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چکیده
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگرر مدردود بره دامرز مرزفرای فیدیکر دو رتفرا نیسرت
جرایم که شکز فرامل به مود گرفتهانرد ارزشفرای اساسر زنردگ بشرری را ،بره ماننرد جررایم حقروق
کیفری بینا ملل نقض نم کنند بلکه منجر به نگران فای بینا ملل م گردند ناتوان دو رتفرا در مارارزه
انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقز رافارردی فرادو تر ماتنر برر فمکراری
منطقهای شده است که ا اته این نظام یا رافارد نید با موانع فمچون اصز حاکمیت ملر و دردم مداملره در
امور دو تفا روبهروست
پولشوی یک جرم فرامل است که م تواند زمینه را برای جرایم دیگر نید فرافم کند از این رو مارارزه برا
آن مستلدم اتخاذ تدابیر ویژهای است؛ از جمله فمکاری دو تفا در قرانون مارارزه برا پرولشروی  1386بره
فمکاریفای بین ا ملل توجه شده اما ایراداتر اساسر برر آن وارد اسرت کره منجرر بره ناکارآمردی نرین
فمکاریفای م شود بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است به نظر م رسرد سرازمان اکرو بره د یرز
سامتار ،سابقه و فدف اصل آن که ارتقای اقتصادِ دو تفای دضو است و این فدف مستقیما توسط پرول-
شوی تهدید م شود ،مناسبترین بسترِ بینا دو برای ماارزه با پولشوی است این فمکاری م توانرد برر
مانای به رسمیت شنامتنِ متقابز تصمیمات قضای شکز گیرد
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مقدمه

پولشوی را به فرآیندی تعریف م کنند که ط آن درآمرد ناشر از جررایم ،از جملره قا راق
مواد مخدر ،قا اق اسلده و که در واقع پول نامشروع و غیرقانون است ،به پول مشروع و قانون
که مناع آن پوشیده است تادیز م گردد ) (Saki, 2016; 22پولشوی آثار زیانبار فراوان دارد
او ین اثر مهم آن به ایجاد امتالل در نظام اقتصادی و ناپایداری سرمایهگذاری مربوط م شود زیررا
در دمز منجر به امتصاص منابع برای فعا یتفای تو یردی عرعیف مر گرردد (Schneider et al,

) .2008: 387-384دیگر آسیب جدی پولشوی  ،ریسکفای است که برای ادتاار و مروشنرام
موسسات و بازارفای ما ایجاد م نماید ) (Bartlett, 2002: 45اثرر دیگرر و مهمترر پرولشروی ،
زمینهسازی برای فساد و جرایم سازمانیافته و در نتیجه تدمیز فدینهفای اجتماد ناش از آنهرا برر
جامعه است نکته جا ب در رابطه با ارتااط فساد و پرولشروی ایرن اسرت کره در جررم پرولشروی
دالوه بر قصد پنهان نمودن دواید ناش از جرم ،وجرود یرک جررم زمینرهسراز (زیربنرای ) ،ابتردای
(منشأ) و سودآور نید عروری است؛ در اینجاست کره وجرود جرمر فمچرون فسراد ،قا راق مرواد
مخدر ،دستکاری در بازار اقتصادی ،کالفارداری و فرار ما یات مطرر مر شرود (Gounev et al,

) .2010: 326-359در کنار صدات از جرایم سازمانیافته و فساد بایرد بره تروریسرم نیرد بره دنروان
یک از موارد تأثیرپذیر از پولشوی اشاره نمود در رابطه برا تروریسرم ،پرولشروی فرم مر توانرد
زمینهساز بوده و به تأمین ما تروریسم کمک نماید و فم اینکره نسرات بره درآمرد حاصرز از ایرن
اقدامات انجام گیرد
با توجه به آنچه گفته شد ،1پولشوی در حال حاعر تهدیدی جدی اسرت بررای ابعراد مختلرف
________________________________________________________________
 -1جهت مطا عه بیشتر در مصوص آثار سوء ناش از پولشوی به منابع زیر رجوع کنید :صا د  ،جواد ،پولشوی و آثار منفر
آن؛ از تدریک جامعه بینا ملز تا پاسخ حقوق بینا ملز ،مجله مطا عات برینا مللر پلری  ،سرال پرنجم ،شرماره  ،3پرایید ،1393
صص 9-23؛ مداوب  ،قربانعل ؛ شهاازی ،نجفدل و صادق دمروآبادی ،بهروز؛ تدلیز آثار پرولشروی برر امنیرت اقتصرادی،
مجله آفاق امنیت ،شرماره  ،9زمسرتان  ،1389صرص 37-58؛ و صرادق دمروآبرادی ،بهرروز؛ گوگرد یران ،احمرد و شرهاازی،
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زندگ جامعه بشری ،به مصوص یکپار گ و ثاات نظامفرای مرا جهران از ایرن رو مارارزه برا
پولشوی به او ویت ماارزه کیفری تادیز شده است که در جمع ،منجر به تغییرات دمرده تقنینر و
تنظیم گشته است تا جای کره در اوامرر دفره  80مریالدی نظرام برینا مللر عردپولشروی کره
دربرگیرنده مجموده اسناد حقوق سخت و نرم و فمچنین بازیگران مل و بینا ملل است به وجرود
آمد ).(Mitsilegas, 2006: 195-211
در این میان ،ایران نید به جهت موقعیت استراتژیک مود و فمسایگ با کشرورفای تو یدکننرده
دمده مواد مخدر مانند افغانستان و پاکستان شدیدا در معرض جرایم مربوط به مواد مخدر از جملره
پولشوی درآمدفای ناش از آن است ) (Gholami et al, 2011; 111درآمدفای حاصز از ایرن
جرایم از طرق مختلف جابهجا م شود و ظرف مدت کوتاف منشأ مجرمانه آنها ناپدید مر گرردد
دالوه بر آثار سوءِ مستقیمِ قا اق و تو ید مواد مخدر بر کافش امنیت مرزفا و افدایش انواع جررایم
ما و فمچنین جرایم دلیه تمامیت جسمان افراد ،درآمدفای ناشر از ایرن جررایم ،آثرار مخررب
فراوانر نیرد برر اقتصراد کشرور دارنرد ) (Hemmati, 2012; 32بنرابراین مارارزه برا ایرن جررم ،از
او ویتفای اصل سیاستگذاران حقوق کیفری ایران است؛ اما نکتره مهرم گرونگ ایرن مارارزه
است
امروزه از یک طرف ،فرامل شدن جرم پولشوی در دو قا ب ادغرام بازارفرای مرا در یرک
مجموده با مافیت جهان ) (Bagherzadeh, 2016; 49و اقردامات قا اقچیران در انتقرال امروال بره
کشورفای که در آنها مقابله با پولشوی قوی نیست یا اصال وجود ندارد (Yousefi Sadeghlou

) & Daneshjou, 2016, 65و از سوی دیگر ،ناکارآمدی نظام حقوق فعل برای ماارزه نظاممند و
کارآمد با آن به مصوص در ابعاد بینا ملل  ،تدوین نظام جدیرد یرا دسرت کرم ارااره رافکارفرای
ت ایرن نظرام از ناکارآمردی عرروری سرامته اسرت در درصره حقروق  ،برا
فرامل را برای برون رف ِ
پیوستن ایران به کنوانسیون ماارزه با فساد مریدا  12003و فمچنرین ا تردام دملر ایرران بره مقرررات

ندفدل  ،تدلیز تجرب آثار پول شوی بر رشد اقتصرادی ،مخرارد دو رت و نرابرابری درآمردی در ایرران ،مجلره پرژوفشفرای
رافاردی امنیت و نظم اجتماد  ،شماره  ،1بهار  ،1391صص 97-118
 -1بند  4ماده  5و قسمت ب از بند  1ماده  14این کنوانسیون قابز توجهند
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1 FATFو تصویب قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون ماارزه با پولشروی  ،21386آیریننامره
اجرای این قانون 3و قانون ماارزه با تأمین ما تروریسم  5،41394استفاده از ظرفیتفای بینا مللر
به یک امکان و حت یک توصیه در حد ا دام برای دو ت ایران تادیز شده است بنرابراین آمررین
رویکرد یا مطمش ِ نظام حقوق ایران در مقابله با جرم پولشوی  ،توجه جدی ،نظاممند و منسرجم
به ظرفیتفای بینا ملل است
با توجه به عرورت نگاه فرادو ت به ماارزه با جرم پولشوی  ،مطا ب این مقا ه در پاسرخ بره دو
سوال اساس سازماندف شدهاند :سوال نخست این است که فضا و بستر فرادو ت که دو رتفرا در
قا ب آن م توانند برای ماارزه با جرم پولشوی فمکاری و اقدام نمایند یست؟ با این توعیح که
آیا فمان فضای حقوق کیفری بینا ملل بستر مناسرب حقروق بررای فمکراری میران دو رتفرا در
مقابله با ابعاد فرامل جرم پولشوی است یا اینکه فضای جدیدی به نام حقوق کیفری فرامل بررای
تدقق این فدف مناسبتر است؟ پرسش بعدی این است که برای ماارزه فرامل با جرم پرولشروی
در حوزه فمسایگ ایران از ه بسترفا و ظرفیتفای و بره ره شرکز مر تروان اسرتفاده کررد؟ بره
داارت دیگر آیا م توان در بستر یک سازمان یا نهاد منطقهای در حوزه فمسایگ ایران یا برر پایره
فمکاری متقابز دو تفا ،مدلِ فمکاری فرامل برای مقابله با جرم پرولشروی طراحر و سرازمان-
________________________________________________________________
 -1توصیهفای  39 ،38 ،37 ، 36، 35و  40ذیز بخش  Gتوصیهفای  FATFبه مادث فمکاریفای بینا ملل مربوط م شود
 -2بند  5ماده  4این قانون ،تاادل تجارب و اطالدات با سازمانفای مشابه در سایر کشورفا را در هار وب مراده  12از وظرایف
شورای دا ماارزه با پول شوی قرار داده است در ادامه مقا ه این دو ماده به صورت کامز مورد بدرث و بررسر قررار موافنرد
گرفت
 -3بند  9ماده  38این آییننامه یک از افداف تشکیز واحد اطالدات ما را« ،تاادل اطالدات با سازمانفا و نهادفای بینا مللر
طاق مقررات» ،ادالم م نماید
 -4ماده  16این قانون مقرر م دارد« :به دو ت جمهوری اسالم ایران اجازه داده م شود در اجررای ایرن قرانون مطرابق تعهردات
بین ا ملل مود در مااد ه اطالدات یرا معاعردت قضرای برا سرایر کشرورفا ،برا ردایرت اصرز ففتراد و ففرتم ( )77قرانون اساسر
جمهوری اسالم ایران فمکاری نمایند»
 -5در اسناد باالدست نید دستهای از ادمال مالف قانون شناسای شده است که م توان آنها را شامز پرولشروی نیرد دانسرت از
جمله اصز  49قانون اساس که براساس آن قانون ندوه اجرای اصز  49قانون اساس جمهوری اسرالم ایرران در سرال  1363بره
تصویب رسید ماده  9به کسب اموال و دارای نامشروع اشاره دارد
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دف نمود؟
در نگارش این مقا ه از روش تدقیق منابعِ دست دوم استفاده شده است به ایرن صرورت کره برا
مراجعه به اسناد و مکتوبات موجود در زمینه مارارزه برا پرولشروی و سرایر موعرودات مررتاط ،بره
جمعآوری نکات مرتاط و سپ

تدلیز آنها پردامته م شود ابدار مورد استفاده کتابخانه م باشد

ظرفیتهای حقوق کیفری فراملی در مبارزه با پولشویی

حقوق کیفری فرامل درصه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است که در ذیز آن م توان بره
ساماندف ماارزه با جرایم فرامل پردامت از این رو شنامت آن و به مصوص اِشراف بر ظرفیت-
فای آن م تواند نقش بسیار مهم در تایین ا گو و بستر مناسب برای ماارزه فراملر برا جررم پرول-
شوی در حوزه فمسایگ ایران داشرته باشرد در ادامره ذیرز دو قسرمت ،ابعراد نظرری و مردلفرای
حقوق کیفری فرامل مورد بررس قرار م گیرد
حقوق کیفری فراملی1؛ بستری برای همکاری فراملی دولتها در امور کیفری

