
1 
 

 بسمه تعالی

 "پولشوییبر روری م"                                                     

 تعریف پولشویی  

 فعاليت حاصل که کثيفي يا غيرقانوني پول آن در که گيرد مي قرار استفاده مورد فرآيندي توصيف براي پولشويي واژه

 چرخه در است،...  و کالهبرداري اخاذي، رشوه، انسان، قاچاق کاال، و اسلحه قاچاق مخدر، مواد قاچاق مانند مجرمانه هاي

 مي داده جلوه مشروع و موجه قانوني، پولي عنوان به و شده شسته مراحلي، از گذر با  و مالي معامالت و ها فعاليت از اي

 .شود

 به ريز موارد و شده تکميل استراسبورگ 0991 آگوست نشست به مربوط"اروپا شوراي نامه پيمان" در ييپولشو فيتعر

 .شد افزوده اروپا جامعه دستورالعمل در شده ارائه فيتعر

 دسيسه ، مباشرت مشارکت، هرگونه نيز و يغيرقانون منابع از آمده دست به يهاييدارا از استفاده اي تملك تحصيل، " 

  ".ييپولشو با مرتبط جرم هرگونه پنهانکاري و تسهيل ترغيب، کمك، اي ارتکاب به اقدام ارتکاب، براي يچين

و در اين  (تحصيل تمليك تبديل و ... )، تعريف کرده است. آن پولشويي را براساس فرآيندايران،  قانون مبارزه با پولشوييِ

اين جرم فقط به صورت  ملليال در کنوانسيونهاي بينهمچنين  است. ارائه نشده مزبور تعريف ماهوي از جرمقانون 

شود را تعريف  به صورت قاعده کلي هر عملي که باعث شستن پول ميهم برخي کشورها و ف شده مصداقي تعري

 .پولشوئي دانسته اند

 .باشد مي پنهان و نبوده شفاف پول مقصد اي و منبع ماهيت آن، در که است يمال معامالت در يروش ييپولشودر نهايت 

 . رود مي  شمار به  يرزمينيز  اقتصاد  روشهاي  نيمهمتر از يکي درحقيقت،و 

 موضوع جرم 

تواند هرگونه  آيد. اين مال مي موضوع جرم در پولشويي اموال نامشروعي است که در نتيجه ارتکاب جرم به دست مي

دارايي مادي يا غيرمادي مثل امتياز قابل تقويم به پول، مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس، اوراق بهادار يا 

 .ها باشد انوني حاکي از مالکيت يا سهم يا منفعت در اين قبيل دارايياسناد ق
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  بندی جرائم در طبقهجرم پولشویی رتبه 

، ل، عليه امنيت و آسايش عمومي استبه جرائم عليه اشخاص، عليه امواجرائم تقسيم مي شوند  سنتي بنديِ در تقسيم

م فساد مالي جرائم مانند؛ جرائم عليه عدالت قضايي، جرائدر حال حاضر چند قسم نيز به آن اضافه شده است، که 

 و.. اقتصادي

به جهت اين اما . متضمن کسب درآمد و عائدات است زيرا مي دانندعليه اموال جرمِ را پولشويي  جرم برخيدر اين ميان 

مالکيت که موضوع جرم وه اينکه هدف از پولشويي مخفي کردن است نه تعرض به بعال ماً عائدات نداردزول اين جرمکه 

 لذا نمي توان به عنوان جرم عليه اموال از آن نام برد. عليه اموال است

پولشوئي جرم عليه عدالت قضايي است چون مجرم سعي دارد ضابطين و قاضي را از مسير کشف  نيز اعتقاد دارند برخي

که از ناحيه کارکنان  مي دانند جرائمي دانسته و آنان رافساد مالي  را مصداق جرم هم اينبرخي  د. جرم منحرف کن

اين جرم ضرورتاً توسط کارکنان  البته. انجام مي شوددولت از طريق سوء استفاده از موقعيت شغلي براي کسب منافع 

