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Abstract 
The United Nations Convention against Corruption, which the Islamic Republic of 

Iran is its member, has criminalized illicit enrichment related to significant increase 

in assets of public officials which is not consistent with their legitimate income. 

However, some critics believe that this way of criminalization contradicts to some 

principles such as presumption of innocence, right to silence, and the principle of 

legality. Scrutinizing this issue in the Iranian criminal system, this study shows that 

the elements of illicit enrichment have enough transparency and don't violate the 

principle of legality. As well, the prediction of the necessity of existence of legal 

presumptions would resolve the problem of its contradiction to the presumption of 

innocence. In addition, the unnecessity of proving via self-incrimination would 

reject any contradictions to the right to silence. As a result, acceptance of illicit 

enrichment seems to be in accordance with Iranian domestic law. 
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 چکیده
، تاسهآن  کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که  مهوهورا اسه می انهنان نیه    هو

هاا مقامها  نیداراانگارا  نوان مجنمانۀ دارا شدن نامشنوع را در ارتباط با اف انش چشهگین منم
ا ارسد، مدنظن قنار داده است.  هدهینهنظن  هومی ک  با می ان درآمدهاا مشنوع آنان منطبق ب 

ن منشه  اثبا  مشنوع بهود انگارا انن  نوان و نوادن باراز منتقدان اما بن انن باورند ک  شیوۀ منم
ا  ها در تقابل با اصولی مانند بنائت، حق بن سکو  متوم و اصل قانونی بهودن مهنم و مجهازنیدارا

و  ردار بهودهاست. در انن نوشتار ب  انن رهیافت رسیدنم ک  ارکان انن منم از شفافیت کافی بنخهو
 را  قهانونیبینی ل وم ومود اَما. ههچنین پیشنیستدر تقابل با اصل قانونی بودن منم و مجازا  
آن  اقنار، تخطهی  دم ل وم اثبا  از راه و با اصل بنائت در زمان انتساب منم، اد اا تقابل انن منم

نگهاهی نیه  به  قهانون اصه ر مبهارزه بها سازد. در ضههن نیمیمرا از حق بن سکو  متوم منتفی 
 انداخت  شده است. الناموال نامشنوع مسئو ۀا اد( و طنر 1397پولشونی )مصوب 
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 مقدمه
له  طضنور  زنستن در موان معاصن انطباق هنچ  بیشتن افناد بها هنجارههاا پیچیهدۀ آن را 

رسوم ههن مامعه ، قهانون  می ان انن انطباق، گذشت  از اخ ق و  نف وکند. وسیلۀ سنجش یم
منظور ا حس  ضنور  مومود ب امنوزمورد وفاق شونوندان آن مامع  است. قوانین در موامع 

بانست هن آنن  آمادۀ صیانت از هنجارهاا بنیهادنن مومهود و یمسازا معادال  امتها ی، روان
اا باشند ک  ههن روز در حهال دگندنسهی باشهند و در کالبهدا هیچیدپهاا انابونجارمقابل  با 

 (. نکههی از مصههادنق موههمGoldstein, 2000: 386نابنههد )یممدنههد در آن مامعهه   وههور 
منبهوط به  فسهاد در بدنهۀ  منائمو  طور ا ممنبوط ب  فساد ب  منائمهاا مورد بحث انابونجار

 .استطور اخص حاکهیت و مقاما  ب 
است  از وموه ن د کارگ اران ناداارقام ز و ل سنوکار دارند و ا داداالهیتم با بکارگ اران نظا

مهنائم  ی بادر سطح داخل یفناک ینحال ک  قوان یناست. در   نادآنوا ز استفادۀء و احتهال سو
محهنوم کهندن . است یناکاف ی لحاظمبارزه از بنخ ننا یکنکند، لیکارگ اران مقابل  م یاحتهال
مبهارزه بها  ینته ثمنظور اف انش ضهنن  ب  از  واند حاصل از فساد امنداز بونه 1ومی ه مقاما 
تبع به  و شهودمیاست. انن امن ب  زدودن هنچ  بیشتن انگی ۀ ارتکاب منم منجهن  ضنورا فساد
 ؛دکنبن منافع احتهالی آن غلب  خواهد  بناا مجنمان بالقوه دست نازندن ب  فساد هاانن ه  آن

و  هایمقابله  بها فسهاد، فقهدان شهاکی خصوصهی، نیهاز به  حسابنسه ۀبودن مقوله اما تخصصی
ونژه و ههچنان نفوذ باالا منتکبان انن منائم، بن دشوارا تعقی  آنوا توسط نظهام  هاایبازرس

 .(Muzila & Morales, 2012: 5) ق انی اف وده است
: نافهت نهنز یندر قهوان توانیم یطور کلحال حاضن در کشور ما را ب  امنائم اقتصاد نقمصاد

قهانون  ی،قهانون اساسه 49اصل  اامنا ۀکشور، قانون نحو اقانون مجازا  اخ لگنان نظام اقتصاد
مقهنرا   ی،در معهام   دولته یقانون مجازا  تبهان ی،اخذ پورسانت در معام   خارم یتمهنو 
(، 7۵خهت   )مصهوب ارتشها و ا ینمجهازا  مهنتکب ندمحاسبا ، قانون تشهد نواند قانون نیم ا

کنندگان اسهکنا  و مصهنف کنندگاننعن اسکنا ، واردکنندگان، توزیمجازا  ما ل ندقانون تشد
و در  نیقهانون مبهارزه بها پولشهو ی،حکومت ننا قاچاق، قانون تع  ینمجعول، قانون مجازا  منتکب

 وهاتصهار به  آناخب  نهل( که  در ذ137۵)مصهوب  یقانون مجازا  اس م ۵97تا  ۵88مواد  نتنوا
اا چهون تحصهیل مهال از طننهق در قوانین داخلی کشور مها،  نهاونن مجنمانه  .شودمی پنداخت 

اسهتفاده از مقهام دولتهی در معهام   و م انهده بهناا پیگیهنا فسهاد بها نامشنوع، اخت  ، سوء 
قیه  تننن ضعف انن قوانین، بار اثبا  اسهت که  بهن دوش مقهام تعهانی موام  است. مومکاستی
دارا » الهللهیینحقهوقی در سهطح داخلهی و ب اهار، نظاممذکو هاایمنظور غلب  بن کاستب است. 

                                                           
1. Public Officials 
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نهک  2« نامتناسه هاانیدارا»هنگام موامو  با را در قامت نک  نوان مجنمان ، ب  1«شدن نامشنوع
در بطهن ا امکان اتخهاذ اقهداما  قهانونی متناسه  ر ک  3«نشدنیتبیین هاانیدارا»مقام  هومی نا 

هاا قهوانین داخلهی قانونگهذار را بهن آن در واقهع کاسهتی 4.اندگنفت کند، در نظن یفناهم مخونش 
ها بانهد انگارا مدند آگاه شهود. در واقهع در خصهوی انهن کاسهتیداشت  است تا ب  ضنور  منم

 ادنهنو ا 1386در سهال  ن پس از تصو( 1394)مصوب  «ب  اموال مسئوالن یدگیرس»قانون گفت 
مصهلحت نظهام بعهد از ده سهال  یصنگوبان و اصنار مجلس و ارماع آن به  مجههع تشهخ اشورا
رسهد نظن میو به  شهد ن مجلهس تصهو ۀو ناقص کندن مصوب ن با تخن، 1394در سال  یگیناپ

قهانون  49اصهل  اامهنا ۀقانون نحهونامۀ آن نی  کارانی الزم را نخواهد داشت. از سوا دنگن، آنین
بازگنداندن اموال نامشنوع مسئوالن قبل از انق ب است و  منظورب  صنفاً ی ن 1363مصوب  یاساس
  امنا ندارد. یتانق ب قابل ینوزامقاما  و مسئوالن پس از پ ابنا

تعیهین بهودن منشه   نقابلیآن است ک  صنف غ  نوان مجنمان توم  انن شانان  هاانژگیاز و
آن اسهت  اثبا  کنهد،ز فساد است. آنچ  مقام تعقی  بانست ا دارانی بن بنآمدن آن اادارانی، اماره
انن مال نامشهنوع بهوده و  منش د ک  کناست، اما الزم نیست ثابت  نشدنیبیینت هانیک  منش  دارا

 8اسهتفاده از و هانف محوله  نها سهوء 7، ا ههال نفهوذ در معهام  6، اخهت  ۵مانند رشوه نیهااز راه
مانی بار اثبا  د وا صور  پذننفت  است، بن وتن، در انن حالت، ماب  بار  بب  دست آمده است.ب 

