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 پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
 

 فاطمه فلاح نژاد

 
 fallahnejad.fateme@yahoo.com علمی دانشگاه پیام نور دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،عضو هیات

 

 چکیده
که این پدیده یکی از معضلات اساسی در اغلب نظام های حقوقی و اقتصادی است این ی و اقتصادی تلقی می شود.با وجودپولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور حقوق

در حد صفر است.فقدان شناخت و عدم اگاهی فقط به توده مردم محدود نمیشود بلکه بساری از متاسفانه شناخت اکثر مردم نسبت به ان بسیار اتدک و تقریبا 

ه تنها برای پولشویی نخواص نیز هیچ گونه اشنایی به این پدیده ندارند.رواج پولشویی موجب اشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان یافته و تروریسم می شوئد.

رهای قانونی برای مبارزه قانون مند با ان به این پدیده و عدم تمهید سازوکا منفی فراوانی به دنبال دارد بلکه بی توجهی نسبتاقتصاد ملی عوارض و پیامدهای 

د در ان قانونی مبارزه با این پدیده مجرمانه را تصویب کرده مصادیقواکنش جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت.بر همین مبنا امروزه اکثر کشورهای جهان نیز 

د وقانون مبارزه با پولشویی تصویب و لازم الاجرا شد. سعی ما بر این است در تحقیق حاضربا توجه به اسناد بین المللی که در این زمینه وج 68کشور ما نیز در سال 

 ار داده و نقاط قوت یا ضعف ان را مورد تحلیل قرار دهیمدارد و راههکارهای مبارزه با این پدیده که بدان اشاره شده با قانون کشور ایران مورد تطبیق و مقایسه قر

 قانون جزای ایران.المللی، اسناد بینتطهیر پول ، ، کلید واژه: پولشوئی

 

 مقدمه
باشد. شستشوی عواید ناشی از جرم که موضوع اصلی پولشوئی می پولشوئی یکی از معضلات اساسی در اغلب نظامهای حقوقی و اقتصادی کشورها می

لذا د. فرباشد موجب تقویت قدرت اقتصادی و توان مالی جنایتکاران شده و در نتیجه آنها را برای ارتکاب جرائم بعدی و آتی تهییج و تجهیز خواهد ک

تواند در کشف جنایات اصلی و شناسایی و توقیف مجرمین را غیر ممکن یا حداقل چنانچه عملیات پولشوئی بطور موفقیت آمیز انجام شود این امر می

رع بر آن است ضبا مشکل مواجه کنند و زمینه ارتکاب جرائم بعدی را نیز مهیا و تقویت کنند. بنابراین پولشوئی نه تنها خود مولود جرائم اصلی و مت

حاضر سعی کردیم در ابتدا تعریفی از این جرم در اسناد بین مقاله باشد ما در و در عین حال زمینه ساز جرائم مثل جعل اسناد و ارتشاء و غیره می

ایران تا ه ک و بیان این نکته  وهم چنین به بررسی اسناد مرتبط با پولشویی و مبارزه جهانی در این زمینه پرداخته المللی و حقوق داخلی ارائه بدهیم

یران ا چه حد از دستاوردها و تجربیات کشورهای جهان و توصیه ها و تاکیدات مصرح در اسناد استفاده کرده است.و اینکه قانون مبارزه با پولشویی

  مجازات دارای خلا قانونی است. در مواردی از جمله مشخص کردن مصادیق جرم پولشویی در مورد شرکت و معاونت و انواع جرایم و عدم تناسب

 لشویی ریف و مفهوم پوتع -1
المللی مربوطه بیانگر شناسان و حتی اقتصاددانان و اسناد بیندانان داخلی و خارجی، جرمنگاهی اجمالی و گذرا به تعاریف مطروح از سوی حقوق

 Money»شود معادل فارسی یک اصطلاح انگلیسی موسوم به یده میباشد.آنچه که امروزه پولشویی نامفقدارن اجماع واحد پیرامون پولشویی می

Laundering »باشد.باشد. تطهیر در زبان فارسی به معنای پاک کردن، غسل دادن، آب کشیدن است و پول نیز وسیله داد و ستد میمی 

نمایی پول، تطهیر پول، شستشوی برند، مانند پاکمی های گوناگونی را به کارها برای اصطلاح یاد شده معادلفارسی زبان (5495،ص3131)دهخدا،

فارسی  هایباشد. در خصوص این که کدام یک از معادلترین معادل فارسی اصطلاح انگلیسی مذکور میپول، پاکسازی پول و نهایتاً پولشویی رایج

نظران، معادل پولشویی د. به اعتقاد برخی از صاحبدانان وجدت نظر وجود ندارتر است، بین حقوقمناسب« Money Laundering»برای اصطلاح 

به کار برده شود چرا که منظور از آن پاک جلوه « نماییپاک»باشد بلکه بهتر است به جای آن معادل برای اصطلاح مذکور، خیلی مناسب و گویا نمی

نظران معتقدند که با توجه به مجرمانه ی دیگر از صاحببرخ (01،ص3161)میرمحمد صادقی، دادن درآمدی است که از راه ناپاک به دست آمده است.

عنای باشد زیرا تطهیر به ماستعمال این لفظ در پدیده فوق چندان مناسب نمی« تطهیر»و پایین بودن عملیات مورد نظر و متقابلاً بار مثبت ادبی 

ای تعبیر شود که این بار را نداشته باشد. به همین دلیل در انگلیسی و دارای بار مثبت ادبی است حال آن که پدیده مجرمانه باید به گونه« پاک کردن»

ایرادی که  (59-03صص: 3160)شمس ناتری،.استاستفاده شده « Money Laundering»از عبارتند « Money Cleaning»به جای اصطلاح 

، حال گیردرا دربر می« پول»هر فقط شستشو و تطهیر گردد این است که اصطلاح مذکور در ظابه اذهان متبادر می« پولشویی»در خصوص اصطلاح 

شود. از این رو بوده و علاوه بر پول، همه اموال کثیف ناشی از جرم را هم شامل می« پول»شویی به مراتب فراتر از آن که امروزه گستره بزه پول

تر و گویاتر استفاده شده است، بسیار مناسب« مال»واژه از « پول»ها به جای که در همه آن« Money Laundering»های عربی اصطلاح معادل
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 (036:ص3168)اسعدی،کنند.را پیشنهاد می« تطهیر اموال»اصطلاح « پولشویی»دانان کشور به جای اصطلاح باشد و به همین دلیل برخی از حقوقمی

دانان و به ویژه با توجه به معادل انگلیسی این اصطلاح و حقوقبه لحاظ شیوع استعمال اصطلاح پولشویی در ادبیات حقوقی و رواج آن در کلام آثار 

مام ت بالاخص از جهت آن که اصطلاح مذکور دارای ریشه در ادب فارسی است. البته باید توجه داشته باشیم که موضوع پولشویی فقط پول نبوده بلکه

