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ناشــــرسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
و جایگاه های  مناصب  در  و  وارد عرصه خدمت شده  از تحصیل،  دانشجویانی که پس 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  پربار و سودمند،  به مجموعه های  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  است که  این، درحالی 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 

و اختالس و کالهبرداری مصوب  

1367/6/28 مجلس شورای اسالمی

ماده 1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا 
مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی  فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید 
یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از 
وسایل  مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب 
و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،  کالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال 
به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است 

محکوم می شود.
یا  از طرف سازمان ها  مأموریت  یا سمت  واقع عنوان  بر خالف   در صورتی که شخص مرتکب 
مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا  شهرداری ها یا نهادهای انقالبی و به طور 
کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ 
کرده یا اینکه  جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، 
روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب 
از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای 
انقالبی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی 
باشد، عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات  دولتی و پرداخت 

جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
 تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه 
می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات  مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این 
ماده  حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم 

دهد.
به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد   تبصره 2- مجازات شروع 
خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم 

نیز محکوم می شود.
 مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر یا هم تراز آنها 
باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در  مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه 
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سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
 ماده 2- هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط 
مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در 
معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده 
طبق  ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق 
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم  محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه 
ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

 تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به 
رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود.

 ماده 3- هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها 
یا شرکت های دولتی  نیروهای مسلح  به طور کلی قوای سه گانه و  همچنین  و  انقالبی  نهادهای  یا 
یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی 
برای انجام دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند 
پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این 
که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه 
آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در 

انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش 
ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا  هم تراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال 
دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه 
سال حبس  و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال 
محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز  مدیر کل یا باالتر باشد به جای 

انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. 
 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد 
و  مأخوذ  یا وجه  مال  قیمت  نقدی معادل  به عالوه جزای  پنج سال حبس  تا  دو  مرتکب  مجازات 
انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه 
پایین تر از مدیر کل یا هم تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.
 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج 
تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه  مأخوذ و انفصال دائم از خدمات 
دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا 

هم تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
 تبصره 1- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم 
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دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ  مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
 تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه  امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد 

شد. 
 تبصره 3- مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. 
 در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه 
سال انفصال تعیین می شود( و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم 

نیز محکوم خواهد شد. 
 تبصره 4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل 
مراحل  از  هیچ یک  در  قرار  این  و  است  ماه الزامی  یک  مدت  به  موقت  بازداشت  قرار  کافی صدور 
رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت 
کارمند  را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور 

در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
 تبصره 5- در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه 
آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد  امتیاز طبق مقررات عمل می شود. و چنانچه 
راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که 

به عنوان  رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
 ماده 4- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختالص و کالهبرداری مبادرت 
ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از  طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت 
و استرداد اموال مذکور در مورد اختالص و کالهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به 
جزای نقدی  معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد 
محکوم می شوند و در صورتی که مصداق کامل مفسد فی االرض  باشند مجازات آنها مجازات مفسد 

فی االرض خواهد بود .
یا شهرداری ها و مؤسسات و  یا شوراها و  ادارات و سازمان ها و  از کارمندان   ماده 5- هریک 
شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی  و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به 
کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین 
یا  مطالبات  یا  وجوه  رسمی  غیر  یا  رسمی  از  اعم  عمومی  به خدمات  مأمورین  و  مسلح   نیروهای 
حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک  از سازمان ها و مؤسسات 
الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری  فوق 
برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان 
اختالص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال 
موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در 
هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال  مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. 
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 تبصره 1- در صورت اتالف عمدی مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم می شود .
میزان  باشد در صورتی که  آن  نظایر  و  با جعل سند  توام  اختالس  چنانچه عمل   تبصره 2- 
اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت 
و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر 
دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. 
 تبصره 3- هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس 
را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرا مجازات حبس 

را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
 تبصره 4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت 
محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به  دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس 

بالغ بر نصاب مزبور باشد. 
 تبصره 5- هرگاه میزان اختالس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی، 
 صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی 
نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و 
تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق 

و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. 
 تبصره 6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات 
تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم 

خواهد بود. 
 ماده 6-  مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و 
در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،  شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم 
می شود. مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر و یا هم تراز 
آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا 

سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
 ماده 7- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در 
صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از  تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود 
معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعالم دارد. 
در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و 

حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. 
 ماده 8- کلیه دستگاه هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این 

قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون  لغو می شود.
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قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 

کشور مصوب 1369/9/19 با اصالحات 1384

ماده 1- ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به 
مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: 

الف- اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل 
اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن. 

