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تاریخ دریافت - ۱399/0۱/2۱ :تاریخ پذیرش۱399/06/20 :

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


محمدعلی اردبیلی ،محمدعلی مهدوی ثابت ،حجت نجارزاده اهری
چکیده

یکی از مصادیق جدید فساد مالی ،با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
(مریدا) مصوب سال  2003و سایر کنوانسیونهای بینالمللی ،داشتن ثروت فاقد توجیه توسط
کارگزاران عمومی است .ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطالق میشود که با درآمد
قانونی و شناختهشدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد .باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم
ً
مربوط به فساد مالی و جمعآوری ادله بر علیه مرتکب آن ،عموما دشوار بوده و در اغلب موارد ،فساد
کشف نمیشود .در حقیقت پیشبینی چنین جرمی ،کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان
از اثبات بزهکاری است .به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این داراییها بر عهدۀ کارگزار عمومی
قرار میگیرد .هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال میباشد تا
ً
مشخص شود اساسا در حقوق ایران دارندۀ چنین ثروتی از لحاظ کیفری ،مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا
مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت
 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دورۀ دکتری تخصصی نویسندۀ مسئول تحت عنوان «واکنش کیفری به درآمدها و
ثروتهای ناموجه کارگزاران عمومی در حقوق ایران و اسناد بین المللی» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی اردبیلی و
مشاورۀ خانم دکتر نسرین مهرا و آقای دکتر محمدعلی مهدوی ثابت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
تهران است.
 استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
m-ardebili@sbu.ac.ir

 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم
و تحقیقات) ،تهران ،ایران

ali.mahdavi@yahoo.com

 قاضی دادگستری ،دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه
آزاد اسالمی (واحد علوم و تحقیقات) ،تهران ،ایران

hojat.najarzadeh@yahoo.com
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تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در البالی بحث جهت غنای بیشتر مطالب ،به حقوق برخی از
کشورها نیز اشاره شده است .روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن بهصورت توصیفی – تحلیلی
بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقاالت استفاده شده است .با بررسی قوانین و مقررات
مرتبط ،در حال حاضر میتوان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروتهای فاقد
توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروتهایی که در بادی امر ،نامتناسب
ً
به نظر میرسند عمال مجوز قانونی برای بررسی ندارد .از اصل  49قانون اساسی و قانون مربوط به
اجرای اصل مزبور و مادۀ  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری نمیتوان
در این خصوص استفاده کرد.
واژگان کلیدی :فساد ،کارگزار عمومی ،ثروت فاقد توجیه ،واکنش کیفری
مقدمه

تالش برای بهدست آوردن مال و ثروت طبیعت نوع بشر است؛ حتی گفته شده است که مال از
ریشۀ «میل» به معنای گرایش و بازگشت به چیزی به سبب دوست داشتن است؛ شاید از این نظر در
اشتقاق به مال از ریشۀ «مول» نزدیک باشد؛ زیرا انسان به اموال گرایش و میل دارد و به سبب دوستی
بسیار بهسوی آن کشیده شده و باز میگردد تا اینگونه نیازهای خویش را برآورده سازد (کرمخانی،
 .)1397پر واضح است که داراشدن و ثروتاندوزی از هر راه و روشی نمیتواند هماهنگ و منطبق با
هنجارهای اجتماعی ،دینی و اخالقی باشد .به طوری که قانونگذار در مقدمۀ قانون اساسی بیان میدارد
که در اندیشۀ اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ،رفع نیاز انسانها در جریان رشد و تکامل انسان است
که موضوعیت دارد و تحصیل ثروت و سود به هر طریق ممکن مطلوب نیست .قانونگذار اساسی در
مقابله با جهتگیریهای نامطلوب اقتصادی که موجب فساد و تباهی و هدر رفتن استعدادهاست در
اصول متعددی به پیشبینی چهارچوبهای اساسی درخصوص ساماندهی فعالیتهای اقتصادی
شهروندان جامعۀ اسالمی پرداخته است .از آن جمله میتوان به اصل  49قانون اساسی اشاره کرد که
در آن کسب ثروت و تحصیل منفعت مالی از برخی طرق ،مورد نهی قرار گرفته است (کشتگر:1397 ،
ً
 .)6یکی از مسائل مورد نهی قانونگذاران ،تحصیل اموال از طریق فساد اداری ـ مالی است که اصوال
ناظر بر کارگزاران عمومی بوده و درخصوص تعریف و تبیین آن مطالب فراوانی گفته شده است .برخی
از نویسندگان پانزده تعریف مختلف از فساد اداری ذکر و سپس به طبقهبندی تعاریف موجود
پرداختهاند( .ذاکر صالحی )13 :1391 ،برخی دیگر نیز فساد را به یک معامله تشیبه نمودهاند که در آن
معامله ،اقتدار عمومی با نفع شخصی مبادله میشود به عبارت دیگر در این معامله ،کارگزار عمومی،
منافع و اقتدار عمومی را در ازای تحصیل منافع فردی یا خانوادگی خویش واگذار میکند( .میرسعیدی
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و نجارزاده اهری )62 :1391 ،وجه مشترک کلیۀ تعاریف ،نقض یا تغییر قوانین و فدا نمودن منافع
عمومی برای رسیدن به نفع فردی ،گروهی یا خانوادگی است.
در حقوق موضوعۀ ایران وفق مادۀ  1قانون ارتقاء سالمت نظام اداری ،هرگونه فعل یا ترک فعلی که
ً
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب
هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری
انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم
وارد نماید نظیر رشاء ،ارتشاء ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات
یا اطالعات ،دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت
تخصیصهای غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ،فساد تلقی شده است.
فساد مالی ،دالیل و آثار آن ،بهدلیل شیوع و اهمیت ،ازجمله موضوعاتی هستند که بهنحوی
فزاینده و در قالبهای گوناگون در برنامهها و دستور کار سیاستگذاران ،سیاستمدارن،
قانونگذاران ،مجریان قانون و سایر ارکان حکومتها در سطوح ملی و بینالمللی قرار میگیرد .به
عبارت دیگر ،اگر پدیدۀ فساد را ،صرفنظر از نوع آن ،ویروسی بیماریزا تلقی نماییم ،تمامی
کشورهای دنیا ،در حوزههای مختلف اداری ،مالی ،قضایی و ...کموبیش به آن مبتال و در تالش برای
ریشهیابی و مبارزه با آن هستند( .محسنی .)140 :1392 ،به عبارت دیگر فساد مالی عارضهای است
که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده ،گردآوری و دسترسی به دادهها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی
دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیتبرانگیز است .بهرغم پیچیدگی ،دشواری و حساسیت
سروکار یافتن با این عارضه ،پژوهشها ،شواهد تجربی و اقدامات بینالمللی انجام یافته در یکی دو
دهۀ اخیر ،تا حدود زیادی به افزایش درجۀ وضوح شناسایی عناصر مفهوم ،علتها ،شکلگیری
سیاستها و برنامههای ردیابی فساد مالی انجامیده است.
فساد مالی مصادیق متعددی دارد که بیشتر آنها از قبل وجود داشتهاند .مانند عناوینی که در مادۀ
 1قانون فوق ااالشاره ،ذکر شده است .مصادیق نوینی از فساد نیز در پرتو کنوانسیونهای بینالمللی
مطرح شدهاند از قبیل اختالس در بخش خصوصی و داراشدن من غیرحق( 1داشتن ثروت فاقد
توجیه) 2که داشتن ثروت فاقد توجیه 3توسط کارگزاران عمومی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان

1. Illicit enrichment

 .2عبارت داراشدن من غیر حق و داشتن ثروت فاقد توجیه در این مقاله ،مترادف به کار رفتهاند.

