
مالیهايمحکومیتياجراهنحونقانو

16/9/77رخمو15666رهشماسمیرنامهروز

یاو دازدنپرو آن را ددگرممحکوينقدياجزختداپربهییاجزمردر اهگادادحکمموجببههرکس-1ده ما
یالیارارهزهپنجاهريازابهحکمهکننددرصاقاضیرستودبهنیایدبدستاز او یندتمستثنیااز غیرمالی
.ددگرمیشتزداباروز یکآن کسر

زاتمجامتماایخرتااز ينقدياجزاز لبدشتزدابا،باشدحبسزاتمجاباامتورمذکومحکومیتکهتیرصودر
لحاهرو در شدهدانخوبیشترمجرآنيابرنقانودر رمقرحبستمدکثراحدو از دشومیوعشرحبس

نماید.وزتجالساپنجاز نبایدينقدياجزاز لبدتمدکثراحد

ئیسرتصویبو يگستردادیروزدپیشنهابهربایکلساسههررمتوتناسببهده مایندر ارمذکومبلغ-هتبصر
.دبوهداخواالجرازمالددگرمیدرصالسادر آن کهحکامیاصخصوو در تعدیلقضائیههقو

یاآن و مثلیاقیمتیاعیندادسترارتصوبهچهدشويیگردبهمالیختداپربهممحکوهرکس-2ده ما
از او در مالیچنانچهو دهنمویهدتابهاملزاو را اهگادادننمایدیهدتاو آن را یهدیامجراز ناشینیاو زرضر

بهبنارتینصواغیرو در نمایدمیستیقااهشدضبطلمااز محکومیتانمیزبهو ضبطآن را باشدسسترد
.دکرهداخوحبسیهدتانمازتانباشدمعسرکهتیرصورا در ممتنع،لهممحکويتقاضا

را یندتمستثنیادخوحکمدر هگادادباشدنمدیومهو در ذدهبویندصرفاده مایناعموضوچنانچه-تبصر
جزبهنباشددموجوعینکهدشومیلعمااقفوراتمقرتیرصودر عیندادستراردموو در شتداهداخورمنظو

هدشد.اخوعملمربوطهراتمقربرابرکهحیلولهلبددر 

و در سیدگیرنوبتاز رجخايويعاادحبس بهياجراضمندشورعساامدعیعلیهممحکوههرگا-3ده ما
هگاداددشوشناختهطقساانحوبهختداپراز متمکنچنانچهو شدهداخوآزاد حبساز رعسااتثباارتصو

.دکرهداخودرصارا ممحکوتقسیطبرحکميومالیضعیتوبامتناسب

یاو يربیماتشدموجبحبسکهينحوبهباشدربیماده مایناعموضوعلیهممحکوکهتیرصودر -هتبصر
.دفتااهداخوتاخیربهيربیمافعرتاحبسياجرادشويان ومدرتاخیر

مالیمحکومیت هايکلیهو االجرازمالدسنااعموضومالیاتتعهدو یندياز اداارفرقصدباکسهر-4ده ما
مجراو عملنباشدکافیاو بدهیختداپريابرلشامواهباقیماندکهينحوبههددلنتقاايیگردبهرا دخولما



علمبانیزهگیرندلنتقااکهتیرصوو در شدهداخوممحکويحبس تعزیرلسادو تاهمارچهابهمرتکبو تلقی
باشدهگیرندلنتقااملکیتدر لماگرارتصوینو در ادشومیبمحسومجرشریکباشددهکرامقداعموضوبه

شدهداخوستیفاایندبهیهدتابابتهگیرندلنتقااالموآن از امثلیاقیمترتصویناغیرآن و در عین

.دبوهداخويمجرنیزحکومتیاتتعزیرنمازسامحکومینصخصودر نقانوینادمفا-5ده ما

هقوئیسرتصویببهو تهیهيگستروزارت دادتوسطهماسهتمدفظرنقانویناییاجرانامهیینآ-6ده ما
سید.رهداخوقضاییه

از قبلدرهصايآراکلیهشامل)1(ده مادر رجمندحکمو دهبواالجرازمالتصویبیخرتاازنقانوینا-7ده ما
محکومیتياجراهنحونقانوجملهآن از بامغایرراتمقرو نیناقوکلیهو ددگرمینیزنقانویناهشداالجرازمال
1352بمصومالیتماالزو ااتتعهدمنجااز اتخلفلقبادر صشخااتوقیفمنعنقانوو 1351بمصومالیيها

