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Abstract 
Money laundering as a complex and long-term process is related to the 
processing of proceeds of criminal activities to conceal or change the appearance 
of the illegal source of money, and involves the three stages of stratification, 
Chinese stratification and integration. And Canada has envisioned measures to 
prevent and combat money laundering.  
The present study, in a descriptive and analytical method, compared the crime of 
money laundering in the legal system of Iran and Canada, and the responses of 
the legal system of Iran and Canada to it, comparing the situation of money 
laundering in the two countries, which showed that despite the two countries 
Money laundering is one of the most important economic crimes in the two 
countries due to the weakness of government oversight.  
And in Iran, it can be considered as a disruption of the economic system and 
corruption on earth. Among the differences between money laundering in the 
two countries are the following: More recent commitments in the fight against 
money laundering in Canadian law that have not been met in Iranian law - the 
primary goals of developing anti-money laundering legal systems in Canada's two 
legal systems And the Islamic Republic of Iran is different - International 
intelligence cooperation in the fight against money laundering is seen as a key 
distinguishing feature between the Iranian and Canadian legal systems in the 
fight against money laundering. 
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 چکیده
بسترهای از جمله  و شرکت    پولشویی  کالن  بزهکاران  از سوی  مختلف  اقتصادی  جرایم  وقوع 

هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل 
فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و 

مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر   ی الیت هادراز مدت به پردازش عوایـد حاصـل از فع
، الیه چینی و یکپارچه  یظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شـامل سـه مرحله جایگذار

است، لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری   یساز
. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی می کند

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، 
وضعیت  تطبیقی  تحلیل  به  آن،  به  کانادا  و  ایران  حقوقی  نظام  های  پاسخ  و  ارکان  مراحل، 

نظارت نظام مند دولت بر فعالیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم  
های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. پولشویی به عنوان یکی از مهمترین جرایم 
اقتصادی در جهان در این دو کشور موضوع سیاست های سخت گیرانه قرار گرفته است و در 

مطرح شود. از تفاوتهای  ایران می تواند در حد اخالل در نظام اقتصادی و افساد فی االرض نیز
پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تالش های به روزتری در زمینه مبارزه 
با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصالح قانون 

سعه نظام های حقوقی بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه تو  ۱۳۹۷مبارزه با پولشویی در سال  
ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسالمی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. 
همچنین همکاری های بین المللی اطالعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه 

 لقی می شوند.اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی ت

 کلیدواژه ها: 
  ، یاقتصاد میجرا ،ییپولشو جرم 

  یجزا  حقوق ران،یا یفری ک حقوق
 . کانادا
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 مقدمه ١
اصطالح پولشویی به فرآیندی اطالق می شود که از طریق 
های   فعالیت  طریق  از  که  پولی  یعنی  کثیف  پول   ، آن 
مجرمانه عاید شده است آن چنان تغییر پیدا می نماید که  
به یک پول مشروع  تبدیل شده به نحوی که هیچ منشاء 
جرمی   پولشویی  باشد.  نداشته  وجود  آن  از  ای  مجرمانه 

ساز   ، فرآیند  ثانویه  پولشویی  است.  فراملی  و  یافته  مان 
تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی 
و نامشروع به پول های تمیز ، مشروع و قانونی است که 
اقتصاد زیرزمینی ، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد و نظام  
برای   مناسب  بستری  قوی،  نظارتی  سیستم  فاقد  مالی 

محسوب   آن  و  ارتکاب  المللی  بین  سطح  در   . شود  می 
علیه   متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  تصویب   ، جهانی 

پالرمو تالشی موثر برای     ٢٠٠٠جنایات سازمان یافته فراملی  
بوده  فراملی  ی  یافته  سازمان  های  پولوشویی  با  مقابله 

،  ١٣٨٦است. در ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی 
کنا در  آن  تصویب  ی  که  فلسفه  توجهی  قابل  نواقص  ر 

سعی در جبران آن با آیین نامه های مختلف برآمد، اما به  
اقتصادی   نظام  مخرب  اقدامات  این  با  کیفرگرایی  لحاظ 
سال   در  دلیل  همین  به  است.  نبوده  توجه  قابل  چندان 

، اصالحیه ی این قانون با تحوالت قابل توجهی، در  ١٣٩٧
لشویی و بازتعریف عین احیای پیشگیری افتراقی از جرم پو

را   رفتارها  این  به  کیفردهی  مختلف،  اصطالحات  دقیق 
موضوع بازنگری قابل توجهی قرار داد. درحقوق کانادا نیز  
پولشوئی استفاده، انتقال مالکیت، ارسال یا تحویل به هر  
فرد و یا محل و حمل و نقل، هرگونه اموال یا درآمد حاصل 

ا غیر مستقیم ازیک  از هر نوع دارایی که حاصل مستقیم ی
عمل مجرمانه است را در بر می گیرد. اما مطالعات مختلف  
درحقوق کیفری ایران نشان از سازمان یافتگی وقوع جرم  
پولشویی دارد که گاه اباحه ی این پولهای اصطالحا کثیف  
با بستر دولتی صورت می گیرد و یا مجوزهای دولتی زمینه 

د. به عنوان مثال اینکه  ساز وقوع پولشویی را فراهم می ساز 
واردات ارز درکشور ایران به دلیل نیاز شدید دولت به ارز  
خود مصداقی از پولشویی است و این ارز وارداتی تنها در  
صورتی مشمول محدودیت کیفری تحت عنوان قاچاق قرار 

قانونی    -می گیرد که شخص وارد کننده ارز از مصادر دولتی
ز نکند. یعنی اساس اقدام  تعیین شده اقدام به تبدیل ار 

مقبول است و تشریفات دولتی عاملی برای شستن ارزها  
ی   درحوزه  کیفری  سیاست  لذا  باشد.  می  منشأ  هر  با 

اتخاذ  و  مالی  اطالعات  ایجاد  نظارت،  مقتضی  پولشویی 
تدابیر پیشگیرانه به عنوان یک کل به هم پیوسته است و  

ظاهر موثر  تواند  نمی  اجزا  این  بدون  بر    سیاستی  شود. 
اساس تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط سازمان  

از سال   کانادا،  کانادا  ۲۰۱۶تا    ۲۰۰۰آمار  مورد جرایم   ۳۲۱، 
پولشویی ثبت کرده است. طبق داده های موجود، موارد  
آن   به موجب  که  پیگیری است   در جریان  دیگری هنوز 
برخی گروه های سازمان یافته فعال در زمینه پولشویی و  
تامین مالی تروریسم منحل شده و یا  از مسئولیت کیفری  

حدود   محکومیت  میزان  نتیجه  در  و  اند  شده   ۲۷معاف 
صد بوده است. البته نبایستی این برداشت را با مقدمه در 

قوانین   در  پولشویی  جرایم  ارتکاب  آمار  که  داشت  فوق 
جرایم  سایر  از  کمتر  مراتب  به  این  بلکه  باالست  کانادا 

درصد از پرونده های جنایی در سال    ۶۳است، زیرا حدود  
 .منجر به صدور حکم و محکومیت شده است ۲۰۱۷

ه جرم ارکان تشکیل دهند ٢
پولشویی در حقوق ایران و 

 کانادا
اصلی  رکن  سه  از  جرائم  سایر  مانند  نیز  پولشویی  جرم 
قانونی، مادی و معنوی تشکیل میگردد که در ادامه بررسی  

  .سه رکن مذکور در جرم پولشوئی از نظر خواهد گذشت

رکن قانونی جرم پولشویی در ایران و  ۲٫۱
 کانادا 

جرم در  قانونگذار  ی  اراده  ی    آخرین  اصالحیه  پولشویی 
با   ٣/٧/١٣٩٧ مبارزه  قانون  از  اسالمی  شورای  مجلس 

مصوب   مبنای    ١٣٨٦پولشویی  بر  قانون  این  در  است. 
از   زیادی  تعداد  قوانین  و  المللی  بین  های  کنوانسیون 
کشورهای دنیا به تعریف جرم پولشویی و تبیین ارکان آن  

 .پرداخته شده است

موجـب   به  ایـران  حقـوق  بـا    ٢مـادهدر  مبارزه  قانـون 
را    ییجـرم پولشـو  ١٣٩٧اصالحی    ١٣٨٦پولشـویی مصـوب  

 در اجزای سه گانه ای تعریف کرده است: 

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید  .أ
به علم  با  جرائم  ارتکاب  از  منشأ  حاصل 

 مجرمانه آن.  
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منظور  . ب به  عوایدی  انتقال  یا  مبادله  تبدیل، 
کردن منشأ مجرمانه آن با علم پنهان یا کتمان 

از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  اینکه  به 
مرتکب دست آمده یا کمک بهارتکاب جرم به 
به  منشأ  و جرم  آثار  مشمول  وی  که  نحوی 

 تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.  
کردن منشأ، منبع، محل، نقل پنهان یا کتمان  . ت

جابه انتقال،  کهو  عوایدی  مالکیت  یا    جایی 
طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم به 

  .شده باشدتحصیل  

  ١٩٨٩قوانین پولشویی در کانادا برای اولین بار در سال  
سال   در  و  شد  شد.   ٢٠٠٥،و  ٢٠٠١،  ١٩٩٧اعمال  اصالح 

