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  تانو افغانس یرانا یفریاحتکار در حقوق ک یقيمطالعة تطب
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 چکيده
ا با رهایی است که با اختالل در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها احتکار کاالها یکی از چالش

ن انگاری آن ممکبزهها بدون کنترل احتکار و های اقتصادی دولتکند. تحقّق اهداف و برنامهچالش مواجه می

نیست. قانونگذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانونگذاری خود با توجّه به شرایط حاکم بر جوامع 

اند، که قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم

است.  شده از سوی دیگرسو و ناکارآمدی قوانین وضعگر اهمّیّت پرداختن به موضوع احتکار از یک این امر بیان

 متناظر و تهگرف قرار منع مورد «جرم» یا و «تخلف» قالب در شرایطی تحت احتکار افغانستان و ایران حقوقی نظام در

 طول در کیفری و اداری هایپاسخ ایران حقوقی نظام در. است شده مواجه کیفری یا و اداری هایپاسخ با آن، با

شود. در ، بدین معنا که صرف احتکار تخلّف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می دارند قرار یکدیگر

کاب که صرف ارت های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحونظام حقوقی افغانستان پاسخ

 شود.های اداری و کیفری مواجه میان با پاسخی شده و همزماحتکار همزمان تخلّف و جرم تلقّ

  

 احتکار، جرم اقتصادی، تخلّف اقتصادی.واژگان کليدی: 
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 مقدّمه

های اقتصادی کشورهای مختلف را با احتکار کاالها یکی از مسائل مهمّی است که نظام

اری( احتکار از انگانگاری و تخلّفانگاری )اعم از جرمهای جدّی مواجه نموده و بزهچالش

توان آن را یکی از مصادیق رو میدوران گذشته تا اکنون همواره مورد توجّه بوده است و از این 

اند که در دنیای تجارت آزاد احتکار جایگاه هرچند برخی ادّعا نموده 8جرایم اقتصادی دانست.

ی و نب اشخاص حقیقدر کشورهای مبتنی بر اقتصاد انحصارطلب احتکار از جا ،چندانی ندارد

(. لیک تردیدی نیست که 828: 8261پور، حقوقی و حتّی گاه دولت قابل تحقّق است )مهدوی

وده و ها بهای اقتصادی تنظیم جریان صحیح عرضه و تقاضا از وظایف اساسی دولتدر همة نظام

ز جمله ه و تقاضا )و اانگاری برخی از رفتارهای مخلّ جریان عرضچه بسا در این راستا اقدام به بزه

ها و دستیابی به اهداف اقتصادی جز از طریق سو اجرای برنامهاحتکار( نمایند، چراکه از یک 

کنترل نظام عرضه و تقاضا و از جمله پیشگیری و مقابله با احتکار ممکن نیست. احتکار سبب 

زایش و به تبع آن اف کاهش یا توقّف جریان توزیع کاالها و در نتیجه افزایش تقاضا بر عرضه

سیاسی  هایگردد. اخالل در نظام توزیع کاالها ممکن است حتّی منتهی به بحرانقیمت کاالها می

و امنیّتی نیز گردد. عمده مشکالت ناشی از احتکار نیز بیشتر متوجّه طبقات اقتصادی پایین جامعه 

کند. از سوی چندان می است و همین موضوع اهمّیّت پاسخدهی مناسب به بزه احتکار را دو

های ناشی از احتکار به نحوی است که همواره اشخاصی در جهت افزایش دیگر، جذّابیّت

الباً اند، انگیزة احتکار غهای خود آمادة ارتکاب آن باشند. آنگونه که برخی بیان داشتهدارایی

اال و کاذب کمبود ک اقتصادی است و محتکران با قطع یا محدود نمودن عرضه و ایجاد وضعیّت

(. 23: 8269خلق موقعیّت برای خود به دنبال افزایش قیمت و تحصیل سود بیشتر هستند )امیدی، 

                                                      
یابد های تجاری مشروع ارتکاب مید که با هدف بدست آوردن سود از طریقی جز فعّالیّتجرم اقتصادی اشاره به جرمی دار .8

(Sjogren & Skogh, 2004: 1برای مشاهدة تعاریف بیشتر از جرم اقتصادی ر.ک: شهرام ابراهیمی و مجید صادق .) نژاد

و  کیفری، شمارة پنجم؛ سیّدمنصور میرسعیدی ، فصلنامة پژوهش حقوق«شناختیِ جرایم اقتصادیتحلیل جرم»(، 8263نایینی )

 ، فصلنامة پژوهش حقوق کیفری، شمارة چهارم.«جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟»(، 8263محمود زمانی )
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ار ها نسبت به این رفتکند تا دولتهای اجتماعی و اقتصادی ایجاب میبر این اساس، ضرورت

 تفاوت نباشند.بی

ه ر از بدو قانونگذاری جدید )و البتّشود که قانونگذابا بررسی نظام حقوقی ایران مشاهده می

پیش از آن نیز( در قوانین متعدّدی مانند قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکّام 

، قانون 8281، قانون راجع به جلوگیری از احتکار کاالی مورد احتیاج مصوّب 8319مصوّب 

ط به منع احتکار قند و شکر ، الیحة قانونی مربو8239راجع به جلوگیری از احتکار مصوّب 

فروشان ، قانون تشدید مجازات و محتکران و گران8219، قانون نظام صنفی مصوّب 8221مصوّب 

گران در نظام ، قانون مجازات اخالل8297، قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 8297مصوّب 

وع احتکار ... به موض و 8213، قانون نظام صنفی کشور مصوّب 8296اقتصادی کشور مصوّب 

پرداخته است. در کشور افغانستان نیز با توجّه به اوضاع و احوال این کشور و در جهت حمایت 

، 8244 هایاند. برای نمونه در سالاز معیشت مردم، قوانین متعدّدی راجع به احتکار تصویب شده

ه با اند کهش قوانینی تحت عنوان قانون منع احتکار تصویب شد.ه 8268و  8274، 8297، 8249

 199اند. اخیراً نیز قانونگذار این کشور در موادّ تصویب هر یک، قوانین پیش از آن منسوخ شده

انگاری احتکار پرداخته است. توجّه مستمر به جرم 8261ی مصوّب «کود جزا» 194الی 

 نقانونگذاران کشورهای مذکور به موضوع احتکار، داللت بر وجود یک دغدغة مستمر در ای

جوامع و تالش در جهت رفع آن و در عین حال فقدان کارآمدی کافی در رفع دغدغة مذکور 

 رو دارد.دارد، که همین امر داللت بر ضرورت انجام تحقیق پیش

 . عناصر احتکار1

ابْنُ  ر.الحَکْرُ: ادِّخارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَکِ»در تبیین لغوی احتکار بیان شده است که 

تکار ، یعنی اح«الطَّعَامِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا یُؤْکَلُ و احتباسُه انْتِظارَ وَقْتِ الغَالء بِهسِیدَهْ: االحْتِکارُ جَمْعُ 

یده نامند. ابن ساندوختن طعام است به انتظار کمبود و گران شدن آن و صاحب آن را محتکر می

از مأکوالت و حبس آنهاست به انتظار وقت گرانی گوید: احتکار جمع نمودن طعام و مانند آن می
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به معنای « حُکره»مصدر باب افتعال از ریشة »(. احتکار در لغت 391هـ ق:  8484)ابن منظور، 

(. 891: 8219)انصاری، « ذخیره کردن، انباشتن، اندوختن، انبار کردن و جمع آن احتکارات است

 به امید کاهش عرضه، افزایش بهاء و نگهداری کاال»در فرهنگ سخن، احتکار به معنای 

(. 394: 8213آمده است )انوری، « گردآوردن چیزی بیش از اندازة نیاز»و نیز « سودجویی بیشتر

آوری کاالهای بازرگانی به قصد و انتظار نایابی و کمیابی و جمع»مطابق تعریفی دیگر احتکار 

 8در فرهنگ انگلیسی بلک، احتکار (.81: 8211است )جعفری لنگرودی، « فروش به قیمت گران

شده بینیذخیره و نگهداری کاالها فراتر از نیازهای معقول به جهت قحطی واقعی یا پیش»به معنای 

توان گفت که با توجّه به بیان اهل لغت می .(Garner, 2010: 799« )ها استیا افزایش قیمت

 فروشی است.ها به قصد گراناحتکار از نظر لغت به معنای حبس طعام یا دیگر کاال

، احتکار بدین شکل 8297قانون تعزیرات حکومتی مصوّب  4در تعریف اصطالحی مادّة 

صورت عمده با تشخیص مراجع  احتکار عبارت است از نگهداری کاال به»تعریف شده است: 

ت رورفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضقصد گرانصالح و امتناع از عرضة آن به ذی

دارد مقرّر می 8213قانون نظام صنفی کشور مصوّب  99در ادامه نیز مادّة «. عرضه توسّط دولت

متناع صالح و اصورت عمده با تشخیص مراجع ذیاحتکار عبارت است از نگهداری کاال به »که 

ت رفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف وزاقصد گراناز عرضة آن به 

الزم به ذکر است که هر دو تعریف در «. ربطصنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی

شرایط کنونی معتبر بوده لیک قلمرو اجرایی آنها متفاوت است، که در ادامه توضیح داده خواهد 

 شد.

حتکار در تعریف ا 8268قانون منع احتکار مصوّب  3مادّة  3قانونگذار افغانستانی نیز در جزء 

احتکار: پنهـان کـردن یـا امتناع از عرضـة مـوادّ اوّلیّـة مورد احتیاج عادّى بـه »بیان داشته است: 

ـه منجـر بـه ای کمقصـد سودجـوئی بیشـتر و فـروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، به گونه

نیز در مقام تبیین « کود جزا»  199مادّة  8فقرة «. کمبـود موادّ اوّلیّه و افزایش قیم در بازار گردد

                                                      
1. Hoard. 
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شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت »دارد که احتکار بیان می

رقابتی، موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّه را پنهان کند یا از عرضة موادّ مذکور امتناع 

روط بر اینکه موادّ احتکارشده منجر به ورزد یا مانع عرضة آن توسّط سایر اشخاص گردد، مش

ق احکام شده مطاب ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناختهکمبود موادّ اوّلیّه و افزایش قیمت

ررسی گانه بتواند از منظر عناصر سهاحتکار مانند جرایم دیگر می«. گردداین فصل مجازات می

  8شود.

