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چکیده
بررسی مسئله امنیتگرایی و توسعه آن در سیاست جنایی ،با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در
شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادالنه در پرتو امنیتگرایی-
نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل -موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول
دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی
در این خصوص گردید .مبنای این عدول امنیتگرایی میباشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد .نیاز
حکومتها به امنیت در قبال جرایم سازمانیافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کالن – گرچه
در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد
دادرسی عادالنه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید.
در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر
بررسی ادله اثبات و شیوههای خاص تحقیقات در کشف آن هستیم .حاکمیت اصل برائت نیز در این
موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری ،در مواردی که متهم ،درآمدها و
سرمایههای مشکوکی را به دست آورده ،به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر ،ظاهر را
به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع ،مقدم داشته و با
تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت ،از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایههای مذکور را نماییم.
واژگان کلیدی :تضمینات دادرسی عادالنه ،تحدیدات دادرسی عادالنه ،دادرسی افتراقی ،ادله اثبات،
پولشویی ،امنیتگرایی ،ریسک.

 .1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 .2استادیار گروه حقوق ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایرانMrsh42@gmail.com .
 .3استادیار گروه حقوق ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 .4استادیار گروه حقوق ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه
رویکرد اصالح و درمان برای مدتزمانی اندیشه غالب دستگاه عدالت کیفری بوده است .نگااه باه
مجرم براساس بازگشت مجدد وی به جامعه ،مبنا برای تعیین واکنش دستگاه عادالت کیفاری باوده
است .دیری نپاییاد کاه ایان اندیشاه افاول نماود ،احسااس امنیات ازجملاه ماواردی باود کاه بارای
دولتمردان مهم میباشد .احساس امنیت ( ) Sense of Securityبااوجود امنیات ( Existence
 )of securityمتفاوت است .ارتکاب برخی جرایم مهم تحت تأثیر رسانه موجب احسااس نااامنی
در جامعه میشود در اینجاست که مضمون حالات خطرنااک ( )DangerousThemeباا مفهاوم
جدیدی ظهور و بروز پیدا میکناد و باه مجارم خطرنااک ( )Dangerous culpableتغییار ناام
می یابد که شامل برچسبهایی نظیر تودهای شرور ،طفیلیها ،تروریساتهاا ،پاولشاویان و ارالل و
اوباش و غیره میشود که موجب تغییر نگرش در اندیشه دولتها و جرمشناسان گردید ،کاه هماان
رویکرد ریسک مدار ( )RiskOrientationApproachنام دارد .زمینههای افول اندیشه اصالح
و درمان و شکلگیری اندیشه ریسکمدار را میتوان درزمینههاای اقتصاادی ،اجتمااعی ،تحاوالت
سیاسی ،عوام گرایی ،معضالت زندان و دالیل جرمشناسی جستجو نمود ،بهویژه بعد از حاواد 11
سپتامبر  2011در امریکا این اندیشه در دولتهای غیر اقتدارگر رسوخ بیشتری نمود .در هر صورت
لزوم امنیت گرایی ،بسترها و زمینههای تحدیاد دادرسای عادالناه ،در ماورد مجرماان خطرنااک را
فراهم آورد و کشورهای غیر اقتدارگر و سیاستگذاران جناایی آن را باه فکار تغییار قاوانین در ایان
خصوص واداشت (شاملو و مرادی .)1 :1392 ،به عباارت دیگار تحدیاد تضامینات دادرسای ،ایاده
سیاستگذاران جنایی در برخورد با مفهوم مجرم خطرناک در آستانهی ظهور رویکرد ریساک مادار
بود.
پیشرفت فناوری ،ضمن آنکه رفاه مادی را برای انسان به ارمغان آورده است مشکالتی را نیاز بارای
پلیس و تشکیالت کیفری از نظر کشف جرم ایجاد کرده است .به موازات ترقای و پیشارفت پلایس
در بهبود شیوههای کشف جرم ،متخلفان نیز برای پیچیده ساختن کشف آن تالش میکنناد و حتای
می توان گفت که بزهکاران ،بسیار پیشروتر از پلیس عمال ماینمایناد .از ایان رو ،قانونگاذار بارای
حمایت از مقامات پلیس و تعقیبکننده جرم و در مقاام رفان نقطاهضاعف پلایس ،باه کماک آناان
می آید و بنا به تعبیری ،با معکوس نمودن باار اثباات دلیال از طریاق تقادم امااره مجرمیات و ساایر
اقدامات متهمان را در موضن ضعف قرار میدهد .بدین معنا که باا تقادم امااره مجرمیات بار اصال
برائت  ،بار اثبات دلیل را بر دوش متهم گذاشته و از او ادله بر بیگناهی مطالبه میگردد.
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مهمترین جلوههای آیین دادرسی افتراقی در جرایم علیه امنیات در مرحلاه تحقیقااتی و محاکمااتی
میتوان به عدم نرمش مقامات تعقیب ،توسعه بازداشتهاای موقات ،محدودساازی حقاوق دفااعی
متهمان ،ایجاد محاکم ویژه و اختصاصی و سختگیری کیفری قضات نام برد.
گرچه با تصویب کنوانسیون  1988وین و الحاق کشور ما به این کنوانسیون و سپس تصویب قاانون
مبارزه با پولشویی در سال  1386و اصالحیههای آن مصوب سال  ،1397کتاب و مقااالت متعاددی
در خصوص مبارزه با بزه پولشویی در حقوق ایران و اسناد بینالمللی به رشته تحریر در آمده اسات
اما کلیشهای بودن اکثر کتب و مقاالت و عدم ارائه یافتههای جدید از یکساو و عادم پارداختن باه
وضعیت دادرسی در پولشویی و تحدید اصول مسلم دادرسی در این بزه از سوی دیگار ،ملماوس و
مشهود است.
در این نوشتار بر آن هستیم که بررسی کنیم آیا در جرائم حوزه اقتصاد کالن مشخصاً پولشویی کاه
در حال حاضر مهمترین تهدید اقتصادی کشور است آیا نیاز به امنیتگرایی وجود دارد؟ اگر پاسخ
مثبت است چه مؤلفههایی از آن باید مدنظر قرار گیرد و چه تحدیداتی در آیاین دادرسای ایان بازه
اعمال شود .بر این اساس نیازمند به یک قانون دادرسی افتراقی برای رسیدگی به این بزه هستیم کاه
با ایجاد محدودیتهایی در حقوق متهم در پرتو امنیتگرایی بتواند هم در پیشاگیری از وقاوع ایان
بزه مؤثر واقن شود و هم در رسیدگی به آن به ویژه در خصوص ادلاه اثباات ،بتاوانیم در ساریعترین
زمان ممکن بزه را کشف و مجرم را مجازات و اعاده به وضن سابق نماییم.
این پژوهش به روش کتابخانهای و فیشبرداری میباشد و گردآوری دادهها از طریق مطالعه حقوق
ایران و اسناد بینالمللی صورت گرفتهاست.
 .1چرایی و ضرورت افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری
اصطالح افتراقی شدن آیین دادرسی به این امر اشاره دارد که در برخی جرایم مهم مثال پولشاویی،
روند تحصیل دلیل برای «اثبات مجرمیت از سوی دادستان» باه کلای تغییار یافتاه اسات و اثباات آن
متوجه متهم میشود و اوست که باید بیگناهی خود را به اثبات رساند .از این رو ،در اینگونه جارایم
بسیار محدود و استثنایی و در عین حال رو به رشد ،نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعاد حااکم بار
آن متفاوت است و کسی که باید برای اثبات بیگناهی دلیل بیااورد ،ماتهم اسات ناه اینکاه دادساتان
جهت اثبات مجرمیت متهم ،به تحصایل و ارائاه دلیال بپاردازد .در واقان باه واساطه وجاود پاارهای
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تفاوتها در این قبیل جرایم و مرتکبین آنها – یعنی یقهسفیدها– مسئله افتراقی شدن رسایدگی باه
این جرایم مطرح شده است.
سازمانها و گروههای بزهکار به علت دستیابی آسان به اکثر نقاا دنیاا طیاف وسایعی از جارایم را
انجام میدهند که پولشویی نیز یکی از عمده فعالیت این سازمانها میباشد .در عصر حاضار کاه باا
استفاده از فناوری جدید عماالً مرزهاا از باین رفتاهاناد ،ارساال اطالعاات در سرتاسار جهاان بادون
هیچگونه تعللی صورت میپذیرد.
جامعه بینالمللی گرچه دیرهنگام به این امر توجه کرد ولی روند تحوالت در این زمیناه باه سارعت
صورت پذیرفته است که کنوانسیونهای باینالمللای گویاای ایان موضاوع مایباشاند .هماین ابعااد
فراملی و سازمانیافتگی پولشویی و اثرات نامطلوب آن بر کلیت جامعه و نحوه عملکارد پولشاویان
که منابن ناشی از جرم طی فرآیندی مخفی میشد کشورها را بر آن داشت که واکنش ساختتری باا
اینگونه مجرمان داشته باشند و در برخی از موارد از قواعادی عادول کنناد .از بعاد باینالمللای نیاز
کنوانسیونها در این خصوص توصیههایی به کشورها نمودند و کشاورهای مختلاف نیاز باا الهاام از
این کنوانسیونها در قوانین خود تغییراتی به وجود آوردند.
