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 چكیده 
المللی  هاي بين یكی از جرائم عليه امنيت اقتصادي است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب كنوانسيون یشوی پول

را در سال  شویی پولو مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با  (2003)و مریدا  (2000) ، پالرمو(1998) وین

وضوعی و مجازات آن صورت نگرفته اما در تدوین آن كارشناسی الزم راجع به عناصر م ،به تصویب رساند 1386

با  ثانياًكه اوالً غالب مصادیق رفتار ارتكابی با یكدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند،  اي گونه به ،است

یكی انگاشته شده است و  ،است شویی پولو آنچه در حكم  شویی پول ثالثاًو  اند دیگر قوانين كيفري در تعارض

در مفهوم مضيق مال  مذكورهاي  برخالف كنوانسيون ،كه عایدات مجرمانه است یشوی پولنيز موضوع جرم 

با قصد  شویی پولعنصر روانی  است.نشده محصور شده و همچنين براي تعيين جرم منشأ هيچ معياري منظور 

ه است و پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفت تواند تحقق پيدا كند كه بی می پروایی بیو  غيرصریحصریح، قصد 

این قانون اعمال اصل فردي كردن مجازات با مشكل مواجه است و  9 مادۀجزاي نقدي نسبی در  بينی پيشبا 

 جزاي نقدي معرفی شده است.  ،حقوقی است یكه مفهوم استرداد اموال
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 مقدمه 
مخفی ماندن جرم  منظور بهمجموعه رفتارهایی است كه نسبت به عایدات مجرمانه  1ییشو پول

در اسالم  شویی پولانگاري  . مستند جرمپذیرد میجلوه دادن آن عواید صورت  و مشروعمنشأ 

و رعایت مصالح  (177 :)بقره« حرمت اعانه بر اثم»، (2: )مائده «منع اكل مال به باطل»قاعدۀ تواند  می

: 1980 )نجفی، باشد كه با رعایت شرایطی موجب تجویز عمل است المللی ينبعمومی داخلی و 

به دول متعامد  (2003)مریدا  و (2000)، پالرمو (1988)وین  المللی بين هاي كنوانسيون(. 296

امعه و پيشگيري از حفظ امنيت اقتصادي، سياسی و اجتماعی ج منظور بهاست كه كرده توصيه 

جرائم مانع زمرِ در  شویی پولسبب انگاري آن اقدام كنند، به همين  تطهير عواید مجرمانه به جرم

 . رود میشمار  هب

معياار مشخصای    كه طوري بهانگاري رفتارها با ابهام قانون كيفري همراه باشد،  جرم تردید اگر بی

گرفته و مباارزه باا جارایم، محال      تعدد قراربراي تشخيص آن جرم در دست نباشد، محل تفاسير م

، مقوماات جارم   ماذكور هااي   پيوساتن باه كنوانسايون    رغام  بهگيرد. قانونگذار ایران  چالش قرار می

باا دیگار قاوانين    ه شاد و موجب ده كرنتبيين  در قانون مربوط درستی بهو مجازات آن را  شویی پول

الزم اسات بررسای    بناابراین محااكم شاود.    آن در ییكاارا ناكيفري تعارض پيدا كند و عمالً سابب  

شاناختی باا    اي از حيث انطباق موضوع با استانداردهاي حقاوق كيفاري و معيارهااي جارم     محققانه

 موضوع مقاله به شرح زیر است: سؤاالت ترین مهم .المللی صورت پذیرد هاي بين رعایت كنوانسيون

چه  به مرتكب را بر« كمک كردن» انه وعایدات مجرم« استفاده كردن»هاي  مقنن ایرانی واژه .1

 است؟ده كرشویی قلمداد  جرم پول یعناصر موضوعمبنایی داخل در 

قانون مجاازات   662و  554ایران با مواد  شویی پولقانون مبارزه با  3و  2تعامل مادتين  ۀنحو .2

 1367ب ن اخاتال،، ارتشاا و كالهبارداري مصاو    ادو قانون تشدید مجاازات مرتكبا   مادۀاسالمی و 

 چگونه است؟ 

ایاران باا كادام معياار      شاویی  پاول مجازات در قانون مبارزه با  عنوان به« ضبط»و « استرداد» .3

 است؟ پذیر حقوقی توجيه

و مجاازات   ییشاو  پولاین تحقيق با سازماندهی مطالب تحت عناوین عناصر مادي و روانی جرم 

المللای پرداختاه و آنهاا را     هااي باين   سايون آن از منظري جدید به تبيين آنها در مقایساه باا كنوان  

 ۀارائا و سپس تعارض این قانون با سایر قوانين كيفري مرتبط در ایران تبيين و  كرده وتحليل یهتجز

 طریق شده است. 

                                                 
1 . Money laundering 
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 شویي پول عنصر مادی جرم .1
. است يتعل ۀرابطجمله فاعل، رفتار، موضوع، نتيجه و  خارجی آن از ۀپيكر، هر جرماز مقومات 

با ضوابط  1386ایران مصوب  شویی پولهاي موجود از نظر انطباق قانون مبارزه با  چالش ین لحاظبد

 محل واكاوي است.  مذكورهاي   حقوق كيفري و كنوانسيون

 شویي پولفاعل  .1.1
حقيقی یا حقوقی پذیرفته شده است  هر شخصامروزه مرتكب جرایم، از منظر قوانين كيفري اعم از 

كه  یخاص هاي ییو تواناا كاركنان دولتی و اشخاص حقوقی بنابر حدود اختيارات و از ميان آنه

 ۀجنبپس منطقاً باید مجازات شدیدتري كه  .شوند با سهولت هرچه بيشتري مرتكب جرم می ،دارند

ایران ناظر بر  شویی پولقانون مبارزه با  9و  2براي آنان لحاظ شود. مواد  ،بازدارندگی داشته باشد

سوء  شویی پولدر این قانون كارمندان دولت كه از جایگاه خود براي  ؛است شویی پولن مرتكبا

یعنی شایسته بود مجازات این افراد تشدید  ،مورد توجه خاصی قرار نگرفته است ،استفاده كنند

مند  زیرا كاركنان دولتی بنا به مسئوليت خود اختياراتی دارند كه دیگر افراد از آن بهره ،دش می

  .یابد میتر ارتكاب  تند و اصوالً جرم توسط آنها سادهنيس

متعاهد یادآور شده است كه در  هاي دولتنسبت به  (2000)كنوانسيون پالرمو  10 مادۀ 2بند      

مسئوليت كيفري در نظر  شویی پولارتكاب جرم  در صورتقانون ملی خود براي اشخاص حقوقی 

در  ویژه بهرد، حكم خاصی وجود ندارد. سكوت قانون ایران ولی در قانون ایران در این مو ،بگيرند

 یو حقوقدارد كه ميان شخص حقيقی  بر آن، داللت شویی پولمرتكب  در خصوصآن  2 مادۀ

همان قانون گویاي این نظر  9 مادۀدر « مرتكبين»تفاوتی وجود نداشته باشد. ولی اطالق عبارت 

 شود میگردد و از ظهور آن نتيجه گرفته  ی برمینيست و وجه غالب عبارت اخير به اشخاص حقيق

مسئوليت كيفري  ،چنانچه كنشگر یک شخص حقوقی باشد شویی پول ۀزمينكه قانونگذار ایران، در 

 1392ق.م.ا. مصوب  20 مادۀقائل نشده است. با تعيين مجازات قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در 

زیرا قانون مجازات اسالمی بر سایر  ،هشدرطرف ب خألهمان قانون این  143 مادۀو با عنایت به 

 اجمال حاكم است. قوانين در موارد سكوت، ابهام و

 

 رفتار مرتكب .1.2 
  جرمی رفتار شخص مجرم است كه برحسب طبيعت و یكی از مقومات ضروري عنصر مادي هر

. (1384: 209)اردبيلی،  كند میو با قيد مجازات منع ده كرقانونگذار آن را توصيف  هر جرمانجام  ياقتضا
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از مواردي است  ،قانونگذار كيفري قرار نگيرد مدنظرعلمی  ۀشيوانگاري این  جرم هاي روشاگر در 

شود و گاه مفرّي براي مجرمان  فردي و اجتماعی می هاي آزاديكه گاه موجب نقض حقوق و 

اقداماتی است كه بر روي  . رفتار در این جرم مجموعه(29: 1391 )ساریخانی، شود میاي محسوب  حرفه

تا از دید مأموران عدالت كيفري مخفی بماند و آن عایدات د گير عایدات ناشی از جرم اوليه انجام می