 . عنصر قانونی1-1

ف محسوب و برای آن مجازات اداری ی تخلّیران احتکار در حالت عادّدر نظام حقوقی ا

احتکار نسبت به  8297ب قانون تعزیرات حکومتی مصوّ 4 ةبینی شده است. به موجب مادّپیش

قانون نظام صنفی کشور نسبت به اشخاص صنفی  99 ةاشخاص غیرصنفی و به موجب مادّ

کار در صورتی که موجب اخالل در امر توزیع احت ،انگاری شده است. عالوه بر اینفتخلّ

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور جرم  8 ةمایحتاج عمومی گردد به موجب مادّ

 رات این قانون قابل مجازات است.ب بر آن به موجب مقرّی گردیده و حسب نتایج مترتّتلقّ

ماید، ف ذکر نآنکه عنوانی از تخلّبی ،افغانستان قانونگذار 8268ب در قانون منع احتکار مصوّ

 9 ةمادّ 8 ةبینی پاسخ اداری به آن نموده است. به موجب فقرت احتکار و پیشاقدام به ممنوعیّ

 موادّ احتکارشده، یـابی موادّـف اسـت، بعد از تثبیـت و دسـتکمیسیون مکلّ»قانون مذکور 

تعیین قیمت عادالنة آن با حضور داشت ( ساعت بعد از 41ت )مذکور را حداکثر در خالل مـدّ

بینی شده است نیز پیش 3 ةبه موجب فقر .«مالـک یـا نمایندة قـانونی وی بـه بـازار عرضه نماید

گـردد، بار ه حاصـل مـی( این مـاد8ّاحتکارشدة مندرج فقرة ) وجوهی که از فروش مـوادّ»که 

                                                      
رابطة بین عنصر قانونی و دو عنصر مادّی و روانی یک رابطة طولی است نه عرضی، و ». هرچند نگارندگان نیز با این نظر که 8

( 11: 8267)میرمحمّدصادقی، « دین ترتیب، بحث از عنصر قانونی به طور مجزّای از عناصر مادّی و روانی موضوعیّت نداردب

 موافق هستند، به رسم مرسوم عنصر قانونی نیز در عرض دیگر عناصر بررسی شده است.
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( فیصد 19واردات دولت تحویل بانک و ) ( فیصـد آن بـه حسـاب19)ل بعد از وضع مصارف اوّ

شـود. در صـورت تکـرار پول ماحصـل دیگـر آن بـه مالـک یـا نماینــدة قــانونی وی داده می

اساس،  بر این«. گیردفـروش بحیـث مجــازات نقــدی مطــابق احکام قانون بـه دولـت تعلـّق می

تکار اجرای فروش کاالی موضوع احنستان از ضمانت سو، قانونگذار افغابا توجّه به اینکه از یک 

توسّط کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار )و نه مراجع قضایی( بهره برده و از سوی دیگر 

درصد مبلغ حاصل از فروش برای  899و یا  19شده حسب مورد لحاظ بینیاجرای پیشضمانت 

 شود.انون مذکور احتکار تخلّف محسوب میتوان به این نتیجه رسید که در قدولت است، می

و رویکردی که قانون اخیر در جهت تجمیع  8261افغانستان در سال « یکود جزا»با تصویب 

ای به آنکه اشارهبی ،ها در قالب کد واحد قانونی داشت، قانونگذار افغانستانیجرایم و مجازات

انگاری اقدام به جرم 194الی  199 ضمن موادّنسخ احکام مندرج در قانون منع احتکار نماید، در 

 ةوجب مادّبه م ولی شودی میدر این قانون مطلق احتکار جرم تلقّ با توجّه به اینکه احتکار نمود.

ایست قائل به بپاسخدهی اداری به احتکار نیز مشابه قانون منع احتکار پذیرفته شده است، می 198

هد شود که در ادامه بررسی خواد این نظر موجب تعارضاتی میبقای قانون منع احتکار بود، هرچن

 .شد

شخصی که به مقصد سودجوئی بیشتر یا فروش به « »کود جزا»  199 ةمادّ 8 ةبه موجب فقر

 ةاز عرض ه را پنهان کند یاارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّ ةلیّاوّ نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، موادّ

 ط سایر اشخاص گردد، مشروط بر اینکه موادّآن توسّ ةزد یا مانع عرضمذکور امتناع ور موادّ

ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار ه و افزایش قیمتلیّاوّ احتکارشده منجر به کمبود موادّ

عالوه بر این قانونگذار افغانستانی در  .«گرددشناخته شده، مطابق احکام این فصل مجازات می

واردی را در حکم احتکار دانسته لیک برای آن مجازاتی متفاوت با احتکار م« کود جزا» 192 ةمادّ

 در نظر گرفته است.
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 . عنصر مادّی 1-2

 ةیری از شیوبا الگوگ ،احتکار جرمی ع مباحث مربوط به عنصر مادّه به گستردگی و تنوّبا توجّ

شرایط، »، «رفتار»سه عنوان  بای مباحث مربوط به عنصر مادّ هال، در ادامرایج در نظام حقوقی کامن

 .شوندبررسی می« نتیجه»و « اوضاع و احوال

 . رفتار1-2-1

قانون نظام صنفی  99 ةقانون تعزیرات حکومتی و نیز مادّ 4 ةه به تعریف احتکار در مادّبا توجّ

ق هر قّو با تح استآن « ةامتناع از عرض»کاال و « نگهداری»احتکار مشتمل بر  جرمکشور رفتار 

 نگهداری کاال باید حتماً ،به تعبیر دیگر .(319: 8269گردد )ساکی، ق میرفتار احتکار محقّ دو

چنانچه کاالیی در انبار نگهداری شود لیک  ،بنابراین .به همراه امتناع از فروش صورت پذیرد

 فکننده باشد آن را در اختیار خریدار قرار دهد، تخلّفروشنده هر زمان که مورد تقاضای مصرف

ت. ب دانستوان احتکار را مرکّمطابق این تعابیر می .(73: 8267گردد )موسوی، ق نمیاحتکار محقّ

یهی است مبتنی بر امتناع از عرضه دانست و بد ةتر احتکار را جرم سادتوان به تعبیر دقیقه میالبتّ

اشته ه در اختیار دکاالیی را برای عرض ف به عرضه بشود که اساساًتواند مکلّشخص زمانی می

ساده و مستمر دانست، بدین معنا که تا زمانی که  جرمیتوان احتکار را می ،بر این اساس .باشد

 کاالی در اختیار خود را عرضه ننموده ارتکاب جرم استمرار دارد.

 ق احتکار شاملقانون منع احتکار افغانستان رفتارهای موجب تحقّ 3 ةمادّ 3به موجب جزء 

 8 ةمورد احتیاج مردم است لیک به موجب فقر ةلیّاوّ موادّ« ةامتناع از عرض»و یا « دنپنهان کر»

، «ودنپنهان نم»ق احتکار مشتمل بر رفتارهای موجب تحقّ ةکود جزای افغانستان دامن 199 ةمادّ

کار حتا ،ارتزاقی و مصرفی است. بر این اساس ةلیّاوّ موادّ« ةممانعت از عرض»و یا « امتناع از عرضه»

ق هر یک از مصادیق رفتارهای و با تحقّ استب( در نظام حقوقی افغانستان جرم ساده )نه مرکّ

 گردد.ق میمذکور جرم احتکار محقّ
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ر هر دو د« امتناع از عرضه»شود که در مقام مقایسه بین مصادیق رفتارهای احتکار مالحظه می

و « پنهان نمودن»حقوقی افغانستان گردد لیک در نظام نظام حقوقی موجب تحقق احتکار می

ت. انگاری شده اسارتزاقی و مصرفی نیز تحت عنوان احتکار جرم ةلیّاوّ موادّ« ةممانعت از عرض»

قانون تعزیرات  7 ةدر مادّ« اخفاء و امتناع از عرضه»ف به موجب تخلّ کاال عنواناً« پنهان نمودن»

هرچند  توان پی برد کهمذکور می ةدر مادّ توجّهبا  امّاانگاری شده است. فحکومتی ایران نیز تخلّ

تار ف احتکار رفدر این مورد نیز مانند تخلّ ،استفاده شده است« اخفاء» ةف از واژدر عنوان تخلّ

را  «اخفاء و امتناع از عرضه»و « احتکار»است و تفاوت « کاال ةخودداری از عرض»مرتکب همان 

 ی دانست.دّبایست در دیگر اجزای عنصر مامی

مواردی را نیز در حکم احتکار دانسته است. « کود جزا» 192 ةی در مادّنقانونگذار افغانستا

ارتکاب یکی از اعمال ذیل بمنظور افزایش قیمت در بازار در حکم احتکار شناخته شده، مرتکب »

ارت یا شخصی که به تج -8گردد: به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می

مربوطه را در غیر از  ةلیّاوّ فروشی[ اشتغال دارد و موادّه به صورت پرچون ]خردهلیّاوّ موادّ ةعرض

ه اشتغال لیّاوّ شخصی که به صورت عمده به خرید و فروش موادّ -3نه ذخیره نماید. ات معیّمحلّ

ن پیش از ای .«عرضه نکند مذکور را به بازار دارد، حداکثر در خالل ده روز از تاریخ اعالن، موادّ

قانون منع احتکار، تحت  7 ةمادّ 3و  8 اجزایقانونگذار افغانستان رفتارهای مذکور را به استناد 

آنها  «کود جزا»منع نموده بود لیک قانونگذار با عدول از دیدگاه سابق خود در « احتکار»عنوان 

آن مجازاتی متفاوت از احتکار در انگاری نموده و برای جرم« در حکم احتکار»را تحت عنوان 

کاال تحت شرایطی تحت عنوان جرم در حکم « ذخیره نمودن»، نظر گرفته است. بر این اساس

« امتناع از عرضه»( که همان 192 ةمادّ 3ر در جزء )مقرّ« عدم عرضه»احتکار قابل مجازات است. 