سیستم حقوقی کشور کانادا که مستعمره بریتانیای کبیر  
بوده و همچنان تحت نظارت ملکه انگلستان می باشد به  
(شمس  میکند  تبعیت  ال   کامن  حقوق  از  کشور  آن  تبع 

) از قانون  ١(٣٥٤)و ١(٤٦٢٫٣١). بخش  ١٥٦، ص١٣٨٢ناتری،  
  ٤٦٢٫٣١کیفری کانادا در مورد جرم پول شویی بیان میدارد:  

) هر کس شود با قصد پنهان کردن یا تبدیل آن مال یا  ١(
ل و  درآمد، با علم یا باور به اینکه تمام یا بخشی از این اموا

عمل  ازیک  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  حاصل  درآمد،  یا 
یا   انتقال  مالکیت،  انتقال  استفاده،  را  است  مجرمانه 
دریافت مال و یا حمل و نقل کند الف ) کمیسیون کانادا  
فعل   ترک  یا  فعل  هر  ب)  یا  ؛  است  شده  انگاری  جرم 
مجرمانه ای مربوط به عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه   

کا در  جرم که  یک  عنوان  به  و  است  یافته  ارتکاب  نادا 
 .شناخته شده باشد

دو نکته مهم در ماده فوق که به عنوان رکن قانونی جرم 
پولشویی در کانادا وجود دارد: اول، این که رکن مادی جرم  
پولشویی در این ماده نه به صورت تمثیلی بلکه به صورت 

جرمانه  احصایی مطرح شده است بنابراین ، تنها افعال م
مگر   شود   پولشویی  جرم  ارتکاب  موجب  تواند  می  فوق 
به   مجرمانه خاصی  اعمال   ، دیگر  قوانین خاص  در  اینکه 
نمونه   برای  باشد  شده  شناخته  پولشویی  مصداق  عنوان 
عواید ناشی از نقض قانون ادارات دولتی خارجی یا جرایم 
رشوه خارجی که می توانند در زمینه پولشویی نیز بکار برده  
شوند. دوم، در حالی که طیف وسیعی از اقدامات می تواند  
به عنوان جرم پولشویی محسوب شود اما باید توجه شود 

 
1 State-level aml regimes:US,uk and 
Canada,chapter4,page44 

که قصد پنهان شدن در این جرم بخشی از رفتار مجرمانه  
متهم می باشد.در نهایت، متهم باید بداند یا باور داشته  
  باشد که دارایی یا درآمد حاصل از اعمال مجرمانه ای است 

 ١ست.که در ماده فوق گنجانده شده ا

رکن مادی جرم پولشویی در حقوق   ۲٫۲
 ایران و کانادا

قوان  منظر  از  جرایم،  مرتكب  كیامروزه  هر    یفری ن  از  اعم 
از م یشخص حق ان یقی یا حقوقی پذیرفته شده است و 

ارات  یآنها كاركنان دولتی و اشخاص حقوقی بنابر حدود اخت
 ی شتر ی خاصی كه دارند، با سهولت هرچه ب  ی و توانایی ها

  ی مرتكب جرم می شوند. پس منطقاً باید مجازات شدیدتر
برا باشد،  داشته  بازدارندگی  جنبه  لحاظ شود.    یكه  آنان 

قانون مبارزه با پولشویی ایران ناظر بر مرتكبان    ٩و    ٢مواد  
پولشویی است؛ در این قانون كارمندان دولت كه از جایگاه 

پولشویی سوء استفاده كنند، مورد توجه خاصی    یخود برا
قرار نگرفته است، درحالیکه شایسته بود مجازات این افراد 

ت خود  یتشدید می شد، زیرا كاركنان دولتی بنا به مسئول
نیاخت مند  بهره  آن  از  افراد  دیگر  كه  دارند  و  یاراتی  ستند 

ماده    ٢اصوالً جرم توسط آنها ساده تر ارتكاب می یابد. بند  
متعاهد   ی )نسبت به دولت ها  ٢٠٠٠ون پالرمو  ی( كنوانس ١٠

برا خود  ملی  قانون  در  كه  است  شده  اشخاص    ییادآور 
  ی فر یت كیحقوقی در صورت ارتكاب جرم پولشویی مسئول

بگ نظر  حكم یدر  مورد،  این  در  ایران  قانون  در  ولی  رند، 
  ٢خاصی وجود ندارد. سكوت قانون ایران به ویژه در ماده  

خصو در  كه  آن  دارد  آن  بر  داللت  پولشویی،  مرتكب  ص 
قی و حقوقی تفاوتی وجود نداشته باشد.  یان شخص حقیم

 ی همان قانون، گویا  ٩ن» در مادۀ  یولی اطالق عبارت «مرتكب
ن نظر  اخی این  عبارت  غالب  وجه  و  اشخاص  ی ست  به  ر 

جه گرفته می شود كه  یقی برمی گردد و از ظهور آن نت یحق
ز  در  ایران،  یک  یم قانونگذار  كنشگر  چنانچه  پولشویی  نه 

قائل نشده است.    ی فریت كی شخص حقوقی باشد، مسئول 
ن مجازات قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در مادۀ  ییبا تع

مصوب    ٢٠ مادۀ    ١٣٩٢ق.م.ا.  به  عنایت  با  همان    ١٤٣و 
قانون این خال برطرف شده، زیرا قانون مجازات اسال می بر  

قوان موارد  یسایر  در  حاكم ن  اجمال  و  ابهام  سكوت، 
 . ) ٢٤٠، ص١٣٩٥است(ساریخانی و فتحی، 



 

57 

 ۶۷تا   ۵۳صفحات  – ۱۳۹۹  زمستان و زییپا - ۲ شماره ،۴ دوره

 

Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

از مقدمات ضرور ماد   ییكی  رفتار    یعنصر  هر جرمی 
انجام    یعت و اقتضا یشخص مجرم است كه برحسب طب

را توص آن  قانونگذار  ق یهر جرم،  با  و  د مجازات،  یف كرده 
وۀ علمی  یاین ش  یجرم انگار  یمنع می كند. اگر در روشها 

است كه گاه    یرد، از مواردیقرار نگ  یفریقانونگذار ك  مدنظر
و اجتماعی می شود    ی فرد  یهایموجب نقض حقوق و آزاد

مفرّ  گاه  ا  یبرا  یو  حرفه  شود    یمجرمان  می  محسوب 
مجموعه ٢٠٩،ص  ١٣٩٤(اردبیلی، جرم  این  در  رفتار   .(

ه انجام  یعایدات ناشی از جرم اول  ی اقداماتی است كه بر رو
مخفی بماند و آن    ی فریدید مأموران عدالت كرد تا از  یمی گ

كند(باقرزاده، جلوه  مشروع  در  ٣١،ص  ١٣٨٨عایدات   .(
زمیهم مادۀ  ین  ( یكنوانس   ٦نه  پالرمو  مادۀ  ٢٠٠٠ون  و   (٢٣  

)مصادیق رفتار پولشویی را افعالی    ٢٠٠٣ون مریدا (یكنوانس
جرم ینظ از  ناشی  عایدات  و...  انتقال  تصاحب،  تبدیل،  ر 

اند.   یا دانسته  نگهداری  تملک،  تحصیل،  نیز  کانادا  در 
های غیرقانونی با علم استفاده از عواید حاصل از فعالیت 

به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب  
جرم به دست آمده باشد؛ تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی  
به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این 

ب ارتکاب جرم  که  از  یا غیرمستقیم ناشی  ه طور مستقیم 
آثار و  یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول  بوده 

بانك شبكه  نگردد  جرم  آن  ارتکاب  قانونی  بازار  یتبعات   ،
خر بهادار،  اوراق  عمومیبورس  قرضه  اوراق  فروش  و  ، ید 

د و فـروش طال، ارز و سكه، امالك ی، خریاعتبار یكارت ها
كانونهاو   شو  ی مستغالت  پول  باشند.    یم  ییعمده 

  یان برایـن اسـت كـه پولشوی ا  ییوه پولشـوی ن شیمعمولتر
پول نقد   یادیر ز یان قانون، مقادیكاهش جلب توجه مجر

م در  یـا بطور مستقیل نمـوده و  یتبـد  یر كوچكیرا به مقاد
 .كرده است یه گذاریبانك سرما

ش  شویی  پول  جرم  اینکه  به  توجه  سری  با  یک  امل 
اقدامات است: اولین رفتار تبدیل یا انتقال دارایی، دومی  

 
1 John A Kelley, “International Anti-Money Laundering 
and Professional Ethics” (2006) 40:2 Intl Lawyer 433  

  ،   پول  قدرت  به  قی عم  اعتقاد  با  ز ی ن  افتهی  سازمان  مجرمان  امروزه ٢
 صورت  یماد  منافع  لی تحص  جهت  در  تشانی فعال  عمده  نکهیا  بر  عالوه

  آنهاست  یبقا  و  دوام  و  یاتی ح  شاهرگ  پول  که  دانند  یم  ،  ردی گ  یم
  شه یر  واقع  در  و  آلوده   ظاهر  دیبا   که  دارند  یآگاه  ،  حال  نی ع  در   و
  مکالمات   در .    اورندی ب  در  پاک  و  یقانون  صورت  به  را  آن  یرقانونی غ

 فقط   پول  دیجد  اقتصاد  در  اما  دارد  یمتفاوت  می مفاه  پول  واژه  روزمره
 قابل  یها  سپرده  و  اسکناس  رایز شود  ینم  محدود  جیرا  اسکناس  به