 گیرد.اموال و عواید ناشی از جرم را نیز دربر می

ه اصطلاح اشاره صریحی ب کنوانسیون ویندر این زمینه به تعریف کنوانسیون وین اشاره میکنیم.:المللیدر اسناد بینتعریف پولشویی -1 -1

بند اول  شوند، احصاء گردیده است.هایی که پولشویی محسوب میاین کنوانسیون اعمال و فعالیت 1دارد لیکن در ماده ن «پولشویی»یا  «شستشو»

نماید تا با اتخاذ تدابیر تقنینی مورد نیاز ارتکاب احصاء بعضی از اعمال به عنوان مصادیق پولشویی دول عضو را ملزم می کنوانسیون وین با 1ماده 

تبدیل و یا انتقال اموال با علم در این که چنین  -3:"باشدبه شرح ذیل می 1انگاری نمایند. مصادیق مصرحه در بند اول ماده ها را جرمعمدی آن

اند، به منظور اختفاء یا تغییر شکل دادن منبع غیرقانونی این اموال یا به منظور مساعدت جرم یا جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر ناشی شدهاموالی از 

 به هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دخالت داشته است، به هدف رهانیدن وی از آثار و عواقب حقوقی اعمالش.
جایی حقوق متعلقه یا مالکیت مال با علم به این که این مال ناشی از جرائم ل دادن ماهیت واقعی، منبع، مکان، واگذاری، جابهشک اختفاء یا تغییر -0

تحصیل یا تصرف یا استفاده از مال با علم به این که مال مورد نظر ناشی از جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر  -1مربوط به قاچاق مواد مخدر است.

کنوانسیون »بینی شده است. های بعدی سازمان ملل متحد نیز پیشمصادیق سه گانه پولشویی مصرحه در کنوانسیون وین، در کنوانسیون "اشد.بمی

ساد ف کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با معروف به کنوانسیون پالرمو و»یافته فراملی سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان

اند و در خصوص مصادیق سه گانه پولشویی )تبدیل یا انتقال ، مفهوم پولشویی را از کنوانسیون وین اقتباس نمودهمعروف به کنوانسیون مریدا« ملی

ر تفاوتی وانسیون مؤخها بین کنوانسیون مقدم و دو کنبالاخره تحصیل، تصرف یا استفاده از آنها و عواید ناشی از جرم، اختفاء یا تغییر شکل دادن آن

 وجود ندارد.

مال عتگیرد و قابلیت اسشویی را دربر میالاشعار به لحاظ این که فقط برخی از اشکال و مظاهر پولالمللی فوقتعاریف ارائه شده توسط نهادهای بین

ه نظر می المللی بتواند یک تعریف جامع باشد فلذا از بعد بینهمه مصادیق و یا حداقل مصادیق شایع و متداول پولشویی را ندارد به همین دلیل نمی

اری از اسناد یتواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد. کما این که در عمل نیز بسرسد تعریف کنوانسیون وین از پولشویی و بیان مصادیق آن می

 اند.کنوانسیون وین اقتباس نمودهالمللی مؤخر و قوانین مبارزه با پولشویی تعداد کثیری از کشورهای مفهوم پولشویی را از بین

ن ای 0در قانون مبارزه با پولشویی به مفهوم پولشویی و تعریف آن اشاره گردیده است، به موجب ماده : ایران کیفری تعریف در مقررات -2-1

یم های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقالف( تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت "قانون، پولشویی عبارت است از:

 یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ی آن با علم به این که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم ب( تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانون

( اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، جبوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

 "به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. جایی یا مالکیت عوایدی کهمنبع، محل، نقل و انتقال، جابه

برداری المللی مثل کنوانسیون وین و کنوانسیون پالرمو نسخههای بینشود که قانونگذار تعریف پولشویی را عیناً از اسناد و کنوانسیونملاحظه می

ه بینی شدالمللی نیز پیشهای بینیی و مصادیق مصرحه در آن در کنوانسیونبا پولشوقانون مبارزه  0نموده است. چرا که بندهای سه گانه ماده 

ه راست.با توجه به مجموع آن چه که گفته شد به لحاظ تنوع و گستردگی عملیات پولشویی به مدد تحول روزافزون در عرصه علوم و تکنولوژی هموا

 در حال تحول و دگرگونی است. 

  المللیاسناد بین -2

 ملل متحد نسازما-2 -1

ای را در راستای کنترل و مبارزه با پولشویی انجام داده های گستردهالمللی با قلمرو جهانی، تلاشسازمان ملل متحد، به عنوان مهمترین سازمان بین

 UN Office Drug and ) «خدراداره جرم و مواد م»و اجتماعی،  است. این سازمان از طریق مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی

Crime (UNODC )المللی است که اقدام اساسی و مهمی را سازمان ملل متحد اولین سازمان بین نماید.در امر مبارزه با پولشویی ایفای نقش می

 در زمینه مبارزه با پولشویی در مقیاس جهانی انجام داده است..

میلادی بنا به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل  3441دسامبر سال  03تاریخ در  :(UNODCاداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل )-1-1-2

 United  ) «برنامه ملل متحد برای کنترل مواد مخدر» 95/334متحد، در چهل و پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی این سازمان طی قطعنامه شماره 

Nations Drug Control Programme UNODC )رده بود که سه نهاد مرتبط با مسئله مواد مخدر وابسته تأسیس شد. دبیر کل پیشنهاد ک
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لی الملبینبه دبیرخانه سازمان ملل متحد یعنی بخش مواد مخرد، صندوق سازمان ملل متحد برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر و دبیرخانه هیأت 

المللی ملل متحد برای ام نهادهای مذکور، برنامه بینعملی شد و در نتیجه ادغ 3443نظارت بر مواد مخدر در هم ادغام شوند، این مهم در سال 

در مدیریت برنامه کنترل مواد مخدر تغییراتی انجام شد. در این راستا نهاد  3443( شروع به کار نمود. از اول نوامبر UNCPکنترل مواد مخدر )

 United Nations Office Drug Control and Crime Prevention) «اداره پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر»جدیدی با عنوان 

پردازد. اداره مذکور از لحاظ ساختاری دارای دو بخش جداگانه تأسیس گردید. این اداره علاوه بر مسأله کنترل مواد مخدر به پیشگیری از جرم نیز می(

( CICPالمللی پیشگیری از جرم )مرکز بین و دیگری (UNDCPالمللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر )ها برنامه بیناست. یکی از بخش

اداره پیشگیری (384:ص3161)پرهام فر، المللی، قاچاق انسان، جرائم مالی و تروریسم دارد.با جرائم بینباشد. نهاد اخیرالذکر توجه خاصی به مبارزه می

( را تأسیس GPMLبرنامه جهانی مبارزه با پولشویی )میلادی  3443از جرم و کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد مستقر در شهر وین، در سال 

الواقع در پاسخ به الزام ناشی از کنوانسیون وین، که ، فی«اداره پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر»کرد. برنامه جهانی مذکور، به عنوان بخشی از 

رقانونی مواد مخدر و ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب برای انگاری پولشویی مربوط به عواید حاصل از قاچاق غیبه موجب آن دول عضو به جرم

