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 های فاقد توجیه کارگزاران عمومی سیاست جنایی ناظر به ثروت 
 1در حقوق ایران 

حجت نجارزاده اهری ، محمدعلی مهدوی ثابت، محمدعلی اردبیلی
 

 چکیده 

  جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحدیکی از مصادیق  
سال  ) مصوب  کنوانسیون   2003مریدا(  سایر  بینو  توسط  المللهای  توجیه  فاقد  ثروت  داشتن  ی، 

شود که با درآمد می  کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطالق
کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم  ۀ  شدناختهقانونی و ش

فساد آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عمومًا دشوار بوده و در اغلب موارد،  مربوط به فساد مالی و جمع
چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان   بینیپیششود. در حقیقت  نمی  کشف

کارگزار عمومی  ۀ  بر عهدها  از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی
اموالمی  قرار نوع  این  به  نسبت  جنایی  سیاست  به  پرداختن  نوشتار  این  هدف  تا  می   گیرد.  باشد 

چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا  ۀ ران دارندمشخص شود اساسًا در حقوق ای
قانونی برای پیگیری و تحت   مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان 

 
و  .  1 درآمدها  به  کیفری  »واکنش  عنوان  تحت  مسئول  نویسندۀ  تخصصی  دکتری  دورۀ  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این 

اموجه کارگزاران عمومی در حقوق ایران و اسناد بین المللی« با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی اردبیلی و های نثروت 
مشاورۀ خانم دکتر نسرین مهرا و آقای دکتر محمدعلی مهدوی ثابت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  
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از    تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در البالی بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی 
تحلیلی   –توصیفی  صورت  به  روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آنکشورها نیز اشاره شده است.  

بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقاالت استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات  
فاقد  های  توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت می  مرتبط، در حال حاضر

هایی که در بادی امر، نامتناسب  ی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت توجیه کارگزاران عموم
قانون اساسی و قانون مربوط به    49رسند عماًل مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل  می  به نظر 

توان نمی  کالهبرداری  و  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس   2  ۀاجرای اصل مزبور و ماد
. ص استفاده کرد در این خصو

 فساد، کارگزار عمومی، ثروت فاقد توجیه، واکنش کیفری: واژگان کلیدی

 مقدمه
ب  دست آوردن مال و ثروت طبیعت نوع بشر است؛ حتی گفته شده است که مال از ه تالش برای 

»میل« به معنای گرایش و بازگشت به چیزی به سبب دوست داشتن است؛ شاید از این نظر در   ۀ ریش 
»مول« نزدیک باشد؛ زیرا انسان به اموال گرایش و میل دارد و به سبب دوستی   ۀ به مال از ریشاشتقاق  

می   سوی به بسیار   باز  و  تا  آن کشیده شده  برآورده سازد   گونه این گردد  را  خانی، کرم )  نیازهای خویش 
منطبق با  تواند هماهنگ و نمی  اندوزی از هر راه و روشیپر واضح است که داراشدن و ثروت  . ( 1397

دارد می   قانون اساسی بیانۀ  در مقدم   گذارقانون هنجارهای اجتماعی، دینی و اخالقی باشد. به طوری که  
در جریان رشد و تکامل انسان است ها  اقتصادی نظام جمهوری اسالمی، رفع نیاز انسان ۀ  که در اندیش 

اساسی در   گذار قانون   که موضوعیت دارد و تحصیل ثروت و سود به هر طریق ممکن مطلوب نیست. 
نامطلوب اقتصادی که موجب فساد و تباهی و هدر رفتن استعدادهاست در های  گیری مقابله با جهت 

به   متعددی  فعالیت درخصوص    اساسی های  چهارچوب   بینی پیش اصول  اقتصادی های  ساماندهی 
اسی اشاره کرد که قانون اس   49توان به اصل  می   اسالمی پرداخته است. از آن جمله   ۀ شهروندان جامع

 :1397کشتگر،  )  در آن کسب ثروت و تحصیل منفعت مالی از برخی طرق، مورد نهی قرار گرفته است 
مالی است که اصواًل  ـ ان، تحصیل اموال از طریق فساد اداری گذار قانون یکی از مسائل مورد نهی  . ( 6

تعریف و تبیین آن مطالب فراوانی گفته شده است. برخی درخصوص  ناظر بر کارگزاران عمومی بوده و 
طبقه  به  سپس  و  ذکر  اداری  فساد  از  مختلف  تعریف  پانزده  نویسندگان  موجود  از  تعاریف  بندی 

اند که در آن ( برخی دیگر نیز فساد را به یک معامله تشیبه نموده 13 : 1391ذاکر صالحی،  )   اند. پرداخته 
شود به عبارت دیگر در این معامله، کارگزار عمومی، می   شخصی مبادله معامله، اقتدار عمومی با نفع  

میرسعیدی )   کند. می   منافع و اقتدار عمومی را در ازای تحصیل منافع فردی یا خانوادگی خویش واگذار 
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منافع   ۀ( وجه مشترک کلی 62  : 1391و نجارزاده اهری،   فدا نمودن  قوانین و  تغییر  یا  تعاریف، نقض 
 دن به نفع فردی، گروهی یا خانوادگی است.عمومی برای رسی 

ه ک   ی فعل  ک ا تریقانون ارتقاء سالمت نظام اداری، هرگونه فعل   1 ۀ ایران وفق مادۀ در حقوق موضوع 
با هدف  ک   ی ا سازمان ی   ی ، جمع یفرد صورت  ی به ا حقوق ی  ی ق ی توسط هر شخص حق  سب ک ه عمدًا و 

 یشور ک ن و مقررات  ی ، با نقض قوان ی گری ا د یود  خ   ی م برا ی رمستق ی ا غیم  ی از مستق ی ا امت ی هرگونه منفعت  
از مردم   ی ا جمع یو    ی ت عموم ی ا سالمت و امن یرا به اموال، منافع، منابع    ی ان ی ا ضرر و ز ی رد  ی انجام پذ 
انات ک ، ام ی اس ی ، س یت ادار ی ا موقع ی، سوءاستفاده از مقام  ی ر رشاء، ارتشاء، اختالس، تبان ی د نظ ی وارد نما 

در ی  اطالعات،  پرداخت ی ا  و  عموم   ی رقانون ی غ   ی هاافت  منابع  ا   ی از  از  انحراف  سمت ی و  به  منابع  ن 
 ، فساد تلقی شده است. ی و مال   ی ا اختفاء اسناد و سوابق ادار یب  ی ، جعل، تخر ی رقانون ی غ های  ص ی تخص 

آن،   آثار  و  دالیل  مالی،  اهمیت،    دلیلبهفساد  و  که    ازجملهشیوع    نحوی بهموضوعاتی هستند 
در   و  برنامههای  قالبفزاینده  در  سیاستها  گوناگون  کار  دستور  سیاستو  مدارن،  گذاران، 

گیرد. به  می  ی قرارالمللبینها در سطوح ملی و  ان، مجریان قانون و سایر ارکان حکومتگذارقانون
پدید اگر  دیگر،  صرف ۀ  عبارت  را،  بیمارفساد  ویروسی  آن،  نوع  از  تمامی ینظر  نماییم،  تلقی  زا 

بیش به آن مبتال و در تالش برای و.. کم.، مالی، قضایی ویمختلف ادارهای  در حوزه دنیا،    یکشورها
است    ی اعارضه  ی(. به عبارت دیگر فساد مال140  :1392محسنی،  )  یابی و مبارزه با آن هستند. ریشه

  یدگاه تجربیآن از د  یابی ها و رد به داده  یو دسترس  یده، گردآوریچیپ  ی دگاه نظریآن از د  یه الگوسازک
ت یو حساس  ی، دشواریدگیچیپرغم  بهز است.  یبرانگتیحساس  یاسیدگاه سی دشوار و مبارزه با آن از د

دو  یکیافته در یانجام  المللیبینو اقدامات  یها، شواهد تجربن عارضه، پژوهشیافتن با ایار کسرو
ز یاخ  ۀده حدود  تا  افزا   یادی ر،  درجی به  مفهوم، علتعنا  ییوضوح شناسا   ۀ ش    یریگلک ها، ش صر 
 ده است.  یانجام یفساد مال یابی رد  یهاها و برنامهاستیس

  ۀ مانند عناوینی که در ماد  .انداز قبل وجود داشتهها  آن   فساد مالی مصادیق متعددی دارد که بیشتر
ی  المللنهای بیقانون فوق ااالشاره، ذکر شده است. مصادیق نوینی از فساد نیز در پرتو کنوانسیون  1

شده غیرحقمطرح  من  داراشدن  و  خصوصی  بخش  در  اختالس  قبیل  از  فاقد )  1اند  ثروت  داشتن 
توسط کارگزاران عمومی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان    3که داشتن ثروت فاقد توجیه   2توجیه( 

 
1. Illicit enrichment 

 اند.عبارت داراشدن من غیر حق و داشتن ثروت فاقد توجیه در این مقاله، مترادف به کار رفته. 2
3. Unexplained Wealth 
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مورد توجه واقع شده است. بر این اساس اگر کارگزار مزبور در   2ی المللبینو سایر اسناد  1ملل متحد
قانونی و شناخته شده با درآمد  آورد که  به دست  ثروتی  اش  دوران خدمت و تصدی خویش چنان 

متناسب نباشد و این عدم تناسب، فاقد هرگونه توجیه و توضیح منطقی باشد در این صورت حکم  
 اشی از ارتکاب فساد بوده است. شود که این ثروت و دارایی ن می  داده

شخیص مصلحت  ع تصویب مجما تب  20/07/1387اریخ  اسالمی ایـران در ت  یدولت جمهور
  9  ۀنظام به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده است. از آنجایی که مطابق ماد

سیده باشند در حکم  اسالمی ر  یدنی مفاد معاهدات خارجی که به تصویب مجلس شورا قانون م
پیک ق از  بخشی  ملی  مقررات  و  قوانین  همچون  و  هستند  داخلی  داخلحق  ۀرانون  مح وق    سوب ی 

هممی  از  باید  منطقًا  و  و    ۀشوند  اعتبارات  و  بمق  یا هاجراضمانتالزمات  داخلی  ق  یرا رر  وانین 
قانونی، قضایی  های  ر زمینهی، تعهدات و الزاماتی را دالمللبین  ۀبرخوردار باشند، تصویب یک معاهد

ی داراشدن من غیرحق  انگارجرم کند. البته ذکر این نکته الزم است که  می  دولت ایجاد   ی و اجرایی برا 
 از موارد اختیاری و نه الزامِی کنوانسیون مبارزه با فساد است. 

