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 چکیده
جرم به چرخه اقتصادی  های ناشی ازشود ثروتکه سبب می ،های مجرمانه است روی دیگر فعالیت شوییپول

 شوییپول ،از طرف دیگر .شودتر میها سختدر نتیجه ردیابی آنپاک به خود بگیرند،  و ظاهریوارد شوند 

و باعث بد نامی دولت در باشد خصوصی می در بخش دولتی ودارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی 

نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با  ،شود. به موازات این تغییرات( میشوییپولالمللی )بهشت عرصه بین

قانونگذار در  .باشدمی شوییپول ،مالی تروریسم تأمینهای یکی از روش ،دیگرباشد. از طرف میاین پدیده الزم 

سال با توجه به ناکارآمدی این  ۶۱که پس از  نمود شوییپولاقدام به تصویب قانون مبارزه با  ۶۸۳۱ابتدا در سال 

مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی  تأمینو  شوییپولالمللی در زمینه بینهای قانون و پیشنهاد

دارای  ،ید. این اصالحاتتوسط مجلس اصالح گرد شوییپول( برخی از مواد قانون مبارزه با FATFموسوم به )

-بینی نهادمالی تروریسم، پیش تأمیناز جمله توجه به مبارزه با  ،ابقو نکات جدیدی نسبت به قانون س ها نوآوری

باشد که در این مقاله به می شوییپولیدی در جهت مبارزه با کارهای جد و ساز ،افزون بر قانون سابقهای مالی 
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 مقدمه

نگرانی  ،المللی و تبدیل آن به یک معضل بین شوییپولپدیده  سریع در پی گسترش هامروز

ثر غربی در مورد فقدان قوانین ملی مؤوسیعی در بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای 

و تدوین قوانین  شوییپولآگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار  .شد مطرح برای مبارزه با آن

عواید حاصل از  و مقررات و اتخاذ تدابیر الزم برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شد که

که ساز و  شوند منحرفهای مجرمانه تنها به منظور پاک جلوه دادن به سوی کشورهایی فعالیت

رد با این خوتدابیری برای بر یاها در بازارهای مالی ضعیف است کارهای تقنینی و نظارتی آن

فاقد ساز و کار  که ییبدون شک سرازیر شدن این وجوه به کشورها اند. مشکل اتخاذ نکرده

-مشکالت فراوانی هم در داخل و هم در عرصه بین هستند، شوییپولبا مبارزه جهت الزم 

به همین خاطر گفته شده است که اولین گام در مقابله با  .ها ایجاد خواهد کردالمللی برای آن

 است. شوییپولتدوین قوانین و مقررات مناسب برای مبارزه با  ،این مشکل

فرآیندی پیچیده است که با ورود رایانه به معامالت و همچنین گسترش  شوییپول

)سیاه بیدی  .تشده اس رت، پیچیدهبانکی ترونیکی اعم از بانکی و غیرسیستم مالی الک

گوناگونی آثار و پیامدهای تواند شویی میگسترش پول( 2۶: ۶۸3۱ ید،ثالث مؤ کرمانشاهی؛

مک امنی و تضعیف حاکمیت از طریق کایجاد ناتوان به می از جمله ؛برای دولت داشته باشد

-که در مباحث آتی بیشتر به آن می المللیکشور در عرصه بین نامی مالی تروریسم، بد تأمینبه 

، ثباتی در بازار مالی، اخالل و بیهای گسترده مالیاتیخروج ثروت از کشور و فرار پردازیم،

 :۶۸37 اسالمی، )شمس ناتری؛ در سراسر جهان شوییپولشناخته شدن کشور به عنوان بهشت 

 . تضعیف بخش خصوصی اشاره نمود مالی وهای و قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان (2۱2

 شوییپولبرای مبارزه با  ،اقدام به تصویب قانون ۶۸۳۱کشور ما اولین بار در سال 

توان می با توجه به رویه محاکم را عدم کارآمدی آن ۶۸۳۱با توجه به مواد قانون سال اما  .نمود

در  ۶توان به سخنان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جمله می .مشاهده نمود

گزارش سال از انقالب اسالمی  7۱با گذشت : »داردمجلس توجه نمود که بیان می 2۱۸جلسه 

 شوییپولها به جرم کنون یک مورد در دادگاه در کشور داده است اما تا شوییپولصدها مورد 

 « 2.به دادگاه رفت تبرئه شد شوییپولو هر کسی برای   اندمحکوم نشده
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برای پنهان  شوییپولاربردی دوگانه دارد؛ یکی اینکه؛ در جهان ک شوییپول هامروز

جرم های مجرمانه مالی )صل از فعالیتحا های نامشروعدارایی نمودن و مشروع جلوه دادن

در راستای اهدافی همچون  شوییپولاده از و دیگری استف (22: ۶۸3۸ ،)عباسی باشدمیمنشاء( 

مالی تروریسم به خصوص  تأمینبا  شوییپولتوجه به ارتباط  .باشدمالی تروریسم می تأمین

 (۶7: ۶۸۳۶، ی)عبدالله گرفت.تری سپتامبر شدت بیش۶۶ پس از حوادث

گروه اقدام  شوییپولالمللی در زمینه مبارزه با های بینترین سازمانیکی از اساسی 

FATF»مالی مشترک موسوم به 
های ساالنه خود در نشست ی کهیهاباشد که طی بیانیهمی «۶

 رایو همچنین کشورهای دا مالی تروریسم تأمینشویی و الزامات مبارزه با پول ،نمایدصادر می

 (۳ :۶۸32قائم مقامی،  )زارع قاجاری؛ .دهدقرار می اشاره موردرا  شوییپولریسک باال برای 

عضویت در این که  2است های اخیر نام کشورمان در لیست سیاه این سازمان بوده در سال

های مزبور و عدم قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تفاوتی ندارد، بلکه مهم انجام پیشنهاد

یست به حالت این ل بهدر سال اخیر ورود کشورمان  (7۸: ۶۸32، )معصومی باشد. سازمان می

و همچنین  شوییپولاصالحاتی در زمینه قانون مبارزه با  که در این زمینهتعلیق درآمده تا این

همچنین دو الیحه الحاق  .گرفت صورت ۶۸34سال  درمالی تروریسم  تأمینقانون مبارزه با 

مالی تروریسم و همچنین الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم  تأمینبه کنوانسیون مبارزه با 

 .تقدیم مجلس گردید سازمان یافته فراملی

های خارجی از جمله پیشنهاد گروه ضربت پیشنهاد های فراوان و بر اثرپس از بررسی 

 به مجلس ۶۸3۱در سال  شوییپولاصالح قانون مبارزه با  الیحه ، FATFاقدام مالی موسوم به

توانست نظر ولی ن ،ارسال گردید در سه مرحله به شورای نگهبان تقدیم شد که پس از تصویب

این الیحه به  ،قانون اساسی ۶۶2سپس در راستای اجرای اصل  ،جلب کندموافق این شورا را 

 با اعمال تغییرات ،این مجمع (۸7۱ :۶۸32، )مهرپور .سال شدارمجمع تشخیص مصلحت نظام 

به مجلس  ،تصویب و جهت ابالغ این قانون را ۶۸34دی ماه  23جزئی در الیحه در تاریخ 

 شورای اسالمی ارسال نمود.
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  شوییپول آشنایی با جرم -1