 ۀمهکنه رِوَآمده توسهط مقامها ، از صه  دستب  دارانیمی ان کند ثابت  است ک مقام تعقی    ودۀ
دست آمهدن آن از راه فنض ب  است ک  تومی  و تصور نیست و ههین امنکس  درآمد مشنوع قابل

با اثبا  منش  قانونی امهوال  تواندی. متوم م(Muzila & Morales, 2012: 7) کندیفساد را مطنر م
ب  محکومیت و  تواندی ا مددر اثبا  انن م او د و شکستکنمطنوح  را رد  فنضیشمورد بحث، پ

 د.شومقنر در قانون  لی  وا منجن  اهاتحهیل مجازا 
ن  مجههع تشهخیص مصهلحت ک  کشور ما نی  بها تصهو 9کنوانسیون مبارزه با فساد 20مادۀ 

                                                           
1. Illicit Enrichment 

2. Disproportionate Wealth 

3. Inexplicable Wealth 

بوده است تا  «شنوعداراشدن نام»نمیح ما بن استفاده از معادل فارسی ت Illicit Enrichment  در بنگندان  بار. 4
 Unjustifiedشدن ب موت، ب  انن دلیل ک   بار  دوم در ادبیا  حقوقی ما معادل  بار  انگلیسی  دارا

Enrichment  لت تبادر مفاهیم غینمنطبق با منظور نی  ب  «نامشنوع ااستیفا»کار بندن کار رفت  است. ب ب 
ولیت ئاسباب مس خصوییفنا ب  پیشینۀ کاربند انن واژه در نگارنده، ک  ب  انحناف ذهن خواننده از ادبیا  ک

، در گنددیمنجن م -ولیت قناردادا است و ن  غینقناردادائسومی ک  ن  مس نا ب  تعبینا شقِ - غینقناردادا
 .1380رحیهی، ر.ک: . بناا مطالعۀ بیشتن در انن زمین  رسدینظن نهبنگندان مفووم مورد بحث، مناس  ب 

5. Bribery 

6. Embezzlement 
7. Trading In Influence 

8. Abuse of Functions 
9. United Nations Convention Against Corruption (2003) 
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، به  مهنم دارا شهدن نامشهنوع اختصهای داده شهده اسهت. 1ب  آن پیوست 1387نظام در سال 
رو با توم  ب   دم ورود انن  نوان مجنمان  ب  مجهو ۀ قوانین کیفنا اننان تها به  لحظهۀ ازانن

 .رسدیمنظن انگارا آن مفید ب نگارش انن نوشتار، ضنور  پنداختن ب  امکان منم
دهندۀ انن مهنم در یلتشکا آتی انن نوشتار، پس از تبیین ام اا هابخشبا انن مقدم  در 

انگهارا  نهوان دارا شهدن نامشهنوع در حیطهۀ نی ک  در موامو  با منمهاچالشحد امکان، ب  
ق بهن حهحقوق بشن و اصول دادرسی منصفان ، مانند نسبت انن  نوان مجنمان  با اصهل بنائهت، 

انهان اصل قانونی بودن منم و مجازا ، مطنر شده است، خواهیم پنداخهت. در پ سکو  متوم و
ر امشهنوع دنی  نوشتار را با تحلیلی کوتاه در خصوی امکان اندراج  نوان مجنمانهۀ دارا شهدن ن

 نظم حقوقی مهوورا اس می اننان، ب  پانان خواهیم بند.
 

 جرم دارا شدن نامشروعدهندۀ یلتشک رکانا
امشهنوع، ابتهدا نانگارا دارا شهدن ا پیش روا منمهاچالشرائۀ تحلیلی در خصوی منظور اب 

ود انهن باند ب  انن پنسش پاسخ داد ک  انن  نوان مجنمان  بن چ  ارکهانی اسهتوار اسهت و حهد
 واد سهازمان ملهل مانند کنوانسهیون مبهارزه بها فسه الهللیینبا مداق  در اسناد ب ارکان چیست.

لی کشورها، و ههچنین با بنرسی تطبیقی قوانین داخخصوی در انن  ااق منط هاایونکنوانس
حهث خصوصهیا  در پهن  مب، دهندیانن منم را تشکیل م ۀک  شاکلرا مشتنکی  ارکان توانیم

ههاا منتکه ،  هدم نیدارامنظور تحقق منم، اف انش چشهگین منتک  منم، بازۀ زمانی الزم ب 
انن اف انش و ل وم ومهود رکهن معنهوا موهت انتسهاب  منش ومود تومی   ق نی در خصوی 

 .بنرسی کند  نوان دارا شدن نامشنوع،

 

 2خصوصیات مرتکب .1
ا ک  با مداق  در مشتنکا  تعارنف منم دارا شدن نامشنوع در اسناد گوناگون به  چشهم امقول اولین 

 3  مقهام  ههومیصنفاً توسط شخصی قابل ارتکاب اسهت که آند، منتک ِ خای آن است. انن منمیم
انن تعننف نگنجند، حتی در صهور  دسهت نازنهدن  ۀاشخاصی ک  در دانن ، بار  دنگنتلقی شود. ب 

پهیش از رو ازانهن 4ب  رفتار مشاب  در شنانطی ههسان، تحت لهواا انهن مهنم قهنار نخواهنهد گنفهت.
 ج  رسید.ب  نتی« مقام  هومی»تعننف  در خصوی دانتساب منم، بان منظورب هنگون  اقدام 

                                                           
، زه بها فسهادقانون الحاق دولت مهوورى اس مى اننان ب  کنوانسیون سازمان ملل متحهد بهناى مبهارواحدۀ ماده. 1

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134837 قابل دستن  در آدر  ذنل:

2. Persons of Interest 

3. Public Officials 

4. One Take 



 1399   ...انگاریدر جرم ی جمهوری اسالمی ایرانهاچالش

مقهام » بار    یاولنونس یشپنهاند ک  در یمنونس مذاکنا ، انن نکت  رخ یشپبا منامع  ب  
استفاده شده بود، اما با انن تومی  ک  اسهتفاده از انهن  نهوان بها تعننفهی که  در ابتهداا  1«دولتی

وگانه  در انهن  هل آمده است ههخوانی ندارد و ب  تدونن معیهارا دکنوانسیون از مقام  هومی ب 
 (.UNODC, 2010: 199شود، اصط ر مقام  هومی در انن ماده ماا گنفت )یم خصوی منجن

هتی ق هانی، سِ رداهن شخص ک   وده»کنوانسیون منندا در تعننف مقام  هومی آورده است: 
بهدون  صور  دائم نا موقت، انتصابی نا انتخابی، با درنافت دسهته د نهاتقنینی، امنانی نا ادارا، ب 

 2«.گنددیمنات  منبوط ، مقام  هومی تلقی منظن از مانگاه وا در سلسل آن باشد، صنف
ارگانیهک  ۀرابطه ۀک  بن پانه کندیسنتی از مفووم مقام  هومی را ارائ  م یشکل ،تعننف انن

نابد یمۀ نواد  هومی بنیان اراد نوان مقام  هومی، بن طی آن، انتساب ب  وفند با نواد قنار دارد 
. ومه  دنگهنا که  بها ک  در نظم حقوق داخلی کشور و نظم ادارا سازمان تجلی نافته  اسهت

 3اشهتغاال  ۀ، ل وم شناسانی افنادا اسهت که  بهن پانهماندیانن تعننف مغفول م ۀقنا ت ب  دانن
دن کنک  کنوانسیون با اشناف بن ل وم بنطنف  روستنن، هم ازاشوندیخود مقام  هومی تلقی م

الذکن هن شخص دنگهنا را که  قهانون داخلهی بهن وا اشهتغالی فوق ۀقیص ، در ادام  مقنرانن ن
دولتهی  اهاو چه  در چهارچوب شهنکت 4 هومی بار کنده است، چه  در قاله  نوهادا  ههومی

 7ده است.کند، مقام  هومی تلقی کنارائ   6خدماتی  هومی ،و چ  آنک  بن هن نحو دنگن ۵ هومی
دارا خصهوی از مفووم مقهام  ههومی در  اتنتعارنف نسبتاً موسع در قوانین بنخی کشورها

ههن شهخص در » نوان ، از مقام  ههومی به 8گوناندر کشور  .شدن نامشنوع صور  گنفت  است
انهن تهانهل به  تعننهف موسهع  توانینی  م هندوستاندر  10ناد شده است. 9«حیا   هومی ۀ نص

