
ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and Medicine, 2021:6(1): 86-96 

The approach of international documents and religious and 

criminal law of Iran in proving evidence in medical crimes and 

money laundering 
ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 The purpose of this article was to examine the approach of Iran's 

international documents and criminal laws in proving evidence in the crime 

of money laundering. Among the most important crimes related to the 

financial and economic security of the country, which also has international 

dimensions and funds, is money laundering and the process of making 

illegal incomes from criminal activities inside and outside the country look 
legitimate. Considering that the crime of money laundering has spread 

today by relying on new tools and methods, it is important and necessary 

that the burden of proof and methods of proving this crime rely on the 

evidence of criminal proof contained in domestic laws on the one hand and 

international documents on the other hand. should be studied in order to 

evaluate both the proofs of this crime and the challenges that exist in citing 

these proofs to prove money laundering. The main question of the research 

is that, in relation to the proof of evidence in the crime of money 

laundering, how can the approach of Iran's international documents and 

criminal laws be explained? The main hypothesis of the article is that, in 

the international documents and criminal laws of Iran, attention has been 

paid to the way of proving the crime of money laundering. The results of 
the research show that, both in domestic laws and in international 

documents and regulations, attention has been paid to the method of proof, 

evidence of proof and the burden of proof, and the course of legislative 

developments in this regard according to the amendments approved in 

2017 in the money laundering law (especially The notes of Article 2) which 

have been established in accordance with international documents and 

regulations, indicate that money laundering can be proven by relying on 

traditional evidence such as confession and testimony on the one hand and 

modern evidence such as electronic evidence collection. 
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                  و همکاران  رشیدی جاسم  78

رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری 
 دلیل در جرایم پزشکی و پولشوییایران در اثبات 

 1رشیدی جاسم
 دانشگاه شناسی، جرم و کیفری حقوقدکتری، گروه  دانشجوی

 ایران. بندرعباس، بندرعباس، واحد اسالمی، آزاد
 

 *2شاملو باقر
 هیدش دانشگاه تهران، شناسی، جرم و کیفری حقوقگروه  ،دانشیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، بهشتی،

 
 3سایبانی علیرضا
 آزاد دانشگاه شناسی، جرم و کیفری حقوق گروه، استادیار
 ایران. بندرعباس، بندرعباس، واحد اسالمی،

 
 چکیده

 حقوق و المللی بین اسناد رویکرد بررسی حاضر، مقاله هدف
 جمله از. بود پولشویی جرم در دلیل اثبات در ایران کیفری

 بعادا که کشور اقتصادی و مالی امنیت با مرتبط جرائم ترینمهم
 مشروع فرایند مجموعه و پولشویی دارد، نیز المللیبین وجوه و

 در مجرمانه هایفعالیت از ناشی نامشروع درآمدهای دادن جلوه
 پولشویی جرم اینکه به توجه با. است کشور از خارج و داخل

 ردهک پیدا گسترش نوین راهکارهای و ابزار بر تکیه با امروزه
 اثبات راهکارهای و اثبات بار که دارد ضرورت و اهمیت است،

 از لیداخ قوانین در مندرج کیفری اثبات ادله بر تکیه با جرم این
 مطالعه مورد دیگر سوی از المللیبین اسناد همینطور و سو یک
 یهایچالش هم و شود ارزیابی جرم این اثبات ادله هم تا گیرد قرار
 مورد دارد وجود پولشویی اثبات در ادله این به استناد در که

 با ارتباط در که، است این تحقیق اصلی سؤال. گیرد قرار مطالعه
 وقحق و المللی بین اسناد رویکرد پولشویی جرم در دلیل اثبات

 است این مقاله اصلی فرضیه است؟ تبیین قابل چگونه ایران کیفری
 اثبات نحوه به ایران، کیفری حقوق و المللی بین اسناد در که،

 هم که، دهدمی نشان تحقیق نتایج. است شده توجه پولشویی جرم
 نحوه به المللیبین مقررات و اسناد در هم و داخلی قوانین در

 سیر و است شده توجه دلیل اثبات بار و اثبات ادله اثبات،
 مصوب اصالحات به توجه با خصوص این در تقنینی تحوالت

 به که( 2 ماده هایتبصره الخصوصعلی) پولشویی قانون در 7931
 ستا این بیانگر است، شده وضع المللیبین مقررات و اسناد تبع
 از هادتش و اقرار نظیر سنتی اثبات ادله بر تکیه با پولشویی که

 باتاث قابل الکترونیکی، ادله مجموعه نظیر نوین ادله و سو یک
 .است

 
 ی،الملل بین اسناد دلیل، اثبات پولشویی، جرم،: کلیدی کلمات
 .ایران کیفری حقوق

 11/11/1011تاریخ دریافت: 
 17/13/1011 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولbaghershamloo@gmail.com 

 مقدمه
پولشویی جرمی با خصیصه فراملی است که اگرچه در سطح ملی 

یابد اما نگاه ویژه به آن برآمده از گستردگی نیز ارتکاب می
فرامرزی آن و درنوردیدن مرزهای جغرافیایی توسط بزهکاران 

های ملی نظامآن است. امری که به تدریج با ایجاد مخاطره برای 
گیری اسناد و ساز شکلو فراملی به مثابه جرمی مهم، زمینه

نهادهایی شده تا به طور مسنجم رویکردهای تقابلی و پیشگیرانه 
 را برای مهار آن در چارچوبی منسجم ارائه نمایند.

طور سنتی منظور از پولشویی تطهیر درآمدها و عوائد مجرمانه به
که درآمدی از یک عمل بزهکارانه  است. در این راستا، زمانی

شود برای آنکه بتوان آن را مشروع جلوه داد تا امکان حاصل می
استفاده حداکثری از آن فراهم شود، نیاز است با انجام اقداماتی 
مشروع جلوه داده شود. همین امر نیز به لحاظ حقوقی در بسیاری 

ملی که انگاری شده است. در واقع هر عهای دنیا جرماز نظام
شود که یک دارایی حاصل شده از جرم با پنهان منجر به آن می

رو، هر نوع عملی شدن منشاء غیرقانونی، قانونی جلوه نماید. از این
که با مخفی کردن یا تغییر منشاء کسب عوائد مجرمانه آن را 
حاصل از اعمال مشروع معرفی کند در تعریف فرایندی و تعریف 

 (.7) شودب میقانونی، پولشویی محسو
توان پلی میان نامشروع بودن و مشروع سان، پولشویی را میبدین

های ها تصور کرد که به خاطر آثار سوء بر نظامشدن دارایی
-اقتصادی و سیاسی، اتخاذ رویکردهای تقابلی در برابر آن اجتناب

 یاسلسله در برگیرندهاغلب  ییپولشورسد. ناپذیر به نظر می
حال، تمامی این . با ایناست و مراودات مالی مالتاز معا دهیچیپ

مرحله به طور اختصاری جای داد. مرحله  توان در سهاعمال را می
-نخست؛ جایگذاری است. در این مرحله درآمدهای نامشروع

شود و به امور مالی گوناگونی اختصاص مجرمانه عموماً خرد می
مرحله درآمدهای  گذاری است. در اینیابد. مرحله دوم؛ الیهمی

کند تا از منشاء جایی میجایگذاری شده شروع به چرخش و جابه
سازی مجرمانه خود دور شود. مرحله سوم؛ ادغام یا یکپارچه

است. در این مرحله درآمدها در نهایت صرف انجام یک پروژه 
شود. در واقع، درآمدهای گذر کرده از یا خرید یک کاال می
نامشروع فاصله گرفته و مشروع معرفی مراحل فوق، از وصف 

شوند. گستردگی این اعمال به ویژه با توجه به توسعه جرائم می
تواند منجر به ورود ضربات سنگینی به یافته فراملی میسازمان