عواید غیر  جلوه دادن هویت خفی نمودن یا مشروعملی به منظور هر گونه عم شوییپول

 ،مشخصات ،منجر به تغییر مبدأ شوییپول به عبارتی دیگر باشد.قانونی حاصل از جرم می

صالح ردیابی آن توسط مراجع ذی های آلوده به منظور عدم امکانو مقصد نهایی پول ءمنشا

 .باشدمی

 (۸۸: ۶۸۳2، )رهبر اند:سه مرحله بیان نموده پول شوییبرای  

  ۶.مرحله استقرار -۶

  2.مرحله الیه گذاری -2

 ۸.مرحله انتقال -۸

 مرحله استقرار یا جایگذاری )مکان یابی( -1-1

عواید حاصل از جرم را با هدف از  ،ست که در آن مجرمینا ایجایگذاری مرحله شوییپولدر 

 ،حلهدر این مر (۱۸ :۶۸۳3، )ساکی نمایند. بین بردن منشأ غیرقانونی آن وارد سیستم مالی می

سسات مالی غیر ها و یا مؤوارد شبکه مالی رسمی اعم از بانک وجوه و منابع حاصل از جرم

های پولی  این مرحله ممکن است با تبدیل وجوه نقدی به چک مسافرتی، حواله .شود بانکی می

ء عتیقه و یا هواپیما بها همچون طال و الماس، اشیابها و یا فلزات گرانهای گرانو یا سنگ

ها را فروخته، و پول حاصله را ناشی از فروش آن بتوان آنصورت بگیرد، تا در مرحله بعد 

 گیرد،صورت می شویانذاری مورد استفاده پولاشیاء قلمداد کرد. روش دیگر که برای جایگ

به مبالغ کوچک تقسیم شده  ،شود. به این ترتیب که وجوهنامیده می« 7اس مورفینگ» اصطالحاً

به معنای عامیانه و به  .شوند باره از سیستم خارج میشوند و بعداً دو به سیستم مالی وارد می

توان آن را یک کاسه کردن و  می« شستشوی پول آلوده»نویسنده کتاب « 2جفری رابینسون»تعبیر 

برای یک فروشنده و قاچاقچی مواد  وان مثال،به عن (3۶ :۶۸۳۶،)رابینسون جای دادن نامید.

ده است بسیار سخت است که این مبلغ را که میلیون دالر وجه نقد به دست آور 2مخدر که 

 ،ممکن است بیش از پنجاه هزار اسکناس باشد وارد سیستم بانکی نماید؛ بنابراین این شخص

-های پستی، چکاموال حاصل از قاچاق مواد مخدر را تحت عناوین مختلف همچون حواله
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وارد سیستم  تا تمام وجه نقد نماید هادار وارد سیستم بانکی میهای مسافرتی و سایر اوراق ب

 (Quirk, ۶33۱: ۱2) بانکی شود.

 شویانراحل سه گانه برای پولپذیرترین م از آسیب ،مرحله استقرار و جایگذاری

حامی ناچار است  ،شوند از آنجایی که در این مرحله وجوه وارد سیستم مالی می باشد. می

های مالی  بنابراین در صورتی که سازمانهای بانکی و نظارتی نشان دهد. خودش را به سیستم

ند، ردیابی های مالی را دارند، وظایف خود را به خوبی اجرا نمایکه وظیفه نظارت بر فعالیت

غالباً به این مرحله توجه  ،قانونگذاران و مجریان قانونرو   از این تر خواهد شد، آسان شوییپول

همچون گزارش معامالت پولی غیر متعارف یا  این پیشگیری با اتخاذ تدابیری ای دارند. ویژه

و همچنین اعالم فعل و انفعاالت پولی باشند  معروف می« ۶معامالت مشکوک»کالن که به 

 تواند محقق شود. فرامرزی احراز مشتری و نگهداری سوابق می

 مرحله الیه گذاری یا الیه چینی -1-2

قرار دارد. ساز و کار مورد استفاده در این مرحله با  شوییپولالیه گذاری در مرحله دوم فرایند 

به این ترتیب  گیرد. مشروع جلوه دادن آن صورت میهدف مخفی کردن منشاء منافع حاصله یا 

شود تا ماهیت جرائم ارتکابی پنهان  ای از نقل و انتقاالت متعدد و پیچیده انجام می که مجموعه

ای است که در واقع مرحله ،ن استفاده کنند. این مرحلهشویان بتوانند از منافع آبماند و پول

در این مرحله با  گردد. الی رسمی از بستر آن جدا میمنابع مالی مستقر شده در سیستم م

 و های بانکی و دادهای پیچیده و متعدد که از طریق نقل و انتقاالت بین حسابتشکیل الیه

ل از بستر و منبع اولیه خود کامالً جدا و ، منشاء پوگردد تدهای پیچیده مالی انجام میس

کردن آلودگی گذاری همان پاک الیه ،به عبارت دیگر (۱7: ۶۸3۸)عباسی،  گردد. ناشناخته می

و به زبان باشد  مالی و یا تعقیب قانونی میناکام نمودن هرگونه نظارت  وجوه اولیه به منظور

 .صابون زدن ممتد یاد کرد بهاین مرحله از توان  می« جفری رابینسون»عامیانه به قول 

 (۶۶۱: پیشین، رابینسون)

باشد.  تر از مرحله اول میدر این مرحله به مراتب سخت شوییپولشناسایی عملیات 

نقل و »برداری از فناوری نوین نقل و انتقاالت بانکی وجوه از جمله  به این دلیل که بهره

موجب انتقال سریع پول از یک مکان به  ۶«اینقل و انتقاالت حواله»و  2«انتقاالت الکترونیکی
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 ،همین امرو  (Camdessus,۶3۳۳: 22)قل و انتقال بین دو کشور شده است مکان دیگر حتی ن

هایی که به راحتی سازد. همچنین وجود صرافی شناسایی و ردیابی وجوه را با مشکل مواجه می

بخشند نیز مزید بر  انتقال پول و ارز را بین دو کشور مختلف سهولت می ،با صدور حواله

ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل و مشتریان بانک 2هااصل رازداری بانک اند.مشکل شده

مالی  تأمینتوان آن را مانعی در مقابل مبارزه با شویان کمک نموده و میبه اختفای هویت پول

 تروریسم دانست. 

 3سازیمرحله انتقال یا یکپارچه -1-3

ظاهری مشروع کنند  ای که مجرمین سعی میسازی یعنی مرحله یکپارچه ،شوییپولدر عملیات 

که پول به طوری (2۶ :۶۸3۱و دیگران،  صادق نژاد نائینی) برای عواید حاصل فراهم کنند

دیگر هیچ ردی از خود نامشروع حاصل از ارتکاب جرم در کنار منابع مشروع مخلوط شده و 

های آلوده، ند که پولداای میاین مرحله را مانند مرحله« جفری رابینسون»د. باقی نگذار

شور است به و شو شده و به صورت درآمد مشروع که تابع نظام مالیاتی و بانکی کشست

ست و های ش خشکاندن پول»و با عنوان بهتر، این مرحله را با عنوان شود  جریان گذاشته می

که مرحله قبلی، یعنی در صورتی (۶22 :پیشینرابینسون، ). نام گذاری کرده است« شو شده

 ،حتی در صورت کشف این جرم در این مرحله ،گذاری با موفقیت انجام شده باشدمرحله الیه

 کنندگانبه دلیل اینکه در این مرحله هویت ارسال .ها اقدام نمودتوان به مصادره دارایی تنها می

 با چندتنها  ،که در هنگام کشف، تا آنجاباشد ها به سختی قابل شناسایی میو حامیان مخفی آن

اعضای اصلی  ،که حتی در اغلب مواقعشویم؛ افراد فرعی و غیر اصلی،  رو می دسته افراد روبه

نیز به  شوییپولقانون مبارزه با  3در ماده  (Dandurand, 2۱۱7: 2۸) شوند.ی نمیشناسای

به معنای « مصادره»اشاره شده است.  شوییپولوال موضوع جرم موضوع مصادره وجوه و ام

باشد.  به موجب حکم یا دستور صادره از طرف دادگاه می ،محرومیت دائمی مالک از مال خود

به معنای ممنوعیت از دخالت و  ،یا اصطالحات مشابه آن از جمله انسداد و توقیف« ضبط»

باشد که این موضوع ممکن است با تصرف فیزیکی بر مال  تصرف در مال به صورت موقت می

                                                                                                                                        
1  - Hawala transfer.  
2 - Bank of secrecy. 
3 - Integration . 