بستر مناسب حقوق برای فمکاری میان دو تفا در ماارزه برا جررایم فراملر

یسرت؟ پاسرخ،

حقوق کیفری فرامل است که به دنوان فصل جدید در حقوق کیفری مطر شده و در رویکردی
کل  ،آن را م توان به دنوان حقوق سازماندفندهِ ماارزه مشرتر

کشرورفا برا جرایمر کره جناره

فرامل  ،نه بینا ملل در معنای مورد نظر حقوق کیفری بینا ملل دارند تصویر کرد در این قسمت
ابعاد مختلف حقوق کیفری فرامل و اینکه را مناسبتر از حقوق کیفری برینا مللر اسرت بدرث
موافد شد
ماهیت حقوق کیفری فراملی

با در نظر گرفتن ویژگ فای که امروزه برای مقابله با جررایم فراملر

2

مردنظر سیاسرتگرذاران

________________________________________________________________
1- Transnational Criminal Law
 -2اصطال جرم فرامل برای او ین بار در کنگره پنجم سازمان ملز برای پیشگیری از جررم و درمران مجرمران در  1975اسرتفاده
شد (به نقز ازBoister, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University :
)Press, 2012, pp. 3-4.
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کیفری قرار م گیرد ،حقوق کیفری فرامل را م توان به «سرکوب غیرمستقیم فعا یتفای مجرمانه
که دارای آثار واقع یا با قوه فرامل فستند توسط حقوق بینا ملز از رفگذر حقوق کیفری ملر »
تعریف کرد ) (Boister, 2003: 953فارغ از جرایم بینا ملل  1در معنای مضیق کره فمران جررایم
در حقوق بینا ملز 2فستند و فمچنین جرایم داملر برا دنصرر مرارج  ،جررایم فراملر بره دنروان
جرایم تعریف م شوند که موعوع نگران فای بینا ملل  3م باشرند حقروق کیفرری فراملر در
رابطه با مافیت این جرایم که منجر به ایجاد نگران فای بینا مللر مر شروند و فمچنرین بیشرتر در
رابطه با گونگ فرآیندسازی برای ماارزه با آنها توعریح داده و بره بدرث مر پرردازد (Boister,

) 2012: 13منظور از ایجاد نگران فای بینا ملل این است که این جرایم نظم بینا ملل را تهدیرد
م کنند و میدان تهدید نید به اندازهای است که تمام دو تفا مرود را در مارارزه برا آنهرا ذینفرع
دانسته و از این جهت است که میز به فمکاری با یکدیگر دارند در واقع اگر دو تفا را بره دنروان
یک واحد در نظر بگیریم یا اگر آنها را براساس ارزشفا و منرافع مشترکشران بره دنروان مجمودره-
دو ت فا در نظر بگیریم ،جرایم فراملر اقردامات و افعرا فسرتند کره مسرتقیما یرا غیرمسرتقیم ایرن
ارزشفا و منافع را مورد فدف قرار م دفند جرم پول شوی نیرد بره دلرت اینکره دلیره منرافع مرا
دو تفا رخ م دفد م تواند نمونهای بارز از جرایم فرامل باشد کره دو رتفرا در مارارزه برا آنهرا
گرایش به فمکاری با یکدیگر دارند
منشأ حقوق کیفری فراملی

حقوق کیفری فرامل مددود به جرایمر اسرت کره دو رتفرا در کنوانسریونفرای برینا مللر
مشخص م کنند تا از این طریق تمام کشورفای درگیر مکلف به جرمانگاری آن رفتارفرا باشرند
فمین کنوانسیونفای بینا ملل و تکلیف بره جررم انگراری اسرت کره دامرز تمراید حقروق کیفرری
فرامل از حقوق کیفری مل م شود نمونه بارز این تکلیرف را در کنوانسریون سرازمان ملرز بررای
ماارزه برا قا راق غیرقرانون مرواد مخردر و مرواد روانگرردان  1988مر تروان مشرافده کررد ایرن
________________________________________________________________
1- International crimes
2- Crimes in international law
3- Crimes of international concern
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کنوانسیونفا نشاندفنده دالقه و تمایز دوطرفه برای فمکاری در راستای سرکوب جرایمر اسرت
که از مرزفا فراتر م روند یا پتانسیز آن را دارند در مقابز ،پیگیرری یرک جررم ملر  ،کره زاییرده
نین کنوانسیونفای و تکا یف برماسته از آنها نیست ،در سطح فراملر  ،بایرد بره دنروان دادرسر
کیفری فرامل شنامته شود زیرا در این مورد فیچ گونه اقدام و تکلیف متقابل برای جررمانگراری
وجود ندارد در نوشتهفای حقوق کیفری فرامل از این کنوانسیونفا که در واقع منشرأ ایرن حقروق
فستند با دنوان کنوانسیون فای سرکوب 1یاد مر شرود کرارکرد اصرل ایرن کنوانسریونفرا ،وعرع
تکلیف معافدهای بر دو تفای دضو مان بر جرمانگاری رفتارفرا و فعا یرتفرای برهمصوصر در
حوزه حقوق مل مود و فمچنین برای تعقیب ایرن جررایم در دادگراهفرای ملر آنهرا و در نهایرت
فمکاری با سایر دو ت فا در این مارارزه اسرت ایرن تکرا یف دو فردف دارنرد :نخسرت ،سررکوب
دامل جرایم فدف و دوم ،تضمین فمکاری دو تفا برای سرکوب این جررایم از رفگرذر جررم-
انگاری دوطرفه 2و فمکاری در مصوص ماارزه فرادو ت با جرایم بنابراین حقوق کیفرری فراملر
ذاتا یک حقوق دوطرفه است ).(Ibid: 14
الزم به ذکر است که یک از ویژگ فای بسیار مهم تدوالت بعرد از  ،1945توسرعه فمکراری-
فای کیفری بینا دو بر پایه کنوانسیونفای ندجاناه بود این کنوانسیونفا توسرط سرازمانفرای
بینا ملل مانند سازمان ملز ،شورای اروپا ،اتدادیره اروپرا و

ترروی پیردا کردنرد بره طرور م رال

سازمان ملز در کنوانسیون فای مرود ابتردا برر روی طاقره ماصر از جررایم تأکیرد مر کررد ماننرد
کنوانسیون  1988در مصوص مواد مخدر و کنوانسریون برینا مللر  1999امرا بعردفا ایرن رویره برا
تدوین کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فرامل  2000پا رمو که در آن مجمودرهای از جررایم
مورد توجه فستند تغییر کرد در واقع رویکررد کنوانسریونفرا از تعیرین دسرتهای از جررایم بره بیران
ویژگ فای جرایم مورد نظر تغییر پیردا کررده اسرت (Yepes-Enriquez & Tabassi, 2002: 23-
)24

این امر نشاندفنده این است که در درصه حقوق کیفری فرامل  ،جرایم مورد نظر را نمر تروان
مددود به حوزه مشخص کرد بلکه فر جرمر کره ویژگر فرای تعیرینشرده در کنوانسریونفرا را
________________________________________________________________
1- Suppress conventions
2- Dual criminality
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داشته باشد مشمول این حقوق موافد شد ا اته نکتهای که باید به آن توجه کررد ایرن اسرت کره در
این کنوانسیونفا ،ه دستهای از جرایم مورد نظر باشند و ه ویژگر فرای جررایم مرورد نظرر بیران
شود ،معموال تدوینکنندگان وارد بدثفای مربوط به مافیت و دناصر جررایم نمر شروند بره نظرر
م رسد دلت اتخاذ نین رویکردی ،کاستنِ حداک ری از احتمال ایجاد امتالف برین دو رتفرا در
پذیرش و ا داق به کنوانسیونفاست زیرا نهایتا اجرای کنوانسیونفا با نهادفرای وابسرته بره دو رت-
فای دضو است
تمایز حقوق کیفری فراملی از حقوق کیفری بینالمللی

اگر ه حقوق کیفری فرامل جدا از حقروق کیفرری برینا مللر  ،در معنرای موسرع آن یعنر
حقوق کیفریِ دارای ابعاد بینا ملل است ،اما در دین حال به راحت قابز تمراید از حقروق کیفرری
بینا ملل در معنای ماص آن است این تفاوت از ندین جهت م تواند مورد توجه قرار گیرد:
منشأ جرایم موضوع این دو حقوق

جرایم اصل حقوق کیفری بینا ملل که شامز نسزکش  ،جرایم جنگ  ،جرایم دلیه بشریت و
تجاوز فستند در واقع ناش از حقوق بینا ملز درف و تکا یف برماسرته از آن فسرتند کره فرارغ از
حقوق کیفری مل است اما در مقابز ،جرم فرامل مانند قا اق مواد مخردر اگر ره منارع فنجراری
ممنودیت آن را بتوان در حقوق بینا ملز یافت و ممنودیت آن کرامال ماتنر برر حقروق داملر
است بر فمین اساس است که در کنوانسیون دلیه قا اق مواد مخدر ،بره صرورت مسرتقیم بره اصرز
جرمانگاری این دمز پردامته نشده است؛ اگر نین اقدام در این کنوانسیون صورت م پرذیرفت
در نتیجه این جرم جدء جرایم اصل حقوق کیفری بینا مللر قررار مر گرفرت (Boister, 2012:

) .19ا اته در این مصوص مجددا باید ماطرنشان شود که جرمِ حقوق کیفری بینا مللر بررمالف
ارزشفای ذات بشریت است در حا که جرم فرامل از جمله پولشوی تنها برمالف نظرم برین-
ا ملل م باشد که به فمین دلت نید دو تفای مختلف را ،از جهرت عررورت حفرن منافعشران بره
فمکاری و ماارزه مشتر

وا م دارد
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صالحیت مراجع رسیدگیکننده

تفاوت دیگر در مصوص صالحیت مراجع رسیدگ کننده به ایرن جررایم اسرت؛ رسریدگ بره
جرایم فرامل کماکان در صالحیت مراجع مل است و فیچ مرجع بینا ملل  ،بره آن گونره کره در
مصوص جرایم اصل حقوق کیفری بینا ملل جاری است ،در این زمینه وجود نردارد در درصره
جرایم فرامل دو تفا به دناال سپردن صالحیت رسیدگ مود به نهاد باالدست با صرالحیت برین-
ا ملل نم باشند ،1بلکه آنها م موافند نظام حقوق مود را که بر آن حاکمیت دارند با نظام سرایر
کشورفا در ماارزه با جرایم فرامل فمافنگ نمایند
اهداف حقوق کیفری فراملی

فدف و اصز او یه در حقوق کیفری فرامل برداشرتن گرامفرای مروثر و مفیرد بررای مارارزه برا
جرایم فرامل است نکته بسیار ظریف که در این مصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که
گام برداشتن در مسیر ماارزه متفاوت از مود ماارزه با جرایم فرامل اسرت گرام برداشرتن بره معنر
انجام اقدامات پشتیاان  ،سوق دادن دو تفا به سمت ماارزه موثر ،ایجاد فمافنگ میان دو تفرا و
به طور کل ابتکار دمز در ماارزه است که فمان فدف حقوق کیفری فرامل مر باشرد امرا مرود
ماارزه بر دهده تک تک دو تفاست و با توجه به اینکه حقوق کیفرری و مسرااز مربروط بره آن از
جمله امور حاکمیت دو تفا فستند و فیچ دو ت را نم توان بررمالف مواسرت مرود مکلرف بره
انجام امری نمود بنابراین اجرای نهای تصمیمات و اقردامات کیفرری در حروزه صرالحیت دو رت-
فاست حقوق کیفری فرامل  ،برمالف حقوق کیفری مل و بینا ملل  ،قاددهسراز و جررمانگرار و
کیفرگذار نیست بلکه صرفا ساماندفنده است ) .(Boister, 2003;959حقروق کیفرری فراملر را
مجمودهای مشخص از ارزشفا و منافع به وجود نمر آورنرد فمچنرین ایرن حقروق ،یرک سیسرتم
منسجم از اصول یا یک سیستم منسجمِ کنترل جرم نیست تعهدات دمودی و افقر ناشر از ایرن
________________________________________________________________
 -1ا اته در ادامه بدث موافد شد که یک از مدلفای حقوق کیفری فرامل  ،مدل مافوق مل است که در آن تمام دول دضرو
به صورت یک دضو در نظر گرفته شده و یک مرجع مرکدی وظیفه سیاستگذاری و قانونگذاری را موافد داشرت و ر بایرد
توجه کرد که صالحیت این مرکد تنها از نظر سیاستگذاری و قانونگذاری است و اجرای قوانین یا به داارت دیگرر ،صرالحیت
رسیدگ به جرایم فرامل فمچنان در امتیار مراجع مل موافد بود
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حقوق مدصول مشخص و یکدست در تمام کشورفا ندارد بلکه ایرن حقروق یرک سیسرتمِ فرم-
شکزشده 1از حقوق کیفری مل است ،تصویری است از گونگ دریافت بعض از ویژگر فرای
ماص کنوانسیون فای سررکوب در حقروق کیفرری ملر کشرورفا در ایرن سیسرتم ادمرال حقروق
کیفری کماکان در امتیار دو ت است و دو ت به شدت از آن حفاظت مر کنرد؛ تأکیرد اصرل برر
اجرای حقوق کیفری از طریق اقدام مشتر