رو است که های اقتصادی مشروع و قانونی گردد. از ایننظام
 ی،اداقتصهای نظامدر  یثباتیاخالل و بهمواره مورادی چون 

-تاسسی بر دولت کنترل دولتی، کم کردن اثر درآمدهای کاهش
 هیها وخروج سرمایگذارهیجهت سرمادادن  ری، تغییاقتصاد یها

 انگیزگی وی، ایجاد بیاقتصاد تیامن ، ایجاد ضعف دراز کشور
 از میان بردن ی،سازیخصوص ی وبخش خصوصدر  فضع

ر نرخ ب یمنف تأثیر پولی و مالی، یبازارها کلیتو  یکپارچگی
ی را به عنوان آثار مخرب اعتبار هایسکیر شافزای ،بهره و ارز

 (.2) انداین جرم نام برده
در این بین، یکی از مهمترین ابزارهایی که برای کارآمدی نظام 

فری کی-مبارزه با پولشویی مدنظر قرار گرفته، راهبردهای حقوق
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انگاری جرمآن است. امری که اگرچه غالباً در چارچوب 
 یابد اما جز ارزشمندپولشویی و برخی جرائم مرتبط با آن معنا می

دیگری نیز دارد. این جز، نظام ادله اثبات جرم پولشویی است که 
متأثر از نیازهای روز تالش شده تا به گذر از نظام ادله اثبات 

-سنتی و اصول در ظاهر غیرقابل خدشه آن، بنابر الزامات اجرایی
ود، رویکردهای نوینی ارائه نماید تا در پرتو آن زمینه عملی موج

الزم برای حل بسیاری از مشکالت را فراهم سازد. امری که با 
ایجاد تغییراتی در بار اثبات جرم پولشویی در تالش است تا زمینه 

های اثبات جرم پولشویی را فراهم سازد. الزم برای حل دشواری
ولشویی بر کسی پوشیده امروزه پیچیدگی در ارتکاب جرم پ

نیست. امری که در مواجهه با نظام ادله اثبات سنتی کشف آن را 
رو، ایجاد تحول در نظام ادله اثبات و به کند. از ایننیز دشوار می

کننده کنشگران تواند تا حد زیادی یاریویژه بار اثبات جرم می
 نظام عدالت کیفری در انجام وظایف باشد.

های داخلی ، در سطح نظام7مسو با تحوالت فراملیراستا، هدر این
و با  7931نیز این مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه از سال 

تصویب قانون مبارزه با پولشویی عمالً این جرم وارد نظام عدالت 
کیفری ایران شد اما ناکارآمدی رویکرد قانونگذار به موجب این 

ایجاد اصالحاتی در قانون قانون و برخی الزامات فراملی منجر به 
شد. قانون اصالحی اگرچه تغییرات قابل  7931مذکور در سال 

ترین بُعد از داشته اما مهم 7931توجهی نسبت به نسخه سال 
 2تبصره به ماده  9تحوالت آن تحولی است که به موجب الحاق 

داشته است که سرمنشاء تحول  2اصالحی قانون مبارزه با پولشویی
-ات در این زمینه و اتخاذ رویکردی بدیع در نظام قانوندر بار اثب

 شود.گذاری ایران محسوب می
های ارتکاب جرم پولشویی به ویژه با استفاده پیچیدگیبا توجه به 

توان نیاز از ابزارها و راهکارهای نوین و فناوارنه، به وضوح می
کیفری مرتبط را احساس کرد. در این -به ایجاد تحوالت حقوقی

ان، ادله اثبات کیفری از نقش پررنگ و قابل توجهی برخوردار می
اساس، نظام ادله اثبات کیفری در خصوص جرم هستند. بر این

پولشویی و بار اثبات جرم در این چارچوب، متأثر از اسناد فراملی 

_________________________________ 
ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده اسناد بین المللی و منطقه. 7

، کنوانسیون 7333ترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین است که برخی از مهم
« فاتف»گانه های چهل، توصیه7337، دستورالعمل اروپایی 7331شورای اروپا 

، کنوانسیون پالرمو 2111و  7331های آنها در سال و اصالحیه 7331در سال 
. این اسناد 2119و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال  2111در سال 

له رسا نیاند که در اراهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده
 .میکنیم یآنها را بررس

 دارند:میاست مقرر  7931اصالحات قانون  2گانه ماده سه یهاتبصره. 2
اموال  لیبه علم به عدم صحت معامالت و تحص کیهرگاه ظن نزدـ  7تبصره »

 آن لیامکان تحص طیوجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرا
 صحت اتاثب تیزمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤول کیدر  ییدارا زانیم

همان است ( 9تبصره و تبصره ) نیآنها برعهده متصرف است. منظور از علم در ا
 ـ 2 شده است. تبصره فیتعر یعلم قاض یبرا یکه در قانون مجازات اسالم

-های حقوقی داخلی محسوب میهمواره موضوع مهمی در نظام

سد. رناپذیر به نظر میابگردد که پژوهش پیرامون آن امری اجتن
جانبه این رو، تحقیق حاضر در تالش است تا با نگاهی همهاز این

مهم را بررسی و در چارچوب نظام حقوقی مورد تحلیل قرار دهد. 
سان، آنچه در وهله اول ضرورت انجام این پژوهش را ایجاد بدین

ی یکند این امر است که اساساً تحوالت نظام مبارزه با پولشومی
-ساز تحول در ادله اثبات این جرم شده است. افزونچگونه زمینه

های نظام ادله اثبات کیفری جرم پولشویی مورد بر این، باید مؤلفه
شناسایی قرار گیرد تا در چارچوب آن تحوالت نظام ادله اثبات 
به واسطه معکوس کردن یا تعدیل کردن بار اثبات مورد تدقیق 

تحقیق پاسخ به این سؤال هدف از این اس، قرار گیرد. بر همین اس
است رویکرد اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در اثبات 

 دلیل در جرم پولشویی چگونه است؟
 

 پیشینه تحقیق
 یراز است؛ بوده توجه مورد دیرباز از درباره جرم پولشویی، بحث

 و قوم و خانواده با و نهاد خاک عرصه به پا بشر که روزی از
جرم و هنجارشکنی را  بحث نمود، آغاز را اجتماعی زندگی قبیله

های حاکم، به سمت مقابله به دنبال داشته است. امروزه اکثر نظام
با جرائم اقتصادی به خصوص جرم پولشویی هستند، اما بحث در 
خصوص اثبات دلیل در ارتباط با این جرم، موضوعی است که 

 ست.تاکنون پژوهشی به آن نپرداخته ا
 جرائم و پولشویی جرم جایگاه بررسی» آبشناس در تحقیق

با توجه به  بیان شد که، «شناسیجرم و جزا حقوق در اختصاصی
هایی که جهت مقابله با آن در سطح بار پولشویی به طرحآثار زیان

راستا، اگرچه المللی تدوین شده اشاره شده است. در اینبین
توجه قرار گرفته اما در  انگاری پولشویی موردضرورت جرم

خضوض موضوع بار اثبات و معکوس شدن آن مطالبی بیان نشده 
 است.

نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مهم » جزایری در مقاله
 ویر به عنوان آن در این زمینه با معرفی پولشویی «مرتبط با آن

 دانسته ایمرحله سه جرم، آن را دارای فرآیندی ارتکاب سکه

ر . عالوه بباشدیقانون منوط به ارائه اسناد مثبته م نیدارا شدن اموال موضوع ا
 الیر (71۰111۰111۰111) اردیلیاز ده م شیچنانچه ارزش اموال مزبور ب نیا

عد ب یهاسال یآن بر اساس نرخ تورم برا افتهی شیو معادل افزا هیسال پا یبرا
و مقررات الزم  نیمربوطه مطابق قوان هایسامانهدر  باشد وجود سابقه از آن

باشد به حکم دادگاه  ییآزما یاسناد مثبته که قابل راست میاست. عدم تقد
چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در  کی زانیبه م ینقد یمستوجب جزا

 .شودیم فیتوق یقضائ یدگیصورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رس نیا
 فیاثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توق یدگیرسچنانچه پس از 

به علم بر  کیچنانچه ظن نزد ـ 9 . تبصرهشودیصورت ضبط م نیرایو در غ
وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع  مشروعنا قیمال از طر لیتحص

نباشد به حبس  یدتریکه مشمول مجازات شد یمحسوب و مرتکب درصورت
. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر شودمیدرجه شش محکوم 

 «.مشروع آن اثبات شود لیتحص نکهیا
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                  و همکاران  رشیدی جاسم  78

 7011بهار ، 7، شماره 1دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 لحاص عواید بین مستقیم ارتباط هرگونه قطع آن اول مرحله که
 رد کردن مخفی دوم، مرحله آن، غیرقانونی منشأ از( پول) شده
 مرحله و( فرضی و صوری از اعم) متعدد معامالت انجام با مال
. است جرم از شده حاصل مال به دادن قانونی ظاهری فرآیند، سوم

 با قانونی غیر و غیررسمی اقتصاد اتصال حلقه پولشویی رواین از
 این زیانبار آثار لحاظ به چند هر. است قانونی و رسمی اقتصاد

 ینب سطح در پولشویی با مقابله برای متعددی هایطرح فرآیند،
 ایران، دولت تعهدات منظر از اما است شده دیده تدارک المللی

 مواد جرم از حاصل عواید از استفاده بار اولین )که وین کنوانسیون
 حدمت ملل سازمان نموده(، کنوانسیون تلقی مستقلی جرم را مخدر

 پالرمو، در 2111 سال در که فراملی یافته سازمان جرائم علیه
 7919 قطعنامه و FATF گانه گروه ویژه اقدام مالیچهل اصول

 برخوردار خاصی اهمیت از متحد ملل سازمان امنیت شورای
 باشد.می

 ردیف جرائم بیستم، قرن دوم نیمه در دهدمی نشان تحقیقاتی سوابق
 این چون و اندداده تغییر جهت یافتهسازمان جرائم سـوی بـه

 جدیدی خطرات با را غربی جوامـع ویـژه به جهان جهت، تغییر
 بـرای مـؤثر قـوانین نبـود مورد در نگرانی لذا نمودمی مواجه
 از حاصل درآمدهای وشویشست و یافتهسازمان جرائم با مبارزه

 داروهای و مخدر مواد قاچاق از حاصل درآمدهای ویژهبه جرم
 مجر یک عنوان به پولشویی پدیده با که شد موجب روانگردان

 آن مهم دالیل از یکی. شود مبارزه منشأ جرائم بر عالوه مستقل
 آگـاهی دیگـری و غربی جوامع در مخدر مواد گسترش از نگرانی

 همین به. مخدراست مـواد معـامالت از شـده حاصـل سـود از
 ار قاچاقچیـان کـه برآمدند درصدد قوانین تدوین طریق از دلیل

 دریافتند تدریج اما. سازند محروم قاچاق جرم از حاصل عواید از
 محـسوب داخلی صرفاً امری قاچاق، بـا مبـارزه تنهـا نـه که

 کشورهای سـایر همکـاری بـا مبـارزه ایـن بایـد و شـودنمـی
 مـواد قاچـاق از حاصل عواید بر عالوه بلکه گیرد صورت جهان

 رشوه اخاذی، چون دیگر جرائم از حاصل عوایـد مخـدر،
 که جرمی هر اساسـاً و... و مـالی فساد و کالهبرداری خواری،

 یـانم ایـن برگیـرد. در در نیـز را باشد سود تحصیل بر مبتنی
 تصور پولشویی با مبارزه برای متعددی المللی بین هـایتـالش
 رسیده تصویب به متعددی قوانین و هانامه پیمان نتیجه در و گرفته
 هب توانمی مقالـه، ایـن در شـده تـصریح موارد بر عالوه که است

 صندوق و جهانی بانک اقدامات اروپا، جامعه پیماننامه های
 نمود. اشاره... و پـول المللـیبـین

 دادرسی تضمینات تحدید»همچنین شاملو و مرادی در تحقیق 
ا بیان شد که، ب «پولشویی جرم در گراییامنیت پرتو در عادالنه

 حقوق قلمرو در گراییامنیت الگوی پارادایم و تولد توجه به
 آمریکا، در 2117 سپتامبر 77 حادثه از بعد لیبرال، کیفری
 لزوم خصوص در آمده عمل به هایفریبیعوام و گراییافراط
 بالق در عادالنه دادرسی تضمینات تحدید بسترهای گرایی،امنیت
 این. آورد فراهم را بزهکاران و بزهکاری موارد از برخی
 با جرم، خصوص در «غیراقتدارگرا هایدولت» گراییامنیت
 از بسیاری جنایی گذارانسیاست دیدگان و اذهان در رسوخ

 از قبل که ـ را آنان بر حاکم نگاه دموکراسی، مدعی کشورهای
 داده تغییر ـ بود حرکت در شهروندمداری سوی و سمت به آن،

 قوقح سلب معنای به لزوماً اگرچه نگرش، تغییر این البته. است
 و نظم حفظ توجیه در نیست؛ شهروندان مشروع هایآزادی و

 نوعی به استناد با عبارتی،به و جامعه فراملی و ملی امنیت
 برخی در که است آن بهانه به گاه، و مآبانهقیم گراییمصلحت

 منتهی عادالنه دادرسی تضمینات صُور از ایپاره تحدید به موارد،
 در جرائم یافتگیسازمان و روزافزون رشد سایه در. است شده

 در بزهکاری نوین هایگونه تولد نیز و فراملی و ملی سطوح
 اهمیت از ـ فراملی و داخلی سطوح در ـ امنیت بُعد جوامع،

 نگاه آن، پرتو در که است گردیده برخوردار چشمگیری
 و ریدام وین، کنوانسیون نظیر المللیبین اسناد کنندگانتدوین
 رسوخ و گراییامنیت مسئله بررسی. است یافته تغییر نیز پالرمو

 در خصوصاً شویی،پول یعنی بزهکاری نوین اشکال از یکی در آن،
 است. آن یافتهسازمان شکل

 رانای قوانین در پولشویی با مبارزه»»بخش در مقاله  پور غالمی و
 از بسیاری به این نکته اشاره کرده که «المللی بین اسناد و

 شکلی به توسعه حـال در کشـورهای خصـوص به کشـورها
 اریاد نظام مانند عواملی. هستند گریبان به دست آن با گسترده

 افشف غیر مالی نظام اقتصادی، ناسالم نظام کارآمد، غیر و ناسالم
 برای مناسب بسترهایی دولت، ضعف و قوی نظارتی سیستم فاقد و

 امطلوبن گسترده اثـرات دارای پولشویی. هستند پولشویی عملیات
 از سـرمایه فـرار مالیـات، فـرار موجـب که است زیانباری و

 انایر اقتصاد. گرددمی و... تورم مالی، بازارهای در اختالل کشـور،
 گیریمیمتص مراکز تعدد کشور، اقتصادی نظام نظمیبی دلیل به نیز
 گردش بر مرکزی بانک نظارت عدم اقتصادی، گذاریسیاست و

 رزی،ا و پولی انتقاالت و نقل بر نظارت عـدم کشـور، مالی و پولی
 که آنجا از .است آورده بوجود پدیده این برای را مناسبی محل

 و است المللیبین و فراملی فعالیتی خود ماهیت در پولشویی
 چیز هر از بیش آن با مقابله نوردد،می در را جهان مالی بازارهای
 با مقابله رو این از. بود خواهد المللی بین همکاری مسـتلزم
 پیونـدهای ایجـاد و بین المللـی مشارکت نیازمند پولشویی
 ورهامنشـ پذیرش و بین المللی مالی مراکز با همکاری و مستحکم

 است. بین المللی نهادهای هایدستورالعمل و
تحوالت تحصیل دلیل در جرم » قدیری بهرام آبادی در مقاله

قررات المللی و ماقتصادی پولشویی با رویکرد تطبیقی اسناد بین
نویسنده با توجه به تحصیل دلیل در پولشویی « ایران و انگلستان

بیقی به بیان مطالب ارزشمندی پرداخته است اما به با نگاهی تط
نامه، متن پژوهش ایشان از بسیاری واسطه سال نگارش این پایان

از تحوالت حقوقی و قانونی موجود به ویژه قانون مبارزه با 
اساس، با وجود انجام تهی است. بر این 7931پولشویی اصالحی 

پژوهشی مستقل های مرتبط با حوزه پولشویی، همچنان پژوهش
و برخوردار از تحوالت روز نظام مبارزه با پولشویی و مرتبط با 

 موضوع این رساله وجود ندارد.
 

