولید  ننده بی رقیب از یک سو نترات خود را به دیگران تحمیل مدر هر صورت انحصار سبب می دود  ه 

حاظ انحصاری لاز سوی دیگر انگیزه ای برای ارتقای بهره وری و  ارایی خود ندادته بادد و چه بسا سوء مدیریت به 

 بدون فعالیتی، خسارات سنگین اقتصادی به بار هورد.

از یک دیدگاه  لی دو نوع انحصتتار در ادبیات اقتصتتادی وجوددارد  ه  با توجه به توضتتیحات فوق می توان گفت  ه

یکی انحصار مفید و ضروری است و دیگری انحصار مصر و غیرضروری است  ه برای پیمگیری و مقابله با نوع مضر 

می و مخرب هن، معموالً سیاست گذاری های اقتصادی دولت و م ل  در قالب تدوین مقررات انحصارزدایی راه گما 

                                                           
تهاالد سر سازار ی  کاالی خاص از دری  تهااعیل یا از سین سردن رناست در سازار  ن کاال تبهااد ایجاد انننااار اهاات. 

 هازمان کشبررای نادرکنند  نمت )ابپ *( می ساشد.»ترین ب تأثیرگذارترین کارتو سین المللی در ناو ناهر معربل 

رند سا بجبد تراهات؛ از اتناد چند شارکت کا کاالیی مشااسا سا رم تبلید می کنند ب هاهم عمد  ای از سازار را در اختیار دا -

بد خرا سا نبرت امانت ن ا می داردب اما مالکیت ههام سرای می  ید. تراهت ههام شرکت رایی کا در  ن عهب رهتند 

هت الو مالیب فنی ب سازرگانی خبد را از دهت می درند ب تمام امکانات شرکت را ا ب ندرت  شرکت را سانی می ماند. اما 

ین شااابد. اعمو  نها در تراهااات متمرکز می شااابد. بنتی تراهااات را اتنادیا تشاااکیو درند سا  ن اتنادیا کنهااارن گمتا می 

ب باندرای انتنادی سزرگ در کشبررای هرمایا داری از ندرت زیادی سرخبردار سبد  اند ب رمیشا عامو تهلد ننعتی

 سازرگانی ب نظامی سر کشبررای دی ر ی می ساشند.
ن ربیتر رـااااااااا. در زمان ناناارالدین شااا  سا ی  نمر از اتساا ان لی  سا نام سرا 1290مانند امتیاز ناما ای کا در هاااو  -1

باگذار شااد کا سا مبجه  ن امتیاز خد  رن در ایران از رشاات سا تهران ب از تهران سا خلیر فار  سا مدت رمتاد هاااو سا 

 بی باگذار شد.
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بادتتند و  متر موردی پیش همده استتت  ه برای مبارزه با انحصتتارگرایی نیاز به جر  انگاری و ضتتمانت اجرای  یفری 

 بادد.

دی های مرد  یکی از موارد نادری  ه انحصار البی جر  انگاری دده است، در مورد تولیدات  ماورزی و سایر نیازمن

 می دهیف. است  ه در ادامه عناصر متمکله این جر  را درح

 عنصر قانونی -3-2-1

م ل  دتتورای  19/09/1369( قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصتتادی  متتور مصتتوب 1مطابق بند ب ماده )

صار یا  سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال هنها به منتور ای اد انح ماورزی و  سالمی، پیش خرید فراوان تولیدات   ا

ضه هن ها، به عن دده و مطابق ماده ) مبود در عر صاء  صادیق اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی اح ( 2وان یکی از م

 همان قانون برای هن م ازات پیش بینی دده است.

به نتر می رسد  ه قانون گذار با وضا مقرره فوق بطور استثنایی و داید برای اولین بار مبارزه  یفری با انحصار البی 

ست و تا سخ  رده  را قانونمند  رده ا صریحاً این مقرره قانونی را ن ضمناً یا  دده قانون مغایری  ه  سی  جایی  ه برر

 بادد، مماهده نمد و لذا جر  انگاری موصوف به قوت خود باقی است.

