توصيه هاي گروه ويژة اقدام مالي

الف .سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی 1و
2
مبارزه با تأمین مالی تروریسم

توصیة شماره  :1ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک
کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با
آن ها مواجه هس��تند ،شناسایی ،ارزیابی و بررسي نمايند و اقداماتی مانند تعیین
یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی
ریس��ک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های
موجود ،منابع الزم را به کار گیرند .بر اس��اس اينگونه ارزیابی ها ،کش��ورها باید
با بكارگيري رویکرد مبتنی بر ریس��ک ،اطمین��ان پیدا کنند اقداماتی را که برای
جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم
انجام می دهند با ریسک های شناسایی شده ،تناسب داشته باشند .رویکرد مزبور
3

1. Anti-Money Laundering (AML).
2. Combating Financing Terrorism (CFT).
3. Risk-Based Approach (RBA).
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بای��د مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولش��ویی و تأمین
مالی تروریس��م و اجرای تدابیر ریس��ک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه
باش��د .در مواردی که کشورها ریس��ک های بیش تری را شناسایی می کنند باید
مطمئن ش��وند که در نظام مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم آن ها ،به
حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است .کشورها در مواردی
که ریس��ک های کمتری را شناس��ایی مي كنند ،می توانند در ارتباط با برخی از
توصیه های گروه ویژه ،اتخاذ تدابیری س��اده تر را تحت ش��رایطی خاص مجاز
شمرند.
1
کش��ورها باید موسسات مالی و نیز مش��اغل و حرفه های غیر مالی معین
را ملزم کنند ریس��ک های خود در ارتباط با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم
را شناسایی و ارزیابی كرده و برای کاهش آن ها ،اقدامات موثری انجام دهند.
توصیه شماره  :2همکاری و هماهنگی ملی
کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده ،سیاست های ملی خود در
زمینه مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند .این سیاست ها
باید به طور منظم ،بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها ،مرجعی
را تعیین کرده و یا از یک سازِکار برای هماهنگی یا سازِکار مناسب دیگری در
این زمینه برخوردار باشند.
کش��ورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران ،واحد اطالعات مالی ،2مراجع
اعمال قانون ،ناظران و سایر مراجع ذيصالح مرتبط ،در تمامی سطوح سیاستگذاری
و عملیاتی ،دارای سازِکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر میسازد در
زمینه تدوین و اجرای سیاس��تها و اقدامات ضد پولشویی ،تأمین مالی تروریسم
و تأمین مالی اش��اعه سالحهای کشتار جمعی ،در سطح ملی با یکدیگر همکاری
داشته و در صورت نیاز ،هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
1. Designated Non-Financial Businesses and Professions(DNFBPs).
2. Financial Intelligence Unit(FIU).
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ب .پولشویی و مصادره

1

توصیه شماره  :3جرم پولشویی
کش��ورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین 2و پالرمو ،3پولشویی را جرم انگاری
کنند .کش��ورها باید جرم پولش��ویی را به همه جرایم ش��دید تسری دهند با این
هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ 4را در بر گیرد.
توصیه شماره  :4مصادره و اقدامات موقت
کش��ورها بايد اقدامات��ی مانند آن چه که در کنوانس��يون های «وين»« ،پالرمو»
و «تأمین مالی تروریس��م» 6مقرر ش��ده اس��ت ــ از جمله ،اقداماتی در زمینه
قانونگذاری ــ انجام دهند تا به موجب آن ،مقامات ذيصالح آن کشورها بتوانند
5

1. Confiscation

 .2در این جا ،منظور از «کنوانس��یون وین»« ،کنوانس��یون سال  1988سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و
داروهای روان گردان»
(United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub))stances, 1988 (the Vienna Convention

اس��ت .این کنوانس��یون در یازده نوامبر  1990الزم االجرا ش��ده اس��ت و در حال حاضر 186 ،کشور جهان به این
کنوانس��یون پیوسته اند .جمهوری اس�لامی ایران نیز به موجب مصوبه مورخ  1370/9/3مجلس شورای اسالمی و
از تاریخ  16آذر  ( 1371برابر با  7دس��امبر  )1992با اعمال دو مورد حق ش��رط (بند  3ماده  6در مورد اس��ترداد
مجرمین و بند های 2و 3ماده  32کنوانسیون در مورد مرجع حل و فصل اختالفات) ،به این کنوانسیون پیوسته است.
 .3در این جا ،منظور از کنوانس��یون پالرمو « کنوانس��یون س��ال  2000سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته
فرا ملی»
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo
))Convention

اس��ت .کنوانس��یون مزبور در تاریخ  29سپتامبر  2003الزم االجرا شده اس��ت و در حال حاضر  166کشور به آن
پیوسته اند .جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  12دسامبر سال  2000متن کنوانسیون را امضا کرد ،لیکن ،تاکنون ،آن
را تصویب نکرده است .بنابر این ،عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید (مترجمین).

4. Predicate Offences.
5. Provisional Measures.

 .6در این جا ،منظور از کنوانس��یون «تامین مالی تروریس��م»« ،کنوانسیون بین المللی  9دسامبر  1999سازمان ملل
متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم»
(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by
)the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999

اس��ت .این کنوانس��یون در تاریخ  10آوریل  2002الزم االجرا شده اس��ت و در حال حاضر 179 ،کشور عضو آن
هستند .جمهوری اسالمی ایران عضو این کنوانسیون نیست(مترجمین).
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بدون تضييع حقوق اش��خاص ثالث داراي حسن نيت ،1اموال و درآمد های زیر
را مسدود ،توقیف و مصادره کنند:
الف .اموال تطهير شده (از طریق پولشویی)؛
ب.عوايد حاصل از پولشويي و يا جرايم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب
اين جرایم استفاده مي شوند و يا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛
پ .اموال��ی ک��ه حاصل تأمی��ن مالی تروریس��م ،اقدامات تروریس��تی یا
س��ازمان های تروریس��تی هس��تند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار
می گیرند و یا قصد اس��تفاده یا تخصیص آنها ب��رای انجام چنین جرایمی وجود
دارد؛
2
ت .اموال دارای ارزش معادل .
اقدامات کشورها بايد در بر دارنده اختيار انجام امور زیر باشد:
الف .شناسايي،رديابي وارزشگذاري اموال مشمول مصادره؛
ب .اقدامات موقت 3مانند مس��دود کردن 4و توقيف 5اموال برای جلوگيري
از هر گونه معامله،انتقال و يا واگذاری این گونه اموال؛
پ .برداش��تن گام هایی براي جلوگيري از فعالیت هایی که توانايي کش��ور
براي مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گيري اموال مشمول مصادره را مخدوش
مي کنند و يا گام هايي برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛
ت .انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.
کش��ورها باید تدابيري را اتخاذ كنند که به موجب آن ها ،مصادره عوايد و
يا امکانات پیش گفته (در این توصیه) ،بدون نياز به محکوميت کيفري (مصادره
بدون محکومیت )6امکان پذیر باش��د 7يا این که متهم ملزم ش��ود منش��اء قانوني
1 . bona fide third parties.
2. Property of Corresponding Value.
3. Provisional Measures.
4. Freeze
5. Seize
6. Non-Conviction Based Confiscation.

 .7منظور از «مصادره بدون محکومیت» نوعی مصادره اموال است که در خالل رسیدگی قضایی به یک جرم انجام
می ش��ود اما لزوما با محکومیت کیفری صاحب اموال همراه نیس��ت (مترجمین ،به نقل از General Glossary
پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه ،ص .)119
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ام��وال ادعایي مش��مول مصادره را اثبات کند؛ البته ت��ا جایی که چنین الزامی با
اصول حقوقي داخلي آن ها مغایرت نداشته باشد.

