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تازه های آرا وحدت رویه 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت  رویه شماره 772ـ  1397/9/20 
هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

م��اده 442 قانون آیی��ن دادرسی کیفری که مقرر داشت��ه در تمام محکومیت های 
تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه 
محکومٌ علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به 
موض��وع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد با 

توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. 
از ای��ن رو از شم��ول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قان��ون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب  1396/7/12 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی کرمان که با این 
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 
471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع 

اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است.

رأی وحدت  رویه شماره 773 ـ  1397/9/20 
هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

هر چند صالحیت دادگاه خانواده نس��بت ب��ه دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و 
در رأی وحدت رویه شماره 769� 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور بر این 
امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
س��ال 1394 ک��ه از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمای��ت خانواده است، پاره ای 
از دع��اوی خانوادگ��ی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مش��مول ماده 
29 قان��ون حمایت خانواده نباشد در صالحیت آن شورا ق��رار گرفته و ماده 27 همان 
قانون نیز علی االطالق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حس��ب مورد دادگاه 
عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی 
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تازه های آرا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی 
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و شش��م دیوان 
عالی کش��ور که با این نظر انطب��اق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تش��خیص 

می شود. 
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مش��ابه 
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع 

است.

ـ1398/1/20  رأی وحدت  رویه شماره 774
هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
1394/4/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به 
تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده 
است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور کاًل بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون 
و سپ��س، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه ف��رار از دین داللت دارند که در این صورت 
موض��وع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی 
بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور رأی 
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت 
قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانس��ته است در حدی که با این نظر 

انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. 
این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای 

کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی الزم االتباع است.

ضمائم  
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قانون اصالح قانون صدور چک

مـاده1ـ مت��ن زیر به عنوان ی��ک تبصره  به ماده )1( قان��ون صدور چک مصوب 
1355/4/16 با اصالحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره � قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به  چک هایی که به 
شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر می شوند نیز الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف 
است ظرف مدت یک سال پس از الزم االجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص 
چک های الکترونیکی )داده پیام( را انجام داده و دستورالعمل های الزم را صادر نماید.

ماده2ـ ماده )4( قانون به شرح زیر اصالح می گردد:
 ماده4ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده )3( پرداخت نگردد، بانک 
مکل��ف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه 
یکپارچ��ه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای 
که مش��خصات چک و هویت و نش��انی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت 
یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تس��لیم نماید. 
به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی 

ترتیب اثر داده نمی شود.
در ب��رگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امض��ای صادرکننده با نمونه امضای 
موجود در بانک ) در حدود عرف بانکداری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است 
به منظور اطالع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب 
حس��اب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و 

نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

تازه های قوانین و مقررات 
کاربـــــــردی
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ماده3ـ ماده )5( قانون به شرح زیر اصالح می گردد:
ماده5 ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ 
چ��ک باش��د، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حس��اب را به 
دارن��ده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پش��ت چک، آن را به بانک 
تس��لیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک 
را در سامان��ه یکپارچ��ه بانک مرکزی وارد نماید و با دریاف��ت کد رهگیری و درج آن در 
گواهینامه ای با مش��خصات مذک��ور در ماده قبل، آن را به متقاض��ی تحویل دهد. به 

گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه 
بانک در این مورد برای دارنده چک، جانش��ین اصل چک می شود. در مورد این ماده 
نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده4ـ متن زیر به عنوان ماده )5( مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده5 مکرـر بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه 
یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اطالع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری حس��ب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،  اقدامات زیر را نسبت به 

صاحب حساب اعمال نمایند:
الف � عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب � مس��دود کردن وجوه کلیه حس��ابها و کارتهای بانک��ی و هر مبلغ متعلق به 
صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ 

چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛
ج � عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د � عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصـره1ـ چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( 
در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی 
موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تش��خیص شورای 
تأمی��ن استان موارد مذکور به مدت یک سال ب��ه حالت تعلیق درمی آید. 
آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید 
و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از الزم االجراء 
شدن این قانون به پیش��نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
ضمائم  



176

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شــماره 18- بـهـــار 1398

مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصـره2ـ در صورتی که چ��ک به وکالت یا نمایندگ��ی از طرف صاحب 
حس��اب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این 
ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. 
مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل 
صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام 
صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده 

باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصـره3ـ در ه��ر یک از موارد زی��ر، بانک مکلف است مرات��ب را در سامانه 
یکپارچ��ه بانک مرکزی اعالم کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر 

شود:
الف � واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محاٌل علیه و ارائه 
درخواست مس��دودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مس��دود 
کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، 
ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینان بخش و قابل استناد 