 عصر مادی -3-2-2
فعل مادی مثبت پیش خرید فراوان تولیدات »با توجه به قانون فوق الذ ر عنصتتتر مادی این جر  عبارت استتتت از: 

متأستفانه نحوه ی نگارش عبارت قانون در توصتیف رفتار « متاورزی و ستایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال هن ها. 

سرنودت افراد دستخوش  دده و  دت های مختلفی  ست موجب بردا ست  ه ممکن ا م رمانه فوق با ابهاماتی روبرو ا

بودن جر  و م ازات به تما  معنی مورد توجه مخااراتی دود. حفا حقوق دهروندی اقتضاء می  ند  ه اصل قانونی 

بدون ابها   قانون گذار قرار گیرد و یکی از ابزارهای مهف این اصل این است  ه قانون جر  را به صورت دفاف، گویا و

 تعریف و توصیف نماید.

 ابهامات مورد اداره عبارتند از:

ماورزی را بخرد و  –پیش خرید فراوان  صوالت   ست  ه فردی از قبل تولیدات و مح اوالً پیش خرید به این معنی ا

این اقدا  نبایستتتی جر  انگاری دتتود؛ زیرا محصتتول  متتاورزی هنوز تولید نمتتده و به ثمر نرستتیده تا جما هوری و 

 ه  ابهامی ی دد جر  انگاری  رد.انحصار هن جر  تلقی دود و با مقداری مسامحه این اقدا  را در حد دروع به جر  م

در عبارت مذ ور وجود دارد این است  ه معلو  نیست منتور قانون گذار پیش خریدی است  ه به منصه ظهور رسیده 

صرف پیش خرید بدون توجه به اینکه محصولی تولید  ستی مورد توجه قرار گیرد یا  یعنی پ  از تولید محصوالت بای

 دده یا خیر.

مخیص هن ارائه ابها  دیگری   ست  ه قانون گذار معیار و مال ی برای ت ه در عبارت فوق وجود دارد  لمه ی فراوان ا

( راهگما نیست و همچنان با اصل قانونی 2( ماده )1نکرده است و قبالً توضیح دادیف  ه توضیحات مذ ور در تبصره )

 بودن جر  و م ازات مغایرت دارد.

هنچنان عا  و فراگیر است  ه هف دامل تربچه و هویج می دود و هف دامل گیاهان این عبارت نیز -تولیدات  ماورزی

ماورزی  ه مطمئناً  صول   سیفی جات و هزاران نوع مح دامل  دود و هف  دامل میوه جات می  نادر و  میاب، هف 
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ست  ه قانون گذار همه ی هنها را مدنت صنعتی و ... متفاوتی دارند و بعید ا دد و ارزش غذایی، دارویی،  ر قرار داده با

سایرتولیدات مورد نیاز عامه( از ابها  فوق می  اهد و محصوالتی مانند گند  و جو و  دود  ه قرینه بعدی ) داید ادعا 

 برنج و امثال هن را به ذهن متبادر می  ند  ه در پاسخ می توان گفت  ه عبارت فوق خود نیز دارای ابها  است.

این عبارت نیز چنان  لی و مبهف استتت  ه نه تنها از عبارت تولیدات  متتاورزی رفا  -ستتایر تولیدات مورد نیاز عامه

ابها  نمی  ند بلکه خود ابها  بیمتری را تولید نموده است. مرد  نیازمندی های فراوانی دارند  ه از تولیدات  ماورزی 

مل بر هزاران قلف  اال می دود، هیا قانون گرفته تا تولیدات غذایی، صنعتی، بهدادتی، داروئی، لواز  خانگی و ...  ه ممت

صل بند ب ماده ) سلماً اینگونه نیست زیرا ا ست، م ( راجا به 1گذار پیش خرید همه ی این  االها را مدنتر قرار داده ا

سیار  لی و بی  اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی است و از ارزاق عمومی هف یاد رده است، اما عبارات  لی فوق ب