پ .تامین مالی تروریس�م و تامین مالی برای اش�اعه سلاح های
کشتار جمعی

توصیه شماره  :5جرم تامین مالی تروریسم
کش��ورها بايد عالوه بر جرم انگاري تأمين مالي تروريس��م بر مبنای کنوانسیون
تأمین مالی تروریس��م ،الزم است تأمین مالی س��ازمان های تروریستی و افراد
تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات
تروریس��تی خاص ،جرم انگاری کنند .کش��ورها بايد اطمینان دهند که در قوانین
داخلی آن ها ،اين گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشويي معین شده اند.

توصیه ش��ماره  :6تحریم های مالی هدفمند 1در ارتباط با تروریسم و تامین
مالی تروریسم
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری
2
و سرکوب تامین مالی تروریس��م ،کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند
را به اجرا گذارند .این قطعنامه ها کش��ورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این
که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری ،به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم ،در اختیار
شخص یا نهادی که:
1. Targeted Financial Sanctions.

 .2در حقوق بین الملل« ،تحریم های هدفمند» ( ،)Targeted Sanctionsبه آن دس��ته از تحریم های ش��ورای امنیت
س��ازمان مل��ل متحد گفته می ش��ود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرف ًا ،اش��خاص معین��ی (اعم از حقیقی و
حقوقی) را هدف قرار می دهند و نس��بت به آن ها اعمال می ش��وند .در سال های اخیر ،به تحریم های فراگیر شورای
امنیت که نس��بت به کل کش��ور تحت تحریم ،اعمال می ش��دند و آثار و تبعات بس��یار نامطلوبی برای مردم عادی
داش��ته اند ،انتقادات زیادی وارد ش��ده است .از این رو ،ش��ورای امنیت با تغییر رویکرد خود در سال های اخیر ،در
قطعنامه های تحریمی خود از رویکرد مبتنی بر تحریم های هدفمند استفاده می کند .برای مطالعه بیشتر ،نگاه کنید به:
سید قاس��م زمانی و جمشید مظاهری« ،تحریم های هوشمند ش��ورای امنیت در پرتو قطعنامه  :1929حفظ یا تهدید
صلح؟» ،مجله حقوقي بين المللي ،نشريه مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ،سال بيست و هشتم ،شماره
 ،1390 ،44صص ( 161-115مترجمین).

 24استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و...

الف .به موجب یا بر اس��اس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و
تحت فصل هفتم منش��ور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ( 1267سال )1999
و قطعنامه های متعاقب آن ،یا
ب .بر اساس قطعنامه ( 1373سال  )2001شورای امنیت توسط آن کشور،
معین ش��ده اند ،قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند
نشوند ،بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه ش��ماره  : 7تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سالح های
1
کشتار جمعی
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری،
سرکوب و توقف اشاعه سالح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن ،کشورها باید
تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند .قطعنامه های یاد ش��ده ،کش��ورها را
ملزم می کنند ب��رای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری ،به طور
مس��تقیم یا غیر مس��تقیم ،در اختیار ش��خص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به
موجب اختیارات ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور
ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند
نشوند ،بدون تاخیر ،وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه شماره  : 8سازمان های غیر انتفاعی
کشورها بايد قوانين و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است براي تامين مالي
تروريس��م مورد سوء استفاده قرار گيرندرا به لحاظ اطمينان از كفايت آنها ،مورد
بازنگري قرار دهند .س��ازمانهاي غيرانتفاعي بهطور اخص آسيبپذير هستند و
کشورها بايد اطمینان حاصل كنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمانها به
طرق زير وجود ندارد:
الف .سوء اس��تفاده از آن ها توسط س��ازمان هاي تروريستي که در پوشش
مؤسسات قانونی ظاهر مي شوند؛
1. Proliferation.
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ب .بهره برداري از مؤسسات قانونی به عنوان مجاري تأمين مالي تروريسم،
از جمله برای گريز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارايي ها؛و
پ .پنهان کردن و يا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصيص داده شده
به مقاصد مشروع به سوی سازمان هاي تروريستي.

ت .اقدامات پیشگیرانه

1

توصیه شماره  : 9قوانین ناظر بر رازداری 2در موسسات مالی
کش��ورها بايد اطمينان ايجاد كنند که قوانين داخلی آن ها در زمینه رازداري در
موسسات مالي ،مانع از اجراي توصيه هاي گروه ویژه نمی شوند.
شناسایی کافی مشتریان 3و نگهداری سوابق
توصیه شماره  :10شناسایی کافی مشتریان
موسس��ات مالی باید از نگهداری حس��اب های بی نام و حساب هایی که جعلی
بودن نام صاحب آن ها محرز است ،منع شوند.
مؤسس��ات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی
مشتریان اقدام کنند:
( )1برقراری روابط کاري؛
( )2انجام معامالت موردی:
الف .بیش از سقف مقرر ( 15000دالر یا یورو) ،يا
ب .نقل و انتقاالت الکترونيکي 4مش��مول شرایط مندرج در يادداشت
تفسيري توصيه شماره 16؛
1. Preventive Measures
2. Secrecy Laws
3. Customer Due Diligence (CDD).

