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رانیاي فریک استیس در شویی پول با مبارزه نینو تحوالت لیحلت  
 
 

   جاوندمحسن قُ
 شگاه اصفهاندان  حقوقدکتراي حقوق خصوصی و مدرس گروه آموختۀ  دانش

 )4/12/1399: بیتصو خیتار - 11/9/1398: افتیدر خیتار(
 

 
هدیچک  

 از حاصل اموال شیافزا درحال نقش و یافته سازمان شویی پول جمله از ،ياقتصاد يها بزهی دگیچیپ شیافزا موازات به
 و انسان قاچاق ،سمیترور ،یمال مختلف يها نهیزم در بزهکار ۀیافت سازمان يها گروه تیتقو و لیتشک در بزه ارتکاب

 ریانکارناپذی ضرورت عنوان بهها  آن با مقابله منظور بهی شکل وي ماهوي فریک نیقوانی روزرسان به و ارتقا ،مخدر مواد
 ،اشاره مورد ضرورت به عملي راستا در زین کشورمان انگذار قانون. است گرفته قراری الملل بین اسناد توجه وردم

 اسناد دري اتخاذی شکل وي ماهوي فریک يها استیس، 1397 سال در شویی پول با مبارزه قانون اصالح ضمن
 مورد کردیرو مثبتي دستاوردهارغم  علی. اند هنمود رانیاي فریک حقوق نظام واردي ریگ چشم نحو به رای الملل بین

 ةدکنندیتشد اتیفیک وضع وی حقوق اشخاص به نسبت فریک اعمال تیقابل بینی پیش ،فریکسازي  متنوع همچون اشاره
 کیفرگذاري عدم وی نظارتي نهادها فیوظا يها حوزه تداخل همچون زین ییها یکاست ،شویی پول بزه مرتکبان فریک

ی اصالح قانون کاربرد ویی کارا تواند یم ها آن به توجه عدم که خورد یم چشم به هاي مرتبط بزه نااونمعي برا مناسب
 ضمن ،محتوا لیتحل یِقیتحق روش از استفاده با که میآن بر حاضر پژوهش در ،رو ازاین. دهد قرار خود الشعاع تحت را

 مبارزه با رابطه در را هاآن يها یکاست ،مرتبط یالملل بین اسنادی برخ و رانیا نینوي فریک استیسي دستاوردها لیتحل
 .میینما انیب رای مقتض شنهاداتیپ و نموده نییتب شویی پول بزه با
 
 

 يدیکل واژگان
 .رانیا حقوق ،يفریک استیس ،یالملل بین اسناد ،شویی پول ،ياقتصاد جرائم

 

* ghojavandonlaw@gmail.com 
                                                           



 
  1399پاییز و زمستان ، 2 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                             466

 همقدم
یی ایپو اوصاف بر هیتک با نینوي فریک حقوق در 2ياقتصاد جرائم ازی مصداق عنوان به 1شویی پول

ي بازنگر، رو ازاین و بوده ژهیو وی افتراقي فریک استیس ازمندین ،ارتکاب يها روش در تنوع و
 نظر اختالف  وجود با. دینما یم ناپذیر زیگر آن بر ناظر مقررات و نیقوانی روزرسان به و مداوم

 آن ،موجود فیتعار عیتجم با بتوان دیشا ،اننظر صاحب انیم در شویی پول بزه فیتعر درخصوص
 ازیی رها قصد به و علمي رو از مرتکب شخص آن موجب به که دانستي ندیفرا از عبارت را

 به و داشته نگهی مخف را مجرمانه اعمال از حاصلي درآمدهای اصل منبع ،مجرمانه رفتار عواقب
 اززدایی  ابهام و شویی پول بزه متشکلۀ عناصر تیشفاف لزوم. بخشد یمی قانون و پاك يا جلوهها  آن

 موجودی الملل بین اسناد از تیتبع به کشورها ازي اریبس نیقوان که است دهیگرد موجب آن مفهوم
ی کیزیفي رفتارها قیمصاد انیب به تنها ،یمفهوم فیتعر انیب ازي خوددار ضمن ،باره نیا در

 .ندینما مسدود آن فیتعر رامونیپ اي را ییگو یکل و ریتفس هرگونه راه و نموده بسندهی ارتکاب
 با و نموده اجتناب شویی پول بزه فیتعر انیب از ،موجود ۀیرو براساس زین رانیا انگذار قانون
 قانون« 2 مادة ،رو ازاین. اند نموده مبادرت آنی معرف بهی ارتکابی کیزیفي رفتارها قیمصاد ياحصا

 :از است عبارت شویی پول« :دارد یم مقرر 03/07/1397 مصوب» شویی پول با مبارزه قانون اصالح
منشأ  به علم با جرائم ارتکاب از حاصل دیعوا از استفاده اي ینگهدار ،تملک ،لیتحص -الف

 با آن مجرمانهمنشأ  کردن کتمان ای پنهان منظور بهي دیعوا انتقال ای مبادله ،لیتبد-ب. آن مجرمانه
 جرم مرتکب به کمک ای آمده دست به جرم ارتکاب از میتقرمسیغ ای میمستق طور به نکهیا به علم

 کتمان ای پنهان -پ. نشود جرم آن ارتکابی قانون تبعات و آثار مشمولي و کهي نحو منشأ به
 میرمستقیغ ای میمستق طور به کهي دیعوا تیمالک ایی یجا جابه ،انتقال و نقل ،محل ،منبع ،أمنش کردن

بودن  مترادف ازی ناش ابهامات ویی محتوا راداتیا از نظر صرف. »باشند شده لیتحص جرم ۀجینت در

1. Money laundering 
توجه به ساختار  آن و نیز وابستگی قابل ةدهند دلیل پیچیدگی عناصر تشکیل هب )Economic Crimes( »جرائم اقتصادي«مفهوم . 2

رود. همین پیچیدگی و نسبیت تعریف موجب  موضوعات غامض در حقوق کیفري نوین به شمار می اقتصادي و سیاسی کشورها، از
 نژاد نایینی، ار گیرد (ابراهیمی و صادقمحور از آن در قوانین داخلی کشورها مورد توجه بیشتري قر گردیده است که تعریف مصداق

قانون مجازات اسالمی مصوب  109 ةگذاران ایران نیز بر همین مبنا استوار گردیده است. بند ب ماد رویکرد قانون ).151: 1392
اقتصادي همان قانون درخصوص جرائم غیرمشمول مرورزمان با بیان مصادیقی از جرائم  36 ةماد ةبا ارجاع موضوع به تبصر 1392

شویی  با صراحت تمام از پول 36 ةماد ةارمحور خودداري نموده است. از میان مصادیق مورد اشاره در تبصریاز بیان تعریف مع
می همچون ئتواند جایگاه این بزه را در جرائم اقتصادي تأیید نماید. با این وجود، قید جرا خوبی می سخن به میان آمده است که به

گذاران به تفاوت جرائم اقتصادي  درستی مورد انتقاد بوده و نشان از عدم التفات قانون ر جرائم اقتصادي همواره بهکالهبرداري در کنا
 ).659: 1390دارد (سماواتی پیروز، )Offences Against Property(» جرائم مالی«و 
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ی الملل بین اسناد بر منطبق دیبا را گذار قانون کردیرو ،هماد نیا در مندرجی کیزیف اعمالی برخ
 یافته سازمان جرائم با مبارزهي برا متحد ملل سازمان ونیکنوانس« جمله از و نهیزم نیا در موجود

 .انستد 1)»2000پالرموی (فرامل
ي دشوار شیافزا موجب 3»دهایسف قهی جرم« و 2»پنهان جرم« وصف به شویی پول بزه اتصاف

 ،نیا بر عالوه ).164 :1390، یگیب هاشم وي ابرندآبادی نجف( گردد یمی احتمال مرتکبان بیتعق و آن کشف
 در را يتر يجد ةمبارز ضرورت و افزودهی دگیچیپ نیا بر شویی پول بزه ارتکاب دری افتگی سازمان

 با شویی پول بزه اتنگارتباط تنگ ،از سوي دیگر .طلبد یمی الملل بین وی ملي فریک حقوق نظام
 ضرورت ،ریاخ ۀده سه در آن ازی ناشی مال منابع بر دهیپد نیاي اتکا و »سمیترور« شوم دهیپد

 نیا. است ساخته ادیهو شیازپ شیب را موجود يها تیواقع با متناسب و نینوي فریک استیس اتخاذ
 احتیربه ،ریاخ ۀده دو در قایآفر شمال و انهیخاورم ۀمنطق همچون جهان مناطقی برخ در مهم

 داعش و القاعده همچونی ستیترور يها گروه سوز خانمان و گسترده يها تیفعال و بوده ملموس
. گذارد ینمی باق شویی پول بزه با جانبه همه ةمبازر لزوم در راي دیترد گونه هیچي جا ،منطقه نیا در

 یالملل بین اسناد نیتدو موجب ،جهان سرتاسر در شویی پول بزه ازی ناش ریفراگ يها خسارت وقوع
 که دیگرد سمیتروری مال نیتأم و یافته سازمان جرائم و شویی پول با مبارزه هدف بای توجه قابل

 ونیکنوانس. «است گشتهي اریبسی داخلی حقوق يها نظام بهی نیتدو مقررات انتقال موجب جیتدر به
 دسامبر 20 مصوب گردان روان يداروها و مخدر مواد قاچاق با مبارزهي برا متحد ملل سازمان
 مصوبی فرامل ۀیافت سازمان جرائم با مبارزهي برا متحد ملل سازمان ونیکنوانس«، 4»نیو 1988

 ،6»1999 اکتبر 7 مصوب سمیتروری مال نیتأم با مقابله ونیکنوانس« ،5»الرموپ 2000 دسامبر15
 يها هیتوص«  و 7»دایمر 2003 اکتبر 31 مصوب فساد با مبارزهي برا متحد ملل سازمان ونیکنوانس«

 در موجودی الملل بین اسناد نیتر مهم از توان یم را 8)»اف یت يا اف( مالی گروه ویژة اقدام ۀگان چهل
 ازی کی عنوان به شویی پول با مبارزه جهت در نینو مقررات بینی پیش 9.آورد شمار به خصوص نیا

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crimes, Palermo, 2000. 
2. Silent Crime 
3. White-Collar Crime. 
4. United Nation Convention against Illicit Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 20 
December 1988. 
5. United Nations Convention against Transnational Organized Crimes, Palermo, 15 December 
2000. 
6. Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 9 December 1999.  
7. United Nation Convention against Corruption, Merida, 31 October 2003. 
8. Financial Action Task Force (FATF) Recommendations 

وري اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد قانون الحاق دولت جمه«موجب  دولت ایران به .9
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد «و  03/09/1370مصوب » گردان مخدر و داروهاي روان
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 با مبازه قانون در متعدد يها یکاست وجود و سو کی از اشاره مورد اسناد در هدف جرائم از
 با مبارزهی شکل وي ماهوي فریک يها استیس ۀنیزم در 02/11/1386 مصوب رانیا شویی پول
 اشاره مورد قانونی اساس اصالح اب تا داشت آن بر را رانیا گذار قانون ،از سوي دیگر شویی پول

 در را رانیاي فریک استیس ،13/07/1397 مصوب شویی پول با مبارزه قانون اصالح قانون موجب به
 نیا در را يکارآمدتر کردیرو و داده قیتطب موجودی الملل بین اسناد با شویی پول بزه با مبارزه قبال
 مقررات نیتدو از نشان ،خصوص نیا در رانیا انرگذا قانون نینو کردیروی بررس. دینما اتخاذ باره

ی رنگ کم وجود ای و نداشته سابقه رانیا حقوق در نیا از شیپ که داردی نینوی حقوق اصول و
 ،رانیا در شویی پول بزه رامونیپ نیمحققي سو از افتهی انجام ةارزند يها پژوهش عمده. اند داشته
 نیشیپ قانون به معطوف که است ییها پژوهش زا عبارت ،نخست گروه. شود می گروه دو شامل