حقوق کیفری ،گاه در نقش ابزاری برای تأمین امنیت ظاهر میشود .استفادهی ابزارگوناه از حقاوق
کیفری برای برقراری امنیت ،بیشتر خود را در مقابله با جرایم ضد امنیت داخلای و خاارجی کشاور
نشان میدهد .بدین جهت با بررسی قوانین و مقررات کیفری در هر کشور و بررسی فصال مرباو
به جرایم علیه امنیت (داخلی و خارجی) ما را به تفاوتهاا در ناوع نگااه و شایوهی جارمانگااری و
تعیین کیفر برای جرایم علیه امنیت ،در مقایسه باا ساایر جارایم رهنماون مایکناد .ایان موضاوع را
میتوان از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی دخالت سیاست در قانونگذاری کیفری کاه باه معناای نفاول
قوهی مجریه یا صاحب منصبان سیاسی ،در قوهی قانونگذاری است .ایان عامال موجاب حاکمیات
رویکرد امنیتگرا شده و سبب می شود تا قوانین کیفری پیشبینای شاده از اساتواری و مشاروعیت
اجتماعی بایسته برخوردار نشوند .دوم؛ پیشبینی جرمهای گونااگون و کیفرهاای سانگین در لاوای
برقراری نظم و تأمین امنیت ،که این نیز با ویژگی نخست بیارتبا نیست .در اینجا ویژگای جارایم
و مجازاتها از ویژگی شناخته شده برای سایر جرایم فراتر مایرود .در هار جامعاهای جارایم علیاه
امنیت ویژگیهایی دارند که با سایر جرایم تفاوت دارد ،مانناد :مطلاق باودن جارم ،مابهم و موسان
بودن واژگاان و تعااریف ،جارمانگااری پایش زمیناههاا ،تهیاهی مقادمات جارم و ارتکااب اعماال
مقدماتی ،افزایش مصداق های رفتاری جارم ،اعماال ضاابطهی عینای باه جاای ضاابطهی لهنای در
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احراز رکن روانی جرم .هرچند این ویژگیها دارای ایراداتی هستند ،ولی باه دلیال الزاماات امنیات
داخلی و خارجی و اهمیت تأمین امنیت ،تا حدودی مورد پذیرش عمومی قرار گرفتهاناد .البتاه ایان
مقررات در صورتی پذیرفتنی است که اعمال آنها با رعایت حقوق دفااعی متهماان و مظنوناان باه
ارتکاب جرایم علیه امنیت و در یک دادگاه مستقل ،بیطرف و واجد صالحیت قانونی انجام شاود.
در غیر این صورت ،نگاه امنیتی به مقاررات آیاین دادرسای کیفاری ،یاا قاانون را باا سیاسات ماز
میکند یا سیاست دولت را جانشین قانون مینماید و کُنشها و اقادامهاای اجرایای و ماوقتی را بار
اصول شناخته شده و حاکم بر دادرسی کیفری برتری میدهد .در چنین شرایطی ،امنیات باه مفهاوم
امنیت حاکمیت تعبیر میشود که با امنیت اتباع دولت و شهروندان متفاوت اسات .روشان اسات در
صورت تعارض امنیت با حقوق و آزادیهای فردی ،ایان حقاوق و آزادیهاای فاردی هساتند کاه
نادیده انگاشته میشود .در این صورت ،چنین برداشتی حاکمیات رویکارد امنیاتگارا بار مقاررات
دادرسی کیفری را به دنبال خواهد داشت؛ در حالی که رعایت موازین دادرسی منصفانه در فرآیناد
دادرسی کیفری از حقوق غیر قابل نقض متهم محسوب میشوند .همواره الزم است به دنبال تعاادل
میان مصالح جامعه بهعنوان متضرّر از جرم و حقوق متهم به عنوان مظنون به ارتکاب جرم ،با تأکیاد
بر تساوی سالحها گام برداشت.
 .2نحوه تحصیل ادله اثبات و کشف بزه پولشویی
با توجه به مباحث مطروحه برای روشن شدن موقعیت و اهمیت جرم پولشویی بهعنوان یک جنایات
سازمانیافته ،کافی است توجه کنیم که نظر به اهمیت پولشویی در ارتکاب ساایر جنایاات ساازمان
یافته فراملی ،معاهدهای که در دساامبر  2000بارای امضااد در شاهر پاالرمو ایتالیاا مفتاوح شاد و باه
کنوانسیون پالرمو موسوم شد ،پولشویی یا تطهیر پول بهعنوان یکی از مهمترین جنایات سازمانیافتاه
فراملی بیان شده است .سه عنوان جزایی یعنای تطهیار پاول ،فسااد ماالی و اخاالل در روناد اجارای
عدالت در مواد  8 ،6و  23احصاد شده است.
در برخورد با پولشویی زمانی موفق خواهیم بود که به وصاف گروهای و ساازمان آن توجاه داشاته
باشیم و روشهایی را که در مبارزه با جنایات سازمانیافته به کار مایروناد ،در ایان زمیناه اساتفاده
کنیم .همچنین به شیوههای خاص کشف و اثبات جرم پولشویی هم باید توجه شود.
با عنایت به فراملی بودن بازه پولشاویی و ساازمانیاافتگی آن و اینکاه جارم ماذکور اغلاب توسا
یقهسفیدان صورت میپذیرد و مضافاً اثرات سویی که بر ساختار اقتصاد ،سیاست و فرهنا

جامعاه
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میگذارد ،باید طریق تحصیل دلیل در این جرم بهصورت افتراقی باشد .در آیاین دادرسای کیفاری
در بحث تحصیل دلیل به صورت عام مواردی بیان شده است .اما با توجه به افتراقای باودن تحصایل
دلیل در پولشویی باید عالوه بر قواعد عام ،تحصیل دلیل به صورت افتراقی صاورت پاذیرد .قبال از
بیان روشهای خاص و افتراقی به بیان شیوه هاای عاام تحصایل دلیال یاا هماان شایوههاای متعاارف
تحصیل دلیل در پولشویی میپردازیم.
 .1-2شیوههای متعارف
در بحث ادله اثبات دعوی که از مقررات شکلی است طیفی از ادله به صورت معمول و متعارف در
کشف و اثبات عامه جرائم مورد توجه بوده کاه باا انادک مغاایرتی در تماامی مکاتاب حقاوقی از
رویکردی واحد برخوردار است .این دسته از ادله که حقوقدانان باه صاورت سانتی از قادیماالیاام
بدان تمسک میجستهاند در برابار شایوههاای ناوین تحصایل ادلاه در حقاوق کیفاری تقسایمبنادی
میشود.
 .1-1-2اقرار
در حقوق کیفری ما جزد مهمترین دالیل اثبات ،چه در امور مدنی و چه در امور کیفری محساوب
میشود ،که از آن به شاه دلیل یاد میشود .در حقوق قدیم زمانی که فردی اقرار به جرمی مایکارد
بینیاز از سایر ادله بود و محکومیت وی قطعی باود و اهمیات اقارار از ایان جهات باود کاه جهات
تحصیل آن به شکنجه متوسل میشدند .در حقوق امروزی به ویژه در کشاور ماا اقارار موضاوعیت
ندارد بلکه طریقی است که قاضی را به یقین و علم می رسااند و اگار قاضای احاراز کناد کاه اقارار
منطبق بر واقن نیست میتواند به آن ترتیب اثر ندهد .ولی در جرایم عادی کمتر اتفاق مایافتاد کاه
شخصی اقراری خالف واقن ابراز کند و قضات نیز کمتر خود را با ایان امار آشانا مایساازند .چارا
ال دلیلای بار اقارار خاالف واقان وجاود نادارد .در جنایاات ساازمانیافتاه مرتکباان شادیداً از
معمو ً
دستورات مافوق خود اطاعت میکنند و تحت هر شرایطی پایبند ساازمان متباوع خاود هساتند و در
صورت نقض وفاداری ،نهتنها جان خودشان به خطر میافتد ،بلکه نزدیکاان و خاانواده آناان نیاز از
تهدیدات و تعرضات باندهای سازمانیافته در امان نیستند.
به همین دلیل است که بعید به نظر میرسد که فردی که خود عضاو گاروه ساازمانیافتاه پولشاویی
است با صداقت به واقعیت اقرار نماید .در بیشتر مواقن حتی اقرار یا اظهار اعضاای بانادهای جناایی،
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برحسب وظیفه صورت میپذیرد( .باقرزاده )16 :1382 ،توضیح اینکه ممکن اسات تحات شارایطی
یک گروه جنایی برای جلوگیری از لو رفتن فعالیتهای گروه یا شناساایی افاراد ماافوق و رهباران
گروه دستور اقرار به برخی از اعضای خود صاادر کناد تاا فعالیاتهاای دیگار گاروه و مهارههاای
کلیدی آن از شناسایی و تعقیب مسؤولین اجرای قانون در امان باشند .بنابراین میتوان ادعا کرد که
اقرار در خصوص جرایم سازمانیافته و ازجمله پولشویی کارآیی الزم را ندارد مگر اینکه سرنخی
برای کشف جرم به خصوص جرم مقدم یا منشأ باشاد و باا اوضااع و احاوال مسالم قضایه مطابقات
داشته باشد.
 .2-1-2شهادت شهود
شهادت شهود نیز در جنایات سازمانیافته نمیتواند اعتبار نامحدودی داشاته باشاد .در کشاورهایی
که حسب نظام حقوقی ملی خود ،اعتبار محدودی برای شهادت شهود قائال هساتند ،در ایان زمیناه
مشکل کمتری پیش میآید ولی در نظام حقوقی ایران ،که اعتبار شهادت شهود نامحدود است ایان
مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند .گروههای جنایی با معرفی اعضا یا افراد تحت نفول گروه خود به
دادگاه به عنوان شهود یا با تهدید واقعی و تحمیل نظرات خود بر آنها ،میتوانناد مسایر عادالت را
منحرف کنند .این امر بدان معنا نیست که در کشف و اثبات جنایات ساازمانیافتاه ،عمومااً و جارم
پول شویی خصوصاً ،نباید از شهادت شهود استفاده کرد بلکاه بایاد توجاه داشات کاه شاهود ممکان
است ساختگی یا تحت نفول باشند و براساس دستور سازمان متبوع خود شهادت دهناد .بناابراین باه
هویت آنان باید توجه خاص شود و هرگز نباید شهادت شهود به تنهایی مستند حکام دادگااه قارار
گیرد .البته در حقوق ایران و اسالم عدالت شر اعتبار آن است و در صورت احراز بایعادالتی یاا
لینفن بودن شاهد ،شهادت وی بیاعتبار است .بااینحال به خاطر پیچیاده باودن اعماال جنایتکااران
سازمانیافته ،شناسایی شهود تحت نفول آنها ،معموالً امر دشواری است.
