جایگاه اماره مجرمیت و اصل برائت در مبارزه با ثروت های نامشروع
حمیدرضا امانی
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چکیده :یکی از رسالت های حکومت اسالمی و نظام قضایی کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است،
مبارزه با ثروت های نامشروع می باشد .از سوی دیگر ،از اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق داخلی ما ،اصل
عملیه برائت است .این اصل به طور کلی ضامن آزادی انسان ها بوده و در قانون اساسی و قوانین عادی نیز بر آن
تأکید شده و در رسیدگی به جرایم اقتصادی و ثروت های نامشروع نیز ناگزیر به رعایت آن هستیم .گاه مشاهده می
شود ،اصل برائت به پناهگاه امنی برای مفسدین اقتصادی تبدیل می گردد .به همین جهت ،در حقوق بسیاری از
کشورها و کنوانسیون های بین المللی ،با وجود پذیرش کلی اصل برائت ،در مورد در آمد ها و عواید نامشروع ناشی
از فساد و یا جرایمی از قبیل تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز سهولت تعقیب و تحقیق در مورد مجرمین مربوطه و
باز گردانیدن ثروت های نامشروع آنها به مال باختگان و یا بیت المال« ،اماره ی مجرمیت» جایگزین اصل فوق الذکر
گردیده است .در نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسالم ،شاهد سخت گیری و اِعمال اماره ی مذکور به ویژه در مورد
کارگزاران حکومتی که سرمایه آن ها به طور چشمگیر و غیر معقولی افزایش یافته است ،می باشیم .در حقوق
داخلی ،با وجود اصل برائت ،بعضاً قوانینی دیده می شود که رد پای اماره مجرمیت در آنها دیده می شود ،هر چند
در عمل اجرای موفقی نداشته اند .قانون معروف «از کجا آورده ای؟» (قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان
دولت اعم از کشوری و لشگری ،شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب  )1331مهم ترین و مفصل ترین
قانونی است که در این زمینه به تصویب رسیده ،اما هرگز اجرا نگردید .اصل  1۴۱قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،تنها در حد الزام به معرفی اموال توسط مقامات مصرح در این اصل به قوه ی قضائیه و کنترل عدم افزایش بر
خالف حق آنها در سال 1331تصویب گردید .در راستای اجرای این اصل ،قانون رسیدگی به دارایی
مقامات،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران ،پس از دههاماه سرگردانی در سه دوره مجالس شورای
اسالمی و ایرادات شورای نگهبان  ،به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در تاریخ 139۴/1/9به تصویب مجمع
رسید و به دلیل استنکاف رئیس جمهور ،با دستور رئیس مجلس شورای اسالمی در تاریخ  139۴/11/11منتشر
گردید .اگر چه این قانون از جامعیت الزم برخوردار نیست ،اعتقاد ما این است که اجرای کامل آن می تواند گامی
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موثر در پیشگیری از فساد مالی در دستگاههای دولتی باشد .امید است با تصویب قانون جامعی در این زمینه و نیز
اصالح و هماهنگ نمودن قوانین موجود و نحوه ی برخورد با ثروت های نامشروع ،نگرش ما به اصل برائت اصالح
و این اصل با واقعیات عینی تفسیر گردد.
واژگان کلیدی:ثروتهای نامشروع ،برائت ،اماره مجرمیت ،فساددرآمدمبارزه با ثروت های نامشروع از دیرباز یکی از شاخصه های
اجرای عدالت تلقی می شده است .گردش سرمایه های نامشروع ،در جهان امروز به عنوان نشانه ای از تزلزل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تلقی می
شود .نگاهی گذرا به آمار گردش سرمایه های نامشروع در سطح جهان ،اهمیت مقابله با این گونه سرمایه ها را به ما گوشزد می نماید که ذیالً از

باب نمونه به سرمایه های ناشی از دو جرم اشاره می کنیم «.بانک جهانی با منظور کردن پنج درصد ارزش سرمایه
گذاری مستقیم خارجی کمترین میزان اختالس ساالنه در دنیا را هشتاد میلیارد دالر برآورد کرده
است .همچنین ادعا شده ،پولی که به بهانه ی رشوه رد و بدلمی شود در جهان بین دو تا پنج
درصد از کل تولید جهان بوده است(».دادگر و معصومی نیا،3131 ،ص 13

)همچنین ،مقابله با ثروت های

نامشروع به عنوان یکی از مؤثرترین روش های مقابله با جرم ،کسب ادله و شناسایی شرکای جرم مطرح می باشد  .مایکل کیلچلینگ ۱در این زمینه

می نویسد« :پاسخ های سنتی همچون حبس و جزای نقدی به تنهایی ناکارآمدند و گزینه ی بهتر
حمله به اموال ( به جای حمله به اشخاص ) است .به لحاظ نظری این رویکرد به ویژه در مورد
یافته های جرم شناختی مبنی بر اینکه نه فقط جرم سازمان یافته ،بلکه بخش عمده ی جرایم به
طور کلی به قصد کسب سود ارتکاب می یابند( ».کیلچلینگ ،3131 ،ص.)351

با این اوصاف و با توجه به

تأکید دین مبین اسالم بر مقابله با ثروت های نامشروع و گناه آلود،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در اصل  ۴9دولت را موظف کرده است،
ثروت های ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،قمار ،فروش زمین های موات وسایر موارد نامشروع را طی رسیدگی دقیق و با ثبوت شرعی گرفته
و به صاحبان حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن ایشان به بیت المال بدهد .در عین حال ،قسمت اخیر اصل  ۴9قانون اساسی مقرر می دارد« :این
حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراشود» و این موارد در واقع همان اصل برائت است که در اصول  ۱۱و 31قانون
اساسی و ماده  191قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی برآن تأکید شده است.از سوی دیگر مجرمین اقتصادی که
معموالً صاحبان زر ،زور و تزویر هستند ،به لطایف الحیل به جمع آوری ثروت های نامشروع پرداخته و خود را در پس پرده اصل برائت مخفی می
نمایند .در این میان مقام تعقیب کننده ،در موقعیت ضعیف تری از متهم قرار می گیرد و اثبات نامشروع بودن ثروت های حاصله بسیار مشکل و گاه
غیر ممکن می گردد .به همین جهت در کنوانسیون های بین المللی که بعضاً کشورمان به آنها پیوسته است و در ادامه ی این نوشتار به آنها اشاره
خواهد شد ،ضمن جرم انگاری افزایش نامعقول این ثروت ها ،اصل بر نامشروع بودن اموال و ثروت های مذکور قرار داده شده است ،مگر این که
خالف آن ثابت شود.در حقوق بسیاری از کشورها نیز گرایش به این روش به عنوان یکی از طرق مبارزه با مجرمین
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اقتصادی و یا جرایم خاص و ثروت های نامشروع مشاهده می شود.
در این پژوهش به بررسی حقوق داخلی کشورمان در این زمینه و مقایسه آن با حقوق جزای بین الملل و
برخی کشورها خواهیم پرداخت؛ آن گاه ضمن نتیجه گیری ،پیشنهادات الزم ارائه خواهد شد.
 .3مبارزه با ثروت های نامشروع در قرآن کریم
خداوند متعال در قرآن کریم ،از جهات مختلف توجه خاصی به مقولۀ اجرای عدالت ،کسب روزی حالل ،نهی از
حرام خواری ،تکلیف به رد اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده است ،وظیفه دولت ها (حکّام) در این
خصوص و سرانجامِ اقوامی که مرتکب اعمالی همچون کم فروشی و کسب روزی های حرام شده اند ،مبذول داشته
است.
در آیاتی از قرآن کریم همۀ مردم مکلف به قیام برای قسط و رعایت آن گردیده اند .در آیات فراوان
دیگری ،مسلمانان و مؤمنین و حتی در مواردی کل مردم مکلف به رعایت قسط و عدل و اجتناب از ظلم و تعدی در
روابط با یکدیگر گردیده اند .3در آیۀ  13از سورۀ مبارکه شوری ،هدف اصلی انبیاء برقراری قسط و عدل عنوان
گردیده است .در این آیه خطاب به پیامبر اکرم (ص) آمده است« :وَ قُل ...اُمِرتُ لِاَعدِلَ بَینَکُم» یعنی«و

