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ماده -1 7به منظوور تسوهیل و تسوریع در امور سورمایه گوذاری و صودور مجووز فعالیتهوای اقتصوادی بورای بخوشهوای
غیردولتی در قلمروهای مجاز ،دستگاههای دولتی موضوع ماده( )86این قانون ،شوراهای اسامیشوهر ،شوهرداریها و
مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخوا نماینود توا کلیوه مقوررات نواظر بور صودور پروانوههوا و مجوزهوای
سوورمایهگووذاری و کسووب وکووار بووا رویکوورد حووذی مجوزهووای غیرضووروری ،تسووهیل شوورایط دریافووت مجوزهووا و
شفای سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظری شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصاح ،تهیه و تودوین
شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظری ده روز از تاریخ ثبوت درخواسوت توسوط مرجوع یربوط کتبواد داده شوود .در
صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجع یربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنوداللزوم صوورت هزینوه هوای
قانونی را کتباد به متقاضی اعام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجووه موورد نیواز بوه حسوابهای اعوام
شده ،حداکثر ظری یکماه نسبت به انجام کار ،صدور پروانه ،مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی ،اقدام نماید .چنانچوه
هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد ،با موافقت ستاد
سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره1و در صورت منفی بودن پاسخ ،مرجع ی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتووب بوه متقاضوی
اعام نماید.
تبصره2و در صورت مثبت بودن پاسخ ،چنانچه مرجع یربط در پایان مدت اعام شده به تعهد خود عمول ننمایود و
یا در صورت منفی بودن پاسخ ،چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگوذاری
استان قابل طرح است.
ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و رؤسای سوازمانهای صونایع و معوادن ،جهواد
کشاورزی ،کاروامور اجتماعی ،بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیسوت هور
استان تشکیل می شود .این ستاد مکلف اسوت ظوری مودت پوانزده روز از تواریخ دریافوت اعتوراض ،بوه موضووع در
چهارچوب مقررات دستگاههای ی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض ،رئویس سوتاد دسوتور تجدیود
رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یوا افوراد متخلوف را بوه هیولت تخلفوات اداری یربوط معرفوی
مینماید .چنانچه هیلت ،تخلف اینگونه افراد را تلیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد مواده( )9قوانون
رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب  )1372/9/7محکوم خواهند شد .جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت
 1منسوخ.
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دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیلتی متشوکل از
معاونین دستگاههای یربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقورر در ایون
تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره 3و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظری شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیوه مراجوع
صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصوادی را
منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذی مجوزهای غیر ضروری ،آن را مورد تجدید نظر قرار
دهد .این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است .هیچ نهاد و مرجعی حق نودارد بورای
اعطاء مجوز یا پروانه ،مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره4و رئیس جمهور موظف است هیلتی را ملمور نظارت بر مقورراتزدایوی و تسوهیل شورایط صودور مجوزهوا و
پروانه فعا لیتهای اقتصادی نماید .این هیلت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهدای محتوا بوه تیییور قووانین
است ،لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیلت وزیران نماید.
تبصره 5و کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند ،موظفند هر شوش مواه یوکبوار
اطاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسبوکار را که ورود به آنها به مجوز یوا پروانوه نیواز
دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطاع عموم منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظری مدت سهماه به تصویب هیلت وزیران خواهد
رسید.
فصل نهم (تسهیل رقابت ومنع انحصار)
ماده43و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی ،دولتی ،تعواونی و خصوصوی مشومول موواد ایون فصول
هستند.
ماده44و هرگونه تبانی از طریق قرارداد ،توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی ،الکترونیکی ،شفاهی و یا عملی) بین اشخاص
که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخال در رقابت باشد ممنوع است :
1و مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کاا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید ،خرید یا فروش کاا یا خدمت در بازار.
5

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی

3و تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معامات همسان به طرفهای تجاری
 4و ملزم کردن طری معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
 5و موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عوری تجواری بوا موضووع
قرارداد ارتباطی ندارد.
 6و تقسیم یا تسهیم بازار کاا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7و محدود کردن دسترسی اشخاص خار از قرارداد ،توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره وقراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور تعیین دستمزد و مزایا ،تابع قانون کار است.
ماده45واعمال یل که منجر به اخال در رقابت میشود ،ممنوع است:
الف و احتکار و استنکای از معامله
1و استنکای فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاا یا خدمت موضوع معامله.