3. Unexplained Wealth
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ملل متحد 1و سایر اسناد بینالمللی 2مورد توجه واقع شده است .بر این اساس اگر کارگزار مزبور در
دوران خدمت و تصدی خویش چنان ثروتی به دست آورد که با درآمد قانونی و شناخته شدهاش
متناسب نباشد و این عدم تناسب ،فاقد هرگونه توجیه و توضیح منطقی باشد در این صورت حکم
داده میشود که این ثروت و دارایی ناشی از ارتکاب فساد بوده است.
دولت جمهوری اسالمی ایـران در تاریخ  1387/07/20با تصویب مجمع تشخیص مصلحت
نظام به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده است .از آنجایی که مطابق مادۀ 9
قانون مدنی مفاد معاهدات خارجی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشند در حکم
قانون داخلی هستند و همچون قوانین و مقررات ملی بخشی از پیکرۀ حقوق داخلی محسوب
ً
میشوند و منطقا باید از همۀ الزمات و اعتبارات و ضمانتاجراهای مقرر برای قوانین داخلی
برخوردار باشند ،تصویب یک معاهدۀ بینالمللی ،تعهدات و الزاماتی را در زمینههای قانونی ،قضایی
و اجرایی برای دولت ایجاد میکند .البته ذکر این نکته الزم است که جرمانگاری داراشدن من غیرحق
امی کنوانسیون مبارزه با فساد است.
از موارد اختیاری و نه الز ِ

در مورد فلسفۀ جرمانگاری ثروتهای فاقد توجیه و مفهوم آن چندین پرسش مطرح میشود که
ً
در مباحث آتی پاسخ آنها داده خواهد شد .ازجمله اینکه اصوال ثروت فاقد توجیه چیست؟ عناصر
آن کدامند و چه شرایطی باید وجود داشته باشد و هدف از پیشبینی این عنوان در کنوانسیون مبارزه

با فساد یا کنوانسیونهای مشابه چه بوده است و واکنشها نسبت به آن چگونه میباشد؟
در مقام مبارزه با فساد و علیالخصوص ثروتاندوزی فاقد توجیه کارگزاران ابتدا باید گفت که
جرایم مربوط به فساد چون در یک حالت پنهانی و مخفیانه ارتکاب مییابند لذا امکان کشف آنها
خیلی پایین است چراکه هر دو طرف فساد (کارگزار عمومی و شخص عادی) یک نفع واقعی در عدم
کشف آن دارند و تمام جوانب را در عدم کشف بزه میسنجند( .میرسعیدی و نجارزاده اهری:1391 ،
ً
 )60دقیقا به این دلیل است که رقم سیاه 3جرایم مربوط به فساد خیلی باالست .حقیقت این است
که کارگزار عمومی ممکن است از طریق ارتشاء یا اختالس یا سوءاستفاده از موقعیت خویش یا
بهطور کلی از طریق فساد ،اموالی را تحصیل نموده باشد و این فساد بنا به دالیل مختلف کشف نشده
1. United Nation Convention Against Corruption
 .2کنوانسیون کشورهای آمریکایی برای مبارزه با فساد ()Inter-American Convention against Corruption

و

کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای پیشگیری و مبارزه با فساد ( African Union Convention on Preventing

)and Combating Corruption

3. Dark Number
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ً
و تعقیب جرم فساد عمال آغاز نشود فلذا نویسندگان کنوانسیون مبارزه فساد و سایر کنوانسیونهای
منطقهای مبارزه با فساد و قانونگذاران داخلی با توجه به همین امر و برای جلوگیری از بی کیفر ماندن
مرتکبین فساد به موضوع ثروتهای فاقد توجیه کارگزاران عمومی در کنار سایر مصادیق فساد اشاره
نموده و واکنش نسبت به آن را مد نظر قرار دادهاند.
با توجه به اینکه در حقوق داخلی ایران تا زمان حاضر مطالب مرتبط با شرایط و ارکان بزه دارا
شدن ثروتهای فاقد توجیه بیان نشده است و قانونی خاص نیز در این زمینه تصویب نشده است لذا
در مقام بررسی و تشحیذ اذهان به حقوق برخی از کشورها اشاره شده است.
نگارنده قصد دارد مطالب خویش را در قالب دو بخش ارائه نماید :بخش نخست مربوط به
ً
معرفی تفصیلی و بررسی ارکان ثروتهای فاقد توجیه کارگزاران عمومی است تا بدوا مشخص شود
به چه مقولهای ثروت فاقد توجیه گفته میشود و سپس در بخش دوم به مبارزه و واکنش نسبت به
داراییهای فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.
 .۱تبیین ارکان جرم داشتن ثروتهای فاقد توجیه

بر اساس تعریف ذکر شده در کنوانسیون مبارزه با فساد ،1داشتن ثروت فاقد توجیه (جرم داراشدن
من غیرحق) پنج رکن کلیدی به شرح ذیل دارد .1 :اشخاص مورد نظر (کارگزاران عمومی) .2 ،دورۀ
بهرهمندی (ثروت اندوزی در زمان خدمت) .3 ،ثروتمند شدن (افزایش چشمگیر در داراییها).4 ،
قصد (علم و آگاهی) و  .5فقدان توجیه برای ثروت کسب شده.
 .۱-۱اشخاص مورد نظر (کارگزاران عمومی)

کانون توجه مقولۀ داراشدن من غیرحق ،کارگزاران عمومی است و کنوانسیون مزبور به کارمندان
و کارگزاران عمومی بهعنوان افرادی که ممکن است برای ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار گیرند اشاره
نموده است .تمایلی آشکار ،بین دولتها در ارائۀ تعریف موسع از کارگزاران عمومی ،هم در
مصوبات بینالمللی و هم در مصوبات داخلی وجود دارد .مادۀ  2کنوانسیون سازمان ملل برای
مبارزه با فساد ،کارگزار عمومی را به شرح ذیل تعریف میکند :الف) هر شخصی که دارای شغل
قانونگذاری ،اجرائی ،اداری یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت
باشد و حقوق دریافت کند یا نکند ،صرفنظر از ارشدیت وی.
 .1مادۀ  20کنوانسیون مبارزه با فساد« :هر کشور عضو ،با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود،
اتخاذ قوانین و سایر اقـدامات الزم را مدنظر قرار می دهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر دارایی های
یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی تواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد ،موقعی که به صورت
عمدی ارتکاب یابد ،جرم کیفری تلقی شود».
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ب) هر شخص دیگری که کار عمومی 1انجام میدهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات عمومی یا
همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینۀ مربوط قانون
کشور عضو به کار رفته است ،خدمات عمومی ارائه میدهد.
ج) هر شخص دیگری که بهعنوان «مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد.
برخی کشورها تعریف کارگزار عمومی را گسترش دادهاند که شامل طیف وسیعی از افراد میشود
که به منابع دولتی دسترسی دارند یا در راستای منافع عمومی عمل میکنند .برای نمونه کشور هند،
کارگزاران عمومی را بدین صورت تعریف میکند؛ اشخاصی که در جهت منافع عمومی اقدام میکنند،
خواه عنوان مستخدم دولت به خود بگیرند یا خیر و خواه توسط حکومت منصوب شده باشند یا خیر و
محدودۀ خارجی این تعریف را مشخص نمیکند .در کشور بوتان ،کارگزاران عمومی ،نهتنها شامل
مستخدمین دولتی بلکه شامل شخصی میشود که تحت یک سازمان غیردولتی یا سازمانهای دیگری
که از منابع و بودجۀ دولت استفاده میکنند ،در حال خدمترسانی بوده و هستند .این رویکرد ،تأکیدی
موقعیت سپرده شده (امانتی) در ارتباط با کارگزاران عمومی را منعکس میکند که با
بر سوءاستفاده از
ِ

هزینه و بودجۀ دولت ثروتمند شدهاند (.)Muzila and others, 2012: 14
 .۱-2دورۀ بهرهمندی یا دورۀ بررسی

2

دورۀ بهرهمندی اشاره به دورهای دارد که طی آن ،یک شخص نسبت به داراشدن ناحق خود،
مسئول تلقی گردد .توضیح روشن یک دوره بهرهمندی به این منظور است تا ارتباطی بین افزایش
چشمگیر ثروت و فعالیت شخص در بخش دولتی (عمومی) ایجاد کند .این تعریف یا تعیین محدوده
برای یک دورۀ بهرهمندی ،میتواند یک هدف کاربردی در تعیین یک خط مبدأ برای مأموران تحقیق
ارائه دهد .مقامات ملی سه رویکرد را در تعیین دورۀ بهرهمندی اتخاذ نمودهاند :تعریف منطبق با
وظیفه یا کار شخص ،یک دورۀ محدود بعد از ترک وظیفهشان ،و یک دورۀ نامحدود .تجارب آموخته
فعالیت کارگزار
شده از این رو یکردهای مختلف نشان میدهد که دورۀ بررسی ،منطبق با دوران
ِ
عمومی میباشد.

اگرچه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی ،استفادۀ موقتی از قانون داراشدن من
غیرحق را توصیه نمیکند ،به عبارت دیگر اعمال این مقررات را مقید به زمان نمیداند ،اما میتوان
استنباط کرد که رجوع به کارمند دولت بیانگر این موضوع است که دورۀ مشمول بهره ،منطبق با عملکرد
 .1در ضمیمۀ قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد ،کلمۀ  Publicرا دولتی ترجمه نمودهاند
ولی به نظر میرسد با توجه به متن جمله ،ترجمه صحیح آن «عمومی» باشد.