اداره پیشگیری »میلادی  0110نهایتاً در اکتبر سال  باشند، تأسیس شد.تسهیل در شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره عواید مجرم ملتزم می

یر نام داده شد که حالیه برنامه جهانی مبارزه با پولشویی وابسته تغی 3«اداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد»به « از جرم و کنترل مواد مخدر

برنامه جهانی »مهمترین اقدامات  باشد.( شهر وین میGPMLباشد. مقر برنامه جهانی سازمان ملل متحد برای مبارزه با پولشویی )به این اداره می

 0111به دول عضو سازمان ملل متحد در گردهمایی مارس سال « داقلیاصول و قواعد ح»(، یکی تصویب و پیشنهاد GPML« )مبارزه با پولشویی

 .باشدسازمان میمیلادی و دیگری تدوین کدتیپ )قانون نمونه( جامع در مورد مبارزه با پولشویی به منظور الگوبرداری دول عضو 

عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل  شورای اقتصادی و اجتماعی به  (:ECOSOCسازمان ملل: ) شورای اقتصادی و اجتماعی -2-1-2

کند. این شورا در راستای فصل نهم منشور ملل متحد تشکیل شده و تحت عضو است که اعضای آن را مجمع عمومی انتخاب می 59متحد دارای 

« یهتوص»بلکه صرفاً دارای حق ارائه  های عضو اتخاذ کندآور برای دولتتواند تصمیمات الزامنماید. شورای مزبور نمینظر مجمع عمومی فعالیت می

گاه آن بیشتر الاجرا نبودن تصمیمات شورا تکیهبه لحاظ لازم(381،ص3160)موسی زاده، های تخصصی است.به دول عضو، مجمع عمومی و یا سازمان

کار عمومی، نقش مهمی را در اجرای نظریات های غیردولتی که با شورا همکاری دارند، با تبلیغ و تجهیز افافکار عمومی است به همین دلیل سازمان

نامه، المللی، صدور توصیهاهم وظایف و اختیارات شورا عبارتند از: انجام مطالعات لازم درباره مسائل بین (316:ص3161)اقایی، کنند.شورا ایفاء می

در هر حال، شورای اقتصادی (89-81موسی زاده،همان،صص) المللی.های بینالمللی و بالاخره تشکیل کنفرانسهای بیننویس کنوانسیونتهیه پیش

 کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری»و اجتماعی، پس از مجمع عمومی رکن اصلی تصمیم گیر و مسئول سازمان ملل متحد است. این شورا از طریق 

اختیارات موسع شورای اقتصادی و اجتماعی (703:ص1731ابرندابادی،)نجفی  نماید.در زمینه پیشگیری و کنترل بزکاری ایفاء نقش می« از جرم

از یک سو و اهمیت زیاد معضل پولشویی و مخاطرات آن نزد جهانیان از سوی دیگر موجب شده است که شورای مرقوم در مقابل این پدیده مخرب 

را در  11/3441، قطعنامه شماره «ون عدالت کیفری و پیشگیری از جرمکمیسی»تفاوت نبوده و اقدام به ابزار واکنش نماید. این شورا بنا به توصیه بی

 انگاری پولشویی تصویب نمود.را به منظور تشویق جرم 31/3449های معاضدتی و تحقیقاتی و قطعنامه شماره زمینه برنامه

 مع عمومی سازمان ملل مج-2 -2
این سازمان، در مقابله با پولشویی بیشتر از سایر ارکان است. در چهاردهم  نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی

از کشورهای عضو درخواست  301/95و  313/95های میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق دو قطعنامه به شماره 3441دسامبر سال 

ر مؤثر در جهت مقابله با پولشویی اقدامات لازم را انجام دهند. به دنبال آن، نمود که به منظور تسهیل در توقیف و مصادره عواید جرم و گسترش تدابی

میلادی در شهر وین تشکیل شد. کشورهای  3443( در آوریل سال CCPCJ« )عدالت کیفری و پیشگیری از جرم»اولین اجلاسیه کمیسیون 

از هر عاملی در امر مقابله با جرم مؤثر است و از این رو کننده در این اجلاسیه اذعان کردند که کنترل پولشویی و جریان عواید جرم، مهمتر شرکت

میلادی،  3440استراتژی مقابله با پولشویی معطوف نماید. در جولای سال  کاری خود را به، باید اولویت«کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم»

توصیه کرد که مبارزه با پولشویی را برای چهار سال متوالی به عنوان « عدالت کیفری و پیشگیری از جرم کمیسیون»شورای اقتصادی و اجتماعی به 

یری کمیسیون عدالت کیفری و پیشگ»به دنبال آن  قرار دهد.« سازمان ملل متحدبرنامه عدالت کیفری و پیشگیری از جرم »کاری کمیسیون و اولویت

میلادی(، بدون وقفه در مورد پیشگیری از پولشویی به بحث و بررسی پرداخت و نتایج مذاکرات خود  3441از زمان دومین اجلاسیه خود )« از جرم

ه با آن تأکید نمود.مهمترین اقداماتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشخصاً انگاری پولشویی و تصویب قوانین مبارزرا گزارش کرده و به جرم

                                           
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

امیه یافته فراملی است و دیگری اعلدر مورد کنترل و مبارزه با پولشویی انجام داده است، یکی تصویب اعلامیه سیاسی و طرح عملی علیه جرم سازمان

 باشد.سیاسی و طرح عملی علیه پولشویی می

 المللیهای بینسیونکنوان -7-2
ته المللی انجام شده است. البهای بینالمللی و مساعی جهانی علیه پولشویی، بعضاً در قالب انعقاد و اجرای کنوانسیونها و اقدامات جامعه بینتلاش

و محدوده اجرای آن سراسر جهان  المللی در گفتار حاضر، آن دسته از کنوانسیون هایی است که جهان شمول بودههای بینمراد ما از کنوانسیون

، از باشند مثل کنوانسیون استراسبورگالاجرا میای لازمای یا درون منطقهالمللی که در سطوح منطقههای بیناست. به همین دلیل سایر کنوانسیون

 ای که فقط به موضوع پولشویی و احکامالمللی جهان شمول به گونهباشند.ناگفته نماند که تاکنون هیچ کنوانسیون بینشمول بحث ما خارج می

المللی که اصولاً در ارتباط با موضوع دیگر منعقد شدند، های بینمربوط به آن بپردازد، تدوین و تصویب نشده است اما در خلال برخی از کنوانسیون

 پردازیم.یها ممالی این دسته از کنوانسیونبه بررسی اج  ادامهبینی شده است. فلذا در ای پیرامون پولشویی و مبارزه با آن پیشاحکام و مقررات ویژه

ها برای کنترل و مبارزه با پولشویی، عملاً از اواخر دهه هشتاد میلادی آغاز المللی و اقدامات مشترک دولتهای بینتلاش :کنوانسیون وین -1-7-2

المللی جهان شمول که توجه خود را به مسأله پولشویی معطوف نموده است، کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی اولین سند بین شده است.