که    شودمی  فاقد توجیه و مفهوم آن چندین پرسش مطرح های  ی ثروت انگارۀ جرم در مورد فلسف
اصواًل ثروت فاقد توجیه چیست؟ عناصر  ازجمله اینکه  داده خواهد شد.  ها  آن   در مباحث آتی پاسخ

این عنوان در کنوانسیون مبارزه    بینیپیشآن کدامند و چه شرایطی باید وجود داشته باشد و هدف از  
 باشد؟ می  نسبت به آن چگونهها مشابه چه بوده است و واکنشهای با فساد یا کنوانسیون 

اندوزی فاقد توجیه کارگزاران ابتدا باید گفت که  الخصوص ثروت در مقام مبارزه با فساد و علی
ها  آن  یابند لذا امکان کشفمی  جرایم مربوط به فساد چون در یک حالت پنهانی و مخفیانه ارتکاب 

در عدم    کارگزار عمومی و شخص عادی( یک نفع واقعی)   هر دو طرف فساد  چراکهین است  یخیلی پا
  :1391سعیدی و نجارزاده اهری،  میر)  سنجند.می  کشف آن دارند و تمام جوانب را در عدم کشف بزه 

جرایم مربوط به فساد خیلی باالست. حقیقت این است    3( دقیقًا به این دلیل است که رقم سیاه 60
یا   اختالس  یا  ارتشاء  از طریق  است  یا  سوءاستفادکه کارگزار عمومی ممکن  موقعیت خویش  از  ه 

کلی از طریق فساد، اموالی را تحصیل نموده باشد و این فساد بنا به دالیل مختلف کشف نشده    طورهب

 
1. United Nation Convention Against Corruption   

 (Inter-American Convention against Corruptionکنوانسیون کشورهای آمریکایی برای مبارزه با فساد ).  2
 African Union Convention on Preventing)کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای پیشگیری و مبارزه با فساد  و   

and Combating Corruption ) 

3. Dark Number 
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های  و تعقیب جرم فساد عماًل آغاز نشود فلذا نویسندگان کنوانسیون مبارزه فساد و سایر کنوانسیون 
مین امر و برای جلوگیری از بی کیفر ماندن  ان داخلی با توجه به هگذارقانونمبارزه با فساد و  ای  منطقه

فاقد توجیه کارگزاران عمومی در کنار سایر مصادیق فساد اشاره  های  مرتکبین فساد به موضوع ثروت 
 اند.داده نموده و واکنش نسبت به آن را مد نظر قرار

بزه دارا   در حقوق داخلی ایران تا زمان حاضر مطالب مرتبط با شرایط و ارکاناینکه    با توجه به
فاقد توجیه بیان نشده است و قانونی خاص نیز در این زمینه تصویب نشده است لذا های  شدن ثروت 

 در مقام بررسی و تشحیذ اذهان به حقوق برخی از کشورها اشاره شده است. 
به   مربوط  بخش نخست  نماید:  ارائه  دو بخش  قالب  در  را  دارد مطالب خویش  نگارنده قصد 

فاقد توجیه کارگزاران عمومی است تا بدوًا مشخص شود های  ررسی ارکان ثروت معرفی تفصیلی و ب
شود و سپس در بخش دوم به مبارزه و واکنش نسبت به  می  ثروت فاقد توجیه گفتهای  به چه مقوله 

 فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.های دارایی 
 فاقد توجیهای هتبیین ارکان جرم داشتن ثروت .۱

جرم داراشدن  )  ، داشتن ثروت فاقد توجیه1بر اساس تعریف ذکر شده در کنوانسیون مبارزه با فساد
ۀ  دور  .2  ، کارگزاران عمومی()  اشخاص مورد نظر  .1من غیرحق( پنج رکن کلیدی به شرح ذیل دارد:  

  . 4ها(،  دارایی   افزایش چشمگیر در)  مند شدنثروت  .3ثروت اندوزی در زمان خدمت(،  )  مندیه بهر
 فقدان توجیه برای ثروت کسب شده.  .5علم و آگاهی( و ) قصد
 کارگزاران عمومی() اشخاص مورد نظر .۱-۱

داراشدن من غیرحق، کارگزاران عمومی است و کنوانسیون مزبور به کارمندان  ۀ  کانون توجه مقول
حت تعقیب قرار گیرند اشاره  افرادی که ممکن است برای ارتکاب جرم ت عنوان بهو کارگزاران عمومی 

دولت بین  آشکار،  تمایلی  است.  ارائها  نموده  در    ۀدر  هم  عمومی،  کارگزاران  از  موسع  تعریف 
مادالمللبینمصوبات   دارد.  وجود  داخلی  مصوبات  در  و هم  برای   2  ۀی  ملل  کنوانسیون سازمان 

تعریف به شرح ذیل  را  با فساد، کارگزار عمومی  الف( همی  مبارزه  ر شخصی که دارای شغل  کند: 
از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت قضایی  ی، اجرائی، اداری یا  گذارقانون در کشور عضو اعم 

 نظر از ارشدیت وی. باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف 
 

خود،   ینظام حقوق  یو اصول اساس   یهر کشور عضو، با توجه به قانون اساسکنوانسیون مبارزه با فساد: »  20  ۀماد.  1
  ی ها   ییر دارایش چشمگی افزا  یعنی رحق  یدهد تا دارا شدن من غ  یر اقـدامات الزم را مدنظر قرار م یاسن و  یواناتخاذ ق

که به صورت    یح دهد، موقع یخود توض  یدرارتباط با درآمد قانونتواند    یرا که به صورت معقول نم  یک مقام دولتی
 «. شود یتلق یفر ید، جرم کابیاب ارتک یعمد
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برای نهاد یا مؤسسات عمومی یا   ازجملهدهد  انجام می  1ب( هر شخص دیگری که کار عمومی 
مربوط قانون   ۀکه در زمین ن گونهاکه در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و هم همان طور

 دهد. کار رفته است، خدمات عمومی ارائه می  کشور عضو به
 »مقام دولتی« در قانون کشور عضو تعریف شده باشد.  عنوانبهج( هر شخص دیگری که 

شود می   اند که شامل طیف وسیعی از افراد تعریف کارگزار عمومی را گسترش داده برخی کشورها  
کنند. برای نمونه کشور هند، می   که به منابع دولتی دسترسی دارند یا در راستای منافع عمومی عمل 

کنند، می   کند؛ اشخاصی که در جهت منافع عمومی اقدام می   کارگزاران عمومی را بدین صورت تعریف 
وان مستخدم دولت به خود بگیرند یا خیر و خواه توسط حکومت منصوب شده باشند یا خیر و خواه عن 
تعریف را مشخص ۀ  محدود  این  بوتان، کارگزاران عمومی،  نمی   خارجی  شامل   تنها نه کند. در کشور 

دیگری های  دولتی یا سازمان شود که تحت یک سازمان غیرمی   مستخدمین دولتی بلکه شامل شخصی 
ی تأکید  رسانی بوده و هستند. این رویکرد، کنند، در حال خدمت می   دولت استفاده  ۀ نابع و بودج که از م

کند که با می   امانتی( در ارتباط با کارگزاران عمومی را منعکس )   ه از موقعیِت سپرده شده سوءاستفاد بر  
 .( Muzila and others, 2012: 14)   اند دولت ثروتمند شده   ۀ هزینه و بودج 

  2بررسی ۀمندی یا دور بهره ۀدور  .2-۱
دوره بهره   ۀ دور به  اشاره  خود،  ای  مندی  ناحق  داراشدن  به  نسبت  یک شخص  آن،  طی  که  دارد 

بهره  دوره  یک  توضیح روشن  تلقی گردد.  افزایش    مندیمسئول  بین  ارتباطی  تا  منظور است  این  به 
عمومی( ایجاد کند. این تعریف یا تعیین محدوده )  چشمگیر ثروت و فعالیت شخص در بخش دولتی

ان تحقیق مأمورتواند یک هدف کاربردی در تعیین یک خط مبدأ برای  می  مندی، بهره ۀ  برای یک دور
تعیین دوئارا  در  را  اتخاذ نمودهه بهر   ۀ ره دهد. مقامات ملی سه رویکرد  با  مندی  تعریف منطبق  اند: 

محدود. تجارب آموخته  نا  ۀ شان، و یک دورمحدود بعد از ترک وظیفه   ۀ وظیفه یا کار شخص، یک دور
نشانرو  این  ازشده   مختلف  دورمی  یکردهای  که  کارگزار    ۀ دهد  فعالیِت  دوران  با  منطبق  بررسی، 

 باشد.  می  عمومی
موقتی از قانون داراشدن من    ۀ ل متحد برای مبارزه با فساد مالی، استفاداگرچه کنوانسیون سازمان مل 

توان می   داند، اما نمی   کند، به عبارت دیگر اعمال این مقررات را مقید به زمان نمی   غیرحق را توصیه 
مشمول بهره، منطبق با عملکرد   ۀ گر این موضوع است که دور استنباط کرد که رجوع به کارمند دولت بیان 

 
اند ترجمه نموده   دولتیرا    Public  ۀقانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، کلم  ۀدر ضمیم.  1

 صحیح آن »عمومی« باشد.  رسد با توجه به متن جمله، ترجمه ولی به نظر می
2. Period of interest or Period of Check 
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یی برای مبارزه آمریکاباشد. این رویکرد در اکثر قوانین ملی و کنوانسیون کشورهای  می   کارمند دولت آن  
برای  فقط  را  داراشدن من غیرحق  مقررات  نمونه کشور شیلی  برای  است.  به کار گرفته شده  فساد  با 

بنابراین بررسی اند عملی کرده است و  کارمندان دولتی که طی خدمت خود، بنا حق دارا و ثروتمند شده 
بازرسی  ثروتمند شده ها  و  دارا و  به کارمندان دولت که طی خدمت دولتِی خود،  فقط   اند محدودرا 

نیز محدودیت   . قانون مجازات شیلی(  241  ۀماد )   کند می  السالوادور  بدین های  کشور  دارد  مشابهی 
غول به کار شدن تا زمان کند که از زمان مش می   صورت که داراشدن من غیرحق تنها زمانی مصداق پیدا 

باشد  افتاده  اتفاق  دارایی  ثروت و  افزایش  با کار خود،  ارتباط  یا قطع   ,Muzila and others)   توقف 

توانند در صورتی که این افزایش دارایی مطابق می   ان تحقیق مأمور بر این اساس، بازرسان و    . (16 :2012
در طول خدمت وی ها  مبنای افزایش دارایی   عنوان به  با درآمد قانونِی کارمند نباشد زمان شروع به کار را 

تواند برای در امان ماندن از می   ضعف رویکرد مزبور این است که کارمند عمومی ۀ  در نظر بگیرند. نقط 
 تعقیب قانونی، دریافت رشوه را تا بعد از ترک خدمت خویش به تعویق اندازد. 