اریکهزهمانباآهمدرخمویکشنبهروز علنیجلسهدر هتبصرسهو ده ماهفتبرمشتملقفونقانوددگرمیلغو
هسیدرننگهبايراشوتاییدبه20/8/1377تاریخو در تصویبسالمیايراشومجلسهفتو دهفتاو سیصدو 
ست.ا

مالیيهامحکومیتياجراهنحونقانو6ده ماعموضوییاجرانامهیینآ

سالمیايراشومجلس10/8/77بمصو

18/9/78رخمو15960رهشماسمیرنامهروز

:ينقدياجز-اولبخش

يابرمالینمایدرظهاو ادازدنپررا ينقدي اجز،حکمهشداالجرازمالاز پسعلیهممحکوچنانچه-1ده ما
هکننددرصامرجعرستودطبق،نباشدمسلمرظهااینافخالهمحکميمجرمرجعيابرو اردندآن ختداپر

.دشومیشتزداباروز یکلیارارهزهپنجاهريدر ازاحکم

یکآن يازابهنیزباشدلیارارهزهپنجااز کمترآن هماندباقییاينقدياجزبهمحکومیتان میزگرا-1هتبصر
.دشومیشتزداباروز 



او نظریرزحکمکهستايوبدمرجعلحاهردر ،نامهیینآیندر احکمهکننددرصامرجعاز رمنظو-2هتبصر
دشومیاجرا

مهلتدناتومیحکمهکننداجرامرجعهدابخومهلتينقدياجزختداپريابرعلیهممحکوهگاهر-2ده ما
بدهد.او بهنباشدهمایکاز بیشکهمناسبی

یطاشرگرفتننظردر باحکميمجرمرجعدپیشنهاو علیهممحکوستاخودربهنداتومیحکمهکننددرصامرجع
تمدیدیگردهمادو تاکثراحدرا مهلتیناموثرالحوو اعضااوسایرو ينقدياجزانمیزو علیهممحکوضعیتو و

کند

از غیر)لمنقوغیریال(منقومالیماادازدنپررا حکمدر رمقرينقدياجزعلیهممحکوچنانچه-3ده ما
يمجرمرجعرستودبهدنموستیفارا اينقدياجزاز قسمتییامتماانبتوکهیدآستدبهاز او یندتمستثنیا

:دشومیعملیلذترتیببهحکم

.دشومییزوارطمربوبحسابهو ضبطاز آن ينقدياجزدلمعاباشدنقدجهو نظرردمولماگرا-لفا

هزینهو حکمدر رمقرينقدياجزدلمعاباشدرضمعاونبدچنانچهلمنقوغیریالمنقوالمواردمودر -ب
طمربويهاهزینهو ينقدياجزو سدرمیوشفربهنامهیینآیناراتمقرمطابقو توقیفرافوییاجرايها
.دشومیستیفاا

در حکميمجرمرجعتعیینبهسشنارکانفردو نظریه،ينقدياجزستیفاايابرلماتوقیفاز پس-4ده ما
معابردر گهیآقلصااباو تعیینهیدامزمنجاامحلو ساعتروز و سپسدشومیتحصیللماارزش آن ردمو

شناسیرکاقیمتاز کمترنبایدکهيدپیشنهاقیمتباالترینبهو سدرمیمعموعطالابههیدامزم نجاا،محلصلیا
.دشومیختهوفرباشد

و در محلینامهدر روزنوبتیکهیدامزگهیآباشدبیشترلیارنمیلیوسیاز لماشناسیرکاارزش گرا-هتبصر
دشومیدرج نیزرالنتشااکثیريهانامهاز روزیکیآن در دننبورتصو

حسبباشدشناسیرکاقیمتاز کمتريدپیشنهامبلغیاباشدشتهاندارخریدنظرردمولماهگاهر-5ده ما
ينقدياجزيدر ازاحکمهکنندردصامرجعرستودبهسشنارکایابیارزمطابقلمااز آن قسمتییامتماردمو
راتمقرسساابرتادگیرمیارقرتملیکیالمواوشفرو يآورجمعنمازسارختیاو در ایدآمیدر لتدوتملکبه