2و وادار کردن اشخاص دیگر به استنکای از معامله و یا محدود کردن معامات آنها با رقیب.
 3و خیره یا نابود کردن کاا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این خیرهسازی ،اقودام
یا امتناع منجر به باا رفتن ساختگی قیمت کاا یا خدمت در بازار شود ،اعم از اینکه بوه طوور مسوتقیم یوا بوا واسوطه
انجام گیرد
ب و قیمتگذاری تبعیضآمیز
عرضه و یا تقاضای کاا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طری معاملوه و یوا تبعویض
قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد.
و تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د و قیمتگذاری تهاجمی
1و عرضه کاا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جودی بوه دیگوران وارد کنود یوا
مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2و ارائه هدیه ،جایزه ،تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره وتشخیص لطمه جدی ،بر عهده شورای رقابت است
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هو و اظهارات گمراهکننده:
هر اظهار شفاهی ،کتبی یا هر عملی که:
 1و کاا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت ،مقدار ،درجه ،وصف ،مدل یا استاندارد خاص نشان دهود و یوا
کاا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2و کاای تجدید ساخت شده یا دست دوم ،تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
 3و وجود خدمات پس از فروش ،ضمانتنامه تعهد به تعویض ،نگهداری ،تعمیر کاا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا
تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند ،در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4و اشخاص را از حیث قیمت کاا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود ،فریب دهد.
وو فروش یا خرید اجباری
1و منوط کردن فروش یک کاا یا خدمت به خرید کاا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2و وادار کردن طری مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاا یا خودمت
دیگری ارتباط داده شود.
3و معامله با طری مقابل با این شرط که طری مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زو عرضه کاا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کاا و یا خدمت میایر با استانداردهای اجباری اعامشده توسط مراجع یصاح از جمله راجع به کواربرد،
ترکیب ،کیفیت ،محتویات ،طراحی ،ساخت ،تکمیل و یا بستهبندی.
ح و مداخله در امور داخلی و یا معامات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب ،تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار ،صاحب سرمایه ،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یوا شورکت
رقیب از طریق اعمال حق رأی ،انتقال سهام ،افشاء اسرار ،مداخوله در معامات بوونگاهها و یوا شورکتها یوا روشهوای
موشابه دیگر بوه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
1و تعیین ،حفظ و یا تیییر قیمت یک کاا یا خدمت به صورتی غیرمتعاری،
2و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
3و تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
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4و ایجاد مانع بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذی بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
 5و مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی کوه از نظور مواهیتی یوا عوری تجواری ،ارتبواطی بوا موضووع چنوین
قراردادهایی نداشته باشد،
 6و تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخال در رقابت شود.
ی و محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کاا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1و اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
 2و مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاا یا خدمتی معین ،برای بنگاه یا شرکتی کوه از او کواا یوا خودمت
خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک و کسب غیرمجاز ،سوء استفاده از اطاعات و موقعیت اشخاص
1و کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری ،موالی ،فنوی و نظوایر آن بوه نفوع
خود یا اشخاص ثالث.
2و کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از اطاعات و تصمیمات مراجع رسمی ،قبل از افشاء یوا اعوان عموومی آنهوا و یوا
کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3و سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده46و هیچ یک از مدیران ،مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند بوا هودی ایجواد محودودیت یوا
اخال در رقابت در یک و یا چند بازار ،به طور همزمان متصدی سمتی در شورکت و یوا بنگواهی مورتبط و یوا دارای
فعالیت مشابه باشند.
ماده47و هیوچ شخص حقیقوی یا حقوقی نباید سرمایه یوا سهام شرکتوها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تموولک کنود
که موجب اخال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره وموارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1و تملک سهام یا سرمایه بهوسیله کارگزار یا کارگزار معاملهگری که به کار خرید و فوروش اوراق بهوادار اشوتیال
دارد ،مادامیکه از حق رأی سهام برای اخال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2و دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یوک کواا یوا یوک
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خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3و در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد ،مشروط بر اینکه حداکثر ظوری یوک
ماه از تاریخ تملک ،موضوع به اطاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شوورا تعیوین مویکنود ،تملوک
ادامه نیابد.
ماده 48و ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
1و در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده( )45اعمال شود.
