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 چکیده
 گـذار در مـورد  رین ضـمانت اجراهـایی اسـت کـه قانون    ت اهاي مالی از مهماجر در حوزه حقوق رقابت، ضمانت

کـه   اسـت  کـرده  بینـی  یشپـ قانون اساسی  44هاي کلی اصل  در قانون اجراي سیاست یضد رقابت هاي رویه
اجراها نشـان   بررسی و تحلیل این ضمانت. گردد نقدي می  ضافه درآمد و جریمهشامل توقیف اموال، استرداد ا
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 مقدمه
در حوزه اقتصاد، یکی از عناصر ضروري و اساسی در انجام دادن رفتارهاي اقتصادي، رقابـت فعـاالن   

 کـارایی،  افـزایش  نظیـر  مزایـاي آن  از منـدي  بهـره  و رقـابتی  بازار حصول. کدیگر استاین حوزه با ی

 همین به .هستند آن دنبال به ها که دولت است اهدافی ازجمله اقتصادي رفاه و منابع بهینه تخصیص

هایی در جهت حمایـت از رقابـت و    جهان اعمال سیاست کشورهاي اغلب که شود می مالحظه دلیل،
 رقابتی در جهـت  سیاست ابزارهاي ترین مهم از یکی .اند داده خود قرار کار در دستور گسترش آن را

حقوق رقابت، قواعد و مقرراتـی اسـت کـه از     ،بیترت نیبد. بازارها، قوانین رقابت است رقابت تقویت
 ،رنـد اخـالل در رقابـت را دا  ) بالفعل یا بـالقوه ( آن دسته از اعمال و رفتار فعاالن اقتصادي که قابلیت

یـک رفتـار متخلفانـه یـا      عنـوان  بهگذاران ن اعمال که توسط بسیاري از قانوناز ای. نماید ممانعت می
 . شود یاد می» یضد رقابتهاي  رویه«با عنوان  ،اند شده ییشناسامجرمانه 

براي نخستین بار در فصل نهم قـانون اجـراي    یضد رقابتهاي  در ایران نیز مقررات رقابت و رویه
  متضـمن  هـا  رویـه  ایـن  .بینـی گردیـد   پـیش  1387مصوب قانون اساسی  44اي کلی اصل ه سیاست

ترین مباحث در  یکی از مهم .است اقتصادي فعالیت حوزه در اشخاص  براي  جدیدي هاي ممنوعیت
عـدم رعایـت آن متوجـه     ۀجـ یدرنتاجراهـایی اسـت کـه     خصوص هر ممنوعیت در ارتباط با ضمانت

 بـه  بنـا  ایـران  قانونگـذار  کـه  اسـت  آن بیـانگر  قانوناین جمالی به مقررات نگاه ا. گردد متخلفین می
 انگـاري  تخلـف  بـا  و ندانسته ضروري را کیفري مداخله ،یضد رقابت هاي رویه خصوص در مالحظاتی

تـرین   از مهم 1.است بوده امر این با مبارزه دنبال به ،يفریک ریغ اجراهاي ضمانت وضع و ها رویه این
یکـی   .مالی اسـت   اجراهایی است که واجد خصیصه انتدر این قانون ضم شده نییتع اجراهاي ضمانت

 کـه  اسـت  يا گونه بهها  وضع آن آیا اجراها آن است که بدانیم اساسی در مورد این ضمانت سؤاالتاز 
 بـالقوه  متخلـف  از را آن ارتکـاب  انگیـزه  ،جهیدرنت و کرده اقتصادي توجیه فاقد را رقابت قواعد نقض
 اجراهاي مذکور از قدرت بازدارندگی الزم برخوردارند؟ آیا ضمانت ،گرید عبارت به خیر؟ یا دکن سلب

و  یضـد رقـابت  هـاي   اجراهاي مـالی رویـه   تبیین ضمانتابتدا به  ،در این جستاربه همین منظور 
ظـر  اجراهـا از من  تالش خواهیم نمود تا به ارزیابی ایـن ضـمانت   پرداخته و سپسآشنایی با انواع آن 

اجراهـاي   گذار چه ضـمانت قانون ،خواهیم بدانیم که اوالً می ،گرید عبارت به .نظریه بازدارندگی بپردازیم
اجراهـا از بازدارنـدگی    آیا ایـن ضـمانت   ،اختصاص داده است؟ و ثانیاً یضد رقابتهاي  مالی را به رویه

 کافی برخوردارند؟ 

                                                           
تبیـین  (رویه هاي ضدرقابتی جرم یا تخلـف  ، )1395( سید حسین حسینی و زهرا احمدي : ك.براي مطالعه بیشتر ر.  1
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شناسـایی  . الـف : شـود  بخـش ارائـه مـی    در قالـب دو در ایـن مقالـه    شـده  طرحمطالب  ،بنابراین
 .اجراها ضمانت ارزیابی این. باجراهاي مالی؛  ضمانت

 ي مالیاجراها شناسایی ضمانت )الف
ایــن . اعــم از منقــول یــا غیرمنقــول از متخلــف ،اجــراي مــالی، عبــارت اســت از اخــذ مـال  ضـمانت 
با توجه به شـرایط   ،مروزههاي شخص متخلف است که ا تحدید اموال و دارایی ،درواقعاجراها  ضمانت

کـاظمی،  ( شـود  مـی پاسخی مناسب در برابر تخلفات اقتصادي تلقی  عنوان بهاقتصادي حاکم بر جهان، 

اجرا این است که معموالً مرتکبین این تخلفات به دنبـال   علت مالی بودن ضمانت ،درواقع .)151: 1386
گـذار بـراي ارعـاب و    د؛ لـذا قانون مـاعی و اقتصـادي هسـتن   سود و درآمـد اقتصـادي و امتیـازات اجت   

 . کند ها استفاده می بازدارندگی بهتر از آن
 .نظـر نیسـت   اتفـاق  ،جریمه نقـدي  ازجمله ،اجراها گی این نوع ضمانتدبازدارن در خصوص البته،

  اساسـی  ،هاي اقتصادي این نوع ضمانت اجرا را براي مرتکبان جرم ،مانند وسبورد  ،نویسندگان برخی
اجتمـاعی را    آن را به دلیل اینکه در اغلب موارد رابطـه  ،مانند بریت ویت ،برخی دیگر .دکنن تلقی می
فاقد  ،مانند اطالع می نوع محکومیت بی  از این معموالًکند و اطرافیان و دوستان مرتکب نیز  قطع نمی

هـا   جـازات محرمانه و سـري ایـن نـوع م     از جنبه 1940لساترلند نیز در سا .دانند اثر بازدارندگی می
   .)144: 1386، نیکال کلوزو  ژان لوك بچر(ت سفید صحبت کرده اس یقه  نسبت به مجرمان

، توقیـف امـوال و اسـترداد اضـافه     یضد رقابتهاي  براي رویه شده مطرحاجراهاي  از میان ضمانت
 .پردازیم ها می باشند که در ادامه به بررسی آن مالی می  درآمد و جریمه نقدي، واجد خصیصه

 توقیف اموال و استرداد اضافه درآمد. 1
 کـه  آنتوضیح . شناسی و سیاست جنایی از اهمیت خاصی برخوردار است اجرا از منظر جرم این ضمانت

بـراي  . رمان اسـت یکی از اهداف اصلی سیاست جنایی از میان برداشتن انگیزه ارتکاب جرم در بین مج
کرده و به دنبال آن است که در عمل مـانع تحقـق انگیـزه     گذار به انگیزه ارتکاب توجهاین منظور، قانون

ارتکـاب جـرم سـوق     طـرف  بـه هایی که افـراد را   ترین و مؤثرترین علل و انگیزه یکی از مهم. مجرم شود
 یضـد رقـابت  هـاي   ایـن موضـوع در ارتکـاب رویـه    . دهد، تحصیل مال و کسب ثروت و درآمد اسـت  می
راي جلوگیري از عملی شدن ار بهایی که قانونگذ کی از سیاست، یبیترت نیبد. است درك قابل وضوح به