 .4برای مطالعه بیش��تر در این خصوص نگاه کنید به« :شناسايي کافي و شفافيت در پيامهاي پرداخت پوششي مربوط
ب��ه نقلوانتق��االت الکترونيکي برون مرزي وجوه» از انتش��ارات کميته نظ��ارت بانکی بال ،بانک تس��ويه بينالمللی
(می  ،)۲۰۰۹ترجمه :محمدرضا احمدی و فردوس زارع قاجاری ،اسفند  ،1390قابل دسترسی در پایگاه اطالعرسانی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ،http://www.cbi.irبخش نظارت بانكي ـ مبارزه با پولشویی(مترجمین).
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( )3در م��واردی که ظن به پولش��ويي و يا تأمين مالي تروريس��م وجود
داشته باشد؛
( )4زمانی که موسس��ه مالي نس��بت به صحت و يا کفايت اطالعات اخذ
شده قبلی درباره هويت مشتري ،ترديد داشته باشد.
اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی» باید در قوانین
کشورها درج شود .هر کشوری می تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط
به شناسایی کافی مشتریان را ــ در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی ــ مشخص
کند.
اقداماتي که بايد به منظور شناس��ايي کافی مش��تریان انجام شوند ،به شرح
زیر هستند:
الف .شناسايي مشتري و احراز هويت وی با استفاده از اطالعات ،مستندات
و منابع مستقلو معتبر؛
ب.شناس��ايي مالک ذينفع 1و اتخاذ تدابير معقول براي احراز هويت مالک
ذي نفع ،به نحوی که موسس��ه مالي اطمینان یابد مالک ذينفع را می شناس��د .در
مورد اش��خاص و ترتیبات حقوقی ،شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات
مالي نس��بت به مالکيت و ساختار کنترلی مش��تری( شخص حقوقی)آگاهی پیدا
کنند؛
پ .ش��ناخت و حسب مورد ،کسب اطالعات درباره هدف و ماهیت روابط
کاری مورد نظر؛
ت .اجرای مس��تمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و
بررس��ی دقیق و موش��کافانه معامالت انجام شده در طول دوره روابط کاری ،تا
به این وسیله اطمینان حاصل شود که معامالت مزبور بر اساس شناخت موسسه
نس��بت به مشتري،کسب و کار و وضعیت ريس��ک وي از جمله ــ در صورت
لزوم ــ نسبت به منشأ وجوه مربوط ،انجام می شوند.
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند تا يکايک تدابير مربوط به شناسايي کافی
1. Beneficial Owner
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مشتريان به شرح مندرج در بندهاي (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند .لیکن ،دامنه
چنين تدابيري را باید بر مبناي رویکرد مبتنی بر ريس��ک ،طبق یادداش��ت های
تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک ،تعيين کنند.
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری يا در طول
دوره روابط کاری و يا در حين انجام معامالت برای مشتریان غیر دایمی ،هویت
مش��تري و مال��ک ذينفع را احراز کنند .در صورتي که ريس��ک هاي پولش��ويي
و تأمین مالی تروریس��م ،به طور موثري کنترل ش��ده باش��ند و در مواردي که
عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادي یک فعالیت کاری ،ضرورت داش��ته باشد،
کش��ورها مي توانند به موسسات مالي اجازه دهند که فرایند تاييد هويت مشتري
را پس از ايجاد رابطه کاري و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر
باشد ،تکميل کنند.
در مواردی که موسسات مالي قادر به رعايت الزامات مندرج در بندهاي
( ال��ف) ت��ا (ت) فوق (مبنی بر اصالح متناس��ب دامنه اقدامات بر اس��اس یک
رویکرد ریس��ک محور) نباش��ند ،بايد از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاري و
انج��ام معامله خودداري کنند یا رابطه کاري خود را با مش��تريان فعلی خاتمه
دهن��دو فرایند گزارش دهی معامالت مش��کوک را در رابطه با مش��تری مورد
نظر اجرا کنند.
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتريان جديد اعمال شوند هر چند
که موسس��ات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مش��تریان فعلی خود ــ  بر
اساس شرایط و ریسک های مترتب ــ اجرا کنند و اعمال فرایند شناسايي دقيق
را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضي مد نظر قرار دهند.
توصیه شماره  :11نگهداری سوابق
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند تمام س��وابق مورد نیاز مربوط به معامالت اعم
از داخل��ي و بين الملل��ي را حداق��ل به مدت  5س��ال نگهداري کنن��د تا بتوانند
اطالعات مورد درخواس��ت مقامات ذيصالح را ب��ه فوریت ارائه دهند .اين گونه
س��وابق بايد حاوی اطالعات کافی( از جمله مبالغ و حسب مورد ،نوع ارزهاي
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مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازي هر یک از معامالت فراهم
ش��ود به گونه ای که در صورت لزوم ،مدارک و شواهد الزم براي تعقيب قضایی
فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.
موسس��ات مالي بايد ملزم ش��وند تمام س��وابق و مدارک دریافت شده در
فرايند شناس��ايي کافی مش��تریان ( به عنوان مثال ،روگرفت ها و يا سوابق اسناد
رس��مي هويتی از قبيل گذرنامه ،کارت شناس��ايي،گواهينامه رانندگي و يا ساير
اسناد مش��ابه)،پرونده هاي مربوط به حس��اب ها و روابط کاري از جمله نتایج
هر گونه تحلیل انجام ش��ده (مانند استعالم های به عمل آمده برای احراز پیشینه و
هدف معامالت غیر عادی پیچیده و بزرگ) را براي حداقل  5سال پس از پايان
رابطه کاري یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی ،نگهداري کنند.
قان��ون باید موسس��ات مال��ی را ملزم کند س��وابق مربوط ب��ه معامالت و
اطالعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند.
اطالعات اخذ ش��ده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معامالت،
باي��د در چارچوب اختیارات متناس��ب ،در اختيار مقامات ذيصالح داخلي قرار
گيرند.
اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص
توصیه شماره  :12اشخاص داراي ريسک سياسي
موسس��ات مالي بايد ملزم ش��وند در رابطه با « اش��خاص خارجی داراي
ريس��ک سياس��ي»( 2اعم از مش��تری و مالک ذينفع) ــ افزون بر تدابير معمول
شناسايي کافی مشتریان ــ اقدامات زیر را انجام دهند:
الف .اعمال نظام هاي مديريت ريس��ک مناسب برای احراز این امر که آيا
مش��تري یا مالک ذی نفع مورد نظر ،يک «شخص داراي ريسک سياسي» است
يا خير؛
1

1. Politically Exposed Persons(PEPs).

« .2اش��خاص دارای ریس��ک سیاس��ی» به افراد دارای مناصب برجس��ته عمومی مانند رئیس دولت یا حکومت،
مقامات ارش��د سیاس��ی ،نظامی و قضایی ،مقامات ارشد اجرایی در ش��رکت های دولتی و نیز مقامات ارشد احزاب
مهم سیاسی گفته می شود.
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ب .اخذ تاییدیه مديريت ارشد براي برقراري روابط کاري (یا تداوم رابطه
موجود) با اين گونه مشتريان؛
پ .اتخاذ تدابير معقول براي احراز منبع دارایی و وجوه؛ و
ت .انج��ام پایش مس��تمر و مضاعف نس��بت به روابط کاري ب��ا این گونه
مشتریان.
موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر معقولی را برای احراز این امر اتخاذ
کنند که آیا مشتری یا مالک ذينفع مورد نظر ،یک شخص داخلی دارای ریسک
سیاس��ی است یا شخصی اس��ت که از سوی یک س��ازمان بین المللی مسئولیت
مهمی به وی محول شده است .در مواردی که روابط کاری با این گونه اشخاص
از ریس��ک باالیی برخوردار باشد موسس��ات مالی باید ملزم شوند تدابیر مورد
اشاره در بند های (ب)( ،پ) و (ت) را اجرا کنند.
الزاماتی که در ارتباط با انواع اش��خاص دارای ریس��ک سیاسی مقرر شده
اس��ت ،باید در مورد اعضای خانواده یا بس��تگان نزدیک این گونه اشخاص نیز
اجرا شوند.
توصیه شماره  :13کارگزاری بانکی
موسس��ات مالي باید ملزم شوند در روابط کارگزاري بانکی برون مرزي و ساير
روابط مش��ابه ،افزون بر اجرای تدابير معمول شناسايي کافی مشتریان ،اقدامات
زیر را انجام دهند:
ال��ف .جم��ع آوري اطالع��ات کافي درباره موسس��ه «درخواس��ت کننده
خدمات کارگزاری» 1با هدف ش��ناخت کامل ماهيت کس��ب و کار و ش��هرت
مؤسس��ه و نی��ز کیفیت نظارت بر مؤسس��ه مذکور بر مبن��ای اطالعات موجود
در دس��ترس عموم،از جمله اين که آيا آن مؤسس��ه تاکنون مشمول تحقیقات
قضایی يا سایر اقدامات نظارتي در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
شده است يا خير؛
1. Respondent Institution.
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ب .ارزیابی اقدامات کنترلی که توس��ط موسسه درخواست کننده خدمات
کارگزاری ،در زمینه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم انجام می شود؛
پ .اخذ تاییدیه مديريت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاري جديد؛
ت .شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛
ث .در ارتباط با «حس��اب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص
ثال��ث» ،1موسس��ه مالی بای��د اطمینان یاب��د ،بانک درخواس��ت کننده خدمات
کارگزاری ،تدابیر مربوط به شناس��ایی کافی مشتريان در مورد آن مشتریانی که
دسترس��ي مس��تقيم به حس��اب هاي بانک کارگزار ،دارند را اعمال کرده و قادر
است در صورت درخواست بانک کارگزار ،اطالعات مربوط اخذ شده در فرآیند
شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.
موسسات مالی باید از ورود به -یا تداوم -یک رابطه کارگزاری بانکی با
بانک های پوس��ته ای 2منع شوند .موسس��ات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از
این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری،
3
اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.
توصیه شماره  :14خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
کش��ورها بايد با اتخاذ تدابيري اطمينان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقي
که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش 4را ارایه می دهند ،دارای مجوز بوده و
یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به
لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هس��تند .کشورها
بايد برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز
1. Payable-through accounts.
2. Shell Banks.

 .3برای مطالعه بیش��تر نگاه کنید به «بانک های پوس��ته ای و دفاتر اجاره ای» از انتش��ارات کميته نظارت بانکی بال،
بانک تس��ويه بين المللی(ژانويه  )۲۰۰۳ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد ،اس��فند ماه  ،1389قابل دسترسی در پایگاه
اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ،http://www.cbi.irبخش نظارت بانكي زير مجموعه
مبارزه با پولشویی(مترجمین).