بگو...مأمورم که میان شما عدالت را برقرار نمایم ».همچنین در آیۀ  ۱3از سورۀ مبارکه حدید می فرماید « :لَقَد
اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ َانزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ
شدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاس وَ ِلیَعلَمَ اهللُ مَن یَنصُرُهَ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ  »....یعنی « همانا ما پیامبران خود را با
ادله و معجزات (بر خلق) فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (عدل) نازل کردیم تا مردم به عدالت
قیام کنند و آهن را که در آن سختی شدید و منافع برای مردم است نازل کردیم وتا معلوم شود
که خدا و رسلش را چه کسی در خفا یاری می کند»...
از این آیۀ شریفه به خوبی استنباط می شود که رسالت اصلی انبیاء ،بر انگیختن مردم به قسط

می باشد و

الزمۀ آن دو وسیله است که عبارتند از :کتاب آسمانی و موازین عدالت از یک سو و آهن (شمشیر ) از سوی دیگر.
به عبارت دیگر اجرای عدالت به صرف تعلیم کتاب و موعظه ممکن نیست و استفاده از قوۀ قهریه نیز در مواردی
الزم است.
همچنین خداوند متعال ضمن توصیه ی مردم به حالل خواری ،۴آنها را شدیداً از حرام خواری و سرمایه
هاوثروت های نامشروع که از آن به «اَکل مال بِباطل» یاد فرموده نهی نموده است .3هرچند در برخی
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از این آیات از کلمۀ « اَکل» به معنای خوردن استفاده شده است ،لکن همان گونه که مرحوم عالمه طباطبایی
در تفسیر گرانقدر «المیزان» توضیح داده اند ،منظور از اکل ،مطلق تصرفات ا ست نه صرف خوردن( .طباطبایی،
 ،1319ص)311
در قرآن کریم از مال حرام به عنوان «سُحت» نیز یاد شده است .خداوند در آیۀ  ۴۱از سوره مبارکه مائده
برخی از اهل کتاب را به خاطر حرام خواری مورد سرزنش قرار می دهد 6.همچنین درآیات  6۱و  63سورۀ مبارکه
مائده علماو راهبان اهل کتاب را مورد عتاب قرار می دهد.که چرا آنها را از خوردن حرام باز نمی دارند؟ همچنین
حرام خواری به عنوان یکی از مظاهر فساد در آیات متعدد ،مورد نهی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به
آیه  ۴1از سورۀ مبارکه روم و آیه  11از سورۀ مبارکه قصص اشاره نمود.
عالوه بر احکام تکلیفی در خصوص کسب اموال نامشروع که بر حرمت آنها اشعار دارد ،قرآن کریم از حکم
وضعی کسب این گونه اموال یعنی تعیین تکلیف اموالی که از طریق باطل و نامشروع به دست می آیند غافل نمانده
است .به عنوان مثال خداوند ثروت های حاصل از ربا را نامشروع دانسته و مالکیتی برای رباخوار در آنها قائل نیست؛
فلذا می فرماید :رئوس ( یعنی اصل اموال ) از آن شما است و بدین طریق نه از طریق گرفتن بهره به کسی ظلم می
کنید و نه مورد ظلم قرار می گیرید چرا که اصل مال ،به شما باز گردانیده می شود.
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در مورد مجازات الهی حرام خواری ،قرآن کریم ،از یک طرف وعدۀ عذاب اخروی به کسانی داده
است که مرتکب ظلم و ستم نظیر دست اندازی به اموال دیگران یا خوردن مال حرام مانند ربا و امثال آن گردیده
اند .آیات مربوطه در این زمینه فراوانند و از باب نمونه می توان به آیه  ۱13از سورۀ مبارکه بقره و آیه  11از سورۀ
مبارکه نساء اشاره کرد .از سوی دیگر در برخی از آیات تکان دهنده سخن از سرنوشت دنیوی شوم کسانی به میان
آمده است که خوردن مال حرام برایشان امری عادی و طبیعی شده بود .از جمله یکی از علل حرام کردن نعمت های
پاکیزه بر قوم یهود را ربا خواری و خوردن اموال مردم به ناروا ذکر فرموده است.
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نمونه ی دیگر ،سرگذشت شوم بسیاری از اقوامی است که در طول تاریخ به عذاب الهی دچار شده و نابود یا
مسخ گردیده اند .خداوند متعال ،به کرّات داستان آنها را ذکر و علت آن را نیز متذکر می گردد .در مورد قوم
حضرت شعیب(ع) ،خداوند ،علت ابتالی ایشان به عذاب الهی و انقراض این قوم را فساد اقتصادی ذکر فرموده
است.
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از این گونه آیات به خوبی می توان دریافت که عذاب سخت و نابودی اقوامی که غرق در مفاسد مالی و
اقتصادی هستند جزء سنن الهی محسوب می گردد.
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 .2چگونگی مبارزه با ثروت های نامشروع در صدر اسالم
در بررسی تاریخی مبارزه با ثروت های نامشروع به دوران درخشانی می رسیم که با نزول وحی بر پیامبر اکرم (ص)
آغاز گردید .یقیناً آیینی که برقراری عدالت و مبارزه با هرگونه ستمی را شعار خود قرار داده است ،نمی تواند در
مقابل مفاسد اقتصادی و ثروت های نامشروع بی تفاوت باشد .در مورد پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

به او [پیامبراکرم(ص)] خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل
هدیه پذیرفته ،حضرت برآشفت و به او فرمود« :کَیفَ تَأخُذُ مالَیسَ لَکَ بِحَقٍّ؟» چرا
آنچه حق تو نیست می گیری ؟ او در پاسخ با معذرت خواهی گفتَ « :لقَدکانَت
هَدِیَّهٌ یا رَسولَ اهللِ» آنچه گرفتم هدیه بود ای پیامبر خدا .پیامبر فرمود« :رَأیتَ لَو
قَعَدَ اَحَدُکُم فی دارِه وَ لَم نُوَلِّهِ عَمَالً اَکانَ النّاسُ یَهدوُنهُ شَیئاً؟» اگر شما در خانه
بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید ،آیا مردم به شما هدیه ای می دهند؟
سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار
برکنار کرد( .مکارم شیرازی و همکاران ،3131 ،ص) 355
در مورد دیگری ،پس از جنگ حنین و بازگرداندن اسیران هوازن ،پیامبر اسالم (ص) در برابر اصرار برخی از