  ار رفته اند  ه منتوری خالف منتور قانونگذار را تداعی می  نند. جا به

ست و قانون گذار زمانی  –امثال هنها  سبقت را از موارد قبلی ربوده ا این عبارت هف از لحاظ  لی گویی و ابها  گویی 

ستفاده  ند  ه قبالً به ذ ر مصادیق رودن و گویایی پرداخته بادد تا ذ هن خواننده متوجه امثال بایستی از این عبارت ا

هن مصادیق دود. در حالی  ه امثال سایر نیازمندی های مرد   دا  است؟ وقتی نمی توان سایر نیازمندی های مرد  را 

تمخیص داد، چگونه می توان امثال هنها را تمخیص داد؟ مالحته می دود  ه عنصر مادی این جر  با ابهامات زیادی 

 ن گذار در جر  انگاری انحصار البی در همان ابتدای راه ابتر مانده است.روبروست و اولین اقدا  قانو

 عنصر روانی -3-2-3
با توجه به اینکه تنها قانونی  ه به موضوع جر  فوق پرداخته است، قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور 

فراوانی دده است، عنصر روانی این جر  را  است و در این قانون به قصد مرتکب در ای اد اخالل به درح فوق تأ ید

 در دو بخش عمد عا  و عمد خاص بررسی می  نیف:

سایر تولیدات مورد نیاز عامه و  ماورزی و  عمد عا : ارتکاب عالمانه و ارادی مرتکب در پیش خرید فراوان تولیدات  

 یرد.امثال هنها بایستی به منتور ای اد انحصار یا  مبود در عرضه هنها صورت گ

می دانیف  ه پیش خرید محصوالت  ماورزی به صورت سلف و سردرختی یکی از معامالت مرسو  و ممروع در بین 

 ماورزان است و هنچه  ه این عمل مباح را به یک رفتار م رمانه تبدیل می  ند درواقا قصد سوء مرتکب از این  ار 

 می بادد.

 ماورزی و سایر نیازمندی های مرد  ای اد انحصار )به درحی  چنانچه قصد مرتکب از پیش خرید فراوان محصوالت

 ه قبالً گفتیف( هنها یا  مبود در عرضتته ی هنها بادتتد، عمل مرتکب وصتتف م رمانه پیدا می  ند و اگر قصتتد وی تنها 

 معامله برای سودهوری بادد و قصد انحصار و  مبود در عرضه وجود ندادته بادد، عمل وی جر  نیست.

صد عا  مرتکب در 2اص: مطابق ماده ی )د خعم -2 مور، عالوه ر ق صادی   ( قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقت

ای اد انحصار یا  مبود در عرضه، ارتکاب جر  فوق بایستی به قصد مبارزه با نتا  جمهوری اسالمی ایران یا مقابله ی 

 ورت گیرد.هن یا با علف به مؤثر بودن اقدا  در مقابله با نتا  مزبور ص

ضربه  سایر تولیدات مورد نیاز عامه در واقا  ماورزی یا  صوالت   صد مرتکب در پیش خرید فراوان مح یعنی اینکه ق

زدن به نتا  جمهوری استتالمی ایران استتت  ه تحقق این امر نیز در نتی ه انحصتتار این اقال  یا  مبود هنها در ستتطح 

 جامعه صورت می گیرد.
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 ات فنی و مواد اولیهفروش غیرم از ت هیز -3-3

ت هیزات جما  لمه ی ت هیز و یک لغت عربی استتت  ه معنی لغوی هن: همادگی، هماده  ردن اثاث، لواز ، دستتتگاه، 

 .(302: 1387سیاح، ) بادداسباب، هالت، می 

دین هالت اعف از برقی،  سایل و قطعات و ما سا  و دامل انواع و اق ست  ه  صطالح عامی ا مکانیکی، ت هیزات فنی ا

 مخابراتی، الکترونیکی، رایانه ای، اداری و.... می دود.