 چارچوب نظری
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 81...  کیفری و دینی حقوق و المللی بین اسناد رویکرد  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

اثبات نظام ادله  که دهنده آن استتاریخ حقوق کیفری نشان
. در حقوق قابل توجهی برخوردار شده استتحوالت از کیفری 

-اروپا، کاربرد ادله ماوراءقدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم 

بار گونه ادله اعتالطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این
ها برای اثبات جرم پذیرفته و ارزش قضایی داشت و توسل به آن

در این دوره دلیل آن چیزی است که متنفذان و روسای شده بود. 
 دهندیقبایل به عنوان راهنما برای قضات مورد قبول و عمل قرار م

و فکر ایشان نیز متأثر از سحر و جادو است که جزء فرهنگ 
جوامع بدوی است، به همین جهت این دوره را عهد دالیل سحری 

نامند. به تدریج و در ادامه این دوره، دوره دلیل بر مبنای می
ار داعتقادات مذهبی شکل گرفت و نمایندگان مذهبی قبایل عهده

ره تحصیل دلیل نیز یا از طریق امر قضاوت شدند. در این دو
-آمده و متهم این آزمایش را تحمل میآزمایش قضایی به عمل می

شده است. مواردی هم کرده و یا از طریق ادای سوگند تحصیل می
العاده، از قبیل جنگ تن بوده است که در مقام کسب دالیل فوق

 (. 9آمدند)به تن و سوزاندن بر می
اروپای قرون  در امپراتوری رم و گیریبا گذشت زمان و شکل

در حقوق قدیم  .وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت
میالدی این سیستم دالیل، معتبر و  71 و 71فرانسه در طی قرون 

مجری بوده است. مقررات موضوعه در فرمان جنایی لوئی 
م. تابلوی کاملی از این دالیل و طریقه اعمال 7111چهاردهم مورخ 

م. 7133دهد. این سیستم تا سال ها را به ما نشان میجرای آنو ا
 قوت خود باقی مانده است. مویاردوهیعنی انقالب کبیر فرانسه، ب

وگالن حقوقدان برجسته فرانسه که در قرن هیجدهم هم عصر 
چهار قسم دلیل » گوید:زیسته است میانقالب کبیر فرانسه می

ز گواهی، اقرار، اسناد و فروض شده که عبارت بودند اپذیرفته می
پذیرفتند؛ دالیلی که در نیمه دلیل را هم می ،در این دوره «.قانونی

حقیقت جز یک حدس و گمان ساده چیز دیگری نبودند، یک 
پذیرفتند. مثالً یک چهارم دلیل و حتی یک هشتم دلیل را هم می

دلیل یک هشتم  تر راضعیف دلیل و شایعهیک چهارم  شایعه را
 (.0)آوردندحساب میبه

در زمان انقالب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس 
جایگزین نظام ادله قانونی گردید که امروزه نیز در قانون آیین 

قانونگذار ایران نیز نظام  . دادرسی کیفری این کشور نمود دارد
ادله معنوی را از طریق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 

میالدی  7313هجری شمسی از قانون آیین دادرسی کیفری  7231
فرانسه اقتباس کرد و با ترکیب آن با نظام ادله قانونی، یک سیستم 
تلفیقی را از دو نظام که بر مبنای علم قاضی استوار گردیده بنا 

توان به نظام ادله مختلط یاد کرد. امری که امروزه از آن می د.کر
های دالیل قانونی و معنوی این نتیجه حاصل با مطالعه در سیستم

شد که استفاده توأم از دو سیستم دالیل فوق عدالت بیشتری را 
کند. از طرفی وظیفه قضات رسیدگی به دعاوی تضمین و تأمین می

ذار بوده و از طرف دیگر به آنها در چهارچوب نظرات قانونگ
اجازه هر نوع تحقیق و بررسی جهت اجرا و اعمال نظرات مقنن 

شود و بنابر این قوای مقننه و قضائیه هر دو در امر دادرسی داده می
 (.5نمایند)دخالت و ایفای نقش می

لذا سیستم خاصی بنام سیستم دالیل مختلط بوجود آمد. در این 
میت متهم منوط به آن بوده که اوالً از دوره صدور حکم محکو

دالیل قانونی و مورد نظر قانونگذار استفاده شود و ثانیاً دالیل 
قانونی مورد استفاده قضات، برای آنها اطمینان و قناعت وجدانی 

ای جز حکم برائت حاصل نماید. در غیر این صورت دادگاه چاره
 (.0متهم ندارد)

شدن سو و فنی و تخصصییک حال، تحوالت فناوری ازبا این
های جرایم راه را برای ورود به نظام ادله اثبات علمی برخی گونه

 وارد جدید مرجع یک عنوانبه کارشناس دوره این درباز کرد. 
 خود، دانش از استفاده با و شودمی کیفری عدالت فرایند

 عدم او. کندمی عرضه را مطمئنی جدید موازین و هاییراهنما

 نامطمئنت نظریا و تخیالت ها،ییگراذهن تردیدها، اعتمادها،

 لیکن.  رساندمی حداقل به یا و برده بین از قضاوت امر در را

 ارزیابی در نهایی ضابطه باید همیشه و هنوز قاضی، ایمان و علم

 یک تواندنمی قاضی شخصی نظر ولی. شود شناخته دالیل آزاد

ای از دالیل علمی در واقع جلوهسیستم . باشد حقیقت کنترل روش
سیستم دالیل معنوی است و مغایرتی با آن ندارد، زیرا در سیستم 
دالیل معنوی هم قاضی مجاز به استفاده از دالیل علمی برای 
حصول اقناع وجدان خویش است؛ بنابراین تفکیک این دو سیستم 

 .رسداز یکدیگر مقرون به صواب به نظر نمی
فقید حقوق جزای دانشگاه رم که به عنوان آنریکوفری استاد 

ارد عقیده د شناسی کیفری شهرت یافته،گذار مکتب جامعهپایه
که در آینده به تدریج سیستم دالیل معنوی جای خود را به سیستم 

سیستم مزبور تجربیات علمی از قبیل  دالیل علمی خواهد سپرد. در
اسی از انسان شندالیل فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی، دالیل حاصل 

شناسی و غیره، مبنای طرق اثبات خود بوده و به کمک روان و
ها دقیقاً مجرمان شناسایی و بالمآل بزهکاری در جامعه کاهش آن

 (.1)خواهد یافت
تفاده گیرد که با اساساس، تکیه اصلی بر علم قاضی قرار میبر این 

شود. از قرائن و امارت و نتیجه کارهای کارشناسی حاصل می
امری که در اثبات جرم پولشویی به نحو قابل توجهی قابل مشاهده 

