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 9331مصوب شناسی قانون مبارزه با پولشویی  آسیب

 از منظر  قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
 *ابوالحسن مجتهد سلیمانی

 **محمد داودآبادی
                     71/6/7941: تاریخ پذیرش                    64/6/7941: تاریخ دریافت

 چکیده
مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خیود را بیا انجیام اعمیال     ، در فرایند پولشویی

هیای بیزرگ   همی  امیر سیبب وارد شیدن ییربه     و کنند میتبدیل آمیز به ثروتی مشروع  خدعه
های تبهکارانه مالی و تجیارتی   قواعد پولشویی با دیلر روش ،در واقع. شود اقتصادی به کشور می

کشورها برای حف  و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خیود،   ،منظورهمی   به و دوش میتیفیق 
همی  امر سبب تشیکیل   و اندقوانی  را در جهت مبارزه با ای  نوع عمییات مجرمانه ویع نموده

در اییران نییز قیانون    . المیییی شیده اسیت    ارچو  بی هدر چ( FATF)گروه کاری اقدامات مالی 
خیاطر عیدم کارشناسیی الزم در میورد      هاما ب ،تصویب رسید به 7907مبارزه با پولشویی در سال 
معایب و نواقص مفاد قیانون  که  شود ای  است که مطرح می پرسشی. مفاد آن قابییت اجرا ندارد

عیدم   کیه  رسید نظیر میی   گرفتیه بیه   ای صیورت چیست؟ با تحقیقات کتابخانه مبارزه با پولشویی
و وصیی، « فرامییی »دم توجییه بییه وصیی، جامعیییت و مانعیییت قییانون مبییارزه بییا پولشییویی، عیی

نهیاد  »بودن ای  جرم، واگیذاری نظیارت بیر امیر مبیارزه بیا پولشیویی بیه ییک          « یافته سازمان»
جرم پولشویی بیا مجیازات   »، عدم تناسب «قوانی  مدنی و کیفری»، تعارض با دیلر «غیرقضایی

حوزه قضایی »در  بین  راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها و عدم پیش« مقرر
بیا  ای  امید وجیود دارد کیه   البته  .باشدمی ای  قانونازجمیه ایرادات مفاد « المیی  و مراجع بی 

گیری از قوانی  دیلر کشورها در حوزه مبیارزه بیا   از اساتید و متخصصی  و با بهره گرفت  کمک
قیانون  »نلارنیده در پاییان، بیا نلیاهی بیه      . های ای  قانون برطرل شیود  فرایند پولشویی، چالش

« خورشییدی  7949جیوگیری از پولشویی و عواید ناشیی از جیرایم کشیور افغانسیتان مصیو       
 .ارائه نموده است را وییثر در جهت اصالح مفاد قانون مبارزه با پولشؤراهکارهای م

 .یافته بالباطل، فرامیی، سازمان المال کلأ پولشویی، :واژگان کلیدی

                                                                                                                             
 .خوارزمی دانشلاهاستادیار دانشکده حقوق و عیوم سیاسی *

Sarsabze313@gmail.com 
 .(نویسنده مسؤول)کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشلاه خوارزمی**

dr.davoudabadi@gmail.com 
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 مقدمه

در ایی  نیوع عمیییات، پیول     . یافتیه اسیت   ساحل نجات جرایم سازمان ،عمییات پولشویی

بیا  ...(  قاچاق کاال، مواد مخدر، کالهبیرداری و )های مجرمانه غیرقانونی حاصل از فعالیت

عمیییات پولشیویی دارای   . شودعنوان پولی مشروع جیوه داده می مراحل قانونی بهگذر از 

گسیترش فسیاد و    ازجمییه های اقتصادی و اجتمیاعی اسیت   آثار منفی فراوانی در عرصه

. ارتشان در جامعه، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع مجرمی  و تضعی، بخش خصوصی

بیکیه اسیتمرار تخیفیات     سیازد  میی موجیه   تنها درآمیدهای غیرقیانونی را   ای  عمییات نه

کند که همی  امر سیبب بیرهم خیوردن موازنیه اقتصیادی      تبهکاران را بیشتر ترغیب می

تبعیات منفیی   . (99ص ،7906 جزایری،)شودکشور و غیط نشان دادن تراز مالی ساالنه می

اساا اصول عرفی و شیرعی،   جمهوری اسالمی ایران بر است که ای  پدیده موجب شده

خورشیدی  7907نامه مبارزه با پولشویی را برای مقابیه با ای  پدیده مذموم در سال یی آ

باشید کیه اییران بیرای     ای میی  ای  الیحه یکی از چهار الیحیه  ،در واقع. رساندبتصویب  به

ارائیه کیرده   ( FATF) جیوگیری از قرار گرفت  در فهرست سیاه گروه وییژه اقیدام میالی   

هیای  خیاطر جیامع نبیودن و نقیص     هزمان، ای  قانون کارایی خود را باما با گذشت . است

شود ای  اسیت کیه راهکارهیای    که مطرح می پرسشی. ه استفاحش در آن از دست داد

های فاحش در قوانی  مبارزه با پولشویی چیسیت؟ هرچنید   کاربردی در جهت رفع نقص

ون اظهارنظرهیایی  تیاکن « ماهییت جیرم پولشیویی   »ن و پژوهشلران درباره ابرخی محقق

ای بیه بررسیی تفصیییی     اسیت، هییچ مقالیه    لک  تا آنجا که نلارنده تتبع نموده  اند کرده

خص در بیاال و از دییدگاه فقهیی و حقیوقی    « شناسی قانون مبیارزه بیا پولشیویی   آسیب»

 7949مصیو    قانون جیوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جیرایم کشیور افغانسیتان   »

یه را از دو  مذکور، مسی  پرسشدر ای  مقاله جهت پاسخ به . است نسرداخته« خورشیدی

و راهکارهیای   هیا چیالش دیلیری،  ن مبارزه با پولشیویی و  قانو ماهیت فقهی، یکی منظر

 .دهیم قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می

 مفاهیم و کلیات. 9
از ورود به بحث نیازمنیدیم کیه ابتیدا بیا تعیاری، کییی آشینا شیویم و سیسس بیه            پیش

 .های اصیی بسردازیم عنوان
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 مفهوم پولشویی و عملیات مربوط به آن. 9-9

مشروعیت »منظور  باشد و بهمی« مجرمانه أمنش»عمییاتی دارای  7پولشویی یا تطهیر پول

 صیحرائیان، )شیود کار گرفته می ن بهاز سوی سودجویا« درآمدهای غیرقانونیبه بخشیدن 

یافته متخی،، میال   های سازمانمجرمان اقتصادی یا گروه ،عبارت دیلر هب .(06ص ،7907

حاصل از جرم را که از طریق کالهبردارى، رشوه، اخیاذی، قاچیاق کیاال و میواد مخیدر،      

( زنیان و کودکیان  )حیات وحش، عتیقه، خرید و فیروش اسییحه و حتیی قاچیاق انسیان      

نامشروع بیا درآمیدهای    یشدن درآمدهای آمیخته)اند با تغییر در ماهیتش دست آورده به

 سیییمی، )کنند به حوزه اقتصاد رسمی یک کشور تزریق می( های قانونیحاصل از فعالیت

 :است زیرشرح  های پولشویی سازمانی بهاما ویژگی .(60ص ،7906

 .شودنفر انجام می 9توسط بیش از  (7

 .است« مدت و مستمر دراز»عمییات ای   (6

 .دهدرخ می« المییی و میی سطح بی »ای  عمییات مجرمانه در  (9

 .(79ص ،7906 جزایری،)شودهای غیرقانونی صرل میعالیتدر ف درآمد حاصل از آن (9

هیای مجرمانیه در سیطح    بار بودن ای  نوع فعالییت  دهنده زیان های فوق نشان ویژگی

هیای کارآمید   خیاطر عیدم وجیود سیسیتم     های  عمییات مجرمانه بی . میی و فرامیی است

هیای مناسیب اقتصیادی و همچنیی  عیدم وجیود       رییزی اقتصادی و عیدم وجیود برنامیه   

 ،7906 هادیان،)باشد های مشکوک در سطح جامعه می برخوردهای قانونی قاطع با سرمایه

برخورد با ای  پدیده  دهایی مؤثر درصدها با اتخاذ برنامهدولت ،بر همی  اساا .(799ص

دولیت اییران نییز عیزم      .(764ص ،7906 محمودی،)سیاسی هستند شوم اقتصادی و بعضاً

و تمهیداتی را در جهت مقابیه با اصل پولشویی و آثیار مخیر  آن در    کردهخود را جزم 

 .قالب یک الیحه قانونی اتخاذ نموده است

زییر  شیرح   د بیه نی خورچشم می به« عمییات پولشویی»مراحیی که در  ،که در آخر ای 

 :هستند

 .آورند دست می هطریق جرایم ب را از« درآمدهای نامشروعی»یافته  های سازمانگروه (ال،
های واقعیی ییا   انتقال»یافته برای تطهیر درآمدهای کثی، اقدام به  های سازمانگروه(  

 .کننددر قالب معامالت خاص می« صوری

                                                                                                                             
1. Laundering. 
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ظیاهر مشیروع، امیوال     بیه  ددر قالب عقو« اقدام فریبکارانه»یافته با  های سازمانگروه (ج

دهند که ای  عمل سبب ایجاد زییان بیزرگ در   کثی، را ممیوک قانونی خود قرار می

 .(17ص ،7906 سییمی،)اقتصاد کالن کشور است

 المللی قانون پولشویی در اسناد بین. 9-2

( هاى مجرمانهحاصل از فعالیت)های غیرقانون  المییی در جهت مبارزه با پول جوامع بی 

 :دنباشمی زیرشرح  اسناد بهای  تری   اند که مهمدهسانتصویب ر اسنادی را به

بیر   عیالوه کیه  ها خواسیته شید   از دولت ،سندموجب ای   به: 7400کنوانسیون وی  ( ال،

گردان، تیدابیری را در جهیت مبیارزه بیا     مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان

ها و مؤسسات تعدیل قواعد رازداری در بانکهمچون ( پولشویی) درآمدهای نامشروع

 .(69ص ،7900 باقرزاده،)اقتصادی، اتخاذ نمایند

بیر مصیادره    عیالوه تیا   ها خواسیت از دولتای  کنوانسیون : 6888کنوانسیون پالرمو  ( 

صیل از  های فرامیی، درآمدهای مظنیون بیه عوایید حا   کردن درآمدهای جرم سازمان

 ،همچنیی  . آنهیا توقیی، نماینید    أجرم را نیز در صورت اثبات نشیدن سیالمت منشی   

هیای مشیکوک بیه نهادهیای      سسات بانکی موظ، به گزارش دادن پیول ؤها و م بانک

 .(774ص ،7906 ابراهیم، و ناتری)امنیتی در جهت مبارزه با پولشویی هستند

 قانون پولشویی در حقوق ایران. 9-3

زه با پولشویی، تشیکیل ییک   ربرای مبا 6888 سازمان میل متحد در سالمجمع عمومی 

. را در دسیتور کیار خیود قیرار داد    « یافتیه  کنوانسیون مستقل مبارزه با جرایم سیازمان »

ای متشکل از نمایندگان بیش از یکصد کشور جهان در وی ، همی  منظور کمیته ویژه به

« Corruption» ا فسیاد را بیا عنیوان   نویس مبیارزه بی   ای پیشطی چهار نشست دو هفته

های مزبور، نمایندگان جمهوری اسالمی ایران نیز شیرکت   در نشست. تصویب رساندند به

شد مقرر گردید  برگزار( ایتالیا)در پالرمو  6888که در دسامبر  ها نشستدر ای  . داشتند

دولت و بیا   791 با امضاى« یافته فرامی  جنایت سازمان»عنوان یک  به« تطهیر پول»که 

در قانون اییران نییز تطهییر پیول      .(96ص ،7900 باقرزاده،)دولت مطرح گردد 60 تصویب

ییک جیرم بیدون    »عنوان جرم شناخته نشده است؛ زیرا در مییان جامعیه حقوقیدانان     به

باشید؛ چراکیه   اما ای  دلیل صحیح نمی. (96ص ،7906 سییمی،)شودشناخته می« قربانی

های مجرمانیه اسیت و   یعنی فعالیت أای ثانوی از یک جرم منشعمییات پولشویی عاریه
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ی در ئعنوان یک معضل نامر که بهاست فقط تنها ناآگاهی از ماهیت پولشویی سبب شده 

لذا دولتمردان ایران الیحیه مبیارزه بیا پولشیوی  را در تیاریخ       .جامعه ایرانی معرفی شود

 تیاریخ و سیرانجام در   7مودنید به مجیس شورای اسالمی تقیدیم ن  خورشیدی 7/1/7907

یید شورای نلهبان رسید که در سطور آتیی  أتصویب مجیس اسالمی و ت به 71/77/7907

  از حقوقدانان اعتقاد دارنید کیه    ای هرچند عده. آن سخ  خواهد رفتدر مورد تفصیل  به

 و نیاتری )دارد  پولشویی  با  مبارزه  و کافی را درخصوص  الزم  اساسی قابییت  قانون 94 اصل 

 :زیرا ؛باشداما ای  اعتقاد حقوقدانان صحیح نمی (90ص ،7906 ابراهیم،

  غیرقانونی  دست آمده از مجاری هب  استرداد اموال  را ناظر به  فقط دولت اصل فوقاوالً، 

اقتصیاد    کشور را بیه   اقتصاد قانونی  باشد که پولشویی عمییاتی می  که درحالی ،کرده است

بیه    غیرقیانونی   و منابع  ورود وجوهاز   جیوگیری، دلیل  همی  به. کنددیل میتب  غیرقانونی