لشکریان به تقسیم بیت المال و بی صبری ایشان ،یک نخ از کرک کوهان شتر برداشت و فرمود« :از فَیءِ و غنایم
شما و از این کرک ،جز یک پنجم آن حق من نیست و سهم من هم عاقبت به شما برمی گردد.
اگر نخ و سوزنی از بیت المال برده اید فوراً برگردانید(.».نوری همدانی،3111 ،ص)31
پس از پیامبر اکرم (ص) مبارزه با ثروت های نامشروع و مفاسد مالی در زمان خلفای اول و دوم به گونه هایی
ادامه یافت .هرچند دراین دوره با نصب افراد ناصالح همچون معاویه و عمرو عاص به امارت بالد ،بنای بسیاری از
حرام اندوزی ها گذاشته شد.
در خصوص ابوبکر آن چه از بررسی متون تاریخی به دست می آید این است که ،جز در موارد استثنایی به
روش پیامبر اسالم(ص) عمل کرده است.
در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی در زمان خلیفه ی دوم گفته شده است:

با توسعه قدرت و ازدیاد ثروت ،اندک اندک ......آتش دشمنیهاى کهن و
تنافسات قبیلهاى که در عهد رسولاهلل صلى اهلل علیه و آله زیر خاکستر پنهان شده
بود ،دوباره زبانه کشید و بین قرشى و غیر قرشى و عدنانى و قحطانى و حجازى و
شامى و عربو غیرعرب امتیاز و اختالف به وجود آمد .اعیان قریش مخصوصا بنى
امیه در صدد جلب قدرت و
ثروت بیشتر برآمدند و قداست و روحانیت اسالمى را فداى تعصبات جاهلى
کردند ...این وضع در اواخر خالفت عمر و در سراسر دوران خالفت عثمان ادامه
داشت(.مشایخ فریدنی ،بی تا،ص)21
سپاهی عرب بر سپاهی عجم ،عرب قحطان بر عرب عدنان .... ،تقدم داشت و
حقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود .تاریخ نویسان معروفی مانند ابن
اثیر و یعقوبی وجرجی زیدان ،در تاریخ های خود نمونه ای از ارقام متفاوت،
مقرری های سپاهیان و کارمندان دولت اسالمی را ذکر کردهاند .اختالف ارقام
حقوق بهت آور است(.شاهد خطیبی،3133 ،ص)2
با این وجود مواردی از مقابلۀ جدی با مفاسد اقتصادی و ثروت های نامشروع و باد آورده را در زمان خالفت
عمر می توان یافت که برخی از این اقدامات ،از جهت پیش گیری و برخی از جهت مجازات و نیز بازگشت دادن
ثروت های نامشروع به بیت المال حائز اهمیت است .از جمله ی این اقدامات ،شناسایی اموال مسئولین در بدو و

ختم مأموریت و مصادرۀ دارایی های افزایش یافته ،توسط صاحب منصبان حکومتی بود« .بارها می شد که به
حساب مأمو ران دولت رسیدگی می کرد و اگر می دید مأموری مال برای خود اندوخته می
گفت :تو که از خزانه (بیت المال) مخارج خود را می گیری این مال را برای چه ذخیره کرده
ای؛ آن گاه مالهای او را به خزانه می فرستاد( ».شهیدی،3133،ص  .)323سنتی که وی به نام مشاطره ی
اموال بنا نهاده بود بعضاً اموال مشروع افراد را نیز در بر می گرفت.

او کنترل ویژهاى بر آنان (کارگزاران) داشت و در وقت رفتن به محل
خدمت ،ثروت آنان را ثبت مىکرد .عمر تقریبا همه کارگزاران خود را در این
باره خطاکار دانسته و در وقت بازگشت اموال آنها را دو نیمه مىکرد ،نیمهاى را
به آنان پس داده و نیمى دیگر را به بیت المال مىسپرد.این کار را اصطالحا
مشاطره اموال مىگویند( .جعفریان ،3133،ص)31

از جمله اقدامات عمر بن خطاب می توان به مصادره نیمی از اموال عمروعاص والی مصر (الطایی،1391 ،
ص )11و اموال ابوهُرَیره والى بحرین (الطّایی 1۱ ،1391 ،به نقل از ابن کثیر :البدایۀ و النهایۀ ،ج )116 ،1و ابو بکره،
از دیگر والیان وی(جعفریان ،1319 ،ص) 11اشاره نمود .در این نمونه ها تقدم اماره ی مجرمیت بر اصل برائت را به
عیان می توان مشاهده کرد .در این مشاطره حتى کسانى چون سعد بن ابى وقاص نیز گرفتار شدند (.جعفریان،1319 ،
ص)11
نکته ای که در مورد برخورد های خلیفه دوم با ثروت های والیان خود قابل ذکر و تأمل است  ،این
است که وی پس از مشاطره اموال ،بار دیگر آنان را به سر کارشان باز مىگرداند.
در زمان خالفت عثمان ،فساد اداری و مالی افزایش یافت و در کتب تاریخی مصادیق متعددی در خصوص
سوء استفاده از بیت المال و حیف ومیل و تقسیم ناعادالنه آن ذکر شده است .در این دوران ،نه تنها مبارزۀ جدی با
ثروت های نامشروع به عمل نیامد بلکه فساد در ارکان حکومت رخنه کرده و مَصادر امور به دست افراد فاسدی
همچون بنی امیه ،مروان حکم و امثال آنها افتاده بود .در این زمینه هیچ منبعی موثق تر از نهج البالغه و فرمایشات

حضرت علی (ع) نیست .ایشان می فرمایند « :خویشاوندان پدری او از بنی امیه به پا خاستند و همراه او
بیت المال را خوردند و بر باد دادند چون شترگرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد(»...علی بن
ابی طالب علیه السالم،3135 ،ص  ،13خطبه  )1بخشش ثروت های کالن و باد آورده به این و آن باعث شد
که خشم مردم برانگیخته شود و نهایتاً منجر به کشته شدن عثمان گردید.
پس ازخالفت عثمان یعنی در زمان خالفت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) شاهد مبارزه ای کامل،
عادالنه و به دور از هر گونه افراط و تفریط ،جدی و مؤثر با ثروت های نامشروع و مفاسد مالی در طول تاریخ می
باشیم .ذکر مواردی از بیانات و اقدامات آن حضرت شاهد این مدعا است .از جمله ،حضرت علی بن ابی طالب (ع)

می فرمایند«:الذَّلیلُ عِندی عَزیزٌ حَتّی آخُذَ الحَقَّ لَه ،و القَویُّ عَندی ضَعیفٌ حَتّی آخُذَ الحقُّ
منهُ».یعنی «خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومند در نظر من پست
و ناتوان است تا حق را از او بازستانم (».علی بن ابی طالب علیه السالم،3135 ،ص  ،33خطبه )13
اهمیت اجرای عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم ،احقاق حق و ابطال باطل در حدی است که امام علی(ع)
آن را فلسفۀ تشکیل حکومت و امارت می دانند .آن حضرت در قسمتی از خطبۀ معروف به شقشقیه می فرمایند:

«سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید ،اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و
یاران حجت را بر من تمام نمی کردند واگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر
شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ،مهار شتر خالفت را بر کوهان انداخته،
رهایش می ساختم( ».علی بن ابی طالب علیه السالم،3135 ،ص  ،13خطبه)1

بنابر قول ابن عباس در خصوص اموال بیت المال که عثمان به بعضی از خویشاوندان خود بخشیده بود

