
 ياسالم مجازات قانون ۵۹۸ ماده

 يشرکتها و موسسات و هايشهردار اي و شوراها اي ها سازمان و ادارات کارکنان و کارمندان از کي هر

 شوند يم اداره هيفق يول نظر ريز که يموسسات و ادهايبن و يانقالب ينهادها اي و دولت به وابسته اي و يدولت

 به و يقضائ هيپا دارندگان اي و شوند يم اداره دولت مستمر کمک به که يموسسات و محاسبات وانيد و

 از اعم يعموم خدمات به نيمامور و مسلح يروهاين نيهمچن و گانه سه يقوا کارکنان و اعضا يکل طور

 ريسا اي بهادار اوراق و اسناد ريسا و سهام اي حوالجات اي مطالبات اي ينقد وجوه  يرسم ريغ و يرسم

 سپرده آنها به فهيوظ حسب بر که  ياشخاص اي الذکر فوق موسسات و سازمانها از کي هر به متعلق اموال

 داشته يگريد اي خود نفع به را آنها تملک قصد که آن بدون دهد قرار رمجازيغ استفاده مورد را است شده

 تا شالق به المثل اجرت پرداخت و وارده خسارات جبران بر عالوه و محسوب يرقانونيغ متصرف  باشد،

 ينقد يجزا به مذکور مجازات بر عالوه باشد شده منتفع که يصورت در و شود يم محکوم ضربه( ۷۴)

 موجب  طيتفر اي اهمال علت به که يصورت در است نيهمچن و شد خواهد محکوم يانتفاع مبلغ معادل

 نشده منظور آن يبرا ياعتبار قانون در که برساند يمصارف به را آن اي و گردد يدولت وجوه و اموال عييتض

 .باشد نموده مصرف  اعتبار بر زائد اي نيمع مورد ريغ در اي

 

 ياسالم مجازات قانون ۶۰۰ ماده

 وجه وصول اي محاسبه اي نييتع اي صيتشخ مامور که ينيمامور و نيمستخدم و يدولت نيمسوول از کي هر

 به امر اي اخذ يمال اي وجه و اقدام يقانون مقررات بر ادهيز اي يقانون خالف بر است دولت نفع به يمال اي

 مورد در ماده نيا در مذکور مجازات. شد خواهد محکوم سال کي تا ماه دو از حبس به دينما آن اخذ

 نموده اخذ مقررات و قانون خالف بر آنچه حال هر در و است يمجر زين يشهردار نيمامور و نيمسوول

 .گردد يم مسترد  حقيذ به است

 