  و گیزارش   شناسیایی   داشت  مواد قانونی مناسیب در جهیت    کشور مستیزم  مالی  سیستم

 .است  مشکوک  عمییات

یافته پییدا   ارتباط مستقیمی با جرایم سازمان های اخیرفرایند پولشویی در سالثانیاً، 

که در قالیب ییک   است گردد و چه بهتر محسو  نمی  ساده  است و دیلر یک جرمکرده 

یافتیه، بیه    قانون جامع با ابعاد ماهوی و شکیی مناسب در جهت مبارزه با جرایم سیازمان 

 .مویوع پولشویی پرداخته شود

هیای مطییو  در   جمهوری اسالمی ایران بیا تصیویب سیاسیت    که ذکر استه الزم ب

که با کنترل  ها را موظ، نموده استبانک، 7910 در سال «اقتصادی  دهی سامان»جهت 

داخیل کشیور     هیای کثیی، بیه    میانع ورود پیول   ،کشیور   از خارج  صادره  ارزی  های حواله

 .(69ص ،7906 جزایری،)شوند

 انگاری پولشویی مبانی فقهی و حقوقی جرم .2

بایید براسیاا   را پولشیویی  رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نسبت به پدیده 

است، ( مدنی یا کیفری)استنتاج از فقه امامیه و نظام حقوقی حاصل اصول و قواعدی که 

 .ارزیابی کرد 

                                                                                                                             
شیرط الحیاق اییران بیه سیازمان       پیشخاطر ای  بود که  هدلیل ارائه ای  الیحه از سوی دولت هشتم به مجیس ب. 7

 .باشدمی« قانون مبارزه با پولشویی»تجارت جهانی داشت  
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 انگاری پولشویی مبانی فقهی جرم .2-9

( 94ص ،7948 کاتوزیان،)اساا قواعد فقه امامیه، مالکیت اشخاص در اسالم محترم است بر

( 661ص ،7946 دامیاد،  محقق)7«مسیطون عیی اموالهم و انفسهمالناا »اساا نصوص  و بر

احترام اموال مشروع مسیمانان در مذاهب اسیالمی همچیون    6،«دمه ةماله كحرم ةحرم»و 

قاعیده  »اسیاا   بیر  ،همچنی . (679ص ،7946 داماد، محقق)ا محترم استهنفوا و دمان آن

باید افراد را مالک اشیایی کیه در اختییار    (99ص ،7948 داماد، محقق)«اصل برائت»و  9«ید

ذکیر  ه الزم بی  .(79ص ،7946 دامیاد،  محقیق )که خالل آن ثابت گیردد  دارند دانست ملر ای 

هیای الزم وجیود دارد و   حساسییت « تحصیل اموال أمنش»در فقه امامیه در مورد  که است

شیده  پولشیویی تطهیر تی با انجام مراحیل  د حندست آی هاموال کثیفی از موارد غیرشرعی ب

انلیاری   امیا مبیانی فقهیی جیرم    . نامشروع است هاآن ةکه سرچشمد شد؛ چرانقیمداد نخواه

 .است زیرشرح  پولشویی به

 آیات قرآن کریم .2-9-9

 برگرفته از است که« اکل مال به باطل»ی قاعده یانلاری پولشو تری  ادله فقهی جرم مهم

نَکُم بِالباطِیلِ و تُیدلوا   بَیی  والَکُممکُیوا أتَأو ال» :فرماید میباشد که  می 9سوره بقره 700 آیه

امیوال یکیدیلر را   ) «ونَاإلثمِ و أنیتُم تَعلیَمی  ااِ ب  أموالِ النّمِ اًل  الحُکّامِ لِتَأکُیوا فَریقا إبِه

                                                                                                                             
اسیت  دسیت آورده   بر سیطه تام انسان به اموال خویش که به تالش و کوشیش بیه   ،سیره عقال همواره در زندگی .7

کیه  اسیت  روایتی نقیل شیده   ( ص)اکرم  از پیامبر. داللت دارد و شرع مقدا نیز ای  قاعده را تنفیذ نموده است

همچنی  در روایت ابی بصییر از   .(616ص ،6ج ق،7989 مجیسی،)«ان الناا مسیطون عیی اموالهم»: ندا هفرمود

 حرالعیامیی، )«ان لصیاحب المیال ان یعمیل بمالیه ماشیان میادام حییا       »: اند آمده است که فرموده( ع)امام صادق 

 .(907ص ،79ج ق،7977

ُحرَمةُة مالهةهه َكُحرَمةةه    : اههل عییه و آله اههل صیی قال رسول»: آمده است( ع)ق ابی بصیر از امام صادق در روایت موث .6

در واقع قاعده احترام، هر انسانی را از تصرل در مال دیلیران بیدون اذن    .(670ص ،6ج ق،7979 کیینی،)«َدمههه

 .(47ص ،9ج ق،7971 خویی، موسوی)داردبازمی

تواند هرگونیه  انسان هرچه در اختیار دارد می ،عبارت دیلر هب. استیال است« قاعده ید»مراد از ظاهر آن است که  .9

بنیابرای  هرگیاه در    .(780ص ،7ج ق،7979 بجنوردی، موسوی)تصرل عقالنی که بخواهد در آن مال انجام دهد

 .در آن تصرل داردکنیم که مال در میکیت کسی است که مالکیت مالی شک کردیم، طبق ای  قاعده حکم می

 .سوره توبه 99سوره نسان و آیه  777و  64، 6ازجمیه آیات د نکنداللت می رالبته آیات دیلری نیز بر همی  ام .9
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رشوت به حاکمان مدهید تیا بیدان سیبب امیوال گروهیی       ناشایست مخورید و آن را به به

 .(دانید بخورید و شما خود میناحق  دیلر را به

، «أکیل » اتکیمباشد  میو مورد توجه محل بحث آنچه که بیشتر در آیه شریفه فوق 

 .توییح آنها خواهیم پرداخت است که در ادامه به «باطل»و « مال»
 راغیب )باشید میی « خیوردن »معنیاى   و بیه  «أکیل یأکیل  »از ریشه  «أکل»واژه : أکل( ال،

. شده است در قرآن استعمال یک صد بار کیمه بیش از ای  .(67ص ق،7976 صفهانی،ا

تصیرل  »و « تمییک عیدوانی  »ذکر است که در آیات فوق ایی  واژه کناییه از   ه الزم ب

سیوره بقیره بییان    700 در تفسیر آییه  عالمه طباطبایی. ستا« ناحق اموال دیلران به

 منظییور از اکییل مطیییق تصییرفات اسییت و نییه معنییای لغییوی آن      » :نییدا کییرده

تری  نیاز انسان اسیت  مهم« خوردن» ،آری .(66ص ،6ج ،7914 ی،یطباطبا)«(وردنخ)

داللیت  « تصیرل و تمییک  »بیر   ،و هیچ خصوصیت  ندارد و بنابر مجیاز در اسیتعمال  

 .کند می
مییال باشییند « ارزش مبییادالتی»اشیییایی کییه دارای  بییه در فقییه امامیییه  : مییال(  

شود کیه  چیزی گفته می حقوقی به در اصطالح»و ( 777ص ،7901 انصاری،)گویند می

مبادلییه را داشییته  بتوانیید مییورد داد و سییتد قییرار گیییرد و از نظییر اقتصییادی ارزش 

زندگ  اسیت و اگیر درسیت از آن اسیتفاده     « قوام»مال  .(67ص ،7910 امامی،)«باشد

بیرای  )گردد و اگیر ناصیحیح و غیرمشیروع    شود منشأ خیر و سعادت براى انسان م 

کار گرفته شیود موجیب    به...(  افراد، معامالت غررى، ریا، رشوه و پایمال کردن حقوق

 .هالکت مردم و نابودى جامعه اسالم  خواهد بود

 :هستندبندی کیی  در فقه و حقوق دارای دو تقسیم« اموال»

بنیدی   بعد قانون مدنی در یک تقسیم 77مفاد مواد به که اموال با استناد  نخست آن

 .(616ص ،7948 کاتوزیان،)7دنشوتقسیم می« غیرمنقولاموال منقول و »کیی به 

میالی   ،عیی  ( 7 :دنی گرد ل به عی  و منفعت تقسییم میی  بندی دوم اموا در تقسیم

                                                                                                                             
اشیائی که نقل آن از محیی به محل دیلر ممک  باشد بدون اینکه به خیود ییا محیل آن    » :م.ق 74 مادهمطابق  .7

مال غیرمنقول آن است کیه از محییی بیه محیل     »: ای  قانون 76 مادهموجب  و به «آید منقول است خرابی وارد

نحوی کیه نقیل آن مسیتیزم     واسطه عمل انسان به دیلر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به

 .«خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود
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ایی  میال خیود    . اسیت ی بوده و با حواا ظاهر قابل درک که دارای وجود ماداست 

محقق )است« موجود و مشخّص در خارج»ی کاال: شخصی( ال،: دارای دو قسم است

کاالی در خارج مشخص نیست بیکیه براسیاا   : کیی(   .(04ص ،1ج ق،7979 کرکی،

 ،69ج ق،7989 نجفییی،)انطبییاق دارد« اعتبیار بییر افییراد معیییی  موجیییود در خیییارج »

چنید  بیر  ای  مال نیز . باشد که به کاال وابسته میاست ای  فایده: منفعت( 6 .(666ص

، رود آمیده و سیسس از بیی  میی    دسیت   هتیدریر بی   ای که بهنخست، فایده :قسم است

دسیت آمیده و    به« عی »تدریر از  ای که به دوم، فایده. برداری از مسک  همچون بهره

 ،6ج ق،7976 ییزدی،  طباطبیایی )هیای درخیت   ماننید مییوه   ،شیود سسس متیراکم میی  

 .(68ص ،7ج ،7979 خمینی، موسوی)سوم، کارهای تولیدی یا خدماتی .(699ص

محتیوا و هیدر    پیو  و بی   »معنیاى   و به« بطل»در لغت از ریشه « باطل»کیمه : باطل (ج

« باطیل »همچنی  در فیسفه اسیالم    .(996 ص ،7 ج ق،7978 منظور، اب )است «شدن

در  طبرسی .(90ص ،7ج ق،7986 ینا،س اب )باشدمی( معنای وجود به)« حق»در مقابل 

آیه عمومیت دارد و همه کارهای باطل » :سوره بقره بیان کرده است 700تفسیر آیه 

کیه از رواییات اسیتنباط     ...( الت غیرری، سیوگند بیه دروغ و   امقمار، ربا، رشوه، معی )

در   یعالمیه طباطبیا   ،همچنی  .(66ص ،6ج تا،بی طبرسی،)«گیردمی شود را دربر می

 دربرآیه عمومیت دارد و همه تصرفات غیرشرعی را »: نویسدالذکر م  تفسیر آیه فوق

از جهیت بییان مصیادیق    ...(  ربیا و معیامالت غیرری و   )ذکر قمیار و امثیال   . گیردم 

 :بییان نمیوده اسیت    فخیر رازى در آخیر نییز    .(66ص ،6ج ،7914 ی،یطباطبیا )«هست

 ،7ق، ج7978 رازی، فخیر )«باشید تمامی تصرفات ممنوع، داخل در معناى باطل میی »

 .(60ص
حصر به میوارد خیاص نیسیت بیکیه دارای     من« باطل»کیمه  ،با توجه به تعری، فوق

هیاى نامشیروع جیایز نیسیت      تنها تحصیل درآمد و اموال از راه نه. است« مفهوم عام »

در « باطیل »زیرا کیمه  ؛نیز ناصوا  است« مسیرهاى حرام و ناپسند»بیکه صرل آن در 

 آید و ای  دلییل حسا  م  به« باطل»باشد و هرچه غیرحق بود می« حق»مقابل کیمه 

تولیید  )هیا  از نظر اسالم، تصرل در دارایی. باشدمی« باطل»براساا گستردگ  معناى 

 .باید براساا عدالت صورت گیرد و هرچه غیر از آن باشد حرام است( یا توزیع
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 (ع)روایات معصومین  .2-9-2

بییان   ایشیان . اسیت  (ع) امام عییانلاری پولشویی، سیره حکومتی  یکی دیلر از مبانی جرم

مییل خیودش    به عثمانالمال که  امالک بیت)را بیابم  امالک خدا قسم اگر آن به»: اند کرده

شیده باشید ییا بیا      گرچیه مهرییه زنیان   اگردانم؛ مسیمی  برم  به( به دیلران بخشیده بود

او را در  کیه عیدالت   کسی  و  اسیت  زیرا گشایش امور بیا عیدالت   ؛باشند کنیزها خریده آن

 7.(76 خطبه، البالغه نهر)«کند یقه بیشترى براى او ایجاد م مضیقه اندازد ظیم و ستم مض

های اسالمی موظ، هستند که اموال نامشروع آری، براساا ای  سخ  گرانبها، دولت

نماینید و بیه   « آوریجمیع »را اسیت  دست آمده  هکه از کارهای غیرشرعی و غیرقانونی ب

حیرام و  »زییرا   ؛هرچند در قالب عقود اسالمی قرار گیرد ،شود« بازگردانده»صاحبان آن 

 .هستند« باطل

                                                                                                                             
هاى ای  کالم، تصیمیم قیاطع خیود را بیراى     جمیه در نخستی ( السالمعییه) امام»: در تفسیر ای  خطبه آمده است .7

تا آنجا که اگیر ایی  امیوال را در مصیارل      ،داردالمال گرفته شده است بیان م  بازگرداندن اموال  که به ظیم از بیت

المیال برگیردد تیا     حساا و خاص  که مربوط به زندگ  خانوادگ  افراد است صرل شده باشد، باز هم باید به بییت 

