
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور

 اصالحات و الحاقات بعدی با 91/۹1/9631مصوب 
 

اين قانون محكوم هاي مقرر در شوووود ر مرتكه بج ماازا ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسووووب م  -1ماده  

  :شودم 

اخالل در نظام پول  يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكج قله يا جعل اسكناس يا رارد كردن يا توزيع نمودن عمده  -الف

  .از داخل  ر خارج  ر امثال آن آنها اعم

هاي عموم  ر احتكار عمده ارزاق يا سووواير نمازمنديفررشووو  كالن ارزاق يا  اخالل در امر توزيع مايحتاج عموم  از طريق گران -ب

منظور ايااد انحصووار يا كمدود در ج خريد فراران تولمدا  كشوواررزي ر سوواير تولمدا  مورد نماز عامج ر امثال آنها ب ر پمشهاي مزبورنمازمندي

  .عرضج آنها

مااز تاهمزا  فن  ر مواد ارلمج در بازار آزاد يا تخلف از اخالل در نظام تولمدي كشووور از طريق سوووت اسووتماده عمده از فرر   مر  -ج

هاي مربوط در مورد آن ر يا رشووات ر ارتشووات عمده در امر تولمد يا اخذ ماوزهاي تولمدي در مواردي كج موجه اختالل در سووماسوو تعهدا  

  ا.امثال آنه تولمدي كشور شود ر

چج بج خارج كردن آن نماناامد قاچاق محسوووب ر كلمج  هاي مل  اگر يا ثرر  هرگونج اقدام  بج قصوود خارج كردن ممراف فرهن   -د

  .گرددخارج كردن از كشور در نظر گرفتج شده اس  مال موضوع قاچاق تلق  ر بج سود درل  ضدط م اموال  كج براي 

ــه آن كج موجه حمف ر ممل اموال ر يرصول رجوه كالن بج صور  قدول سپرده اشخاص حقمق  يا حقوق  تح  عنوان مضاربج ر نظا -ـ

  .اخالل در نظام اقتصادي شود مردم يا

سپردن پممان ارزي يا تأديج آن ر تقله  -و صور  از قدمل تقله در  صادرات  كشور بج هر  شكمالت  جه  اخالل در نظام  اقدام باندي ر ت

 ...گذاري كاالهاي صادرات  رقمم  در

منظور كسه درآمد ناش  از افزايش نمايندگ  ر عضوگمري در بن اه، مؤسسج، شرك  يا گرره بج تأسمس، قدول  -(11/11/1831)الحاقی  ز

 2.اعضات بج نحوي كج اعضا جديد جه  منمع ، افراد دي ري را جذب نموده ر توسعج زنامره يا شدكج انسان  تدارم يابد

                                                           
 16619به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره  82/91/1631مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  11/91/1631قانون در جلسه مورخ این  -1

 منتشر گردیده است. 82/19/1631 مورخ

 ( آن8( ماده )1و اصالح تبصره ) 1631مصوب  ( قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی كشور1نون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده )قاالحاقی به موجب  -8
 باشد:مجلس شورای اسالمی می 12/19/1622مصوب 

 ( آن 8( ماده )1و اصالح تبصره ) 1631 ( قانون مجازات اخاللگران درنظام اقتصادی كشور مصوب1قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده )
 ماده واحده 

  : شودالحاق می 1631/ 1/ 11كشور مصوب ( قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 1عنوان بند )ز( و یك تبصره به ماده )یك بند به 

مد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت منفعت، افراد منظور كسب درآتأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به  -ز
 د.ه انسانی تداوم یابزنجیره یا شبكدیگری را جذب نموده و توسعه 

 .شودست برابر قوانین قبلی رسیدگی میهایی كه قبل از تصویب این قانون تشكیل شده اپرونده - تبصره