مندی برای هفت  مشمول بهره   ۀ نظر گرفتن دور  اند این مشکل را با دربرخی از کشورها سعی کرده
سال بعد از اتمام خدمت کارمند دولت برطرف کنند. برای مثال کشورهایی همچون آرژانتین، کلمبیا  

پاناما دور پایان خدمت کارمند دولت توسعه داده   ۀ و  تا پنج سال بعد از   اند. مشمول بهره را بین دو 
جزا   268  ۀماد  2  ۀتبصر) قوانین  مصوب  مجموعه  آرژانتین  را    (1964یی  دوره  این  کشورها  سایر 

اند یعنی هر شخصی که زمانی کارمند دولت بوده است ممکن است مشمول نامحدود نگه داشته
 . (Ivana M. Rossi and others, 2017: 16) قانون داراشدن من غیرحق بشود

 ها دارایی 1افزایش چشمگیر  .3-۱
یی برای مبارزه با آمریکاکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، کنوانسیون کشورهای  

آفریقا برای مبارزه با فساد، همگی برای شروع تعقیب کیفری، به اثبات افزایش ۀ  فساد و کنوانسیون اتحادی 
تحد برای مبارزه با فساد نویس کنوانسیون سازمان ملل م نیاز دارند. مطابق متن پیش ها  چشمگیر دارایی 

»چشمگیر« که در آن شروط خاصی حفظ گردیده است نشان از وجود اقداماتی از سوی ۀ  مالی، واژ 
منطقی مورد غیر صورت  به   مزبور   دۀشرایط و مقررات ما اینکه    چندین دولت بود و اطمینان بیشتری به

( 14  : 2006مواد مخدر سازمان ملل،    دفتر مقابله با جرم و )   داد. می   استفاده قرار نگرفته است ارائه
در تعریف این رکن وجود دارد: نخست؛ چگونه تعیین کنیم که افزایش ثروت و ای  مالحظات دوگانه 

 نظر قرار داد؟مد   باید و شواهد دیگر را  ها چشمگیر و عظیم است؟ و دوم؛ کدام دارایی ها  دارایی 

 
1. Significant Increase   
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یک امر نسبی و نه مطلق    عنوانبهمگیر« را  »چش  ۀی و مقررات داخلی واژالمللهای بینکنوانسیون 
توان با منابع قانونی کسب درآمد و با استفاده از  می  ها را کنند. برای نمونه افزایش ثروت می   تعریف

هایی که فراتر از  هایی که منطبق با قانون نیستند یا دارایینامتناسب« داراییهای کلماتی مثل »دارایی
تناسب هستند مقایسه نمود از کلمحد  تعریفی  قوانین خود،  در  اکثر کشورها  ارائه  ۀ  .  »نامتناسب« 

 شود.می و محاکم، مشخص و معینها اند و این مورد توسط دادستاننداده
به میزان    شود(می  حدی که با اغماض به آن نگریسته)  1برای نمونه در کشور هندوستان حد آستانه 

برخی از کشورها    2ایی آن کشور تعیین شده است. قض  ۀ ده درصد منابع درآمد شناخته شده در حوز
قالب  نمونه در  را  ارشادات  از  ارائهاجراضمانتهایی  این موارد،  می  های تصاعدی  در  البته  نمایند، 

   (.Muzila and others, 2012: 18) شودمی  حدود آستانه عمومًا در شرایط مطلقی تعیین
تواند مانع از  می   غیرحق در قوانین موضوعه   داراشدن من   ۀ مشخص نمودن حد آستانه برای مقول 

اندوزی ناچیز است. با این حال این مطلب مقدار ثروت  تعقیبات قانونی، مخصوصًا در جایی باشد که 
از حد آستانه فراتر رود. در آنکه    توان سطح خاصی از فساد را تحمل نمود مگر می   دهد که می   را نشان 

 ۀ وسیل تواند به می   آن کشورهایی که دادستان اختیار صالحدیدی برای تعقیب دارد، فشار افکار عمومی 
رود نادیده می   در نشان دادن سطوح آستانه در آنجایی که انتظار تعقیب ها  ارائه کردن رهنمود به دادستان 

را در تعقیب مواردی که در اوضاع و ها پذیری دادستان ف این امر، انعطاهای گرفته شود. یکی از مزیت 
آورد. در کشور پاکستان مقامات مبارزه با می   احوال استثنائی انجام و در زیر حد آستانه قرار دارند فراهم 

  عنوان به بودجه(،  )   بر زمان و منابع مالی منظور تأکید به اند. فساد، یک رویکرد جایگزین انتخاب نموده 
ناچیز که شامل میزان کمی از پول است های  کالن، پرونده های  کاری، در بررسی پرونده یک سیاست  

تواند خودش مستقیمًا نسبت به عمل کارگزار عمومی می   شود. اداره مربوطه می   مربوطه ارجاع ۀ  به ادار 
 بازرسی و تحقیق دیگری ارجاع نماید.های  رسیدگی نماید یا ممکن است پرونده را به نهاد 

و مصوبات در ارتباط  ها  ها« این است که کنوانسیوندات راجع به »افزایش چشمگیر داراییانتقا
مجرمانه رفتار  سازند)  با  که  مادی(  مفسرانمی  بزه ۀ  رکن  آرژانتین  کشور  در  نیستند.  شفاف   باشد 

اند که تعریف بزه  مجموعه قوانین جزایی، استدالل نموده  268  ۀماد  2  ۀمقررات تبصردرخصوص  
دن من غیرحق، در مطابقت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ناتوان است، امری که در اصل  داراش

ملزم شده هر رفتار ممنوع اعم از فعل و ترک فعل    گذارقانونقانون اساسی محترم شمرده شده و    18

 
1. Threshold 

2. Krishnan and Agnahatri v. State of M.P. (1977), 1 SCC 816 (www.the-

laws.com/Encyclopedia/Browse?Case?Caseeld=006791115000) 
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  را به روشنی تعریف نماید. در رابطه با قانون داراشدن من غیرحق کشور مکزیک بحث شده است که 
عدم تعریف یک عمل یا اقدام خاص بدان معناست که بزه داراشدن من غیرحق، صرف تصرف ثروت  

بنابراین به طرز روشنی    کند ومی   یک کارمند دولت و شخص مظنون به سوء رفتار را مجازاتۀ  وسیلبه
-Diaz-Aranda. 2008: 98  به نقل از  Muzila and others, 2012: 20)  مغایر با قانون اساسی است

ای  یک معیار سختگیرانه  عنوانبهقانون داراشدن من غیرحق در هنگ کنگ به دالیل مشابهی    .(100
کند می  مجازاتها  شود بلکه کارگزار عمومی را به صرف افزایش دارایی نمی   که یک جرم فساد تشکیل
 . (Wilsher, 2006: 31)  مورد نقد قرار گرفته است

شود: جرم می   نه در بزه مزبور به ناتوانی در توجیه مربوطتفسیر دیگر این است که رفتار مجرما
دهد تا یک فعل مثبت را. مطابق این نظر، کارگزار عمومی می  مزبور یک ترک فعل را مورد توجه قرار

  خویش دارد و در صورت ناتوانی، مجرم شناخته های  یک تکلیف قانونی برای توضیح منبع دارایی
اینکه    ی دیگری المللبینشود. هنجارهای  می  به  بایدچه رفتاری  درخصوص    ۀوسیلبه طرز مناسبی 

 حقوق جزا تنظیم و تنسیق گردد ساکت هستند.  
نمایند که داراشدن و مالکیت اموال و می  ی( استداللانگار)جرم   اندارطرف در نتیجه برخی از  

سؤال به)  انگیزمنافع  عمو  ۀوسیلمشکوک(  مجرمانکارگزاران  رفتار  دریافت،  آنۀ  می،  هاست. 
انگیز نیاز به مشارکت فعال کارگزار عمومی  منابع سؤالۀ  گذاری و استفاده از منافع تحصیل شدسرمایه

فعال و برای انتقال پول   بایدبانکی  های  خریداری، حفظ و استفاده شود و حساب  بایددارد. اموال  
ی و مالکیت مواد مخدر و اسلحه وجود ی جرم پولشو  مورد استفاده قرار گیرند. شباهت آشکاری با

   (.Muzila and others, 2012: 20) دارد 
 فقدان توجیه برای افزایش .۱-4

یی برای مبارزه با آمریکاسازمان ملل برای مبارزه با فساد، کنوانسیون کشورهای  های  کنوانسیون 
فقدان توجیه منطقی برای ثروتمند شدن    آفریقا همگی  ۀفساد و کنوانسیون مبارزه با جرم و فساد اتحادی