سایر  االها و لواز  مورد نیاز مورد  دین هالت و  ساخت ت هیزات فنی و ما ست  ه برای  دامل موادی ا مواد اولیه هف 

و ، نقره، روی، استتتفاده قرار می گیرد؛ مانند مواد معدنی، ستتنگ ههن برای ستتاخت انواع ت هیزات و ههن هالت، اورانی

قلا، بو ستتیت، نیکل و.... و مواد اولیه ای  ه برای تهیه و تولید دارو و مواد غذایی و بهدادتتتی مورد استتتفاده قرار می 

 گیرد.

در  مورهای مختلف جهان دسترسی و بهره برداری مناسب از مواد اولیه مورد نیاز رمز اصلی تولید محسوب می دود 

ی  متتورها به صتتورت یکستتان و به اندازه ی  افی وجود ندارد و به همین دلیل  متتورهای و البته این مواد در همه 

ثروتمند و توستتتعه یافته، تولید و ت ارت بستتتیاری از این مواد اولیه را در انحصتتتار خود گرفته اند. نمونه ی بارز هن 

 اورانیو  غنی دده است  ه نیروگاه های برق هسته ای بدون وجود هن  ار نمی  نند.

سب هن در موازنه ی عمومی  سنگ، نفت و گاز  ه تنا صاد جهانی عبارتند از زغال  ضر، منابا مهف انرژی اقت در حال حا

درصتتد استتت. بخش های  لیدی اقتصتتاد جهانی در باال رفتن دائمی تقاضتتای این مواد  ه تا به امروز  80مت اوز از 

دد همه جا سهف عمده دارند. ر سته رو به افزایش بوده،  سایل حمل و نقل اعف از زمینی و دریایی و هوایی، پیو نبه ی و

صنایا  صرف زیاد انرژی در  ست، ترقی خیره  ننده ی تولید با م دته ا سترده ی هیدرو ربورها را در پی دا ستعمال گ ا

 استتتههن گدازی، متالوژی غیرههنی و در صتتنایا تبدیلی، موجب افزایش مواد ستتوختی مایا، گازی و جامد دتتده 

 .(96: 1392،  یوان)

نوسان جهانی قیمت مواد اولیه موجب لطمات ددیدی به اقتصاد  مورهای مختلف جهان مخصوصاً  مورهای جهان 

 سو  می دود و اقتصاد این  مورها را تحت تأثیر قرار می دهد.

زندگی مرد  در مواد اولیه ی صنعتی و  ماورزی و خورا ی تأثیر بسزایی در زندگی روزمره ی مرد  دارد و بدون هنها 

تنگنا قرار می گیرد و  مترین اثر هن فقر و نداری و گرستتنگی استتت  ه برخی از  متتورهای هفریقایی و ستتایر منااق 

 محرو  جهان سال هاست  ه با این ممکل روبرو هستند.

ی و ستتیاستتت اینک  ه به اهمیّت مواد اولیه و ت هیزات فنی پی بردیف، بهتر استتت  ه بدانیف یکی از اهر  های  نترل

گذاری های اقتصتتتادی در  متتتور ما از گذدتتتته تا نون نتا  مند  ردن تولید، توزیا و ت ارت مواد اولیه و برخی از 

 ت هیزات فنی و حتی انحصاری ددن برخی از اقال  هن در دست دولت است.

صنایا، منوط به تأمین ادامه ی حیات اقتصاد  مور و چرخش  ار بسیاری از واحدهای تولیدی و  ارخان ات و تولید 

به موقا و به اندازه ی مواد اولیه استتتت  ه اغلب هف با هزینه های فراوان و با ارز حاصتتتل از فروش نفت و حتی در 

 مواردی با معافیت های گمر ی وارد  مور می دوند.
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یه و تأمین دتتده  نترل و نتارت بر نحوه ی خرید و فروش مواد اولیه و ت هیزات فنی در مواردی  ه توستتو دولت ته

اند و دارای قیمت مصتوب دولتی هستتند و همچنین نتارت بر نحوه ی مصترف هنها، یکی از دغدغه های قانون گذار 

و در مرحله ای  ه  متتور دوران پ  از جنگ همتتت ستتاله را ستتپری  رده و در مرحله ی  1369بوده  ه در ستتال 

ری از  ارخان ات و صنایا تخریب دده و از بین رفته بود، بازسازی خرابی های نادی از جنگ به سر می برد  ه بسیا

 توجه و حساسیت به حفا و  نترل مواد اولیه و ت هیزات فنی امری منطقی به نتر می رسید.