سیسس در ذییل ایی     ! عمل شده قانون اسالم نبوده و اللو و سرمشق  براى آینیدگان نلیردد   ند آنچه قبالًمردم بدان

کیه ماییه    ای  مصداق روشی  عیدالت اسیت   : فرمایدسازد و م سخ ، ای  تصیم قاطع را با منطق و دلیل همراه م 

به کسان  که دستهایشان به ایی   سرانجام . هاستشکوفای  جامعه و ریایت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه

نفیع   دهد که ایی  کیار بیه   به زیان آنهاست اندرز م ( السالمعییه) کنند ای  تصمیم اماماموال آلوده است و تصوّر م 

چراکیه عیدالت امیوال حیالل او را بیه او       ؛تر استزیرا اگر کس  عدالت بر او تنگ باشد ظیم تنگ ؛باشدخود آنها م 

گیرد ول  اگر ت  به عدالت ندهند و رسم ظییم و جیور را زنیده کننید، تمیام      ال نامشروعش را م دهد و تنها اموم 

سیود   درست است که ظیم ممک  است در کوتیاه میدّت بیه   ! افتد؛ هم حاللشان و هم حرامشانخطر م  اموالشان به

ونه ظالمان سرانجام گرفتار شک در دراز مدت چنی  نخواهد بود و تاریخ نشان داده است که چلظالم باشد، ول  ب 

شوند که خود ساخته و پرداخته بودند؛ حتّ  نزدیکتری  دوستان و بسیتلان آنهیا بیه    اى م هاى ظالمانههمان قانون

مورّخ و )« کیب »که به گفته  قابل توجه ای . زنندکنند و در فرصت مناسب از پشت به آنها خنجر م آنها خیانت م 

را هیای   بعد از ایراد ای  خطبه دستور داد تمام سالح( السالمعییه)، عی  «الحدید اب  اب »، طبق نقل (مفسّر معرول

المیال   که در خانه عثمان براى تهاجم بر مسیمی  گردآورى شده بود از آنجا بیرون آورند و همچنی  سایر اموال بیت

نشوند و نیز فرمیان داد تمیام   ( ده بودکه از طریق مشروع حاصل ش)متعرّض اموال شخص  او : را، ول  دستور فرمود

ایی  سیخ  بیه    . المیال بازگردانیده شیود    عنوان جایزه و بدون استحقاق به افراد داده بود به بیت اموال  که عثمان به

زییرا   ؛بالفاصیه به معاویه نوشت هرکارى از دسیتت سیاخته اسیت انجیام ده     و عمروب  عاص در سرزمی  شام رسید

گونه که پوست شاخه درختان را  تو را از تمام اموالت بیرون کشیده است همان( ق ای  فرمانمطاب)« ابوطالب»فرزند 

 .(661ص ،7ج ،7916 شیرازی، مکارم)«!کنندبراى ساخت  عصا برم 
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 قواعد فقهی  .2-9-3

 «الضرر و الضرار»قاعده  .2-9-3-9

یک  از قواعد معرول فقه  که در مباحث مختی، فقهی و حقوقی کیاربرد فراوانیی دارد   

ای  قاعده از روایتی که از  .(797ص ،7946 داماد، محقق)باشد م « الیرر و الیرار»قاعده 

 کیینی،)وارد شده، اخذ شده است جندب بنة سمردرخصوص داستان ( ص)پیامبر مکرم 

نییز   "االسالم فی"در بعضی از اسناد جمیه »ذکر است که ه الزم ب .(646ص ،6ج ق،7979

رواییت  ای  خصوص اعتبار در (ره)امام خمینی  .(796ص ،7946 داماد، محقق)«آمده است

و  طوسی  ، کیینی  )روایت فوق با سندهای مختی، از سوی مشایخ ثالثه »: اند کردهبیان 

هایی وجیود دارد ولی  ییررى بیه     اگرچه در مت  روایت اختالل. نقل شده است( صدوق

 خمینی ،  موسیوی )«ها صورى هستند و نیه جیوهرى   زیرا ای  اختالل ؛زنداصل بحث نم 

 .(09ص ،9ج ،7906
 محقیق : ک.ر)انید نظریات گوناگون  را مطرح نموده« الیررقاعده »فقها در مورد مفاد 

 فاییل )(غیرمتیدارک )شیده   نف  یرر جبران: که عبارتند از (796-794صص ،7948 داماد،

صییورت حکییم مولییوى   نهیی  از وارد کییردن یییرر بییه ، (749-749صصیی تییا،بییی تییون ،

یلرى نه  از وارد کردن یرر به د، (696-699صص ،9ج ،7906 خمین ، موسوی)حکومت 

وسیییه نفی  موییوع     نف  حکم یررى بیه ، (67ص تا،بی اصفهانی، شریعت)صورت مطیق به

 انصیاری، )نف  حکم یررى در اسالمو  (907ص ،7948 خراسانی، آخوند)(الحق قول) یررى

 .(916-919صص ،7901
در اسیالم  « ییرر » کیه  آید به ای  قرار است دست می های که از نظرات مذکور بنکته

خواه کسی بر خود یرر برساند، خواه به دیلری و خواه بیه   ،مشروعیت نداردوجه  هیچ به

نیوع   کچون ی« ییعمییات پولشو»بر همی  اساا،  .(768ص ،7946 داماد، محقق)جامعه

کند، وظیفه است که بالتبع ای  یرر بر افراد جامعه سرایت می« یرر بر جامعه اسالمی»

جیرم در  »عنیوان   مبیارزه کنید و بیه   « یی، عمییات کث»حکومت اسالمی است که با ای  

 .معرفی گردد« جامعه

 حفظ نظام و  مصالح عمومی .2-9-3-2

کیه وییع اشیخاص و منیافع آنهیا را در جامعیه       است  ویع قوانی  در کشور نه فقط ای 

 ،7948 کاتوزییان، )تیأمی  مصیالح عمیومی اسیت     بیکه هدل مهم ای  قواعید  ،تعیی  کند

 کاتوزییان، )توانند برخالل آن با یکدیلر توافق کننید  نمیهمی  جهت اشخاص  به .(96ص
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در جامعه باعث بیرهم خیوردن بسییاری از    « تطهیر پول» ،عبارت دیلر هب .(69ص ،7948

شیود کیه منجیر بیه      همی  امر سبب منازعاتی در جامعه می وروابط حقوقی فرد و افراد 

اسیت و چیون   « تیزاحم »گردد و با مصالح جامعیه در   اختالل در نظم عمومی جامعه می

بیرای   ،«باشید  حف  نظام و مصیالح مسییمی  فیسیفه تشیکیل حکومیت اسیالمی میی       »

نییز در   (ره)امام خمینیی  . جیوگیری از هرگونه اختالل باید حکم به عدم مشروعیت داد

کید است و اختالل در امور أحف  نظام از واجبات مورد ت»اند که  بیان نمودهای  خصوص 

 .(977ص ،6ج ،7979 خمینی، موسوی)«شدبا مسیمی  مبغوض می

 انگاری پولشویی مبانی حقوقی جرم .2-2

  شیناخته   مجیرم   از نظیر قیانون    کیس  و هییچ   اسیت   ، برائیت  اصل»اساا قوانی  اولیه  بر

الزم  .(قانون اساسیی  91 اصل)«ددگر  ثابت  صالح  او در دادگاه  جرم  که ملر ای  ،شود نمی

در ای  اصل قانون اساسی، یک اصیل بییان شیده اسیت؛     « برائت»ذکر است که کیمه ه ب

 هیای آن یکی از ویژگی و های اصل بودن آن مدنظر قرار گیردچراکه همواره باید ویژگی

که در غییر  ( 4ص ،7946 داماد، محقق)دلییی برخالل آن وجود نداشته باشد ای  است که

نخواهید  « اصل برائیت »اعمال دیلر جایی برای ( حتی در صورت عیم قایی)ای  صورت 

 أهای مراقبتی کشور به منشکه دولت یا سازمان با توجه به ای  توییحات، درصورتی. بود

صاحب درآمد باید برای اثبات مشروع بودن ( با دلیل و اسناد معتبر) پولی مشکوک شوند

طابق مفهوم تواند به ای  اصل استناد کند؛ چراکه مآن، ادله قانونی ارائه دهد و نمی أمنش

امیا   7.تحصیل اموال بایید مشیروعیت داشیته باشید     أقانون اساسی، منش 91موافق اصل 

 زییر شیرح   در قوانی  ایران وجود دارد که به« انلاری پولشویی جرم»مبانی حقوقی درباره 

 .باشد می

 قانون اساسی  .2-2-9

تفصییل بیه آن    به وشود انلاری پولشویی دیده می در قانون اساسی مبانی قاطعی در جرم

موجیب   بهقانون اساسی است که  94تری  اصل در ای  زمینه اصل  مهم. اشاره شده است

، قمیار،   ، سیرقت  ، اخیتالا  ، رشیوه  از ربا، غصیب   ناشی  هایاست ثروت  موظ،  دولت»آن 

                                                                                                                             
 .«کند می  معی   را قانون  یوابط آن.  است  باشد محترم  مشروع  از راه  که  شخصی  مالکیت»: ا.ق 91اصل  .7
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  ، فیروش  دولتیی   هیا و معیامالت  کیاری  از مقاطعیه   اسیتفاده ، سیون  از موقوفات  استفاده    سون

را   فسیاد و سیایر میوارد غیرمشیروع      امیاک    ، دایر کردن اصیی  و مباحات  موات  های زمی 

  حکم ای . بدهد  المال بیت  او به  نبودن  معیوم  رد کند و در صورت  حق  صاحب  و به  گرفته

البته استرداد امیوال   .«اجرا شود  دولت  وسییه به  شرعی  و ثبوت  و تحقیق  باید با رسیدگی

با توجه به اثبات مویوع در مراجع صالح قضایی صیورت  ( نامشروع) مذکور یهاو دارایی

  و کار مشیروع   کسب  حاصل  مالک  هرکس» ،قانون اساسی 97زیرا مطابق اصل  ؛گیردمی

  و کیار خیود امکیان     کسب  به  نسبت  مالکیت  عنوان  تواند به نمی  کس و هیچ  است  خویش

قیانون اساسیی    796که از مفیاد اصیل    در آخر ای . «کند  سیب  ریو کار را از دیل  کسب

ادعای دشمنان  که شودگونه استناج میای  7(ولی  در معامالت دولتیؤمنع مداخیه مس)

ناشیی از عیدم    ،که جمهوری اسالمی ایران فاقد قانونی منع پولشیویی اسیت   مبنی بر ای 

 .باشدشناخت کافی از اصولی نظام حقوقی ایران می

 قانون مدنی  .2-2-2

« مشیروعیت جهیت معامییه   »قانون مدنی یکی از شیروط اساسیی صیحت معیامالت      در

که در صورت فقدان یا عدم مشروعیت، معامیه باطل ( قانون مدنی 748ماده  9بند )است

هرگیاه  »  :مقیرر شیده اسیت   نیز ( 79/0/7918اصالحی )قانون مدنی  670در ماده . است

. «انجام شده آن معامیه باطل اسیت طور صوری  بهمعیوم شود معامیه با قصد فرار از دی  

قمار و گروبندی »: آمده است( 79/0/7918اصالحی )قانون ای    769همچنی  در ماده 

همی  حکم در مورد کییه تعهداتی کیه  . باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود

توجه به سه ماده قیانونی   بابنابرای ، . «ستا ولید شده باشد جاریاز معامالت نامشروع ت

 .های قانونی، باطل استی ولو در پوششیفوق، عمییات پولشو

 قانون مجازات اسالمی .2-2-3

هرکس با عیم و » ،7916مصو   قانون مجازات اسالمیکتا  پنجم  776اساا ماده  بر

دست آمیده   نکه مال در نتیجه ارتکا  سرقت بهای  آور به   اطمینانئاطالع یا با وجود قرا

یا مورد معامیه قرار دهد بیه   نمایداز انحان تحصیل یا مخفی یا قبول  نحوی  است آن را به

                                                                                                                             
از  بعدو  قبلدارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان »: ا.ق 796اصل  .7

 .«افزایش نیافته باشد ،خالل حقبر شود که توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می ،خدمت
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 .خواهد شد  یربه شالق محکوم( 19)حبس از شش ماه تا سه سال و تا  

حیداکثر  معامیه اموال مسروقه را حرفه خیود قیرار داده باشید بیه      متهم که درصورتی

 .«گردد مجازات در ای  ماده محکوم می

انید  داشته« آگاهی یا عیم»که از نامشروع بودن اموال را افرادی بنابرای ، ماده مذکور 

 .مجرم شناخته است

 سایر قوانین .2-2-9

 :که عبارتند از انلاری پولشویی اشاره شده است بر جرم در قوانی  تصویب شده دیلر نیز

مجمع  7971مجازات مرتکبان ارتشان و اختالا و کالهبرداری مصو  قانون تشدید ( 7

 .تشخیص مصیحت نظام

 .7974گران در نظام اقتصادی کشور مصو   قانون مجازات اخالل( 6

ایی  قیانون    60 ماده موجب به: 7917مبارزه با مواد مخدر مصو  اصالح قانون قانون ( 9

هیای صینعتی    گیردان  روان مخیدر ییا   کییه اموالی که از راه قاچیاق میواد  » :آمده است

ی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فیراری موییوع ایی  قیانون در صیورت      یغیردارو

قیانون اساسیی     69ط و مشمول اصیل نفع دولت یب وجود ادله کافی برای مصادره، به

 .باشدخصوص اموال دولتی نمیدر

ه در درگییری مسییحانه از قاچاقچییان میواد مخیدر ییا       ای کوسایل نقییه -تبصره

نفیع سیازمان    آیید دادگیاه آن را بیه   دسیت میی   ی بیه یهای صنعتی غیردارو گردان روان

