اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح الحاق موادي به قانون اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسی
جمهوري اسالمی ايران»
(اعاده اموال نامشروع مسؤوالن کشور)

مقدمه
از اهداف بلند نظام جمهوري اسالمي ايران ،مبارزه همهجانبه با انواع فساد و بهويژه فساد اقتصادي و مالي كارگزاران
و مسئوالن است كه به اصول قانون اساسي نيز راه يافته است .اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي به عنوان طاليهدار
مشخصات طرح

مبارزه با تحصيل درآمدهاي نامشروع ،مقرر كرده است كه بايد درآمدهاي نامشروع به صاحبش يا بيتالمال بازگردانده
شود و حكومت اسالمي از اين جهت موظف به رسيدگي و پيشگيري است .همچنين ،در راستاي تضمين پاكدستي

دوره دهم ـ سال چهارم

مسئوالن بلندپايه به موجب اصل صدوچهلودوم ( )142قانون اساسي دارايي اين افراد بايد توسط رئيس قوه قضائيه

شماره ثبت:

بررسي شود .بند چهارم بيانيه گام دوم انقالب اسالمي نيز به لزوم مبارزه با فساد پرداخته و آن را براي نظامي چون
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جمهوري اسالمي كه نيازمند مشروعيّتي فراتر از مشروعيتهاي مرسوم است ،جديتر ميداند و به صراحت اذعان

شماره چاپ:

ميدارد كه «وسوسه مال و مقام و رياست ،حتي در عَلَويترين حكومت تاريخ يعني حكومت خود حضرت اميرالمؤمنين
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(ع ) كساني را لغزاند ،پس خطر بُروز اين تهديد در جمهوري اسالمي هم كه روزي مديران و مسئوالنش مسابقه زهد
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انقالبي و سادهزيستي ميدادند ،هرگز بعيد نبوده و نيست؛ و اين ايجاب ميكند كه دستگاهي كارآمد با نگاهي تيزبين
و رفتاري قاطع در قواي سهگانه حضور دائم داشته باشد و به معناي واقعي با فساد مبارزه كند ،بهويژه در درون
دستگاههاي حكومتي».
درواقع ،مبارزه همهجانبه با فساد ريشه در آموزههاي ديني و آرمانهاي بلند انقالب اسالمي دارد و ازاينرو نيز
در قانون اساسي نيز تبلور يافته است و به تبع آن در سال  1363نيز «قانون نحوه اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران» به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .اما فضاي حاكم بر آن زمان به گونهاي بود
كه اجراي اصل چهلونهم ( )49به مسئوالن و كارگزاران پيش از پيروزي انقالب اسالمي معطوف شد و در مقام
قانونگذاري و عمل ،از ظرفيت اين اصل براي پيشگيري و مبارزه با فساد ،شكاف طبقاتي ،ويژهخواري و سوءاستفاده
از مقام و موقعيت شغلي استفاده نشد و تحقق كامل اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي با موانعي روبهرو شد .بدين
ترتيب ضرورت بهبود فرايندها و تقويت تدابير پيشگيرانه در نظام حقوقي و قضايي براي تحقق كامل اصل مذكور،
بيش از پيش احساس ميشد .ازاينرو ،ضمن بررسي عملكرد قانون مصوب سال  ،1363پس از برگزاري جلسات
متعدد با خبرگان ،قضات و صاحبنظران اين حوزه در مجلس شوراي اسالمي و مركز پژوهشهاي مجلس ،طرح
يكفوريتي «اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي» بررسي و تكميل شد و در قالب طرح
«الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي» بر آن شده است كه گام مفيد و عملياتي در
اين راه بردارد و با رفع نقايص موجود ،موجبات اجراي كامل اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي را فراهم كند.
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بررسی مصوبه کميسيون قضايی و حقوقی
پس از بررسي در جلسات متعدد كميسيون قضايي و حقوقي و كميته مربوط ،متشكل از نمايندگان ،اساتيد ،قضات و ساير كارشناسان،
متن طرح اعالن وصول شده (طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي) ،ارتقا يافته و مورد بازنگري قرار
گرفت و در نهايت طرحي با دوازده ماده در كميسيون مزبور تصويب شد .اهم نكات و ويژگيهاي برجسته طرح به قرار ذيل است:
 .1تسري حكم مشموالن قانون مصوب سال  1363به مسئوالن پس از انقالب اسالمي؛ براساس ماده نخست اين طرح احكام مقرر
در مواد ( )5تا ( )9( ،)7و ( )11تا (« )15قانون نحوه اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي مصوب  »1363درخصوص مقامات و
مسئوالن پس از پيروزي انقالب نيز الزماالجراست.
 .2امكان شروع بررسي از مجاري متفاوت؛ دادستانهاي عمومي و انقالب ،ضابطان دادگستري (سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان
محاسبات كل كشور  ،وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) و نيز
هريك از شهروندان يا نهادهاي مردمي چنانچه اطالعاتي درباره كسب اموال به طور نامشروع به وسيله مقامات و مسئوالن پس از انقالب
داشته باشند ميتوانند به دادستان كل كشور اعالم كنند كه اين امر به كشف اين اموال و فراهم كردن زمينه مبارزه فراگير با فساد كمك
شاياني ميكند .بهويژه آنكه پيشبيني نهادهاي متفاوت بيم سوءاستفاده از ظرفيت اين قانون را از بين ميبرد.
 .3تعيين يك مقام ارشد قضايي براي آمادهسازي پرونده؛ دادستاني كل كشور و به طور خاص دادستان كل كشور ،با توجه به
اختيارات مندرج در ماده ( )290قانون آيين دادرسي كيفري ،در صورتي كه طبق گزارشهاي رسيده يا از طريق قرائن موجود ،مظنون به
تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص مشمول شود ،تشكيل پرونده ميدهد و پروندههاي آماده رسيدگي را با اولويت ثروتهاي بيشتري
كه ظن در نامشروع بودن آنها وجود دارد به دادگاه ارسال ميكند و به ترتيبي به عنوان مدعيالعموم ،نسبت به اين موارد ،دعوا را به جريان
انداخته و از حقوق تضييع شده عامه و بيتالمال دفاع خواهد كرد .يكي از داليل پيشبيني دادستان كل كشور به منظور به جريان انداختن
اين پروندهها ،نخست جايگاه برجسته و استقالل اين مقام است كه كمتر تحت تأثير ديگران قرار ميگيرد و دوم ،اختيارات تعيين شده در
قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان كل كشور است كه مكلف به طرح دعوا درخصوص خسارتهاي وارده به حقوق عمومي و نيز
جرائم راجع به اموال ،منافع و مصالح ملي است.
 .4تعيين شعب ويژه براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين طرح؛ در اجراي احكام مقرر در اين طرح ،شعبه يا شعب حقوقي
ويژهاي به تشخيص رئيس قوه قضائيه در تهران يا ساير مراكز استان تشكيل ميشود كه داراي رئيس با حداقل  10سال سابقه قضايي و
دو مستشار است تا دادستاني كل كشور پروندههاي تشكيل شده را براي اين دادگاه ارسال كند .اين دادگاه (كه داراي شعب متعدد است)،
ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت بهعمل ميآورد .به عالوه ،اين امكان فراهم شده است كه اين فرد در يك مهلت معقول
يكماهه كه قابل تمديد است ،شخصاً يا از طريق وكيل خود مستندات و دفاعيات را به صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهد .البته ،براي
اينكه عدم حضور فرد يا عدم ارائه مستندات و دفاعيات وي مانع از جريان پرونده نشود ،به دادگاه اجازه داده شده است كه پس از گذشت
مهلت مذكور ،حتي بدون حضور فرد وارد رسيدگي شده و نسبت به صحت اسناد و مدارك بررسي الزم را انجام دهد .درنهايت نيز ميتواند
حكم به رد دعوا يا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر كند.
 .5پيشبيني حق تجديدنظر؛ در راستاي احترام به حق تجديدنظر از احكام قضايي و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه امكان بروز اشتباه در
رسيدگي به پرونده وجود دارد ،احكام صادره از دادگاه بدوي در شعب ويژهاي از دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي است.
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 .6تعبيه سازوكار انتشار جريان پرونده و الزام به پاسخگويي و ارائه گزارش عملكرد؛ با اين وصف كه مجوز انتشار جريان رسيدگي و
گزارش پرونده ،با درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكانپذير خواهد بود .از سوي ديگر ،قوه قضائيه موظف شده
است براي فراهم كردن نظارت عمومي بر عملكرد پروندههاي موضوع اين قانون ،هر 6ماه يكبار ،ضمن ارائه گزارش عملكرد اجراي اين
قانون به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،گزارش احكام مقرر در اين قانون را به اطالع عموم مردم و رسانهها برساند.
عالوه بر موارد پيش گفته ،اين طرح مشتمل بر مقرراتي براي حل تعارض رسيدگي در اين مرجع قضايي با ساير مراجع قضايي است و
به اقدامهاي احتياطي براي جلوگيري از فرار افراد مظنون يا انتقال اموال آنان نيز توجه داشته و امكان اعتراض طاري به احكام دادگاه موضوع
اين قانون را فراهم آورده است .به بيان كلي ،عالوه بر آنكه امكان اعاده اموال نامشروع تحت رويكردي جديد و با ابزارهاي دقيقتر فراهم
ميشود ،درنهايت نيز مقرر شده است كه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون بايد صرف فقرزدايي و اشتغالزايي جوانان شود .مضافاً اينكه،
به نظر ميرسد اجرايي شدن احكام مقرر در اين طرح ،در مقايسه با عملكرد دادگاههاي فعلي اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي ،با
موانع و معضالت بسيار كمتري روبهرو شود و باعث افزايش سرعت ،دقت ،اتقان آرا و بازدارندگي احكام صادره قضايي نيز شود.
در كنار نكات برجسته اين طرح ،ممكن است در نگاه نخست به نظر رسد كه مفاد آن با برخي از اصول قانون اساسي در تعارض است .قابل
ذكر است كه به موجب اصل صدوچهلودوم ( )142قانون اساسي ،رئيس قوه قضائيه بايد اموال برخي از مقامهاي بلندپايه را پيش و پس از
تصدي سمت بررسي كند تا به ناحق افزايش نيافته باشد .به منظور اجراي اين اصل« ،قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسئوالن و كارگزاران
جمهوري اسالمي ايران» ،در سال  1394به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .اين امكان وجود دارد كه اين طرح با اصل و
قانون پيشگفته در تعارض باشد؛ زيرا اصل صدوچهلودوم ( )142و قانون مورد اشاره سازوكاري را براي رسيدگي به دارايي مسئوالن طراحي
كرده در حالي كه مصوبه كميسيون ،طرح ديگري درانداخته است .درنتيجه ،با اين اصل و نيز اصل صدودوازدهم ( )112از جهت مغايرت مصوبه
مجلس شوراي اسالمي با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در تعارض است .با اين حال ،به اين ايراد اينگونه ميتوان پاسخ گفت كه اين
طرح با اصل صدوچهلودوم ( )142قانون اساسي و قانون رسيدگي به دارايي مقامها و مسئوالن ،موضوعاً متفاوت بوده و مقام اجراي آنها نيز
تفاوت دارد .بايد توجه داشت كه مجراي اين طرح ،اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي و مبارزه با تحصيل درآمدهاي نامشروع است و بر آن است
چنانچه حسب گزارشهاي واصله از ضابطان دادگستري و قراين و امارات موجود ،دادستان مظنون به كسب اموال نامشروع به وسيله افراد
مشمول اين قانون بشود ،نسبت به بررسي موضوع اقدام و در صورت وجود داليل و امارات كافي تشكيل پرونده داده و آن را به دادگاه موضوع
اين طرح ارسال كند .دادگاه نيز به پروندههاي واصله رسيدگي و حسب مورد حكم مقتضي مبني بر رد ادعاهاي دادستان يا پذيرش آن و حكم
به اعاده اموال نامشروع كسب شده صادر خواهد كرد .اين در حالي است كه براساس اصل صدوچهلودوم ( )142قانون اساسي و «قانون رسيدگي
به دارايي مقامات و مسئوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران» ،اين مقامها مكلفند قبل و پس از تصدي سمت ،فهرست اموال خود و همسر
و فرزندان خود را به رئيس قوه قضائيه اعالم كنند .به اين ترتيب اين طرح در مقام بيان سازوكار قضايي رسيدگي به مواردي است كه طبق اعالم
ضابطان و قراين موجود ،شخصي در مظان كسب اموال نامشروع قرار ميگيرد و در عمل از موضوع اصل صدوچهلودوم ( )142و قانون مربوط
به آن خارج است .درواقع ،اصل صدوچهلودوم ( )142و قانون مربوط به آن در مقام بيان يك سازوكار احتياطي و پيشگيرانه است كه مفاد اين
طرح و آن اصل و قانون مربوط ميتوانند در مراحل مختلف با قرار دادن اقدامهاي كنشي و واكنشي مكمل هم باشند؛ زيرا براي مبارزه شايسته
و كامل با فساد الزم است سازوكارهايي در مراحل مختلف پيشبيني شود تا امكان ارتكاب به حداقل برسد و در صورت ارتكاب نيز پيگيري و
كشف مسئله تسهيل شود.

