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  فروشان وگران محتكران مجازات ديتشد قانون

 23/1/1367 مصوب

 :  فيتعار ـ 1 ماده

 يوانيح روغن خرما، جو،كشمش، گندم،(  مردم عامه يضرور و ازين مورد ارزاق ينگهدار و جمع از است عبارت :احتكار ـ الف

 .  متيق شيافزا قصد به)   ينبات و

 به شود يم عيتوز دولت  دست به كه ييكاالها مورد در و متعارف، نرخ از شيب به كاال عرضه از است عبارت :يگرانفروش ـ ب

 .  دولت توسط شده نييتع نرخ از شيب

 و يخاط طيشرا و امكانات تيرعا با و شده محسوب محتكر دينما احتكار را 1 ماده الف بند موضوع ييغذا مواد هركس ـ 2 ماده

 محكوم ضربه 74 تا شالق و شده احتكار يكاال متيق برابر  ده تا برابر دو از يمجازات به بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات

 . گردد يم

 از امتناع اي متيق شيافزا قصد به است عامه يضرور اجياحت مورد كه را خود ساالنه مصرف بر ادهيز يكاالها هركس ـ 3 ماده

 مجازات و است محتكر حكم در دينما امساك و حبس  دولت ازين اعالم از پس دولت به فروش از يخوددار اي و مردم به فروش

 .  است سال پنج بودن االجرا  الزم خيتار از ماده  نيا ياجرا مدت.  داشت خواهد را محتكر

 عادله متيق به فروش به الزام را مواد نيا موضوع يكاالها صاحب دادگاه 3 و 2 مواد در مندرج يمجازاتها بر عالوه ـ 1 تبصره

 . دهد يم قرار كنندگان  مصرف ارياخت در و نموده نيمع را كاال متيق محكمه امتناع صورت در و دينما يم

 اي يجيتدر عرضه منظور به را خود  داتيتول از يبخش يمحل روال و سنت طبق كه يكشاورز محصوالت دكنندگانيتول ـ 2 تبصره

 . باشند ينم  ماده نيا مشمول ندينما يم ينگهدار بعد سال بذور نيتام

 يشركتها اي و دولت كارمند  اشخاص كه يصورت در و داشت خواهد را محتكر مجازات فوق ميجرا در كيشر و معاون ـ 4 ماده

 . شد خواهند محكوم يدولت خدمات از ميدا انفصال به باشند يدولت

 و جرم مراتب و دفعات و  يخاط طيشرا و امكانات تيرعا با شود ريز مشروحه اعمال از كيهر مرتكب كه يهركس ـ 5 ماده

 تخلف مورد خدمات و كاال متيق برابر ده تا پنج از دوم مرتبه يبرا و برابر پنج تا دو از ينقد يجزا به اول مرتبه يبرا بيتاد مراتب



 افراد مورد در و ماده در تخلف مورد خدمات و كاال متيق برابر ستيب تا ده از يصنف ريغ افراد  يبرا سوم مرتبه يبرا و ماده نيا در

 . شد خواهند محكوم پروانه لغو به دوم مرتبه مجازات بر عالوه  يصنف

 . مقرر نرخ از گرانتر يها  فرآورده اي مصنوعات فروش ـ 1

 . مقرر زانيم بر ديزا ،  خدمات دستمزد اي اجرت افتيدر ـ 2

 . بشود مقرر  نرخ از شتريب وجه افتيدر موجب عمال كه يداتيتمه بردن كار به و مقرر نرخ به يصور معامله ـ 3

 نييپا متيق تنزل بدون را خدمات ارزش اي ها فرآورده اي مصنوعات اي كاال تيفيك جهينت در كه نامرغوب مواد از استفاده ـ 4

 . آورد يم

 .  نامرغوب پخت با يمعمول نان عرضه ـ 5

 .  يمشتر به مقدار اي وزن از كمتر كاال ليتحو ـ 6

 گريد منطقه و شهر به است افتهي  اختصاص ينيمع تيجمع اي منطقه اي شهر كي به دولت طرف از كه ييكاالها مجاز ريغ انتقال ـ 7

 . گريد اشخاص به آن فروش و

 .  يصنف مقررات  برخالف خدمات اي ها فرآورده اي و مصنوعات اي كاال فروش و عرضه از يصنف فرد يخوددار ـ 8

 .  واقع خالف فاكتور صدور اي و يرسم متيق به فاكتور دادن از يصنف فرد امتناع ـ 9

 محكوم آن مجازات به باشد  محارب مصداق مرتكب و رديگ صورت حكومت با مقابله عنوان به فوق اعمال چنانچه ـ 6 ماده

 . شود يم

 صيتشخ ، مهم ريغ موارد در  دادستان و باشد شده فوق مواد در مذكور اعمال از يكي مرتكب بار  نياول يبرا متهم چنانچه ـ 7 ماده

 . دينما يم يگانيبا را پرونده فوق بيتاد موارد از يكي  اعمال با شد خواهد بيتاد تعهد اخذ اي ديتهد اي خيتوب اي وعظ با دهد

 . دارد خود صيتشخ به را باال مراتب اعمال حق دادگاه در پرونده طرح صورت در زين دادگاه

 

 

 