به اطالع دارنده چک برساند.
ب � ارائه الشه چک به بانک محالٌ علیه؛

ج � ارائ��ه رضایتنامه رسمی )تنظیم شده در دفات��ر اسناد رسمی( از دارنده 
چک یا نامه رسم��ی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده 

چک؛
د � ارائ��ه نام��ه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی ص��الح مبنی بر اتمام 

عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه  � ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و � سپ��ری شدن مدت س��ه سال از تاریخ ص��دور گواهینامه عدم پرداخت 
مش��روط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیف��ری در خصوص چک توسط 

دارنده.
تبصـره4ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخ��ت به دلیل دستور عدم 
پرداخت طبق ماده )14( این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب 

نخواهد شد.
تبصره5ـ  بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی 
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خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به 
اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده5 ـ ماده )6( قانون به شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده6 ـ بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مش��تریان خود، صرفاً از طریق 
سامان��ه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. 
این سامانه پس از اطمینان از صحت مش��خصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حس��ب مورد نس��بت به 
دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )5( »قانون تس��هیل 
اعطای تس��هیالت و کاهش هزینه های طرح و تس��ریع در اج��رای طرح های تولیدی 
و افزای��ش منابع مالی و کارای��ی بانک ها مصوب 1386/4/5« ی��ا رتبه بندی اعتباری 
از مؤسس��ات موضوع بند )21( م��اده )1( »قانون بازار اوراق به��ادار جمهوری اسالمی 
ای��ران مصوب 1384/9/1« اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز 
متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. 
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که 
تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این 
ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در 
برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک 
سال پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب 

شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصـره1ـ بانک ها و سایر اشخاصی که طب��ق قوانین یا مقررات مربوط، 
اطالعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را در اختیار مؤسسات 

مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل می باشند.
تبصـره2ـ به منظ��ور کاهش تقاضا برای دریافت دست��ه چک و رفع نیاز 
اشخاص به اب��زار پرداخت وعدهدار، بانک مرک��زی مکلف است ظرف مدت 
یکس��ال پ��س از الزم االجراء شدن این قانون، ضواب��ط و زیرساخت خدمات 
برداشت مس��تقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک 
ندارن��د، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون 
نی��از به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتب��اری و استفاده از دسته چک ، امکان 
برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت 
ع��دم موجودی کاف��ی برای پرداخت چک موردی، صاحب حس��اب تا زمان 

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
ضمائم  
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پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده)5( مکرر این 
قان��ون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده 

از چک موردی می باشد.
تبصـره3ـ هر شخص که ب��ا توسل به شیوه ه��ای متقلبانه مبادرت به 
دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا 
دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته 
چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی 
درج��ه پنج قانون مجازات اسالمی محک��وم می شود و در صورتی که عمل 
ارتکاب��ی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب 

به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده6ـ  عبارت »مس��ئولین شعب هر بانکی ک��ه به تکلیف فوق عمل ننمایند، 
حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های 
مق��رر در ماده)9( قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات 

اداری محکوم خواهند شد« از ماده )21( قانون حذف می گردد.
ماده7ـ تبصره )1( ماده )21( به شرح زیر اصالح می گردد:

تبصـره1ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمی��ع اطالعات گواهینامه های 
ع��دم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چ��ک در سامانه یکپارچه خود، 
امک��ان دسترسی برخط بانکها و مؤسس��ات اعتباری را ب��ه سوابق صدور و 
پرداخ��ت چک و همچنی��ن امکان استعالم گواهینامه ه��ای عدم پرداخت 
را ب��رای مراجع قضائ��ی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدال��ت ایجاد نماید. 
ق��وه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام 
ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوٌم به و همچنین آرای قطعی صادرشده 
درباره چک های برگش��تی و دعاوی مطروح��ه طبق ماده)14( این قانون به 
همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت 

های مالی فراهم نماید.
مـاده8ـ  مت��ن زیر و تبصره ه��ای آن به عنوان ماده )21( مک��رر به قانون الحاق 

می شود:
مـاده21 مکرـر بانک مرکزی مکلف است ظرف م��دت دوسال پس از الزم االجراء 
شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوٌم به یا دارای چک 
برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد 
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و استف��اده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم آخرین وضعیت 
صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگش��تی در سه سال اخیر و 
میزان تعهدات چک های تس��ویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را 
دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم 
ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط 
صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، 
ب��ا ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ 
چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصـره1ـ در م��ورد چک هایی که پس از گذشت دو س��ال از الزم االجراء 
شدن این قانون صادر می شوند، تس��ویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک 
)چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک 
بر اساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت 
آنها در سامانه صیاد ثبت نش��ده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها 
مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پش��ت 
نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد 
جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل 