 .«کندکننده یبط می عمل

ای که حامل مواد ط نقییهیوسا»: آمده است الذکر قانون فوق 98همچنی  در ماده 

نفع دولت ییبط و بیا    شوند بهخته میشنای یهای صنعتی غیردارو گردان روان یامخدر 

چنانچیه  . گییرد تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاش، قیرار میی  

حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک وسییه نقییه صیورت گرفتیه باشید وسیییه     

 .«... شودنقییه به مالک آن مسترد می
 .7946 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصو ( 9

 .7949 مصو  می  مالی تروریسمأقانون مبارزه با ت( 6

 جرم بازدارنده یا جرم تعزیری؟: ییانگاری پولشو جرم. 2-3

شود که مطرح می پرسش، ای  «انلاری پولشویی جرم»با توجه به مبانی فقهی و حقوقی 
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شیده  عنوان مجیازات تعزییری درنظیر گرفتیه      پولشویی در حقوق ایران به انلاری جرمآیا 

ای  بحیث، اعمیال تیدابیری همچیون شیمول       ةثمر 7عنوان مجازات بازدارنده؟ است یا به

در  .(66ص ،7907 اسیعدی، )اسیت « جیرم پولشیویی  »نسبت به  6احکام مرور زمان تعقیب

 :باید دو نظریه را مطرح نمود پاسخ

 9مجیازات بازدارنیده   را از بیا  « جیرم پولشیویی  »برخی حقوقدانان : نخستنظریه  (ال،

اساا قانون و نظیم عمیومی، درآمیدهای     زیرا بر ؛(96ص ،7906 محمودی،)انددانسته

«  عمییات پولشیویی »گردد؛ چون « استرداد»جرم باید به صاحبان آنها  أناشی از منش

 یشود و ایی  درآمیدها  های کثی، در عرصه اقتصاد میسبب به چرخه درآمدن پول

کار گرفته شیده کیه بیرخالل     رایم جدید بهدوباره برای ارتکا  ج (اصطالح قانونی هب)

اقتصاد کیالن کشیور    ،«عمییات پولشویی»با  ،عبارت دیلر هب. باشدمصالح اجتماع می

انلیاری   جیرم »کنید کیه   اقتضیا میی  « حف  نظم عمومی»ثبات شده که در نتیجه  بی

                                                                                                                             
شیده   تعریی، گونیه   مجازات تعزیری ای  7946قانون مجازات اسالمی مصو   70در ماده  که ذکر استه الزم ب .7

موجیب قیانون در میوارد ارتکیا       تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بیه »: است

نوع، مقدار، کیفیت اجران و مقررات مربیوط   .گردد محرمات شرعیی یا نق  مقررات حکومتی تعیی  و اعمال می

دادگاه در صدور حکم تعزییری، بیا   . شود ی  میموجب قانون تعی به تخفی،، تعییق، سقوط و سایر احکام تعزیر به

 :دهدرعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می

 انلیزه مرتکب و ویعیت ذهنی و روانی وی حی  ارتکا  جرم -ال،

 بار آن شیوه ارتکا  جرم، گستره نق  وظیفه و نتایر زیان - 

 اقدامات مرتکب پس از ارتکا  جرم -پ

 .«ویعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر ویسوابق و  -ت

  ها خارج شده طور کیی از شمار مجازات به 7946های بازدارنده در قانون مجازات اسالمی مصو   اما مجازات

 باشد که همیه میوارد را دربیر   مفهوم تعزیرات می نخاطر گسترده بود ههای بازدارنده ب دلیل حذل مجازات. است

هیای بازدارنیده    ها به پنر دسته حدود، قصاص، دییات، تعزییرات و مجیازات    گیرد و نیازی نیست که مجازاتمی

( مس یه مرور زمان)های تعزیری  های بازدارنده از مجازات البته برخی اوقات تفکیک مفهوم مجازات. تقسیم شوند

 .شود موجب بروز مشکالتی می

سسری شدن مدتی که پس از انقضای آن، اعالم شکایت، تعقیب و تحقیق و رسییدگی بیه   »مرور زمان عبارت از  .6

 .(977ص ،7947 شمس،)«باشدپذیر نمیدعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان

قوبتی است کیه از  دیب یا عأمجازات بازدارنده، ت»: داشت بیان می 7918قانون مجازات اسالمی مصو   71ماده  .9

منظور حف  نظم و مراعات مصیحت اجتماع در قبیال تخیی، از مقیررات و نظامیات حکیومتی       طرل حکومت به

لغو پروانه و محرومییت از حقیوق اجتمیاعی و     ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب ،گردد از قبیل حبستعیی  می

 .«ی  و مانند آناقامت در نقطه یا نقاط معی  و منع از اقامت در نقطه یا نقاط مع
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 .های بازدارنده قرار گیرددر قسمت مجازات« پولشویی

 7مجیازات تعزییری   برخی حقوقدانان جرم پولشویی را از با  (:الحق قول)نظریه دوم  ( 

 :زیرا ؛(07ص ،7906 سییمی،)انددانسته

اموالکم  االتأکیو»تصرل بر درآمدهای ناشی از افعال مجرمانه بنابر آیه شریفه اوالً، 

 .ی  شده استعیاسالم تعزیر برای افعال حرام ت باشد و درباطل و حرام می« بالباطل

که درآمد حاصل از جیرم، قابیییت تمییک و انتقیال را      مجرمان با عیم به ای ثانیاً، 

فرییب میأموران امنیتیی و اقتصیادی      دنبیال  بیه « های متقیبانیه راه»ندارد با توسل به 

( پولشیویی )ایی  نیوع عمیییات    . هستند تا درآمدهای نامشروع فوق را تمییک نماینید  

همچیون  )اصییی کالهبیرداری    مچراکیه مقیوّ   ؛سنخیت زییادی بیا کالهبیرداری دارد   

است که در متون فقهی مجازات تعزیری « احتیال و اقدامات مکر و فریب»( پولشویی

قیانون نحیوه    79ذکر است کیه براسیاا میاده    ه الزم ب. برای آن قرار داده شده است

هرگونه نقیل و  »، 7979جمهوری اسالمی ایران مصو  قانون اساسی  94اجرای اصل 

منظور فرار از مقررات ای  قانون پیس از   قانون اساسی به 94ع اصل انتقال اموال مویو

دهنیده بیه    گیرنیده در صیورت مطییع بیودن و انتقیال      اثبات باطل و بالاثر است انتقال

« حکیم کالهبیرداری  »تطهییر پیول، در    .«مجازات کالهبرداری محکیوم خواهید شید   

« فیریفت  دیلیران  »زیرا در کالهبیرداری میال نامشیروع پیس از      ؛شناخته شده است

که در مانح  فیه، مال نامشروع از قبل تحصیل شده و شخص  شود درحالیحاصل می

 .نبال تطهیر ای  درآمد کثی، در جهت تمیک و انتقال استد به

هییأت عمیومی دییوان عیالی      79/9/7909 - 711ی وحدت رویه شیماره  أرثالثاً، 

 ،های بازدارنده حکومت اسیت  م واجد مجازاتیجرا عوای» داشته است که بیان کشور

قانون مجازات اسالمی مصوّ  هزار و سیصد و هفتیاد، کیفرهیای    71مطابق ماده  زیرا

مذکور برای حف  نظم و مراعیات مصییحت اجتمیاعی در قبیال تخیّی، از مقیررات و       

قیانون آییی  دادرسیی     6 ماده 7اساا تبصره  گردد و بر نظامات حکومتی، اعمال می

تعزیرات شیرعی عبیارت   » 7910های عمومی و انقال  در امور کیفری مصو   دادگاه

                                                                                                                             
مقیدار   که نوع و دیب و یا عقوبتی استأتعزیر، ت»: داشت مقرر می 7918قانون مجازات اسالمی مصو   77ماده  .7

حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میزان شالق  نظره آن در شرع تعیی  نشده و ب

 .«بایستی از مقدار حد کمتر باشد
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است از مجازاتی که در شرع مقدا اسالم برای ارتکا  فعیل حیرام ییا تیرک واجیب      

و اصل حکیم پرداخیت و دریافیت     «... بدون تعیی  نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده

اند و در مواد مربوط به مویوع، در قیانون مجیازات    ان فرمودهرشوه را نیز شرع انور بی

قانون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشیان و اخیتالا و    9و ماده  7918اسالمی مصو  

مجمع تشخیص مصییحت نظیام اسیالمی، بیه ممنوعییت       7971کالهبرداری مصو  

عنوان،  ه هرطور کیی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، ب مستخدمی  دولتی، به

 «تعزییری »قانون اخیرالیذکر، نیوع مجیازات را     6و  6های  تصریح گردیده و در تبصره

های بازدارنده که از طیرل حکومیت تعریی،     اند، لذا رشوه از عداد مجازات اعالم نموده

حکم شرع دارای مجازات تعزیری بیوده و مشیمول مقیررات میاده      گردد خارج و به می

نظر  باشد و به های عمومی و انقال  در امور کیفری نمی دادگاه دادرسی  قانون آیی  719

ی که با حدّ ه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، دراکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعب

. «گیردد  تشخیص می ای  استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازی  قانونی

جرم تعزییری اسیت و مشیمول    یک « عمییات پولشویی»رسد که نظر می چنی  به لذا

 .گرددنمی« مرور زمان»

 9331 قانون مبارزه با پولشویی مصوب یهاکاستی. 3

نامیه اجراییی آن    ی یهمراه آ تبصره و به 1ماده و  76مشتمل بر مبارزه با پولشویی   قانون

در مفاد آن، از « های فاحش و ایرادات حقوقینقص»خاطر  هب( ماده 94فصل و  0شامل )

فرامییی  »ای  است که در آن بیه   ای  قانون صتری  نق مهم. کارآیی الزم برخوردار نیست

جیرم در دولیت   أ که اگر منش درصورتی ،هیچ توجهی نشده است« بودن جرم تطهیر پول

تطهییر پیول    ،طور که بییان شید   همان. گیرد دیلر واقع شود باید مشمول ای  قانون قرار 

هیا  های نامشروع ای  سیازمان سرمایه تاشود موجب می است که« اییافته جرم سازمان»

هیایی از  ماند که بر همی  اساا در بازارهای مالی قیانونی نفیوذ کیرده و بخیش    بمخفی 

همی  امر موجب تهدیدهای خطرناک . بازارهای داخیی را از طریق تطهیر کنترل نمایند

اگرچیه ایی  نقصیان    . گیردد میی « یالمییی  های مالی داخییی و بیی   سیستم»برای تمامی 

دییدگاه  »گیذار   اما شایسیته بیود قیانون    7گرددقانون مدنی مرتفع می 417وسییه ماده  هب

                                                                                                                             
دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانی  راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محییی خواهید   »: م.ق 417ماده  .7
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ویژگیی   انلیاری قیرار دهید و بیه     خود را فراتر از نلاه عرفی و احساسی در جرم« کیفری

توجیه   7(قیانون پولشیویی افغانسیتان    9میاده   0مطیابق بنید   ) ای  جرم« فرامیی بودن»

در ای  بخش تمیامی میواد قیانون مبیارزه بیا       که ذکر استه الزم ب. باشدبیشتری داشته 

ایی در جهیت بهبیود مفیاد    هگیرد و راهکار طور تفصییی مورد تحییل قرار می پولشویی به

قانون جیوگیری از پولشیویی و عوایید ناشیی از جیرایم کشیور افغانسیتان       »اساا  آن بر

 6.گرددارائه می« خورشیدی 7949مصو  

 ل بر صحت و اصالت معامالت تجاریاص. 3-9

... »تمامی معیامالت تجیاری صیحیح بیوده و      ،قانون مبارزه با پولشویی 7ماده  اساا بر

 م بیا ادعیای مالکییت شیود، دال بیر میکییت      أاستیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر تو

های زیرا گروه ؛جرم پولشویی ندارد بااما ای  ماده قانونی هیچ تناسبی  .(قاعده ید)«است

در قالیب معیامالت   « های واقعیی ییا صیوری   انتقال»یافته، درآمدهای کثی، را با  سازمان

 ،همچنیی  . آورند که اثبات ای  امر بسییاری سیخت اسیت   می میکیت خود در مشروع، به

 96و میاده   9قانون تجارت 6اساا ماده  درآمدها، باید بر أدرصورت مشکوک بودن منش

                                                                                                                             
 

شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهید  بود که در آنجا اقامه می

 .«بود

بیشتر از دو عضیو اسیت کیه بیه هیدل      گروه متشکل از دو یا : کار سازمان جنایت»: موجب ای  بند آمده است به .7

بیه ارتکیا  ییک جیرم ییا       قاًتفها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی مدارائی حصول مستقیم و غیرمستقیم وجوه،

 .«نمایندبیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می

عواید ناشیی  از وگیری قانون مبارزه با پولشویی باید در جهت بهبود روابط مالی کشور و جی که ذکر استه الزم ب .6

اهیدال ایی  قیانون    »: قانون جیوگیری از پولشویی کشور افغانسیتان آمیده اسیت    6در ماده . از جرم ویع گردد

سسات میالی و تشیبثات و   ؤمبارزه با استعمال م -6. حف  و بهبود سالمت نظام مالی افغانستان -7: ند ازا عبارت

تموییل  عواید ناشیی از جیرایم،   شویی و  ی  قانون، غرض پولا پنجمهای غیرمالی مشخص مندرج در ماده حرفه

 .«های کشتار جمعیتروریزم و گسترش سالح

قصد فیروش ییا اجیاره     نوع مال منقول به خرید یا تحصیل هر -7: معامالت تجارتی از قرار ذیل است»: ت.ق 6ماده  .9