،منبع  ماهیت  حقیقت،  کردن  پنهان 
،موقعیت،حرکت،حقوق،مالکیت دارایی است. سوم تملک 
مشارکت   چهارم  .رفتار  است  آن  از  استفاده  یا  ،مالکیت 
و  معاونت،تسهیل   ، جرم  ارتکاب  برای  توطئه  یا  ،ارتباط 

از نظر مادی، پولشویی  lley, 2006: 2).  (Ke1مشاوره است
جرمی مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول 

  ٢.در مقیاس بزرگ انجام می گیرد

 رفتار مرتکب ٢٫٢٫١
قوان  از منظر  كیامروزه مرتكب جرایم،  از هر   یفر ین  اعم 

از م یشخص حق ان یقی یا حقوقی پذیرفته شده است و 
ارات  یاشخاص حقوقی بنابر حدود اختآنها كاركنان دولتی و  

 ی شتر ی خاصی كه دارند، با سهولت هرچه ب  ی و توانایی ها
  ی مرتكب جرم می شوند. پس منطقاً باید مجازات شدیدتر

برا باشد،  داشته  بازدارندگی  جنبه  لحاظ شود.    یكه  آنان 
قانون مبارزه با پولشویی ایران ناظر بر مرتكبان    ٩و    ٢مواد  

ین قانون كارمندان دولت كه از جایگاه پولشویی است؛ در ا
پولشویی سوء استفاده كنند، مورد توجه خاصی    یخود برا

افراد   این  مجازات  بود  شایسته  یعنی  است،  نگرفته  قرار 
ت خود  یتشدید می شد، زیرا كاركنان دولتی بنا به مسئول

نیاخت مند  بهره  آن  از  افراد  دیگر  كه  دارند  و  یاراتی  ستند 
ماده    ٢آنها ساده تر ارتكاب می یابد. بند    اصوالً جرم توسط

متعاهد   ی )نسبت به دولت ها  ٢٠٠٠ون پالرمو  ی( كنوانس ١٠
برا خود  ملی  قانون  در  كه  است  شده  اشخاص    ییادآور 
  ی فر یت كیحقوقی در صورت ارتكاب جرم پولشویی مسئول

بگ نظر  حكم یدر  مورد،  این  در  ایران  قانون  در  ولی  رند، 
  ٢ت قانون ایران به ویژه در ماده  خاصی وجود ندارد. سكو

كه   دارد  آن  بر  داللت  پولشویی،  مرتكب  خصوص  در  آن 
قی و حقوقی تفاوتی وجود نداشته باشد.  یان شخص حقیم

  یهمان قانون گویا  ٩ن» در مادۀ  یولی اطالق عبارت «مرتكب
ن نظر  اخی این  عبارت  غالب  وجه  و  اشخاص  ی ست  به  ر 

جه گرفته می شود كه  یقی برمی گردد و از ظهور آن نت یحق

  اقتصاددانان   امروزه.    دهند  یم  انجام  را  یکسانی  کار  چک  با  برداشت
  را  آن اسکناس، و سکه محدود اری بس صورت به پول فیتعر یجا  به
 بر. ردی گ یبرم در  زی ن را ثروت که  کنند یم فیتعر گسترده  مفهوم با

  ار ی مع  ای   مبادله  لهی وس  که  است  یزی چ  هر   پول  ،  ف یتعر  نیا  یمبنا
  اقتصاددانان   ،  دیجد   اقتصاد   در.  باشد  رهی ذخ  و  ارزش  سنجش  یبرا

 ی م  فیتعر  است  شده  نیی تع  آن  یبرا  که  یفیوظا  اساس  بر  را  پول
 گرفتن   قرار   آن  و   دارد  فهی وظ  کی  پول  ،  کی کالس  اقتصاد  در .    ندینما
 (.Madinger,  2006, p43): ک. ن.   است مبادله لهی وس عنوان به
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زم  در  ایران،  یک  یقانونگذار  كنشگر  چنانچه  پولشویی  نه 
قائل نشده است.    ی فریت كی شخص حقوقی باشد، مسئول 

ن مجازات قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در مادۀ  ییبا تع
مصوب    ٢٠ مادۀ    ١٣٩٢ق.م.ا.  به  عنایت  با  همان    ١٤٣و 

اسال می بر    قانون این خال برطرف شده، زیرا قانون مجازات
ن در موارد سكوت، ابهام و اجمال حاكم است یسایر قوان

 .)٢٤٠-٢٣٩،صص١٣٩٥(ساریخانی و فتحی 

   موضوع جرم ٢٫٢٫٢
  ٦٦٢قانون مذكور با ماده    ٣اشكال دیگر نحوه ارتباط ماده

دو   هر  در  منشأ  زیرا جرم   ، است  اسالمی  مجازات  قانون 
مالی  ماده جرم مالی معرفی شده است، حال چه نوع جرم  

قانون مبارزه با پولشویی و چه نوع دیگر    ٣مربوط با ماده  
  یقانون مجازات اسالمی است، در بوته ا  ٦٦٢مشمول ماده  

پول   با  مبارزه  قانون  فلسفه  براساس،  دارد.  قرار  ابهام  از 
ن المللی جرم مقدم می بایست از جرایم  یشویی در سطح ب

با   ٣ماده  ن شود، پس شایسته بود قانونگذار در ییمهم تع
كنوانس از  هایتأسی  مع  یون  بحث،  مانند  یمورد  ارهایی 

احصا  س  یضابطه  یا  مع یقانونی  برایستم   یارشناسائی 
ن جرم منشأ معرفی می كرد. موضوع جرم پولشویی ییتع

جرم  از  ناشی  عایدات  درباره  اطالعاتی  داشتن  هم  گاهی 
كردن   كتمان  و  كردن  پنهان  كردن،  اخفا  عبارات  كه  است 

قانون مبارزه با پول شویی مصوب    ٢ر بند «ج» مادهمندرج د
ناظر بر آنند. بدین صورت كه هر شخصی در مورد    ١٣٨٦

و... عواید مجرمانه اطالعاتی كسب  یماه ت واقعی، منبع 
ورزد، مرتكب جرم پولشویی    یان آنها خودداریكند، ولی از ب 

ه یشده است. این مصادیق سه گانه به نوعی از جرایم عل
قض اقدامات، عدالت  این  زیرا   ، شوند  می  محسوب  ایی 

وظایف قانونی    ی را در ایفا  ی فریكنشگران نظام عدالت ك
با چالش جد و    یخودشان  مواجه می سازد. اخفا، پنهان 

ت واقعی عواید مجرمانه ظهور در ترک  یكتمان كردن ماه
فی است كه قانون  یفعل هم دارند. ترک فعل امتناع از تكل

). ١٦٤، ص  ١٣٨٩ه است(نوربها،  بر عهدۀ شخصی گذاشت
مورد در  شخصی    ی پس  عهده  بر  مثبتی  الزام  قانون  كه 

آن خوددار انجام  از  ولی  باشد  ترک   ینهاده  با  كند، جرم 
فعل محقق می شود. سؤالی كه در این خصوص مطرح می  

فه گزارش كردن را  یشود این است كه آیا قانون ایران وظ
د، جرم پولشویی بر عهده شخصی نهاده كه اگر كتمان كن

س یا فرد  یمحقق می شود؟ به طور مثال كارمند بانک یا پل
دا كند و گزارش یاز پولشویی صرفاً اطالع پ  یبه موارد  یعاد

ندهد، آیا مرتكب پولشویی شده است؟ بدیهی است كه  
ب مذكور  قانون  زیرا  است،  منفی  مطلب  ی پاسخ  این  انگر 

زیرا قبال    است كه با ترک فعل، پولشویی محقق نمی شود،
ف خاصی بر عهده كسی گذاشته نشده است، ازاین یتكل

رو مصادیق سه گانه رفتار و موضوع گزارش دادن اطالعات  
سالبه به انتفاء موضوع است، ولی شایسته بود با توجه 

برخی افراد   یبه شرایط، اوضاع و احوال پولشویی مقنن برا
نی  ی ش بیفی پین تكلیس و... چنیمانند كارمندان بانک و پل

 .می كرد

   نتیجه جرم ٢٫٢٫٣
ح  یایراد  از  نتیكه  با  یث  مبارزه  قانون  بر  حاصله  جه 

قانونگذار   كه  است  این  باشد،  می  وارد  ایران  پولشویی 
د. یمعلوم نكرده پولشویی جرمی مطلق است یا جرمی مق

در وهله اول به نظر می رسد با توجه به الفاظ مذكور در  
شویی تمام مصادیق مندرج در  قانون مبارزه با پول    ٢ماده

ل و  ید است، پس درصورتی كه پس از تحصیآن جرمی مق
ظاهر  آنها  جرم،  از  ناشی  عواید  خود    یمبادله  به  قانونی 

،ص ١٣٨٩دا می كند(گرایلی،ی رند،جرم پولشویی تحقق پیبگ
مصادیق  ١٥٧ براساس،  پولشویی  جرم  برخی  نظر  به   .(

د است، یرمی مققانون مذكور ج  ٢مندرج در بند «ج» مادۀ  
یا كتمان   پنهان  اخفا،  به  باید موفق  زیرا مرتكب در عمل 

ت واقعی، منشأ، منبع و... عواید ناشی از جرم  یكردن ماه
ر منجر شوند،  ی شود، یعنی در عمل، این مصادیق به تطه