2و هرگاه در نتیجه ادغام ،قیمت کاا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3و هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4و هرگاه ادغام ،منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلکننده در بازار شود.
تبصره1ودر مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها بوه دانوش فنوی جوز از طریوق
ادغام امکانپذیر نباشد ،هر چند ادغام منجر به بندهای ( )3و ( )4این ماده شود ،مجاز است.
تبصره2ودامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعام میکند.
ماده49وبنگاهها و شرکتها میتوانند در مورد شمول مواد ( )47و ( )48این قانون بر اقدامات خود از شوورای رقابوت
کسب تکلیف کنند .شورای رقابت مکلف است حداکثر ظری یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از مووارد
مذکور آن را بررسی و نتیجه را بهطور کتبی یا بهوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعام کند .در صورت اعام عدم
شمول مواد ( )47و ( )48این قانون به اقدامات موضوع استعام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظری مدت مقورر،
اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود.
ماده 50و افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کااها یا خدمات میپردازند ،از
شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده 51و حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد( )44تا ( )48ایون قوانون شوود،
در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخا کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طری قرارداد ،توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجوام تموام یوا بخشوی از شورایط و تعهودات
مندر در آن.
9

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی

) ابطال قراردادها ،توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصواری در صوورت موؤثر نبوودن تودابیر موضووع بنودهای
«الف» و «ب» این ماده.
ماده 52و هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی ،ارزی ،اعتباری ،معافیت ،تخفیف ،ترجیح ،اطاعات یوا مشوابه
آن) ،به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخال در رقابت شود ،ممنوع
است.
ماده 53و برای نیل به اهدای این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشوکیل مویشوود .ترکیوب و شورایط
انتخاب اعضاء شورا بهشرح زیر است:
الف و ترکیب اعضاء
1و سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی ،برناموه و بودجوه و محاسوبات و صونایع و معوادن از هور
کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر.
 2و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
3و دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
4و یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور.
 5و دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
 6و یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
7و یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشونهاد رئویس سوازمان مودیریت و برناموهریوزی کشوور و حکوم رئویس
جمهور.
 8و یوک متخوصص امور مالی به پیشونهاد وزیر امور اقتوصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
9و یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
10و یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسامیایران
تبصره1ورئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عوضو شورا ،مووضوع بند ( )2به پیشنهاد اعضاء و بوا حکوم رئویس
جمهور منصوب میشود.
تبصره2ونایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
ب و شرایط انتخاب اعضاء
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1و تابعیت جمهوری اسامی ایران،
2و دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3و دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مودرک کارشناسوی بورای
صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4و نداشتن محکومیتهای موضوع ماده ( )62مکرر قانون مجازات اسامی و یا محکومیت قطعی بوه ورشکسوتگی بوه
تقصیر یا به تقلب،
 5و دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
 6و نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به باا موضوع ماده( )9قانون رسیدگی به تخلفوات اداری (مصووب
)1372/9/7
تبصره و به استثناء قاضی ،بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده 54و بهمنظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت ،مرکز ملی رقابت در قالوب
مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصوادی و
دارایی و تصویب هیلت وزیرانتعیین می شود .تیییرات بعدی تشکیات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شوورای رقابوت و
تلیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیلت وزیران خواهد بود.
تبصره 1و رئیس شورای رقابت ،رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره2و در تلمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویوت بوا کارکنوان رسومیو پیموانی وزارتخانوههوا و
دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره3وآئین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکوز ملوی رقابوت بوه پیشونهاد وزارت اموور اقتصوادی و
دارایی به تصویب هیلت وزیران میرسد.
ماده 55و دوره تصدی ،اشتیال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت بهشرح زیر است:
1و دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره
و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2و دوره تصدی کسانی که به دایلی جانشین اعضاء شورا می شوند ،به میزان بقیه دوره تصدی عضوو قبلوی خواهود
بود.
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3و اعطاء ملموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیلت تجدیدنظر الزامیاست.
4و اشتیال رئیس و اعضاء شورای رقابت بهصورت تماموقت اسوت .افوراد موذکور نمویتواننود همزموان شویل و یوا
مسؤولیت دیگری در بخش عمومی ،خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره و اعضاء هیلت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر بوه انودازه سواعات موظوف تودریس کننود و اعضواء
مذکور در اجزاء ( )9( ،)8و ( )10بند (الف) ماده ( )53این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
 5و به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر ،به جز قاضی منتخوب رئویس قووه قضوائیه و نیوز کارمنودان
مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه،
طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامیقضات رسیدگی خواهد شد.
