
  5/1/103۸قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 

یش سا تا علن تِ ایٌکِ هال غیش است تِ ًحَی اص اًحاء عیٌاً یا هٌفعتاً تذٍى کسی کِ هال غ -1ماده 

لاًَى هجاصات عوَهی  ۸۳۲هحسَب ٍ هغاتك هادُ  هجَص لاًًَی تِ دیگشی هٌتمل کٌذ کالُ تشداس

 .شَد هحکَم هی

 .گیشًذُ کِ دس حیي هعاهلِ عالن تعذم هالکیت اًتمال دٌّذُ تاشذ ٍ ّوچٌیي است اًتمال 

هالک اص ٍلَع هعاهلِ هغلع شذُ ٍ تا یکواُ پس اص حصَل اعالع اظْاسیِ تشای اتالغ تاًتمال  اگش 

اسٌاد یا دفتش تذایت یا صلحیِ یا یکی اص دٍایش  گیشًذُ ٍ هغلع کشدى اٍ اص هالکیت خَد تاداسُ ثثت

هکلفٌذ  فَق دفاتش ٍ دٍایش اص یک ّش –دیگش دٍلتی تسلین ًٌوایذ هعاٍى هجشم هحسَب خَاّذ شذ 

 .هماتل اظْاسیِ هالک سسیذ دادُ آى سا تذٍى فَت ٍلت تغشف تشساًٌذ دس

ًسثت تاًتماالتیکِ تغشیك فَق لثل اص اجشای ایي لاًَى ٍالع شذُ است ّش یک اص اًتمال  -۲ماده 

 :ریل عول ًوایٌذ گیشًذُ یا هالک تایذ تِ تشتیة دٌّذُ اًتمال

اًتمال دٌّذُ هکلف است دس ظشف سِ هاُ اص تاسیخ اجشای ایي لاًَى یا هالک سا ٍاداس تِ تٌفیز  

جثشا ]جثشاى[ کذ   گیشًذُ ٍ هالک سا اًتمال ًوَدُ ٍ یا خساسات ٍاسدُ تش اًتمال

ای کِ دس حیي ٍلَع اًتمال عالن تعذم هالکیت اًتمال دٌّذُ تَدُ هکلف است  گیشًذُ اًتمال ]کٌذ[.

 .ًوایذ ظشف سِ هاُ هزکَس خساسات ٍاسدُ تش هالک سا جثشاىدس 

هالکی کِ اص اًتمال هال خَد هغلع تَدُ یا تشَد هکلف است دس ظشف سِ هاُ اص تاسیخ اجشای ایي  

اص تاسیخ حصَل اعالع دس صَستیکِ تعذ اص  لاًَى دس صَستی کِ لثل اص ایي لاًَى هغلع شذُ تاشذ ٍ

همام لاًًَی اٍ سا تغشیك هزکَس دس هادُ فَق اص  گیشًذُ یا لائن اًتمالاجشای ایي لاًَى هغلع شَد 

 .خَد هستحضش ًوایذ هالکیت

اگش اًتمال دٌّذُ یا اًتمال گیشًذُ تاشذ کالّثشداس ٍ اگش هالک  ۸هتخلف اص همشسات هادُ  -0ماده 

 .لاًَى هجاصات عوَهی هحکَم خَاّذ شذ تاشذ هعاٍى هجشم هحسَب ٍ هغاتك همشسات



هجشم تایذ هادام کِ خساست ٍاسدُ تش هذعی  ۳ٍ  ۱عالٍُ تش هجاصات هزکَس دس هَاد  -۴اده م

 .خصَصی سا جثشاى ًکشدُ است دس تَلیف تواًذ

ًسثت تاًتماالتیکِ لثل اص اجشای ایٌماًَى ٍالع شذُ تعمیة جضایی هشتکة هٌَط تشکایت  -5ماده 

 .ع اص تعمیة ًخَاّذ تَداص شکایت استشداد آى هاً هذعی خصَصی است لیکي پس

ًسثت تِ اًتماالتی کِ لثل اص ایي لاًَى ٍالعشذُ ّش گاُ لثل اص ششٍع تتعمیة جضائی حك  –۶ماده 

گیشًذُ تَاسغِ هشٍس صهاى یا صذٍس سٌذ سسوی هالکیت سالظ شذُ  دعَی حمَلی هالک یا اًتمال

 .تاشذ همشسات ایي لاًَى هجشا ًخَاّذ تَد

 ۱۳۳۱کِ پس اص تاسیخ اجشای ایي لاًَى توَجة لاًَى سَم هشداد هجاصات اشخاصی  -۷ماده 

اًتمال عیي یا هٌافع اهَال غیش هٌمَل ٍ یا دس ًتیجِ  ساجع تتثاًی یا توَجة ّویي لاًَى دس ًتیجِ

هادُ  شَد هشوَل تثاًی دس دعَی هشتَعِ تعیي یا هٌافع اهَال هضتَسُ حکن هحکَهیت آًْا صادس هی

 .هی ًخَاّذ تَدلاًَى هجاصات عوَ ۵۴

کساًی کِ هعاهالت تملثی هزکَسُ دس هَاد فَق سا تَسیلِ اسٌاد سسوی ًوَدُ یا تٌوایٌذ  -۸ماده 

 .لَاًیي هشتَعِ تایٌوَضَع هجاصات خَاٌّذ شذ جاعل دس اسٌاد سسوی هحسَب ٍ هغاتك

 .شَد توَلع اجشا گزاشتِ هی ۱۳۳۲ایي لاًَى اص اٍل اسدیثْشت هاُ  -۹ماده 

ٍصیش عذلیِ هجاص است کلیِ لَایح لاًًَی سا کِ تِ  ۱۳۳۱آرس  ۵چَى تِ هَجة لاًَى هصَب 

هجلس شَسای هلی پیشٌْاد هی ًوایذ پس اص تصَیة کویسیَى پاسلواًی لَاًیي عذلیِ تِ هَلع 

اجشا گزاسدُ ٍ پس اص تصَیة کویسیَى پاسلواًی لَاًیي عذلیِ تِ هَلع اجشا گزاسدُ ٍ پس اص 

ْا دس عول ًَالصی سا کِ دس ضوي جشیاى هوکي است هعلَم شَد سفع ٍ لَاًیي هضتَسُ سا آصهایش آً

 .تکویل ًوَدُ ثاًیا تشای تصَیة تِ هجلس شَسای هلی پیشٌْاد ًوایذ



علیْزا )لاًَى هجاصات ساجع تِ اًتمال هال غیش( هشتول تش ًِ هادُ کِ دس تاسیخ پٌجن فشٍسدیي هاُ 

تِ تصَیة کویسیَى عذلیِ هجلس شَسای هلی سسیذُ لاتل  یک ّضاس ٍ سیصذ ٍ ّشت شوسی

 .اجشا است

 