  .وابسته نيست کارمند هموه اينکه به موقعيت شغلي دهد. بعال دولت رخ نمي

اقتصادي است. جرم اقتصادي يعني جرائمي که عليه سياست ها و که پولشويي جرم بر اين است جماع ا هر حالدر 

سياستهاي اقتصادي به سياست هاي پولي، مالي و درآمدي تقسيم مي شود که جرائم دهد.  فعاليت هاي اقتصادي رخ مي

مثل "عليه سياست هاي پولي، به سه قسم: خلق مجرمانه پول، کسب مجرمانه پول مثل ربا، حبس مجرمانه پول 

 .تقسيم مي شود "شوييپول

يري غيرمنصوص زپولشوئي جرم تع اسالمي، قانون مجازات 01 ادهمجرايم در ايران مطابق در تقسيم بندي همچنين 

 .شرعي است

  علت و هدف پولشویی 

شويي عمدتا يك جرم فرعي  شود که منبع واقعي پول نامشخص باقي بماند. پول پولشويي اساسا به اين دليل انجام مي

شويان  شويي تا حد زيادي به جرم اوليه وابسته است. پول رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلي است. جرم پولبراي 

اند و به دنبال  هاي غيرقانوني کسب درآمد کرده کساني هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختالس، رشوه و ساير راه بيشتر

 .پول هستند "تميز کردن"

پس پولشويي انجام عمليات بر روي پول حاصل از اعمال مجرمانه  ،کند تبديل مي جرم را، پول حاصل از در واقع فرد

ر فرايند شستن قرار مي دهد . در اين مرحله بعد از انجام قاچاق پول به دست آورده از اين راه را د به طور مثال،است، 

روي پول به دست آمده صورت بر ت که فرآيندي اسپولشويي لذا  ،وارد جرم پولشويي به معناي اخص مي شويماست که 
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تا مفهوم  بايست منشا پول مجرمانه باشد اين جا در ، دقيقامثل مواد يا جنس سرقتي مورد نظر جنسِ آنمي گيرد نه 

 پولشويي مصداق پيدا کند.

هاي  شبه عنوان مثال، ممکن است مبالغ زياد پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر تبديل به چك بانکي يا در تراکن

قالب پول تغيير کرده و از منشا غيرقانوني خود يك قدم  که طبيعتا يا چندين حساب بانکي واريز شود. متفاوت به يك

 .دورتر شده است

 پولشوییهای   روش 

در اين روش پول فيزيکي )اسکناس( حاصل از درآمد اوليه که عمدتا غيرقانوني است به موسسات مالي  انتقال پول نقد:

 .شوند تزريق مي

شود. در چنين  در اين نوع معامالت درآمد يك فعاليت اقتصادي قانوني به صورت پول نقد دريافت مي تجمیع پول:

 .کند که تمامي درآمدهاي او قانوني است شود و فرد ادعا مي يموردي، پول کثيف با پول حاصل از درآمد قانوني تجميع م

 .کند در اين روش پول کثيف به ذخاير مالي کوچك ديگري نظير سهام يا طال تغيير پيدا مي تغییر ماهیت پول:

و غير  به طور کلي پول حاصل از قاچاق کاال و ارز، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کالهبرداري و ... را که پول نامشروع

قانوني است به پول مشروع و قانوني تبديل مي گردد. که ممکن است اين جرم را همان مرتکبين جرم منشأ انجام دهند و 

ممکن است افراد ديگر مراحل مختلف اين پروسه را طي کنند در هر صورت به اين جرم بايد به عنوان جرمي مستقل و 

 جدا از جرم منشأ نگاه شود.

در معامالت مواد مخدر سود سرشار ناشي از فروش براي اينکه توجه مقامات قضايي و دولتي را به خود  به عنوان مثال،

ظاهري مشروع و قانوني به خود گيرد تنها در اين صورت است که مرتکب مي تواند از  ،طريقيهر جلب نکند بايد به 

و يا در صورت ارتکاب احتمال دستگيري وي  منافع جرم استفاده کند در غير اين صورت يا اصال مرتکب جرم نمي شود

 زياد است. 