که مال در ید مالک باقی بماند و مالک تنها از معامله موضوع مصادره و ضبط تحقق یابد یا این

 (2۳: ۶۸3۱دلیر، ) .و خارج کردن آن از محلی ممنوع شود

 

 شوییپولهای اصالحات قانون مبارزه با نوآوری -2

 تفسیر جدید از اصل صحت -2-1

 ،گذاشت می توان در ماده یک قانون سابق که اصل را بر صحت معامالت خالء را مییک 

 ظن قوی بر عدم صحت آن وجود داشته باشد. ،مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، دانست

 از جمله اینکه ؛مشکالتی به وجود آورد ،مشکوک معامالت بر پیگیری ،صحتهمین اصل 

به  شوییپولمتهم به و  میلیارد تومان ۶۶۱کشور خارجی با  احتمال داشت یک کارگر تبعه

کرد. اما این تبرئه صادر میحکم  ،ه اصل صحت معامالتبا توجه بولی قاضی  فتر دادگاه می

لیارد تومان پول در می ۶۶۱چگونه  بود که یک کارگر ساده ذهن خواهدال همیشه در سؤ

 طورکه ماده یک قانون سابق حذف گردید و به  به خاطر همین مشکل بود ؟۶باشدحسابش می

 .پرداخته شد جرم منشاء مال حاصل از جرم کلی به تعریف واژگانی مثل تحصیل مال

، آن بود که اگر شوییپول جرممجازات  ،تا قبل از تصویب اصالحات این قانون

اگر همین  .شدمیدرصد میزان مال محکوم  22انجام داده بود به میزان  شوییپولشخصی 

 ۶۱۱شد مال قاچاق او آنجا محاکمه میدر شد و  به تعزیرات حکومتی ارجاع می ،شخص

-که یکی از مسائلی که در حقوق جزا با آن مواجه می. در حالیشد میدرصد مصادره و جریمه 

در فلسفه احکام کیفری نیز اصل قانونی است و  تناسب جرم و مجازات است که یک باشیم

جرم  ثیرو تأ قبحشده به شدت کمتر از  شوییپولمال  درصد 22که مجازات  ،وجود دارد

ال دیگری که ممکن است به وجود بیاید آن است که بر اساس سؤ .باشدگرفته می صورت

آن ثابت شود؛ مگر اینکه خالف  قانون اساسی و اصل برائت، اصل بر برائت است ۸4اصل 

پنداریم؟ باین اصول را نادیده  شوییپولدر جرم  وجود این دالیل، توان بابنابراین چگونه می

شخص  توان گفت با توجه به حساسیت موضوع و همچنین وجود قرائن قویدر پاسخ می

که پول دارد باید و همچنین در این قانون آمده است که کسی شودمی شوییپولمظنون به 

نه اینکه  .است و قانونی است یا غیر قانونی را از چه طریقی به دست آوردهاثبات کند پول 
                                                           

) نطق حسن  ۱،  ص2۶۸۶۱، شماره 2۱۸رسمی، مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، جلسه روزنامه  -۶

 نوروزی؛ سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی(.



شخصی که مقدار غیر قابل  باید متوجه شود تنها ،قاضی. قاضی و ضابط بخواهند اثبات کنند

 است؟ را از چه طریقی به دست آوردهتوجیهی پول در حسابش وجود دارد این پول 

 شویی و جرم منشاء  تفکیک بین جرم پول -2-2

شویی و پول جرماصالح گردید پیگرد  ۶۸34که در سال  شوییپولقانون مبارزه با  3ماده  در

توان از بیان مصادره اصل مال و که این برداشت را می ،دو امر متفاوت دانسته جرم منشاء را

و درآمد و عواید حاصل از  اصل مال مصادرهو همچنین  ءدرآمد و عواید حاصل از جرم منشا

این ماده این دو موضوع را به خالف قانون سابق از یکدیگر  دانست. شوییپولارتکاب جرم 

 تفکیک نموده است.

مرتکبین جرم  در مقام تبیین مجازات بیان داشته است که این ماده ۸همچنین تبصره 

به  منشأ جرمبه  مربوطهای مقرر  عالوه بر مجازات شوییپولارتکاب جرم  صورتدر  منشأ

که به طور مثال در صورتی د شد.نبینی شده در این قانون نیز محکوم خواه های پیش مجازات

تطهیر  شوییپولبه وسیله عمل  را اختالس شده و اموال ناشی از اختالس مرتکبشخصی 

 ایاختالس به مجازات جداگانه عالوه بر مجازات حبس و مجازات مالی ناشی از، کرده است

به دلیل این که معموالً مرتکبین در صورت اعمال این ماده  .گردد محکوم می شوییپول از باب

 بخشندبه آن می مشروعای برند و جلوهشی از جرم را به چرخه اقتصادی میاین جرائم اموال نا

 ،شاهد این باشیم که در کنار عنوان اتهامی جرم منشاء های جرایم اقتصادی پرونده باید در اکثر

 و مجازات الزم برای آن مقرر گردد. نیز ذکر شود شوییپولجرم 

 دایره جرم منشاء به جرائم خارج از کشورتسری  -2-3

هر نوع  ؛داردبیان میدر مقام تعریف عواید حاصل از جرم  شوییپولقانون مبارزه با  ۸ماده 

-پولاعم از جرائم منشاء و  ،که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم امتیازیمال یا 

. تا قبل از انجام اصالحات سال باشندآمده باشند عواید حاصل از جرم میبه دست  شویی

 جرم این ماده تفاوتی میان اینکه ۶تبصره  فقط درون کشور بود. شوییپولشمول جرم  ۶۸34

اضافه  و تنها قیدی که به آن منشأ در داخل یا در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد قائل نشده

نموده آن است که جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون 

حاکمیت ایران  جرمی در قلمرونتیجه قسمتی از  اگرنمود این ماده اشاره می جرم باشد. ،ایران

این ماده از قانون . قانون مجازات اسالمی توجیه نمود 7آن را طبق ماده  توانمی ،اقع شودو



توان متوجه شد که در  میاما  ،جرم منشاء نکرده است ثیرصحبتی از تأ شوییپولمبارزه با 

مربوط به عواید  شوییپولاجرائی دانست که این قانون را بر جرم منشاء  توانصورتی می

که در واقع  در کشورمان واقع شود منشاء در ایران صورت بگیرد یا جزئی از آنحاصل از جرم 

تهیه مقدمات  لیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است نهبخشی از عم منظور از قسمتی از جرم،

مجازات قانون  ۳توان با توجه به ماده می ،در غیر این صورت (22 :۶۸۳7، . )گلدوزیانجرم

مرتکب  دارد هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران اسالمی که بیان می

این اصل و  .شودسالمی ایران به جرم او رسیدگی میشود طبق قوانین جزایی جمهوری اجرم 

به اصل صالحیت شخصی منفی یا  شوییپولقانون مبارزه با  ۸در ماده همچنین موضوع مطرح 

نی و قضایی یک کشور نسبت به که به معنای گسترش صالحیت تقنی پرداخته استی انفعال

توجه ویژه قانونگذار به  این ماده نشان از شود.که علیه اتباع آن کشور انجام می است جرایمی