نقل از راه خشکی یا آ  یا هوا به هرنحوی کیه  تصدی بحمل و  -6. نشده باشد آن شده یا که تصرفاتی در اعم از ای 

سیسیاتی  أو یا عامیی و همچنی  تصدی به هر نوع ت( کمیسیون)کاری  العمل حق قسم عمییات داللی یا هر -9. باشد

کیردن خدمیه ییا تهییه و رسیانیدن       شود از قبیل تسهیل معامالت میکی یا پیداکه برای انجام بعضی امور ایجاد می

 -6. که برای رفع حوائر شخصی نباشید  سیس و بکار انداخت  هر قسم کارخانه مشروط بر ای أت -9. میزومات و غیره

 -0. هر قسم عمیییات صیرافی و بیانکی    -1. های عمومیتصدی به هر قسم نمایشلاه -7. تصدی به عمییات حراجی
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شیک در وجیوه،   »گیذار   بسا بهتر بود کیه قیانون   چه. به مشروعیت دادحکم  7قانون مدنی

در  6(قانون مبارزه با پولشویی افغانسیتان  9مطابق ماده )را « دارائی و عوائد ناشی از جرم

از مجازات جیرم   ،وسییه فردی با ادعای میکیت کرد تا بدی تحقق جرم پولشویی بیان می

 .فرار نکند

 پولشوییرکن روانی جرم . 3-2

( قیوحقی  -قیی یحق)قانون مبارزه با پولشویی ناظر بر میرتکبی  جیرم پولشیویی     6ماده 

اطالع و »عنصر که اما شایسته بود . مرتکب ای  جرم شوند« و با عیم عامداً»که  باشد می

قیانون مبیارزه بیا پولشیویی      9مطیابق میاده   )« شک در دارائیی و عوائید ناشیی از جیرم    

 .گرفتصر روانی قرار میز جزن عننی( افغانستان

قصید برخاسیته از   )گذار ایران با بیان سه بند از ایی  میاده فقیط قصید صیریح      قانون

( عدم قصد از یک نتیجه)را درنظر گرفته است و در مورد قصد غیرصریح ( ارتکا  مجرم

مطیابق بنید   )« قصد غیرصریح»گذار به بسا شایسته بود که قانون چه. سکوت کرده است

ای در جهت پیشلیری از ای  جرم اشاره 9(قانون مبارزه با پولشویی افغانستان 9ماده  79

 .کردمی

ولیت ؤکه از مسی « کارکنان دولت و مس ولی  سیاسی»در ای  ماده قانونی  ،مچنی ه

. ندا دهند مورد توجه خاص قرار نلرفتهاستفاده نموده و ای  جرم را انجام میخویش سون

خیاطر   ایی  افیراد بیه   در میورد  « تشیدید مجیازات و مراقبیت   »کیه  شایسته بیود  بسا  چه

  (قیانون پولشیویی افغانسیتان    76مطابق میاده  )های خاصی که در اختیار دارند  موقعیت

                                                                                                                             
 

سیازی و   کشیتی  -78. و غیربحیری  عمییات بیمه بحری -4. که بی  تاجر یا غیرتاجر باشد ای  معامالت برواتی اعم از

 .«رانی داخیی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها خرید و فروش کشتی و کشتی

 .«عنوان مالکیت دلیل مالکیت است ملر اینکه خالل آن ثابت شود هتصرل ب»: م.ق 96ماده  .7

وجیوه و  میورد اینکیه   شخص در حاالت آتی با داشت  عیم، اطالع ییا شیک در   ( 7)»: ای  ماده بیان داشته است .6

 .«: ...شودشویی شناخته مید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پولیدارائی، عوا

صورت مستقیم  ارتکا  آن وجوه یا دارائی به ةاست که در نتیج جرمی: جرم اصیی»: موجب ای  بند آمده است به .9

 .«شده باشدیا غیرمستقیم حاصل 

مرجیع راپوردهنیده مکیی،    »: دارد بیان می« تدابیر مراقبتی برای اشخاص متبارز سیاسی»ای  ماده تحت عنوان . 9

است، عالوه بر اتخاذ تدابیر عام مراقبتی مندرج ای  قانون، در مورد اشخاص متبارز سیاسی تیدابیر ذییل را نییز    
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« شروع به جیرم تطهییر پیول   » مویوعای  ماده قانونی در  ،در آخر. شد درنظر گرفته می

ن مجیازات اسیالمی مصیو     قیانو  769که با استناد به ماده  یحال در ،مسکوت مانده است

 7.قابل مجازات خواهد بود« شروع به جرم پولشویی» 7946

 مصادیق رفتار مرتکبین پولشویی. 3-3

در سه بند ارائه « مصادیق رفتار مرتکبی  پولشویی» ،قانون مبارزه با پولشویی 6در ماده 

 :باشدمی زیرشرح  شده است که به

از لحاظ لغیوی  « تحصیل»کیمه : «... تحصیل، تمیک، نلهداری یا استفاده از عواید» (ال،

 ،7911 دهخیدا، )باشید  میی  «آوری کیردن  دسیت آوردن شیین ییا جمیع     بیه »معنای  به

و مال نامشروع  شده« مرتکب جرم پولشویی»کسی که  ،اساا ای  ماده بر (.760ص

« ارتکیا  جیرم  »کیه   یحیال در ،اسیت « دو مجازات»را تحصیل نموده است مستحقق 

ییک جیرم دارای دو    ،عبارت دیلر هب. باشدمی« تحصیل مال نامشروع»درواقع همان 

 797موجب میاده   لذا به. شودنمی« تعدد عنوان موجب تعدد معنون»عنوان است که 

« شد مجازاتا»مرتکب جرم پولشویی مستحق  ،7946قانون مجازات اسالمی مصو  

قیانون تشیدید مجیازات     6ط ایی  میاده قیانونی بیا میاده      همچنی  نحوه ارتبا 6.است

زییرا در هیر دو    ؛ای از ابهام اسیت در هاله 9ارتشان و کالهبرداری و مرتکبی  اختالا

برای تفاوت داشت  ای  دو میاده  « معیاری»آمده است که هیچ « تحصیل»ماده، واژه 

                                                                                                                             
 

 .«: ...اتخاذ و عمیی نماید

هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خیود آن را تیرک کنید بیه اتهیام      »: 7946صو  م ا.م.ق 769ماده  .7

شود لک  اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن  شروع به آن جرم، تعقیب نمی

 .«شود محکوم می

دارای عناوی  مجرمانه متعدد باشید،  م موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، یدر جرا»: 7946مصو   ا.م.ق 797ماده  .6

 .«شود مرتکب به مجازات اشد محکوم می

جهیت داشیت  شیرایط     نحوی از انحا امتیازاتی را کیه بیه اشیخاص خیاص بیه      هرکس به»: ک.ا.ا.م.م.ت.ق 6ماده  .9

شیود در معیرض    موافقت اصولی گفتیه میی   و آنچه عرفاً گردد نظیر جواز صادرات و واردات مخصوص تفوی  می

یوابطی توزییع   خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوناستفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبق

طور کیی مالی یا وجهی تحصیل کند کیه طرییق تحصییل آن فاقید مشیروعیت       نماید مرتکب تقیب شود و یا به

الوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقیدی  محسو  و ع قانونی بوده است مجرم

 .«... دست آمده محکوم خواهد معادل دو برابر مال به



 ... 9331شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آسیب 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

19 

در صورت یکی بودن معیار در هر دو ماده قیانونی،   ،همچنی . قانونی در دست نیست

ای در قوانی  مختی، نبود؛ زییرا موجیب   بدون هیچ یابطه« تکرار مفاهیم»نیازی به 

 .شودابهام در نحوه اجرای قانون در جامعه می

 ،7907 معیی ، )اسیت « مالیک شیدن  »معنیای  در لغت بیه « تمیک»همچنی  کیمه 

آمییده اسییت کییه هییر دو « تحصیییل» و« تمیییک»در اییی  بنیید دو کیمییه  .(7714ص

البتیه از  . گذار در کنار یکدیلر بییان کنید   هم هستند و نیاز نبود که قانون« مترادل»

مالیک  »معنیای   بیه « تمییک »کیمیه  ( 7 :شودمی استخراجگذار دو دیدگاه کالم قانون

 معنای به« تحصیل»و کیمه ( عقد/ایقاع) «های قانونیشدن مال نامشروع از طریق راه

عیام بیوده   « تحصییل »واژه ( 6 .است« دست آوردن مال نامشروع از طرق مختی، هب»

را شیامل  « وسیییه قیرارداد بییع    هآوری مال بی  جمع»خاص است و « تمیک»ولی واژه 

 .شود می

مفهیوم و  »رسید؛ زییرا هیر دو واژه از لحیاظ     نظیر میی   ای  دو دیدگاه بعید بیه اما 

است نیه  « االسمشرح»ای مختی، از با  از دیدگاه عرل یکسان و بیان معن« مصداق

در هیر دو واژه یکسیان   « ماهییت میال نامشیروع   »  یهمچنی . «تعری، حقیقی»یک 

 .باشد می

 ،7907 معی ،)است« نلاه داشت  و محافظت»معنای  در لغت به« نلهداری»کیمه 

آییا مرتکیب پولشیویی     ،عبیارت دیلیر   هب. ای  کیمه در ای  ماده ابهام دارد .(0964ص

مستحق دو نوع مجازات « های غیرقانونی عواید حاصل از فعالیت»درصورت نلهداری 

جرم نلهداری مال نامشیروع   ،؟ همچنی (ارتکا  جرم و نلهداری مال نامشروع)است

 شود؟از چه زمانی آغاز می

 ،معی )است« سود بردن از شین»معنای  در لغت به« استفاده از عواید» ،همچنی 

و معییوم   گیذار جیای تأمیل دارد   سیوی قیانون   از عبارتکه بیان ای   (766ص ،7907

« انلیاری پولشیویی  جیرم »گذار ای  کیمه را در عناصر بر چه مبنایی قانون نیست که

 .دارد« رابطه تبای »همچنی  ای  واژه با تعری، پولشویی  !قرار داده است

« صراحت و شفافیت»زمه یک قانون کارآمد، ال: «... تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی» ( 

« بیدون قرینیه و تردییدآمیز   »گذار از الفیاظ عیام   اما در ای  بند قانون. در بیان است

اییراد  . باشید می« تفسیر به رأی»که همی  امر سبب گشودن راه است استفاده کرده 

 وجیه تمیایز مییان تبیدیل، مبادلیه و انتقیال      ای  است که در ای  خصوص  هحومطر
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جیای   تغییر چیزی به»معنای  مصدر با  تفعیل و به« تبدیل»کیمه ! مشخص نیست

ایی   نییز  قیانون میدنی    649در ماده و  (7609ص ،7907 معیی ، )باشدمی« چیز دیلر

 7.کیمه بیان شده است

« چیزی عوض چیز دیلیر گیرفت   »معنای  مصدر با  مفاعیه و به« مبادله»کیمه 

طور التزامی به آن  هبنیز قانون مدنی  979 در ماده و (1764ص ،7907 معی ،)باشدمی

 6.اشاره شده است

 معیی ، )باشد می «جابجا کردن شین»معنای  مصدر با  انفعال و به« انتقال»کیمه 

 9.ای  کیمه بیان شده استنیز  قانون مدنی 646در ماده و ( 496ص ،7907

تعیوی  میال   »معنیای   در ایی  قیانون بیه   « تبدیل»اند که کیمه برخی بیان کرده

« مبادلیه »ولیی کیمیه    .(76ص ،7904 گرایییی، )«جانبیه اسیت   صورت ییک  هنامشروع ب

 سیاکی، )«باشید داد و ستد مال نامشیروع بیدون تغیییر در ماهییت آن میی     »معنای  به

افیت  جابجا کردن مال نامشورع بیدون دری »معنای  به« انتقال»و کیمه ( 97ص ،7900

؛ زییرا هیر سیه واژه    دارد  دیدگاه جیای تأمیل   ای .(91ص ،7900 ساکی،)«عوض است

 .مشترکند «مصادیق»هم هستند و در بسیاری از « مترادل»لحاظ مفهوم از

 بییان شیده  « کمک به مرتکیب » عبارتدر قسمت اخیر ای  بند،  ،که در آخر ای 

 چراکیه  ؛گیذار اسیت  که دارای ابهام بوده و نیازمند تأویل مناسب از سوی قانون است

همچنیی    !معنای مشارکت است ییا معاونیت   به« کمک به مرتکب» معیوم نیست که

قیانون مجیازات اسیالمی مصیو      کتا  پینجم   669با ماده  عبارتنحوه ارتباط ای  

                                                                                                                             
الحق تعیق نخواهد گرفیت ملیر اینکیه طیرفی       در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد»: م.ق 649ماده  .7

 .«شرط کرده باشند معامیه آن را صراحتاً

دهید بیه عیوض میال دیلرکیه از      موجب آن یکی از طرفی  مالی می همعاویه عقدی است که ب» :م.ق 979 ماده .6

 .«کند بدون مالحظه اینکه یکی از عویی  مبیع و دیلری ثم  باشداخذ می طرل دیلر

 :شودتبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می»: م.ق 646ماده  .9

شیود بیه سیببی از    جدیدی که قائم مقیام آن میی   د اصیی به تعهدوقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعه -7

 .شوداسبا  ترایی نمایند در ای  صورت متعهد نسبت به تعهد اصیی بری می

 .وقتی که شخص ثالث با ریایت متعهدله قبول کند که دی  متعهد را ادا نماید -6

 .«دالذمه متعهد را به کسی دیلر منتقل نمای وقتی که متعهدله مافی -9
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 .مشخص نیستآنها و وجه تمایز  7ای از ابهام استدر هاله 7916