 ارکان جرم پولشویی 

 الف( رکن مادی 

پولشويي از آن جهت که يك جرم تبعي است، محل ترديد نيست و در جرايم تبعي بايد يك جرم اصلي قبل از آن رخ 

 .پولشويي منتفي است ،در صورت فقدان جرم اصلي لذاداده باشد، 
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طريق نامشروع در صورتي مشمول بحث است که ناشي از ارتکاب جرم باشد و در مواردي که مال پس تحصيل مال از 

ها تبديل به  دهد هر چند آن مال از همين راه آيد، جرم پولشويي رخ نمي هاي مجرمانه به دست مي نامشروع از غير راه

 .باشد و استفاده از سند مجعول ميمال پاک شده باشد. از اين منظر يعني تبعي بودن، پولشويي شبيه جرم جعل 

اما در مورد رابطه جرم پولشويي با جرم اصلي بايد توجه داشت که گرچه جرم پولشويي نسبت به جرم اصلي، يك جرم 

باشد پس کسي که نسبت به مال تحصيل شده از قاچاق موادمخدر  باشد اما ارکان و مجازات آن، مستقل مي تبعي مي

کند بلکه مرتکب جرم مستقل  آن نيست که در جرم قاچاق مواد مخدر، مشارکت و معاونت مي کند معنايش، پولشويي مي

 .شود مي

 .باشد همچنين انجام جرم قاچاق به معناي شروع به جرم پولشويي نيست و پولشويي نتيجه منطقي جرم اصلي نيز نمي

کب جرم اصلي ممکن است اساساً مورد تحقق جرم پولشويي، منوط به مجازات شدن مرتکب جرم اصلي نيست؛ مرت ضمنا

 .تعقيب قرار نگيرد يا به طور کلي فوت شده باشد يا متواري گرديده باشد

 رکن معنوی ( ب

قانونگذار در جرم پولشويي حصول نتيجه ي خاصي را مدنظر نگرفته است و صرف اينکه يکي از مصاديق عنصرمادي واقع 

 قق يافته محسوب ميشود و از اين رو پولشويي جرم مطلق است. شود چه پولشو موفقيت حاصل کند يا نکند جرم تح

  : عنصر رواني در جرم پولشويي در سه بخش قابل بررسي است

 نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از جرم. -تملك-در تحصيل .0

 مبادله يا انتقال عوايد حاصل از جرم. –در تبديل  .2

 .پنهان يا کتمان اطالعات-در اخفاء .3

 مجرمانهفتار رج( 

رفتار در پولشويي از نوع مادي است و رفتار معنوي به گونه اي که که درجرايمي مانند قتل و ... هست در پولشوئي وجود 

 به صورت ترک فعل کم است.اين جرم امکان ارتکاب و ندارد. رفتار مادي هم غالباً به صورت ايجابي بوده 

 رکن قانونی ( د

چه در قوانيني مثل  ناشي از جرايم منشأ پرداخت اگر پولشويي به مبارزه با جرائم قانونيِقانون مبارزه با  ، 0311در سال 

نحوه  انونمواد مخدر، ق انون مبارزه باق 21ماده  ،قانون اساسي 99يرات و قانون نحوه اجراي اصلزتع 112و  222ماده 

ران در نظام اقتصادي، قانون ممنوعيت اخذ لگالو ارز، قانون مجازات اخ يرات حکومتي راجع به قاچاق کاالزاعمال تع



5 
 

 0391قانون مبارزه با پولشويي در  در نهايتاست. به پولشويي پرداخته شده قانون تشديد  ،ت خارجي پورسانت در معامال

وه بر مواد قانوني بايد اصل برائت، اصل تسليط، صحت الدر رسيدگي به پولشوئي عمضاف بر اين اصالح و تصويب شد. 