مصوب مجل شورای اسلامی  11/14/3131کشور ما نیز طبق ماده واحده مورخ باشد. میلادی می 3466گردان مصوب سال مواد مخدر و داروهای روان

یون وین ملحق گردیده است. البته طبق این ماده واحده کنوانسیون وین در مواردی که با قوانین داخلی و موازین شرعی در تعارض نباشد به کنوانس

 الاجراست. لازم
اهد تأکید ی متعهاانگاری پولشویی در قوانین ملی دولتالمللی است که به ضرورت جرمآور حقوقی و چندجانبه بینکنوانسیون وین اولین سند الزام

بینی نشده است. به عبارت دیگر کنوانسیون مذکور حاوی مقرراتی در کرده است. در این کنوانسیون مقررات خاصی به پیشگیری از پولشویی پیش

المللی در امر نیهدف اولیه و اصلی کنوانسیون وین این است که به واسطه تقویت و ارتقاء همکاری بباشد.های پیشگیرانه پولشویی نمیخصوص جنبه

های جنایی را تضعیف نماید. همانگونه که در مقدمه توجیهی کنوانسیون ذکر شده است قاچاق مواد مخدر مبارزه با پولشویی قدرت اقتصادی سازمان

سازد که در مخدر را قادر می های جنایی درگیر در ارتکاب قاچاق موادمنافع مالی و اقتصادی کلانی را برای قاچاقچیان به دنبال دارد. این امر گروه

رصدد دمشاغل و مؤسسات مالی مشروع نفوذ کرده، اساس حکومت را فاسد نموده و ثبات جامعه را متزلزل نمایند. برمبنای این توجیه کنوانسیون وین 

هد. از این رو کنوانسیون دول متعاهد آن است که از طریق مصادره عواید ناشی از جرم انگیزه ارتکاب جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر را کاهش د

انگاری مدیریت، سازماندهی و تأمین مالی قاچاق مواد مخدر، تبدیل و انتقال و اختفاء عواید حاصل از این جرائم را نماید که علاوه بر جرمرا ملتزم می

ها باید نمایند تا جرائم را نیز جرم جزائی تلقی کنند. به علاوه دولتها باید در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نیز جرم جزایی تلقی کنند. به علاوه دولت

رای در کنوانسیون وین، ب نونه باشند.به مصادره عواید ناشی از جرائم ممها قادر دار ملی آندر این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا مراجع صلاحیت

 فلذا در این انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام نمایند.ی خود، نسبت به جرماولین بار دول متعاهد ملتزم شدند که در قوانین مل

د بر المللی، ضمن تأکیها و سایر اسناد بینکنوانسیون دامنه پولشویی فقط با جرائم قاچاق مواد مخدر محدود شده بود، اما به مرور ایام کنوانسیون

ن، ات جالب کنوانسیون ویکی از ابتکار.یمفاد کنوانسیون وین و اجرای آن توسط دول متعاهد، دامنه پولشویی را به همه جنایات شدید تسری دادند

نظران بینی نموده است و بعضی از صاحبباشد. آنچه که کنوانسیون در این خصوص پیشبینی شده در کنوانسیون میتسهیل در اثبات جرائم پیش

ویی( نیز به این جرم )یعنی جرم پولش المللی ناظر به پولشویی،ها و اسناد بیناند، متعاقباً در کنوانسیوننامیده« معکوس نمودن بار اثبات دلیل»آن را 

کنوانسیون وین، هر یک از دول متعاهد در چارچوب حقوق ملی خود ترتیباتی را فراهم  5از ماده  3تعمیم و توسعه داده شده است. به موجب بند 

 .نمایند تا براساس آن در رابطه با منشأ اموال و عواید مشمول مصادره، بار اثبات دلیل معکوس گرددمی

در راستای تلاش جهت مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی که تهدید جدی برای امنیت جامه بین المللی محسوب  :کنوانسیون پالرمو -2-7-2

ی لمیلادی کنفرانس در مورد جرم سازمان یافته فراملی در ایتالیا برگزار نمود.در این کنفرانس یک سند بین المل 3449می شود.سازمان ملل در سال 

این اعلامیه از کمسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل موسوم به اعلامیه سیاسی و طرح عملی علیه جرم سازمان یافته تدوین گردید.

متحدد درخواست کرد که نظرات کشورهای مختلف را در زمینه محتوی و مضمون یک کنوانسیون علیه جرم سازمان یافته فراملی جمع اوری 

و پروتکل های الحاقی ان تهیه و "کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی"متن نهایی طرح اینکه نهایتا(345:ص3141عباسی،)کند.

، تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرائم شدید )پولشویی(، به عنوان  این کنوانسیون در کنوانسیون مذکور را تصویب کرد. 0111مجمع عمومی در سال 

ای از مقررات کنوانسیون، مشخصاً ناظر به پولشویی و احکام بینی گردید. به همین دلیل، بخش عمدهیافته فراملی پیشیکی از مصادیق جرم سازمان

یافته فراملی که در این کنوانسیون گنجانده شده است، بخشی از سازمانباشد. علاوه بر قواعد و مقررات مشترک بین همه مصادیق جرائم آن می

مول همانند کنوانسیون وین جهان ش کنوانسیوناین  باشد.مقررات کنوانسیون اختصاصاً در ارتباط با پولشویی و چگونگی کنترل و مبارزه با آن می
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المللی و جهان شمول در ارتباط با ز این رو کنوانسیون پالرمو دومین سند بینبوده و تمامی کشورهای جهان حق تصویب و عضویت در آن را دارند. ا

رمو ضمن بینی نموده است. در کنوانسیون پالتری را پیرامون پولشویی پیشباشد که در مقایسه با کنوانسیون وین، مقررات مفصل و جامعپولشویی می

ویژه  هاییافته فراملی، برای هر یک از این مصادیق نیز تدابیر خاص و پاسخت سازمانبینی احکام و تدابیر عمومی برای همه مصادیق جنایاپیش

انگاری پولشویی تأکید شده است. اما برخلاف کنوانسیون وین که به موجب آن پولشویی فقط به به ضرورت جرم هم چنین بینی شده است.پیش

کنوانسیون پالرمو دول  8یافته است. ماده یون جدید دامنه پولشویی تعمیم و توسعهجرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر محدود شده بود، در کنوانس

در قوانین  «جرم اصلی»این کنوانسیون را به عنوان  01و  6و  5و جنایات مصرحه در مواد  0نماید که تمام جرائم مندرج در ماده متعاهد را ملزم می

انگاری پولشویی ناشی از جرائم قاچاق مواد مخدر متعهد شده بودند. به دول متعاهد فقط به جرمملی خود بگنجانند حال آن که در کنوانسیون وین، 

 8عبارت دیگر در کنوانسیون وین، جرم اصلی و مقدم بر پولشویی فقط به جرائم قاچاق مواد مخدر محدود شده بود. در ضمن به موجب ماده 

بینی شود که جرائم مذکور در بند اول ماده در مورد هد ضروری بداند، ممکن است پیشکنوانسیون، اگر اصول اساسی حقوق ملی یک دولت متعا

ها و اند، قابل اعمال نباشد.کنوانسیون پالرمو دول متعاهد را به برقراری و ایجاد نظارت منظم بر فعالیت بانکاشخاصی که مرتکب جرائم اصلی شده

ها رود ملتزم نموده تا از تطهیر وجوه آلوده جلوگیری شود. برای نیل به این منظور، بانکها میآنسایر مؤسسات مالی که احتمال تطهیر پول از طریق 

حفظ این گونه اطلاعات در طول زنجیره و مؤسسات مالی ملزم به احراز هویت مشتری، نگهداری اسناد و سوابق مربوط به هویت مشتری و سوابق 

ر مقتضی باشند، تدابیکنندگان پول میبه نقل و انتقالات وجوهی که فاقد اطلاعات کامل مربوط به حوالهپرداخت و نهایتاً اعمال کنترل دقیق نسبت 

 را انجام دهند.