وسهیلۀ د که  در آن انتصهاب ب کنز فساد مشاهده از مفووم مقام  هومی را در قانون پیشگینا ا
 12تلقی نشده است. 11«م مور ب  خدمت  هومی»دولت از شنانط 

 نوان دارا شدن نامشنوع را به  ۀاند ک  دامناگنچ  بنخی کشورها در انن باره تا آنجا پیش رفت 
انهن رونکهند  د که کهناد ها  تهوانی، اما م14اندب  اشخای خصوصی نی  بسط داده 13نک منم مستقل

                                                           
1. Government Official 

2. United Nations Convention Against Corruption, Article2 (A)i 

3. Functions 

4. Public Agency 

5. Public Enterprise 

6. Public Service 
7. United Nations Convention Against Corruption, Article2 (A)ii 

8. Guyana 
9. A Person In Public Life 
10. 1998, Integrity Commission Act Guyana 

11. Public Servant 

12. India Prevention of Corruption Act of 1988, Article 13 
13. Stand-alone Offense 

14. Act no. 599 of 2000. Criminal Code, Title X, Crimes against the Economic Social Order, Chapter V, 

Article 327, Colombia 
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انگارا، اگن حس  ضهنورتی قانونگهذار ندارد. دلیل انن  دم اقبال نی  آن است ک  در منم تی هوم
در اننجا اصل بنائت و حهق بهن  هدم  -حقوق کیفنا یکل از نک اصلِ بنا ب  م حظاتی ک  بنا دارد

، تنسهیم شهود تنقیبانست هنچه  م ه تغیینانن  ۀ، دامنا حدودا  دول کندت - اقنار توسط متوم
. ضنورتی ک  در مقابل  بها فسهاد در مقامها   ههومی طور موسع تفسین شودزننا استثنا نبانست ب 

 ک ینفع مشخص بناا پیگینا منم است، درحالذا امکان تعیینومود دارد، بیشتن مبنی بن  دم 
، بنخیه دوق خود ب  احقاق حق ساًأر تواندیدر بخش خصوصی قابل تعیین بوده و م دندهب همعهوالً 
 ومود ندارد. ننجاادر  اصول بنیادنن حقوق کیفنا  دول ازضنورتی بناا  بنابنانن
توسهط مقهام تعقیه   فناننهد رسهیدگیبستگان فند نیه  در  هاانیدنگن آنک  گاه دارا ۀنکت
ههسن و فنزندان صهغین مقهام  ههومی  هاانیدارا مصنو  1السالوادرمثال در  ناا. بشودیلحاظ م
دوم  ۀامکان تحقیقا  ق انی حتی بستگان نسبی تا درمه پاراگوئ در  2.شودگنفت  میمدنظن نی  

 3.شودیمقام  هومی را شامل م
 

 4تحقق جرم منظوربهزمانی الزم  ۀ. باز2
مصهداقی از مهنم دارا شهدن  تهوانیاست ک  اقدام مقام  هومی را م اامنظور از انن بازه، دوره

 ۵نامشنوع دانست.
اول آن را منحصهن به   ۀدسهت؛ اندتعیین حدود انن بازه داشت  خصویس  رونکند در  هادولت
امکهان انتسهاب بهوده و  از انهن مهله  شهیلیکشور  .اندت توسط شخص دانست هَسِ ادوران تصد

بنخهی دنگهن بهازۀ زمهانی  6.دانهدیولیت کیفنا به  فهند را صهنفاً در دوران اشهتغال محقهق مئمس
 نوان سقف زمهانی مهکهن موهت انتسهاب مهنم دوران اشتغال فند، ب  مشخصی را پس از خاتهۀ

بین دو تا پهن  سهال  ااک  بازه توان در انن دست  ماا دادیمرا  کلهبیاو  آرژانتیناند. دهکنن یمع
به   زمانی معقولی بناا انتساب  نوان مجنمانۀ دارا شهدن نامشهنوع ۀولیت را، بازئپس از اتهام مس

ک  قائهل به  محهدودنت  خوردیدر آخن نی  نگنشی در حقوق داخلی ب  چشم م 7اند.دانست منتک  
مهنم دارا  انتسابِ امکانِ 8بنونئیمثال در  بناازمانی موت انتساب منم دارا شدن نامشنوع نیست. 

  9ومود دارد. «هن شخصی ک  مقام  هومی است نا قب ً بوده است»شدن نامشنوع بن 

                                                           
1. El Salvador 

2. El Salvador, Constitution, Article 240; Criminal Code, Article 333 (Illicit Enrichment), AND Egypt, 

Arab Rep.: Law no. 62 of 1975, Illegitimate Gains 
3. Paraguay, Law no. 2.523/04, Article 3 

4. Period of Interest 

5. One Take 
6. Chile: 1999, Criminal Code of Chile, Article 241 

7. Argentina: 1964, Argentine Criminal Code, Article 286(2), And Colombia Penal Code 2004, Article 412 

8. Brunei Darussalam 
9. Brunei Darussalam: 1982, Prevention of Corruption Act, Article 12, Possession of Unexplained Property 
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 1هاییدارا چشمگیر. افزایش 3
ولیت اثبها  افه انش ئ، بها اننکه  مسهاامنطقه  هاایونهم کنوانسهیون مننهدا و ههم کنوانسه

 نوان مشخصهی به کههی از تعیهین آسهتانۀ  ،اندرا بن  ودۀ مقام تعقی  نواده هانیداراچشهگین
انجهاد حاشهیۀ  تهوانیی را متوالی فاسد تعیین آستانۀ که ه 2اند.دهورزنمعیار در انن باره امتناب 

که   روسهتننن بناا ارتکاب فسهاد تها آسهتانۀ مهذکور توسهط مجهنمین بهالقوه دانسهت. ازاام
می ان اف انش دارانهی نسهبت به  انتظهارا  معقهول از  3نکیفی مانند نامتناس  بود اهاشاخص
 4مختلهف در زمهان تعقیه  باشهد. مصهادنقپاسخگوا  تواندیبوتن م ،مشنوع فند درآمدا منابع

توان در زمان تصون  کنوانسیون مبارزه با فساد مشاهده کند ک  در آن، یمردپاا انن نگنش را 
قابهل »منبوط  با انن دغدغ  ک   دم تعیهین معیهارا بهناا تبیهین مفوهوم  ۵ینرسهیغکارگنوه 
ا اضهابط ا دلبخهواهی چنهین نیکارگب تواند ب  تفاسین نامعقول و یمبودن اف انش، « م حظ 

در انن زمین ، مطهنر  هادولتمعیارهاا مشتنک کیفی را از رونۀ منجن شود، پیشنواد استخناج 
 ین نشد.ت م، نظن کارگنوه مذکور 20(. اگنچ  در انشاا نوانی مادۀ UNODC, 2010: 199کند )

نکتۀ دنگنا ک  از دند بنخی قانونگذاران داخلی پنوان نهانهده اسهت، انهن اسهت که  گهاه مقهام 
نحوا اف انش دهد ک  بتوان  نوان مالکیت حقوقی را در ود را ب دارانی خ یهاً هومی بدون آنک  مستق

واسطۀ منصبی ک  دارد، کیفیت زندگی خونش را به  نحو غینمستقیم و ب کار بند، ب مورد اموال وا ب 
ک  قانونگهذاران  روستنن. ازابندیبونه م ناپذننطنزا نامشنوع باال بنده و از خدما  و امتیازاتی تومی 

مله  نظهن مقهام تعقیه  به  فسهاد  بهناا اا نوان امهارهبه  6«سبک زندگی»معیارهانی مانند گاه از 
، قانون پیشگینا از فساد کشور نپهال گفت یشاند. بن مبناا منطق پاحتهالی مقام  هومی بونه مست 

 دنگنا ک  ذکن آن در پانان انن بحهث ضهنوراۀ نکت 8اشاره داشت  است. 7«شیوۀ زندگی ناههخوان»ب  
 9دارانی شامل کاهش نامشنوع دنون نی  خواهد بود. چشهگیناست، آن است ک  اف انش 

 

 . رکن معنوی4
قهنار گیهند، چگهونگی  مهدنظنامن دنگنا ک  باند در تبیین  نوان مجنمانۀ دارا شدن نامشهنوع 

                                                           
1. Significant Increase in Assets 

2. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, Article20 and Inter-American 
Convention against Corruption art. 9 And African Union Convention on Preventing and 

Combating Corruption, 2003, Art 1. 