2. Period of interest or Period of Check
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آن کارمند دولت میباشد .این رویکرد در اکثر قوانین ملی و کنوانسیون کشورهای آمریکایی برای مبارزه
با فساد به کار گرفته شده است .برای نمونه کشور شیلی مقررات داراشدن من غیرحق را فقط برای
کارمندان دولتی که طی خدمت خود ،بنا حق دارا و ثروتمند شدهاند عملی کرده است و بنابراین بررسی
دولتی خود ،دارا و ثروتمند شدهاند محدود
و بازرسیها را فقط به کارمندان دولت که طی خدمت
ِ

میکند (مادۀ  241قانون مجازات شیلی) .کشور السالوادور نیز محدودیتهای مشابهی دارد بدین
صورت که داراشدن من غیرحق تنها زمانی مصداق پیدا میکند که از زمان مشغول به کار شدن تا زمان
توقف یا قطع ارتباط با کار خود ،افزایش ثروت و دارایی اتفاق افتاده باشد ( Muzila and others,

 .)2012: 16بر این اساس ،بازرسان و مأموران تحقیق میتوانند در صورتی که این افزایش دارایی مطابق
قانونی کارمند نباشد زمان شروع به کار را بهعنوان مبنای افزایش داراییها در طول خدمت وی
با درآمد
ِ

در نظر بگیرند .نقطۀ ضعف رویکرد مزبور این است که کارمند عمومی میتواند برای در امان ماندن از
تعقیب قانونی ،دریافت رشوه را تا بعد از ترک خدمت خویش به تعویق اندازد.
برخی از کشورها سعی کردهاند این مشکل را با در نظر گرفتن دورۀ مشمول بهرهمندی برای هفت
سال بعد از اتمام خدمت کارمند دولت برطرف کنند .برای مثال کشورهایی همچون آرژانتین ،کلمبیا
و پاناما دورۀ مشمول بهره را بین دو تا پنج سال بعد از پایان خدمت کارمند دولت توسعه دادهاند.
(تبصرۀ  2مادۀ  268مجموعه قوانین جزایی آرژانتین مصوب  )1964سایر کشورها این دوره را
نامحدود نگه داشته اند یعنی هر شخصی که زمانی کارمند دولت بوده است ممکن است مشمول
قانون داراشدن من غیرحق بشود (.)Ivana M. Rossi and others, 2017: 16

 .۱-3افزایش چشمگیر 1داراییها

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ،کنوانسیون کشورهای آمریکایی برای مبارزه با
فساد و کنوانسیون اتحادیۀ آفریقا برای مبارزه با فساد ،همگی برای شروع تعقیب کیفری ،به اثبات افزایش
چشمگیر داراییها نیاز دارند .مطابق متن پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مالی ،واژۀ «چشمگیر» که در آن شروط خاصی حفظ گردیده است نشان از وجود اقداماتی از سوی
چندین دولت بود و اطمینان بیشتری به اینکه شرایط و مقررات مادۀ مزبور بهصورت غیرمنطقی مورد
استفاده قرار نگرفته است ارائه میداد( .دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل)14 :2006 ،
مالحظات دوگانهای در تعریف این رکن وجود دارد :نخست؛ چگونه تعیین کنیم که افزایش ثروت و
داراییها چشمگیر و عظیم است؟ و دوم؛ کدام داراییها و شواهد دیگر را باید مدنظر قرار داد؟

1. Significant Increase
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کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات داخلی واژۀ «چشمگیر» را بهعنوان یک امر نسبی و نه مطلق
تعریف میکنند .برای نمونه افزایش ثروتها را میتوان با منابع قانونی کسب درآمد و با استفاده از
کلماتی مثل «داراییهای نامتناسب» داراییهایی که منطبق با قانون نیستند یا داراییهایی که فراتر از
حد تناسب هستند مقایسه نمود .اکثر کشورها در قوانین خود ،تعریفی از کلمۀ «نامتناسب» ارائه
ندادهاند و این مورد توسط دادستانها و محاکم ،مشخص و معین میشود.
برای نمونه در کشور هندوستان حد آستانه( 1حدی که با اغماض به آن نگریسته میشود) به میزان
ده درصد منابع درآمد شناخته شده در حوزۀ قضایی آن کشور تعیین شده است 2.برخی از کشورها
نمونههایی از ارشادات را در قالب ضمانتاجراهای تصاعدی ارائه مینمایند ،البته در این موارد،
ً
حدود آستانه عموما در شرایط مطلقی تعیین میشود (.)Muzila and others, 2012: 18
مشخص نمودن حد آستانه برای مقولۀ داراشدن من غیرحق در قوانین موضوعه میتواند مانع از
ً
تعقیبات قانونی ،مخصوصا در جایی باشد که مقدار ثروتاندوزی ناچیز است .با این حال این مطلب
را نشان میدهد که میتوان سطح خاصی از فساد را تحمل نمود مگر آنکه از حد آستانه فراتر رود .در
آن کشورهایی که دادستان اختیار صالحدیدی برای تعقیب دارد ،فشار افکار عمومی میتواند بهوسیلۀ
ارائه کردن رهنمود به دادستانها در نشان دادن سطوح آستانه در آنجایی که انتظار تعقیب میرود نادیده
گرفته شود .یکی از مزیتهای این امر ،انعطافپذیری دادستانها را در تعقیب مواردی که در اوضاع و
احوال استثنائی انجام و در زیر حد آستانه قرار دارند فراهم میآورد .در کشور پاکستان مقامات مبارزه با
فساد ،یک رویکرد جایگزین انتخاب نمودهاند .بهمنظور تأکید بر زمان و منابع مالی (بودجه) ،بهعنوان
یک سیاست کاری ،در بررسی پروندههای کالن ،پروندههای ناچیز که شامل میزان کمی از پول است
ً
به ادارۀ مربوطه ارجاع میشود .اداره مربوطه میتواند خودش مستقیما نسبت به عمل کارگزار عمومی
رسیدگی نماید یا ممکن است پرونده را به نهادهای بازرسی و تحقیق دیگری ارجاع نماید.
انتقادات راجع به «افزایش چشمگیر داراییها» این است که کنوانسیونها و مصوبات در ارتباط
با رفتار مجرمانه (رکن مادی) که سازندۀ بزه میباشد شفاف نیستند .در کشور آرژانتین مفسران
درخصوص مقررات تبصرۀ  2مادۀ  268مجموعه قوانین جزایی ،استدالل نمودهاند که تعریف بزه
داراشدن من غیرحق ،در مطابقت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ناتوان است ،امری که در اصل
 18قانون اساسی محترم شمرده شده و قانونگذار ملزم شده هر رفتار ممنوع اعم از فعل و ترک فعل
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
بهوسیلۀ یک کارمند دولت و شخص مظنون به سوء رفتار را مجازات میکند و بنابراین به طرز روشنی
مغایر با قانون اساسی است ( Muzila and others, 2012: 20به نقل از Diaz-Aranda. 2008: 98-

 .)100قانون داراشدن من غیرحق در هنگ کنگ به دالیل مشابهی بهعنوان یک معیار سختگیرانهای
که یک جرم فساد تشکیل نمیشود بلکه کارگزار عمومی را به صرف افزایش داراییها مجازات میکند
مورد نقد قرار گرفته است (.)Wilsher, 2006: 31
تفسیر دیگر این است که رفتار مجرمانه در بزه مزبور به ناتوانی در توجیه مربوط میشود :جرم
مزبور یک ترک فعل را مورد توجه قرار میدهد تا یک فعل مثبت را .مطابق این نظر ،کارگزار عمومی
یک تکلیف قانونی برای توضیح منبع داراییهای خویش دارد و در صورت ناتوانی ،مجرم شناخته
میشود .هنجارهای بینالمللی دیگری درخصوص اینکه چه رفتاری باید به طرز مناسبی بهوسیلۀ
حقوق جزا تنظیم و تنسیق گردد ساکت هستند.
در نتیجه برخی از طرفداران (جرمانگاری) استدالل مینمایند که داراشدن و مالکیت اموال و
منافع سؤالانگیز (مشکوک) بهوسیلۀ کارگزاران عمومی ،رفتار مجرمانۀ آنهاست .دریافت،
سرمایهگذاری و استفاده از منافع تحصیل شدۀ منابع سؤالانگیز نیاز به مشارکت فعال کارگزار عمومی
دارد .اموال باید خریداری ،حفظ و استفاده شود و حسابهای بانکی باید فعال و برای انتقال پول
مورد استفاده قرار گیرند .شباهت آشکاری با جرم پولشو یی و مالکیت مواد مخدر و اسلحه وجود
دارد (.)Muzila and others, 2012: 20
 .۱-4فقدان توجیه برای افزایش

کنوانسیونهای سازمان ملل برای مبارزه با فساد ،کنوانسیون کشورهای آمریکایی برای مبارزه با
فساد و کنوانسیون مبارزه با جرم و فساد اتحادیۀ آفریقا همگی فقدان توجیه منطقی برای ثروتمند شدن
را بهعنوان یک رکن ضروری جرم داراشدن من غیرحق به این صورت که آن عبارت از افزایش چشمگیر
در داراییهای کارگزار عمومی که او نمیتواند توضیح منطقی دربارۀ آنها بدهد مورد توجه قرار
دادهاند .ساختار اصلی این رکن به زعم بسیاری ،قرار دادن بار اثبات به عهدۀ کارگزار عمومی است.
این رکن یکی از بحث برانگیزترین رکنهاست چون این مباحث مطرح میشود که مفهوم داراشدن
من غیرحق ،اصل اساسی فرض بیگناهی را نقض میکند و مربوط به تغییر و انتقال بار اثبات از
دادستان به متهم است (.)Low, Bjorklund, and Atkinson, 1998
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 .۱-5قصد مجرمانه