از سوی دیگر ،در جنایات سازمانیافته ،شهود و آگاهان واقعای و حتای مجنایعلیاه ایان جارایم از
ترس انتقامجویی گروههای جنایی ،جرئت اقامه شهادت پیدا نمیکنناد .بناابراین در اجارای برخای
اصول دادرسی کیفری ،ازجمله افشای هویت شهود برای اصحاب دعوا تغییراتی حاصل میشود باه
طوریکه هویت شهود برای طرفین ،افشا نمیشود تا امنیت و سالمت آنان تأمین شاود .بادینساان،
حتی در مواردی که شهادت شهود مورد استفاده قرار میگیرد ،تفاوتهایی با جرایم عادی دارد.
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 .3-1-2کارشناسی
در عین حال ،کارشناسی از طرقی است که میبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد .باه خصاوص در
جرم پولشویی با حسابرسیهای دقیق توس کارشناسان خبره ،میتوان به منشأ درامدها و متعارف
یا نامتعارف بودن آن پی برد (سلیمی .) 211 :1381 ،الزم باه لکار اسات باا توجاه باه طارح مساائل
تخصصی مرتب با علم اقتصااد در بازه پولشاویی و نقال و انتقااالت پنهانکاراناه کاه عمادت ًا توسا
بزهکاران یقه سفید آشنا به مسائل مالی و بانکی صاورت مایگیارد اساتفاده از تایم مشااوران ماورد
اعتماد در مسائل اقتصادی در کنار هیئت قضائی جهت ارائه مشاوره به قضاات کاه صارفاً باا سااز و
کارهای حقوقی سر و کار دارند نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
 . 2-2 -1شیوه های اصلی کشف و اثبات بزه پولشویی با وصف سازمان یافتگی
در جرایم سازمانیافته با توجه به سازمانیافتگی و پیچیدگی اعضای گروه علیاالصاول مایبایسات
نحوه تحصیل دلیل با سایر جرایم متفاوت باشد ،چراکه به همان دالیلی که در قسمت الف توضایح
دادیم روشهای متعارف به دالیلی چند نمیتواند راهکار کشف جرایم سازمانیافته باشد.
 .1-2-2استفاده از مخبران
یکی از شیوههای مهمی که برای کشف و اثبات جنایاات ساازمانیافتاه باه کاار مایرود اساتفاده از
مخبران یا خبرچینها میباشد .مخبر ممکن است خود یک مجرم باشد یاا از اعضاای مخفای پلایس
که در انجام مأموریت خود اقدام به جمنآوری اخبار میکناد ،یاا ممکان اسات شاهروندان عاادی
مواردی را گزارش کنند .تعداد مواردی که شهروندان عادی گزارش میکنند با انگیزههاای خااص
صورت میگیرد .برخی اوقات به منظور انتقامجاویی از گاروه جناایی مربوطاه ،برخای وقاتهاا باه
منظور گرفتن پاداش از مسئولین مربوطه و برخی اوقات بهمنظور لو نرفتن فعالیتهای اصلی ،برخای
از فعالیتهای افشا شده را گزارش میکنند و بعضی زمانها گزارشهاای خاالف واقعای نیاز ارائاه
میگردد تا موجب گمراهی پلیس یا بیاعتمادی به گزارشاات واصاله شاود( .غنای لاو و دیگاران ،
 )22 : 1396در هر حال مجرمان برای هرگونه همکاری باا ماأموران اجارای قاانون توقعااتی دارناد.
قابلیت استناد و اعتماد به گزارشات مجرمان به عناوان دلیال جاای بحاث دارد .در حقاوق ایاران نیاز
عدالت چنین افرادی محل بحث و تردید است .اگرچه در برخی از موارد به موجب قاانون موجاب
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معافیت مرتکب از مجازات میشود .به عناوانمثاال مااده  507قاانون تعزیارات ساال  1375در ایان
خصوص معافیتهایی را برای چنین مجرمانی پیشبینی نموده است.
 .2-2-2استفاده از فنون ویژه تحقیق
با توجه به پیچیدگی جنایات سازمانیافته فراملی و اینکه گروههای جنایتکاار بارای پیشابرد اهاداف
مجرمانه خود از فنون و فناوری پیشرفته استفاده میکنند .اگر مراجن تحقیق و کشف جرم باه هماان
شیوههای متعارف و سنتی متوسل شوند ،موفقیت ناچیزی خواهند داشت.
در هر دورهای با توجه به امکانات فنی ،محدودیتهایی نسبت به حق خلاوت و زنادگی خصوصای
افراد ایجاد شده اسات .هادف ایجااد چناین محادودیتهاایی ،هماواره تحصایل مساتقیم دالیال از
ارتباطات شخصی مظنون به ارتکاب جارم باوده اسات .در مرحلاه اول محادودیتهاایی نسابت باه
محرمانه ماندن مکاتبات خصوصی ایجاد شد و سپس کنتارل مکالماات تلفنای تجاویز شاد .اماروزه
برخی نظام های حقوقی زیر نظر قرار دادن مکالمات خصوصی داخل خانه را مجاز مایشامارند .در
حقوق ایران نیز باید این امر موردبررسی کارشناسانه قرار گیرد .بارای اینکاه انجاام تحقیقاات ویاژه
پیرامون کنترل ارتباطات مورد سوداستفاده واقن نشود در نظام حقوقی بیشاتر کشاورهایی کاه چناین
تحقیقاتی پذیرفته شده است انجام آن تابن تشریفات خاصی شاده اسات .عاالوه بار اینکاه هرگوناه
کنترلی باید به دستور مقام قضایی باشد و فق در مورد جرایم خاص قابلاعمال شناخته شده اسات.
در حقوق ایران ضمن اینکه بازرسی مراسالت و مکالمات بدون اجاازه مقاام قضاایی جارم شاناخته
شده است .اختیارات قضات در این زمینه محدودیتی ندارد .در مواردی هام کاه مرباو باه امنیات
کشور باشد ظاهراً اختیار مقامات غیر قضایی نیز نامحدود است.
در این زمینه کنوانسیون پالرمو دولتهای متعاهد را به استفاده از فنون ویژه ترغیب نموده است کاه
چه بسا در شارای عاادی خاالف قواعاد حقاوق بشاری و نقاض حاریم خصوصای (حاق خلاوت)
اشخاص و نافی حقوق متهم تلقی شود.
توضیح آنکه در ماده  20کنوانسیون به دولتها پیشنهاد شده است اگر اصول حقوق داخلی اجاازه
دهد از وسایلی مثل تحویل (محمولههای) تحت کنترل و در صورت اقتضااد تحات نظار قارار دادن
الکترونیک و سایر شیوههای تحقیقاتی و عملیات سری برای مبارزه با جنایات سازمانیافتاه فراملای
استفاده کنند .منظور از تحویل تحت کنترل ،شیوههایی مثل توقف و حرکت کاالهاا و اجاازه اداماه

 /424آیین دادرسی افتراقی در بزه پولشویی با رویکرد امنیتگرایی

مسیر آنها به صورت دستنخورده یا از بین بردن آنها یا جایگزین کردن آنهاا باه طاور کلای یاا
جزئی است.
سپس دولتها تشویق شدهاند برای همکاری در این زمینه و گسترش ایان ناوع تحقیقاات در ساطح
بااینالملاال ،بااه انعقاااد توافقنامااههااای دو یااا چندجانبااه مبااادرت ورزنااد و در صااورت نبااود چنااین
توافقنامههایی به طور موردی همکاری کنند .در عاین حاال ،ایان اقادامات نبایاد خللای باه تسااوی
حاکمیت دولتها وارد کند.
طاارح تحویاال تحاات کنتاارل همااواره موفقیااتآمیااز نیساات .در مااواردی چنااد بااه خاااطر همکاااری
خبرچینهای جنایی پلیس با گروههای جنایی مربوطه یا به خاطر همکاری نکردن نیروهای پلیس باا
یکدیگر و نظایر آن تحویل تحت کنترل بینتیجه مانده است به گوناهای کاه ماواد مخادر موضاوع
تحویل تحت کنترل در بازار آزاد به فروش رفته است و خبرچینهای حرفهای مبالغ هنگفتای مناافن
نامشروع ناشی از آن را به دست آوردهاند .سرمایههای دولتی بار بااد رفتاه و ماوفقیتی در مباارزه باا
سازمانهای جنایی مربوطه به دست نیامده است.
 .3-2-2تصویب قانون جرایم علیه اجرای عدالت
با توجه به اینکه گروههای جناایی باا تواناایی هاای اقتصاادی و قادرت نفاول زیاادی کاه دارناد در
صورت عدم تدارک تدابیر مقتضی میتوانند باا اعماال فشاار و نفاول در شاهود و تهدیاد ماأموران
اجرای قانون ،مانن از احراز و اثباات جارایم ارتکاابی خاود و اجارای عادالت شاوند .از ایان رو در
جرایم سازمان یافته ضرورت برخورد قاطن و مؤثر با هرگونه اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود یاا
مسئولین اجرای قانون با وضن قاوانین مقتضای پایشبینای مایشاود و ایجااد ماانن در روناد اجارای
عدالت ،خود جرم مهمی محسوب میشود.
 .4-2-2تبادل اطالعات و همکاری بینالمللی
پول شویی اساساً یک جنایت فراملی است و مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی منافن حاصاله،
اقدام به انتقال دارایی خود به کشورهای دیگر میکنند و با انجام معامالت و مبادالت خااص ساعی
می کنند عواید جرم را در اقتصاد سالم تطهیار کنناد .از ایان رو ،تباادل اطالعاات میاان کشاورهای
مربوطه در کشف جرم امری حیاتی است .در حقوق داخلی ،ردیابی و توقف یک اتومبیل مساروقه
با همکاری واحدهای پلیس مناطق و شهرستانهای مختلف به سهولت انجام میپذیرد ولای چنانچاه
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هیچکدام از این واحدها حق ورود در حوزه دیگری نداشته باشند و باا یکادیگر همکااری و تباادل
اطالعات نداشته باشند ،توقیف اتومبیل غیرممکن میشود .در سطح بینالمللی نیز دقیقاً همین وضان
حاکم است ،لذا اگر دولتها با یکدیگر همکاری نداشته باشند کافی است که منافن ناشای از جارم
از سرزمین دولت محل وقوع جرم منشأ خار شود تا کاامالً مصاون از کشاف و تعقیاب بماناد .در
این خصوص باید توجه داشت که کشف تطهیر پول ،چنانچه در مراحل اولیه صورت نگیرد ،بعادها
امر بسیار دشواری خواهد بود لذا کشف پولشویی بهسرعت زیاادی نیااز دارد و دولاتهاا بایاد باا
تعیین نهادهایی که متصدی امر مبادله اطالعات و همکاری بینالمللی باشد ،این همکاری را تساهیل
کنند.