فساد مالی هم مثل پولشویی در دو دهه اخیر یکی از دغدغه ها و نگرانی های جامعه جهانی بوده است و به همین دلیل  کنواسیون مریدا:-7-7-2

ت. د اسبه منظور کنترل و مبارزه موثر با این پدیده مجرمانه، تلاش ها و اقدامات بین المللی زیادی در سطوح  مختلف منطقه ای و جهانی انجام ش

ن المللی و جهان شمول که در خصوص فساد مالی مقررات و احکام ویژه ای را پیش بینی نموده است، کنوانسیون سازمان نخستین کنوانسیون بی

کنوانسیون پالرمو بحث های زیادی   همزمان با تدوین (010:ص3141)عباسی،ملل علیه جنایت سازمان یافته ی فراملی)کنوانسیون پالرمو( می باشد. 

دوین کنوانسیون مستقل در امر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی قوت ده است و از همان زمان زمزمه های تح شدر خصوص فساد مالی مطر

موافقت نمود که یک سند حقوقی بین  83/55میلادی، طی قطعنامه شماره  0111رم دسامبر سال اگرفت.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چه

مذاکره در مورد چنین سندی، یک کمیته  اختصاصی مرکب از کارشناسان بین المللی تشکیل گردد. سپس المللی علیه فساد مالی تهیه شود و برای 

بارزه با ام مذاکرات مربوز  به کنوانسیون متصمیم گرفت که کمیته اختصاصی برای انج 0110ژانویه سال  13مورخ  081/58طی قطعنامه شماره 

ه ده خواهد شد مذاکره نماید. بالاخرنامی« ون ملل متحد علیه فساد مالیکنوانسی» تر که تحت عنوان ارتشا باید در مورد کنوانسیون فراگیر و موثر

با یاد اوری اقدامات انجام شده توسط کمیته اختصاصی ، اظهار  0110دسامبر سال  36مورخ  384/53مجمع عمومی به موجب قطعنامه شماره 

تدوین کنندگان کنوانسیون مبارزه با فساد مالی با اذعان به   (011)همان،به نتیجه برسد. 0111ال امیدواری کرد که اقدامات این کمیته تا پایان س

کنوانسیون مورد  01وجود ارتباط تنگاتنگ بین پولشویی و فساد مالی بخش وسیعی از مقررات این کنوانسیون را به پولشویی اختصاص داده اند. ماده 

بر ضرورت جرم انگاری پولشویی در قوانین ملی دول عضو تاکید شده است. دولتهای عضو کنوانسیون « جرمتطهیر عواید حاصل از »نظر تحت عنوان

و در قوانین ملی خود درج نمایند. وانگهی چنانچه طبق اصول اساسی  باید حداقل طیف وسیعی از جرائم اصلی )جرائم مقدم(  به رسمیت بشناسند

 را نسبت به مرتکب جرم اصلی اعمال نکنند. 01م پول شویی مصرحه در بند اول ماده میتوانند جرای ه باشد دولتهای عضوحقوق ملی ضرورت داشت

(Merida Convention,Article 23(2) ) 

به عبارت دیگر  د حاصل از عمل مجرمانه صرف نظر از محل وقوع جرم اصلی واحد  وصف کیفری خواهد بود. طبق کنوانسیون مریدا شستشوی عوای

در داخل یا خارج از سرزمین کشور عضو واقع شده باشد، تطهیر عواید حاصل از ان در قلمرو کشور عضو واجد وصف ه جرم اصلی از اینکصرف نظر 

 مجرمانه شناخته خواهد شد. معهذا کنوانسیون تاکید می کند که جرائم ارتکابی در خارج از سرزمین عضو فقط در صورتی به عنوان جرائم اصلی

ق قوانین داخلی کشور محل ارتکاب عنوان مجرمانه داشته و قوانین داخلی کشور عضو موضوع این ماده نیز محسوب خواهد شد که عمل مزبور وف

دول  عضو این کنوانسیون موظفند که به منظور  ( libid,Art23 (2) (c))اش جرم قلمداد کند. در صورت ارتکاب در قلمرو سرزمینیعمل مذکور را 

یی یک رژیم نظارتی قوی و کارامد نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی و سایر اشخاص جلوگیری و ردیابی کلیه اشکال پول شو

رداخته پ حقیقی یا حقوق دست اندرکار ارائه خدمات مالی وپولی تاسیس نمایند تا بواسطه ان بتوانند به احراز هویت مشتری و شناسایی مالکین واقعی

ه دول متعاهد باید ین کنوانسیون پیش بینی شده است کدرا ( lbid,Art 15 (1)).قامات ذیصلاح را فراهم اورندو امکان گزارش موارد مشکوک به م

ا پول به منظور ارتقا و بهبود همکاری های دوجانبه، منطقه ای، بین منطقه ای و جهانی بین مقامات قضایی، اجرایی و مالی خود در جهت مبارزه ب

 اقدامات و تدابیر سازمان هایل دارند. به علاوه ان ها باید در ایجاد یک رژیم نظارت ملی کارامد برای مبارزه با پولشویی شویی تلاش های لازم را مبذو

بر طبق این کنوانسیون دول عضو  هم چنین lbid,Art 14 (4) and (5))ذیربط منطقه ای و درون منطقه ای و چند جانبه را مد نظر قرار دهند.
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کی،ا از الکترونیبه منظور الزام موسسات مالی و از جمله حواله کنندگان پول به درج اطلاعات صحیح و دقیق در نقل و انتقالات  متعهد می باشند که

طریق تکمیل فرم های مخصوص انتقال الکترونیک، حفظ اینگونه اطلاعات در طول زنجیره  پرداخت و نهایتا اعمال کنترل دقیق نسبت به نقل و 

 ( lbid, Art 14 (3))پول می باشند، تدابیر مقتضی را انجام  دهند. که فاقد اطلاعات کامل مربوط به حواله کنندگان انتقالات وجوهی

همانطور که از  یسم،ترور الیم ینمبارزه با تأم ین المللیب یونگرچه کنوانسا یسم:ترور یمال ینکنوانسیون بین المللی مبارزه با تأم-2 -4-7