 باشد.پدیده اقتصادی می چنینشمول شدن شویی و جهانآثار سوء پول

 بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم پیش -2-4

به ابزارهایی که در  ۶۸۳۱، در قانون سال شوییپولتا قبل از تصویب اصالحات قانون مبارزه با 

 ۸ماده  2ولی در تبصره  ای نشده بودگیرند اشارهمورد استفاده قرار می شوییپولرم فرآیند ج

 شوییپولبیان شده است که کلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم  ۶۸34اصالحی سال 

استعمال یا برای استعمال  ،یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب وسیله ارتکاب جرم بوده

 .شوند توقیف می اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آیند

-بانکی می اغلب ابزار و اسناد گیرندمورد استفاده قرار می شوییپولی که در جرم البته ابزارهای

ولی با توجه به اشاره ماده به  باشند،نمیباشند که به خودی خود دارای ارزش مادی آنچنانی 

 که در مسیر یتوان اشاره نمود که تمام ابزارهایمنشاء، می ابزارهای تحصیل استفاده در اثر جرم

در  ،به طور مثال .توان مصادره نمودگیرند را نیز میمورد استفاده قرار می شوییپولاء جرم منش

پس از اختالس و یا هر جرم منشاء دیگر که دارای عواید مالی  که یک شخصصورتی

سیس یک شرکت ساخت و ساز تأ ،اصل از جرمجهت تطهیر اموال ح نامشروع فراوانی است

وان آن شرکت و اموال آن را که تهای کثیف را پاک جلوه دهد، مییق پولو از این طر ،نماید

و مشمول این ماده  مصادرهو تشکیل شده است سیس و به قصد آن تأ شوییپولدر راستای 

  نمود.



که عمل مصادره با حکم باشد از جمله اینهایی میره با توقیف دارای تفاوتمصاد

 ۶2۶الی  ۶7۳پذیرد که مواد قرار مقام دادسرا انجام مییف با دادگاه قابل اجراست ولی توق

این قانون به بازپرس  ۶2۶ماده  ری نحوه آن را مشخص نموده است.قانون آیین دادرسی کیف

این اختیار را داده است که در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم 

 ،بر اساس این قانونزه قضایی کنترل کند. د رییس حویهای بانکی اشخاص را با تأیحساب

ها و اخذ هرگونه اطالعاتی است بررسی حساب ،های بانکی اشخاصمنظور از کنترل حساب

ها یابی به آنکه در زمره اطالعات شخصی صاحب حساب بوده و سایرین مجاز به دست

ها ها و برداشتزمان و مکان واریز ،تعداد ،میزان ،میزان موجودی ،هامانند تعداد حساب ؛نیستند

 (۶۳۱: ۶۸32 )خالقی، و یا رمز شخصی عملیات بانکی.

  های اجرایی پیش بینی وظایف خاص برای مدیران و کارکنان دستگاه -2-5

 باشد. این قانون می  4ماده  2صره تب خورد چشم می قانون بهنوآوری دیگری که در اصالحات 

 ،تقصیرها به عمد و های پست کارکنان و همچنین تقسیم قصد آنبا توجه به تفاوت تبصرهاین 

در نظر ها در صورت سرپیچی از وظایف مقرر آنها مجازات مختلفی در هر کدام از حالت

 گرفته است.

 باشند:بدین صورت می 4این وظایف با توجه به تصریح ماده 

مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا  احراز هویت و شناسایی مراجعان _۶

 .وکیل و اصیل ،وکیل احراز سمت و هویت نماینده

ها اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب ارائه اطالعات گزارش _2

 .نامه مصوب هیئت وزیرانقانون و آیین

 بیش از میزان مصوب شورا یاارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات  _۸

ها به کارگزاری و مانند آن ،صرافی ،گذاریثبتی سرمایه معامالت و عملیات مشکوک به بانک

 مرکز اطالعات مالی.

عملیات و  ،هامالک سوابق حساب نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع _7

رابطه کاری یا انجام  معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان

 .شود تعیین می ،نامه اجرایی قانون آیین موجببه معامالت موردی که شیوه آن 

قانون مدیریت  2های اجرایی موضوع ماده که مدیران و کارکنان دستگاهدر صورتی

از انجام تکالیف  شوییپولو به قصد تسهیل جرائم مربوط به  عامداً عالماً، خدمات کشوری



به  ۱از موارد مذکور در فوق خودداری نمایند عالوه بر انفصال موقت درجه  هر یکمقرر در 

های اجرایی مشمول این بند با توجه به ماده دستگاه .شوند نیز محکوم می ۱جزای نقدی درجه 

ها، مؤسسات دولتی، : کلیه وزارتخانهعبارتند از مذکور از قانون مدیریت خدمات کشوری

هایی که شمول قانون های دولتی و کلیه دستگاهعمومی غیردولتی، شرکتمؤسسات یا نهادهای 

ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و بر آن

 ۶3ماده  همراجعه بهمچنین با  .دولتی هایها و بیمهنوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

میزان جزای نقدی  .بندی مجازات تعزیری پرداخت استطبق تقسیم قانون مجازات اسالمی

-میلیون ریال می ۳۱بیست میلیون ریال تا  4بینی شده برای عمل مذکور در تبصره ماده پیش

-در صورتی .باشدسال می 2این عمل نیز حداکثر تا  ، که عالوه بر آن میزان انفصال موقتباشد

به  گردندبه عدم انجام وظایف مذکور  مرتکباز روی تقصیر  که همین اشخاص مذکور در باال

مدت  المیقانون مجازات اس ۶3گردند که با توجه به ماده محکوم می 4انفصال موقت درجه 

 باشد.ماه می ۱انفصال تا 

در انتهای این ماده به  ،های اجراییپس از بیان مجازات مدیران و کارکنان دستگاه

در  های غیر دولتی اشاره شده است،و بخش های حاکمیتیدستگاه مدیران و کارکنان سایر

که همان  نمایند به جزای نقدی درجه ششانجام وظایف مقرر در فوق خودداری  که ازصورتی

نکته قابل توجه این است که این  شوند.، محکوم میمیلیون ریال است ۳۱میلیون ریال تا  2۱

ی که اشخاص قانون مدیریت خدمات قصد عمد و تقصیر برای مرتکبان که میانتبصره در حالی

های حاکمیتی و اما برای کارکنان سایر دستگاه ؛کشوری هستند تفاوت قائل شده است

 های غیردولتی تفاوتی بین این دو موقعیت قائل نشده است. بخش

   1مالیبینی ساختار عملیاتی واحد اطالعات پیش -2-6

تشکیل نهاد  ،که هدف آن اضافه شده شوییپولمکرر به قانون مبارزه با  4با عنوان ماده  یاماده

از . است مالی تروریسم تأمینو همچنین قانون مبارزه با  شوییپولبرای اجرای قانون مبارزه با 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و  ،نگهداری ،گردآوری ،دریافت ،مرکزجمله وظایف این 

 ردیابی جریان وجوه، مالی تروریسم تأمینو  شوییپولبررسی معامالت و عملیات مشکوک به 

و  شوییپولبه گزارش معامالت و عملیات مشکوک  ،انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونیو 

                                                           
1-FIU (Financial Intelligent Units). 