 .3-2شیوه های اختصاصی و افتراقی کشف و اثبات جرم پولشویی
با توجه به اینکه پولشویی اغلب از طریق بانکها و مؤسسات مالی اعتباری صاورت مایگیارد لاذا
دستهای از تمهیدات در کشف و اثبات پولشویی به نهادهای مالی مربو میشود.
با توجه به اینکه پولشویی اغلب از طریق بانکها و مؤسسات مالی اعتباری صاورت مایگیارد لاذا
دستهای از تمهیدات به همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پولشاویی مرباو مایشاود .ایان
همکاریها ابعاد مختلفی دارد.
نخست ،احراز هویت و ثبت معامالت بوسیلهی بانک هاست .بانکها موظف هستند هویات کامال
و دقیق مشتریان را احراز کنند .لذا افتتاح حساب بهصورت بایناام و یاا باناام غیرواقعای و مجعاول،
غیرقانونی است .احراز هویت باید با اسناد هویت معتبر عکسدار صورت گیرد و به نظر میرساد باا
توجه به اینکه گروههای جنایی از اسناد مجعول به وفور استفاده میکنند ،الزم اسات باا گارفتن اثار
انگشت از مشتریان ،بتوان هویت واقعی آنها را به دست آورد تا هویت واقعی و کامل مشاتریان در
سوابق بانکی موجود باشد .همچنین بانکها و مؤسسههای مالی موظف میشوند مباادالت صاورت
گرفته و دفاتر خود را تا مدتزمان مشخصی نگهداری کنند تاا در صاورت مطالباه و نیااز از ساوی
مأمورین قانون بالفاصله ارائه دهند.
دوم اعالم موارد مشکوک است وظیفه دیگر نهادهای ماالی کاه تاا حادی جنباه پلیسای نیاز دارناد
عبارت است از اینکه در صورت مشاهده معامالت و مبادالت مالی مشکوک باا ارقاام بسایار زیااد،
مسئله را باید به مراجن لیصالح اطالع دهند .در برخی کشورها ،بانکها مکلف شدهاند تماام ارقاام
باالتر از سقفی معین را گزارش کنند.
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اعالم هویت مشتریان ،مبادالت انجام شده و معامالت مشکوک به مراجن لیصالح ،باا یاک قاعاده
بانکی مهم با عنوان «حفظ اسرار بانکی» یا «رازداری بانکی» تعارض پیدا میکند .در بیشتر کشاورها
این قاعده یکی از حقوق مسلم مشتریان محسوب میشاود و در قاوانین جزایای کشاورها ،از جملاه
قانون مجازات اسالمی ایران ،ضمانت اجرای کیفری برای افشاای اسارار حرفاهای پایشبینای شاده
اساات .برخاای از صاااحبنظران قاعااده مزبااور را یکاای از اصااول اساساای حقااوق بشاار تلقاای و آن را
غیرقابلنقض می دانند ولی با وضن قانون مقتضی و با رعایت شرای قانونی ،میتوان نظریاه ماذکور
را مخدوش نمود .توضیح آنکه اوالً اگر چنین قاعادهای را از مصاادیق غیرقابالنقاض حقاوق بشار
تلقی کنیم ،جای تردید وجود دارد .ثانیاً اگرچاه افاراد و حقاوق آنهاا در هار جامعاهای مصاون از
تعرض است ،ولی در صورت ارتکاب جرم یا وجود امارات یا دالیل قوی بر وقوع جرم باا رعایات
موازین قانونی ،حقوق مزبور قابل خدشه است .برای مثال ،آزادی یا مسکن افراد مصاون از تعارض
است ولی در صورت توجه اتهام ،میتوان اقدام به جلب شخص نمود یا از منزل متهم بازرسی کرد.
در حقوق ایران اصل  22قاانون اساسای ،حقاوق افاراد را از تعارض مصاون دانساته اسات مگار در
مواردی که قانون تجویز نموده باشد .در قانون تعزیرات مصوب  1375نیز افشای اسرار جرم و برای
آن مجازات تعیین شده است .بنابراین بانکها و مؤسسات مالی در صورتی مجااز باه ارائاه اساناد و
مدارک میباشند که قانون در این خصوص وجود داشته باشد .در قانون پولشاویی ایان مجاوز داده
شده است.
در مواد  7 ،6و  8قانون پولشویی بانکها و مؤسسات مالی و سایر نهادها و دستگاهها را تکلیاف باه
ارائه مستندات و مدارک و گزارش موارد مشکوک نموده است که در مباحث بعدی باه آن اشااره
خواهد شد.
 .1-3-2احراز هویت مشتریان و افراد از ناحیه بانکها
لزوم احراز هویت مشتریان بانکی و بروزرساانی اطالعاات هاویتی آنهاا باه هنگاام انجاام هرگوناه
معامله ،عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر -یعنی یکصد و پنجاه میلیون ریال -وجه نقد یاا
معادل آن به سایر ارزها و کاالهای گرانبها ،یا به هنگام وجود ظان باه انجاام پولشاویی و همچناین
ضرورت متوقفسازی ارائه خدمات یاد شده تا به هنگاام شافافساازی و اثباات اصاالت مادارک
شناسایی ارائه شده توس ارباب رجوع یا رفن ظن نسبت باه انجاام فعالیاتهاای پولشاویی یاا ساایر
جرایم مرتب و همچنین پیگیری صحت و سقم اطالعاات ارائاه شاده باه باناکهاا از مسایر مراجان
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لیرب و لی صالح و اعالم موارد مغایرت قطعی و غیرقابال رفان باه واحاد اطالعاات ماالی ،مساائلی
است که چهرهای از امنیت محوری تقنینای -اجرایای را باه لهان متباادر مایساازد و در آیاینناماه
اجرایی قانون مبارزه باا پولشاویی مصاوب  1388/09/11در ماواد  3و  5پایشبینای شاده اسات .باه
عبارت دیگر ،مطلقگرایی در پذیرش «جابجایی بار اثبات دلیل» به جهت مخالفات باا اصال برائات
مورد انتقاد بوده و برای اینکه میان اصل یاد شده با تسهیل اثباات جارم از ناحیاه دادساتان و ایجااب
حفظ نظم عمومی تعادل ایجاد شود ،موارد تعدیل آثار اصل برائت بهعناوان اساتثناد بایاد در قاانون
تصریح شود یا آنکه برای آن موارد استثنایی ،سقفی بهعنوان یک «فرض قانونی» تعیین شود.
 .2-3-2تعدیل اصل رازداری بانکی
یکی دیگر از مصادیق رسوخ اندیشه امنیتگرایی و ارجحیت بخشی از آن بر حقوق شهروندی ،در
مسئله تعدیل قواعد رازداری بانکی در جهت مبارزه کارآمد باا بازه پولشاویی قابالمالحظاه اسات.
ضرورت التزام بانکها به حفظ اسرار مشتریان خویش ،به مثابه ابزاری ترغیبزا در جاذب مشاتری
از یکسو ،همچنین ضرورت همکاری بانکها و مؤسسات مالی با دولتها ،در راساتای پیشاگیری
از برهم خوردن نظم اقتصادی جامعه از مسیر فرایند پولشویی از سویی دیگر ،حصول به راهبردهاای
ترازمندی میان این دو مقوله را با یکدیگر ،امری ضروری ساخته است .یکی از مواردی که سابب
میشود بانکها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشاویی و مخفای نماودن منشاأ اصالی پاولهاای
غیرقانونی شوند ،قاعدهای به نام «رازداری بانکی» اسات کاه براسااس آن هویات صااحبان حسااب
فاش نمیشود و این خود عامل مهمی تلقی میشود که مجرمان برای تطهیر پولهاای غیرقاانونی باه
سیستم بانکی ترغیب شوند و در واقن این قاعده مانن از کشف جرم میشود .بنابراین الزم است کاه
این قاعده تا حدی تعدیل شده و در مسیر اهاداف کنوانسایونهاای باینالمللای و همچناین مصاالح
عمومی قرار گیرد ،بهطوری که نه این قاعده متزلزل شده و سبب بیاعتمادی افراد به سیساتم باانکی
شود و نه مجرمان بتوانند با توسل به آن ،دست به پولشویی بزنند .در ماده  2توصیهنامه «گروه مالی
واکنش سرین» اینگونه قید شده که «قوانین و اصول رازداری مؤسساات ماالی نبایاد ماانن از اجارای
دستورالعمل مبارزه با پولشویی شود ».همچنین در ماده  5کنوانسیون وین به تعدیل این اصل اشااره
شده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است کاه در کناار لازوم احاراز هویات مشاتریان و ثبات
معامالت نهادهای مالی و علیالخصوص بانکها موظافاناد کاه در صاورت مشااهده معاامالت و
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مبادالت مالی مشکوک با ارقام بسیار زیاد ،مسئله را به مراجن لیصالح اطالع دهناد .ایان مسائله در
ماده  8قانون پولشویی بلژیک نیز لکر شده است که این اطالعات باید به گروه مالی واکنش سارین
ارسال گردد .ممکن است این مسئله با اصل «رازداری بانکی» متعارض دانسته و اساتدالل شاود کاه
گرچه افراد و حقوق آنها مصون از تعرض هستند ،ولی در صورت ارتکاب جرم یا وجاود اماارات
یا دالیل قوی بر وقوع جرم ،با رعایت موازین قانونی ،حقوق مزبور قابل خدشاه اسات ،چاون یاک
مصلحت مهمتر از حفظ حقوق شخصی افراد ،یعنی حفاظ نظام اجتمااعی و تضامین امنیات جامعاه
وجود دارد.