4. Money or Value Transfer Services (MVTS).

توصيه هاي گروه ويژة اقدام مالي 31

یا ثبت ،اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند ،تدابیری را
اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.
همچنین ،هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار)
فعالی��ت می کند ،باید دارای مجوز از یک مرجع ذيصالح بوده و یا نزد چنین
مرجعی به ثبت رس��یده باش��د .ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا
ارزش ،باید فهرس��تی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داش��ته
باش��ند که برای مراجع ذيصالح کشورهای محل فعالیت آن ها ،قابل دسترسی
باش��د .کش��ورها باید تدابیری را اتخ��اذ کنند تا مطمئن ش��وند ارایه کنندگان
خدم��ات مرب��وط به انتقال پ��ول یا ارزش ک��ه از نماینده اس��تفاده می کنند،
نماین��دگان خود را مش��مول برنامه های مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین مالی
تروریس��م خ��ود کرده و آن ها را از منظر رعایت ای��ن برنامه ها ،مورد پایش
قرار می دهند.
توصیه شماره  :15فناوری های جدید
کشورها و موسسات مالي بايد ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که
در ارتباط با:
ال��ف .عرضه محصوالت جدید و نیز رویه های جدید مورد اس��تفاده در
مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کاال1؛ و
ب .استفاده از فناوري های جدید یا در حال توسعه برای محصوالت جدید
و محصوالت قبلی،
ب��روز پی��دا می کنن��د را مورد شناس��ایی و ارزیابی قرار دهن��د .در مورد
موسسات مالی ،این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصوالت جدید،
اعمال رویه های جدید کس��ب و کار و یا اس��تفاده از فناوری های جدید یا در
حال توس��عه ،انجام شود .موسس��ات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه
ریسک ها ،تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
1. Delivery
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توصیه شماره  :16نقل و انتقاالت الکترونیکی وجوه
کش��ورها بايد اطمینان دهند که موسس��ات مالي ،اطالعات ضروری و دقيق در
مورد فرستنده وجوه و اطالعات ضروری مربوط به ذينفع(دریافت کننده وجوه)
را در فرآین��د نقل و انتقاالت الکترونیکی و پیام ه��ای مربوط ،درج کرده و این
اطالعات ــ در سراس��ر زنجی��ره پرداخت و در فراین��د نقل و انتقال و پیام های
مرتبط ــ باقی می مانند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته
از نقل و انتقاالت الکترونیکی که فاقد اطالعات ضروری مربوط به فرس��تنده و
ذينفع وجوه هس��تند ،تمامی نقل و انتقاالت را مورد پایش قرار داده و اقدامات
مناسبی به عمل می آورند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند
نقل و انتقاالت الکترونیکی ،طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متحد از جمله قطعنامه  )1999( 1267و قطعنامه های پیرو
آن و ني��ز قطعنامه  )2001( 1373مرتبط با ممنوعیت و س��رکوب تروریس��م و
تأمین مالی تروریسم ،دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید
انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
1

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروههای مالی
توصیه شماره  :17اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث
کش��ورها می توانند به موسسات مالي اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا
(پ) فرایند شناس��ايي کافی مش��تريان(مندرج در توصیه شماره  )10و یا برای
آشنایی با مشاغل مرتبط ــ به شرط رعایت ضوابط زیرــ به اقدامات اشخاص
ثال��ث تکیه کنن��د .در این صورت ،مس��ئولیت نهایی در قب��ال تدابیر مربوط به
شناس��ایی کافی مشتریان بر عهده موسس��ه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص
ثالث ،خواهد بود.
1. Wire Transfers.
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ضوابطيکه بايد رعايت شوند عبارتند از:
الف .موسس��ه مالي که به اقدامات انجام ش��ده توس��ط شخص ثالث تکیه
می کند بايد فوراً ،اطالعات الزم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرايند شناسايي
کافی مشتريان مندرج در توصیه شماره  10را از آن شخص ثالث ،دریافت کند.
ب .موسس��ات مالي بايد با اتخاذ تدابير مناس��ب ،مطمئن شوند به محض
درخواست و بدون تاخیر ،به روگرفت اطالعات هويتي و ساير اسناد مربوط به
الزامات ناظر بر فرایند شناسايي کافی مشتري ،دسترسي خواهند داشت.
پ .موسس��ه مالي بايد اطمینان یابد که ش��خص ثالث مورد اتکاء ،از نظر
رعای��ت الزامات ناظر بر فرایند شناس��ايي کافی مش��تريان و نگهداری س��وابق
ــ طبق توصيه هاي  10و  11ــ مشمول مقررات ،نظارت یا پایش بوده و برای
اجرای الزامات مزبور ،تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.
ت .برای تصميم گيري در مورد کش��ور محل اس��تقرار شخص ثالث واجد
شرايط ،کشورها باید اطالعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی
كنند.
اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان
گروه مالی است و:
( )1گروه مالی مزبور ،الزامات مربوط به شناس��ایی مش��تریان و نگهداری
س��وابق را طبق توصیه های  11 ،10و  12و برنامه های مبارزه با پولش��ویی و
تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره  ،18اجرا کند؛ و
( )2اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و
نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه ،توسط
مراجع ذيصالح نظارت می شود؛
در آن صورت ،مراجع ذيصالح مربوط می توانند مقرر کنند که موسس��ه
مالی مورد نظر ،اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) باال را در برنامه های
گ��روه اعمال نماين��د .همچنین ،مراجع مزب��ور می توانند تصمی��م بگیرند در
مواردی که ریس��ک باالی کش��ور ،با اعمال سیاس��ت های ضد پولش��ویی و
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تأمین مالی تروریس��م توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد،
اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث،
الزامی نیست.
توصیه شماره  :18کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج
موسسات مالي بايد ملزم شوند برنامه هاي ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم
را اجرا کنند .گروه های مالی باید ملزم ش��وند برنامه هایی را در س��طح گروه و
علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها
و روش هایی برای به اش��تراک گذاشتن اطالعات در درون گروه و برای مقاصد
ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
موسس��ات مالي بايد ملزم به کس��ب اطمینان از این موضوع ش��وند که
ش��عب خارج��ی آنها و نیز موسس��ات تابعه ای که س��هام عم��ده آن ها را در
اختیار دارند ،تدابیر ضد پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م را که با الزامات
مقرر در کش��ور متبوع ب��رای اجرای توصیه های گروه وی��ژه مطابقت دارند،
در خالل برنامه های ضد پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال
کنند.
توصیه شماره  :19کشورهای دارای ریسک بیشتر
موسس��ات مالی باید ملزم ش��وند در روابط کاری و معامله با اش��خاص حقیقی
و حقوقی و موسس��ات مالی کش��ورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند،
تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند .تدابیر
مذکور ،باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
در صورت درخواس��ت گروه ویژه ،کش��ورها باید بتوانند اقدامات متقابل
متناس��بی را به اج��را گذارند .همچنین ،کش��ورها باید بتوانند ج��دا از هر گونه
درخواس��ت گروه ویژه ،اقدامات متقابل را به عمل آورند .این گونه اقدامات باید
موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
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گزارشدهی معامالت مشکوک
توصیه شماره  :20گزارش دهی معامالت مشکوک
اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دالیل منطقی برای مشكوک شدن داشته
باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر ،عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با
تأمین مالی تروریس��م است ،در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون
ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطالعات مالی ،گزارش دهد.
توصیه شماره  :21ارایه اطالعات محرمانه و رازداری
موسسات مالي،مديران ،کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :
الف .اگر موارد مش��کوک را با حسن نيت به واحد اطالعات مالي گزارش
کنند ــ حتي در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء ،اطالع دقیقی نداشته
باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی ــ
باید طبق قانون از مس��ئوليت کيفري و مدنی ناش��ی از نقض هر گونه محدوديت
قراردادی یا قانونی ،مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشاي اطالعات معاف باشند.
1
ب .به موجب قانون،از افش��ای اين امر که «گزارش معامالت مشکوک»
و يا ساير اطالعات مربوط ،برای واحد اطالعات مالي تهیه و ارسال شده است،
منع شوند.
مشاغل و حرفههای غیر مالی معین