در حال حاضر هف  ه در دوران ر ود اقتصاد جهانی به سر می بریف،  ارخان ات و صنایا ما تحت تأثیر نوسان قیمت 

ستند و ح ست  ه نزول قیمت نفت از مواد اولیه ه مکالت عدیده ای روبرو مور هف تحت تأثیر هن با م صاد   تی اقت

 جمله ی هن است.

امروزه بازی با قیمت مواد اولیه یکی از ابزارهای استتتعماری  متتورهای توستتعه الب استتتکباری استتت. قدرت های 

 مورهای در حال توسعه از ان ا  ارح های صنعتی با ای اد نوسان های دوره ای در قیمت مواد اولیه، ضمن بازدادتن 

توسعه، مهار اقتصاد این  مورها را در دست می گیرند. قدرت های صنعتی قادر دده اند با دیطنت در بازار معامالت 

دکر، م  و نفت قیمت این مواد را به اور مصنوعی پائین هورند و با اعمال فمار اقتصادی بر  مورهایی چون  وبا، 

 .(24: 1398جوالیی مقد ، ) یابندک به اهداف سیاسی خود دست دیلی و مکزی

با توجه به توضیحات مقدماتی فوق اینک به بحث و بررسی پیرامون عناصر متمکله ی جر  فروش غیرم از ت هیزات 

 فنی و مواد اولیه می پردازیف:

 عنصر قانونی -3-3-1
این جر  اینگونه  19/9/1369نتا  اقتصتتادی  متتور مصتتوب ( قانون م ازات اخالل گران در 1مطابق بند ج ماده ی )

 توصیف دده است:

اخالل در نتا  تولیدی  متتور از اریق ستتوء استتتفاده ی عمده از فروش غیرم از ت هیزات فنی و مواد اولیه در بازار »

 «.هزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد هن....

( همین قانون بیان دده است  ه در 2ت گرفته بادد در ماده ی )م ازات این جر  هف حسب اینکه با چه قصدی صور

 جای خود توضیح خواهیف داد.

نکته ای  ه در این ا حائز اهمّیت استتت اینکه پ  از ستتال ها از تصتتویب این قانون و گذراندن دوران بازستتازی های 

سهمیه بندی مواد اولیه و دولتی ضربتی پ  از جنگ، وضعیت اقتصادی  مور تغییرات عدیده ای یافته است و دوران 

بودن ت ارت هن تا حدود زیادی منتفی دتتده استتت و به نتر می رستتد  ه هر چند این بند از قانون به اور صتتریح یا 

سازی واردات و  صویب قوانین و مقررات مربوط به هزاد ست ولی با ت ست و به قوت خود باقی ا مده ا سخ ن ضمنی ن

صی، دامنه صادرات مواد اولیه و همچنین واگ صو سیاری از  ارخان ات و واحدهای تولیدی دولتی به بخش خ ذاری ب

ی اجرای قانون فوق الذ ر در مورد مواد اولیه و ت هیزات فنی تا حدود زیادی محدود دتتتده و دتتتاید بتوان گفت  ه 

 بسیاری از مصادیق هن موضوعاً منتفی دده است.