 23 مادۀو ( 2000) كنوانسيون پالرمو 6 مادۀ زمينه. در همين (31: 1388 )باقرزاده، دكنمشروع جلوه 

 انتقال و... ،افعالی نظير تبدیل، تصاحبرا  شویی پولمصادیق رفتار  (2003) كنوانسيون مریدا

ایران مصادیق رفتار جرم  شویی پولقانون مبارزه با  2 مادۀ. اند دانستهعایدات ناشی از جرم 

كدام از مصادیق  دارد. در این بحث ضمن تحليل هر را طی سه بند به شرح ذیل بيان می شویی پول

و المللی  هاي بين در مقایسه با كنوانسيون وییش پولتعارض آنها با ماهيت جرم  ،2 مادۀمندرج در 

 . شود میبيان  حقوق كيفري ياستانداردها

 تحصیل، تملك، نگهداری و استفاده کردن  .1.2.1
ایران از مصادیق رفتار  شویی پولقانون مبارزه با  2 مادۀ «الف»در بند  مذكور ۀچهارگانهاي  واژه

 . شود میرتيب بررسی ت قلمداد شده است كه به ییشو پول ۀمجرمان

 دست آوردن چيزي و كسب و اكتساب اسات  لغت به معنی ستاندن، جمع نمودن، به درتحصيل 

با سرقت مالی  مثالًكه  شود میاطالق  یرفتار شخصبه  يلتحص، در اصطالح حقوق جزا (1371 )دهخدا:

 كاااه در ایااان خصاااوص مطااارح      ساااؤالی آورد.  دسااات مااای   از جاااایی، آن ماااال را باااه   

یک جرم مالی توسط مرتكب، همزمان تحصيل مال ناشی از فعاليت  ین است كه آیا ارتكابا شود می

مثال سارقی كه مالی را ربوده، آن را تحصيل هم كرده است، آیاا   طور بهشود؟  مجرمانه محسوب نمی

با  شود میپاسخ داده  فعالًشده است؟  شویی پولدو جرم سرقت و  گفت این شخص، مرتكب توان می

قاانون   131 ماادۀ تعادد معناوي موضاوع     ،اسات  عنوان كيفاري  ه اینكه یک رفتار داراي دوتوجه ب

 .شود میكه مجازات اشد اعمال  است 1392مجازات اسالمی 

ن اقانون تشدید مجازات مرتكبا  2 مادۀمورد بحث با  2 مادۀتعامل  ۀدیگر در خصوص نحو سؤال

مصلحت نظام اسات، زیارا اوالً، در هار    مجمع تشخيص  1367اختال،، ارتشا و كالهبرداري مصوب 

هاي غيرقانونی بوده، حال چه  شده، ناشی از فعاليت مال تحصيل ثانياًآمده و « تحصيل»لفظ  هماددو 

 ماادۀ و چاه ناوع دیگار مشامول      اسات  شویی پولقانون مبارزه با  2 مادۀنوع تحصيل مالی مشمول 

قاانون   2 ماادۀ در « تحصايل »وجاود مفهاوم   رساد باا    نظر مای  به گردد، نامعلوم است. اخيرالذكر می

 آنكهتشدید، دیگر نيازي به تكرار آن به این شيوه در این قانون نبود و تكرار مفاهيم بدون معيار جز 

 دیگري در پی نخواهد داشت.  ۀثمر ،افزاید بر ابهام قانون می
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آن است  ۀنشانیا آ ؛تحصيل و تملک در كنار هم آورده شده است هاي واژه، 2 مادۀ «الف»در بند 

؟ ناد دار؟ یاا متارادف باوده و قياد تأكيادي      دارند یكه آنها قسيم یكدیگرند و هر كدام معناي خاص

و از عقاود   اناد  عباارت نی مالک شدن مالی به یكی از اسباب قاانونی تملاک اسات كاه     اتملک به مع

چناد   و تملاک تحصيل  رسد با توجه به مفهوم مشترک نظر می به .(500: 1370)جعفري لنگرودي،  یقاعاتا

 2 ماادۀ  «الاف »قانونگذار بوده است. اول آنكاه مقصاود قانونگاذار از تملاک در بناد       مدنظراحتمال 

 آوردن مااااااال ناشاااااای از جاااااارم از طاااااارق عقااااااود و ایقاعااااااات و  دساااااات بااااااه

 وردن ماال نامشاروع از هار راهای اسات      دسات آ  قانونی است و منظور از تحصيل به ظاهر بههاي  راه

شاود و   دست آوردن را شامل مای  صور به ۀهمتحصيل، لفظی عام است و  آنكه. دوم (61: 1389)گرایلی، 

 نظااار  . باااهگيااارد برمااایوانتقاااال از طریاااق بياااع را در    و نقااال اساااتتملاااک خااااص  

یاا    غيرقاانونی مخدوش است، زیرا اوالً چنانچه مالی باا تحصايل از راه    و دوماستدالل اول  رسد می

نيسات،   ماؤثر در ماهيات امار    ،آید دست بهقانونی مانند عقود و ایقاعات  ظاهر بهمالی با تملک از راه 

بایاد ماوجز و مفياد باشاد و قانونگاذار حكايم از آوردن الفااظ مابهم و متارادف           نویسی قانون ثانياً

 خودداري كند. 

نگهداري است و از لحاظ لغوي به معناي حفظ كردن و محافظات   شویی پولمصداق دیگر رفتار 

حقوق جزا جرمی مساتمر اسات كاه مرتكاب،      در اصطالحو  (1110: 1371 )بهشتی،است  نمودن چيزي

آن عرفای اسات. ابهاامی كاه در ایان خصاوص        و مدت كند میمال نامشروعی را نزد خود نگهداري 

 ،منشأ، همان مرتكب جرم اصلی باشاد  مال ناشی از جرمۀ دارند نگهوجود دارد این است كه چنانچه 

؟ یا اینكه شود میو اگر دو جرم است جرم نگهداري از چه زمانی شروع د شو یآیا دو جرم محسوب م

شویی دو جارم متفااوت باا     پول آن است كه جرم اوليه و جرم واحدي است؟ اثر حقوقی این تفكيک

قضاایی   ۀرویا مورد عنایت  مسئله. اما این دشواینكه تعدد معنوي محسوب  مگر ،ندا جداگانه مجازات

 يظهاور آرا  ۀزمينا ابهاام در قاانون    رو نباود  ازایان  ،اسات  گرفته قرارعلمی  تفسير ایران، دكترین و

   .كردمتهافت را محو خواهد 

بيان شاده   2 مادۀ «الف»در بند  شویی پولاستفاده از عواید ناشی از جرم از دیگر مصادیق رفتار 

ضامن   شاویی  پولو  (83: 1371)بهشتی،  برداري كردن و سود بردن است و به معنی فایده خواستن بهره

مجرماناه   كند. حال ذكر عبارت استفاده كاردن از عوایاد   حفظ عواید ناشی از جرم، آنها را تطهير می

بسی جاي تعجب است، زیرا وقتی عواید  ،كند تأمينرا  شویی پولانگاري  جرم ۀفلسفد توان میچگونه 

شود و نظر مأموران كاشف را  ا میكشف آن هوید ۀزمين ،گيرد میقرار  برداري بهرهناشی از جرم مورد 

به استفاده كردن یک تعریف به تباین بوده  شویی پولتعریف  ازاین رودارد،  خود معطوف می سوي به

بارخالف قاانون    (2000)پاالرمو   مانناد  المللای  باين هااي   كه تعریفی نادرست است. در كنوانسايون 

 شویی نشده است.  م پولاین واژه داخل در عناصر موضوعی جر درستی بهموصوف ایران 
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 کردن  و کمك تبدیل، مبادله، انتقال .1.2.2
در قلمداد شده است.  شویی پول، از دیگر مصادیق رفتار جرم مذكورمصادیق  2 مادۀ «ب»در بند 

در مورد  ،دشارائه  2 مادۀ «الف»مصادیق مذكور در بند  در خصوصنيز همان ابهامات كه  ینجاا

ظهور  ۀزمين تردیدآميزاز جمله قانونگذار با آوردن الفاظی عام، دوپهلو و  ،شود میعناوین اخير دیده 

یک قانون مترقی و  ۀالزمصراحت و شفافيت بيان،  كه درصورتیتفسير به رأي را گشوده است، 

 مد است. اكار

 جااي  باه باب تفعيل است و باه معنااي عاوض، جانشاين و هرچاه       و مصدربدل  ۀریشتبدیل از 