پنهیان  »معنای  ل و بهفعاامصدر با  « نخفاا»کیمه : «کردن خفان یا پنهان یا کتمانا» -ج

مخفیی  »معنای  به« پنهان»کیمه  .(604ص ،7907 معی ،)است« یا مخفی کردن شین

« پنهیان کیردن  »معنیای   بیه « کتمیان کیردن  »و واژه ( 719ص ،7918 معی ،)«کردن

هم هستند و هیر سیه   « مترادل»لذا سه کیمه فوق  (.9067ص ،7907 معی ،)باشد می

 .داللت دارند« مصداق»بر یک 
« متیرادل »است کیه هیر دو    آمده« أمنبع و منش»همچنی  در ای  بند دو کیمه 

زییرا کیمیه    ؛بییان کنید  آنها را کنار یکدیلر  گذار درو نیاز نبود که قانون هستندهم 

 ،7907 معی ،)هستند «ریشه و سرچشمه»معنای  در لغت به« أمنش»و کیمه « منبع»

 (.0796ص
قیانون پولشیویی    9گیذار اییران مطیابق میاده     شایسته بود قیانون  ،که در آخر ای 

 ...»: کردگونه بیان می را ای « مصادیق رفتار مرتکبی  پولشویی» ،افغانستان

پنهان نمودن دارائی و تغییر منشان جرمی وجوه و دارائیی ییا مسیاعدت در فیرار      -7

هیای  در میورد داراییی  ] مظنون جرم اصیی از عواقب قانونی ناشی از ارتکا  جرم

 [.ول و غیرمنقولمنق

منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا  اقدام به -6

 .لکیت وجوه و دارائی یا سایر حقوقاانتقال حق م

 .تصرل یا استفاده از وجوه و دارائی ،اقدام به تحصیل -9

تشیویق،  اشتراک، داشت  ارتباط یا همدستی در ارتکیا  جیرم و اقیدام بیه آن و      -9

 و 6، 7)منیدرج اجیزان   دهی در زمینه ارتکا  هر یک از جرایم  هتسهیل یا مشور

 .«... ای  فقره( 9

 موضوع جرم پولشویی. 3-9

عواید حاصیل از  »اشاره دارد و « مویوع جرم پولشویی»قانون مبارزه پولشویی به  9ماده 

                                                                                                                             
هرکس از وقوع جرمی مطیع شده و برای خالصی »: 7916مصو   قانون مجازات اسالمیکتا  پنجم  669ماده  .7

ادله جرم را مخفی نماید یا  مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا 

 .«... سال حبس محکوم خواهد شد برای تبرئه مجرم ادله جعیی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه
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یک معنیای عیام   « عواید»که واژه  درصورتی، قیمداد کرده است« مال قیمرو» را در «جرم

هیا  های اقتصادی همچون اوراق قریه یا سهام شرکتاست که شامل اموال و دیلر مزیت

مال در اصیطالح  »اما . باشدمی... و دیلر حقوق همچون حق حبس و ( خصوصی/دولتی)

شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظیر اقتصیادی   حقوقی به چیزی گفته می

 ةدر ای  قانون دامن که رسدنظر می به .(67ص ،7910 امامی،)«له را داشته باشدارزش مباد

 ،در واقیع . ل میالی محیدود شیده اسیت و نیه مسیایل اقتصیادی       ئجرم پولشویی به مسیا 

گذار در قانون مبارزه با پولشویی تفکیکی بی  جرم میالی و اقتصیادی قائیل نشیده      قانون

کتیا  پینجم    776پولشویی با ماده با قانون مبارزه  9نحوه ارتباط ماده  ،همچنی . است

قیانون   776زییرا میاده    7؛ای از ابهام اسیت در هاله 7916مصو   قانون مجازات اسالمی

با ایی  میاده دارد، مشیخص     یکه چه وجه تمایز اما ای  ،اشاره به جرم مالی دارد یادشده

 .نیست

قیانون پولشیویی افغانسیتان     9میاده   6ن مطیابق بنید   گذار ایراشایسته بود که قانون

نیوع دارائیی    هیر : هیا  وجوه یا دارائیی »: کردگونه بیان می را ای « مویوع جرم پولشویی»

یا  و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، مشروع و غیرمشروع و اسنادمادی 

  منافع در چنی  وجیوه  که مالکیت یا داشتاست الکترونیکی و دیجیتیی  وسایل بشمول

های پولی، سیهام، اسیناد بهیادار،    شامل حوالهو طور نامقید ها را ثابت نموده که یا دارائی

، تکتانه، مفاد سهم یا سایر درآمیدها ییا   (آل کریدت رلی)اوراق قریه، برات یا اعتبارنامه 

 .«باشدها میارزش ناشی از چنی  وجوه یا سایر دارایی

از عوایید  « اطالع داشیت  »گاهی مویوع جرم پولشویی  که ذکر استه در آخر الزم ب

. گیذار ایی  موییوع را میدنظر قیرار نیداده اسیت       که قانون ،ناشی از جرم پولشویی است

از ماهییت واقعیی عوایید مجرمانیه اطیالع      ...( کارمند بانیک و  )اگر کسی  ،عبارت دیلر هب

مطابق ای  میاده مرتکیب    ،رش ندهدموران امنیتی گزاأداشته باشد و ای  مویوع را به م

                                                                                                                             
  ئهیرکس بیا عییم و اطیالع ییا بیا وجیود قیرا        »: 7916مصیو    قانون مجازات اسیالمی کتا  پنجم  776ماده  .7

از انحان تحصیل یا مخفی یا  نحوی  دست آمده است آن را به اینکه مال در نتیجه ارتکا  سرقت به  آور به اطمینان

 .خواهد شد  یربه شالق محکوم( 19)حبس از شش ماه تا سه سال و تا  دهد به یا مورد معامیه قرار  نمایدقبول 

معامیه اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشید بیه حیداکثر مجیازات در ایی  میاده        متهم که درصورتی

 .«گردد محکوم می
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 9میاده   6گیذار مطیابق بیا بنید      که شایسته بود قانون حالیدر ؛جرم پولشویی نشده است

 7946قیانون مجیازات اسیالمی مصیو       6و با تأسی به ماده  7قانون پولشویی افغانستان

 6.گرفتظر مین مجازات مناسبی را در( ترک فعل)برای ای  مویوع 

 ربط های ذیکردن دستگاه هماهنگجهت های الزم  نامه ینیهاد آتهیه و پیشن. 3-5

وزیر امور اقتصیادی و داراییی و بیا عضیویت     » ،پولشوییبا قانون مبارزه  9اساا ماده  بر

تهییه و پیشینهاد   »موظی، بیه   « رئیس بانیک مرکیزی   کشور و اطالعات، وزران بازرگانی،

آوری و کسیب   جمع»برای « ربط ذیهای کردن دستلاه هماهنگ»و « های الزم نامه ی یآ

بندی فنی و تخصصی آنها در میواردی   اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحییل و طبقه

های مشابه در سایر سازمان»هستند و با « ای بر تخی، وجود دارد طبق مقررات که قرینه

 .تبادل تجار  و اطالعات کند« کشورها

 :است« المییی سطح میی و بی » ای  ماده دارای دو ایراد اساسی دراما 
الیذکر پیس از    ی شیورای فیوق  یی هیای اجرا  نامیه  ی یآ»بودن  ااالجر الزم که نخست ای 

قابییت اجیرا را  « ربط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی»برای « وزیران ت أتصویب هی

گیذار قیمیرو و     همچنیی  قیانون  . شید خواهید  که در مبحث بعدی به آن پرداخته  ،ندارد

شیورای عیالی   » ،در واقیع . را بیان کیرده اسیت  « شورای عالی مبارزه با پولشویی» وظیفه

همانند مرکز تحییل معامالت و راپورهای مالی در قیانون پولشیویی   )« مبارزه با پولشویی

تجزیه و تحییل گزارشات معیامالت مشیکوک و    ،دریافت»موظ، به است که ( افغانستان

رایم اصیی و تمویل تروریزم و نشر نتیایر تحییییی   شویی، ج سایر معیومات مربوط به پول

در اجیراآت خیود   »و ایی  مرکیز    «باشید احکام ای  قانون می هگزارشات مذکور مطابق ب

شیورای عیالی مبیارزه بیا      «ساختار، اجیراآت و منیابع   ،تشکیل»در واقع و  «بودهمستقل 

مطیابق میاده   )باشد( FATF)پولشویی باید با رعایت سفارشات گروه کاری اقدامات مالی 

 .(قانون پولشویی افغانستان 66
بینی  نشیده    پیش« تمهیدات  کامل»المیی   درباره همکارى در سطح بی  که، دوم آن

                                                                                                                             
جرم از نتیایر   ةای  ماده به حیث عنصر متشکی( 7) ةاطالع یا شک مندرج فقر ،عیم( 6)»: دارد ای  بند اشعار می .7

 .«گرددمرتبط به جرم استنباط می( قرائ )شرایط عینی  و

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قیانون بیرای آن مجیازات تعییی  شیده      » :7946ا مصو  .م.ق 6ماده  .6

 .«شوداست جرم محسو  می
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های مشابه در سیایر   تبادل تجار  و اطالعات با سازمان»صورت اجمال به  است و فقط به

بسا شایسیته   چه و ستاشاره شده ا( پولشوییبا قانون مبارزه  9ماده  6تبصره )« کشورها

را همچیون اطمینیان از   « المییی   تمهیدات همکیاری در سیطح بیی    »گذار که قانون بود

محرمانه بودن اطالعات و اسرار ارائه شده و بکارگیری آن در جهت مبارزه با پولشیویی و  

و همکاری در مصادره اموال جیرم    (قانون پولشویی افغانستان 97مطابق ماده ) تروریسم

 .گرفتدر نظر می  (قانون پولشویی افغانستان 79مطابق ماده )ج از کشور در خار

 وزیران توسط اشخاص حقوقی ت أهای مصوب هی نامه ینیاجرای آ. 3-1

 بانیک مرکیزی جمهیوری اسیالمی اییران،     ... »قانون مبارزه با پولشویی  6اساا ماده  بر
الحسینه،   هیای قیرض  صیندوق ها، بیمه مرکیزی،   مالی و اعتباری، بیمه سساتؤها، مبانک

وزییران در   ت أهای مصو  هیی  نامه ی یها مکیفند آسسات خیریه و شهرداریؤبنیادها و م

 ؛اساسی است اتای  ماده قانونی دارای ایراداما  .«مورد اجران گذارند اجران ای  قانون را به

 :که از جمیه ای 

ی افیراد بیرای   براساا ای  ماده اشیخاص فیوق اجیازه تجسیس در زنیدگی خصوصی       -7

، اثبیات  قانون اساسی 91که طبق اصل  حالیدارند، درا تشخیص منشأ تحصیل پول ر

 شایسیته بیود  لیذا   9.صیورت بلییرد  « دادگیاه صیالحه  »وسیییه   هاموال نامشروع باید ب

کرد که در صیورت  ات اقتصادی داخیی را موظ، میسسؤها و مگذار ایران بانک قانون

را در ایی   « شورای عیالی مبیارزه بیا پولشیویی    »یک از موارد فوق، مشکوک بودن هر

 9.(قانون پولشویی افغانستان 79ماده  6بند مطابق )زمینه مطیع نمایند
ابزاری و براساا کدام مکیانیزیم  »سسات اقتصادی و مأموری  آنها با چه ؤها و مبانک -6

                                                                                                                             
ایی  میاده مقیرر     9در قانون یادشده آمیده اسیت و بنید    « خارجی مماثل ادارات با روابط»ای  ماده تحت عنوان . 7

اطمینیان   مقامات دولیت خیارجی،   به معیومات ارائة از قبل وراپورهای مالی معامالت تحییل مرکز( 9)»: دارد می

 .«...باشد  محرمیت می عی  الزامات تابع شود ارائه می که معیوماتی نماید که حاصل می

 .«باشد می عدلی همکاری مصارل تأمی  به مکی، کننده درخواست کشور»: دارد می ای  ماده مقرر. 6

  او در دادگیاه   جرم  که شود، ملر ای  نمی  شناخته  مجرم  از نظر قانون  کس و هیچ  است  ، برائت اصل»: ا.ق 91اصل . 9

 .«گردد  ثابت  صالح

 نظرداشیت  بیا  ای  قانون مندرج مشکوک معامالت مورد است، در مکی، راپوردهنده مرجع( 6)»مطابق ای  بند . 9

 .«گزارش ارائه نماید مالی ای  ماده، به واحد استخبارات( 9و  6، 7)های  فقره احکام
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گیذار اییران   ته بیود قیانون  شایسلذا به تحقیق از منشأ پول بسردازند؟ باید « اقتصادی

قیانون پولشیویی    66مطیابق میاده   )در بانیک مرکیزی   « یک مرکز تحییل معامالت»

هیای  وسیییه بیر تمیامی معیامالت و حسیا       کرد تیا بیدی   بینی می پیش( افغانستان

 .نمودمشکوک اطالع کسب می
بیدون   ا،خود به غیر ر« اطالعات مشتریان»اقتصادی اجازه ارائه  هسسؤهیچ بانک یا م -9

سسیات  ؤهیا و م گیذار اییران بانیک   شایسته بود قیانون لذا  .اجازه دادگاه صالحه ندارد

عدم ارتباط مالی بیا   -7: کرد همچوندر برخی از امور موظ، میرا اقتصادی داخیی 

سسات مالی و اقتصادی خارجی ؤجاز و عدم ارتباط مالی با مسسات اقتصادی غیرمؤم

 .(قانون پولشویی افغانستان 4مطابق ماده )باط هستندجاز در ارتسسات غیرمؤکه با م

شییورای عییالی مبییارزه بییا  »بییه  هالهوییی هییای مجهییولاطییالع دادن از حسییا  -6