 است.
 ترینمهمکشف حقیقت مطلق و صدور حکم عادالنه براساس آن، 

های کیفری است و این مهم جز از طریق تحصیل دادرسی هدف
دلیل در لغت به معنای راهنما و . دلیل امکان پذیر نخواهد بود

 (.1) شودمیامری به کار برده چیزی است که برای اثبات 
دلیل را به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده  همچنین

 (.3) اندنمودهمعنی 
فرهنگ کامل فارسی، آن را بر معنای گواه، راهنما، نشان، ....  در

 (.3) است، آمده رودمیو نیز آنچه برای اثبات امری به کار 
ح علم حقوق، اتفاق نظر وجود درباره تعریف ادله از نظر اصطال

ندارد؛ کارشناسان این فن، هر کدام تعریف خاص خودشان را از 
و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد  انددادهاین واژه ارائه 

. بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان اندگرفته
 :داریممی
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، در علم کندمیآنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع  -7 
 (.71) شودحقوق اصطالحاً دلیل نامیده می

راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی  -2
وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد 

 (.1توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود. )
یزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به دلیل چ -9

. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری رودمیکار 
 (.1) شودمیدلیل نامیده  باشندمی
و ادعای مدعی  رودمیادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار  -0

 کند.اثبات  تواندمیرا 
مقرر نموده  951قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 

دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات »است: 
 .«نمایندمیدعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده 

فوق،  هایتعریفکه هیچ یک از  دهدمیاندکی دقت، نشان 
صی تاکید تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خا

شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر 
مقدم دلیل، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا 
تکیه کرده و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند 
ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن 

وایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. است توسط کسی که اصالً دع
مثالً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی 
که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد 
که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در 

ساس ادله موارد زیادی، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر ا
و حتی در سیستم اقناع  پردازدمیخاصی بر معضل خصومت 

 چنین مواردی وجود دارد. اًائوجدان قاضی نیز استثن
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی 

نجامد؛ مثالً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی انی
ند، در اینجا دو ، توسط دو شاهد عادل جرح شوانددادهشهادت 

رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی  توانمیشاهد را 
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت  به اثبات نرسیده است.
که توسط اصحاب دعوا مورد استناد  کندمیدلیل را مقید به امری 

 شودمیقرار گیرد. چنانچه اشاره شد در مواردی از ادله استفاده 
آنکه طرف دعوایی در کار باشد )امور حسبی( و یا بدون بدون 

آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد. 
مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین 

 ار حکم قرار دهد.دآن را مستند حل دعوی و اص تواندمیدعوی، 
یابد، بر خالف بدان ارتباط میاجتماعی و آنچه  هایمقولهالبته 

عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و ... 
برای آنها  تواننمیو  باشدمیاصوالً از چنین خاصیتی برخوردار 

 تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. 

_________________________________ 
 وجود خود قانونگذار موارد اکثر در که گیری کردنتیجه توانمی . بنابراین7

 وضعی داللت ادلّه موارد، گونهاین در و قرارداده حقی وجود بر دالّ امری را

 این به سوگند( شهادت، اصلی )اقرار، ادلّه تمام مورد در البته مقنّن که است

 ادلّه شامل که استثنایی و خاص موارد در لیکن ورزیده است، مبادرت امر

است  ، تعریفیهاییمقولهبه نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین 
 هایویژگینسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین که از جامعیت 

ل، دلی تعریف ذیل را ارائه نمود: توانمیآن مقوله باشد. بنابراین 
امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع 
قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار 

ضی یا کشف موجب اقناع وجدان قارود و ممکن است می
 .مجهولی شود

اثبات  به است که ایادلّه تنها دعوا، اثبات ادلّه مقصود از بنابراین
حق.  حکمی اثبات نه و پردازددعوا( می حق )موضوع موضوعی

 است، وضعی نوع ادلّه دعوا از اثبات ادلّه بحث ادلّه، در معموالً

 بر صحت دالّ را امری وجود قانونگذار موارد بیشتر در که چرا

 صادر را خویش رأی آن با مالحظه دادرس و داده قرار ادعا

 سوگند و اسناد شهادت، اقرار، قراردادن همچون دلیل کند،می

 داللت یا و است ادعا بر صحت دالّ قانونگذار براساس وضع که

 .7ادعا صحت بر قانونی امارات
 

 مواد و روش ها
یلی تحل-توصیفی ای و به روشروش تحقیق این مقاله کتابخانه

ها ای و اسنادی، پژوهشباشد. نخست در یک مطالعه کتابخانهمی
ی بندآوری و طبقهو منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع

گردید. به عبارتی، اطالعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی 
ای پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه و اطالعات

آوری شد. در مرحله بعدی به بررسی دات قبلی جمعو مستن
بندی کیفیت اطالعات، بررسی صحت اطالعات و تفکیک و دسته

اطالعات پرداخته شده که پس از آن اطالعات مورد نیاز در این 
ها و مقاالت نامهها، پایان وسیله مراجعه به کتابرابطه به 

انتها بعد از  ربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام شد. درذی
وتحلیل  به تجزیه شدهآوری برداری از منابع موجود و جمع فیش

مواد قانونی مرتبط پرداخته شده، که نهایتاً منجر به تهیه و تدوین 
 مقاله گردید.

 
 

 هایافته
ها، مصالح اما امروزه با قدرتمند شدن مجرمان در برابر دولت

ل در جرایم مهم محدود کند قلمرو این اصعالی کشورها اقتضا می
 شود و اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردد. 

جرم پولشویی از جمله موارد عدول نسبی از اصل برائت در اسناد 
المللی و قوانین داخلی برخی کشورهاست. گـسـتـرش بین

داری، تحوالت صـنـعـتـی و روزافـزون انـدیـشـه سرمایه
ی نوین ارتباطات در دنیای هاآوریپـیشرفت دانش در حوزه فن

کنونی، مجرمان را به سمت ارتکاب جرم از طـریـق تـشـکـیـل 

 عقل داللت به است که شده داده اجازه به دادرس شودمی فرعی )امارات(

 طبعی داللت و است عقلی صورت داللتاین در که کند حکم نیز خویش

 عالم در تواندمی پزشکی قانونی کارشناسی طریق از خاصی و موارد در نیز

 شود. گرفته کاربه حقوقی دعوای اثبات
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 82...  کیفری و دینی حقوق و المللی بین اسناد رویکرد  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

المللی و سوءاستفاده از بـانـدهـای بـزرگ داخـلـی و بـیـن
گذار سعی دارد خألهای قانونی سوق داده است. در مقابل، قانون

برای مقابله با چنین جرایمی راهکارهای نوینی را در پیش گیرد 
پیشگیری از جرم و مقابله با این گروه از مجرمان  و به

 (.77)بپردازد
استفاده از اماره مجرمیت و تحمیل بار دلیل بر متهم از جمله  

مفهوم اصل برائت مطابق  آید. ها به شمار میترین این راهکارمهم
وظیفه اثبات تمام  «قام تعقیبم» اصل برائت در حقوق کیفری

شک و تردید معقول برعهده داشته و متهم  عناصر اتهام را ماورای
گناهی خویش ندارد. چنین اصلی در اولین ای در اثبات بیوظیفه

آید و تا زمان اثبات اتهام حاکم مرحله فرآیند کیفری به وجود می
است. اصل برائت بیانگر این قاعده کلی است که هیچ فردی نباید 

هام وی را بدون مجرم شناخته شود؛ مگر این که مقام تعقیب ات
شک و تردید معقول به اثبات برساند. به تعبیر دیگر، اصل برائت 

ناه گشخص را نسبت به جرمی که متهم به ارتکاب آن است، بی
کند که اتهام متهم را به قلمداد نموده و مقام تعقیب را ملزم می