و از نظر اصطالح حقاوق كيفاري مقصاود از تبادیل،      (164: 1371 )بهشتی، آمده است دیگري واقع شود

رفتار كسی است كه عواید حاصله از جرم منشأ را به مال مشروعی عوض كند، مانناد آنكاه از وجاه    

این است كاه چاه تفااوتی     شود میفروش مواد مخدر ملكی بخرد. ایرادي كه در این خصوص مطرح 

ه و انتقال وجود دارد؟ در پاسخ ابتدا الزم است مفهوم هار یاک را تبياين كنايم،     بين تبدیل با مبادل

 آن گفتاه شاده   یدر معنا ، است دوجانبهمعنی مشاركت به بدل مصدر باب مفاعله و  ۀریشمبادله از 

آن ماال را باا ماال     آماده   دسات  باه با شخص دیگري كه مطلع است مالی از جرمی  شویی پولفاعل 

 .(62: 1389)همان،  گيرد به خودظاهري مشروع  دیگري عوض كنند تا

دیگار   جااي   باه جا كردن چيزي، از جاایی   هنقل است، از نظر لغوي به معنی جاب ۀریشانتقال از 

و در علام حقاوق    (1108 :1371)بهشاتی،   بردن و سخنی را شنيده و براي دیگري بيان كردن آمده است

عقاد   موجاب   بهمانند آنكه حق مالک مبيع كه  ،به معنی زوال حقی از موضعی به موضع دیگر است

باه   شاویی  پولو در اصطالح  (148: 1390 )جعفري لنگارودي،  گيرد می  شود و به مشتري تعلق بيع زایل می

ایان عمال، آن    و باا كه عواید ناشی از جرم را به دیگري انتقاال دهاد    شود میرفتار مرتكبی اطالق 

 عواید مشروع جلوه كند.

كاه طارف مقابال از     اي گونه به ،است یكجانبه صورت بهتبدیل، عوض كردن مال برخی معتقدند 

ولای   ،و تبدیل كردن مال مالزمه با تغييار آن دارد  (62: 1389 )گرایلی، يستننامشروع بودن مال مطلع 

به دسات شادن عوایاد مجرماناه      و دست (46: 1388)سااكی،   اموال نيازي به تغيير ماهيت ندارد ۀمبادل

و انتقال عوایدي جرم بدون دریافت عاوض اسات. باا امعاان     د گير تطهير انجام می منظور هباست كه 

قانون مذكور تنها تفااوت   2 مادۀ «ب»تبدیل، مبادله و انتقال مندرج در بند  هاي واژهنظر در معانی 

 رویكرد ماهوي جز استحسان چيز دیگري نيست، زیرا براسا،است و  يا مقولهادبی و  آنها، از حيث

مصداق با یكدیگر تداخل دارند، بنابراین ذكار قياد توضايحی     ند یا درا در خيلی موارد با هم مترادف

 مطلوبی در بر نخواهد داشت.   ۀثمرجز بر افزایش ابهام قانون 
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نحاوي كاه وي مشامول آثاار و تبعاات       مذكور كمک به مرتكب به 2 مادۀ «ب»در فراز آخر بند 

وارد شده اسات، ولای ایان عباارت مابهم، قابال        شویی پولتعریف  در ،دشونقانونی ارتكاب آن جرم 

كاه در هماين    ساؤالی از آن بسايار دشاوار اسات.     شویی پولحقيقت  یافتو درتفسير و تأویل بوده 

 مجازات اسالمی چگونه است؟ و آیاا  قانون 554 مادۀشود این است كه تعامل آن با  مطرح میه زمين

  شاااویی پاااولناااد معاونااات یاااا مشااااركت در    كماااک كاااردن در ایااان ب   ۀواژمقصاااود از 

كه كمک باه مرتكاب    این بوده قانونگذار ۀارادشاید  شود مینخست گفته  پرسشبه  در پاسخ  ؟است

جازاي نقادي    . ولی عيب این تفسير این است كه554 مادۀنه  مشمول همين قانون است ییشو پول

ازات یک تاا ساه ساال حابس در     عوایدي جرم در قانون مذكور خيلی كمتر از مج چهارم یکمعادل 

 كمک به یاري و همراهی كردن معنی شده اسات د شو دوم بيان می سؤالاخير است. در جواب  مادۀ

روي  يماًمساتق مرتكاب رفتاار خاود را     دهاد  یما ، مفهوم لغوي كمک كردن نشان (850: 1371)بهشتی، 

در  معاونات  یگار دساخن  دهاد، باه    بلكه به مباشر جرم یاري می ،دهد موضوع اصلی جرم انجام نمی

اجرایای جرمای شاركت     ياات در عملآنكاه   شود كه بای  اصطالح حقوق جزا به رفتار كسی اطالق می

، (202: 1387)نوربهااء،   دهاد  عمل مجرمانه یااري مای   در ارتكاب مباشر راداشته باشد، به طرق مختلف، 

 ندارد.   شویی پولبنابراین، این عبارت صراحت در 

است كه معاونان در آن نقاش بيشاتري از مباشاران     اي گونه بهاین جرم شاید گفته شود ماهيت 

پس عادالنه نيست كه از مجازات كمتري برخوردار باشاند كاه ایان نظار منطقای       ،كنند آن ایفا می

رفتار آنهاا را در حكام    بایست یمبراي كيفر مناسب این مجرمان سياست جنایی  كند، لكن جلوه می

 ۀقاعدیک  عنوان بهقلمداد شوند و حتی  ییشو پولعنصر مادي  عنوان بهه قرار دهد نه آنك شویی پول

و  شاود  ینما م منفاک  یاز مشاركت در این جرا ییشو پول مانند یافته سازمانم یكلی، معاونت در جرا

ولای ضاوابط    ،(34: 1382)ساليمی،  م از مجازات برابر برخوردارناد  یارتكاب این جرا اندركاران دست ۀهم

 شود. عایت میحقوق كيفري ر

 کردن  و کتمان، پنهان اخفا .1.2.3
 ۀواژ. (167: 1389)البستانی،  خفی مصدر باب افعال به معنی پنهان كردن چيزي آمده است ۀریشاز  اخفا

و كتمان كردن از لحاظ لغوي به معنی  (173: 1370)معين،  ذكر شده است اخفا یدر معنپنهان كردن 

 2 مادۀ «ج»بند  محرز است. آنهامترادف بودن  ینبنابرا، (822: 1371)بهشتی،  پنهان كردن آمده است

، وانتقال نقلیا پنهان كردن یا كتمان كردن ماهيت واقعی، منشأ، منبع، محل،  اخفا مذكور

تلقی كرده است. با توجه به  شویی پولعواید مجرمانه را از دیگر مصادیق رفتار  يتو مالكجایی  هجاب

و محمول بر یک مصداق رفتار مجرمانه  رنددان كلمات داللت بر یک مفهوم اطالق و عموم آنها، آ

به این  ،كردن با كتمان كردن فرق قائل شد و پنهان اخفاتوان بين  رسد می نظر می . بهندشو می
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از آن مطلع  كس يچهو پنهان كردن ناظر بر این است كه مالی از اول پنهان بوده و  اخفاصورت كه 

بر ده تالش دارد كه با انجام كاري همچنان پنهان بماند. كتمان كردن ناظر كنن و مخفی يستن

نظر  كند. به آن از بيان آن خودداري میۀ ولی دارند ،اند است كه دیگران از آن اطالع یافته یموضوع

یک از  زیرا سندي بر این تفكيک وجود ندارد. بنابراین هر ،رسد این تفسير راهگشا نخواهد بود می

جا و آوردن كلمات مترادف  ها قيد تأكيدي بر دیگري است كه قانونگذار حكيم از اطناب بی ژهاین وا

 د. كنپنهان كردن اكتفا  ۀنيكوست به ذكر واژ باید خودداري كند و

بناد  اداماۀ  موصوف ذكر كلمات منبع و منشأ در  2 مادۀ «ج»یكی دیگر از اشكاالت موجود در بند 

. (673-699: 1389 )البساتانی،  چيازي آماده اسات   سرچشمۀ به معنی ریشه و ند و ا مذكور است كه مترادف

، (1108: 1371)بهشاتی،   اناد  جایی است كه در معنی یكادیگر بياان شاده    هو جاب وانتقال نقلاشكال دیگر 

حركات اعتبااري از    وانتقال نقلولی  ،فيزیكی و حسی چيزي است حركت ییجا جابهبرخی معتقدند 

. شاود  مای ایان مادعا یافات ن    دليلی بار  رسد یمنظر  به ،(62: 1389)گرایلی،  است طریق عقود و ایقاعات

و ذكر كلمات متارادف در قاانون،    كند میما را از ذكر دیگر الفاظ مستغنی  از آنهابيان یكی  رو ازاین

 شود. امري ذاتاً قبيح و نامتعارف تلقی می

 شویي پولموضوع  .1.3
تا جرم  شود میاي است كه رفتار مرتكب بر روي آن واقع  انهآن عواید مجرم شویی پولموضوع جرم 

نخست،  ۀوهلو نيز آن عواید مشروع جلوه كند. با اینكه در  بماندمنشأ از دید مأموران مخفی 

م عليه امنيت یمشمول جرا 1یک جرم اقتصادي عنوان بهتواند  یک جرم مالی است، می شویی پول

زیرا در  ،كند مییافته و فراملی، این ایده را تقویت  سازمان شویی پول. شوداقتصادي جامعه تلقی 

د تهدیدي جدي عليه امنيت اقتصادي توان میكه  كند میچنان اهميت پيدا  شویی پولبرخی موارد، 

 یک جامعه محسوب شود. 