ً
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مالی ،صراحتا اثبات عنصر روانی یا قصد را در جرم

داراشدن من غیرحق با درج عبارت «زمانی که با قصد انجام یافته باشد» ضروری دانسته است.
مطابق سند پیشنویس کنوانسیون مزبور ،در طول مذاکرات درخصوص کنوانسیون فوق ،قید «زمانی
که با قصد انجام یافته باشد» در مادۀ  20کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ،هماهنگ با دیگر
مواد آن در فصل سوم قسمت جرمانگاری آورده شد تا این اطمینان حاصل شود که شروط و مفاد این
ماده بهطور غیرمنطقی استفاده نشود .بهتبعیت از اصول مقرر شده در مادۀ  28کنوانسیون 1مزبور،
الزم نیست شرایط ذهنی فرد متهم مشخص شود بلکه میتوان عمل مجرمانه را از اوضاع و احوال
واقعی پرونده استنباط نمود .در پروندههای مربوط به داراشدن من غیرحق این استنباط میتواند
عینی
ِ
برای نمونه از انتقال چشمگیر وجوه از طرف فرد یا نهادهایی که کارمند دولت هیچ رابطۀ تجاری

مشروع با آنها ندارد یا دریافت پول بسیار زیاد توسط کارمند دولت یا استفادۀ مستمر و ارادی از
اموال مجلل که بهصورت غیرقابلتوضیحی تحصیل شده اند ،حاصل آید.
به غیر از کنوانسیون مبارزه با فساد ،هیچیک از مقررات بینالمللی و داخلی که داراشدن من
غیرحق را جرمانگاری نموده اند و در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند از قبیل کنوانسیون
کشورهای آمریکایی برای مبارزه با فساد و کنوانسیون اتحادیه آفریقایی برای مبارزه با فساد ،بهصورت
ً
صریح قصد را بهعنوان رکن جرم قلمداد ننمودهاند .این ترک فعل نباید لزوما بهعنوان هدف
ً
کیفری
ایم
ر
ج
تعریف
در
اگیر
ر
ف
عنصر
یک
عنوان
به
معموال
تصویبکنندگان باشد ،از آنجایی که قصد
ِ
داخل در یک مجموعۀ قوانین کیفری وجود دارد و همین طور نیازی به شرح دادن آن در هر مورد و
همۀ موارد نیست .در این رابطه شایان ذکر است که هر دو کنوانسیون اخیرالذکر ،قصد را بهعنوان یک
رکن کاربردی برای سایر جرایم فساد ،ذکر نکردهاند .در واقع در برخی از کشورهای مبتنی بر رویۀ
قضایی (کامنال) این فرضیه وجود دارد که قصد باید از مفاد مقررات تعریفکنندۀ عناصر جرایم در
جایی که ساکت هستند استنباط گردد2 .

با این حال ،برخی مفسرین استدالل نمودهاند که دالیلی برای حذف نمودن ویژۀ قصد ،در زمینۀ
داراشدن من غیرحق توسط کارگزاران عمومی وجود داشته است .این نادیده گرفتن هدفدار قصد
ِ
بهعنوان یک رکن جرم ،بزه مزبور را بهعنوان یک جرم مبتنی بر مسئولیت مطلق تبدیل نموده است که
 .1مادۀ  :2٨آگاهی ،قصد و نیت به عنوان عناصر جرم« :آگاهی ،قصد یا نیت الزم به عنوان عنصر جرم احراز شده
براساس این کنوانسیون ممکـن اسـت از وضـعیت واقعی عینی استنتاج شود».

2. Sweet v. Parsley (1970), AC 132
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به دادستان اجازۀ تعقیب کارگزار را حتی زمانی که او بهطور واقعی ،ناآگاه از درآمد غیرقابلتوضیح و
ً
افزایش در دارایی خالص خود باشد .معموال مسئولیت مطلق برای جلوگیری متهم از فرار از مسئولیت
به وسیلۀ ادعای جهل میباشد ،در حالی که جامعه ،خواهان جلوگیری از صدمه و افزایش ارزش
ارعابی بزه میباشد .در مورد داراشدن من غیرحق احتمال دارد که متهم به وسیلۀ فراهم نمودن دفاع
ناآگاهی ،از مسئولیت فرار نماید .برای مثال؛ جایی که فردی برای او ناشناس است و وجوه بهصورت
تصادفی به حساب بانکی او ریخته شدهاند و از حساب خارج نشدهاند.
 .2مبارزه با ثروتهای فاقد توجیه کارگزاران عمومی

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسیترین ارزشهای حاکم بر روابط
آنها ،ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی ،از خود واکنش نشان دهد .ولی این واکنش نباید
همانند واکنش فرد زیاندیده و یا خویشاوندان او خشن و کور کورانه باشد و نوعی انتقامجویی تلقی
شود .واکنش جامعه باید به شکلی سازمانیافته و با توجه به اهداف خاصی ابراز شود (اردبیلی،
.)34 :1384
در حوزۀ مبارزه و مقابله با یک پدیدۀ اجتماعی مانند انواع جرایم ممکن است راهبردهای متنوعی
از سوی دستگاههای حاکمیتی ،اتخاذ شود این راهبردها طیف وسیعی از اقدامات را در بر میگیرد
بهنحوی که از پیشگیریهای غیرکیفری و تقویت سازمانهای مردمنهاد گرفته تا تصویب قوانین مرتبط
و ایجاد نهادهای قضایی و اختصاصی را شامل میشود .مقولۀ نظارت بر اموال و داراییهای کارگزاران
ً
عمومی یکی از این موارد میباشد (نجارزاده اهری و دیگران )1-24 :1399 ،قضیۀ فساد مالی عموما
ً
و داراشدن من غیرحق خصوصا از این قضیه مستثنا نمیباشد .در این خصوص برای اینکه با مقولۀ
نامبارک ثروتاندوزی فاقد توجیه کارگزاران عمومی مقابله شود نیاز به اتخاذ مجموعهای از اقدامات
ً
ً
است و نمیتوان مثال با تصویب یک قانون خاص یا صرفا با تقویت نهادهای عمومی مردمنهاد به
مقابله با این امر همت گمارد .در این مقاله اقدامات کنشی (پیشگیرانه) با توجه به وسعت مباحث
ً
مورد نظر نبوده و صرفا به تدابیر واکنشی (از نوع کیفری) پرداخته خواهد شد.
 .2-۱اقدامات واکنشی قهرآمیز به ثروتهای فاقد توجیه