در واقن ،این به معنی حرکت به سمت و سوی امنیتگرایی است.
در حقوق ایران اصل  33قانون اساسی حقوق افراد را مصون از تعرض دانسته است مگر در مواردی
که موجب قانون ،نقص این حقوق این حقوق تجویز شده باشد .در آییننامه اجرایای قاانون مباارزه
با پولشویی مصوب  1388/09/11نیز به لازوم احاراز هویات اشاخاص و عادول از قواعاد رازداری
بانکی در ماده  2اشاره شاده اسات و یکای از وظاایف واحاد مسائول مباارزه باا پولشاویی« ،تاأمین
اطالعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطالعاات ماالی و ساایر مراجان کاه در امار مباارزه باا تروریسام
لیصالح میباشند» معرفی شده است .نکته قابل لکار ایان اسات کاه طباق مفااد تبصاره  1مااده 26
آییننامه فوقالذکر ،ارائهدهندگان وجاه نقاد بایش از ساقف مقارر – یعنای مشاتریان -موظافاناد
توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابالغ شده را به مقامات لیصالح ارائه نمایند .ماده  27نیز مقارر
نموده است که گزارش معامالت مشکوک ،بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نیست.
مشکلی که در اینجا پیش میآید این است که بهواسطه تبصره  1ماده  26یکی از آثار برائت تحات
عنوان «تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل» مورد چشامپوشای قرارگرفتاه اسات و
این مشتری است که باید توضیحات مورد نیاز در خصوص منشأ مشروع کسب مبالغ مزباور را بیاان
کند .حال چنانچه مشتری نتواند یا اینکه نخواهد توضیحات مزبور را ارائه کناد ،آیاا نتیجاهای جاز
«نقض حق سکوت متهم» در بر خواهد داشت؟ ضمانت اجارای عادم تمکاین مشاتری در اعماال و
اجرای تبصره  1ماده  26چیست؟
درست است که ماده  27آییننامه ،گازارش معاامالت مشاکوک باه مقاماات لیصاالح را بیاانگار
هیچگونه اتهامی به افراد ندانسته است ،لیکن آیا نتیجه عملی بار شده بر این رویه پیشبینی شاده در
آییننامه ،چیزی جز نقض(سکوت متهمان) خواهد بود؟ اینجاست که تقابال میاان «تضامین حقاوق
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شاهروندی» (ماااده  27آیااینناماه) و «تااأمین امنیاات عماومی جامعااه» (تبصااره  1مااده  )26بااه چشاام
میخورد؟
قانونگذار ایران هرچند در ماده  1قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386به درستی امنیتگرایای را
دستاویزی برای عدول از اصل برائت قرار نداده است ،لکن میبایستی الاقل به جهت تأمین و حفظ
نظم و امنیت عمومی جامعه ،به طور استثنایی و در پرتو رعایت اصال قاانونیباودن ،از پاارهای آثاار
اصل برائت عدول می نمود و جابجایی بار اثباات دلیال و عادول نسابی از حاق ساکوت متهماان را
میپذیرفت و اثبات خالف آن را بر عهده افراد مینهاد .باوجود این ،از مالحظه آیاینناماه اجرایای
قانون مبارزه با پولشویی استنبا میشود که رگههایی از امنیتگرایای در جارم پولشاویی از طریاق
«لزوم احراز هویت اشخاص» و «عدول از قواعد رازداری بانکی» و «نقض ساکوت افاراد مظناون» و
«جابجایی بار اثبات دلیل» در این آییننامه عماالً پذیرفتاه شاده اسات .در ایان راساتا مااده  8قاانون
مبارزه با پولشویی به ایجاد تعادل میان دو مقوله «تضمین حقوق شهروندی» و «تأمین امنیت عماومی
جامعه» پرداخته است .بدین توضایح کاه مااده  8قاانون مباارزه باا پولشاویی بیاان داشاته اسات کاه
«اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون ،صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون
مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت».
افشای اطالعات یا استفاده از آن باه نفان خاود یاا دیگاری ،باه طاور مساتقیم یاا غیرمساتقیم توسا
مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ،ممنوع بوده و متخلاف باه مجاازات منادر در
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد دولتی مصوب  1353/11/29محکوم خواهد شاد .و ایان یعنای
«تضمین حقاوق شاهروندی در کناار امنیات عماومی جامعاه» در بناد  4مااده  38آیاینناماه «اعاالم
مشخصات دارای سابقه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مسئول جهت مراقبات بیشاتر و
یا قطن همکاری ،در صورت درخواست مراجن لیرب ».
در ماده  33آییننامه آمده است «تماامی اشاخاص مشامول مکلافاناد مادارک مرباو باه ساوابق
معامالت و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربو باه ساوابق شناساایی اربااب
رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و سایر روشهای قانونی ،حاداقل باه مادت 5
سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند .هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول ،در صورت انحالل
نیز موظف به نگهداری اسناد تا  5سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره  -1سوابق و مدارک موضوع این ماده باید بهگونهای ضب و نگهداری شود کاه در صاورت
درخواست واحد اطالعات مالی و سایر مراجن لیرب  ،اطالعات آن اسناد در ظرف زماانی ماذکور
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در ماده  19قابل دسترسی باشد .ارائه اصل اسناد و مدارک ،در صورت درخواست واحاد اطالعاات
مالی و سایر مراجن لیرب  ،باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پاذیرد .مسائولیت جساتجو و ارائاه
اسناد با شخص مسئول است.
تبصره  -2اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره  -3این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامای سااخته
است ،نیست».
در ماده  47آماده اسات «تماامی اشاخاص مسائول موظافاناد اطالعاات ماورد درخواسات واحاد
اطالعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را باه نحاوی کاه آن واحاد تعیاین کناد جهات انجاام
وظایف محول شده تأمین نماید»
ماده  48نیز تکالیفی را برای بانک مرکزی در خصوص ارائه اطالعات و اسناد مرباو باه اشاخاص
نموده است که همگی داللت بر این دارد در بزه پولشویی افشای اطالعات افراد در محدوده قاانون
مجاز باشد و یکی از موارد عدول از دادرسی منصفانه میباشد.
درمجموع ،روند جهانیسازی اقتصاد باعث رشد چشمگیر جرایم سازمانیافتاه فراملای شاده اسات.
انقالب الکترونیک و بهتبن آن ،رشد فزاینده تجارت الکترونیکی ،پیچیدهتر شدن بازارهاای ماالی و
غیره همگی از علتهاای رشاد ایان دساته از جارایم شادهاناد .ممکان اسات یکای از ایان جارایم،
پولشویی باشد .در راستای عملیسازی مبارزه کارآمد با بزه پولشویی -خصوصاً در شاعبه ساازمان-
یافته فراملی -همکااری مؤسساههاای ماالی و باناکهاا در قالاب «احاراز هویات و ثبات معاامالت
مشتریان» و «اعالم موارد مشکوک به مراجن لیصالح» امری ضروری است .مبارزه با پولشویی خود
میتواند به مثابه مؤثرترین ابزار در راستای مبارزه با سایر جرایم سازمانیافتاه تلقای شاود .در قاانون
مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن ،اصل بر این نهاد شده است که قبال از هار کااری هویات
مشتریان احراز شود ،لکن در شرایطی که ریسک کمتری برای ارتکاب پولشویی وجود دارد یعنای
معامالت کمتر از سقف مقرر باشد ،تکلیفی به شناسایی و احراز هویت مشتریان وجود ندارد.
در آییننامه مستندسازی جریان وجوه در کشور که در تاریخ  1386/12/22توس هیئتوزیاران باه
تصویب رسیده است ،لیل تبصره  2مااده  3آن ،عادول از «قواعاد رازداری باانکی و اعاالم ماوارد
مشکوک به مراجن لیرب » پیشبینی شاده اسات .همچناین در مقاررات پیشاگیری از پولشاویی در
مؤسسات مالی تنظیم شده از ناحیاه باناک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران نیاز مقرراتای در ایان
خصوص آمده است.
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 .3بار اثبات ادله در بزه پولشویی
از جمله اصول و قواعدی کاه اماروزه حقاوق کیفاری بار مبناای آن اساتوار باوده اسات و یکای از
معیارهای عدالت محسوب می شود .اصل برائت است .بر مبنای این اصل که در مقررات بینالمللای
و قوانین داخلی کشورها و بهویژه در قوانین اساسی و کیفری آنها پیشبینی شده است ،هار انساانی
بیگناه فرض میشود و در صورت ورود اتهام به وی به سبب فرض بیگناهی ،مادعی بایاد گنااه وی
را ثابت نماید .در عین حال ،در موارد خاص از این فرض عدول شاده و قواعاد ویاژهای جاایگزین
این اصل شده است که در این موارد خااص باار اثباات دلیال جابجاا شاده و باه عهاده ماتهم قارار
میگیرد و در واقن اماره مجرمیت حاکم می شاود .علات آن نیاز مشاخص اسات .توضایح اینکاه باا
قدرتمند شدن مجرمان در مقابل دولت ،مصالح عالیه کشورها اقتضاد میکناد قلمارو ایان اصال در
جرایم مهم ،محدود شود و اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شود .پولشویی ازجمله موارد عادول
نسبی از اصل برائت در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی است .استفاده از امااره مجرمیات و تحمیال
بار دلیل بر متهم ازجمله مهمترین این راهکارهاست.
 .1-3پیچیدگی پولشویی و صعوبت تعقیب و اثبات آن
با توجه به پیچیدگی عملیات پولشویی و مشکل اثبات عنصر معنوی و سودنیت مرتکب ،باار اثباات
به دوش متهم گذاشته میشود .اولین دلیل آنچه به تعبیر برخی عدول از اصل برائت و اعماال امااره
مجرمیت ،محسوب میشود ،به پیچیدگی ارتکاب برخی جارایم از جملاه پولشاویی بار مایگاردد.