2

توصیه ش��ماره  :22مش��اغل و حرفه های غیر مالی معین :شناس��ایی کافی
مشتریان
الزام��ات مق��رر در توصیه ه��ای  15 ،12 ،11 ،10و  17برای شناس��ايي کافی
مشتريان و نگهداري سوابق ،در وضعیت های زير نسبت به مشاغل و حرفه های
غير مالي معین اعمال می شوند:
1. Suspicious Transaction Report(STR).
2. Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs).
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الف .قمارخانه ها 1ــ هنگامی که مش��تريان ب��ه تراکنش های مالي بیش از
سقف مقرر و يا برابر با آن ،وارد می شوند.
ب .بنگاه هاي معام�لات ملکي ــ هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با
خريد و فروش امالک و مستغالت برای مشتریان خود مي شوند.
پ .معامله گران فلزات و س��نگ هاي گران بها ــ هنگامی که وارد هر گونه
تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر يا بيش از آن ،با يک مشتري مي شوند.
ت .وکال،س��ردفتران و س��اير مش��اغل حقوقي مستقل و حس��ابداران ــ
هنگامی که در ارتباط با فعاليت هاي زير ،وارد تراکنش هایی برای مشتريان خود
شده و يا مقدمات انجام آن ها را فراهم مي کنند:
خريد و فروش مستغالت؛
مديريت وجوه،اوراق بهادار و يا ساير دارايي هاي مشتري؛
مديريت حساب هاي بانکي،پس انداز و يا اوراق بهادار؛
سازماندهي مشارکت ها براي تاسيس ،فعالیت يا مديريت شرکت ها؛
تاس��يس ،فعالیت و يا مديريت اش��خاص يا ترتيبات حقوقي و خريد و
فروشبنگاه های کسب وکار.
2
ث) ارائه دهندگان خدمات شرکتي و تراست ــ هنگامي که تراکنش هایی
را در ارتب��اط با فعاليت هاي زیر براي مش��تريان انج��ام می دهند و یا مقدمات
انجام آن ها را فراهم می کنند:
 .1در بس��یاری از کش��ورها ،قمارخانه ها از مراکز مهم برای پولش��ویی و از بزرگترین دغدغه های موجود در این
زمینه است .لیکن ،با توجه به اینکه بر اساس شرع مقدس اسالم و نیز قوانین جمهوری اسالمی ایران ،به طور کلی،
کس��ب و کار و هر گونه فعالیت مبتنی بر قمار؛ حرام ،غیر قانونی و جرم محس��وب می ش��ود نکات و مباحث مطرح
ش��ده در این متن درباره موضوع قمارخانه ها در ارتباط با کشور ما موضوعیت ندارد و تنها برای اطالع خوانندگان
محترم و حفظ یکپارچگی متن آورده شده است( مترجمین).
« . 2تراست» ( )Trustیک نهاد حقوقی بسیار متداول در نظام حقوقی کامن ال ( )Common Lawاست و در حقیقت،
رابطهای اس��ت که به موجب آن ش��خصی که تراس��تی ( )Trusteeیا امین نامیده میشود ،ملزم به اداره مالی منقول یا
غیرمنقول ــ به نفع اش��خاصی (از جمله خود) یا اهدافی که قانون ًا مجازندــ می ش��ود به نوعی که نفع واقعی مال نه
به امین که به ذینفعها یا س��ایر اهداف تراس��ت ،میرسد .به عبارت دیگر ،تراست عبارت از رابطهای است که از این
طریق مالک ،مالکیت مال خود را به نفع بعضی از اش��خاص ــ که خود نیز ممکن اس��ت از آنها باش��د ــ یا برای
اهدافی که مورد تأیید قانون باشد نگه میدارد .در این صورت ،منافع حاصله از مال ،به منتفعان یا سایر افراد ذينفع
تعلق خواهد گرفت(مترجمین).
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فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس 1اشخاص حقوقی؛
فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی 2یک ش��رکت ،ش��ریک یا
جایگاهی مش��ابه در ارتباط با سایر اش��خاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات
الزم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛
فراه��م کردن یک دفتركار ،آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پس��تي
يا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رس��یده باش��ند ،برای یک شرکت،
شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛
3
فعالیت به عنوان «تراس��تی» (یا امین) در یک «تراس��ت صریح» در
اجرای نقش��ی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن
ترتیبات الزم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)4؛
فعالیت به عنوان یک س��هامدار منتخب 5برای ش��خصی دیگر (یا فراهم
کردن ترتیبات الزم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر).6
توصیه ش��ماره  : 23مش��اغل و حرفه ه��ای غیر مالی معین :س��ایر تدابیر و
اقدامات
الزام��ات مقرر در توصي��ه هاي  18تا  ، 21در مورد همه مش��اغل و حرفه های
غير مالي معین ،طبق شرایط زیر اعمال مي شوند:
الف .وکالء ،س��ردفتران و ساير مش��اغل حقوقي مستقل و حسابداران باید
ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعاليت هاي مذکور در بند (ت) توصیه  ،22از
جانب و يا براي يک مش��تري وارد یک تراکنش مي شوند ،معامالت مشکوک را
1. Formation agent.
2. Secretary.
3. Express Trust.

« .4تراست صریح» یکی از انواع تراست است که به صورت صریح و به طور معمول در قالب یک سند مکتوب ایجاد
میشود .این تراست برخالف «تراست ضمنی» است که به موجب قانون ایجاد می شود و نتیجه قصد یا تصمیم صریح
ایجاد کننده آن نیست .به نقل از  General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیههای چهلگانه ،ص.115 .

5. Nominee shareholder.

« . 6س��هامدار منتخب» ( )nominee shareholderیا «س��هامدار اس��می» ( )nominal stockholderبه شخصی گفته
می شود که به صورت اسمی یا به صورت ثبت شده از جانب مالک واقعی ،مالک و دارنده سهام است.
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گزارش دهند .کش��ورها به شدت ترغيب مي شوند الزام گزارش دهي را به ساير
فعاليت هاي حرفه اي حسابداراناز جمله حسابرسي تعمیم دهند.
ب .معامله گران فلزات و س��نگ هاي گران بها باید ملزم شوند هنگامی
ک��ه وارد ه��ر نوع تراکن��ش نقدی با يک مش��تري می ش��وند که ارزش آن
تراکن��ش برابر و یا بيش از س��قف مقرر اس��ت ،تراکنش های مش��کوک را
گزارش دهند.
پ .تراس��ت ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتي ،باید ملزم شوند هنگامی
ک��ه از جانب و يا براي يک مش��تري وارد معامل��ه اي در رابطه با فعاليت هاي
مذک��ور در بند (ث) توصيه ش��ماره  22مي ش��وند ،تراکنش های مش��کوک را
گزارش کنند.
ث .شفافیت و مالکیت ذینفعانه 1اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره  :24شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کش��ورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقي برای
پولش��ویی یا تأمین مالی تروریس��م شوند .کش��ورها بايد اطمينان حاصل کنند
اطالعات کافي ،دقيق و به موقع درباره مالک ذينفع و نیز کنترل اشخاص حقوقي
وج��ود دارد و مقام��ات ذيصالح می توانند به موقع ،اين اطالعات را به دس��ت
آورند یا به آن ها دسترسي داشته باشند .به ويژه،کشورهايي که در آنجا اشخاص
حقوقي مي توانند س��هام بي نام منتش��ر کنند یا این نوع س��هام را تضمین کنند یا
این که اس��تفاده از س��هامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است ،بايد تدابير
موثری اتخاذ کنند تا اين گونه سهام برای پولشويی یا تأمین مالی تروریسم مورد
سوء اس��تفاده قرار نمي گيرد .کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي
و کنترل اطالعات مربوط به مالک ذينفع توس��ط موسس��ات مالی و مش��اغل و
کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های  10و ،22
تسهیل شود.
1. Beneficial Ownership.
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توصیه شماره  :25شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهاي ترتیبات حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا از ساختارهاي حقوقي براي مقاصد پولشويي
یا تأمین مالی تروریسم سوء اس��تفاده نشود .به ویژه،کشورها بايد اطمينان يابند
که اطالعات کافي،دقيق و به موقع درباره «تراست صريح»،از جملهاطالعاتي
در مورد امانت گذار ،امين و ذينفعان وجود دارد و مقامات ذيصالح مي توانند به
موقع به آن ها دسترس��ي داش��ته يا آن ها را دریافت کنند .کشورها باید تدابيري
را در نظر بگيرند تا دسترس��ي و کنترل اطالعات مربوط به مالک ذينفع توس��ط
موسس��ات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در
توصيه های  10و  ،22تسهیل شود.