ب- اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندی های 
عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر 
تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها. ج- اخالل 
در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه 
در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ 
مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختالل در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها. 
د- هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن 
آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است 

مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. 
ه- وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و 

نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخالل در نظام اقتصادی شود. 
و- اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در 

سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کاالهای صادراتی و ... 
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب 
درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب 

نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
قبلی  قوانین  برابر  است  شده  تشکیل  قانون  این  تصویب  از  قبل  که  پرونده هایی   -1 تبصره 

رسیدگی می شود.
تبصره 2- قاضی ذیصالح برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر 
یک از بندهای فوق الذکر عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو 
استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید. 
ماده 2- هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری 
اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه 
در حد فساد فی االرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست 
سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از 
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طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. 
دادگاه می تواند عالوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 2۰ تا 74 ضربه شالق در انظار 

عمومی محکوم نماید. 
تبصره 1- در مواردی که اخالل موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده )1( 
حسب مورد عمده یا کالن یا فراوان نباشد، مرتکب عالوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال 

و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. 
یا  از طرف شخص  قانون  این  ماده 1  بندهای  اقدامات مذکور در  مواردی که  تبصره 2- در 
اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد ها و یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا 
افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت داشته 
اند بر حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات 
مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به 
طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع 
شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این 
اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره 
خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به 

مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند. 
تبصره 3- مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 
پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده 
شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی 
و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار 

ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 
تبصره 4- مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 آن و کلیه شرکا و معاونین هر 
یک از جرایم مزبور عالوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی 

یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد. 
تبصره 5- هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و 
جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها از طریق محاکم قابل تخفیف 

یا تقلیل نمی باشد. 
تبصره 6- رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صالحیت دادسرا ها و دادگاه های 
انقالب اسالمی است و دادسرا ها و دادگاه های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند 

فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. 
تبصره 7- از زمان الزم االجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای 

مجازات شدیدتری از مجازات های مقرر در این قانون می باشند ملغی است. 
توجه: قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ی 1 قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی 

کشور در این قانون در سال 1384 اضافه شده است.
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قانون مجازات راجع به انتقال مال 

غیر مصوب 13۰8/۰1/۰5 مجلس 

شورای ملی

ماده 1- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً 
قانون مجازات  بردار محسوب و مطابق ماده 238  به دیگری منتقل کند کاله  قانونی  بدون مجوز 

عمومی محکوم می شود.
 و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

 اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ بانتقال 
گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر 
دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند 

در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
ماده 2- نسبت به انتقاالتی که بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هریک از 

انتقال دهنده انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
 انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ 
انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را  جبرا ]جبران[ کد ]کند[.  انتقال گیرنده ای 
که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور 

خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
 مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای 
این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطالع در صورتی که 
بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق 

از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده 3- متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کالهبردار و اگر 

مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 4- عالوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی 

خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده 5- نسبت به  انتقاالتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط 

بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده 6- نسبت به انتقاالتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی 
حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط 
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شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
مرداد  قانون سوم  موجب  به  قانون  این  اجرای  تاریخ  از  پس  که  اشخاصی  مجازات  ماده 7- 
13۰7 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا 
در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود 

مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده 8- کسانی که معامالت تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا 
بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق  قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

ماده 9- این قانون از اول اردیبهشت ماه 13۰8 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر 13۰7 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به 
مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا 
گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش 
آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل 

نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علی هذا )قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر( مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین 
به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده  ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی 

قابل اجرا است.
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قانون مجازات اشخاصی که برای 

بردن مال غیر تبانی می نمایند

مصوب 13۰7/۰5/۰3

ماده اول- هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق بغیر است بر هم 
دیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث  به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که 
به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در 

ماده  مزبوره محکوم خواهند شد.
ماده دوم- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر 
حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی  مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی 
از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کاله  بردار  

محسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کاله برداری محکوم خواهند بود.
 تبانی هریک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کاله برداری است و مرتکب به 

مجازات مذکوره محکوم میگردد
تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده اند در 

صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای  این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
لوایح  اردیبهشت ماه 13۰7  وزارت عدلیه مجاز است کلیه  قانون مصوب 18  چون به موجب 
از تصویب کمیسیون عدلیه  بعد  و  می نماید  نموده  به مجلس شورای ملی پیشنهاد  را که  قانونی 
مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی 
پیشنهاد نماید  علی هذا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مشتمل 
بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه 13۰7  شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای 

ملی رسید قابل اجراء است.


