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 1358 آذرماه مصوب

 جهيدرنت و يدام و يكشاورز  محصوالت برداشت و داشت و كاشت در اخالل از يريجلوگ و زراعت نسق و نظم حفظ منظور  به

 يدامدار و يكشاورز امر در تيامن و نظم در كنندگان  اخالل  مجازات يقانون حهيال كشور يكشاورز توقف اي ليتعط از ممانعت

 : گردد يم  بيتصو ريز شرح به ماده پنج بر مشتمل

 يجنگلها و شده يمل مراتع و  ياراض و ها قلمستان و باغات و يمزروع ياراض تصرف به اقدام يقانون مجوز بدون هركس ـ 1 ماده

 خارج اي و محدوده در واقع صنعت و كشت يواحدها و يدامدار  ساتيتاس و يكشاورز موسسات و آب منابع و آنها امثال و يمل

 يساز  صحنه با هركس زين و باشد شيآ حال در اي و شده زراعت مزبور ياراض نكهيا از اعم ديبنما روستاها و شهرها محدوده از

 يمتصرف ياراض در تصرف آثار هيته به آنها امثال و زراعت ـ اشجار غرس ـ ينهركش ـ يبند  كرت ـ يواركشيد ـ يكن  يپ ليازقب

 به و شود يم محكوم سال كي تا ماه سه از يا  جنحه حبس  به دينما اقدام خود كردن يمعرف حق يذ و متصرف منظور  به يگريد

 خواهد نييتع يدادگستر وزارت كه ينقاط از يكي در سال كي تا ماه سه از ياجبار اقامت به را مرتكب تواند يم دادگاه عالوه 

 . دينما  محكوم نمود

 . گردد يم معلق مجازات و متوقف  حال هر در بيتعق دينما گذشت محكوم اي متهم جرم به نسبت يخصوص يشاك هرگاه ـ تبصره

 سه از نيمرتكب مجازات باشند شتريب نفر دو از نيمرتكب و رديگ صورت روستا آن ساكنان ريغ لهيوس به روستا در جرم هرگاه ـ 2 ماده

 كند يم نييتع يدادگستر وزارت كه ينقاط از يكي در سال  سه تا كي از ياجبار اقامت عالوه به يا  جنحه حبس سال سه تا ماه

 . بود خواهد

 بر يكاف ليدال وجود صورت در و آمد خواهد عمل به نوبت از خارج و يعموم يدادسراها در فوق ميجرا به يدگيرس ـ 3 ماده

 . شد خواهد صادر متهم موقت بازداشت قرار اتهام توجه

 و 14/1 مصوب نيقوان در  مندرج ياتهايه در موضوع و باشد شده واقع قانون نيا بيتصو از قبل مذكور اعمال هرگاه ـ 4 ماده

 نيا ياجرا خيتار از روز ده ظرف مرتكب هرگاه باشد  نشده اي شده يمنته حكم صدور به نكهيا از اعم باشد شده مطرح 2/5/58

 . بود خواهد قانون نيا مقررات دمشموليننما ليتحو يقبل متصرف به را ملك قانون

 اي بيتعق مورد حسب گذشت  صورت در و است جرم از متضرر تيشكا به منوط يفريك بيتعق 4 و 1 مواد مورد در ـ 5 ماده

 .گردد يم موقوف مجازات ياجرا