ماده 56و تضمین موقعیت شیلی اعضاء شورا و نحوه استقال آن بهشرح زیر است:
1و هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخای میل او از عضویت در شورا برکنار کورد مگور در مووارد
زیر:
الف و ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب و محکومیتهای مذکور در جزءهای « »3و « »5بند «ب» ماده ( )53این قانون.
و محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد ( )75و ( )76این قانون.
د و از دست دادن اهلیت استیفاء.
هو و غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا ،بوا تشوخیص اکثریوت
اعضاء شورای رقابت.
وو نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده ( )68این قانون و تخطوی از مقوررات موضووع موواد ( )75و ( )76بوه
تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
2و در صورت کنارهگیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بوروز موجبوات عوزل بوه
نحو مذکور در فوق ،مراتب همراه با دایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئویس شوورا یوا نایوب
رئیس وی به مرجع انتصابکننده عضو ،جهت انتصاب عضو جانشوین اعوام مویشوود .مرجوع مزبوور مکلوف اسوت
حداکثر ظری یک ماه از تاریخ وصول تقاضا ،در چهارچوب ماده( )53ایون قوانون ،عضوو جانشوین را انتخواب و بوه
شورای رقابت معرفی کند.
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3و اعضاء شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخا تصمیمات در چهارچوب وظایف قوانونی و یوا اظهواراتی کوه بوه
استناد قانون میکنند ،تحت تعقیب قرار داد.
4و شورای رقابت در رسیدگی و تصمیمگیری مطابق مقررات این فصل از استقال کامل برخوردار است.
ماده 57و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاسوت رئویس و در غیواب او نایوب رئویس رسومیت خواهود
داشت .تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبور خواهود
بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده ( )61این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یوک قاضوی
عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده  58و عاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد ،این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1و تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخا تصمیم در موورد ایون معافیتهوا در
خصوص امور موردی مندر در این قانون.
2و ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکااها و خدمات مرتبط با مواد ( )44تا (.)48
3و تدوین و اباغ راهنماها و دستورالعملهای ازم بهمنظور اجراء این فصل و دستورالعملهای داخلی شورا.
4و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
 5و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کااها و خدمات انحصاری در هر موورد بوا
رعایت مقررات مربوط.
ماده 59و شورای رقابت میتواند در حوزه کاا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است ،پیشونهاد
تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیلت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیوارات تنظیمویخوود
در حوزه مزبور را به نهاد تنظیمکننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیمکننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیلت وزیران تعیین میشود .شرایط
انتخاب اعضاء این نهادها ،مطابق بند «ب» ماده( ) 53ایون قوانون اسوت و اعضواء آنهوا در حیطوه وظوایف و اختیوارات
تفویض شده ،مسؤولیتهای پیشبینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیمکننده بخشی نمی تواند میایر با این قانون یوا مصووبات شوورای رقابوت در زمینوه تسوهیل
رقابت تصمیمیبگیرد یا اقدامیکند.
ماده 60و اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است:
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الف و بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و ملموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندههای طرح شوده،
بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن ،انبارها ،وسایل نقلیه ،رایانوههوا و تفتویش آنهوا و نیوز جوواز
بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ،اموال ،رایانهها ،دفاتر و سایر اوراق را صادر کند .شرکت در جلسات مجامع عمومی و
جمعآوری اطاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیلت مدیره ،نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب و تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظوایف و ملموریتهوای خوود ،بوا اسوتفاده از یوک یوا چنود راهکوار زیور ،رسویدگی بوه
موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1و احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او.
2و احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3و درخواست گزارش ،اطاعات ،مدارک ،مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مورتبط بوا رویوههوای
ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4و دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1و شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسوی و محودوده آن را در اجوراء ایون مواده در هور موورد
حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بودین منظوور توسوط رئویس قووه قضوائیه (از بوین
قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شووند ،درخواسوت کنود .قاضوی موظوف اسوت حوداکثر ظوری
دوهفته تصمیم بگیرد .انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره2و شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصوص حقیقوی و حقووقی کوه
طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صاحیت شدهاند ،ارجاع کند.