همانند اغلب جرایم ،دولتها میتوانند مجازاتهای مختلفی را نسبت به جرم داراشدن منغیرحق
تحمیل نمایند لکن مجازات باید با اهداف قانون هماهنگ باشند .اهداف عمومی مجازاتها و شرح
مبسوط آنها در کتب حقوق جزای عمومی آمده است لکن درخصوص بزه موضوع بحث ،چهار هدف
گسترده دنبال میشود :الف) اعادۀ زیانهایی که از طریق فساد به دولت وارد شده است .ب) مجازات
نمودن کارگزارانی که در بزه داراشدن من غیرحق دخالت داشتهاند .ج) پیشگیری نمودن ایشان از
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بهرهمندی از عواید غیرقانونی و القای این پیام از طریق تعقیب کارگزاران فاسد مبنی بر اینکه جرم فایده
و سودی ندارد و فراهم نمودن ارعاب مؤثر .د) سلب صالحیت کارگزاران از طریق اخراج و مجازات
حبس .این اهداف از طریق ترکیبی از جریمهها ،حبس و ضبط عواید حاصل از جرم ممکن میشود.
ً
نهایتا عالوه بر حبس ،کارگزاران عمومی ممکن است موضوع ضمانتاجراهای مدنی و اداری نیز قرار
گیرند که شامل خاتمه دادن (انفصال) به خدمت ،ممنوعیت انتخاب شدن در سمتهای انتخابی و
محدودیت در انتخاب نمودن است .این ضمانتاجراها سطوحی از ناتوانسازی را جهت جلوگیری
کارگزاران عمومی از ارتکاب تخلفات و جرایم بیشتر فراهم مینمایند.
اغلب کشورها بر ترکیبی از ضمانتاجراهای مالی و حبس تکیه میکنند و مجازات حبس در
جایی تحمیل میشود که کارگزار عمومی جریمۀ تعیین شده را پرداخت نکند .برخی از دولتها
استرداد داراییهای انباشته شده در دورۀ داراشدن منغیرحق را مدنظر قرار دادهاند .برخی از کشورها
ازجمله شیلی ،فیلیپ ین یا رومانی مجازات حبس را برای جرم مزبور مورد پذیرش قرار ندادهاند و بر
مجازاتهای مالی (اقتصادی) تأکید دارند .برخی کشورها در قانون داخلی خودشان نسبت به
داراشدن من غیرحق مجازاتهای مالی را پیشبینی ننمودهاند و فقط دورهای از مجازات حبس را
مقرر نمودهاند .با این حال برخی از این کشورها رژیمهای مصادره کیفری که بهلحاظ نظری ممکن
است متعاقب محکومیت اعمال شود را به رسمیت شناختهاند .در تمامی حوزههایی که مجازات
حبس را مقرر نمودهاند دورۀ محکومیت به زندان در داخل یک محدودۀ حداقل  14روز و حداکثر
 12سال تعیین میشود .اکثر کشورها در محدودۀ تعیین حبس  2تا  5سال قرار دارند .برای مثال دورۀ
حبس مقرر شده در هندوستان میتواند از یک تا هفت سال باشد و محکومعلیه مسئول پرداخت
ً
جریمه است .بیشتر کشورها تعیین مجازات را کامال در اختیار دادگاه گذاشتهاند با این حال برخی از
کشورها مجازاتهای نسبی را بر مبنای مقدار خالصی که ثمره و حاصل داراشدن من غیرحق است
مورد توجه قرار دادهاند .بهعنوان مثال کشور پاناما مجازاتهای قابلاعمال دوگانهای را تحمیل
میکند :سه تا شش سال در صورت محکومیت و پنج تا دوازده سال در صورتی که ثروت غیرقانونی
بیش از صدهزار دالر آمریکا باشد ( .)Muzila and others, 2012: 34جریمهها بستگی به شرایط
هر پرونده و حوزههای قضایی دارد .در برخی مواقع آن جریمهها معادل با ارزش عواید ناشی از
داراشدن من غیرحق با مبلغی بیشتر بهعنوان معیار تنبیهی هستند .در اکوادور ،جریمه دو برابر میزان
ً
داراشدن من غیرحق است در ماداگاسکار میزان جریمهها تقریبا  5هزار دالر تا  20هزار دالر است
ً
در کلمبیا تقریبا  1000دالر است که با یک دوره حبس  1تا  8ساله تکمیل میشود ( Muzila and
 .)others, 2012: 35ضبط و مصادرۀ عواید ناشی از داراشدن من غیرحق بر اساس محکومیت است.
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در پروندههای مورد بررسی دو رویکرد اتخاذ شده است؛ در وهلۀ نخست داراییهایی که موضوع
ضبط هستند ارتباط مستقیمی با این جرم داشتهاند یعنی آنها نمیتوانند بهطور منطقی توجیه گردند.
رویکرد دیگر مصادرۀ اموال به میزان تفاوت بین درآمد قانونی و کل دارایی است (از کل دارایی ،درآمد
قانونی کارگزار کسر و بقیه ضبط میشود) این رویکرد در آرژانتین اتخاذ شده است.
تعادل متناسب بین انواع مجازاتهای داراشدن من غیرحق به اهداف قانونگذار بستگی دارد .در
جایی که هدف اولیه ،پرداختن به انگیزۀ اقتصادی ـ که زیربنای رفتار فاسد است ـ باشد ،دادن وزن
بیشتر به استرداد ،ضبط و جریمهها و الزامی کردن این ضمانتاجراها در همۀ نمونههای جرم ،مناسب
خواهد بود .با این حال ،قانونگذاران ممکن است در نظر داشته باشند که ضبط درآمد حاصل از
فساد و ضمانتاجراهای اقتصادی اضافی ممکن است بازدارندگی کافی را ارائه ندهد و ممکن است
انتظارات عمومی را در رابطه با مجازات مقامات فاسد برآورده نکند.
در حقوق کیفری ایران نسبت به اینکه ضمانتاجرای کیفری ثروتهای فاقد توجیه چیست و آیا
با مقررات موجود به جرمانگاری علیحده برای داراشدن منغیرحق نیاز است یا خیر؟ نمیتوان
ً
صریحا پاسخ گفت .از یک طرف اصل  49قانون اساسی 1و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور
مصوب  1363را داریم و از طرف دیگر مادۀ  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و
کالهبرداری ( تحصیل مال از طریق نامشروع) بررسی این قوانین از نقطه نظر پاسخ به سؤال
فوقالذکر ضروری است.
 .2-2تحلیل اصل  49قانون اساسی

با دقت در اصل  49قانون اساسی 2متوجه میشویم که قانونگذار اساسی  10مورد (مصداق) که
 .1اصل چهل و نهم« :دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده
از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی ،فروش زمین های موات و مباحات اصلی ،دایرکردن
اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
 .2از جمله قوانین عادی مرتبط با اصل فوق عبارت است از -1 :قانون الزام دولت جهت تهیه الیحۀ پیاده کردن اصل
 49قانون اساسی در مدت  4ماه مصوب  1360مجلس شورای اسالمی -2 ،قانون نحوه اجرای اصل  49قانون اساسی
مصوب 1363مجلس شورای اسالمی -3 ،قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده  4قانون نحوه ی اجرای اصل 49
قانون اساسی مصوب  1364مجلس شورای اسالمی -4 ،قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرای اصل  49در مورد ثروت
های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب  -5 ،1368دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49
قانون اساسی مصوب  -6 1364الیحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب  1359شورای انقالب  -7ماده 1
قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب  1370مجلس شورای اسالمی.
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در آنها قواعد شرعی و قانونی در کسب مال و ثروت رعایت نشدهاند را بر شمرده و در نهایت از
عبارت «سایر موارد غیرمشروع» استفاده نموده است .به نظر میرسد مفهوم موارد غیرمشروع بر
نویسندگان قانون اساسی شناخته شده بوده است و از آنجایی که مقنن نیز جزئی از جامعۀ ایران است
(بلکه نمایندۀ مردم جامعه) لذا توضیح بیشتری درخصوص موارد غیرمشروع ارائه نداده است( .چون
فرض شده است که مسلمانان میدانند تحصیل مال نامشروع چیست) معذلک عبارت «سایر موارد
غیرمشروع» مندرج در اصل مزبور میتواند موجد مباحثی شود ،این عبارت از چند منظر قابلتوجه
ً
است .نخست اینکه اصال مقصود از تعبیر غیرمشروع ،مواردی غیر از شرع مقدس است که در قانون
اساسی و قوانین عادی برای آنها منع مشخصی وجود دارد یا اینکه همۀ مکاسبی که در آثار فقهی
حرام و غیرشرعی دانسته شدهاند را در بر میگیرد و محدود به ممنوعیتهای اعالم شده از جانب
قانونگذار نیست؟ توضیح این امر ضروری است که مکاسب محرمه شامل مبادالتی است که بعضی
از آنها تجاوز به حق جامعه و بعضی از آنها تجاوز به حق فردی و بعضی از آنها هم تجاوز به حق
فرد و هم تجاوز به حق جامعه میباشند و بدیهی است به مقدار تجاوزی که به حقوق افراد میشود
ً
شفافیت و جریان اطالعات مورد نیاز را با مشکل مواجه میکند .بر این اساس و قاعدتا درآمدهایی
که ناشی از اکل مال به باطل است مورد حرمت قرار دارد .از قبیل اکل مال یتیم ،احتکار ،تلقی رکبان،1
واسطهگری ،غش در معامله و درآمد ناشی از قمار و ِمیسر (سبحانی .)59 :1380 ،مکاسب محرمه
نزد فقهای امامیه به موارد مذکور خالصه نمیشود .در کتاب منابع فقه شیعه تألیف مرحوم سیدحسین

مجلد جداگانه (جلد )22تدوین شده است ،که
احادیث راجع به مکاسب محرمه در یک
بروجردی
ِ
ِ

در آن حدود  1725حدیث راجع به کسب و پیشه و تجارت آورده شده است .با توضیحات ارائه شده
از مکاسب محرمه به نظر میرسد نتیجۀ کسب و شغل حرام ،همان تحصیل مال نامشروع باشد و
تحصیل مال نامشروع از نظر شرع حرام است .وارد شدن به حوزۀ فقه و تجزیه و تحلیل مبانی فقهی
نیازمند وقت بیشتری بوده و از آنجایی که بحث فقهی ،هدف اصلی این نوشتار نیست به این مقدار

بسنده میشود.
مسئلۀ دوم نیز آن است که اگر چنانچه به تمثیلی بودن طرق نامشروع ثروت در اصل  49قائل