به   باید  انتقال  یا  مبادله  یا  تبدیل  مصادیق  كه  این  ولی 
معتقد شد كه پنهان شدن جرم منشأ منجر شود تا بتوان  

است(ساکی، یافته  تحقق  پولشویی  ).  ١٥٤،ص  ١٣٨٨جرم 
ن  ید ین قیچن ست و به نظر می رسد  یمدنظر قانونگذار 

تحقق این جرم كافی است    یصرف انجام رفتار پولشویی برا
ت خاصی  یو قصد مخفی ماندن جرم منشأ، صرفاً سوء ن

بحث آن در ركن روانی است و این موضوع    یاست كه جا
عب از  غ را  منشأ  كردن  پنهان  منظور  ...»  یارت«به  رقانونی 

د، یمذكور به خوبی می توان فهم  ٢مندرج در بند «ب» ماده  
از    یر یشگ یپولشویی كه پ  یاین نظر را فلسفه جرم انگار

 .وقوع جرم منشأ است، تقویت می كند

رکن معنوی جرم پولشویی در حقوق   ۲٫۳
 ایران و کانادا

پولشو بر  یجرم  عالوه  که  است  عمدی  جرائم  جمله  از  ی 
سوءنیت عام ، نیاز به سوءنیت خاص نیز دارد و در برخی  
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موارد مقیّد به حصول نتیجه مجرمانه نیز می باشد. تمامی 
اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد  

تا عنوان جرم یبا اراده مرتکب صورت بگیرد  آگاهی و  با  د 
دق باشد؛ همانگونه که قانون کانادا نیز  ی بر آن صایپولشو

با قصد    » بایستی  می  پولشویی  که جرم  دارد  می  اشعار 
به   باور  یا  علم  با  یا درآمد،  مال  آن  تبدیل  یا  پنهان کردن 
اینکه تمام یا بخشی از این اموال و یا این درآمد حاصل از 
دریافت مستقیم یا غیر مستقیم»  ، ارتکاب یابد که همین 

ک  ین هر  ین گر عنصر معنوی جرم است. بنابراقسمت بیا
ا در حال خواب و یاز آنها که به صورت غیر ارادی، سهوی  

جرم یمستی   عنوان  گیرد،  انجام  اکراه  و  اجبار  تحت  ا 
ق عنصر  یانجام مصاد   ١ی بر آن صادق نخواهد بود. یپولشو

ی به صورت ارادی و آگاهانه برای تحقّق یمادی جرم پولشو
د علم  یکافی نیست و عالوه بر آن، مرتکب جرم بان جرم  یا

ا که  باشد  داشته  اطّالع  و  یو  اموال  مورد  در  را  اعمال  ن 
،ص   ١٣٩٦دات حاصل از جرم انجام می دهد.(خوئینی، یعا

١٢٤ ( 

البته نظر دیگری که امروزه در حقوق جزای بین الملل 
طرفدار داشته و به تبع آن در دکترین حقوقی کانادا نیز از  

در زمنیه مفروض  ار  برخوردار است  باالیی  اهمیت  و  زش 
نمودن رکن معنوی در جرایم پولشویی است بدین معنا که  
در اثبات جرم پولشویی، رکن معنوی مفروض قلمداد شود.  
مالحظه می شود که تعریف های ناظر بر جرم پولشویی 
که   اموالی  این  به  باید شخصی  معنوی  رکن  با  ارتباط  در 

خوا آنها  آگاهی  شستن  شده  حاصل  جرم  از  شده  سته 
داشته باشد با این حال، در می یابیم که رکن معنوی جرم 

 
1 Edward Rees, QC, Richard Fisher & Richard Thomas, 
Blackstone’s Guide to the Proceeds of Crime Act 2002, 
4th ed) Oxford University Press,2011) at 130. 

 کانادا    جهان،  بزرگ  کشور  چهار  در  ییپولشو  تی وضع  مورد  در ٢
  در   ییپولشو  با  مبارزه  ناکارآمد  و  ناقص   یها  وهی ش  با  حاضر  درحال
  پول   یبرا  معمول  روش.  دهد  یم ا ی دن  به  یامی پ  نی چن  مسکن،  بخش

  ی ها  ردهی ،پ  کانادا   نی قوان  طبق  است  امالک   معامالت  ق یطر  از  ییشو
  حساب   در   قرارداد  عقد  از  شی پ   روز٩٠  دستکم  د یبا  امالک  دیخر

 زانی م  کاهش  قانون  نیا  هدف  که  باشد  موجود  خانه  صاحب  یبانک
  یم  ی داریخر  را  یملک  انیشو  پول  که   یزمان  مانند.  است  ییشو  پول

 کنند   یم  گرید  شخص   ای  خانواده  یاعضا  از  یکی  نام  به  را  آن  و  کنند
  نامشروع   پول  شود   یم  باعث  که  یقالب  اشخاص   با   دادن   اجاره   ا ی  و

 یم  پس   آنها   از  ملک  اجاره  عنوان  به   و  داده   آنها  به   یپنهان  را   خود
  ی بجا  امالک  مشاور  تا  دهد  یم  را  اجازه  نیا  کانادا  نی قوان.  رندی گ

  خواهان   او  طرف  از  یندگینما  به که  یفرد   با  یاصل دار یخر   با   معامله

پولشویی حتی اگر آگاهی به منبع این اموال فراهم نشود 
). پس تنها به    ٦٥؛ ص    ١٣٩٦بدست می آید(باسم مجید ،  

سستی یا سهل انگاری بانک در انجام اقدامات الزم برای  
اموال در نظر گرفته می شود و    شناسایی منبع غیرقانونی 

بنابراین به نظر می رسد که نظر به موارد فوق ، اثبات رکن 
 ٢. معنوی در جرم پولشویی نیاز نباشد

 سوءنیت خاص جرم پولشویی  ٢٫٣٫١
ی به صورت  یق عنصر مادی جرم پولشوی انجام مصاد 

ن جرم کافی نیست و عالوه یارادی و آگاهانه برای تحقّق ا
ن ید علم و اطّالع داشته باشد که ایبابر آن، مرتکب جرم  

دات حاصل از جرم انجام می  یاعمال را در مورد اموال و عا
تبد انتقال عوایدهد. مقنّن در مورد  و  د مزبور یل، مبادله 

دات ناشی  ین عای ن که ایعالوه بر علم و اطّالع مرتکب از ا
از جرم بوده اند قصد مرتکب به منظور پنهان کردن منشأ  

نجا عمد ی نی آن را نیز الزم دانسته است، که در اغیر قانو
است؛  یخاّص   انگیزه  از جنس  قصد خاّص  عنی هدف  یا 

ن باشد که منشأ  یستی ایمرتکب از انجام اقدامات فوق با
ن قصد خاّص و  یاموال نامشروع پنهان گردد و با فقدان ا

ی منتفی می شود؛ اما  یعدم احراز آن، موضوع جرم پولشو
عملیا در  که  با  ن  مرتکب  اقدامات  ایهم  به  پنهان  ید  ن 

ا خیر؟ به نظر می رسد که قانونگذار به  یشدن منجر شود  
ن موضوع از عبارت «به  یچنین قیدی نظر نداشته است و ا

منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی ...» به خوبی مستفاد  
ا کتمان ماهیّت واقعی  ی می شود، ولی در مورد اخفاء، پنهان  

ا غیر مستقیم در نتیجه  یدی که به طور مستقیم  یو ... عوا
بد باشد  شده  تحصیل  ایجرم  که  است  از  یهی  بخش  ن 

 ا ی استرال  و   کایآمر  در  قانون  نیا  البته.  شود  معامله   وارد   ،  است   دیخر
  امالک،   نیمشاور  کانادا  در  نکهیا   با   گری د  یسو  از.  دارد  وجود  هم

  پرکردن   به  ملزم  سازان  انبوه  ای  و  حسابدار  مسکن،  یبانک  وام  کارگزار 
  دالر   هزار   ده  از  باالتر  مبالغ  که  هستند   ییها  تراکنش  ژهیو  یفرمها

  اتفاق   ندرت  به  موضوع  نیا  عمال  اما   شده،  بدل  و  رد  آنها   در  نقد  پول
 در  ها  ین ی چ  توسط  که   یمعامالت  از  درصد  ٧٠  حدود  در.  افتد  یم

  نقد   صورت  به  مبلغ  از   یا  عمده  بخش  گرفته،  صورت  تورنتو  و  ونکوور
  اد ی  افراد   یسو  از  فرم  نیا   ارائه   شاهد   کمتر  یول  شود   یم  پرداخت

 منتشر   ٢٠١٤  سال  در fintrac سازمان  که  یآمار  به  بنا.  میا  بوده  شده
  مسکن  معامله  ونی لی م  ٥  به  کینزد   ٢٠١٣  تا  ٢٠٠٣  یسالها  نی ب  کرده،

  ار ی اخت   در  مسکن  وام  دالر  ونی ل ی تر  ٩  به  کینزد  و  گرفته  صورت
  ١٢٧  تنها  سال  ده  نیا  کل   در  اما  گرفته  قرار   کانادا  سطح  در   دارانیخر

 نقد   پول  دالر  هزار  ده  از  شی ب   دخالت  با  ییها  تراکنش  درباره   گزارش
 .است شده  داده لیتحو سازمان نیا به
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پولشو جرم  مادی  جیعنصر  جمله  از  است؛  ی  مقیّد  رائم 
د از منشأ غیر قانونی  ین که بایعنی مرتکب جرم عالوه بر ای