ت، عدم دخالت در حريم خصوصي، ترجيح منافع ملي بر مصالح شخصي، اکل مال به باطل، ضمان ايادي متعاقب، معامال

 .نمودت، ممنوعيت تعدي به اموال عمومي را هم لحاظ بت و استشهاد در معامالث

 توضیحاتی در باب قانون مبارزه با پولشویی 

  مبارزه با پولشویی قانون ۱ماده 

 به شرح زير پرداخته است: قانون نيا در مندرج اصطالحاتبه  0ماده 

( جرم محسوب شده و 0392هر عملي است که طبق ماده دوم قانون مجازت اسالمي )مصوب سال  :جرم منشا -

 .از منظر اين قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، جرم محسوب مي گردد

بوده يا به صورت مشروع يا غير مشروع بدست آمده باشد. هر نوع منفعت  که مادي يا غير مادي هر دارايي :مال -

يا امتياز مالي يا هر سندي کاغذي يا الکترونيکي اعم از اسناد تجاري يا اوراق بهادار، مصداق اموال در قانون 

 .مبارزه با پولشويي است

حاصل شده باشد. « جرم منشا» هر دارايي است که به صورت مستقيم يا غير مستقيم از :مال حاصل از جرم -

 .مثل مالي که از جرايم اقتصادي و تامين مالي تروريسم کسب شده باشد

 تخصيص يافته و هر مالي که موضوع جرم باشد، حکم مالِ  هر دارايي که براي ارتکاب جرم، فوقتوجها اين که طبق ماده 

 .بدست آمده دارد

ن کار، معامالت زيادي به صورت نقدي انجام داده و در مشاغلي است که فعاالن در آ :مشاغل غیر مالی  -

. مثل پيش فروش کننده مسکن يا پيش فروش کننده خودرو يا طال هستندمعرض خطر از جنبه پولشويي 

جات. اين ها، از نظر قانون مبارزه با پولشويي، مصداق   فروشان و صرافان و فروشندگان فرش قيميتي و عتيقه

 .مشاغل غير مالي هستند

خدماتي است که طبق مقررات، پيش نياز و الزمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول بوده  :خدمات پایه -

 .و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي، به اشخاص مشمول مراجعه مي کند

هر نوع معامله اي است که دريافت يا پرداخت وجه به  :عملیات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی -

 :صورت فيزيکي يا الکترونيکي صورت مي گيرد و وقوع جرم توسط آن انجام مي شود به روش زير

 معامله و عمليات مالي که بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرايي باشد. 
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 عاليت مورد نظر باشدمعامله و عمليات مالي که مرتبط با ارباب رجوع و بيش از سطح ف. 

  اظهارات کذب و جعل اسناد يا گزارش خالف واقع از سوي مراجعان )قبل يا بعد از معامله يا عمليات

 مالي(

  هر معامله اي که بعدا مشخص شود که صوري و غير واقعي بوده و مشخص شود که مالك، شخص

 رت ملي براي پيش فروش خوردو(.ديگري است. )مثال خريد و فروش کارت بازرگاني يا شناسنامه يا کا

  ف پولشوییی: تعر ۲ماده 

 به شرح زير مشخص نموده است: پرداخته و مصاديق آن را پولشويي  مفهومو به تشريح معني   اين ماده به صورت کامل،

 منشأ مجرمانه آن.  الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتکاب جرائم با علم به 

کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا  ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا کتمان

نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني  مرتکب جرم منشأ به  دست آمده يا کمك به غيرمستقيم از ارتکاب جرم به

 ارتکاب آن جرم نشود. 

طور مستقيم يا  جايي يا مالکيت عوايدي که به کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه مانپنهان يا کت     پ ـ 

 شده باشد.  غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل 

باشد، به عبارت ديگر پولشويي جرم  ها مورد نظر مي البته رفتارهاي مذکور تعريف قانوني خاصي نداشته و معناي عرفي آن

 قق رفتار فيزيکي آن نياز به وسيله يا روش قانوني خاصي داشته باشد. اي نيست تا تح وسيله

، اگر ظن نزديك به علم، به عدم صحت معامله و تحصيل اموال وجود داشته باشد، مزبور  ماده 0  تبصره مطابقهمچنين 