.نمایندعملمربوطه



موجبیانامتناسبهزینهممستلزآن يارنگهدکهمالیهمچنیند،لفسااسریعو شدنیضایعالموا-6ده ما
هیدامزمنجااونبدستالیارنمیلیوسیاز کمترارزش آن کهمالینیزو ،ستآن اقیمتفاحشکسریابیاخر
سد.رمیوشفربهشناسیرکانظرباو 

علیهممحکوهددلحتمااقویهئناقریاحکميمجرمرجعیادشومعرفیعلیهممحکواز مالیچنانچه-7ده ما
یندر ازمالتتحقیقادنموستیفارا اينقدياجزآن وشفرباانتومیکهدارد یندتمستثنیااز غیرمالی
.یدآمیعملبهصخصو

کهیدآستدبهاز او مالیحکمياجرانجریاو در دشوشتزداباينقدياجزيدر ازاعلیهممحکوگرا-8ده ما
ممحکوو از لمعموصخصویندر ائیاجراتمااقدو اتوقیفرمذکولمادنموستیفارا اينقدياجزهباقیماندانبتو

.دشومیشتزدابافعرعلیه

طریقیناز ااننتوو نباشدينقدياجزبهاو محکومیتانمیزبامتناسبعلیهممحکوالمواهگاهر-9ده ما
ياجزيدر ازاعلیهممحکوباشدفاحشمحکومیتانمیزباالموارزش آن اوتتفاو دنموستیفارا اينقدياجز
.یافتهداخومهاداينقدياجزاز قسمتیيستیفاو اوشفريابرئیاجراتمااقدو ادشومیشتزداباينقد

از دشوختداپرئیاجرايهاهزینهو حکمدر رمقرينقدياجزهشدتوقیفلماوشفراز قبلهگاهر-10ده ما
ید.آمیعملبهتوقیففعررمذکولما

المواز اينقدياجزستیفاایادشومیداده مهلتينقدياجزختداپريابرکهياردموکلیهدر -11ده ما
انمیزبامتناسبحکماز قبالچنانچهازد،ندامیتاخیربهرا حکمياجراکهستاماتیاقداممستلزعلیهممحکو

شتزدابابهمنتهیتامینیناهگاهرو کندمیدرصاتامینارقريکیفرسیدادرئینآراتمقرمطابقاو محکومیت
شد.هداخوکسراو محکومیتانمیزاز دشوعلیهممحکو

ينقدياجزيدر ازاثالثشخصاو از تمطالباو علیهممحکوتیو آحتمالیائداعوو یاامزو قحقو-12ده ما
باشد.نمیاو شتزدابامانعو نیستتوقیفقابل

پسحکمهکننددرصامرجعباشدشتهداورتضرارخریدمنابهلنتقااسندورصدکهياردموکلیهدر -13ده ما
.دنموهداخودرصارا لنتقااسندتنظیمرستودییاجراتمااقدو اوشفرنجریاصحتازحرو اسیربراز 

ياجرايورضريهاهزینهوابد،ينقدياجزيستیفااجهتهشدتوقیفالمواوشفراز حاصلهجواز و-14ده ما
.دشومیختداپرآن،نظایرو لمايارنگهدو شناسیرکاهزینهقبیلاز حکم



میعملبهحکميمجرمرجعهنمایندرحضوباينقدياجزستیفااجهتهشدتوقیفالمواوشفر-15ده ما
ید.آ

عملمدنیمحکااياجرانقانومطابقهنشدضعوخاصیراتمقرنامهیینآیناطبقکهياردمودر -16ده ما
دشومی

مالیمحکومیت هايسایر-دومبخش

ياجرانقانومطابقییهاجراورصدممستلزنقانو2ده ماعموضومالیمحکومیت هايیهدتابهاملزا-17ده ما
یندر اکههشدحاصلستاخودادتقدیم ونبديکیفرمراتبعبهکهمحکومیت هاییجزبهستامدنیمحکاا