تثبیییت هویییت   -9 .(قییانون پولشییویی افغانسییتان  78مطییابق مییاده  )«پولشییویی

کسیب اطالعیات از    -9. خود قبل و بعد از افتتاح حسا ( حقوقی -حقیقی)مشتریان

قیانون   79مطابق ماده )گزارش معامالت بزرگ مالی -6 .امالت غیرمنظممعیومات مع

مطیابق  ()حقیوقی  -حقیقی)تثبیت هویت طرل دیلر معامیه -7 .(پولشویی افغانستان

 .(قانون پولشویی افغانستان 76ماده 
های اجرایی در صیورت مشیاهده تخیی،    مطابق قانون مجازات اسالمی، تمام دستلاه -9

کیه در قیانون   اسیت   درحالیای  . صالح هستند گزارش به مراجع ذیموظ، به ارائه 

بسیا بیا    چیه . مورد استفاده قیرار نلرفتیه اسیت   « ییابزارهای قضا»مبارزه با پولشویی 

شورای عالی مبیارزه  »در « ای ویژه از قوه قضاییهعضویت وزیر دادگستری و نماینده»

 .گرددای  مشکل مرتفع می« با پولشویی
در تضیاد   7916مصیو   قانون مجیازات اسیالمی   کتا  پنجم  790با ماده ای  ماده  -6

محیرم اسیرار   ... »قیانون یادشیده    790مطیابق میاده   چراکه مشاغل مهم کیه   ؛ستا

کنند به سه ماه و یک روز  وارد قانونی، اسرار مردم را افشاشوند هرگاه در غیر از م می

میییون ریال جیزای نقیدی    تا یک سال حبس و یا یک میییون و پانصد هزار تا شش

ای وییژه قیوه   نماینیده »ای  تعارض با صدور حکم قضایی توسط  7.«شوند محکوم می

                                                                                                                             
به ای  شکل که میان صاحب سر و طرل او جنبه نهانی وجود داشته باشد و  ،از ارکان ای  جرم است سرّ وجود -7

اعتبیار حرفیه و موقعییت طیرل،      ای باشد که صاحب آن فقط به گونه مویوع بهدیلران نباید از آن باخبر شوند و 
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البتیه صیدور حکیم    . گیردد مرتفع می« شورای عالی مبارزه با پولشویی»در « قضاییه

دادگاه صالحه موظ، به ای  )قضایی در جهت تحقیق و تفحص است و نه اثبات جرم

 .(امر است

 أتوانید تحقییق و تفحیص پیرامیون منشی     که به نظر نلارنده، دولیت نمیی   ای در آخر  -7

مراجیع  »واگذار کنید و نقیش   « سازمان اقتصادی و پولی»درآمدهای مردم را به یک 

کیه   ملر ایی   ،را در تحقیق مشروع یا نامشروع بودن پول مردم نادیده بلیرد« ییقضا

اموال نامشیروع و   أدر تحقق منش« قضاییهای ویژه از قوه وزیر دادگستری و نماینده»

 .دنعضویت داشته باش« شورای عالی مبارزه با پولشویی»مشکوک در 

 وزیران توسط وکالی حقوقی ت أهای مصوب هی نامه ینیاجرای آ. 3-7

دفیاتر اسیناد رسیمی، وکیالی دادگسیتری،      » قانون مبارزه با پولشیویی  7اساا ماده  بر

اسییان رسییمی دادگسییتری و بازرسییان قییانونی مکیفنیید حسابرسییان، حسییابداران، کارشن

کنید، حسیب    وزییران مصیو  میی    ت أاطالعات مورد نیاز در اجران ای  قانون را کیه هیی  

دارای نییز  ای  ماده قیانونی  اما  .«درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند

 :ازجمیه است اتیایراد

وکالت از طیرل موکیل مطییع شیده و همچنیی       واسطه  وکیل باید اسراری را که به» -7

قیانون   98ماده )«اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حف  نماید

 .(7976وکالت مصو  

و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ییم  رسییدگی بیه    ادارات امور مالیاتی » -6

از افشیای آن جیز در امیر     آورنید محرمانیه تیقیی و   دسیت میی   دی بهؤامور مالیاتی م

و مالیات نزد مراجع ذیربط درحد نیاز خودداری نمایند و در صیورت  درآمد تشخیص 

قیانون   696میاده  )«ا آنهیا رفتیار خواهید شید    بی افشان طبق قانون مجیازات اسیالمی   

 .(61/77/7908اصالحی  های مستقیم مصو  تمالیا

کارکنان دفترخانه، باید اسرار اربا  رجوع طور کیی تمام  هسردفتران و دفتریاران و ب» -9

انید، مکتیوم   و متعامیی  را که بیر اثیر تنظییم ییا ثبیت، از آن اطیالع حاصیل کیرده        

                                                                                                                             
 

فرد به شیخص رازدار گفتیه شیود، افشیای آن      ای اعتبار حرفه اگر سر خارج از. ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد

 .مشمول مجازات نیست
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 .(7977قانون دفاتر اسناد رسمی مصو   67ماده )«دارند

انتشار مذاکرات غیرعینی مجییس شیورای اسیالمی و میذاکرات غیرعینیی محیاکم       » -9

اطالعاتی و قضایی کیه طبیق قیانون افشیان آن مجیاز      دادگستری یا تحقیقات مراجع 

نیست، ممنوع است و در صورت تخی،، طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی 

 .(7914 یو اصالح 7979قانون مطبوعات مصو   64ماده )«رفتار خواهد شد

دفیاتر اسیناد رسیمی، حسابرسیان، حسیابداران،      »که  استفوق ای   اتحل تعاریراه

در صورت عیم یا شک در مورد معامیه « ان رسمی دادگستری و بازرسان قانونیکارشناس

را در ای  زمینه مطیع نمایند « شورای عالی مبارزه با پولشویی»مال،  أبزرگ مالی یا منش

در جهیت ارائیه اطالعیات میورد نییاز      را و درخواست شورای عالی مبیارزه بیا پولشیویی    

 .صالحه اجابت نمایند ی از دادگاهدرصورت وجود مجوز قانون

از ارائیه دادن  بایید  ( دنمجوز رسمی و قانونی داشیته باشی  که ) اما وکالی دادگستری

شیود   حاف  اسرار مردم شناخته می ،موجب قانون چراکه وکیل به ؛دناطالعات استثنا گرد

ثر ؤهای خود را که می که متهم نوشته تنها درصورتی و و حق ندارد اسرار آنان را افشا کند

ر کش، جرم است به وکیل خود سسرده باشد با درخواست بازپرا، وکیل بایید آنهیا را    د

 .(البته جای تأمل است)ه دهدئارا

 نامه پولشویی نهادها در قبال آیین و وظایف اشخاص. 3-3

های مشیمول ایی    اشخاص، نهادها و دستلاه» قانون مبارزه با پولشویی 1اساا ماده  بر

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکی، به رعایت ( 7 و 6مویوع مواد )قانون 

 :موارد زیر هستند

احراز هویت اربا  رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت  -ال،

 .ای بر تخی، وجود دارد و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه

در سایر قوانی  و مقررات احیراز هوییت   تصویب ای  قانون ناق  مواردی که  -تبصره

 .باشد الزامی شده است، نمی

ها، اسناد و مدارک مربوط به مویوع ای  قانون به شیورای  ارائه اطالعات، گزارش - 

 .وزیران تأنامه مصو  هی ی یعالی مبارزه با پولشویی در چهارچو  آ

عالی مبارزه  صالحی که شورای گزارش معامالت و عمییات مشکوک به مرجع ذی -ج

 .کند با پولشویی تعیی  می
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هیا، عمیییات و    نلهداری سوابق مربوط به شناسایی اربا  رجیوع، سیوابق حسیا     -د

 .شود ی تعیی  میینامه اجرا ی یمدتی که در آ معامالت به

منظور رعایت مفاد  تدوی  معیارهای کنترل داخیی و آموزش مدیران و کارکنان به - ه

 .«ی آنیهای اجرا نامه ی یای  قانون و آ

 :که ازجمیه ای  اساسی استات دارای ایرادنیز ای  ماده قانونی اما 

سسات بیه  مؤبرای تمکی  ای  افراد و « یمانت اجرایی»هیچ  ،طور که بیان شد همان -7

 .وجود ندارد« شورای عالی»خواسته 

را « حریم خصوصی افراداصل احترام به »شق آن،  6همراه  ای  ماده به ،نظر نلارنده به -6

هیای  اشیخاص، نهادهیا و دسیتلاه   »گیذار  قانون شایسته بودلذا  .ال برده استؤزیر س

را در صیورت عییم ییا شیک در میورد      « (7و  6موییوع میواد   ) مشمول ایی  قیانون  

رسیانی بیه    مال، موظی، بیه اطیالع    أهای مالی مشکوک یا نامشروع بودن منش معامیه

نییازی بیه تیدوی      ،ایی  امیر  بیرای  نمیود کیه   می« وییشورای عالی مبارزه با پولش»

 .نیست( خصوصی -دولتی)ها و ادارات معیارهای کنترل در تمامی دستلاه

اسیتیالی اشیخاص بیر امیوال و     »قانون پولشویی  7با ماده ای  ماده که  مضافاً به ای  -9

 .باشددر تعارض می« دارایی

 لزوم حفظ اطالعات گردآوری شده. 3-4

اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجران ای  »ی یقانون مبارزه با پولشو 0ماده اساا  بر

آن  أم منشی یجهت اهدال تعیی  شده در قانون مبارزه با پولشویی و جیرا  قانون، صرفاً در

نفع خود ییا دیلیری    مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشان اطالعات یا استفاده از آن به

موران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در ای  قیانون  أقیم توسط مطور مستقیم یا غیرمست به

ممنوع بوده و متخی، به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشان اسناد محرمانه 

طور کیه بییان شید     اما همان. «محکوم خواهد شد ،64/77/7969و سری دولتی مصو  

که مقدمه اجیرای ایی  میاده     «های فاحش در مواد قبیینقص»خاطر  های  ماده قانونی ب

 .قابییت اجرا ندارد هستند،قانونی 

شورای »( مفتشی  داخیی و خارجی)گذار تمامی کارکنان قانون که البته شایسته بود

منیع  ( خصوصیی  -دولتیی )هیا  را از ایفای وظیفه در دیلر اداره« عالی مبارزه با پولشویی

کیه ایی  امیر سیبب جییوگیری از       (قانون پولشیویی افغانسیتان   61مطابق ماده )کردمی
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 .شودسوناستفاده احتمالی از اطالعات و اسناد گردآوری شده، می

 مجازات جرم پولشویی. 3-91

استرداد درآمد و عواید حاصل از »مجازات  ،ییقانون مبارزه با پولشو 4گذار در ماده قانون

چهارم عوایید   کمیزان ی جزای نقدی به»و « مشتمل بر اصل و منافع حاصل ارتکا  جرم

ایی  میاده   امیا   .بینی کرده است پیش« مرتکبی  جرم پولشویی»را برای « حاصل از جرم

 :باشدمی زیرقانونی دارای ایرادات 

ولیت کیفری قائیل  ؤمس« اشخاص حقیقی»در ماده فوق فقط برای « مرتکبی »کیمه  -7

را فقیط بیه   ( هیا  کها و بان ها، انجم  ها، گروه ها، شرکت بنلاه)شده و اشخاص حقوقی 

اگرچه ای   ،ها و جزاى نقدى محدود کرده استدر قبال دارایی« مسؤولیت تضامن »

همیان قیانون، مرتفیع     799و میاده   7946مصیو    ا.م.ق 68وسیییه میاده    هنقصان ب

شیورای عیالی   »گذار با قرار دادن ای  نوع ترکیب برای که قانون در آخر ای . گردد می

درنظر گرفته است « جرم اقتصادی»جرم پولشویی را ماهیتاً یک « مبارزه با پولشویی

 6مواد )های دولتی جز نهادها و دستلاه هب« جرم کیفری اشخاص حقوقی»و در مورد 

 .سکوت کرده است( قانون مبارزه با پولشویی  7و 

نامتناسیب و  « أمرتکبی  جیرم منشی  »برای « چهارم میزان یک جزای نقدی به»مجازات  -6

زیرا در موارد بسیاری درصد کم  از جیرایم پولشیوی  کشی،     ؛رسد نظر م  ر بهغیرمؤث

بسا موجب  نخواهند شد و چه« مرعو  و اصالح»د و مجرمان از چنی  مجازات  نشومی

، «عدم تکافوى ادله»خاطر  در موارد زیادى به ،همچنی . بالقوه گردد« تجری مجرمی »

در مقایسه بیا جیرایم    چنی  مجازاتی یمناً .رسد تعقیب جرایم پولشوی  به نتیجه نم 

بسییار  ... مشابه مالی همچون کالهبردارى، سرقت، خیانت در امانت، اختالا، ارتشان و 

بینی    گیذار پییش  توسط قانون« کیفر حبس»در تمام جرایم مال  مهم . باشد ناچیز م 

هیاى  حیبس  خصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازاتی همچون اعدام ییا  هشده، ب

درنظر گرفتیه شیده   ( غیر از هزینه تأمی  زندگ  متعارل)طوالن  و مصادره تمام اموال 

مجیازات تکمیییی و تبعیی و    »گذار در ای  میاده قیانونی    که قانون دست آخر ای . است

 .درنظر نلرفته است« مجازات زندان را برای ای  جرم

حقیقیی و حقیوقی در مجیازات    گذار میان افیراد   قانون که بسا شایسته بود چهلذا 

 :که صورت بدی  ،شدجرم پولشویی تمایز قائل می
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میزان تمیام عوایید ییا منفعیت حاصیل از       جزای نقدی به: مجازات افراد حقیقی( ال،