و یا جرم در حکم احتکار نیز حسب مورد تحت عنوان جرم احتکار  است( 199 ةر در مادّ)مقرّ

 قابل مجازات است.

قانون منع احتکار  7 ةمادّ 4و  2قانونگذار افغانستان عالوه بر موارد مذکور به موجب اجزای 

ورانی که جهت تولیدات خویش از ادارات یا سایر پیشه -2»  :نیز مواردی را احتکار دانسته است
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دارند، در صورتی که دسـتگاه تولیدی آنها عمالً بـدون ـه را اخـذ میلیّاوّ مراجـع دولتـی مـوادّ

ـود ة موجلیّاوّ ه را از آن منـابع اخـذ نموده باشند، موادّلیّاوّ ال نباشـد و سـهمیة موادّه فعـّجّوعـذر م

ازی خویش ان خبـّازانی که در دکّخبّ -4شود. های ]انبارهای[ آنها احتکار شمرده میدر گدام

ادارات و سایر مراجع دولتـی را پنهان کرده و بـه پخـت نـان نپردازنـد،  از طـرف شدهآرد توزیع

شود آن است که آیا مصادیق مذکور سؤالی که در اینجا مطرح می .«شوندمحتکـر شـناخته می

انونگذار سو ق روست که از یک شوند یا نه؟ این ابهام از آننیز مشمول مجازات کیفری احتکار می

برای « کود جزا»غانستان رفتارهای مرتکب را احتکار و مرتکب آن را محتکر دانسته و به موجب اف

کار مشمول احت بینی نموده است و از سوی دیگر رفتارهای مذکور لزوماًاحتکار مجازات پیش

شوند. ممکن است گفته شود که تعارضی بین این دو امر وجود نمی« کود جزا» 199 ةر در مادّمقرّ

یفری ی احکام که به صدق عنوان احتکار بر آنها امکان تسرّتوان گفت که با توجّندارد و می

احتکار به آنها نیز وجود دارد لیک تردیدی که در این زمینه وجود دارد ناشی از آن است که به 

جرم، ارتکاب عملی است »، استافغانستان که در مقام تعریف جرم « یکود جزا» 37 ةموجب مادّ

و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین  (...)ه مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده ک

قانون مجازات اسالمی ایران وجود دارد آن است  3 ةه با مادّتفاوتی که بین این مادّ .«گردیده باشد

ای آن بر انگاری شده و متعاقباًآن است که رفتاری به موجب قانون جرم مهمْ 3 ةکه در مادّ

ی انگاری و کیفرگذاری، قانون مجازات اسالمکیفرگزاری شده باشد و مهم نیست که مستند جرم

کود جزای افغانستان در صدد تجمیع جرایم و  کنندگانتدوین ولییا هر قانون دیگری باشد 

گر قانون د دیمتعدّ و موادّ 37 ةرو در مادّ ها در ذیل یک کد جزایی واحد بودند و از اینمجازات

ن است ه به این نکته ممکاستفاده شده است. با توجّ« این قانون»از عبارت « قانون»به جای عبارت 

قانون منع احتکار، هرچند به لحاظ  7 ةمادّ 4و  2گفته شود که مصادیق احتکار مذکور در فقرات 

وی د. از سنشومشمول مجازات کیفری احتکار نمی ،شوندپاسخدهی اداری احتکار محسوب می

 24در جزء « کود جزا»ضمن احصای قوانین منسوخ به موجب « کود جزا» 689 ةمادّ 3 ةدیگر فقر

احکام جزائی سایر قوانین که با حکمی از احکامی این قانون در مغایرت قرار »دارد که بیان می
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ه و ب تندهس منسوخ« کود جزا»رات کیفری مغایر با احکام مقرّ بر این اساس صرفاً .«داشته باشد

کود » 37 ةی مانند مادّصورت ضمنی قانونگذار افغانستان پذیرفته است که برخالف احکام موادّ

 ه به صدق عنواننیز وجود دارد و در نتیجه با توجّ« کود جزا»انگاری در خارج از امکان جرم« جزا

ر، اعمال مذکور نیز جرم قانون منع احتکا 7 ةمادّ 4و  2ر در فقرات احتکار بر مصادیق رفتاری مقرّ

 شوند.ی میتلقّ

قانونگذار افغانستان در ذیل عنوان « کود جزا» 194 ةمادّ 4 ةعالوه بر رفتارهای فوق در فقر

ت ر در آن را نیز تحط اشخاص مقرّتوسّ« احتکار ةفراهم نمودن زمین« »جرم احتکار ةدحالت مشدّ»

ی معنای عامّ« احتکار را فراهم سازد ةزمین»رت انگاری نموده است. عباد جرمعنوان احتکار مشدّ

 مشمول آن دانست و از هستندشروع یا معاونت در احتکار  تاًتوان اقداماتی را که ماهیّدارد و می

 د مجازات نمود.جهت احتکار مشدّ

 . شرايط، اوضاع و احوال1-2-2

کار د موضوع احتنربرخی از فقها به استناد روایاتی که وجود دا کاالهای موضوع احتکار.

اند. در این راستا از امام صادق )ع( نقل شده است که فرمود: ی دانستهرا محدود به کاالهای خاصّ

ندم و جو احتکار جز در گ ، یعنی«لیس الحکرة إال فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن»

: 8297الکلینی الرازی،  و خرما و کشمش و روغن نیست )أبی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق

اند. برخی از فقها حرمت احتکار را ناظر به کاالهای مذکور در روایات دانسته ،بر این اساس .(894

)شیخ طوسی، « غذاهای موضوع احتکار عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، نمک و روغن»

دم، جو، خرما و کشمش( ات چهارگانه )گندر غلّ اقوی این است که احتکار صرفاً» .(861: 8217

سوابق تقنینی  ةبا مالحظ .(193، 8269)الموسوی الخمینی، « شودق میو کره و روغن زیتون محقّ

 تگردد که در مواردی قانونگذار از این دیدگاه تبعیّاحتکار در نظام حقوقی ایران مالحظه می

 مشابه این دیدگاه در .وشان(فرقانون تشدید مجازات محتکران و گران 8 ةنموده است )ر.ک: مادّ

حبس »اند که ه در تعریف احتکار بیان کردهکنزد برخی از فقهای حنفی نیز وجود دارد، چنان
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( و آنگونه که در ادامه توضیح 3968تا: )وهبه بن مصطفى الزحیلی، بی« األقوات متربصاً للغالء

 خاذ شده است.ستان اتّط قانونگذار افغانهمین دیدگاه توسّ داده خواهد شد، تقریباً

 ه مفادّص است کاز کلمات اهل لغت مشخّ»: که هستندبرخی دیگر از فقها بر این نظر  ،در مقابل

آوری کاالی مورد احتیاج مردم و ظلم به احتکار بر حسب ریشه و وضع آن شامل جمع ةکلم

 (...)و بدرفتاری است مردم از طریق منع مردم از آن کاال است و این امر مالزمه با لجاجت و ظلم 

و به هر حال بر حسب مفهوم احتکار عام بوده و شامل هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند و 

گردد و مختص به طعام ندارد و اضافه نمودن طعام به منع از آن موجب ظلم و نقصان باشد می

 .(984 :8481، )منتظری« احتکار از بابت مثال بوده چراکه طعام از احتیاجات مبرهن است

ت الگر مصالح جامعه در جریان تحوّتواند تأمینانحصار احکام احتکار به اقالم خاص نمی

چه بسا تعیین مصادیق خاص در روایات و به تبع آن در احکام فقهی نخست، چراکه  ،اجتماع باشد

غییر ه به تناظر به مصادیق شمول احتکار در زمان صدور آنها باشد و در شرایط کنونی با توجّ

 ممکن دوّم،الگوی مصرف چه بسا احتکار کاالهای مذکور موجب عسر و حرج جامعه نشود و 

تی باشند که احتکار آنها موجب یّاست در شرایط کنونی جامعه کاالهای دیگری دارای چنان اهمّ

ند چ ةه به همین مالحظات بود که در نظام حقوقی ایران با فاصلعسر و حرج جامعه گردد و توجّ

 فروشان، قانون تعزیرات حکومتی ازماه بعد از تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران

 ت نموده و احتکار را ناظر به اقالم خاص ندانست.م تبعیّدیدگاه فقهی دوّ

و شرطی که برای تقیید آن وجود دارد  استموضوع احتکار در نظام حقوقی ایران مطلق کاال 

ه ط دولت )بآن کاال توسّ ةاحتکار ضروری است که ضرورت عرض قآن است که برای تحقّ

قانون تعزیرات حکومتی( و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر مراجع  4 ةموجب مادّ

قانون نظام صنفی کشور( اعالم شده باشد و تا زمانی که اعالم  99 ةربط )به استناد مادّقانونی ذی

د ندارد ق احتکار وجومربوط صورت نگرفته است، امکان تحقّط مراجع کاال توسّ ةضرورت عرض

 انگاری احتکار باشد.جرمه در مجریّ ةتواند داللتی بر نقش قوّو همین موضوع می
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افغانستان « یکود جزا» 199 ةمادّ 8 ةموضوع احتکار در فقر ،برخالف نظام حقوقی ایران

به »ه این مادّ 3 ةاست که به موجب فقر« هاز عامّارتزاقی و مصرفی مورد نی ةلیّاوّ موادّ»محدود به 

ه عبارت از گندم، آرد، برنج، شکر، مصرفی و ارتزاقی مورد نیاز عامّ ةلیّاوّ ه، موادّمقصد این مادّ

از  8مشابه همین تعریف در جزء  .«باشدمحروقاتی نفتی و گاز مایع می های غذایی و موادّروغن

ه و لیّوّا با اندکی تغییر در عبارات ذکر شده است. مصادیق موادّ قانون منع احتکار نیز 3 ةمادّ

گر موارد ی آن به دیرو امکان تسرّ احصایی داشته و از این ةمصرفی مذکور در مستندات فوق جنب

 وجود ندارد.