-که می محول شده است مرکزای به این  وظایف تقریباً گسترده باشد.مالی تروریسم می تأمین

 ،شود اما نکته قابل ذکرمالی تروریسم مفید واقع  تأمینو  شوییپولتواند در جهت مبارزه با 

 تأمینو  شوییپولباشد که گزارش معامالت و عملیات مشکوک به پایان بند الف این ماده می

گزارش معامالت و اوالً ه کدر حالی ؛مالی تروریسم را نیز یکی از وظایف این نهاد دانسته است

ثانیاً  ،است ها ذکر شدهنام آن ،وظیفه کارکنان و اشخاصی است که در قانون ،عملیات مشکوک

 نهادی ها را گزارش دهد، رابعاًباشد تا آنمعامالت و عملیات مشکوک نمی در جریان این مرکز

ای مرکزی بر ،بلکه خود این نهاد ،ها ارسال گردد مشخص نشده استها به آنکه گزارش

وزارت امور اقتصاد و  ،دمحل تشکیل این نها .باشددریافت گزارش عملیات مشکوک می

 ،این نهاد .اشدبوزارت امور اقتصادی و دارایی می سسه دولتی تابعمؤکه یک  باشددارایی می

مانند کارگروه حقوقی و قضایی  کارشناسی هایبه تعداد الزم معاون و گروه متشکل از رئیس و

 باشد.می پیگیری و نظارت تحلیل و بررسی اطالعات مالی

عالی مقابله و پیشگیری از  شورای انتزاع وظایف اجرایی واحد اطالعات مالی از -2-7

 مالی تروریسم تأمینو  شوییپولجرائم 

واحد اطالعات مالی این قانون به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله  بینیعالوه بر پیش

شورای عالی مقابله و پیشگیری از »شورایی به نام  ،مالی تروریسم تأمینو  پول شوییبا جرائم 

-میکه دارای وظایف متعددی  .بینی نموده استپیش «مالی تروریسم تأمینو  شوییپولجرایم 

در سراسر کشور  شوییپولاز  پیشگیری و جلوگیری توان درا میولی وظیفه اصلی آن ر .باشد

در وزارت امور اقتصاد و دارایی  دبیرخانه این شورا نیز مانند واحد اطالعات مالی .ذکر کرد

 . اعضای این شوراباشدده وزیر امور اقتصاد و دارایی میباشد و ریاست آن نیز بر عهمی

وزیر دادگستری و وزیر  ،وزیر کشور، وزیر اطالعات، وزیر صنعت معدن و تجارت :عبارتند از

رئیس سازمان ، دادستان کل کشور یا نماینده وی ، نماینده رئیس قوه قضائیه،امور خارجه

بانک مرکزی  رئیس کل و رئیس سازمان اطالعات سپاه ،بازرسی کل کشور یا نماینده وی

ز نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به پیشنهاد نفر ا ۸و  جمهوری اسالمی ایران

قضایی و حقوقی و تصویب کمیسیون و شوراها و امور داخلی کشور  های اقتصادیکمیسیون

 باشد. مجلس می



امر پیشگیری از در بیان وظایف شورا  باشد کهیح دیگر راجع به این ماده این میتوض

از جمله این  و ترکیب شورا نیز دستخوش تغییراتی شده است. بینی شده استجرایم نیز پیش

توان به اضافه شدن رئیس سازمان اطالعات سپاه و همچنین سه نفر از نمایندگان تغییرات می

با توجه  های اقتصادی اشاره نمود.به پیشنهاد کمیسیون ،مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر

و های آن به صورت مخفیانه که اغلب فعالیت باشداز زمره جرائمی می شوییپولبه اینکه جرم 

هاشم بیضایی،  )آقانظری؛ گیردبه صورت زیر زمینی صورت می شناسی آنبه اصطالح جرم

از این جرم بیش از پیش  همکاری نهادهای اطالعاتی و امنیتی در پیشگیری( ۳3 :2۱۶۱

 .در این ماده به این نکته توجه شده استشود که در اصالحات صورت گرفته احساس می

گسترش معامالت الکترونیکی و کاربرد رایانه در عملیات مالی و بانکی بهتر با توجه به 

نیز  ، عضویت مقامی از نهادهای ناظر بر فضای سایبربود که جهت عملکرد بهتر این شورا

 ارتباطات و فناوری یا نماینده آنی مانند پلیس فضای مجازی و یا وزیر مقامات. شدبینی میپیش

  باشد.که دارای تخصص در این زمینه می

 بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه مشکوک  پیش -2-8

به در صورتی  که این اختیار را بینی شده است در تبصره یک آن پیش )ذ( نوآوری ذیل بنداین 

جزء موارد  ،که به مقام قضایی دسترسی نباشد و مورد مرکز اطالعات مالی محول نموده است

تعریفی از فوری بودن اقدام ارائه  . مالی تروریسم باشد تأمینو  شوییپولفوری مشکوک به 

توان مشمول اقدام معامالت مشکوک را می ،توان اینگونه برداشت نمودولی می نشده است

خارج از دستور  شوییپولکه در صورت فوت وقت، اموال موضوع جرم  فوری دانست

 (۱ :۶۸3۱)کشتکار، . صالح قرار بگیردمقامات ذی

که  شوییپولقانون مبارزه با  ۶در مورد معامالت و عملیات مشکوک نیز بند چ ماده 

نموده باشد معامالت و عملیات مشکوک را اینگونه تعریف می 34جزء مواد اصالحی سال 

معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مالی اعم از  :است

که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند  ها استیا شروع  به آن فیزیکی یا الکترونیکی

 :کنندقوی جرم ایجاد می ظنموارد زیر 

ر سقف فعالیت مورد انتظامعامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب گروه که بیش از  _۶

 باشد.می



که قبل یا بعد از آناز سوی مراجع،  اظهار کذب یا گزارش خالف واقع کشف جعل، _2

 معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

و  ظاهری بوده صوری یامعامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود  _۸

 شخص دیگری است. ،مالک

نامه اجرایی این قانون هر چند معامالت و عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین _7

یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون  قبل یا حین معاملهمراجعان 

 .دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند

-میبرداشت  ؛که در صدر ماده آمده است «د موارد زیرننما»عبارت  از به نظر نگارنده

ممکن است  و موارد دیگری که مشکوک نبودهمصادیق  در مقام بیان حصری شود که قانونگذار

مشکوک به نظر  ،کاری افراد مشمول این قانون نیامده باشد ولی با نظر و تجربه در این بند

های همانگونه که در ابتدای بحث بیان کردیم روشدارند.  و پیگیری برسند قابلیت گزارش

قوانین باشند که مجال به روز رسانی روز به روز در حال پیشرفت و نوآوری می شوییپول

تواند  بیشتری به نهادهای نظارتی بدهد می اختیارات ،که قانونر صورتیبنابراین د .وجود ندارد

 .در امر پیشگیری مفیدتر واقع شود

 بانکی عملیاتمربوط به لزوم نگهداری سوابق  -2-9

بینی شده بود نامه اجرایی قانون سابق پیشآیین ۸۸ماده  این وظیفه قبل از انجام اصالحات در

 شوییپولقانون مبارزه با  4ماده  2ذیل بند  که قانونگذار بنا به اهمیت موضوع این بحث را در

وده است سال بیان نم 2در اصالحات قانون این مدت زمان را حداقل به مدت  .بینی نمودپیش

-پولشمول قانون مبارزه با توان دریافت که در برخی مواقع افراد مکه از مفهوم این ماده می