3

جمعبندي
با عنايت به مؤلفههاي تأثيرگذار در وضعيت اعتماد عمومي ،فرايندهاي تحقق عدالت اجتماعي و پرهيز از تبعيض ناروا ،طرح «الحاق موادي
به قانون نحوه اجراي اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي» با هدف مبارزه با مظاهر اجالي فساد ،يعني فساد اقتصادي و مالي مسئوالن
نظام و فراهم كردن سازوكارهاي اعاد ه اموالي كه به صورت نامشروع تحصيل شده است ارائه شده است .به نظر ميرسد كه اين طرح با
مفاد كنوني و سازوكارهاي پيشبيني شده در آن ميتواند در تكميل و اجراي اصل چهلونهم ( )49و ساير قوانين اين حوزه گام مثبتي
بردارد .بهويژه آنكه پس از تصويب «قانون اصالح قانون مبارزه با پولشويي» و «قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسؤوالن و كارگزاران
جمهوري اسالمي ايران» ،لوازم و زمينههاي اجراي اين طرح فراهم شده است .ازاينرو ،به نظر ميرسد كه تصويب اين طرح و اجراي دقيق
آن ،ميتواند گام مهمي براي تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي و مفاد اصل چهلونهم ( )49قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران باشد و
عالوه بر اينكه باعث تقويت كارايي و اثربخشي نهاد قضايي در پيشگيري و مبارزه با جرائم اقتصادي و تحصيل مال نامشروع ميشود ،امر
مشروعيتبخشي به ساختار سياسي كشور را نيز تقويت خواهد كرد .بنابراين ،پيشنهاد میشود که مواد مندرج در طرح ارائه شده،
تصويب شود.
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