3. Disproportionate 
4. One Take, p.18 

5. Informal Working Group 
6. Life Style 
7. Incompatible or Unsuitable Lifestyle 

8. Nepal: 2009, the Prevention of Corruption Act, Article 20 

9. One take, p.20 
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 خود، ل وم ارتکاب  امدانه  را 20کنوانسیون منندا در مادۀ  وور رکن معنوا منم در آن است. 
نظن در نگهاه اول به  1رکن معنهوا مهنم دارا شهدن نامشهنوع  نهوان داشهت  اسهت. خصویدر 
انن تصننح ب  ل وم اثبا   نصن معنوا توسط مقام تعقی ، با ماهیهت مهنم دارا شهدن  رسدیم

منش  آن انگاشهت   نِبن نامشنوع بود اانن دارانی، قن چشهگیننامشنوع ک  در آن صنف اف انش 
ک  در قوانین داخلی بنخی کشورها مانند چین، بهن له وم  روستنن اد باشد. ازادر ت ،شده است

 دم ل وم ومود رکهن  ۀمن لالبت  انن  دم تصننح ب  2ومود قصد در انن منم تصننح نشده است.
 خصهویدر  3ولیت مطلهق کیفهنائبن ومود نظام مس ااآن را اماره توانیمعنوا نیست، بلک  م

 در کشورهانی مانند چین دانست. منم دارا شدن نامشنوع
. تقننن نخست نهاندیولیت مطلق، در بین دو تقننن مندد مئتوضیح آنک  مفووم منائم با مس

، و تقننن دوم به  ردق واقعی، ب  معناا  دم ل وم ومود  نصن معنوا نظن داقب  مقام ثبو  و تح
اما ومود  شود،یعنوا نفی نهضنور  ومود  نصن م ،ک  در آن گنددیمقام اثباتی نا شکلی بازم

 قی. اصل ل وم تفسین م (80: 1391)شاهچناغ،  آن در نفس ارتکاب منم مذکور، مفنوض است
ده و از ل وم ومود  نصهن معنهوا در کنتا از نگنش دوم پینوا  داردیمما را وا 4در حقوق کیفنا

است ک  اثبا   نصهن  ااگون اما ماهیت منم دارا شدن نامشنوع ب  ،یمکنمنم مورد بحث دفاع 
 ین ههدومهود مفوهوم  ههد و غ .نهانهدیکم دشهوار م، ک  دسهتینمهکنمعنوا در آن اگنن  غ

 نصهن دارد. البته   نهنا یو چگهونگ یومود  نصهن روانه تام با یوابستگ ، نوان اوصاف منائمب 
که   ههل آن بها او در موارد یستن یومود  نصن روان یلدل خوداخودارتکاب  هل مجنمان ، ب 

 ننازداند، نی قابل مجازا  نهیفقدان قصد منا سب قانون منتک  را ب  نابد،یمجنمان  ارتکاب م
ب   ،اراده و  هد منتک  شده است یار،درک، اخت اک  از رورا  ی واق  نامطلوب منم یهن انسان
  که شهودیمسهئول قلههداد م یفهنانظن ک از یمنتک  تنوا در صورت یو از طنف کشدیدوش م
و  هالا  یتقادر ب  فوم ماه ی بارتدرک ا هال و رفتار خود را داشت  باشد و ب  یتو اهل نیتوانا

کنتنل رفتهار خهود را داشهت  باشهد.  نیو توانا بسنجد،  واق   هل خود را اشداحوال ب و اوضاع
مننکهانی آفننقهانی و آ هاایوناز کنوانسه نکیچمال  آنک  غین از کنوانسیون مبارزه با فساد، ه

 نوان نکهی از ارکهان مهنم دارا شهدن نامشهنوع به  امبارزه با فساد بن ل وم ومود  نصن معنهو
کنوانسهیون  20رفت از انن تنگنها آن اسهت که  مهادۀ راه بنون رسدینظن ماند. ب دهکنتصننح ن

واقهع در  د.کهن، تفسهین استک  ب   نصن معنوا پنداخت   آن 28مبارزه با فساد را در کنار مادۀ 
از مهله  دارا شهدن  یون،نسبت ب  منائم مندرج در فصل سوم کنوانس باند گفت مادۀ اخینالذکن

                                                           
1. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, Article20, "… when committed 

intentionally…" 
2. China: 1997, Criminal Law of the People’s Republic of China, Article 395 

3. Strict Liability 
4. The Principle of Restrictive Interpretation 
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معنهوا  نرکه دهندۀیلدر انن ماده تصننح شده است ک  ام اا تشک . ام دارد ۀنامشنوع احاط
حقهانق  ینهی منبهوط »بنآمده از  تواندیو قصد، م 1مندرج در انن کنوانسیون، ا م از  لم ممنائ
الهللهی دنگهن، از مهله  مشهاب  انهن راهکهار در اسهناد بین 3منبوطه  باشهد. 2«  اوضاع و احهوالب

تطویهن  وانهد »در خصوی  نصن معنهوا به ه  4فناملی افت نسازمان منائمکنوانسیون مبارزه با 
بینی شده و در آن بن کفانت اوضاع و احوال و قنائن  ینهی موهت تثبیهت پیش ۵«حاصل از منم
کنوانسیون مبارزه بها  28و  20 ۀدو ماد ینماب عاز مهنتیج  آنک   6ت کید شده است. رکن معنوا

از قنائنهی ماننهد  توانهدیک   نصن قصهد، در مهنم دارا شهدن نامشهنوع، م دنآیچنین بنمفساد 
 م حظ  ک  با منابع مشنوع درآمدهاا فند ههخوانی ندارد، استنتاج شود.شانان تناکنش مالی 

 نوان شهنطی الزم در انتسهاب  نهوان دارا شهدن نامشهنوع در م ک  باند به م ءِ بعدا من
ا بهخصوی آن ب  بنرسی پنداخت،  دم قدر  مقام  هومی بهن اقنهاع مقهام تعقیه  در ارتبهاط 

 هاا اف انش نافت  است.نیدارا منش مشنوع بودن 
 

 7افزایش دارایی توجیه نبود. 5
 خصهویتومی   ق نی در  نبودکانی مبارزه با فساد، هن س  کنوانسیون موانی، آفننقانی و آمنن

انتسهاب مهنم دارا  منظوربه ، شهنط اساسهی اندنافت طور چشهگین اف انش ک  ب  هانی رانیدارا
انهن شهنط بهار اثبها  را از دوش مقهام تعقیه   8اند.شدن نامشنوع ب  نک مقام  هومی دانسهت 

 بار  دنگهن به  محهن آنکه  مقهام . ب نودیم مو بن  ودۀ مقام  هومی در مظان اتوا داردمیبن
د ک  دارانی فند اف انش چشهگینا داشت  است و  نصن معنهوا مهنم نیه  به  کنتعقی  ثابت 

د که  کنهبا ارائۀ ادلهۀ مهتقن ثابهت  دد، انن متوم است ک  بانشاثبا   ،شنحی ک  ذکن آن رفت
قانون مبارزه بها  2مادۀ  3تبصنۀ انن موضوع، در  .است مورد بحث مشنوع بوده هاانیمنش  دارا

مهال از  یلبه   لهم بهن تحصه نکچنانچ   ن ن د»( مقنر داشت  است: 1397پولشونی )مصوب 
 ک یمنتکه  درصهورت و حکهم مهال نامشهنوع محسهوب نامشنوع ومود داشهت  باشهد درِ نقطن

صهور  مهال  . در ههنشهودیشش محکهوم م ۀب  حبس درم ،نباشد ندتنامشهول مجازا  شد

                                                           
1. Knowledge 

2. Objective Factual Circumstances 
3. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, Article28 

4. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

5. The Laundering of Proceeds of Crime 
6. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND 

THE PROTOCOLS THERETO, New York, 2000, Art 6  
7. Absence of Justification 
8. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, Article20 and Inter-American 

Convention against Corruption art. 9 And African Union Convention on Preventing and 

Combating Corruption,2003, Art 1 
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قسهت اخین تبصنۀ نادشهده «. مشنوع آن اثبا  شود یلتحص ننک شد مگن ا خواهد ور ضبطم ب
نیه  اشهاره به  « ب   لم نک ن ن د»مانی بار اثبا  د وا اشاره دارد و  بار  ب  ماب  صناحتب 

 ههن»قانون نادشده، اشاره کنده اسهت که   2مادۀ  1اماره و ن  دلیل دارد. از سوا دنگن، تبصنۀ 
اموال ومود داشت  باشهد، ماننهد آنکه   یل  و تحص ب   لم ب   دم صحت معام نکن دگاه  ن 