 سوابق را نگهداری نمایند. ،حتی پیش از این مدت زمان توانندمی شویی

 .دانداجرایی این قانون می نامهنحوه نگهداری از سوابق را به موجب آیین ،این ماده

 ۶نکرده، بلکه تنها ذیل تبصره  صحبتی مطرح نگهداریمه اجرایی نیز در خصوص شیوه ناآیین

ای ضبط و نگهداری شوند که در بیان داشته است که سوابق و مدارک باید به گونه ۸۸ماده 

اطالعات آن اسناد در ظرف  ،ربطاطالعات مالی و سایر مراجع ذیصورت درخواست واحد 

 فیزیکی یا سایر صورتبه دو را  همچنین سوابق معامالتمناسب قابل دسترسی باشند. زمانی 

منوط به ارائه شناسایی با توجه به اینکه منابع  هکه امروز متصور دانسته است، های قانونیوشر

ولی تنها مدرک فیزیکی باشد، اقامت برای اتباع خارجی می کدایران و اتباع کد ملی برای 



 نگهداری ، امکانباشد که آن هم تنها در صورت مراجعه حضوریء مینگهداری شده امضا

ماند و تنها مدارک مدرک فیزیکی بر جای نمی و در عملیات الکترونیکی بانکی و مالیدارد 

را در  ایاشخاص مشمول موظفند مدارک رایانه .ماندکه باقی می ای استالکترونیکی و رایانه

ای های رایانهحفاظت از سیستم توان الزمه آن راتعیین شده نگهداری نمایند، که میمدت زمان 

 صالح دانست.صون ماندن از دخالت افراد غیر ذیو م

 اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت مشکوک  در موردها ها و دستگاهتکلیف بانک -2-11

ها و سایر افراد مشمول قانون مبارزه با بانک همکاری تکلیف به وظیفه اول که عبارت است از

از ماده  مالی تروریسم تأمینو  شوییپولعالی مقابله با پیشگیری از جرایم  شورای با شوییپول

شورا و  جدای از بحث همکاری نهادها باالبته  ،شودبرداشت می شوییپولنون مبارزه با قا ۱

الزم است  هستند که ابتدا شوییپولها و افراد مشمول قانون مبارزه با مرکز مذکور، این بانک

دهی معامالت از جمله معامالت مشکوک شروع به همکاری با شورا و مرکز نمایند و گزارش

مرکز اطالعات مالی،  شورا یا ،همکاریدر حین انجام این  کهدر صورتی. انجام دهند را

 همکاری نمایند.ها و افراد مشمول موظفند اطالعاتی را درخواست نماید بانک

آن است که برخی از اشخاص مشمول قانون مبارزه با  دوم مذکور در این گفتار مورد

استعالمات و اطالعات تکمیلی مرتبط با  ،را موظف نموده که به صورت برخط امن شوییپول

تبصره ذیل بند ب ماده  را ارسال نمایند، که شوییپولهای مالی مشکوک به  معامالت و تراکنش

بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی کید دارد واگذاری اطالعات امنیتی طبقهتأ مکرر 4

 اطالعاتی ارائه شود.

ی ی و به کلی سرّسرّ ،خیلی محرمانه ،محرمانهبندی شده به چهار دسته اسناد طبقه

 یی سرّی و به کلاسناد سرّارائه  قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ۶2۸ماده  ۶.شودتقسیم می

بیان داشته که این درخواست باید با موافقت  به مرجع قضایی در صورت درخواست آن مرجع

 (۶۳۳ :۶۸32 ،. )خالقیرئیس قوه قضاییه باشد

در مورد اطالعات امنیتی  ،اطالعاتی رسیدگیطی مراحل  تبصره به کیدبه تأ با توجه

قانون آیین دادرسی  ۸2۸توان به ماده  ی میی و به کلی سرّدر مورد اسناد سرّ بندی شده،طبقه

                                                           
اطالعات مصوب  بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهآیین - ۶

۶/۶۱/۶۸27. 



 میان نیامده است د محرمانه و خیلی محرمانه سخنی بهولی راجع به اسنا کیفری مراجعه نمود

همچنین سیستم بر خط امن که در بند ب ماده  نامه مذکور مراجعه نمود.توان به آیینکه می

مالت و معا ،ها از طریق آنباشد که بانکسیستم اختصاصی می ،هفت مکرر آمده است

 دهند.های آن را انجام میگزارش

 توجه به تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان جرم منشاء -2-11

و اصالحات و  ۶۸32مصوب سال  اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزبا توجه به 

صالحیت در  رسیدگی به آن ،از مصادیق قاچاق تخلف حساب شدهبرخی  الحاقات بعدی

تواند اینکه میزان باالیی از درآمد دارد، می ولی با توجه به ،۶باشدسازمان تعزیرات حکومتی می

ین تصمیم که ا بنابراین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرد.تأمینشویان و مورد توجه پول

د جلوی تا بتوان باشددانسته اقدام مناسبی می ایم منشاءقانون قاچاق جزء جرتخلفات مزبور در 

 بگیرد. ورود اموال ناشی از این تخلفات را

 گسترش دایره شمول اموال به منافع، امتیازات، اسناد تجاری و سهام -2-12

هر نوع دارایی  را این گونه تعریف نموده است: «مال» ،شوییپولقانون مبارزه با  ۶بند ب ماده 

مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز  ،منقول یا غیرمنقول ،اعم از مادی یا غیر مادی

اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا  ،ن حقمالی و همچنین کلیه اسناد مبیّ

 اسناد مالی و برخی حقوق مالی را نیز مشمول ،در این ماده در تعریف مال اوراق بهادار.

 مال دانسته است. تعریف

 گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:از نظر حقوقی به چیزی مال می

 آن نیاز مادی باشد یا معنوی،خواه مفید باشد و نیازی را برآورد  _۶

  (3  :۶۸32 ،)کاتوزیان قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.  _2

توان گفت چیزی است که ارزش می ،اگر بخواهیم تعریفی مرسوم از مال ارائه بنماییم

نوعی است  ،شود. معیار تمیز این ارزشرابر آن پول یا مال دیگر داده میداد و ستد دارد و در ب

 معادل مبلغی پول است. ،ی در بازارعرف؛ یعن و در اختیار 

اند، مال در  البته بر خالف تعاریفی که حقوقدانان حوزه حقوق خصوصی از مال داشته

 (۸۳7 :۶۸3۸، )کاتوزیان شود.عنی مادی و حقوقی به کار برده میعرف کنونی به دو م

                                                           
 مانند قاچاق کاالهای غیر ممنوعه. -۶



و ستد حقوقی بین شود که موضوع داد گفته میبه معنای مادی و محدود؛ مال به اشیایی  _۶

 .گیرد. مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهراشخاص قرار می

امکان انتفاع از  ،به معنای مجرد و حقوقی؛ که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص _2

حقوق به که در این معنا است که انند حق مالکیت و طلب از دیگران، دهد، ممادی را می ءاشیا

 (۶۶: . )همانپردازدء میاشیا

توان گفت که مقصود  می ،با توجه به توضیحات مختصر گفته شده راجع به مفهوم مال

بلکه با توجه به توضیحات  ،باشدمینوجود عین خارجی  قانونگذار از بکار بردن کلمه مال

توان این ماده  می ،دیجیتالیهای ه اموال غیر فیزیکی همچون ارزفوق و همچنین کاربرد گسترد

و در نظر داشتن تعریف حقوقی از مال در نظر کید بر استنباط مفهوم موسّع از مال را تأ

 . قانونگذار دانست

 توجه به انصراف شخص یا فسخ قرارداد در معامالت مشکوک -2-13

قرار  شوییپول که مورد استفاده، شوییپولقانونی در پیگرد جرم  هایاین ماده یکی از خأل

های مشمول قانون در بنگاه را معامله به این صورت که گرفت را مورد اشاره قرار داده است.می