 عبارت ،دوم گروه 1.اند دهینگرد لحاظها  آن دری اصالح قانون يها ينوآور و بوده) 1386 مصوب(
ی بررس به محدود تنها شویی پول با مبارزه نینو کردیرو به توجهرغم  علی که استیی ها پژوهش از

 آن در مندرج يها ينوآور رامونیپی کلی ابیرزا فاقد و بودهی اصالح قانون ازی خاص موضوع
 با مبارزه درخصوص را رانیا نینوي فریک استیس که میآن بر حاضر نوشتار در ،رو ازاین 2.است
 دیجد نیقوان نیتدوی اصل منبع عنوان به موجودی الملل بین اسناد بهی قیتطبی دگاهید با شویی پول

 با ،گریدی برخ درخصوص کنیل. است وستهیپ ونیصورت قطعی به این دو کنوانس به 21/03/1385مصوب » براي مبارزه با فساد
ي شوراي سو ازی اعالم راداتیا به باتوجهی، اسالمي شورا مجلسي سو ازها  آن به رانیا دولت الحاق نیقوان بیتصو وجود

. دارد قراری بررس ندیفرا در همچنان و دهیگرد ارجاع مصلحت صیتشخ مجمع به موضوع، خود ۀمصوب بر مجلس اصرار و نگهبان
ي جمهور دولت الحاق قانون« به توان یم نمونهي برا. گردد ملحقها  آن به تواند یم رانیا دولت، مجمع ییدتأ صورت براین، دربنا

ی اسالمي جمهور دولت الحاق قانون« و 16/07/1397 مصوب» سمیتروری مال ینتأم با مقابلهی الملل بین ونیکنوانس به رانیای اسالم
 که نمود اشاره 04/11/1396 مصوب )»پالرموی (فرامل یافته سازمانجرائم  با مبارزهي برا متحد ملل سازمان ونیکنوانس به رانیا

 حال در نظام مصلحت صیتشخ مجمع در اکنون هم، خودی قبل ۀمصوب بر مجلس اصرار وها  آن با نگهباني شورا مخالفت به باتوجه
 .استی بررس

 ثالث ؛دیسعی، کرمانشاهي بید اهیس :نمود اشاره چندي موارد به توان یم موجود يها پژوهش از ارزشمند ییها نمونه عنوان به .1
حقوق کیفري )، 1393( اصغری، عباس. زانیم نشر :تهران، 1 چ ،شویی پول ؛حقوق کیفري اقتصادي)، 1396( یاحمدعل، دیؤم

 و رانیا حقوق، فقه در شویی پول جرم یقیتطبی بررس«)، 1397( مسعودي، دریح. زانیم نشر :تهران، 1 چ ،شویی پول :اقتصادي
ی مرتض ی،فتح؛ عادل ی،خانیسار. 67-90صص، 3 ش، 5 سال، غرب و اسالم حقوقی قیتطب پژوهش ۀفصلنام، »یالملل بین اسناد

ي رفیک حقوق مطالعات، »یالملل بین هاي یونکنوانس و رانیا شویی پول با مبارزه قانون در شویی پول جرمی موضوع عناصر«)، 1394(
 .237-256 صص، 5 و 4 ش، 2 دورةی، شناس جرم و
، مطالعات حقوق کیفري و »شویی تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پول«)، 1398: رستمی، هادي (ر.كبراي نمونه  .2

و تعیین  مقاله درصدد تبیین مفهوم بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ةنویسند ؛397-417 ، صص2 ش، 49شناسی، دورة  جرم
 بوده است. 1397شویی مصوب  جایگاه آن در قوانین موجود و از جمله قانون اصالحی مبارزه با پول
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 که دینما یم الزم ،باره نیا در قانون کردیرو رییتغ مواردی فراوان به باتوجه. میینما نییتب ،یداخل
 و »يماهوي فریک يها استیس« مبحث دو در شویی پول با مبارزه درخصوص نینوي فریک استیس
 هریک با رابطه در نینو کردیرو قوت و ضعف نقاط وشود ی ابیارز »یشکلي فریک يها استیس«
 .گردد انیبی مقتض شنهاداتیپ انیپا در و لیتحل يا جداگانه نحو به ها آن از

 
 شویی پول با مبارزهي ماهوي فریک استیس. 1

 وي ماهو ۀجنب دو واجد ،نمود ادي یفریک استیس به آن از توان یم که جرائم باي فریک ۀمقابل
. دیآ یمبر مجرمانه ةدیپد برابر در واکنش مقام در متفاوتي ابزارها ازي ریگ بهره با و بودهی شکل

 کارگیري به مستلزمي فریک حقوق نظام در شده شناخته جرائم از هریک با مقابله که تاسی هیبد
 کاهش موجبها  آن قبال دري فریک استیسسازي  متناسب به توجه عدم و بوده مخصوص ریتداب
 از عبارت راي فریک استیسي ماهو يها جنبه توان یم رابطه نیا در .گردد یمي اتخاذ ریتدابیی کارا
: 1390 ،الزرژ( دانست جرم با مرتبط نامرتکب گسترةیی شناسا و جرم هر با متناسب فریک نییتع ةنحو

 داده رخ نینو تحوالت لحاظ با دیباي فریک استیسي ماهو يها جنبه اتخاذ که است پرواضح ).19
 نیا تیرعا. ردیگ قراری مقتضي بازنگر مورد ،ازین صورت در و گرفته صورت جرم هر با رابطه در
 انتظار مورد دوچندان شویی پول همچون دهیچیپ ساختاري دارا و نینو جرائم با رابطه در مالزا

 استیسگذاري  اثر ویی کارا دیشد کاهش به منجر تواند یم آن قبال در انفعال هرگونه؛ زیرا است
 که شتدا آن بر را رانیا انگذار قانون ،شویی پول بزه با رابطه در اشاره مورد تیواقع. گرددي اتخاذ
ی علمي مبنا فاقد گاه و نامتناسب کردیرو از شستن دست با موجودی الملل بین تحوالت تأثیر تحت
 بزه نیا با مقابله دري فریک استیسسازي  متناسب ریمس در 1386 مصوب شویی پول با مبارزه قانون

 رقم آن بر ناظري فریک نیقوان درخصوص رای نیادیبن راتییتغ و نموده اقدام مخرب و خاموش
این  که دینما یم جابیا نینوي فریک استیسی شکل وي ماهو راتییتغی فراوان ،رو ازاین .زنند

ی الملل بین اسناد با هریکی قیتطبي مبنا و گرفته قراری ابیارز مورد مجزا مبحث دو در مسئله،
 از پس وي ماهوي فریک استیس بر ناظر تحوالت رو شیپ مبحث دربنابراین،  .گردد لیتحل مرتبط

 .میگذران یم نظر از رای شکلي فریک استیس به مربوط تحوالت ،آن
 
 شویی پول بزه فریکسازي  متناسب. 1-1

 يها نظام تأکید مورد همواره 2یفرشناسیک وي فریک حقوق اتصال ۀنقط عنوان به 1بزه و فریک تناسب

1. Proportionality of Punishment 
2. Penology 
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 کاهشي معنا به اندتو یم آن به توجه عدم که ابدی یم تیاهم جا بدان تا و بوده مختلف حقوق
 يها بزه با رابطه در مهم نیا). 29: 1390 ،يصفار( دیآ شمار بهي فریک حقوقي دستاوردهاي جد

 و ها انیز برآورد؛ زیرا گردد یم حاصلي شتریبي دشوار با شویی پول همچون يا دهیچیپ و نوظهور
 رممکنیغ عمل در آن ياه جنبه ازي اریبسبودن  پنهان دلیل به شویی پول ازی ناشی منفي امدهایپ
 مرتبطی الملل بین اسناد تأکید مورد همواره شویی پول بزه درخصوصی نییتع فریک تناسب. دینما یم

 نیا با ).31: 1394 ،باقرزاده( است دهیگرد عرضه ها دولت بهی نیتقن يها هیتوص قالب در و داشته قرار
. است نبوده همراه فریک ازی خاص نوع بر حیصر تأکید با گاهچیه اشاره مورد يها هیتوص ،وجود

 قبال در دیبا متعاهد يها دولت که دارد یم مقرر 11 مادة 1 بند در پالرمو ونیکنوانس ،نمونهي برا
 نییتع به نسبت ،یارتکاب بزه شدت درنظرگرفتن با شویی پول جمله از و ونیکنوانس مشمول جرائم

 مشاهدهنیز  دایمر فساد با مقابله ونیکنوانس 3و1 يبندها دری مشابه ةمقرر. ندینما اقدام فریک
 به توسلي معنا به شویی پول قبال در فریکسازي  متناسب به هیتوص که است ذکر انیشا. گردد یم
 ازي ریشگیپ ۀنیزم دری اثربخش ویی کارا حداکثر بایی فرهایک نییتع مقصود و نبوده خشني فرهایک

 اسناد در نیمع فریک حِیصر شنهادیپ فقدانرغم  لیع ).Car & Jonson, 2013: 34( است آن وقوع
 استنباط را حبس فریک نییتع لزوم ،یضمنصورت  بهها  آن در مندرج مقررات از توان یمی الملل بین

 تا که اند دهیگرد ملزم ها دولت پالرمو ونیکنوانس 11 مادة 4 بند موجب به ،نمونهي برا. نمود
 در رای ارتکاب بزه شدت ،مرتکبان به مشروطي آزاد همچونی ارفاق التیتسهي اعطا درخصوص

ي برا حبس فریک نییتع به هیتوصي معنا بهی ضمن طور بهی الزام نیچن که است پرواضح. رندیگ نظر
 به مشروطي آزادي اعطا؛ زیرا است شویی پول جمله از و ونیکنوانس مشمول يها بزه مرتکبان
 فریک نییتع لزوم توان یم ،رو ازاین و بوده تیموضوع فاقد ،حبس فریک درخصوص جز نامحکوم
 ).395: 1393 ،یعباس( نمود استنباط را حبس

 یِالملل بین اسناد ۀمطالع ،شویی پول بزه درخصوص نییتع قابل يفرهایک ریسا درخصوص
 تأکید مورد شویی پول از حاصل يها ییدارا و اموال ةمصادر فریک تنها که دارد آن از نشان موجود

 امر نیا که اند دهیگرد ملزمی داخل نیقوان در آن از استفاده لزوم به ها دولت و داشته قرار حیصر
 را تیاهم نیا لیدل. باشد شویی پول بزه درخصوص مصادره فریک نیادیبن تیاهمي ایگو تواند یم

ي برا فریک نییتع و شویی پولانگاري  بزه از هیاول هدف که نمود جستجو امر نیا در بتوان دیشا
 به مجرمانه اتیعمل ازی ناش فیکث يها ییدارا و اموال ورود ازي ریجلوگ از عبارت ،آن تکبانمر

 ونیکنوانس 12 مادة ).Bantekas, 2003: 25( است مشروع يها ییدارا با آن زشیآم و جوامع اقتصاد
 در که یاموال ،نخست. دینما یم قلمداد مصادره حکم مشمول رایی دارا و اموال از دسته دو ،پالرمو
 حاصل مجرمانه اعمال اثر در کهی اموال گرید و گرفته قرار استفاده مورد بزه ارتکابي راستا
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 بزه ارتکاب از آمده دست به اموال لیتبد ه،ماد نیهم 4 و 3ي بندها ،راستا نیهم در. است دهیگرد
ها  آن از مرتکب تیممحرو لزوم بر و ندانسته مصادره مانع راها  آن در رییتغ جادیا با گرید اموال به

 . است  نموده تأکید
 شویی پول بزه مرتکبان درخصوص اعمال قابل يفریک عنوان بهي نقدي جزا فریک درخصوص

 در، کشورهای داخل نیقوان به آن انتخابي واگذار وی الملل بین يها ونیکنوانس سکوترغم  علی
 نییتع لزوم بري بزهکار با مبارزه در فعالی الملل بیني نهادهای برخي سو از شده هیته ۀنمون نیقوان
 19991 مصوب »شویی پول با مبارزه ۀنمون قانون« به توان یم ،نمونهي برا. است دهیگرد تأکید آن