 هااي  كنوانسايون  براساا، را كه  شویی پولایران موضوع جرم  شویی پولقانون مبارزه با  3 مادۀ

عوایاد ناشای    23 و 6 ،3ترتيب در مواد  به (2003)و مریدا  (2000) ، پالرمو(1988)وین  لیالمل بين

بياان   ۀنحاو . ایان  داردعواید معناي عامی  آنكه  حال، منحصر در مال قلمداد كرده، اند دانستهاز جرم 

 ياري گ شاكل  ۀزمينا اوالً  مسائله و این  داردابهام  ییشو پولقانونگذار ایران در توصيف موضوع جرم 

                                                 
« ر»حقوق كيفري ایران جرم اقتصادي تعریف نشده است. ولی عباارت اخاالل در نظاام اقتصاادي كشاور در بناد        در. 1

شاویی   قاانونی، لفاظ پاول    مادۀهمان « ذ»در بند  بيان شده و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36 مادۀ ۀتبصر

 آورده شده است.  « جرم اقتصادي»عبارت قانون مذكور  47 مادۀ«  ج»در بند  ده وش ذكر
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ماذكور راه مفاري باراي     3 ماادۀ و ثانيااً باا ایان رویاه،      كند میناروا را فراهم  بعضاًتفاسير متعدد و 

 این است كه چه تفاوتی شود یممطرح  ینجادر اكه  یسؤالاست. ده كر بينی پيش شویی پولمجرمان 

 توليدي ۀكارخانز یک مالی مانند امتيا و حقوقمالی  هاي یتمزمالی وجود دارد؟ آیا یدواع وبين مال 

 ند؟  ا یا عواید مالی شوند یممال محسوب  .حبس و.. و حق

. ماال آن چيازي   داردهم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا آثار مهمی « مال»و مفهوم معنا تعيين 

 )ميرمحمدصاادقی،  شارعاً جاایز باشاد    است كه پرداخت پول یا یک كاالي با ارزش دیگر در مقابال آن عرفااً و  

و نيز با توجه به سوابق تاریخی مال در معانی اراضی، منقوالت، چهارپایان، ماليات، خاراج، كااال    (202: 1382

عود به معنی درآمد سال ماالی  ریشۀ ، عایدات از (597: 1390)جعفري لنگرودي، كار رفته است و عمل كارگر به

گونه دارایای   هركه شامل (709: 1371)بهشتی،  و نيز به معنی درآمد بيان شده است (484: همان) انسان است

 .  شود میو مزیت اقتصادي 

اقتصاادي اعام از ماادي و     یتمز یاعواید حاصل از جرم را هر نوع مال  1قانون نمونه 1.1.2 مادۀ

، اوراق یا اسناد قانونی كه دال بر داشتن مالكيت يرملمو،غ، ملمو، یا يرمنقولغمعنوي، منقول یا 

هم  (2000)كنوانسيون پالرمو  2 مادۀ« ه»و« د»داند و بندهاي  ست میها ییدارا گونه ینایا سهم در 

تا راه  اند شدهو در موضوع جرم قائل به توسعه  اند دادهارائه  شویی پولهمين تعبير را از موضوع جرم 

 ایران شویی پولقانون مبارزه با  3 مادۀبراسا، رو  ازاینبسته شود،  شویی پولو مفر بر روي مرتكبان 

امتيااز یاک كارخاناه و اساناد حااكی از ماال        مانناد مالی  هايدليل تضييق در مفهوم مال، امتياز به

خاارج هساتند. البتاه ایان ابهاام در       شاویی  پاول از شمول  .و.. ها شركتهمانند اوراق قرضه و سهام 

 گاذاري  مناا « شاویی  پول»زیرا تطهير عایدات ناشی از جرم را  ،انتخاب نام این قانون هم متبلور است

اي فلز یاا اساكنا،    قطعه صورت بهاست كه  پول به معناي وجه رایج كشور كه درصورتیكرده است، 

 شود.  و مصداقی از عایدات مالی محسوب می (241: 1371)بهشتی،  شدهانحصاراً توسط دولت تهيه 

زیارا   ،قانون مجاازات اساالمی اسات    662 مادۀقانون مذكور با  3 مادۀارتباط  ۀاشكال دیگر نحو

 3 ماادۀ جرم مالی معرفی شده است، حال چه نوع جرم ماالی مرباوط باه     مادۀجرم منشأ در هر دو 

 يا بوتاه در  ،استقانون مجازات اسالمی  662 مادۀو چه نوع دیگر مشمول  شویی پولقانون مبارزه با 

جارم مقادم    المللای  باين در ساطح   شاویی  پاول قاانون مباارزه باا     ۀفلسف براسا،از ابهام قرار دارد. 

بااا تأساای از  3 مااادۀم مهاام تعيااين شااود، پااس شایسااته بااود قانونگااذار در  یاز جاارا بایساات یماا

                                                 
كنتارل ماواد مخادر ساازمان      ۀتوسط دفتر برنام 1995سال  شویی در براي مبارزه با پول (Modle Code)قانون نمونه . 1

 ملل متحد تدوین شده است.
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یا سيساتم معيارشناسای باراي     1قانونی ياحصا ۀضابط مانندهاي مورد بحث، معيارهایی  كنوانسيون

 .كرد یمتعيين جرم منشأ معرفی 

ناشی از جرم است كه عباارات   عایدات ۀدربارگاهی هم داشتن اطالعاتی  شویی پولموضوع جرم 

 شاویی  پاول قاانون مباارزه باا     2 ماادۀ  «ج»كردن، پنهان كردن و كتمان كردن مندرج در بند  اخفا

ند. بدین صورت كه هر شخصی در مورد ماهيات واقعای، منباع و... عوایاد     ا بر آنناظر  1386مصوب 

شاده اسات.    شویی پولب جرم مرتك ورزد،ولی از بيان آنها خودداري  ،مجرمانه اطالعاتی كسب كند

زیارا ایان اقادامات،     ،شاوند  یما از جرایم عليه عدالت قضایی محساوب   ینوع به گانه سهاین مصادیق 

 سازد.   مواجه می يجدكنشگران نظام عدالت كيفري را در ایفاي وظایف قانونی خودشان با چالش 

ک فعل هم دارند. ترک فعل ، پنهان و كتمان كردن ماهيت واقعی عواید مجرمانه ظهور در تراخفا

پس در موردي  ،(164: 1387)نوربهاء،  شخصی گذاشته است ۀعهدامتناع از تكليفی است كه قانون بر 

شخصی نهاده باشد ولی از انجام آن خودداري كند، جرم با ترک فعل  ۀعهدكه قانون الزام مثبتی بر 

 ۀوظيفه آیا قانون ایران شود این است ك كه در این خصوص مطرح می سؤالی. شود یممحقق 

 طور بهشود؟  محقق می ییشو پولشخصی نهاده كه اگر كتمان كند، جرم  ۀعهدگزارش كردن را بر 

اطالع پيدا كند و گزارش  صرفاًشویی  مثال كارمند بانک یا پليس یا فرد عادي به مواردي از پول

زیرا قانون مذكور بيانگر  ،استشده است؟ بدیهی است كه پاسخ منفی  ییشو پولندهد، آیا مرتكب 