پیشرفت فناوری ضمن آنکه رفاه مادی را برای انسان به ارمغان آورده است ،مشکالتی را نیاز بارای
پلیس و تشکیالت کیفری از نظر کشف جرم ایجاد کرده است .به موازات ترقای و پیشارفت پلایس
در بهبود شیوه های کشف جرم ،متخلفان نیز برای پیچیده کردن کشف آن تالش مایکنناد و حتای
میتوان گفت تبهکاران بسیار پیشروتر از پلیس عمل میکنند .از این رو قانونگذار برای حمایات از
مقامات پلیس و تعقیب کننده جرم و در واقن در مقام رفن نقطهضعف پلیس ،به کمک آنان میآیاد
و بنا به تعبیری با معکوس کردن بار اثبات دلیل و باه نظار برخای دیگار باا اعماال امااره مجرمیات،
متهمان را در موضن ضعف قرار میدهند .همچنین گفته میشاود آنچاه معکاوس کاردن باار اثباات
نامیده میشود ،الزمه لاتی اصل احتیا در برابر پیشرفتهای فناورانه و شیمیایی عصر حاضر اسات
(رحمدل )50 :1385 ،و در مورد فناوری جدید و محصوالت شیمیایی جدید ،به لحاا خطرنااکی
آنها ،باید فرض را بر خطرناکی آنها قرار داد مگر اینکه بیخطر بودن آنها اثبات شود.
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به نظر ما حتی اگر این نظر و این رویکرد بتواند تا حدودی با واقعیات امروزی مرباو باه پیشارفت
فناوری ارتبا داشته باشد ،ولی در مورد برخی جرایم سانتی ،ایان افتراقایشادن تحصایل دلیال باه
هیچوجه نمیتواند توجیهکننده باشد .به عنوان مثال در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی
نمیتوان به این شیوه استناد جست .ما معتقدیم که افتراقی شدن تحصیل دلیل یا ناظر به عنصر مادی
است یا عنصر معنوی و به هیچوجه ناظر به عنصر قانونی نیست .چون بادون عنصار قاانونی هیچگااه
بحث جرم بودن عمل مطرح نمیشود تا بحث بار اثبات و مسئول اثبات مطرح شود .در مورد عنصر
مادی و معنوی نیز برحسب اینکه قانونگذار کدامیک را مفروض انگاشته باشد ،مسئولیت دادساتان
به اثبات عنصر غیر مفروض ،کماکان به قوت خود باقی است.
 .2-3تناسب
در برخی موارد ،فایده ی اجتماعی مترتب بر موضوع ،میتواناد از دالیال افتراقای شادن باار اثباات
دلیل به شمار رود .به عبارت دیگر در این مورد باید بین نفن عمومی و نفن متهم تناسبی برقرار شاود
و اگر منافن اجتماعی بر منافن فردی برتری بیشتری داشته باشاد درصاورتیکاه ماتهم در پنااه اصال
برائت بتواند امنیت عمومی را به مخاطره اندازد ،در این حالات ،تحصایل دلیال افتراقای مایگاردد.
برای مثال در حقوق انگلیس ،برای عدول از اصل برائات الزم اسات تناساب رعایات شاود و بارای
احراز تناسب باید معیارهایی ازجمله شدت فعل ارتکابی ،اهمیت جرم ،توجیاه دقیاق قارار دادن باار
اثبات بر عهده متهم و درجه مشکلی که ممکن است برای رهایی از باار اثباات باا آن مواجاه شاود،
وجود داشته باشد.
از توجه به معیارهای چهارگانه فوق در خصوص انگلستان ،چنین برمیآید کاه معیارهاای ساهگاناه
اول معادل هم است .چون شدت و اهمیت جرم ،از توجه بهشادت فعال ارتکاابی معاین مایشاود و
توجیه قرار دادن بار اثبات بر عهده متهم نیز چیازی جاز بیاان شادت فعال ارتکاابی و اهمیات جارم
نیست و در صورت افتراقی شدن بار اثبات موجه خواهد بود که جرم ،از جرایم شدید و مهم باشد.
 .3-3اوضاع و احوال
همانگونه که میدانیم اصل برائت ،اصلی عقلی و منطقای اسات و قانونگاذار باا توجاه باه وضاعیت
غالب افراد در جامعه و اینکه اساساً اصل بر عدم ارتکاب جرم است ،اصال را بار برائات قارار داده
است .به عبارت دیگر اوضاع و احوال محی بر جامعه ،بیانگر آن است که هیچکس مجارم نیسات
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مگر اینکه ادعای مربو به ارتکاب جرم با دالیل مشروع به اثبات برسد .به عباارت دقیاقتار ،عقال
حکم میکند که متهم به ارتکاب جرم ،بیگناه تلقی شود و مدعی ،ادعاای خاود دائار بار مجرمیات
وی را ثابت کند .مبنای حکم عقال نیاز اوضااع و احاوالی اسات کاه افاراد انساانی در آن زنادگی
میکنند .بر این اساس ،برخی به این نتیجه رسیدهاند که در مواردی که اوضااع و احاوال دگرگاون
می شود ،عقل نیز به نحو دیگری حکم خواهد کرد ،لذا قانونگذار نیز با توجه باه اوضااع و احاوال
موجود در برخی جرایم ،از اصل برائت عدول کرده و اصل را بر مجرمیت قرار میدهد.
 .4-3بار اثبات دلیل از منظر اسناد بینالمللی و حقوق سایر کشورها
گرچه بار اثبات دلیل یا به تعبیر دیگر برائت از اواخر سده نوزدهم میالدی تحت تاأثیر آماوزههاای
مکتب کالسیک ،جایگاه خود را در حقوق کیفری کشورهای مختلف پیادا نماوده ولای در تااریخ
حقوق کیفری ،این اصال از جایگااهی قادیمی برخاوردار باوده اسات .بارای مثاال در حقاوق روم
آنتونیوس ( ) Antoniusیکی از دست پروردگان مکتب رواقی که قابل به لازوم توافاق قاانون باا
اصول اخالقی و مبتنی بودن مسئولیت کیفری بر نیت مجرمانه و نه نتیجه مجرمانه بود ،اعتقاد داشات
در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به ساود او رأی داده شاود و تاا گنااه کسای
اثبات نشد بیگناه شناخته می شود .از نظر مبنا در حقوق کیفری اسالم جایگااه ایان اصال را بایاد در
قاعده معروف «درد حدود به سبب شبهات» جستجو نمود.
امروزه به دلیل اینکه حقوق جزا و باه ویاژه دادرسای کیفاری تحات نفاول کامال حقاوق عماومی
درآمده است و مقامات تعقیب در امر کیفری اعام از دادساتان و غیاره باه عناوان مادعیالعماوم در
مقابل متهم دارای قدرت زیادی هستند که به موجب آن به راحتی امکان استفاده از قوای عمومی و
دیگر تضمینهای ویژه را دارا میباشند و در مقابال ،ماتهم از هایچیاک از ایان امکاناات بهارهمناد
نیست ،کفه ترازوی عدالت کیفری به نفن مدعیالعموم سانگینی مایکناد( .خزانای )139 :1376 ،و
در نتیجه ،عدالت حقوقی بیش از پیش لزوم اعمال اصل برائت در امور کیفری را آشکار میسازد.
در حقوق انگلستان اصل برائت مبتنی بر حقوق عرفی است و این اصل از یک سری احکام قضاایی
استنتا شده است.
بهرغم حاکمیت اصل برائت اما در مواردی از آن عدول میشود .در جرایم علیاه امنیات در قاوانین
کشورها از اصل برائت عدول شده است.
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در قانون مجازات آلمان با فرض اینکه اموال و داراییهای مشکوک و مظنون از یک سری جرایم
حاصل شده پیشبینی گردیده است ،به گونهای که اگر متهم نتواند منشأ مشروع اموال مظنون خاود
را اثبااات نمایااد .ایاان امااوال مصااادره خواهااد شااد.توجه قانونگااذار کش اور آلمااان نیااز منطبااق باار
کنوانسیونهای بین المللی و اسناد منطقهای میباشد.
در حقوق فرانسه با توجه به وجود مشکل در اثبات شناخت و آگاهی مجرم از منشاأ اماوال بازیاابی
شده وجود دارد ،قانون گذار را وادار باه پاذیرش امااره مجرمیات بار اصال برائات نماوده اسات .باه
عبارتدیگر در تمامی موارد که اتهامی متوجه متهم است این مدعیالعموم اسات کاه وظیفاه ارائاه
دلیل را دارد اما در بزه پول شویی با توجه باه اینکاه اثباات منشاأ نامشاروع باودن اماوال اماری بسایار
مشکل میباشد و در برخی موارد غیرممکن و این امر موجب تبرئه متهم میشود و نوعی دارا شادن
ناحق و ناعادالنه میباشد لذا راهحل اساسی را در این دیدهاند که بار ارائه دلیل معکوس گردد.
انجمن بینالمللی حقوق جزا در قطعنامه شانزدهمین کنگره بینالمللی حقوق جازا پیراماون «سیساتم
کیفری در مقابل چالش جرم سازمانیافته» پیشنهاد داد در موارد جرایم سازمانیافتاه اگار دادگااهی
توانست اثبات کند که موسسهای در ارتکاب اینگونه جرایم دخالات داشاته اسات مایتواناد اماوال
مربو به فعالیتهای آن موسسه را مصادره نماید مگر اینکه صاحب آن اثبات کند کاه آنهاا را از
راه های قانونی به دست آورده است .در کنوانسیون ساازمان ملال متحاد علیاه جارایم ساازمانیافتاه
معروف به پالرمو نیز در ماده  24آمده است« :دولتهای عضو موظف هستند که در ارتبا با اماوال
مشکوک نیز از متهم درباره اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اماوال مشاکوک و
در معرض مصاادره توضایح بخواهناد و در صاورت عادمکفایات توضایحات ماتهم و عادم اثباات
مشروعیت درآمدها ،این اموال ضب و مصادره گردند ».توجه اسناد بینالمللی به بار اثباات دلیال و
تحمیل اثبات برائت بر دوش ماتهم و تقادم امااره مجرمیات بار اصال بار اصال برائات ،از تااثیرات
امنیتگرایی در بزه پولشویی است.