 2»متحد ملل سازمان شویی پول با مبارزهی جهان ۀبرنام نهاد« توسط اشاره مورد سند. نمود اشاره
 جمله از و اعمال قابل يفرهایک موضوع به ار خودي شنهادیپ مقررات ازی بخش و دهیگرد نیتدو
 ارزش زانیم به حداقل دیباي نقدي جزا نییتع ،اساس نیا بر. است دادهی اختصاصي نقدي جزا
 بزه مجدد وقوع ازي ریشگیپ و فریکسازي  متناسب ،قیطر نیا از تا باشد جرم از حاصل دیعوا

 . ردیگ قرار لحاظ مورد
 شویی پول با مبازره قانون دری الملل بین اسناد يها هیتوص القب در رانیا انگذار قانون موضع

 بزه فریک درخصوص ،اشاره مورد قانون 9 مادة. افتی انعکاس منفعالنهي نحو به 1386 مصوب
 حاصله دیعوا چهارم کی معادلي نقدي جزا و شویی پول ازی ناش اموال ةمصادر به تنها شویی پول

 نییتع عدم 3.بود گذشته بزه و فریک تناسب اصل کنار از مسامحه با ،آشکار طور به و نموده اشاره
 اصطالحي نابجا استعمال زین و خودساخته و مبنا فاقدي اریمع باي نقدي جزا نییتع و حبس فریک
 قرار اندان حقوق توجه مورد همواره که بود ییها یکاست جمله از 5»مصادره«ي جا به 4»استرداد«
 ). 251: پیشین ،یفتح وی خانیسار( گرفت یم

 ،متناسبي نقدي جزا و حبس همچون شویی پول مرتکباني برا متناسب فریک بینی پیش عدم
 فریک ،قانون اعتبار ۀسال 11 مدت طول در که اي گونه به ؛دیگرد قانونیی کارا کاهش موجب

 وعیش ،گریدي سو از. گرفت قراریی قضا محاکم از صادره احکام موضوعندرت  به مقررشده
 ،شویی پول با مبارزه ۀنیزم در فعالی الملل بین مراجع تیحساس و رانیا در شویی پول شیازپ شیب

   1. Model Legislation on Laundering, Confiscation and International Cooperation in Relation to 
Proceeds of Crime, 1999. 
2. Global Program against Money Laundering (GPML) 

بر استرداد درآمد و عواید حاصل  هعالوشویی  جرم پول نیمرتکب«: داشت مقرر می 1386شویی مصوب  قانون مبارزه با پول 9 ةماد .3 
چهارم عواید  زاي نقدي به میزان یکو اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به ج( از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل

 ». شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران واریز گردد حاصل از جرم محکوم می
4. Refund 
5. Confiscation 
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 قانون اصالح با که داشت آن بر را رانیا انگذار قانون 1،)اف یت يا اف( »یمال گروه ویژة اقدام« مانند
 قانون 9 مادة ،اساس نیا بر. ندیبرآ شویی پول مرتکبان فریکسازي  متناسب درصدد شویی پول
گرایی  ینسب به اتکا با ،متناسبي نقدي جزا و حبس فریک نییتع ضمن 1397ی اصالح شویی پول
: دیگرد مقرر مبنا، نیا بر. پرداخت مختلف موارد با مواجهه در آني بند درجه به فریک نییتع در
 ،باشدن موجود اگر و( شویی پول جرم ومنشأ  جرم ارتکاب از حاصل دیعوا و درآمد و مال اصل«

 و درآمد ،اموال جمع چنانچه نیهمچن و شود یم مصادره شویی پول جرم نیمرتکب )آن متیق ای مثل
 ارقام و پنج ۀدرجي ریتعز حبس به ،باشد الیر) 10،000،000،000( اردیلیم ده تا مذکور دیعوا

ي نقدي جزا به ،قبل مجازات بر عالوه مورد دو هر در و چهار ۀدرجي ریتعز حبس به آن از شتریب
 کهچنانبنابراین،  2».شوند یم محکوم ،دهیگرد واقع شویی پول مورد کهی مال ارزش ای وجوه معادل

 از حاصل دیعوا و اموال ۀیکل معادل دیباي نقدي جزا ،نیشیپ کردیرو برخالف ،گردد یم مالحظه
ی اقدام در ،نیا بر عالوه. است شده گذاشته کناری درست به چهارم کی اریمع و باشد شویی پول

 و دیعوا زانیم به باتوجه ،گریدي کشورها ازي اریبسی داخل نیقوان وی الملل بین اسناد با هماهنگ
 و فریک کردن يفرد اصل بر داللتی روشن به که است دهیگرد نییتع زین حبس فریک ،حاصله اموال

ی درست به »استرداد« اصطالح ،گریدي سو از. دینما یمی ارتکاب بزه آثار و شدت با آنسازي  متناسب
 قرار استفاده موردی مالي فرهایک ازی مصداق عنوان به »مصادره« و دهیگرد حذف قانون متن از

صنعتی هفت موسوم به توسط گروه  1989در سال  ،)Financial Action Task Force( »اف) یت يا اقدام مالی (اف ویژةگروه « .1
G-7  فعالیت  ۀدامن 2012در سال  ،شویی تشکیل گردیده المللی با پدیده پول بین ۀمقابلدر پاریس تشکیل شد. این گروه که با هدف

توان به پیشنهاد اصول و  هاي اساسی این گروه می خود را به موضوع تأمین مالی تروریسم نیز گسترش داده است. از جمله فعالیت
شویی و تأمین مالی تروریسم اشاره نمود که بیشتر در قالب  و مقابله با پول يمنظور پیشگیر به ها دولتملی به  نۀنمون قوانی

در این نهاد بر قدرت حقوقی آن افزوده و امروزه با تعیین  ها دولتگردد. افزایش روزافزون عضویت  گانه عرضه می هاي چهل توصیه
شاهد افزایش اهمیت عضویت در آن و تأثیر این عضویت بر موقعیت  ،بیهی از سوي این نهاداجراهاي نظارتی و گاه تن ضمانت

هستیم. دولت ایران نیز هم اکنون در کشاکش تصویب اسناد موردنظر این نهاد در نظام حقوقی داخلی  ها دولتاقتصادي و سیاسی 
توان از جمله اقدامات مورد  بارزه با تأمین مالی تروریسم را میشویی و نیز قانون م که اصالح قانون مبارزه با پول اي گونه به است؛

توصیه این نهاد به شمار آورد. در خصوص الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
در مجمع تشخیص مصلحت به مخالفت شوراي نگهبان، موضوع هم اکنون  باتوجهرغم تصویب در مجلس شوراي اسالمی  علی

 .استنظام تحت بررسی 
پنج معادل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس  ۀدرجحبس تعزیري  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19 ةمادحسب  .2

 .استچهار معادل حبس بیش از پنج تا ده سال  ۀدرجتعزیري 
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 قانون 9 مادة 2 تبصرة حکم به شویی پول ازی ناش اموال ةمصادر فریک ،وجود نیا با 1.است گرفته
 قرار حکم نیا مشمولمنشأ  جرم لحاظ به متهم« که دارد صدور تیقابلی صورت دری اصالح
 ». باشد نگرفته
 

 شویی پول فریک دیتشد. 2-1
 اصل ،نیست زانیم کی به حاالتی تمام در همواره بزه ارتکاب ازی ناش خطر زانیم که آنجا از
 فریک ،اوصاف و اتیفیکی برخ وجود صورت در که دینما یم جابیا بزه و فریک تناسب نیادیبن

 ارتکاب. گردد دیتشد ،اوصاف آن فقدان فرض به نسبت و شده نییتعي شتریب زانیم به مرتکبان
انیز و خطر زانیم که باشدی اتیفیک با همراه تواند یم و نبوده برکنار قاعده نیا از زین شویی پول بزه
 بزه با مرتبط یِالملل بین اسناد کنندگان نیتدو ).(Cox, 2014: 23 دهد شیافزا را ارتکاب ازی ناشي بار

 مواردی برخ در آن مرتکبان فریک دیتشد بر همواره و نبوده غافل قتیحق نیا از زین شویی پول
 و خطر دلیل به تواند یم شویی پول جرم ۀیافت سازمان ارتکاب ،نمونه عنوان به. اند نموده تأکید

 به مرتکبان فریک ةکنند دیتشدی نیع اتیفیک ازی کی عنوان به جامعهي برا آن شتریب ناگواري امدهایپ
 جمله از و ونیکنوانس موضوع جرائم ارتکاب ،پالرمو ونیکنوانس 5 مادة 3 بند ،رو ازاین .دیآ حساب

 که است نموده هیتوص ها دولت به و دانسته شتریب توجه مستلزم را یافته سازمان قالب در شویی پول
 ردمو مستند گرچه ،آنکه حیتوض. دهند قرار توجه مورد را مهم عنصر نیا خودی داخل نیقوان در

 به ژهیو توجه که گردد یم استنباط آني فحوا از کنیل ،ندارد فریک دیتشد لزوم دری صراحت اشاره
 با متناسب فریک نییتع و دهیگرد بزه مرتکبان با دتریشد برخورد موجب دیبای افتگی سازمان عنصر

 نیا ریغ در .ردیگ قرار مدنظر یافته سازمانریغ وي فرد ارتکاب به نسبت آن شتریبی منف آثار
 .داشت نخواهدي گرید توجه قابل هیتوج و دستاوردی افتگی سازمان عنصر به شتریب توجه ،صورت

 باره نیا در رانیای حقوق نظام نینو کردیرو که دهد یم نشان رانیای داخل نیقوان ۀمطالع
. دینما یمی بررس قابل جداگانه ۀمقول دو در ،نیشیپ کردیرو به نسبت قبول قابل تحولرغم  علی

 تکرار و تعدد عام قواعد به موضوع ارجاع با انگذار قانون ،عام ةکنند دیتشد اتیفیک درخصوص
 قانون بهی الحاق 13 مادة ،رو ازاین. اند نموده روشن را آن فیتکلی اسالم مجازات قانون در جرم

 وضوعم جرائم در شرکت و معاونت ،جرم به شروع مجازات«: دارد یم مقرر شویی پول با مبارزه
ی اسالم مجازات قانون تابع مورد حسب ،مجازات فیتخف و دیتشد به راجع مقررات و قانون نیا

ی به حکم قانون نیا مورد استفاده در ارتکاب جرم به مالک قانوبه معناي تسلیم اموال حاصله از جرم  ،استرداد در مفهوم تخصصی .1
 برخالفکه  استدر حالی که مصادره به معناي سلب مالکیت اموال حاصله از جرم از مرتکب و انتقال آن به مالکیت دولت  است؛

 ).Elliot, 2006: 23(رود  استرداد به عنوان مجازات مجرم به کار می
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 شویی پول فریک دیتشد بر ناظر مقررات ،مادة نیا در مندرج موضوعات ریسا از نظر صرف». است
 اتیفیک مقررات نیا از مقصود که رسد یم نظر به. است شده دانستهی اسالم مجازات قانون تابع

 به باتوجه، اساس نیا بر. است جرم تکرار و تعدد از عبارت رانیا حقوق در که بوده عام ةمشدد
 پنج و چهار ۀدرج حبس از عبارت مورد حسب شویی پول بزهي برا مقررشده حبس فریک نکهیا

 صورت در ،دارند اعمال تیقابل حبس فریک از درجات نیا بر جرم تکرار و تعدد مقررات و بوده
 مرتکبان فریک دیتشد ،نیشیپ فریکي اجرا از پس آن ارتکاب تکرار ای و شویی پول بزه رتکابا تعدد
 از نوع نیا قبال در انگذار قانون کردیرو ،نینابرا 1.نیست رو روبهی خاص مشکل با شویی پول

 نیعناو ریسا همچون شویی پول بزه به و نمودهي رویپ عام مقررات و اصول ازکننده  دیتشد اتیفیک
 . است شده ستهینگر مجرمانه