و نره یکسران کرردن آن اسرت (Boister, 2012: 22-

)23

با این وجود نااید فراموش کرد حقوق کیفری فرامل در مراحز تکروین مرود بره سرر مر بررد
اگر ه تمام ویژگ فای فوقا ذکر را م تروان بررای آن برشرمرد ،و ر در درین حرال مر تروان از
نظام مندصربهفرد در سطح فرادو ت یاد کرد شاید بتوان بر این دقیده بود که در حقروق کیفرری
فرامل فمین برداشتفای مختلفِ دو تفا از تعهدات بینا ملل  ،در قا ب و سامتارِ مشخص قرار
م گیرد تا از این طریق امکان و قابلیت اجرای پیدا نمایرد ارااره مردلفرای نظرری حقروق کیفرری
فرامل که نمونهفای دمل نید برای آنها م توان یافت د یل مدکم برر ایرن امرر اسرت در قسرمت
بعدی این مدلفا بررس م شوند
مدلهای نظری حقوق کیفری فراملی

دو مدل دمرده بررای فمکراریفرای کیفرری فرامررزی پیشرنهاد مر گرردد؛ مردل مرافوق ملر
(دو تفا) 2و مدل فمکاری 3این دو مدل امکان بهرهگیری از توان دو تفای را که درگیرِ ماارزه
با جرایم ،صرف نظر از جرم ماص  ،فستند فرافم م کند و در واقع ابداری است جهرت انسرجام و
یکجا جمع کردن نظامفای ددا ت کیفری مختلف در مسیر ماارزه با جرایم فرامل در ادامره شرر
مختصری از این دو مدل ارااه م گردد تا براساس آن به تایین مدل فمکاری مناسب برای ایرران در
ماارزه با پولشوی که موعوع قسمت دوم مقا ه است پردامته شود

________________________________________________________________
1- Conformal system
2- Supranational
3- Cooperation
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مدل مافوق ملی

در این مدل ،حقوق کیفری بر منطقه جغرافیای بدرگ حاکم است و قوانین و مقررات کیفرری
که سازنده حقوق کیفری فستند نه در قوانین مل دو تفا بلکره براسراس فمکراری برین آنهرا و بره
صورت متددا شکز تعیین م گردند در این مدل ،یک نهاد مرکردی وجرود دارد کره وظیفره مهرم
تدوین حقوق کیفری را بردهده داشته و نهادفرای مختلرف دو رتفرای ترابع اجراکننرده فسرتند نره
تصمیمگیر ) (Sieber, 2009 (Die Zukunft …): 22-23و ا اته فمرانگونره کره قراال گفتره شرد،
اینکه کماکان نهادفای دو ت در قلمرروی مرود اجراکننرده بروده و صرالحیت رسریدگ بره امرور
کیفری را دارند یک از وجوه تماید حقوق کیفری فرامل از حقوق کیفری بینا ملل است
در تشریح و فهم این مدل دو نک ته کلیردی بایرد مرورد توجره قررار گیررد :نخسرت اینکره کلیره
کشورفای تابع به صورت یکپار ه و فارغ از مرزفای بین مود ،بره صرورت یرک قلمرروی واحرد،
موعوع حقوق کیفری فستند و دوم اینکه تنها یک نهاد و مرجع قانونگذار به دنوان متو حقروق
کیفررری شررنامته شررده و رسررمیت دارد براسرراس ایرن دو معیررار در ایررن مرردل ،کشررورفا بخش ر از
حاکمیت مود را در راستای ماارزه موثر و کارآمد با جرایم فرامل به یک نهاد برتر که ا اته نتیجره
فمکاری و متشکز از نمایندگان مود آنهاست واگذار م نمایند
این مدل مدایا و معایا دارد که به طور مالصه به آنها اشاره م شود:
مزایا :به د یز وجود مرجع واحد برای قانونگرذاری کیفرری ،انسرجام و یکپرار گ براالی در
این مدل وجود دارد که مانع از ایجاد امتالفات دمیرق برین دو رتفرای زیرمجمودره ایرن مردل در
اجرای قوانین کیفری م شود؛ ددا ت در تمام موارد و نقاط به صورت یکسان اجرا موافد شرد و
بر این اساس تابعان حقوق کیفری م توانند رفتار مود را برنامهریدی نمایند1؛ امکان حمایرت مروثر
و کارآمد از امنیت و آزادی افراد به صرورت فمدمران وجرود موافرد داشرت (Safferling, 009:

)1394؛ و اصز قانون بودن به معنای واقع مود جاری موافد شد
معایب :مساال است که در این مدل برای امور مربوط به فویت فرفنگ افراد ایجراد مر شرود
زیرا در این مدل ،با توجه به تفاوت فرفنگ بین ملیتفرای مختلرف مشرکالت اساسر برر سرر راه
________________________________________________________________
1- Legal certainty
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و برداشت شهروندان از قوانین کیفری به وجود موافد آمرد؛ و

مشکالت که این مدل برای حاکمیت مل دو تفا و فمچنین اصرز واگرذاری امتیرارات تصرمیم-
گیری به نهادفای مدل  1ایجاد م کند ) 2 (Sieber, 2009 (Objectives and ...): 14-15ا اتره بره
نظر م رسد که مهمترین مانع بر سر راه تدقق ایرن مردل ،امکران واقعر ایجراد و سرازماندفر آن
است زیرا با توجه به امتالفات دمیق سیاس و حاکمیت میان دو تفا به سخت م تروان وعرعیت
را تصور کرد که در آن دو تفا به حاکمیت یک نهاد مرکدی بر مود تن دفند
مدل همکاری

در کنار مدل مافوق مل  ،مدل فمکاری مطر م شرود ویژگر اصرل ایرن مردل شناسرای و
رسمیت یافتن اقدامات ،تصمیمات و احکام کیفری یک دو ت در دو ت دیگر است در این مردل،
کشورفا ،ه متقابز (دوبهدو) و ه مجمودهای ،بر فمکاری با یکدیگر توافق م نمایند دو تفا با
پذیرش اقدامات کیفری یکدیگر ،سردت و کارآمدی مقابله با جرایم فرامل یا حت جرایم دامل
مود را افدایش م دفند
این نوع از فمکاری در صرورت کره فرر دو دو رتِ فمکرار ارزشفرای مشرتر

داشرته باشرند

معموال مشکززا نخوافد بود اما در مقابز ،در صورت تفاوت این موارد ،درمواسرتفرای مطرر -
شده از طرف یک دو ت به سادگ توسرط دو رت درمواسرتشرونده پذیرفتره نخوافنرد شرد ایرن
مشکز زمان حادتر م شود که درمواست دو ت  ،به مند ه نقض نظم دمروم یرا بررمالف ارزش-
فای مسلم دو ت درمواستشونده قلمداد گردد به فمین ماطر است که یک از ویژگ فای برارز
حقوق فمکاریفا 3پذیرش نساتا گسترده اسرت نااات و حرق شررطفاسرت ) (Sieber, 2010: 35در
این مدل ،حاکمیت مل دو تفا فمچنان به دنوان یک مانع مودنمرای مر کنرد و دو رتفرا را از
دادن امتیارات وسیع در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری به یک مرجع دیگر برحرذر داشرته و
آنها را تنها مجاز به پذیرش و رسمیت دادن به یک سری اقدامات قضای مشخص م نماید
________________________________________________________________
1- Subsidiarity
 -2به فر کدام از این ایرادات پاسخفای داده شده است که به د یز مارد بودن از موعوع مقا ه به آنها پردامته نم شود
3- Law of cooperation
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این مدل براساس رویکرد فمکاری و پذیرش متقابز اقدامات به سه نوع تقسیم م شود:
مدل همکاری حقوقی و اداری کالسیک

1

به این صورت که فر گونه درمواست فمکاری باید رسما بره نهراد مربروط و مترو در دو رت
متقابز ارااه شده ،سپ

آن دو ت براساس عوابط مود که در توافقنامه فمکاری نید ردایرت آنهرا

برای فمکاری شرط دانسته شده است تصمیمگیری نماید در ایرن نروع از فمکراری ،دو رتفرا در
موارد زیادی م توانند با استناد به اصول متنود که در صردر آنهرا حفرن حاکمیرت ملر اسرت از
فمکاری سرباز زنند این نوع از فمکاری سرادهتررین و ابتردای تررین نروع اسرت و بیشرتر بره ماننرد
تفافمنامه یا قول فمکاری مشتر

است

مدل همکاری بر مبنای به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات قضایی

2

در این مدل تصمیمات که در یک نظام ددا ت کیفری اتخاذ م شود ،فارغ از اینکره برر مانرای
ه قانون و با ه فرآیندی صورت گرفته باشد ،توسط دو تفای دیگر به رسمیت شنامته شرده و
به مورد اجرا گذاشته م شود نکته مهم این است که فرآیندفای مشخص جهرت تقاعرای اجررا و
تصویب تصمیمات اتخاذی یک دو ت در ما

دو ت دیگر پیشبین م گردد که حتما باید طر

شود
مدل همکاریِ کاربردِ وسیعِ مستقیم

3

در این مدل فمکاری بر مانای تجروید بر واسرطه و مسرتقیم تصرمیمات اتخراذی در یرک نظرام
ددا ت کیفری در نظام ددا ت کیفری دیگر استوار است که از آن برا دنروان مردل «کراربردِ وسریعِ
مستقیم» یراد مر شرود منظرور از ایرن دنروان و در واقرع مدتروای ایرن مردل ،یعنر امکران اجررای
تصمیمات اتخاذی یک دو ت در ما

دو ت دیگر بدون ط فرآیندفای تقاعا و تصویب اسرت

________________________________________________________________
1- Die klassischen Amts- und Rechtshilfe
2- Die Modell der gegenseitigen Anerkennung justizieller Entscheidungen
3- Die Modell der unmittelbaren Geltungserstreckung
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بدیه است که اجرای نین مد نیازمند ادتماد قضای بیشتری میان دو رتفرای فمکراریکننرده
م باشد م توان گفت که این مدل بیشتر شایه فمکاریای است که بخشفای مختلف یک دو ت
در قا ب نیابت قضای انجام م دفند.(Sieber, 2009 (Die Zukunft ...): 17-19) 1
فارغ از دستهبندی مدل فمکاری ،مدایا و معایا برای این مدل م توان مطرر کررد مهمتررین
مدیت این مدل ،احترام بیشتر به حاکمیت مل و فمچنین تقویت ددم تمرکد قضای است زیررا در
این مدل دو ت فا از امتیار رد یا قاول فمکاری ،ا اته در فرر کردام از سره نروع بره میردان متفراوت،
براساس عابطه «سازگاری درمواست فمکاری برا حاکمیرت ملر » برمروردار فسرتند و ابتردای بره
ساکن و بدون فیچ صالحدید ملدم به پذیرش تمام فمکاریفای درمواسرت نمر باشرند در ایرن
مدل ،در کنار احترام به حاکمیت مل  ،ایرادی که بر مدل مافوق مل وارد بود ،یعن تمرکد تمرام
امور قضای در یک مرجع و ب توجه به صالحیت و کارکرد نهادفای مدل نید رفع م شود
اما در مقابز این مدایا ،ایرادات بر این مدل وارد است یک ایراد به تعرارض و تضرادی بررمر -
گردد که بین تأمین امنیت و آزادیفای مدن به وجود موافد آمد (Sieber, 2009 (Objectives