 .1تلقی رکبان یک اصطالح فقهی میباشد که در باب تجارت بیان شده است و عبارت است از استقبال اهل شهر در
خارج از شهر از کاروان های تجاری به منظور خرید کاالهای آنان به بهای کمتر یا فروش جنس به ایشان به قیمت
گرانتر از آنچه در شهر معامله میشود .برخی آن را حرام و برخی دیگر نیز آن را مکروه میدانند( .وبگاه ویکی فقه،
مدخل تلقی رکبان)
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شویم ،باید مقصود از این موضوع مشخص و روشن شود .در واقع این عبارت ،گویای عدم حصر
موارد مذکور در اصل  49قانون اساسی است .عبارت «سایر موارد غیرمشروع» به چند نحو
قابلتفسیر است؛ نخست اینکه به استناد اصل  36قانون اساسی سایر موارد غیرمشروع باید در قانون
عادی تعیین شود و نمیتوان آن را فراتر از موارد تعیین شده در قانون نحوۀ اجرای اصل  49قانون
اساسی در نظر گرفت .تفسیر دیگر این است که سایر موارد غیرمشروع را به استناد اصل  167قانون
اساسی باید جزء مواردی دانست که حتی اگر در قانون حکم معینی نداشته باشد میتوان به فتاوی
معتبر فقهی رجوع نمود (کشتگر.)25 :1397 ،
مفهوم کلی در این اصل که باید مورد توجه قرار گیرد ،ثروتهای غیرمشروع است .بنابراین هر
امری که ذیل ثروتهای نامشروع قرار گیرد مشمول حکم مندرج در اصل  49خواهد شد .به عبارت
دیگر با وجود اینکه قانونگذار مصادیقی از امور نامشروع را ذکر کرده است با توجه به تمثیلی بودن
این مصادیق ،تقنین آنها بیفایده به نظر میرسد در واقع این امکان وجود داشت که با ذکر عناوین
کلی که شمول آن ،همۀ این موارد را در برگیرد به خالصهسازی و جامعسازی این اصل اقدام شود.
همچنین به نظر میرسد اگرچه در این اصل برای همه عناوین تعیین تکلیف شده است لکن نمیتوان
برای همۀ مصادیق حکم واحدی صادر نمود (کشتگر.)27 :1397 ،
یکی از قوانین مربوط به اصل  ،49قانون نحوۀ اجرای اصل  49قانون اساسی مصوب 1363
مجلس شورای اسالمی میباشد .آنچه از قانون مزبور به موضوع مقالۀ حاضر ارتباط پیدا میکند
یکی مادۀ  2آن 1و دیگری نیز مادۀ  4قانون مزبور میباشد که به اموال مقامات قبل از انقالب اشاره
ً
دارد .البته اخیرا در مجلس شورای اسالمی طرحی درخصوص اصالح قانون نحوۀ اجرای اصل 49
تحت عنوان «اعادۀ اموال نامشروع مسئوالن» تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است .طرح
ً
مزبور که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است ،در تاریخ  1398/11/01مجددا توسط مجلس شورای
اسالمی اصالح و  2تبصره به مادۀ  19طرح ،الحاق و به شورای نگهبان ارسال شده است .بر اساس
تبصرۀ  2الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها
مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

در مادۀ  2قانون مزبور مقنن ایرانی برخالف مقنن کشورهای دیگر اصل برائت را در موارد تحصیل
نامشروع مال ،هم چنان محترم شمرده است و اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته است .بر
 .1مادۀ « :2دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خالف
آن ثابت شود».
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این اساس در حقوق ایران در جرایم اقتصادی امارۀ مجرمیت به رسمیت شناخته نشده بود چراکه وفق
مفهوم مادۀ فوقاالشعار ،این مقام تعقیب بود که بار اثبات غیرمشروع بودن اموال را به دوش میکشید.
حتی قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386نیز به تقدم امارۀ مجرمیت بر فرض برائت اشارهای
نکرده بود .در حال حاضر میتوان گفت که با تصویب اصالحیۀ قانون مبارزه با پولشو یی در تاریخ
 1397/10/15توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وفق تبصرۀ  1و  3مادۀ  2به نوعی امارۀ
مجرمیت مورد پذیرش واقع شده است .مطابق تبصرۀ  1هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت
ً
معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن
میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها برعهدۀ متصرف
است .منظور از علم در این تبصره و تبصرۀ ( )3همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم
قاضی تعریف شده است .در تبصرۀ  3نیز مقرر شده است چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال
از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول
مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجۀ شش محکوم میشود .در هر صورت مال مزبور ضبط
خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
چنانچه مالحظه میشود مقررات مزبور در مورد تمام اشخاص ساکن در قلمرو جمهوری
اسالمی ایران در چهارچوب و بستر قانون اخیرالذکر حاکم است و از این امر نمیتوان قاعدۀ کلی
نسبت به واکنش کیفری به ثروتهای فاقد توجیه کارگزاران استخراج نمود.
مادۀ  4قانون نحوۀ اجرای اصل  49یکی از مهمترین مصوبات مربوط به اصل مزبور است که
حاکی از بررسی سوابق مقامات و مسئولین مندرج در مادۀ فوق بوده و اگر پس از بررسی ،موردی
کشف گردد که مشمول اصل  49باشد موضوع قابلشکایت در محاکم صالحه است .این مصوبۀ
مهم هنوز اجرایی نشده است و حدود و ثغور بررسی سوابق و سازوکار آن هنوز مشخص نیست.
 .2-3تحلیل مادۀ  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری

هرچند یکی از مصادیق فساد مالی که در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری مورد تصریح قرار
گرفته است بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است لکن برای اینکه مشخص شود این مادۀ قانونی
میتواند جرم داراییهای فاقد توجیه را نیز مشمول گردد نیاز به بررسی مفاد مادۀ پیش گفته میباشد.
قانونگذار در قسمت آخر مادۀ  2عبارت کلی به این شرح که «هر کس مالی بدست آورد که طریق
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است مجرم محسوب میشود» را آورده است و این مورد نیز مانند
عبارت «سایر موارد غیر مشروع» مندرج در اصل  49است و به ارائۀ تفسیرهای گوناگون منجر شده
است .خالصه اینکه مطابق قواعد حاکم بر حقوق کیفری ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

سیاست جنایی ناظر به ثروتهای فاقد توجیه کارگزاران عمومی  / ...اردبیلی ،مهدوی ثابت و نجارزاده اهری

329

و اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی ،باید قسمت ذیل مادۀ  2را در محدودۀ مثالهای ذکر شده در
صدر ماده تفسیر کنیم در غیر این صورت باید هر کسی را که با یک دروغگویی ساده مالی بهدست
آورد وفق ضمانتاجرای مندرج در مادۀ مزبور مجازات نماییم (نجارزاده اهری.)130 :1389 ،
با عنایت به مراتب مرقوم آیا ثروتمند شدن فاقد توجیه کارگزاران عمومی را میتوان مشمول اصل 49
قانون اساسی و قانون مربوط بهنحوۀ اجرای آن اصل و ماده  2قانون تشدید دانست؟ در پاسخ باید گفت
ً
که در ثروتمند شدن فاقد توجیه ،صرفا با یک وضعیتی روبهرو هستیم که در آن ،داراییهای کارگزار
عمومی با درآمد قانونی وی متناسب نیست .در این وضعیت هنوز مشخص نیست که این اموال مشروع
هستند یا غیرمشروع ،چون که اگر نامشروع بودن این اموال محرز باشد موضوع روشن است و وفق مادۀ
 4قانون نحوه اجرای اصل  ،49از رهگذر بررسی سوابق مالی و در نهایت اعالم جرم یا شکایت توسط
نهادها و مؤسسات مربوطه امکان تعقیب قانونی کارگزار فاسد وجود دارد .مطابق کنوانسیون مبارزه با
فساد ،مشروع بودن داراییها نیاز به اثبات دارد که بر عهدۀ کارگزار عمومی است .به این صورت نیز
میتوان مطلب را بیان نمود که در قضیۀ داشتن ثروت فاقد توجیه ،نخست باید نامتناسب بودن اموال با
درآمد قانونی مشخص گردد که این امر مستلزم جمعآوری ادله و بررسی سوابق مالی و غیره میباشد و
به عبارت دیگر مستلزم تشکیل پرونده توسط مقام تعقیب است .پس از اینکه نامتناسب بودن ثروت
محرز شد موضوع اثبات مشروع یا نامشروع بودن این داراییها در دستور کار قرار میگیرد.
همان طوری که پیشتر نیز گفته شده است وفق کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر اسناد بینالمللی،
کارگزار عمومی باید مشروع بودن ثروث خویش را اثبات نماید و قصور وی در اثبات مشروعیت،
مساوی است با محکومیت .در حقیقت ،فلسفۀ وجودی جرمانگاری داشتن ثروت فاقد توجیه در
کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر اسناد بینالمللی این است که اگر کارگزاری به هر طریق ممکن بتواند
فسادهای ارتکابی خویش را در طول دوران خدمتش مخفی کند و دستگاههای نظارتی و بازرسی مربوطه
نیز نتوانند پرده از فعالیتهای فاسد وی بردارند و چون فعالیتهای فسادآمیز در نهایت به مالاندوزی
منجر میشود فلذا در جهت جلوگیری از بی کیفر ماندن کارگزاران فاسد باید بر اموال و ثروتهای
ً
اندوخته شدۀ ایشان متمرکز شد .البته کنوانسیونهای مزبور از این جهت که جرم مورد اشاره را صرفا به
خود کارگزار متوجه مینمایند و حداقل به خویشاوندان و بستگان درجه اول وی اشارهای نداشتهاند
ِ
مواجه با ایراد به نظر میرسند چراکه کارگزار فاسد ممکن است برای فرار از ادای توضیح پیرامون