یک رکن ضروری جرم داراشدن من غیرحق به این صورت که آن عبارت از افزایش چشمگیر    عنوانبهرا  
دارایی  اوهای  در  که  عمومی  دربارنمی  کارگزار  منطقی  توضیح  قرار ها  آن  ۀ تواند  توجه  مورد  بدهد 

کارگزار عمومی است.  ۀ  قرار دادن بار اثبات به عهد  اند. ساختار اصلی این رکن به زعم بسیاری،داده 
شود که مفهوم داراشدن  می  هاست چون این مباحث مطرح این رکن یکی از بحث برانگیزترین رکن

نقض را  بیگناهی  اساسی فرض  اصل  از می  من غیرحق،  اثبات  بار  انتقال  و  تغییر  به  مربوط  و  کند 
 . (Low, Bjorklund, and Atkinson, 1998) دادستان به متهم است
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 قصد مجرمانه .۱-5
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مالی، صراحتًا اثبات عنصر روانی یا قصد را در جرم  
دانسته است.   باشد« ضروری  یافته  انجام  با قصد  درج عبارت »زمانی که  با  من غیرحق  داراشدن 

کنوانسیون فوق، قید »زمانی  درخصوص    نویس کنوانسیون مزبور، در طول مذاکراتمطابق سند پیش
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، هماهنگ با دیگر   20  ۀکه با قصد انجام یافته باشد« در ماد

ی آورده شد تا این اطمینان حاصل شود که شروط و مفاد این  انگارجرم قسمت    مواد آن در فصل سوم 
مزبور،   1کنوانسیون  28  ۀیت از اصول مقرر شده در مادعتببهمنطقی استفاده نشود.  غیرطور  بهماده  

توان عمل مجرمانه را از اوضاع و احوال می  الزم نیست شرایط ذهنی فرد متهم مشخص شود بلکه
تواند  می  مربوط به داراشدن من غیرحق این استنباطهای  عینی واقعِی پرونده استنباط نمود. در پرونده

انتقال   از  تجاری  ۀ  چشمگیر وجوه از طرف فرد یا نهادهایی که کارمند دولت هیچ رابطبرای نمونه 
یا استفادها  آن  مشروع با  از  ۀ  ندارد یا دریافت پول بسیار زیاد توسط کارمند دولت  مستمر و ارادی 

 توضیحی تحصیل شده اند، حاصل آید.صورت غیرقابلبه اموال مجلل که
فساد،   با  مبارزه  از کنوانسیون  مقررات  یک  یچهبه غیر  من المللبیناز  داراشدن  داخلی که  و  ی 

را   نمودهانگارجرم غیرحق  کنوانسیون  ی  قبیل  از  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  تحقیق  این  در  و  اند 
صورت  به  یی برای مبارزه با فساد و کنوانسیون اتحادیه آفریقایی برای مبارزه با فساد، آمریکاکشورهای  

را   قصد  ننموده  رکن  عنوانبهصریح  قلمداد  نجرم  فعل  ترک  این  هدف    عنوانبهلزومًا    بایداند. 
کیفرِی    جرایمیک عنصر فراگیر در تعریف    عنوانبهیی که قصد معمواًل  آنجا  کنندگان باشد، ازتصویب

قوانین کیفری وجود دارد و همین طور نیازی به شرح دادن آن در هر مورد و    ۀداخل در یک مجموع
یک   عنوانبهدر این رابطه شایان ذکر است که هر دو کنوانسیون اخیرالذکر، قصد را  موارد نیست.  ۀ  هم

 ۀ اند. در واقع در برخی از کشورهای مبتنی بر رویرکن کاربردی برای سایر جرایم فساد، ذکر نکرده
در   جرایمعناصر ۀ کننداز مفاد مقررات تعریف باید( این فرضیه وجود دارد که قصد ال)کامن قضایی

 2جایی که ساکت هستند استنباط گردد. 
  ۀ قصد، در زمینۀ  اند که دالیلی برای حذف نمودن ویژبا این حال، برخی مفسرین استدالل نموده 

این نادیده گرفتِن هدف دار قصد  داراشدن من غیرحق توسط کارگزاران عمومی وجود داشته است. 
تنی بر مسئولیت مطلق تبدیل نموده است که  یک جرم مب عنوانبهیک رکن جرم، بزه مزبور را  عنوانبه

 
ت الزم به عنوان عنصر جرم احراز شده یا نی، قصد  یآگاه ت به عنوان عناصر جرم: »ی، قصد و نیآگاه  :2٨  ۀماد.  1

 «. تنتاج شوداس  ینیع یواقع  تیون ممکـن اسـت از وضـعین کنوانسی براساس ا

2. Sweet v. Parsley (1970), AC 132   
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گاه از درآمد غیرطور بهتعقیب کارگزار را حتی زمانی که او  ۀ به دادستان اجاز توضیح و  قابلواقعی، ناآ
افزایش در دارایی خالص خود باشد. معمواًل مسئولیت مطلق برای جلوگیری متهم از فرار از مسئولیت 

حالی که جامعه، خواهان جلوگیری از صدمه و افزایش ارزش باشد، در  می  ادعای جهل ۀ  به وسیل
فراهم نمودن دفاع  ۀ  باشد. در مورد داراشدن من غیرحق احتمال دارد که متهم به وسیل می  ارعابی بزه

صورت  به  برای او ناشناس است و وجوه   ناآگاهی، از مسئولیت فرار نماید. برای مثال؛ جایی که فردی
 اند.اند و از حساب خارج نشدهریخته شده بانکی اوتصادفی به حساب 

 فاقد توجیه کارگزاران عمومیهای مبارزه با ثروت .2
حاکم بر روابط  های  ترین ارزشجامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی

شکنی، از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید  ها، ناچار است علیه بزهکاری و هنجارآن 
جویی تلقی  و یا خویشاوندان او خشن و کور کورانه باشد و نوعی انتقام  دیدهزیانهمانند واکنش فرد 

به شکلی سازمان باید  واکنش جامعه  خاشود.  اهداف  به  توجه  با  و  ابراز شودیافته  اردبیلی،  )  صی 
1384: 34). 

اجتماعی مانند انواع جرایم ممکن است راهبردهای متنوعی  ۀ  مبارزه و مقابله با یک پدید  ۀ در حوز
گیرد  می   حاکمیتی، اتخاذ شود این راهبردها طیف وسیعی از اقدامات را در برهای  از سوی دستگاه

نهاد گرفته تا تصویب قوانین مرتبط مردم های  ازمانکیفری و تقویت س غیرهای  ی که از پیشگیری نحوبه
کارگزاران  های  نظارت بر اموال و دارایی ۀ  مقول  .شودمی  و ایجاد نهادهای قضایی و اختصاصی را شامل

فساد مالی عمومًا    ۀ( قضی1-24  :1399نجارزاده اهری و دیگران،  )  باشدمی  عمومی یکی از این موارد 
ۀ با مقولاینکه    باشد. در این خصوص براینمی   از این قضیه مستثنا  و داراشدن من غیرحق خصوصاً 

از اقدامات ای اندوزی فاقد توجیه کارگزاران عمومی مقابله شود نیاز به اتخاذ مجموعهنامبارک ثروت 
نهاد به  توان مثاًل با تصویب یک قانون خاص یا صرفًا با تقویت نهادهای عمومی مردم نمی  است و

پیشگیرانه( با توجه به وسعت مباحث  )  ن امر همت گمارد. در این مقاله اقدامات کنشیمقابله با ای
 از نوع کیفری( پرداخته خواهد شد.) مورد نظر نبوده و صرفًا به تدابیر واکنشی

 فاقد توجیه های  ثروتبه اقدامات واکنشی قهرآمیز  .2-۱
غیرحق مختلفی را نسبت به جرم داراشدن من های  توانند مجازات ها می همانند اغلب جرایم، دولت 

و شرح ها  تحمیل نمایند لکن مجازات باید با اهداف قانون هماهنگ باشند. اهداف عمومی مجازات 
بزه موضوع بحث، چهار هدف درخصوص    در کتب حقوق جزای عمومی آمده است لکنها  آن   مبسوط 

هایی که از طریق فساد به دولت وارد شده است. ب( مجازات زیان  ۀ شود: الف( اعاد می  گسترده دنبال
داشته  دخالت  غیرحق  من  داراشدن  بزه  در  که  کارگزارانی  از نمودن  ایشان  نمودن  پیشگیری  ج(  اند. 
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یده جرم فااینکه  مندی از عواید غیرقانونی و القای این پیام از طریق تعقیب کارگزاران فاسد مبنی بر بهره 
. د( سلب صالحیت کارگزاران از طریق اخراج و مجازات مؤثر و سودی ندارد و فراهم نمودن ارعاب  

شود. می   ها، حبس و ضبط عواید حاصل از جرم ممکن حبس. این اهداف از طریق ترکیبی از جریمه 
ز قرار های مدنی و اداری نیاجرا ضمانت نهایتًا عالوه بر حبس، کارگزاران عمومی ممکن است موضوع  

انتخابی و های  انفصال( به خدمت، ممنوعیت انتخاب شدن در سمت )   گیرند که شامل خاتمه دادن 
سازی را جهت جلوگیری ها سطوحی از ناتوان اجرا ضمانت محدودیت در انتخاب نمودن است. این  

 نمایند. می   کارگزاران عمومی از ارتکاب تخلفات و جرایم بیشتر فراهم
از  اغلب کشورها بر ترکی کنند و مجازات حبس در می  های مالی و حبس تکیهاجرا ضمانتبی 

تحمیل دولتۀ  شود که کارگزار عمومی جریممی  جایی  از  برخی  نکند.  پرداخت  را  ها  تعیین شده 
اند. برخی از کشورها  غیرحق را مدنظر قرار دادهداراشدن من ۀ انباشته شده در دورهای استرداد دارایی

اند و بر ین یا رومانی مجازات حبس را برای جرم مزبور مورد پذیرش قرار ندادهشیلی، فیلیپ  ازجمله
خودشان  تأکید  اقتصادی( )  مالیهای  مجازات داخلی  قانون  در  کشورها  برخی  به    دارند.  نسبت 