كسی ۀ تكليف خاصی بر عهد قبالًزیرا ، شود ینمشویی محقق  این مطلب است كه با ترک فعل، پول

رفتار و موضوع گزارش دادن اطالعات سالبه به انتفاء  ۀگان سهمصادیق  رو ازاینگذاشته نشده است، 

مقنن براي برخی افراد  ییشو پولال موضوع است، ولی شایسته بود با توجه به شرایط، اوضاع و احو

 كرد. می بينی يشپچنين تكليفی  .كارمندان بانک و پليس و.. مانند

 حاصله نتیجۀ  .1.4
یک  عنوان بهكه یكی مادي و دیگري مفهوم قانونی آن است. نتيجه  استنتيجه داراي دو مفهوم 

 وجود بهه بر روي موضوع جرم اثر رفتار مجرمان بيرونی بر در عالممادي، تغييري است كه  ۀپدید

معين بوده ولی پس از  ۀگونوضعيتی كه قبل از انجام این رفتار به یک  ،آید. به سخن دیگر می

مادي  ۀنتيجدیگر، مفهوم  ۀگونبه  يا گونهارتكاب آن، وضعيت تغيير ماهيت داده است، این تغيير از 

 ۀشایستاست كه قانونگذار آن را  است. در مفهوم قانونی، نتيجه، تجاوز به یک حق یا مصلحتی

                                                 
 ماادۀ در  (2000)ده وكنوانسيون پاالرمو  كرم مواد مخدر احصا یجرم منشأ را جرا 3 مادۀ در (1988)كنوانسيون وین . 1

 م مهم با چهار سال حبس را جرم منشأ بيان كرده است.یجرا 6
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توان یكی را بدون  البته بين این دو، پيوند مستحكمی است و نمی ،حمایت كيفري دانسته است

 . (30: 1961)رمضان،  دیگري پذیرفت

ممنوعه است كه آن از جرمی به جرم دیگار   ۀنتيجمادي جرم،  در مقوماتداخل  يیكی از اجزا

اي كه بزهكار براي اخذ آن تاالش كارده    فتار هميشه منوط به نتيجهكند. البته مجازات ر تفاوت می

م یآیند. این جارا  شمار می هزیانبار احتمالی آنها، كامل ب ۀنتيجم قطع نظر از یاست نيست. بعضی جرا

(  (result crimeكه در برابر جارم مقياد   شوند یمناميده  Absolute crime)جرم مطلق ) اصطالحدر 

 خاصی را جزو عنصر مادي جرم منظور كند ۀنتيجرمی است كه قانونگذار حصول قرار دارند و آن ج

 ،باشد ایران وارد می ییشو پولحاصله بر قانون مبارزه با  ۀنتيج. ایرادي كه از حيث (216: 1384)اردبيلی، 

 جرمی مطلق است یا جرمی مقيد.   ییشو پولده كرناین است كه قانونگذار معلوم 

تماام   شاویی  پاول قانون مبارزه با  2 مادۀرسد با توجه به الفاظ مذكور در  می نظر اول به ۀوهلدر 

از عوایاد ناشای    ۀمبادلپس از تحصيل و  كه یدرصورتپس  ،جرمی مقيد است در آنمصادیق مندرج 

. نياز  (157: 1389)گرایلای،   كناد  می تحقق پيدا شویی پولخود بگيرند، جرم  ، آنها ظاهري قانونی به جرم

جرمای مقياد    ماذكور قانون  2 مادۀ «ج»مصادیق مندرج در بند  براسا، شویی پولگفته شده جرم 

، پنهان یا كتمان كردن ماهيت واقعی، منشأ، منباع و...  اخفاباید موفق به  در عملاست، زیرا مرتكب 

مصاادیق  شاوند، ولای اینكاه     منجار  ، این مصادیق به تطهيردر عملیعنی  ،عواید ناشی از جرم شود

شود تا بتاوان معتقاد شاد كاه جارم      منجر به پنهان شدن جرم منشأ  دبایتبدیل یا مبادله یا انتقال 

 رساد  مای نظر  . به(154: 1390 )ساكی،يست قانونگذار ن مدنظرچنين قيدي  ،استیافته تحقق  شویی پول

 صارفاً منشأ، براي تحقق این جرم كافی است و قصد مخفی ماندن جرم  شویی پولصرف انجام رفتار 

 منظاور  باه »سوء نيت خاصی است كه جاي بحث آن در ركن روانی است و این موضوع را از عباارت  

تاوان فهمياد، ایان     می یخوب به مذكور 2 مادۀ «ب»مندرج در بند ...«  غيرقانونیپنهان كردن منشأ 

 .  كند میتقویت  ،كه پيشگيري از وقوع جرم منشأ است شویی پولانگاري  جرم ۀفلسفنظر را 

 سببیترابطۀ  .1.5
 علات و معلاولی برقارار    ۀرابطا آن،  ۀنتيجا رفتاار مجرماناه و   ن بيبراي ایجاد مسئوليت كيفري باید 

 عليااات  ۀرابطااارا  يجاااهو نتضاااروري مياااان رفتاااار   ۀرابطاااایااان  (Ashworth1992: 99)شاااود

است و طبيعتی ماادي  جرم  ۀپيوند ميان فعل و نتيج ۀحلق يتعل ۀرابط. (252: 1382)اردبيلای،   نامند یم

و سهم رفتار را در نتيجه مشخص  ساختهمرتبط  به هممادي یعنی فعل و نتيجه را  ۀپدیدو دو  دارد

م مانند جارایم مطلاق یاا جارایم سالبی بسايط یاک        یجرا برخی. در (30 :1386)نجيب حسنی،  سازد می

ساببيت   ۀرابطم یگونه جرا بنابراین در این است،كاستی در ركن مادي آنها وجود دارد كه آن نتيجه 

 2 ماادۀ . اشكال دیگري كه بر (25: 1390)قياسی، است  مدنظراز نتيجه  نظر صرفبين مرتكب و رفتار او 
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سببيت در برخی از مصادیق جارم   ۀمربوط به احراز رابط است،ایران وارد  ییشو پولقانون مبارزه با 

عليت بين رفتار با مرتكب در صاورت   ۀابطربرقراري  ینكهااست و آن ه مادمندرج در این  شویی پول

در  ،قائل به مقيد بودن آن باشايم  كه یدرصورتشویی، یا بين نتيجه با رفتار مرتكب  مطلق بودن پول

كاه   ۀمجرمانا پنهان كردن اطالعاتی در مورد ماهيت واقعی و... عوایاد   و اخفامصادیق كمک كردن، 

، زیارا تطهيار   رساد  مینظر  تطهير آن است، مشكل بهدر حال انجام  بسا چهدیگري در اختيار دارد و 

بلكاه توساط    ،دگيار  ینما اطالعاات انجاام    ۀكننداخفاو  كننده كمکتوسط  يماًمستقعواید مجرمانه 

شاده و موجاب گردیاده عوایاد     منجار  ، یعنی آنچه به تغيير در عالم بيرونای  گيرد یممباشر صورت 

و مسائوليت كيفاري    شاود  یما نسابت داده   يماًمساتق به رفتار مباشار   ،دكنمجرمانه، مشروع جلوه 

قاانون مباارزه باا     2 ماادۀ  آنكاه حاال   ،شاود  یما اخفاكننده در قالب معاونات مطارح    و كننده كمک

 قارار  ییشو در پولرا داخل  اخفاكمک و  ،دهكرنظریف و بااهميت را لحاظ  ۀنكتایران این  ییشو پول

را به لحااظ   شویی پولخواست معاونان جرم  ار میكه بيان شد اگر قانونگذطور هماناست. البته  هداد

شویی قلمداد  رفتار آنان را در حكم پول بایست یمخطرناكی آنان مجازات همسان با مباشران بدهد، 

شاد ناه اینكاه كماک باه       شفاف اعمال مای  طور بهعليت هم  ۀرابطكرد و در این صورت موضوع  می

بار خاالف قواعاد حقاوق      نویسای  قاانون  ۀشيواین  .را داخل در مقومات جرم بداند شویی پولمباشر 

 كيفري است. 