ی های مجرمانه خبر داشته باشد، یدات و دارایو مجرمانه عا
با  نیز  عمل  پنهان  یدر  اخفاء،  به  موفّق  کردن  ید  کتمان  ا 

ن معنی در ماهیّت  یماهیّت واقعی و منشأ آنها نیز بشود و ا
ا  یعنی در عمل، اخفاء، پنهان  ی ن  عبارات مستتر است؛  یا

د اتفاق بیفتد و ِصرف داشتن چنین قصد  ی کتمان کردن با
 )٨٧، ص  ١٣٨٩و انگیزه ای کافی نیست.(ساکی، 

پاسخ دهی به جرم پول شویی  ٣
 در حقوق کیفری ایران و کانادا

جرم  با  مقابله  در  کانادا  و  ایران  نظام  دو  از  کدام  هر 
ینی کرده اند که در  پولشوئی پاسخ هایی کیفری را پیش ب

 ادامه بدانها پرداخته می شود 

پاسخ های نظام حقوقی کانادا به  ۳٫۱
 جرم پولشویی

زیر   موارد  شامل  است  ممکن  کیفری  های  مجازات 
میلیون دالر یا تا    ٢باشد:عدم گزارش معامالت مشکوک تا  

سال زندان،عدم موفقیت در گزارش تراکنش های مالی    ٥
الکت وجوه  انتقال  یا  و  تا  بزرگ  دالر جرای    ٥٠٠٠٠٠رونیکی 

نقدی  برای اولین بار و یک میلیون دالر جزای نقدی برای 
اجرای تدابیر ویژه برای شناسایی و جلوگیری     ١جرایم بعدی.

فعالیت  مالی  تامین  و  پولشویی  تروریستی از  و   ٢های 
گیری جرایم پولشویی و جرایم مالی  تسهیل تحقیقات و پی 

الزم به اشاره است که در سال    های تروریستی .فعالیت 
کانادا، قوانین کیفری در زمینه جرم شناسی پول نقد  ١٩٨٩

تصویب کرد که این قانون شامل جرم پولشویی  نیز می  
شود. در اینجا به کنش های نظام حقوقی کانادا در مقابل  

 .جرم پول شویی بر اساس این قانون پرداخته خواهد شد

جرم پول  مبارزه محوری سختگیرانه با ٣٫١٫١
 شویی در کانادا

) منشا پولشویی در کانادا به  ٢٠٠٧به اعتقاد بیر و شیندر (  
باز می گردد و رواج خرید و    ١٩٢٠زمان ممنوعیت در دهه  

فروش مشروبات الکلی(تجارت غیر قانونی خارج از کشور  
این   بر  اعتقاد  متحده).  ایاالت  در  الکل  با خریداران  الکل 

خریداران حساب های خود را در است که تعدادی از این  

 
1 Penal code of Canada (money laundering) 

بانک های کانادایی نگهداری می کردند و به جرایم سازمان  
یافته مبادرت می نمودند و آنها را بعنوان اولین پول شویان  
می دانستند. توسعه ضمانت اجراهای کیفری و اختیارات  
ارتباط  المللی  بین  با فشارهای  به شدت  کانادا  در  پلیس 

سایۀ جنوبی آن، که بارها کانادا را به  دارد، به ویژه از هم
بین   پولشویی  "پناهگاه  و  نگرانی  مورد  مکان  یک  عنوان 
آمریکا خواستار   ایالت متحده  بیند. همچنین  المللی" می 
این شد که کشورها سیستم گزارش تراکنش ارزی به سبک  
از   را  تکرار کنند، (سیستمی که اطالعات  ایاالت متحده را 

لی به یک واحد اطالعاتی مالی منتقل بانکها و مؤسسات ما
مالی   معامالت  که  است  متمرکز  نهاد  یک  که  کند  می 

 مشکوک و بزرگ را تحلیل می کند) 

در   ابتکاری  طرح  یک  کانادا  در  شویی  پول  با  مبازره 
و   احکام  که  است  سیاسی  نظارتی  و  قانونی  چارجوب 
عملکرد آن تحت نظارت تمامی ذی نفعان امر می باشد. با  

و بر  این  نظارت  و  نظارت  تعهدات  بر  سیستم  کل  جود، 
موسسات و بخش های بخش خصوصی متکی است. در 
این مؤسسات مسئولیت پذیری که بر پایه مشتری خود  
نظارت دارند، گزارش های معامالت را هنگامی که یک رفتار 
زمینه   در  نگرانی  موجب  غیرمعمول  یا  مشکوک  مالی 

ریسم می شود ارائه می  پولشویی بالقوه یا تامین مالی ترو
 .(Mihaescu, 2012 17-19) دهند

واکنش اداری اقتصادی واحد اطالعات   ٣٫١٫٢
 مالی دولت کانادا به معامالت مشکوک

میالدی، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب ۱۹۹۱در سال   
قانون   این  دوم  بخش   در  که  همانطور  شد.  رسانیده 

از: مشخص شده است.این دو بخش ارجاع شده عبارتند 
جرایم مربوط به پول شویی در کانادا زمانی که قانون به  
پایان رسید.این هدف که به وسیله قانون گذاری انجام می  

د حساب مالی،شناسایی مشتری  شود.بخش مقرارات ایجا
می   ثبت  را  ثبت شده  مرتبط  الزامات  ،نگهداری سوابق،و 

اجرایی شد که تا حدی    ١٩٩٣مارس    ٢٦کند.این قانون در  
انتظارات بین المللی را برطرف کرد .یک روزنامه در ارتباط 
با پول شویی راه اندازی شد. زمانی که  این الیحه تبدیل  

رازدا قانون  شد  قانون  وجود  به  مشخصی  بانکی  ری 

2 laws-lois.justice.gc.ca  
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. موسسات مالی و دیگر کسب و کار های موثر   ١نداشت
 .به طور داوطلبانه گزارش می شد

هرگونه سرمایه گذاری را می توان، همزمان یک سرمایه  
گذاری منجر به جرم قابل پیش بینی دانست و جرایم مالی  
قابل پیش بینی اند. سیستم کانادا سیستمی قابل انعطاف  

هکار می تواند نسبت یه یک جرم قابل پیش بینی  است. بز 
متهم شده و تمامی عوائد حاصل از جرم را از وی مصادره  
اتفاق   به جرم  زمان محکومیت  در  باید  تاوان  این  و  نمود 
بیافتد. مسئولیت اثبات آن نیز بر عهده دادستان است که 
اثبات کند که   اتکاء  باید بر اساس مدارک مستند و قابل 

به دارد   اموال  مجرمانه  منشأ  آمده   ,Murphy ).دست 
2004, 289) 

گونه های پاسخ به جرم پولشویی در  ۳٫۲
  حقوق کیفری ایران

قانون اصالح قانون مبارزه با پول شویی،    ۱۰به موجب ماده  
کیفردهی به جرم پولشویی در ایران ابعاد جامعی پیدا کرد.  
 بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از 
نباشد   موجود  اگر  (و  پولشویی  و جرم  منشأ  ارتکاب جرم 

می آن) مصادره  قیمت  یا  اموال، مثل  شود؛ چنانچه جمع 
درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس 
تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام 
بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از  

ت به جزای نقدی معادل  پنج  و در هر دو مورد  ا ده سال) 
وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم 

 .می شوند

چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری    -۱تبصره  
تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال  

 
  از   یر یتصو  اتاوا  ییپولشو  بر  نظارت  سازمان  یداخل  گزارش ١

  ژورنال،   تیاستروال  گزارش  طبق  کرد  منعکس  را  کانادا  یهابانک
 و  کنندینم  تیرعا   را  ییپولشو  یاستانداردها   کانادا   یهابانک  دوسوم

 طیشرا.  رودیم  شمار  به  یشمال  یکا ی آمر  در  ییپولشو  مهد  کشور  نیا
 عضو  کشور  نیا  که  است  یحال  در  کانادا  در  ییپولشو  نامطلوب

  که   یمال  گزارشات  و   معامالت  لی تحل   مرکز .   است FATF نهاد   یرسم
  ق ی طر  از   را   خود  ٢٠١٧-٢٠١٦  ساالنه  گزارش  شود،یم  دهی نام"  ترکنی ف"

  فساد  به  گزارش  نیا  در.  کرد  منتشر  نوامبر  ماه  در  ندگان ینما  مجلس
  شده   اشاره  یجنس  تجارت  و  انسان  قاچاق  با  مبارزه  و  یبانک  بخش  در

 و   ترکنی ف  از  مونترال  بانک  یرهبر  به  کانادا  یاصل  یهابانک.  است
 یگرفته  صورت  یهاجرم  به  گریکدی  با  یهمکار  با  تا  اندخواسته  سی پل

  نیا  کنند،  یدگیرس  ،ییپولشو  بر  تمرکز  و  یبانک  ستمی س  در  پنهان

به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط 
 .شود می

منافع    -۲تبصره   و  دارایی  ضبط  حکم  اجرای  و  صدور 
حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ،  

 .مشمول این حکم قرار نگرفته باشد

ارتکاب جرم   -۳تبصره   مرتکبین جرم منشا در صورت 
پولشویی عالوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ،  