زمان مشهخص ومهود نداشهت   نکدر  نیدارا ی انآن م یلامکان تحص نط،شنا ب   منو اً و با تو
مهادۀ  3و  1ۀ منظور از  لم در تبصهن «.است ۀ متصنفاثبا  صحت آنوا بن  ود یتولئباشد، مس

 211است. مطابق مادۀ  شده نفتعن ی لم قاض ابنا یم انون مجازا  اساست ک  در قههان  2
در  ی نحاصل از مستندا  بَه نقین بار  از  ی لم قاض(: »1392قانون مجازا  اس می )مصوب 

مو ف  ااست، و یحکم،  لم قاض دک  مستن اشود. در مواردیمطنر م ااست ک  ن د و اامن
 «.کند یددر حکم ق نحطور صن لم خود را ب  مستندَ ی نِاست قنائن و امارا  بَ

 لیتفصهب ا آتهی ههابخشنی بار اثبها  در انهن مهنم، در ماماب در خصوی مبانی نظنا 
کنیم که  اگنچه  امهنوزه در یمهسخن خواهیم گفت و در اننجا تنوا ب  ذکن انهن نکته  بسهنده 

 1نی بهار اثبها ماماب هللی، الینبطور در  نصۀ اسناد ینههقوانین داخلی بسیارا از کشورها و 
 Mohammadی مانند پولشونی، دارا شدن نامشنوع و فنار مالیاتی پذننفت  شده است )منائهدر 

Ahmad, 2016: 25 ،)ا داخلی در بسیارا از موارد هنوز هم بن انن باورند که  محکهوم هادادگاه
مشهنو یت  کندن شخص تحت  نوان دارا شدن نامشهنوع به  صهنف شکسهت در اثبها  منبهع

(. در Mohammad Ahmad, 2016: 26) آنواسهتدارانی، خ ف اصول بنیهادنن حقهوق داخلهی 
انگهارا دارا شهدن روا منم ا پهیشههاچالشبخش آتی انن نوشتار و در خ ل بحهث دربهارۀ 

 نامشنوع، ب  توضیح انتقادهاا وارده، خواهیم پنداخت.
 

 یرانا یوقدر نظم حق نامشروع دارا شدن عنوان انگاریجرم
ا ههادولت نحوا ک  اله ام تههامدرج  نوان دارا شدن نامشنوع در کنوانسیون مبارزه با فساد ب 

ی آن در حقههوق داخلههی را در پههی داشههت  باشههد، مههورد توافههق دول نههیبشیپمنظور   ههو بهه 
 نمت هه ک  بنخی از مواد کنوانسیونرو مانند ت. ازاننکننده در مذاکنا  قنار نگنفت  اسشنکت

ههاا   هو در مهوارد تعهارض بها دولت  نوان فیلتنا بناا تعودا شنطی ت هینی است ک  ب 
ج بها در نیه  20مادۀ  کند،یم هل  آنوا ا سانن قوا د بنیادنن حقوق داخلیقوا د قانون اساسی ن

نهن هنگهام تصهون  ا« با در نظن گنفتن قانون اساسی و اصول بنیادنن حقهوق اساسهی»  بار 
 (.394: 1394نظن قنار داده است )م لی،  مذکور را مطهحماده، مسئلۀ 

مانی بار اثبا  در انن منم توان در ماب یممبناا انتقادهاا وارده بن انن  نوان مجنمان  را 

                                                           
1. Burden of Persuasion or Burden of Proof 
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 12 ۀمهاد 7بنهد و نوادنش بن دوش متوم دانست. پیش از تدونن کنوانسیون مبهارزه بها فسهاد، 
مصادره و توقیهف  وانهد حاصهل از  خصویفناملی در  ۀافتنکنوانسیون مبارزه با منائم سازمان

منبهع قهانونی  بانهدمجهنم ک  ند کنمقنر  توانندیکشورهاا   و مبینی کنده بود ک  پیش منم
ب  انن شهنط که  انهن  کند،سانن اموال قابل مصادره را ارائ   حاصل از منم نا ا واند مورد اد ا

ت دادرسی ق انی نها سهانن رونهدهاا امنانهی و ادارا ماهی نی  داخلی آنوا و امن با اصول حقوق
  1انطباق داشت  باشد.

نی بهار اثبها  د هوا در مامابه نیهد ت نی در هانهون توان یما داخلی نی  هادادگاهدر آراا 
ا در خصهوی مقولهۀ مصهادره، در پاسهخ به  رأچنین مواردا نافت. دادگاه  الی استنالیا طهی 

اصهول »دارد: یمهمانی بار اثبا  د وا در پنوندۀ منبوطه   نهوان  ا تناض خوانده نسبت ب  ماب
گنداند ک  بار اثبا  هن اد ا را بن دوش مد ی آن بنا نوهد. بها یمبنیادنن دادرسی دادگاه را مل م 

ی  هدول شهود. امهناا بهدون انعطهاف کلانن حال در موارد استثنانی مهکن است از انن قا دۀ 
بنخی موارد راه گنن ا را بناا متعدنان ب   هدالت بهاز کنهد که  قوا د دادرسی مهکن است در 

الذکن بانست زمانی ک  اط  ا  منبوط ب  موضوع مورد اد ا به  طهور منصفان  نباشد. اصول فوق
 آنوهاانحصارا در دستن  نکی از طنفین د وا قنار دارد، انعطاف الزم موت دستیابی دادگاه ب  

ک  مقام تعقی  دادخواسهتی  2006ی  در پنوندۀ دنگنا در سال ب  ههین تنت 2«.را فناهم نهاند
مانی را  لی  متوم بن مبناا دارا شدن نامشنوع تنظیم کنده بود، انناد متوم در خصهوی مابه 

شهک معقهول را در »بار اثبا  د وا در پنونده، توسط دادگاه مندود دانست  شد و دادگاه استنالیا 
 3«.را موت صدور حکم مصادره کافی دانستدارانی  منش باب نامشنوع بودن 

که  دادگاه  الی کانادا نی  در نکی از آراا خود، تحدنهد بنخهی از اصهول دادرسهی را زمانی
باشد ک  موت صیانت از اصهول مهورد حهانهت از قهانون اساسهی  تیاهها از ادرم موضوع ب  

ها مبتنهی بهن نتدودمحهانهناد انهن »شهنطی که  ضنورا باشد، قابل پذننش دانست، البته  ب 
ا بنخاست  از نک مامعۀ آزاد و دموکناتیک باشد و ههچنین موت انجاد تعهادل بهین هادغدغ 

و حفا ت از حننم اصول دادرسهی منصهفان ، تخطهی از  هادغدغ تحدندا  الزم در راستاا انن 
غهناض انن اصول تنوا در صورتی مجاز است که : الهف( مانبدارانه ، غینمنصهفان  و مبتنهی بهن اَ

گفته  وارد نهانهد، ج( غینمنطقی نباشد، ب( تا حد مهکن کهتننن محدودنت را بن اصهول پیش
 4«.ا باشد ک  با اهدافی ک  از آن بنخاست  است متناس  باشداگون ب اثنا  آن 

گفته  به  انهن منظور کاهش انتقادهاا پیشوموا ت ش ب نی  در مست بنخی نونسندگان

                                                           
1. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND 

THE PROTOCOLS THERETO, New York, 2000, Art  
2. Williamson v. Ah On (1926), High Court of Australia, para. 113–114. 