  شویي پولرکن رواني جرم . 2
عبارت دیگر عملكرد  ، بهشود میروند ذهنی انتخاب نقض یک قانون كيفري عنصر روانی جرم محسوب 

قابل سرزنش بودن بيانگر و  دهد یمخالف قانون جزا عنصر روانی جرم را تشكيل  ذهنی مرتكب بر

كسانی را كه  وضوح بهگيرد و  ب است. عنصر روانی جرم حاالت مختلف ذهنی مرتكب را در برمیمرتك

دهند  جزئی می هرچندو بلكه كسانی را كه علم فعلی یا بالقوه یا احتمال  اند گرفتهاراده به نقض قانون 

ین عنصر روانی بنابرا ((Clarkson, 1987: 58 شود میشامل  ،ممنوعه گرددنتيجۀ كه رفتار آنها موجب 

تحقق مذكور ذهنی  هاي يتوضعو جرمی ممكن است با هر كدام از دارد درجات گوناگونی  م عمدیجرا

در قوانين مورد  شویی پولم عمدي در جرم یمصادیق مختلف ركن روانی جرانظر پيدا كند، از این 

 .شود میبحث در مقایسه با استانداردهاي قواعد حقوق كيفري مطالعه 

 صریح قصد .2.1
عمدي است. قصاد مساتقيم، قصادي اسات      قصد صریح یا مستقيم مصداق اجلی عنصر روانی جرم

ممنوعه خواست قلبی مرتكاب   ۀصدم كه طوري بهرفتاري زیانبار،  بر ارتكابشخص  ۀارادبرخاسته از 
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: 1390 )صاالحی،  كناد  ممنوعه نقشی فعال ایفا می ۀصدماااو هاادف مستقيم وي باشاااد و در نيل به 

هاي ناشی از جرم منشأ را به قصاد مخفای مانادن و مشاروع جلاوه       مثال شخصی كه پول طور به، (1

 ییشاو  پولقصد صریح در  وضوح به ،(310: 1386)اساعدي،   ها بسپارد سپرده نزد بانک صورت بهدادن آنها 

 خواهد داشت. 

شرط است. سوء بر سوء نيت عام، سوء نيت خاص  عالوه در آنعمدي است كه  یجرم شویی پول

آن نتيجاه در عاالم    ینكاه ااز  نظار  صرفمرتكب است،  بر رفتارمترتب  ۀنتيجنيت خاص، قصد وقوع 

مرتكب مخفی كردن جرم منشأ و مشروع جلوه دادن عوایدي جرم را  كه یوقت. نه یاواقع محقق شود 

دساتيابی باه    و نيل به آن خواست و ميل درونی وي بوده است و براي قرار دادههدف مستقيم خود 

 ،كناد  دهد و مشتاقانه در رسيدن باه آن ساعی مای    گونه اقدامی را صورت می ممنوعه، هر ۀنتيجآن 

 ،شاناخته شاده   (1988)ویان   المللی بينعنصر روانی او، قصد صریح است. این قصد در كنوانسيون 

 (1988)ویان  كنوانسيون  3 مادۀفرعی  «ب»كار نبرده است. در بند  ولی اصطالح خاصی براي آن به

در  (2000)داللت دارد. كنوانسيون پالرمو  شویی پولاین نوع عنصر روانی جرم  قصد، بر ۀكلمبا ذكر 

نامشروع بودن عواید اشاره دارد و با وجود علم مرتكب به مجرمانه  به آگاهی مرتكب بر 6 مادۀ 2بند 

ین كنوانسيون هام قصاد صاریح    در ا ینبنابرامستتر است.  شویی پولبودن عواید، عمد نيز در رفتار 

 پذیرفته شده است.  شویی پولعنصر روانی جرم  عنوان به

 ایران داللت دارد بر اینكاه مرتكاب بایاد علام داشاته      شویی پولقانون مبارزه با  2 مادۀبندهاي 

عين حال عامداً مرتكب ایان رفتاار    و دراست  از جرمتبدیل، ناشی  در حال ۀكه عواید مجرمان باشد

اي داللتای بار قصاد صاریح      ایران از باب مقوله شویی پولقانون مبارزه با  كه استمشخص  د،شو  می

 از پذیرش قصد صریح دارند.  نشان  2 مادۀ ۀگان ولی عملكرد بندهاي سه ،ندارد

 غیرصریحقصد  .2.2

ممكن است تحقق  ،خاصی را نيز خواسته باشد ۀصدمكه فرد رفتار مجرمانه را مرتكب شده و  زمانی

دوم  ۀممنوع ۀصدمنخست مالزمه داشته باشد، وقتی مرتكب  ۀممنوع ۀصدمزیانبار دیگري با  ۀدمص

نخست  ۀممنوع ۀصدمكند و در عين حال براي دستيابی به هدف اوليه كه همان  بينی پيشرا نيز 

 ۀممنوع ۀصدمتوان وي را نسبت به  كه می شود یمدوم را نيز پذیرا  ۀصدمایجاد  ،باشد، تالش كند

هاي ناشی از  مثال فردي صرفاً به قصد تحصيل پول طور به، (3: 1390)صالحی،  دوم نيز قاصد دانست

كند ضمن تحصيل،  می بينی يشپحساب بانكی خود واریز و  ۀشمارآنها را به  ،شویی پولجرم، نه 

شد، در عين حال براي حصول به هدف نخست،  جرم منشأ از دید مأموران كشف مخفی خواهد

است. در این نوع قصد،  يرصریحغداراي قصد  ییشو پولكه در این حالت نسبت به  كند یم اقدام

مثال  در فرضمجرمانه كه  ۀنتيج از تحقق یو آگاه بينی يشپولی  است،عنصر خواستن مفقود 
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پس در این حالت نيز جرم عمدي محسوب  ،باشد تطهير اموال ناشی از جرم است ضروري می

تعبيري قصد  و بهاي نبوده است  مدعی شود خواستار وقوع چنين نتيجه ، هرچند مرتكبشود می

 .(210:  1374)فلچر، نامعلوم ریشه در خصوصيات جرم عمدي دارد 

علم یا قصد مرتكب و نيت یا توافق مورد  دارد یماشعار  (2000)كنوانسيون پالرمو  5 مادۀ 2بند 

در توان فهميد. كنوانسيون پاالرمو باا    رائن عينی میاحوال و ق را از اوضاع و هماداین  1اشاره در بند 

 و احاوال را از اوضااع   شاویی  پاول گرفتن قصد مرتكب، تصریح دارد علم و قصد و هدف مرتكب  نظر

. قاانون مباارزه باا    دشاو  مای هم اساتنباط   يرصریحغتوان كشف كرد كه از این مطلب قصد  جرم می

ولی از آنجا  ،اي ندارند بر این نوع قصد اشاره 1988ایران و كنوانسيون وین  1386مصوب  شویی پول

پيشاگيرانه   ۀجنبا  غيرصاریح تحقق آن با عنصر روانی  بينی پيش ،یک جرم مانع است شویی پولكه 

 تواند مفيد باشد.   و می رددا

 پروایي بي .2.3
او ممنوعه از اعمال  ۀنتيجاین عنوان مشتمل بر وضعيت روانی مرتكبی است كه ممكن است یک 

قطعی یا خواسته شده  عمالًحاصله نباید  ۀنتيجبا این حال او به اعمال خود ادامه دهد.  ،شود یاشن

ممنوعه را  ۀيجنتكه اعمالش خطر ایجاد است تنها چيزي كه الزم است، درک این حقيقت  ،باشد

 شود میمحسوب ن پروا یب ،نكند بينی پيشبنابراین اگر او آنچه را كه ممكن است رخ دهد  ،دربردارد

Steve Brandon, 1994: 95)) ،ترین يفضعیكی از مصادیق عنصر روانی جرایم عمد،  عنوان به یپروای یب 

. اگر فردي از شغل (4: 1390)صالحی،  قرار دارد غيرصریحاز قصد صریح و  تر یينپانوع آن است و 

ان بدهد و بگوید در این وضعيت مبالغ هنگفتی پول به ایش ،دیگري آگاهی دارد كه قاچاقچی است

به آن  ،ها ناشی از جرم است ایشان با احتمال اینكه پول ،كه آن را به حساب بانكی خود واریز بكند

شده كه عنصر روانی آن  شویی پولوي مرتكب جرم عمدي  ،پذیرد یمرا  و مبالغ دهكرنتوجهی 

 است.  پروایی بی

م یقاانون مباارزه باا جارا     2 ادۀما كميسيون آمریكایی كنترل ساوء اساتفاده از ماواد مخادر در     

تصارف،   كساب، » عباارت اسات از:   ییشاو  پاول م یجارا  كاه:  دارد می مقرر 1999مصوب  شویی پول

، تغيير ماهيت یا تبدیل یا دست به دست كردن مالی باا علام باه    يساز پنهان، يريكارگ بهنگهداري، 