ي به آن مسئول اثبات صحت، شخص متصرف است. منظور از علم، همان تعريقي است که در قانون مجازات اسالم

 .شده است  اشاره

ارائه اسناد مثبت است. اگر ارزش   مال موضوع اين قانون، مشروط به  در اختيار داشتن ،نيز ماده فوق  2تبصره بر اساس 

ميليارد تومان براي سال پايه باشد، سابقه از آن در سامانه هاي مربوطه بر اساس ضوابط، الزامي است. اگر  0اموال، از 

اموال است و   درصد کل ارزش 22  نشود تا قابل راستي آزمايي باشد، مستوجب جزاي نقدي به ميزان  ارائهاسناد مثبته 

هنگام رسيدگي قضايي، توقيف خواهد شد. اگر بررسي شود که دارايي، مشروع است، رفع توقيف   مال موضوع قانون، تا

 .شده و در غير اين صورت، توقيف مي شود
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 1علم در تحصيل مال نامشروع، حکم مال نامشروع دارد و مرتکب، به حبس درجه   ، ظن نزديك به 3طبق تبصره  بعالوه

 .در هر حال، مال به نفع دولت ضبط خواهد شد تا زماني که تحصيل مشروع آن، به اثبات برسد  محکوم مي شود.

  عواید حاصل از وقوع جرم ۳ماده : 

از ارتکاب   يا غير مستقيم  که به صورت مستقيم  مال يا امتيازي استعوايد حاصل از وقوع جرم، به معناي هر نوع 

 به دست آمده باشد.جرايم، اعم از جرايم منشاء و پولشويي، 

هاي غيرقانوني و مجرمانه به دست آمده است به  چه مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت به طور کلي چنان

که مباشر جرم اصلي از قبل با وي تباني کرده باشد يا بعداً آن مال را به وي  اين نحوي توسط شخص تحصيل شود اعم از

که آن مال را بربايد مشمول اين  کننده خودش از طرق غيرقانوني آن را به دست بياورد مثل اين که تحصيل بدهد و يا اين

 گيرد.  جرم قرار مي

ضوع اين ماده، چه در داخل يا خارج از کشور باشد، در منشاء مو  آمده است که جرم  3ماده  0در تبصره همچنين 

 .است  صورتي که جرم در ايران واقع شود، مطابق قانون جرم

باشد يا در اثر   وسيله ارتکاب جرم  پولشويي،  آمده است که هر ابزاري که در فرآيند جرم 3ماده  2در تبصره و 

مراحل رسيدگي و تعقيب کشف شود، اگر  يافته باشد و درتحصيل شده باشد و يا براي استعمال، اختصاص   جرم،

قانون آيين دادرسي  091  اموال، مطابق ماده  اين  نگهداري از . مطلع باشد، توقيف مي شود  قصد مجرمانه  از مالك

 صورت مي پذيرد.کيفري 

  قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۴۱ماده 

سکه تقلبي و اشيايي که حين بازرسي کشف مي شود يل اسلحه، مدارک جعلي، که آالت جرم، از قب تصريح دارداين ماده 

لفاف و در  شده و شماره گذاري مي گردد.  مي شود و صورت جلسه  و مرتبط با کشف جرم يا اقرار متهمان است، توقيف

دادگستري  مي شود. صاحب يا متصرف داده مي گردد. همچنين رسيدي مشتمل بر ذکر مشخصات، بهنگهداري  مناسب

قوه قضاييه   نگهداري نيز از محل اعتبارات  بعالوه هزينهمي کند   تعيينمحل نگهداري را با توجه به وضعيت مال 

 .مي شود  تامين

 پیشگیری از پولشویی ۴  ماده : 

ا جرايم آن و تامين مالي تروريسم، مقابله ببه منظور هماهنگي و موضوع پيشگيري از پولشويي اشاره دارد و   به اين ماده

 .شورا ناميده مي شود  و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسيم تشکيل مي شود که  شوراي عالي مقابله
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  اطالعات، وزير کشور، وزير دادگستري،  وزير صمت، وزيرو وزير امور اقتصادي و دارايي است.  شوراي مزبوررياست 