 (.72)اثبات برساند
یر و تأثمبانی فقهی اصل برائت با توجه به اهمیت اصل برائت  

های انسانی، قرآن مجید در آن در تحقق عدالت و تحکیم ارزش
آیات متعددی به صورت صریح و ضمنی به این موضوع پرداخته 

 1از سوره اسراء، آیه  75توان به آیه است که از آن جمله می
سوره توبه اشاره کرد. اصولیون برای اثبات  775سوره طالق و آیه 

کنند. اجماع و عقل مبنای ستناد میاصل برائت به حدیث رفع ا
 دیگر اصل برائت در فقه است. 
؛ بدین باشدمی "قبح عقاب بالبیان"مستند عقلی اصل برائت قاعده 

معنا که تا عملی توسط شارع نهی و آن نهی به مکلف ابالغ نشده، 
مجازات مرتکب قبیح و زشت است. مبانی حقوقی اصل برائت 

بسیاری از کشورها از جمله اصل اصل برائت در حقوق داخلی 
 31قانون اساسی ایتالیا و اصل  21-2قانون اساسی ایران، اصل  91

 (.79)بینی شده استقانون اساسی نروژ پیش
اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری بعضی کشورها نیز  

مقرر شده است. همچنین از عرف و عادت، رویه قضایی، عقاید 
المللی و اساسنامه دیوان کیفری ناد بینعلمای حقوق کیفری، اس

توان به عنوان دیگر مبانی حقوقی اصل برائت یاد المللی میبین
 کرد. 

آثار اصل برائت اصل برائت در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده 
کیفری دارای آثار مثبت است؛ به طوری که در یک محاکمه 

قدماتی عادالنه و قانونی از مرحله کشف جرم و تحقیقات م
)تفهیم اتهام، اعالم حق سکوت، حق داشتن وکیل و مترجم و 
تحدید موارد بازداشت موقت( تا مرحله دادرسی )محاکمه علنی، 

طرفانه( باید توسط قضات رعایت شود و منصفانه، مستقل و بی
تواند رأی صادر شده از نادیده گرفتن هر یک از این موارد می

 .(77)اعتبار سازددادگاه را بی
هدف از پولشویی جلوگیری از کشف منابع نامشروع، فرار از 

برداری از عواید ناشی از ارتکاب جرم پرداخت مالیات و بهره
 است.

های خانهرختشویریشه واژه پولشویی به مالکیت مافیا بر  
گردد. در می بر 7391ماشینی در ایاالت متحده آمریکا در دهه 

ای در برخی از های گستردهفعالیتها گانگسترها این سال
شهرهای آمریکا داشتند. آنها از طریق ارتـکـاب جـرایمی از قبیل 
اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی وجوه کالنی به 

آوردند که الزم بود به آنها صورتی مشروع و قانونی دست می
 لبخشند. همچنین گفته شده که واژه پولشویی نخستین بار در سا

مورد استفاده قرار گرفته  "واترگیت"در زمان رسوایی  7311
المللی است. ماهیت و مصادیق جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین

تـوان ای تدوین شده در زمـیـنـه جـرم پـولـشـویـی مـیو منطقه
یافته و فراملی است که به گـفـت پـولـشـویـی جرمی سازمان

یابد. قاچاق مواد مخدر، کاب میای ارتصورت گروهی و حرفه
تجارت زنان و کودکان، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت 
اسلحه، فحشا، قمار، قاچاق مشروبات الکلی و کاال و ارز از 

 (.70)آیندمصادیق جرم پولشویی به شمار می
المللی پولشویی انگاری پولشویی در حقوق داخلی و بینجرم 

های اخیر در حقوق ایران مطرح اصطالح جدیدی است که در سال
قانون اساسی دولت را موظف به ضبط،  03شده است. اصل 

 ایهای نامشروع کرده و مقررات پراکندهمصادره و استرداد ثروت
درخصوص مصادره عواید مجرمانه تصویب شده است. در سال 

نیز قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  7911
گردان به تصویب ا قاچاق مواد مخدر و داروهای روانمبارزه ب

این کنوانسیون شست و شوی  9مجلس شورای اسالمی رسید. ماده 
عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است. پس از آن 

قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس رسید.  7931و در سال 
درآمدهای غیرقانونی و المللی نیز مثبت جلوه دادن در سطح بین

عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم قرن بیستم 
میالدی تحت عنوان پولشویی شناخته شد. از آنجا که این پدیده 

های اقتصاد، امنیت، سیاست و عدالت آثار منفی فراوانی در حوزه
ای و المللی و منطقهنیهای بنگذارد، سازمااجتماعی بر جای می
ان تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ هبیشتر کـشورهای ج

انگاری و تعیین مجازات اند که از جمله این راهکارها جرمکرده
 (.75)برای آن است

المللی نیز تطهیر درآمدهای های بیندر اسناد و کنوانسیون 
توان به کنوانسیون نامشروع منع شده است که از آن جمله می

ملل متحد برای مبارزه با قـاچاق مواد مخدر و داروهای سازمان 
وین(، کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،  7333گردان )روان

 7331توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم مصوب شورای اروپا )
استراسبورگ( و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم 

د. تقدم اماره پالرمو( اشاره کر 2111یافته فراملی )سازمان
مجرمیت بر اصل برائت در جرم پولشویی برائت یک اصل است 
و دلیل و اماره بر اصل مقدم هستند؛ زیرا دلیل کاشف از واقع 
است. اماره نیز به معنای عالمت است و در اصطالح چیزی است 
که کاشف تام از واقع ندارد؛ بلکه موجب شک و ظن نزدیک به 

ی بن و ریشه است و تفاوت عمده اصل یقین است. اصل هم به معنا
با دلیل و اماره در کاشف بودن از واقع است؛ زیرا اصل بر خالف 
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                  و همکاران  رشیدی جاسم  83

 7011بهار ، 7، شماره 1دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

دو نوع دیگر کاشف از واقع نیست. بنابر نظر مشهور فقها زمانی 
توان به اصل رجوع کرد. به که دلیل و اماره وجود دارد، نمی

دارند. عبارت دیگر، دلیل و اماره و اصل در طول یکدیگر قرار 
شود، اگر ادله اثباتی متقن بنابراین زمانی که یک جرم واقع می

وجود داشته باشد، شخص مجرم دستگیر، محاکمه و مجازات 
گردد. چنانچه دلیل قاطع وجود نداشته و اماره حاکم باشد و می

گناهی خود را اثبات کند، همان سیر مراحل متهم نیز نتواند بی
در نبود دلیل و اماره، اصل برائت دادرسی طی خواهد شد؛ اما 

 (.71)حاکم است
بار اثبات دلیل در جرم پولشویی از آنجا که مرتکبان جرم  

ای هستند و در ارتکاب چنین جرایمی پولشویی افراد حرفه
مهارت و تجربه دارند و شاید یک گام از دستگاه قضایی و 

ونه گکند در این تشکیالت پلیس جلوتر باشند، عدالت ایجاب می
جرایم بار اثبات دلیل به لحاظ ماهیت آن معکوس شود؛ به طوری 

ای که اگر دلیل قاطعی بر ارتکاب جرم وجود نداشت؛ اما اماره
های زنجیر چرم پولشویی بر آن بود، دادستان مکلف نباشد حلقه

را بیابد و به یکدیگر متصل نماید؛ بلکه این متهم است که باید 
میت خود را ارائه دهد و در صورت فقدان دالیل قاطع بر عدم مجر

دلیل و اماره بر مجرمیت فرد، اصل برائت حاکم خواهد بود. 
موقعیت اصل برائت در جرم پولشویی اصل برائت به عنوان یک 

المللی شمول در قوانین تمامی کشورها و مقررات بیناصل جهان
دم و به رسمیت شناخته شده و تـنـهـا ابـزار حـمـایـتـی از مـر