ل مزبور از عواید حاصال از  احتمال قوي بدهد كه ما و قرائنیا براسا، شواهد  داند یمشخص  ینكها

محساوب   پروایی بیعنصر « احتمال قوي» ۀكلم .«دست آمده است مواد مخدر یا سایر جرایم مهم به

 توان دو رویكرد مهم ذهنی و عينی را از یكدیگر باز شناخت.  و می شود می

تاا   براسا، رویكرد ذهنی مرتكب باید احتمال نامشروع بودن عواید را از ذهن خاود عباور دهاد   

محقق شود. از این منظر قاضی باید ثابت كند كه متهم با علم به اینكه عواید ناشای   شویی پولجرم 
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رویكارد عينای اگار عوایاد ناشای از جارم        ۀبه تطهير آن دست یازیده است. اما بر پای ،از جرم است

هيار آن اقادام   كند ولی بااز باه تط   بينی پيشباشد كه هر فرد معقول نامشروع بودن آن را  يا گونه به

، هرچند متهم در فضاي ذهنای خاود   شود میتلقی  پروایی بیجرم ارتكابی عمدي و مبتنی بر  ،نماید

بار ایان    ماذكور  ماادۀ گفات قسامت اخيار     تاوان  یمبر این اسا،  .به این احتمال نيندیشيده باشد

 و توجاه ه دارد اثر پيشاگيران  شویی پول. قرار دادن این نوع عنصر روانی در ركن روانی جرم ستمبنا

این نوع عنصر روانی  ينظر جایک جرم مانع است. با بررسی قوانين مورد  عنوان بهبيشتر به این بزه 

تواناد یاک سياسات     با طبيعت آن بزه همخوانی دارد و مای  كه یدرصورت ،ایران خالی است در قانون

 شویی تلقی شود.  عليه پول مؤثرجنایی 

 مجازات. 3
براي مبارزه با  (punishment) دو نوع مجازات شویی پولقانون مبارزه با  9 ادۀمدر قانونگذار ایران 

یكی جزاي نقدي و دیگري به اصطالح استرداد درآمدهاي مجرمانه  ؛گرفته است در نظر شویی پول

 . شود مییک با نگاهی به اصول حقوق كيفري طی بندهاي ذیل تحليل  كه هر

 جزای نقدی نسبي .3.1
داشته باشد، یكی اصل  مدنظرام كيفرگذاري باید دو اصل مرتبط با یكدیگر را قانونگذار هنگ

بيشتر از سودي باشد كه نصيب  ،كند تحميل می را كهاعتدال؛ به این مفهوم كه كافی است رنجی 

كه ماهيت مجازات تا حد ممكن  يا گونه بهشود و دیگر اصل تناسب كيفر با بزه است،  بزهكار می

مرتكب تداعی كند و نيز  در ذهنبزه بالفاصله كيفر را اندیشۀ  كه طوري به ،شدبه بزه نزدیک با

از بعد  شویی پول. نظر به زیانبار بودن (49: 1386)پرادل:  مجازات تابع زیان جرم باشداندازۀ مقيا، 

عوایدي جرم  چهارم یکبراي جامعه تعيين جزاي نقدي به ميزان  یو اجتماعاقتصادي، سياسی 

قانون مذكور تناسبی با این جرم ندارد  9 مادۀدر استرداد درآمدهاي ناشی از جرم منشأ همراه  به

 شویی پولدهد كه براي  جایی بيشتر نشان می ضعف كيفرگذاري خود را در ویژه بهو این قانون 

است. نكرده  ، مجازاتی منظورییشو پولنيز براي اشخاص حقوقی و معاونت در  سازمان یافته و

یک عامل  عنوان بهو خود دهد یافته سوق  تواند افراد را به تشكيل باندهاي سازمان می این نقيصه

كيفري قابل  و عدالت، بنابراین این بحث از دیدگاه سياست جنایی سنجيده شودمحسوب  زا جرم

نسبی  از سيستم جزاي نقدي 9 مادۀدر  ، قانونگذاربر آن . عالوه(146 :1391)همتی،  دفاع نيست

و براسا، شاخص درآمد  تناسب به، چهارم یکیعنی حكم به جزاي نقدي  ،رده استتبعيت ك
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در پرتو  ها مجازات. كيفر نقدي بدون تعيين حبس، عمالً در رسيدن به اهداف نوین استمجرمانه 

 . است ی به شرح ذیل بر آن متصورهایاصل فردي كردن ناموفق بوده و انتقاد

شایسته  كه یدرصورترا بر چه مبنایی برگزیده است؟  چهارم کینخست اینكه قانونگذار عدد ریاضی 

آمده از جرم  دست ميزان جزاي نقدي معادل مال به 1367مصوب  ق.ت.م.م.ا.ا.ک 1 مادۀبود همانند 

نكرده است؟  بينی پيش شویی پول، چرا مقنن حبس را در قانون مبارزه با آنكهدوم  شد؛ میتصویب 

زدایی در راستاي كاهش تورم جمعيت زندان و  اشد كه سياست حبسشاید اولين پاسخ به آن این ب

بوده است. ولی این استدالل مخدوش است، زیرا اوالً اصطالح  مدنظرهاي زندان  استفاده از جایگزین

بنابراین  ،(279: 1381)اردبيلی،  است مدت كوتاههاي  زدایی مرسوم در محافل علمی ناظر بر حبس حبس

 سال کیسه ماه و یک روز تا  مدت كوتاههاي  قرار نيست كه حبس شویی پول يهابا توجه به خطر

فضاهاي  ینيب شيپبا باید در محيط زندان  یبیتأدهاي  بلكه حبس ،رديقرار گمورد لحاظ قانونگذار 

اي  هاي منطقه ، حبس خانگی، زندانباز مهينهاي باز و  زندان يها مدلبا  يآموز و حرفهآموزشی 

هاي روزانه یا شبانه مورد تقنين قرار گيرد. ثانياً اگر مجازات قانونی جرمی  دانبدون حصار و زن

كه متهم، مرتكب  نخواهد بود. زمانی ريتأث یباصوالً در نوع قرار تأمين كيفري صادره  ،حبس باشد

ز كفالت، غير ا ایبا توجه به مجازات آن، قرار تأمين اعم از وثيقه  ،شود و دستگير میه شدشویی  پول

 و در دشو بازداشت موقت خواهد بود. بنابراین با این نوع قرارهاي تأمين كيفري بالفاصله آزاد می

 بار دیگرو كند  میحال به محل مراجعه  و در هر پردازد میصورت محكوميت فقط جزاي نقدي 

و د كن ه نمیجامعه را اعاد ۀریخت هم بهمجازات نه تنها نظم  نیا گرفت. سر خواهدرفتار مجرمانه را از 

ميان مردم زدوده  چه بسا قبح این رفتار در ،انتظارات مردم را از دستگاه قضایی برآورده نخواهد كرد

اینجاست كه حبس  كه هيچ رفتار قاطعی با متهم صورت نگرفته است. دشو یمو تصور  هشد

ت كيفري در اگر سياس ثالثاًن خطرناک و یقه سفيد اثر بازدارندگی بيشتري خواهد داشت. امجرم

در االسف در جهت خالف آن سياست  قانونگذار مع ،زدایی است شویی حبس قانون مبارزه با پول

ميزان مجازات حبس را  1387قانون مجازات اسالمی اصالحی  703و  702مواد  مانندقوانين  ریسا

  افزایش داده و لذا این حركت متناقض است.

ن وارد اكاه باا هادف اصاالح و باازپروري مجرما        جازاتایراد سوم با عنایت به اصل فردي كردن م

سيستم جزاي نقدي نسبی  و آن اینكه این اصل مترقی چگونه با شود یممطرح  ،حقوق جزا شده است

مجاازات حابس داراي    بينای  پايش توانست هماراه آن باا    قانونگذار می كه درصورتیقابل اعمال است؟ 

كه به طرق مقتضی مجازات را با توجه به شخصايت  كند ا حداقل و حداكثر به قاضی این اختيار را اعط

شاویانی را كاه    و پاول كناد  حركات   هاا  مجاازات و در جهت اصل فاردي كاردن   سازد مجرم متناسب 

با اعطاي آزادي مشروط، در راستاي اصالح آنان قدم بردارد كه جااي ایان اقادام در قاانون      ،ندخطر كم

از دیدگاه سياست جنایی، معافيت از مجازات براي كسای  ایران خالی است. همچنين  شویی پولمبارزۀ 
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یک اثار پيشاگيري    اصوالً ،پرداخته ییشو پولبه افشاي عمليات  ای را قبول كرده شویی پول كه ارتكاب

، بناابراین  (23: 1383دادباان،  ترجماۀ  )اساتفانی،   شاود  كشف جرم، قبل از ارتكاب و انصراف مای سبب دارد و 

 در قانون مذكور مغفول مانده است.  مذكورمعافيت با هدف  معاذیر قانونی بينی پيش

در مقاام تقناين تماام     ییشاو  پاول باید اذعان داشت كه شاید قانونگذار ایران در قانون مبارزه با 

باه   نبوده و تنها نظر به موارد غالب داشته است و قواعاد مرباوط   ییشو پولقواعد مربوط به مجازات 

قانون عام از جمله قانون مجازات اسالمی حواله كرده است. ولی این  را به مجازاتاصل فردي كردن 

یک قانون خاص اسات و بایاد    ییشو پولزیرا قانون مبارزه با  ،ایراد مهم همچنان بر مقنن وارد است

 .دكن برخوردار باشد و این احاله رفع ایراد نمی یو كاف الزم از جامعيت

 کیفری اموال مصادرۀ  .3.2
ایران بنابر تعبير قانونگذار  شویی پولقانون مبارزه با  9 مادۀدر  شویی پولجرم مجازات دیگر 

این نظر است. براي  یدمؤآن  3 ۀتبصركه  باشد یم« استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم»

روشن شدن ایراد این نوع كيفرگذاري الزم است مفاهيم ضبط، مصادره و استرداد اموال بازبينی 

نگاهداشتن، حفظ كردن، محكم كردن و نگاهداري است  ط از نظر لغوي به معناي گرفتن وشود. ضب

لحاظ لغوي به معنی مال كسی را به زور گرفتن، تاوان گرفتن و  . مصادره نيز از(655: 1388)عميد، 

ردّ مصدر باب استفعال و به معنی  ۀریشاز  و استرداد (1007: 1371)بهشتی،  بازگيري آمده است

و . از نظر اصطالح حقوقی ضبط یک نوع اقدام تأمينی (223: 1389)البستانی،  برگرداندن است واستدرخ

 موقت، بدون سلب مالكيت از طور بهآن  يو نگهدار و بازداشتاست از توقيف موقت شیء  عبارت

دره . مصا(7: 1384 ،يآباد دولت) گيرد میگاه قبلی صورت جای  بهمالک آن. ضبط با اميد به اعاده 

ي محروميت دائم مالک از تمام یا بخشی از اموال خود است و امجازات دارد و به معن ۀجنب اصطالحاً

 ۀتبصر. (8: 1384، يآباد دولت) آید یدرمبه قهر و براي هميشه مال فرد به حكم دادگاه به مالكيت دولت 

ين دادرسی كيفري یقانون آ 223 مادۀ« د»و « ج»و بند  1392قانون مجازات اسالمی  19 مادۀ 5

 بر تفكيک ضبط از مصادره اشعار دارند.  1378

از مجارم باه    شده ضبطاسترداد اموال از نظر اصطالحی عبارت است از تسليم مادي اموال كشف و 

به مالاک یاا    شده يفتوقو بازگرداندن مال  (301: 1375)محمدي،  صالح قانونی مراجع ذي ياز سومالک آن 

، بنابراین استرداد اموال یک اصاطالح حقاوقی و ناه كيفاري     (330: 1387 دي موحد،)احم متصرف قانونی آن

، (258: 1384)آشاوري،   اماوال اسات   مالک بوده و نااظر بار عاين اشايا و     یانو زاست و از باب جبران ضرر 

با . دهد یمن آنها ا.. دادگاه حكم به استرداد اموال به مالك.سرقت و  ،م كالهبرداريیكه در جراطور همان

 در عباارت كيفر  عنوان به« استرداد»واژۀ توجه به متفاوت بودن مفاهيم ضبط، مصادره و استرداد اموال 

. يسات ناین قاانون تعبيار صاحيحی     9 مادۀمذكور در « استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم»
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حمال  « استرداد»كلمۀ قانون مورد نظر  9 مادۀ 2و  1هاي  ضبط، در تبصرهواژۀ  با توجه به ذكر  اگرچه

قانونگاذاري منطقای و علمای باشاد تاا      شيوۀ بایست  حال می هر شود، در اموال میمصادرۀ بر مجازات 

در قانون كيفري موصوف، مفهم این معنای نياز   « استرداد»ۀ ذكر كلمتفاسير مختلف قرار نگيرد.  محل

 ماادۀ حال آنكاه در   ،دشو یم به وي مسترد ،داراي مالک شخصی باشد از جرمكه اگر عواید ناشی  است

 این سخن محل ایراد است.   دولت واریز شود كهخزانۀ كه به شده مقرر  9

حكم امتزاج درآمدهاي مجرمانه باا اماوال    ،ایران مغفول مانده شویی پولآنچه در قانون مبارزه با 

دویسات   مثال چنانچه شخصی با درآمدهاي ناشی از جرم منشأ كاه  طور بهشویان است،  مشروع پول

ميليون تومان است، با یكصدوپنجاه ميليون تومان پول مشروع خود، یک دستگاه آپارتمان در تهران 

 در قاانون موضاوعی اسات كاه     ،آن باید به چه نحوي عمل شود ۀمصادرخریداري كند، در خصوص 

 است. ده شنمذكور تعيين تكليف 

 گیری یجهنت
كه از آنها فراهم آمده و محال است بدون  دارداجزایی  شویی پولیک از عناصر موضوعی جرم  هر

 2 مادۀایران در  شویی پولیا در ذهن قابل تصور باشد. قانون مبارزه با  بدیااین اجزا در خارج قوام 

 شویی پولكردن را براي بيان ماهيت  و كتمان، پنهان اخفامصادیق استفاده كردن، كمک كردن، 

چه بسا در قالب  و از ذوات آن نيستند و بودهن شویی پول تيو ماهكار برده كه داخل در حقيقت  به

مقنن  ،كمتر از مباشران نيست شویی پولگيرند. البته از آنجا كه خطر معاونان در  معاونت قرار می

 ۀجنبمحسوب كند تا مجازات  شویی پولكلی رفتار آنان را در حكم  ۀقاعدیک براسا، توانست  می

 بازدارندگی داشته باشد. 

 ،را محصاور در ماال دانساته    شاویی  پولموضوع جرم  3 مادۀدر ایران  شویی پولون مبارزه با قان

 رو براساا،  ازایان . داد یما قرار  ،آن را عایدات مجرمانه كه مفهومی موسع دارد بایست یمحال آنكه 

 يارد. قارار گ  شاویی  پولد موضوع جرم توان میامتياز یک كارخانه ن مانندمالی  هايقانون ایران امتياز

 در بنادهاي « منشاأ جارم  »قاانون ماذكور،    2 ماادۀ  «الف»در بند « غيرقانونی هاي يتفعال» عبارت 

، مجمال  2 ماادۀ  «ب»در قسامت اخيار بناد      «كمک كردن» ۀكلماالشعار و  فوق مادۀ« ج»و « ب»

ید قاانون تشاد   2 مادۀموضوع « غيرقانونی هاي يتفعال»با  ترتيب كه به يا گونه به؛ است گذاشته شده

قانون مجازات اساالمی و   662 مادۀموضوع « جرم مقدم»، 1367ن ارتشا و... مصوب امجازات مرتكب

مقانن   كاه  یدرصاورت قاانون مجاازات اساالمی تاداخل دارناد.       554 ماادۀ موضاوع  « كمک كردن»

قاانونی یاا سيساتم     ياحصاا ۀ ضاابط  از شاویی  پاول ست باراي تعياين جارم منشاأ، خااص      توان می

شویی ایران ذومراتب باودن ركان    ع این تعارض بهره گيرد. قانون مبارزه با پولمعيارشناسی براي رف

شویی را به رسميت نشناخته و صرفاً تحقق آن را باا قصاد صاریح پذیرفتاه و ركان       روانی جرم پول
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 را دارد.  يبند درجهین اقتضاي پذیرش ا

را  ها مجازات، اعمال اصل فردي كردن 9 مادۀجزاي نقدي نسبی در  بينی پيشقانونگذار ایران با 

هاي تأدیبی به شارحی   كه الزم است در كنار این مجازات، حبسده كر يرممكنغ شویی پول در جرم

آن، اساترداد اماوال كاه     3 ۀتبصار و باا توجاه باه     همااد . در همين شد یمتصویب  ،كه در متن آمد
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