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 ريغ مال انتقال به راجع مجازات قانون

  يمل يشورا مجلس هيعدل ونيسيكم يشمس 1308 ماه نيفرورد پنجم مصوب

 

 كند منتقل يگريد به يقانون مجوز بدون منفعه اي نايع انحا از ينحو به است ريغ مال كه نيا به علم با را ريغ مال كه يكس ـ 1 ماده

 معامله نيح در كه يا رندهيگ انتقال است نيهمچن و. شود يم محكوم يعموم مجازات قانون 238 ماده مطابق و محسوب كالهبردار

 . باشد دهنده انتقال تيمالك عدم به عالم

 از او كردن مطلع و رندهيگ انتقال به ابالغ يبرا هياظهار اطالع حصول از پس ماه كي تا و شده مطلع معامله وقوع از مالك اگر

 خواهد محسوب مجرم معاون ديننما ميتسل يدولت گريد ريدوا از يكي اي هيصلح اي تيبدا دفتر اي اسناد ثبت اداره به خود تيمالك

 . برسانند طرف به وقت فوت بدون را آن داده ديرس مالك هياظهار مقابل در مكلفند فوق دفاتر و ريدوا از كي هر. شد

 مالك اي رندهيگ انتقال و دهنده انتقال از كي هر است شده واقع قانون نيا ياجرا از قبل  فوق قيطر به كه يانتقاالت به نسبت ـ 2 ماده

 : دينما عمل ليذ بيترت به ديبا

 بر وارده خسارات اي و نموده  انتقال ذيتنف به وادار را مالك اي قانون نيا ياجرا خيتار از ماه سه ظرف در است مكلف دهنده انتقال

 . كند جبران را مالك و رندهيگ انتقال

 خسارات مذكور ماه سه  ظرف در است مكلف بوده دهنده انتقال تيمالك عدم به عالم انتقال وقوع نيح در كه يا رندهيگ انتقال

 . دينما جبران را مالك بر وارده

 نيا از قبل كه يصورت در قانون نيا ياجرا خيتار از ماه سه ظرف در است مكلف بشود اي بوده مطلع خود مال انتقال از كه يمالك

 او يقانون مقام قائم اي رندهيگ انتقال شود مطلع قانون نيا يازاجرا بعد كه يصورت در اطالع حصول خيتار از و باشد شده مطلع قانون

 . دينما مستحضر خود تيمالك از فوق ماده در مذكور قيطر به را

 و محسوب مجرم معاون باشد مالك اگر و كالهبردار باشد رندهيگ انتقال اي دهنده انتقال اگر 2 ماده مقررات از متخلف ـ 3 ماده

 . شد خواهد محكوم يعموم مجازات قانون مقررات مطابق

 .  است منسوخ يمال والزامات تعهدات انجام از تخلف قبال در اشخاص فيتوق منع قانون به توجه با ـ 4 ماده

 



 .  است منسوخ يفريك يدادرس نييآ قانون 8 ماده به توجه با آن رياخ قسمت و يمنتف موضوعا ماده اول قسمت ـ 5 ماده

 انتقال اي مالك يحقوق دعوا حق ييجزا بيتعق به شروع از قبل هرگاه شده واقع قانون نيا از قبل كه يانتقاالت به نسبت ـ 6 ماده

 . بود نخواهد يمجر قانون نيا مقررات باشد شده ساقط تيمالك يرسم سند صدور اي زمان مرور واسطه به رندهيگ

 نيهم موجب به اي يتبان به راجع1307 مردادماه سوم قانون موجب به قانون نيا ياجرا خيتار از پس كه ياشخاص مجازات ـ 7 ماده

 حكم مزبوره اموال منافع اي نيع به مربوط يدعوا در يتبان جهينت در اي و رمنقوليغ اموال منافع اي نيع انتقال جهينت در قانون

 . بود نخواهند يعموم مجازات قانون 45 ماده مشمول شود يم صادر آنها تيمحكوم

 و محسوب يرسم اسناد در جاعل نديبنما اي نموده يرسم اسناد لهيوس به را فوق مواد در مذكوره يتقلب معامالت كه يكسان ـ 8 ماده

 . شد خواهند مجازات موضوع نيا به مربوط نيقوان مطابق

 . شود يم گذاشته اجرا موقع به 1308 ماه بهشتيارد اول از قانون نيا ـ 9 ماده

 

 

 

 