شده است، معهذا به لحاظ وجود ارتباط  ینتدوان  یمال ینتأم یو به منظور خشکاندن سرچشمه ها یسمبا ترور ارتباطت، در یداسنام و عنوانش پ

مبارزه  المللی ینب یونمتن کنوانس  .ی کنیمم یرا مطالعه و بررس یونکنوانس ینحداکثر اختصار، ا یتبا رعا یسم،ترور یمال ینتأم»و  «ییپولشو» بین

 یونکنوانس ینا رسید. مجمع ینا یبسازمان ملل متحد به تصو یمجمع عموم4/30/3444مورخ  314/59قطعنامه شماره  یط یسم،ترور یمال ینبا تأم

ه واقع ینکهقرار گرفت. تا ا ییاعتنا یعضو سازمان ملل مورد ب یو کشورها یسازمان ملل متحد، از طرف جامعه جهان یدر مجمع عموم یببعد از تصو

 ازدهمی یستیمورد نظر در زمان بروز واقعه ترور یونکه کنوانس یی. از جایوستبه وقوع پ یکامتحده آمر یالاتدر ا یلادیم 0113بر سال سپتام یازدهم

عضو سازمان  یکشورها یهاز کل یلادیم 0113سپتامبر سال  06مورخ  3131قطعنامه شماره  یط یتامن یرو شورا ینزم الاجرا نبود، از الاسپتامبر 

سازمان ملل  یتامن یشورا 3131چهارم قطعنامه شماره  دربند کنوانسیون ملحق شوند. ینسرع وقت ممکن به ااملل متحد درخواست نمود تا در 

ه به کبین تروریسم بین المللی و پول شویی تاکید گردیده است و بهمین دلیل از دول عضو درخواست شده است  متحد، به وجود ارتباط تنگاتنگ

 یکنزدمنظور مبارزه جدی با این پدیده های زیانبار در سطوح مختلف ملی و بین المللی )اعم از منطقه ای و فرا منطقه ای( با همدیگر همکاری 

 (016-013:ص3141)عباسی، .بپردازند یمابینهماهنگ ف یتلاشها یتجرائم، به تقو ینا یهعل یداشته باشند و در جهت ارتقاء و نشان واکنش جهان
 ییولشوبازدارنده پ یها ناظر به جنبه یالملل ینمعاهده ب یننخست یسم،ترور یمال ینسازمان ملل متحد در مورد مبارزه با تأم یوندر هر صورت کنوانس

 ییبازدارنده پولشو یرتداب یلادی،م 3444در سال  یونکنوانس ینا ینقبل از تدو یرابرخوردار است؛ ز ییبسزا یتلحاظ از اهم ینشود و به ا یمحسوب م

مثل  یاسناد و معاهدات منطقه ا یا( FATF) «یگروه ضربت اقدام مال»چهل گانه  یها یه: توصمثل یبودن خود را از اسناد شبه قانون یعمدتاً قانون

 یر. تدابی نموداقتباس م «ییکشورها در مصارف پولشو یاز کاربرد نظام مال یریاروپا در مورد جلوگ یدستورالعمل شورا»استراسبورگ و  یونکنوانس

دام چهل گانه گروه ضربت اق یه هایعموماً از توص یسمترور یمال ینملل متحد در مورد مبارزه با تام مانساز یونشده در کنوانس ینیب یشبازدارنده پ

پالرمو و  ونیمثل کنوانس یبموخرالتصو یون هایمتعاقباً در کنوانس یرتداب یناقتباس شده است. ا یگر،د یالملل یناسناد ب ی( و برخFATF) یمال

 یتراز هوو اح ییبه شناسا یام مؤسسات مالزعبارتند از: ال یرتداب ینگنجانده شده است. ا فساد مالیسازمان ملل متحد در مورد مبارزه با  یونکنوانس

بق مربوط به معاملات و مشتریان، اخذ رک و سواو حفظ مدا ینگهدار یصلاح،مشکوک به مراجه ذ یت هایو گزارش معاملات و فعال ییشناسا ی،مشتر

 مدارک و مستندات لازم جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی، توقیف و ضبط اموال مجرمین.

 گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی-4-2
کند. صورت تخصص در این حوزه فعالیت میتا کنون به  3464رود که از سال یکی از مهمترین نهادهای پیشرو به شمار می گروه ویژه اقدام مالی 

های فزاینده ناشی از پایان شوم پولشوئی، به ابتکار میلادی در پاسخ بهنگرانی 3464است که در سال  الدولیگروه مذکور در واقع یک نهاد بین

روه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار گ 3466کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال 

، گروه هفت از 3464شد مظرح گردید. در بیانیه پایانی اجلاس مزبور، بر ضرورت مبارزه با پولشوئی تاکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال 

ر و مبارزه با پولشوئیی همراه شوند. اعضای گروه هفت رزه با قاچاق مواد مخداهای مشترک این گروه در امر مبهمه کشورها در خواست کرد تا با تلاش

 در همان جلسه درباره تاسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند. 

ند کدرحقیقت، گروه ویژه یک کار گروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل ازآن سازمان علایت می

کبار ند سال یچدبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر و 

یگاه و االمللی دائمی به شمار نمیرود، لیکن با توجه به جشود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بینماموریت آن براساس توافق اعضاء، تمدید می

اند. اعضای گروه ویژه در ابتدا فقط شامل کشورهای کارنامه عملکرد و کارایی آن، همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته

عضو  18اکنون به های بعد، شمار کشورهای عضو افزایش یافته و عضو گروه هفت، اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود، اما در طی سال

سازمان منطقه ای است همچنین، گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که  0کشور و  19که شامل رسیده که شامل 

لی المل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین

ز جمله اکمیسیونهای اوراق بهادار، پلیس بین الملل )اینترپل(، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت 

 .اعضای ناظر گروه ویژه هستند. افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی نیز در این گروه وجود دارد

نوان تنها عاکنون، گروه ویژه به یک نهاد سیاستگذار بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبدل شده است و به  

یت را در این قای که مشخصا برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأسیس گردیده؛ بیشترین میزان موف نهادفرامنطقه 
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، هدف اولیه و مأموریت اصلی آن، وضع استانداردهای بین المللی در زمینه 3464زمینه کسب کرده است. در زمان آغاز فعالیت گروه ویژه در سال 

طح جامعه د در سبین المللی و حسب ضرورتهای ناشی از بروز چالشهای جدی مبارزه با پولشویی، تعریف و تبیین شده بود. لیکن در بستر تحولات 

حوی به نبین المللی، اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگری قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریتهای جدیدی به آن افزوده شده است. 