.ستایهدتابهاملزامنزلهبهحکمهکننددرصامرجعرستودرتصو

: دشومیعملیلذطریقبهننمایدیهدتارا بهممحکوعلیهممحکوههرگا-18ده ما

رد گرو ادشومیتحویلینفعذبهو خذاعینالماآن باشدلماعیندادسترامحکومیتعموضوچنانچه-لفا
.ددگرمیستیفاایندتمستثنیاعایترونبدعلیهممحکوالموآن از البدنباشدممکنآن 

لمامدنیمحکااياجرانقانوراتمقرمطابق،یندتمستثنیاعایتربا،مالیهايمحکومیت سایرردمودر -ب
سدرمیوشفربهو توقیفبهممحکوستیفااجهتيو

مرجعرستودبهو ینفعذستاخودربهعلیهممحکونباشدممکنرمذکونحوبه،بهممحکوستیفااچنانچه-ج
.دشومیحبسرعسااتثباایابهممحکویهدتاتاحکمهکننددرصا

.دشومیسیدگیريوبدمرجعدر رعسااراتمقرمطابقعلیهممحکورعساايعودبه-19ده ما

لیودازدبپریکجارا بهممحکونیستدرقاعلیهممحکودشوثابترعساايعودبهسیدگیرچنانچه-هتبصر
بهممحکوتقسیطبهحکماو مالیضعیتوبامتناسبسیدگیرمرجع،باشدمیطقساانحوبهختداپراز متمکن

میکند.درصا

بایدرعساايعودستاهشدحبسدمتعدمالیمحکومیت هايعلتبهعلیهممحکوکهياردمودر -20ده ما
رعسااحکمرتصویندر اکهستایکینهاآلهممحکوکهمحکومیت هاییردمودر مگردشوحمطرهعلیحد
.دشومیمحکومیت هاآن همهشامل



را قسطرمقرنمادر زعلیهممحکوچنانچهدشومیدرصابهممحکوتقسیطبهحکمکهياردمودر -21ده ما
میحبسبهممحکوهباقیماندختداپراو از رعسااتثباایاو معوقهقسطختداپرتاینفعذستاخودربهدازدنپر
.دشو

ستدبهعلیهممحکواز ابعدکهلیامواز الهمحکمقحقوستیفاامانع،تقسیطیارعسااحکمورصد-22ده ما
.دبوهدانخویدآمی

پزشکآن دننبورتصوو در قانونیپزشکین،قانو3ده ماهتبصرعموضويربیماتشخیصمرجع-23ده ما
ست.امعتمد

بمصومالیمحکومیت هايياجراهنحونقانو6ده ماياجردر اهتبصر4وده ما24درنامهئینآینا-24ده ما
قضاییههقوئیسرتصویببه26/2/78یخرتاو در تهیهيگستروزارت دادتوسطسالمیايراشومجلس10/8/77

.سیدر

چکنقانوباطتبادر ارمهمتنکا

چکباطتبادر ارکه رتتجانقانو318تا 310ده مادمفابهرا ننندگااخوتوجهچکنقانومطالعهضمن-1
نماید.میجلبباشدمی

غیرتمعامالجهتاتبرو سفتهاز دستفاو اينقدتمعامالدرچکاز دهستفااارگذنقانوفهدساساا-2
ست.اينقد

چک هکننددرصازاتمجاوچکينقدرتقدبروهعالاتبرو سفتهنظیرداربهادسنااسایربرچکمزیت-3
جنبهصرفاسفتهحالیکهدر باشدمیچکهکننددرصائیاجزو يکیفرزاتمجا"يوتخلفرتصودر "

درصاانتونمیلیودنموتصاحبو تملکرا سفتههکننددرصال امواانتومیکثراحدو شتهدائیاجز
.فکنداانندزبهرا سفتههکنند

پشتان رآیعنی"چکنظهرنویساترتیببه"ج"و "ب"صشخاو ا"لفا"شخصچکهکننددرصاچنانچه-4
:باشدمیهمیتاحائزطتبااریندر ایلذتنکاباشدچکهنددار"د"شخصو "باشنددهکرنویسی

ازیکهراز باشدمیچکجهودلمعاکهرا دخوطلبنداتومی"د"شخصکهدارد میرشعاانقانو: 1/3
"لفا"شخصمتوجهصرفايکیفرزاتمجاماانمایدمطالبهباشدمایلکهرا امکدهر"ج"یا"ب"یا"لفا"صشخاا