را  های  داراشدن من غیرحق مجازات را ای  اند و فقط دوره ننموده   بینیپیش مالی  از مجازات حبس 
نظری ممکن    لحاظبهمصادره کیفری که  های  با این حال برخی از این کشورها رژیم  اند.مقرر نموده 

به رسمیت شناخته را  اعمال شود  متعاقب محکومیت  تمامی حوزه است  در  هایی که مجازات  اند. 
روز و حداکثر    14حداقل  ۀ  محکومیت به زندان در داخل یک محدود  ۀ اند دورحبس را مقرر نموده 

  ۀ سال قرار دارند. برای مثال دور   5تا    2تعیین حبس  ۀ  شود. اکثر کشورها در محدودمی  سال تعیین  12
باشد و محکوم  می   حبس مقرر شده در هندوستان تا هفت سال  از یک  پرداخت تواند  علیه مسئول 

اند با این حال برخی از  جریمه است. بیشتر کشورها تعیین مجازات را کاماًل در اختیار دادگاه گذاشته
نسبی را بر مبنای مقدار خالصی که ثمره و حاصل داراشدن من غیرحق است های  ها مجازاتکشور

داده  قرار  توجه  مجازات  عنوانبه  .اندمورد  پاناما  کشور  قابلمثال  دوگانههای  تحمیل ای  اعمال    را 
کند: سه تا شش سال در صورت محکومیت و پنج تا دوازده سال در صورتی که ثروت غیرقانونی می 

بستگی به شرایط  ها  جریمه  (.Muzila and others, 2012: 34)  باشد   آمریکاش از صدهزار دالر  بی
و حوزه  پرونده  آن جریمههای  هر  مواقع  برخی  در  دارد.  از  ها  قضایی  ناشی  عواید  ارزش  با  معادل 

بر میزان دو برا   همعیار تنبیهی هستند. در اکوادور، جریم  عنوانبهداراشدن من غیرحق با مبلغی بیشتر  
هزار دالر است   20هزار دالر تا    5تقریبًا  ها  داراشدن من غیرحق است در ماداگاسکار میزان جریمه

 Muzila and)  شودمی  ساله تکمیل  8تا    1دالر است که با یک دوره حبس    1000در کلمبیا تقریبًا  

others, 2012: 35 ).  بر اساس محکومیت است.    عواید ناشی از داراشدن من غیرحقۀ  ضبط و مصادر
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هایی که موضوع  نخست داراییۀ  در وهل  ؛مورد بررسی دو رویکرد اتخاذ شده استهای  در پرونده 
منطقی توجیه گردند.  طور  بهتوانند  ها نمیآن  اند یعنیضبط هستند ارتباط مستقیمی با این جرم داشته

از کل دارایی، درآمد  )  و کل دارایی استاموال به میزان تفاوت بین درآمد قانونی  ۀ  رویکرد دیگر مصادر
 شود( این رویکرد در آرژانتین اتخاذ شده است. می قانونی کارگزار کسر و بقیه ضبط

بستگی دارد. در   گذارقانون داراشدن من غیرحق به اهداف  های  تعادل متناسب بین انواع مجازات
باشد، دادن وزن   ـ  رفتار فاسد استکه زیربنای  ـ  اقتصادی  ۀ  جایی که هدف اولیه، پرداختن به انگیز

جرم، مناسب  های  نمونهۀ  ها در هماجرا ضمانتو الزامی کردن این  ها  بیشتر به استرداد، ضبط و جریمه
با این حال،   ان ممکن است در نظر داشته باشند که ضبط درآمد حاصل از  گذارقانونخواهد بود. 

ارندگی کافی را ارائه ندهد و ممکن است  های اقتصادی اضافی ممکن است بازد اجرا ضمانتفساد و  
 انتظارات عمومی را در رابطه با مجازات مقامات فاسد برآورده نکند. 

فاقد توجیه چیست و آیا  های ی کیفری ثروت اجرااینکه ضمانت در حقوق کیفری ایران نسبت به
به   موجود  مقررات  علیانگارجرم با  منی  داراشدن  برای  یا  حده  است  نیاز  توان نمی  خیر؟غیرحق 

اصل   از یک طرف  پاسخ گفت.  اساسی  49صریحًا  مزبور   1قانون  اصل  اجرای  به  مربوط  قانون  و 
اختالس و    و  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  2  ۀرا داریم و از طرف دیگر ماد  1363مصوب  

سؤ)  کالهبرداری به  پاسخ  نظر  نقطه  از  قوانین  این  بررسی  نامشروع(  طریق  از  مال  ال تحصیل 
 الذکر ضروری است.  فوق 

 قانون اساسی 49تحلیل اصل  .2-2
مصداق( که  )  مورد   10اساسی    گذارقانونشویم که  می   متوجه  2قانون اساسی   49با دقت در اصل  

 
، قمار، سوء استفاده  ، سرقت از ربا، غصب، رشوه، اختالس   یناش   یدولت موظف است ثروت هااصل چهل و نهم: ».  1

ردن  ک ری، دا ی موات و مباحات اصل  ین های، فروش زم ی ها و معامالت دولت  یارک  ، سوء استفاده از مقاطعه از موقوفات
المال بدهد ت ینبودن او به بمعلوم  ند و در صورت  کرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد  یر موارد غی ن فساد و ساکاما

 «. له دولت اجرا شود یبه وس یو ثبوت شرعق یو تحق یدگید با رس یم باکن حیا
پیاده کردن اصل    ۀقانون الزام دولت جهت تهیه الیح  - 1از جمله قوانین عادی مرتبط با اصل فوق عبارت است از:  .  2

قانون اساسی    49ه اجرای اصل  قانون نحو  -2مجلس شورای اسالمی،    1360ماه مصوب    4قانون اساسی در مدت    49
  49قانون نحوه ی اجرای اصل    4قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده    -3مجلس شورای اسالمی،  1363مصوب  

در مورد ثروت    49قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرای اصل    -4مجلس شورای اسالمی،    1364مصوب    قانون اساسی
 49دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل    - 5،  1368اق مصوب  های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچ

  1ماده    -7شورای انقالب    1359الیحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب    - 6  1364قانون اساسی مصوب  
 مجلس شورای اسالمی.  1370قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 
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را بر شمرده و در نهایت از    اندقواعد شرعی و قانونی در کسب مال و ثروت رعایت نشدهها  آن   در
نظر به  است.  نموده  استفاده  موارد غیرمشروع«  »سایر  بر می  عبارت  موارد غیرمشروع  مفهوم  رسد 

  ایران استۀ  یی که مقنن نیز جزئی از جامعآنجا  نویسندگان قانون اساسی شناخته شده بوده است و از
چون )  رد غیرمشروع ارائه نداده است. موادرخصوص    مردم جامعه( لذا توضیح بیشتری   ۀبلکه نمایند)

ذلک عبارت »سایر موارد  دانند تحصیل مال نامشروع چیست( معمی فرض شده است که مسلمانان
توجه قابلتواند موجد مباحثی شود، این عبارت از چند منظر می  غیرمشروع« مندرج در اصل مزبور

غیر از شرع مقدس است که در قانون اصاًل مقصود از تعبیر غیرمشروع، مواردی  اینکه    است. نخست
مکاسبی که در آثار فقهی    ۀهماینکه    منع مشخصی وجود دارد یا ها  آن  اساسی و قوانین عادی برای

اعالم شده از جانب  های  گیرد و محدود به ممنوعیتمی   اند را در برحرام و غیرشرعی دانسته شده
محرمه شامل مبادالتی است که بعضی    نیست؟ توضیح این امر ضروری است که مکاسب  گذارقانون

هم تجاوز به حق  ها  آن  تجاوز به حق فردی و بعضی ازها  آن  تجاوز به حق جامعه و بعضی ازها  آن  از
شود می   باشند و بدیهی است به مقدار تجاوزی که به حقوق افرادمی  فرد و هم تجاوز به حق جامعه

کند. بر این اساس و قاعدتًا درآمدهایی می  مواجهشفافیت و جریان اطالعات مورد نیاز را با مشکل  
،  1که ناشی از اکل مال به باطل است مورد حرمت قرار دارد. از قبیل اکل مال یتیم، احتکار، تلقی رکبان

مکاسب محرمه   .(59  :1380سبحانی، )  گری، غش در معامله و درآمد ناشی از قمار و ِمیسرواسطه
حسین لیف مرحوم سیدأشود. در کتاب منابع فقه شیعه تنمی  ور خالصهنزد فقهای امامیه به موارد مذک

( تدوین شده است، که  22جلد)  بروجردی احادیِث راجع به مکاسب محرمه در یک مجلِد جداگانه
ه شده ئآورده شده است. با توضیحات ارا   حدیث راجع به کسب و پیشه و تجارت   1725در آن حدود  

کسب و شغل حرام، همان تحصیل مال نامشروع باشد و  ۀ  نتیج  رسدمی  از مکاسب محرمه به نظر
فقه و تجزیه و تحلیل مبانی فقهی  ۀ تحصیل مال نامشروع از نظر شرع حرام است. وارد شدن به حوز

یی که بحث فقهی، هدف اصلی این نوشتار نیست به این مقدار  آنجا  نیازمند وقت بیشتری بوده و از
 شود. می  بسنده

قائل    49به تمثیلی بودن طرق نامشروع ثروت در اصل    چنانچهآن است که اگر  دوم نیز    ۀمسئل

 
باشد که در باب تجارت بیان شده است و عبارت است از استقبال اهل شهر در  تلقی رکبان یک اصطالح فقهی می .  1

خارج از شهر از کاروان های تجاری به منظور خرید کاالهای آنان به بهای کمتر یا فروش جنس به ایشان به قیمت  
دانند. )وبگاه ویکی فقه، ی دیگر نیز آن را مکروه میشود. برخی آن را حرام و برختر از آنچه در شهر معامله میگران 

 ( مدخل تلقی رکبان
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شویم، باید مقصود از این موضوع مشخص و روشن شود. در واقع این عبارت، گویای عدم حصر  
اصل   در  مذکور  نحو    49موارد  چند  به  غیرمشروع«  موارد  »سایر  عبارت  است.  اساسی  قانون 