از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره2ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکس��ته، معسر از 
پرداخت محکوٌمبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا 
نمایندگی از طرف صاحب حس��اب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام 

می کنند نیز مجری است.
ماده9ـ متن زیر جایگزین ماده )23( قانون می گردد:

مـاده23ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه ع��دم پرداخت، از دادگاه صالح 
صدور اجرائیه نس��بت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را 
درخواس��ت نمای��د. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حس��ب مورد علیه 

صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف � در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب � در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی 
است؛

ج � گواهینام��ه عدم پرداخت به دلیل دستور ع��دم پرداخت طبق ماده )14( این 
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قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادرکنن��ده مکلف است ظ��رف مدت ده روز از تاریخ اب��الغ اجرائیه، بدهی خود را 
بپ��ردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام 
دادگستری، اجرائیه را طبق »قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1394/3/23« 

به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مش��روط یا بابت تضمین بودن 
چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع 
قضائی اقامه کند، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی 
ک��ه مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند ی��ا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد 
ش��ود که در این صورت با أخذ تأمی��ن مناسب، قرار توقف  عملیات اجرائی صادر می 
نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده 
ی��ا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک ب��وده و مرجع قضائی دالیل ارائه شده را 
قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی 

مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 10ـ متن زیر به عنوان ماده )24( به قانون الحاق می شود:

مـاده24ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها 
یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط 
حس��ب مورد با توجه ب��ه شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مج��ازات های مقرر در 
م��اده)9( »قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7« محکوم می شوند که 

رسیدگی به این تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.
ماده11ـ م��واد )4(، )5(، )6( و )23( »قانون صدور چک مصوب 1355/4/16« لغو 

میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان 
م��اه یک ه��زار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالم��ی تصویب شد و در تاریخ 

1397/8/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
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قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی 

ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده )1( قانون مبارزه با پولش��ویی مصوب 1386/11/2 
می شود:

»ماده1� اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف � جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده )2( قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392/2/1 جرم محس��وب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب � مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مش��روع یا 
غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبّین حق اعم از 

کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ � مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ 
به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریس��م حاصل 
می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده 

است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت � اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد )5( و )6( این قانون.

ث � مشاغل غیرمالی: مش��اغلی که شاغلین آن معامالت زیادی را به صورت نقدی 
انجام داده و از نظر پولش��ویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان 
مس��کن یا خ��ودرو، طالفروش��ان، صرافان، فروشندگ��ان خودرو، فرش ه��ای قیمتی، 

فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.
ج � خدم��ات پایه: خدمات��ی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و الزمه ارائه 
سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ 

خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
چ � معام��الت و عملیات مش��کوک: معامالت و عملیات مش��کوک شامل هر نوع 
معامله،  دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که 

براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1� معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد 

انتظار وی باشد.
2� کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از 
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آنکه معامله یا عملیاتمالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3� معامالت یا عملیاتمالی که به هر ترتیب مش��خص شود صوری یا ظاهری بوده 

و مالک شخص دیگری است.
4� معام��الت یا عملیاتمالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر 
چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از 

انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.«
ماده2ـ ماده )2( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

»ماده2� پولشویی عبارت است از:
الف � تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم 

به منشأ مجرمانه آن.
ب � تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه 
آن با علم به اینکه به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا 
کمک به مرتکب جرم منش��أ به نحوی که وی مش��مول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن 

جرم نشود.
پ �      پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت 

عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل  شده باشد.
تبصره1ـ هرگاه ظ��ن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل 
اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل 
آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات 
صح��ت آنها برعهده متصرف اس��ت. منظور از علم در این تبصره و تبصره 
)3( همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده 

است.
تبصره2ـ داراشدن اموال موض��وع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته 
می باش��د. عالوه بر این چنانچ��ه ارزش اموال مزبور بی��ش از ده میلیارد 
)10.000.000.000( ری��ال برای س��ال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس 
نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه 
مطاب��ق قوانین و مق��ررات الزم است. عدم تقدیم اسن��اد مثبته که قابل 
راستی آزمای��ی باش��د به حکم دادگاه مس��توجب جزای نق��دی به میزان 
یک چه��ارم ارزش آن اموال خواهد بود، در ای��ن صورت اصل مال موضوع 
قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی 
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اثبات شود دارا شدن مش��روع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت 
ضبط می شود.