توان گفت که در نظام حقوقی ایران قانونگذار موضوع احتکار را با با لحاظ مباحث فوق می

ن نموده است شود تعییص میه مشخّمجریّ ةگیری قوّای عام که مصادیق آن با تصمیمتعیین ضابطه

ا وجود ق احتکار در خصوص آنهلیک در نظام حقوقی افغانستان مصادیق کاالهایی که امکان تحقّ

ت روش نخست در آن است که متناسب با شرایط دارد در خود قانون احصاء شده است. مزیّ

توان بدون طی تشریفات طوالنی قانونگذاری نسبت به تنظیم بازار اقدام امعه میر اقتصادی جمتغیّ

تواند کاال که می ةاعالم ضرورت عرض ةدر مقابل دارای نقایصی نیز است. ابهام در نحو ولینمود 

 ةهای عجوالنگیریسو و تصمیم فات گردد از یکمنتهی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و تخلّ

های اقتصادی در جامعه از دیگر سو از تالیّت فعّه و در نتیجه به مخاطره افتادن امنیّمجریّ ةقوّ

 ،م استوّد ةهای شیوت. رعایت اصل قانونی بودن جرایم نیز هرچند از مزیّهستندنقایص این شیوه 

 ر اقتصادی از معایب اصلی آن است.عدم امکان لحاظ شرایط متغیّ

به مصادیق کاالهای موضوع احتکار در نظام حقوقی افغانستان وارد توان ی که مینقد مهمّ

یانت تواند صدانست آن است که مصادیق کاالهای مذکور به عنوان کاالهای موضوع احتکار نمی

آنها از  تیّاهمّ گاهدیگری که  شک کاالهای مهمّت اقتصادی داشته باشد و بیاز امنیّ را کافی

 ت )مانند دارو( مورد غفلت قرار گرفته است.مذکور نیز بیشتر اس موادّ

ه ق احتکار آن است کیکی دیگر از شرایط تحقّ عمده بودن کاالهای موضوع احتکار.

قانون تعزیرات حکومتی  4 ةد. این موضوع به صراحت در مادّنعمده باش جرمکاالهای موضوع 
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ع تشخیص مرج»به  ق جرم منوطقانون نظام صنفی کشور تصریح گردیده و تحقّ 99 ةو مادّ

ر صالح چه مرجعی است دو احتمال قابل تصوّ. در اینکه منظور از مرجع ذیاست« صالحذی

 هام است که بر حسب معیارهای عرفی عمدهکننده به اتّنخست آنکه منظور مرجع رسیدگی :است

 را الکا ةم آنکه منظور همان مرجعی است که ضرورت عرضدهد و دوّبودن کاال را تشخیص می

شدة عدیلمبلغ تی با لحاظ تواند موجب شگفتی باشد آن است که حتّآنچه می امّا ،نمایداعالم می

قانون نظام صنفی کشور، ممکن است که احتکار در خصوص  73 ةمادّ 3 ةدر تبصر مذکور

صورت مرجع رسیدگی به آن  ریال نیز صدق نماید که در این 999/469/4کاالهایی با ارزش تا 

ات صنفی فت رسیدگی به تخلّئت هیعب تعزیرات حکومتی و در مبالغ بیش از آن در صالحیّش

 است.

 ای نشدهافغانستان به عمده بودن کاالهای موضوع احتکار اشاره« یکود جزا» 199 ةدر مادّ

معیار ذخیرة »کند. مجاز اشاره می ةقانون منع احتکار به معیار ذخیر 3 ةمادّ 2است لیک جزء 

ه ( ایـن مـاد3ّکـه ذخیـره و امتنـاع از عرضـة آن در حـاالت منـدرج جـزء ) هلیّاوّ از: مـوادّمجـ

مجاز در واقع اشاره به میزانی از کاال دارد که ارتکاب مصادیق  ةمعیار ذخیر .«باشدمجـاز می

قانون  4 ةمادّ 4که به استناد بند  نیست،ق احتکار رفتاری احتکار در خصوص آنها موجب تحقّ

تثبیت معیار ذخیـرة مجـاز برای هـر خـانواده در حـاالت قحطی، صعود قیم و حوادث »مذکور 

از وظایف کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار است. نتیجه آنکه ارتکاب هر یک « غیر مترقبه

مجاز باشد،  ةاز رفتارهای موضوع احتکار در صورتی که موضوع آن در چارچوب میزان ذخیر

 ول احتکار خارج بوده و از این جهت قابل مجازات نیست.از شم

 . نتيجه1-2-3

ق نتیجه شرط نیست و صرف ارتکاب رفتار احتکار عادی تحقّ جرمدر نظام حقوقی ایران در 

مطلق دانست. با وجود آنکه در  جرمیتوان آن را رو می نماید و از اینق آن کفایت میبرای تحقّ

رار فروشی یا اضقصد گران»قانون نظام صنفی کشور به  99 ةحکومتی و مادّ قانون تعزیرات 4 ةمادّ
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احتکار منتهی  راگه ق آنها نیست. البتّق احتکار منوط به تحقّتحقّ ،تصریح گردیده است« به جامعه

گران در نظام به اخالل در نظام اقتصادی کشور شود موضوع مشمول قانون مجازات اخالل

. ندهستر در آن قانون قابل مجازات مرتکب حسب حاالت مختلف مقرّاقتصادی کشور شده و 

 عالوه بر این، ممکن است احتکار کاالها در مواردی منتهی به اخالل در رقابت شود که در این

 98و  41 موضوع مشمول موادّ ،ط شورای رقابترقابتی توسّ ضدّ ةصورت در صورت احراز رویّ

( قانون اساسی قرار گرفته و مرتکب 44چهل و چهارم ) ی اصلهای کلّقانون اجرای سیاست

قانون مذکور محکوم  98 ةر در مادّاجراهای مقرّ حسب مورد به یک یا چند مورد از ضمانت

 شود.می

سوب د به نتیجه محبرخالف نظام حقوقی ایران در نظام حقوقی افغانستان احتکار جرم مقیّ

نتیجة جرم عبارت از محصول عمل جرمی »افغانستان  «یکود جزا» 21 ةشود. به موجب مادّمی

جب به مو .«آیداست که از اثر ارتکاب فعل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی به وجود می

کار ق احتارتکاب رفتارهای موضوع احتکار در صورتی سبب تحقّ« کود جزا» 199 ةمادّ 8 ةفقر

. بر این «ها در بازار شوده و افزایش قیمتلیّاوّ موادّاحتکارشده منجر به کمبود  موادّ»گردد که می

ه در لیّوّا افزایش قیمت موادّ»و یا « ه در بازارلیّاوّ کمبود موادّ»منتهی شدن رفتار مرتکب به  ،اساس

 3زء ر برای احتکار در جق جرم احتکار است. مشابه همین نتایج در تعریف مقرّشرط تحقّ« بازار

 بینی شده است.تکار نیز با اندکی تفاوت در عبارات پیشقانون منع اح 3 ةمادّ

و  هستندمطلق « کود جزا» 192 ةر در مادّبرخالف جرم احتکار، جرایم در حکم احتکار مقرّ

 ةعدم عرض»و « فروشط اشخاص خردهنه توسّات معیّه در غیر محلّلیّاوّ ذخیره نمودن موادّ»صرف 

جرم « فروشط اشخاص عمدهاریخ اعالن ضرورت عرضه توسّروز از ت 89ه ظرف مهلت لیّاوّ موادّ

روست که قانونگذار برای جرایم  ی ندارند و از همینخاصّ ةق نتیجی شده و نیازی به تحقّتلقّ

مجازات « کود جزا» 199 ةر در مادّدر مقایسه با احتکار مقرّ« کود جزا» 192 ةمذکور در مادّ

 تری در نظر گرفته است.خفیف
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 نصر روانی . ع1-3

تی ر در قانون تعزیرات حکومفات مقرّعمدی است و برخالف بسیاری از تخلّ جرایماحتکار از 

ض عنصر روانی آنها نشده است، در خصوص و قانون نظام صنفی کشور که قانونگذار متعرّ

ه ب»بارت ه به عاحتکار قانونگذار به صراحت به موضوع عنصر روانی آن اشاره نموده است. با توجّ

 ةقانون تعزیرات حکومتی و مادّ 4 ةر در مادّدر تعاریف مقرّ« فروشی یا اضرار به جامعهقصد گران

با وحدت  رو فی عمدی است و از اینشود که احتکار تخلّص میقانون نظام صنفی کشور مشخّ 99

لم بر ع ق احتکار عالوهتوان گفت که برای تحقّقانون مجازات اسالمی می 844 ةمالک از مادّ

مرتکب به موضوع احتکار، قصد او در ارتکاب رفتار نگهداری و امتناع از عرضه نیز شرط است. 