ماده 61و هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات ازم احراز کند که یک یا چنود موورد از رویوههوای
ضدرقابتی موضوع مواد ( )44تا ( )48این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است ،میتواند حسب مورد یوک یوا چنود
تصمیم زیر را بگیرد:
1و دستور به فسخ هر نوع قرارداد ،توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد ()44تا ( )48این قانون.
2و دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
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3و دستور به توقف هر رویهضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4و اطاعرسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار.
 5و دستور به عزل مدیرانی که برخای مقررات ماده ( )46این قانون انتخاب شدهاند.
 6و دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخای ماده ( )47این قانون حاصل شده است.
7و الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخای ممنوعیت ماده ( )48این قانون انجام شده و یوا الوزام بوه
تجزیه شرکت های ادغام شده.
 8و دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضودرقابتی موضووع موواد ( )44توا
( )48این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع یصاح قضائی.
9و دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10و دستور به اصاح اساسنامه ،شرکتنامه یا صورتجلسات مجامععمومی یا هیلتمدیره شورکت هوا یوا ارائوه پیشونهاد
ازم به دولت درخصوص اصاح اساسنامههای شرکت ها و مؤسسات بخش عمومی.
11و الزام بنگاهها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12و تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ( )10.000.000ریال تا یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال ،در صوورت نقوض
ممنوعیت های ماده ( )45این قانون.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی
و دارایی ،بازرگانی و دادگستری تهیه و بهتصویب هیلت وزیران میرسد.
ماده 62و شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساد و یوا براسواش شوکایت
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستانکل یا دادستان محل ،دیوان محاسبات کشور ،سوازمان بازرسوی
کل کشور ،تنظیمکنندههای بخشی ،سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت ،تشکلهای صنفی ،انجمنهای حمایوت از
حقوق مصریکنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی ،بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضودرقابتی را آغواز و
در چارچوب ماده ( )61این قانون تصمیم بگیورد .شوورا مکلوف اسوت بورای رسویدگی بوه موضووع شوکایات ،وقوت
رسیدگی تعیین و آن را به طرفین اباغ نماید .طرفین میتوانند شخصاد در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یوا
ایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره و تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخوال در رقابوت باشود مطوابق مقوررات ایون
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قانون رسیدگی خواهد شد .در صورت بروز اختای ،حل اختای بوا کمیتوه ای مرکوب از یکوی از اعضواء شوورای
رقابت به انتخاب رییس شورا ،یک نفر نماینده از هیلت عالی نظارت موضوع ماده ( )53قانون نظام صنفی و یک نفور
به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود .رأی اکثریت اعضاء این هیلت قطعی است .محل اسوتقرار کمیتوه ،در وزارت
دادگستری خواهد بود.
ماده 63و تصمیمات شورای رقابت بهموجب ماده ( ،)61ظری بیست روز از تاریخ اباغ به ینفع قابل تجدیودنظر در
هیلت تجدیدنظر موضوع ماده ( ) 64این قانون است .این مدت بورای اشوخاص مقویم خوار دو مواه خواهود بوود .در
صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تلیید تصمیمات شورا در هیلت تجدیودنظر،
این تصمیمات قطعی است.
تبصره و در مواردی که تصمیمات شورا ،به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشود ،پوس از قطعیوت بایود بوه هزینوه
محکوم علیه در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر شود.
ماده 64و محل استقرار ،ترکیب هیلت تجدیدنظر ،شرایط انتخاب و نحوه تصومیمگیوری در ایون هیولت بوهشورح زیور
است:
1و هیلت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود ،از افراد زیر تشکیل میشود :
الف و سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
ب و دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
و دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگوانی و
حکم رییس جمهور.
 2و اعضاء هیلت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند .سایر شرایط انتخاب اعضواء
و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء ،اشتیال ،عزل و رسیدگی به تخلفات اعضواء و نیوز موقعیوت شویلی و
ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بنود « ب» مواده ( )53و موواد ( )55و ( )56ایون
قانون کر شده است.
3و نحوه تصمیمگیری هیلت تجدیدنظر بهشرح زیر است:
الف و تصومیمات هیولت تجدیودنظر منووط بوه تصوویب اکثریوت اعضواء آن اسوت ،ولوی رأی تجدیودنظر در موورد
تصمیمات ماده( )61این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیلت باشد.