تبصره3ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامش��روع 
وجود داشته باشد در حکم مال نامش��روع محس��وب و مرتکب درصورتی که 
مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در 
هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات 

شود.«
ماده3ـ متن زیر جایگزین ماده )3( قانون می شود:

» ماده3� عوای��د حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده 

باشد.
تبصره1ـ جرم منش��أ موضوع این ماده اعم اس��ت از اینکه در داخل یا در 
خارج از کش��ور واقع شده باشد مش��روط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از 

کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره2ـ کلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم پولش��ویی وسیله ارتکاب 
ج��رم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای 
استعم��ال اختصاص یافت��ه و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به 
دس��ت آید در صورت اح��راز اطالع مالک از قص��د مجرمانه مرتکب توقیف 
می ش��ود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات 

ماده )147( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392/12/4 خواهد بود.«
ماده4ـ متن زیر جایگزین ماده )4( قانون می شود:

»ماده 4� به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین 
مالی تروریس��م، شورای عالی مقابله و پیش��گیری از جرائم پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطالعات کشور، دادگستری و امور 
خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کش��ور یا نماینده وی، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطالعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به 
پیشنهاد کمیس��یون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و 

تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
ضمائم  
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1� تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
2� تهیه و پیش��نهاد آیین نامه های الزم درخصوص اج��رای قانون برای تصویب به 

هیأت وزیران.
3� هماهنگ کردن دستگاه ه��ای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش 
 و تحلی��ل اخب��ار، اسناد، مدارک، اطالع��ات و گزارش های واصل��ه، تهیه سامانه های 
هوشمند و شناسایی معامالت مش��کوک و گزارش به مراج��ع ذی ربط جهت انجام 

اقدامات الزم.
تبصره1 ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2ـ  ساختار و تش��کیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن 
با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصـره3 ـ کلیه آیین نامه های اجرائی ش��ورای فوق الذکر پس از تصویب 
هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده 
)14( این قانون الزم االجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع 
اداری و قضائی حس��ب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا 

محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.«
ماده5 ـ متن زیر جایگزین ماده )5( قانون می شود:

»ماده5 � کلیه صاحبان مش��اغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین 
اشخاص حقیق��ی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ها، 
مؤسس��ات مالی و اعتب��اری، بیمه ها، بیم��ه مرکزی، صندوق های قرض الحس��نه، 
بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی 
غیردولتی، تعاونی ه��ای اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه )ب��ورس های اوراق بهادار( 
و سای��ر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرک��ت های سرمایه گذاری و 
همچنین مؤسس��اتی که شمول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر ن��ام می باشد از قبیل 
شرک��ت مل��ی نفت ایران، سازمان گس��ترش و نوس��ازی ایران و غی��ر آنها، مکلفند 
آیین نامه ه��ای اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قان��ون و قانون مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم  را اجراء کنند.«
ماده6 ـ متن زیر جایگزین ماده )6( قانون می شود:

»م��اده6 � کلیه اشخ��اص موضوع ماده )5( این قان��ون، از جمله گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کش��ور، سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور، دفاتر 
اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری 
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و بازرس��ان قانونی مکلفند اطالع��ات مورد نیاز در اجرای این قان��ون را طبق مصوبات 
هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند.«

ماده7ـ متن زیر جایگزین ماده )7( قانون می شود:
»ماده7� اشخاص، نهادها و دستگاه های مش��مول این قانون )موضوع مواد 5 و 6( 

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
ال��ف � اح��راز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقع��ی و در صورت اقدام توسط 

نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصـرهـ  مقررات ای��ن بند نافی ضرورت احراز هوی��ت به موجب قوانین و 

مقررات دیگر نیست.
ب � ارائه اطالعات، گزارش ها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب 

قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ � ارائ��ه گزارش معامالت یا عملی��ات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب 
شورا یا معامالت و عملیات مش��کوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و 

مانند آنها به مرکز اطالعات مالی.
تبصرهـ  معامالت و عملیات مش��کوک شامل ه��ر نوع معامله، دریافت یا 
پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس 
اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف 

ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
1� معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش 

از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2� کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واق�ع از سوی م�راجعان قبل یا 
بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی ص�ورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات 

پایه.
3� معام��الت یا عملی��ات مالی که به هر ترتیب مش��خص شود صوری یا 

ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4� معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق 
پرخطر )از نظر پولش��ویی( واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا 

مشخص می شود.
5 � معام��الت یا عملی��ات مالی بیش از سقف مق��رر در آیین نامه اجرائی. 
هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف 

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
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داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نس��بت به فس��خ قرارداد اقدام 
نمایند.