و مصادیق هن نادر هف بادد  ما ان به قوت و اعتبار خود باقی  علی رغف توضیحات فوق، این قانون حتی اگر موضوع

 است.
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 عنصر مادی-3-3-2

متمل ب دده، رفتار م رمانه ای  ه قانون گذار به توصیف هن پرداخته، م صر قانونی یاد  ر دو خصوصیت با توجه به عن

 رفتاری ذیل می بادد:

 ولیه در بازار هزاد.سوء استفاده ی عمده از فروش غیرم از ت هیزات فنی ومواد ا

ا تمکیل می ررفتار مادی فیزیکی فروش ت هیزات فنی و مواد اولیه با تحقق درایو ذیل این قسف از عنصر مادی جر  

 دهد:

دد، قانون نه از ت هیزات و مواد اولیه تعریب- دده با ستفاده ای  سوء ا ف به اید در پ  فروش ت هیزات و مواد اولیه 

ر قانون دمصتتادیقی برای هن ذ ر  رده و نه نوع ستتوء استتتفاده را ممتتخص  رده استتت  ه ابها  عمل هورده و نه حتی 

 گذاری محسوب دود.

ایف  یزان فروش ت هیزات و مواد اولیه بایستتتی عمده بادتتد،  ه این قید هف چنانکه قبالً در مباحث قبلی دتترح دادهم -

 مبهف است و معیار رودنی برای تمخیص هن وجود ندارد.

را چه  سی باید  روش ت هیزات و مواد اولیه باید به صورت غیرم از بادد، البته در قانون ممخص نمده  ه اجازهف -

 صادر  ند تا چنانچه بدون اجازه ی هن مرجا فرودی صورت گرفت، عمل دخص جر  تلقی دود.

زاد ممتتخص می دتتود  ه منتور از مواد اولیه باید در بازار هزاد صتتورت گیرد، از قرینه ی بازار ه فروش ت هیزات و -

ای مصتترف ت هیزات و مواد اولیه، هن گروه از این اقال  استتت  ه به قیمت دولتی و ستتهمیه ای خریداری دتتده و بر

 خاص در نتر گرفته دده است و خریدار هن حق فروش هن را در بازار هزاد ندارد.

سال های منتهی به دهه ی  سیار پایین بود، ه قیمت ارز )دالر( به نرخ دو 60در  سیاری از  االها و مواد اولیه  1لتی هن ب ب

صوالت تولیدی  دده ی مح دد و در اختیار تولید  نندگان قرار می گرفت تا قیمت تما   به قیمت نازل خریداری می 

دده ستفاده از موقعیت، همان مواد اولیه را با قیمت باالتر از نرخ خریداری  سوء ا دد. عدّه ای با  در بازار  هف پایین با

ست به  ست می هوردند و ابیعی بود  ه مواد اولیه ی فوق با د مروع  النی به د سود نام هزاد فروخته و به این ترتیب 

دد یا اگر هف در تولید  مور قاچاق می  ددن و داللی، قیمت دوچندانی پیدا نموده و در نهایت یا به خارج از   ست  د

 افزایش قیمت  اال می گردید. محصوالت مورد استفاده قرار می گرفت، موجب

دات مربوط در مورد ت هیزات فنی و مواد اولیه؛ رفتار م رمانه ی این قستتف از عنصتتر مادی جر  هف تخلف از تعه -2

دامل عد  اقدا  امری  دد و هف ترک فعل. زیرا تخلف از تعهد هف  ست  ه از امی تواند به صورت فعل مادی مثبت با

ثال در مورد هف دامل اقدا  به امری است  ه برخالف تعهد مزبور می بادد. به عنوان موظایف دخص قرار داد دده و 

ز حقوق و ا االی ورود موقت  ه در بخش مربوط به قاچاق  اال در مورد هن توضتتتیح دادیف، وارد  ننده ی  اال  ه 

ال و محصول را تبدیل به  اعوارض گمر ی معاف بوده است، متعهد دده  ه ظرف مدّت معینی، مواد اولیه ی وارداتی 

 ساخته دده ای در داخل  مور نماید و سپ  هن را به خارج از  مور صادر نماید.

