
  شويي قانون مبارزه با پول
 

 مگر آن كـه براسـاس    ،قانون تجارت است) ٢( اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده         -١ماده  
استيالي اشخاص بر امـوال و دارايـي اگـر تـوام بـا ادعـاي                . مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد       

 .مالكيت شود دال بر ملكيت است
 

 :  عبارت است از  شويي  جرم پول-٢ماده 
هاي غير قانوني با علم به ايـن كـه بـه             تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت          -الف

 . طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد
م به اين كه بـه طـور         مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غير قانوني آن با عل               تبديل، -ب

مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده با كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثـار                    
 . و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد

 يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يـا مالكيـت                    اخفاء -ج
 .ستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشدعوايدي كه به طور م

 

هـاي     عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت                   -٣ماده  
 .مجرمانه به دست آمده باشد

 

ر، اسـناد و    هاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبا             به منظور هماهنگ كردن دستگاه     -٤ماده  
مدارك، اطالعات و گزارش هاي واصله، تهيه سيستم هاي اطالعاتي هوشـمند، شناسـايي معـامالت                

 به رياست و مسئوليت     شويي   شوراي عالي مبارزه با پول      شويي  مشكوك و به منظور مقابله با جرم پول       
يس بانـك مركـزي بـا    وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطالعات، كشور و رئ    

 :گردد وظايف ذيل تشكيل مي
جمع آوري و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بنـدي فنـي و تخصـصي                      -١

 . ها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات آن
 . هاي الزم درخصوص اجراي قانون به هيات وزيران تهيه و پيشنهاد آيين نامه -٢
 . ردن دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشورهماهنگ ك -٣
ارزيابي گزارش هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد                  -٤

 . يا محتمل آن از اهميت برخوردار است
 ).١١(تبادل تجارب و اطالعات با سازمان هاي مشابه در ساير كشور ها در چارچوب مفاد ماده  -٥
 . دبير خانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود-١تبصره 
ن بـا پيـشنهاد شـورا بـه تـصويب       ساختار و تشكيالت اجرايي شورا متناسب با وظـايف قـانوني آ  -٢تبصره  

 .زيران خواهد رسيد هيات
ت وزيـران بـراي تمـامي        كليه آيين نامه هاي اجرايي شوراي فـوق الـذكر پـس از تـصويب هيـا                 -٣تبصره  

متخلـف از ايـن امـر بـه تـشخيص      . اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط الزم االجرا خواهـد بـود           
 .شد مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد و قضايي حسب  اداري مراجع



 
وسـسات مـالي و      كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران، بانـك هـا، م                -٥ماده  

يـاد هـا و موسـسات خيريـه و          اعتباري، بيمه ها، بيمـه مركـزي، صـندوق هـاي قـرض الحـسنه، بن               
 .ها مكلفند آيين نامه هاي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا گذارند شهرداري

 

 رسـمي دادگـستري و       دفاتر اسناد رسمي، وكالي دادگستري، حسابرسان، حـسابداران، كارشناسـان          -٦ماده  
بازرسان قانوني مكلفند اطالعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي كنند،                 

 . ارايه نمايند شويي، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پول
 

بـر حـسب نـوع فعاليـت و         ) ٦ و   ٥موضوع مـواد    (اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون          -٧ماده  
 :ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند

احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سـمت و هويـت نماينـده و                      -الف
 .ي بر تخلف وجود داردوكيل و اصيل در مواردي كه قرينه ا

 احـراز هويـت الزامـي شـده اسـت،      در ساير قوانين و مقـررات  که  تصويب اين قاون ناقض مواردي : تبصره  
 . باشد نمي

ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قـانون بـه شـوراي عـالي مبـارزه بـا        ارايه اطالعات، گزارش      -ب
 .  وزيران در چارچوب آيين نامه مصوب هيات شويي پول

 تعيين   شويي  مبارزه با پول    ليعا  كه شوراي  صالحي مشكوك به مرجع ذي     معامالت و عمليات    گزارش    -ج
 . كند مي

نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عمليات و معامالت به مدتي كـه در                   -د
 . آيين نامه اجرايي تعيين مي شود

ظـور رعايـت مفـاد ايـن قـانون و          اي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنـان بـه من           تدوين معياره  -هـ  
 .هاي اجرايي آن امه آيين

 

 در جهت اهداف تعيين شـده در قـانون           اطالعات و اسناد گرد آوري شده در اجراي اين قانون، صرفاً           -٨ماده  
، افشاي اطالعات يا استفاده از       و جرايم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت          شويي  مبارزه با پول  

آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط ماموران دولتـي يـا سـاير اشـخاص                      
مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسـناد                   

 .، محكوم خواهد شد٢٩/١١/١٣٥٣محرمانه و سري دولتي مصوب 
 

 عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مـشتمل بـر اصـل و                   شويي   مرتكبين جرم پول   -٩ماده  
به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم           ) مثل ياقمت آن  ،  و اگر موجود نباشد     (منافع حاصل   

 .اسالمي ايران واريز گرددمحكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري 
 باشد، همـان امـوال ضـبط        چه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يا تغيير يافته              چنان -١تبصره  

 .خواهد شد
 



 
رتي است كه متهم به لحاظ جـرم   صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صو -٢تبصره  

 .دمشمول اين حكم قرار نگرفته باش، أ منش
هاي مقـرر مربـوط بـه         ، عالوه بر مجازات    شويي  ، در صورت ارتكاب جرم پول     أ   مرتكبين جرم منش   -٣تبصره  

 .هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد جرم ارتكابي، به مجازات
 

ررات انجـام    كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قـضايي دارد بايـد طبـق مقـ                     -١٠ماده  
 .قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد. پذيرد

 

ها به امر رسيدگي به جـرم    شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان              -١١ماده  
اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به سـاير جـرايم          .  و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد       شويي  پول

 .نمي باشد
 

 در مواردي كه بين دولت جمهـوري اسـالمي ايـران و سـاير كـشورها قـانون معاضـدت قـضايي و                        -١٢ماده  
ج در توافقنامـه     تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط منـدر         شويي  اطالعاتي در امر مبارزه با پول     

 .صورت خواهد گرفت
 

نبه مورخ دوم بهمن ماه يكهـزار و  قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه ش       
 .  به تاييد شوراي نگهبان رسيد١٧/١١/٨٦سيصد و هشتاد و شش مجلس اسالمي تصويب و در تاريخ 

 
 

 غالمعلي حدادعادل
 رئيس مجلس شوراي اسالمي

 