) …): 12دلت دمده نین تضادی ،وجود و در واقع باق ماندن امتالففای حقوق اسرت زیررا
فمانگونه که گفته شد کماکان نظامفای ددا ت کیفری مختلف موجودیت و اسرتقالل تامره مرود
را در این مدل حفن م کنند بنابراین امکان صدور احکام متفاوت و متضاد و در نتیجه آسیبزننرده
به حقوق مدن شهروندان وجود موافد داشت
دو ایراد دیگر وارد بر این مدل داارتند از :ددم کارآمدی این مدل در تعقیب جررایم فراملر و
حفاظررت از ارزشفررای مررافوق مل ر و مشررکز شرردن سامتارسررازی و نظررامدف ر برره د یررز وجررود
صالحیتفای موازی و تعارض صالحیتفا)(Sieber, 2009 (Objectives …): 13

در این مدلفا تعقیب جرایم فرامل تنها در صورت برای دو تفا او ویت موافرد داشرت و بره
آن افتمام موافنرد ورزیرد کره ارزش فرا و منرافع مودشران را در معررض تهدیرد و آسریب بایننرد
________________________________________________________________
 -1نمونه بارز این مدل را م توان در بریتانیا دیرد کره براسراس قروانین  Criminal Justice Actو  Public Order Actاز
سال  1994در بریتانیا شروع شده و فمکاری بین کشورفای انگلستان (به انضمام و د) ،اسکاتلند و ایر ند شما از مردلِ ماتنر برر
رسمیت شنامتن متقابز تصمیمات قضای به مدلِ کاربرد وسیع مستقیم تغییر یافته است
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فمچنین وجود صالحیتفای متفاوت و فمچنین اصول متفاوت که گاه به تعارض نیرد مر انجامنرد
مانع از ایجاد سازمان و در واقع تشکیز یک نظام واحد منسجم برای رسیدگ به امور کیفری مر -
گردد
سرانجام اعافه م گردد که در کنار این مدلفای حقوق کیفری فرامل  ،مدلفرای ترکیار نیرد
وجود دارند که حاصز کنار گذاشتن معایب مدلفا و تجمیع مدایای آنهاست و بیشتر در دمز و نره
در تئوری به درصه ظهور م رسند پرواعح است که امروزه در دمز فریچ نظرام را نمر تروان بره
صورت کامز با یک از این دو مدل تطایق داد و فمواره یک از این دو مدل به دنوان مانرا پذیرفتره
شده و رگهفای  ،گاه ععیف و گاه قوی ،از مردل دیگرر در درون آن بررای براال برردن کارآمردی
دیده م شود
براساس ویژگ فرای ایرن مردل فرا ،در قسرمت بعردی بره انتخراب و تایرین مردل مناسرب بررای
فمکاریفای بینا ملل ایران در زمینه ماارزه با پولشوی پردامته موافد شد
چگونگی سازماندهی حقوق کیفری فراملی در حوزه همسایگی ایرران بررای مبرارزه برا
پولشویی

اما آنچه بدث اصل مقا ه حاعر است ،گونگ استفاده از ظرفیتفای حقوق کیفری فراملر
در حوزه فمسایگ ایران برای مقابله با جرم پولشوی است برای رسریدن بره نرین طرر و ارااره
رافکار ،ندین نکته باید مورد بررس قرار گیرنرد نخسرت اینکره ،وعرعیت نظرام حقروق کیفرری
ایران از نظر استفاده از ظرفیتفای فرادو ت برای ماارزه با پولشوی به ه شکز است؟ آیا پریش-
بین فای در این مصوص در قوانین و مقررات ایران به دمز آمده است یا میر؟ در صرورت م ارت
بودن پاسخ ،نین پیشبین فای

ه دورنمای را برای حقوق کیفری ایران در ماارزه با پرولشروی

ترسیم م نماید؟ سوال اساس دیگر اینکه از مدلفای تایینشده در قسمت قالر کردام مردل بررای
منطقهِ مورد نظر مناسبتر بوده و آن را در ه بستر و سامتاری م توان بره بهتررین ندرو بره مرحلره
اجرا درآورد؟ در واقع براساس فمین انتخاب مدل و گدینش بستر است که م توان بهترین دورنمرا
را برای ماارزه با پولشوی ترسیم کرد
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وضعیت حقوق کیفری ایران از نظر استفاده از ظرفیتهای فرادولتی برای مبارزه با
پولشویی

مهمترین اقدام قانونگذار ایران در ماارزه با پولشوی  ،در بُعد دامل  ،تصویب قانون ماارزه با
پولشوی  1386است در این قانون برای او ین بار پولشوی تعریف شد (صررف نظرر از ایراداتر
که بر آن وارد است و موعوع این مقا ه نیست) و ایرن رفترار جررمانگراری گردیرد امرا آنچره کره
مربوط به بدث این نوشتارست ،میدان استفاده از ظرفیتفای بینا ملل برای ماارزه با این پدیردهِ در
حال گسترش و زمینهساز برای جرایم دیگر مانند تروریسم و فساد است با تأمل در قرانون ،روشرن
م گردد که تقریاا فیچ توجه به صورت مستقز به بدرث فمکراریفرا و تعرامالت برینا مللر در
راستای مقابله با پولشوی در دامز ایران یرا مقابلره برا پرولشروی فرای کره دارای آثرار مسرتقیم و
غیرمستقیم بر ایران است نشده است در ادامه به توعیح مفصز این موعوع پردامته م شود
منابع همکاریهای بینالمللی در حقوق ایران در مبارزه با پولشویی

در قانون ماارزه با پولشوی تنها ماده  12است که مقرر مر دارد« :در مرواردی کره برین دو رت
جمهوری اسالم ایران و سایر کشورفا قانون معاعدت قضای و اطالدات در امر مارارزه برا پرول-
شوی تصویب شده باشد ،فمکاری طاق شرایط منردرد در توافقنامره صرورت موافرد گرفرت» برا
مداقه در متن این ماده و سایر مواد این قانون درم یابیم که این قرانون اگر ره ماسرتگاه مارارزه برا
پولشوی در ایران است و باید به گونهای تدوین م یافت کره درالوه برر شررو ِع مارارزه رسرم برا
پولشوی  ،امکان گسترش آن را نید ،به مصوص از طریق فمکاریفای بینا ملل فرافم مر کررد،
فرگد نین رویکردی را اتخاذ نکرده است ماده  12مرذکور در مقرام بیران امرری اسرت کره فریچ
اشارهای به آن در مود قانون نشده است این ماده در صرورت مر توانسرت معنرا داشرته و وافر بره
مقصود باشد که قانونگذار شرایط فمکاری را به صورت کل تعیین م کرد و سرپ

ایرن مراده را

در مقام توعیح در مصوص معافدات که در زمینه فمکاری بین ایران و سایر دو تفا در ماارزه برا
جرم پولشوی منعقد م شوند دنوان م نمود با این وصف ،به نظر م رسد که گنجانردن مراده 12
با این مضمون امری داث و شراید تنهرا از روی رفرع تکلیرف مقررر در کنوانسریون  2000مریردا در
مصوص فمکاری با سایر کشورفا در ماارزه با پرول شروی بروده باشرد ا اتره بایرد توجره کررد کره
قانونگذار در بند  5ماده  4این قانون« ،تاادل تجرارب و اطالدرات برا سرازمانفرای مشرابه در سرایر
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کشورفا» را جدء وظایف شورای دا ماارزه با پولشوی قرار داده است ،اما این امرر نیرد بیشرتر از
آنچه که تسهیزکننده فمکاریفای بینا ملل برای کارآمدترکردن این ماارزه باشد ،بیشتر منجر به
مددودیتفای دمل برای آن م شود ایرادات اساس ای بر این دو مراده وارد اسرت کره ذیرال بره
صورت مفصز بدث م شود؛
ایراد نخست اینکه فمکاری بینا ملل در ماارزه با جرایم ،مفهوم وسیع دارد و طیف اقردامات
متنود از جمله فمکاری دلمر و تارادل یافترهفرا ،اسرترداد ،انتقرال مدکومران ،معاعردت قضرای
دوطرفه ،انتقال رسیدگ فای کیفرری ،فمکراری در اجررای قرانون ،تدقیقرات مشرتر

(Utama,

) 2010: 347و تا به رسمیت شنامتن متقابز تصمیمات قضرای ) (Karsai, 2008: 941را شرامز
م شود در بند مورد اشاره از ماده  5مذکور ،تنها به «تاادل تجارب و اطالدات» اشراره شرده اسرت
یعن از میان تمام فمکاریفای متصور به نازلترین سطح آن اکتفا شرده و بقیره مروارد بره سرکوت
برگدار شده است در حا که قانونگذاری که به عرورت اتخاذ تدابیر جدیتر و بهروزترر بررای
مقابله با پولشوی آگاه فرض م شود ،باید امکان فمکاری بیشتر را فرافم م نمود نکته دیگرر در
این رابطه ،مفهوم غیرواعح اطالدات است آیا منظور از اطالدات ،صرفا یافتهفرای دلمر و دملر
است فمان گونه که به قرینه تجارب م توان بر درست

نین برداشت نظر داد یا اینکه منظور از آن

اطالدات مربوط به کشف پولشوی  ،متهمان و مدکومان این جررم و اسرت اگرر تفسریر اول را
بپذیریم در این صورت تقریاا م توان گفت که از مفهوم فمکاری بینا دو برای مارارزه برا جررم
پولشوی به دور است و آن را صرفا م توان فماندیش و میدگرد دلم نامید و اگر فرم برداشرت
دوم را درست بدانیم ،اگر ه به مفهوم فمکاریفای بینا ملل نددیکتر م شویم ،امرا برا ایرن ایرراد
اساس مواجه موافیم شد که شورای دا ماارزه با پولشوی که جدءِ بدنه اجرای (دو رت) اسرت
گونه م تواند در اموری دما ت نماید که در حیطره وظرایف و امتیرارات قروه قضراییه اسرت در
ادامه به این ایراد مفصال پردامته م شود در تأیید دردم اراده جردی قرانونگرذار در ایجراد بسرتری
برای توسعه فمکاریفای بینا ملل برای ماارزه با پولشوی بره بنرد  2مراده  37آیریننامره اجرایر
قانون ماارزه با پولشوی  1388م توان اشاره کرد براساس این بند «حضور فعرال در مجرامع برین-
ا ملل و تشریح اقدامات کشور در ماارزه با پولشروی  ،از جملره وظرایف دبیرمانره شرورای درا
ماارزه با پولشوی است» در این مورد نید مشخص نیست که منظور از حضور در مجامع بینا ملل
آیا صرفا شرکت در کنفران فا و ارااه دستاورفا و موفقیتفا و تجرارب اسرت یرا اینکره مجرامع را
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باید تعایر به کنوانسیونفا و قراردادفای ندجاناه کرد که نین تفسیری به نظر بعید م رسد
اما ایراد دوم به شورای دا ماارزه با پولشوی به دنوان متو و مرجع فمکراری برا سرازمان-
فای مشابه در سایر کشورفا و فمچنین تعیین سازمانفای مشابه بره دنروان مرجرع فمکراری برمر -
گردد زیرا حت با پذیرفتن این تفسیر که منظرور از تارادل اطالدرات ،اطالدرات مربروط بره کشرف
موارد پولشوی  ،شناسای متهمان و رسیدگ و اسرت ،بایرد در نظرر گرفرت کره شرورای درا
ماارزه با پول شوی  ،نهادی وابسته به قوه مجریره اسرت و نتیجترا از تروان و صرالحیت قضرای بررای
ترتیب اثر دادن به اطالدات واصله برموردار نیست و مجددا مود باید به دنوان نهرادی واسرطهای و
صرفا ارااهدفنده اطالدات به نهادفای قضای اقدام نماید قانونگذار در این بند مجددا اشرتااه قالر
مود را مرتکب شده و به فمکاری شورای دا ماارزه با پولشوی با «سرازمانفرای مشرابه» اشراره
کرده است که منظور دقیق از این مشابهت روشن نیست آیا حتما سازمانفای باید طرف فمکاری
قرار بگیرند که سامتاری مشابه با شورای دا ماارزه با پرولشروی داشرته و از جملره از بدنره قروه
مجریه باشند یا اینکه اگر به طور م ال وابسته به دادگستری بودند و سازماندف امرور مربروط بره
پولشوی در امتیار آنها بود فمچنان امکان فمکاری وجود موافد داشت؟
اما ایراد سوم که شاید بتوان گفت مطرنا تر بروده و تراب تفسریرفای گونراگون را دارد ،ایرن
است که قانونگذار فمین فمکاری بینا ملل در حد تاادل تجارب و اطالدات را مقید بره ردایرت
هار وب مفاد ماده  11قانون مذکور نموده است ا اته قاز از فر ید باید اذدان کرد کره بره نظرر
ذکر ماده  11که مربوط به امتصاص شعا از دادگاهفای دمروم در تهرران و مراکرد اسرتانفرا بره
رسیدگ به جرایم پولشوی و جرایم مرتاط است اشتااه اپ بوده و با توجه بره بدرث جراری در
ماده  ،4منظور ماده  12این قانون م باشد با فرض گرفتن نین امری ،دو نتیجره بسریار ناامیدکننرده
از این بند برداشت م شود؛ نخست اینکه فمین حر ِد نرازل از فمکراری نیرد موکرول شرده اسرت بره
انعقاد موافقتنامهفای معاعدت قضای و اطالدات با سایر کشرورفا کره بره نظرر مر رسرد در ایرن
صورت نتیجهِ این بند فقط مانعتراش و ایجاد وقفه در تاادل اطالدات و تجارب باشد زیررا صررفِ
تاادل تجارب و برگداری نشستفا و فماندیش فای جهت بهرهمندی از اطالدرات سرایر کشرورفا
در مصوص ماارزه با پولشوی نیازمنرد انعقراد موافقرتنامره و سرپ