                                                           
 ریال. 60حدود  -1
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تخلف از تعهد مزبور به این معنی  ه وارد  ننده ی مواد اولیه به جای تولید  اال هن را در بازار به فروش برستتتاند از 

دد  ه چنانچه به صورت عمده و  دد در چارچوب مصادیق جر  مزبور می با با قصد اخالل در نتا  تولیدی  مور با

 ( قانون م ازات اخالل گران در نتا  اقتصادی  مور قابل انطباق است.1ماده ی )

صادر  ردن( و هف فعل )فروش مواد اولیه در  ساخت و تولید و  صورت گرفته )عد   در مورد مثال فوق هف ترک فعل 

 نه دارند.بازار هزاد(  ه هر دوی هنها وصف م رما

صرف تخلف از تعهد ) ه یک امر  دخص دارد و  ستگی به احراز تعهد قبلی  مخیص تخلف از تعهدات مربوط هف ب ت

 صرفاً حقوقی است نه  یفری( جر  محسوب نمی دود مگر با احراز قصد م رمانه ای  ه ذیالً توضیح می دهیف.

 عنصر روانی-3-3-3
صوف از جمله جرایف دوند  ه برای تحقق هنها عمد عا  و عمد خاص  هر دو رفتار م رمانه مو سوب می  عمدی مح

 الز  است:

عمد عا : مرتکب فروش غیرم از ت هیزات فنی و مواد اولیه بایستی به صورت هگاهانه و ارادی و به قصد سوء استفاده 

 .و اخالل در نتا  تولیدی  مور اقدا  نموده یا از تعهدات خود در مورد هنها تخلف نموده بادد

دد و یا در اثر جهل مرتکب به  صور اینکه م از می با ستفاده و یا به ت سوء ا ست  ه فروش این اقال  بدون  بدیهی ا

 وجود تعهدات مربواه به لحاظ فقد قصد م رمانه، جر  مزبور را منتفی می نماید.

دده است، قصد خاص  ( قانون م ازات اخالل گران در نتا  تولیدی  مور تصریح2عمد خاص: چنانکه در ماده ی )

سالمی ایران یا مقابله با نتا  مزبور و یا علف به مؤثر بودن اقدا  در  ضدیت با نتا  جمهوری ا ستی مبارزه و  مرتکب بای

مقابله با نتا  بادتتد و وجود این قصتتد توا  با فعل ارتکابی و هثار و نتایج هن در مواردی می تواند در حد افستتاد فی 

 االرض تلقی دود.

ست اینکه عمد عا  مرتکب نکته  صادق ا ست و در مورد همه ی جرایف عمدی  ضروری ا ای  ه تذ ر و یادهوری هن 

همواره مفروض است، زیرا  ه انسان موجودی است متفکر و اندیممند و اعمال و رفتار وی نادی از خواست و اراده 

 است  ه بایستی خالف هن را اثبات نماید. ی اوست. به همین دلیل عمد عا  مرتکب نیاز به اثبات ندارد و این متهف

ست  ه قانون گذار مازاد بر عمد عا   ضافه ا درط ا سوء نیت خاص یک قید و  امّا در مورد عمد خاص، نتر به اینکه 

ستی در مرتکب جر   سان ها مفروض نیست، وجود هن بای دتن چنین قصدی در مورد همه ی ان ست و دا لحاظ  رده ا

ثبات عمد خاص بر عهده ی دادستان و قاضی رسیدگی  ننده است و متهف در رابطه با وجود یا اثبات گردد. وظیفه ی ا

 عد  وجود قصد خاص با تکلیفی غیر از انکار روبرو نیست.

در مورد جر  مورد بحث وجود عمد عا  مفروض است ولی قصد مبارزه با نتا  و یا مقابله با هن بایستی اثبات دود و 

صد و ست و در غیر موردی  ه متهف  نتر به اینکه ق دوار ا سیار د ستند، اثبات هنها ب دخصی ه انگیزه اموری درونی و 

هزادانه و با اختیار اقرار به هن نموده بادتتد، بایستتتی در موارد دتتبهه هن را منتفی دانستتت مگر با وجود قرائن و امارات 

  افی و علف هور.
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 نتی ه گیری

صادی  دک یکی از عوامل ثبات اقت سایر بی  سی و مایحتاج عمومی و  سا موری نتا  متعادل توزیا  االهای ا در هر  

بحران های اجتماعی و گستتترش فقر و دو قطبی دتتدن جواما، عمدتاً نادتتی از  نیازمندی های مرد  هن  متتور استتت.

