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 مسئلهبیان . ١
برائت است و آثار آن  اصل ،های حقوق کیفری در بیشتر کشور شده یکی از اصول پذیرفته

صورت معکوس اجرا   اما در برخی جرایم آثار اصل برائت به؛آید به نفع متهم به اجرا درمی
این جرایم که در . ت برساندگناهی خود را در ارتکاب جرم به اثباد و متهم باید بیشو می

مصادیق اماره مجرمیت ] ٦٧؛ ٦٣؛ ٥٩؛ ٣٦[اند نگارش درآمده های متعدد بهپژوهش
 .اند شده شمرده

است  شویی یکی از جرایمی است که در چند دهه اخیر رشد فراوانی داشتهجرم پول
شأ و تواند منو چون جرم مذکور در بیشتر موارد ناشی از جرایم دیگر است و هم می

کننده برای ارتکاب جرایم دیگر همانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اسلحه، تشویق
 ؛ در]٦٥ـ٣١صص، ٤٣؛ ٢١٨ـ٢١٢صص، ٣٠[ربایی و دیگر جرایم باشد  تروریسم، آدم
]. ١١٤ـ٩٣صص، ٤٣[کند های زیادی به اقتصاد و امنیت جوامع وارد می نتیجه آسیب

ای مختلف در قوانین داخلی خود و در قوانین هاست که کشور این امر سبب شده
شویی اعمال نکنند و اماره مجرمیت را المللی اصل برائت را در مورد متهمان پول بین

 .جایگزین اصل برائت نمایند
سؤال اساسی این است که آیا در قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران بر جریان 

علت اینکه در قانون اصالح قانون مبارزه است؟  شویی تأکید شدهاماره مجرمیت در پول
صراحت از اماره مجرمیت و تسهیل بار اثبات دلیل در جرم   به١٣٩٧شویی مصوب با پول
  کند که جرم پول  چیست؟ چه دالیل و مبانی ایجاب می،است شویی بحث شده پول

قدم مبانی حقوقی ت] ٢٦؛ ٧؛ ٦[ها  شویی مصداق اماره مجرمیت باشد؟ در برخی پژوهش
گرایی، حفظ عدالت  امنیت: اند از است که عبارت دهشاماره مجرمیت بر اصل برائت ذکر 

؛ اما در هیچ پژوهشی، مبنا و دالیل ...ها، حفظ منافع جامعه و کیفری، تساوی سالح
است و تنها از مصادیق فقهی اماره مجرمیت که عمدتاً فقهی برای این بحث ذکر نشده 

است؛ با توجه به اینکه  ن شبانه مقتول از منزل است بحث شدهبحث قسامه و فراخواند
اساس مبانی فقهی و اسالمی  بیشتر قوانین جاری در جمهوری اسالمی ایران بر

شده است و در فقه اسالمی اصل صحت، قاعده درأ و اصل برائت بر دیگر قواعد  تدوین
 برای جریان اماره باشد باید به این سؤال پاسخ داد که آیا مبانی فقهیحاکم می

 دارد؟شویی وجود مجرمیت در جرم پول
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  مجرمیتاماره. ٢
 مجرمیتمفهوم شناسی اماره . ١. ٢

شده تا در ضمن  برای شناخت اماره مجرمیت ابتدا به شناخت مفهوم اماره مجرمیت پرداخته
 .شود اند مشخص کرده1آن مقصود از اماره که برخی نویسندگان از آن تعبیر به فرض
 ؛٣٢ص، ٤ج، ٢ [است گاه آمدهاماره در لغت به معنای عالمت، نشانه، وقت و وعده

شود که  می  گفتهیهای اماره به راه،از دیدگاه فقها]. ٢١١ ص،٣ج، ٤٤؛ ٦٠٣ص ، ١٦
ها ناقص است و به مرتبه علم   کشف و حکایت آنی از واقع هستند ولیکاشف و حاک

، ١ج، ٦٥؛ ٢٨٧و ١٧٨صص، ٢٣ [کند یا جبران م آن نقص ر،رسد، اما اعتبار شارع ینم
تائید ] ٥٥٧ص ، ٦٤ ؛١١٧ص، ٣ ، ج٤٨[؛ بدین ترتیب اماره یقین تعبدی است ]١٥٥ص 

بنابراین اگر  ؛]١٥٤ ص ،١ ، ج٦٢؛ ٢٧٥ص ، ٢٦ [کند شارع برای اماره حجیت جعل می
ا شارع و اعتماد نباشد؛ ام باشد و به دلیل عدم علم یقینی قابل هایی وجود داشتهظن

 .باشد  قابل استنادعنوان دلیل اثباتی  تواند به  می،گذار آن ظن را تأیید نماید قانون
، ٦٥ [است» ی و شأنیافاده ظنّ نوع«باشد  ی مموردنظرآنچه در حجیّت و اعتبار اماره، 

 افاده ظنّ را در نزد نوع و تیقابلشأنیت و ) یا اماره(آن است که » یظنّ نوع«]. ٣٧٤ص 
در نزد غالب و نوع مردم، مفید ظنّ ) اماره مذکور( و به لحاظ آنکه داشتهمردم غالب 

 ].٣٧٣ص، ٦٥ [استباشد، لذا شارع مقدس، آن را معتبر و حجّت قرار داده  یم
داند که دلیل قانونی یا   اماره را عبارت از اوضاع و احوال خارجی می،مدنی قانون

 و ماده ٣٨ماده (گردد  مر مجهول شناخته نمیقضایی هستند و بدون آن اوضاع و احوال ا
 ). قانون مدنی١٣٢١

 قانون مدنی فرانسه معلوم ١٣٤٩اند از مفاد ماده  برخی نویسندگان بر این عقیده
ص ، ٣٨[است  داشتهشود؛ قانون مدنی ایران در تعریف اماره به معنای فرض توجه می

 .های نسبیهای مطلق و فرضضفر: شوندهای قانونی به دو نوع تقسیم میفرض ].١٣٧
مقایسه نیستند با دقت در تعریف کدام از امارات و اصول قابل های مطلق با هیچفرض

های شود فرضروشن می] ١٨٠ـ١٧٦صص ، ٢٦[حقوقی و شناخت عناصر آن  فرض
باشند و بناتر مصالح و منافع جامعه رد می واقع و غیرقابل مطلق امری کامالً خالف

اما  عنوان فرزند واقعی؛ خوانده بهشوند همانند پذیرش فرزندگذار وضع می توسط قانون
نسبی است که برخی پژوهشگران آن را به اماره شبیه دانسته و   تردید درباره فرض محل

                                                                                                                                                                             
1. Presumption. 



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٣٢

و برخی دیگر از حقوقدانان آن را با اصل مقایسه ] ١٣١ص، ٥١[اند با آن مقایسه نموده
 .]٤٥٩ص، ٥٦ [انددهکر

تفاوت اساسی با اماره دارد : تواند همانند اماره باشد؛ چراکه اوالرسد فرض، نمی به نظر می
 داشته باشدای که داللت بر واقعیت و آن این است که در فرض قانونی هیچ قرینه و نشانه

ها حکم را صادر  دارند که قاضی با توجه به آن وجود ندارد اما در اماره قراینی خاص وجود
قراین کاشف از واقع هستند اما در فرض حقوقی همانند فرض مرگ و یا نماید و این می

هیچ اماره و ] ١٣٢ص، ٥١[اند الفروض نامیدهگناهی که برخی نویسندگان آن را امفرض بی
توان ندارد بلکه با لحاظ ظاهر امر که هیچ کشفی از واقعیت ندارند و می خاص وجود ایقرینه

 .شودگناهی صادر می، حکم بر بیمجازاً آن را اماره عام دانست
از  قانونی است اما منظوردانند منظورشان اماره  کسانی که اماره را فرض می:ثانیا

 .قضایی است، اماره »اماره مجرمیت«اماره در اصطالح 
نباید اماره را با «: است دکتر کاتوزیان درباره تفاوت مابین اماره و فرض بیان داشته

 برای کشف واقع است؛ میرمستقیغاماره، راهی . نی، اشتباه کردمعنی خاص فرض قانو
مقصود از ] ١٣٧ص، ٥٥[» ...است، ) fiction( فرض قانونی، نوعی مجاز حقوقی که یدرحال

، ٥٦[باشد یم presumption است و مقصود از اماره، fictionاصل، همان فرض قانونی یا 
 دروغ قانون یا تصویر چیزی برخالف ؛ به همین دلیل فرض قانونی را به معنی]٤٥٩ص 

، فرض presumption؛ بر این اساس، منظور از ]١٣٧ص، ٣ ج ،٣٧[نامند واقعیت می
  و یاcircumstance است و) fiction(باشد که در تقابل با فرض مطلق حقوقی نسبی می

Indicationتر است به مفهوم اماره فقهی نزدیک. 
 .شود ادامه به تعریف اماره مجرمیت و کاربرد آن پرداخته میشده، در با توجه به مطالب بیان

به دلیل وجود قرینه و اماره، بدون اثبات جرم، متهم، : ازعبارت است اماره مجرمیت 
 جرم منظور از اثبات .گناهی بر دوش متهم نهاده شودشده و بار اثبات بی مجرم شناخته

 حسب تعقیب، مقام بی ترتنی بد.است جرم قانونی و معنوی مادی، رکن اثبات معنی به
و اینجاست که انقالب دعوای  است نیازبی جرم معنوی یا مادی رکن اثبات از مورد

 صورت در زیرا گردد، می خودداری قانونی جرم عنصر ذکر ؛ از]٧ [شود میکیفری حاصل
 گذار قانون بنابراین هرگاه بود؛خواهد  موضوع انتفاء به سالبه قضیه قانونی، عنصر فقدان
 آن معنوی و عنصر مادی فرض یا اثبات اساساً باشد، ننموده محسوب جرم را عملی

 جرم، معنوی یا مادی رکن تحقق عدم که است متهم عهده بر هرحال به. معناست بی
 ].٧٠ص ، ٤١[ اثبات رساند به را باشددانسته  مفروض قانون که را هرکدام
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  مجرمیتعدول از اصل برائت در اماره. ٢. ٢
دلیل و مبنای اولیه و اساسی برخی حقوقدانان برای ممنوعیت جریان اماره مجرمیت، 

المللی است که اهمیت بسزایی برای عمل به اصل   قانون اساسی و قوانین بین٣٧اصل 
دلیل دیگر، مبانی فقهی همچون قاعده درأ و اصل صحت ]. ٢٢٧ص ، ٣١[اند برائت داده

اصل برائت . باشند شویی می عمل به اصل برائت در جرم پولمعامالت است که مبنای 
 قانون اساسی جمهوری ٣٧ اصل .باشدترین اصول حقوق کیفری مییکی از ابتدایی

 مگر داندکس را مجرم نمی  و هیچشودشناخته می »تبرائ اصل«اسالمی ایران به نام 
 قانون اساسی ٣٧ت در اصل  مقصود از اصل برائ.دشو جرم او در دادگاه صالح ثابت که این

گناهی گناهی و یا داری پیشینه فرض بیاز دیدگاه برخی حقوقدانان همان فرض بی
عنوان   قانون اساسی به٣٧؛ زیرا تلقی اصل برائت موضوع اصل ]١٤١ص، ٥١ [باشدمی

تواند به دنبال داشته اصل برائت به معنای موردنظر در اصول فقه، این تالی فاسد را می
 که در صورت تقابل آن با امارات در فقه، باید اماره را حاکم بر اصل برائت بدانیم و باشد

باشد صرفاً با اتکاء به أماره و قرینه، اعتبار اصل برائت را متزلزل نمود متهمان  اگر قرار
بنا به ]. ٦ص، ٢٧ [خواهند گرفتراحتی در معرض تعقیب کیفری و محکومیت قرار  به

عدم در اصول فقه   قانون اساسی اصل٣٧ور از اصل برائت در اصل نظر برخی دیگر منظ
 .باشدبه اعتقاد برخی دیگر نیز مقصود اصل برائت در اصول فقه می باشدمی

 و است اصل برائت فقهی از برگرفته اساسی، قانون ٣٧ اصل در شده کاربرده به مفهوم
 یدربرگیرنده ولی نیست متهم گناهیبی فرض یا اصل برائت کیفری با مترادف دقیقاً
 همین متهم گناهیبی فرض پذیرش مستندات از یکی و هست نیز کیفری برائت مفهوم
 .]٢٦٤ص، ٣٤ [است اساسی قانون اصل

 هایی باهم دارندگناهی تفاوتاصل برائت فقهی و اصل برائت حقوقی یا فرض بی
 :گرددها ذکر میکه در زیر برخی از تفاوت] ١٤٨ـ١٤٢صص، ٥١[

 برائت که اصل باشد، درحالیل برائت فقهی در جهت تأمین امنیت فردی افراد میاص
 .باشدمنظور تأمین امنیت فردی و اجتماعی افراد می گناهی بهحقوقی یا فرض بی

 سوره اسراء، ١٥آیه (اند از آیات  مبانی مذکور برای اصل برائت در اصول فقه عبارت
حدیث رفع، حدیث سعه و حدیث (، روایات ) سوره طالق٧ هیآ سوره توبه، ١١٥ هیآ

؛ اما مبانی مذکور برای اصل برائت حقوقی ]٢١٨ـ٢٠٩صص، ٢٣ [، اجماع و عقل)حجب
گناهی مواد قانونی مذکور برای اصل برائت و مبانی دیگری همچون تساوی  یا فرض بی

 .باشد ها، عرف و رویه قضایی می سالح
ه ابواب فقهی، عبادی، حقوقی و جزایی باشد و در هم صورت عام می اصل برائت به
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آثار اصل . نشده استشود و هیچ اثر حقوقی و کیفری خاصی برای آن ذکر  جاری می
اباحه و یا قاعده درأ برشمرد؛ اما  عدم، اصل توان مباحثی همچون اصل برائت فقهی را می

نفع متهم شود و دارای آثار خاصی به  اصل برائت کیفری صرفاً در امور جزایی اجرامی
 .باشد همچون حق داشتن آزادی، حق داشتن وکیل و حق داشتن سکوت می

 اسالمیی که در قانون اساسی و قانون مجازات اصل برائتتوان گفت  میبی ترتنیبد
عنوان یکی از  ی است که در فقه اسالم بهاصل برائت ترکیب و تلفیقی از ذکرشده است

گناهی است که در حقوق   و فرض بیاست دهیگردادله فقاهتی و اصول عملیه ذکر 
 چراکه مبانی آن شامل ذکرشده استهای حقوق کیفری  عنوان یکی از پایه اروپایی به

گناهی و  باشد و آثار مذکور برای فرض بیمواد قانونی، رویه قضایی و آیات و روایات می
 و آثار لیداشتن وکی، حق داشتن آزاداصل برائت فقهی همانند رهایی از مجازات، حق 

 .دیگر اصل برائت را در بردارد
اصل برائت دارای آثار و اصولی است و آثار مذکور در صورت به اجرا درآمدن به نفع 

برخی از آثار و اصول مذکور میان متهمی که اماره بر مجرمیت وی وجود . باشدمتهم می
 همانند علنی باشد ندارد مشترک میدارد و متهمی که هیچ دلیلی بر مجرمیتش وجود

وکیل، ، حق داشتن ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران١٦٥اصل  (بودن دادرسی
 بودن نظریه قضایی، اصل اطالع از اتهام و مصونیت از دستگیری و ضرورت مستدل

اما  ؛)١٣٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ٢٣٧ی ماده(بازداشت خودسرانه 
ها وجود ندارد همانند  نی است که دلیلی بر مجرمیت آنبرخی اصول دیگر مختص متهما

، ٤٦؛ ٣١٤ص ، ٢١ [، حق سکوت متهم)اصل سی و دوم قانون اساسی(حق آزادی متهم 
، ١٣، ج ٤٨ [طرفی قضایی و ضرورت انصراف مقام قضایی از بزهکاری متهم بی] ٥٧٨ص 
؛ ١٦٣ص ، ٢ ، ج٣[ » الْمُدَّعِيیالْبَیِّنَةَ عَلَ« قاعده بنا برتر اینکه و از همه مهم ]٤٢٧ ص
 باشدبار اثبات دلیل بر دوش مدعی می] ٤٨٢ص، ١٣ ، ج٤٨؛ ٢٥١ص، ١٧؛ ٢٢٣ ص ،١٥

که اماره و دلیلی علیه متهم وجود  بنابراین درصورتی ؛)آیین دادرسی مدنی ١٩٧ماده (
به آید بلکه آثار صورت معکوس  داشته باشد این آثار دیگر به نفع متهم به اجرا درنمی

گیرند همانند حق سلب آزادی متهم، عدم ضرورت انصراف ذهن مقام قضایی از خود می
بنابراین در  بزهکاری متهم و معکوس شدن بار اثبات دلیل و بر عهده متهم بودن آن؛

جرایمی که دلیل قطعی بر اثبات جرم توسط متهم وجود ندارد اما به دلیل آثار سوئی 
گونه  گیری بیشتری در مورد متهمان این د باید سختکه آن جرایم برای جامعه دارن
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 به اجراصورت معکوس  گیرد و آثار اصل برائت در مورد چنین متهمانی بهجرایم صورت 
شویی ازجمله جرائمی است که تأثیرات سوئی بر جامعه و اقتصاد یک کشور  پول. درآید

لت جریان اصل برائت در آن، به همین ع. باشد ساز جرایم دیگر می گذارد و زمینه جا میبر
است اماره بنابراین بهتر  باشد؛ شویان از چنگال دستگاه عدالت میباعث فرار پول

شده و  مجرمیت جایگزین اصل برائت گردیده تا برخی مجاری فرار مجرمان بسته
نتوانند ] ٨٥ص، ٤٣[کنند یافته فعالیت میصورت سازمان شویی که اغلب بهمجرمان پول

 .ی قانونی استفاده نموده و از مجازات فرار کننداز مجار
 

 شویی جریان اماره مجرمیت در پول. ٣
د که شوهایی اطالق میفعلشویی به مجموعه فعل و ترک از حیث تعریف مفهومی پول

 تا انجام شودداشتن ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم  برای پنهان نگه
 ].٨٨ص ، ٣٥[داده شوند ی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه این اموال ظاهر قانون

 را شویيپول نیز ١٣٩٧ مصوب شویيپول با اصالحی قانون مبارزه قانون ٢ ماده
 : کند مي تعریف چنین

 جرایم با علم به تحصیل، تملک، نگهداري یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از  ـ الف
 .منشأ مجرمانه آن

 آن مجرمانهمنظور پنهان کردن منشأ   بهیـا مـبـادله یا انتقال عوایدتـبـدیـل ی  ـ ب
آمده، یا کمک به  دست  مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم بهطور بهکه  با علم به این

 .شود وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نکه نحوی به  جرم منشأمرتکب
جایي یا مالکیت   نقل و انتقال، جابه، محل،پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع  ـ ج

 . جرم تحصیل شده باشددرنتیجه مستقیم یا غـیـرمستقیم طور بهعوایدي که 
کنند، اگر  پول طی می کنندگانریتطهای که با توجه به روش و مراحل پیچیده

خوبی منشأ غیرقانونی منافع روشن  ای باشیم که بهمنحصراً درصدد اثبات فعل مجرمانه
های  کنندگان کنوانسیونرو تدوین ازاین. رسیمبست میشود در بیشتر موارد به بن

اند در این موارد بار اثبات را به دوش مظنون بگذارند یعنی به المللی سعی کرده بین
 که اگر با اصول حقوق داخلی خویش منطبق  استدهیگردهای عضو پیشنهاد  دولت

 ].٢٣ص، ٢٨ [منشأ قانونی درآمدهای خود بکنند نشان دادنبدانند، شخص را ملزم به 
 :اندنام نهاده و ابراز نظر کرده» اصل برائتتقدم اماره مجرمیت بر «برخی این قاعده را 



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٣٦

یافته مورد تأکید کنوانسیون  ازجمله مواردی که در دادرسی پیرامون جرایم سازمان«
 اموری است که شخص، متهم به پالرمو قرارگرفته است، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در
برخی نیز اظهار ]. ١٧٧ص، ٣٥[» تطهیر پول یا تحصیل درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم است

ص ، ٥٤ [داند شویی عنصر مادی جرم را مفروض می گذار در جرم پول اند که قانونداشته
نادیده گناهی  فرض بیداشته باشدشویی وجود اگر شواهد حقیقی بر وقوع جرم پول]. ١٥٣

 .][p63 ,74گردد و بار اثبات بر علیه متهم معکوس میشود یگرفته م
شویی را منکر گردیده و برخی نیز برخالف نظریات پیشین اماره مجرمیت بودن پول

انگاری نموده و قوانین جهت را جرم شویی و دارا شدن بیمعتقدند اگر قانون بحث پول
  کردنیتلقگذاشتن اصل برائت یا مفروض ارجزایی جدیدی را وضع نماید به معنای کن

 ].٢٢٧ص ، ٣١ [ستینعنصر مادی جرم 
گذار آن را وضع نموده ممکن است مخالف مواد قانونی توان گفت مواد قانونی که قانونمی

توانند استثنائی بر دیگر که حامی اصل برائت هستند باشد؛ بدین معنا که خود مواد قانونی می
 قانون اساسی اصل عامی است که ٣٧ عبارت بهتر اصل برائت در اصل اصل برائت باشند به

 و برخی مواد قانونی نشانگر اماره مجرمیت شده زدهتواند توسط دیگر مواد قانونی تخصیص می
 قانون اصالح قانون مبارزه ٢ماده  ٣تبصره (و تسهیل بار اثبات دلیل در موارد مشکوک باشند 

 .کندنمیای وارد  لطمه٣٧ اعتبار اصل و این تخصیص به) شوییبا پول
 شوییها در قانون پولامارات و قرینهـ 

شود ها، احتمال داده می ها، عالئم و قرائنی هستند که با مشاهده آنمقصود از قرینه
صورت  توان با متهمین پرونده به است و بنابراین میرخ دادنشویی در حال که جرم پول

در برخی موارد این قرینه باید نشانگر ظن باشد و برخی . کردبرخورد قانونی و قضایی 
قوی برای رسیدن به نتیجه و اثبات جرم و ظن نزدیک به دیگر قرینه باید نشانگر ظن 

 ).٩٧مصوب شویی  قانون اصالحی قانون مبارزه با پول١ ماده ١تبصره (علم باشد 
های ها و دستگاهاص، نهاددارد اشخ مقرر می٩٧مصوب  قانون اصالحی ٧ماده بند پ 

مشمول باید گزارش معامالت، عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا 
 .ندیارائه نما را ها آنگذاری و مانند معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه

معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع : داردمی همان قانون مقرر٧ماده تبصره 
 که بر هاست آنعامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به م

 متعارف ظن طور بهاساس اوضاع احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان 
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به رجوع   ارباببه مربوط مالی عملیات و معامالت کند؛ نظیر اینکهوقوع جرم را ایجاد 
 یا و کذب اظهار جعل، باشد یا کشف وی مورد انتظار فعالیت سطح از نحو فاحش بیش

 نیز و ردی صورت گای معامله آنکه از بعد یا قبلرجوع   اربابسوی از واقع خالف گزارش
پایه، انجام معامالت صوری، معامالت مالی بیش از سقف مقرر و  خدمات اخذ زمان در

 .شوییه لحاظ وقوع جرم پولکننده در مناطق پرخطر بشدن اقامتگاه معاملهواقع
ای که نشان موارد مذکور برخی از مصادیق امارات و از باب تمثیل هستند و هر قرینه

قضایی شویی گردد اماره باشد و سبب علم قاضی به ارتکاب جرم پولشویی داشته از پول
 . گیردشود و باید تحت پیگرد قانونی و قضایی قرارمحسوب می

 
 شویی ماره مجرمیت در جرم پولمبانی فقهی ا. ٤

شویی و موافقین عمل به استدالل دیگری که مخالفین اعمال اماره مجرمیت در جرم پول
اصل برائت دارند این است که برای جریان اماره مجرمیت در فقه اسالمی مبنا و دلیلی 

 دلیل عمل  به این استدالل ابتدا مبنای واژه اماره در فقه وپاسخ دادنبرای . وجود ندارد
تفصیل  شود و سپس به مبانی اماره مجرمیت به صورت جزئی بررسی می به آن به

 .گردد پرداخت می
 .مجرمیت؛ یعنی حکم مجرمیت دادن به متهم بر اساس اماره ظنی استتعریف اماره 

 خداوند چراکه باشد،  تواند مالك حجیت اماره یتنهایی نم روشن است که ظن به
از . ٢» اللَّهِ تَفْتَرونَیقُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَ« و ١»ظَّنَّ ال یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاًإِنَّ ال«: فرموده

 را به او نسبت دهیم، بر خداوند یشود اگر بدون اذن خداوند حکم یآیه اخیر استفاده م
ت دادن  اثبات حکم خداوند، نسبی، تمسک به اماره ظنی برایاز سوی. ایم افترا بسته

در مباحث قبلی .  بودحکم به اوست که اگر بدون اذن او باشد، افترا بر خداوند خواهد
 .باشدشد که اماره ظنی در صورتی معتبر است که شارع آن را تائید نموده گفته 

 آنکه باشود که چرا  است سؤال میها را تائید نموده  هایی که شارع اعتبار آن در اماره
؟ آیا این کار نکرده استت خطا کند، شارع ما را موظف به تحصیل علم اساماره ممکن 

 منزله اذن در تفویت مصلحت واقع بر مکلف نیست؟ به
 از دو ی ممکن است به خاطر یک  از امارهیشود اذن شارع به پیرو در پاسخ گفته می

 :امر زیر باشد

                                                                                                                                                                             
 .٣٦آیه / یونسسوره  و ٢٨آیه / نجمسوره  .١
 .٥٩آیه / یونسسوره  .٢
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 باشد که یرد مطابقت علوماندازه یا بیشتر از موا موارد مطابقت اماره با واقع به) الف
 . مکلف مقدور استیتحصیل آن برا

موظف کردن مکلف به تحصیل علم در صورت عدم امکان آن، موجب تضییق و ) ب
 .گردد یمشقت بر ایشان م

به اعتقاد برخی نویسندگان شارع به خاطر تسهیل راه رسیدن به احکام، که از مصالح 
نفس  ].٣٩٨ص ، ٦٥[دانسته است ا حجّت  است اماره ری و مقدم بر مصالح شخصینوع

 است که نوعاً موجب  ی بناء عقالء، دلیل بر مرجح بودن هر مزیتی، یعن دلیل حجیت اماره
 ].٥٥٩ص ، ٦٥ [شود یواقع م تر بودن اماره به نزدیک

توان حکم جریان ها می واسطه آن توان دالیلی را برشمرد که بهدر زمینه فقهی می
یکی از ادله ذکرشده تقدم اماره بر . شویی را دریافت نمود رم پولاماره مجرمیت در ج

این دلیل در مواردی . باشد نتیجه تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می اصل و در
، اماره در »مجرمیت اماره« که مقصود از اماره در گرفته شودعنوان مبنا به کار  تواند به می

، اصل در »اصل برائت«مقصود از اصل در اصطالح فقهی باشد نه فرض مجرمیت؛ و 
 .گناهیاصطالح فقهی باشد نه فرض بی

 
  تقدم اماره بر اصل. ١. ٤

 مخالف با آن ی نیست که اصول عملی داللت کند، شکیهرگاه دلیل روشنی بر حکم
 باشد، این امر روشن است؛ زیرا در این حال وارد بر یشود و اگر دلیل، قطع ی نمیجار

 یکه دلیل، اماره ظن اما درصورتی ؛]٢٩٤ص ، ٢ج ، ٤٢ [ خواهد بود الف مخیاصول عمل
] ٤٩٠ص، ٣ج ، ٤[گردد  ی نیست که بر اصل مقدم میمانند خبر ثقه باشد، باز هم شک

باشد هرچند کشفیت ناقصی دارد و این نقصان به دلیل تائید زیرا اماره کشف از واقع می
 این تقدیم و تفسیر آن بحث است؛ زیرا در ی اما در چگونگشود یگرفته مشارع نادیده 

 است، ی ظن که آنجا که اماره از شود به این ی اشکال می بر اصل عملیتقدیم اماره ظن
همچنان » شک«: کند و موضوع دلیل اصل، که عبارت باشد از ی نمیحقیقتاً شک را نف

 ].٩٠ ص ،٣ج ، ٦١[ است یباق
ص ، ٤[ و جایگزینی اماره بر اصل 1 تقدم اماره بر اصل را ناشی از حکومتیبرخ

                                                                                                                                                                             
گیرند، یکی از آن دو دلیل در موضوع دلیل دیگر  وقتی دو دلیل در مقابل هم قرار می: حکومت عبارتست از اینکه. ١

 .برد کند، لکن اصل موضوع را از بین نمی تصرّف کرده و دائره موضوع دلیل محکوم را یا توسعه داده و یا تضییق می
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؛ ٤٣٨ص ، ٢٤ [1 نیز ناشی از ورودیو برخ ]٢٤١ص ، ٤ ، ج٤٢؛ ٥٠٢ص ، ١ ج ،٨؛ ٤٩١
 بین ادلّه ی نیز قائل به جمع عرفیاند و گروهدانسته] ٥٥٦ص ، ٦٥؛ ١٠٦ص ، ٤ج ، ٤٩

 ].٣٥٠ص، ٦٨[اند  و تخصیص شده
 که محل اجرای داشته باشدد بنابراین در امور کیفری اگر نسبت به جرمی شک وجو

باشد  اماره میباشد که محل اجرای باشد و نسبت به همان ظن وجود داشته  اصل برائت می
شویی یکی از جرایمی است که اماره  جرم پول. شودمیاماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم 

شویی   قانون اصالحی قانون مبارزه با پول٧ماده در تبصره . شودمجرمیت در آن جاری می
 وجود چنین قراینی در صورتاند که نشانگر این هستند که  قراین و اماراتی ذکر گردیده

بنابراین هم قرینه و اماره ظنی  نمود؛توان آثار اماره مجرمیت را در مورد متهمان اعمال  می
 در صورتاست؛ درنتیجه نموده  تائید گذار اعتبار قراین را اینکه شارع و قانونهستند و هم 

 .شود وجود امارات و قراین، اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می
 

  مناطتعمیم حکم از طریق تنقیح. ٢. ٤
تواند خصوصیت و قیاس میمناط، الغاء تعمیم حکم از طرق متعددی همانند تنقیح 

ی از فقها و اصولیین برای استنباط هایی که بسیار تنقیح مناط یکی از روش. پذیردانجام 
 ؛٦٠ص، ١٤١٥، ٩ ؛٣٤٢ص، ٣ج ـ٤٨ص ، ١ج، ٨ [اند و تعمیم حکم بدان استناد نموده

؛ ٧ ، ج٦١؛ ١٠٤ص ، ٢ ، ج٥٢؛ ٢٢٢ص ، ١ ، ج٥٧؛ ١٦٩ص ، ١ ، ج١١؛ ٧١ص ، ٢ ، ج١٠
توان بدان استناد جست و حکم اعمال مجرمیت را هایی که مییکی از روش]. ٣٨٣ص 

 .شویی اثبات نمود تنقیح مناط است پولدر جرم
و تمییز است و کالم مُنَقَّح، کالمی است که حشو و  بتنقیح در لغت به معنای تهذی

همچنین مناط به معنای جایِ آویختن از ریشه ]. ٦٢٤ص ، ٢ ج ،٢[ زائد در آن نباشد
معنای و مجازاً به ] ٦٢٠ص ، ٢ج ، ٥٠؛ ٤١٨ص ، ٧ج ، ٢ [نوط به معنای آویختن است

 ].٢٥٥، ص ٥ ج ،٢٩[رود  علت به کار می
در  ].٢٥٧ص ، ٦٤[ علّت حکم و تعمیم دادن آن پاک کردن ی مناط یعن تنقیح

واسطه الغای فارق و کشف  اصطالح فقیهان، مقصود از تنقیح مناط، الحاق فرع به اصل به
 ].١٨٤ص ، ٤٠ [عدم دخالت این فارق در حکم است

                                                                                                                                                                             
 از آن دو، یگیرند، وجود یک یدو دلیل در مقابل یکدیگر قرار م یوقت: ورود عبارت است از اینکه. ١

 .موضوع دلیل دیگر را، مرتفع کرده، از بین ببرد
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ای و مناط آن را بیان  گردد که شارع حکم واقعه ح میمناط، در جایی مطر تنقیح
دارد بعضی از این  د یقیننموده و همراه بیان مناط آن، اوصافی را ذکر نموده که مجته

اوصاف در تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد، به همین دلیل از راه شناسایی 
و از این طریق دامنه حکم را حکم شارع را به دست آورده  حقیقی ، مناطها آنو حذف 

دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت  گسترش می
 ].٣٦٦ص ، ٦٤ [نماید آن داخل می

توان برای استخراج مناط معکوس  یمین مباحثی است که تر ممهقسامه یکی از 
حث قسامه بار اثبات در ب. شدن بار اثبات دلیل و جریان اماره مجرمیت از آن بهره برد

ص ، ٢٩ ، ج٤٧ ؛٢١٩ص ، ٢ ، ج٢٠؛ ٧٣٧ص ، ١٣[ است شده گذاشتهدلیل بر عهده متهم 
گناهی خود را ثابت نماید باید از عهده مجازات قصاص یا و چنانچه متهم نتواند بی] ١٥٣

با توجه به اهداف دین اسالم از ).  قانون مجازات اسالمی٣١٩ماده  (یدبرآپرداخت دیه 
 و امنیت ها انسانترین هدف، نجات قسامه که در روایات ذکر گردیده است مهموضع 

ص ، ٢٧ ، ج٤٧؛ ١٥١ص، ٢٩ ج، ٤٧ ؛٣٢٣ص ، ٣١ ج ،١٢[  استدهیگردجامعه ذکر 
 دار خدشهروش استفاده از تنقیح مناط، این است که جرائمی که امنیت جامعه را ]. ٢٣٥
 ندیوارد نماو یا بیشتر از قتل بر جامعه آسیب های وارده، برابر  یانزبه لحاظ  سازند ومی

 این مالک یافت ها آن و با سنجش اهمیت جرائم، جرائمی که در داده شوندتشخیص 
 که در طور همانانگاری گردد و انگاری، جرمشود شناسایی گردد و در صورت عدم جرم می

اماره مجرمیت ین امنیت، اصل برائت نقض گردیده و تأمقسامه به علت اهمیت جرم و 
نیز با توجه به جرایم منشأ همانند شویی جایگزین آن شده است در جرایم مهم همانند پول

های بسیاری بر جان  یبآسکه ...  تروریسم، قاچاق انسان و اسلحه وقاچاق مواد مخدر،
در بحث .  معکوس گرددآثار خودکنند اصل برائت در برخی  یم و امنیت جامعه وارد ها انسان

ی که در این سؤال. شود یم مجرمیت در قسامه کمک گرفته قیح مناط از جریان امارهتن
 است؟ شده  اعمال این است که آیا در قسامه اماره مجرمیت گردد یمبخش از تحقیق مطرح 

 ؟باشد یمشیوه جریان اماره مجرمیت در قسامه به چه صورتی 
 

 اماره مجرمیت در قسامه. ١. ٢. ٤
بحث اول تحلیل . شود دو عنوان به تحلیل اماره مجرمیت پرداخت میدر بحث قسامه با 

مفهوم لوث یا اماره در قسامه است که با توجه به اماره به مجرمیت و قاتل بودن متهم 
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بحث دوم در رابطه با کیفیت اجرای قسامه است که . شودمیتوسط قسامه حکم داده
 .باشدینحوه اجرای قسامه نشانگر جریان اماره مجرمیت م

 
 لوث در قسامه. ١. ١. ٢. ٤

ص ، ٣٣ [تیره و کدر کردن، پوشاندن، بازداشتن و بند کردنلوث در لغت به معناي 
ص ، ٥ج ، ١٨ [اندگروهی از فقها لوث را به معنای ایجاد ظن دانسته. است] ١٨٤١
های ظاهری  که به سبب نشانهدانسته استچنین شیخ طوسی لوث را تهمتی  هم]. ٤٧٥
اما اکثریت فقها لوث را به معنای  ؛]٣٠٣ ، ص٥، ج ٤٥ [ه مدعی علیه وجود داردعلی

، ٤٨؛ ٢٠٧ص ، ٤ج ، ٢٢ ؛١٩٧ص ، ١٩ [اندایجاد ظن غالب برای قاضی یا حاکم دانسته
 ].١٩٦ص ، ١٥ج 

از دیدگاه متفکران علم فقه ثبوت و وجود لوث در قسامه امری ضروری است و بدون 
، ٤٢ ، ج٦٩؛ ٤٢٢ص ، ٥ج ، ٦٠؛ ٤٧٥ص، ٥ج ، ١٩ [دانند نمیوجود آن قسامه را ثابت 

 قانون مجازات اسالمی قسامه در صورت وجود لوث برای شاکی ٣١٣در ماده ].  ٢٣٨ص 
اصل  باید با اجرای نداشته باشدبنابراین اگر لوثی وجود  و متهم ثابت دانسته شده است؛

 .، متهم را از ایراد اتهام علیه وی برئ دانستبرائت
 برخی از موارد مثبت لوث را از باب ١٣٧٠ یاسالم قانون مجازات ٢٤٥ـ٢٣٩مواد 

 و با حذف ٣١٦ـ٣١٤ با تصویب مواد ٩٢ اما قانون مجازات مصوب برشمرده بودمثال 
است و تفاوتی میان ابزارهای قرائن، تنها قرینه را حصول ظن برای قاضی قرار داده

ای که منجر به قاضی را موظف به ذکر قرینهالبته قانون . نداده استحصول ظن قرار 
در این خصوص برخی فقها معتقدند ) ا.م. ق٣١٦ماده (نموده است ایجاد ظن شده 

 اصناف لوث قابل احصا نیست و تمثیل فقها، یا تبعیت نص و یا بیان اوضح مصادیق است
وضوعیِ بدانیم شده خواه قرائن و امارات را م با تأمل در مطالب گفته].  ٤٢٢ص ، ٥ ، ج٦٠[

 و تشخیص آن به عهده قاضی ذکر نشدهها را طریقی بدانیم که در قانون  و خواه آن
، این امر نشانگر تائید و اعتبار بخشیدن به امارت ظنی )قضاییاماره (شده است  نهاده

تبصره ماده هفت قانون اصالحی قانون مبارزه با . باشد گذار می توسط شارع و قانون
دارد که موضوعیت نیز مصادیقی را برای امارات و قراین بیان می١٣٩٧وب مصشویی  پول

شویی، قاضی با قرائن ذکرشده  ندارند بلکه تمثیل برای اماره هستند و هرگاه در جرم پول
و یا هر قرینه دیگری روبرو شود که به تشخیص قاضی، اماره است و سبب علم قاضی به 

 .ند حکم به اعمال اماره مجرمیت دهدتوا میشود یمشویی ارتکاب جرم پول
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 کیفیت اجرای قسامه. ٢. ١. ٢. ٤
 ی الْمُدَّعِي وَ الْیَمِینَ عَلَیالْبَیِّنَةَ عَلَ«در دعاوی دیگر غیر از قسامه با توجه به قاعده 

ولی در قسامه برخالف قاعده، ارائه  باشد؛ ارائه دلیل بر عهده مدعی می» عَلَیْهِیالْمُدَّعَ
ص ، ٢ ، ج٥٣؛ ٣٦١ص ، ٧ ، ج٥٨ ؛١٥٢ص ، ٢٩ج ، ٤٧ [باشد عهده متهم میدلیل بر

کیفیت اجرای قسامه به این صورت است که ابتدا از متهم  .]٢٠٠ص ، ١٧ ، ج٧٠؛ ٥٤١
شود و بدین ترتیب اصل برائت به وضوح نقض شده گناهی میدرخواست ارائه دلیل بر بی

 برئ شده، ،ند دلیل یا بینه ارائه دهداگر متهم بتوا. شودو اماره مجرمیت جاری می
گناهی خود دلیل بیاورد از مدعی  اما اگر نتوانست بر بی؛دشوپرونده مختومه می

 اگر مدعی قسامه را ؛ قسامه را جاری کند،شود که برای اثبات ادعایشدرخواست می
را اگر مدعی قسامه  ].٢٤٦ص ، ٤٢ ، ج٦٩ ؛٢٢٣ص، ١٥[د شواجرا کرد ادعایش اثبات می

 نیتأماجرا نکند و به متهم نیز رد نکند متهم در صورت عمدی بودن جرم با قرار اخذ 
قرار اخذ وثیقه و آزادی . شود آزاد مینیتأمشود و در جرائم خطائی بدون اخذ آزاد می

باشد پس از سه ماه اگر مدعی قسامه را اجرا نکند متهم برئ شده مشروط تا سه ماه می
اگر مدعی قسامه را به متهم رد کند متهم یا قسامه را ). ا.م. ق٣١٨ دهما(گردد و آزاد می
 شودی وی ثابت میشود و یا دیه بر عهده برئ میشده دادهکند و از جرم نسبت اجرا می