ای هاست. اما گاه شرایط به گونهمـتـهـمان در برابر قدرت دولت
کند که مقام تعقیب در برابر مجرمان در موضع ضعف تغییر می
ها به حدی گسترش گیرد. قدرت مجرمان در برابر دولتقرار می

ها برای رویارویی با چنین یافته است که اقتضا دارد دولت
شه کنند. استفاده از اماره مجرمیت ای اساسی اندیمعضالتی چاره

و نهادن بار اثبات دلیل برعهده متهم از جمله این راهکارهاست. 
اماره مجرمیت به عنوان استثنایی بر اصل برائت عبارت از آن 

مجرم شناخته ایاست که کسی به صرف وجود قرینه یا اماره
 (.71)شود؛ بدون این که جرم او ثابت شده باشد

گذار به لحاظ مشکل پولشویی از جمله جرایمی است که قانون 
بودن اثبات جرم از سوی مقام تعقیب و همچنین آثار سوء جرم 
برای جامعه اماره مجرمیت را بر آن حاکم کرده است. اماره 
مجرمیت در بعضی از مواد قانون مجازات اسالمی، قانون مجازات 

اد مخدر مورد پذیرش قرار مرتکبان قاچاق و قانون مبارزه با مو
گرفته است؛ اما تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صرفًا 

یافته به طور اعم و جرم تطهیر پول به درخصوص جرایم سازمان
المللی و های اتخاذ شده در بعد بینطور اخص، متفاوت از شیوه

 1کنوانسیون وین و بند  5ماده  5ملی سایر کشورهاست. در بند 
نوانسیون پالرمو، اماره مجرمیت در جرم پولشویی ک 72ماده 

صراحت پذیرفته شده و بار اثبات دلیل بر عهده متهم است. به

_________________________________ 

المللی میثاق بین 1ماده  ؛7303اعالمیه جهانی حقوق بشر  5برای نمونه: ماده . 7
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛  93اصل  ،7311حقوق مدنی و سیاسی 

 .قانون مجازات اسالمی 513ماده 

نتیجه: قانون مبارزه با پولشویی ایران به طور ضمنی اصل برائت 
را مورد پذیرش قرار داده است و عدم تصریح به اماره مجرمیت 

گذار ایران همچنان نونگونه جرایم داللت بر آن دارد که قادر این
بر ایده اصل برائت و لزوم رعایت آن حتی در جرم تطهیر پول 

 .استوار است. منابع در دفتر نشریه موجود است
اما در حقوق کیفری ایران، جرم پولشویی مانند هر جرم تعزیری 

سد. ردیگری با استفاده از ادله اثبات کیفری قابل اثبات به نظر می
دله طور کلی اتری است. بهامر نیازمند بررسی دقیقحال، این با این

اثبات کیفری مورد استفاده در اثبات جرم پولشویی در سه دسته 
 اقرار، شهادت، علم قاضی است.

ای از تاریخ حقوق کیفری به عنوان ملکه دالیل اقرار در دوره
شد تا جایی که جهت کسب آن توسل به شکنجه و شناخته می

جهانی حقوق  اعالمیهرو، شد. از اینجاز دانسته میآزار متهم نیز م
المللی و قوانین اکثر ممالک مترقی جهان اعمال بین اسنادبشر، 

که منجر به آن  7اندشکنجه و اذیت و آزار را ممنوع اعالم کرده
شد تا اقرار نیز مانند سایر ادله قضایی پس از سنجش و ارزیابی 

چنانچه موجبات  توسط مقامات قضایی مورد توجه قرار گیرد؛
دهند میحصول اقناع وجدانشان را فراهم نمود بر مبنای آن حکم 

 (.73کنند) از آن صرف نظر می صورتو در غیر این
ترین سیستم دالیل قضایی در تداولدر سیستم دالیل معنوی که م

جهان امروزی است، قاضی حق سنجش دالیل ابرازی را دارد و 
اقناع وجدان او مدنظر قانونگذار قرار گرفته و مزایای آن نسبت 

دالیل  یفلسفهبنابر این های قبلی محرز و مبرهن است. به سیستم
 ورطو هماندر این سیستم حصول قطع و یقین برای قاضی است؛ 

بر  .تواند به دالیل غیرمعقول متوسل شودقاضی نمی که اشاره شد،
این اساس، پرسش مهم این است که آیا مقام قضایی به صرف وجود 
اقرار متهم مبنی بر اینکه به پولشویی درآمدهای نامشروع 
پرداخته بدون آنکه قرائن، امارات یا دالیل قابل توجهی بر وقوع 

تواند او را به ارتکاب جرم اشد، میجرم منشاء وجود نداشته ب
ت طور که گذشپولشویی محکوم کند؟ در پاسخ باید گفت همان

انگاری اگرچه جرم پولشویی مستقل از جرایم منشاء مورد جرم
قرار گرفته است اما وجود این جرم همچنان وابسته به وجود 
جرم منشایی است که ازآن درآمدی مجرمانه حاصل شده باشد. 

اساس، در صورتی که دالیل، قرائن و امارات کافی بر وقوع بر این
جرم منشاء وجود نداشته باشد به صرف اقرار متهم به پولشویی 

 امکان محکومیت وی به این جرم وجود ندارد.
شهادت در خصوص شهادت هم نکته مذکور وجود خواهد داشت. 

عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد 
ی یعنی شخص ،اندف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شدهاختال

به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعالم اطالع و 
خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او 

نامند و اگر « مشاهده»باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را 
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 80...  کیفری و دینی حقوق و المللی بین اسناد رویکرد  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

گواه را شاهد سمعی و گواهی او  وسیله آگاهی قوه سامعه باشد
های  نظامچنین در همه در تمامی ادوار و هم. خوانند« اسماع»را 

حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره 
مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن 
حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر 

 (.73)متفاوت است
د توانتردید در اثبات جرم پولشویی شهادت شهود اگرچه میبی

کنند باشد اما شرایط خاص مربوط به اوضاع و احوال جرم کمک
 ماید.نپولشویی، این دلیل را مانند اقرار، با شرایطی قابل پذیرش می

دلیل اخر علم قاضی است که با توجه به اعتباری که در عالم 
شک اهمیت قابل توجهی در حوزه ی پیدا کرده بیحقوق کیفر

 (.1اثبات جرم پولشویی نیز دارد)
 خصوص در قانونگذار 7932 اسالمی مصوب مجازات قانون در

 بینیپیش با و کرده اتخاذ موضع نسبتاً روشنی کیفری اثبات ادله

 اظهار از قانون مجزا بخشی در آنها بر حاکم قواعد و اثباتی ادله

 است. توضیح نموده تسهیل را بحث مورد موضوع مورد در نظر

 عمومی مواد عنوان ذیل که 711 ماده در 7932قانونگذار  اینکه

 ماده است. در احصاء نموده را جرم اثبات ادله است شده تنظیم

 شهادت، اقرار، از عبارت جرم اثبات است: ادله آمده مذکور

 است.  قاضی علم و قانونی مقرر موارد در و سوگند قسامه
 ادله سایر و همعرض سنگ هم قاضی علم ماده این در ظاهراً