در این قانون نیز محکوم   به مجازات های پیش بینی شده
خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب  
جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می  

 .شوند

صورت    -۴تبصره   به  پولشویی  جرم  که  صورتی  در 
به   مجازات  در  تشدید  موجب  یابد  ارتکاب  یافته  سازمان 

 .میزان یک درجه خواهد بود

صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم   در   -۵تبصره  
)  ۲۰پولشویی شوند عالوه بر مجازات های مقرر در ماده (

تا چهار   قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو 
با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده   برابر وجوه 

 .محکوم می شوند

قانون مبارزه با پولشویی دو    ٩قانونگذار ایران در مادۀ  
مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است؛   یع مجازات برانو

  ی به اصطالح استرداد درآمدها  یو دیگر   ینقد  ییكی جزا
طی    یفر یمجرمانه كه هر یک با نگاهی به اصول حقوق ك

تحل  ی بندها فتحی، یذیل  و  (ساریخانی  شود  می  ل 
 .)٢٥١،ص١٣٩٥

  بخش   از  حفاظت  پروژه.  است  گرفته  صورت  ٢٠١٦  سال  در   دعوت
 و  ییپولشو  با  مبارزه   یبرا  مستقل  واحد  کی  کانادا،   در   یبانک
 ی دسترس  قانون  طبق  نی همچن.  است  کرده  یاندازراه   را  یست یترور

  یمعامالت  ای  و  خود  مشکوک  معامالت  دیبا  هابانک  آزاد  اطالعات  به
  را   دارد  وجود  آن  در   یست یترور  یهاتی فعال  ای  ییپولشو  احتمال  که
  مبلغ  گرفتن  نظر  در  بدون  گزارشات  نیا.  ندینما  گزارش  ترکنی ف  به

 عدم  درصد   ٦٧  آمده  عمل  به   یهایبررس  در .  باشدی م  شده  جابجا 
  معامالت   شامل  هاانطباق  عدم  ن یا  که  است  شده  گزارش  انطباق

  نادرست   یهاهیرو  و  هااستی س  و  سکیر  نامناسب  یابیارز  مشکوک،
  ٢٠١٦  سال   در  مشکوک  معامله  ٢٠٠٠  گزارش   یبررس   با."باشدیم

 قبل  و  ٢٠١٥  سال  برابر  ٤  یجنس  تجارت  و  انسان  قاچاق  شد  معلوم
 ."است شده پروژه نیا  شروع از
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 جزای نقدی ٣٫٢٫١
با   مرتبط  اصل  دو  باید  انگاری  جرم  هنگام  قانونگذار 

یكدیگر را مدنظر داشته باشد، یكی اصل اعتدال؛ به این 
شتر  یل می كند، ب یمفهوم كه كافی است رنجی را كه تحم 

دیگر اصل  یباشد كه نص  یاز سود و  بزهكار می شود  ب 
ت مجازات  یكه ماه  ی فر با بزه است، به گونه ایتناسب ك

كه اندیشه بزه  یبه بزه نزدیک باشد، به طورتا حد ممكن  
اس  یز مقیفر را در ذهن مرتكب تداعی كند و نیبالفاصله ك

باشد(پرادل،   جرم  زیان  تابع  مجازات  .  ٤٩،  ١٣٨٦اندازۀ   (
اسی و  ی، سینظر به زیانبار بودن پولشویی از بعد اقتصاد 

برا تع  یاجتماعی  جزاییجامعه  م  ینقد  ین  یک  یبه  زان 
ناشی از    یجرم به همراه استرداد درآمدها  یچهارم عواید

قانون مذكور تناسبی با این جرم ندارد    ٩جرم منشأ در مادۀ  
ك ضعف  ویژه  به  قانون  این  جایی    یفرگذاریو  در  را  خود 

پولشویی سازمان یافته و    یشتر نشان می دهد كه برا یب
اشخاص حقوقی و معاونت در پولشویی، مجازاتی    یز براین

ل یصه میتواند افراد را به تشكیست. این نقمنظور نكرده ا
سازمان یافته سوق دهد و خود به عنوان یک عامل   یباندها

دیدگاه  از  بحث  این  بنابراین  شود،  محسوب  زا  جرم 
سنج یس جنایی  كیاست  عدالت  و  دفاع    یفریده  قابل 
در  ١٤٦،ص  ١٣٩٤ست(همتی،ین قانونگذار  آن،  بر  عالوه   .(

ت كرده است، ی نسبی تبع  ینقد  یستم جزای از س   ٩ماده  
جزا به  حكم  و    ینقد  ییعنی  تناسب  به  چهارم،  یک 

بدون   یفر نقدی براساس، شاخص درآمد مجرمانه است. ك 
دن به اهداف نوین مجازاتها در  ین حبس، عالما در رس ییتع

كردن ناموفق بوده و انتقادهایی به شرح   یپرتو اصل فرد 
قانو اینكه  نخست  است.  متصور  آن  بر  عدد  ذیل  نگذار 

است؟   برگزیده  مبنایی  چه  بر  را  چهارم  یک  ریاضی 
ماده   همانند  بود  شایسته  ق.ت.م.م.ا.ا.ک    ١درصورتیكه 

معادل مال به دست آمده    ینقد   یزان جزایم   ١٣٦٧مصوب  
از جرم تصویب می شد؛ دوم آنكه، چرا مقنن حبس را در 

پ پولشویی  با  مبارزه  بی قانون  شاید یش  است؟  نكرده  نی 
است حبس زدایی در  یاسخ به آن این باشد كه سن پیاول

ت زندان و استفاده از جایگزین  یكاهش تورم جمع  ی راستا
زندان مدنظر بوده است. ولی این استدالل مخدوش    یها

محافل   در  مرسوم  زدایی  حبس  اصطالح  اوالً  زیرا  است، 
ها حبس  بر  ناظر  است(اردبیلی،    یعلمی  مدت  كوتاه 

پولشویی قرار   یجه به خطرها). بنابراین با تو٢٧٩ص١٣٩٤
كوتاه مدت سه ماه و یک روز تا یک   یست كه حبس هاین

گ قرار  قانونگذار  لحاظ  مورد  هایسال  حبس  بلكه    ی رد، 

آموزشی    ی نی فضاهایش بیط زندان باید با پی تأدیبی در مح 
مه باز، حبس ی باز و ن   یزندان ها  یبا مدل ها  یو حرفه آموز

روزانه    ی حصار و زندان هامناطق بدون    یخانگی، زندان ها
تقن مورد  شبانه  گییا  قرار  ثان ین  قانونی  یرد.  مجازات  اگر  اً 

صادره    یفرین كیجرمی حبس باشد، اصوالً در نوع قرار تأم
ر نخواهد بود. زمانیكه متهم، مرتكب پولشویی شده یبی تأث

ن اعم یر می شود، با توجه به مجازات آن، قرار تأم یو دستگ 
وث یا  یاز  غقه  بود.  یكفالت،  خواهد  موقت  بازداشت  از  ر 

بالفاصله آزاد می    یفر ین كیتأم  یبنابراین با این نوع قرارها
می پردازد و    ینقد   یت فقط جزایشود و در صورت محكوم

رفتار   دیگر  بار  و  كند  می  مراجعه  محل  به  حال  هر  در 
مجرمانه را از سر خواهد گرفت. این مجازات نه تنها نظم 

امعه را اعاده نمی كند و انتظارات مردم را  به هم ریخته ج
از دستگاه قضایی برآورده نخواهد كرد، چه بسا قبح این  

چ  یان مردم زدوده شده و تصور می شود كه هی رفتار در م
رفتار قاطعی با متهم صورت نگرفته است. اینجاست كه  

سف یقه  و  خطرناک  مجرمان  بازدارندگی  یحبس  اثر  د 
در قانون    یفریاست كی ثاً اگر سخواهد داشت. ثال  یشتریب

مبارزه با پولشویی حبس زدایی است، قانونگذار مع االسف 
ن مانند مواد  یاست در سایر قوانی در جهت مخالف آن س

زان  یم  ١٣٨٧قانون مجازات اسالمی اصالحی    ٧٠٣و    ٧٠٢
این حركت متناقض   لذا  افزایش داده و  را  مجازات حبس 

كردن مجازات كه    یفرداست. ایراد سوم با عنایت به اصل  
بازپرور مجرمان وارد حقوق جزا شده    یبا هدف اصالح و 

است، مطرح می شود و آن اینكه این اصل مترقی چگونه  
س جزای با  است؟   ینقد  یستم  اعمال  قابل  نسبی 

نی  یش ب یدرصورتیكه قانونگذار می توانست همراه آن با پ
ار  یحداقل و حداكثر به قاضی این اخت  یمجازات حبس دارا

به   توجه  با  را  مجازات  مقتضی  طرق  به  كه  كند  اعطا  را 
فردیشخص اصل  جهت  در  و  سازد  متناسب  مجرم    یت 

كردن مجازات ها حركت كند و پولشویانی را كه كم خطرند، 
اصالح آنان قدم بردارد    ی مشروط، در راستا  ی آزاد  ی با اعطا
ایران خالی   یكه جا پولشویی  مبارزه  قانون  در  اقدام  این 

سی همچناست.   دیدگاه  از  معاف ین  جنایی،  از یاست  ت 
كسانیكه ارتكاب پولشویی را قبول كرده یا به    یمجازات برا

