
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

فروشي و  هاي ناشي از احتكار و گران قانون اساسي در مورد ثروت 94اجراء اصل  هقانون شمول اجراء قانون نحو

  1 94/11/1631مصوب  قاچاق

 

هاي قانون اسللاسلل   ر   94موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصلل  قانون اسللاسلل   94هاي مربوط به اجراء اصلل  دادگاه -ماده واحده

  كه بر  الف ثللوابو د  ب يها فر شللان، قاقاقانان  ا مو د بر سلل  دقنق قرا  داده   نبللضب به ثللضو    ضب   ا    ر  گرانمحتكرين،

زا ، به نفع د  ب جمهو ي اسللالم  ايران اقدا  فر شلل    قاقاك كبللد گرديده به ننوان م اا ر احتكا    گران جمهو ي اسللالم  ايران د 

  .نمايد

دا ي ك  هاي ذيربو  صول   بد ن د     تصرف د  آنها به حباب  زانه د آمدهاي ناش  از اجراء اين قانون توسو دستگاه -1تبصره  

  .گرددم   ا يز

  .س  نم   واهد شدقانون اسا 94اجراي اص   هقانون نحو 5د  مو د قانون فوك   ش ماده  -2تبصره 

شده  ا به مرد  ا ائه م  -3تبصره   سهمنه بندي  س     سا صنف  كه كاالهاي ا صو   احتكا  به اين قضن  كاالها    احدهاي  نمايند د  

  .مد  پنج سال قطع  واهد شده تحوي  آن به مرد  نال ه بر م ازا  سهمنه كاالهاي سهمنه بندي شده آنها ب وددا ي از

سب گزا ش نملكرد اجراء اين قانون  ا هر قو -4تبصره   ضائنه موظف ا شو اي  6ه ق بتري به اطالع م لس  ماه يكضا  از طريق  زير دادگ

  .برسانداسالم  

بب   نهم بهمن ماه يك شنضه مو خ بن به نلن    ز يك صره د  جل شتم  بر ماده  احده   قها  تض صب    قانون فوك م ش صد    سن هزا    

  .يند شو اي نگهضان  سنده اسبابه ت 94/21/2661سالم  تصويد   د  تا يخ شو اي ا هشب م لس
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