درصاشاملآنحقوقیمسئولیتلیوصلیاهکننددرصامتوجهچک همیشهيکیفرمسئولیتقعدر واباشدمی
باشند.دهکرنویسیپشترا چکنحوه هربکهستاکسانیکلیهو صلیاهکنند



قامهانظهرنویساعلیه"چکردنخوبرگشت"یخرتایاچکورصدیخرتاروز از دهپانزتاصرفاچکهنددار:2/3
را از چکجهوانتونمیو شدهداخوساقطننویساظهرحقوقیمسئولیترتصویناغیردر نماید يعود

.دکرمطالبهنظهرنویسا

روز 45زدن برگشتمهلتشهر) باشنددو (وتمتفايجاآن دو ختداپرمحلو چکورصدمحلچنانچه:3/3
.دبوهداخو

هما4زدن برگشتمهلتباشدرکشوخلآن داختداپرمحلو رکشواز رجخاچکورصدمحلچنانچه:4/3
.دبوهداخو

.دبوهداخوروز 15نهمازدن برگشتمهلتنباشدمشخصچکورصدمحلچنانچه: 5/3

میختداپرمعدهیاگوورصدیاچکورصدیخرتااز پسهماششتاچکهندداريابريکیفرشکایتحق:6/3
گرفت.هداخورتصوحقوقیشکایتصرفاو سلبچکهنداز داريکیفرشکایتحقیخرتایناز اپسو باشد

ينقدجریمهو لسادو تاهما6حبسمبلغیهدتابرهعالچکهکننددرصازاتمجا3بندلمثاباطتبادر ار:7/3
باشد.میلتدونفعبهچکيدموجوکسررمچهایکدلمعا

بهنیزرا چکصلیاهکننددرصاعلیهنیاو زرضرستاخوداديکیفرشکایتبروهعالنداتومیچکهنددار:8/3
نماید.تسلیميکیفرهگاداد

حقوقیدادگاه هايدر ننویساظهرو چکصلیاهکننددرصاعلیهنهمزمارطوبهنداتومیچکهنددار:9/3
نماید.ئهاراستاخوداد

یگردنمایدجعهامردخوحقيستیفااجهتحقوقیدادگاه هايبهيکیفرامقداز اقبلچکهنددارچنانچه: 10/3
جهتحقوقیامقداز اقبل"لفا"شخصچنانچهآورد. عملبهچکهکننددرصاعلیهيکیفرامقدانداتونمی

نماید.جعهامرحقوقیدادگاه هايبهنیزآن زاپسنداتومینمایدجعهامرثبتياجرابهدخوحقيستیفاا

باشد.چکهکنندمضاا"ب"شخصمااباشدبحساصاحب"لفا"شخصچنانچه:12/3

:باشدمیهمیتاحائزیلذتنکا

"ب"علیهصرفالیونمایدراچکجهومطالبهيتقاضا"ب"یا "لفا"صشخااز ایکهراز نداتومیچکهنددار
نمایدرا چکنقانوطبقزاتمجايتقاضانداتومی



"لفا"صشخاآن انکنندگامضاالیوباشد"موسسهیاشرکت"حقوقیشخصیکبهمتعلقچکچنانچه: 13/3
المورا از اچکجهونداتومیچکهنددارچکردنبرگشت خورتصودر باشندشرکتانمدیراز"ج"و "ب"و 

می"جب،،لفا"علیه برصرفاچکيکیفرزاتمجامااکندمطالبه"ج"و "ب""لفا"صشخااالموایاشرکت
ند.ارنديکیفرمسئولیتندادهنکرمضارا اچککهانسایر مدیرو باشد

يعودقامهانداتومینکنندگامضااعلیهبرصرفاچکهنددارکنندتغییریاتعویضشرکتانمدیرچنانچه: 14/3
ان مدیردعملکراز ناشیچکردنخوبرگشتکهکنندثابتچنانچهچکهکنندمضااانمدیرماانمایديکیفر
انمدیرمدیریتتغییرباحتیرتینصواغیردر شدهندانخويکیفرقباعومستوجبباشدمی(جدید)يبعد

.دبوهنداخويکیفرزاتمجاچک مستوجبهکنندمضاا