حضرت علی(ع) در روز خالفت خود در سال  33هجری بیان فرمودند« :به خدا سوگند ،بیت المال تاراج
شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم ،گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی
خریده باشند .زیرا در عدالت گشایشی برای عموم است .و آن کس که عدالت بر او گران آید،
تحمل ستم برای او سخت تر است (علی بن ابی طالب علیه السالم،3135 ،ص  ،53خطبه)35
اشعث بن قیس استاندار آذربایجان بود ،به حضرت گزارش رسید که صاحب
صد هزار درهم شده است.حضرت او را احضار کردند و به او فرمودند :باید آن را
به بیت المال برگردانی! اشعث گفت :من در زمان عثمان آن را به دست آورده
ام .حضرت فرمودند :به خدا
سوگند اگر آن را به بیت المال برنگردانی ،با همین شمشیر تو را می زنم که هر
می خواهد به سرت بیاورد( .مغربی3135،ق ،ص ) 131
بالیی
از این نمونه ها در زمان کوتاه حکومت آن حضرت بسیار است که پرداختن به همۀ آنها در این مختصر
ممکن نیست .از آنچه ذکر شد منش و روش امیر مؤمنان در مبارزه با سرمایه ها و ثروت های نامشروع مشخص می
گردد.
 .1اصل برائت و مبارزه با ثروت های نامشروع در حقوق داخلی
در مقدمه ی این نوشتار اشاره گردید که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در یک اصل مترقی و انقالبی به
مقابله با ثروت های نامشروع ناشی از جرایم و موارد مصرح در این اصل و نیز سایر موارد برخاسته و دولت را مکلف
به رد آنها به صاحبان ثروت های موصوف و یا بیت المال نموده است.
بدیهی است گرفتن حق مظلوم از فرد ستمکار و مجرم تکلیف عمومی دولت است که در قوانین متعددی
پیش بینی شده است اما اصل  ۴9قانون اساسی جدا از این عمومات و با توجه به فلسفه ی تصویب آن که در
مذاکرات مجلس بررسی نهایی نیز آمده و همچنین به کار گرفتن واژه ثروت بیشتر ناظر بر اموال کالن و عمده می
باشد که نیاز به قانونگذاری و تعیین راهبردهای اجرایی خاص دارد.

امروزه ،مباحثی مانند«جرایم اقتصادی»11و یا «حقوق کیفری اقتصادی»11از مباحث مهم در حقوق جزا
محسوب می گردد که اموال حاصله از این جرایم نیز جزء الینفک این مباحث محسوب می شود .در این مباحث،
کالن و عمده بودن ،یکی از مالک های تشخیص این جرایم به شمار می رود.این معیار را می توان از تبصره ی ماده
 36قانون مجازات اسالمی مصوب  139۱درباره ی الزام به انتشار اسامی محکومین اقتصادی دریافت.
قسمت اخیر اصل  ۴9قانون اساسی مقرر می دارد« :این حکم (رد ثروت های نامشروع به صاحب آن و یا
ضبط به نفع بیت المال) باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراشود» و مادۀ  ۱قانون نحوۀ
اجرای اصل  ۴9قانون اساسی در همین راستا مقرر می دارد« :دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت
و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خالف آن ثابت شود».و این موارد در واقع همان اصل برائت است که
در اصول  ۱۱و 31قانون اساسی و ماده  191قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده
 ۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  139۱برآن تأکید شده است .
با وجود تأکید بر مبارزه با ثروت های نامشروع در اصل ۴9قانون اساسی ،دغدغۀ ایجاد هرج و مرج به بهانۀ
انقالبی گری و مبارزه با فساد نیز وجود داشته است ،لذا در انتهای اصل مذکور متذکر شده است که
اجرای این اصل باید با رسیدگی ،تحقیق و ثبوت شرعی به عمل آید.
نگاهی به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تصویب اصل  ،۴9نشان گر
حساسیت خبرگان ملت نسبت به رعایت حریم ها و حدود شرعی احکام می باشد .قسمتی از بیانات شهید بزرگوار
آیت اهلل دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس مذکور چنین است :

ملت ما باید بداند که اگر می خواهد این انقالب به خوبی به ثمر برسد بیش
از هرچیز باید اجرای همة قوانین انقالبی از راه قدرت قانونی و قدرت انقالبی و با
نظم الهی-انقالبی ،الهی-اسالمی صورت بگیرد و هرگونه خودکامگی حتی در راه
اجرای آن چیزی که حق به نظر می رسد ،حق را پایمال خواهد کرد .به همین
منظور و برای رعایت این نکته هست که در پایان این اصل این جمله آمد(.اداره
کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،3111 ،ص ) 3531
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مطلبی که در پایان اصل  ۴9آمده است در واقع همان اصل معروف برائت است که ریشه در شرع و حقوق
موضوعۀ ما دارد .عالوه بر اصل  ۴9در برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز بر مطلب ذکر شده در پایان این اصل،
تأکید شده است .به موجب اصل  ۱۱قانون اساسی مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون،
نقض این مصونیت را تجویز نماید و اصل  ۴1مقرر می دارد« :مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است
که ضوابط آن را قانون معین می کند ».عالوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز اصل مذکور (برائت) به انحای
مختلف آمده است .به موجب ماده  31قانون مدنی« :هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به
حکم قانون».
از سوی دیگر مادۀ  36قانون مدنی مقرر می دارد« :تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده
معتبر نخواهد بود».که ماده مذکور با توجه به حاکمیت اصل برائت تنها پس از ثبوت عدم وجود سبب مملک یا ناقل
قانونی مجری خواهد بود.
رعایت اصل برائت در فرامین حکومتی بنیان گذارجمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری نیز دیده می شود.
حضرت امام خمینی(ره) در بند  3فرمان هشت ماده ای مورخ  1361/9/۱۴خطاب به قوۀ قضائیه و تمام ارگان

های اجرایی کشور مقرر فرمودند« :هیچ کس حق ندارد در مال کسی ،چه منقول و چه غیرمنقول و
در مورد حق کسی دخل وتصرف کند یا توقیف و مصادره نماید ،مگر به حکم حاکم شرع ،آن هم
پس از بررسی دقیق و ثبوت شرعی»(روابط عمومی قوة قضائیه)3135 ،
مقام معظم رهبری نیز در بند  ۴از فرمان هشت ماده ای مورخ  1311/۱/11برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر

می دارند « :ضربة عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد ( ».نورزاد،3133 ،
ص ) 133
رعایت قسمت اخیراصل  ۴9و ماده  1قانون نحوۀ اجرای آن از مواردی بوده است که دستگاه های نظارتی
خصوصاً دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به آن حساسیت ویژه داشته اند و آرای مختلفی از دادگاه مذکور صادر
گردیده است .جهت رعایت اختصار ذیالً به دو مورد از این آراء اشاره می شود .