 در ابتدا از ـ١: شود بنابراین در سه بخش اصل برائت نادیده گرفته می ؛)ا.م. ق٣١٩ ماده(
 از متهم بدون وجود دلیل و صرفاً به ـ٢. شود ی میگناه متهم درخواست دلیل بر بی

 درنهایت بدون وجود دلیل قطعی و حتی ـ٣. شود دلیل وجود لوث ظنی، اخذ تأمین می
 .شود عدم اقامه قسامه توسط اولیاء دم درخواست پرداخت دیه از متهم می

 
 اولویت یا مفهوم موافققیاس . ٣. ٤

گردد هدف از جریان اماره مجرمیت در صورت میبا دقت در روایات باب قسامه مشاهده 
ها بترسند و دیگری را به قتل نرسانند تا در  وجود لوث در قسامه این است که انسان

ص ، ٢٧ ، ج٤٧؛ ١٥١ص ، ٢٩ ، ج٤٧ ؛٣٢٣ص ، ٣١ ج ،١٢ [جامعه امنیت برقرار گردد
؛ ٦[ندگان شود که مبانی حقوقی که برخی نویسبا دقت در متن روایات روشن می]. ٢٣٥

گرایی، حفظ منافع و مصالح جامعه و اند همانند امنیت ها اشاره نمودهبه آن] ٢٦؛ ٧
.  استدهیگرد تأکید ها آنتوجه به اوضاع و احوال مبنای فقهی دارند و در احادیث بر 

تری گردد که آیا قتل یک انسان در امنیت جامعه نقش مهم میحال این سؤال مطرح
شویی نقش جرایمی همانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و یا پولکند یا ایفا می
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پرواضح است که . کنند تری دارند و امنیت و اقتصاد جامعه را دچار اختالل می مهم
جا  های بسیاری برای جامعه به اهمیت بیشتری دارند و آسیبدسته دومجرایم 

آید تا بتواند ها به اجرا در ت در مورد آنی باید اماره مجرمیاول قیطر بهگذارند؛ بنابراین  می
شویی هرچند در نگاه اول جرم پول. داشته باشدنقش پیشگیرانه در وقوع چنین جرایمی 

ها و  است آنچه آسیب شده انیب تر شیپکه  رسد؛ اما همانطور جرم اقتصادی به نظر می
است که در اغلب شویی  ساز جرم پول آورد جرایم زمینه  میبه بارمضرات بسیاری را 
، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و مواد مخدریافته بوده و ناشی از قاچاق موارد جرم سازمان

ها سروکار  شود که هم با جان انسان  مشاهده میبی ترتنیبداعضای بدن انسان بوده و 
ساز و مشوق  شویی خود زمینه زنند و هم جرم پول دارند و هم امنیت جامعه را بر هم می

 .باشد یم دیگر نیز میجرا
 
 عقالءبناء . ٤. ٤
که  توجه به اهمیت بسیاری که برخی جرایم به خاطر آثار زیانبارشان، دارند درصورتیبا

، اصل برائت با اعمال داشته باشدهای ظنی بر وقوع جرایم مذکور از طرف متهم وجود  نشانه
کند عقال بر این داللت می بناء ولی کننددایپتوانند از مجازات رهایی آسانی می مجرمان به

که در چنین مواردی با اعمال اماره مجرمیت و عدول از اصل برائت از وقوع جرایمی همانند 
 عمل به کنندهدیتائعقال همچنین بناء . شودشویی و جرایم علیه امنیت عمومی کاسته پول

 ].٤٠٠ص ، ٦٥؛ ١٠٥ص ، ١ ، ج٢٥ [باشد اماره و حکم دادن بر اساس آن می
 

 گیرینتیجه. ٥
 ؛باشد اند فرض نمی  چنانچه برخی نویسندگان گفته،مقصود از اماره در اماره مجرمیتـ ١

کند و اماره به معنای لغوی و مفهومی  حقوقی در مورد اماره صدق نمیزیرا عناصر فرض 
 .استتر  شده است نزدیک که در فقه گفته

 آثار اصل. شود اصل برائت نقض میمقصود از اماره مجرمیت این است که آثار ـ ٢
عهده مدعی بودن، حق داشتن آزادی، حق داشتن سکوت، برائت همانند بار اثبات ادعا بر

آید  مستدل بودن نظریه قضایی و دیگر آثار اصل برائت دیگر به نفع متهم به اجرا درنمی
 .گناهی خود را اثبات نماید و متهم باید بی

 معامالت که برخی حقوقدانان قائل به آن صل صحتااستفاده از اصل برائت و ـ ٣
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اند با توجه به مضرات  شویی شدهاند و منتقد جریان اماره مجرمیت در جرم پول شده
ویژه با  رسد به آورد صحیح به نظر نمی شویی برای جامعه به بار میبسیاری که جرم پول

راخواندن شبانه از منزل توجه به اینکه در فقه اسالمی نیز مصادیقی همانند قسامه و ف
برای اعمال اماره . باشد وجود دارد که نشانگر اعمال اماره مجرمیت در برخی جرایم می

شویی مبانی و دالیل فقهی در اصول فقه همانند تقدم اماره بر مجرمیت در جرم پول
 .وجود دارداصل، تعمیم حکم از طریق تنقیح مناط، قیاس اولویت و بناء عقال 

بر قوانین کشورهای بیگانه و نه با  گذار جمهوری اسالمی ایران نه با تکیه  قانونـ ٤
المللی که در برخی موارد در تعارض با مصالح و منافع داخلی قرار  بر قوانین بین تکیه 

روز شویی که روزبه اسالمی باید در مبارزه با جرم پول– بر مبانی فقهی بگیرد بلکه با تکیه
 که در طور همانباشد و شود تالش بیشتری داشته  افزوده میبر تعداد مرتکبین آن 

 شده دیتأک بر اعمال اماره مجرمیت صراحت بهشویی قانون اصالحی قانون مبارزه با پول
 . آوردبه عملاست در عمل نیز با اعمال آن از گسترش این جرم در جامعه پیشگیری 
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