مرکزي،   کشور و رئيس کل بانك  مجلس شوراي اسالمي، نماينده قوه قضاييه و دادستان کل  رجه، نمايندهخا  امور  وزير

 .شورا عضويت دارند  در اين

 مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی  وظایف شورای عالی 

 قانون  و برنامه ريزي در جهت اجراي  تعيين راهبرد ها 

  الزم درخصوص اجراي قانونتهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي 

 و گزارش هاي   اطالعات و تحليل اخبار و اطالعات  هماهنگي بين دستگاهها در حوزه جمع آوري

 و ارزيابي و رصد اطالعاتي  سامانه هاي هوشمند نظارت  دريافتي و تهيه

 دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي است. 

  االجرا بوده و متخلفان،   را پس از تصويب هيات وزيران، الزممصوبات شو،  9ماده  3مطابق تبصره

 .شود  خدمت از همان شغل، محکوم مي  سال انفصال از 2تا   2  به

  آیین نامه : لزوم اجرای ۵ماده 

اجراي آيين نامه هاي هيات وزيران در ارتباط با اين قانون و   نهادهاي زير، مکلف به  در اين ماده ذکر شده است که

 :هستند  قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم

 کليه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 

 بيمه ها 

 صندوق هاي قرض الحسنه 

 بنياد ها و موسسات خيريه 

 شهرداري ها 

 صندوق هاي بازنشستگي 

 دولتي  نهادهاي عمومي غير 

 ي اعتباريتعاوني ها 

 صرافي ها 

 بازار سرمايه 

 کارگزاري ها 
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 شرکت هاي دولتي. 

  اطالعات به شورا  ارائه ضرورت : ۶ماده 

 :است زير، الزامي به شورا از طريق نهاد هاي  طبق اين ماده ارائه اطالعات

 گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 سازمان امور مالياتي کشور 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

  اسناد رسميدفاتر 

 کليه وکالي دادگستري 

 کليه حسابرسان 

 کليه حسابداران 

 کليه کارشناسان رسمي دادگستري 

 کليه بازرسان قانوني 

  وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پولشویی ۱ماده : 

 همه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و نهاد ها و دستگاه هاي مشمول اين قانون، بر حسب نوعبر اساس اين ماده، 

مالك واقعي را تشخيص دهند. اگر مالك، وکيل بايستي هويت و شناسايي مراجعان بوده و   فعاليت خود، مکلف به احراز

از ميزان مصوب شورا يا معامالت و عمليات   معامالت يا عمليات بيش همچنين هويت وکال، الزامي است.  دارد، احراز

 .مالي گزارش شود  به مرکز اطالعات مشکوک بانکي و ثبتي و کارگزاري و صرافي ها بايد

 :است  معامالت مشکوک، شامل موارد زیر

 اساس  اي )دريافت يا پرداخت( به صورت فيزيکي يا الکترونيکي که بر عمليات مشکوک، هر معامله

 .طور متعارف، ظن وقوع جرم را ايجاد مي کند  به  اوضاع و احوالي مثل ارزش و موضوع براي انسان

  فعاليت مورد انتظار باشد  و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع، بيش از سطحاگر معامله. 

 اگر گزارش خالف واقع از سوي مراجعات، قبل يا بعد از معامله صورت بگيرد، معامله مشکوک است. 

 است  مشکوک  اگر معامله انجام شده، صوري يا غير واقعي باشد، مصداق معامله 

  پولشويي باشد،   پر خطر از نظر  طرف ها در مناطق  قانوني هر يك ازگاه اقامتاگر معامله، در

 .کند  مشکوک است. اين مناطق را شورا مشخص مي  معامله  مصداق
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 مقرر باشد، مصداق معامله مشکوک است  اگر معامله اي، بيش از سقف. 