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

تبصـرهـ  این بند ناقض سایر قوانی��ن که نگهداری اسناد را بیش از مدت 
یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث � تدوی��ن معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت 
مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

تبصره ـ ه��ر یک از مدیران و کارکنان دستگاهه��ای اجرائی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کش��وری مص��وب1386/7/8 عالماً و عامداً و به 
قصد تس��هیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از 
بنده��ای فوق به استثنای بند »ث« خودداری نماید عالوه بر انفصال موقت 
درج��ه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم 
انج��ام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باش��د مرتکب به انفصال موقت درجه 
هفت محک��وم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی 
و بخش های غیردولت��ی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به 

استثنای بند »ث«، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
ماده8 ـ ماده زیر به عنوان ماده )7 مکرر( به قانون الحاق می شود:

» ماده7 مکرر � به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، 
سیاست ه��ا و تصمیمات شورا، »مرکز اطالعات مالی« ب��ا ساختار و ترکیب مندرج در 
تبص��ره )2( ای��ن ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و 

دارایی تشکیل می شود:
ال��ف � دریافت، گردآوری، نگه��داری، تجزیه و تحلیل و ارزیاب��ی 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.
ب � وزارت اطالع��ات، نی��روی انتظامی جمهوری اسالمی ای��ران، گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کش��ور، 
بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کش��ور، سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور، 
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سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعالمات مرکز 
در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی 

را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. 
همچنین، اطالعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده )117(قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب1395/12/14 

در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
تبصـرهـ  واگذاری اطالع��ات امنیتی طبقه بندی شده بع��د از طی مراحل 

رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.
پ � بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مش��روعیت دارایی ها و عملیات مش��کوک 
اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صالح قضائی برای رسیدگی 
در م��واردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار 

است.
ت � جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مش��کوک به پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره )1( این ماده.

ث � ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
در قالب ابالغ اصول راهنما.

ج � تدوی��ن آیی��ن نامه های مربوط ب��ه روشها و مصادیق گ��زارش معامالت مالی 
مش��کوک و اعمال موضوع ای��ن قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م جهت 

تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.
چ � تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 
شیوه ه��ای مت��داول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیش��گیری از آن، از طریق 

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح � همک��اری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های 

مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ � تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای 

مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د � همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مش��ابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع 

منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضواب��ط و نحوه همکاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف های 

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
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تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی 
امنیت ملی می رسد.

ذ � انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره1ـ توقی��ف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مش��کوک به 
جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط 
ب��ه اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صالح است؛ مگ��ر در موارد فوری که به 
مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطالعات مالی می تواند 
دست��ور توقی��ف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مش��کوک را حداکثر تا 
بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس 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 صادر نشود، رفع توقیف می شود.
تبصره2ـ مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی 
و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد الزم معاون و گروه های 
کارشناس��ی از قبیل کارگروه حقوقی قضائ��ی، پیگیری و نظارت، تحلیل و 
بررس��ی اطالعات مالی می باشد. رئی��س مرکز از میان افراد دارای حداقل ده 
سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم 
اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال 
و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تش��کیالت این مرکز در چهارچوب این 
قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.
ع��الوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای 

این شرایط باشند:
1� وثاقت و حسن شهرت

2� توانایی انجام وظایف
3� نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

4� سالمت مالی، اخالقی و امنیتی
5 � تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و 

عملی به والیت فقیه 
شرای��ط مقرر در بندهای)1(، )4( و )5( از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه استعالم می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین 
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پ��س از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس 
مرک��ز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین 
می شون��د. کلیه دستگاههای اجرائی از ق��وای سه گانه و نیروهای نظامی و 
انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطالعات مالی و با تصویب شورا 
نس��بت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از اف��راد مجرب و با سابقه 
آن نهاد انتخاب می شوند همک��اری الزم را داشته باشند. همکاری نیروهای 

نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره3ـ عالوه ب��ر ضابطین عام، وزارت اطالع��ات و سازمان اطالعات سپاه 
در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م ضابط دادگستری 

می باشند.
تبصره4ـ نحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به   موجب 
دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی 

امنیت ملی می رسد.«
ماده9 ـ متن زیر جایگزین ماده )8( قانون می شود:

»ماده8 � اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف 
و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطالعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع 
خود یا دیگری به  طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص 
مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم 

خواهد شد.«
ماده10ـ متن زیر جایگزین ماده)9( قانون می شود:

»ماده9� اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منش��أ و جرم پولش��ویی 
)و اگ��ر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مرتکبین جرم پولش��ویی مصادره می شود و 
همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد )10.000.000.000(ریال 
باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در 
ه��ر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد 

پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند .
تبصره1 ـ چنانچه عوای��د حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر 
یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن 

از اموال مرتکب ضبط می شود.