سعه ای در سیاست های تو توزیا ناعادالنه ثروت و برخورداری عده ای از افراد جامعه و محرومیت برخی دیگر است.

 دارای اقتصتتادی از ستتوی دیگر جرائف هر  متتوری نیز در ستتایه ی نتا  توزیا عادالنه میستتر و قابل اجراء می بادتتد.

 حیث از چه جرائف این  ه دود می هن به من ر امر همین و نماید می متمایز جرائف سایر از را هن  ه است هایی ویژگی

 های بخش  ه دارد پی در سوئی هثار جرائف این. بادد متفاوتی ساختار دارای رسیدگی نحوه حیث از چه و صالحیت

 حا میت به نسبت جامعه عمومی اعتماد به هسیب به من ر نهایت در و دهد می قرار خود تاثیر تحت را جامعه مختلف

 دادگاه یک صالحیت در توان نمی را هن به رسیدگی  ه است حدی به جرائف این وسعت گاه دیگر سوی از. دود می

ست قانون یک حا میت تحت و سیدگی م زایی  .دان ساز و  ار ر همین امر من ر به هن می گردد  ه این جرائف دارای 

 بادند و دادرسی افتراقی برای این جرائف صورت گیرد.

 در این پژوهش سه جر  به عنوان اساسی ترین مصادیق اخالل در امر توزیا مایحتاج عمومی مورد بررسی قرار گرفت

دد تا به اور خالصه  دود. تالش  دامل گران فرودی، انحصار و فروش غیر م از ت هیزات فنی و مواد اولیه می   ه 

دت  ه این جرائف؛ اگر  داره قرار گیرد. باید توجه دا سه گانه این جرائف بررسی گردد و م ازات های هن مورد ا ار ان 

انی می توان هن ها را اخالل در نتا  اقتصادی دانست  ه دارای چه به خودیِ خود مذمو  و قابل م ازات هستند، اما زم

 ویژه گی های جرائف اقتصادی بادند و به اور گسترده رخ دهند.

یا با توجه به تعریف ارائه دده از جر   ه ه به سوال اصلی پژوهش پرداختبا توجه به مداقه صورت گرفته می بایست 

جرائف مربوط به اخالل در نتا  اقتصادی می توان این جرائف را جزئی از جرائف اقتصادی و همچنین مصادیق مذ ور از 

صادی دانست؟ از نتر نگارنده جرائف گران فرودی، انحصار و فروش غیر م از ت هیزات فنی و مواد اولیه، از هن ا  اقت

صادی  مور را مورد هدف قرار می دهند، در صورتی  ه به صورت گسترده صورت  گیرند حتماً از جمله  ه نتا  اقت

افته قابل ان ا  هستند، و با توجه یمصادیق اخالل در نتا  اقتصادی خواهند بود. این جرائف عمدتاً به صورت سازمانی 

ستفا دوند، همچبه هنکه در این جرائف از روش های پیچیده ا مف می  دود،  متر   نین انگیزه نهایی تمامی این ده می 

صادی و مال اندو ستند  ه با توجه به زمان و مکان جرائف، اقت ست، همچنین این جرائف جزئی از جرائف اعتباری ه زی ا

تغییر پذیرند و نهایت هنکه زمانی می توان این جرائف را به عنوان اخلل در نتا  اقتصادی جر  انگاری نمود  ه به دیوه 

  الن صورت گیرند.

صادیق جرائف اق ست تا م سد الز  ا سو قانون گذار مورد در نهایت به نتر می ر صادی بار دیگر و در قانونی جاما تو ت

جر  انگاری قرار گیرد و م ازات های هن نیز به روز گردد، همچنین به نتر می رسد  ه الز  است قانونگذار با روزهند 

 نمودنِ قوانین، مصادیق نوین این جرائف را نیز مورد پودش قرار دهد.
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