تصرویب آن توسرط مجلر

نیست و حت م توان آن را در قا ب فمکاریفای دانشگاف که وابسته به وزارت دلوم ،تدقیقرات
و فناوری فستند نید مدقق نمود نتیجه دوم که بسیار م تواند مشکزآفرین باشد ،ایرن اسرت کره برا
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این تفسیر و به مصوص با توجه به قراین موجود در ماده  12کره اشراره مر دارد بره «قرانون ]فرای[

معاعدت قضای و اطالدات » ،موعوع موافقتنامهفای قضای نید نم تواند یدی فراتر از صررفِ
معاعدت قضای و اطالدات باشد و سایر انرواع فمکراریفرای برینا مللر در امرور کیفرری بررای
ماارزه با پولشوی باید به ورطه فراموش سپرده شوند مسلما ،نین تفسیری که امکان آن در ماده
 12مذکور وجود دارد ،مانع جدی در مقابز گسترش فمکاریفای بینا ملل در مارارزه برا پرول-
شوی موافد بود با بررسر موافقرتنامره فرای فمکراری در امرور کیفرری کره برین ایرران و سرایر
کشورفا ،بعد از تصویب قانون مارا ذکر منعقد شده است به تلق و برداشت رویره تقنینر (قرانون-
گذاری) از این ماده پ برده م شود
همکاریهای بینالمللی ایران برای مبارزه با پولشویی

موافقتنامهفای متعددی میان ایران و سرایر دو رتفرا در مصروص فمکراری در امرور کیفرری
منعقد شده است در این قسمت ،با فدف بررس تأثیر بند  5ماده  4و ماده  12قانون ماارزه با پرول-
شوی  ،صرف نظر از ایرادات وارد بر آنها ،بر فمکاریفای بینا ملل در امور کیفرری ،بره بررسر
موافقتنامهفای منعقده بعد از تصویب این قانون پردامته موافد شد
در میان موافقتنامهفای امضاشده بین ایران و سایر دو تفا در زمینه امور کیفرری بعرد از سرال
 ،1386تنها در پن موافقت نامه فمکاری بره شرر ذیرز ،صرراحتا و مسرتقال بره فمکراری در زمینره
مسااز مربوط به پولشوی پردامته شده است( :قانون) موافقتنامه فمکاریفای امنیت برین دو رت
جمهوری اسالم ایران و دو رت جمهروری اسرالم پاکسرتان1393/2/18 ،؛ (قرانون) موافقرتنامره
فمکاری بین دو ت جمهوری اسالم ایران و دو ت جمهوری ملق ین در زمینه ماارزه برا جررایم
فرامل 1393/4/15 ،؛ (قانون) موافقت نامره مربروط بره فمکراری در زمینره امنیرت در دریرای مردر،
1393/4/24؛ (قانون) موافقتنامه فمکاریفای امنیت و انتظام بین دو ت جمهوری اسالم ایرران
و دو ت جمهوری تاجیکستان1394/12/25 ،؛ و (قانون) موافقتنامره فمکراری در زمینره مارارزه برا
جرایم سازمانیافته بین دو ت جمهوری اسالم ایران و دو ت جمهوری هستان1395/10/18 ،
با توجه و مداقه در این موافقتنامهفا و فمچنین مقایسه آنها با سایر موافقتنامهفا نکات نردی
روشن م گردد؛
نخست اینکه دل رغم تصویب قانون ماارزه با پولشروی در سرال  ،1386ترا سرال  1393فریچ
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اقدام در راستای انعقاد موافقتنامهای که در آن صراحتا فمکاری در زمینه مارارزه برا پرولشروی
مورد توجه قرار گیرد نشده است برای او ین بار موافقتنامه با دو ت پاکستان در سال  1393اسرت
که در بند  3ماده ( 1زمینهفای فمکاری) «ماارزه با فعا یتفرای اقتصرادی غیرقرانون از قایرز پرول-
شوی و بهرهبررداری از دوایرد و درآمردفای حاصرله از فعا یرتفرای یادشرده» را جردء زمینرهفرای
فمکاری بین دو دو ت ادالم م کند و در ماده  2به روشفای فمکاری بین دو دو رت اشراره مر -
نماید
دوم ،در مقایسه بین این موافقتنامهفا و موارد قال که در آنهرا تصررید بره جررم پرولشروی
نشده است ،تفاوت بارزی در دنوانگذاری دیده م شود اشاره به مساال فمچرون »فمکراریفرای
امنیت »« ،فمکاری

در زمینه ماارزه با جرایم فرامل »« ،فمکاری در زمینه امنیت»« ،فمکراریفرای

امنیت و انتظام » و «فمکاری در زمینه ماارزه با جررایم سرازمانیافتره» ترا قارز از سرال  1393سرابقه
نداشته است و از این پ

است که مفافیم مورد اشاره مورد توجره قررار مر گیرنرد ترا قارز از ایرن

بیشتر مفافیم کل فمچون معاعدت قضای در امور کیفری مورد استفاده قانونگذار برود توجره
به مفافیم فمچون امنیت ،جرایم فرامل و جرایم سازمانیافته کره تقریارا مر تروان گفرت مفرافیم
پرکاربرد حقوق کیفریِ جهان شدهِ امروز فستند ،نشان از تغییرر رویکررد یرا حرداقز تغییرر نگررش
قانونگذار ایران از فمکاری اجرای ِ صرف بین نظرامفرای دردا ت کیفرری ،یردی کره مفرافیم
فمچون معاعدت قضای بر آن تکیه دارند ،به سوی فمکاری کیفری واقعر و ارااره رافکارفرای
جهت ماارزه موثر و کارآمدتر با پدیدهفای جدید است کاربرد این مفافیم حاک از این است کره
قانون گذار ایران به موب دریافته است که اوال جهان امروز و در ذیرز آن ایرران بریش از پریش برا
مود جرایم فرامل و سازمانیافته و به داظ امنیت مورد تهدید است تا جرایم سنت و ثانیرا ،فردف
از فمکاریفای بینا ملل تنها کمک دو تفا به یکدیگر برای حسن انجام وظایف و رسرا تفرای
مود نیست ،بلکه فدف اصل و متعا  ،فمکاری جهت ارتقای ماارزه و کارآمدتر شدن آن اسرت
اگر تا قاز از این ،دو رتفرا بره صرورت جدیررهای بررای مقابلره برا جرایمر فمجرون پرولشروی ،
تروریسم ،قا اق انسان و مواد مخدر و اقدام م کردند ،اکنون زمان آن فرا رسریده اسرت کره برا
استفاده از ظرفیتفای فمسایگ  ،منطقهای و جهان  ،ماارزه سازمانیافته و منسجم را دلیه جررایم
مذکور به مصوص جرم پولشوی سامان دفند
ا اته دل رغم توجه قانونگذار به نین مساال  ،نااید از نظر دور داشت کره فمچنران ایراداتر
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اساس بر این روند وارد است:
او ین ایراد به نوع فمکاریفای پیشبین شرده مربروط مر شرود نروع فمکراریای کره در ایرن
موافقتنامره فرا آمرده اسرت دمردتا شرامز؛ تارادل تجربیرات ،تارادل اطالدرات ،تعرامالت دلمر و
دانشگاف و شناسای گروهفا و افرادی که در ارتکاب جرایم سازمانیافته مشارکت داشتهانرد مر -
گردد اموری که بیشتر جناه ارشادی و در واقع تغذیهکننده نهادفای داملر بررای مارارزه برا پرول-
شوی و سایر جرایم را دارد ه بسا بتوان گفت که اتخاذ نین رویکردی در ایرن موافقرتنامرهفرا
برماسته از رو حاکم بر قانون ماارزه با پولشوی و دل ا خصوص ماده  12آن باشد در حا که
فمان گونه که اشاره شد فدف از انعقاد این موافقتنامهفا ،باید استفاده از ظرفیتفای بررونمررزی
جهت مقابله با جرایم فرامل سازمانیافتره و ارتقرا و کارآمردتر سرامتن ایرن مارارزه باشرد تنهرا در
موافقتنامه فمکاری بین ایران و ین ،پیشبین فای در زمینه اقردامات دملر پریشرونرده جهرت
مقابله با جرایم مورد اشاره صورت گرفته است در ماده  4این موافقتنامه ،به فمکاریفای پلیسر
از طریق پلی

بینا ملز (اینترپز) اشاره شده و مقرر شده است که دفترر مرکردی ملر پلری

ا ملز مستقر در ایران و دفتر مرکدی مل پلی

برین-

بینا ملز مستقر در ین زمینهفای فمکاریِ مود را

افدایش دفند فمچنین در ماده  5این موافقتنامه ،در مروارد تفدرص و برازجوی  ،از تشرکیز یرک
گروه مشتر

جهت انجام رسیدگ فا و در مورد موعودات مهرم از دملیرات مشرتر

سرخن بره

میان آمده است این دو مفهوم که در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،از نظرر نیرز بره
افداف واقع فمکاریفای بینا ملل در امور کیفری م توانند بسیار کارگشا باشند اما باید توجره
کرد که اگر ه در بند  2ماده  5ایرن توافرق نامره از ادردام گرروه کراری ،تشرکیز گرروه مشرتر
دملیات مشتر

و

در رابطه با امور مربوط به تفدص یا بازجوی و رسیدگ سخن به میان آمده و ر

به طور دقیق این مفافیم تعریف نشدهاند و حوزه فر کدام تایین نگشته است و تاب تفسریر وسریع را
دارد
ایراد دوم به ماده  7این توافقنامه مربوط است که بره مروارد «امتنراع از فمکراری» اشراره دارد و

م تواند مانع جدی و اساس بر سر راه تفسیر موسع و حت مانع بر سر راه این نوع از فمکراری-
فای که اشاره شد باشد براساس ماده  ،7فرگونه مدشه به حق حاکمیرت ملر  ،قروانین و مقرررات
دامل  ،امنیت مل یا منافع دموم  ،ددم اجرای تمام یا بخش از درمواست طرف متعافد را مجراز
م سازد با توجه به این دو ماده و مفافیم بهکاررفته در آنها دو نکته اساس را باید مردنظر قررار داد
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که متأسفانه در این توافقنامه و فمچنین سایر توافقنامهفای منعقده بین ایران و سایر کشرورفا مرورد
ب توجه و غفلت واقع شده است؛ نخست اینکه مفهوم دقیق انواع فمکاریِ اشارهشرده در توافرق-
نامهفا باید روشن گردد و به طور م ال تایین شود که منظور از رسریدگ