  :گرددیل اصالح می( قانون فوق به شرح ذ8( ماده )1صره )تب

(عمده یا كالن یا فراوان نباشد، مرتكب حسب موردعالوه بررد مال به حبس از 1درمواردی كه اخالل موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده ) -1 تبصره
 .شودشش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طریق مذكوربه دست آورده محكوم می

 ویب و در تاریخقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تص

 عادل حداد غالمعلی –ئیس مجلس شورای اسالمی ر          .به تأیید شورای نگهبان رسید 82/19/1622
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2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

الذكر عالره بر ملحوظ نظر مذكور در هر يك از بندهاي فوققاض  ذيصالح براي تشخمص عمده يا كالن ر يا فراران بودن موارد  -تبصره 

تواند حسه مورد، نظر مرجع ذيربط را نمز جله ممزان خسارا  رارده ر مدالغ مورد سوت استماده ر آثار فساد دي ر مترته بر آن م  قرار دادن

 .نمايد

 .شودتشكمل شده اس  برابر قوانمن قدل  رسمدگ  م هاي  كج قدل از تصويه اين قانون پررنده -(11/11/1831)الحاقی  تبصره

چنانچج بج قصد ضربج زدن بج نظام جمهوري اسالم  ايران ر يا بج قصد مقابلج با آن ر  1هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده  -2ماده 

ساد ف  يا با علم بج شدمؤثر بودن اقدام در مقابلج با نظام مزبور چنانچج در حد ف صور  بج حدس از پنج االرض با  مرتكه بج اعدام ر در  مر اين

سال س   س  محكوم م  سال تا بم ضدط كلمج اموال  كج از طريق خالف قانون بج د صور  دادگاه بج عنوان جزاي مال  بج  شود ر در هر در 

  1.آمده باشد حكم خواهد داد

 .ضربج شالق در انظار عموم  محكوم نمايد 47تا  22تواند عالره بر جريمج مال  ر حدس، مرتكه را بج دادگاه م 

عمده يا كالن يا ( 1) گانج ماده مواردي كج اخالل موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هم  در -(11/11/1831)اصالحی   1تبصره  

برابر اموال  كج از طريق مذكور بج عالره بر رد مال بج حدس از شش ماه تا سج سال ر جزاي نقدي معادل در  فراران نداشد، مرتكه حسه مورد

 2.شوددس  آررده محكوم م 

صره   ص  يا درلت  يا  1در مواردي كج اقداما  مذكور در بندهاي ماده  -2تب صو شخاص حقوق  اعم از خ شخص يا ا اين قانون از طرف 

اي دخال  الماً ر عامداً مداشوور  ر يا شوورك  ر يا بج گونجها ر  مر آنها اناام گمرد فرد يا افرادي كج در اناام اين اقداما  ع تعارن نهادها ر يا

اين قانون منطدق باشد بج ماازا  مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد ر در  2اقدام آنها با قسم  ارل يا درم ماده اند بر حسه اينكج داشتج

اي از اناام تمام يا قسمت  از اقداما  مزبور ن ذيربط كج بج گونجبازرسان ر بطور كل  مسئول يا مسئولم اين موارد، مدير يا مديران ر بازرس يا

آگاه ساختن افراد يا مقامات  كج قادر بج جلوگمري از اين اقداما  هستند اقدام فوري ر مؤثري  جلوگمري از آن يا جمطلع شوند مكلمند در زممن

كرده يا با سكو  خود بج تحقق جرم كمك كنند معارن جرم محسوب ر خودداري اناام دهند ر كسان  كج از اناام تكلمف مقرر در اين تدصره

  .شوندحسه مورد بج ماازا  مقرر براي معارن جرم محكوم م 

صره   صالحی   8تب سال حدس ر -(13/11/99)ا سج  سال تا  سم  ارل اين ماده يك  ضوع ق شررع بج جرم مو صد مملمون  ماازا   يك