3. DPP v. Dung [2006] WADC 

4. Robert M. Chaulk v The Attorney General of Canada, 1990. Para 103. 



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51ت حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ مطالعا   1406

نوادن بار اثبا  بن دوش متوم، آن را کهاکان متومه   اماب  ک  د کندند نوان مجنمان  پیشنوا
با انن انناد منطقی موام  است ک  اما (. راهکار مذکور Wilsher, 2006: 30) مقام تعقی  دانست

آنک  اگهن منشه  نامشهنوع مهال توضیح  کند؛یومودا آن توی م ۀدارا شدن نامشنوع را از فلسف
ب  منمی دنگن منتس  خواههد بهود و تحهت هههان  منش انن  دتاً د، قاشومورد بحث مشخص 
اساسهاً  در چنهین مهوردا استناد ب  منم دارا شدن نامشهنوعرو ازانن شد، نوان بنرسی خواهد 

موانهع   نواننی از انهن دسهت به ههاچالش. با توم  ب  ضنور  بنرسی موضو یت نخواهد نافت
امشنوع در نظهام حقهوق کیفهنا، در ادامه  ته ش احتهالی پذننش  نوان مجنمانۀ دارا شدن ن

ا انن اصهل بها اصهولی ماننهد اصهل هاتقابلخواهیم کند اهم انتقادهاا وارده را ک  بنخاست  از 
، بنرسی کنهیم و آنگهاه به  استبنائت، حق بن سکو  متوم و اصل قانونی بودن منم و مجازا  

چه  حهد در مهانعهت از ورود  نهوان  پاسخگونی ب  انن پنسش بنآنیم که  انتقادههاا وارده تها
اا از مهنائم خواهند بود. امهنوزه در پهاره مؤثنمجنمانۀ دارا شدن نامشنوع ب  نظم حقوقی اننان 

« به   هاهن»ی کلنافت  مانند قاچاق مواد مخدر، تنورنسم و پولشونی، از انن اصل موم و سازمان
پوشهی از ، سهعی در چشم1مداری امنیت دول شده و قانونگذارانِ کشورها، با اتخاذ سیاست منان

انهد. کنده« مانی بهار اثبها  دلیهلنظیهن مابه » –ن  ههۀ آنوها  –بنخی حقوق دفا ی متوهان 
، ب  سهت و سهوا تغییهن 2001سپتامبن  11شناسی بعد از حادثۀ  بار  دنگن، مطالعا  منمب 

ا که  اسهناد اگونه ب نگنش حاکم بن دندگان سیاستگذاران منانی کشهورها در حنکهت بهوده، 
اا انهد که  در پهارهالهللی مانند کنوانسیون منندا و پالنمو، ب  کشورهاا   و پیشنواد کندهبین

که  ومهود قهنائن و  –نافتۀ آن صهور  سهازمانب  –منائم مانند پولشونی، قاچاق مهواد مخهدر 
حفظ مصالح  الیه  کند و نی  در مواردا ک  شواهد،  ن ارتکاب منم توسط متوم را تقونت می

بنخهی، مهانگ ننی نها  ز مبه اصل بنائت نها  ا هالکند، اقدام ب  محدودسازا قلهنو انجاب می
 (. 6۵: 1392تقدم اَمارۀ مجنمیت بن انن اصل کنند )شاملو و منادا، 

 

 2نسبت جرم دارا شدن نامشروع و اصل برائت. 1
 نوان نیان نوادن تحلیل انتقادا متقن ب منظور بتواند نقطۀ قابل اتکانی ب یماولین موضعی ک  

مجنمانۀ دارا شدن نامشنوع باشد، بحث در خصوی حدود تعارضا  انهن مهنم بها اصهل بنائهت 
 دکنهومود تهامی ارکان منم را اثبا   دحس  انن اصل بنیادنن است ک  مقام تعقی  باناست. 

(Lewis, 2012: 34تا آنجا ک  منبوط ب  مقام تعقی  است .)،  تهامی یۀ اتوامانتساب اول منظورب ،
حقهوق مهتوم و  تنننیادننند. انن اصل از بنشواثبا   3«شکی معقول»در سطح  دارکان منم بان

                                                           
1. Security ـ oriented criminal policy 

2. Presumption of Innocence 

3. Reasonable Doubt 
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 هدم اقهنار به  زنهان حق بهن و  1(. حق بن سکو  ,2012Lewis :31) دادرسی منصفان  است نۀپا
 .شوندینی  از ههین اصل منبعث م 2خونشتن

ت و را ب  انن موم اختصای داده است ک  اصهل بهن بنائهت اسه 37 قانون اساسی اننان اصل
شود، مگن آنک  خ ف آن در دادگاه صالح اثبا  شهود. ینهاز نظن قانون مجنم شناخت   کسچیه

ا و ، تحدنهد آزاد4قانون آنین دادرسی کیفنا نی  ضهن ت کید مجهدد بهن انهن اصهل در مهادۀ 
 داند. یمتو قانون و با توم  ب  اصل بنائت مان  تعدا ب  حننم شخصی افناد را تنوا در پن

آمننکا چ  در هنگام پیوستن ب  کنوانسیون آمننکانی و چ  در زمان پیوستن به   بناا نهون 
انگارا دارا شهدن شنط ال اما  ناشی از منم قح ا هالمبارزه با فساد، با  الهللیبین کنوانسیون

اوالً در قوانین آمننکا تدابین الزم بناا مقابل  بها چنهین نامشنوع را نپذننفت، ب  انن استدالل ک  
و امکهان تعقیه  مقهام  ههومی توسهط دادسهتان در  3افشاا دارانی هاای منمی در قال  ا  م

منبوط ب  اف انش دارانی ومود دارد و در ثهانی تحهیهل  هاایا صور  خوددارا از پنداخت مال
 ,Susanti)   نظام حقوقی داخلی اناال  متحده استبن متوم خ ف مقت یا گناهییبار اثبا  ب

طور کننده در مذاکنا  نی  در مننان تصهون  انهن مهاده به ا شنکتهادولتسانن  .(71 :2015
انگارا  نوان دارا شدن نامشنوع با اصل بنائت بیهان داشهتند، منم تقابلمکنر نگنانی خود را از 

دماتی کنوانسیون مبارزه با فساد، طی نادداشتی ب  نحوا ک  دبینخان  در مشنور مذاکنا  مقب 
بهه   ههادولتنههادآور شهد که  نکههی از محورههاا اصهلی انتقادهههاا  کننهدهمذاکنهمجههع دول 

فعلی( کنوانسیون، مقولۀ تعارض انن مقهنره  20)مادۀ  2۵نونس مطنوح  در خصوی مادۀ یشپ
 (.UNODC, 2010: 196با اصل بنائت است )

حقوقی مختلف بن سهن  اهابا ومود امها ی ک  در سطح نظامان اد ا کند تویمبا انن هه  
رو  روبه امد اهاچ  در  هل و چ  از منظن هنجارا با چالش اصل ومود دارد، مانگاه آنانن 

تفسین موسع از محدودۀ انن اصل، مهکن است دامنۀ قابلیت اثبا  نک  آنک . از مهل  بوده است
در تقابل با دادرسی منصفان  قهنار گیهند و اثبها  حهق   ه ًاند ک  د وا را تا آن حد م یق گند

ی نهیچنننادر پاسخ ب  انتقادههاا  (.Jong & Lent, 2016: 32) توسط مد ی را غینمهکن سازد
نۀ ال اما  رو ب  اقبال حقهوق بشهنا بسهط پابن  روزروزب مدافعان انن اصل نی  گفتهان خود را 

در سهطح ملهی، بلکه  در سهطح  تنوان . تعارضا  بین انن دو دندگاه سب  شده است تا اندداده
ا ههانگنشا و انجاد قابلیت هه نسهتی میهان سازههاهنگمنظور نی ب هات شالهللی نی  ینب

به  هههین منظهور بنخهی اندنشههندان در  4گوناگون در خصوی چالش مذکور، صهور  پهذنند.

                                                           
1. Right to Silence 

2. Self-Incrimination 

3. Financial Disclosure Statements 
4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Strengthening of certain 

aspects of the Presumption of Innocence and of the Right to be Present at Trial in Criminal 

Proceedings, COM(2013) 821/2 



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51ت حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ مطالعا   1408

قهانونی در نظهن  1فهنض( مجهازااصهل )  نوان نهکائهت را به گفتهان نظنا خهونش، اصهل بن
 نوان راههی بهناا شهناخت مهتقن است ک  به  2یشناختمعنفتیتاً مفوومی ماه. مجاز اندگنفت 

. در چارچوب حقهوقی، فهنض (Jong & Lent, 2016: 38) شودیمنافت ، از آن ناد حقیقت تعین
 نوان فنض مجهازا راههی پندازد. اصل بنائت ب یممجاز ب  رابطۀ بین شنانط قانونی و امن واقع 

شهود که  در ف هاا و ههین ماهیت سب  می ا شناخت حقیقت است و ن  خود حقیقتسوب 
 .(Jong & Lent, 2016: 40د )شونا کشف حقیقت مسدود هاراهدادرسی امکان ابناز اندام سانن 

نجاد تعادل بین اصل بنائهت و در راستاا ا 3ینمستقیمغا اثبا  هاروشبنخی کشورها نی  از 
 . بناا مثال در سازوکار دستگاه مالیهاتی انهاال اندمست مشک   اثباتی در روند دادرسی بونه 