لك و سوابق حساب ها و عمليات و ما  ارباب رجوع، طبق بند ت اين ماده، نگهداري سوابق مربوط به شناساييبعالوه 

 .سال الزامي است 2داخلي و خارجي به مدت   معامالت

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۵رمان تخطی گر از موضوع ماده محکومیت مج 

خدمات کشوري، عمدا به   موضوع ماده پنج قانون مديريت  ان دستگاه هاي اجراييناگر مديران يا کارکوفق نص ماده، 

قانون، از انجام تکاليف مقرر در هر يك از بند هاي فوق االشاره خودداري کنند، به   تسهيل جرايم موضوع اين  منظور

محکوم مي شوند. مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي و غير دولتي  1و انفصال موقت درجه   1  نقدي درجه  جزاي

 .مي شوند  محکوم 1ه خود را انجام ندهند، به جزاي نقدي درج  نيز اگر تکاليف

  اطالعات مالی  مرکز مکرر: ۱ماده 

ها و تصميمات مرکز   سياستاتخاذ  ضمنا دارد.  ماده، به مرکز اطالعات مالي و وظايف و مسئوليت هاي آن اشاره  اين

 انجام مي گيرد.زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي   مالي،  اطالعات

  عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسموظایف مرکز اطالعات مالی شورای 

  دريافت و نگهداري و تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعات و بررسي معامالت و عمليات مشکوک به

 .اطالعات مالي شورا مي باشد  پولشويي و تامين مالي تروريسم و رديابي آن، از مسئوليت هاي مرکز

 يا اموال مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم جلوگيري از نقل و انتقال وجه 

 ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با تروريسم مالي 

 تدوين آيين نامه هاي مربوطه 

  برگزاري برنامه هاي اموزشي در زمينه آثار مخرب پولشويي و تامين مالي تروريسم و شيوه هاي رايج

 موثر پيشگيريانجام جرايم مذکور و ابزارهاي  در 

 همکاري و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در ديگر کشورهاي جهان و تبادل اطالعات. 

 تا بانك مرکزي و   است، از وزارت اطالعات  همه نهادهاي دولتي که در اين قانون به آن ها اشاره شده

رکز اطالعات مالي استعالمات م  پاسخ گويي به  سازمان امور مالياتي و وزارت کشور و ...، موظف به

 .کنند  ارسال  خط امن  شوراي عالي بوده و اطالعات را به صورت بر
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 .مراحل رسيدگي اطالعاتي مي باشد  ارائه اطالعات طبقه بندي شده، بعد از طيقابل ذکر است 

 :مکرر  ۱ماده  ۱تبصره مطابق 

 تحقيقاتي،   تروريسم و هر  جرايم پولشويي و تامين مالي  نقل و انتقال وجه مشکوک به توقيف اموال و

 .قضايي دسترسي نيست  مگر در موارد فوري که به مقام  قضايي است.  مجوز  منوط به

 با پولشويي و   اگر دسترسي به مقام قضايي وجود نداشته باشد، مرکز اطالعات مالي شوراي عالي مبارزه

است دستور توقيف وجلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشکوک را ظرف   مالي تروريسم، مجاز  تامين

 .شود  قضايي حاصل نشد، اموال، رفع توقيف مي  ساعت، دستور 29تا   کند. اگر  صادر  ساعت  29

 رئيس و   مرکز اطالعات مالي، يك موسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. داراي

بايد   رئيس، ناسي )قضايي، حقوقي و نظارت و تحليل اطالعات( است.معاون و گروه هاي کارش

 .قضايي داشته باشد  مديريت  سابقه  سال  01

  دسترسی به اطالعات گردآوری شده 8ماده : 

است و   کشف و رسيدگي به جرايم  منظور  اطالعات، صرفا به  دارد. اين هدر اين ماده به نحوه گردآوري اطالعات اشار

 .مي شود  پنج محکوم  2تعزيري درجه  متخلفين، به حبس  افشاي اطالعات، ممنوع است.