ط وسّآنها ت ةنماید که ضرورت عرضه به اینکه احتکار در خصوص کاالهایی صدق میبا توجّ

م ق عنصر روانی احتکار علم مرتکب به اعالربط اعالم شده است، در نتیجه برای تحقّمراجع ذی

 ربط نیز ضروری است.ط مراجع ذیضرورت عرضه توسّ

کود جزا  199 ةچراکه به استناد مادّ ،جرم احتکار در حقوق افغانستان نیز جرمی عمدی است

و یا « سودجویی بیشتر»بایست به قصد قانون منع احتکار رفتار مرتکب می 3 ةاز مادّ 3 ءو جز

حتکار کفایت ق اق یکی از آنها برای تحقّکه تحقّ باشد« فروش به نرخ بیشتر از قیمت رقابتی»

ر بمنظور افزایش قیمت د»ه به عبارت نماید. در خصوص جرایم در حکم احتکار نیز با توجّمی

 .هستندتوان گفت که این جرایم نیز عمدی می 192 ةر در مادّمقرّ« بازار

 . پاسخدهی2

دهد، همواره به بعضی ارها پاسخ نمیگیر از هنجرفتارهای فاصله ةیک جامعه هرچند به هم

صورت خطر اضمحالل و محو آن جامعه وجود دارد  دهد، چراکه در غیر ایناز آنها پاسخ می

ه به آثار زیانبار احتکار بر نظام اقتصادی جامعه ضرورت با توجّ .(839 :8262)دلماس ـ مارتی، 

 جرم پاسخدهی متناسب با این ةنحو ت دریّاهمّباپاسخدهی به آن قابل انکار نیست لیک موضوع 

تواند سبب طرح سیاست جنایی افتراقی نسبت به آن آن است که می ه به خصایص خاصّبا توجّ
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خاذی قانونگذاران کشورهای ایران و افغانستان نیز های اتّبیش در سیاستاشود. موضوعی که کم

 مشهود است.

 های غيرکيفری. پاسخ2-1

های پاسخ ةهای مدرن، در ارائط دولتگسترش قلمرو مداخله توسّتمایل به انحصارطلبی و 

 ،ری شده استم قوانین کیفواکنشی نسبت به بزهکاری، منتهی به گسترش قلمرو کیفری و تورّ

های حقوق کیفری در کشورهای مختلف بوده ترین معضالت نظامامری که امروزه یکی از مهم

ی پاسخدهی دولتی به بزهکاری را به دنبال داشته است. اگر هاو به دنبال خود ناکارآمدی نظام

های اخیر این خود بودند، در دهه ةها در صدد بسط قلمرو مداخلدر ابتدای دوران مدرنیته دولت

 های عملی سعی درهها به انحاء مختلف به موجب قوانین یا رویّه معکوس شده است و دولترویّ

ت یّت و اهمّبا اولویّ جرایمت نموده و در یّت و اهمّاولویّ دارای جرایم های خود برتالیّتمرکز فعّ

. ستندهمدنی در پاسخدهی به بزهکاری  ةهای جامعتگیری از ظرفیّها در صدد بهرهکمتر دولت

ری مراجع های کیفگیری از پاسخدر موارد پاسخدهی دولتی نیز تالش بر این است که میزان بهره

اذ خهای غیرکیفری مراجع اداری افزایش یابد. در این راستا اتّدر مقابل پاسخ قضایی کاهش و

ها قرار گرفته است. ت دولتهای انحراف از نظام عدالت کیفری جزو اولویّسیاست

ها در ط دولتاز جمله راهبردهای مورد استفاده توسّ 2«قضازدایی»و  3«کیفرزدایی» 8،«زداییجرم»

ایی نیز هپوشانیه همخود را داشته و البتّ هر یک از این راهبردها تعریف خاصّ هستند؛این زمینه 

 (.827-829و  68-69 :8262با یکدیگر دارند )نجفی ابرندآبادی و بیکی، 

ار انگاری احتکقانونگذار اقدام به جرم ،فروشاندر قانون تشدید مجازات محتکران و گران

ون مذکور برای محتکر و شخص در حکم محتکر با رعایت قان 2و  3 نموده و به موجب موادّ

دیب مجازاتی از دو برابر تا ده برابر أامکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب ت

                                                      
1. Decriminalization. 

2. Depenalization.  

3. Diversion.  
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ه به ناکارآمدی این بینی شده بود. با توجّضربه پیش 74اق تا قیمت کاالی احتکار شده و شلّ

 ةه واحدو مادّ 32/83/8297تعزیرات حکومتی در سیاست کیفری در عمل، با تصویب قانون 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در  32/83/8297ب قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوّ

ت قرار داده و پاسخدهی کیفری قانونگذار پاسخدهی اداری را در اولویّ 86/97/8272تاریخ 

ر در قانون نظام صنفی کشو محدود به موارد خاص گردید. همین موضوع بعدها با اندکی تفاوت

پاسخدهی به احتکار  ،شود. بر این اساسو اصالحات بعدی آن نیز مالحظه می 8213ب مصوّ

فی موضوع فات صنهای رسیدگی به تخلّتئف به شعب تعزیرات حکومتی و هیتحت عنوان تخلّ

 ارتکابی که در صورت ،رو قانون نظام صنفی کشور واگذار گردید. از این 73 ةمادّ 3 ةتبصر

 ط اشخاص صنفی ولی میزان ارزش آن کمتر ازط اشخاص غیرصنفی باشد و یا توسّاحتکار توسّ

یرات شعب تعز ةقانون نظام صنفی کشور باشد، رسیدگی بر عهد 73 ةمادّ 3 ةر در تبصرنصاب مقرّ

ذاری واگ هفات صنفی است. البتّهای رسیدگی به تخلّتئهی ةحکومتی است و در غیر آن بر عهد

 ،نیست ت مطلق مراجع قضاییت رسیدگی به احتکار به مراجع اداری به معنای نفی صالحیّصالحیّ

ت نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای قطعی صادره از مراجع اداری چراکه عمومات صالحیّ

 شود.شامل مراجع مذکور نیز می

واردی چون الزام به فروش ن احتکار نیز شامل مار برای مرتکباجراهای اداری مقرّ ضمانت

نقدی، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی،  ةط دولت، جریمکاال، فروش کاال توسّ

فی معرّ واحد و ةکسب، لغو پروان ت محلّواحد به عنوان محتکر، تعطیلی موقّ نصب پارچه در محلّ

 و تکبت مرن شخصیّهای گروهی به عنوان محتکر است که بسته به عواملی چواز طریق رسانه

 گردد.قانون تعیین می شده توسّطهای زمانی مشخّصبازهتعداد دفعات تکرار ارتکاب در طول 

فاوت وجود ت« ط دولتفروش توسّ»و « الزام به فروش»ر گردید که بین بایست متذکّدر اینجا می

احتکارشده دارد. در حالت نخست مرجع اجرای حکم خود محتکر را ملزم به فروش کاالی 

است که با  ه بدیهیو البتّ استنماید و بدیهی است که محتکر در تعیین قیمت فروش مختار می

ریداری خ تواند کاال را به قیمتی عرضه نماید که عمالًه به الزام محتکر برای فروش، او نمیتوجّ
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کم خود اقدام از آنجا که مرجع اجرای ح« ط دولتفروش توسّ»برای آن وجود نداشته باشد. در 

م ط مرجع اجرای حکنماید، بدیهی است که قیمت و شرایط فروش نیز توسّبه فروش کاال می

نظر اجراء در آن است که در فقه بین فقها اختالف خاذ این دو نوع ضمانتت اتّشود. علّتعیین می

 ن نرخ را ندارند و درتعیی امام و نائب امام حقّ»که  هستندوجود دارد. برخی از فقها بر این نظر 

ن جعفر محمد ب)ابی« این خصوص فرقی در تعیین نرخ در حالت گرانی و یا ارزانی وجود ندارد

ت در قانون تعزیرات حکومتی و نیز شاید به همین علّ .(861 :8217الحسن بن علی شیخ الطوسی، 

اال را یعنی صاحب کاشاره گردیده است، « الزام به فروش کاال»در قانون نظام صنفی کشور به 

د نه اینکه دولت خو ،کنند که کاالهای احتکارشده را خود در بازار به فروش برساندملزم می

ط  توسّفروش کاال»کاالی احتکارشده را به فروش رساند و برای آن قیمت تعیین نماید. ولی در 

د. در نمایمی دولت خود کاالی احتکارشده را به فروش رسانده و برای آن قیمت تعیین« دولت

: اندیرفتهتحت شرایطی آن را پذ ،اندنپذیرفته این خصوص برخی از فقها هر چند تسعیر را ابتدائاً

گذاری برای کاال در آغاز کار جایز نیست. آری در صورتی که محتکر اجحاف و نرخ»

و را وادار ا کند و اگر نپذیرفتفروشی نماید، حاکم او را مجبور به پائین آوردن قیمت میگران

کند کند تا کاال را به نرخ بازار بفروشد یا حاکم چنانچه مصلحت بداند برای او نرخ تعیین میمی

گذاری گفته شده و در حدیث آمده منافات و تعیین نرخ در این صورت با آنچه در عدم جواز نرخ

اکه اجتناب از تعیین گذاری از مانند این مورد انصراف دارد چرندارد؛ زیرا دلیل عدم جواز نرخ

« احتکار و وارد شدن ظلم و اجحاف به جامعه شود ةبسا موجب ادامگونه موارد چهنرخ در این

  .(487و  489، 8489)الموسوی الخمینی، 

قانون  4 ةو مراتب بعدی احتکار در مادّ نخست ةآید که تفاوت موجود بین مرتببه نظر می

ت قانون مهم آن است که تبعیّ ةنکت امّاگاه فقهی باشد. تعزیرات حکومتی برگرفته از این دید

تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور از دو دیدگاه متفاوت فقهی مختلف در خصوص 

اشکال است و توجیه منطقی برای تفاوت در مجازات اشخاص صنفی و  موضوع واحد محلّ

 غیرصنفی از این حیث وجود ندارد.
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بینی پاسخ اقدام به پیش 8268ن نیز قانونگذار در قانون منع احتکار در نظام حقوقی افغانستا

ـف اسـت، بعد کمیسیون مکلّ»این قانون  9 ةمادّ 8 ةاداری برای احتکار نموده است. به موجب فقر

( ساعت 41ت )مذکور را حداکثر در خالل مـدّ احتکارشده، موادّ یـابی موادّاز تثبیـت و دسـت

ت عادالنة آن با حضور داشت مالـک یـا نمایندة قـانونی وی بـه بـازار عرضه بعد از تعیین قیم

میسیون ک ةق احتکار بر عهدق و یا عدم تحقّخاذ تصمیم در خصوص تحقّاتّ ،بر این اساس .«نماید

ه ابهامی که در این زمینه وجود داشت آن بود که منظور از کمیسیون، کمیسیون مرکزی است و البتّ

آن با  198 ةمادّ 8 ةفوق در فقر ةرمقرّ مفادّ« کود جزا »ن والیتی بود؟ با تصویب و یا کمیسیو

ط و دستیابی توسّ تثبیت»اخیر تصریح گردید که  ةردر مقرّ کاندکی تغییر عبارت تکرار گردید لی

 توان گفت منظور همان کمیسیون مرکزیگیرد که میصورت می« کمیسیون عالی منع احتکار

 نیز مانند قانون منع« کود جزا»پاسخ اداری به احتکار در  وده است. هرچند اجماالًمنع احتکار ب

ی «ود جزاک»الینحلی نیز در  تعارضدر ادامه توضیح داده خواهد شد که  ،یید شده استأاحتکار ت

 افغانستان وجود دارد.