یسرت؟ آیرا ایرن مفهروم

کز فرآیند دادرس کیفری از مرحله کشرف جررم ترا تعیرین مجرازات را دربرمر گیررد و بنرابراین
طرف متعافد از این امکان برموردار است که اقردام بره رسریدگ نمروده و در نتیجره مجروز انجرام
وازم آن مانند امذ تأمین از متهم و را داشته باشد یا تنها مددود بره مراحرز مشخصر از فرآینرد
کیفری مانند کشف جرم و شناسای متهمان است؟ دوم و مهمتر اینکه ،طیف اقدامات که م توانرد
تهدیدی دلیه موارد پیشگفته مانند حق حاکمیت مل و شود باید به صورت کرامال دقیرق روشرن
گردد نااید از نظر دور داشت که امروزه نقطه شروع فمکراریفرای برینا مللر در امرور کیفرری،
گذشت دو تفا از حق حاکمیت مل شان است در دنیای کنون  ،کره پدیرده جهران شردن رو بره
افدایش است و در کنار آن سایر پدیدهفای بشری فمچون ارتکاب جرایم در حال جهران شردن و
دگرگون در ابعاد مختلف فستند ،دو تفا نید باید بره دنارال سرازوکارفای کارآمرد و پاسرخده در
مقابز این تغییر و تدوالت باشند که یک از آنها فمین فمکاریفای برینا مللر و پاسرخگروی بره
جرایم در سطح فرامل است و این مهم امکانپذیر نیست جد اینکه کشورفا ابتدااا موانرعِ سرر راه را
از میان بردارند؛ مهمترین مانع ،با توجه به ارتااط تنگاتنگ حقوق کیفری با حاکمیت مل دو تفرا
و اینکه ادمال حقوق کیفری نمادی از ادمال قاطع حاکمیت در دامز مرزفای یرک کشرور اسرت،
فمین حق حاکمیت مل است حق حاکمیت مل که روزگاری نمراد قردرت و اقتردار دو رتفرا و
پیشبرنده امور آنان در دامز مرزفا و حت فراترر از آن ،در مصروص جررایم مربروط بره سررزمین
مودشان بود ،امروزه با توجه به تدوالت رخداده در شیوه و روش ارتکاب جرایم تاردیز بره مرانع
جدی بر سر راه ماارزه موثر و کارآمد با جرایم تغییرشکزیافته امروزی شده است با توجره بره ایرن
وععیت ،به نظر م رسد که اشاره کل و غیردقیق به حق حاکمیرت ملر و مرانع شرنامتن آن بررای
فمکاری در ذیز توافقنامه فمکاریفای کیفری بین دو دو ت ،نقض غرض بوده و حت مر توانرد
توافقنامهای را از ادتاار بیاندازد
سرانجام ایراد آمر ،به ددم توجه دو ت ایران به جغرافیای ماارزه با جرایم فرامل مربوط اسرت
جرایم فرامل دمدتا در کشورفای فمسایه که دارای مرزفای زمین مشتر

با یکدیگر فسرتند بره

وقوع م پیوندند دمدهترین م ال در این زمینه قا اق و تراندیت مواد مخدر است که از افغانستان و
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پاکستان شروع شده و با ط مسیر در ایران و ترکیه و بعضا سایر کشورفا ،به دروازهفای اروپا مر -
رسد در مصوص جرایم دیگر مانند تأمین مرا تروریسرم ،پرولشروی  ،قا راق انسران و اسرلده و
مهمات و نید به فمین صورت م توان فمسایگ و مجراورت کشرورفا برا یکردیگر را بره دنروان
یک دامز مهم در ارتکاب این جرایم در ندین کشور دانست فمران گونره کره در پرونرده مرتهم
نفت نید پولشوی فرای انجرام گرفتره توسرط وی بیشرتر در دو کشرور ترکیره و تاجیکسرتان و سرایر
کشورفای مجاورِ ایران بوده است بنابراین در ماارزه با این جررایم نیرد ،نانچره دو تر بخوافرد از
ظرفیتفای بینا ملل استفاده نماید او ویت مود را باید بر روی دو رتفرای فمسرایه و یرا مجراور
متمرکد کند دو تفای که مود نید به طور با فعز درگیر جرایم مرذکور بروده و آمراده فمکراری
برای مقابله با آنها فستند در این مصوص از پرن توافرقنامره مرورد اشراره دو مرورد امتصراص بره
کشورفای پاکستان (فمسایه ایران) و تاجیکستان (مجاور ایران) دارد ،دو مورد با کشورفای ین و
هستان است که فاصله نساتا زیادی با مرزفای ایران دارند و یک مورد فم که به صورت ندجاناره
بین دو تفای ایران ،ترکمنستان ،روسیه ،آذربایجان و قداقسرتان در مصروص امنیرت دریرای مردر
منعقد شده است در نتیجه ،فقط در سه مورد از توافقنامهفای مذکور به جایگاه جغرافیرا در مارارزه
موثر با جرایم فرامل توجه شده است که در رابطه با موافقتنامه دریای مدر ایرن توجره ،سرازمان-
یافتهتر و منسجمتر است
اما صرف نظر از ایرادات مورد اشاره که تاثیر منف مواد  4و  12قانون پولشوی بر آنهرا کرامال
مشهود است ،توجه قانونگذار به این ابعاد از فمکاریفای کیفری بینا ملل حاک از تدوالت در
نوع نگرش سیاست کیفری ایران به مقو ه ماارزه با جرایم فرامل از جملره پرولشروی اسرت تغییرر
دن قانونگذار در قا ب توافقنامهفا از معاعدت قضای ِ صرف بره دنراوین تخصصر ترر فمچرون
«فمکاری در زمینه ماارزه با جرایم فرامل » و «فمکاری در زمینه ماارزه برا جررایم سرازمانیافتره»
نشان از این دارد که سیاست گرذاری کیفرری ایرران اوال بره اینکره امرروزه جررایم ،بیشرتر بره سروی
سازمانیافتگ و فرامل شدن حرکت کردهاند آگاف یافتره و آن را قارول کررده اسرت و ثانیرا ،بره
ناتوان دو تفا در پاسخگوی به این جرایم به صورت انفرادی نید پ برده و سع در بهررهگیرری
از ظرفیتفای با قوه بینا ملل دارد این یافتهفا ،نوید آن است کره رویکررد فمکراری برینا مللر
برای مقابله با جرایم فرامل مانند پولشوی ارتقا موافد یافت و این امرر نیازمنرد طرر و برنامرهای
مدون است که آن نید باید ماتن بر عوابط باشد که مر تروان از آنهرا برا دنروان اصرول رافارردی
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حاکم بر فمکاریفای کیفری بینا ملل و انعقراد موافقرتنامرهفرای مربوطره یراد کررد در قسرمت
بعدی به آنها پردامته م شود
تبیین مدل برای همکاری منطقهای در مبارزه با پولشویی

در این قسمت ،برای رسیدن به مدل فمکاری آرمان جهت ماارزه با پولشوی که دو ت ایران
نید نقش اساس در آن داشته باشد و یا حت بتواند ابتکار دمز آن را بر دهده گیرد ،ابتردااا نردین
مقدمه ذکر م شود که به مند ه اصول رافاردی در فمکاریفرای برینا مللر فسرتند ،سرپ

نتیجره

نهای یا فمان مدل نهای ارااه م گردد ا اته باید یادآوری کرد که منظور از نتیجه یا مردل نهرای ،
تصویر کل مدل به فمراه اصول و عوابط است که حتما باید ردایت گردند و نه جدایات یا طر
و ا گوی جامع ،با توجه به ددم امکان بسط مقا ه
اصول راهبردی در تبیین مدل همکاری

اصز نخست ،توجه به جغرافیای ماارزه با جرایم فراملر در انعقراد موافقرتنامرهفرای فمکراری
بینا ملل در امور کیفری است ا اته در این مصوص دو نکته را نااید از نظر دور داشت:
نخست اینکه توجه به جغرافیا در انعقاد این موافقتنامهفا ،به معنرای بیهروده برودن یرا بر فایرده
بودن انعقاد موافقتنامه با کشورفای غیرفمسایه و غیرمجاور نیسرت ،بلکره اصرول فروقا رذکر و از
جمله توجه به جغرافیا ،صرفا در جهت تایین رافاردفر ای اصرل فسرتند ،برا ایرن فررض کره معمروال
جرایم فرامل در حوزه جغرافیای ندین کشور فمسایه و مجاور رخ م دفنرد و برمرورد فیدیکر
مناسب با آنها نید در فمین حوزه باید طر ریدی و اجرا شود بدیه است که در زمینره فمکراری-
فای ابتدای و در واقع سازماندف او یه ماارزه با جرایم فرامل و به مصوص از نظر مااد ه تجارب
و اطالدات ،انعقاد این موافتنامهفا با کشورفای غیرفمسایه و غیرمجاور توصیه م گردد
با توجه به مطا ب مذکور ،در ماارزه با جرایم فرامل که بستر ارتکاب آنها بیشتر فضای مجرازی
است و جغرافیای فیدیک

ندان نم تواند بر آنها تأثیرگذار باشد ،انعقاد موافقتنامه برا کشرورفای

مجاور و فمسایه در او ویت نیست بلکه او ویت ،فمکاری با دو تفرای اسرت کره دارای فنراوری
پیشرفته در این زمینهاند یا در معرض تهدیدفای مشتر

با آنچه که در کمین ایران است فستند
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با توجه به آنچه گفته شد در فمکاری بین دو تفا برای ماارزه با پولشوی موقعیت جغرافیرای
دو تفا نقش تعیینکنندهای دارد
اصز دوم ،توجه به وجود منافع و ارزشفای مادی مشتر
یک قا ب مشتر

بین دو تفای طررف فمکراری در

است و ه بسا بتوان گفت که وجود این منافع و ارزشفرا در قا رب سرازمان یرا

نهادی مشخص م تواند پشتیاان قروی و جردیای بررای شرکزگیرری فمکراریفرای برینا مللر و
فمچنین ارتقای آنها باشد ا اته قابرز توجره اسرت کره بردون وجرود منرافع و ارزشفرای مشرتر ،
عرورت و فایده فمکاریفای بینا ملل منتف نخوافد بود و

نانچه دالوه بر انعقراد موافقرت-

نامه ،جامهِ دمز پوشیدنِ آن نید مدنظر باشد ،به نظر م رسد که وجود یک پیشزمینه و منافع کره
از قاز طرفین یک موافقتنامه روی آنها به توافق رسیده باشند در پیشارد فمکاریفرای برینا مللر
سهم بهسدای م تواند داشته باشد بنابراین در ماارزه با پرولشروی نیرد وجرود منرافع و ارزشفرای
مشتر

بین دو تفا که پشتیاان ددم آنها در ماارزه با پولشوی م باشرد ،درامل تعیرینکننرده در

موفقیت این ماارزه موافد بود
سرانجام اصز سوم ،توجه الزم و کاف به عرورتفای مانای فمکاریفای بینا ملل در امرور
کیفری است مهمترین این امور ،حاکمیت مل کشورفاسرت کره ترا حردودی و در مرواردی ،ا اتره
کامال عابطهمند و قانون مدار ،به منظور مقابلره برا تهدیردفای فراملر بایرد مرورد تعریرف مجردد و
تجدیدنظر قرار گیرد تا زمان که دو تفا ،از جمله دو ت ایرران ،از حاکمیرت ملر ِ صددرصردی
مود ندول نکرده و به منظور تأمین منافع مود برم از امتیارات حاکمیت مود در امور کیفری را،
ا اته به صورت متقابز ،به دو تفای دیگر واگذار ننماید ،امکان فمکاری برینا مللر ِ مروثر فررافم
نخوافد شد دقت در این نکته الزم است که بدون این واگذاری نید فمکراری برینا مللر در ابعراد
مختلف برقرار موافد شد ،اما کارآمدی و تأثیری که از یک فمکاری بینا ملل واقع انتظار م -
رود و الزمه رسیدن به فدف اصرل آن ،یعنر مارارزه برا جررایم فراملر اسرت بره وقروع نخوافرد
پیوست دو تفا باید برای تأمین منافع و افداف مود از بخش از حاکمیت مل مرود صررف نظرر
نمایند
با توجه به افمیت ماارزه با پولشوی که فم جرم مستقز بوده و فم زمینرهسراز ارتکراب جررایم
دیگری فمچون تروریسم و فساد است ،ایجاد سامتاری منسرجم و بهررهگیرری از تمرام امکانرات
دامل و مارج برای ماارزه موثر و کارآمد با این پدیرده عرروری مر نمایرد و وقرت آن رسریده
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است که ماارزه با پولشوی در بُعدی فرامل دناال شرود بره قرول ویکترور فوگرو ،نویسرنده شرهیر
فرانسوی؛ فیچ ید قویتر از اندیشرهای کره زمرانش فرارسریده باشرد نیسرت )(Tiba, 2016: 548

