قاونن مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶

قاونن مبارزه با پولشویی
مصوب ۱۳۸۶
ماده .۱اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاری موضوع ماده ( )۲قانون تجارت است ،مگر آن که براساس مفاد این قنانون
خالف آن به اثبات برسد .استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود ،دال بر ملکیت است.
ماده .۲جرم پولشویی عبارت است از:
الف  .تحصیل ،تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به ای که بنه ونور مقنت یم ینا
غیرمقت یم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب  .تبدیل ،مبادله یا انت ال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علنم بنه این کنه بنه ونور مقنت یم ینا
غیرمقت یم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهنحوی که وی مشمول آثار و تبعنات قنانونی ارتکناب آن جنرم
نگردد.
ج  .اخفاء یا پنهان یا کتمانکردن ماهیت واقعی ،منشا ،منبع ،محل ،ن ل و انت ال ،جابهجایی ینا مالکینت عوایندی کنه بنه
وور مقت یم یا غیرمقت یم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده .۳عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به وور مقنت یم ینا غیرمقنت یم از فعالیتهنای مجرماننه بنه
دست آمده باشد.
ماده .۴به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذیربن در امنر جمنع آوری ،پنرداز

و تحلینل اخبنار ،اسنناد و مندار ،

اوالعات و گزارشهای واصله ،تهیه سیقتمهای اوالعاتی هوشمند ،شناسایی معامالت مشکو و به منظور م ابله بنا جنرم
پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مقوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و بنا عونویت وزراء بازرگنانی،
اوالعات ،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
 .۱جمع آوری و کقب اخبار و اوالعات مرتب و تجزیه و تحلیل و وب هبندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قریننهای
بر تخلف وجود دارد وبق م ررات.
 .۲تهیه و پیشنهاد آئی نامههای الزم درخصوص اجراء قانون به هیاتوزیران.
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 .۳هماهنگکردن دستگاههای ذیرب و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
 .۴ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قوائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت
برخوردار است.
 . ۵تبادل تجارب و اوالعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده ()۱۱
تبصره .۱دبیرخانه شورایعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره .۲ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصنویب هیناتوزینران خواهند
رسید.
تبصره .۳کلیه آئی نامه های اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیاتوزیران برای تمامی اشخاص ح ی نی و ح نوقی
ذیرب الزم االجراء خواهد بود .متخلف از ای امر به تشخیص مراجع اداری و قونائی حقنب منورد بنه دو تنا پنن سنال
انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده . ۵کلیه اشخاص ح وقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانکها ،موسقات مالی و اعتبناری ،بیمنههنا،
بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحقنه ،بنیادها و موسقات خیریه و شهرداریها مکلفند آئی نامههای مصوب هیناتوزینران
در اجراء ای قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده . ۶دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگقتری ،حقابرسان ،حقابداران ،کارشناسان رسمی دادگقتری و بازرسنان قنانونی
مکلفند اوالعات مورد نیاز در اجراء ای قانون را که هیاتوزیران مصوب میکند ،حقب درخواست شورای عالی مبنارزه بنا
پولشویی ،ارائه نمایند.
ماده .۷اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشمول ای قانون (موضوع مواد  ۵و  (۶برحقب نوع فعالینت و سناختار سنازمانی
خود مکلف به رعایت موارد زیر هقتند:
الف  .احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توس نماینده یا وکیل ،احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصنیل در
مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره  .تصویب ای قانون ناقض مواردی که در سایر قوانی و م ررات احراز هویت الزامی شده است ،نمیباشد.
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ب  .ارائه اوالعات ،گزارشها ،اسناد و مدار
آئی نامه مصوب هیاتوزیران.
ج  .گزار

معامالت و عملیات مشکو

مربوط به موضوع ای قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهنارچوب

به مرجع ذیصالحی که شورایعالی مبارزه با پولشویی تعیی میکند.

د  .نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،سوابق حقابها ،عملیات و معامالت به مدتی که در آئی نامنه اجرائنی
تعیی میشود.
ه . .تدوی معیارهای کنترل داخلی و آموز
آن.

مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد ای قانون و آئی نامنههنای اجرائنی

ماده . ۸اوالعات و اسناد گردآوری شده در اجراء ای قانون ،صنرفا در جهنت اهنداف تعینی شنده در قنانون مبنارزه بنا
پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاء اوالعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به ونور
مقت یم یا غیرمقت یم توس ماموران دولتی یا سایر اشخاص م رر در ای قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات منندرج
در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب  ،۱۳۵۳/۱۱/۲۹محکوم خواهد شد.
ماده .۹مرتکبی جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصنل (و
اگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن( به جزای ن دی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید بنه
حقاب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد.
تبصره  .۱چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد ،همان اموال ضب خواهد شد.
تبصره  .۲صدور و اجراء حکم ضب دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جنرم منشنا ،مشنمول
ای حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره  .۳مرتکبی جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشویی ،عالوه بر مجازاتهای م نرر مربنوط بنه جنرم ارتکنابی ،بنه
مجازاتهای پیشبینی شده در ای قانون نیز محکوم خواهندشد.
ماده .۱۰کلیه اموری که در اجراء ای قانون نیاز به اقدام یا مجوز قوائی دارد باید وبق م ررات انجام پنذیرد .قنوه قونائیه
موظف است وبق م ررات همکاری نماید.
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ماده .۱۱شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها بهامر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم
مرتب اختصاص مییابد .اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
ماده .۱۲در مواردی که بی دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قوایی و اوالعاتی در امر
مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ،همکاری وبق شرای مندرج در تواف نامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلقه علنی روز سهشنبه مورخ دوم بهم ماه یکهزارو سیصد و
هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۳۸۶/۱۱/۱۷به تایید شورای نگهبان رسید.

→برای عوویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای عوویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای عوویت و پیگیری صفحه اینقتاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه تری مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عوو شوید ←
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