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ب و هیلت تجدیدنظر می تواند ،امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص
که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صاحیت شدهاند ،ارجاع کند.
و هیلت تجدیدنظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناد تلیید یا حسب موورد آن را تعودیل یوا اصواح کنود یوا
مستقاد تصمیم دیگری بگیرد.
د -تصمیمات هیلت تجدیدنظر بهشرح بند فوق قطعی و ازمااجرای خواهد بود
4و هیلت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به
تشخیص خود می توانند حضور دا یا با ارائه ایحوه دفاعیوه نسوبت بوه ادای توضویحات در جلسوه رسویدگی بوه پرونوده
مطروحه اقدام نمایند ،در غیر این صورت هیلت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونوده ،تصومیم مقتضوی
خواهد گرفت.
ماده 65و تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند « »12ماده ( )61این قانون پس از اباغ به ینفع قابل اجرای است
و تجدید نظرخواهی ینفع بهموجب ماده ( )63مانع اجرای نخواهد شد.
در هر صورت ینفع میتواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصومیمگیوری هیولت تجدیودنظر،
توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیلت تجدیدنظر فوراد به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با أخذ
تلمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده66و اشخاص حقیقی و حقوقی خسارتدیده از رویههای ضدرقابتی موذکور در ایون قوانون ،مویتواننود حوداکثر
ظری یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیلت تجدید نظر مبنی بر اعموال رویوههوای ضودرقابتی،
بهمنظور جبران خسارت به دادگاه صاحیتدار دادخواست بدهند .دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی
به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیلت تجدید نظر را به دادخواست
مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره و در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیلت تجدیدنظر جنبة عمومی داشوته و پوس از قطعیوت از طریوق
جراید کثیراانتشار منتشر میشود  ،اشخاص ثالث ینفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابوت مبنوی بور شومول
تصمیم مذکور بر آنها ،دادخواست خود را به دادگاه صاحیتدار بدهند .صدور حکم بوه جبوران خسوارت ،منووط بوه
ارائه گواهی مذکور است و د ادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صودور گوواهی بوا صودور قورار
اناطه ،تا اعام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید .رسیدگی شورا به درخواست های موضووع ایون
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تبصره خار از نوبت خواهد بود.
ماده 67و شورای رقابت میتواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگواه صواحیتدار
برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده 68و تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت ،هیلت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهشرح زیور
است:
1و ممنوعیت شرکت در جلسوات و تصومیمگیوری در مووارد موضووع مواده ( )91قوانون آیوین دادرسوی دادگاههوای
عمومیو انقاب در امور مدنی
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخا شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفوی
برای عضو مربوط شود ،باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره و چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یوا افورادی از اعضواء شوورای رقابوت یوا هیولت تجدیودنظر از شورکت در
جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند ،شورای رقابوت یوا هیولت تجدیودنظر از مرجوع معرفویکننوده عضوو مزبوور،
درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند.
2و وظیفه حفظ اطاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت ،هیلت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قباد در این سمت هوا
مشیول به کار بوده است ،نباید اطاعات داخلی بنگاهها ،شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجوام وظیفوه یوا بوه
این مناسبت از آنها اطاع یافتهاند ،فاش کنند یا بهطور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3و ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخا تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابوت نبایود قبول از اتخوا تصومیم ،درخصووص
تخلفات بنگاهها ،شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده 69و شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط ،آییننامهها و دستورالعملهوای مورتبط بوا ایون
فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده70و تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیلت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری
اجرا میشود .
ماده71و آییننامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی ،تحقیق ،ثبوت اسوتعامات و وصوول شووکایات بوه
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پیشنوهاد شورای رقابت حداکثور ظری مدت شوشمواه به تصویب هیلت وزیران میرسد.