عملکرد کمیسیون در خصوص فروش کاالی موضوع احتکار سؤاالت و  ةدر خصوص نحو

میسیون بر ؟ آیا کاستگیری کمیسیون به چه شکلی تصمیم ةد: نحونامات بسیاری وجود دارابه

یمت ت اعضای آن؟ مرجع تشخیص قاکثریّبر مبنای نماید یا گیری میفاق آراء تصمیممبنای اتّ

گردد؟ و یا اینکه با ارجاع موضوع به اهل خبره تعیین می استکاال آیا خود کمیسیون  ةعادالن

ه قیمت ب اوقانونی  ةبط تعیین قیمت عادالنه چیست و آیا امکان اعتراض مالک و یا نمایندضوا

قانونی او در خصوص قیمت عادالنه  ةاعالمی و یا حداقل امکان اظهارنظر مالک و یا نمایند ةعادالن

کاال تکلیف چیست؟  ةقانونی او جهت عرض ةوجود دارد؟ در صورت امتناع مالک و یا نمایند

مات نظر از ابهات اعتراض در نزد مراجع قضایی را دارد؟ صرفتصمیمات کمیسیون قابلیّآیا 

های اداری برای احتکار فروش کاالی موضوع احتکار است که اجرای یکی از پاسخ ،مربوط

ساعت بعد از تعیین قیمت عادالنه صورت  41بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف حکم نیز می

 گیرد.
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بینی قانون مذکور پیش 9 ةمادّ 3 ةنقدی بود که در فقر ةدیگر به احتکار جریم پاسخ اداری

گـردد، ه حاصـل مـی( این مـاد8ّاحتکارشدة مندرج فقرة ) وجوهی که از فروش مـوادّ»شده بود. 

( 19( فیصـد آن بـه حسـاب واردات دولت تحویل بانک و )19ل بعد از وضع مصارف )بار اوّ

شـود. در صـورت تکـرار پول بـه مالـک یـا نماینــدة قــانونی وی داده میفیصد دیگـر آن 

 مفادّ .«گیردـق میماحصـل فـروش بحیـث مجــازات نقــدی مطــابق احکام قانون بـه دولـت تعلّ

نیز تکرار شده است. بر « کود جزا» 198 ةمادّ 2و  3این فقره با اندکی تغییرات عبارتی در فقرات 

درصد ماحصل فروش  19کاال،  ةهای مربوط به عرضل پسر از کسر هزینهاوّ ةدر مرتب ،اساین اس

مبلغ حاصل به عنوان مجازات اداری به نفع دولت ضبط  کاالی احتکارشده و در مراتب بعدی کلّ

 شود.می

های نو در خصوص تحدید پاسخدهی اداری به احتکار در هر دو نظام حقوقی عالوه بر اندیشه

ربرد حقوق کیفری، ریشه در میراث فرهنگی هر دو کشور در برخورداری از نهاد حسبه به کا

ی چراکه مقابله با احتکار همواره یک ،قضایی در عرض مراجع قضایی نیز داردعنوان یک نهاد شبه

 بخشسازمان حسبه از داد و ستدهای غرری و زیان» شد. های محتسب محسوب میتاز صالحیّ

یری ت جلوگخوراکی و مورد نیاز مردم با کوشایی و قاطعیّ ژه رباخواری و احتکار موادّو به وی

 و فروش آن به قیمتی عادالنه و -در آنچه احتکار کرده بود  -اموال محتکر  ةکرد و با مصادرمی

ی خوراک داد و اگر موادّآن، جامعه را از خطر گرانی و کمبود رهایی می ةپرداخت بهایش به دارند

 .(419: 8213)ساکت، « ساختیا آشامیدنی احتکارشده فاسد شده بود، آنها را نابود می

های اداری برای احتکار از وجوه اشتراک در هر دو نظام بینی پاسخپیش ،در مقام مقایسه

 ةد. هرچند در خصوص اصل ارائنهایی نیز در این خصوص وجود دارحقوقی است لیک تفاوت

فات های رسیدگی به تخلّتئط شعب تعزیرات حکومتی و هیی به احتکار )توسّهای ادارپاسخ

اداری در نظام حقوقی ایران و کمیسیون مرکزی منع احتکار در نظام حقوقی افغانستان( اشتراک 

د. در حالی که در نظام حقوقی ایران با وجود ناساسی نیز وجود دار یهایتفاوت ،وجود دارد
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 8،دنربیش روشنی وجود داارات دادرسی کمف احتکار، مقرّرسیدگی به تخلّ بهانتقادات فراوان 

. عالوه بر استص در نظام حقوقی افغانستان کمیسیون منع احتکار فاقد نظام دادرسی اداری مشخّ

 .هستندع بیشتری برخوردار های اداری در نظام حقوقی ایران از تنوّپاسخ ،این

 های کيفری. پاسخ2-2

ی نشده است، ولی بنا به نظر مشهور مجازات محتکر بحث خاصّ ةه در مورد نحودر فقه امامیّ

کل »( با تعابیری چون 329: 8499ق داماد، )محقّ« التعزیر لکل عمل محرم»ه مبنی بر فقهای امامیّ

)ابوجعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى، « من اتى معصیة ال یجب بها الحد فإنه یعزر

تاح )میر عبد الف« کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر»( و یا 96: 8217

تواند در مورد تمام گناهان به خصوص گناهان ( حاکم شرع می937تا: الحسینی المراغی، بی

شان داللت بر رتع و کثف را تعزیر نماید و شکی نیست که لسان اخبار احتکار با تنوّکبیره متخلّ

و به عذاب  هشد زیرا در این اخبار، محتکر مورد لعن و نفرین واقع ،دن احتکار دارندگناه کبیره بو

 شده است.الهی وعده داده 

جناس ا ةل ملزم به عرضاوّ ةاند که در مرتبا فقهای حنفی در مورد مجازات محتکران گفتهامّ

ده و و را نصیحت کرد لیک اگر به احتکار کاال ادامه دهد، حاکم بر فروش کاال اصرار و اوشمی

احتکار همچنان ادامه داشته باشد حاکم او را زندانی و تعزیر نموده و ملزم  اگرنماید و تهدید می

 نمایدحاکم اقدام به فروش آن کاالها می ،نماید و در صورت امتناعبه فروش کاالی خود می

 .(3964تا: )وهبه بن مصطفى الزحیلی، بی

                                                      
(، آیین دادرسی تعزیرات حکومتی، چ اوّل، تهران، میزان؛ حسین 8269بیشتر ر.ک: امید رستمی غازانی )برای آشنایی  .8

صنفی(، ج اوّل، چ  -(، نحوة عملی رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی )بدوی 8263اعظمی چهار برج و دیگران )

ان تعزیرات حکومتی، از قضازدایی تا کیفرزدایی و سازم»(، 8212اوّل، تهران، خرسندی؛ امیرحمزهزینالی و علی احمدی )

 .46و  41های ، مجلة حقوقی دادگستری، شماره«رعایت حقوق متّهمان و بزهدیدگان
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ن ی ممکشود ولی تحت شرایط خاصّی نمیف احتکار جرم تلقّدر نظام حقوقی ایران صر

قانون اخاللگران در نظام اقتصادی  8 ةاست بر آن عنوان مجرمانه نیز صدق نماید. به موجب مادّ

شود و مرتکب به ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می»کشور 

اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی  -ب (...)شود: ر در این قانون محکوم میهای مقرّمجازات

های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا فروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندیاز طریق گران

 ی احتکار در نظام حقوقی ایران گذشت،ه به آنچه در بحث عنصر مادّبا توجّ .«های مزبورنیازمندی

ق عنوان احتکار است لیک برای الزم برای تحقّ عمده بودن کاالی مورد نگهداری از شرایط

ر در قانون مجازات اخاللگران در نظام های مقرّصدق عنوان مجرمانه بر آن و شمول مجازات

ن بایست عالوه بر صدق عنوا، میهستندهای شدیدی نیز مجازات تا حدودیاقتصادی کشور که 

امر  مده باشد، به نحوی که باعث اخالل درصورت عه احتکار بر رفتار مرتکب، این احتکار نیز ب

قانون مجازات  8 ةمادّ (ب)ر در بند مقرّ هقید عمد ،توزیع مایحتاج عمومی شود. در واقع

ر در تعریف احتکار است و این اخاللگران در نظام اقتصادی کشور متفاوت از قید عمده مقرّ

. بسته به میزان اخالل قوانین جزایی است هم و همچنین تفسیر منطقیتفسیر منطبق با تفسیر به نفع متّ

های متفاوتی برای احتکار در نظر گرفته شده است. ناشی از احتکار و عنصر روانی آن مجازات

در صورتی که احتکار به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن 

ب به اعدام االرض باشد مرتکفساد فی نظام مزبور در حدّ ر بودن اقدام در مقابله باو یا با علم به مؤثّ

صورت در صورتی که اخالل ناشی از احتکار عمده باشد به حبس از پنج سال تا  و در غیر این

اموالی  ةیّشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلّبیست سال محکوم می

تواند عالوه بر جریمة میحکم خواهد داد. دادگاه  که از طریق خالف قانون بدست آمده باشد

ضربه شلّاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که  74تا  39مالی و حبس، مرتکب را به 

اخالل ناشی از احتکار عمده یا کالن یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد عالوه بر ردّ مال به 

ادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی مع

گفته )اخالل های نامشخّص برای تفکیک سه حالت پیشبینی ضابطهپیش .شودآورده محکوم می
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وارد بر قانون مجازات  ةعمد عمدة منجر به افساد، اخالل عمده و اخالل غیرعمده( از اشکاالت

گذاری موضوعات کلیدی و مهم به قضات چراکه وا ،اخاللگران در نظام اقتصادی کشور است

 :Dressler, 2015الساعه نقض اصل قانونی بودن جرایم است )بر مبنای معیارهای ذهنی و خلق

59). 