نمودند که در این دادند و سپس معامله را فسخ میها انجام میمانند صرافی شوییپولمبارزه با 

به  شک که امکان است مرتبه جابجا شده است و هم معامله فسخ شده دو هم پول آلوده ،حالت

چ  بندذیل  7 ولی در بند ؛باشدفرض در صورت فسخ معامله می این نیز کمتر شده است. آن

عنوان معامله  ،نیز دمنصرف شون از انجام آن ،طرفین معامله پیش از انعقادبر حالتی که  ۶ماده 

-همین پیش ولی باز .نمود بهتر بودکه از آن قصد معامله استفاده می در صورتی ؛بار کرده است

 .باشد پیشگیری از این جرم می دربینی نشان از دقت قانونگذار 

 شویی توسعه مفهوم معاونت در جرم پول -2-14

 ،گذارکه قانونعالوه بر این شوییپولدر تعریف  شوییپولقانون مبارزه با  2ماده بند ب  در

 ، در انتهای این بندو مرتکب جرم منشاء تفاوت قائل شده است شوییپولبین مرتکب جرم 

عملیات مالی انجام دهد که شخص مرتکب جرم  شخصی کهدر صورتی ؛اشاره شده است

به عبارتی دیگر عملیات مالی انجام  تحت آثار و تبعات قانونی جرم منشاء قرار نگیرد، منشاء

 شوییپولجرم  مرتکب دهد که شخص مرتکب جرم منشاء از مسئولیت قانونی فرار نماید

معاونت در یک  باشد که به جاینونگذار جزء مواردی میدر واقع این اقدام از قا شده است.



را  شوییپولو دلیل این که قانونگذار عنوان  ن مجرمانه خاصی در نظر گرفته استعنوا جرم،

باشد که شخص معاون در واقع با تبدیل مبادله یا انتقال عواید انتخاب نموده است این می

ن خالصی دادن مرتکب ها و همچنیبه دنبال پنهان یا کتمان کردن آن ،منشاء حاصل از جرم

 .باشدجرم منشاء می

 های مرتبطنامه ضمانت اجرای عدم رعایت آیین -2-15

های اجرایی شورای عالی نامهای تمام آیینراج ،شوییپولقانون مبارزه با  7ماده  ۸در تبصره 

شبیه این  .الزامی دانسته است مالی تروریسم را تأمینو  شوییپولمقابله و پیشگیری از جرایم 

دیده  ۶۸34مالی تروریسم اصالحی سال  تأمینزه با قانون مبار ۶7در تبصره یک ماده  ،مجازات

وظایف مندرج در این قانون و  ،شود که بیان نموده است هرگاه اشخاص مشمول این قانونمی

البته این تبصره از قانون  .ندشوند به مجازات معاون جرم محکوم میدهننامه را انجام آیین

روی عمد و تقصیر مانند  از عدم انجام وظایف را به دو قسمت ،مالی تروریسم تأمینمبارزه با 

انگاری که شخص از روی اهمال و سهلدر صورتیتقسیم نموده است، انگاری اهمال و سهل

 شود.درجه هفت محکوم می هایمجازاته یکی از قانون مربوطه را انجام ندهد ب

تخلف  تشخیص شوییپولقانون مبارزه با  7ماده  ۸نکته دیگر این است که در تبصره 

مجازات و  نیز محول نموده است اداریبه مراجع  مراجع قضایینامه را عالوه بر از اجرای آیین

ربوط یا محکومیت از تنها دو تا پنج سال انفصال از خدمت م ،در نظر گرفته برای این تخلف

 یکی از این مجازات ،بندی درجات مجازات تعزیریکه در تقسیمباشد همان شغل، می

که این عمل از روی عمد و جهت در صورتی .شودهای درجه شش محسوب می مجازات

از شمول این  را که شخصبهتر است رسد نظر میبه باشد،  شوییپولمر همکاری و تسهیل ا

 قرار داد. شوییپولتبصره خارج نموده و مشمول معاونت در جرم 

 توجه به محرمانگی اطالعات -2-16

کید داشته که اطالعات و اسناد گردآوری شده صرفاً برای تأ شوییپولقانون مبارزه با  ۳ماده 

کشف و رسیدگی به جرائم بایستی استفاده شوند و افشای اطالعات و اسناد و همچنین استفاده 

مورین دولتی یا سایر به نفع دیگری توسط مأشخص باشد یا به نفع خود  هها را خوااز آن

مشمول مجازات حبس تعزیری درجه  و شخص مرتکب انگاری نمودهجرم اشخاص این قانون

راجع به افشای اطالعات در قانون مجازات  .سال حبس( محکوم نموده است 2تا  2)  2



افشای اطالعات قانونگذار به مبحث  ۶۸42قانون تعزیرات مصوب سال  2۱۱اسالمی در ماده 

رسیدن اطالعات به دشمن  دانسته و نتیجه آن را مورین دولتیرا مختص مأ ولیکن آن هپرداخت

 (۶۶2 :۶۸3۱)میر محمد صادقی،  .دانسته است

گذار برای این عمل در نظر گرفته است و با توجه به مجازات سنگینی که قانون

توان نتیجه گرفت که این جرائم مفروض دانسته است، مین کار را همچنین قصد انجام ای

گذار برای افرادی که به صورت البته مناسب بود که قانون .ت عمدی واقع شودصوربایستی به 

 گرفت. مجازاتی در نظر می شود سهوی مرتکب چنین تخلفی می

 شویی اختصاص شعب تخصصی جهت رسیدگی به پول -2-17

پرداخته  شوییپولبه بحث صالحیت رسیدگی به جرم  شوییپولقانون مبارزه با  ۶۶ماده  

عمومی در تهران و در صورت نیاز در  های شعبی از دادگاه تخصیصالزام به است که در آن 

 .نموده است شوییپولها جهت رسیدگی به امور مراکز استان

گذار به است که قانونمر رسیدگی به یک او شایستگی  راقتداصالحیت به معنای 

کیفری نیز به بحث قانون آیین دادرسی  2۱۱در ماده  (24 :۶۸34 )عابدی، .بخشدمیقاضی 

ها غالباً بر دگاهصالحیت ذاتی دا اشاره نموده است. تخصصی ی برای رسیدگیتخصیص شعب

این  ، اما درگردندشخصیت مرتکب از یکدیگر تفکیک می گاه بر اساساساس نوع جرم و 

 تر رارسیدگی بهتر و سریع رسیدگی تخصصی به جرائم که نهایتاًدادگاه نیز به منظور  ،موضوع

 :پیشین ،)خالقی .گیردداخلی با ماهیت اداری صورت می به دنبال دارد یک نوع تقسیم کار

233) 

های عمومی و انقالب اصالحی سال تشکیل دادگاه قانون 7این اختیار بر اساس ماده 

 طی ۶۸۳3رئیس وقت قوه قضاییه نیز در سال  .ریاست قوه قضاییه داده شده بود ۶۸۳۱

های عمومی برای رسیدگی به موضوع اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاهبه ای  بخشنامه

 .بود نموده اشاره شوییپول، به تشکیل شعبی خاص برای رسیدگی به جرم موضوعات خاص

و  شوییپولاز دادگاه عمومی در تهران برای رسیدگی به جرم  تشکیل شعبی اساس این ماده بر

الی که شاید حال سؤباشد. ها در صورت نیاز میجرائم مرتبط الزامی بوده و در مراکز استان

در حوزه شهرستان واقع شود و رسیدگی  شوییپولکه جرم این است که در صورتی پیش بیاید

با توجه به عدم وجود نص رسیدگی به جرم در  به آن در صالحیت مرکز استان بوده و یا

-پولتوان گفت با توجه به اینکه جرم می گیرد؟اه عمومی شهرستان مربوطه صورت میدادگ



نیست و صالحیت  سازدادگاه تخصصی صالحیت جزء جرایم عمومی بوده و بیان اینکه شویی

در شهرستان را در  واقع شده شوییپول جرمتوان نمی رسیدگی به تمام جرایم را دارد،

به این نکته نیز باید توجه داشت که با توجه به  صالحیت رسیدگی دادگاه مرکز استان دانست.