هاا درآمد خهونش داشهت  باشهد، نشاف اا مالیاتی سعی در پنوان کندن مؤدک  متحده، زمانی
مهکهن اسهت »  حسه  آن موند کیمتوسل  4اانژهونابی ب  سازوکار یقتحقدولت در راستاا 

دال بن احتهال ارتکاب منمی ک ن، با تومه  بها اوضهاع و احهوال  -و ن  مستقیم-شواهد ضهنی
 ۵.«بناا انتساب اتوام کفانت نهاند

ادۀ مهشباهت دارد. حس   «اماره»چنین تدابینا در نظم حقوقی و فقوی ما ب  کارکندهاا 
ظهن قاضهی لی است ک  ب  حکم قهانون نها در ناماره  بار  از اوضاع و احوا»قانون مدنی:  1321

رسهاند و یمنن تعننف دخالهت  قهل و اسهتنباط را در امهاره ا .«شودیمدلیل بن امنا شناخت  
  اسهت، امهنا که «اوضهاع و احهوال»خهورد، یمبندهد ک  قانونگذار نا قاضی ب  آنچه  یمنشان 

قهع مطلهوب اسهت. به  هههین ساز رسیدن ب  واین زمخود مطلوب و هدف نیست، ولی اخودب 
تهوان یم اماره(. در تعننف 126: 1383کاتوزنان، ینمستقیم است )غگونند اماره، دلیل یمسب  
ال و اوضهاع و احهو هانشهان ن مبناا غلب  و سین طبیعی امور، از اا است ک  ذهن بیج نت»گفت 

هال ان نابد ک  ب  احتقنا ت ومد ک چندانول خود بیابد، گیند تا  ن معقولی بن ومود مجویم
سهتقیم مینا و اصنار بن رابطهۀ سختگ (.3۵1: 1397کاتوزنان، ) «قوا ب  واقع دست نافت  است

و دطقی انهن مابین دلیل و مدلول در  الَم حقوق، ن  باند چنان مت ل ل باشد ک   قل انتساب من
 حهد معقهول از»و ن  بانست سختگینا در انن خصوی چنهان باشهد که   ب  نکدنگن را نپذنند

 .(127: 1383کاتوزنان، ) «بگذرد و نظام اثباتی را دچار اخت ل سازد
تعارض میان اماره و اصل در حقوق ما سخن بسیار گفت  شده است. تفهاو   حلدر خصوی 

اماره مانند دلیل مستقیم ذههن را به   هنچندماهیت امارۀ قانونی و اصل  هلی در انن است ک  
تبارا مبنی بن غلب  و درمۀ دوم دارد، ولی در هن حال دلیهل اسهت و کند و ا ینهنقین ن دنک 

                                                           
1. A Counterfactual Principle 

2. Epistemological Concept 

3. indirect methods of proof 
4. The Net-Worth Method 

5. Internal Revenue Manual 9.5.9 Methods of Proof, 9.5.9.2.2 Indirect Methods, [IRS Manual 5], updated 

March 19, 2012, United States 
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در اصل  هلی هدف کشف واقع نیست، فصهل  ک یدرحالشود، یمراهی ب  کشف واقع محسوب 
هاا حقهوقی نشه اندخصومت و رها ساختن دادر  از تندند است. فنضی اسهت که  قهانون نها 

(. 1۵: 1392، )مظفن   را از سنگندانی رها سازدکنند تا در آخننن منحلۀ اثبا ، دادریمانجاد 
انهدازد. پهس در فهنض یمگونند اماره بن اصل حکومت دارد و آن را از ا تبار یمب  ههین سب  

(. 13۵: 1383کاتوزنهان، ) تعارض دو راه اثباتی، باند اماره را بن اصل حاکم شههند و تهنمیح داد
آن تلقهی  منشه ا بن نامشنوع بودن اامارهدارانی در مقولۀ دارا شدن نامشنوع، اف انش چشهگین 

نعنی اماره در موت خ ف اصل بنائت حنکت کنده است و بن شهنحی که  گذشهت، ؛ شده است
توان قائل ب  انن امن بود ک  پهذننش مهنم یمرو امارۀ مذکور بن اصل حکومت خواهد کند. ازانن

حقوقی ما ب مانع است. در ادام  ب  نکی دارا شدن نامشنوع از باب تعارض با اصل بنائت در نظم 
دنگن از توابع اصل بنائت نعنی حق بن سکو  متوم پنداخت  و نسبت آن را بها  نهوان مجنمانهۀ 

 مورد بحث بنرسی خواهیم کند.

 

 . نسبت دارا شدن نامشروع و حق بر سکوت متهم2
ا تهناف نها انکهار  ۀن لهمتواند سکو  اختیار کند بدون اننک  سکو  وا ب انن امن ک  متوم می

طور وسهیعی الهلل ب تلقی شود، از مهل  اصولی است ک  در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین
 :Rome Statute of the International Criminal Court, 1998ب  رسهیت شناخت  شده است )

نگهذار قانو 1392قهانون آنهین دادرسهی کیفهنا  197 ۀ(. در حقوق داخلی مها نیه ، در مهاد67
تواند سکو  اختیار کند. در انن صور  منات  امتناع وا متوم می»ده است: کنمقنر  صناحتب 

 1.«شودمجلس قید میاز دادن پاسخ نا ام اا ا وارا ، در صور 
بهن سهکو   قحه» نوان داشت ک   2منا  لی  انگلستاندنوان اروپانی حقوق بشن در ق یۀ 

الهللی در بسهتن نهک بین ۀشد  خونشتن، از معیارهاا شناخت بن امتناع از اقنار  لی قمتوم و ح
، بن انهن باورنهد که  نی  دارا شدن نامشنوع ۀانگارا مقولن منمامنتقد 3.«دادرسی  ادالن  هستند

الهللی حاکی از نو ی تخطی مهنم دارا شهدن مداق  در انن منم چ  در قوانین داخلی و چ  بین
 (.Boles, 2006: 835است ) بن سکو  متوم قنامشنوع از اصل ح

دار ، خدشه شهدذکن  نحوا ک ک  اصل بنائت ب توان گفت زمانیدر پاسخ ب  انن اننادا  می
د. سکو  در حالت خأل قنائن، سلباً شوگناهی وا تلقی تواند حهل بن بید، سکو  متوم نهیشو

  توسهط مقهام تعقیه ، پس از اثبا  امهارا  منبوطهرو ازانن ،نا انجاباً حاوا هیچ پیامی نیست
دلیل ومهود دلیل سکو  وا، بلک  به د ک  انتساب منم ب  متوم ن  ب شتوان قائل ب  وضعی می

                                                           
 .1392یفنا، قانون آنین دادرسی ک .1

2. Murray v. United Kingdom 

3. Murray v. United Kingdom, 22 Eur. Ct. H.R. 29, Para 45 (1996) 
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ن، انن اصل مورد خدش  قنار نگنفت ، بلک  صهنفاً مسهین امارا  است. پس بنخ ف اد اا منتقداَ
دنگنا ب   لهم دسهت در مانی ک  قاضی بن سبیل رو ازانناثبا  منم از راه اقنار نگذشت  است. 

تبع آن دفهاع از حهق سهکو  مهتوم ضهنور  نخواههد داشهت نابد، اصوالً ت کید بهن اقهنار و به 
 (.77: 139۵زاده، )حبی 

 

 1جرم و مجازات بودن یقانون. نسبت میان دارا شدن نامشروع و اصل 3
سین متفاو  از  لت ومود زمینۀ بنوز تفاانگارا  نوان دارا شدن نامشنوع، ب بنخی منتقدان منم

مهنم و مجهازا   بهودن یقهانونحدود و ثغور انن منم در  نصۀ  هل، آن را در تعارض با اصهل 
. انن امن ک  مبناا اصل قانونی بهودن مهنم و مجهازا  را چه  (Muzila, 2012: 33) اندانگاشت 

وهی که  بدانیم، بن نحوۀ تعننف ما از مقولۀ تخطی از انن اصل اثنگذار خواهد بهود. نکهی از ومه
وموا مبناا انن اصل ب  آن پنداخت  شود، مفوهوم آزادا اسهت، زنهنا اصهل بجاست در مست

مورد آزادا شونوندان ملهوگینا منم و مجازا  ب  تعبینا بنا دارد تا از تحدند بی بودن یقانون
معتقهد  2«بهنلین»پذنن کنهد. بینیکنده و نسبت  هل شونوند ب  پیامدهاا آن را بناا وا پیش