 .کند، الزام مجرم به اعاده اموال حاصل از جرم و مصادره عواید آن است افراد اتخاذ می  انگیزه
، یکـی از  قـانون اساسـی   44هاي کلـی اصـل    قانون اجراي سیاست 61  مطابق با بند هشتم ماده

کـه از   یامـوال  فیـ توق ایـ دستور استرداد اضافه درآمـد و  «: تصمیمات شوراي رقابت عبارت است از
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اسـت از   شـده   لیقـانون تحصـ   نیـ ا) 48(تـا  ) 44(موضوع مواد  یضد رقابت يها هیارتکاب رو قیطر
  ».یقضائ صالح يمراجع ذ قیطر

هـا خـواهیم    شـود کـه مختصـراً بـه آن     اجرا نکاتی به ذهـن متبـادر مـی    در خصوص این ضمانت
 :پرداخت

و به موازات آن دو اصطالح دیگر یعنی » توقیف«و » استرداد«از دو اصطالح  ،در این بند) یکم  
نـام بـرده    ،»تحصیل شده اسـت  یضد رقابتهاي  اموالی که از طریق ارتکاب رویه«و » اضافه درآمد«

متـرادف   ،»تحصیل شده است یضد رقابتهاي  اموالی که از طریق ارتکاب رویه«اصطالح . شده است
و شامل هر مالی است که متخلـف   مجازات اسالمیقانون  214  حاصله از جرم مذکور در ماده با مال

، منظور مقـنن  گرید عبارت به. است کرده لیتحصاز اشخاص دیگر  یضد رقابتهاي  در اثر ارتکاب رویه
 خـارج و در یـد   دهیـ بـزه د تنها مالی است کـه از یـد    ،یضد رقابتهاي  از مال حاصل از ارتکاب رویه

مثـل آن و در   ،عین آن و اگر موجـود نباشـند   ،این اموال اگر موجود باشند. است قرارگرفتهمتخلف 
. )قـانون مجـازات اسـالمی    214ماده (شود  مثل، قیمت آن به صاحبش رد میصورت عدم امکان رد 

ملزم بـه  متهم را  درهرحالکلی،   یک قاعده عنوان بهحاصل از جرم  گذار در مورد اموال، قانونبنابراین
توان آن را معادل با عوایـد ناشـی از    منظور از اضافه درآمد که می .داند ها به مالباخته می استرداد آن

عایـد شـخص    یضـد رقـابت  هاي  دانست، سودهایی است که در اثر ارتکاب رویه یضد رقابتهاي  رویه
در . احتساب آن است  هارزیابی و نحو  ، مسئلهمشکلی که در مورد اضافه درآمد وجود دارد. شده است

تخمین زده و  یضد رقابتهاي  بدون ارتکاب رویه آمده دست بهارزیابی اضافه درآمد باید میزان درآمد 
میزان اضـافه   تیدرنهامقایسه و  یضد رقابتهاي  با میزان درآمد موجود در اثر ارتکاب رویه ازآن پس

 . مشخص گردد
شویم در قوانین و مقـررات   مقدمتاً متذکر می» یفتوق«و » استرداد«براي درك بهتر دو مفهوم  

: معناي نزدیک به هـم کـامالً از هـم جـدا هسـتند      باوجودایران، سه اصطالح حقوقی وجود دارد که 
ناظر بر استرداد و تحویل اموال  ،استرداد اموال. »توقیف اموال«و » مصادره اموال«، »استرداد اموال«

یکـی از   لهیوسـ  به هیعل محکومیعنی گرفتن اموال، له دولت از ره مصاد. ها است به صاحبان قانونی آن
باشـد   و توقیف اموال به معناي ممنوعیت از دخالت و تصرف در مال مـی  )120: 1390دلبـر،  (صور قانونی

قانون مجـازات   23 ماده» ر«بند  موضوع ،تکمیلی مجازاتنوعی  کیفري منظر از که در حقوق ایران
تضـمین اجـراي حکـم     منظـور  به نوعی اقدامی تأمینی و احتیاطی است که و از منظر مدنیاسالمی 
 .است قرارگرفته موردتوجه 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  121  در ماده دادگاه و
بـه نظـر    ،داده شـد  یضد رقـابت هاي  با توجه به مفهومی که از اموال حاصله از ارتکاب رویه) دوم

مـالی را از   درواقعزیرا در مورد این اموال متخلف  باشد؛ موجه نمیف این اموال چندان رسد توقی می
چنـین مـوردي   . مسترد نمایـد  مال صاحبخارج کرده است و به همین دلیل باید به  دهیبزه دچنگ 
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 يجـا  بـه گـذار  انونشایسـته بـود ق  لذا  ؛قانون مجازات اسالمی است 214در حقیقت مصداقی از ماده 
البته ممکن است گفتـه شـود در مـورد ایـن امـوال      . برد را به کار می» استرداد«اصطالح  ،»توقیف«

و نظرش این بـوده کـه ایـن امـوال تـا زمـان        کرده اشارهاقدامی تأمینی  عنوان بهگذار به توقیف قانون
امـا ایـن    قیف و سپس به صـاحبان اسـترداد شـود؛   استرداد آن به صاحبانش براي محافظت بهتر تو

قانون آیـین دادرسـی    121  ور در مادهتوقیف اموال مذک ،اینکه اول: ستمسئله با دو مشکل مواجه ا
آنکه،  مدنی ناظر است به توقیف اموال مدیون براي اداي دیون او، نه توقیف اموال شخص ثالث؛ دوم

 .اجرا محسوب نمود توان آن را ضمانت دیگر نمی ،توقیف» قرار بودن«در فرض پذیرش 
و ایـراد   ، اگر بین تحصیل عوایددر این مورد. عیت متفاوت استوض ،در مورد اضافه درآمد) سوم

اضـرار    جهیدرنتاین اضافه درآمد  ،دیگر و به تعبیر دیده رابطه وجود داشته باشد زیانضرر و زیان به 
باشد، اضافه درآمـد در قالـب قواعـد دعـواي مسـئولیت مـدنی بایـد بـه          شده حاصلدیدگان  به زیان

  ماهیتاً داراي جنبه دیده زیان در این حالت، استرداد اضافه درآمد به ،نابراینب. دیده مسترد شود زیان
دیده یافت نشد یا اینکه  اگر این رابطه وجود نداشت یا اینکه زیان اما) 66ماده .(جبران خسارت است

دیده از طرح دعوي خودداري کرد، استرداد به دولت صـورت گرفتـه و مقـررات مصـادره اجـرا       زیان
نیز حداقل در مواردي که این استرداد » استرداد اضافه درآمد«در کاربرد اصطالح  ،بنابراین. شود می

 .شد استفاده می» مصادره»  شود و بهتر بود از واژه هده نمیگیرد، دقت کافی مشا به دولت صورت می
مـوال  اسـترداد ا . جداگانه است  رم دو مقولهجبران خسارت و استرداد اموال حاصل از ج) چهارم 

حاصله از جرم به مالباخته، ترمیم طبیعی و بازگشـت عـادي و مسـتقیم حـق مـورد تجـاوز اسـت؛        
لـذا هـر وقـت کـه اسـترداد      . جبران خسارت ترمیم غیرمستقیم و از طریق معادل اسـت  که یدرحال

در  ،بـرعکس . شـود  ممکن باشد، بدون درخواست مالباخته، رأساً حکم به رد اشـیاء مزبـور داده مـی   
شود که متضرر با رعایت تشریفات و در مواعـد مقـرر،    خسارت، خسارت هنگامی پرداخت می جبران

از طرفی استرداد، بر اساس حقی است کـه قبـل   . دعواي خود را طرح و جبران زیان وارده را بخواهد
بنابراین، جرم علت و سبب استرداد . از وقوع جرم وجود داشته و ناشی از حق مالکیت مالباخته است

