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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 1393

 ماده ۱- هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به 
دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به 

عين معين باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و 

در صورتی که

-  رعایت مستثنیات دین و
- مطابق قانون اجرای احکام مدنی و 

- سایر مقررات مربوط،
 اموال محکومٌ علیه با 

 استیفاء می شود.
- محکومٌ به یا

- مثل یا
 - قیمت آن

 توقیف و از محل آن حسب مورد 

 ماده ۲- مرجع اجراءکننده  رأی، اعم از قسمت 

-  رّد عین ممکن نباشد یا
- محکومٌ به عین  معین نباشد،
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- صادرکننده اجرائیه یا مکلف است به تقاضای 
- مجری نیابت،

اجرای دادگاه 

محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر

- اموال محکومٌ علیه و  به 
- توقیف آن

 که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی 

میزان محکومٌ به اقدام کند.
 تبصره- در موردی که محکومٌ به عين معين بوده و محکومٌ له

- شناسایی و تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده
- تحویل آن را

 

- شناسایی و آن مال است.
- توقیف

 رأی مکلف به 

 ماده ۳- اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن 
نگردد محکومٌ علیه به

 حبس
- زمان اجرای حکم یا

- پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا
- جلب رضایت محکومٌ له

 تقاضای محکومٌ له تا 

  می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابالغ
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- ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، حبس 
- دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد

 اجرائيه، 

 رد شود.
- مسترد یا به

- موجب حکم قطعی 
نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار 

تبصره ۱- چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، 
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند،

- محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا

- محکومٌ علیه به
 تشخیص دادگاه

- کفیل یا
- وثیقه معتبر و 

- معادل محکومٌ به ارائه نماید،

 هرگاه 

- قبولی وثیقه تا روشن شدن وضعیت اعسار از
- یا کفیل

 دادگاه با صدور قرار 

- حبس محکومٌ علیه خودداری  و در صورت   

- او را آزاد می کند . در صورت رّد دعوای اعسار به موجب  حبس، 
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- به کفیل یا ابالغ می شود که ظرف مهلت بيست
- وثیقه گذار

حکم قطعی، 

 روز پس از ابالغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در 
صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور

- دادستان یا نسبت به
- رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود

 

- وثیقه یا  اقدام می شود.
- وجه الکفاله

- محکومٌ به و از محل 
- هزینه های اجرائی

 استیفای 

 در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی 
مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط 

به این دستورها تابع قانون آیين دادرسی کيفری است.

 در
- تعویق و

- موانع اجرای مجازات حبس 
تبصره ۲- مقررات راجع به 

خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
 ماده 4- چنانچه به موجب ماده )۳( این قانون محکومٌ علیه

 باشد، 
- حبس شده یا 

- مستحق حبس   
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هرگاه                                                                  به نحوی که

طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی
   

- محکومٌ به و حبس نخواهد شد و اگر در حبس
- هزینه های اجرائی را نماید،

 را مرجع
- مال معرفی یا

- کشف شده
 باشد آزاد می گردد. در این صورت 

 اجراءکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفاء می شود.
ماده  استناد  به  را که  افرادی  قوه قضائیه مکلف است   ماده ۵- 
نگهداری  کیفری  محکومان  از  جدای  می شوند  قانون حبس  این   )۳(
انجام  با همکاری دولت )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( زمینه  و 

فعالیت های

   را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه
-  اقتصادی و

- درآمدزا 

  این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله

- نگهداری،
- به کارگیری،
- پرداخت و

- هزینه کرد اجرت

- مالی معرفی کند و یا 
- با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود
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