مشروع باید در قانون  قانون اساسی سایر موارد غیر  36به استناد اصل  اینکه    تفسیر است؛ نخستقابل
قانون   49اجرای اصل    ۀتوان آن را فراتر از موارد تعیین شده در قانون نحونمی  عادی تعیین شود و

قانون    167اساسی در نظر گرفت. تفسیر دیگر این است که سایر موارد غیرمشروع را به استناد اصل  
توان به فتاوی  می  اید جزء مواردی دانست که حتی اگر در قانون حکم معینی نداشته باشداساسی ب 

 .(25 :1397کشتگر، ) معتبر فقهی رجوع نمود
بنابراین هر    .غیرمشروع استهای  مورد توجه قرار گیرد، ثروت   بایدمفهوم کلی در این اصل که  

خواهد شد. به عبارت    49رج در اصل  نامشروع قرار گیرد مشمول حکم مندهای  امری که ذیل ثروت 
مصادیقی از امور نامشروع را ذکر کرده است با توجه به تمثیلی بودن    گذاراینکه قانون   دیگر با وجود

رسد در واقع این امکان وجود داشت که با ذکر عناوین  می  فایده به نظربیها  آن  این مصادیق، تقنین
سازی این اصل اقدام شود.  سازی و جامعیرد به خالصهاین موارد را در برگ  ۀ کلی که شمول آن، هم

توان  نمی  در این اصل برای همه عناوین تعیین تکلیف شده است لکن   اگرچهرسد  می  به نظر  همچنین
 . (27 :1397کشتگر، ) مصادیق حکم واحدی صادر نمود ۀ برای هم

از قوانین مربوط به اصل     1363ی مصوب  قانون اساس  49اجرای اصل  ۀ  ، قانون نحو49یکی 
به موضوع مقال   آنچه  باشد.می  مجلس شورای اسالمی قانون مزبور  پیدا ۀ  از  ارتباط  کند می   حاضر 

باشد که به اموال مقامات قبل از انقالب اشاره  می   قانون مزبور  4ۀ  و دیگری نیز ماد  1آن  2  ۀ یکی ماد
  49اجرای اصل  ۀ  واصالح قانون نحدرخصوص    دارد. البته اخیرًا در مجلس شورای اسالمی طرحی

اموال نامشروع مسئوالن« تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است. طرح    ۀتحت عنوان »اعاد
مجددًا توسط مجلس شورای    01/11/1398در تاریخ    ، مزبور که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است

  بر اساسست.  طرح، الحاق و به شورای نگهبان ارسال شده ا  19  ۀتبصره به ماد  2اسالمی اصالح و  
ها  آن  الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن  2  ۀتبصر

 .مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است
یل  مقنن کشورهای دیگر اصل برائت را در موارد تحص  برخالف قانون مزبور مقنن ایرانی    2  ۀدر ماد

نامشروع مال، هم چنان محترم شمرده است و اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته است. بر  

 
مواردی که خالف  دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در»  :2  ۀماد.  1

 « .آن ثابت شود
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وفق    چراکهمجرمیت به رسمیت شناخته نشده بود  ۀ  این اساس در حقوق ایران در جرایم اقتصادی امار
کشید.  می   دوش مشروع بودن اموال را به  االشعار، این مقام تعقیب بود که بار اثبات غیرفوق   ۀمفهوم ماد

پولشویی مصوب   با  مبارزه  قانون  امار  1386حتی  تقدم  به  اشاره   ۀ نیز  برائت  بر فرض  ای  مجرمیت 
  در تاریخ   یی قانون مبارزه با پولشو  ۀتوان گفت که با تصویب اصالحیمی  نکرده بود. در حال حاضر

تبصر  15/10/1397 وفق  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  امار  2  ۀماد  3و    1  ۀتوسط  نوعی    ۀ به 
تبصر پذیرش واقع شده است. مطابق  به عدم صحت    1  ۀمجرمیت مورد  به علم  هرگاه ظن نزدیک 

توجه به شرایط امکان تحصیل آن    نوعًا و باآنکه    معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند
متصرف    ۀبرعهدها  آن  ولیت اثبات صحتئن دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسمیزا 

( همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم  3)  ۀاست. منظور از علم در این تبصره و تبصر
نیز مقرر شده است چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال    3  ۀدر تبصر  .قاضی تعریف شده است 

ق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول  از طری
درج حبس  به  نباشد  شدیدتری  محکوم   ۀمجازات  مزبور ضبط می  شش  مال  صورت  هر  در  شود. 

 خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. 
مالحظه درمی  چنانچه  ساکن  اشخاص  تمام  مورد  در  مزبور  مقررات  جمهوری   شود  قلمرو 

کلی ۀ  توان قاعدنمی   الذکر حاکم است و از این امراسالمی ایران در چهارچوب و بستر قانون اخیر
 فاقد توجیه کارگزاران استخراج نمود.های نسبت به واکنش کیفری به ثروت 

ترین مصوبات مربوط به اصل مزبور است که  یکی از مهم  49اجرای اصل    ۀقانون نحو  4  ۀماد
فوق بوده و اگر پس از بررسی، موردی  ۀ  ز بررسی سوابق مقامات و مسئولین مندرج در مادحاکی ا

ۀ  شکایت در محاکم صالحه است. این مصوب قابلباشد موضوع    49کشف گردد که مشمول اصل  
 آن هنوز مشخص نیست.   سازوکارمهم هنوز اجرایی نشده است و حدود و ثغور بررسی سوابق و 

 نون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری قا 2  ۀتحلیل ماد  .2-3
قرار  اداری مورد تصریح  ارتقاء سالمت نظام  قانون  در  از مصادیق فساد مالی که  هرچند یکی 

 قانونی   ۀمشخص شود این ماداینکه    گرفته است بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است لکن برای
باشد.  می   پیش گفته ۀنیز مشمول گردد نیاز به بررسی مفاد ماد فاقد توجیه را های تواند جرم دارایی می 

هر کس مالی بدست آورد که طریق  عبارت کلی به این شرح که »   2  ۀدر قسمت آخر ماد  گذارقانون
« را آورده است و این مورد نیز مانند  شودمی  تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است مجرم محسوب 

تفسیرهای گوناگون منجر شده ۀ است و به ارائ 49مندرج در اصل  عبارت »سایر موارد غیر مشروع«
اصل قانونی بودن جرم و مجازات    ازجملهمطابق قواعد حاکم بر حقوق کیفری  اینکه    است. خالصه
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ذکر شده در های  مثالۀ  را در محدود  2  ۀو اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید قسمت ذیل ماد
دست  هگویی ساده مالی بصورت باید هر کسی را که با یک دروغصدر ماده تفسیر کنیم در غیر این  

 . (130 :1389نجارزاده اهری، ) مزبور مجازات نماییم ۀی مندرج در ماداجراضمانتآورد وفق 
  49توان مشمول اصل  می   با عنایت به مراتب مرقوم آیا ثروتمند شدن فاقد توجیه کارگزاران عمومی را 

قانون تشدید دانست؟ در پاسخ باید گفت   2اجرای آن اصل و ماده  نحوۀ  به قانون اساسی و قانون مربوط  
کارگزار های  هستیم که در آن، دارایی   روروبه که در ثروتمند شدن فاقد توجیه، صرفًا با یک وضعیتی  

عمومی با درآمد قانونی وی متناسب نیست. در این وضعیت هنوز مشخص نیست که این اموال مشروع 
 ۀ هستند یا غیرمشروع، چون که اگر نامشروع بودن این اموال محرز باشد موضوع روشن است و وفق ماد

یا شکایت توسط ، از رهگذر بررسی سوابق مالی و در نهایت اعالم جرم  49قانون نحوه اجرای اصل    4
و مؤسسات مربوطه امکان تعقیب قانونی کارگزار فاسد وجود دارد. مطابق کنوانسیون مبارزه با ها  نهاد 

 کارگزار عمومی است. به این صورت نیزۀ  نیاز به اثبات دارد که بر عهد ها  فساد، مشروع بودن دارایی 
ه، نخست باید نامتناسب بودن اموال با داشتن ثروت فاقد توجی ۀ توان مطلب را بیان نمود که در قضی می 

باشد و می   آوری ادله و بررسی سوابق مالی و غیره درآمد قانونی مشخص گردد که این امر مستلزم جمع 
نامتناسب بودن ثروت اینکه    به عبارت دیگر مستلزم تشکیل پرونده توسط مقام تعقیب است. پس از

 گیرد. می   در دستور کار قرارها  ین دارایی محرز شد موضوع اثبات مشروع یا نامشروع بودن ا
ی، الملل بین سایر اسناد   نیز گفته شده است وفق کنوانسیون مبارزه با فساد و تر پیش ی که  همان طور 

اثبات مشروعیت،   بایدکارگزار عمومی   در  و قصور وی  نماید  اثبات  را  ثروث خویش  بودن  مشروع 
فلسف  حقیقت،  در  محکومیت.  با  است  در انگارجرم دی  وجو ۀ  مساوی  توجیه  فاقد  ثروت  داشتن  ی 

ی این است که اگر کارگزاری به هر طریق ممکن بتواند الملل بین کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر اسناد 
نظارتی و بازرسی مربوطه های  فسادهای ارتکابی خویش را در طول دوران خدمتش مخفی کند و دستگاه 

اندوزی فسادآمیز در نهایت به مال های سد وی بردارند و چون فعالیت فا های نیز نتوانند پرده از فعالیت 
های بر اموال و ثروت   باید شود فلذا در جهت جلوگیری از بی کیفر ماندن کارگزاران فاسد  می   منجر

مزبور از این جهت که جرم مورد اشاره را صرفًا به های  ایشان متمرکز شد. البته کنوانسیون ۀ  اندوخته شد 
به خویشاوندان و بستگان درجه اول وی اشاره می   گزار متوجه خوِد کار  اند نداشته ای  نمایند و حداقل 