 شتریبي دشوار و یافته صورت سازمان به شویی پول ارتکاب خطر وی دگیچیپ شیافزا به باتوجه
 قانون 9 مادة 4 تبصرة ).158: 1395 ،یرمحمدصادقیم( آن ازی ناش يها انیزي باال زانیم زین و کشف در

 در« :دارد یم مقرر خصوص نیا در گفته شیپی الملل بین اسناد ازي رویپ به رانیا شویی پول با مبارزه
 به مجازات در دیتشد موجب ،ابدی ارتکاب یافته صورت سازمان به شویی پول جرم کهی صورت

. نمود استنباط شرح نیبد رای نکات توان یم فوق ةمقرر به توجه از». بود خواهد درجه کی زانیم
 اعمال ،شویی پول بزه فریک عنوان به تفاوتم يها درجه با حبس فریک نییتع به باتوجه ،نکهیا نخست

 ةمصادر درخصوص و داشته اعمال تیقابل حبس فریک درخصوص تنها ،باالتر فریک درجه کی
 دیتشد اعمال ،بزه نیا با رابطه درها  آن يبند درجه فقدان به باتوجهی نسبي نقدي جزا زین و اموال
 شویی پول ۀیافت سازمان ارتکاب صورت در که رفت یم انتظار ،وجود نیا با. نیست ریپذ امکان

شویی و سایر عناوین  در صورت تحقق تعدد معنوي میان بزه پول ،1392 ون مجازات اسالمی مصوبقان 131 موجب مادة به .1
قانون  134 موجب بندهاي الف تا پ مادة بهگردد. در صورت تحقق تعدد مادي  محکوم می ر جرم اشدمجرمانه، مرتکب به کیف

هرگاه  -الف« گردد: جرائم ارتکابی بدین نحو عمل میبودن  ) باتوجه به مختلف یا مشابه23/02/1399ت اسالمی (اصالحی مجازا
رر در این ماده که تواند مطابق ضوابط مق شود و در این صورت دادگاه می ، فقط یک مجازات تعیین میتلف نباشدی مخم ارتکابجرائ

بی بیش از سه جرم م ارتکادر مورد جرائم مختلف هرگاه جرائ -ات را تشدید کند. بمجاز ،شدهبراي تعدد جرائم مختلف ذکر 
م چنانچه جرائ -مقرر قانونی است. پ م بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات، حداقل مجازات هریک از آن جرائنباشد

تواند  جرم است. در این صورت دادگاه می یک حداکثر مجازات قانونی آن، مجازات هرارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد
  »چهارم آن تعیین کند. حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک یک را بیشتر ازمجازات هر

 علت ارتکاب جرم عمدي به هرکس به«: دارد مقرر می )23/02/1399(اصالحی  همان قانون 137 ةمادتکرار جرم نیز  رابطه با در
یت حکم تا حصول از تاریخ قطعپنج محکوم شود و  هاي تعزیري از درجۀ یک تا درجۀ موجب حکم قطعی به یکی از مجازات

حداقل مجازات جرم  ،یک تا شش گردد ات مرتکب جرم عمدي تعزیري درجۀزمان اجراي مجازاعادة حیثیت یا شمول مرور
ا به بیش از حداکثر مجازات تا واند وي رت قانونی آن جرم است و دادگاه می ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات

 »چهارم آن محکوم کند. یک
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 نحو به بزه و فریک تناسب و افتی یم دیتشد تیقابل زیني نقدي جزا فریک تا شد یم دهیشیاندي ریتدب
 ،یاسالم مجازات قانون 130 مادة کی تبصرة براساس آنکه دوم. دیگرد یم تیرعا يتر مطلوب
 از متشکل منسجم نسبتاً گروه« از عبارت تاسیافتگی  سازمان معادل که مجرمانه گروه از مقصود

ي برا آن هدف ،لیتشک از پس ای شود یم لیتشک جرم ارتکابي برا که است شتریب ای نفر سه
 تحقق به منوط شویی پول مرتکبان فریک دیتشد جواز ،نیبنابرا». گردد یم منحرف جرم ارتکاب

 قانون 130 مادة برخالف آنکه سوم .)167: 1397 ،انیکشور وی رترابیم( است اشاره مورد طیشرا
 دیتشد ،نموده مقرر مجرمانه گروه ۀسردست با رابطه در تنها را فریک دیتشد کهی اسالم مجازات

 چهارم 1.است اعمال قابل مجرمانه گروهي اعضای تمام هی نسبت یافته سازمان شویی پول بزه فرِیک
 دیبا و دهینگرد واگذارکننده  یدگیرسیی قضا قامم اریاخت به خصوص نیا در فریک دیتشد آنکه

 حبس فریک ۀدرج ربودنیمتغ به باتوجه در نهایت،. شود ستهینگر بدانی قانون الزام عنوان به
 کی زانیم به فریک دیتشد ،جرم از حاصل دیعوا زانیم براساس شویی پول مرتکبان بر اعمال قابل

 .دگرد نییتع جرم از حاصل دیعوا زانیم به باتوجه دیبا درجه
 

 یحقوق اشخاص فریک بینی پیش. 3-1
 جوامع دری اسیس وی اجتماع ،ياقتصاد يها عرصه دری حقوق اشخاص نقش شیازپ شیب شیافزا

 وی مل انگذار قانون ،گوناگون يها بزه ارتکاب درها  آن ازی برخ گذارریتأث مداخله و مدرن
 اشخاص رانیمدي فریک تیولئمس از را پا ،یسنت قواعد برخالف که داشت آن بر رای الملل بین

 اعمال برابر دري فریکی پاسخ افتنی یپ در مشخصي قواعد نیتدو با و گذارده فراتری حقوق
 يها بزه ارتکاب دری حقوق اشخاص تر رنگپر نقش ،انیم نیا در. ندیبرآی حقوق اشخاص ۀمجرمان

 مقام در ،ها بزه گونهنیا به ژهیوي کردیرو با تا قانع ساخت رای حقوق يها نظام ،ياقتصاد وی مال
 يها بزه تنگاتنگ ارتباط ،گریدي سو از. ندیبرآ بزهکار یِحقوق اشخاصي براانگاري  فریک

موجب گشت تا  ،ها بزه گونهنیا درها  آن پررنگ نقش وی حقوق اشخاص با یافته سازمان
 واکنش ،یافته سازمان يها بزه با مبارزه بر ناظر قواعد نییتب ضمن ،یالملل بین اسناد کنندگان نیتدو
 مورد يا افتهی نظام نحو به را این جرائم ارتکاب در لیدخی حقوق اشخاص بهنسبت ي فریک مؤثر

ثر کحدابه  ،هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد«: دارد مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  130 ةدما .1
مگر آنکه جرم  ؛گردد مجازات شدیدترین جرمی که اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می

شود. در محاربه و  صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این
گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب  ۀدستاالرض بر سر یاالرض زمانی که عنوان محارب یا مفسد ف یافساد ف

 ».گردد االرض محکوم می ییا مفسد ف
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 که ونیکنوانس نیا 1.دانست پالرمو ونیکنوانس دیبا را اشاره مورد کردیرو سرآغاز. دهند قرار توجه
 ،است شویی پول بزه جمله ازی فرامل ۀیافت سازمان يها بزه با مبارزهي راهکارها نییتع درصدد

ی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت به را يا ژهیو توجه ،خود از شیپ یِالملل بین اسناد برخالف
ی حقوق اصول طبق که دینما یم مکلف را عضوي ها دولت ونیکنوانس 10 مادة. است داشته مبذول

 ارتکاب در لیدخی قوقح اشخاصي فریک مسئولیتي برقرار با رابطه در الزم ریتداب خودی داخل
 بدانی قیحق اشخاصي فریک مسئولیت ازي جدا و نموده اتخاذ را ونیکنوانس موضوع يها بزه

 اشخاص ساختار اصالح جهتي ریتداب اتخاذ لزوم بر 10 مادة 4 بند در ،نیا بر عالوه. بنگرند
 ونیکنوانس. است شده تأکیدي فریرکیغ گاه وی اصالح اقدامات ازگیري  بهره با بزهکاری قحقو

 موضوع ،آن از پسی الملل بین اسناد در که اي گونه به ؛دیگرد نهیزم نیا در تحول سرآغاز ،پالرمو
 گرفته قرار تأکید مورد و شدهی تلقها  آن در ثابت رکن عنوان بهی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت

 با مشابهی مقررات و الفاظ با که نمود اشاره دایمر ونیکنوانس 26 مادة به توان یم ،نمونهي برا. است
 2.است پرداختهی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت نییتع لزوم به پالرمو ونیکنوانس

 ازی برخ به الحاق قیطر از و اشاره موردی الملل بین اسناد تأثیر تحت زین رانیاي فریک حقوق
ی سنت کردیرو زا شستن دست با ،1392 سال دری اسالم مجازات قانون دري بازنگر ندیفرا درها  آن
 مسئولیت موضوع ،اشخاص نیا به منتسب جرائم قبال دری حقوق اشخاص رانیمدي فریک بیتعق

 رشیپذ ندیفرا ،نیبنابرا. داد قرار رشیپذ موردي شتریب شمول ةریدا با رای حقوق اشخاصي فریک
 دهیدگر آغاز 1388 سال در يا انهیرا جرائم درخصوص ابتدا کهی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت

ی تمام دری جامع نحو به 1392 مصوبی اسالم مجازات قانون بیتصو با ،)52: 1390 ،پور یعال( بود
 بزه درخصوص رانیاي فریک حقوق نظام در اشاره مورد کردیرو رییتغ. دیگرد لیتکم جرائم

 1386 مصوب شویی پول با مبارزه قانون سکوت وجود با ،آنکه حیتوض. است صادق زین شویی پول
 سال در مذکور قانون در گرفته صورت اصالحات در ،یحقوق اشخاصي فریک مسئولیت قبال در

 مورد تمام صراحت با شویی پول بزه ارتکاب قبال دری حقوق اشخاصي فریک مسئولیت ،1397
 دهیپوش عمل ۀجامی الملل بین اسناد در اشاره مورد يها هیتوص به منظر نیا از و گرفته قرار رشیپذ

 اشخاص کهی صورت در«: دارد یم مقرری اصالح قانون 9 مادة 5 تبصرة ،رو ازاین. است شده

، با وجود نقش فراگیر اشخاص حقوقی در جرائم فراملی همچون قاچاق پیش از تصویب کنوانسیون پالرمو جالب آن است که .1
 توان به د. براي نمونه مییگرد کیفري اشخاص حقوقی مشاهده نمی مسئولیتتوجهی از  اثر قابل ،گردان مواد مخدر و داروهاي روان

 به مشهور 1988 دسامبر 20 مصوب »گردان کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان«
 .شود ینم مالحظه بحث مورد موضوع ازي اثر آن در که نمود اشاره نیو ونیکنوانس

 فساد با مبارزهی الملل بین ونیکنوانس به رانیای اسالمي جمهور دولت الحاق قانون« موجب به رانیا دولت که است کرذ انیشا .2
 . است دهیگرد ملحق اشاره مورد ونیکنوانس به 1385 مصوب» )دایمر(
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 مجازات قانون 20 مادة در مقرر يها مجازات بر عالوه ،شوند شویی پول جرم مرتکبی حقوق
 واقع شویی پول مورد کهی مال ارزش ای وجوه برابر چهار تا دو معادلي نقدي جزا بهی اسالم
 کردیرو ازي رویپ با خصوص نیا در انگذار قانون که گردد یم مالحظه. »شوند یم محکوم ،دهیگرد
. اند پرداخته شویی پول بزه مرتکبی حقوق اشخاص فریک نییتع بهی اسالم مجازت قانون عام

 قانون دری حقوق اشخاصي فریک مسئولیت به ناظر عام مقررات که دینما یم ستهیبا، رو ازاین
: دارد یم مقرر خصوص نیا در رالذکریاخ قانون 20 مادة. ردیگ رقرای بررس موردی اسالم مجازات