 )43: 1389رودیجانی، .(نماید خسارت، منشأ حقوقی خود را از جرم اخذ می ؛ ولیستنی
د و در مورد استردا» صالح قضایی از طریق مراجع ذي«عبارت پایانی بند هشتم  موجب به )پنجم

قـانون  " موجب به، یفروش گراناحتکار و  ازجمله ،یضد رقابتهاي  رویه مصادره اموال حاصل از برخی
هـاي ناشـی از احتکـار و     قـانون اساسـی در مـورد ثـروت     49اصل  ياجرا  قانون نحوه ياجراشمول 

، رسیدگی در صالحیت شعب خاصی از دادگاه انقالب است که 1368مصوب  "و قاچاق یفروش گران
اما در مورد استرداد اضـافه درآمـد بـه     د،کن قانون اساسی رسیدگی می 49به دعاوي مربوط به اصل 

جبران خسارت بـوده و در صـالحیت     شد این دعوا ماهیتاً داراي جنبهطور که بیان  دیده، همان زیان
 .هاي عمومی است دادگاه
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 جریمه نقدي. 2
در قوانین اکثر کشورها مجـازات نقـدي    یضد رقابتهاي  براي رویه شده نییتعاجراهاي  عمده ضمانت

 نقدي جریمه تعیین«: ارت است ازعب 61  اجراهاي مندرج در ماده از ضمانتدر ایران نیز یکی  .است
 نقـض  صـورت  در ریـال، ) 1,000,000,000( میلیـارد  یـک  تـا  ریـال  )10,000,000( میلیون ده از

  ».قانون این) 45( ماده يها تیممنوع
عـادي خـود را     هـاي  دهد که در جامعه باقی بمانـد و فعالیـت   نقدي به محکوم امکان می جریمه
مانده براي  اجتماعی باقی  سرمایه  ضمانت اجرا براي وي آن است که منفعت این بنابراین، .ادامه دهد

از جزاي نقدي آن را از ذات خود تهی و  حدوحصر یب  استفاده نتیجه اینکه، .وي را حفظ خواهد کرد
 )145: ، هماننیکال کلوزو  ژان لوك بچر( .نقض قانون تلقی خواهند کرد  مرتکبان آن را مالیات

هزینـه   ها کم گیري در مورد آن زایاي جریمه نقدي آن است که اجرا و تصمیمترین م مهم ازجمله
 فسـاد آور کیفرهـا ماننـد زنـدان     ،نیـ اعالوه بر . و آسان است و درآمدي نیز براي دولت در پی دارد

ارعـاب  قـدرت   ،آنکـه  حـال . کننـد  ها حفظ می رغم تکرار آن علی خود را زیارعاب انگنیستند و قدرت 
 )68: 1377بولک،  دبرنار(.شود وري تضعیف میزندان ف زیانگ

 :باشد می توجه قابلچند نکته  61  ماده 12در مورد جریمه نقدي مقرر در بند 
 45  مذکور در مـاده  یضد رقابتهاي  ویهفوق تنها اختصاص به ر دربندجریمه نقدي مذکور  )یکم

ضـد  هـاي   دانیم رویـه  زیرا ما می ؛گذار چه بوده استمعلوم نیست علت این کار قانون. تاس داکردهیپ
نیـز  ) زمان تملک و ادغام و مدیریت هم( 48تا  46و ) یضد رقابتتوافقات ( 44مذکور در ماده  یرقابت

از موارد شایع نقض رقابت بوده و حتی در برخی موارد ممکن است آثار شدیدتري بر رقابت در بـازار  
گیـري   ل رقابت و کنترل و جلوگیري از شـکل تسهی  در ویرایش نخست و نهایی الیحه. داشته باشند

 شده ینیب شیپنقدي   جریمه یضد رقابتهاي  رویه  کلیهدر وزارت بازرگانی، براي  شده هیتهانحصارات 
ینـد بررسـی   در فرا 12به انتهاي بنـد   "این قانون 45  هاي ماده در صورت نقض ممنوعیت" قید. بود

در «: این تغییـر ایـن بـود کـه    دالیل پیشنهاد . ستالیحه در مجلس شوراي اسالمی صورت گرفته ا
هـا   کـه در الیحـه مجـازاتی بـراي آن     شـده  اشاره یضد رقابتهاي  این الیحه به برخی از رویه 5  ماده

 ایـن الیحـه یـک    5  اجراي ماده بوده که براي ضمانت این 12هدف از تدوین بند . تعیین نشده است
این  5  اجراي ماده ضمانت 12که بند  با توجه به این درواقع. اختیار جریمه داشته باشد ،مرجع اداري

دفتر مطالعـات اقتصـادي حقـوقی مجلـس،     ( »به شرح مذکور اصالح شود 12شود بند  الیحه است، پیشنهاد می

، 45  در مورد اعمال مزبور در مـاده : اوالً ؛دلیل مزبور از دو جهت قابل خدشه و انتقاد است .)36: 1385
تـی اگـر    ح: باشـد؛ ثانیـاً   مـی  اعمـال  قابـل نیز  11تا  8و  4، 3، 2، 1موضوع بندهاي  اجراهاي ضمانت

نقدي را   دلیلی وجود ندارد که جریمه بازهم ،اجرا بدانیم را فاقد ضمانت 45  هاي مذکور در ماده رویه
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بـراي  این بنـد از ایـن منظـر کـه تنهـا       ،بنابراین. اعمال ننماییم یضد رقابتهاي  در مورد سایر رویه
 .  باشد قابل انتقاد می است، نقدي تعیین نموده  جریمه 45ماده  یضد رقابتهاي  ارتکاب رویه

 یطـورکل  بـه امـا   شـود؛  هاي گوناگونی استفاده مـی  استدر تعیین میزان جزاي نقدي از سی )دوم 
ـ    جزاي نقدي ثابت، جریمه. میزان جزاي نقدي یا ثابت است و یا نسبی دون اي است کـه قانونگـذار ب

، مقـرر  واردشدهیا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران  به نفعی که از جرم عاید مجرم شدهمحاس
مقصود از جزاي نقدي نسبی، مقـدار  . ین جریمه ممکن است داراي حداقل و حداکثر باشدا .کند یم

به معیار خاصی که در قـانون مصـرح اسـت، محاسـ     بر اساسمورد  برحسبپولی است که میزان آن 
تر خواهند  لذا جزاي نقدي نسبی، قابلیت انعطاف بیشتري دارد و به عدالت و انصاف نزدیک ؛شود یم

  جزاي نقدي ثابت با شـیوه  ،یضد رقابتهاي  در مورد رویه که میابی یدرمدوازدهم  بند دربا دقت . بود
ت و بهتـر بـود در   این شیوه مصون از انتقاد نیسـ . است شده دهیبرگزتعیین میزان حداقل و حداکثر 

ها  میزان اخالل در رقابت و سودي که بنگاهممکن است  که نیابا توجه به  یضد رقابتهاي  مورد رویه
جـزاي نقـدي نسـبی      شیوه ،بسیار متفاوت باشد آورند به دست می یضد رقابتهاي  فعالیت ۀجیدرنت

 .است نیز مورد انتقاد جهت نیازا 61  ماده 12بنابراین بند . شد می انتخاب
م و کـاهش ارزش پـول در جامعـه، میـزان جـزاي نقـدي       با گذشت زمان، با توجه به تـور  )سوم

بـه همـین   . دهـد  بازدارندگی خود را از دست مـی   ، جنبهگردد و در این صورت ارزش و ناچیز می بی
 84در مـاده   آن یبازدارنـدگ   اجرا و حفظ جنبـه  مودن این ضمانتن روزآمد منظور بهر گذاجهت قانون
بار متناسب با رشـد شـاخص    کیفصل هر سه سال  نیمندرج در ا ينقد يمبالغ جزا«: مقرر نموده

 اعـالم  ی طـور رسـم    به رانیا یاسالم يجمهور يکه توسط بانک مرکز یکاالها و خدمات مصرف يبها
 .»دشو  یم لیتعد رانیوز أتیه بیرقابت و تصو يشورا شنهادیبا پ شود،  یم

نقـدي   اي مربوط به تعیین میزان جـزاي  مهنا باید آیین 61  ت انتهایی مادهمطابق با قسم) چهارم
هـاي امـور اقتصـادي و دارایـی، بازرگـانی و       متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانـه 

تهیـه   11/2/1389در تـاریخ    نامـه  نیـی آاین . برسد رانیوز ئتیهو به تصویب شود دادگستري تهیه 
اخیـر در حـال حاضـر      نامه و آیین هجایگزین آن شد 10/11/1389دیگري مصوب   مهنا آیین اما ،شد

میزان جرایم نقدي متناسب با عمـل ارتکـابی   «: نامه این آیین 3  ماده موجب به. باشد مالك عمل می
، میـزان تـأثیر   ضـد رقابـت  توسط شوراي رقابت بر مبناي عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفـی عمـل   

بـه   45  هر، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، به ترتیب بندهاي مـاد منفی آن بر بازا
 .»...:شود شرح زیر تعیین می

هـاي مـالی قـرار     جریمـه   بوده و در زمـره  يفریک ریغقانون  ریمه نقدي در اینماهیت ج) پنجم
این جریمه توسط  ،ثانیاً ؛کرده است» نقدي  جریمه« اصطالح بهخود قانون تصریح  ،زیرا اوالً گیرد؛ می

 ماتیتصـم « 70مـاده   موجـب  بـه  ،گردد و ثالثـاً  بوده تعیین می ییقضا ریغشوراي رقابت که نهادي 
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 يدادگسـتر  یاحکـام مـدن   يحسب مورد توسط واحد اجرا دنظریتجد أتیه ایرقابت  يشورا یقطع
واعد مربوط به جزاي نقـدي  ق ،جهت نیازا .تواند جزایی باشد ، ماهیت آن نمینبنابرای .»شود  یم اجرا

گـردد، قابـل تعلیـق     عدم جمع واقع نمی  مشمول قاعده...« که نیا ازجمله شود؛ آن اعمال نمی  درباره
بـر   ي آن توسط واحد اجـراي احکـام مـدنی   اجرا ،وجود نیباا ؛)162و  161: 1386صالحی، ( »...باشد و نمی

هاي مالی و سایر قوانین مربوطـه   محکومیت اجراي  آیین دادرسی کیفري و قانون نحوهاساس قانون 
 . خواهد بود

 اجراها  ارزیابی ضمانت )ب
اجراهـا وجـود داشـته و در هـر دوره      در طول تاریخ، همواره رویکردهاي مختلفی نسبت بـه ضـمانت  

 .اسـت  قرارگرفتـه  موردتوجـه تحـوالت علمـی، سیاسـی و فرهنگـی، کـارکرد خاصـی از آن        تبـع  به
 : توان از یکدیگر متمایز کرد اجراها می اهداف ضمانت ۀنیدرزمرا ، دو تفکر یطورکل به

. کنـد  داند و تفکري که آن را با نگاه به آینـده اعمـال مـی    تفکري که آن را با گذشته مرتبط می      
به موازات ایـن تفکیـک، کارکردهـاي    . نامند و غیرپیامدگرا می گرا امدیپ ،این دو اندیشه را به ترتیب

کـارکرد اخالقـی، سـزادهی و    . گرایانـه  اخالقـی و فایـده  : شود می میتقسنیز به دو دسته اجرا  ضمانت
گرایانه مختلف بوده و شامل مواردي مانند ارعاب، اصالح، سلب  کارکردهاي فایده. تحقق عدالت است

 ـکی ازیـ  عنـوان  بـه بازدارندگی  .)361 -339: 1387محمودي جانکی و آقایی، ( شود می دهیبزه دتوان و ارضاي 
 ازجملـه  ، یافتـه   تکـوین  گرایانـه  فایـده   در چهـارچوب کـارکرد  اجـرا کـه    ضـمانت  تـرین اهـداف   کهن

بـه  سیاسـت اصـلی بازدارنـدگی، تهدیـد     . واره مدنظر قانونگذاران بوده استهایی است که هم رسالت
اي  زدارنـده با عنـوان  بهیعنی استفاده از مجازات جرم است؛   همجازات یا اجراي آن براي کاهش انگیز

 ارتکـاب دیگـران را بـراي     ، انگیـزه مانع تکرار جرم از سوي مجرم شده و از سوي دیگر ،سو کیکه از 
 . همان جرم کاهش دهد

دهـد،   ارتکاب جرم سوق مـی  طرف بههایی که افراد را  ترین و مؤثرترین علل و انگیزه یکی از مهم
 وضـوح  بـه  یضـد رقـابت  هـاي   تکاب رویهاین موضوع در ار. تحصیل مال و کسب ثروت و درآمد است

بنتـام و تحلیـل اقتصـادي از جـرم، چـون بسـیاري از        ینفـع طلبـ    بر مبناي نظریه. است درك قابل
اجراهـا در   دهنـد؛ ضـمانت   مجرمین قبل از ارتکاب جرم، سود و زیان احتمالی آن را مدنظر قرار مـی 

ضرر ارتکاب جـرم  که در نظر مرتکبین توانند در پیشگیري از وقوع جرم مؤثر واقع شوند  صورتی می
با توجه به توضیحاتی که در مورد توقیـف امـوال و اسـترداد اضـافه     . همواره بیشتر از منافع آن باشد

اجرا در موازنه بین سود و زیـان و سـنگینی طـرف زیـان      توان گفت این ضمانت درآمد بیان شد، می
ارتکـاب    جـه یدرنت آنچـه ، متخلـف تنهـا   اجـرا  این ضـمانت  موجب بهزیرا  باشد؛ ندان تأثیرگذار نمیچ

 ،بنـابراین . نه چیز بیشتر ،در صورت دستگیري از دست خواهد داد کسب کرده یضد رقابتهاي  رویه
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   جریمـه در مورد . هاي مرتکب نماید نیست که زیانی را متوجه اموال و دارایی يا گونه بهها  ماهیت آن
اجـرا حاصـل    دلیـل عـدم تناسـب میـان تخلـف و ضـمانت       موارد، بازدارندگی به نقدي نیز در برخی

 از شود، یکـی  تعبیر می مجازات و جرم میان تناسب بهاین امر که در حقوق کیفري از آن . شود نمی
 بایـد  مجـازات،  تشـدید  یـا  و عمـل  انگـاري  م جر گذار درقانون است؛ یعنی ها بر مجازات حاکم اصول

 و اثـر  بیشترین عمل در و اجرا زمان در کند تا بینی یشپ جرم مقابل در را هاواکنش ترینمتناسب
تناسـب عرضـی و   : اسـت  اجرا به دو صورت تناسب میان تخلف و ضمانت. باشد را داشته بازدارندگی

هاي مختلف با ضررهاي مشابه است و رعایـت   تناسب عرضی، رعایت تناسب بین جرم. تناسب طولی
اجراي مربـوط بـه درجـات مختلـف یـک تخلـف        انتتناسب طولی، به معناي ایجاد تناسب بین ضم
گذار با تعیین نقدي گرچه قانون  در مورد جریمه. باشد خاص، با تعیین حداقل و حداکثر در قانون می

اجـرا رعایـت    در مـورد ایـن ضـمانت    ولـی حداقل و حداکثر سعی در رعایت تناسب طولی را داشته، 
اجـراي   ه بازدارنـدگی ضـمانت  ک میبر آنقسمت در این . موارد ناممکن است تناسب عرضی در برخی

گیرد، بـا تفصـیل بیشـتر     بازدارندگی بسیار مورد اقبال قرار می  نقدي را که معموالً در نظریه  جریمه
، یضـد رقـابت  هـاي   نقـدي در حـوزه رویـه     بررسی تأثیر بازدارندگی جریمـه  ازآنجاکه. بررسی نماییم

ادامه مقدمتاً به بررسـی مختصـر ایـن نظریـه پرداختـه و       نیازمند تبیین نظریه بازدارندگی است، در
 . دهیم آن مورد مداقه قرار می نظر ازنقطهنقدي را   سپس جریمه

 نظریه بازدارندگی .1
بـراي    زور  بالفعـل  بـالقوه یـا   يریکـارگ  بـه بازدارندگی یک راهبرد اجبار محور اسـت و اجبـار یعنـی    

بازدارنـدگی جنـایی    مفهوم وسیع، در .)51: 1386نس فریدمن، الر( یک کـارگزار مـخیر برکنش نفوذ اعمال
 .ابزاري که براي پیشگیري از جـرم عمـل کنـد    هر نوعیعنی  مربوط به اصل پیشگیري از جرم است؛

که از طریق   دارد  اشاره  به پیشگیري از ارتکاب جرم  صورتی  در  تنها بازدارندگی در معناي مضیق، اما
 محکومیــت و محاکمــه، بازداشــت،( عـــواقب ناخوشــایند ارتکــاب جــرمنســبت بـــه  تهدیــد افــراد

  مـراد از بازدارنـدگی همـین    ،بحـث در این . )131: 1377بیگـی،   نجفی ابرندآبادي و هاشم( حاصل شود)مجازات
  .آن است  مضیق  معناي

ـ   جرمی بنتام و سزار بکاریا از نخستین نظریه ه پردازانی هستند که در خصوص هدف تعیین کیفـر ب
ل از بنتام هر فرد قبل از ارتکاب جرم قاعدتاً حساب سود و زیـان حاصـ   ازنظر. اند کرده اشارهبازدارندگی 

 .)61: 1373ژان پـرادل،  ( آن را انتخاب خواهد کـرد  ،تر باشد که سنگین هرکدام  هفّکَ. کند جرم را محاسبه می

تــجدید حــیات تئـوري ارعـاب و      ،وجـود  نیبـاا گـردد،   مـی  بـاز  18این نظریات به اواخر قـرن   هرچند
، رویـکرد نــوینی از تــئوري   بعدازآناین دوره و در  .یدتوان د می 1960در دهه   دیگر  بازدارندگی را بار

اقتصـادي متـأثر شـده و تحـت عنـوان        ؛ رویکردي کـه از مـدل   است شده عرضهها  بازدارندگی مجازات
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این مدل اساسـاً از  . است شده شناختهه رفتار مجرمانه مطالع  براي  »انتخاب عقالنی /مـدل بـازدارندگی«
و هم آموزه اقتصـادي از    هم نظریه بازدارندگی. است شده گرفتهدر اقتصاد  »مـدل سـود مـورد انتظار«

 /مـدل بازدارنـدگی  . کننـد  گرایانه مشابهی جـهت ارائه مـدل فکري خـویش اسـتفاده مـی    روش منفعت
کـه    اسـت   قــضیه اول آن .  ضیه دکترین اقتصادي و بـازدارندگی اسـتترکیبی از دو ق ،انتخاب عقالنی

و قــضیه  )  نظریـه بازدارنـدگی  (ترس از مجازات قانونی موجب بازدارندگی ارتکاب عمل مجرمانه اسـت  
عــمل مــجرمانه     ارتکـاب   دوم آن اسـت که مجرمان به نحو عقالیی به بررسی نفـع و ضـرر حاصـل از   

یـک رفتـار    عنـوان  بـه ، ارتکـاب عمـل مجرمانـه     با ترکیب این دو قضیه).  قتصاديتئوري ا(پردازند  مـی
و ارزیابی منفعت دو فعـل مــجرمانه و     قابل تفسیر است که مرتکب جرم به بررسی بیترت نیا بهعقالنی 

برگزیـده   ،بـراي وي داشـته  ا اقتصادي بیشترین نفع ر ازلحاظیکی از آنها را که  پرداخته و مجرمانه ریغ
 .)117: 1382غالمی، (  سـتا

 بررسی بازدارندگی جریمه نقدي .2
 ،نخسـت : از دو جهت بر مجازات حبس ترجیح دارد جریمه نقدياز دیدگاه تحلیل اقتصادي حقوق، 

دولت دیگر نیـازي   ،که این مجازات در مقایسه با مجازات حبس، بار مالی چندانی ندارد؛ بنابراین این
اجـرا در   هـاي اجـراي ایـن ضـمانت     هزینـه  ،ثانیـاٌ . ا براي آن هزینه نمایدندارد که منابع مالی خود ر

 (Miceli,2004:290) .هاي اجرایی حبس بسیار کم است  زینهمقایسه با ه
شود، تبیین الگـویی مناسـب بـراي تعیـین      که در مورد جریمه نقدي مطرح می یمسائلیکی از 

  جریمـه منـد کـردن میـزان     الش براي ضـابطه ت ،البته. باشد میزان و تحقق هدف بازدارندگی آن می
بسـیاري از اندیشـمندان    موردتوجـه بلکـه   ،آن موضـوع جدیـدي نبـوده     نقدي و تعیین سطح بهینه

 . است قرارگرفتهاقتصادي 
آن بـر اسـاس خسـارت      نقـدي، محاسـبه    میزان جریمه  براي محاسبه شده ارائهیکی از الگوهاي 

او بر این نکتـه تأکیـد نمـود کـه     . است شده مطرح گري بکرسط تو ،این مدل. باشد ناشی از جرم می
افـراد بـه ایـن دلیـل      بـه اعتقـاد او برخـی   . عت مهم استجرم یا تخلف یک فعالیت اقتصادي یا صن

هاي قانونی با در نظر گرفتن  شوند که عواید مادي و غیرمادي جرم نسبت به فعالیت مرتکب جرم می
وي قالبی را طراحی نمود که در آن، یک فـرد عقالنـی بـا    . ستاحتمال دستگیري و مجازات بیشتر ا

هاي کاري قانونی، به ارتکـاب تخلـف    مقایسه عواید مورد انتظار ناشی از جرم نسبت به عواید فرصت
بایـد انـدکی بـیش از میـزان      نقـدي بـراي یـک جـرم      مطابق با دیدگاه او میزان جریمـه . پردازد می

هاي مادي و مالی نبوده و  ها محدود به هزینه این هزینه ،البته. اشدهاي اجتماعی ناشی از آن ب هزینه
یـا   »محـور  خسـارت «ایـن رویکـرد تحـت عنـوان رویکـرد      . ردیگ یبرمهاي غیرمادي را نیز در  هزینه

 )89: 1392، پور يصبور( .شود می برده نام »درونی سازي«
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کـارایی الزم را  هـا   زان هزینـه نقدي بر اساس میـ   ها تعیین جریمه ر برخی از وضعیتد ازآنجاکه
دیگـري بـراي محاسـبه تعیـین      محرکی براي ارتکاب جرایم بعدي گردد، الگوهـاي  بسا چهنداشته و 

توسط ریچـارد پـوزنر، یکـی از     شده ارائهها، مدل  ترین آن یکی از مهم. است شده مطرحنقدي   جریمه
باید سطح مجازات را تا حدي باال  ینهاو براي تعیین مجازات به ازنظر. متفکران اقتصاد و حقوق است

کار  منفعت حاصل از جرم براي بزهاگر  ،بیترت نیا به. نتواند از ارتکاب جرم سود برد کس چیهبرد که 
؛ بیش از خسارت ناشی از جرم براي جامعه باشـد، شـدت مجـازات بایـد بـیش از آن منفعـت باشـد       

  ق این دیـدگاه مبنـاي تعیـین جریمـه    طب ،براینبنا. بازدارندگی کامل از جرم تحقق یابد که ينحو به
جرم شـناخته    یا حذف بهرهاین دیدگاه تحت عنوان بازدارندگی کامل . باشد نقدي، سود مجرمانه می

 .)91: همان(شود  می
الزم اسـت متغیـر دیگـري     نقـدي   براي تعیین مجازات بهینه جریمـه  البته از نگرش اقتصادي، 

مطـابق هـر یـک از ایـن      ،براي عمل ،گرید عبارت به. نظر گرفته شودیعنی احتمال دستگیري نیز در 
باید مشخص شود که . اجراي مذکور تعیین شود ابتدا الزم است، میزان قطعیت واقعی ضمانت هاالگو

شوند، در مقایسه بـا کـل مرتکبـان چگونـه      نسبت افرادي که براي ارتکاب تخلفی خاص محکوم می
هـاي اجتمـاعی    کار یـا هزینـه   نقدي بر اساس منفعت بزه  ن جریمهپس از تعیین قطعیت، میزا. است

نقدي بر اساس منافع حاصل از جرم و به میـزان    ، اگر میزان جریمهبراي مثال. گردد جرم معین می
اجرایی تنها در صورتی بازدارنـدگی دارد کـه قطعیـت آن     باشد، چنین ضمانت مقررشدهدو برابر آن 

اگر قطعیـت  . اجراي مجازات برسد  از هر دو مرتکب یک نفر به مرحله درصد باشد؛ یعنی 50بیش از 
کمتر از منافع حاصـل از جـرم بـراي     میزان مجازات مورد انتظار مرتکب مجازات کمتر از این باشد،

م فرمولی براي این اگر بخواهی. گردد منتفی می مجازات  ، کارکرد بازدارندهجهیدرنتوي خواهد شد و 
 :م ارائه دهیم عبارت است ازجر  محاسبه هزینه

 قطعیت اجراي مجازات ×منافع حاصل از جرم ×ضریب مجازات قانونی =مجازات مورد انتظار

بر اساس این فرمول، براي بازدارنـدگی جریمـه نقـدي الزم اسـت ضـریب مجـازات قـانونی بـه         
 ،بنــابراین. اي باشــد کــه میـزان مجــازات مــورد انتظـار بــیش از منــافع حاصـل از آن درآیــد    انـدازه 

برابر  5نقدي باید حداقل به میزان  درصد برآورد شود، جریمه  20اگر قطعیت مجازات  ،مثال عنوان به
 .منافع حاصل از جرم تعیین شود تا از بازدارندگی کامل برخوردار گردد

ضـد  هاي  نقدي بهینه براي رویه  بحث اصلی خود یعنی میزان جریمه پس از بیان این توضیحات به
هاي  خسارت. 1: که بیان شد این کار ممکن است بر دو مبنا صورت گیرد طور همان. پردازیم می یترقاب

 .یضد رقابتهاي  منافع حاصل از رویه .2؛ یضد رقابتهاي  ناشی از رویه
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انـدرکاران   هایی فـراروي دسـت   دشواري یضد رقابتهاي  در ارزیابی میزان خسارات ناشی از رویه
کننـدگان   خسارات ناشی از این اعمال در بسیاري موارد میـان انبـوه مصـرف    ،المث طور به. قرار دارد

بـراي ارزیـابی    ،چنـین  هـم . گرداند و این امر برآورد کل زیان وارده را در عمل ناممکن می شده عیتوز
ر این خسارات باید ثابت فرض معموالً سایر عوامل تأثیرگذار ب یضد رقابتهاي  خسارات ناشی از رویه

هـاي   بلکه بازار همانند سایر پدیـده  گونه نیست، گاه این در جهان واقعی تقریباً هیچ که یدرحال شوند؛
متعـددي    و حتی ناشناخته شده شناختهعوامل  جهیدرنتاجتماعی پیوسته در حال دگرگونی است و 

عمل زمانی چند   ال وجود دارد که در طول یک دورهاین احتم که نیایا  شوند، خوش تغییر می دست
در این صورت تفکیک خسارات ناشی از  نگاه در بازاري معین ارتکاب یابد؛از سوي چند ب یضد رقابت

در سنجش میـزان خسـارات بایـد زیـان وارده بـه رفـاه        ،عالوه براین. باشد هر عمل بسیار دشوار می
ضـد  قی ناشـی از تـواف  افـزایش قیمـت محصـول      جهیدرنت، براي مثال. اجتماعی را نیز لحاظ نماییم

 شـوند؛  ف و از مطلوبیـت آن محـروم مـی   کننـدگان از خریـد محصـول منصـر     مصرف ، برخییرقابت
یشـتري از محصـول   انـد از خریـد حجـم ب    برخی دیگر نیز که محصول را خریداري کـرده  ،چنین هم

کننـدگان   هم مصرف ،داشت اگر قیمت محصول در حال رقابتی قرار می که یدرحالاند؛  بازداشته شده
آن را  از دوم بـه مقـدار زیـادتري     حصـول را خریـداري کننـد و هـم دسـته     توانستند م ول میگروه ا

  کنندگان نیز از سود ناشی از فروش ناشی از حجم بیشتر محصول محروم عرضه ،عالوه به. خریدند می
ت مصـرف  کاهش کمیـ   جهیدرنتشود که  اطالق می رفته ازدستها، رفاه  به مجموع این زیان. اند شده
است، امري مشـکل و   احراز و احتساب این زیان که متوجه رفاه عمومی  نحوه. آید صول به بار میمح

 )498 -493: 1393غفاري فارسانی، ( باشد دشوار می
هـاي   هاي علمی خود هزینه تا با استفاده از روش  اند اقتصاددانان در این زمینه سعی داشته ،البته

هـاي   گیـري هزینـه   آنان نیـز راجـع بـه روش انـدازه     ،وجود نیباا. اجتماعی انحصار را محاسبه نمایند
. گیرنـد  ندارند و هر یک روش خاص خود را در کارهاي تجربی به کار مـی  نظر اتفاقاجتماعی انحصار 

ها در این زمینه موجب شده تا هر یک از اقتصاددانان در کارهاي تجربـی بـراي    ، فقدان دادهعالوه به
آن تفـاوت فـاحش     کـه نتیجـه   رنـد یکارگ بهفاوتی را ی انحصار، فروض متهاي اجتماع تخمین هزینه

هاي هـاربرگر بـه دلیـل روش خـاص و فـروض معـین کـه در         براي مثال، یافته. باشد ها می  نتایج آن
همـین امـر   . باشد هاي کامرشن بسیار متفاوت می هاي اجتماعی به کار گرفت، با یافته هزینه  سبهمحا

  .)86: 1380خداداد کاشی، (این امر نمایند   نیز اقرار به مشکل بودن محاسبه نموجب شده تا خود آنا
بر بـودن ایـن کـار     رد شده و هزینهها و عدم قطعیت در تعیین میزان خسارات وا همین دشواري
اجـرا در مـورد    ین سطح بهینـه ایـن ضـمانت   خاص براي تعی طور بهتحقیقاتی که موجب گردیده در 
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کارتل صورت گرفته، جریمه نقدي بهینه بـر مبنـاي منـافع حاصـل از      ازجمله یضد رقابتهاي  رویه
  1.معین گردد یضد رقابتهاي  رویه
قـانون اساسـی در مـورد     44هـاي کلـی اصـل     اشاره شد که در قانون اجراي سیاست نیازا شیپ
 اسـت  دهشـ  دهیبرگز اقل و حداکثرتعیین میزان حد  جریمه نقدي ثابت با شیوه یضد رقابتهاي  رویه

نقـدي ثابـت،    جریمه). ریال )1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد  )10,000,000(ده میلیون از (
یـا زیـانی کـه در اثـر      به نفعی که از جرم عاید مجرم شـده اي است که قانونگذار بدون محاس جریمه

ه تعیـین  ایـن شـیو   ،شـود  که مالحظه می طور همان. کند ، مقرر میواردشدهارتکاب جرم به دیگران 
. نقـدي بهینـه منطبـق نیسـت      بـراي جریمـه   شـده  یطراحـ ز الگوهـاي  ا کیـ  چیهـ جریمه نقدي با 

از عناصـر میـزان خسـارت یـا منـافع حاصـله و احتمـال         کیـ  چیهـ در تعیین آن بـه   ،گرید عبارت به
اجراي موصوف در بسیاري از موارد واجد آثار بازدارنـدگی   لذا ضمانت. دستگیري توجهی نشده است

 .م در ارتباط با ارتکاب تخلفات بعدي نیستالز
هاي  تعیین جریمه نقدي بهینه در مورد رویه ،مطابق با تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها

در بسیاري از موارد بـه دو دلیـل منجـر بـه افـزایش غیرمتعـارف و نـامعقول میـزان آن          یضد رقابت
به دلیـل پـایین بـودن     ،کهآندوم  فراوانی هستند؛ الباً متضمن منافعها غ این رویه ،اول آنکه: شود می

سـاختار   در اروپـا  ،اي مثـال بـر . احتمال دستگیري، اجراي مجازات از قطعیت کافی برخوردار نیست
، میزان تأثیر بر بـازار،  خطی تابعی است از شدت تخلف صورت به یضد رقابتنقدي براي رویه   جریمه
تحقیقات صورت گرفته در ایـن زمینـه    ،وجود نیباا. وقوع تخلفبازار جغرافیایی مرتبط و دوره   اندازه

دسـتگیري، از   احتمـال  بـه اند که سـاختار کنـونی جریمـه نقـدي بـه دلیـل عـدم توجـه          نشان داده
در یـک بررسـی در    ،راي مثـال ب. (Connor, John M, 2006:195-223)  باشد بازدارندگی الزم برخوردار نمی

 سـاله  پـنج درصد اضافه قیمت، در یک دوره  25در اروپا، با فرض  ها هاي مالی کارتل خصوص جریمه
 شـده  دادهنشـان   بخشش کامل جریمه در صـورت همکـاري،   درصد سالیانه و 30یک نرخ استهالك 

امـري کـه هرگـز بـا      درصد باشد؛ 83احتمال محکومیت باید فراتر از  است که براي بهینگی جریمه
 . )(Schinkel, Maarten Pieter, 2007:539-572  هاي موجود منطبق نیست واقعیت

 10نقدي بهینه بیـانگر آن اسـت کـه بـا فـرض         براي ترسیم جریمه آمده عمل بهت نتایج تحقیقا
در ایـن  . شـود  ها اضافه می درصد به سود سالیانه بنگاه 5ساله،  درصد اضافه قیمت، در یک دوره پنج

                                                           
 حقـوق  دانشنامه م، دوفصلنامهجر پیشینه درنظرگرفتن با ها کارتل بهینه مجازات فیضی، الگوي مهدي: نک از جمله.  1

 : همچنین .1392، 3شماره  بیستم، اقتصادي، سال
-William M. Landest, Optimal Sanctions for Antitrust Violations, The University of Chicago Law Review, 

Vol. 50, No. 2,  1983, pp. 652-678. 
-Paolo Buccirossi and Giancarlo Spagnolo, Optimal Fine in the Era of Whistleblower: Shoud Price Fixers Still 

Go To Prison?, in Vivek Ghosal, Johan Stennek (ed.) The Political Economy of Antitrust (Contributions 
to Economic Analysis), Volume 282, 2007, Emerald Group Publishing Limited, pp.81 - 122 
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  در ایـن صـورت جریمـه   . فرض شده استدرصد  16بررسی احتمال دستگیري و مجازات متخلفین 
درصد درآمد سالیانه بنگاه در مورد محصـوالت   150مالی در صورتی بازدارنده است که برابر باشد با 

نقـدي بـه ایـن میـزان، بـه دالیـل مختلـف          افزایش جریمـه  ،اما. (W.P.J. Wils,2001) مرتبط با تخلفات
نقـدي معمـوالً     که چنین سـطح بـاالیی از جریمـه    نیا ازجمله. خواهد بود رشیپذ رقابلیغغیرممکن یا 

توان  هاي بنگاه نیز در این موارد، نمی خارج از توان متخلفین براي پرداخت است، حتی با فروش دارایی
بلکه ممکـن اسـت آثـار     ،بازدارنده نخواهد بود تنها نه ،در این صورت. اي را پرداخت نمود چنین جریمه

میـل شـود،   هـا تح  ها و شرکت اي بر بنگاه اگر چنین جریمه ،براي مثال. شدی نیز به دنبال داشته باسوی
هاي اجتماعی ناخوشایندي را به بار خواهـد   و این ورشکستی، با خود هزینه آنان ورشکسته خواهند شد

در ارتباط بـا آن بنگـاه    ینوع بهداران، بلکه تمامی افرادي که  مدیران و سهام تنها نهدر این صورت . آورد
بـراي  . شـوند  دچار آسیب و زیـان مـی  کنندگان،  کنندگان و مصرف ن، تأمینمستخدمی ازجمله ،تندهس

هـیچ نقشـی    یضـد رقـابت    رتکـاب رویـه  شود که ارزش سهام افرادي کـه در ا  این امر موجب می ،مثال
تـی اگـر   ح ؛(Wils, Wouter P. J., op.cit., pp 30-31)اند، کاهش یابد و این بـا عـدالت سـازگار نیسـت      نداشته

اي ممکـن   اي را داشته باشـند، امـا چنـین جریمـه     ها توان مالی الزم براي پرداخت چنین جریمه بنگاه
و در این صورت یکی از اهداف حقوق رقابـت یعنـی    توان رقابتی بنگاه را کاهش داده است ثبات مالی و

دیگـر از مشـکالت   یکـی  . (Paolo Bucciross and others, 2009: 10)  افزایش رفاه به مخـاطره خواهـد افتـاد   
ایـن   موجـب  بـه . انصـاف اسـت    نظریه برخالفست که این افزایش افزایش میزان جریمه نقدي این ا

احتمـال دسـتگیري    ،جـه یدرنتاجراها باید متناسب با شدت یک عمل باشـد و   نظریه وسعت ضمانت
 .)565: 1388استیون شاول، ( اجرا تأثیري داشته باشد ان ضمانتنباید در میز
مقـنن کـارایی الزم را بـراي     مـوردنظر نقـدي    جریمـه  ،سـو  کیـ چنین شرایطی کـه از   حال در

باشـد، چـه بایـد     گفته ممکن نمی افزایش میزان آن به دالیل پیش ،بازدارندگی ندارد و از سوي دیگر
 . کنند مکمل بازدارنده تجویز می عنوان بهاجراي حبس را  کرد؟ اقتصاددانان در این موارد ضمانت

بـه دلیـل   ( یضـد رقـابت    جریمـه نقـدي بهینـه بـراي یـک رویـه       در مواردي که مبلـغ  ،بنابراین
افـزایش   يقـدر  به) هاي سنگین یا سودهاي باال و پایین بودن احتمال دستگیري خسارت دربرداشتن

 . بینی گردد اجراي حبس پیش گردد، الزم است ضمانت که پذیرش آن ناممکن می داکردهیپ
 44هـاي کلـی اصـل     ه شود که رویکرد مقنن ایرانی در قـانون اجـراي سیاسـت   است گفت ممکن

، در راسـتاي نگـرش   یضد رقابتهاي  اجراي حبس براي رویه قانون اساسی مبنی بر عدم ذکر ضمانت
که اتخاذ  است این در ایراد این گفته ،لیکن هاي اخیر صورت گرفته است؛ در سال ییحبس زدانوین 

. اثـر شـدن قـوانین را فـراهم آورد     باشد که موجبات عدم کارایی و بی يا گونه هبها نباید  این سیاست
 ،هـایی را در بـردارد   اجتماعی هزینه ازنظراجراهایی مانند حبس  هرچند وضع ضمانت ،گرید عبارت به

فایـدگی   ها ساخته شوند، اداره شوند، افراد در طول مدت حبس متحمل بی باید زندان که نیا ازجمله
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اجراهاي مالی براي بازدارندگی کفایـت نکنـد، اعمـال حـبس      وقتی ضمانت ،وجود نیباا، ...و شوند می
اجـراي متعـدد    بینی ضمانت باید گفت که حتی پیش ،در همین راستا. ایجاد بازدارندگی اضافی است

، باشـد  در ایجاد بازدارندگی اضافی چندان تأثیرگذار نمـی ) 61سایر بندهاي ماده (دیگر در این قانون
اجراهاي دیگـر   خود نیاز به ضمانت ،واقع شوند اثربخشکه  ها به لحاظ ماهیتی، براي آن زیرا اکثر آن

 44هاي کلی اصـل   قانون اجراي سیاست 61ماده  2 دربندبراي مثال، . از جنس کیفري دارند ژهیو به
 یضد رقـابت هاي  ویهر  هاي مرتبط با آن از ادامه توافققانون اساسی دستور به توقف طرفین توافق یا 

اگر بنگاه متخلف مجدداً بـه  اما معلوم نیست که  اجراها تعیین گردیده است؛ ز ضمانتیکی ا عنوان به
کشـد و   هـا را مـی   روي آورده یا آن را ادامه دهد، چـه عـواقبی انتظـار آن    موردنظر یضد رقابت  رویه

در مورد بنـدهاي   پرسش هاازد؟ این ها را متوقف س تواند آن شوراي رقابت چگونه و با چه ابزاري می
اجراي حـبس   بینی ضمانت باید در نظر داشت که پیش ،وجود نیباا .است طرح قابلنیز  61  دیگر ماده
یعنی جرم دانسـتن   ،بلکه خود متضمن امري دیگر ،اي نبوده ساده  ، مسئلهیضد رقابتهاي  براي رویه

 .طلبد آن مجالی دیگر می  طالعهبررسی و م ست کهها ها و کیفري نمودن آن ن رویهای

 گیري نتیجه
گـذار در مـورد ایـن    قانون هرچنـد نشـان داد کـه    یضد رقـابت هاي  اجراهاي مالی رویه بررسی ضمانت

اجراهاي مالی متعددي که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه نقـدي   نت ها ضما رویه
اجراهـا وافـی بـه     باید گفت کـه وضـع ایـن ضـمانت     یطورکل به اما ،بینی کرده است شود را پیش می

که مقـررات مـذکور نـزد متخلفـین بـالقوه در       يا گونه به بوده و فاقد بازدارندگی الزم است؛مقصود ن
در مـورد  . دارد یبـازنم هـا را از ارتکـاب ایـن تخلفـات      غالب موارد داراي توجیه اقتصادي است و آن

 ابهامـاتی این دو مورد داراي درآمد مشخص گردید که  افهاض استردادو اموال  توقیفضمانت اجراي 
. آن گـردد  مؤثرمانع اجراي  تواند یمهمین امر  باشد؛ گذار از این دو مشخص نمیقانون و مقصودبوده 

ضد  هاي رویه به جریمه اختصاص این ،اول: قدي نیز با دو انتقاد مواجه استضمانت اجراي جریمه ن
 صـورت  بـه  کـه  آن تعیین شیوه ،دوم باشد؛ ست که علت آن مشخص نمیا 45  ماده در مذکور یرقابت
 بازدارنده نقدي جریمه براي شده ارائه الگوي بااین شیوه  .است حداکثر و حداقل میزان داراي و ثابت

 یـا  تخلف از ناشی هاي خسارت مبناي بر بایست می بودن بازدارنده براي نقدي جریمه. است متفاوت
) آن ترجیح داده شد  محاسبه بودن تر آسان دلیل به دوم فاکتور پژوهش این در( آن از حاصل منافع

 جریمـه   محاسبه در است ممکن که مشکلی تنها. گردد محاسبه دستگیري احتمال گرفتن نظر در با
 کـه  یابـد  افـزایش  حـدي  بـه  آن میزان مواردي در که است این نماید بروز الگو این اساس بر نقدي

 بود این شد بیان معضل این از خروج براي که راهکاري. نیست صحیح مختلفی لدالی به آن پذیرش
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 ،درواقـع  .شـود  گرفتـه  نظـر  در بازدارنده مکمل عنوان به حبس اجراي ضمانت شرایطی چنین در که
 یضد رقابتهاي  اجراهاي مالی بتواند رسالت خود را در بازدارندگی از ارتکاب رویه ضمانت که آنبراي 

اجراها صریح و روشن و خالی از هرگونه ابهـام باشـد؛    وضع ضمانت ،ًاوالنیاز است تا  ،رساندبه انجام ب
) اضافه درآمد و جریمه نقدي( بینی گردد هاي تعیین مناسبی براي تعیین میزان آن پیش شیوه ،ثانیاً

 ازجملـه ه اجراهـاي متناسـب و بازدارنـد    در صورت عدم توفیق در بازدارندگی با سایر ضمانت ،و ثالثاً
در این پژوهش نشان داده . حبس تقویت گردد تا کسی جسارت ارتکاب این تخلفات را نداشته باشد

 .شد که به ملزومات فوق در قانون مذکور توجه کافی و درخوري نشده است

 منابع
 فارسی )الف

بـا تأکیـد بـر    ( ي بازدارندگیها مجازات متناسب از دیدگاه نظریه، )1391(الهام، غالمحسین و محمدي مغانجوقی، فاطمه  .1
 .3، شماره 42فصلنامه حقوق، دوره  ،)نظریه تعیین کیفر آلمان

شـهرام ابراهیمـی، مجلـه حقـوقی دادگسـتري،        ترجمه ،جرم اقتصادي و کنترل آن، )1386(کلوز، نیکالو ژان لوك ، بچر  .2
 .61شماره 

مجـد، چـاپ    و فرهنگـی  علمـی  مجمـع : تهران ،يدابرندآبا ینجف حسین ترجمه علی کیفرشناسی، ،)1377(دبولک، برنار  .3
 .دوم

انتشـارات دانشـگاه شـهید    : نجفی ابرنـدآبادي، تهـران   ینحس یعلهاي کیفري، ترجمه  ، تاریخ اندیشه)1373(پرادل، ژان  .4
 .بهشتی، چاپ اول

سـتم  تبیـین رویکـردي نـوین در سی   ( جرم یا تخلـف  یضد رقابترویه هاي ) 1395(حسینی سید حسین و احمدي، زهرا  .5
 .8سال چهارم، شماره شناسی،  هاي حقوق جزا و جرم ، مجله پژوهش)کیفري ایران

، 6نامـه بازرگـانی، دوره    پژوهش هاي اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران، برآورد هزینه، )1380(خداداد کاشی، فرهاد  .6
 . 21شماره 

کننـده رقابـت و    الیحـه مقـررات تسـهیل   «: هاظهارنظر کارشناسی دربار، )1385(دفتر مطالعات اقتصادي حقوقی مجلس  .7
هـا و کمسـیون    مرکـز پـژوهش   يکـار  یتـه کم، مصوبات »گیري انحصارات ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیري از شکل

 .اقتصادي مجلس شوراي اسالمی
 .نشر میزان، چاپ اول: ، حقوق مصادره، تهران)1390(دلیر، حمید  .8
 .کتب آوا، چاپ اول: ال منقول و غیرمنقول در حقوق ایران، تهران، توقیف امو)1389(رودیجانی، محمد مجتبی  .9

هـاي مجلـس    مرکـز پـژوهش  : محسن اسماعیلی، تهـران   ، ترجمه، مبانی تحلیل اقتصادي حقوق)1388(شاول، استیون  .10
 .شوراي اسالمی، چاپ اول

مجموعـه  (علـوم جنـایی   المعـارف دایرة سازي براي تعیین شدت بهینـه کیفـر نقـدي،    مدل، )1392(، مهديپور يصبور  .11
 .نشر میزان، چاپ اول: ، تهران)هاي علوم جنایی هاي تازه مقاله

 .انتشارات میزان، چاپ اول: ، کیفرشناسی، تهران)1386(صالحی، جاوید  .12
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