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 قاونن مبارزه با پولشویی
 ۰۲/۱۱/۱۳۸۶مصوب 

 ۱۵/۱۰/۱۳۹۷با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 

 :رودکار میاصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به  ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۱ماده 

جرم محسوب شود. از منظر این قانون ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۲الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده )
 شود.تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب می

، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین مادیب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر
  کلیه اسناد مبّین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

مالی که از جرائم اقتصادی و جرم دست آید از قبیل پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به
 شودتأمین مالی تروریسم حاصل می

 آمده از جرم است.دستهمچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به

  این قانون.( ۶و )( ۵ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد )

صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از اغلین آن معامالت زیادی را بهث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که ش
جات و هرنوع کنندگان مسکن یا خودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقهفروشقبیل پیش

  قیمت.محصول گران

باشد و پس از آن نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میطبق مقررات مربوطه، پیشج ـ خدمات پایه: خدماتی است که 
 کنند.ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می
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اعم از فیزیکی یا الکترونیکی  دریافت یا پرداخت مالمعامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله،  چ ـ معامالت و عملیات مشکوک:
 یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

 ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.۱
وی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از س۲

 اخذ خدمات پایه.
 ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.۳
ر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام نامه اجرائی این قانون هـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین۴

 آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. 

  :پولشویی عبارت است از ـ (۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب )۲ماده 
  منشأ مجرمانه آن.الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به

کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان
  نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.رتکب جرم منشأ بهمدست آمده یا کمک بهجرم به

طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم جایی یا مالکیت عوایدی که بهکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهپنهان یا کتمان پ ـ 
  شده باشد.تحصیل 

عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعًا و باتوجه به شرایط امکان هرگاه ظن نزدیک به علم به  ـ۱ تبصره
تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این 

 برای علم قاضی تعریف شده است. همان است که در قانون مجازات اسالمی( ۳تبصره و تبصره )

باشد. عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می ـ۲ تبصره
جود سابقه از آن در یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وریال برای سال پایه و معادل افزایش(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای های مربوطه مطابق قوانین و مقررات الزم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستیسامانه
. شودچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف مینقدی به میزان یک

 شود.صورت ضبط میچنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین

چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب  ـ۳ تبصره
شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه شش محکوم می که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجهدرصورتی

 تحصیل مشروع آن اثبات شود.

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم  ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۳ماده 
 .از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد
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شده در واقعجرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم  ـ۱ هتبصر 
  خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

کلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا  ـ۲تبصره 
رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( ۱۴۷شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده )توقیف می
 خواهد بود. ۴/۱۲/۱۳۹۲

پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای  منظور هماهنگی برایبه ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۴ماده 
شود، به ریاست وزیر امور عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می

، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور
دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطالعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی 

های اقتصادی، شوراها و امور سیونعنوان ناظر به پیشنهاد کمیجمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
 :شودداخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می

  ریزی در جهت اجرای قانون.ـ تعیین راهبردها و برنامه۱
  وزیران.های الزم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأتنامهـ تهیه و پیشنهاد آیین۲

های آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و گزارشههای زیر مجموعه دولت در امر جمعکردن دستگاـ هماهنگ۳
  ربط جهت انجام اقدامات الزم.های هوشمند و شناسایی معامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذیواصله، تهیه سامانه

  بود. دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد ـ ۱تبصره

  وزیران خواهد رسید.ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت ـ ۲تبصره

ربط، با وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیالذکر پس از تصویب هیأتهای اجرائی شورای فوقنامهکلیه آیین ـ ۳تبصره
االجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال ن قانون الزمای( ۱۴رعایت ماده )

 انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ص حقیقی و حقوقی کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخا ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۵ماده 
الحسنه، بنیادها های قرضها، بیمه مرکزی، صندوقاز جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه

ها، بازار سرمایه های اعتباری، صرافیهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیها، صندوقو مؤسسات خیریه، شهرداری
گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون ها و شرکتهای سرمایهورسهای اوراق بهادار( و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق)ب

های اجرائی نامهباشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیینبر آنها مستلزم ذکر نام می
 .را اجراء کنند  در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسموزیران هیأت
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این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان ( ۵کلیه اشخاص موضوع ماده ) ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۶ماده 
کالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسمی، و 

وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت
 .اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند

برحسب نوع فعالیت ( ۶و  ۵دستگاههای مشمول این قانون )موضوع مواد اشخاص، نهادها و  ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۷ماده 
  :و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند

 الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

  موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.این بند نافی ضرورت احراز هویت بهمقررات  تبصره ـ

  وزیران.نامه مصوب هیأتها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آیینب ـ ارائه اطالعات، گزارش

پ ـ ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، 
  گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات مالی.سرمایه

از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم  تبصره ـ
  براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

  ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.۱
ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان ۲

  اخذ خدمات پایه.
 ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.۳
که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر )از نظر پولشویی( واقع شده است. فهرست این مناطق ـ معامالت یا عملیات مالی ۴

  شود.توسط شورا مشخص می

نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن ـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ۵
 یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.انصراف داده 

ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج 
  شود.نامه اجرائی این قانون تعیین میآیینموجب سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به

  شده الزامی نموده نخواهد بود.این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد تبصره ـ
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  های اجرائی آن.نامهث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین

عالمًا و  ۱۳۸۶/۷/۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( ۵هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) صره ـتب
خودداری نماید « ث»عامدًا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند 

شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد جه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میعالوه بر انفصال موقت در 
مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت 

 گردند.، به جزای نقدی درجه شش محکوم می«ث»عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند 

ها و تصمیمات سیاست تروریسم، مالی تأمین با مبارزه قانون و قانون این اجرای منظور به -(۱۵/۱۰/۱۳۹۷)الحاقی مصوب  مکرر ۷ماده 
اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی این ماده زیر نظر شورا با وظایف و ( ۲با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره )« مرکز اطالعات مالی»شورا، 

 شود:و دارایی تشکیل می

الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی 

  تروریسم.