به موجب دادنامة شماره  3111/3/21-33شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی
قضات ،با عنایت به اینکه مصادرة اموال شرعاً و قانوناً در مواردی است که به طرق
قانونی دردادگاه محرز می شود که متصرف ،اموال مزبور را از طریق نامشروع و
غیرقانونی به دست آورده،یا معادل آنها مدیون بوده و راهی برای استیفای آن به
جز تقاص از اموالش و ضبط آن به نفع طلبکاران نباشد .چون در دستور توقیف
اموال شاکی انتظامی و اقوام درجة اول او و در تقاضای بنیاد مستضعفان دائر بر
صدور حکم الزم در مورد اموال وی مدرکی دائر بر غیرمشروع بودن اموال
نامبرده ارائه نشده است و در این باره تحقیقی به عمل نیامده است ...پرونده روال
قضایی ندارد ،غیرقابل انطباق با ماده  32آیین نامة دادسرها و دادگاه های انقالب
بوده و فاقد هرگونه مجوز و مستند قانونی است(.کریم زاده ،3131 ،ص ) 115
مورد دوم مربوط به دادنامۀ شماره  136۴/1/1-136شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات است که با
استداللی مشابه فوق اقدام دادگاه را در مصادرۀ اموال مالک بدون موجب شرعی و صرفاً به دلیل سوء استفادۀ
دیگران ،تخلف شناخته است (.کریم زاده ،1311 ،ص ) 666
بنابر این از دیدگاه حقوق داخلی رعایت اصل برائت ،به عنوان اصلی که ضامن حقوق و آزادی افراد می
باشد ،در رسیدگی به ثروت های نامشروع الزامی است و تنها زمانی می توان دارایی فردی را نامشروع دانست و یا
وی را در این زمینه مجرم دانست که دالیل کافی در این زمینه وجود داشته باشد.
واقعیت این است که اصل برائت با همه ی مزایا و امتیازاتی که دارد ،در مبارزه با متکاثران و مفسدان
اقتصادی به مأمن و پناهگاهی برای این گونه افراد تبدیل گردیده است.
ضرورت دارد قوانین داخلی در این زمینه ها یعنی در مواردی که ثروت شخصی که مسئولیت مهم دولتی
د ارد و یا در مظان یکی از جرائم مرتبط با فساد است به نحو نامعقولی افزایش یافته باشد و یا در مظان ارتکاب یکی
از جرایم سازمان یافته است ،ضمن توجه به حرمت مال اشخاص و اعمال اصل برائت در سایر موارد ،متحول گردد و
در موارد مذکور ،بار اثبات بی گناهی و مشروع بودن ثروت های اندوخته شده به عهدۀ شخص متهم گذاشته شود.
 .1جایگاه قانون «از کجا آورده ای» در حقوق داخلی
با وجود اصل برائت در حقوق داخلی ،قوانینی نیز وجود دارند که اگر چه تا کنون جدی گرفته نشده اند ،اما در
جایگاه پیش گیری و مبارزه با ثروت های نامشروع از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.

کمتر کسی است که نام قانون «از کجا آورده ای؟» را نشنیده باشد .بارها شده است که اقشار مختلف مردم،
در مجامع مختلف از اجرا نشدن آن گله مند بوده اند.
برخی پنداشته اند منظور از این قانون ،اصل  1۴۱قانون اساسی است .به موجب این اصل« :دارایی رهبر ،رئیس
جمهور،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه
رسیدگی میشود که برخالف حق افزایش نیافته باشد ».محدوده ی اجرای این اصل تنها مقامات مصرح در آن می
باشد .اگر چه اصل مذکور از نقاط مثبت قانون اساسی در پیشگیری و مبارزه با فساد مقامات مملکتی محسوب می
گردد ،اما متأسفانه در جهت اجرای آن ،قانون جامع و راهکار مشخصی وجود ندارد و فاقد ضمانت اجرا می باشد..
قانون «از کجا آورده ای؟» ،قانونی نیست جز «قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از
کشوری و لشگری ،شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب  .»1331مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در
مورخ 1331 /1۱ /19به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
به موجب ماده اول قانون مذکور ،وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا
شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضای انجمنهای شهر (فعال شورای شهر) و کارمندان موسسات مأمور
به خدمات عمومی و همچنین همه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت
سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنان با دولت است و
همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت میکنند – به استثنای بازنشستگان یا
کسانی که حقوق وظیفه یا مستمری میگیرند – مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را
که قانونا تحت والیت آنها هستند به مراجعی که هیأت وزیران تعیین میکنند تسلیم و رسید دریافت کنند.
به موجب ماده  3این قانون« :مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در
صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به
انفصال د ائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر
گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی(فعال قوانین جزایی مربوط) منطبق باشد مرتکب عالوه بر مجازات فوق
به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید».
براساس ماده سوم قانون موصوف« ،مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردینو
اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت والیت قانونی آنان در سال
قبل پیدا شده و نیز طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند».
در سایر مواد این قانون نیز به کیفیت اجرای قانون ،ضمانتها  ،مجازاتها و غیره اشاره شده است.

قانون فوق ،از تاریخ تصویب ( )1331تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده و اجرای آن جزء آرزوهای ملت
ایران بوده است .این در حالی است که کلیه قوانین مصوب مجلس شورای ملی در قبل از انقالب ،مادام که مخالفت
آن با موازین اسالمی اعالم نگردیده و همچنین تا زمانی که توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشوند ،به قوت خود
باقی بوده و الزم االجرا میباشند.
هیأت وزیران در ارتباط با اجرای قانون فوق و اصل  ۴9قانون اساسی مصوبه شماره  ۴3131/۱1133مورخ
 19/۱/1تحت عنوان «آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل  ۴9قانون اساسی» را به
تصویب رساند که چندی از آن نگذشته ،به موجب رأی شماره  ۴6۱مورخ  1319/11/۱1هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری با اشاره به نامۀ شماره  19/31/۴1۱39مورخ  1319/1/۱فقهای شورای نگهبان مبنی برخالف شرع
بودن ،آیین نامه ی مذکور ابطال گردید(.معاونت آموزش،1319 ،ص)۴۱
همچنین طرحی با عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی
ایران» ،با قید یک فوریت در دوره ی هفتم مجلس شورای اسالمی مطرح گردید .طرح مذکور با توجه به موانع
موجود و علیرغم گذشت دهها ماه در تاریخ  1391/۱/11به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که به دلیل مواجه
شدن با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و نهایتاً درتاریخ ،139۴/1/9
با اصالحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص و بهتصویب نهایی
رسید .و با استنکاف رئیس جمهور از ابالغ ،با دستور رئیس مجلس شورای اسالمی در تاریخ  139۴/11/11منتشر
گردید.
به موجب ماده  1این قانون مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم ( )1۴۱قانون اساسی ،فهرست
دارایی های خود ،همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابالغ می
شود ،در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به
اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید .در ماده ۱
یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون ،تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ،همسر و فرزندان تحت
تکفل ،در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه بر شمرده شده است.
این قانون نسبت به قانون مصوب  1331از محدودیتهای زیادی چه از نظر شمول افراد و چه از نظر ضمانت اجرا
برخوردار است .مقامات و مسئوالنی که موظفند در اجرای قانون ،صورت دارایی خود ،همسر و فرزندان تحت
تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمت به رئیس قوه قضائیه اعالم نمایند در ماده  3احصا شده اند که عمدتاً
شامل موارد خاص می گردد .همچنین اثری از ضمانت اجرای مقرر در ماده
دیده نمی شود.