نظر  به  ایراد  با  پیرامون   چراکه رسند  می   مواجه  توضیح  ادای  از  فرار  برای  است  ممکن  فاسد  کارگزار 
 و سپس محکومیت نهایی، اموال خویش را به اشخاص دیگری منتقل نماید.ها  مشروعیت دارایی 

مقام د  تکلیف  نیست که  هنوز مشخص  پولشویی  با  مبارزه  قانون  بستر  از  ایران، خارج  ر حقوق 
نه نامشروع( کارگزاران چیست؟ آیا تکلیف قانونی برای )  تعقیب در مواجه شدن با ثروتمندی غیرموجه 
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 واگذار  1هابررسی سوابق مالی و وضعیت فعلی ایشان وجود دارد یا موضوع به صالحدیدی دادستان 
مقرر ها  توان گفت که با بررسی قوانین مربوطه چنین تکلیفی برای دادستان می   شده است؟ در پاسخ 

به عبارت دیگر یک  این خصوص وضع نشده است.  نیز در  نشده است و حتی اختیار صالحدیدی 
قانون اساسی و   49چهارچوب قانونی مشخص در این زمینه وجود ندارد و مقررات مندرج در اصل  

قانون اصالح قانون   همچنین و    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری   2  ۀ ماد 
فاقد توجیه را پر های  ی دارایی انگار خصوص جرم   در   فقدان مقررات   توانند خل نمی   مبارزه با پولشویی 

 ناپذیر است. حتی انکار  مورد موضوع بحث ضرورتی درخصوص    نمایند بنابراین نیاز به قانونی مستقل
ی »داراشدن من غیرحق« انگار جرم کنوانسیون مبارزه با فساد مبنی بر    20  ۀ توان گفت که وجود ماد نمی 

قانون مدنی عماًل جزو قوانین   9  ۀ که با ملحق شدن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مزبور وفق ماد 
راه مبارزه ۀ  نقش  عنوان به شد؛ زیرا کنوانسیون فوق  با نمی   حده ی علی انگارجرم باشد نیازی به  می   داخلی 

 کشورهای عضو گذاشته است.ۀ  ی جداگانه را به عهدانگار جرم مزبور    20  ۀ با فساد، دقیقًا در ماد
شود این است که صرِف ثروتمند شدن فاقد توجیه کارگزاران می   که از این بخش گرفته ای  نتیجه 

ری نیست و مقام تعقیب مانند جرایم دیگر اگر دلیلی بر عمومی در حقوق ایران موجب مسئولیت کیف 
تواند وفق مقررات اقدام نماید. در واقع اقدام مقام می   نامشروع بودن اموال کارگزار عمومی داشته باشد 

عنوان می   تعقیب  نه  باشد  کارگزاران عمومی  با  مرتبط  از عناوین کیفری  یکی  تعقیب  در جهت  تواند 
تواند به کارگزارانی که نمی   رحق« و در حال حاضر در حقوق ایران، دادستان »داراشدن من غیۀ  مجرمان 

 هایشان را به اثبات برسانند. ثروت فاقد توجیهی دارند، تکلیف نماید که موجه بودن دارایی 
افزایش درخصوص    سؤالی که ممکن است اگر  این است که  داراشدن من غیرحق مطرح شود 

ه  سوءاستفادان خدمت وی حاصل شود ولی این افزایش، ناشی از  ثروت کارگزار عمومی در طول دور
از موقعیت اداری نباشد در این صورت آیا بزه داراشدن من غیرحِق مورد نظر کنوانسیون مبارزه با فساد 
با اشخاص   تبانی  از طریق  مثاًل ممکن است کارگزار عمومی  به عبارت دیگر،  افتاده است؟  اتفاق 

دست آورد آیا در این  هبدون ارتباط با شغل اداری خویش( مالی ب)   ویی سادهگحقیقی یا حتی با دروغ
کنوانسیون مبارزه با فساد، مرتکب داراشدن من   20  ۀتوان گفت این کارگزار مطابق مادمی   صورت نیز

یا  حقغیر است؟  و  اینکه    شده  وظایف  انجام  راستای  در  شدن  ثروتمند  است  از سوءاستفادنیاز  ه 
باشد؟ اداری  با فساد و سایر کنوانسیون باره میدراین   موقعیت  های  توان گفت که کنوانسیون مبارزه 

اند و در تعریف فساد نیز گفته شد که فساد  مرتبط برای جلوگیری از فساد مالی کارگزاران تنظیم شده

 
 رود. ب به کار میها، مقتضی بودن تعقیب است که در مقابل قانونی بودن تعقیدی دادستان منظور از صالحدی . 1



 33۱ ی اهر  نجارزاده بت وثا  یمهدو  ،یلیاردب / ... یعموم کارگزاران هیتوج فاقد یهاثروت  به  ناظر ییجنا استیس

فروش اقتدار عمومی است یعنی شخص، مال یا امتیاز   قابلعبارت از خرید منفعت شخصی در م
کند. در مانحن فیه چنین امری اتفاق  می  آن اقتدار یا منافع عمومی را واگذارقابلد و در مگیرمی   مالی

خارج از اداره حادث شده باشد مرتکب  های  فتاده است و شخصی که داراشدن وی در اثر موقعیتانی
شود. بر این  نمی  توان گفت مشمول مقررات مربوط به داراشدن من غیرحقمی  فساد نشده است و 

با عبارت »اموال   01/11/1398اموال نامشروع مسئوالن مصوب    ۀ وع در اصالح نهایی طرح اعاد موض 
کید  ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی«  ۀناشی از استفاد  شده است. یکی از نویسندگان نیز    تأ

 .(287 :1396آقاالر ثالث، ) باشدمی موافق با این نظر
ماه سال   اسفند  به    1396در  موسوم  نامشروع مسئوالن«  ۀ»اعاد طرحی  از   اموال  برخی  توسط 

 1نمایندگان مجلس شورای اسالمی تنظیم گردیده بود که در این طرح برای اولین بار به اموال نامتعارف 
ناقص و مترادف با اموال نامشروع تعریف شده بود. لکن  صورت  به  اشاره شده بود و این اموال هرچند

تصویب چنین قانونی دارای بار مالی برای اینکه    از نمایندگان مبنی بردر همان زمان با تذکر برخی  
اینکه   دولت است و تکلیف آن مشخص نشده است طرح مزبور از دستور کار مجلس خارج گردید تا

اموال    ۀطراحان اصلی، یک فوریت طرح مزبور با عنوان طرح قانونی »دوفوریتی« اعادهای  با پیگیری 
اصل   اجرای  و  تاریخ    49نامشروع  در  اساسی  اسالمی   1397بهمن    14قانون  در مجلس شورای 

گردید »اموال    2تصویب  صرفًا  و  شده  حذف  آن  از  نامتعارف«  »اموال  اخیر  طرح  در  متأسفانه  و 
است.   3نامشروع«  گرفته  قرار  تعریف  تاریخ    مورد  در  اعاد   01/11/98نهایتًا  طرح  اموال   ۀاصالح 

 
است که به نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به   اموال نامتعارف اعم از اموالی »:  2  ۀماد.  1

قدرت یا اطالعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیأت موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروت  
قانون، همسر و فرزندان آنها را که بر اساس اطالعات و مدارک واصله از    های بیشتر، ابتدا دارایی های افراد موضوع این

مراجع نظارتی مندرج در ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد. در 
مبلغ مذکور رسیدگی به آن موارد نیز در    صورت وجود اطالعات و مدارک مبنی بر نامشروع بودن اموال پایین تر از 

 « .اولویت بعدی صورت می گیرد 

 16/11/97تاریخ  4180پایگاه خبری قطره، کد خبر: . 2

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت  »  :3ۀ  ماد.  3
شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده  شغلی و یا سوءاستفاده از اطالعات ناشی از جایگاه تحصیل  

 .باشدمی

با اصالحات و الحاقات بعدی    1386.11.02( قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال  2( ماده )1مفاد تبصره )  ـ  تبصره
ران  ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ای 117و بند )الف( ماده )

 « . در اجرای این قانون مجری است 1395.12.14مصوب 
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اجرای اصل  ۀ  طرح الحاق موادی به قانون نحو  عنوانبهاساسی که  قانون    49نامشروع و اجرای اصل  
شود در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تصویب  می  قانون اساسی نیز از آن یاد   49

  بدون )  طرح مزبور به اموال مظنون به عدم مشروعیت اشاره شده است  1یک   ۀماد  3  ۀشد. در تبصر
شود، وجود  می   ظن قوی فهمیدهۀ  ی که از واژهمان طوربه عمل آید( و    تعریفی از این نوع اموالاینکه  

و چنانچه طرح مزبور مراحل تصویب   2توجه، برای شروع بررسی ضروری است قابلادله و مدارِک  
را طی کند و تبدیل به قانون شود در آن صورت شاید بتوان گفت که در قوانین ایران، اموال نامتعارف 

 باشد. می گزاران عمومی همان اموال مظنون به عدم مشروعیتیا فاقد توجیه کار
 نتیجه 

ی  فرایند نظر از نظریات مختلف باید گفت که فساد در حقیقت  در تعریف و تبیین فساد صرف 
ه از موقعیت اداری، اقتدار عمومی را در قبال منافع شخص  سوءاستفاداست که کارگزار عمومی با  

اساسی خود قرار های  برنامهۀ  د. هر کشوری مبارزه با فساد را سرلوحکنمی  خویش مبادله و معامله
داده است؛ برای حصول حکمرانی خوب، گزیر و گریزی از مبارزه با فساد نیست. از مصادیق سنتی  

توان به ارتشاء، اختالس و اعمال نفوذ و غیره اشاره نمود.  می  ی، الملل بینفساد مالی با تکیه بر اسناد  
مطرح  لمللابیناسناد   نیز  را  فساد  مصادیق  و  عناوین  از  برخی  جدید  مسائل  حدوث  به  توجه  با  ی 
ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی و داشتن ثروت  ها  آن  ۀازجملاند.  اند که قباًل وجود نداشتهنموده 

 داراشدن من غیرحق( است.  ) فاقد توجیه
یازد  می  شخص کارگزار به چنان ثروتی دستدارایی فاقد توجیه اساسًا به این امر اشاره دارد که  

که این ثروت در زمان تصدی شغل دولتی وی حاصل شده و با درآمد قانونی او نیز تناسب نداشته  
اصلی  های  اخیر بوده و یکی از فلسفههای  فاقد توجیه مربوط به دهههای  ی ثروت انگارجرم باشد.  