  جرم منشاء و پولشویی 9ماده : 

پولشويي از مرتکبين، مصادره مي شود و   مد و هر عوايدي حاصل از ارتکاب جرم منشاء و جرماده، مال و درآطبق اين م

 9و براي ارقام بيش تر، به حبس تعزيري درجه  2ميليارد تومان باشد، مجرم، به حبس تعزيري درجه  0اگر جمع اموال، 

 .مي شود  محکوم

 به منشأ، جرم به مربوط مقرر يها مجازات بر عالوه ييپولشو جرم ارتکاب صورت در منشأ جرم نيمرتکبهمچنين 

 جرم ارتکاب عدم صورت در ييپولشو جرم نيمرتکب. شد خواهند محکوم زين قانون نيا در شده ينيب شيپ يها مجازات

 .شوند يم محکوم ماده نيا در مقرر مجازات به صرفاً منشأ

  صدور مجوز قضایی :۱1ماده 

 موظف هيقضائ قوه و .رديپذ انجام مقررات طبق ديبا دارد يقضائ مجوز اي اقدام به ازين قانون نيا اجراء در که يامور هيکل

 .دينما يهمکار مقررات طبق است

  جرم پولشویی  : رسیدگی به ۱۱ماده 
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داير مي   پولشويي،  جرم  اين ماده، شعب دادگاه هاي عمومي در تهران و مراکز استان ها، در رابطه با رسيدگي به مطابق

مقامات، در دادگاه هاي کيفري تهران يا  شود. اگر شعبه تخصصي باشد، مانع رسيدگي نيست. رسيدگي به جرم پولشوييِ

 .مرکز استان ها صورت مي گيرد

  معاضدت قضایی:  ۱۲ماده 

 با مبارزه امر در ياطالعات و ييقضا معاضدت قانون کشورها ريسا و رانيا ياسالم يجمهور دولت نيب که يموارد در

 .گرفت خواهد صورت توافقنامه در مندرج طيشرا طبق يهمکار باشد، شده بيتصو ييپولشو

 مجازات شروع به جرم ۱۳  ماده : 

 .اسالمي است  معاونت و شرکت در جرايم، مشمول قانون مجازتمجازات شروع به جرم، 

  آیین نامه اجرایی ۱۴ماده : 

و پس از تاييد   شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم بودهاجرايي قانون، نامه مسول تنظيم 

 .هيات وزيران مي رسد  توسط رئيس قوه قضاييه، به تصويب

 نتیجه 

 ينيمع کاهش و پول يتقاضا کاهش کشور، از يرقانونيغ صورت به هيسرما فرار ،يمال يبازارها بيتخر پولشويي موجب 

 سكير شيافزا اقتصاد، يواقع بخش در يور بهره کاهش ،يخصوص بخش يورشکستگ ،يمل ناخالص ديتول ساالنه نرخ در

، مي شود. از اين درآمد نابرابر عيتوز و بهره و ارز يها نرخ روند در يثبات يب اقتصاد، يخارج بخش بيتخر ،يساز يخصوص

 گسترش همچون يتبعات و آثار. است ياجتماع و ياقتصاد مختلف يها عرصه در يفراوان يمنف تبعات و آثار يدارا رو

 . نيمجرم يمال شبکه و منابع تيتقو دولت، درآمد کاهش ،يمال يبازارها به اعتماد کاهش جامعه، سطح در ارتشا و فساد

 جرائم" با ارتباط در که ديگرد مي اعمال يمال  معامالت  از  دسته آن  مورد  در  صرفاً "ييپولشو"مفهوم  گذشته در

 تري وسيع کاربرد "ييپولشو" مفهوم امروزه اما بودند، ييمافيا فعاليتهاي اي و مخدر مواد قاچاق مانند " افتهي سازمان

 از فرار جمله از يغيرقانون فعاليتهاي از حاصل آن دارائيهاي ارزش که است يمال معامالت يتمام دربرگيرنده و داشته

 راهکارهاي ارائه لزوم ،يمال جرائم ندهيفزا يپيچيدگ با همزمانبر اين اساس و . باشد نادرست يحسابرس اي و ماليات

 .  شود مي احساس پيش از بيش سميترور و يمال جرائم با مقابله در هوشمند
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