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 1377 ماه آبان مصوب

 از ريغ يمال اي و نپردازد را آن و گردد محكوم ينقد يجزا پرداخت به ييجزا امر در دادگاه حكم موجب  به كس هر ـ 1 ماده

 بازداشت روز كي آن كسر اي الير هزار پنجاه هر  يازا به حكم صادركننده يقاض دستور به دياين دست به او از نيد اتيمستثن

 . گردد يم

 شروع حبس مجازات اتمام  خيتار از ينقد يجزا از بدل بازداشت باشد، حبس مجازات با توام مذكور تيمحكوم كه يصورت در

 ينقد يجزا از بدل مدت حداكثر حال هر در و شد نخواهد شتريب جرم آن يبرا قانون در مقرر حبس مدت حداكثر از و شود يم

 . دينما تجاوز سال پنج از دينبا

 ليتعد هييقضا قوه سيير بيوتصو يدادگستر ريوز شنهاديپ به بار  كي سال سه هر تورم تناسب به ماده نيا در مذكور مبلغ ـ تبصره

 . بود االجراخواهد الزم گردد يم صادر سال آن در كه ياحكام خصوص در و

 از يناش انيز و ضرر اي و آن امثلي متيق اي نيع استرداد صورت به چه شود، يگريد به يمال پرداخت به محكوم كس هر ـ 2 ماده

 زانيم به و ضبط را آن باشد دسترس در او از يمال چنانچه و نموده هيتاد به الزام را او دادگاه ديننما هيتاد را آن و هيد اي جرم

 تا نباشد معسر كه يصورت در را ممتنع ، له محكوم يتقاضا به بنا صورت نيا ريغ در و دينما يم فاياست شده ضبط مال از ، تيمحكوم

 . كرد خواهد حبس هيتاد  زمان

 داشت خواهد منظور را نيد اتيمستثن خود حكم در دادگاه باشد ونيمد ذمه در و بوده نيد صرفا ماده نيا موضوع چنانچه ـ تبصره

 مقررات برابر كه لولهيح بدل در جز به نباشد موجود نيع كه شود يم  اعمال فوق مقررات يصورت در نيع استرداد مورد در و

 . شد خواهد عمل مربوطه

 اثبات صورت در و يدگيرس نوبت از خارج يو يادعا به)  حبس ياجرا ضمن( شود اعسار يمدع هيعل  محكوم هرگاه ـ 3 ماده

 حكم يو يمال تيوضع با متناسب دادگاه شود شناخته اقساط نحو به پرداخت از متمكن چنانچه و شد خواهد آزاد حبس از اعسار

 . خواهدكرد صادر را به محكوم طيتقس بر

 يو درمان ريتاخ اي و يماريب شدت موجب حبس كه ينحو به باشد ماريب ماده نيا موضوع هيعل محكوم كه يصورت در ـ تبصره

 . افتاد خواهد ريتاخ به يماريب رفع تا حبس ياجرا شود،



 به را خود مال ، يمال يتهايمحكوم  هيكل و االجرا الزم اسناد موضوع يمال تعهدات و نيد يادا از فرار قصد به هركس ـ 4 ماده

 تا ماه چهار به مرتكب و يتلق جرم او عمل نباشد يكاف او يبده  پرداخت يبرا اموالش مانده يباق كه ينحو به دهد انتقال يگريد

  جرم كيشر باشد كرده اقدام موضوع به علم با زين رندهيگ  انتقال كه يصورت در و شد خواهد  محكوم  يريتعز حبس سال دو

 اموال از آن مثل اي متيق صورت نيا ريغ در و آن نيع باشد رندهيگ انتقال تيملك در مال اگر صورت نيا در و گردد يم محسوب

 . شد خواهد فاياست نيد هيتاد بابت رندهيگ انتقال

 . بود خواهد يمجر زين يحكومت راتيتعز سازمان نيمحكوم خصوص در قانون نيا مفاد ـ 5 ماده

 . ديرس خواهد هييقضا قوه سيير بيتصو به و هيته يدادگستر وزارت توسط ماه سه مدت ظرف قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 6 ماده

 شدن االجرا الزم از قبل صادره يآرا هيكل شامل) 1( ماده در مندرج حكم و بوده االجرا الزم بيتصو خيتار از قانون نيا ـ 7 ماده

 منع قانون و 1351 مصوب يمال يتهايمحكوم ياجرا نحوه قانون  جمله از آن با ريمغا مقررات و نيقوان هيكل و گردد يم زين قانون نيا

 . گردد يم لغو 1352 مصوب يمال الزامات و تعهدات انجام از تخلف قبال در اشخاص فيتوق

 

 

 

 

 