 3قانون سال  1331در این قانون

نکته ی مهمی که در ارتباط با این قانون قابل ذکر است این است که بر خالف قوانین دیگر در این قانون
تصریحی به نسخ قوانین مغایر و از جمله قانون « رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و
لشگری ،شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب  »1331نگردیده و اگر چه این قانون در مواردی نسخ
ضمنی گردیده است  ،دلیلی بر نسخ صریح و کلی آن وجود ندارد.
در

ماده

6قانون

گردیده،

اخیرالتصویب،قوهقضائیهموظف

حداکثرظرفمدتششماهپسازالزماالجراءشدنقانون،آییننامهاجرایی آنراتهیهوپسازتأییدرئیسقوهقضائیهابالغنماید.علیرغم
این که اعالم شده آیین نامه تهیه گردیده لیکن تا تاریخ نگارش این مقاله چنین آیین نامه ای منتشر نگردیده است.
ضرورت تسریع در اجرای قانون فوق الذکردر حالی است که علیرغم تالش های مجدانه ی انجام یافته در
مبارزه با ثروت های نامشروع ،متأسفانه مواردی از غارتگری های بیت المال و رانت 1۱خواری ها و تحصیل ثروت
های نامشروع وجود دارند که این امر از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و هست .معظمٌ له

در فرمان هشت

ماده ای خود خطاب به قوای حاکم در نظام جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  1311/۱/11می فرمایند:

حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است ،باید در همه حال
تکلیف خود را از کم کردن فاصلة طوالنی خویش با نظام آرمانی علوی و
اسالمی بداند و این جهادی از سر اخالص و همتی سستی ناپذیر می طلبد ...اگر
دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر
امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند ،سرمایه گذار و
تولید کننده و اشتغال طلب ،همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و
کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
 .5اماره مجرمیت در حقوق فراملی
در آمدها و ثروت های نامشروع نتیجه ی اعمال ورفتاری هستند که ضمن زیر پا گذاشتن موازین
قانونی و ارزش های اجتماعی و اخالقی؛ نظام اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی جوامع را در معرض خطر قرار می دهند.
به همین جهت مدت هاست که مبارزه با این موارد که از آن به «فساد» 13یاد می شود در دستور کار دولت ها قرار
گرفته است.از جمله راهکارهای مؤثردر مبارزه با ثروت های نامشروع «تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت» می
باشد.
 « . 12رانت عبارت است از درآمدی خارج از فعالیت های مولد اقتصادی و در ساده ترین معنا ،سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است،
همچنین رانت به ثروت های بادآورده و هر پرداختی گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد»(اسحاقی)1931 ،
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اصل برائت ،به عنوان یکی از اصول عملیه که در موارد شک در تکلیف یا مکلفٌ به مورد استناد قرار می
گیرد و از اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق داخلی است .در حقوق فراملی نیز ،به لحاظ مبتنی بودن آن بر قاعده
ی عقلی و بنای عقالء ،مورد پذیرش قوانین کشورهای مختلف و مقررات بین المللی قرار گرفته است .این اصل
ضامن حق آزادی انسان ها و ابزار حمایتی از متهمان در برابر قدرت دولت ها است.
گاه به علت قدرتمند بودن مجرمین نسبت به مقام تعقیب کننده ،سازمان یافتگی و اهمیت جرائم مربوطه و یا
بدیهیات عقلی (مانند آن که یک مدیر یا کارمند دولتی در شرایط عادی نمی تواند سرمایه ی کالن و غیر متعارفی
تحصیل نماید ،).دولت ها به جای انفعال و عقب نشینی در برابر مجرمین ،در جهت مبارزه با آنها و باز گرداندن
عواید حاصله ،تدابیری می اندیشند .یکی از این تدابیر ،استفاده ازاماره ی مجرمیت می باشد .با به کار بستن این
اماره ،بار اثبات دلیل(بر بی گناهی متهم) بر عهده ی متهمنهاده می شود.
در ادامه ی مطلب،مروری بر سیاست های بین المللی وتطبیقی در این زمینه خواهیم داشت.
 .5 - 3اماره مجرمیت دراسناد بین المللی
با مرور اسناد بین المللی چند جانبه و دو جانبه ،با موارد متعددی از تقدم اماره ی مجرمیت بر اصل برائت در مبارزه با
ثروت های نامشروع و فساد آلود ،مواجه می شویم .در این جا به لحاظ گستردگی مطلب به نمونه هایی از مهم ترین
این اسناد اشاره می نماییم.
 .3 -1-1برنامه ی جهانی مبارزه با پولشویی ()GPMP
« در این برنامه از دولت ها خواسته شده است عالوه بر جرم انگاری جرایم سازمان یافته به
مصادره ی درآمدهای جرم اقدام نمایند وبرای مبارزه با تطهیرپول نه تنها پول ها ودرآمدهای
تطهیر شده و سود آنها یا معادل آنها را مصادره کنند ،بلکه با تقدم اماره ی مجرمیت بر اصل
برائتدر موارد مظنون و مشکوک ،درآمدهای مظنون یا عواید حاصل ازجرم را نیز توقیف کرده و
در صورت اثبات نشدن سالمت منشاء ،آنها را نیز مصادره کنند (».شمس ناتری ،131۱ ،ص)13۴
 . 5-3-2کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مصوب
سال 3333

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان 1۴که در تاریخ بیستم دسامبر  1911در
وین به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسیده و در سال  1991به موقع اجرا در آمده است ،از
مهمترین اسناد بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و درآمدهای نامشروع حاصل از آنها محسوب می شود .دولت
جمهوری اسالمی ایران به موجب قانون ماده واحدۀ الحاق به کنوانسیون مذکور مصوب  1311/9/3مجلس شورای
اسالمی رسماً به این کنوانسیون محلق گردیده است و لذا در حکم قانون داخلی نیز محسوب می شود .از این
کنوانسیون می توان به اولین سند بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی نیز یاد کرد.
در خصوص ضبط عواید حاصل از جرایم موضوع بند  1از ماده  ، 3مقررات مفصلی در ماده  3کنوانسیون
پیش بینی شده است و این مقررات حتی درصورت تغییر و یا تبدیل عواید مذکور قابل اجراست.

به موجب بند 1از ماده « ،3هر یک از اعضا می تواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل
در رابطه با منشأ قانونی عواید و یا سایر اموال ادعایی در معرض ضبط ،به میزانی که چنین
اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضایی و غیره آن در انطباق می باشد ،معکوس
گردد ».این معکوس شدن بار اثبات ،همان اماره ی مجرمیت می باشد که در این کنوانسیون مورد توصیه قرار
گرفته و شرط آن را انطباق با حقوق داخلی و تشریفات قضایی اعالم نموده است.
اگرچه کنوانسیون  1911در خصوص مواد مخدر و روان گردان تنظیم گردیده اما در برخورد با اموال و
عواید نامشروع حاصل از جرم ،در نوع خود بی سابقه است و بابی را گشود که کنوانسیون های و معاهدات بعدی از
جمله کنوانسیون های پالرمو و مریدا از آن تأثیر پذیرفتند.
.
 . 5-3-1کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی مصوب سال
2111
13

تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی از  11ژانویه  1999آغاز و در
اکتبر سال  ۱111در پالرمو به پایان رسید.
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 .برای آگاهی از متن کنوانسیون پالرمو رک :باقرزاده( 22 ،1939 ،جرایم اقتصادی و پولشویی در پیش نویس سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و سایر اسناد

بین المللی ) چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد.