از وقوع حملات  ، یعنی اندکی پس0113را می توان نقاط عطفی برای این نوع تحولات برشمرد. در اکتبر سال  0130و فوریه  0113که اکتبر 

اردهایی اندتروریستی یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، گروه ویژه در واکنش به واقعه مزبور، دامنه ماموریت خود را گسترش داده و تدوین است

ژه نسخه جدید و اصالحشدهای ، گروه وی0130فوریه سال  38برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار دادهمچنین، در تاریخ 

به طور کلی،   .مشاهده میشود از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرده که نسبت به نسخه قبلی توصیه ها، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در آن

ون، در مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنمبارزه با پولشویی و تأمین  مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه

ترین تفاوتهای نسخه اخیر توصیه ها با نسخه قبلی، گسترش حوزه شمول  چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است..یکی از مهمترین و اساسی

 مین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی است.توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأ

سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با »نسخه مزبور، مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به

است و » پولشویی و مصادره«د. عنوان دوم، را در بر میگیر 0و  3اختصاص دارد که توصیه های شماره « پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم

عنوان سوم را تشکیل میدهد « تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سالحهای کشتار جمعی»را شامل میشود.  9و  1توصیه های شماره 

تا توصیه  4است که از توصیه شماره « انهاقدامات پیشگیر» ( ارائه شده است. عنوان بعدی6الی  9که در ذیل آن چهار توصیه )توصیه های شماره 

پرداخته شده است که « شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی»در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع  01شماره 

اختیارات و مسئولیتهای مراجع «ذیل عنوان ششم یعنی  15تا توصیه شماره  08را در بر میگیرد. از توصیه شماره  05و  09توصیه های شماره 

تا  18است که پنج توصیه )از توصیه شماره « همکاریهای بین المللی»آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز » ذیصالح و سایر تدابیر سازمانی

ه با پولشویی به شمار میرود در واقع این مجموعه که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارز  ( را شامل میشود.91توصیه شماره 

چه رجایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و نه گانه شده است. این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه اگ

 مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمانهایبه لحاظ شکلی، جنبه توصیهای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به 

کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان  361بین المللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی 

ستفاده قرار میگیرند. افزون بر آن، در برخی از کشورها منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد ا

  با تصویب مراجع قانونگذاری، این استانداردها عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و در حکم قانون میباشند.

 ایران-7

قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق  0در ماده باشد.می 10/33/3168قانون مبارزه با پولشویی مصوب  0ی عنصر قانونی پولشویی در ایران نیز ماده

 کر شده است که عبارتند از:جرم پولشویی در سه بند جداگانه ذمختلف عنصر مادی 

تیجه ارتکاب نهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در الف( تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت

 جرم به دست آمده باشد.

تکاب جرم رب( تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ا

 بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه خفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهج( ا

 جرم تحصیل شده باشد.

دی جرم پولشویی واقع تواند عنصر مااعمال مذکور به صورت فعل مثبت مادی به عنوان عنصر مادی جرم پولشویی هستند اما ترک فعل زمانی می

ی وی گذاشته است ترک نمایند. به عنوان در ارتباط با مبارزه یا پولشویی، قانونگذار بر عهدهشود که شخصی با علم و از روی عمد وظایفی را که 

ال دار قانونی در قبع صلاحیتکند به مراجای خود از اموال موضوع پولشویی کسب میی اطلاعاتی که برحسب وظایف قانونی یا حرفهمثال عدم ارائه

 مبارزه با پولشویی.

ات یبعد از تحصیل مال حاصل از ارتکاب جرم مقدم، باید نسبت به آن تغییر وضعیت یا حالتی صورت بگیرد. رکن اصلی عنصر مادی جرم پولشویی عمل

مجاری قانونی و مشروع به منظور اختفاء منشأ غیرقانونی باشد. بدین صورت که مرتکب باید عواید حاصله را طی سلسله عملیات در نمایی میپاک

قانون مبارزه با پولشویی در عملیات  0اموال وارد نماید.با توجه به آنچه گفته شد، کسانی که در قالب یکی از مصادیق مذکور در بندهای ماده 

نان در دایکی از حقوق (58:ص3163)مرادی، اند.لشویی شدهنمایی عواید حاصل از جرم مباشرت یا مشارکت یا معاونت نمایند مرتکب جرم پوپاک

شود که فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاع می»معتقد است که:  خصوص اصطلاح مرتکب یا فاعل
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ی انسان دیگری باشد یعنی در تحقیق فعل به نحوی بر مستقیم و بلاواسطه باشد فاعل یا مباشر یا ممکن است شریک قلمداد شود و اگر با واسطه

گذار از عبارت )مرتکبان پولشویی( بنابراین منظور قانون( 35:ص3141)اردبیلی، شود.اعل معنوی و گاه مکره نامیده میمباشر تأثیر بخشیده باشد ف

باشد. لذا در صورتی که رئیس یا سرکرده باند قاچاق مواد مخدر یا کالا بدون این که در عملیات فاعل مادی )مباشر( شریک در جرم و فاعل معنوی می

عواید حاصل از قاچاق دخالت مستقیم بکند به عوامل خود دستور تطهیر عواید نامشروع در مجاری قانونی بدهد. عمل ارتکابی او به  اجرایی پولشویی

اطلاع قانون مبارزه با پولشویی خواهد بود. لازم به ذکر است مباشر مادی جرم دی صورتی که بی 0ناظر بر ماده  4عنوان فاعل معنوی مشمول ماده 

 د.شووع عملیاتی پولشویی باشد با ارائه دلیل قابل قبول و با استناد به قاعده سبب اقوی از مباشر از مسئولیت کیفری مبری میاز موض

 نتیجه گیری
ب ویشود و هدف از تصپولشوئی عبارت از هر اقدامی که به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی انجام می

از آثار فرایند  گیریهایی با منشاء غیر قانونی، پیشیا تملک داراییو  پذیرش،ل و انتقال غییر نققانون مبارزه با پولشوئی هم جلوگیری از تبدیل، ت

میلادی   61ینه از دهه در این زم باشد. پولشوئی به اقتصاد ملی، نظارت موثر و کاراتر بر گردش پول و کالا و حمایت از فعالتیهای اقتصادی سالم می

ای متعددی در زمینه مبارزه با پولشوئی به تصویب سازمان ملل رسیده است. فراوانی و تنوع اسناد و معاهدات تا کنون اسناد بین المللی و منطقه

باشد و از ران ناپذیر این پدیده میجدی جامعه جهانی نسبت به آثار و تبعات جب های ها پولشوئی از یک سو بیانگر دغدغالمللی ناظر به مبارزه ببین

یکی از  باشد.سوی دیگر مبین این حقیقت است که مقابله جدی و مؤثر با پولشوئی جز در سایه تعامل و همکاری مشترک کشورها امکانپذیر نمی

باشد. و این کار از طریق بهره گیری از میاهداف تدوین اسناد بین المللی ناظر به این جرم هماهنگ نمودن قوانین ملی با استانداردهای بین المللی 

آغاز شده  3161های جدی برای مبارزه با پولشوئی از سال در سیستم حقوقی ایران تلاش باشد. راهکارها و تولیدهای مطرح در اسناد بین المللی می

 ولشوئی بیانگر آن است که نظام تقنینیمبارزه با پ نمنجر به تصویب قانون مبارزه با پولشوئی شد. دقت در متن قانو 3168است و نهایتاً در سال 