سیال   78سیال تیا    6سیال، از   6میدت   های تجاری بهجرم، محرومیت از فعالیت

 .(قانون پولشویی افغانستان  66مطابق ماده )حبس
میزان تمام عواید یا منفعت حاصل از جرم،  جزای نقدی به: ازات افراد حقوقیمج ( 

هیای  سال، انحالل شیرکت ییا بنلیاه    78مدت  های تجاری بهمحرومیت از فعالیت

قیانون   67-68مطیابق میاده   )هیای هملیانی  اقتصادی، نشر حکم از طریق رسیانه 

 .(پولشویی افغانستان

جنایتکار و یا افراد حقوقی تحت تمیک و  که افراد حقیقی عضو سازمان درصورتی

تیری در ایی  زمینیه وییع     های سنلی کنترل سازمان جنایتکار باشند باید مجازات

 :همچون( قانون پولشویی افغانستان  69مطابق ماده )نمود

غییر از حکیم    هبی )جزای نقدی قابل توجیه  : افراد حقیقی عضو سازمان جنایتکار (ال،

 .سال 79تا سال  6و حبس از ( مذکور
جیزای نقیدی قابیل توجیه     : افراد حقوقی تحت تمیک و کنترل سازمان جنایتکار - 

 .طور دائم ههای تجاری بو  محرومیت از فعالیت( غیر از حکم مذکور هب)
، اگرچه قاعیده کییی   است را بیان نکرده« معاونت جرم پولشویی»گذار مجازات قانون -9

« مباشر جرم پولشیویی »تر از  بایستی خفی،در حقوق جزای ای  است که مجازاتش 

تطهییر پیول توجیه    « یافتیه  سازمان»البته باید به وص،  .(686ص ،7901 نوربها،)باشد

هستند کیه بیا نظیم و    « پیکره واحدى»یافته  زیرا تمام اعضا در جنایت سازمان ؛نمود

عنیوان   لیذا همیه افیراد بیه    . شوند م « جرم پولشویی»تحت مدیریت واحدی مرتکب 

همچنیی  برخیی اوقیات،    . کنند ، مسؤولیت کیفرى پیدا م «شرکاى جرم پولشویی»

نقیش   و ... دهند همچون طراح  و مدیریت و را انجام م « عمل معاونت»افرادی که 

گیذار واقیع شیده     توجه  قیانون  مورد ب  ،مؤثرتری نسبت به مرتکبی  ای  جرم دارند

 .(99ص ،7906 سییمی،)است

قیانون پولشیویی    9میاده   9از بند گیری  با بهرهگذار  قانون هک بسا شایسته بود چه

( 7)شخصی که در ارتکا  رک  مادی جرایم مندرج فقره »که  مبنی بر ای افغانستان 

شریک و شخصیی کیه بیرای مرتکیب تسیهیالت، اسیبا  و        ،ای  ماده اشتراک نماید

جیرم میذکور    وسایل را فراهم نموده و یا مرتکب را تشویق یا مشورت دهید، معیاون  

 .کرداشاره می« معاونت جرم پولشویی»به  ،«شود محسو  می
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« ییبط امیوال  »پولشویی به مباررزه با قانون  4ماده  6و  7 های گذار در تبصره قانون -9

تصیمیم  »یک « یبط اموال»زیرا  ؛باشدنظر نلارنده اشتباه می اشاره کرده است که به

شیود و  در دادسیرا اتخیاذ میی   « بازپرا یا دادسیتان »بوده که توسط « و قرار قضایی

بسیا منظیور    چیه . را دارد« قابییت برگشت بیا اعتیراض در دادگیاه بیدوی    »همچنی  

« مصیادره امیوال  »حکیم  . بوده اسیت « مصادره اموال»گذار در ای  ماده قانونی  قانون

« مجیازات اصییی و حکیم   »باشد و ییک  می« ی دادگاه کیفریأم و رتصمی»موجب  به

البتیه  . پیذیر اسیت  برگشت «دادگاه تجدیدنظر»موجب حکم  آید و فقط بهشمار می هب

آن « مصیادره »گردد و سسس حکیم بیر   می« یبط»ابتدا اموال  که ذکر استه الزم ب

نیسیت، لکی     واجهبا اشکالی م« مصادره اموال» نظریه ای  هرچند که. شودصادر می

قیانون اساسیی    94است که مطیابق اصیل    ای  ساخت وارد آن به توان می که ایرادی

، قمیار،   ، سیرقت  ، اخیتالا  ، رشیوه  از ربا، غصیب   ناشی  های ثروت  است  موظ،  دولت»

  ، فیروش  دولتیی   هیا و معیامالت   کاری از مقاطعه  ، سوناستفاده از موقوفات  استفاده    سون

را   فساد و سایر موارد غیرمشیروع   اماک   ، دایر کردن اصیی  و مباحات  موات  های زمی 

  ایی  . بدهید   المال بیت  او به  نبودن  معیوم  رد کند و در صورت  حق  صاحب  و به  گرفته

  دولیت لیذا  . «اجرا شود  دولت  وسییه  به  شرعی  و ثبوت  و تحقیق  باید با رسیدگی  حکم

  نمایید و در صیورت  « اسیترداد »  حیق   صاحب  نامشروع را به یاهاست دارایی  موظ،

 .بدهد  «المال بیت»  ، اموال نامشروع را به«صاحب آن  نبودن  معیوم»

 لزوم همکاری قوه قضاییه با شورای عالی مبارزه با پولشویی. 3-99

ییاز بیه   کییه اموری که در اجران ای  قانون ن» یقانون مبارزه با پولشوی 78اساا ماده  بر

قوه قضائیه موظ، است طبیق  . ی دارد باید طبق مقررات انجام پذیردییا مجوز قضا اقدام

 :استشرح زیر  بهاساسی  اتدارای ایرادنیز اما ای  ماده قانونی  .«مقررات همکاری نماید

شیورای عیالی مبیارزه بیا     »اساا ای  ماده تفحص پیرامون درآمیدهای میردم بیه     بر -7

 .ندارنددر آن هیچ نقشی « بازرسان قضایی»ده است و واگذار ش« پولشویی

نتایر تحقییق مشیروع ییا    »قوه قضائیه در مورد  ،اساا ای  ماده برمعیوم نیست که  -6

 !چه شرایطی خواهد داشت؟« نامشروع بودن پول

نظر کردن درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اموال همچنی  تنها مرجع برای اظهار -9

ایی    ،طور کیه بییان شید    همان. (قانون اساسی 91 اصل)است« حهدادگاه صال»مردم 
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شورای عالی »در « ای ویژه از قوه قضاییهعضویت وزیر دادگستری و نماینده»ایراد با 

« ای وییژه قیوه قضیاییه   نماینیده »و با صدور حکم قضایی توسط « مبارزه با پولشویی

( موظ، به ایی  امیر اسیت   دادگاه صالحه )درجهت تحقیق و تفحص و نه اثبات جرم 

 .گرددمرتفع می

 های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشوییاختصاص یافتن شعبی از دادگاه. 3-92

هیای عمیومی در تهیران و    شعبی از دادگیاه » یقانون مبارزه با پولشوی 77اساا ماده  بر

ط م میرتب یامیر رسییدگی بیه جیرم پولشیویی و جیرا        ها بهدرصورت نیاز در مراکز استان

امیا   .«باشید  م نمیی یاختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرا. یابد اختصاص می

هیای  بیار بیودن فعالییت   خاطر زییان  هزیرا ب؛ دارای ایراد اساسی استنیز ای  ماده قانونی 

و لزوم برخوردهای قانونی قاطع با مجرمان، « سطح میی و فرامیی»مجرمانه پولشویی در 

ماهر برای و همراه کارشناسان متخصص  خاصی به« جتمع قضاییم»شایسته بود که یک 

 .شدای  امور در قوه قضاییه درنظر گرفته میبه رسیدگی 

 المللى با تبادل اطالعات همکارى در سطح بین. 3-93

در مواردی که بی  دولت جمهوری اسالمی » یقانون مبارزه با پولشوی 76اساا ماده  بر

ت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده و سایر کشورها قانون معاید

ه البتیه الزم بی  . «باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهید گرفیت  

عنیدالزوم ییا   »ست که مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسیی، تبیادل اطالعیات    اذکر 

هیای مشیابه سیایر    سیازمان  بیا ( قانون پولشویی افغانستان 97ابق ماده طم)«عندالتقایان

پیذیر   وسیییه مجییس شیورای اسیالمی امکیان      هاساا تصویب عهدنامیه بی   کشور فقط بر

قانون مدنی عهدنامه در حکم قانون است و از  4موجب ماده  به» ،عبارت دیلر هب. باشد می

توانید آن را نسیخ ییا معییق کنید و در      شود و هیچ قانونی نمی همان اعتبار برخوردار می

داخیی در صورت تعارض بی  دو مفاد قانون، بر طبق قواعد عمیومی، بایید حکیم     محاکم

 ،7948 کاتوزییان، )«گذار است ناسیخ قیدیم دانسیت   جدید را که حاوی آخری  اراده قانون

 .(794-768صص
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 نتیجه

دنبال راهی بیرای   همواره به ...( قاچاق کاال، مواد مخدر، کالهبرداری و)های جرم سازمان

همیی  دلییل اقیدام بیه پولشیویی       بیه  و اموال نامشروع خود هسیتند  أکردن منشپنهان 

از  ،های کثی،پولعمییات پولشویی فرآیندی است که در راستای آن،  ،در واقع. دنکن می

ای  عمییان سیبب افیزایش   . دنشو تبدیل میبه پول تمیز های مشروع و قانونی  طریق راه

و دولتمییردان را بییه اشییتباه انداختییه و  شییود نحییو ناصییحیح مییی نقییدینلی کشییور بییه

 ها قادر به کنتیرل همی  جهت دولت به. سازدهای مالی کشور را متأثر میگذاری سیاست

گیذار سیع  کیرده    همی  دلیل قیانون  به. شوندسازی بودجه نمی تعادلمامور اقتصادی و 

در مقولیه   «کل مال به باطیل أ»با اصول عرفی و شرعی با ای  پدیده نوی  از منظر است 

 خورشییدی  7907لذا قانون مبارزه با پولشیویی در سیال   . جرایم اقتصادی برخورد نماید

کیه مجیازات هیر جرمیی در قیانون در واقیع حماییت از مصییحت         اچر ؛تصویب رسیید  به

در جهت مبارزه با جرم پولشویی و همراه  ،تصویب ای  قانون ،در واقع. باشداجتماعی می

خیاطر وجیود    هامیا ایی  قیانون بی    . کننیده بیوده اسیت    نی مبارزههای جها بودن با سازمان

ناکارآمیدی   :عبارتنید از  ایرادات ای  از جمیه که نداردرا ، قابییت اجرا در کشور یاشکاالت

ای  جیرم،  « فرامی »هاى مقرر با خطرات ناش  از ای  جرم، عدم توجه به وص، مجازات

کارهای مناسب در بین  راه ، عدم پیشبودن ای  جرم« یافته سازمان»توجهی به وص، بی

المییی ، عیدم    جهت همکارى و هماهنل  با سایر کشورها در حوزه قضایی و مراجع بیی  

گیذار، عیدم تعییی     تمهیدات مناسب در خصوص سهولت اثبات ای  جرم از سوی قیانون 

ی در برخورد با ای  نوع جرم، عدم هماهنلی با دیلیر قیوانی  میدنی و    ینقش عوامل قضا

 .اشتباه در مفاهیم حقوقی و جامع نبودن ای  قانونو در نهایت  کیفری

ت أهیی ییک  هیای مجییس شیورای اسیالمی بیا تشیکیل        بسا دولت و یا کمیسییون  چه

هیای   گیری از کنوانسیونمتخصص حقوقی و با کمک اساتید و متخصصی  داخیی و با بهره

هیای ایی  قیانون را     تواننید چیالش  المییی و قوانی  دیلر کشورها در حوزه پولشویی میبی 

 .برطرل کنند
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Abstract  
In the process of money laundering, the perpetrators of the crimes converted 
money generated from their illegal acts to legitimate fortune by committing 
acts of deception and this matter causes major economic losses in any given 
country. In fact, the rules of money laundering are combined with other 
financial and business criminal methods.  Therefore, countries have set up 
laws to combat this type of criminal activity in order to maintain and support 
their economic system, and this has led to the formation of a group called 
“Financial Action Task Force” (FATF) within the international sphere. In 
Iran, the anti-money laundering law was enacted in 2007, but due to lack of 
expertise in drafting its provisions, it cannot be implemented effectively.  The 
question that arises is that what are the disadvantages of the anti-money 
laundering law? According to the library research, it seems that the lack of 
consistency of the anti-money laundering law, the lack of attention to the 
"transnational" character and the "organized" nature of this crime, the 
transfer of supervision over the fight against money laundering to a non-
judicial body, conflict with other "civil and criminal laws", the 
inappropriateness of the "money laundering with a prescribed penalty" and 
the lack of prediction of suitable strategies for cooperation with other 
countries in the "jurisdiction and international bodies", may be considered 
as the defects of this law. Of course, it is hoped that the challenges of this 
law will be resolved with the help of professors and experts, and also by 
reviewing the laws of other countries in the area of combating money 
laundering. In the end, the author, looking at the "Law on money laundering 
and the proceeds generated from crimes” of Afghanistan as adopted in 
2014, has provided effective solutions to the amendment of the provisions of 
the anti-money laundering law. 

Key words: Money Laundering, Falsehood Appropriation of Property, 
Transnational, Organized.   
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