بنابراین برای ماارزه با این جرم ،مد از فمکاریفای کیفری بینا ملل باید تدوین و تایین گرردد
که موعوع قسمت بعدی است
مدلسازی منطقهای برای مبارزه با پولشویی و بستر آن

با توجه به این اصول ،بهترین پیشنهادی که م تروان بررای مردلسرازی منطقرهای جهرت مارارزه
فرامل موثر با پولشوی ارااه کرد ،فمکاری دو تفای دضو سازمان فمکاری اقتصادی اکو مر -
باشد با این توعیح که؛ در تناظر با مقدمه اول ،دو تفای دضو ایرن سرازمان ،فمران گونره کره در
نقشه منطقه اکو مشافده م شود ،دارای مرزفای مشتر

برا یکردیگر بروده و بره طرور کامرز یرک

منطقه فمسایگ را تشکیز م دفند نددیک جغرافیای بین دو تفای فمکاریکننده بادرث مر -
شود که ارتااطات فیدیک بین آنها ،مانند فعا یتفای پلیس مشرتر

جهرت کشرف جررم و اد ره،

انتقال آسانتر مظنونان و متهمان و سریع ترر و مروثرتر انجرام گیررد فمچنرین برا توجره بره اینکره
ویژگ فرامرزی بودن جرایم فرامل  ،بیشتر در حوزه یک منطقه قابلیت مودنمای دارد و در کمترر
مواردی پیش م آید که منظور از منطقهِ وقوع جرم ،کشورفای باشند که با فرم مرزفرای مشرتر
ندارند ،به طور م ال جرایم سایاری ،این نددیک جغرافیای راه را برای تدوین برنامهفرای مشرتر
و اجرای آنها فموار م سازد در منطقه اکو ،فماستگ جغرافیای به ندو احسرن وجرود داشرته و از
این جهت م تواند کمک موثری در سازمان دادنِ ماارزه فرامل موثر دلیهِ پولشوی باشد
الزم به توجه است که یک از ابعاد بسیار مهم فمکراری در حقروق کیفرری فراملر و در واقرع
یک از ابدارفای اصل اجرای این حقوق ،فمکاری نیروفرای پلری
امکان دمل فمکاری نیروفای پلی

دو رتفاسرت مطمئنرا زمران

وجود موافد داشت که شرایط جغرافیای نیرد ایرن امکران را

فرافم آورد و یا حداقز مانع بر آن نااشد از این جهت نید وععیت جغرافیرای دو رتفرای دضرو
اکو که تقریاا م توان گفت فمگ دارای مرزفای مشتر
زمینه دمل فمکاری نیروفای پلی

مستقیم یا باواسطه با فمدیگر م باشرند

را فرافم م نمایرد در ایرن ارتاراط در سرومین نشسرت وزرای
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کشور (دامل ) اکو که در دسامار  2010در استاناول ترکیه برگدار شرد دو رتفرای دضرو تصرمیم
جدی مود مان بر تأسی

پلی

مشتر

کشورفای اکو تدرت دنروان اکوپرز 1را ادرالم داشرته و

مقدمات انجام آن را شروع نمودند در ار وب اجرای سند شمانداز  2025اکو نید مقررر شرده
است که در بازه زمران  2017-2018مصروبه مربروط بره تأسری

اکوپرز نهرای شرود تمرام ایرن

اقدامات نشان از ددم جدی دو تفای دضو اکو برای فمکاریفای کیفری دارد
در رابطه با مقدمه دوم ،الزم به ذکر است که اساس شکزگیری اکو حمایت از منرافع و ارزش-
برین ادضرای آن و گسرترش روابرط تجراری بروده اسرت بنرد ا رف مراده 2

فای اقتص ادی مشتر
2

دهدنامه ازمیر  1996ارتقای شرایط برای توسعه اقتصرادی پایردار و برر ایرن اسراس افردایش سرطح
زندگ و رفاه در کشورفای دضو از طریق بسری امکانرات برا قوه اقتصرادی و اجتمراد منطقره را
یک از افداف سازمان اکو ادالم م کند در سایر بندفای فمین ماده نید که بیانگر افداف سرازمان

م باشند به حذف تدریج موانع تجارت در منطقه ،تشویق فمکاریفای اقتصادی فداینده ،ارتقرای
فمکاری منطقهای فعال و کمک متقابز در زمینهفای اقتصرادی ،اجتمراد و و توسرعه فمکراری
منطقهای برای ریشهکن مصرف نابجای مواد مخدر اشاره شده است با توجه به تمام این افداف،
رسا ت اصل اکو را م توان به پیشارد تجارت منطقه و به ارمغان آوردن توسرعه پایردار اقتصرادی-
ش روی
اجتماد مالصره کررد و در نتیجره حرذف موانرع گسرترش تجرارت و فمچنرین موانر ِع پری ِ
فمسوی با جریان تجارت جهان را الزمره آن دانسرت یکر از موانرع جردی کره مر توانرد مسریر
تجارت و به طور کل وععیت اقتصادی منطقه را دگرگون و از مسریر اصرل مرود مندررف سرازد
ورود پولفای با منشأ نامشخص و اغلب ک یف به این جریان است پولشوی با توجه به آثاری کره
دارد ،م تواند تهدیدی جدی و مانع مستقیم بر سر راه تدقق افداف سازمان اکو باشد از ایرن رو
ماارزه با این جرم را م توان در زمره او ویتفای آن برشمرد
د یز دیگری که م توان بر امکان و عرورت مقابله با جرم پولشروی در هرار وب سرازمان
________________________________________________________________
1- Ecopol
 -2منشو ر بنیادی سازمان فمکاری اقتصادی اکو دهدنامه ازمیر منعقده در سال  1977بین دو تفای ایران ،ترکیه و پاکستان است
که دو نوبت در سالفای  1990و  1992اصال شده است و نهایتا در سال  1996بعد از پیوستن کشورفای افغانستان ،آذربایجران،
قداقستان ،قرقیدستان ،تاجیکستان و ازبکستان ،مجددا اصال شد
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اکو اقامه کرد ،مقدمه این سرند اسرت کره تصردیق مر کنرد صرلح و ثارات یکر از پریشنیازفرای
فمکاری اقتصادی است بنابرین این سازمان نره بره صرورت منفعرز ،بلکره فعاالنره بایرد در راسرتای
تدقق این صلح و ثاات در حوزهای که به تجارت و اقتصاد مربوط م شود گرام برردارد کره نمونره
بارز آن فمان ماارزه با پولشوی است
سومین د یز را م توان در سایر فعا یتفای سازمان اکو مشافده نمرود؛ نمونره برارز آن تأسری

مرکد منطقهای فمکاری دستگاهفای ماارزه با فسراد و نهادفرای نظرارت (آماودزمران ) کشرورفای
دضو سازمان فمکاری اقتصادی اکو است تأسی

این نهاد اقدام دملر و در واقرع نقطره دطفر

بود در رویه سازمان اکو برای فموار کردن مسیر تجارت در منطقه برای او ین بار بود کره سرازمان
اکو به طور مستقیم ،ماارزه با یک ظافر از جرایم را به دنوان یک از فعا یتفرای تاعر مرود قررار
داده و برای آن سامتار منسجم را طراح نمود
در بند  1ماده  3اساسنامهِ تأسی

این مرکد ،تقویت اقردامات بره منظرور پیشرگیری و مارارزه برا

فساد به شکل موثرتر و کارآمدتر ،به دنوان یک از افداف اصل این مرکرد ذکرر شرده اسرت در

بندفای بعدی نید افداف دیگری که به بدث پیشگیری و ماارزه با فساد مربوط م شوند ذکر شده-

اند مانند :ترغیب ،تسهیز و حمایت از فمکاری منطقهای و بینا ملل و ارااه کمک فن در زمینه
پیشگیری و ماارزه با فساد ،ایجاد فمافنگ و ارتقای فمکاری میران سرازمانفرای مارارزه برا فسراد،
تدوین استانداردفای مشتر

فمکاری در جهت مارارزه برا فسراد و

تأسری

مرکرد مرذکور برا

نین افداف حاک از تدو اساسر و تراریخ در نگررش سرازمان اکرو بره ملدومرات گسرترش
تجارت و بهاود وععیت اقتصادی در منطقه اکو است یعن کشورفای دضو اکرو نیرد بره ایرن براور
رسیدهاند که ارتکاب جرایم و گسترش آنها با تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم که م توانرد نسرات
به وععیت تجاری و اقتصادی کشورفای منطقه داشته باشد مانع از رسیدن سازمان به افرداف مرود
موافد شد
حال با توجه به توعیدات که در ابتدای مقا ه در مصوص ارتااط بین فساد و پولشروی دنروان
شد و م توان آن را در این داارت مالصه کرد که« :پولشوی م تواند فم نتیجه فساد باشد و فرم
اینکه زمینه را برای آن فرافم نماید» ،به افمیت ماارزه با پولشروی در راسرتای مارارزه کارآمرد برا
فساد نید پ برده م شود بنابراین م توان گفت که پولشوی فم ف نفسه و فم به داظ ارتاراط برا
سایر جرایم و از جمله فساد باید مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار گیرد
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دالوه بر تأسی

این مرکد و فمچنین تالش برای تأسی

اکوپز ،اقدامات دیگری نیرد مرد نظرر

اکو قرار دارد که م تواند آن را فر ه بیشتر به بسترِ مناسب پیادهسازی حقروق کیفرری فراملر در
منطقه فمسایگ ایران تادیز نماید
از جمله این اقدامات که در ار وب اجرای سند شمانداز  2025اکو مقرر شدهاند مر تروان
به موارد زیر اشاره کرد:
 برگداری منظم نشستفای دادستانفای کز دو تفای دضو اکو در بازه زمان 2017-2018
برای فمافنگ سیاستفای کیفری دو تفا؛
 اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیاات برای فمکاری منطقهای از جمله تصرویب کنوانسریون منطقرهای
برای فمکاریفای معاعدت قضای /حقوق تا سال 2025؛ و

 اجرای نمودن سازوکازفای نهادی برای تسهیز فمکاریفای منطقهای تا 2025
به نظر م رسد وجود نین امکانات و زمینه فرای در اکرو بهتررین ظرفیرت فراملر اسرت ترا از
طریق آن نظام حقوق ایران بتواند با ابتکار دمز مود ،نظام و ا گوی فرامل بررای مارارزه برا جررم
پولشوی سازمان دفد مسلما نین دمل فم در راستای قوانین و مقررات و سیاسرتفرای کیفرری
دامل ایران (که قاال بررس شد) است و فم اینکه با سیاستفای کیفری اکرو نیرد سرازگار اسرت
بنابراین از شان

موفقیت باالی م تواند برموردار باشد

در نهایت ،در توعیح مقدمه سوم گفتن است ،به نظرر مر رسرد برا توجره بره وعرعیت سیاسر
حاکم بر کشورفای دضو اکو ،حق حاکمیت که حقوق کیفرری نمرود برارز آن اسرت فمچنران بره
دنوان یک مانع جدی مودنمای موافد کرد بنابراین مناسبترین نظام برای ماارزه فرامل با جررم
پولشوی در منطقه اکو ،مدل فمکاری بین دو رتفرا ،در قا رب سرازمان فمکراری اقتصرادی اکرو
است

1

________________________________________________________________
 -1مشابه این رویکرد در سازمانفای منطقهای دیگر نید مشافده م شود به طور م رال سرازمان BIMSTEC (The Bay of
) Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperationبره فارسر معرادل
سازمان ابتکار ملی بنگال برای فمکاری ندبُعدی فن و اقتصادی ،متشکز از کشورفای برنگالدش ،بوتران ،فنرد ،نپرال ،سرری-
النکا ،میانمار و تایلند در سال  1997با فدف توسعه رشد اقتصادی و بهاود آن و فمچنین انجرام اقردامات مشرتر