 شدت به باتوجه ،شود شناخته ولئمس قانون نیا 143 مادة براساسی حقوق شخص کهی صورت در«
 از مانع امر نیا. شود یم محکوم ریز موارد از مورد دو تا کی به آن بارانیز جینتا وی ارتکاب جرم

 -پ ؛اموال کل ةمصادر -ب ؛یحقوق شخص انحالل -فال :ستینی قیحق شخص مجازات
-ت ؛سال پنج مدتي برا حداکثر ای دائم طور بهی اجتماع ای یشغل تیفعال چند ای کی از تیممنوع
 -ث ؛سال پنج مدتي برا حداکثر ای دائم طور به هیسرما شیافزاي برای عموم دعوت از تیممنوع
 -چ ؛ينقدي جزا -ج ؛سال پنج مدتي برا رحداکثي تجار اسناد ازی برخ اصدار از تیممنوع
 ».ها رسانه ۀلیوس به تیمحکوم حکم انتشار
 مسئولیت تحقق نکهیا نخست. است استنباط قابل شرح نیبد ینکات فوق ةمقرر دو جمع از 

 تحقق صورت در و دهیگردی بررس قانون همان 143 مادة براساس دیبای حقوق اشخاصي فریک
 قانون143 مادة. گردد اقدام 20 مادة در مذکور موارد ازی کی انتخاب به نسبت آن در مقرر طیشرا

 و استی قیحق شخص مسئولیت بر اصلي فریک مسئولیت در« :دارد یم مقری اسالم مجازات
 نام بهی حقوق شخصی قانون ةندینما که استي فریک مسئولیتي دارای صورت دری حقوق شخص

 مسئولیت مانعی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت. شودی جرم مرتکب آن منافعي راستا در ای
 ندگانینماي سو از شویی پول بزه ارتکاب هرگاه ،نیبنابرا». ستین جرم مرتکبی قیحق اشخاص

 شخص آن لیوک مانند ،يقرارداد ندگانینما ای یحقوق شخص رعاملیمد و رانیمد مانند آنی قانون
 حکم توان یم ،باشدی حقوق شخص يها استیس و منافعي راستا در بزه ارتکاب و رفتهیپذ صورت

 بزه ارتکاب آنکه دوم. )356: پیشین ،گرانید وي ناتر شمس( نمود صادری حقوق شخص مسئولیت به
 لیدل. باشد بوده آن منافعي راستا در آنکه بدون ؛ردیپذ صورتی حقوق شخص نام به تنها تواند یم

 ،اساس نیا بر. استی اسالم تمجازا قانون 143 مادة در »ای« لفط استعمال فوق برداشت
 فریک لیتحم موجب ،ردیگ صورتی حقوق شخص نام به جرم ارتکاب کهرا  نیا صرف گذار قانون

. باشد نبودهی حقوق شخص منافعي راستا دری ارتکاب بزه اگری حت ؛است دانستهی حقوق شخص بر
 اشخاص ای شخص که است ممکن؛ زیرا دینما یم انتقاد قابل اشاره مورد کردیرو ،نگارنده نظر به

 در که گردند بزه مرتکب آن ارکان اطالع بدون وی حقوق شخص نام از سوءاستفاده ضمن مرتکب
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ی حال در نیا .بود نخواهد منصفانه و معقول چندانی حقوق شخص بر فریک لیتحم صورت نیا
ي ضرور ،نیرابناب. خورد ینم چشم به زینی الملل بین اسناد از یک هیچ در مزبور کردیرو که است

 به را »منافعي راستا در ای نام به« عبارت ،موجود کردیرو اصالح ضمن گذار قانون که دینما یم
 یِحقوق اشخاص بر فریک ۀرمنصفانیغ لیتحم از و داده رییتغ »منافعي راستا در و نام به« عبارت

 ای شخص مجازاتی حالت نیچن در که استی هیبد. دینماي ریجلوگ جرم ارتکاب از رمطلعیغ
 مورد قانون 143 مادة در گذار قانون نکهیا به باتوجه ،نیبنابرا. ستپابرجا مرتکبی قیحق اشخاص

 فراتر اصل نیا از را پای صورت در دیبا ،است گذاردهی قیحق شخص مسئولیت بر را اصل ،اشاره
 الزام هب باتوجه آنکه سوم .گردد حاصلی حقوق شخص به بزه انتساب ازی کاف نانیاطم که نهاد
 5 تبصرة در شویی پول از حاصل دیعوا برابر چهار تا دو معادلي نقدي جزا نییتع به نسبت مقرر
 از دیبا رای اسالم مجازات قانون 20 مادة در مقرري نقدي جزا ،شویی پول با مبارزه قانون 9 مادة
 نحو بهي نقدي زاج فریک شویی پول با مبارزه قانون در؛ زیرا نمود خارج انتخاب قابل يها نهیگز

 وجودی اسالم مجازات قانون 20 مادة در آني اریاخت انتخابي براي مورد و شده نییتعی الزام
 مقرري فرهایک ریسا انیم از دیباي نقدي جزا بهی حقوق شخص تیمحکوم بر عالوه ،نیبنابرا. ندارد

 فریکی اسالم زاتمجا قانون 22 مادة حکم به آنکه چهارم. پرداخت فریک نییتع به 20 مادة در
 در تنها 20 مادة در ها نهیگز ازی کی عنوان به آن اموال کل ةمصادر وی حقوق شخص انحالل
 انحراف با ای آمده وجود به جرم ارتکابي برا ابتدا ازی حقوق شخص که است نییتع قابل یصورت

 در .باشد داده رییتغ جرم ارتکاب جهت در منحصر طور به را خود هدف ،نینخست مشروع هدف از
 آن تیواقع. گردد یم خارج نییتع قابل يها نهیگز از زین گذارریتأث فریک دو نیا ،صورت نیا ریغ

 چندان ه،ماد نیا در جرم ارتکاب منظور به مجرمانه هدف انحصار شرط احراز لزوم که است
 دادن جلوه مشروع وي عاد منظور به بزهکاری حقوق اشخاص شتریب؛ زیرا رسد ینم نظر به دفاع قابل
 که ورزند یم مبادرت زین مشروع اقداماتی برخ انجام به مجرمانه اعمال کنار در خود يها تیفعال
 زین بزه ارتکاب ازی ناش انیز و خطر ،مجرمانه اعمال کشفبودن  دشوارتر بر عالوه حالت نیا در

 در اموال ةمصادر وی حقوق شخص انحالل لزومبنابراین،  .Claterback, 2010: 16)( ابدی یم شیافزا
 دري انحصار هدف و تیفاعل شرط ،نیبنابرا. شود یم احساس وضوح به زین موارد گونه نیا

ی حقوق اشخاص مسئولیت تحقق آنکه پنجم. رسد یم نظر بهي رضروریغ ه،ماد نیا در بزه ارتکاب
 در مقرر فریک ،بزه ارکان تحقق صورت در و نبودهی قیحق اشخاص فررساندنیک به و گردیپ مانع
 .گردد یم اعمال شانیا درخصوص شویی پول با مبارزه قانون 9 مادة
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 ،یموردبررس قانون دو هر در رانیا انگذار قانون که است آن خصوص نیا در نکته نیواپس
 دور نظر از، باشد رممکنیغ نآ انحالل کهي موارد در را یحقوق شخص 1ساختار اصالح ضرورت

 و بزه کشف از پس بزهکاری حقوق اشخاص ساختار اصالح که استی حال در نیا و اند داشته
 نیشیپ ۀمجرمان ساختار در بزه تکرار موجبات ،رهگذر نیا از تا است اتیضرور از بزهکار فریک
 اشخاص ساختار اصالح موضوع رود یم انتظار ،رو ازاین ).332: 1397 ،یفیشر( برسد ممکن حداقل به

 تا ردیگ قراري جد توجه موردی الملل بین اسناد يها هیتوص و ضرورت برحسب بزهکاری حقوق
 . ابدی کاهش ممکن حداقل به بزه تکرار بیضر

 
 شویی پول بزه به وابسته اشخاص شمول ةریدا گسترش .4-1

 وی اجتماع ،ياقتصاد تیامن از انتیص در شویی پول بزه ارتکاب ازي ریجلوگي بسزا تیاهم
 تیقابل زین آن با مرتبط اشخاص ۀیکل ،بزهی اصل مرتکب بر عالوه که دینما یم جابیا کشوری اسیس
 یمسئولیت ،موجودی الملل بین اسناد که استی زانیم به مقوله نیا تیاهم. باشند داشته فریک و گردیپ

 ب بند ،نمونهي برا. اند گرفته نظر در بزه اشخاص مرتبط با ازی برخي برا رای اصل مرتکب با برابر
 ،شویی پول بزه کیشر و معاون مسئولیتي برابر به میمستق ةاشار بدون لرموپا ونیکنوانس 6 مادة

 شویی پول حکم در را آن در معاونت وی تبان و بزه ارتکاب لیتسه ،مشارکت همچونی اقدامات
 را کردیرو نیا اتخاذ لیدل .است نموده مقرری اصل مرتکب و آناني برا رای کساني یفریک و دانسته

 اشخاص؛ زیرا دانست آن ارتکاب در شویی پول بزه معاون و کیشر شتریب گاه و بربرا ریثأت توان یم
 ،نباشدی اصل مرتکب از شیب اگر آنان اقدامات خطر و بوده بزه ارتکاب متفکر مغز ۀمنزل به وابسته

 ).Sendip, 2001: 34( بود نخواهد زین کمتر
. است متفاوت ،بزه به تهوابس اشخاص انواع درخصوص رانیای حقوق نظامي اتخاد کردیرو

 بزه کیشر مسئولیت ،خود 13 مادة در شویی پول با مبارزهی اصالح قانون ،بزهي شرکا درخصوص
 در انگذار قانون کردیرو در قیتدق. است نموده نییتعی اسالم مجازات قانون نیمواز به ارجاع با را

 125 مادة. (داردی اصل مرتکب با بزه کیشر برابر مسئولیت رشیپذ از نشانی اسالم مجازات قانون
ی الملل بین اسناد با منطبق خصوص نیا در رانیا قانون کردیروبنابراین، ی). اسالم مجازات قانون
 .است دفاع قابل و بوده

 نییتع ،قانون همان 13 مادة حسب ،رانیا نیقوان در شویی پول بزه معاون مسئولیت درخصوص
بودن  يریتعز به باتوجه آنکه حیتوض. است دهیگرد گذاروای اسالم مجازات قانون به معاون فریک

 تا کی دیبا معاون فریک نییتع ،یاسالم مجازات قانون 127 مادة مقررات لحاظ با و شویی پول بزه

1. Structure Reform 
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ي ریتعز فریک نییتع به باتوجهبنابراین، . ردیپذ صورتی اصل مرتکب فریک از تر نییپا درجه دو
 شویی پول معاون فریک ،یاصل مرتکبي برا شویی پول با مبارزه قانون 9 مادة در پنج و چهار ۀدرج

 فریک نییتع در کشورمان انگذار قانون گردد یم مالحظه کهچنان. باشد تر نییپا درجه دو تا کی دیبا
 نهیزم نیا در و نموده اتخاذ را 1»افتهی لیتقل مسئولیت« ای فیخف فریک کردیرو ،شویی پول بزه معاون

 ۀیتوص که استی حال در نیا. اند نموده اقدام ،مرتبطی الملل بین اسناد در وجودم کردیرو برخالف
ی مبتن همواره ،شویی پول بزه نامعاوني برا فریک نییتع قبال دری مل انگذار قانون بهی الملل بین اسناد

 نیا در افتهی لیتقل مسئولیت کردیرو به توجه و بوده بزه نیای اصل مرتکب با آنان فریکي برابر بر
 در کشورمان انگذار قانون رود یم انتظار ،نیبنابرا. ستین مرسوم چندان معاون قبال در اسناد
ي اتخاذ کردیرو مانند ،شویی پول بزه معاون فریک نییتع دری الملل بین اسناد يها هیتوصي راستا

 ابارتک در معاونت ازي ریشگیپ بیضر شیافزا منظور به و نموده عمل ،بزهي شرکا رامونیپ
 . دهند قرار مدنظر رای اصل کبتمر و معاون فریک يِبرابر کردیرو شویی پول