ج .اختی�ارات و مس�ئولیتهای مراجع ذيصالح و س�ایر تدابیر
1
سازمانی
وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره  :26وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کش��ورها بايد مطمئن ش��وند که مقررات و نظارت کافي در مورد موسسات
مال��ي اعمال ش��ده و توصيه ه��اي گروه ویژه ب��ه نحو موثري توس��ط این
موسس��ات اجرا مي ش��وند .مقامات ذيصالح یا ناظران مالی بايد با استفاده
از تدابي��ر حقوق��ي ی��ا نظارت��ي الزم ،مانع از آن ش��وند ک��ه مجرمان و يا
وابس��تگان آن ها ،صاحب یا مال��ک ذينفع یک منفعت مهم ي��ا کنترل کننده
در یک موسس��ه مالی ش��وند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کش��ورها نباید اجازه تاس��یس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوس��ته ای
بدهند.
2
در مورد موسسات مالي مش��مول «اصول محوری»  ،اقدامات مقرراتی و
نظارتي که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می ش��وند و به موضوعات پولشويي
1. Institutional Measures.
2. Core Principles.
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و تأمین مالی تروریس��م نیز مرتبط هس��تند ،بايد به نحو مش��ابهي برای مقاصد
1
ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اجرا گذاشته شوند.
ساير موسس��ات مالي نیز بايد با در نظر گرفتن ريسک پولشويي یا تأمين
مالي تروريس��م دربخش فعالیت مربوط ،مجوز دریافت کنند یا به ثبت برس��ند
و ب��ه ح��د کفایت نظارت ش��وند و از منظر مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین مالی
تروریس��م تحت بازرسی و پایش قرار گیرند.حداقل ،در مواردی که موسسات
مال��ی ،خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند ،باید
دارای مجوز بوده یا به ثبت برس��ند و نیز مش��مول نظام های موثر برای پایش و
حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم باشند.
توصیه شماره  :27اختیارات ناظران
ناظ��ران بايد از اختيارات کافي برای نظارت ی��ا پایش و حصول اطمینان از
رعایت الزامات مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم توسط موسسات
مالي از جمله اختیار انجام بازرس��ی برخوردار باشند .آنها بايد اجازه داشته
باش��ند که موسس��ات مالي را ملزم به تهیه هرگونه اطالعات مرتبط با پایش
ب��ر رعای��ت الزامات ،نم��وده و در قبال قص��ور در اج��رای آن الزامات نیز
مجازات هایی را در راس��تای اجرای توصیه ش��ماره  35اعمال کنند .ناظران
بای��د از این اختی��ار برخوردار باش��ند که در صورت ل��زوم ،مجموعه ای از
مجازات ه��ای انضباطی و مالی از جمله لغو ،تحدید یا تعلیق مجوز موسس��ه
مالی را اعمال کنند.
 .1در اینجا ،عبارت «اصول محوری» ( ،)Core Principlesبه اصول مندرج در س��ه س��ند اش��اره دارد .این اس��ناد
عبارتند از :اصول محوری برای نظارت بانکی موثر(از انتش��ارات کمیته بال) ،اهداف و اصول برای نظارت بر اوراق
بهادار (از انتش��ارات س��ازمان بین المللی کمیس��یون های اوراق بهادار) و اصول نظارتی بیمه (از انتش��ارات انجمن
بین الملل��ی ناظران بیمه) .س��ند اول ک��ه تحت عنوان اصول  25گانه برای نظارت بانکی موثر در س��ال  1997و نیز
اصالحیه س��ال  2006آن توس��ط کمیته نظارت بانکی بال منتش��ر شده است ،توس��ط آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد
ترجمه و در پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ، http://www.cbi.irبخش نظارت
بانكي زير مجموعه مبارزه با پولشویی ،قابل دسترسی است (مترجمین).
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توصیه ش��ماره  :28وضع مقررات و اعمال نظارت بر مش��اغل و حرفه های
غیر مالی معین
مشاغل و حرفههای غيرمالي معین بايد مشمول تدابير مقرراتی و نظارتي زیر باشند:
ال��ف .قمارخانه ها بايد تابع یک نظام مقرراتی و نظارتي جامع باش��ند تا
اطمينان حاصل ش��ود که ای��ن اماکن تدابير الزم ضد پولش��ويي و تأمين مالي
تروريسم را به نحو موثری به اجرا مي گذارند 1.حداقل:
قمارخانه ها بايد داراي مجوز باشند؛
مراج��ع ذيصالح بايد با اتخ��اذ تدابير نظارتي و حقوقي الزم از تملک
و يا مالک ذينفع بودن س��هم عمده يا تعيين کنن��ده ،مديريت و يا اداره قمارخانه
توسط مجرمين و يا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراج��ع ذيصالحبايد اطمينان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعايت
الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به نحو موثری نظارت مي شوند.
ب .کشورها بايد اطمينان ایجاد کنند که ساير مشاغل و حرفه های غير مالي
معی��ن ،تحت نظام هاي کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات
ضد پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م ،قرار دارند .اين اطمینان بخشی باید بر
مبناي میزان حساس��يت نسبت به ريسک انجام شود که این امر می تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناس��ب تحقق پیدا کند ،به ش��رط
آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضاي آن ،تعهدات خود مبنی بر مبارزه با
پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت مي کنند.
همچنین ،ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید( :الف) تدابیر الزم را اتخاذ
كنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای ،از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک
ذینفع ش��دن س��هم قابل مالحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی
توس��ط مجرمین یا وابس��تگان آن ها ،به عنوان مثال ،از طریق ارزیابی اشخاص
بر مبنای تس��ت «صالحیت و شایستگی» 2جلوگیری شود و (ب) در برخورد با
موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م
 .1رجوع كنيد به توضيحات مندرج در پانويس شماره  1صفحه .34