 312کشور در کنفرانس پالرمو شرکت نمودند که در تهیة متن کنوانسیون
همکاری و مشارکت داشتند .هیأت نمایندگی ایران نیز یکی از  312هیأت های
نمایندگی عضو بود که به نوبة خود در امر تهیه متن کنوانسیون مزبور به منظور
تدوین سند بین المللی جامع و فراگیر برای جامعة بین المللی مشارکت داشته
است(.باقرزاده،3131 ،ص )23
جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم و فساد کارگزاران عمومی و کارمندان در مبارزه با جرایم مرتبط و
نیز مصادره و ضبط اموال حاصل از جرم به صورت مبسوطی در این کنوانسیون بیان شده است.
تقدم امارۀ مجرمیت بر اصل برائت در بند  1از ماده  1۱کنوانسیون پالرمو به صراحت پذیرفته شده است .به
موجب این بند« :دولتهای عضو می توانند امکان ملزم نمودن مجرم به اثبات قانونی بودن منشأ
عوایدی که گمان می رود حاصل جرم باشند یا سایر اموال در معرض مصادره ،تا حدی که مطابق با اصول کلی
حقوق داخلی و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر اجرائیات باشد ،را مد نظر قرار دهند».
علیرغم حضور فعّال هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در تصویب کنوانسیون مذکور ،تاکنون
کشورمان به آن ملحق نگردیده است.
 .5 -3 -1کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2111
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد 16در دسامبر  ۱113در مریدای مکزیک به تصویب رسیده و در
تاریخ  1۴دسامبر سال  ،۱113به اجرا درآمد .این کنوانسیون در تاریخ  19آذر ماه سال  131۱به امضای دولت
جمهوری اسالمی ایران و در تاریخ  1313/3/۱1به موجب قانون ماده واحدۀ الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مذکور به تصویب قوۀ مقننه رسیده است .در نامۀ شماره  36116/1111مورخ  11/1/۱3رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی منضم به متن قانون ابالغی آمده است :

«دولت جمهوری اسالمی ایران تطهیر عواید اموال به دست آمده ناشی از جرایم موضوع
 21کنوانسیون را منحصراً ناشی از عواید جرایم مندرج در این کنوانسیون می
ماده
داند(».شهری و همکاران ،3133 ،ص  )3133با این ترتیب کنوانسیون موصوف که به حق آن را می توان
مهم ترین کنوانسیون بین -
 المللی در رابطه با مبارزه با فساد نامید جزءِ قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران گردیده و از این جهت می توانآن را مکمل اصل  ۴9قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه در مبارزه با ثروت های نامشروع دانست .
16
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ماده  ۱1کنوانسیون مریدا ،در خصوص دارا شدن من غیرحق مقامات دولتی ،از اصل برائت سنتی فاصله
گرفته است .به موجب این ماده  « :هر کشور عضو با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام
حقوقی خود ،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات 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 در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح
دهد ،موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم کیفری تلقی شود».
دراین ماده نیز اماره مجرمیت در خصوص مورد ،بر اصل برائت مقدم شمرده شده است و بار اثبات بی
گناهی و مشروعیت ثروت اندوخته شده توسط مقام دولتی ،بر عهدۀ وی می باشد.
 . 5-2مطالعه ی تطبیقی
اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص عایدات حاصل از فساد و جرم ،ضرورتی است که کشورهای مختلف پی به آن
برده اند .این تدابیر شامل تحقیقات در زمینه های مالی ،ارزیابی ادلّه ی اثباتی که از کشوری به کشور دیگر متفاوت
است و گرایش به اماره ی مجرمیت و یا سبک نمودن بار اثبات جرم در جرایم مرتبط با فساد مالی و پی آمدهای
ناشی از آن که در حال افزایش است ،می گردد..
مطالعه تطبیقی کشو رهای دیگر در این زمینه ها می تواند در بررسی و شناخت و اتخاذ روش های مناسب
برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی در کشورمان مؤثر باشد.

«در اروپای غربی ،بیشتر کشورهای این حوزه ،قوانین خود را اصالح کرده اند تا بتوانند
ضبط و مصادره ی عایدات غیرقانونی یا مشکوک به کسب آن از منشأ غیر قانونی را تسهیل کنند.
مصادرة مدنی در این نظام ها منحصراً یک تدبیر مربوط به مال است و هدف آن شخص مورد
نظر نیست( ».کیلچلینگ،3131 ،ص )351
در حقوق آمریکا دولت می تواند در خصوص اموال حاصل از جرایمی مانند قاچاق ،مواد مخدر ،پول شویی
و اعمال تروریستی ،دعوی مصادرۀ آنها را اقامه نماید  .در عین حال :

اقامة این دعوی متوقف بر اقامة دعوی کیفری علیه مالک آنها نیست و
دعوی مستقلی محسوب می شود  .بار اثبات این دعوی بسیار سبک تر از بار اثبات
دعاوی کیفری است .دولت آمریکا صرفاً باید احتمال دخیل بودن مال را در جرم
نشان دهد ،پس از آن بر عهدة ذینفع است که عدم صحت این احتمال را ثابت
کند و در صورتی که از پس اثبات این ادعا برنیاید ،حکم به مصادرة مال داده
خواهد شد(.میرمحمدصادقی،3131 ،ص ) 113

در تحقیقی که آقای مایکل کیلچلینگ 11دراین زمینه انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر
تنها عده ی معدودی از کشورها بدون هیچ گونه استثنایی در حوزه ی مصادره به اصول حقوق کیفری کالسیک در
زمینه ی دالیل پای بند هستند و در بیشتر کشورهای دیگر در وضعیت های معینی
معافیت در زمینه ی ارائه ی دلیل اعمال شده است .نتیجۀ تحقیقات انجام یافته توسط ایشان را می توان در موارد زیر
خالصه نمود :
 .1الزام های ارتباطی جرم
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میان جرمی که در معرض یک دادرسی واقعی است و دارایی هایی که قرار

است قانونی یا غیرقانونی بودن آنها ارزیابی شود سست می شود .در نتیجه حتی اگر دارایی هایی از رهگذر رفتاری (
غیر قانونی ) به جز جرم مورد حکم به دست آمده باشند آنها را می توان ضبط نمود .کشورهایی مانند هلند ،اتریش
و آلمان چنین مقرراتی رابه اجرا در آورده اند .
 .۱وارونه شدن تکلیف اثبات را در چند کشور که نظام های حقوقی مانند سوئیس ،ایتالیا و ایرلند پیشگامان
آنها بوده اند می توان مشاهده کرد .در سوئیس بر خالف نظام ایاالت متحده آمریکا صرف ظن به
جرم ارتکابی جهت مصادره اموال کافی نخواهد بود .طرف مورد نظر (متصرف دارایی ها) باید برای عضویت در
یک سازمان مجرمانه یا حمایت از آن قابل پی گرد باشد .تنها در این صورت است که تکلیف اثبات به شخص
منتقل می شود .در برخی کشورها از قبیل اتریش همانند ایتالیا از تکلیف شخص به ارائۀ واقعیت ها به جای دلیل
استفاده می شود.
 .3نوع خاصی از وارونگی در تکلیف اثبات در بریتانیا وجود دارد که به حوزۀ مواد مخدر محدود می شود.
در این نوع از وارونگی در اثبات ،کلیه ی درآمدهای متهمان حتی هدایا به مدت شش سال قبل از محکومیت ایشان
نامشروع و مسلم فرض می شود به این معنی که بار اثبات خالف آن بر عهدۀ متهم