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
ضمائم  
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تبصـره2 ـ صدور و اج��رای حکم ضبط دارایی و مناف��ع حاصل از آن در 
صورتی است که متهم به لحاظ جرم منش��أ، مشمول این حکم قرار نگرفته 

باشد.
تبصره3ـ  مرتکبین جرم منش��أ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر 
مجازات های مقرر مربوط به جرم منش��أ، به مجازات های پیش بینی شده در 
این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم 

ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره4ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، 

موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصـره5ـ  در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولش��ویی شوند 
عالوه ب��ر مجازات های مقرر در ماده )20( قان��ون مجازات اسالمی به جزای 
نق��دی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولش��ویی واقع 

گردیده محکوم می شوند.
تبصـره6 ـ چنانچه این ام��وال متعلق به غیر باش��د و در دادگاه صالحه 
مش��خص شود که بدون اطالع مالک استفاده ش��ده یا اینکه مالک رضایت 
نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعالم نموده یا اینکه امکان اعالم نداشته 

است به مالک آن مسترد می شود.«
ماده11ـ متن زیر جایگزین ماده )11( قانون می شود:

»ماده11 � شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها 
ب��ه  امر رسیدگی به جرم پولش��ویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن 

شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تبصرهـ  در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد )307( 
و )308( قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منش��أ، شخصی غیر از 
مقامات مذکور باشد، به جرم پولش��ویی حسب مورد در دادگاه های کیفری 

تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.«
ماده12ـ متن زیر به عنوان ماده )13( به قانون الحاق می شود:

»ماده13ـ مج��ازات شروع به جرم، معاونت و شرک��ت در جرائم موضوع این قانون 
و مقررات راجع به تش��دید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی 

است.«
ماده13ـ متن زیر به عنوان ماده )14( به قانون الحاق می شود:
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»ماده14� آیین  نام��ه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 
این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.«
قانون فوق مش��تمل بر سیزده ماده  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ1397/7/3 
مجل��س ش��ورای اسالمی تصویب و درتاری��خ1397/10/15 از سوی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با تأیید ماده )5( و اصالح بند »الف« ماده )1(، بند »پ« ماده )2(، بند 
»ب« ماده )8( و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصالح بند »د« و تبصره )4( 

بند »ذ« ماده )8( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

تازه های  قوانین و مقررات کاربردی
ضمائم  
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جدول کامل هزینه های دادرسی و خدمات قضایی 
در سال 1398  ۱۳۹۸ سال در قضایی خدمات و دادرسی هایهزینه کامل جدول

 

 )ریال) تعرفه نرخ جزء عنوان

 اختالف حل هایهیأت و هادادگاه اجرائیه برگ و اظهارنامه و دادخواست اوراق بهای
 برگ هر برای کار قانون موضوع

20.000 

 مجازات یا و سحب روز یک و نود از کمتر مجازات حداکثر قوانین در که مورد هر در
 باشد حبس جایگزین مجازات یا رانندگی تخلفات موضوع تعزیری

 3.300.000 از
 33.000.000 تا

 مجازات یا و یکسال آن حداکثر و حبس روز یک و نود از کمتر مجازات حداقل گاه هر
 شود واقع حکم مورد نقدی جزای دادگاه اختیار به و باشد حبس جایگزین

 3.300.000 از
 33.000.000 تا

 قضایی حوزه رئیس یا دادستان تشخیص به مالی ناتوان افراد) کیفری شکایت تقدیم
 (هستند معاف هزینه این پرداخت از 

100.000  

  300.000 قضات انتظامی دادسرای به شکایت تقدیم
  300.000 مورد هر برای دادگستری توسط مترجم امضای گواهی هزینه
  300.000 دادگستری رسمی مترجم توسط دهش ترجمه اوراق پلمپ هزینه

  300.000 مورد هر در ترجمه صحت گواهی پلمپ هزینه
  300.000 مورد هر در اصل با تصویر و رونوشت مطابقت هزینه

 سال هر در آن تمدید و دادگستری وابستگان اشتغال پروانه هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 8.000.000   (1) پایه وکالت پروانه

  و وکالت کارآموزان رسمی، کارشناس رسمی، مترجم پروانه
 مورد هر در استان مرکز مقیم کارگشایی

5.000.000 

 850.000 هاشهرستان سایر در کارگشایی و وکالت کارآموزان پروانه
 600.000 اختیاری وکالت پروانه

 200.000 دیوان شعب :اداری عدالت دیوان به دادخواست تقدیم
 400.000 تجدیدنظر شعب :اداری عدالت دیوان به دادخواست تقدیم