 مجازات قانون به موضوع ارجاع به باتوجه ،شویی پول بزه ارتکاب به شروع درخصوص
 حبس( آن ارتکابي برا شده نییتع فریک لحاظ با و شویی پول با مبارزه قانون 12 مادة دری اسالم

 فریک ،یاسالم مجازات قانون 122 مادة پ و بي بندها برحسب ،)جپن ای چهار ۀدرجي ریتعز
 . شده است تمام وی اصل بزه ارتکاب فریک از تر فیخف درجه کی ،نییتع قابل يریتعز

 
 تین حسن با ثالث اشخاص حقوق تیرعا .5-1
 از حاصل دیعوا قیتزر ۀگان سه مراحلی ط و شویی پول بزهي ماد اتیعملبودن  مرکب وی دگیچیپ

 آنی رقانونیغمنشأ  از مجرمانه دیعواي جداساز ،2ي)گذار يجا( یرسمی مال ۀشبک به بزه
 4ي)ساز کپارچه(ی بزه از حاصل دیعواي برای قانون يظاهر و پوششسازي  فراهم و 3ي)گذار هیال(

 يها ییدارا و اموال با گوناگون صور به ،منشأ بزه ارتکاب از حاصله دیعوا که گردد یم موجب
 فیکث اموال امتزاج هرگاه است یهیبد). 90: 1398 ،یبانیسا وی حاج( گردد ممزوج ثالث اشخاص

 تواند یم خود بردهنام ،باشد رفتهیپذ صورتي و اطالع و علم با ثالث شخص اموال با بزه ازی ناش
 فریک بر عالوه و گیرد قراری قانون گردیپ تحت ،بزه از حاصل دیعواسازي  یمخف به کمک عنوان به

 بزه از حاصل دیعوا امتزاج ،وجود نیا با. دید خواهد مصادره معرض در را خود اموال ،یشخص
 انتقال و نقل اثر در بلکه ،نبوده آنانی آگاه و سوء تین با مأتو همواره ،ثالث اشخاص اموال با

1. Diminished Responsibility 
2. Placement 
3. Layering 
4. Integration 

                                                           



  
 481           شویی در سیاست کیفري ایران                                             تحلیل تحوالت نوین مبارزه با پول

 نیچن قبال دري اتخاذ کردیرو که استی هیبد. ردیگ یم صورت معوض معامالت و اموال
 با که دینما یم جابیایی قضا عدالت و منطق. باشد کسانی نیشیپ کردیرو با تواند ینمی اشخاص

 ةمصادر از و برآمده تین حسن با ثالث اشخاص حقوقي فایاست مقام در ،ییسازوکارها بینی پیش
 با همواره شویی پول بزه با مرتبطی الملل بین اسناد ،رو ازاین. یدآ عمل بهي ریجلوگ شانیا اموال

ي برا. اند نموده تأکید بردگاننام حقوق از انتیص لزوم بر ،خصوص نیا دری مقررات صاختصا
 بر 2003 و 1996ي هاسال در منتشرشده یمال گروه ویژة اقدام ۀگان چهل يها هیتوص در ،نمونه
 اشخاص حقوق تیرعا منظور به بزه ازی ناش اموال ةمصادر ندیفرا در الزم داتیتمه اتخاذ لزوم
 12 مادة 8 بند در زینی مشابه مقررات ).FATF, 2003: 7( است شده تأکید ،تین حسن با ثالث

 نیا در ذکر قابل ۀنکت. گردد یم مشاهده دایمر ونیکنوانس 31 مادة 9 بند و پالرمو ونیکنوانس
 با ثالث اشخاص حقوق تیرعا لزوم بری مبن مکرر يها هیتوصرغم  علی که است آن خصوص

 اتخاذ و نشده بینی پیش آن اعمالي برای خاصیی اجرا سازوکار ،یالملل نبی اسناد در تین حسن
 . است دهیگرد واگذار کشورهای داخل حقوق به باره نیا دریی اجراسازوکار 

 شویی پول با مبارزه قانون در مقوله نیا به گذار قانون توجه عدمرغم  علی ،رانیا حقوق در
 اشخاص حقوق از تیحما موضوع ،یالملل بین اسناد ازي رویپ بهی اصالح قانون در ،1386 مصوب

ی اصالح قانون 10 مادة 6 تبصرة ،رو ازاین. است گرفته قرار خاص توجه مورد تین حسن با ثالث
 بدون که شود مشخص صالحه دادگاه در و باشد ریغ به متعلق اموال نیا چنانچه«: دارد یم مقرر

 نموده اعالمی قانون مراجع به را امر نیا و نداشته تیرضا مالک نکهیا ای شده استفاده مالک اطالع
 را پرسش دو توان یم رابطه نیا در ».شود یم مسترد آن مالک به ،است نداشته اعالم امکان نکهیا ای

 نکهیا ای است الزمی دگیرس ای بیتعق مقامي سو از ثالث تیسوءن اثبات نکهیا نخست. نمود مطرح
 سکوت به باتوجه رسد یم نظر به داد؟ قرار ثالث شخص خودة برعهد دیبا را تین حسن اثبات
 اثبات مقام در دیبا بیتعق مقام ،اشخاصی گناه یب و صحت اصل به اتکا با ،باره نیا در قانون
 به حکم ،اثبات صورت در و دیبرآ بزه ازی ناش دیعوا ۀمجرمان تیماه از ثالث اطالع و تیسوءن

 اصل حذف به باتوجه ،وجود نیا با. اد اموال صادر نمایدحکم به استرد وگرنهه داد آن ةمصادر
 کشف ندیفرا دری اصالح قانون رانهیگسخت کردیرو و سابق قانون 1 مادة در مندرج صحت

 فرض بری مبن مخالف دگاهید و نبوده قاطع چندان مذکور استنباط ،آن مرتکب بیتعق و شویی پول
 متهم جانب از تین حسن اثبات لزوم و ها ییدارا و الاموبودن  یرقانونیغ از مرتکبی آگاه و اطالع

 تیشفاف با تیاهم از درجه نیا بای موضوع رود یم انتظار ،نیبنابرا. نیست قوت ازی خال زین
 مسدود باره نیا در متشتت يها هیرو و اقدامات هرگونه بر راه و گرفته قرار توجه موردي شتریب

ي شهروند حقوق نقض موجب موارد ازي اریبس در دتوان یم خصوص نیا در ابهام؛ زیرا گردد
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ی قانون ندیفرا که است آن دوم پرسش .گردد جامعه در آنانیی قضا تیامن کاهش و اشخاص
 با مبارزه قانون سکوت به باتوجه رسد یم نظر به .بود خواهد چگونه موضوع نیا بهی دگیرس

 و 1379 مصوبی مدنی دارس نییآ قانون در ثالث اعتراض مقررات به اتکا با بتوان شویی پول
. نمود صادری مقتض حکم و کردهی دگیرس موضوع به 1356 مصوبی مدن احکامي اجرا قانون

 که دیآ عمل به اي يفریک دادگاه در دیبا حال هر در مقوله نیا بهی دگیرس که است ذکر انیشا
 .است نموده صادر را اموال ةمصادر دستور
 

 شویی پول با مبارزهی شکلي فریک استیس. 2
 دری شکلي فریک استیس، گفته شیپ شرح به شویی پول با مبارزهي ماهوي فریک استیس بر عالوه

یی باال تیاهم از زین شویی پول با مبارزه قانون اصالح قانون در رانیا انگذار قانون نینو کردیرو
 برعهده را خصوص نیا دري ماهوي فریک استیس ةکنند لیتکم نقشی نوع به و بوده برخوردار

 شویی پول بزه وقوع ازي ریشگیپ لیتسهی پ در که ها استیس نیا قیمصاد نیتر مهم ،رو ازاین. دارد
 .رسد یم نظر بهی بررس ۀستیشا زین است وقوع صورت در آن اثبات و
 
 شویی پول بزه اثبات لیتسه .1-2
 ؛رود یم شمار بهی حقوق يها نظامی تمام در نیادیبن اصول ازی کی عنوان به اشخاصی گناه یب صلا

 خود به دیترد آن رشیپذ در که افتی توان یم را اي یمدنی حقوق نظام کمتر امروزه که اي گونه به
 اصل نیا اثری نیتقن منظر از. استی توجه قابل ییقضا وی نیتقن آثار واجدی گناه یب اصل. دهد راه
ی تلق مجرمانهی عمل چیه آن موجب به که دانست »فریک و بزهبودن  یقانون اصل« از عبارت دیبا را
 منظر از). 28: 1394 ،یخالق( باشد شده حیتصر بدان بزه عنوان به قانون در نکهیا مگر ؛گردد ینم

 تیمجرم اثبات به بیتعق مقام نمودن مکلف از عبارت را اصل نیا اثر نیتر مهم بتوان دیشایی قضا
ی میرح وی میرح( دانست خودی گناه یب اثبات از هبردنام تیمعاف و متهمي بزهکار ۀادلي آور جمع و

 اسناد در اصل نیاشدن  شناخته تیرسم به درخصوصی الملل بین وفاقرغم  علی ).5: 1396 ،يدهسور
ی داخل نیقوان و1948 دسامبر 10 مصوب بشر حقوقی جهان هیاعالم 11 مادة همچونی الملل بین

 درخصوص آن مطلقي اجرا ،رانیای ماسالي جمهوری اساس قانون 37 اصل همچون کشورها
 حیتوض. است دهیگرد رو روبهي جد دیترد با شویی پول همچون پنهان و یافته سازمان يها بزهی برخ
 یدگیچیپ و مواردي اریبس در شویی پول بزه آور نیقی اثبات ازی ناشی عمل مشکالت دلیل به ،آنکه

 و اصل نیای کل کنارگذاردن بدونی الملل بین اسناد ،بزه متشکلۀ ۀمجرمان اتیعملی حقوق وی فن
 با رابطه در اشخاصی گناه یب اصل لیتعد به نسبت نینابیبي کردیرو اتخاذ با آن به مطلق عمل
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 ارتکاب بهي قو ظن و نیقرا وجود صورت در ،اساس نیا بر. اند نموده اقدام شویی پول بزه نامتهم
 شویی پول متهمي بزهکار اثبات از بیتعق اممق ،ظندهنده  لیتشک ۀادل میتقد شرط به ،شویی پول

 را شده لیتحص اموال تیمشروع و خودگناهی  بی دیبا که است متهم شخص نیا و دهیگرد معاف
 در ،شود یم ادی »یگناه یب اصل بري بزهکار ةامار تقدم« به آن از که اشاره مورد تحول. دینما اثبات
 بند و پالرمو ونیکنوانس 12 مادة 7 بند ،نیو 1988 ونیکنوانس 5 مادة 7 بند همچوني متعدد موارد

 بزه اثبات همچونی نیقرا وجود صورت در و گرفته قرار تأکید مورد دایمر ونیکنوانس 31 مادة 8
 . است شده هیتوص ها دولت به ،بزهکاران با متهم ارتباط ومنشأ 

 مادة در صحت اصل فحذ ضمن ،شویی پول با مبارزه قانون اصالح در انگذار قانون ،رانیا در
 رشیپذ مورد راگناهی  بی اصل لیتعد ،مشکوك امارات وجود شرط به، 13861 مصوب قانون 1

 2 مادة 1 تبصرة موجب به، اساس نیا بر. اند نموده لیتعد را اصل نیا به مطلق کردیرو و داده قرار
 داشته وجود لاموا لیتحص و معامالت صحت عدم به علم به کینزد ظن هرگاه« ،یاصالح قانون
 مشخص زمان کی دریی دارا زانیم آن لیتحص امکان طیشرا به باتوجه و نوعاً آنکه مانند ،باشد

 نیا در علم از منظور. است متصرف ةبرعهدها  آن صحت اثبات مسئولیت ،باشد نداشته وجود
». است شده فیتعری قاض علمي برای اسالم مجازات قانون در که است همان 2 تبصرة و هتبصر