  ی ری شگیات پولشویی پرداخته، اصوالً یک آثار پیعمل  ی افشا
دارد و سبب كشف جرم، قبل از ارتكاب و انصراف می شود 

ت با هدف مذكور ینی معاذیر قانونی معاف یش ب یبنابراین پ
در قانون مذكور مغفول مانده است. باید اذعان داشت كه  
شاید قانونگذار ایران در قانون مبارزه با پولشو یی در مقام  
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ه و تنها  ن تمام قواعد مربوط به مجازات پولشویی نبودیتقن
نظر به موارد غالب داشته است و قواعد مربوط به اصل 

كردن مجازات را به قانون عام از جمله قانون مجازات    یفرد
اسالمی حواله كرده است. ولی این ایراد مهم همچنان بر  
مقنن وارد است، زیرا قانون مبارزه با پولشویی یک قانون  

ردار باشد و ت الزم و كافی برخویخاص است و باید از اهم
 .این احاله رفع ایراد نمی كند

 مصادره ٣٫٢٫٢
مادۀ    در  پولشویی  جرم  دیگر  با    ٩مجازات  مبارزه  قانون 

تعب بنابر  ایران  و ی پولشویی  درآمد  »استرداد  قانونگذار  ر 
آن مؤید   ٣عواید حاصل از ارتكاب جرم»می باشد كه تبصره  

 ی فرگذاریروشن شدن ایراد این نوع ك یاین نظر است. برا
نی  یم ضبط، مصادره و استرداد اموال بازب یالزم است مفاه

گرفتن و نگاهداشتن،    ی به معنا  یشود. ضبط از نظر لغو
ماده    ٥است. تبصره    یحفظ كردن، محكم كردن و نگاهدار

  ٢٢٣و بند «ج» و «د» مادۀ    ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی    ١٩
ک ضبط از مصادره یتفك  ١٣٩٢  یفرین دادرسی ك یقانون آی 

ار دارند. استرداد اموال از نظر اصطالحی عبارت است اشع
اموال كشف و ضبط شده از مجرم به مالک    ی م مادیاز تسل

ف  یصالح قانونی و بازگرداندن مال توقیمراجع ذ  یآن از سو
شده به مالک یا متصرف قانونی آن ،بنابراین استرداد اموال 

ك  نه  و  اصطالح حقوقی  باب جبران   یفرییک  از  و  است 
ا و اموال است، ین اشیو زیان مالک بوده و ناظر بر ا  ضرر

، سرقت و ... دادگاه حكم یهمانطوركه در جرایم كالهبردار
به   توجه  با  دهد.  می  آنها  مالكان  به  اموال  استرداد  به 

م ضبط، مصادره و استرداد اموال واژه  یمتفاوت بودن مفاه
عواید  فر در عبارت »استرداد درآمد و  ی«استرداد» به عنوان ك

ر  ی این قانون تعب  ٩حاصل از ارتكاب جرم» مذكور در ماده  
ن یصح در  یحی  ضبط،  واژه  ذكر  به  توجه  با  گرچه   . ست 

قانون مورد نظر كلمه «استرداد»    ٩ماده    ٢و    ١  ی تبصره ها
حال   هر  در  شود،  می  اموال  مصادره  مجازات  بر  حمل 

منطقی و علمی باشد، تا محل    یوه قانونگذاریمیبایست ش 
رد. ذكر كلمه«استرداد» در قانون  یر مختلف قرار نگی تفاس

از است كه اگر عواید یموصوف، مفهم این معنای ن   یفریك
مسترد می    یمالک شخصی باشد، به و  یاناشی از جرم دار 

مقرر شده كه به خزانه دولت   ٩شود، حال آنكه در ماده
واریز شود كه این سخن محل ایراد است. آنچه در قانون  
امتزاج  حكم  مانده،  مغفول  ایران  پولشویی  با  مبارزه 

به    یدرآمدها است،  پولشویان  اموال مشروع  با  مجرمانه 

ناشی از جرم منشأ   ی آمدهاطور مثال چنانچه شخصی با در 
م دویست  م یلی كه  یكصدوپنجاه  است،با  تومان  ون  یلیون 

تهران   در  آپارتمان  دستگاه  یک  خود،  مشروع  پول  تومان 
  ی كند، در خصوص مصادره آن باید به چه نحو  یخریدار

تع مذكور  قانون  در  كه  است  موضوعی  شود،  ن ییعمل 
 .ف نشده استیتكل

چالش های پاسخگوئی به جرم  ٤
شویی در حقوق ایران و پولو

 کانادا
مشکالت ساختاری کانادا در مبارزه با  ۴٫۱

 پولشویی
در    پولشویی  پدیده  گسترش  دالیل  از  یکی  کارشناسان 

بانک های کانادایی را وجود نهادهای متعدد در این زمینه  
با   مبارزه  درخصوص  است  الزم  درحالیکه  اند؛  دانسته 

الز  اختیارات  و  مسئولیت  نهاد  یک  داشته  پولشویی  را  م 
باشد و در نهایت درخصوص گسترش این پدیده پاسخگو 
باشد. وزیر اقتصاد کانادا به طور صریح اعالم کرده است  
های   بانک  در  گسترده  پولشویی  پدیده  با  دارد  قصد  که 
کانادایی مبارزه نماید اما این اقدام با مشکالتی ساختاری  

نهاده از  برخی  طرفی  از  حاضر  حال  در  است.  ای  مواجه 
مرتبط با فرآیندهای مبارزه با پولشویی در کانادا، پیگیری  
همه جانبه پرونده ها را وظیفه خود نمی دانند و از طرف  
دیگر برخی نهادها اختیار الزم برای جمع آوری مستندات را  
ندارند. به طور مثال یک نهاد نظارتی دسترسی به تراکنش 

گزار  بررسی  مرکز  درحالیکه  ندارد  بانکی  دولت  های  شات 
کانادا، به عنوان یک نهاد نظارتی دیگر، با وجود اختیار عمل  
در این زمینه، خود را موظف به همکاری گسترده در مبارزه 
با پولشویی نمی داند. مرکز بررسی گزارشات دولت کانادا 
کشور  این  در  پولشویی  موارد  درخصوص  نظر  اظهار  از 

دند اقدامات  خودداری می کند اما مقامات این مرکز معتق
آن ها در نهایت به بهبود شرایط مبارزه با پولشویی منجر  

 ) ٢١؛ ص  ١٣٩٥شده است. (ساریخانی و فتحی، 

نامطلوب پولشویی در کانادا   FATF : عضویت در شرایط 
نهاد رسمی  عضو  کشور  این  که  است   FATF درحالی 

محسوب می شود. بنابراین از نظر این نهاد نظام مالی و  
ا از ریسک باال در زمینه پولشویی و تأمین مالی  بانکی کاناد
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 FATF تروریسم برخوردار نیست. بنابراین می توان گفت
وجود  با  و  ندارد  عضو  کشورهای  به  چندانی  نظارت 
گستردگی پولشویی در این کشورها، هیچگونه هشدار و یا  
اخطاری برای آن ها در نظر نمی گیرد. شرایط کشورهایی  

نی و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکای  همچون کانادا، استو
معیارهای دهد  می  نشان  تعیین   FATF شمالی  زمینه  در 

کشورهای با ریسک باال از نظر پولشویی، با واقعیت های  
 .موجود جهانی در تناقض است

چالش های پاسخگوئی به جرم  ۴٫۲
 :پولشوئی در نظام حقوقی ایران

ضعف در پیاده سازی قضایی در طبقه  ٤٫٢٫١
 مشتریانبندی  
توص اساس  هایبر  و  یه  مالیگروه  اقدام  ضوابط   ی ژه 

مبتن یبا  یمشتر  ییشناسا ر  ید  ایبر  بر  باشد.  ن  یسک 
د متناسب  یبا  یرش مشتر یو دقت در پذ  یری اساس سختگ

ن راستا  یباشد. در ا  یو  ینه حرفه ای شیبا مشخصات و پ
د  یبا  ی ا مؤسسه اعتباری بانک    یاز از سویمورد ن   یکنترل ها 

ربر   انواع  ریاساس  جمله  از  باشد:  مشتر یسک  ،  یسک 
ارائه می شود و    یکه به مشتر   یا خدمتیسک محصول  یر
فعالیر منطقه  بانک  یسک  ارائه  یت  اعتباری  مؤسسه  ا 

. رویکرد ریسک مدار مالی می  یدهنده خدمت به مشتر
کنشگران   و  مالی  بازار  به  توجهی  قابل  دهی  نظم  تواند 

 .داشته باشدمقابله با پولشویی در پی  

عدم انسجام عملی به سیاست کیفری  ٤٫٢٫٢
 واحد:

هرکدام   بر  حاکم  سیاست  و  نهادها  اینکه  به  توجه  با 
متفاوت است ممکن است عدم انسجام و یکپارچگی در  
را   شده  پیاده  کیفری  سیاست  نهادها،  این  عملکرد 
ناهماهنگ و نامتناسب با ویژگی های جرم پولشویی نمایان  

ق.م.ا یکی    ٣٦ی به موجب تبصره ماده  سازد. اینکه پولشوی
از جرایم اقتصادی است، از یک سو هم بایستی سیاست  
های سختگیرانه و امنیتی حاکم بر این جرایم را به دوش  
بکشد و هم سیاست های مدیریت مدار مالی موردنظر در  

