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1 

  محسوب  کالهبردار   کند   منتقل   دیگری   به   قانونی   مجوز   بدون   منفعتًا  یا   عینًا  انحاء   از   نحوی   به   است   غیر   مال   اینکه   به   علم   با   را   غیر   مال   که   کسی   - ۱  ماده 

 . باشد   دهنده   انتقال   مالکیت   عدم ه  ب   عالم   معامله   حین   در   که   گیرنده انتقال   است   همچنین   و 

  دفتر   یا   اسناد   ثبت   اداره ه  ب   خود   مالکیت   از   او   کردن   مطلع   و   گیرنده   انتقال ه  ب   ابالغ   برای   اظهاریه   اطالع   حصول   از   پس   ماه   یک   تا   و   شده   مطلع   معامله   وقوع   از   مالک   اگر 
  آن   داده   رسید   مالک   اظهاریه   مقابل در   مکلفند   فوق   دفاتر   و   دوایر   از   یک   هر   ؛ شد   خواهد   محسوب   مجرم   معاون   ننماید   تسلیم   دولتی   دیگر   دوایر   از   یکی   یا   صلحیه   یا   بدایت 

 . برسانند   طرف ه  ب   وقت   فوت   بدون   را 

 نکات: 

 وجود دارد.   قصد ضرر به غیر)سو نیت خاص( جرم انتقال مال غیر،    * تفاوت جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی در این است که در 

 حقوقی است. * منظور از انتقال مال غیر، انجام عمل  

 باشد تا قصد ضرر قابل تحقق باشد.   معین باید شخص    « غیر » ،  غیر   مال   انتقال   جرم * در  

 و مجازات کالهبرداری دارد.   محسوب   کالهبردار است اما    غیر   مال   انتقال   جرم * عنوان جرم،  
 و نیم سال است. 3ماه تا    6قابل گذشت است و مجازات مرتکب    ، غیر   مال   انتقال   جرم *  

  جرم باشد. بنابراین در حاالتی که معامله دوم با سند عادی است؛    معامله دوم با سند رسمی انجام بیش از یک معامله نسبت به مال واحد که    معامله معارض: *  

 است.   غیر   مال   انتقال 

 د: ، بین دو مورد زیر باید قائل به تفکیک ش رسمی با سند    دوم باشد و معامله    عادی با سند    اول * اگر معامله  

 است.   معامله معارض                   باشد   منقول مال    - 1

 معامله معارض                   داشته وجود  الزام به اخذ سند رسمی معامله اول                 باشد    غیرمنقول مال    - 2

 انتقال مال غیر                 نداشته وجود  الزام به اخذ سند رسمی معامله اول                                                  

 . بماند   توقیف   در   است   نکرده   جبران   را   خصوصی   مدعی   بر   وارده   خسارت   که   مادام   باید   مجرم   3  و   1  مواد   در   مذکور   مجازات   بر   عالوه   - ۴  ماده 

ه  ب   مربوطه   قوانین   مطابق   و   محسوب   رسمی   اسناد   در   جاعل   بنمایند   یا   نموده   رسمی   اسناد   بوسیله   را   فوق   مواد   در   مذکوره   تقلبی   معامالت   که   کسانی   - ۸  ماده 

 . شد   خواهند   مجازات   موضوع   این 
 