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرم  3 ةمادّ 9 ةبه موجب تبصر

های انقالب است و ت دادگاهصالحیّاحتکار منجر به اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی در 

سوای این  .فند فوری و خارج از نوبت به آن رسیدگی نماینددادسرا و دادگاه صالح نیز مکلّ

ی در خصوص فرایند شکلی پاسخدهی کیفری به جرم احتکار با دیگر موضوع تفاوت خاصّ

تیذان ود ولی با اسرات دادرسی کیفری بجرایم موجود نبود و رسیدگی به آن تابع عمومات مقرّ

رات عام سال برخی از مقرّ 3ت ر گردید که برای مدّه از مقام رهبری، مقرّیّئقضا ةیس وقت قوّئر

همان جرایم موضوع قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی دادرسی کیفری نسبت به متّ

وی دادرسی الگ»توان گامی در راستای حرکت از به را میکشور اجراء نگردد که این مصوّ

 2در خصوص جرم احتکار دانست. 3«الگوی دادرسی کنترل جرم»به  8«منصفانه

رائه های کیفری نیز اهای اداری به احتکار، پاسخدر نظام حقوقی افغانستان در عرض پاسخ

شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش »دارد که بیان می« کود جزا» 199 ةمادّد. نشومی

 ةد یا از عرضه را پنهان کنارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّ ةلیّاوّ تر از قیمت رقابتی، موادّبه نرخ بلند

ر به که منجنط سایر اشخاص گردد، مشروط بر ایآن توسّ ضةمذکور امتناع ورزد یا مانع عر موادّ

طابق احکام مشده،  ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناختهه و افزایش قیمتلیّاوّ کمبود موادّ

 یبرخالف نظام حقوقی ایران که تنها در شرایط خاصّ ،بر این اساس .«گردداین فصل، مجازات می

                                                      
1. Due Process Model. 

2. Crime Control Model. 

الگوهای دوگانة »، (8268ناری )های دادرسی کیفری ر.ک: حسام قپانجی و حمیدرضا دانش. برای آشنایی بیشتر با مدل2

 . 4های حقوق کیفری، شمارة ، فصلنامة آموزه«فرایند کیفری کنترل جرم و دادرسی کیفری

Herbert Packer (1964), Two Models of Criminal Process, Stanford University Press. 
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ست. انگاری شده اانگاری شده است، در نظام حقوقی افغانستان مطلق احتکار جرماحتکار جرم

 وادّم ةصادرشخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، عالوه بر م»دارد که می اشارهنیز  193 ةمادّ

کار دو ه برای جرم احتبر اساس حکم این مادّ .«گردداحتکارشده، به حبس قصیر، نیز محکوم می

 ربینی شده است. در اینجا باید متذکّپیش« حبس قصیر»و « احتکارشده موادّ ةمصادر»مجازات 

 فروش موادّوجوه حاصل از  ةمصادر»متفاوت از  تاًماهیّ« احتکارشده موادّ ةمصادر»گردید که 

است. « کود جزا» 198 ةمادّ 2و  3قانون منع احتکار و فقرات  9 ةمادّ 3 ةر در فقرمقرّ« احتکارشده

 شود وآن است که خود کاالهای موضوع احتکار به نفع دولت مصادره می 193 ةظاهر حکم مادّ

 ةن منع احتکار و مادّقانو 9 ةبا مادّ« کود جزا» 193 ةر در مادّجا تعارض بین حکم مقرّ از همین

توان پاسخ اداری مصادره وجوه ناشی از فروش شود، چراکه نمیص میمشخّ« کود جزا» 198

ه ت حبس قصیر نیز بکاالهای موضوع احتکار جمع نمود. مدّ ةکاال را با پاسخ کیفری مصادر

حبس از « اکود جز» 847 ةهای کیفری به جرم احتکار به موجب مادّعنوان یکی دیگر از پاسخ

 ت برای احتکار نشان از آن دارد کهبینی مجازات حبس کوتاه مدّسال است. پیشسه ماه تا یک

آن است  ترمهم ةنکت امّات کمتری برخوردار است. یّجرم احتکار در مقایسه با دیگر جرایم از اهمّ

ارد؛ احتکار ند تی با این جرمبینی مجازات حبس قصیر برای جرم احتکار چندان سنخیّکه پیش

رو  گیرد و از اینافزایش نامشروع دارایی صورت می ةمانند دیگر جرایم اقتصادی با انگیز

عمال های ناشی از اِتوانست ضمن جلوگیری از آسیببینی مجازات جزای نقدی نسبی میپیش

 ه باشد.تجرم ارتکابی داش ةت و میزان گسترت، تناسب بیشتری با ماهیّهای کوتاه مدّحبس

 اختصاص داده است« احتکار ةدحالت مشدّ»را قانونگذار افغانستان به « کود جزا»  194 ةمادّ

رد، چراکه حداقل دو مورد نام بَ« دهای مشدّحالت»تر آن بود که قانونگذار از که تعبیر درست

ه را پنهان لیّاوّ دّشخصی که موا»مذکور  ةمادّ 8 ةد را مورد اشاره قرار داده است. به موجب فقرمشدّ

ر اشخاص ط سایآن توسّ ةآن امتناع یا مانع عرض ةر ساختن اقتصاد مردم از عرضمنظور متضرّ یا به

 8 ةفقر ر دراین فقره با تعریف مقرّ ةدر مقام مقایس .«گرددط، محکوم میگردد، به حبس متوسّ

 ةد است لیک در فقرجرمی مقیّ، احتکار  199 ةشود که در مادّص میبرای احتکار مشخّ 199 ةمادّ



 

 

 

 

341 

 
 

و افغانستان یرانا یفریاحتکار در حقوق ک یقیمطالعة تطب  

اررفته در ه به عنوان بکآید که با توجّای به نتیجه نشده است. در اینجا به نظر میاشاره 194 ةمادّ 8

بایست واجد می 194 ةمادّ 8 ةر در فقراحتکار(، جرم مقرّ ةد)یعنی حالت مشدّ 194 ةعنوان مادّ

رو  شود و از اینرت بر آن صدق احتکار نمیصو تمام عناصر احتکار باشد، چراکه در غیر این

ق نتیجه صریح قانونگذار تحقّ ةبا وجود عدم اشار 194 ةمادّ 8 ةتوان نتیجه گرفت که در فقرمی

 شرط است. 

عالوه بر وجود شرایط احتکار  194 ةمادّ 8 ةد بودن جرم احتکار موضوع فقربه جهت مشدّ

وری است و سؤال این است که این شرط یا شرایط ساده، وجود شرط یا شرایط اضافی نیز ضر

 ةبا فقر 194 ةمادّ 8 ةرفتارهای ارتکابی در فقر ة؟ در مقایسچه هستند 194 ةمادّ 8 ةاضافی در فقر

آن  لیک تفاوت هستندشود که رفتارهای ارتکابی یکسان ص میمشخّ« کود جزا» 199 ةمادّ 8

فروش »و یا « سودجویی بیشتر» ةبایست با انگیزمی 199 ةمادّ 8 ةاست که رفتارهای ارتکابی در فقر

 رمتضرّ» ةبایست به انگیزاین رفتارها می 194 ةمادّ 8 ةصورت گیرد ولی در فقر« به نرخ بلندتر

ر ه متضرّبه مقصد این مادّ»نیز  194 ةمادّ 2 ةد. به موجب فقرنصورت گیر« ساختن اقتصاد مردم

ت اقتصادی در غیر از حاال ةقرار دادن اتباع کشور در مضیقساختن اقتصاد مردم عبارت است از 

ر از امری فرات« ر ساختن اقتصاد مردمْمتضرّ» ةبه انگیز ،بنابراین .«این قانون 199 ةمندرج مادّ

رفتار به  است و عبارت از ارتکاب« فروش به نرخ بلندتر»یا « سودجویی» ةارتکاب رفتار به انگیز

 ةمادّ 8 ةروارد بر فق ةه اشکال عمداست. البتّ« اقتصادی ةکشور در مضیققرار دادن اتباع » ةانگیز

ر رّبه منظور متض»پردازی آن به نحوی صورت گرفته است که عبارت آن است که عبارت 194

دد و گربرمی« ممانعت از عرضه»و یا « امتناع از عرضه»تنها به رفتارهای « ساختن اقتصاد مردم

 که در این خصوص نیاز به اصالح قانون وجود دارد. ،شودختن نمیسا« پنهان»شامل رفتار 

شود به « کود جزا» 194 ةمادّ 8 ةدر صورتی که شخصی مرتکب جرم احتکار موضوع فقر

این قانون عبارت از حبس از  847 ةه به مادّکه با توجّ ،شودط محکوم میمجازات حبس متوسّ

ای دهبینی حالت مشدّقانونگذار افغانستانی اقدام به پیش 194 ةمادّ 3 ة. در فقراستیک تا پنج سال 

ط بیش ه توسّاین مادّ 8 ةهرگاه جرم مندرج فقر»کرده است.  8 ةر در فقرد مقرّبرای احتکار مشدّ
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تفسیر  .«رددگط، محکوم میاز دو نفر ارتکاب یابد، هر یک از مرتکبین، به حداکثر حبس متوسّ