 دیبا و نبوده شویی پول بزه به محدود تنها اشاره مورد مستندیی اجرا قلمرو که است ذکر انیشا
 قیطر از مال لیتحص همچون رانیایی جزا نیقوان در موجودی اتهام نیعناو ریسا به باتوجه

 نامشروع قیطر از مال لیتحص و شویی پول ۀجداگانانگاري  جرم به باتوجه. گردد ریتفس نامشروع
 قیطر از مال لیتحص به نسبت علم به کینزد ظن هرگاه که رسد یم نظر به کشورمان نیقوان در

 هرگاه ،مقابل در. دانست شویی پول دیبا را اشخاصی اتهام عنوان ،گردد حاصل مجرمانه
 و گرفته قرار دیترد مورد معقول امارات و نیقرا به باتوجه اشخاص يها ییدارا و اموال تیمشروع

 است مکلف متصرف شخص ،نباشد معلوم زینی خاص جرم قیطر ازها  آن لیتحص ،حال نیع در
 جرم مجازات به ،صورت نیا ریغ در و کند اثبات را موردنظر اموال ویی دارا تیمشروع که

 با که کردیرو رییتغ نیا ).410: 1398 ،یرستم(. گردد یم محکوم نامشروع قیطر از مال لیتحص
 لحاظ با و نظام مصلحت صیتشخ مجمع به ارجاع از پس ،شد رو وبهر نگهباني شورا مخالفت

 ،گرفته صورت کیتفک با. گرفت قرار مجمع دییتأ مورد شویی پول بزه بر حاکم يها تیواقع
 به محدود را آن اعمال موارد دیبا شده لیتعد کردیرو  این از سوءاستفاده ازي ریجلوگ منظور به

قانون  2 ةماداصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع «: داشت مقرر می 1386شویی مصوب  قانون مبارزه با پول 1 ةماد .1 
م با ادعاي أتواد این قانون خالف آن به اثبات برسد. استیالي اشخاص بر اموال و دارایی اگر مگر اینکه براساس مف ؛تجارت است

 ». مالکیت شود، دال بر مالکیت است
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 کشف ،رجوع ارباب انتظارِ مورد حد از شیبی مال اتیعمل و معامالت. نمود مشکوك معامالت
 و واقع خالف وي صور معامالت ،معامالت انجام از بعد ای قبل ،نیح در کذب اظهارات و جعل

 ج بند در که روند یم شمار بهي موارد جمله از قانون ۀنامنییآ در مندرج مبالغ از شیب معامالت
 در و داشتهي قو نیقرا وجود لزوم بر داللتی همگ که دان دهیگرد دیقی اصالح قانون 1 مادة

 . رسد یم نظر به دشوار دیجد کردیرو اعمال ،آن از ریغي موارد
 

 خاص ناضابط ۀتوسع وی نظارتی تخصصي نهادها .2-2
 از بزه نیا ارتکاب شیازپ شیبیافتگی  سازمان و شویی پولي ماد اتیعمل دری دگیچیپ شیافزا

 و پول وانتقال نقل نینو يها روش همچون نینو يها يفناور از ازافزونروز ةاستفاد و سو کی
 کاشف وی نظارتی تخصصهاي  نهاد جادیا با که داشت آن بر را انگذار قانون ،گریدي سو از هیسرما

 ونیکنوانس 58 مادة ،نمونهي برا رو ازاین. ندینما اقدام رانهیشگیپ اقداماتی روزرسان به به نسبت
 کشف و مشکوكی مال اتیعمل بر نظارت جهت در ژهیوی مال اطالعات واحد جادیا لزوم بر دایمر
 نموده تأکیدي اقتصاد سالم ۀچرخ به شده لیتحصی رقانونیغ وجوه بازگرداندن زین وها  آن هنگام به

 بوده توجه مورد همواره ریمس نیا در زین خاصیی قضا ضابطان گسترش ،وجود نیا با. است
 ,Madinger( آورد فراهم را یمال گروه ویژة اقدام همچون یینهادها جادیاي نامب کهی ضرورت ؛است

2009: 15.(  
 به عمل درصدد ذکر قابل تحول دو با شویی پول با مبارزه قانون اصالح قانون ،رانیا در

 »یمال اطالعات مرکز«ی نظارت نهاد سیتأس ،باره نیا در اقدام نینخست. برآمدی الملل بین يها هیتوص
ی مال نیتأم و شویی پول جرائم ازي ریشگیپ و مقابلهی عالي شورا« رنظریز که نهاد نیا. ستا

 ،افتیدر مسئولیت ،یاصالح قانون مکرر 7 مادة الف بند براساس ،دینما یم اقدام »سمیترور
 انیجری ابیرد ،مشکوك اتیعمل و معامالتی بررس و اطالعاتی ابیارز و لیتحل و هیتجز ،ينگهدار
 شویی پول به مشکوك اتیعمل و معامالت گزارش و یقانون ضوابط تیرعا با اموال انتقال و وجوه

. رود یم شمار به نهیزم نیا دری تخصصي نهاد عنوان به و داشته برعهده را سمیتروری مال نیتأم و
 ،یدولتي نهادها و شده ارسالیی قضاهاي  نهاد به دیبا نهاد نیا توسط آمده دست به اطالعات

 بای). اصالح قانون 6 و 5 مواد( باشند آن باي همکار به مکلف مختلفی خصوصی حت وی معمو
 سازمان همچون ،عامهاي  نهادی نظارت تیصالح سلبي معنا به نهاد نیا سیتأس ،وجود نیا

 فیوظا انجام کنار در اشاره موردهاي  نهاد بلکه ،بود نخواهد محاسبات وانید و کشور کلی بازرس
 نیا با ).10: 1394 ،ینییخو وی میرح( هستندی مال اطالعات مرکز باي همکار به مکلف خودی قانون

 شویی پول با مبارزه ۀنیزم در عامی نظارتهاي  نهاد اراتیاخت حدودسازي  شفاف عدم توان یم وجود
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 امکان نیا؛ زیرا آورد شمار بهی اصالح قانون دیجد کردیرو ضعف نقاط ازی کی عنوان به را
 وي کار يمواز انجام موجبي موارد در عامی نظارتي نهادها اقدامات که است تصورم همواره
 شویی پول با مبارزه جهینت در و دهیگردی مال اطالعات مرکزی تخصص نهاد باها  آن فیوظا تداخل
 که رود یم انتظار ،نیبنابرا. گرددی نظارتي نهادها فیوظا تداخل ازی ناش يها یناهماهنگ گرفتار
 بروز از و نموده نییتع را متعددي نهادها نیا از هریک فیوظا حدودی روشن به انذارگ قانون

 .ندینماي ریجلوگ شویی پول با مبارزه ۀعرص در مذکور معضل
 بزه به مربوط جرائم دري دادگستر خاص ضابطان شمول ةریدا شیافزا ،راستا نیا در دوم اقدام

 ضابطان بر عالوه«: دارد یم مقرری اصالح قانون ررمک 7 مادة 3 تبصرة ،رو ازاین. است شویی پول
ی مال نیتأم با مبارزه قانون و قانون نیا جرائم در سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت ،عام

 موقتی اقدام عنوان به نیا از شیپ کهی اقدام ،نیبنابرا». شوند یمی تلقي دادگستر ضابط سمیترور
 موردهاي  نهاد نمودن یتلق ضابط درخصوص 1389 سال در وسعهت پنجم ۀبرنام قانون 202 مادة در

: 1397 ،زاده يهاد و فینظ طحان( ،بود گرفته صورت شویی پول جمله از وي اقتصاد جرائم در اشاره

صورت  به ،توسعه يها برنامه مقرراتی مئردایغ تیماه به اندان حقوقی برخ اعتقاد به باتوجه ،)124
 .گردد یم محسوبها  نهاد نیای قانون وی ذات فیظاو ازی ئجز و درآمدهی مئدا

 
 )گیرانهشیپ( یمدن ةمصادر و فیتوق بینی پیش .3-2

 بر اعمال قابل فریک نیکارآمدتر عنوان به همواره شویی پول ازی ناش دیعوا و اموال فیتوق و مصادره
 داشته قرار توجه موردی داخل نیقوان وی الملل بین اسناد در شویی پول بزه وابستگان و مرتکبان

 قسمتسازي  یخنث موجب تواند یم بزه ازی ناشی مال دیعوا از بزهکاران تیمحروم؛ زیرا است
 2 مادة ز بند ،رو ازاین .(Aldridge, 2003: 2) گردد شویی پول بزه از برآمده خطرات از يا عمده

 فراوان تأکید راهکار نیا از استفاده لزوم بر دایمر ونیکنوانس 2 مادة 5 بند و پالرمو ونیکنوانس
 يها مدل به آنگذاري  ریتأث زانیم و اشاره مورد راهکاري ریکارگ به ةنحو ،وجود نیا با. اند نموده

 از شویی پول بزه با رابطه در اموال ةمصادری حقوق يها مدل ،یکل طور به. دارد بستگی آن مختلف
از جنبۀ کیفري،  ،شود یم ادیی یاینتایبر مدل به آن از که نخست مدل در. ستندین خارج نوع دو

 و استي فریکی قطع تیمحکوم وجود به منوط ،مشکوك اموال فیتوق و مصادره دستور صدور
ي اریبس در که اشاره مورد مدل. نیست سریم مذکور شرط وجود بدون دستور نیا صدور ،لذا

 بیتعقی قانون دنیفرابودن  یطوالن به باتوجه که است رادیا نیا واجد ،است مرسوم کشورها
ی ابیدست عدم موجباتي متعدد اقدامات انجام با تا افتی خواهندی کاف فرصت بردگاننام ،نامتهم

. گردد مصادرهیی کارا کاهش موجب تواند یم وضوح به که آوردند فراهم را مشکوك اموال به
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 ةمصادر« ای ییکایآمر مدل به آن از که است دهیگرد مطرح رابطه نیا دري گرید مدل ،رو ازاین
ي فریک ۀجنب به متهم تیمحکوم از شیپیی قضا مقامات مدل نیا در. شود یم ادی 1»یمدن
 که بخواهند متصرف ای مالک از سپس و نموده فیتوق را مشکوك اموال توانند یم ،شویی پول

 مدل به مربوط راداتیا فاقد مذکور مدل ).Chaikin, 1992: 448( دینما اثبات راها  آن بودن مشروع
سازي  ناتوان اثر وجود. باشد یم لیتحل قابل زینگناهی  بی اصل لیتعدي راستا در و استیی ایتانیبر
 و گذار ریتأثي راهکار عنوان به که است دهیگرد موجب آن شتریب نانیاطم بیضر و مدل نیا

 ياه هیتوص از سوم هیتوص در ،نمونهي برا. ردیگ قراری الملل بین اسناد هیتوص موردي ضرور
 قیطر از حصول به مشکوك اموال مصادره 2003 سال دری مال گروه ویژة اقدام ۀگان چهل
 در آني ایمزا بر و گرفته قرار هیتوص موردي فریک تیمحکوم حکم صدور به ازین بدون شویی پول

 ).FATF, 2003: 2( است دهیگرد تأکید شویی پول با مبارزهي راستا
 ،یمدن مصادره کردیرو ازی ناش دیفوا و اشاره موردی الملل بین يها هیتوصي راستا در
ی سنت کردیرو ،1397 سال در شویی پول با مبارزه قانون اصالح ندیفرا در زین رانیا انگذار قانون

گناهی  بی اصل لیتعد رشیپذ ضمن و گذارده کنار را متهم نیشیپي فریک تیمحکوم لزوم بری مبتن
 مورد متهمي فریک تیمحکوم حصول از شیپ را مشکوك اموال مصادره امکان ،گفته شیپ شرح به

 موضوع اموالشدن  دارا«: دارد یم مقرری اصالح قانون 2 مادة 2 تبصرة ،نیبنابرا. اند داده قرار توجه
 ده از شیب مزبور اموال ارزش چنانچه ،نیا بر عالوه. باشد یم مثبته اسناد ارائه به منوط قانون نیا
 ،باشد بعدي هاسالي برا تورم نرخ براساس آن افتهی شیافزا معادل و هیاپ سالي برا الیر اردیلیم