ماده72و هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویههای ضد رقابتی اعم
از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خای واقع کند و یا از ارائه اطاعوات و اسوناد و مودارکی کوه مویتوانود در
نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر مؤثر باشد ،خودداری کنود و همچنوین هور کوس کوه بوه شوورای
رقابت ،هیلت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خای واقع تسلیم کند یا اطاعات ،مدارک و
اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرینظر از قالب آنها بهطور مستقیم یا غیرمسوتقیم نوابود کنود ،تیییور دهود یوا
تحریف کند ،به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیوون ( )10.000.000ریوال توا یکصود
میلیون ( )100.000.000ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خای واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای موذکور در ایون
فصل شده باشد ،دادگاه عاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده ،با تقاضای ینفوع ،حسوب موورد حکوم بوه ابطوال
گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند
ماده73و هر کارشناش یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات ایون فصول درخواسوت شوود و
برخای واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر مؤثر واقع شود ،به حوبس تعزیوری از
یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون ()30.000.000ریال تا سیصودمیلیون( )300.000.000ریوال یوا هور دو
مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره و عاوه بر مجازاتهای فوق ،شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسامینیز میباشد.
ماده74و هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفهای بنگاهها یا شرکت ها و یوا مودیران یوا صواحبان آنهوا
شکایتی به شورای رقابت یا هیلت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسویدگی ثابوت شوود واهوی بووده اسوت،
عاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسوارت وارده یوا هور
دو مجازات محکوم خواهد شد
 .ماده 75و هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطاعات داخلی شرکت ها ،بنگاههوا و یوا سوایر اشوخاص
شده است ،آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد ،حسب موورد بوه
حبس تعزیری از شش مواه توا دو سوال یوا جوزای نقودی از چهول میلیوون ( )40.000.000ریوال توا چهارصود میلیوون
( )400.000.000ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطاعات محکوم خواهد شد.
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ماده76و هر یک از اعضا ء شورای رقابت ،اعضاء هیلت تجدیدنظر ،رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هور
یک از حقوقبگیران آنها و اشخاص طری قرارداد آنها و نیز هر شوخص دیگوری کوه از مقوررات ایون قوانون بورای
ضربهزدن به منافع مالی یا اعتبار تجواری و حرفهای اشخاص حقیقی یا حقوقی سووءاسوتفاده کنود ،عواوه بور جبوران
خسارات به حبستعزیری از سه تا پنج سال یوا جوزاء نقودی از پنجواه میلیوون ( )50.000.000ریوال توا پانصودمیلیوون
( )500.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده77و نقض هر یک از بندهای « »2« ،»1و « »3ماده ( )68این قانون تخلف انتظامیمحسوب میشودو مرتکب عاوه
بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند « »5ماده ( )55محاکمه خواهد شد.
ماده78و هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ملموران و بازرسوان مرکوز ملوی رقابوت شوود ،بوه
جزای نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریوال توا بیسووت میوولیون ( )20.000.000ریوال محکووم خووواهد شود و در
صورت ادامه مانعتراشی به ازای هر روز ،مبلغ یک میلیوون ( ) 1.000.000ریوال بوه جوزای نقودی تعیوین شوده اضوافه
خواهد شد.
ماده 79و مجازات اشخاص حقوقی بهشرح زیر است:
 1و در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد ایون فصول توسوط اشوخاص حقووقی ،مودیران آنهوا در زموان
ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2و چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی ،در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یوک از حقووقبگیوران آن انجوام گیورد،
عاوه بر آنچه که مشمول بند ( )1میشود  ،فرد مزبور نیز حسب مورد برابور مقوررات ایون قوانون مسوؤولیت کیفوری
خواهد داشت.
3و چنانچه هر یک از مدیران یا حقوقبگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطاع آنوان انجوام گرفتوه یوا
آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بافاصله پس از اطاع از وقوع جرم آن را بوه
شورای رقابت یا مراجع یصاح اعام کردهاند ،از مجازات مربوط به آن عمل معای خواهد شد.
تبصره و در موارد لزوم جبران خسارت ،در صورت پیش بینی این امر در اساسونامه یوا دخالوت اشوخاص در ایون امور
اشخاص حقوقی متضامناد با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده 80و مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه یصاح است.
ماده 81و چنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل ،مجازات های سنگینتری در قوانین دیگر پویشبینوی شوده
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باشد ،مجازات های سنگینتر اعمال خواهد شد.
ماده 82و به جرایم موضوع مواد ( )72تا ()78این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی ،مطوابق مقوررات جواری و
مقررات این قانون و خار از نوبت رسیدگی میشود .
ماده 83و در اجرای این قانون ،ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت ،هیلت تجدیدنظر و مرکز ملی
رقابت هستند.