ت منبۀ سلبی آزادا نبود موانع نا مداخ   چ  از مان  حاکهیت بن تهودۀ مهندم و چه  در اس
حهق »ۀ مثابهب ارتباط بین شونوندان در حننم اختصاصی نکدنگن است و منبهۀ انجهابی آزادا 

 (. ,2017Peristeridou :42د )شویمدر ابعاد فندا معنا  3«تعیین سننوشت خونشتن
ا و با  لم ب  نهابنابن شودیمدر موان واقع بین دولت و فند انجاد در پنتو رابطۀ  هودا ک  

ر دارا فهند منظور محافظهت از آزادا و خودمختهدر می ان اقتدار انن دو، باند اب ارهاا الزم ب 
دهندۀ موامع در نظهن گنفته  یلتشکخودسنانۀ زور توسط حاکهیت، در ساختارهاا  ا هالبنابن 
داد ک  نکهی از مبهانی بنیهادنن تشهکیل مامعه ، قهنار آنجا از(. Peristeridou, 2017: 42شود )

    هو آن نعنهی ۀ مصلحت مامع   لیبوانتواند ب  ینهامتها ی مورد پذننش ا  است، قاضی 
صهور  ب  متوم، بنخ ف مفاد انن قنارداد امتها ی ک  حدود آن توسط قانون تعین نافت  است،

 (.77: 1380جازا  کند )بکارنا، دلبخواهی اقدام ب  تعیین نا تشدند م
اندنشۀ دنگنا ک  در تبیین مبناا اصل قانونی بودن مهنم و مجهازا  در سهالیان گذشهت  

یانگهذاران بن نوان نکهی از به  ۵«فوئنبهاخ»اصل مذکور است.  4افتاده است، نقش بازدارندگی مؤثن
حاظ روانی تا حهد زنهادا مسئولیت کیفنا از ل دارا بودنانن اصل، معتقد بود ک  آگاهی فند از 

 (.Peristeridou, 2017: 41د )شوخوددارا افناد از ارتکاب منم می منش 

                                                           
1. The Principle of Legality 
2. Isaiah Berlin 
3. Self-Mastery 

4. Deterrence 

5. P.J.A Fuerbach 



 1411   ...انگاریدر جرم ی جمهوری اسالمی ایرانهاچالش

رسد منتقدان مورد اشاره بیشتن مبناا اول، نعنی نسبت انن اصل با آزادا را در نقد یمنظن ب 
اا انهن . بها مداقه  در امه (Muzila, 2012: 33) اندداشت  مدنظنخود ب  مقولۀ دارا شدن نامشنوع 

تواننهد از میه ان یماند و افهناد تبیین شده توان اد ا کند ک   ناصن انن منم در حد ل ومیممنم، 
ک  دادگهاه در  روستننازادست آورند. بینی معقولی ب یشپانطباق  هل خونش با ارکان انن منم 

یهد کهند وضهور کت منم و مجازا ،  بودن یقانونآرژانتین ضهن رد اد اا تعارض انن منم با اصل 
 .(Muzila, 2012: 33است )منظور تعیین معقول مصادنق کافی مومود در انن مفووم، ب 

 

 گیرینتیجه
نبانهد بها معیهار  صهنفاًا حقهوق کیفهنا، ههانظامانگهارا  نهاونن تهازه در مبنهن است که  منم

د. میه ان ت ثینگذارا مستقیم آن بن کاهش نابونجارا مورد هدف آن  نوان مجنمان  ق هاو  شهو
انگارا نک  نوان با معیارهاا حقوق بشنا و اصول دادرسی منصفان ،  املی است ک  انطباق منم

ا س ر کیفنا مدند مهدنظن، بهن محاسهن نیکارگب بدون در نظن گنفتن آن مهکن است م نا  
به  قبح تعدا ب  حقوق آحاد مامع  توسط حاکهیت را  درازمد موردنظن قانونگذار غلب  کند و در 

 ا حادث امتها ی و حفظ نظم  هومی، از میان بندارد.هامصلحتبوانۀ  وور و بنوز 
در ههین زمین  در انن نوشتار در پی پاسخگونی ب  انن پنسش بودنم که   نهوان مجنمانهۀ 
دارا شدن نامشنوع ک  اننان در کنوانسیون مبارزه با فساد، متعود شهده اسهت در صهور   هدم 

و سانن قوا د بنیادنن حقهوق داخلهی آن را در مجهو هۀ حقهوق کیفهنا  تقابل با قانون اساسی
وموا . در مسهین مسهتاستخونش ماا دهد، تا چ  حد منطبق بن نظم حقوق داخلی کشور 

صور  مکنر در خصهوی تعهارض خونش ب  انن موم دست نافتیم ک  با ومود انتقادهانی ک  ب 
آنجا ک  اف انش چشهگین دارانی و ههچنهین منم مورد بحث با اصل بنائت مطنر شده است، از 

 نوان اَمهاراتی قهانونی در دل انهن  نهوان نبود تومی   ق نی در خصوی  لت انن افه انش به 
که  امهاره  دنآیبنمو از آنجا ک  از نظم حقوقی و فقوی کشور ما چنین  مجنمان  درج شده است

د دلیلی بن مهانعت از ورود آن در ساختار توانینهرو تقابل مورد اد ا بن اصل حکومت دارد، ازانن
 حقوقی کشور ما محسوب شود.

در زمینۀ تقابل انن منم با اصل ل وم ر انت حق بن سکو  متوم نی ، متذکن شهدنم از آنجها 
ک  در انتساب اتوام مذکور،  لم قاضی ن  بن مبناا اقنار متوم، بلک  بن مبناا آن امارا  و قنائن 

 تواند مسهوع باشد.ینه اا تخطی از انن اصل قانونی قنار دارد، اد
مهنم و مجهازا  زمهانی  بهودن یقانونانتقاد از منظن تقابل نک  نوان مجنمان  با اصل  اصوالً

بینهی نحوا مهبوم صهور  گیهند و قهدر  پیشانگارا ب تواند مورد ا تنا واقع شود ک  منمیم
معقول بهناا شهونوندان فهناهم نسهازد. بها  نحوامی ان انطباق افعال با آن  نوان مجنمان  را ب 
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توم  ب  ضنور  ومود ارکان مشخصی در ارتکاب انن مهنم ماننهد له وم تصهدا نهک منصه  
 هومی، اف انش چشهگین دارانی، بازۀ زمانی ارتکاب منم، نبود تومی  در مورد اف انش دارانی و 

در خصوی  دم شفافیت و  گفت شیپرسد ک  انتقاد ینهنظن فعل ارتکابی، ب   امدان  بودنل وم 
 بینی بودن قانون را بتوان متوم  انن  نوان مجنمان  دانست.پیشقابل 
رسد پذننش نواد دارا شدن نامشنوع در قامت نک  نوان مجنمان  در نظام حقهوق یمنظن ب 

کیفنا مهوورا اس می اننان در تقابل با نظم حقوقی ما نیست و ناقن اصول حقوق بشنا در 
قهانون اصه ر  2مهادۀ  3وی اصول دادرسی منصفان  تلقی نشود؛ چ  آنک  مطهابق تبصهنۀ خص

در هن صور  مال م بور ضبط خواهد شهد مگهن »( با  بار  1397مبارزه با پولشونی )اص حی 
مانی بههار اثبهها  د ههوا صههور  پذننفتهه  و در ، مابهه «اننکهه  تحصههیل مشههنوع آن اثبهها  شههود

نی  تبصنۀ مهذکور مهورد ارمهاع قهنار گنفته  « نامشنوع مسئوالن اموال ۀا اد»نونس طنر پیش
شههده ارائه  یها دفا  دادگهاه نسهبت به  صهحت اسهناد و مههدارک و»است، ب  انن صور  ک  

قهانون مبهارزه بها  2 ۀماد 2و  1 هااتبصنه مفهاد نهتو بها ر ا دههدیالزم را انجهام مه یبنرسه
امههوال  ۀا ههاد نههاحکهم به  رد د هوا  یدگیاز ختم رس پس نهک هفت   د هنف مه نیپولشو

 ههن»اشاره کنده است ک   نادشده،قانون  2 ۀماد 1 ۀتبصن«. کندیرا صادر م دولت نامشهنوع به 
اموال ومود داشت  باشهد، ماننهد آنکه   یلب   لم ب   دم صحت معام   و تحص نکگاه  ن ن د
زمان مشهخص ومهود نداشهت   نکدر  نیدارا ی انمآن  یلامکان تحص نط،  ب  شنامنو اً و با تو
 .«است نفمتص ۀاثبا  صحت آنوا بن  ود یتولئباشد، مس
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