ه با فساد مالی و برای فائق آمدن بر جانبهمه  ۀ زبرای مبارها  ی مزبور این است که دولتانگارجرم 
جمع به  مربوط  مشکالت  و  ادلمسائل  اثبات  ۀ  آوری  به  ملزم  را  عمومی  کارگزار  فساد،  ارتکاب 

کنند و ناتوانی در اثبات مشروعیت مساوی است با محکومیت به می   خویشهای  مشروعیت دارایی

 
کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد  »  :3تبصره  .  1

 .« مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند

اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأساً یا متعاقب دادستان کل کشور مکلف است برای  »  -... تبصره  -2  ۀماد.  2
های الزم را انجام  اعالم نهادهای ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص موضوع این قانون، بررسی 

داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال  
 « .کند یم 
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قانونی اموال  های  کوتاهی و قصور در اثبات ریشه  دارایی فاقد توجیه. به عبارت دیگرۀ  ضبط و مصادر
منافع   با  را  عمومی  منافع  و  اقتدارات  او  که  بود  خواهد  معنا  این  به  عمومی،  کارگزار  تملک  تحت 

 خصوصی خود مبادله نموده و در یک کالم مرتکب فساد شده است. 
رتبط، به چنین امری ی م الملل های بین در حقوق برخی از کشورهای خارجی و نیز برخی کنوانسیون 

اشاره شده است. در تعریف و بررسی ارکان داراشدن من غیرحق چندین رکن باید مورد توجه قرار گیرد: 
اشخاص مورد نظر برای بررسی باید کارگزاران عمومی باشند که در کنوانسیون مبارزه با اینکه  نخست، 

اینکه   موردنظر نیستند. دوم،   غیرکارگزار(، )  تعریف شده است و اشخاص خصوصی  صراحتبه فساد  
دار خدمت عمومی بوده است مورد توجه قرار گیرد؛ که شخص عهده ای  مندی یا دوره بهره   ۀ باید یک دور 

بعد از اتمام خدمت، مطمح نظر نیستند   ۀ قبل از شروع به خدمت و یا در دورۀ  ثروتمند شدن در دور
به طرز آشک اینکه    مگر  از خدمت  به تحصیل مال در زمان پس  باشد.  به دوران خدمت  اری مربوط 

عبارت دیگر شخص دریافت مال حاصل از فساد را به زمان پس از بازنشستگی خویش موکول نماید. 
افزایش چشمگیر، مباحث درخصوص  شخص افزایش چشمگیری داشته باشدهای دارایی اینکه  سوم، 

 ز افزایش، که دارایی را چشمگیرتعیین حد آستانه و تعیین میزانی ا   ازجمله مختلفی مطرح شده است  
ی انگار جرم قصد است که در کنوانسیون مبارزه با فساد در توصیه به    ۀ داند. چهارم، بررسی مقول می 

اینکه   شده است. پنجم،   بینی پیش لزوم احراز قصد  ها  سایر کنوانسیون   برخالف داراشدن من غیرحق  
 داشته باشد.وجود ن ها توجیه و توضیحی منطقی برای افزایش دارایی 

  برای مبارزه با فساد عمومًا و داراشدن من غیرحق خصوصًا، راهبردهایی را اعم از کنشی و واکنشی 
باشند. در بحث واکنش  نمی  حاضرۀ  گیرانه( موضوع مقالپیش)  توان برشمرد که اقدامات کنشی می 

رای اصل مزبور به  اج  ۀقانون اساسی و قانون نحو  49فاقد توجیه، اصل  های  کیفری نسبت به ثروت 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری و قانون اصالح قانون   2  ۀهمراه ماد

پولشویی مصوب   با  این خصوص    1397مبارزه  مقررات   قابلدر  در مفاد  دقت  با  بررسی هستند. 
وجود دارد لکن  مشروع«  غیرهای  شده، هرچند مفاهیم و عنوان کلی نسبت به واکنش به »ثروت یاد

ماد غیرهای  بحث ثروت  نامشروع متفاوت است.  اموال  با  توجیه،  فاقد  یا  کنوانسیون    20  ۀمتعارف 
دیگر نیز وجود دارد ناظر به حالتی های  مبارزه با فساد که با تغییرات جزیی در برخی از کنوانسیون 

ها  است که هنوز نامشروع بودن ثروت محرز نشده است و این اموال نیاز به توضیح دارند و دولت
اند با اتخاذ یک سیاست جنایی خاص، کارگزاران عمومی را ملزم نمایند تا موجه یا ناموجه  توصیه شده 

وقتی کنند.  اثبات  را  اموال  این  ثرمی   بودن  عمومی گوییم  کارگزار  که  ثروتی  یعنی  توجیه  فاقد  وت 
نظام حقوقی ایران در نظام  برخالفی که گفتیم همان طوررا ثابت کند و ها آن نتوانسته است تناسب
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 حقوقی اکثر کشورها این اموال در معرض ضبط و مصادره هستند.  
ن اموال نشده است و رود که هنوز هیچ بررسی نسبت به ای می   لفظ ثروت نامتعارف زمانی به کار

وی تناسبی ۀ  در بادی نظر، اموال در اختیار و در تصرف کارگزار عمومی با درآمد قانونی و شناخته شد
دارد   اختیار  در  که  قانونی  ابزارهای  از  استفاده  با  دادستان  و  اثبات   درصدد ندارد  برای  پرونده  تشکیل 

قوق کیفری ایران وارد نشده است بنابراین مشروعیت این اموال است. چنین مقرراتی هنوز در قلمرو ح
توان واکنشی را اعم از کیفری و غیرکیفری نسبت به چنین اموالی تصور نمود و نمی   در حقوق ایران فعالً 

 جا دارد مقنن با مدنظر قرار دادن تفاوت بین اموال نامتعارف و اموال غیرمشروع سیاست جنایی خویش
بیان شد از قانون اصالح   تر پیش ی که  همان طور فساد تنظیم نماید.  ۀ  جمیع واکنش ها( را نسبت به پدید ) 

فاقد های  برخورد با ثروت درخصوص    مطلقصورت  به   توان نمی   1397قانون مبارزه با پولشویی مصوب  
خویش قابلیت اعمال دارد و ۀ  توجیه کارگزاران عمومی استفاده نمود و قانون مزبور در بستر و محدود 

، گذارقانون ر عمومی نیز با شرایط مقرر، مشمول قانون گردد. فلذا ضروری است  ممکن است کارگزا 
کارگزاران عمومی تصویب نماید. اخیرًا پس از ایراد شورای نگهبان درخصوص   مقررات جامع و مانعی 
طرح مزبور که در آن،   ۀ اصالحی   98/ 11/ 01، در تاریخ  1اموال نامشروع مسئوالن  ۀ به طرح موسوم به اعاد

اموال نامشروع و اموال مظنون به عدم مشروعیت اشاره شده است در مجلس شورای اسالمی تصویب به  
  موجود   توجهی خل قابل   نحو به و مجددًا به شورای نگهبان ارسال شده است. با تصویب نهایی این طرح  

 اموال فاقد توجیه در حقوق ایران رفع خواهد شد.درخصوص  
به اموال فاقد توجیه کارگزاران عمومی پیشنهادهایی به شرح    در واکنش کیفری نسبت  در نهایت

کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر  های  گردد: تدوین و تصویب قانونی ویژه، منطبق با آموزه می  ذیل ارائه
 زیر:های ی مرتبط، با ویژگیالمللبیناسناد 

اینکه    روع و مشخص نمودننامشهای  از داراییها  آن  فاقد توجیه و تفکیکهای  تعریف دارایی  .1
اشاره به حد آستانه( و  )  تواند فاقد توجیه تلقی شودمی  چه میزان اموال در اختیار کارگزاران عمومی

اموال فاقد  اینکه    توانند دارایی یک شخص را تشکیل دهند و تصریح بهمی   اشاره به انواع اموالی که

 
با دو فوریت تصویب    1396قانون اساسی در اسفند ماده    49مسئوالن و نحوه اجرای اصل    طرح اعاده اموال نامشروع.  1

و در تاریخ    نماینده ذیل آن بود که بنا به دالیلی نامشخص طرح مزبور مسکوت ماند  180شده بود که امضای حدود  
م   1397بهمن    14 و  مزبور تصویب شد  فوریت طرح  ارسال شدیک  نگهبان  به شورای  و  آن تصویب  از   واد  و پس 

اصالحیه طرح مزبور در مجلس   1398بررسی، شورای نگهبان ایراداتی به آن مطرح نمود و در نهایت در اول بهمن ماه  
 تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. 
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 شده باشد. ه از موقعیت اداری حاصل سوءاستفادبا  بایدتوجیه 

اموال در اختیار خویشاوندان نزدیک کارگزار عمومی نیز به مانند اموال خود کارگزار، مورد  .  2
 از حیث موجه بودن یا ناموجه بودن اموال ایشان() باشد. گذارقانوننظر 

نحو.  3 و  تعقیب  مقام  تکلیف  نمودن  توجیه  ها  آن  اقدام  ۀمشخص  فاقد  اموال  با  برخورد  در 
 کارگزاران عمومی.

کیفر ماندن کارگزاران فاسد، اماره مجرمیت بر فرض برائت مقدم دانسته  هت جلوگیری از بیج.  4
 شود.

ی متناسب از قبیل حبس و مقرر نمودن مجازات مصادره برای اموالی که فاقد  اجرا ضمانتتعیین  
 . ی اداری متناسب از قبیل اخراج و تنزل پایه و غیره اجرا ضمانت بینیپیش توجیه است و 
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