 .5-3بار اثبات دلیل از منظر قانون اساسی و سایر قوانین متفرقه
همانطور که اشا ره شد ازجمله اصولی کاه اماروزه حقاوق کیفاری بار آن اساتوار اسات در قاانون
اساسی در اصل  37آمده است «اصل ،برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشاود ،مگار اینکاه
جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ».در قانون مدنی در ماده  1257آمده است که «هر کس مدعی
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حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ،مدعی امری شود که محتا باه
دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است».
در ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری  1392آمده است که «اصل ،برائت است».
در اصل  49قانون اساسی نیز در خصوص ثروتهای بادآورده اصل را بر برائت گذاشته است.
در قانون نحوه اجرای اصل  49قانون اساسی نیز اصل بر برائت میباشد.
با نگاهی اجمالی به قاانون اساسای و ساایر قاوانین چناین استحصاال مایشاود کاه قانونگاذار امااره
مجرمیت را در هیچ شرایطی نپذیرفته است و بر اساس اصول کلی ،اصل برائت را در تمامی جارایم
جاری و ساری دانسته است.
 .6-3بار اثبات دلیل از منظر قانون پولشویی
ماده  1قانون پولشویی مصوب سال  1386مقرر میدارد« :اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاری
موضوع ماده  2قانون تجارت است مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خاالف آن باه اثباات برساد.
استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دال بر مالکیت است ».با توجاه
به مالحظات امنیتگرایانه در جرم پولشویی ،ماده  2قانون اصالح مبارزه با پولشویی مصاوب 1397
موضوع اصالح ماده  2قانون پولشویی ،با اضافه کاردن تبصاره  1باه ایان مااده ،باار اثباات دلیال را
دگرگون کرد و در موضن مقابل نسبت به قانون سابق ،بیان داشت« :هرگاه ظن نزدیاک باه علام باه
عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشاته باشاد مانناد آن کاه نوعااً و باتوجاه باه شارای
امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثباات صاحت
آنها برعهده متصرف است .منظور از علم در این تبصاره و تبصاره ( )3هماان اسات کاه در قاانون
مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده است ».مااده  211قاانون مجاازات اساالمی و تبصاره
لیل آن در خصوص علم قضایی و حدود و ثغور آن بیان میدارد:
«ماده  -211علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در اماری اسات کاه نازد وی مطارح
میشود .در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است ،وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند
علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره -مواردی از قبیل نظریه کارشناس ،معاینه محل ،تحقیقات محلای ،اظهاارات مطلان ،گازارش
ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علمآور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .در هر
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حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمایشاود ،نمای تواناد ماالک صادور حکام
باشد».
اما در قانون مبارزه با پولشاویی مصاوب ساال  1386و اصاالحیهی مصاوب ساال  ،1397معاامالت
مشکوک داریم .در ماده  4قانون پولشویی مصاوب ساال  1386آماده اسات «باه منظاور هماهنا
کردن دستگاههای لیرب در امر جمنآوری ،پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطالعاات و
گزارشهای واصله ،تهیه سیستمهای اطالعاتی هوشمند شناساایی معاامالت مشاکوک و باه منظاور
مقابله با جرم پولشویی شورای عالی پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و
با عضاویت وزرا بازرگاانی ،اطالعاات ،کشاور و رئایس باناک مرکازی باا وظاایف لیال تشاکیل
میگردد:
 )1جمن آوری و کسب اخبار و اطالعات مرتب و تجزیاه و تحلیال و طبقاهبنادی فنای و تخصصای
آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
 )2تهیه و پیشنهاد آییننامههای الزم در خصوص اجرای قانون به هیئتوزیران.
 )3هماهن

کردن دستگاههای لیرب و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

 )4ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که بهاحتمال قاوی صاحت دارد
یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
 )5تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده .11
تبصره  -1دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره  -2ساختار و تشکیالت اجرایی شورا تناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب
هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره -3کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئاتوزیاران بارای تماامی
اشخاص حقیقی و حقوقی لیرب الزماالجرا خواهد بود .متخلف از ایان امار باه تشاخیص مراجان
اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربو محکوم خواهد شد.
به موجب بند ( ) ماده  7قانون مذکور گزارش معامالت و عملیات مشکوک به مرجان لیصاالحی
که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
حسب ماده  7آن قانون ،اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشامول ایان قاانون (موضاوع ماواد  5و )6
برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خاود مکلاف باه گازارش و عملیاات مشاکوک باه مراجان
لیصالح بوده و در هنگام وجود ظن به انجام پولشویی ،مکلف به شناسایی اولیاه و کامال اشاخاص
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میباشند (ماده  3آییننامه) .همچنین در ماده  5آییننامه اشاره به عادم ارائاه خادمت باه فارد انجاام
دهنده معامالت مشکوک دارد .ماده  38آییننامه نیز واحد اطالعات مالی به منظاور «جمانآوری و
اخذ اطالعات معامالت مشکوک» و «ارزیابی ،بررسی و تحلیال اطالعاات گازارشهاا و معاامالت
مشکوک» در وزارت امور اقتصادی تشکیل میگردد .اما به راستی چه معاملهای مشکوک است؟
با این حال ،ماده  1قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،ماده  1قاانون ساابق را اصاالح کارد و باا
الحاق بند (چ) به ماده « ،1معامالت و عملیات مشکوک» را به شرح لیل تعریف کرد:
« معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله ،دریافات یاا پرداخات ماال اعام از فیزیکای یاا
الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقاوع
جرم را ایجاد کند:
1ا معامالت و عملیات مالی مربو به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 2ا کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقن از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معاملاه یاا
عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ا معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالاک شاخص
دیگری است.
4ا معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی ایان قاانون هار چناد مراجعاان
قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیال منطقای
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند».
تعریف اصولی شک مشخص است .وقتی مسئلهای مطرح باشد و لهن در مقابل آن بین دو یاا چناد
احتمال قرار گیرد و گرایش به طرف یکی از احتماالت پیدا نکند حالت شک وجود دارد (جعفری
لنگرودی)392 : 1398 ،
اما بند (دو) ماده یک آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بدون توجه به اینکه شک اصاطالح
اصولی است و فارغ از دغدغههای نظری ،معامالت مشکوک را معامالت و عملیااتی مایداناد کاه
اشخاص با در دست داشتن اطالعات و یا قرائن و شواهد منطق ظان پیادا کنناد کاه ایان عملیاات و
معامالت به منظور پولشویی انجام شود.
مالحظه میشود که قانونگذار (معامله مشکوک) را معاملهای میداند که مظنون باه قارین باودن آن
بهقصد پولشویی باشد .به این ترتیب مقنن در اصطالح اصولی شک و ظن را بهام ریختاه اسات .در
اصطالحی که در اصول ،حقوق و کالم شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.
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اما اشکال دقیق تر از این واژه گزینی نامناساب اسات کاه اگار قارار اسات در معاامالت مشاکوک،
اقدامات مذکور در قانون اجرا شود دیگر چه نیازی به لکر اصل صحت در ماده یک قاانون اسات.
مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار میآید .همه اینها این نکته را به لهن متبادر
می کند که شاید لکر اصال صاحت در قاانون تنهاا جنباه تبلیغااتی دارد و مقانن دغدغاه واقعای در
خصوص آن نداشته است .حال باید به این سؤال پاسخ داد که قرائن و شواهد منطقی چه مایباشاد؟
براساس تبصره قرائن و شواهد منطقی عبارت است از شرای و مقتضیاتی که یک انسان متعاارف را
وادار به تحقیق در خصوص منشأ مالی و سپردهگذاری یا سایر عملیات مربو ماینمایاد .برخای از
این عملیات و معامالت مشکوک عبارتاند از:
 -1معامالت و عملیات مالی مربو به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 -2کشف اظهار کاذب و یاا گازار ش خاالف واقان از ساوی اربااب رجاوع قبال و بعاد از آنکاه
معاملهای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
 -3معامالتی که به هر ترتیب مشخص شاود لینفان واقعای حاداقل یکای از متعارضاین ظااهری آن
شخص یا اشخاص دیگری بودهاند.
 -4معامالت تجاری بیش از سقف مقرر کاه باا موضاوع فعالیات اربااب رجاوع و اهاداف تجااری
شناخته شده از وی مغایر باشد.
 -5معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پولشویی واقن شده باشد.
 -6معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا
بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 -7معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پیچیده ،غیرمعمول و بادون اهاداف اقتصاادی
واضح باشد.
دو نکته در موارد فوق محرز است:
یکی آنکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری ،لذا مراجن مربوطاه در صاورت احاراز ساایر
موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی میباشند .و دیگری در موارد فوق ظن باه ایان
وجود دارد که معامله مقرون به پولشویی است ،بنابراین علیالقاعده باید امااره محساوب شاود .اماا
توجه به این نکته الزم است که این موارد تنها از لحا مراجن قضایی ،امااره محساوب مایشاوند و
مراجن اداری مرتب باید بهمحض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند.

 /439فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،47بهار 1399

بنابراین موارد از نظر مقامات فوق می باید فرض قانونی محسوب شوند( .اساعدی )456 :1388 ،اماا
در مقام جمن میان اصل برائت و صحت با بحث معامالت مشکوک مایتاوان گفات کاه هادف از
اصول فوق حمایت از متهم در برابر مراجن قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن اسات
به محکومیت متهم منجر شاود .در ایان مسایر نمایتاوان ماتهم را وادار باه ارائاه دلیال بارای اثباات
بیگناهی خود نمود .اما در بحث معامله مشکوک ،نه موضوعی در برابر مرجن قضایی مطرح شاده و
نه اینکه هدف انتساب اتهام ،وقوع جرم پولشویی .مراجن اداری مکلف به گزارشدهای مایباشاند.
اما صرف این گزارش و محتویات آن نمیتوان فی حد لاته بر وقوع جرم داللتی داشته باشند .پاس
از این مرحله نوبت مراجن قضایی است که در جهت احاراز مجرمیات فارد ،قادم بردارناد .بناابراین
نمیتوان تعارض میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک را تصور کرد.