2. "Fit and Proper" Test
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و طبق توصیه شماره  ،35مجازات هایی موثر ،متناسب و بازدارنده اعمال کنند.
واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
توصیه شماره  :29واحد های اطالعات مالی
کش��ورها بايد يک «واحد اطالعات مالي» تاس��يس کنند که به عنوان مرکز ملی
برای دريافت و تحلیل:
الف .گزارش هاي مربوط به معامالت مشکوک،
ب .س��اير اطالعات مربوط به پولشويي ،جرایم منشأ مربوط و تأمين مالي
تروريس م و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها،
عمل کند .واحد اطالعات مالي بايد بتواند اطالعات تکمیلی را از موسسات
ارسال کننده گزارشها دریافت کرده و باید به اطالعات مالی ،اداری و اجرایی که
برای انجام صحیح وظایف خود به آنها نیاز دارد ،دسترسی به موقع داشته باشد.
توصیه شماره  :30مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کش��ورها بايد اطمينان دهند که مراجع اعمال قانون ،عهده دار مسئولیت انجام
تحقيقات درباره پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم در چارچوب سیاست های
ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند .حداقل در تمامی موارد
مرتب��ط با جرایم عمده ای که درآمدزا هس��تند ،این گون��ه مراجع باید به هنگام
تعقیب موارد پولشویی ،جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم ،تحقیقات
مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند .این تحقیقات باید شامل
م��واردی نیز باش��ند که جرایم منش��أ مربوط ،خارج از قلم��رو آن ها به وقوع
پيوس��ته اند ،نيز باشند .کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذيصالح؛ عملیات
شناسایی ،ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که
مشمول مصادره هس��تند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه
هس��تند را به فوریت انجام می دهند .همچنین در صورت لزوم ،کشورها باید از
گروه های مش��ترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی
یا تحقیقات درباره دارایی ها اس��تفاده کنند .کش��ورها باید اطمینان دهند که در
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صورت لزوم ،تحقیقات مش��ترک با همکاری مراجع ذيصالح س��ایر کش��ورها
انجام می شود.
توصیه شماره  :31اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذيصالح هنگام انجام تحقيقات درباره پولش��ويي ،جرايم منش��أ مربوط و
تأمین مالی تروریس��م بايد بتوانند به تمامی اس��ناد و اطالعات مورد نیاز برای
انجام آن تحقيقات ،رسيدگي هاي قضايي و اقدامات مرتبط ،دسترسی پیدا کنند.
اين دسترسی بايد شامل اختيار توسل به اقدامات قهری براي تهيه سوابق موجود
نزد موسس��ات مالي ،مش��اغل وحرفه های غیر مالی و س��اير اشخاص ،بازرسي
اشخاص و اماکن ،دریافت اظهارات شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارک باشد.
کش��ورها باید اطمینان دهند مراج��ع ذيصالح که تحقیقات قضایی را انجام
می دهند ،قادر به اس��تفاده گستره وس��یعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات
درباره پولشویی ،جرایم منش��أ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند .این فنون
عبارتند از :عملیات مخفیانه ،ش��نود مکاتبات و وارس��ی مکاتبات ،دسترسی به
سیس��تم های رایانه ای و ارائه محصوالت به صورت کنترل ش��ده .افزون بر این،
کش��ورها باید سازِکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه
ش��وند که آیا حس��اب های بانکی ،متعلق به اش��خاص حقیقی بوده و یا کنترل
آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اش��خاص حقوقی تعلق داش��ته و یا توس��ط
آن ها کنترل می ش��وند .همچنین ،کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند
ت��ا اطمینان دهند مراجع ذی صالح فراین��دی دارند که دارایی ها را بدون اطالع
قبلی صاحب دارایی ،شناسایی می کنند .مراجع ذيصالح به هنگام انجام تحقيقات
درباره پولش��ويي ،جرايم منشأ مربوط و تامین مالی تروریس م باید بتوانند تمامی
اطالعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطالعات مالی قرار دارد ،از آن بخواهند.
توصیه شماره  :32حمل کنندگان پول نقد
کشورها بايد تدابير مناسبي را براي کشف انتقاالت فيزيکي برونمرزي پول و اسناد
قابل معامله بينام از جمله از طریق اظهارنامه و يا سیستمهای افشا اتخاذ کنند.
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کشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصالح براي توقيف و يا ایجاد
محدودیت در مورد پول و اس��ناد قابل معامله بي نامي که مشکوک به ارتباط با
تامين مالي تروريسم ،پولشويي و یا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستی اظهار
شده يا افشأ شده اند ،از اختيارات قانوني الزم برخوردار هستند.
کش��ورها باي��د اطمينان حاص��ل كنند که ب��راي برخورد با اش��خاصي که
اظهارنامه ه��ا یا افش��اگری های خالف واقع ارائه مي دهن��د مجازات هاي موثر،
متناس��ب و بازدارن��ده ای وج��ود دارد .همچنین در مواردي که پول و يا اس��ناد
قابل معامله بي نام با تأمين مالي تروريس��م ،پولش��ويي یا جرایم منشأ در ارتباط
هس��تند،کش��ورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه
شماره  ،4مصادره اين پول ها یا اسناد را امکان پذير سازند.
الزامات کلی
توصیه شماره  :33آمار
کش��ورها بايد آمارهاي جامعي در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر
بخش��ی نظام های مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م خود تهیه کنند.
اين آمارها بايد دربردارنده گزارش��ات معامالت مش��کوک 1دريافتی و منتشره،
تحقيقات انجام شده درباره پولشويي و تامين مالي تروريسم ،پيگرد هاي قضايي
به عمل آمده و محکوميت های اعمال ش��ده ،اموال مس��دود شده،توقيف شده و
مص��ادره ش��ده و نیز معاضدت هاي قضايي دوجانبه يا س��اير درخواس��ت هاي
بين المللي برای همکاری باشند.
توصیه شماره  :34راهنمایی و بازخورد
مقامات ذيصالح ،ناظران و نهادهای مقررات گذار 2بايد رهنمودهايي را تدوین و
مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله ،موسسات مالي و مشاغل و حرفه های
غير مالي معین را در اجراي تدابیر ملی مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
1. Suspicious Transaction Report (STR).
2. Self-Regulatory Bodies (SRBs).
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و به طور اخص ،در کشف و گزارش معامالت مشکوکیاری کنند.
مجازاتها
توصیه شماره  :35مجازات ها
کشورها بايد اطمينان يابند که در قوانین آن ها ،گستره ای از مجازات هاي موثر،
متناس��ب و بازدارن��ده ــ اعم از کيف��ري ،مدني و يا اداري ــ ب��راي برخورد با
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول توصيه  6و نیز توصیه های  8الی  23که در
اجرای الزامات ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم قصور می ورزند ،پیش بینی
شده است.

چ .همکاریهای بینالمللی

توصیه شماره  :36اسناد بین المللی
کش��ورها بايد براي پیوس��تن به کنوانس��يون وين ( ،)1988کنوانس��يون پالرمو
( ،)2000کنوانسيون سازمان ملل متحد علیه فساد ( )2003و کنوانسیون مبارزه
ب��ا تامین مالی تروریس��م ( )1999و اجراي کامل آن ه��ا ،اقدامات فوري انجام
دهند .همچنين حس��ب مورد ،کشورها ترغيب مي ش��وند ،ساير کنوانسيون  هاي
بين المللي مرتبط مانند کنوانسيون شوراي اروپا درباره جرایم سایبری (،)2001
کنوانس��يون کشورهای امريکايي عليه تروريس��م( )2002و کنوانسیون شورای
اروپا علیه پولش��ویی ،تجسس ،توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم و تامین
مالی تروریسم ( )2005را تصويب و اجرا کنند.
توصیه شماره  :37معاضدت قضایی
کشورها بايد به سرعت ،به صورت سازنده و موثر ،در ارتباط با انجام تحقيقات،
پیگرد قضایی و دادرس��ی در خصوص پولش��ویی ،جرایم منشأ مرتبط و تامین
مالی تروریس��م ،گس��ترده ترين س��طح ممکن از معاضدت قضايي را اجرا کنند.
کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار
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بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات ،ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب
برای افزایش همکاری ها باشند .به ویژه ،کشورها باید:
الف .معاضدت قضايي را ممنوع نکرده و يا شروط محدود کننده غیر منطقی
یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.
ب.اطمينان يابند که از فرآیندهای ش��فاف و موثری براي اولویت بندی و
اجراي به موقع درخواس��ت هاي معاضدت قضايي برخوردار هس��تند .کشورها
باید از یک نهاد یا س��ازِکار رس��می دیگر به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای
موثر درخواس��ت های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند .به منظور پایش
پیش��رفت امور در خصوص درخواست های واصله ،کش��ورها باید یک سیستم
مدیریتی ایجاد کنند.
پ .از اجراي درخواست معاضدت قضايي به صرف اين که جرم مورد نظر،
در بردارنده مسائل مالي نیز است،امتناع نکنند.
ت .از اج��راي درخواس��ت معاضدت قضايي ،بر اس��اس این دليل که طبق
قانون ،موسسات مالي ملزم به رعایت اصول رازداري یا محرمانه بودن اطالعات
هستند ،امتنناع نکنند.
ث .محرمان��ه بودن درخواس��ت های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و
اطالعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند
تا سالمت روند تحقیقات یا استعالم های به عمل آمده ،حفظ شود .چنانچه کشور
طرف درخواس��ت ،قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد ،باید به
فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند.
در صورت��ی که معاض��دت قضایی در بردارن��ده اقدامات قهرآمیز نباش��د،
کش��ورها باید صرفنظر از فقدان ش��رط مجرمیت دوگان��ه ،معاضدت قضایی را
انجام دهند .کشورها باید اقداماتی را که انجام آن ها برای ارائه گستره وسیعی از
معاضدت قضایی ضروری است ،به اجرا درآورند.
در مواردی که مجرمیت دوگانه ،ش��رط معاضدت قضایی است ،اگر هر دو
کش��ور طرف معاض��دت قضایی ،عمل مرتبط با جرم م��ورد نظر را جرم انگاری
کرده باش��ند ،شرط مذکور تحقق یافته تلقی می شود و این موضوع که آیا هر دو
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کشور جرم مورد نظر را در دسته مشابهی از جرایم قرار داده اند یا اینکه از عنوان
واحدی برای جرم مورد نظر استفاده کرده اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمی گیرد.
کش��ورها بای��د اطمینان دهن��د از میان اختیارات و ش��یوه های مذکور در
توصیه ش��ماره  31و س��ایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذيصالح از آن ها
برخوردارند ،اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا بر اساس آن بتوانند
به درخواست های معاضدت قضایی و ــ در صورت مطابقت با قوانین داخلی ــ 
به درخواس��ت های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی
خود ،پاسخ دهند:
ال��ف .اختی��ارت و روش هایی که به تهیه ،جس��تجو و ضبط اطالعات،
مس��تندات و یا قرائن (از جمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و
نیز به ثبت اظهارات شهود مربوط می شود؛ و
ب .گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.
به منظ��ور اجتناب از تعارض صالحيت ها برای رس��یدگی به جرایم -در
مواردي که متهمان در بيش از يک کشور تحت پيگرد قرار دارند  -و براي اجراي
عدالت ،بايد س��ازِکارهايي براي تعيين مناس��ب ترین حوزه رسيدگي قضایی ،در
نظر گرفته شوند.
کش��ورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی ،باید حداکثر تالش
خود را انجام دهند تا اطالعات حقوقی و ش��رح ماوقع مربوط را به طور کامل
به کش��ورهای درخواست کننده ارائه کنند .این امر سبب می شود کشورها بتوانند
درخواس��ت های دریافتی را ـ��ـ به ویژه در مواقع اضطراری ـ��ـ به موقع و به
ط��ور موثر پاس��خ بدهند .همچنین ،کش��ورها باید در خواس��ت های خود را با
اس��تفاده از س��ریع ترین ابزارهای ارتباطی ،ارسال کنند .کش��ورها باید پیش از
ارسال درخواست خود ،نسبت به الزامات و تشریفات قانونی الزم برای دریافت
معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.
مراجع مس��ئول معاضدت ه��ای قضایی باید از منابع مالی ،انس��انی و فنی
کافی برخوردار باشند .کشورها باید فرآیندهایی را تدوین کنند تا از طریق آن ها
مطمئن شوند کارکنان این گونه مراجع از باالترین سطوح استانداردهای حرفه ای
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از جمله اس��تانداردهای مربوط به رازداری و نیز از سالمت اخالقی و تخصص
متناسب ،برخوردار باشند.
توصیه شماره  :38معاضدت قضایی :توقیف و مصادره
کش��ورها باید اطمین��ان دهند که از توانایی الزم برای اقدام فوری در پاس��خ به
درخواست های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی ،مسدود
کردن ،توقیف و مصادره اموال تطهیر ش��ده از طریق پولشویی ،عواید حاصل از
پولشویی ،جرایم منشأ و تأمین مالی تروریسم ،امکانات مورد استفاده یا به قصد
اس��تفاده برای ارتکاب این گونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار
هس��تند .این توانایی باید قدرت پاس��خگویی به درخواست های به عمل آمده بر
مبنای مصادره بدون محکومیت کیفری و اقدامات موقت مرتبط را ش��امل شود،
مگر آنکه این امر با اصول بنیادین قوانین داخلی آنها در تضاد باش��د .همچنین،
کش��ورها باید از سازِکارهای موثری برای اداره اینگونه اموال ،امکانات یا اموال
دارای ماهیت مشابه و نیز از ترتیبات الزم برای هماهنگ کردن آیین های مربوط
به توقیف و مصادره برخوردار باش��ند به گونه ای که موضوع تس��هیم دارایی های
مصادره ای را نیز شامل شوند.
توصیه شماره  :39استرداد
کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیر موجهی اجابت کنند.
همچنین کش��ورها باید تمامی اقدامات ممک��ن را به عمل آورند تا اطمینان یابند
بهش��ت امنی برای افراد متهم به تأمین مالی تروریس��م ،اقدامات تروریس��تی یا
سازمان های تروریستی نیستند .به طور اخص ،کشورها باید:
ال��ف .اطمینان يابند ک��ه در قوانین کشورش��ان ،پولش��ویی و تأمین مالی
تروریسم از جرایم قابل استراداد به شمار می آیند؛
ب .اطمینان یایند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت
لزوم بر اساس اولویت بندی ،از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
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پ .برای اجرای درخواس��ت استرداد ،ش��روط محدود کننده غیر معقول یا
غیر موجه اعمال نمی کنند؛
ت .اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.
هر کش��وری بايد تبعه خود را یا مسترد کند و يا اگر صرف ًا به دليل مسئله
تابعيت چنین نکند ،آن کش��ور بايد بنا به درخواس��ت کشور خواهان استرداد،
پرون��ده م��ورد نظر را بدون تأخي��ر غير موجه و به قصد رس��یدگی قضایی به
جرايم مطروحه در درخواس��ت استرداد ،به مقامات ذيصالح خود ارجاع دهد.
مقام��ات ذيصالح بايد به مانند س��اير جرايم جدي و طب��ق قوانین داخلي ،به
جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند .کشورهاي ذيربط
باي��د بويژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرس��ي و ارائ��ه ادله ،با یکدیگر
همکاري داش��ته باشند تا از موثر بودن این گونه رسیدگی های قضایی ،اطمينان
حاصل كنند.
در مواردی که اس��ترداد ،مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه 1باشد ،الزم
است برای احراز الزام مذکور ،این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور
(طرفین اس��ترداد) جرم مورد نظر را در یک دس��ته از جرایم و یا تحت عناوین
یکسان طبقه بندی می کنند ،به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور
را جرم تلقی کنند.
کش��ورها باید مطابق با اص��ول بنیادین قوانین داخلی خود ،س��ازِکارهای
س��اده ای برای استرداد داشته باش��ند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواست های
بازداش��ت موقت به طور مس��تقیم برای مقامات ذيصالح ارس��ال گردد ،استرداد
اش��خاص صرف ًا بر اس��اس دس��تور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا س��ازِکار
ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در
نظر داش��ته باشد .منابع مالی ،انس��انی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول
استرداد قرار داده ش��ود .کشورها باید فرآیند هایی داشته باشند تا اطمینان یابند
کارکن��ان چنین مراجعی از س��طح باالیی از اس��تاندارد های تخصصی از جمله
1. Dual Criminality
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اس��تانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه باالیی از
سالمت اخالقی و مهارت های مناسب هستند.
توصیه شماره  :40سایر اشکال همکاری بین المللی
کش��ورها بايد اطمينان دهند که مقامات ذيصالح آن ها می توانند به س��رعت ،به
صورت س��ازنده و به نحوی موثر ،گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در
زمينه مبارزه با پولش��ویی ،جرایم منش��أ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل
آورن��د .کش��ورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواس��ت س��ایر
کش��ورها ،همکاری های بین المللی داش��ته و از یک مبن��ای قانونی برای چنین
همکاری هایی برخوردار باشند .کشورها باید مراجع ذيصالح خود را مجاز كنند
از موثر ترین ابزارها برای همکاری اس��تفاده کنند .چنانچه ،یک مرجع ذيصالح
به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته
باش��د ،این توافق��ات و ترتیبات ،باید به موقع و با بیش��ترین تع��داد از همتایان
خارجی ،مذاکره شده و به امضا برسند.
مراجع ذيصالح باید از مجاری و س��ازِکارهای شفاف برای انتقال و اجابت
موثر درخواس��ت اطالعات یا س��ایر کمک ها اس��تفاده کنند .این مراجع باید از
فرایند های ش��فاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها
و نیز برای حفاظت از اطالعات دریافتی برخوردار باشند.