 تأمین و دلیل تأمین درخواست غیرمالی، دعاوی در دادرسی هزینه
 دعوی نوع به بسته قضائی مراجع کلیه در خواسته

 طبق 1.800.000 تا 400.000 از
  قضاییه قوه رئیس بخشنامه

 

 ۱۳۹۸ سال در قضایی خدمات و دادرسی هایهزینه کامل جدول

 

 )ریال) تعرفه نرخ جزء عنوان

 اختالف حل هایهیأت و هادادگاه اجرائیه برگ و اظهارنامه و دادخواست اوراق بهای
 برگ هر برای کار قانون موضوع

20.000 

 مجازات یا و سحب روز یک و نود از کمتر مجازات حداکثر قوانین در که مورد هر در
 باشد حبس جایگزین مجازات یا رانندگی تخلفات موضوع تعزیری

 3.300.000 از
 33.000.000 تا

 مجازات یا و یکسال آن حداکثر و حبس روز یک و نود از کمتر مجازات حداقل گاه هر
 شود واقع حکم مورد نقدی جزای دادگاه اختیار به و باشد حبس جایگزین

 3.300.000 از
 33.000.000 تا

 قضایی حوزه رئیس یا دادستان تشخیص به مالی ناتوان افراد) کیفری شکایت تقدیم
 (هستند معاف هزینه این پرداخت از 

100.000  

  300.000 قضات انتظامی دادسرای به شکایت تقدیم
  300.000 مورد هر برای دادگستری توسط مترجم امضای گواهی هزینه
  300.000 دادگستری رسمی مترجم توسط دهش ترجمه اوراق پلمپ هزینه

  300.000 مورد هر در ترجمه صحت گواهی پلمپ هزینه
  300.000 مورد هر در اصل با تصویر و رونوشت مطابقت هزینه

 سال هر در آن تمدید و دادگستری وابستگان اشتغال پروانه هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 8.000.000   (1) پایه وکالت پروانه

  و وکالت کارآموزان رسمی، کارشناس رسمی، مترجم پروانه
 مورد هر در استان مرکز مقیم کارگشایی

5.000.000 

 850.000 هاشهرستان سایر در کارگشایی و وکالت کارآموزان پروانه
 600.000 اختیاری وکالت پروانه

 200.000 دیوان شعب :اداری عدالت دیوان به دادخواست تقدیم
 400.000 تجدیدنظر شعب :اداری عدالت دیوان به دادخواست تقدیم

 تأمین و دلیل تأمین درخواست غیرمالی، دعاوی در دادرسی هزینه
 دعوی نوع به بسته قضائی مراجع کلیه در خواسته

 طبق 1.800.000 تا 400.000 از
  قضاییه قوه رئیس بخشنامه

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری
 و تمدید آن در هر سال
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 دولت درآمدهای از برخی وصول ونقان (۳ )ماده (۱۲ )بند موضوع دادرسی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 خواسته ارزش درصد نیم و دو  ریال میلیون دویست مبلغ تا بدوی مرحله در
  خواسته ارزش درصد نیم و سه ریال میلیون دویست از بیش بدوی مرحله در

  خواسته ارزش درصد نیم و چهار تجدیدنظر مرحله در

 خواسته ارزش درصد نیم و پنج  خواهیفرجام مرحله در
 موقع در مالی دعاوی در خواسته قیمت که صورتی در دادرسی هزینه

 نباشد مشخص دادخواست تقدیم
1.500.000 

 300.000 قضائی مراجع کلیه در احکام موقت اجرای هزینه
 در تجدیدنظر قابل قرارهای از تجدیدنظر درخواست و اعتراض هزینه

 کشور عالی اندیو و دادگاه
300.000 

 اداری عدالت دیوان و هادادگاه دفاتر در آنها اصل با اوراق تطبیق هزینه

 قضائی مراجع سایر و 
  15.000 

  50.000 قضائی مراجع دفاتر از گواهی صدور هزینه
 100.000 مورد هر در نامه واخواست و اظهارنامه ابالغ هزینه

  

 بالمحل چک صادرکننده یهعل کیفری شکایت به رسیدگی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 60.000  ریال( 1.000.000) میلیون یک مبلغ تا
  300.000 ریال( 10.000.000) میلیون ده تا مازاد به نسبت

 400.000 ریال( 100.000.000) میلیون یکصد تا مازاد به نسبت
 زاره در یک  ریال( 100.000.000) میلیون یکصد بر مازاد

  

 

 

  موارد سایر

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان

هزینه دادرسی موضوع بند )12( ماده )3( 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه 
صادرکننده چک بالمحل