مواد فوق به دو ابزار مهم عالم اثبات یعنی اصل صحت و اماره تصرف مایپاردازد .در ایان بخاش،
هر یک از دو ابزار فوق به همراه اصل برائت را بررسی مینماییم.
 .1-6-3اصل برائت
همانطور که اشاره شد در اصل  37قانون اساسی ،ماده  1257قاانون مادنی ،مااده  197قاانون آیاین
دادرسی مدنی و ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری اصل را بر برائت گذاشته است.
پیامد اجرای اصل فوق در امور کیفری این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم برعهاده مادعی آن
میباشد و متهم از اثبات بیگناهی خود مبرا است.
 .2-6-3اصل صحت
همانطور که می دانیم علیه بر این است که اداره اکثر افراد جامعه ،معامله را به طاور صاحیح منعقاد
میکنند نه به طور فاسد .این غلبه موجب ظن میشود که عقاود منعقاده صاحیح مایباشاد .باه ایان
ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود .با الحاق ماورد مشاکوک حکام از لحاا صاحت ،باه
مورد غالب ،می بایست حکم به صحت آن داد .عالوه بار ایان ،اگار قائال باه اعماال اصال صاحت
نباشیم ،در نظم جامعه اخالل ایجاد خواهاد شاد .ایان اخاالل در دو بعاد ثباوت و اثباات جلاوهگار
خواهد شد.
نخست :بعد ثبوت :با عدم اعمال اصل است .هیچگاه افراد ،اطمینانی به ایجااد عقاد در عاالم ثباوت
نخواهند داشت.
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دوم :بعد اثبات :هرگاه این اصل نبود ،مردم در معاامالت بایاد تحصایل دلیال کنناد تاا اگار طارف
معامله دعوی فساد آن را اقامه کند ،در دادگاه بیدفاع نمانند .بدیهی است تهیه دلیل چقادر دشاوار
است و چه مشکالتی را به بار میآورد.
لزوم حمل معامالت افراد بر صحت ،آنقدر برای تضمین امنیت معامالت اهمیات داشاته اسات کاه
مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی و قانون اصالح آن نیز بر اصل صاحت
تأکید کند .در ماده  1قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386آمده است« :اصل بر صحت و اصالت
معامالت تجاری موضوع ماده  2قانون تجارت است ،مگر آنکه براساس مفاد این قانون خاالف آن
به اثبات برسد .استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دالّ بر مالکیات
است».
اما بر این مقرره سؤاالتی مطرح میشود:
 اصالت در نص فوق به چه معنا میباشد آیا همان صحت است یا آنکه در مقابال بالنیاباه باه قریناهبند الف ماده  7همان قانون استحصال شده است.
 چرا موضوع ماده تنها محدود به معامالت تجاری ماده  2شده است؟ آیا بهتر نباود مقانن اصال رابر صحت کلیه معامالت منظور مایداشات ،باه جاای آنکاه خاود را محادود باه معاامالت تجااری
موضوع ماده  2قانون تجارت نماید؟ آیا براساس مقرره مذکور معامالت اموال غیرمنقول ،حمال بار
صحت نخواهند داشت.
 چرا اثبات عدم صحت معامالت فوق محدود به مفاد قانون مذکور شده است؟ آیا از ساایر طارقنمی توان عدم صحت معامالت فوق را اثبات کرد؟ بدیهی است که به ظاهر نص فوق نبایاد چنادان
اعتماد کرد .مقنن تنها میخواسته است که در قاانونی کاه باه احتماالی مایتوانساته احسااس امنیات
تجاری را بر هم زند ،تجار و بازرگانان را باه حمال معامالتشاان بار صاحت مطمائن کناد .اماا ایان
اطمینان بخشی با دقت کافی همراه نشده است .لذا حاصل آن ،مقررهای شاد کاه در فاوق مالحظاه
گردید.
با توجه به نکته فوق و فلسفه وضن مقرره موردبحث نباید به ظاهر نص آن دل بست بلکه با توجه باه
قانون مدنی ،باید در کلیه معامالت ،اصل را بر صحت گذارد و مقرره مورد بحث تنهاا تأکیادی بار
قانون مدنی تلقی کرد نه آنکه مقنن در مقام تقیید اصل صحت به معامالت تجاری ماده  2یااد شاده
داشت.
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 .3-6-3اماره تصرف
اماره تصرف حاوی  3عنصر است :نخست ،عنصر مادی :مال در تصرف مادی فرد باشد دوم ،عنصر
معنوی :متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد و ساوم ،عنصار قاانونی :تصارف متصارف،
مشروع باشد.
ماده  35قانون مدنی به خاطر ظهور تصارف در مالکیات ،تصارف را امااره مالکیات دانساته اسات،
بنابراین با روبرو شدن با متصرف باید وی را مالک دانست.
قسمت اخیر ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مقرر میدارد «استیالی اشخاص بار اماوال و دارایای
اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دال بر مالکیت است».
نتیجه گیری
چند دههای است که کشاورهای جهاان باا معضالی باه ناام پاولهاای نامشاروع و کثیاف و جریاان
پول شویی یا تبدیل پول نامشروع و ناپاک به پول مشروع و پااک یاا تطهیار پاول مواجاه مایباشاند.
معضلی که همچون غده سرطانی بر بافتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامن ریشه دواناده و
به مرور زمان و با توجه به مقتضیات سیاسی -اقتصادی جهاان بازرو و بزرگتار شاده اسات .بادون
شک ،عدول از تضمینات دادرسی عادالنه تنها در شرای ویاژه و اساتثنایی قابال توجیاه اسات .اماا
اغلب اوقات از این قواعد سرپیچی شده و در شرای عادی نیز از این قواعد عدول میگردد.
در حال حاضر در کشور ما هیچ دادرسی افتراقی وجود ندارد .لکن با توجه باه اساتجازهی صاورت
گرفته از مقام معظم رهباری از ساوی ریایس وقات قاوهی قضاائیه در خصاوص نحاوه رسایدگی و
مجازات مفسدان و اخاللگران در نظام اقتصادی و آییننامهی اجرایی آن که به صورت موقت و دو
ساله اعتبار دارد ،نوعی دادرسی افتراقی در این زمینه پیشبینی شده اسات .در قاانون اصاالح قاانون
مبارزه با پولشویی مصوب  1397نیز متأسفانه باه محادودیتهاای دادرسای عادالناه پرداختاه نشاده
است.
در تاریخ  1397/5/20رییس وقت قوهی قضائیه در ناماه ای باه رهبار انقاالب اساالمی ،باا اشااره باه
جن

اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انسجام برخی جرایم از ساوی عادهای از اخااللگاران و

مفسدان اقتصادی در این شرای و همسو با اهداف دشمنان ،درخواست نمود که اجاازهی اقادامات
ویژه در برخورد قاطن و سرین در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در نظاام اقتصاادی کشاور و
قانون مجازات اسالمی داده شود .در ایان ناماه پیشانهاد شاده اسات کاه هرگوناه تعلیاق و تخفیاف
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مجازات اخاللگران و مفسدان اقتصادی ممنوع میباشد .رهبار انقاالب اساالمی باا ایان پیشانهادات
موافقت کردند و تأکید نمودند که مجاازات مفسادان اقتصاادی سارین و عادالناه انجاام شاود و در
مورد اتقان و دقت دادگاهها ،دقت الزم صورت پذیرد.
الزم به توضیح است که قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشاور در تااریخ 1369/9/19
تصویب شده است و به بیان مجازاتهای شدید در خصوص اخاللگران عرصهی اقتصاادی کشاور
میپردازد.
افتراقی شدن آیین دادرسی در پولشویی به این موضوع اشاره داشت که در برخی جرایم مهام مثال
پولشویی روند تحصیل دلیل برای اثبات مجرمیت از سوی دادستان به کلی تغییر یافته است و اثباات
آن متوجه متهم می شود و اوست کاه بایاد بیگنااهی خاود را باه اثباات برسااند .در بحاث نحاوهی
تحصیل دلیل بیان شد که در بزه پولشویی با توجه به سازمانیافتگی و فراملی بودن و اثارات ساویی
که بر ساختار اقتصاد ،سیاست و فرهن

جامعه میگذارد  ،باید طریق تحصیل دلیل در این جرم باه

صورت افتراقی باشد .شیوه های متعارف تحصیل دلیل در بزه پولشاویی کاارایی الزم را نادارد لاذا
استفاده از شیوههای مهم کشف و اثبات جرائم سازمان یافتاه در ایان خصاوص راهگشاا مایباشاد.
شیوههایی همچون استفاده از مخبران ،فنون ویژه تحقیق ،همکاری بینالمللی ،همکااری مؤسساات،
تغییر بار اثبات دلیل ،تعدیل اصل رازداری بانکی میتواند با توجه به صعوبت و ساختی کشاف بازه
پولشویی به کارگرفته شود که علت توسال باه ابزارهاای فاوق  ،رویکارد امنیتای در مباارزه باا بازه
پولشویی است.
با توجه به فرضیههای فوق؛ در این تحقیق ،تقنین در حوزه تحدیادات دادرسای در جارم پولشاویی،
فرآیندی بین حقوق ایران و اسناد باین المللای اسات کاه باا بررسای قاوانین موجاود در ایان بااره و
رویکردهای مورد توجه قانونگذران به نظر میرسد نظام تقنینی در حقوق ایران نیز حرکت خاود را
در این خصوص آغاز لکن به صورت نامتوازن و ناهماهن

با اسناد بینالمللی است کاه الزم اسات

اوالً حداقل استاندردهای الزم برای مبارزه با پولشویی پیشبینی شود؛ آن هم باا قانونگاذاری دقیاق
که در برگیرنده تمام جزییات باشد و از تفویض به آییننامههاای اجرایای اجتنااب شاود .ثانیااً الزم
است باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور ما که منجر به اخذ استجازه از مقام رهباری شاد ،باه
سرعت سازوکار ویژه همراه با قواعد دادرسی در پرتو امنیتگرایی در این باره پیشبینی و تصویب
شود و به جای آن ،قانونی کارآمد تصویب تا به صورت ثابت و پایدار با این بزه مبارزه شود.
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