 با مرتبط مواد سایر مالحظه حال این است. با شده برشمرده

 در ما قانونگذار که دهدمی نشان 7932 در قانون بحث

 را نتیجه برگزیده است این را معنوی دالیل سیستم تعزیرات

 کافی را اقرار صرف که نمود اخذ قانون از موادی از توانمی

 717 ماده جمله است. از ندانسته محکومیت صدور حکم برای

 متهم هرگاه»داشته است:  مقرر قانونگذار آن موجب به که

 به نوبت و است معتبر وی اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار

 بررسی با اینکه دارد: مگرمی بیان ادامه در و رسدنمی دیگر ادله

 باشد اقرار مفاد بر خالف امارات و قرائن کننده رسیدگی قاضی

 دهدمی انجام را الزم بررسی و تحقیق دادگاه، صورتاین در که

 7«.کندمی ذکر رأی در را اقرار مخالف امارات و و قرائن

 شده گفته مطلب نیز 7932 مجازات قانون 272 ماده عالوه به

 آیدمی بر چنینمذکور  ماده محتوای کند. ازمی تأیید خوبیبه را

 وجدانی اقناع و علم برای را ایالعادهفوق اهمیت جدید مقنن که

 تعارض وجود صورت در که نحوی به است قائل شده قاضی

 صدور مالک را علم قاضی قانونی، ادله سایر با قاضی علم میان

_________________________________ 
 7913 مصوب کیفری دادرسی قانون آیین 730 ماده با همسو دقیقاً ماده . این7

 اقرار متهم گاه هر»داشت: می مقرر ماده این در است. قانونگذار گشته تنظیم

و  شک گونه هیچ موجب و صریح او اقرار و نماید جرمی ارتکاب به
 به مبادرت دادگاه باشد، معنا این مؤید نیز امارات و قراین و نباشد ایشبهه

 در تردید وجود یا متهم سکوت یا انکار صورت در و نمایدمی رأی صدور

 و مطلعین و شهود از تحقیق به دادگاه شروع دیگر، ادله با تعارض یا اقرار
نامه در این زمینه بخش«. نمایدمی رسیدگی نیز دیگر ادله به و نموده متهم

 که دانسته این به منوط را مسأله این البته و است دانسته رأی

 باشد.بماند و در غیر این صورت معتبر نمی بیّن علم قاضی
 صدور برای که است بوده این گذارقانون منظور رسدمی نظر به

 کیفیتی یا میزان به نباید معارض ادله قاضی، علم به استناد حکم

 در که چرا نمایند داررا خدشه قاضی وجدانی قناعت که باشند

دادرس  که ندارد وجود علمی دیگر مسأله این وقوع صورت
 رغمعلی دادرس اگر حال این دهد. با حکم آن اساس بر بخواهد

 نیابد، دست وجدان قناعت به داد که انجام جامعی تحقیقات

 منوط محکومیت را حکم صدور جرایم دست این در قانونگذار

 ترتیب این است. به دانسته پذیرامکان او برای شرطی وجود به

 وجدانی اقناع و علم به رسیدن از که دادرس مواردی در که

 وجدان و با علم مخالف که قانونی دالیل به تواندمی بماند، باز

 علم اثبات، ادله به عمل در دیگر بیان نماید. به عمل نباشد وی

 نداشته وجود خالف به علم که همین بلکه شرط نیست وفاق به

 امکان نماید، وارد ایخدشه آنها صحت به نتواند دادرس و باشد

 دارد. وجود حکم صدور
 ادله با دعوای کیفری که مواردی در»عبارت  سیاق از مسلماً 

 اثبات دارد، موضوعیت که شهادت و اقرار قبیل از شرعی

 علم اینکه مگر کندمی صادر رأی آنها به استناد قاضی شود،می

 قانون 717ماده  در رفته کاربه« باشد داشته آن خالف به

 دلیل خالف به علم قاضی اگر که آیدبرمی 7932 مجازات

 دیگر باشد داشته شهادت یا اقرار موجود همچون شرعی

متهم دهد. علی ایحال  محکومیت به حکم آنها استناد به تواندنمی
حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای 

ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق  ،آوردقاضی به وجود می
اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را  ظنی مثل شهادت و

داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این نمی
طریق ظنی ممنوع است. لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا 

 .تواند به آن استناد کندکند، نمی
ر کلی تأکید بر علم قاضی در جرایم تعزیری و طواساس، بهبر این

-به طور خاص اهمیت آن در اثبات جرم پولشویی حقیقتی کتمان

ناپذیر است. امری که با تأکید بر قرائن سازنده علم قاضی به 
اقتضای فنی و تخصصی شدن جرایم از جمله پولشویی قابل اثبات 

 رسد.به نظر می
 

 نتیجه گیری
تصادی، پولشویی است. در پولشویی عواید از جمله جرایم مهم اق

حاصل از جرم، در طی عملیاتی وجه مشروع و قانونی به خود 

 51979/7بخشنامه شماره شورای عالی قضایی نیز قابل مالحظه است. متن 
 طریق جرایم، از برخی در هرچند».بدین شرح است: 11/72/7919مورخ 

 طریقیت و باب از امر چون این لیکن است، شده ذکر قانون در دعوی اثبات

 نوع از هیچ یقین و قطع حصول برای قاضی و است قاضی برای علم حصول

 استفاده هارسیدگی در لذا است، نگردیده منع کند تحصیل را علم که تحقیقی

 دانش که وسایلی از و ندهند قرار غفلت مورد را جرم کشف علمی از طریق

 «.نمایند استفاده است، نموده زمینه فراهم این در بشری
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                  و همکاران  رشیدی جاسم  89

 7011بهار ، 7، شماره 1دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

شوند. گیرند و در نظام مالی کشور به عنوان پول تمییز وارد میمی
لف های مختهای گوناگونی که بر بخشپولشویی عالوه بر آسیب

یر تاث گذارد، بر دستگاه عدالت قضایی نیزاقتصادی برجای می
اعتمادی به دستگاه قضایی و نظام عدالت داشته وگسترش بی

کیفری را در پی خواهد داشت. همچنین از بین رفتن روحیه 
رقابت سالم و افزایش ناامیدی در میان عموم مردم از جمله تبعات 
اجتماعی پولشویی است. بنابراین، این جرم طیف وسیعی از 

یرد و در حقیقت این جامعه گبزهدیدگان غیرمستقیم را در برمی
جا، عدم اعتماد گردد. تورم بیاست که از وقوع جرم، متضرر می

های مختلف اقتصادی از جمله گذاری در نهادافراد به سرمایه
های مولد، عدم شفافیت و رقابت ناسالم بورس، از بین رفتن سرمایه

گذاران خارجی، بخشی از اعتباری نزد سرمایهو همچنین بی
قب زیانباری است که پولشویی به همراه دارد. جرم پیچیده عوا

پولشویی هم با توسل به راهکارها و ادله سنتی نظیر علم قاضی، 
شهادت شهود، اقرار متهم و نظایر آن قابل اثبات است و هم با 
تکیه بر ادله نوین الکترونیکی نظیر اسناد و اقرار و شهادت شهود 

ه پولشویی با توسل به مجموعه از ادلالکترونیکی. به عبارتی، جرم 
سنتی نظیر اقرار و شهادت و ادله مدرن نظیر ادله الکترونیکی از 
یک سو و همینطور ادله عمومی نظیر علم قاضی که برای سایر 
جرایم نیز کاربردی است. تحوالت نظام ادله اثبات کیفری در 

رائن ق زمینه جرم پولشویی مؤید اعتبار بیشتر علم قاضی بر مبنای
تخصصی از جمله اقدامات کارشناسی، حسابرسی -و امارات فنی

های مالی است. در این میان، بنابر تحوالت جدید، با و ردیابی
حصول ظن نزدیک به علم بر اینکه دارایی و یا وجوه شخص با 
وضعیت متعارف و نوعی وی همخوانی ندارد بار اثبات تعدیل یا 

حقوق داخلی و اسناد و مقررات شود. اصوالً رویکرد معکوس می
المللی نسبت به ادله اثبات پولشویی چیست و در مقام فرضیه، بین

لی الملفرض داشته بودیم که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین
در خصوص ادله اثبات کیفری جرم پولشویی قوانینی تصویب شده 

ین ا است و تحوالت اخیر در آن و تغییر رویکرد نسبت به اثبات
المللی جرم در حقوق داخلی که منبعث از اسناد و مقررات بین

 .کندنظیر پالرمو است بیش از پیش به کشف جرم کمک می
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