شررع بج جرم موضوع قسم  اخمر اين ماده  ريال جزاي نقدي ر ماازا  (222/222/252) دريس  ر پنااه مملمون تا( ريال 222/222/122)

ماازا   ريال جزاي نقدي ر (222/222/152) يكصوود ر پنااه مملمون تا ( ريال222/222/52) پنااه مملمون شووش ماه تا در سووال حدس ر

صره  ضوع تد شش ماه  1شررع بج جرم مو س  ر پنج مملمون سال ر نمم حدس ر تا يكاين ماده  صد مملمون تا ( ريال222/222/25) بم   يك

 3.ريال جزاي نقدي اس  (222/222/122)

                                                           
های عمومی و انقالب در رسیدگی به اتهام اخالل در در خصوص صالحیت دادگاه: )دیوان عالی كشور هیات عمومی 82/94/1623مورخ  492رأی وحدت رویه شماره  -1

 (نظام اقتصادی كشور
علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افساد ، به كلیه جرایم 1621های عمومی و انقالب مصوب  طبق بند اول ماده پنجم قانون اصالح قانون تشكیل دادگاه»

گردد و رسیدگی به جرایم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی كشور های انقالب اسالمی رسیدگی می  االرض در دادگاهفی 
ام جمهوری اسالمی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور زدن به نظ این قانون به قصد ضربه 8كه طبق ماده  نیز درصورتی

قانون  8ماده  3ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره  باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاه
م عالی كشور رأی شعبه سی و سو عمومی دیوان های عمومی صالحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت ذكر در این قسمت، دادگاهاخیرال

های عمومی و  دادرسی دادگاهآیین قانون  849این رأی بر اساس ماده . گرددباشد صحیح و قانونی تشخیص می عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته دیوان 
 .«االتباع است ها در موارد مشابه الزمعالی كشور و دادگاه انقالب در امور كیفری برای شعب دیوان

 ( آن8( ماده )1و اصالح تبصره ) 1631مصوب  ون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی كشور( قان1قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده )اصالحی به موجب  -8
 باشد.مجلس شورای اسالمی می 12/19/1622مصوب 

 هیات وزیران. 92/11/1611مصوب  نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلفتصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات اصالحی به موجب  -6
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3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

هاي  آن ر كلمج شركات ر معارنمن هر يك از جرائم مزبور عالره بر ماازا  3تا  1هاي مرتكدمن جرائم موضوع اين ماده ر تدصره -1تبصره 

 .محررمم  از هر گونج خدما  درلت  يا انمصال ابد از آنها محكوم خواهند شدمورد بج  مقرر حسه

صره   صال دائم از  يك از ماازا  همچ -5تب هاي مقرر در اين قانون قابل تعلمق ندوده ر همچنمن اعدام ر جزاهاي مال  ر محررمم  ر انم

  .باشددرلت  ر نهادها از طريق محاكم قابل تخممف يا تقلمل نم  خدما 

هاي هاي انقالب اسالم  اس  ر دادسراها ر دادگاهرسمدگ  بج كلمج جرائم مذكور در اين قانون در صالحم  دادسراها ر دادگاه -6تبصره  

  .اين قانون مكلمند فوراً ر خارج از نوب  رسمدگ  نمايند 1مورد جرائم موضوع ماده مزبور در

صره   شدن اين قانون كاز زمان الزم -7تب شديدتري از ماازا االجرا  هاي مقرر  لمج قوانمن مغاير با آن بج جز قوانمن  كج داراي ماازا  

  .باشند ملغ  اس م  در اين قانون

هزار ر سمصد ر شص  ر نج مالس  قانون فوق مشتمل بر در ماده ر هش  تدصره در جلسج علن  ررز درشندج مورخ نوزدهم آذر ماه يك

 .يمد شوراي ن هدان رسمده اس ابج ت 22/20/1330تاريخ اسالم  تصويه ر در  شوراي

 

 یمهدي كروب -يس مجلس شوراي اسالمی یر

 


