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تقریبا برای همه پیش آمده است که وقتی برای 
خرید به مغازه ای مراجعه می کنند، متوجه می شوند 
که قیمت  کاالها گران تر از دیگر مغازه هاست. گاهی 
نیز پیش می آید که بــه دلیل عادت به خرید از یک 
مغازه گمــان می  کنیم ارقام کاالهای عرضه شــده 
واقعی است تا این که به صورت اتفاقی همان کاال را 
از جای دیگر تهیه می کنیم و متوجه می شویم که 
ای دل غافل، تا امــروز گران می خریدیم. این مغازه 
همانی اســت که مقررات قانونی را زیر پا گذاشته 
اســت و قانون با او برخورد می کند. در برخی اوقات 
نیز مغازه ها به علت گرانی هایی که قرار اســت در 
آینده اتفاق بیفتد و از آنها اطالع دارند، جنس های 
خرید قبلی موجود در مغازه های شان را زودتر گران 
می کنند و از نرخ مصوب باالتر می فروشند. حال هم 
که نزدیک سال جدید اســت و بحث گران فروشی 
داغ تر از همیشــه اســت. براســاس ماده 2 قانون 
تعزیرات، گران فروشی عبارت است از: »عرضه کاال یا 
خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط 
مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و اجرا 
نکردن مقررات و ضوابــط قیمت گذاری و انجام هر 
نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا 

خدمات برای خریدار شود«. 
درحال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند 
عنوان عمده در حوزه گران فروشــی جرم انگاری 
شده اســت که البته در این حوزه دو قانون عمده 
شــامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس 
شــورای اســالمی و قانون تعزیــرات حکومتی 
مصوب 1367 مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
وجود دارد و البته با اصــالح قانون نظام صنفی در 
سال های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط 
به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در 
همین قانون یک ســری از تخلف های صنفی که 
فروشنده ها مرتکب آن می شوند، لیست شده است 
که عبارتند از: گران فروشــی، کم فروشی، تقلب، 
احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، فــروش اجباری، عدم درج 

قیمت و عدم صدور صورت حساب.
حاال شما می دانید که یک کاسب یا همان فروشنده 

هر یک از این کارها را انجام دهد، متخلف است.
خیلی ها هســتند که تالش می کنند تــا فرد اگر 
هم خواســت موفق به تخلف و گران فروشی نشود. 
به این ترتیب عالوه بر ســازمان تعزیرات، قوه قضائیه 
نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها 
نظارت هایی را در ایــن زمینــه دارد و اصال یکی از 
روش هــای طرح تخلفات در تعزیــرات گزارش ها و 
مواردی اســت که از سوی ســازمان تعزیرات اعالم 

می  شود.
رسیدگیبدویبهجرمگرانفروشی

بسیاری می دانند سازمان تعزیرات مسئول برخورد 
با این تخلفات است. در قدم نخست باید به یاد داشته 
باشید که دو هیأت بدوی و تجدیدنظر در این سازمان 

وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می کنند.
بایــد یکی از این مــوارد به وجود بیاید تا شــعب 
بدوی تعزیرات حکومتی وارد میدان شوند: گزارش 
ســازمان های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد های 
بازرســی و نظارت مجامــع امور صنفــی، گزارش 
انجمن هــای حمایت از حقــوق مصرف کنندگان، 
گزارش سازمان بازرسی کل کشــور و سایر مراجع 
قضائی، دولتی، انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی 

یا حقوقی.
وقتی گزارشــی از ســوی یکی از این گزینه ها به 
سازمان تعزیرات برسد، حداکثر ظرف 15 روز سازمان 
نظر کارشناســی خود را به شــعبه مربوط منتقل 
می کند. البته این روش طرح  شکایت مزایایی دارد، اما 

خب برای آن یک اشکال بزرگ هم شمرده اند و این 
است که مانع از رجوع مردم به انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان می شود و به نوعی فلسفه 
تشکیل این انجمن ها را در این زمینه زیر سوال می برد. 
در این باره بد نیســت بدانید که صالحیت داشتن یا 
نداشتن هر شعبه برای رســیدگی به یک پرونده در 
همان شعبه بررسی می شود. جالب تر این است که 
اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، 
همه در همان شعبه و به صورت توأمان و یکجا مورد 
رســیدگی قرار می گیرد. البته اگــر جرایم یک فرد 
مختلف باشــد، به جرم وی در شــعبه ای رسیدگی 
می شــود که تخلف شــدیدتری در حوزه کاری آن 

صورت گرفته است. 
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بدانیم 

انتقال مال به قصد فرار از ِدین
سوءاســتفاده  بــا  ســودجو  اشــخاص 
از موقعیت هایــی کــه برای شــان پیــش 
می آید، مال دیگــران را منتقــل می کنند 
یا می فروشــند. اشــخاص به دلیل ناآگاهی 
از قانون مبــادرت به انتقال امــوال منقول 
یا غیرمنقــول دیگران می کننــد. در هر دو 
صورت، انتقــال مال دیگران جرم اســت و 
مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم 

می شود.
دالل در فروش مال غیر چه مســئولیتی 

دارد؟
اگر شــکایت فروش مال غیر توسط وکیل 

انجام شود، چه مزایایی دارد؟
شــکایت کیفری فروش مال غیــر بعد از 

اثبات مالکیت پذیرفته خواهد شد؟
اگر سازنده واحد خود را بدون اطالع مالک 

بفروشد، فروش مال غیر است؟
در صورت عدم انتقال ســند خودروی نو 
به دلیل فروش مال غیر چه اقدامی می توان 

کرد؟
در صورتی که ســند در رهن ایران خودرو 

باشد، فروش خودرو، فروش مال غیر است؟
حکم غیابی فروش مال غیر اگر سه ســال 
حبس باشد، سوءپیشــینه برای فرد خواهد 

شد؟
حق مالکیت برای مالک ایــن امتیاز را به 
وجود می آورد که از ملک خود استفاده کند.

مالکیــت انحصــاری اســت و تعلق حق 
مالکیت به یــک نفر به معنی آن اســت که 
دســت دیگران از آن مال کوتاه است و فقط 
مالک می تواند از مال خود استفاده کند. حاال 
فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال 
را بفروشــد، در این صورت چــه پیامدی در 

انتظار او است؟
مثال خانمــی مالک یک خــودرو یا خانه 
باشد و شوهر او بدون اطالع زن، این خودرو 
را بفروشــد؛ چنیــن وضعــی را انتقال مال 

دیگری می گویند.
فروش مال غیر ازجمله جرایمی است که 
عالوه بــر این که نظم و امنیــت جامعه را به 
هم می زند، خســارت های مادی را بر قربانی 
جــرم وارد می کند، منظــور از قربانی جرم 
مالک مالی اســت که بــدون اذن او فروخته 

شده است.
داللدرفــروشمــالغیــرچه

مسئولیتیدارد؟
اگر دالل با علم و اطــالع برای فروش مال 
غیر همکاری کند، به عنوان شریک یا معاون 

جرم قابل تعقیب است.
برای مثال دالل زمین دیگری را که متعلق 
به فروشــنده نیســت و مرغوب تر و بهتر از 
زمین مورد معامله اســت، به خریدار نشان 
می دهد و پس از انجــام معامله مبلغی بابت 
داللی می گیرد یــا با علم بــه این که زمین 
متعلق به دیگری است برای فروش، خریدار 

را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم می کند.
در صورتــی کــه دالل شــریک جرم هم 
باشــد، مالک اموال می تواند بعــد از این که 
محکومیت دالل را اثبــات کرد، اموال دالل 

را توقیف کند.
اگر شــکایت فروش مال غیر توسط وکیل 

انجام شود، چه مزایایی دارد؟
مدت زمــان اثبات جرم فــروش مال غیر 

کمتر است.
نیازی به حضور شــاکی در دادگاه نخواهد 

بود.
وکیل می توانــد در صورتی که فروش مال 
توسط دالل باشد، اموال دالل را هم توقیف 

کند.
وکیل می تواند برای جبــران ضرر و زیان 
موکل و محکومیت شخص کالهبردار اقدام 

کند.
وکیــل می تواند رضایت یا عــدم رضایت 
شاکی را اعالم کند و نیازی به حضور شاکی 
برای اعــالم رضایت نخواهد بــود. )رضایت 
شــاکی فقط موجب تخفیــف در مجازات 
کالهبردار می شــود و کال از بیــن نخواهد 

رفت.(
ســواالت انتقــال مــال غیــر )گلچین 

پرسش های مردمی در طی هشت سال(
شکایتکیفریفروشمالغیربعداز
اثباتمالکیتپذیرفتهخواهدشد؟

بله، بعد از اثبات مالکیت از طرف شــما در 
صورتی که اثبات شود فروش از جانب ایشان 

بدون وکالت از طرف شــما یا بدون اذن شما 
بوده است، می توانید شکایت کیفری فروش 

مال غیر را علیه ایشان تنظیم کنید.
اگرسازندهواحدخودرابدوناطالع
مالکبفروشد،فروشمالغیراست؟

شــما می توانید به دلیل این که ملک بین 
شما و ایشان مشاع اســت، در صورت انتقال 
ایشــان از حق شفعه خود اســتفاده کرده و 
ضمــن مراجعه به دادگاه محــل وقوع ملک 
تقاضای ابطال معامله را بــا توجه به قرارداد 
کنید، درنهایت می توانیــد ضمن پرداخت 

سهم ایشان برای خرید آن اقدام کنید.
درصورتعدمانتقالسندخودروی
نوبهدلیلفروشمالغیرچهاقدامی

میتوانکرد؟
شما می توانید شکایت کیفری فروش مال 
غیر علیه ایشــان تنظیم کرده و بعد از اثبات 
ضمن فســخ قرارداد می توانید ضرر و زیانی 
که در این حین برای شــما بــه وجود آمده 

است را از ایشان مطالبه کنید.
درصورتیکهفــردیادعاکندخانه
رازودترازخریدارخریدهاســت،چه

شکایتیبایدتنظیمشود؟
در صورت اثبات توســط قاضی مشخص 
خواهد شــد که اولویت داشــتن ملک با چه 
کسی است، ســپس می توانید برای استرداد 

وجه خود و ضرر و زیان اقدام کنید.
درصورتــیکــهســنددررهن
خودرو، فروش باشــد، ایرانخودرو

فروشمالغیراست؟
خیر، به دلیل این که ســند خودرو به نام 
شــما اســت، فروش مال غیر نخواهد بود و 
می توانید ضمن دادن وکالت به دیگری برای 

فروش آن اقدام کنید.
درصورتیکهخانــهایکهمتعلقبه
فروشــندهنبوده،فروختهشدهباشد،

چهبایدکرد؟
در صورتی که ملک متعلق به فروشــنده 
نباشد، شما می توانید شکایت کیفری علیه 
ایشــان تنظیم کنید و شــکایت شــما باید 
فروش مال غیــر و در حکــم کالهبرداری 
باشــد که درنهایت ضمن استرداد وجه شما 
و مطالبه ضــرر و زیان به مجــازات حبس 

محکوم خواهند شد.
حکمغیابــیفروشمــالغیراگر
سهسالحبسباشد،سوءپیشینهبرای

فردخواهدشد؟
بله، با توجــه به صدور حکــم قطعی اگر 
مجازات ایشان شامل ماده25 قانون مجازات 
اســالمی شــود، هر چند که غیابی باشــد، 

سوءپیشینه برای ایشان منظور خواهد شد.
خریدمالغیــردرصورتیکهملک
متعلقبهفروشــندگاننباشدوحصر
وراثتانجامنشدهباشد،چهمجازاتی

دارد؟
تمامی شــرایط به حکم دادگاه بســتگی 
خواهد داشــت و در صورتی که تمامی ملک 
متعلق به ایــن دو نفر باشــد، معامله باطل 
خواهد بــود و در صورتی که شــما اطالعی 
درخصوص فروش مال غیر نداشــته باشید، 

مجازاتی برای شما منظور نخواهد شد.
مراحلشکایتانتقالمال

غیرتوسطوکیل
در صورتی کــه قصد شــکایت کیفری از 
فردی به دلیل فــروش مال غیر را داشــته 

باشید، می توانید مراحل زیر را انجام دهید.
شــما نیاز به وقت مشــاوره حضوری با 
وکیل متخصــص در امور کیفــری دارید 
)برای دریافت وقت بــا دفتر تماس حاصل 

فرمایید.(
پس از گرفتــن وقت حضوری بــا وکیل، 
جزییات پرونده را برای وکیل شــرح داده و 
چنانچه مدارکی بــرای اثبات ادعای خود یا 
دفاع از خود دارید به وکیــل تحویل داده و 

وکالتنامه وکیل را امضا می کنید.
در ایــن مرحله وکیــل مراحــل قانونی 
برای شــکایت و محکومیت مشــتکی عنه 
درخصوص فروش مــال دیگــری را انجام 

خواهد داد.
مدارک الزم برای شکایت انتقال مال غیر:

مدارک شناســایی از قبیل شناســنامه و 
کارت ملی

ارایه مدارک فروش مال توســط دیگری و 
مستندات در این خصوص 

گرانفروشیوکمفروشیدرقانونتعزیرات
مرتضیناجی،حقوقدانوعضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهران
مرکز|مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 گران فروشــی، عبارت است از 
عرضه کاال یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شــده توســط مراجع رســمی به طور 
علی الحســاب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات 
دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمات برای خریدار شود. در گران فروشی تا مبلغ 20هزار 
ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی 
مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف دوم(؛ مرتبه سوم جریمه از 5 هزار 
ریال تا پنج برابر میزان گران فروشــی و ممهورکردن پروانه واحد به مهر )تخلف دوم(؛ مرتبه 
چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی 
از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم(؛ مرتبه پنجم عالوه بر اخذ جریمه 
طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تــا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش و مرتبه 

ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.
در گران فروشی از مبلغ بیش از 20 هزار ریال تا مبلغ 200 هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه 
معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی 
و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف نخست(؛  مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان 
گران فروشی، اخطار )2(، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف دوم(؛ 
مرتبه چهارم عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 
6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم(؛ مرتبه پنجم عالوه بر اخذ جریمه طبق 
مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش و مرتبه ششم 

تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.
به این ترتیب در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی، اخذ تعهد کتبی 
مبنی بر عدم تخلف )3( و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف اول(؛ مرتبه دوم جریمه از دو 
تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن 
پروانه واحد به مهر )تخلف دوم( و مرتبه سوم عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو 

پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.
در مورد گرانفروشــی بیش از مبلغ یک میلیون ریال می توان گفــت که در این تخلف نیز 
تعزیراتی شامل مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار کتبی )۴( و 
ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف نخست(؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان 
گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به 
مهر )تخلف دوم(؛ مرتبه سوم عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 
6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم( و مرتبه 
چهارم عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغــو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی 
خواهد بود. همچنین براساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، 

اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
اما از دیگر تخلفاتی که سازمان تعزیرات به آن می پردازد، کم فروشی و تقلب است. کم فروشی 
و تقلب عبارت است از عرضه کاال یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و 
کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه 
به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران فروشــی خواهد بود که این موضوع در ماده3 
قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است. نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم فروشی و تقلب، 
همانند گران فروشی است، اما با این حال، قانون گذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع 

تخلف، تعاریف جداگانه ای عنوان کرده است.
همچنین احتکار عبارت از نگهداری کاال به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصالح و امتناع از 
عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط دولت است. 
ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، عالوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته شده برای 
آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. وی عنوان کرد: تعزیر پیش بینی شده 
برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کاال و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش 
کاال؛ در مرتبه دوم، فروش کاال توســط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100درصد ارزش کاال؛ در 
مرتبه سوم؛ فروش کاال توســط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کاال، قطع تمام یا 
قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر و در 
مرتبه چهارم نیز عالوه بر مجازات مرتبه ســوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های 
گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. این حقوقدان با بیــان این که طبق تبصره ماده ۴ قانون 
تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کاال با اطالع مراجع ذیصالح باشد، مشمول احتکار 

نخواهد بود، گفت: عنصر معنوی احتکار، قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه است.
از جمله دیگــر تخلفات مندرج در قانــون تعزیرات حکومتی می توان بــه عرضه خارج از 
شــبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کاال، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و 

نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

بررسیجرمگرانفروشی،چگونگیشکایتاز
واحدصنفیمتخلف

بابککاظمی،پژوهشگرحقوق|گران فروشی، کم فروشی و احتکار ازجمله جرایمی است 
که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است. سپس بر 
اثر تغییراتی که در اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی رخ داده، قوانین خاصی برای جلوگیری از 
گران فروشی یا احتکار به تصویب رسیده است که البته اگر به درستی اجرا شود، از وقوع بسیاری 
از جرایم در این زمینه جلوگیری می شــود.  در این بین گاهی ممکن است افراد سودجو و متقلب 
به فکر استفاده از بازار پرفروش و پررونق مواد غذایی که همواره مشتری زیاد و کاربرد عمومی دارد، 
بیفتند و برای کم کردن هزینه های تولید »به ویژه در شرایط دشوار کنونی« و به دست آوردن سود 
بیشتر دست به تقلب در موادغذایی بزنند که از این راه سالمت مردم را به خطر می اندازند. بیشتر این 

تقلب ها در بازار خرده فروشی است، اما گاه ممکن است به بازار فروش مواد اولیه هم سرایت کند.
 در دین مبین اسالم به کسب روزی حالل بسیار تأکید شده است، بر این اساس بخشی از قوانین 
و مقررات اقتصادی که با کسب درآمد همراه است، همین موضوع را مدنظر قرار می دهد. در سازوکار 
اداری-حقوقی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران و فعاالن این عرصه برای جلوگیری از 
افزایش جمعیت گران فروشان اقدام به تصویب قوانینی کرد ند و مجازات هایی را برای گران فروشان 
و محتکران در نظر گرفتند. براساس ماده2 قانون تعزیرات، گران فروشی عبارت است از: »عرضه کاال 
یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی 
و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای 

کاال یا خدمات برای خریدار شود.« 
مطابق ماده  58 قانون نظام صنفی مصوب 2۴ اســفندماه 1382 مجازات مرتکب کم  فروشی 

 جریمه  کم  فروشی  با توجه به  دفعات  تکرار در طول  هر  سال به  شرح  زیر است : 
الف ـ  جبران  خســارت  وارد شــده  به  خریدار و جریمه  نقدی  معادل  دو برابر مبلغ  کم فروشی . 
درصورتی که  جریمه  نقدی  کمتر از مبلغ  یکصدهزار ریال  باشد، جریمه  نقدی  معادل  یکصد هزار 

ریال  خواهد بود.
ب ـ  چنانچه  کل  مبلغ  جریمه های  نقدی  پس  از سومین  مرتبه  تخلف  به  بیش  از 2 میلیون ریال  

برسد، پارچه  یا تابلو بر سر در محل  کسب  به عنوان متخلف  صنفی  به  مدت  10روز نصب  خواهد شد.
ج ـ  در صورتی  که  کل  مبلغ  جریمه های  نقدی  پس  از چهارمین  مرتبه  تخلف  به  بیش  از 20  میلیون 
ریال  برسد، پارچه  یا تابلو بر سر در محل  کسب  به عنوان  متخلف  صنفی  نصب  و محل  کسب  به  مدت  

چهار ماه  تعطیل  خواهد شد.
درحال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گران فروشی جرم انگاری 
شده اســت که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس 
شورای اسالمی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد 
و البته با اصالح قانون نظام صنفی در سال های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در 
سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون یک سری از تخلف های صنفی که فروشنده ها 
مرتکب آن می شوند، لیست شده اســت که عبارتند از: گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، 
عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و 
عدم صدور صورت حساب، گزارش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش سازمان 

بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، دولتی، انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینه ها به ســازمان تعزیرات برسد، حداکثر ظرف 15 روز 
سازمان، نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوطه منتقل می کنند. البته این روش طرح  شکایت 
مزایایی دارد، اما خب برای آن یک اشــکال بزرگ هم شمرده اند و این است که مانع از رجوع مردم 
به انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می شود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن ها را 
در این زمینه زیر سوال می برد. دراین باره بد نیست بدانید که صالحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه 
برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی می شود. جالب تر این که اگر یک نفر تخلفات 
متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و به صورت توأمان و یکجا مورد رسیدگی قرار 
می گیرد. البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشــد، به جرم وی در شعبه ای رسیدگی می شود که 
تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است.  محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر 
سازمان تعزیرات، براساس آیین نامه این سازمان، شامل مواردی از قبیل گران فروشی، کم فروشی 
و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شــبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کاال، عدم صدور 
فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت 
ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای 

تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعالم موجودی کاال می شود.
احضار متخلف و روند رسیدگی بدین صورت است که شعب تعزیرات باید متهم را برای حضور 
در جلسه رسیدگی و ارایه دفاع احضار کنند، اما درصورتی که متهم با وجود ابالغ احضاریه، در وقت 
مقرر در شعبه حاضر نشود، شعبه رأی را به صورت غیابی صادر می کند. البته بنا به شرایط حتی شعبه 
می تواند یکی از قرارهای کیفری به جز بازداشت متهم را صادر کند. در تمامی مراحل رسیدگی، 
طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند و حقوق و تکالیف وکال مطابق مقررات مربوط به قانون 
وکالت است. این را هم بدانید که آرای این محاکم در صورتی که مجازات پیش بینی شده در قانون 

برای هر بار تا 5 هزار ریال جریمه تعیین شده باشد، قطعی خواهد بود.
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