ت و برداری ننموده اسالمللی بهرهها و تأکیدات مصرح در اسناد بینایران بطور شایسته از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند کشورهای جهان و توصیه

 شود:موارد ذیل به عنوان نقطه نظر پیشنهادی ارائه می

باشد.یعنی مقنن جزایی در جرم انگاری عمل و یا تشدید باید متناسب ترین زات یکی از اصول حاکم بر مجازات ها میتناسب بین جرم و مجا -3

نسبت  یها را در مقابل جرم بینی کند تا در زمان اجراء در عمل بیشترین اثر و بازدارندگی و کارایی لازم را داشته باشد. یکی از موارد اقتصادواکنش

مرتکبین جرم پولشوئی »قانون فوق:  4باشد. طبقه ماده ه با پولشوئی در مورد عدم رعایت تناسب میان جرم بر مجازات در این قانون میبه قانون مبارز

عوایدحاصل  9/3علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد یا قیمت آن( به جزای نقدی 

باشد که مقنن در انتخاب مجازات باید آن را مدنظر قرار ها جنبه بازدارندگی و ارعاب پذیری آن مییکی از اهداف مجازات« شوند.از جرم محکوم می

لفان جریمه نقدی مشوق بزرگی برای متخ 9/3رسد مجازات تعیین شده برای جرم پولشوئی باز دارنده نبوده و بر عکس اعمال دهد اما به نظر می

 1( ماده 3ا به موجب بند )یکی از تکالیفی که کنوانسیون مریداست. زیرا در صورت به دام افتادن پرداخت این مبلغ برای مجرمان رقم بالایی نیست. 

زه با مبار رسد که در قانونباشد که سنگین جرم متناسب باشد اما به نظر نمیاست تعیین ضمانت اجراهایی می برای کشورهای عضو مقرر نموده

ی پول تنها جریمه و مصادره باشد این پولشوئی بین مجازات و جرم پولشوئی تناسبی وجود داشته باشد. هم چنین اگر قرار باشد مجازات شوینده

ح ویی علاوه بر مصالشویژه مبارزه با پول مجازات با مجازات های مقرر در کنوانسیون و بسیاری از کشورها هم خوانی نخواهد داشت چرا که تدوین قانون

داخلی برای هماهنگی جهانی به خصوص با هدف تسهیل معاضدت و نیابت قضایی و استرداد مجرمین و جرائم منشایی که در خارج از حوزه قضایی 

رم شدیدتر از ج باشد و با توجه به اینکه پولشویی شریان حیاتی و علت غایی ارتکاب جرم منشاء است باید مجازت آنایران واقع شده ضروری می

 منشاء مقرر شود که اثر بازدارندگی داشته باشد. 

ا کشورهای عضو با رعایت اصول حقوق داخلی خود ملزم به جرم انگاری شرکت، معاونت یا تبانی در ارتکاب بزه، کمک، مطابق کنوانسیون مرید -0

کرد بریم که عملباشند. اما با بررسی قانون مبارزه با پولشوئی پی میمیکنوانسیون  01تحریک، تسهیل و تشویق به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع م 

زه با رمتضمن به دلیل عدم تبیین تکلیف حکم شرکت و معاونت در جرم پولشوئی در این قانون قابل انتقاد است. شاید گفته شود اینکه در قانون مبا

رده است دلیل آن کاملاً روشن است، از آنجا که مقررات کلی قانون مجازات اسلامی پولشوئی وقتی حکم شرکت و معاونت در جرم پولشوئی را بیان نک

اند دیگر نیازی به تکرار آن ها در حین جرم انگاری رفتارها نیست. در پاسخ باید گفت که اگر چه به در خصوص شرکت ومعاونت تعیین تکلیف کرده

ئی در قانون مبارزه با پولشوئی باید به مقررات کلی قانون مجازات اسلامی در خصوص دلیل عدم تعیین تکلیف حکم شرکت و معاونت در جرم پولشو

ا کشورهای عضو را ملزم به جرم انگاری شرکت و معاونت در پولشوئی نموده و ایران م. اما از آنجا که کنوانسیون مریدشرکت و معاونت مراجعه کنی

و هم چنین با توجه به اهمیت جرم پولشوئی لازم است که مقنن در قانون مبارزه با پولشوئی  به این کنوانسیون ملحق شده 39/6/3163نیز در تاریخ 

 شرکت و معاونت در جرم مذکور را بطور خاص جرم انگاری نماید. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ترده و در ت گسشود و اغلب توسط باندهای تبهکاری و مافیایی بصوراشاره شد که پولشوئی بعنوان یک جرم سازمان یافته و فرا ملی تلقی می -1

ای روبرو هستند از جمله اینکه شود. در این موارد مسئولین برای مبارزه با این جرائم با مشکلات عدیدهاغلب موارد به صورت بین المللی انجام می

ان از وح مختلف سازمن مجهزی روبرو هستند که در سطادهد مسئولین و دستگاه قضایی با سازموقتی جرم پولشوئی به صورت سازمان یافته رخ می

دیگر به راحتی به کار خود ادامه  نابراین با دستگیری یک مجرم افرادگیرد. بعاملین ماده، افراد ماهر تا افراد تحصیل کرده و متخصص را در بر می

با پولشوئی مجازات شدیدی برای  نمایند. اما علی رغم همه مطالبی که بیان شد مقنن در قانون مبارزهداده و کار را برای مجریان قانون مشکل می

ه با توجه به ست کگیرد پیش بینی نکرده است بنابراین شایسته ااین جرم در مواردی که بصورت سازمان یافته و توسط باندهای تبهکاری صورت می

وئی وریکه شخص شغل خودرا با پولشنیز مدنظر قرار دهد. اول اینکه در جائیکه بصورت عادت باشد بط اهمیت موضوع مقنن پولشوئی بصورت مشدد را

وی از لشقرار داده باشد و یا شغل او در ارتباط با پولشوئی مؤثر است که در اینجا باید مجازات پولشوئی شدید شود و دوم اینکه در مواردی که پو

 (313:ص3164)کوشا، .بینی شود یابد تشدید شود و ضمانت اجرایی سنگین برای آن پیشطریق باندهای سازمان یافته و فراملی ارتکاب می

م ساس اسناد بین المللی قاچاق مواد مخدر، جرایراپولشوئی است. ب یی در انتخاب افعال مجرمانه منشامشکل اساسی دیگر در قانون مبارزه با پولشو -9

نشأ بر حسب طول مدت حبس، نوع جرم یا باشد. انتخاب کلیه جرائم به عنوان پولشوئی و عدم تعیین جرایم ممرتبط با آن و جرائم جدی و مهم می

در  اعدم اشاره فهرستی از جرایم، یکی از نقایص جدی قانون است. در قانون مبارزه با پولشویی، مقنن کلیه جرئم را صرف نظر از شدت و ضعف آنه

 (63:ص3141)نصیری، زمره جرایم منشاء پولشویی قلمداد نموده است.

 . 
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