ت اطالعات، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ب ـ وزار 
بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرسی، 

اد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ سازمان بورس و اوراق بهادار، ست
های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز استعالمات مرکز در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنش

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ( ۱۱۷این ماده با لحاظ مفاد ماده ) ارسال نمایند. همچنین، اطالعات موضوع
 گیرد.در اختیار قوه قضائیه قرار می ۱۳۹۵/۱۲/۱۴فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

  شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.بندیواگذاری اطالعات امنیتی طبقه تبصره ـ

های واصله و ارسال آنها به مراجع ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشپ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی
  صالح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.ذی

وال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا ام
  این ماده.( ۱مطابق حکم تبصره )

  ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما.
مصادیق گزارش معامالت مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین های مربوط به روشها و نامهج ـ تدوین آیین

  ربط.مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی
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م مذکور و ابزارهای مؤثر های متداول در انجام جرائهای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوهچ ـ تهیه برنامه
  پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی های مردمها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانح ـ همکاری با اشخاص، سازمان
  کنند.تروریسم فعالیت می

  شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.هایی درباره اقدامات انجامشخ ـ تهیه و ارسال منظم گزار 
ربط مطابق قوانین المللی ذیالدولی و بینای، بینها، مجامع منطقهد ـ همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان

  و مقررات.
ای است که توسط شورا تهیه نامهاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیینضوابط و نحوه همک

  رسد.شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می

  ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

ه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجو ـ۱ تبصره
صالح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی

وال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اماطالعات مالی می
از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی 

  شود.صادر نشود، رفع توقیف می

ارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد الزم مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وز  ـ۲ تبصره
باشد. رئیس مرکز از معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطالعات مالی می

یط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرا
بار مجاز است. تشکیالت این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکمنصوب می

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهای است که توسط شورا تدوین مینامهآیین
 ت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:عالوه بر رعای

 ـ وثاقت و حسن شهرت۱
 ـ توانایی انجام وظایف۲
 ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری۳
 ـ سالمت مالی، اخالقی و امنیتی۴

  عملی به والیت فقیهـ تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و  ۵

شود و صرفًا پس از احراز کلیه شرایط مذکور از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم می( ۵و )( ۴، )(۱شرایط مقرر در بندهای)
مرکز، و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان 
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گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سهتوسط رئیس مرکز تعیین می
شوند مرکز اطالعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می

 داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است. همکاری الزم را

عالوه بر ضابطین عام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  ـ۳تبصره
  باشند.ضابط دادگستری می

سی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن نحوه و سطح دستر  ـ۴تبصره
 رسد.تصویب شورای عالی امنیت ملی میشود و بهموجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می به 

شده در اجرای این قانون، صرفًا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم اطالعات و اسناد گردآوری ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۸ماده 
طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا  شود. افشای اطالعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری بهاستفاده می

  «.ف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شدسایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخل

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد  ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب ) ۹ماده 
ذکور تا ده میلیارد شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید ممثل یا قیمت آن( مرتکبین جرم پولشویی مصادره می

ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 .شوندمجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می

جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،  چنانچه عواید حاصل از ـ۱ تبصره
  شود.معادل آن از اموال مرتکب ضبط می

صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار  ـ۲ تبصره
  .نگرفته باشد

های های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتمرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازات ـ۳ تبصره
شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفًا به مجازات مقرر در این بینیپیش

  شوند.ماده محکوم می

  یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان ـ۴تبصره 

قانون مجازات اسالمی به ( ۲۰های مقرر در ماده )در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مجازات ـ۵تبصره 
 شوند.ا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میجزای نقدی معادل دو ت
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چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده یا اینکه مالک  ـ۶تبصره 
 شود.کان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد میام اینکه یا نموده اعالم قانونی مراجع به را امر این و  رضایت نداشته

کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق  ـ۱۰ماده 
 .مقررات همکاری نماید

امر رسیدگی به ها به تهران و در صورت نیاز در مراکز استانشعبی از دادگاههای عمومی در   ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷اصالحی مصوب )۱۱ماده 
  .باشدبودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمییابد. تخصصیجرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می

ب جرم منشأ، قانون آیین دادرسی کیفری و مرتک( ۳۰۸و )( ۳۰۷در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ) تبصره ـ
 شودمورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب

در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی  ـ۱۲ماده 
 .همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفتتصویب شده باشد، 

مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید  ـ(۱۵/۱۰/۱۳۹۷الحاقی مصوب ) ۱۳ماده
 و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی است

االجراء شدن این قانون توسط شورا ماه از تاریخ الزمنامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهآیین -(۱۵/۱۰/۱۳۹۷)الحاقی مصوب  ۱۴ماده 
 رسدشود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میتهیه می

و سیصد و هشتاد و شش مجلس  رشنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزاقانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه
 .به تایید شورای نگهبان رسید ۱۷/۱۱/۱۳۸۶شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
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