برین ادضرا در

تمام زمینهفای مشتر ا منافع جهت کافش آثار مخرب جهان شدن و استفاده از منابع منطقهای و مدایای جغرافیای بره وجرود
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مجددا شاید این پیشنهاد مطر گردد که در قا ب اکو م توان حت به پیاده نمودن مدل مرافوق
مل نید اندیشید و باید در نظر گرفت که فارغ از تمام افمیتر کره بررای مارارزه برا جررم و بره
مصوص پولشوی در راستای از بین برردن موا نرع تجرارت و ارتقرای آن ذکرر شرد ،کماکران ایرن
سازمان یک ارگان و نهاد تجاری-اقتصادی است کارکرد اصرل آن پیشرارد اقتصراد دول دضرو و
فرافم نمودن زمینهفای گسترش تجارت است و ماارزه با جرم نید یک فدف فردر یرا بره دارارت
دیگر یک ابدار جنا در این مسیر است
فمچنین باید توجه داشت که در طراح مدل مافوق مل  ،یک از شروط اصل وجود مرجعر
اصل و مرکدی برای سیاستگذاری و به تعایر حقوق دامل  ،قانونگرذاری بررای تمرام ادضرا و
زیرمجمودهِ مود است؛ نهادی که صرفا با فمین منظور و برای ساماندف امور کیفری و مارارزه برا
جرم و پیشگیری از آن به و جود آمده و کرار نمایرد نرین نهرادی در حرال حاعرر در منطقره اکرو
وجود ندارد زیرا فمان گونه که گفته شد ،او ویت اکرو و فلسرفه وجرودی آن سرازماندفر امرور
اقتصادی است
دالوه بر دالیز فوق ،در مدل مافوق مل به نود تمام مرزفا بین دول دضرو برداشرته شرده و
ما

تمام دو تفا به دنوان قلمروی اجرای قوانین و مقرراتِ پریشبینر شرده شرنامته مر شرود

بنابراین پیاده کردن این مدل نیازمند وجود نین فضای و یا حداقز پیشزمینهای برای ایجاد نرین
فضای است؛ مانند آنچه که در اتدادیه اروپا با توجه به وجود پیمان شنگن و برداشته شردن مرزفرا
آمد (به نقز از )http://bimstec.org/overview/ :در آمرین نشست که توسط زیرگروه عدپولشوی و ماارزه برا ترأمین
ما تروریسم این سازمان برگدار گردید ،موعودات زیر مورد بدث قرار گرفتند :ارزیاب فمکاریفا در ماارزه با پرولشروی و
تأمین ما تروریسم ،تهدیدفای سایاری برای بخش فای پو  ،رمش مرا غیرقرانون  ،توسرعه منرابع انسران و ایجراد ظرفیرت
برای ماارزه با پول شوی و تأمین ما تروریسم و توسعه هار وب حقوق و قوادد و مقررات برین ادضرا و تردوین برنامرهفرای
آینرررده (بررره نقرررز ازhttp://yadanabonnews.com/dailynews/international/item/14475-anti-money- :
 )laun-dering-and-combat-ing-financing-of-terrorism-discussedبنابراین م توان گفرت کره ایرن سرازمان
نید دل رغم اینکه دارای افداف اقتصادی بوده و برای توسعه تجارت و بهاود وععیت اقتصادی ادضرا بره وجرود آمرده اسرت ،از
آنجای که جرایم فرامل و به مصوص پولشوی و تأمین ما تروریسم با توجه به آثار مخرب که بر جریانات و بازارفای مرا
دارند به دنوان مانعِ نیز به این افداف شناسای م شوند ،به تدوین برنامه فرای منسرجم و مرنظم بررای مارارزه برا ایرن جررایم روی
آورده است

151

الزامات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران

بین کشورفای اروپای وجود دارد در قا ب سازمان فمکاری اقتصادی اکرو فریچ گونره مقدمرهای
برای این منظور در میان دول منطقه وجود ندارد
نتیجهگیری

در درصه حقوق کیفری فرامل  ،برای ماارزه با جرم فرامل دو مدل اصرل پیشرنهاد مر گرردد؛
مدل مافوق مل و مدل فمکاری ویژگ اصل مردل مرافوق ملر تمرکرد امرور در نهرادی مرافوق
دو تفا و متشکز از نمایندگان آنهاست تا بتوانند در امور کیفری سیاستگذاری نمروده و اجررای
آنها را از نظامفای مل درمواست کنند اما در مدل فمکاری که مود به سه شکز قابلیت سازمان-
دف دارد ،تأکید اصل بر فمافنگ و ارتااط بین دو تفا و به نرود شناسرای نظرام قضرای آنهرا
توسط فمدیگر است تا از این طریق بتوان با جرایم فرامل ماارزه موثر و کارآمرد نمرود در حروزه
فمسایگ ایران بهترین مدل برای استفاده از ظرفیتفای بینا ملل در مارارزه برا پرولشروی  ،مردل
فمکاری بر اساس به رسمیت شنامتن متقابز تصمیمات قضای است برای اثاات مناسب بودن ایرن
روش ،دو روش دیگر برا ارااره توعریدات رد مر شروند؛ بره ایرن شرر کره نروع اول از فمکراری
(کالسیک) ،در اصز فمان مفهوم دام و ابتدای از فمکاری میان دو رتفرا بررای مقابلره برا جررایم
است یعن میان دو تفا ،دوبهدو یا به صورت جمعر  ،قررارداد فمکراری منعقرد مر گرردد و فرر
دو ت در مقابز دول دیگر مسئول انجام مفاد تعهدات و تکا یف ناشر از توافرق موافرد برود ایرن
نوع ،فم اکنون میان ایران و برم از کشورفای منطقه برقرار است و اگر ره مر توانرد و یرا شراید
توانسته است در مواردی موفق دمز کند ،اما باید توجه داشت کره ایرن مردل فریچگونره سرامتار و
انسجام را به فمکاری میان دو تفا ادطا نم کند و فمکاری را کارآمردتر و مروثرتر نمر نمایرد
بلکه تنها شروعکننده فمکاری میان دو تفاست در حا که آنچره از یرک مردل انتظرار مر رود
پشتیاان ِ فمکاری ،برنامه دادن برای آن و مدر

بودن اسرت مردل کره فمران سرامتار و سرازمان

است باید به گونهای باشد که نقش فدایت نید در ذیز آن ایفاء شود
در رابطه با نوع سوم از فمکاری نید که موسروم بره فمکراری برر مانرای کراربرد وسریع مسرتقیم
است ،با توجه به اینکه نرین فمکراریای نیازمنرد سرطح گسرترده و براالی از ادتمراد قضرای برین
دو تفاست و در در رابطه با دول دضو اکو ،نین وعرعیت حراکم نیسرت و امتالفرات سیاسر و
حقوق متعدد و گافا دمیق میان آنها وجود دارد ،استفاده از آن ندان کارآی و وجه نخوافرد
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داشت در واقع به احتمال زیاد زمینهِ اجرای نین فمکاریای اصال به وجود نیامده و یا در صرورت
شروع نین فمکاریای ،در فمان مراحز ابتدای به بنبست برمورد کرده و متوقف موافد شد
بنابراین با حذف این دو نوع و با توجه بره ویژگر فرای م ارت نروع دوم ،بره نظرر مر رسرد کره
فمکاریِ ماتن بر رسمیت شنامتن متقابز تصمیمات قضای برا طر فرآینردفای تقاعرا و تصرویب
مناسبترین مدل برای فمکاری دو تفای دضو اکو جهت مقابله با جرم پولشوی باشد
اما مد که برای فمکاری در منطقه فمسرایگ ایرران طراحر مر گرردد جهرت دسترسر بره
افداف مورد نظر که فمانا مقابله موثر و کارآمد با پولشوی است باید ویژگر فرای داشرته باشرد
در غی ر این صورت از فمکاری ،سودی داید منطقه نشده و ترأثیری برر میردان ارتکراب پرولشروی
نخوافد داشت این ویژگ فا داارتند از:
توجه منطقی و مقتضی به اصل حاکمیت ملی دولتها؛ در طول مقا ه با جوانب منف این اصرز
که م تواند مانع بر سر راه فمکاری باشد آشنا شدیم اما نااید از نظر دور داشت کره دردم توجره
مقتض به این اصز ،فمکراری را از ابتردا برا شکسرت سرنگین و اساسر روبرهرو موافرد نمرود در
حقوق فمکاریفای برینا مللر  ،فمچنران رویکررد دو رتمدرور حراکم بروده و اصرو فمچرون
حاکمیت مل دو تفا ،مصونیت مقامات سیاس دا از تعقیب ،اصز ددم مدامله در امور دامل
دو تفای دیگر و

در تنظیم روابط بین دو تفا تعیرینکننرده فسرتند بنرابراین در تردوین مرد

برای فمکاری در منطقه اکو نید این اصز اساس باید مانا قرار گیرد دردم توجره دقیرق و کراف بره
موقعیت این اصز در مدل م تواند ا ش جدی بر سر راه تدقق افداف مورد نظر از مدل باشد
توجه به کل مراحل فرآیند کیفری در تردوین مردل همکراری؛ ایرن امرر از افمیرت بسریاری
برموردار است فرآیند کیفری فمانگونه که از نامش پیداست ،یک مط و مسیرِ پشرت سررِ فرم و
وابسته به یکدیگر است اگر فدف ،به نتیجه رسیدن این فرآیند کیفری باشرد ،بایرد تمرام مراحرز
آن به صورتِ فمافنگ با یکدیگر و تقویتکنندهِ فم باشند بنابراین فمکاری بین دو تفا نید بایرد
در کز این فرآیند صورت گیرد نم توان مراحل از آن را جدا کرد و تنها در آن موارد به استفاده
از ظرفیتفای بینا ملل روی آورد اگر ه این فمکاری نید شاید بتواند تدروالت را ایجراد نمایرد
اما تأثیر ندان بر کیفیت ماارزه با پول شروی  ،حرداقز در بُعرد فراملر آن نخوافرد داشرت مردل
فمکاری باید از مرحله کشف جرم و اقدامات و امتیارات پلری
حکم ادامه پیدا کند

شرروع شرده و ترا مرحلره اجررای
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اثر مهم دیگرِ فمکاری در تمام مراحز فرآیند کیفری ،عروری شدن توجه دو تفا بره حقروق
متهم در ماارزه با پولشوی است نااید از نظر دور داشت که مظنونان پولشوی نیرد اگر ره مرورد
تعقیب بوده و اسناد و مدار

فراوان دلیه آنها وجود داشته باشد و حت فرض مجرمیرت در مرورد

آنها ادمال شود ،فمچنان مورد حمایت اصز قدرتمندی به نرام اصرز براارت فسرتند ایجراد مردل و
ا گو برای مقابله با جرایم فرامل مانند پولشوی به معنای شدت دمز ب حرد و مررز کره منجرر بره
نادیده گرفتن حقوق مظنونان و متهمان شود نیست فدف از پیاده نمودن مدل ،تقویت ابعاد شرکل
و بعضا مافوی ماارزه با پولشوی با ردایت تمام اصول دادرسر منصرفانه و دادالنره اسرت بایرد
توجه کرد که فمکاری برای اجرای حقوق صورت م گیررد نره بررای نقرض دسرتهجمعر حقروق
شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرم پولشوی
نین رویکردی به تدوین مدل شاید منجر به شکزگیری دادرس افتراق نسات بره جررم پرول-
شوی در سطح منطقه گردد اما ب شک این رویکرد نید با توجه بره عررورت ترأمین متعرادل منرافع
طرففای درگیر در امر کیفری توجیه موافد داشت
عدم ممنوعیت همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه بین خود اعضا و اعضا با سایر کشورها؛ اصز
دیگری که در سامت مدل نقش تعیینکننده داشته و م تواند کارآمدی آن را باال بارد ،مانع ناودن
این مدل از انعقاد توافقنامهفای دیگر و در نتیجه فمکاریفای کیفری برین مرود ادضرا و ادضرا برا
دو تفای مارد از اکو است ا اته باید در نظر داشت که این توافقنامهفا نااید بر مرالف اصرول و
افداف مدل فمکاری اکو باشند انعقاد نین توافقنامهفای به مصوص با دو تفای مارد از اکو
بادث قدرتمندتر شدن و موثرتر شدن ماارزه با پولشروی مر گرردد زیررا تجرارب و رافکارفرای
جدید اندومته شده و زمینهفای دمل بیشتری برای ارزیاب اقدامات دلیه پولشوی به وجرود مر -
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