 
  کالن یمال فساد یها پرونده در  زی ن اطالعات وزارت -١ تبصره ١

 .شود یم محسوب هیی قضا  قوه ضابطه
  یاطالعات بانک از یبانی پشت  به موظف اطالعات وزارت -٢ تبصره
 .است رخانهی دب در  موجود

قانون مبارزه با پولشویی را تأمین کند. چنانچه این رویکرد  
جامع خود تأمین نگردد، می تواند دو وجهی با اقتضائات  

تشتت عملی مبارزه با این جرم را رقم زند. در این زمینه از  
قانون ارتقای سالمت نظام اداری    ٤جمله می توان به ماده  

منظور   به  ماده  این  طبق  کرد.  اشاره  فساد  با  مقابله  و 
) این  ١پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده ( 

اطالع وزارت  آسیب قانون،  و  مهم  نقاط  ات موظف است 
مانند   عمومی  و  دولتی  اقتصادی  های  فعالیت  در  پذیر 
معامالت و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های  
گیری   تصمیم  مهم  مراکز  نیز  و  ملی  های  طرح  برگ، 
اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرائی را در صورت 

مب معتبر  قرائت  یا  و  موثق  گزارش  یا وجود  تخلف  بر  نی 
سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی الزم پوشش اطالعاتی  

 ١.کافی و مناسب بدهد

 نتیجه گیری و پیشنهادها ٥
ن و مقررات  ین قوان یـن مشـكل تـدوین گام در مقابله بـا ایاول

است كه    یهیمناسب است. بد  یوه هایر و شی و اتخاذ تداب
با ها  برایدولت  شو  ید  پول  بـا  از    ی سر  كی،  ییمبـارزه 

مقرراتیقوان و  شو  ین  پول  به  كه  م  ییرا  دهند،    یمجال 
است ها  یاز س  یكسری  یریگ ین با پیر دهنـد و همچنـیی تغ

  ی اسـت هـاین سیتدو  یبپردازند. برا  یی به مبارزه با پول شو
اج ی ق مورد احتیدق  یه گزارشات آماری ، تهییضـد پـول شو

قانون ضد پـول ب  ین و تصوید به تدو یباشد. سپس با  یم
از كشورها، با استفاده از    یاری پرداخته شود. در بس  ییشو

را كه    ین یپـول، قوان  ین المللـی صـندوق بـ  یفنـ   یه هـایتوص
توسط آنها اداره    یو ارز  یتجار  ی، بانك هایمركز   یبانك ها

صورتبند  یم برا  یشود،  اند.  بایا  یكـرده  منظور،  د  ین 
و  یگردد كه كل ب  یتصو  یبانكدار  یبرا  ی نیقوان بانك ها  ه 

 ییدور سازد. جرم پول شو  ییشعب خارج آنهـا را از پول شو
قانون   مخدر،   مواد  کنترل  قانون  شامل  کانادا  قانون  در 

)   ١(٣٥٤)و ١(٤٦٢٫٣١ات ، قانون گمرك و مطابق بخش  ی مال
د حاصل از  هر عملی که در قانون کانادا جرم انگاری  یعوا

قانون درآمد های حاصل از    گشته را شامل می شود در این
ك نهاد مستقل تحت عنوان  ی جاد  یكانادا، ا  ییجرم پول شو

  از سخن هرجا که دانست باد  هرجا  که دانست  دیبا  که یحال در
  و است جرم وقوع از  شی پ مرحله یبرا تنها است رانهی شگی پ اقدام

 نی جانش یدادگستر عام نی ضابط  دیبا شد، واقع جرم که یصورت در
 .شوند اطالعات وزارت
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  ی كانادا" كه م  یـل گزارش هایو تحل   ی"مركز معـامالت مـال
 .ت كنـدیك نهاد تحت نظر ملكه فعال یتواند به عنوان  

در   پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  روزتری  به  تعهدات 
ه در قوانین ایران بدان قوانین کانادا به چشم می خورد ک

سال   اصالحیه  در  ویژه  به  است  نشده  داده    ٢٠١٨پاسخ 
موارد   ، کانادا  پولشویی  و  تروریسم  مالی  تامین  قانون 
جدیدی از جمله رمزارزها، شرکت های بیمه عمر، معافیت  
شرکت های کم ریسک از التزامات شناسایی مشتری و ...  

قانو  در  که  ست  گرفته  قرار  شناسایی  پولشویی مورد  ن 
جمهوری اسالمی ایران به این صورت دقیق مورد توجه قرار 
فرد   مجرمانه  رفتار  امروزه   ، نمونه  برای  است.  نگرفته 
ایران اقدام به پولشویی  مجرمی که از طریق رمزارزها در 
گزارش   نهادهای  التزامات   . نیست  مشخص  ؛  نماید  می 

انین  دهنده معامالت مشکوک در نظام حقوقی کانادا در قو
جدید این کشور ، بسط پیدا کرده است به نحوی که برای  
نمونه مدت زمانی ارایه گزارش معامالت مشکوک مالی در  

روز کاهش پیدا کرده    ٣روز به    ٣٠نظام حقوقی کانادا از  
  . است

اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در  
یکدیگر  دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسالمی ایران با  

متفاوت می باشد بدین معنا که در نظام حقوقی کانادا، 
پولشویی   با  مبارزه  منظور  به  ابتدایا  قوانین ضدپولشویی 
ناشی از قاچاق مواد مخدر تدوین و توسعه پیدا نموده اند 
اما در قوانین جمهوری اسالمی ایران ، ضرورت به داشتن  

عمد پولشویی  با  مبارزه  زمنیه  در  مستقل  به  قوانین  تا 
مطرح   ایران  کلی  المللی  بین  تعهدات  با  انطباق  واسطه 

  . شده اند

با   المللی اطالعاتی در زمینه مبارزه  همکاری های بین 
پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزکننده میان نظام  
های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می  

ن  از همکاری مرکز  شوند به نحوی که در این زمینه می توا
مبارزه با پولشویی کانادا با شبکه مامورین مبارزه با جرایم 
مالی ایاالت متحده و آژانس مبارزه با جرایم سازمان یافته  
که   است  حالی  در  این  نمود.  صحبت  بریتانیا  شدید 
همکاری های بین المللی اطالعاتی مراکز مبارزه با پولشویی  

زی و وزارت اقتصاد جمهوری  ایران که در راس آن بانک مرک
اسالمی ایران است ، بسیار ضعیف می باشد و این موضوع 

یکی از نقاط ضعف سیاست جنایی ایران در مقابل کانادا 
  .در زمینه مبارزه با پولشویی تلقی می گردد

البته نبایستی به این صورت جلوه کرد که ضعف ها در  
معطوف صرفا  پولشویی  علیه  جنایی  سیاست  به    زمینه 

سیاست جنایی ایران بوده است بلکه در زمینه سیاست  
هنوز   شود.  می  مشاهده  هایی  ضعف  نیز  کانادا  جنایی 
ضعف هایی در سیاست جنایی کانادا در مبارزه با پولشویی  
به چشم می خورد برای نمونه در شرایط فعلی، در صورتی  
 ، مالی  مشکوک  معامالت  دهنده  گزارش  نهاد  یک  که 

را   ای  بایستی  معامله  می   ، دهد  انجام  شرکت  یک  با 
درخواست مدرک وجود این شرکت را به عنوان بخشی از  
حال   این  با   . بدهد  مشتری  به  مقتضی  توجه  التزامات 
تاریخ   به  ای  اشاره  هیچ  موجود  های  نامه  آیین  و  قوانین 
شرکت  این  وجود  اثبات  منظور  به  که  اسنادی  صدور 

از   کنند.  نمی  ؛  شود  استفاده  جمع  بایستی  دیگر،  سوی 
آوری و راستی آزمایی اطالعات مشتریان از سوی نهادهای 
گزارش دهنده یک گام مهم در تقلیل ریسک تامین مالی 
نظام   تمامیت  از  حفاظت  نهایتا  و  پولشویی  و  تروریسم 
مالی کاناداست. با این حال ، قوانین موجود ضدپولشویی 

الزام به   کانادا، نهادهای گزارش دهنده معامالت مشکوک را
جمع آوری و راستی آزمایی نکرده بلکه در این زمینه « اتخاذ  
اقدامات معقول »را مندرج ساخته اند که اجرای تعهدات 
مربوط به جمع آوری و راستی آزمایی مشتریان را به صورت  
از   دیگر  یکی  آورد.  می  در  الزامی  نه  و  اختیاری  امر  یک 

کا ضدپولشویی  قوانین  اجرای  برای  عدم مشکالت  نادا، 
این   تخصیص هزینه های مالی اجرای تعهدات ذیربط در 
، هزینه های زیادی   مورد می باشد به نحوی که سالیانه 

 . صرف موارد ناموفق شناسایی معامالت مشکوک می شود
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ن و اسناد بین المللی، میزان، چاپ دوم، انگلستا
 تهران، 
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 آموزش نیروی انتظامی 

پور،حمید،( حقوقی۱۳۹۶رهدار  جرم    -)،تحلیل  اقتصادی 
پول شویی در حقوق کیفری ایران،فصلنامه علمی  
لرستان،سال   انتظامی  دانش  تخصصی 

 ۴پنچم،شماره

حفظ  )،۱۳۹۰زارع،علی،جمالی،جعفر،( به  ها  بانک  تعهد 
به   ها  دارایی  تبدیل  عملیات  و  مشتریان  اسرار 
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