ماده 84و مبالغ جزای نقدی مندر در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کااهوا و خودمات
مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوریاسامیایران بهطور رسمیاعوام مویشوود  ،بوا پیشونهاد شوورای رقابوت و
تصویب هیلت وزیران تعدیل میشود .
فصل دهم (مواد متفرقه)
ماده 85و بااترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )86این قانون ،مسؤول اجرای صحیح و به موقع
تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کوار را هور سوه مواه یوکبوار بوه
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ارائه نماید .در صورت تلخیر یا تعلل یا
توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بااترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظری یک هفتوه فورد
خاطی را به هیلت تخلفات اداری معرفی کند .هیلت موظف است پس از رسیدگی و احوراز تخلوف بنودهای ( ) توا
(ط) ماده( ) 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خواطی اعموال نمایود .چنانچوه علوت تولخیر ،تعلول یوا
توقف ،اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظری دو ماه پس از تشخیص ،ایحه اصواح
قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسامیتقدیم نماید.
ماده 86و کلیه وزارتخانهها ،مؤسسههای دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده( )4قانون محاسبات عموومیکشوور
مصوب  1366/6/1و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی ،شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت کوه
شمول قوانین و مقررات عموومی بر آنها مستلزم کر نام یا تصوریح نام آنها است ،از جمله شرکت ملی نفوت ایوران و
شرکتهای تابعه و وابسته به آن ،سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ،سوازمان گسوترش و
نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایوران و شورکت هوای
تابعه آن ،سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن ،مرکز تهیه و توزیع کاا و همچنوین سوهام
متعلق به دستگاه ها ،سازمان ها و شرکت های فوقالذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص
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میباشند و بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 87و کلیه آییننامه های مورد نیاز این قوانون کوه مرجوع تهیوه آن مشوخص نشوده اسوت بوا پیشونهاد وزارت اموور
اقتصادی و دارایی حداکثر ظری مدتششماه به تصویب هیلت وزیران خواهد رسید .آییننامههوای موضووع فصول
سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکواری وزارت اموور اقتصوادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
ماده 88و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ششماه یک بار گزارش عملکرد اجورای ایون قوانون را بوه
تفکیک مواد و تبصرهها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسامیارائه و بورای اطواع عمووم منتشور
نماید.
ماده 89و ایون قوانون از شومول مواده ( )161قوانون برناموه چهوارمتوسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری
اسامیایران مستثنی است.
ماده90و چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کااها یا خدمات بنگاههوای مشومول واگوذاری و یوا سوایر بنگاههوای
بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ،دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینوه
تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان
امور مالیاتی کسر نماید.
ماده 91و به منظور تلمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیوت هوای
اقتصادی:
الف و کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسامی می تواننود در بررسوی لووایح و طرحهوای اقتصوادی نظور مشوورتی
فعاان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب و کولیه کمویسیون ها ،هیلت ها ،شووراها و ستوادهای تصومیمگیوری در دولووت مجازنود در تصومیمات اقتصوادی
خود ،نظر فعاان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صونایع و معوادن ایوران و اطواق تعواون در شووراهای
تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصاح قانون یا آییننامه هوای مربوطوه رسومیت بخشود .از ایون پوس ریویس اطواق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضواء شوورای اقتصواد ،هیولت امنواء
حساب خیره ارزی ،هیلت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیولت
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عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سووم توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری اسوامیایوران) اضوافه
میشود .
و قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری ،در داوری اینگونه پروندهها و همچنین
بازرسی در موضوعات اقتصادی ،از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد.
د و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفنود در ایفواء نقوش قوانونی خوود بوه عنووان مشواور سوه
قوه،ساز و کار ازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعاان اقتصادی را فراهم نموده
و با کمک به ایجاد فضای تعامول سوازنده بخوش خصوصوی بوا ارکوان حکوموت ،در مسوائل اقتصوادی پیشونهادهای
کارشناسانه ازم را ارائه نمایند .در این راستا ،اطاقها موظفند با تلسیس واحد پایش و پیگیوری اجورای سیاسوت هوای
کلی اصلچهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،گزارشهای منظم ازم را به شورای عوالی اجورای سیاسوت هوای کلوی
اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون « ایجاد فضای مسواعد کوارآفرینی و
رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
ماده92و از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات میایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ
و یا اصاح مواد و مقررات این قانون صریحاد و با کر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود ،معتبر خواهد بود.
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