-پولبنابراین جرم  باشدحبس تعزیری درجه چهار یا پنج می مجازات جرم تعزیری یا اینکه

 باشد.کیفری دو می صالحیت دادگاه در شویی

یکی از جرائمی که نیز اشاره شده است.  شوییپولدر این ماده به جرائم مرتبط با 

 3ه ماده در این رابط. باشدمالی تروریسم می تأمینجرم  ؛دارد شوییپولبیشترین ارتباط را با 

مالی تروریسم اشاره دارد که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در  تأمینقانون مبارزه با 

توان نتیجه گرفت در در این صورت می های کیفری یک مرکز استان است.صالحیت دادگاه

توان به آن در دادگاه  مالی تروریسم باشد، می تأمینهمراه با جرم  شوییپولکه جرم صورتی

 .کیفری یک مرکز استان رسیدگی نمود

 نامه المللی بر اساس موافقتبینی همکاری بین پیش -2-18

و در خدمت تروریسم  پیدا کردهالمللی بین ایگستره شوییپولجرم  هامروز با توجه به اینکه

دو جانبه و چند جانبه  های همکاریهای  نامهموافقت الملل قرار گرفته است توجه بهبین

به این نکته اشاره  شوییپولقانون مبارزه با  ۶2اده منیز در قانونگذار ما  .باشدضروری می

ی با برخی کشورها منعقد نموده است که یهانامهموافقتدر این زمینه کشورمان  .داشته است

نیز اشاره  شوییپولولی در ضمن آن به بحث  ،باشدنمی شوییپولنامه البته موضوع موافقت

 ۶خزر دریای در امنیت زمینه در همکاری نامهموافقتتوان به ها میاز جمله آن شده است.

نامه به این موافقت 2 اشاره نمود که در ماده 2۱۶۱ نوامبر ۶۳ با برابر ۶۸۳3 آبان 24 مورخ

جانبه نیز کشورمان های دونامهدر زمینه موافقت اشاره نموده است.بحث مبارزه با تطهیر اموال 

نامه دوجانبه منعقد افغانستان، ایتالیا و بوسنی و هرزگویین موافقتبا کشورهایی همچون ترکیه، 

 (۱۱ :۶۸32، . )ساعدنموده است

 

 

                                                           
 قزاقستان، جمهوری دولت ایران، اسالمی جمهوری دولت آذربایجان، جمهوری دولت نامه عبارتند از:اعضای این موافقت -۶

 .ترکمنستان دولت و روسیه فدراسیون دولت



 نتیجه گیری

المللی پیدا نموده است و حتی بین ایمالی تروریسم جلوه تأمینو  شوییپولمبارزه با  هامروز

تواند تبعاتی همچون قرار گرفتن دولت در لیست سیاه  می زمینه نیز این نحوه قانونگذاری در

افزایش کمک  ، و در نتیجه بار شدن اثرات منفی بر اقتصاد داخلی و همچنینمالی مشترک هگرو

عملیات پولی  در نتیجه با توجه به گسترش و متنوع شدن مالی تروریسم داشته باشد. تأمینبه 

و از طرف دیگر در پی  شوییپولتر شدن عملیات و پیچیده ترگستردهو بانکی و در پی آن 

که مصوب  شوییپولقانون مبارزه با  درایجاد اصالحاتی المللی، های بینهای سازمانپیشنهاد

 .شد شدت احساس میبه  ما در این زمینه بوده است بوده و اولین تجربه قانونگذار ۶۸۳۱سال 

به  شوییپولقانون مبارزه با  اساسی دراصالحات  ۶۸34قانونگذار ما در سال  در این راستا

 توان به دو دسته ساختاریطور کلی میه های ایجاد شده را بصالحات و نوآوریاعمل آورد. 

از جمله تشکیل واحد  مواردی ،های مربوط به دسته ساختارینوآوری تقسیم نمود.و ماهوی 

و توجه  ممالی تروریس تأمینو  شوییپولشورای پیشگیری از  افزایش اعضاء ،اطالعات مالی

بینی وظایف گسترده پیش، شوییپولمالی تروریسم و ارتباط آن با  تأمینبا به اهمیت مبارزه 

و جرایم  شوییپولبه موضوع جرم شعب تخصصی رسیدگی بینی و پیش، برای هر دو رکن

به صورت  شوییپولهمچنین قانونگذار با عنایت به اینکه امروزه  .مرتبط با آن اشاره نمود

را  شوییپولالمللی در زمینه قانون اجازه همکاری بین ۶2در ماده  یابد،المللی ارتکاب می بین

مقررات و ایجاد و تدوین  توجه تمام موارد مذکورالزمه به ثمر نشستن که فراهم آورده است 

 باشد.رابطه و نحوه عمل این دو رکن می جامع در این ای نامه آیین

 های جدیدانگاریتوان به جرممی های مربوط به دسته ماهوی نیزنوآوریدر رابطه با 

-قانون، جرم در اجرای اینگردآوری شده  انگاری استفاده از اطالعات و اسنادهمچون جرم

، گسترش دامنه شوییپولتخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از منظر انگاری 

مدیران و کارکنان ی برابینی مجازات شمول جرم منشاء به جرائم خارج از کشور، پیش

-پولهای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر و همچنین گسترش مصادیق دستگاه

 اشاره نمود. شویی

از جمله مقررات مالی،  در کنار سایر قوانین و مقررات ها و موارد ذکر شدهآورینواین 

 هبر مجرمان و در نتیج شوییپولو تنگ کردن عرصه  تواند زمینه را برای ریشه کن نمودنمی

 شوییپولزیرا جرم  ، فراهم آورد،شوییپولجلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی حاصل از 



صورت   (Schoot, 2002: 23)باشد،اغلب مالی میجرمی تابع و در پی جرم منشاء که 

رسانی قوانین ائم مالی و توجه به موضوع به روزهای جر قانونگذاری در سایر زمینه و گیرد می

که کشور هم تا این .کمک شایانی نماید شوییپولتواند به مبارزه با  می و مقررات در این زمینه

مالی تروریسم در عرصه داخلی و بین تأمینمبارزه با المللی و بین شوییپولدر امر مبارزه با 

 المللی موفق گردد.
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Studying the innovations in the amendments to the Anti-Money 

Laundering  

Law 

 

Obstract 
Money laundary is the otherside of financial offences, which results in recycling of 

crime wealth in economy while it seems a clear face. while tracing it becomes so 

complicated. On the other hand money laundaring has bad side effects for 

govermenty and private sectors in economy and also makes a dirty face for state 

worldwide as makès it popular as money laundary  paradise. money laundary is a 

complicated process  while computer based  transactions  have made it much more 

difficult to procede. It is  vital to ratify new laws  to combat the situation. Money 

laundary is a mean for offences finances. Iranian legislator has ratified a law on anti 

money laundry in ۶۸۳۱. which  encountered losses which persuaded the legislator to 

ameud the law after ۶۶ years persuant to (FATF) suggestions. Firstly Councle of 

Constitution Guard rejected the draft, while the parliament insisted on its views and 

Discretionary Council of Islamic regime of Iran ratified the draft which contents 

new points in combat against money laundary and are discussed in the present 

article. 
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