 اسناد میتقد عدم. است الزم مقررات و نیقوان مطابق مربوطه يها سامانه در آن از سابقه وجود
 ارزش چهارم کی زانیم بهي نقدي جزا مستوجب دادگاه حکم به ،باشدیی آزما یراست قابل که مثبته

 فیتوقیی قضای دگیرس زمان تا قانون موضوع مال اصل صورت نیا در. ودب خواهد اموال آن
 ریغ در و فیتوق رفع مال از ،بوده مشروعشدن  دارا شود اثباتی دگیرس از پس چنانچه. شود یم
 نکهیا نخست. دینما یم ذکر قابل چندی نکات فوق ةمقرر درخصوص». شود یم ضبط صورت نیا

 تیصالح در مشکوك اموالیی نها ةمصادر و فیتوق ،گریدی حقوق يها نظامی برخ برخالف
ي اریاخت نیچن ازي ادار وی دولت مقامات جمله از مقامات ریسا و بودهیی قضا مقاماتي انحصار

 نحو به که استی امارات و نیقرا وجود به منوط راهکار نیا اعمال آنکه دوم. نیستند برخوردار
 اصل به باتوجه ،صورت نیا ریغ در .دینما مشکوك موالای احتمالبودن  نامشروع بر داللتی عقالن

1. Civil Forfeiture 
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 مبلغ آنکه سوم 1است. ممنوع وی شخص مشروع تیمالک به تعرض ،اقدام نیا ،یاساس قانون 47
 رانیوز تئیه رسد یم رنظ به که ربط ذيي نهادهای نیبازب مورد سال هر دیبا مقرره نیا در مذکور

 فراهم قانونیی کارا شیافزا وي اقتصاد يها تیواقع با آن تناسب حفظ موجبات تا گیرد قرار ،باشد
 امارات خالف بتواند تا شود داده قرار متهم اریاخت در دیبا فرصت نیا آنکهی انیپا ۀنکت. گردد

  جلوگیري نماید. ،متعلق به خود شدة فیتوق اموال میدائ از مصادرة و دهیرسان اثبات به را موجود
 

 يریگ جهینت
ی ناش دیعوا شیشازپیب ورود و سو کی از امروز جهان در شویی پول بزه ارتکابی دگیچیپ شیافزا
 سمیترور وی مال يها نهیزم در بزهکار یافته سازمان يها گروهی مال نیتأم ۀعرص به مجرمانه اعمال از
 مقررات و نیقوان نیتدو با تا داشت آن بر رای الملل بین اسناد کنندگان نیتدو ،گریدي سو از

 به هیتوص قیطر از مقررات نیا جیترو درصدد ،شویی پول بزه ةدیچیپ ساختار با متناسب و دهبازدارن
 فراوان ریتأث و کشورمانی خیتار ویی ایجغراف تیموقع دلیل به زین رانیا دولت. ندیبرآ ها دولت

 با مخدر مواد وانتقال نقل و انهیخاورم ۀمنطق در فعالی ستیترور یافته سازمان يها گروه تیفعال
 نیقوان اصالح مقام در و وستهیپ اشاره مورد انیجر به ،موجودی الملل بین اسناد ازي اریبس بیتصو
 قانون بیتصو به توان یم راستا نیا در گرفته صورت اقدامات نیتر مهم از. است برآمدهی داخل

 نیا در هدادي رو نیادیبن تحوالت. نمود اشاره 1397 سال در شویی پول با مبارزه قانون اصالح
 به ای نموده لیتعد را کشورمان دری حقوقی سنت قواعد و اصولی برخ که استی زانیم به قانون

 و حبس کیفرگذاري قیطر از شویی پول بزه فریکسازي  متناسب. است ساخته رو روبه رییتغ بای کل
 خطرناك بزهکاران فریک خاص و عام دیتشد ،بزه از حاصله نامشروع اموال با معادلي نقدي جزا
ی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت به شیازپ شیب توجه ،آنانیافتگی  سازمان جمله از شویی پول
 و شرکا جمله از شویی پول بزه به وابسته بزهکاران ةریدا گسترش ،شویی پول ارتکاب در لیدخ

 رد تین حسن داراي ثالث اشخاص حقوق از تیحما و آناني برا متناسب فریک نییتع و بزه نامعاون
ي ماهوي فریک استیس منظر از که استي ریتداب جمله از مشکوك اموال ةمصادر و فیتوق ندیفرا

 نانیاطم و سرعت بیضر شیافزا وی شکلي فریک استیس منظر از. اند گرفته قرار توجه مورد
 ،بزه ارتکاب بهي قو ظن وجود صورت درگناهی  بی اصل لیتعد به توان یم شویی پول بزه کشف

 شیافزا ،بزه کشف و مشکوكی مال اتیعمل بر نظارت ۀنیزم در دیجدی تخصصي دهانها جادیا

محترم است. ضوابط آن را قانون معین  ،مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد«: دارد قانون اساسی ایران مقرر می 47اصل  .1
 ». کند می
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 اشاره متهمي فریک تیمحکوم از شیپ ،مشکوك اموال ةمصادر رشیپذ و خاصیی قضا ضابطان
 . نمود
ی برخ در و نبوده رادیا وی کاست ازی خال اشاره مورد قبول قابل و دیمف ریتداب ،وجود نیا با
 ندیفراي راستا در موجودهاي  یکاست دینما یم ستهیبا ،نیبنابرا. دارند فاصله لوبمط ۀنقط با موارد

 شویی پول با مبارزهي فریک استیسیی کارا شیافزا منظور به و گرفته قرار توجه موردي جاری نیتقن
 : شود یم شنهادیپ ،رو ازاین. گردند مرتفع
 اصالح موضوع ،قانون در مقرري فرهایک بر عالوه ،بزهکار یحقوق اشخاص درخصوص )1

 از استفاده با بزه تکرار و فساد يها نهیزم و گرفته قرار توجه موردها  آن یتیریمد وی حقوق ساختار
 .شود رسانده ممکن حداقل به نهیزم نیا در روشیپي کشورها اتیتجرب

 اساسبر و دهیگرد نییتع ،تینسب ةقاعد به باتوجهي نقدي جزا ویژه به وی قانوني فرهایک) 2
 .گردد نییتعی حقوق اشخاص توان وی مال گردش و درآمد زانیم

 به باتوجه شویی پول بزه نامعاونی قانون فریک درخصوص ،موجودی الملل بین اسناد به باتوجه )3
ی اصل مرتکب بای کسانی فریک ،بزهي شرکا همانند استی مقتض ،بزه ارتکاب در آنان ۀبرجست نقش

 .ابدی شیافزا قانونی زدارندگبا زانیم تا دهیگرد نییتع
 و کشور کلی بازرس سازمان همچونی مال مفاسد بر ناظر عامي نهادها اراتیاخت چهارچوب) 4

 تداخل و شویی پول با مبارزه دري کار يمواز از و گرفته قراري بازنگر مورد محاسبات وانید
 .دیآ عمل بهي ریجلوگی مال اطالعات مرکزی تخصص نهاد با فیوظا

 
 عمناب

 یفارس )الف
 ،يفریک حقوق پژوهش ،»اقتصادي جرائمشناختی  تحلیل جرم« ،)1392( دیمج ،ینیینا نژاد صادق؛ شهرام ،یمیابراه. 1

 .147-174 صص ،5 ش ،2 سال
 .زانیم نشر :تهران ،45 چ ،2 ج ،یعمومي جزا حقوق ،)1395ی (محمدعل ،یلیاردب. 2
 .زانیم نشر :تهران ،1 چ ،یالملل بین اسناد و انگلستان و رانیا حقوق در شویی پول ،)1394( احد ،باقرزاده. 3
 ۀمجل ،»شویی پولبا نگاهی به قانون  یافته سازمان جرائمپیشگیري از « ،)1398( رضایعل ،یبانیسا؛ نرگس ،یحاج. 4

 .89-106 صص ،40ش ،ملل پژوهشی الملل بین
پژوهش  ۀفصلنام ،»یالملل بینحقوق ایران و اسناد  ،فقهدر  شویی پولبررسی تطبیقی جرم « ،)1397مسعود ( ،حیدري. 5

 .67-90صص ،3ش  ،5سال  ،تطبیقی حقوق اسالم و غرب
ی حقوق يها پژوهش و مطالعات ۀسسؤم :تهران ،4 چ ،يفریکی دادرس نییآ قانون در ها نکته ،)1394ی (عل ،یخالق. 6

 .دانش شهر
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بر نقش دیوان  تأکیددر جمهوري اسالمی ایران با  شویی پولزه با مبار« ،)1394( غفور ،ینییخو؛ نیحس نیام ،یمیرح. 7
 .5-24 صص ،60 ش ،يحسابدار دانش ،»محاسبات کشور

 انتشارات :تهران ،1 چ ،يفریکی دادرس نییآ قانون در ها گفته ،)1396( رضا ،يدهسوری میرح؛ یموس ،یمیرح. 8
 .جنگل

مطالعات حقوق کیفري و  ،»شویی پولروع در پرتو مقررات تحصیل مال از طریق نامش« ،)1398هادي ( ،. رستمی9
 .397-417 صص ،2 ش ،49 دورة ،شناسی جرم

ایران و  شویی پولدر قانون مبارزه با  شویی پولعناصر موضوعی جرم « ،)1394ی (مرتض ،یفتح؛ عادل ،یخانیسار. 10
 .237-256 صص ،5 و 4 ش ،2 دورة ،یشناس جرم وي فریک حقوق مطالعات ،»یالملل بین هاي کنوانسیون

 قاتیتحق ،»حقوق جزاي اقتصادي هاي بایستهاقتصادي از منظر  جرائمملی بر أت« ،)1390( ریام ،روزیپی سماوات. 11
 .645-676 صص ،56 ش ،یحقوق

 :، تهران1چ  شویی، پول ؛حقوق کیفري اقتصادي)، 1396( احمدعلی ،دیؤم ثالث ؛دیسع ،یکرمانشاهي دیب اهیس. 12
  یزاننشر م

 حقوق مطالعات ،»کیفري اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسکاتلند مسئولیت گسترة« ،)1397( محسن ،یفیشر. 13
 .313-334 صص ،2 ش ،48 دورة ،یشناس جرم وي فریک

ی اسالم مجازات قانون ،)1395( نبیز ،اضتیر ؛میابراه ،زارع ؛درضایحم ،يکالنتر؛ میمحمدابراه ،يناتر شمس. 14
 .زانیم نشر :تهران ،3 چ ،1 ج ،یکنونی حقوق نظم در

 .جنگل انتشارات :تهران ،16 چ ،یفرشناسیک ،)1390ی (عل ،يصفار. 15
 حقوق دانش ،»در نظام حقوقی ایران ۀتوسع ۀماهیت قوانین برنام« ،)1397ی (عل ،زاده يهاد؛ يهاد ،فینظ طحان. 16

 .103-126 صص ،21 ش ،یعموم
 ي.خرسند انتشارات :تهران ،1 چ ،اطالعاتي فناوري فریک وققح ،)1390( حسن ،پور یعال. 17
 .زانیم نشر :تهران ،1 چ ،شویی پول :ياقتصادي فریک حقوق ،)1393( اصغر ،یعباس. 18
 نشر :تهران ،2 چ ،يابرندآبادی نجف نیحس یعل ترجمۀ ،ییجنا استیس بري درآمد ،)1390( نیستیکر ،الزرژ. 19

 .انزیم
 ،»در خاورمیانه یافته سازمانبر رشد تروریسم  شویی پول تأثیر« ،)1397( محسن ،آزاد انیکشور ؛دیسعدیس ،یرترابیم. 20

 .133-166 صص ،36 ش ،یالملل بین وی اسیس قاتیتحق
 :تهران ،27 چ ،یعموم شیآسا و تیامن هیعل جرائم ،یاختصاصي فریک حقوق ،)1395( نیحس ،یرمحمدصادقیم. 21

 .زانیم نشر
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