را منحصر به حالتی دانست که دو شخص با  3 ةدارد که حکم فقر هم اقتضای این رابه نفع متّ

شوند و حالت اجتماع معاون و مرتکب  194 ةمادّ 8 ةد فقرمشارکت یکدیگر مرتکب احتکار مشدّ

ن به مجازات امرتکب 194 ةمادّ 3 ةق فقراصلی را از شمول این فقره خارج دانست. در صورت تحقّ

 شوند. سال حبس است محکوم می 1ط که عبارت از حداکثر حبس متوسّ

بینی شده است. پیش« کود جزا» 194 ةمادّ 4 ةد در فقریکی دیگر از موارد جرم احتکار مشدّ

ه با ف خدمات عامّف کشف یا هیأت موظّدار ]انباردار[ یا موظّدار یا گدامهر گاه تحویل»

ثر حتکار را فراهم سازد، به حداکا ةسوءاستفاده از وظیفه، موقف یا نفوذ، احتکار نماید یا زمین

برای صدق این مورد ضرورت دارد که بر مرتکب یکی از  .«دگردط محکوم میحبس متوسّ

ت خود مرتکب احتکار و یا عناوین مذکور صدق نموده و شخص با سوءاستفاده از موقعیّ

روع به ن شقانونگذار افغانستا ،آوری زمینه احتکار گردد. در راستای رویکرد تشدیدیفراهم

ط اشخاص مذکور در این فقره را در حکم احتکار احتکار و یا معاونت در احتکار ارتکابی توسّ

 4 ةقرد فد را در نظر گرفته است. مجازات احتکار مشدّدانسته و برای آن مجازات احتکار مشدّ

 سال حبس( است. 1ط )حداکثر حبس متوسّ 194 ةمادّ

مرتکب جرایم حدود، « کود جزا» 3 ةمادّ 3 ةموجب فقر در نظام حقوقی افغانستان هرچند به

ن گردد، لیک از آنجا که عنواقصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسالم مجازات می

ی متناسب در فقه حنفی وجود ندارد، برخالف نظام حقوقی ایران، در نظام حقوقی افغانستان حدّ

قانون تمسک القضات االمانیه  3 ةد. به موجب مادّی بر احتکار وجود ندارامکان صدق عنوان حدّ

 م حدّوّآشامیدن شراب س م حدّزنا دوّ حد پنج گونه است یکی حدّ» ،که مبتنی بر فقه حنفی است

ان به عنو االرضافساد فیدر فقه حنفی  پس ،«قطاع الطریق سرقه پنجم حدّ قذف چهارم حدّ

 ی بر احتکار وجود ندارد.امکان صدق عنوان حدّرو  ی مستقل مطرح نیست و از اینمجازات حدّ
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 نتيجه

احتکار کاال به عنوان یکی از عوامل اخالل در تعادل نظام اقتصادی جامعه در قوانین هر دو 

ان سوابق قانونگذاری در هر دو کشور نش ةانگاری شده است و مطالعکشور ایران و افغانستان بزه

با این تفاوت اساسی که در  ،کشور به موضوع احتکار داردقانونگذاران هر دو  ه خاصّاز توجّ

ه شده ی مشمول عنوان مجرمانشرایط خاصّ ف بوده و تنها درتخلّ نظام حقوقی ایران احتکار ابتدائاً

شود. ف و جرم محسوب میو این در حالی است که در نظام حقوقی افغانستان احتکار همزمان تخلّ

ولی وجود ط ةهای اداری و کیفری به احتکار یک رابطبین پاسخ در نتیجه در نظام حقوقی ایران

ارند. د قرار های اداری و کیفری در عرض یکدیگردارد لیک در نظام حقوقی افغاستان پاسخ

 ةخاذی در افغانستان نه تنها موجب بروز تعارض الینحلی در خصوص نحوسیاست کیفری اتّ

قهی است، بلکه با دیدگاه ف شدهیر هر یک بر دیگری پاسخدهی و تأث گونة اجرای همزمان این دو

« یکود جزا»رات ط فقهای حنفی نیز ناسازگار است و در این راستا اصالح مقرّمطروحه توسّ

 افغانستان ضروری است.

اذ خدر هر دو نظام حقوقی قانونگذاران یک سیاست کیفری افتراقی را در خصوص احتکار اتّ

هایی برای نهادهایی مانند شعب تعزیرات حکومتی و کمیسیون تبینی صالحیّاند و پیشکرده

مرکزی منع احتکار به ترتیب در نظام حقوقی ایران و افغانستان از جمله نمودهای اصلی این 

حدید حقوق ت جدیدتوان در توجیه آن عالوه بر رویکردهای که می ،سیاست کیفری افتراقی است

قی ی در هر دو نظام حقونقدهای جدّ ،ه اشاره کرد. با این حالنی نهاد حسبتمدّ ةکیفری، به سابق

اف و روشن در پاسخدهی اداری به احتکار بینی ضوابط دادرسی شفّدر خصوص عدم پیش

 شود.مشاهده می

در نظام حقوقی افغانستان کاالهای موضوع احتکار محدود به کاالهای خاص و محدودی 

چراکه  ،افغانستان ندارد ةتی با شرایط اقتصادی روز جامعخیّت چندان سنکه این محدودیّ اندشده

)مانند دارو( جزو  هستندتر از موارد مذکور در قانون برخی از اقالم کاالیی که به مراتب مهم

ی از تدر نظام حقوقی ایران نیز هرچند محدودیّ ،در مقابل اند.احتکار ذکر نشدهکاالهای موضوع 



 

 

 
 

341 

  

 1399 زمستان، وسومسی، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نه

تشخیص و اعالم کاالهای موضوع احتکار به دولت  ،ر وجود نداردحیث کاالهای موضوع احتکا

ی جهت تضمین رعایت اصل قانونی بودن بدون آنکه سازکار قانونی خاصّ ،ل شده استمحوّ

ه احتکار شود کبینی شده باشد. عدم رعایت این اصل زمانی در نظام حقوقی ایران پررنگ میپیش

چراکه  ،شودن مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی ر در قانومقرّ ةمشمول عناوین مجرمان

االرض رفتار مرتکب را از جهت جرم افساد فی گاهی ی حتّقانونگذار بدون تعیین ضوابط خاصّ

 داند.مشمول مجازات اعدام می
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 ّچهارم، تهران، جنگل. اپ، چحقوق کیفری اقتصادی(. 8269درضا )ساکی، محم 

 های مشورتی دفتر امور حقوقی همجموعه نظریّ(. 8267نیا، عبدل و حسین آیینه نگینی )عارفی
 م، تهران، میزان.دوّ اپ، چسازمان تعزیرات حکومتی به انضمام مصوبات شورای حقوقی
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 1399 زمستان، وسومسی، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نه

 الگوهای دوگانه فرایند کیفری کنترل جرم و »(. 8268ناری )یدرضا دانشقپانجی، حسام و حم

 . 4 ة، شمارهای حقوق کیفریآموزه ةفصلنام، «دادرسی کیفری

 ّچهارم، تهران، مرکز نشر علوم  لد، جقواعد فقههـ ق(.  8499دمصطفی )ق داماد، سیّمحق

 اسالمی.

 م، دوّ اپچ ،قلمرو بزهکاری اقتصادی سیاست کیفری اقتصادی در (.8261) پور، اعظممهدوی

 تهران، میزان.

 ّاپ، چمجموعه قوانین تعزیرات حکومتی در نظم حقوقی کنونی(. 8267دکاوه )موسوی، سی 

 م، تهران، میزان.دوّ

 ّةفصلنام ،«جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟» (.8263) دمنصور و محمود زمانیمیرسعیدی، سی 
 .چهارم ة، شمارپژوهش حقوق کیفری

 ّ(ت)جرایم علیه اموال و مالکیّ 3حقوق کیفری اختصاصی (، 8267دصادقی، حسین )میرمحم ،

 تهران، میزان. ودوّم،چاپ پنجاه

 م، تهران، سوّ اپ، چشناسیجرم ةدانشنام(. 8262حسین و هاشم بیکی )ابرندآبادی، علینجفی

 گنج دانش.

 ( 8213نوری، حسن .)م، تهران، سخن.دوّ اپل، چاوّ لد، جفرهنگ بزرگ سخن 

 عربی (ب

 ( لسان العرب، ج 8484ابن منظور .)م، بیروت، دار صادر.سوّ اپچهارم، چ لدهـ ق 

 المی.سة النشر اإلسالجزء الثانی، مؤسّ ،العناوینتا(. میر عبد الفتاح )بی، الحسینی المراغی 

 ق، چهارم، دمش اپچچهارم،  لدج ،الفقه اإلسالمی وأدلته .تا(وهبه بن مصطفى )بی ،الزحیلی

 دارالفکر.

 هشتم،  لد، جالمبسوط فی فقه اإلمامیههـ ق(.  8217د بن الحسن بن على )جعفر محمّابی ،طوسى

 م، تهران، المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.سوّ اپچ
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و افغانستان یرانا یفریاحتکار در حقوق ک یقیمطالعة تطب  

 مدوّ لد، جالمبسوط فی فقه اإلمامیههـ ق(.  8217د بن الحسن بن على )جعفر محمّابی ،طوسى ،

 م، تهران، المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.سوّ اپچ

 پنجم،  لد، جالفروع من الکافی(. 8297د بن یعقوب بن إسحاق )أبی جعفر محمّ ،الکلینی الرازی

 م، دار الکتب االسالمیه.سوّ اپچ

 ( 8481المنتظری، حسینعلی  .)مدوّ لد، جدراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیههـ ق ،

 ر.م، قم، تفکّدوّ اپچ

 ّل، نجف األشرف، مطبعه اوّ لد، جتحریر الوسیلههـ ق(. 8269دروح اهلل )الموسوی الخمینی، سی

 اآلداب.

 ّةسچهارم، قم، مؤسّ اپم، چسوّ لد، جکتاب البیع(. 8263اهلل )دروحالموسوی الخمینی، سی 

 مطبوعاتی اسماعیلیان.
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