مشروعیت داراییها و سپس محکومیت نهایی ،اموال خویش را به اشخاص دیگری منتقل نماید.
در حقوق ایران ،خارج از بستر قانون مبارزه با پولشویی هنوز مشخص نیست که تکلیف مقام
تعقیب در مواجه شدن با ثروتمندی غیرموجه (نه نامشروع) کارگزاران چیست؟ آیا تکلیف قانونی برای
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بررسی سوابق مالی و وضعیت فعلی ایشان وجود دارد یا موضوع به صالحدیدی دادستانها 1واگذار
شده است؟ در پاسخ میتوان گفت که با بررسی قوانین مربوطه چنین تکلیفی برای دادستانها مقرر
نشده است و حتی اختیار صالحدیدی نیز در این خصوص وضع نشده است .به عبارت دیگر یک
چهارچوب قانونی مشخص در این زمینه وجود ندارد و مقررات مندرج در اصل  49قانون اساسی و
مادۀ  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری و همچنین قانون اصالح قانون
مبارزه با پولشویی نمیتوانند خل فقدان مقررات در خصوص جرمانگاری داراییهای فاقد توجیه را پر
نمایند بنابراین نیاز به قانونی مستقل درخصوص مورد موضوع بحث ضرورتی انکارناپذیر است .حتی
نمیتوان گفت که وجود مادۀ  20کنوانسیون مبارزه با فساد مبنی بر جرمانگاری «داراشدن من غیرحق»
ً
که با ملحق شدن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مزبور وفق مادۀ  9قانون مدنی عمال جزو قوانین
داخلی میباشد نیازی به جرمانگاری علیحده نمیباشد؛ زیرا کنوانسیون فوق بهعنوان نقشۀ راه مبارزه
ً
با فساد ،دقیقا در مادۀ  20مزبور جرمانگاری جداگانه را به عهدۀ کشورهای عضو گذاشته است.
صرف ثروتمند شدن فاقد توجیه کارگزاران
نتیجهای که از این بخش گرفته میشود این است که ِ

عمومی در حقوق ایران موجب مسئولیت کیفری نیست و مقام تعقیب مانند جرایم دیگر اگر دلیلی بر
نامشروع بودن اموال کارگزار عمومی داشته باشد میتواند وفق مقررات اقدام نماید .در واقع اقدام مقام
تعقیب میتواند در جهت تعقیب یکی از عناوین کیفری مرتبط با کارگزاران عمومی باشد نه عنوان
مجرمانۀ «داراشدن من غیرحق» و در حال حاضر در حقوق ایران ،دادستان نمیتواند به کارگزارانی که
ثروت فاقد توجیهی دارند ،تکلیف نماید که موجه بودن داراییهایشان را به اثبات برسانند.
سؤالی که ممکن است درخصوص داراشدن من غیرحق مطرح شود این است که اگر افزایش
ثروت کارگزار عمومی در طول دوران خدمت وی حاصل شود ولی این افزایش ،ناشی از سوءاستفاده
غیرحق مورد نظر کنوانسیون مبارزه با فساد
از موقعیت اداری نباشد در این صورت آیا بزه داراشدن من
ِ
ً
اتفاق افتاده است؟ به عبارت دیگر ،مثال ممکن است کارگزار عمومی از طریق تبانی با اشخاص
حقیقی یا حتی با دروغگویی ساده (بدون ارتباط با شغل اداری خویش) مالی بهدست آورد آیا در این
صورت نیز میتوان گفت این کارگزار مطابق مادۀ  20کنوانسیون مبارزه با فساد ،مرتکب داراشدن من
غیرحق شده است؟ یا اینکه نیاز است ثروتمند شدن در راستای انجام وظایف و سوءاستفاده از
موقعیت اداری باشد؟ دراینباره میتوان گفت که کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر کنوانسیونهای
مرتبط برای جلوگیری از فساد مالی کارگزاران تنظیم شدهاند و در تعریف فساد نیز گفته شد که فساد
 .1منظور از صالحدیدی دادستانها ،مقتضی بودن تعقیب است که در مقابل قانونی بودن تعقیب به کار میرود.
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عبارت از خرید منفعت شخصی در مقابل فروش اقتدار عمومی است یعنی شخص ،مال یا امتیاز
مالی میگیرد و در مقابلآن اقتدار یا منافع عمومی را واگذار میکند .در مانحن فیه چنین امری اتفاق
نیافتاده است و شخصی که داراشدن وی در اثر موقعیتهای خارج از اداره حادث شده باشد مرتکب
فساد نشده است و میتوان گفت مشمول مقررات مربوط به داراشدن من غیرحق نمیشود .بر این
موضوع در اصالح نهایی طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئوالن مصوب  1398/11/01با عبارت «اموال
ناشی از استفادۀ ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» تأکید شده است .یکی از نویسندگان نیز
موافق با این نظر میباشد (آقاالر ثالث.)287 :1396 ،
در اسفند ماه سال  1396طرحی موسوم به «اعادۀ اموال نامشروع مسئوالن» توسط برخی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تنظیم گردیده بود که در این طرح برای اولین بار به اموال نامتعارف1

اشاره شده بود و این اموال هرچند بهصورت ناقص و مترادف با اموال نامشروع تعریف شده بود .لکن
در همان زمان با تذکر برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصویب چنین قانونی دارای بار مالی برای
دولت است و تکلیف آن مشخص نشده است طرح مزبور از دستور کار مجلس خارج گردید تا اینکه
با پیگیریهای طراحان اصلی ،یک فوریت طرح مزبور با عنوان طرح قانونی «دوفوریتی» اعادۀ اموال
نامشروع و اجرای اصل  49قانون اساسی در تاریخ  14بهمن  1397در مجلس شورای اسالمی
ً
تصویب گردید 2و متأسفانه در طرح اخیر «اموال نامتعارف» از آن حذف شده و صرفا «اموال
ً
نامشروع» 3مورد تعریف قرار گرفته است .نهایتا در تاریخ  98/11/01اصالح طرح اعادۀ اموال
 .1مادۀ « :2اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به
قدرت یا اطالعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است .هیأت موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروت
های بیشتر ،ابتدا دارایی های افراد موضوع این قانون ،همسر و فرزندان آنها را که بر اساس اطالعات و مدارک واصله از
مراجع نظارتی مندرج در ماده یک ،مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد .در
صورت وجود اطالعات و مدارک مبنی بر نامشروع بودن اموال پایین تر از مبلغ مذکور رسیدگی به آن موارد نیز در
اولویت بعدی صورت می گیرد».
 .2پایگاه خبری قطره ،کد خبر 4180 :تاریخ 97/11/16
 .3مادۀ  « :3اموال نامشروع ،اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت
شغلی و یا سوءاستفاده از اطالعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد .عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده
میباشد.

تبصره ـ مفاد تبصره ( )1ماده ( )2قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال  1386.11.02با اصالحات و الحاقات بعدی
و بند (الف) ماده ( )117قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1395.12.14در اجرای این قانون مجری است».
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نامشروع و اجرای اصل  49قانون اساسی که بهعنوان طرح الحاق موادی به قانون نحوۀ اجرای اصل
 49قانون اساسی نیز از آن یاد میشود در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تصویب
شد .در تبصرۀ  3مادۀ یک 1طرح مزبور به اموال مظنون به عدم مشروعیت اشاره شده است (بدون
اینکه تعریفی از این نوع اموال به عمل آید) و همان طوری که از واژۀ ظن قوی فهمیده میشود ،وجود
مدارک قابلتوجه ،برای شروع بررسی ضروری است 2و چنانچه طرح مزبور مراحل تصویب
ادله و
ِ
را طی کند و تبدیل به قانون شود در آن صورت شاید بتوان گفت که در قوانین ایران ،اموال نامتعارف

یا فاقد توجیه کارگزاران عمومی همان اموال مظنون به عدم مشروعیت میباشد.
نتیجه

در تعریف و تبیین فساد صرفنظر از نظریات مختلف باید گفت که فساد در حقیقت فرایندی
است که کارگزار عمومی با سوءاستفاده از موقعیت اداری ،اقتدار عمومی را در قبال منافع شخص
خویش مبادله و معامله میکند .هر کشوری مبارزه با فساد را سرلوحۀ برنامههای اساسی خود قرار
داده است؛ برای حصول حکمرانی خوب ،گزیر و گریزی از مبارزه با فساد نیست .از مصادیق سنتی
فساد مالی با تکیه بر اسناد بینالمللی ،می توان به ارتشاء ،اختالس و اعمال نفوذ و غیره اشاره نمود.
اسناد بینالملل ی با توجه به حدوث مسائل جدید برخی از عناوین و مصادیق فساد را نیز مطرح
ً
نمودهاند که قبال وجود نداشتهاند .ازجملۀ آنها ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی و داشتن ثروت
فاقد توجیه (داراشدن من غیرحق) است.
ً
دارایی فاقد توجیه اساسا به این امر اشاره دارد که شخص کارگزار به چنان ثروتی دست مییازد
که این ثروت در زمان تصدی شغل دولتی وی حاصل شده و با درآمد قانونی او نیز تناسب نداشته
باشد .جرمانگاری ثروتهای فاقد توجیه مربوط به دهههای اخیر بوده و یکی از فلسفههای اصلی
جرمانگاری مزبور این است که دولتها برای مبارزۀ همهجانبه با فساد مالی و برای فائق آمدن بر
مسائل و مشکالت مربوط به جمعآوری ادلۀ ارتکاب فساد ،کارگزار عمومی را ملزم به اثبات
مشروعیت داراییهای خویش میکنند و ناتوانی در اثبات مشروعیت مساوی است با محکومیت به
 .1تبصره « :3کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد
مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند».
ً

 .2مادۀ  ... -2تبصره« -دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب
اعالم نهادهای ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص موضوع این قانون ،بررسیهای الزم را انجام
داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون ،پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال
میکند».
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ضبط و مصادرۀ دارایی فاقد توجیه .به عبارت دیگر کوتاهی و قصور در اثبات ریشههای قانونی اموال
تحت تملک کارگزار عمومی ،به این معنا خواهد بود که او اقتدارات و منافع عمومی را با منافع
خصوصی خود مبادله نموده و در یک کالم مرتکب فساد شده است.
در حقوق برخی از کشورهای خارجی و نیز برخی کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط ،به چنین امری
اشاره شده است .در تعریف و بررسی ارکان داراشدن من غیرحق چندین رکن باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست ،اینکه اشخاص مورد نظر برای بررسی باید کارگزاران عمومی باشند که در کنوانسیون مبارزه با
فساد بهصراحت تعریف شده است و اشخاص خصوصی (غیرکارگزار) ،موردنظر نیستند .دوم ،اینکه
باید یک دورۀ بهرهمندی یا دورهای که شخص عهدهدار خدمت عمومی بوده است مورد توجه قرار گیرد؛
ثروتمند شدن در دورۀ قبل از شروع به خدمت و یا در دورۀ بعد از اتمام خدمت ،مطمح نظر نیستند
مگر اینکه تحصیل مال در زمان پس از خدمت به طرز آشکاری مربوط به دوران خدمت باشد .به
عبارت دیگر شخص دریافت مال حاصل از فساد را به زمان پس از بازنشستگی خویش موکول نماید.
سوم ،اینکه داراییهای شخص افزایش چشمگیری داشته باشد درخصوص افزایش چشمگیر ،مباحث
مختلفی مطرح شده است ازجمله تعیین حد آستانه و تعیین میزانی از افزایش ،که دارایی را چشمگیر
میداند .چهارم ،بررسی مقولۀ قصد است که در کنوانسیون مبارزه با فساد در توصیه به جرمانگاری
داراشدن من غیرحق برخالف سایر کنوانسیونها لزوم احراز قصد پیشبینی شده است .پنجم ،اینکه
توجیه و توضیحی منطقی برای افزایش داراییها وجود نداشته باشد.
ً
ً
برای مبارزه با فساد عموما و داراشدن من غیرحق خصوصا ،راهبردهایی را اعم از کنشی و واکنشی
میتوان برشمرد که اقدامات کنشی (پیشگیرانه) موضوع مقالۀ حاضر نمیباشند .در بحث واکنش
کیفری نسبت به ثروتهای فاقد توجیه ،اصل  49قانون اساسی و قانون نحوۀ اجرای اصل مزبور به
همراه مادۀ  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری و قانون اصالح قانون
مبارزه با پولشویی مصوب  1397در این خصوص قابل بررسی هستند .با دقت در مفاد مقررات
یادشده ،هرچند مفاهیم و عنوان کلی نسبت به واکنش به «ثروتهای غیرمشروع» وجود دارد لکن
بحث ثروتهای غیرمتعارف یا فاقد توجیه ،با اموال نامشروع متفاوت است .مادۀ  20کنوانسیون
مبارزه با فساد که با تغییرات جزیی در برخی از کنوانسیونهای دیگر نیز وجود دارد ناظر به حالتی
است که هنوز نامشروع بودن ثروت محرز نشده است و این اموال نیاز به توضیح دارند و دولتها
توصیه شدهاند با اتخاذ یک سیاست جنایی خاص ،کارگزاران عمومی را ملزم نمایند تا موجه یا ناموجه
بودن این اموال را اثبات کنند .وقتی میگوییم ثروت فاقد توجیه یعنی ثروتی که کارگزار عمومی
نتوانسته است تناسب آنها را ثابت کند و همان طوری که گفتیم برخالف نظام حقوقی ایران در نظام
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حقوقی اکثر کشورها این اموال در معرض ضبط و مصادره هستند.
لفظ ثروت نامتعارف زمانی به کار میرود که هنوز هیچ بررسی نسبت به این اموال نشده است و
در بادی نظر ،اموال در اختیار و در تصرف کارگزار عمومی با درآمد قانونی و شناخته شدۀ وی تناسبی
ندارد و دادستان با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد درصدد تشکیل پرونده برای اثبات
مشروعیت این اموال است .چنین مقرراتی هنوز در قلمرو حقوق کیفری ایران وارد نشده است بنابراین
ً
در حقوق ایران فعال نمیتوان واکنشی را اعم از کیفری و غیرکیفری نسبت به چنین اموالی تصور نمود و
جا دارد مقنن با مدنظر قرار دادن تفاوت بین اموال نامتعارف و اموال غیرمشروع سیاست جنایی خویش
(جمیع واکنش ها) را نسبت به پدیدۀ فساد تنظیم نماید .همان طوری که پیشتر بیان شد از قانون اصالح
قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1397نمیتوان بهصورت مطلق درخصوص برخورد با ثروتهای فاقد
توجیه کارگزاران عمومی استفاده نمود و قانون مزبور در بستر و محدودۀ خویش قابلیت اعمال دارد و
ممکن است کارگزار عمومی نیز با شرایط مقرر ،مشمول قانون گردد .فلذا ضروری است قانونگذار،
ً
مقررات جامع و مانعی درخصوص کارگزاران عمومی تصویب نماید .اخیرا پس از ایراد شورای نگهبان
به طرح موسوم به اعادۀ اموال نامشروع مسئوالن ،1در تاریخ  98/11/01اصالحیۀ طرح مزبور که در آن،
به اموال نامشروع و اموال مظنون به عدم مشروعیت اشاره شده است در مجلس شورای اسالمی تصویب
ً
و مجددا به شورای نگهبان ارسال شده است .با تصویب نهایی این طرح بهنحو قابلتوجهی خل موجود
درخصوص اموال فاقد توجیه در حقوق ایران رفع خواهد شد.
در نهایت در واکنش کیفری نسبت به اموال فاقد توجیه کارگزاران عمومی پیشنهادهایی به شرح
ذیل ارائه میگردد :تدوین و تصویب قانونی ویژه ،منطبق با آموزههای کنوانسیون مبارزه با فساد و سایر
اسناد بینالمللی مرتبط ،با ویژگیهای زیر:
 .1تعریف داراییهای فاقد توجیه و تفکیک آنها از داراییهای نامشروع و مشخص نمودن اینکه
چه میزان اموال در اختیار کارگزاران عمومی میتواند فاقد توجیه تلقی شود (اشاره به حد آستانه) و
اشاره به انواع اموالی که میتوانند دارایی یک شخص را تشکیل دهند و تصریح به اینکه اموال فاقد

 .1طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن و نحوه اجرای اصل  49قانون اساسی در اسفند ماده  1396با دو فوریت تصویب
شده بود که امضای حدود  180نماینده ذیل آن بود که بنا به دالیلی نامشخص طرح مزبور مسکوت ماند و در تاریخ
 14بهمن  1397یک فوریت طرح مزبور تصویب شد و مواد آن تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از
بررسی ،شورای نگهبان ایراداتی به آن مطرح نمود و در نهایت در اول بهمن ماه  1398اصالحیه طرح مزبور در مجلس
تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
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توجیه باید با سوءاستفاده از موقعیت اداری حاصل شده باشد.
 .2اموال در اختیار خویشاوندان نزدیک کارگزار عمومی نیز به مانند اموال خود کارگزار ،مورد
نظر قانونگذار باشد( .از حیث موجه بودن یا ناموجه بودن اموال ایشان)
 .3مشخص نمودن تکلیف مقام تعقیب و نحوۀ اقدام آنها در برخورد با اموال فاقد توجیه
کارگزاران عمومی.
 .4جهت جلوگیری از بیکیفر ماندن کارگزاران فاسد ،اماره مجرمیت بر فرض برائت مقدم دانسته
شود.
تعیین ضمانتاجرای متناسب از قبیل حبس و مقرر نمودن مجازات مصادره برای اموالی که فاقد
توجیه است و پیشبینی ضمانتاجرای اداری متناسب از قبیل اخراج و تنزل پایه و غیره.
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