
 ۱۳قاوًن مجازات اشخاصی کٍ مال غیر را بٍ عًض مال خًد معرفی می ومایىذ مصًب 

 مجلس شًرای ملی ۳۱۳۱اردیبهشت ماٌ 

هبل غیش سا هبل خَد هعشفی ًوبیذ ٍ  کفیلی یب مذیًن یب علیٍ محكًم ّش گبُ – مادٌ ايل 

سا هبل خَد هعشفی كٌذ ٍ ثشای   ثِ هبل هتعلك ثِ غیش ثشای تأهیي هذعی علیٍ مذعی ّوچٌیي اگش

لِ یب دائي  ثِ عولیبتی ًسجت ثِ آى هبل ثشَد، هحكَم لِ یب دائي ٍ یب تأهیي هذعی ٍصَل حك هحكَم

خسبسات ٍاسدُ ثش صبحت هبل ًخَاّذ ثَد ٍ صبحت اٍ تأهیي شذُ هسئَل  ثِ  ٍ یب طشفی كِ هذعی

هعشفی كشدُ است هشاجعِ  تَاًذ ثشای ججشاى خسبسات خَد ثِ كسی كِ هبل اٍ سا هبل خَد هبل هی

 .كٌذ

تب تبسیخ اجشای ایي لبًَى دس هَاسد هزكَسُ دس هبدُ فَق  ۳۱۳۱اشخبصی كِ اص اثتذای  – تبصرٌ 

 .فَق خَاٌّذ ثَد ض هشوَل هبدُاًذ ًی هبل غیش سا هبل خَد هعشفی كشدُ

یب كفیلی كِ ثذٍى هجَص لبًًَی ٍ ثب علن ثِ ایٌكِ هبل  ضامه علیِ یب هذیَى یب هحكَم – مادٌ ديم 

ٍ عولیبتی ًسجت ثِ آى هبل شذُ ثبشذ،  هتعلك ثِ اٍ ًیست هبل غیش سا هبل خَد هعشفی كشدُ 

 .هجبصات خَاّذ شذ لبًَى هجبصات عوَهی ۸۱۲هبدُ  هطبثك لسوت اخیش

 :صیشًَیس

لبًَى  ۳هبدُ  فَق، ثشای هجبصات ثِ ۸۱۲ثب تَجِ ًسخ لبًَى هجبصات عوَهی ٍ ثِ تجع آى هبدُ 

هجوع تشخیص  ۳۱۳۱آرس  ۳۱استشبء ٍ اختالس ٍ كالّجشداسی هصَة  تشذیذ هجبصات هشتكجیي

 .هشاجعِ شَد هصلحت ًظبم ثب اصالحبت ثعذی

 .شَد ثِ هَلع اجشا گزاسدُ هی ۳۱۳۲ایي لبًَى اص پبًضدّن خشداد  – مادٌ سًم 

ٍصیش عذلیِ هجبص است كلیِ لَایح لبًًَی سا كِ  “ ۳۱۳۲اسدیجْشت هبُ  ۳۳چَى ثِ هَجت لبًَى »

تصَیت كویسیَى فعلی لَاًیي عذلیِ ثِ هَلع  ًوبیذ پس اص  ثِ هجلس شَسای هلی پیشٌْبد هی

اجشا گزاسدُ ٍ پس اص آصهبیش آًْب دس عول ًَالصی سا كِ دس ضوي جشیبى هوكي است هعلَم شَد 



« لَاًیي هضثَسُ سا تكویل ًوَدُ ثبًیبً ثشای تصَیت ثِ هجلس شَسای هلی پیشٌْبد ًوبیذٍ  سفع

ًوبیٌذ( هشتول ثش سِ  خَد هعشفی هی لبًَى هجبصات اشخبصی كِ هبل غیش سا ثِ عَض هبل علیْزا )

هبدُ كِ دس تبسیخ سی ٍ یكن اسدیجْشت هبُ یك ّضاس ٍ سیصذ ٍ ّشت شوسی ثِ تصَیت 

 .هجلس شَسای هلی سسیذُ لبثل اجشا است یي عذلیِكویسیَى لَاً