می باشد .در کشور فرانسه

رویک رد قانون گذار به سوداگران مواد اعتیاد آور غیرقانونی سخت گیرانه تر از انگلستان است چرا که عدم اعالم
منشاء چنین دارایی هایی نه تنها مصادرۀ آنها را موجب می شود ،بلکه هم زمان ،جرم دیگری به شمار می آید.
(کیلچلینگ،1316،ص ) 131
با توضیحاتی که داده شد ،در مقایسه با قوانین داخلی کشورمان ،خصوصاً اصل  ۴9قانون اساسی باید گفت
در این که استرداد یا مصادره ی ثروت های نامشروع در اصل مذکور و قوانین و مقررات مربوطه منحصر به جرایم
خاصی نگردیده است و از هر طریق نامشروعی حاصل شده باشدمشمول این اصل قرار می گیرد ،قوانین ما از پیشرفته
ترین قوانین موجود در دنیا در مبارزه با فساد محسوب می گردد که مشابه آن را در کشورهای هلند ،اتریش و آلمان
می توان مشاهده کرد.
17
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نتیجه گیری
اصل برائت در عین حال که برای حمایت از حقوق افراد وضع گردیده و اصلی عقلی و فطری به حساب می آید ،در
مواردی که امارات یقین آوری خالف آن وجود دارد به کار گرفته می شود که نتیجه ی آن کمک به مجرمین و
غارت گران بیت المال و اموال مردم می باشد ،متأسفانه قوانین داخلی ما از این جهت با
نواقص جدی روبرو است و علیرغم اصالحاتی که در سالهای اخیر انجام شده ،نیاز به بازنگری و تصویب قوانین
موثرتر و با کارآمدی بیشتری دارد.
از سوی دیگر ،برخی از قوانین مثبت و کارآمد در این زمینه مانند «قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان
دولت اعم از کشوری و لشگری ،شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب  »1331که بستر الزم را برای اعمال
اماره مجرمیت در ای ن موارد فراهم می کرد ،به بوته ی فراموشی سپرده شده و از زمان تصویب آن هرگز اجرا
نگردید .این قانون تاکنون نسخ صریح نگردیده و مواد زیادی از آن قابلیت اجرایی دارد.
اصل  1۴۱قانون اساسی که در خصوص رسیدگی به دارایی رهبر ،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،
وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه تنظیم گردیده است ،صرف نظر از
محدود بودن قلمرو آن ،تا کنون آن گونه که مورد انتظار است ،اجرا نگردیده است .در راستای اجرای این اصل ،
قانون«رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران» پس از سال ها سرگردانی،
در سال  139۴به تصویب رسید و امیدواریم بتواند در مقام اجرا  ،تا حدودی پاسخگوی انتظارات به حق عدالت
خواهان باشد.
در کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب  ،1911مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
مصوب  ۱111و مبارزه با فساد مصوب  ،۱113در ارتباط با جرایم مربوطه ،اصل برائت جای خود را با اماره مجرمیت
عوض نموده است .جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و نیز مبارزه با فساد
پیوسته است ،با این وجود کنوانسیون های مذکور از این جهت انعکاسی در قوانین داخلی کشورمان نداشته اند.
قانون گذار باید به لحاظ ضرورت عقلی و به منظور سهولت در امر مبارزه با ثروت های نامشروع و فساد مالی
و افزایش نامعقول ثروت افرادی که سمت دولتی داشته یا متهم به ارتکاب جرایم مرتبط با فساد مالی و یا جرایم
سازمان یافته می باشن د ،ضمن اتخاذ راهکار های مناسب برای شناسایی اموال ایشان ،اصل را بر این قرار دهد که
ثروت های موضوع این نوشتار از راه نامشروع کسب گردیده و فردی که مدعی مشروعیت آن است ،ادعای خود را
به اثبات رساند .قطعاً این امر در پیش گیری از فساد و مبارزه با آن نقش مهمی خواهد داشت و به عبارت دیگر
مبارزه با ثروت های نامشروع با سرعت بیشتری دنبال می گردد.

والسالم

فهرست منابع
قرآن کریم
نهج البالغه
الف -منابع فارسی

 .1ادارۀ امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران ،اداره امور فرهنگی و روابط عمومی
مجلس شورای اسالمی.136۴ ،
 .۱اسحاقی-سید حسن،نگاهی به پدیده ی رانت و رانت جویی در ایران ،قابل دسترسی در سایت
[ ،.http: //www.hawzeh.netتاریخ دسترسی ۱1فروردین.1391 ،]1391
 .3الهی قمشه ای -مهدی ،ترجمة قرآن کریم ،چاپ دوم ،قم ،مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی.1311 ،

 .۴باقرزاده -احد ،جرایم اقتصادی و پولشویی در پیش نویس سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و
سایر اسناد بین المللی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد.1313 ،
 .3جعفریان -رسول ،تاریخ سیاسی اسالم ،تاریخ خلفاء ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات دلیل ما.1319 ،
 .6دادگر -حسن ،معصومی نیا -غالمعلی،فساد مالی ،چاپ اول ،تهران ،کانون اندیشۀ جوان.1313 ،

 .1روابط عمومیقوۀ قضائیه ،قضاء از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی و
مقام معظم رهبری ،تهران ،انتشارات روابط عمومی قوۀ قضائیه. 1313 ،
 .1شاهدخطیبی -حسین .وقایع دوران خالفت عمر ،قابل دسترسی در سایت http: //www.hawzah.net.
[تاریخ دسترسی ۱3مهر .1319 ،]1391

 .9شمس ناتری -محمد ابراهیم .سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین
المللی .مجموعة سخنرانی ها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ،شیراز ،کمیته
معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر 1 -1 ،خرداد.131۱ ،
 .11شهری -غالمرضا و همکاران ،مجموعة تنقیح شدة قوانین و مقررات حقوقی ،جلد دوم ،چاپ دوم،
تهران ،روزنامۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران.1311 ،

 .11شهیدی -سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان ،چاپ بیست و دوم ،تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی.1311 ،
 .1۱طایی(الطایی) -نجاح ،دیدگاه های دو خلیفه ،مترجم ،رئوف حق پرست ،مرکز تعلیمات اسالمی واشنگتن،
قابل دسترسی در سایت [ http: // centre.com. www.islamicتاریخ دسترسی  ۱۱مهر
.1391 ، ]1391
 .13طباطبایی -محمد حسین ،تفسیرالمیزان ،جلد چهارم ،مترجم محمد باقر موسوی همدانی ،چاپ دوازدهم،
تهران ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 1319 ،
 .1۴علی بن ابی طالب علیه السالم ،نهج البالغه ،مترجم محمد دشتی ،چاپ نهم ،قم ،انتشارات پارسیان،
.1313

 .13قوۀ قضائیه ،قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
مواد مخدر و داروهای روان گردان ،روزنامۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران.1311 ،136۴۴ ،

 .16قوۀ قضائیه ،قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
فساد ،روزنامۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران.1311 ،11363 .
 .11کریم زاده -احمد ،نظارت انتظامی در نظام قضایی ،جلد سوم ،چاپ اول ،تهران ،روزنامۀ رسمی
جمهوری اسالمی ایران.1311 ،

 .11کیلچلینگ -مایکل ،ردیابی ،ضبط و مصادرة عواید ناشی از فساد در چهارچوب نظام عدالت
کیفری یا خارج از آن،مترجم قباد کاظمی ،مجلۀ حقوقی دادگستری.1316 ،61 ،
 .19مشایخ فریدنی -محمد حسین ،نظرات سیاسی در نهج البالغه( ،کتابخانه دیجیتالی) ،مؤسسۀ تحقیقات و
نشر معارف اهل البیت(ع) ،قابل دسترسی در سایت[ http://.www.lib.ahlolbait.irتاریخ دسترسی
 ، ]1391/1/11بی تا .
 .۱1معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ،ویژه نامة قوانین و مقررات.1319 ،13 ،
 .۱1مکارم شیرازی -ناصر ،تفسیر نمونه ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.131۴ ،
 .۱۱مکرم – علی ،بانک اطالعات قوانین کشور (لوح فشرده ).1319 ،
 .۱3میر محمد صادقی -حسین ،حقوق جزای بین الملل ،چاپ دوم ،تهران ،نشر میزان.1316 ،
 .۱۴نورزاد -مجتبی ،جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جنگل جاودانه.1319 ،
ب -عربی

 .1ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمی،دعائم االسالم،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه ی آل البیت (ع) 1313 ،ق .