 دولت درآمدهای از برخی وصول ونقان (۳ )ماده (۱۲ )بند موضوع دادرسی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 خواسته ارزش درصد نیم و دو  ریال میلیون دویست مبلغ تا بدوی مرحله در
  خواسته ارزش درصد نیم و سه ریال میلیون دویست از بیش بدوی مرحله در

  خواسته ارزش درصد نیم و چهار تجدیدنظر مرحله در

 خواسته ارزش درصد نیم و پنج  خواهیفرجام مرحله در
 موقع در مالی دعاوی در خواسته قیمت که صورتی در دادرسی هزینه

 نباشد مشخص دادخواست تقدیم
1.500.000 

 300.000 قضائی مراجع کلیه در احکام موقت اجرای هزینه
 در تجدیدنظر قابل قرارهای از تجدیدنظر درخواست و اعتراض هزینه

 کشور عالی اندیو و دادگاه
300.000 

 اداری عدالت دیوان و هادادگاه دفاتر در آنها اصل با اوراق تطبیق هزینه

 قضائی مراجع سایر و 
  15.000 

  50.000 قضائی مراجع دفاتر از گواهی صدور هزینه
 100.000 مورد هر در نامه واخواست و اظهارنامه ابالغ هزینه

  

 بالمحل چک صادرکننده یهعل کیفری شکایت به رسیدگی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 60.000  ریال( 1.000.000) میلیون یک مبلغ تا
  300.000 ریال( 10.000.000) میلیون ده تا مازاد به نسبت

 400.000 ریال( 100.000.000) میلیون یکصد تا مازاد به نسبت
 زاره در یک  ریال( 100.000.000) میلیون یکصد بر مازاد

  

 

 

  موارد سایر

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان

هزینه های دادرسی و خدمات قضائی
ضمائم  
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ســــایر مــــــوارد

 دولت درآمدهای از برخی وصول ونقان (۳ )ماده (۱۲ )بند موضوع دادرسی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 خواسته ارزش درصد نیم و دو  ریال میلیون دویست مبلغ تا بدوی مرحله در
  خواسته ارزش درصد نیم و سه ریال میلیون دویست از بیش بدوی مرحله در

  خواسته ارزش درصد نیم و چهار تجدیدنظر مرحله در

 خواسته ارزش درصد نیم و پنج  خواهیفرجام مرحله در
 موقع در مالی دعاوی در خواسته قیمت که صورتی در دادرسی هزینه

 نباشد مشخص دادخواست تقدیم
1.500.000 

 300.000 قضائی مراجع کلیه در احکام موقت اجرای هزینه
 در تجدیدنظر قابل قرارهای از تجدیدنظر درخواست و اعتراض هزینه

 کشور عالی اندیو و دادگاه
300.000 

 اداری عدالت دیوان و هادادگاه دفاتر در آنها اصل با اوراق تطبیق هزینه

 قضائی مراجع سایر و 
  15.000 

  50.000 قضائی مراجع دفاتر از گواهی صدور هزینه
 100.000 مورد هر در نامه واخواست و اظهارنامه ابالغ هزینه

  

 بالمحل چک صادرکننده یهعل کیفری شکایت به رسیدگی هزینه

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان
 60.000  ریال( 1.000.000) میلیون یک مبلغ تا
  300.000 ریال( 10.000.000) میلیون ده تا مازاد به نسبت

 400.000 ریال( 100.000.000) میلیون یکصد تا مازاد به نسبت
 زاره در یک  ریال( 100.000.000) میلیون یکصد بر مازاد

  

 

 

  موارد سایر

 )ریال)  تعرفه نرخ جزء عنوان

  200.000 اول نسخه -کیفری سوءپیشینه عدم گواهی صدور هزینه
 150.000 بعدی هاینسخه -کیفری سوءپیشینه عدم گواهی صدور هزینه

 300.000 کیفری احکام از تجدیدنظر مرحله در دادرسی هزینه
 آن به محکوم که احکامی و غیرمالی دعاوی احکام اجرای هزینه
 غیردادگستری مراجع تصمیمات و آرا اجرای هزینه و نشده تقویم

 ریال 1.800.000 تا ریال400.000 از
  قضاییه قوه یسئر بخشنامه طبق

 کیفری دادرسیآیین قانون 477 ماده اجرای درخواست هزینه

 4/12/13۹2 مصوب 
300.000 

  200.000 مدنی احکام اجرای به ثالث شخص اعتراض
  200.000 دادسرا اعتراض قابل قرارهای به اعتراض هزینه

 50.000  پرونده اوراق از تصویر درخواست هزینه
 500.000 کشور عالی دیوان در کیفری اعادهدادرسی هزینه

  کیفری دادرسیآیین قانون 230 ماده اجرای از حاصل درآمد
 4/12/13۹2 مصوب

 مربوطه قانون ماده مطابق 

  

  

 

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور


