بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الورقة:
مل يكن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حتى عام  ، 2002قانون احتادي أو حملي جيرَّم عمليات
غسل األموال كجرمية مستقلة قائمة بذاتها ،هلا منوذجها ومفرتضها القانوني اخلاص بها ،رغم أن
مصطلح (( غسل األموال)) كان معروفاً ومتداوالً بني رجال األمن والقضاء ،ورجال املال واألعمال
واالقتصاد .وكانت األموال الناجتة عن عمليات االجتار يف املخدرات أو األسلحة أو الدعارة أو
القرصنة ،غالبا ما تفلت من املساءلة القانونية لغياب تنظيم قانوني حمكم ملكافحة هذا النوع من
عمليات االجتار وعائداتها .وحتى يف احلاالت اليت يتم فيها ضبط أموال ناجتة عن جرائم االجتار يف
املخدرات أو األسلحة أو الرقيق األبيض أو السيارات الفاخرة املسروقة أو االجتار يف األعضاء البشرية،
فإن معاقبة املتهمني فيها كانت تتم عرب النصوص اجملرَّمه لتلك األفعال سواء الواردة يف القانون
اجلزائي العام أو يف القوانني اجلزائية اخلاصة.
ويف ظل تنامي وتزايد خطر اجلرائم العابرة مبا فيها جرائم غسل األموال ،وازدياد سطوة اإلجرام
املنظم ،وسعى اجملتمع الدولي الدؤوب إىل مكافحة وحماربة هذا النوع املستحدث من اجلرائم ،تنادت
الدول إىل إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية واجلماعية ملكافحة جرائم غسل األموال واليت ألقت
على عاتقها التزاماً إجيابيا بإصدار تشريعات وطنية ملواجهة هذه الظاهرة اإلجرامية وذلك بتجريم
كافة صور وعمليات غسل األموال .
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،أصدرت احلكومة االحتادية القانون االحتادي رقم ( )4لسنة
 2002يف شأن بتجريم غسل األموال .ويتألف هذا القانون من مخسٍ وعشرين مادة ،تتوزع على مخسة
فصول تتصدرها مادة تعريفية ( املادة األوىل) تتضمن تعاريف حمددة ملعاني بعض األلفاظ
واملصطلحات الواردة يف القانون .فيما عَّرف الفصل األول جرمية غسل األموال ومتى يُعد الشخص
مرتكبا هلذه اجلرمية ،وبيان اجلرائم اليت تعترب األموال املتحصلة عنها غسالً لألموال  .وتناول
الفصل الثاني من القانون بيان التزامات واختصاصات اجلهات احلكومية املختصة مبكافحة جرائم
غسل األموال مبا فيها املصرف املركزي واللجنة الوطنية ملواجهة غسل األموال .وتضمن الفصل
الثالث العقوبات املقررة على األفعال الواقعة باملخالفة حلكام القانون .أما الفصل الرابع منه فقد
نظم التعاون الدولي فيما يتعلق بتعقب وجتميد وحجز األموال أو املتحصالت أو الوسائط الناجتة
عن جرمية غسل األموال  ،أو املستخدمة فيها .وجاء الفصل اخلامس واألخري بأحكام ختامية تتعلق
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بصالحية جملس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية ألحكام القانون ،ونشر القانون يف اجلريدة
الرمسية ،وإلغاء كل حكم خيالف أو يعارض أحكام هذا القانون .
وكانت اللجنة الفنية املكلفة بوضع مسودة القانون قد شهدت انقساماً يف الرأي حول حول
اجلهة القضائية املختصة بنظر جرائم غسل األموال  .فذهب رأي إىل أن جرائم غسل األموال هي من
ضمن اجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،وهي متس االقتصاد الوطين ،ومن ثم فإن
اختصاص نظرها ينعقد للقضاء االحتادي وحتديداً للمحكمة االحتادية العليا باعتبارها من
اجلرائم املاسة بأمن الدولة ومصاحلها.
بينما ذهب رأي ثان إىل ان جرائم غسل األموال وإن كانت من اجلرائم املالية اخلطرية ،إال أنها ال
خترج عن أن تكون من اجلرائم الواقعة على املال  ،أي أنها من اجلرائم العادية .ومن ثم فإن
اختصاص نظرها يكون موزعاً بني القضائني االحتادي واحمللي حبسب معايري االختصاص الوالئي
بينهما.
وقد أخذ القانون بالرأي الثاني ،والذي مبوجبه أصبح دور احملكمة االحتادية العليا حمدداً يف بسط
الرقابة القانونية على صحة األحكام القضائية الصادرة يف جرائم غسل األموال ورقابة املشروعية
على القرارات اإلدارية الصادرة اعماالً لنصوص القانون ،وذلك على النحو الذي سريد يف املبحثني
التاليني - :
املبحث األول :دور احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على التحقيق يف جرائم غســل األموال.
املبحث الثاني :دور احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على احملاكمة يف جرائم غسل األمـوال.
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املبحث األول
دور احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على التحقيق يف جرائم غســل األموال.
أ  -الرقابة على أعمال التحري ومجع االستدالل:
األصل أن أعمال التحري ومجع االستدالل عن اجلرائم تقوم بها اجلهات األمنية
وخاصة الشرطة باعتبار أن جل منتسبيها من مأموري الضبط القضائي .إال أن للمشرع أن
خيرج على هذا األصل ومينح جلهات أخرى سلطة القيام بأعمال التحري ومجع االستدالل
ويعطى ألفرادها صفة مأمور الضبط القضائي اخلاص .ومن اجلرائم اليت خرج فيها املشرع
اإلماراتي على هذا األصل ،جرائم غسل األموال  ،إذ عهد قانون جتريم غسل األموال
االحتادي إىل وحدة إدارية خاصة تابعة للمصرف املركزي اختصاص التحري ومجع
االستدالل عن جرائم غسل األموال ،وهلا يف هذا الصدد تلقي تقارير املعامالت املشبوهة من
كافة املنشآت املالية والتجارية واالقتصادية ،ودراسة احلاالت املبلغة إليها وإبالغ النيابة
العامة بها الختاذ اإلجراءات الالزمة .كما هلا أن تتبادل مع الوحدات املشابهة هلا يف الدول
األخرى معلومات تقارير احلاالت ا ملشبوهة عمالً باالتفاقيات اليت تكون الدولة طرف فيها أو
بشرط املعاملة باملثل .وللوحدة املذكورة ان تأمر بتجميد األموال اليت تشتبه بها لدى
املنشآت املالية ملدة ال تزيد على  7أيام  .وختتص الوحدة أيضاً بإبالغ النيابة العامة مبا
أسفرت عنه التحريات من وجود دالئل على ارتكاب جرمية من جرائم غسل األموال .
ومتارس احملكمة االحتادية العليا دوراً رقابياً غري مباشر على عمل هذه الوحدة ،وذلك عرب
الطعن على أحكام احملاكم متى كان احلكم أقام قضاءه على عمل من أعمال التحري الذي قامت
به الوحدة وثبت بطالنه أو عدم صحته.
وقد تأخذ الرقابة صورة الطعن على األحكام الصادرة يف دعاوي إلغاء القرار اإلداري املرفوعة
ضد القرارات اإلدارية اليت تصدرها الوحدة.
ب  -الرقابة على أعمال التحقيق:
بعد ان تنتهي الوحدة املختصة مبكافحة غسل األموال من القيام بالتحريات ومجع
االستدالالت ،وتكون قد وصلت إىل وجود دالئل على ارتكاب جرمية من جرائم غسل األموال ،حتيل
كل ما لديها من أوراق ومستندات إىل النيابة العامة اليت هلا وحدها حق إجراء التحقيق وتوجيه
االتهام وفقاً للقواعد الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية .وإجراءات التحقيق اليت تقوم بها النيابة
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العامة بصدد جرائم غسل األموال هي ذاتها اليت تقوم بها عند حتقيقها يف اجلرائم العادية .فلها ان
تأمر بالتفتيش وضبط األشياء املتعلقة باجلرمية ،مثل ضبط وتفتيش نظم املعلومات وأجهزة
الكمبيوتر ،كما هلا مساع الشهود واستجواب املتهمني ومعاينة األماكن ،واألمر بالقبض على
املتهمني وحبسهم احتياطياً .وقد أعطى قانون غسل األموال للنائب العام سلطة األمر بالتحفظ
على األموال أو املتحصالت أو الوسائط املشتبه بها اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف ارتكاب يف
أية جرمية من جرائم غسل األموال.
وكما يف الرقابة على أعمال التحري ومجع االستدالل  ،فان رقابة احملكمة االحتادية العليا على
أعمال التحقيق االبتدائي ،هي كذلك رقابة غري مباشرة تتمثل يف نظر طعون النقض املرفوعة
عن األحكام الصادرة من احملاكم يف جرائم غسل األموال متى كان مبنى الطعن النعي على احلكم
األخذ بإجراء من إجراءات التحقيق شابه عيب مبطل لصحته  ،أو اعرتاه نقص جوهري يف إجراء
من إجراءات التحقيق أو أي سبب آخر .
كما جيوز لكل من له صفة أو مصلحة أن يستأنف األوامر والقرارات الصادرة يف مرحلة التحقيق
سواء من القاضي أو من النيابة العامة  .واحلكم الصادر يف االستئناف يكون قابالً للطعن فيه
بالنقض  ،أمام احملكمة االحتادية العليا.
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املبحث الثاني
دور احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على احملاكمة يف جرائم غسل األموال
أ -الرقابة عن طريق الطعن بالنقض:
متارس احملكمة االحتادية العليا اختصاص نظر الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة من
حماكم االستئناف .وبهذا االختصاص فهي تؤدي دوراً رقابياً على صحة تطبيق القانون وتوحيد
فهمه لدى القضاة مجيع ًا فهماً مطابقاً ملا قصده املشرع.
ويف جمال جرائم غسل األموال ،فان القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2002مل يرسم إجراءات
خاصة للطعن بالنقض يف األحكام الصادرة يف قضايا غسل األموال  ،بل ترك إجراءات الطعن عليها
للقواعد الواردة يف قانوني اإلجراءات املدنية واإلجراءات اجلزائية.
ومبوجب القانون األخري  ،فان ميعاد الطعن بالنقض يف احلكم احلضوري ثالثني يوماً من
تاريخ صدوره .وجيوز لكل من النيابة العامة واحملكوم عليه واملسؤول عن احلقوق املدنية واملدعى بها
واملؤمن لديه ،الطعن يف األحكام النهائية الصادرة من حمكمة االستئناف يف جناية أو جنحه يف
األحوال التالية- :
اذا كان احلكم املطعون فيه مبيناً على خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله.
اذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف احلكم .
اذا حكمت يف االدعاء املدني مبا جياوز طلب اخلصم.
اذا خال احلكم املطعون فيه من األسباب أو كانت غري كافية أو غامضة .
اذا صدر حكمان متناقضان يف واقعة واحدة.
وعرب آلية الطعن وطبيعة النقض اليت تقوم على أساس وضع مبادئ قانونية تسري على هديها
احملاكم األدنى ،يتحقق دور احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على جرائم غسل األموال.
ب  -الرقابة عن طريق نظر طعون عدم دستورية قانون جتريم غسل األموال أو التشريعات املتفرعة
عنه أو املرتبطة به:
وفقاً للمادة ( )2،2/99من دستور دولة االحتاد واملادة (  )2،2،4/22من قانون احملكمة االحتادية
العليا ،متارس احملكمة اختصاص حبث دستورية القوانني والتشريعات األخرى االحتادية واحمللية ،إذا
ما طعن عليها من طرف احلكومة االحتادية أو احلكومات احمللية ،أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها
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العامة اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية .كما حيق للمحاكم أن حتيل من تلقاء نفسها إىل
الدائرة الدستورية باحملكمة االحتادية العليا طلباً للبحث يف مدى دستورية قانون أو تشريع وهي
بصدد دعوى منظورة أمامها .كما حيق لكل ذي صفة ومصلحة يف دعوى قائمة أمام أية حمكمة  ،أن
يدفع بعدم دستورية أي قانون أو تشريع يف دعوى منظوره أمامها ،ويطلب من احملكمة اليت تنظر يف
دعواه أن توقف السري يف الدعوى ومتنحه اجالً لرفع طعن بعدم دستورية القانون أو التشريع املراد
تطبيقه على واقعة النزاع.
ويف جمال جرائم غسل األموال  ،فإن احملكمة االحتادية العليا متارس دوراً رقابياً على هذا النوع
امل ستحدث من اجلرائم عرب وسيلة الطعن بعدم الدستورية وذلك بإعالن دستورية أو عدم دستورية
قانون جتريم غسل األموال ،أو بعض مواده ،أو أي قانون أو تشريع آخر يكون مرتبط ًا أو متصالً به.
ولعله من تكرار القول التذكري بأن هذه الرقابة هي رقابة غري مباشرة للمحكمة على جرائم غسل
األموال.
ج  -الرقابة عن طريق دعوى تنازع االختصاص:
مبوجب دستور دولة االحتاد ،وقانون إنشاء احملكمة االحتادية العليا ،ختتص احملكمة بنظر دعاوى
تنازع االختصاص اليت قد ت ثور بني جهات القضاء االحتادي بعضها البعض ،أو بني القضاء االحتادي
والقضاء احمللي ،أو بني جهتني قضائيتني حمليتني أو أكثر  .وتنظر احملكمة هذا التنازع وفق
ضوابط وإجراءات حمددة.
ورغم أن قانون جتريم غسل األموال تشريع احتادي ،إال أن تطبيقه يتم عرب احملاكم االحتادية
واحملاكم احمللية معاً وفق قواعد االختصاص الوالئي واملكاني الناظمه للعالقة بني القضائني .إال
أن حالة التنازع بصورتيه االجيابي والسليب قد تثور أحيانا ،فتتدعي كل جهة قضائية اختصاصها
وواليتها بنظر اجلرمية ،أو تتخلى كل جهة قضائية عن نظرها لعدم واليتها عليها .األمر الذي
يتطلب تدخالً من احملكمة االحتادية العليا للفصل يف التنازع حبكم بات وملزم للكافة .وهو ما ميثل
دوراً رقابي ًا غري مباشر للمحكمة على جرائم غسل األموال.
وملخص ا لقول أن احملكمة االحتادية العليا ،ال متارس دوراً رقابياً مباشراً على جرائم غسل
األموال ،وإمنا تباشر دوراً رقابي ًا غري مباشر من خالل مراقبتها ألحكام احملاكم األدنى منها عرب آلية
الطعن بطريق النقض ،أو من خالل اختصاصها مبراقبة دستورية القوانني والتشريعات ،أو عرب نظر
دعوى تنازع االختصاص القضائي بني اجلهات القضائية يف الدولة.
انتهت الورقة
واهلل املوفق
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