دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  77و  ،78بهار و تابستان  ،1396صفحات  225تا 250

بررسی کارایی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی

( .1نویسندهی مسئول) ،استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 .2دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی
(تاریخ دریافت 1396/04/20 :ـ تاریخ تصویب)1396/09/05 :

چکیده
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از
طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب میباشد .یکی از عوامل تضمین عناصر فوق ،تدوین و تصویب قوانین
متضمن اعالم اموال و داراییهای مسئوالن است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا میکند.
این قوانین باید دارای محتوا و اقالم اعالمی ،مسئوالن مشمول ،نهاد متولی رسیدگی کننده به داراییهای
اعالمی ،ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات ،راستیآزمایی اظهارات و افشای عمومی اطالعات مربوط به
دارایی مقامات عمومی باشد .در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران» در سال  1394به تصویب رسیده است .پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا
قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن
اضافه گردد .در پاسخ به پرسش مذکور ،در این پژوهش به روش کتابخانهای و با استفاده از متون و قوانین به
روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،رومانی و کره جنوبی این نتیجه بهدست آمد که این
قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی میباشد که از نقاط قوت آن میتوان به جامع بودن اقالم دارایی مقامات
اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان ،عدم افشای عمومی اعالمیهها،
مشخص نکردن ساز و کار راستیآزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل
مینماید.
کلیدواژگان :مقامات عمومی ،فساد اداری ،اعالم دارایی ،راستی آزمایی ،افشای عمومی.
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مقدمه
فساد اداری یکی از معضالت اصلی کشور ما در حال حاضر محسوب میشود؛ به همین دلیل
یکی از موارد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران مبارزه با این پدیده میباشد .در سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  1404نیز به این امر توجه شده است و بیان میدارد که ایران باید در
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند
از محیطزیست مطلوب» باشد .مبارزه با فساد همواره دغدغه دلسوزان و مورد تأکید مقام رهبری قرار
گرفته است؛ چنانچه ایشان در بخشی از فرمان هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد
اقتصادی در تاریخ  1380/8/10اینگونه میفرمایند؛ «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل
قاطع و گرهگشا در این باره ،مستلزم اقدام همهجانبه به وسیله قوای سهگانه مخصوصاً دو قوه مجریه
و قضائیه است .قوه مجریه با نظارتی سازمانیافته و دقیق و بیاغماض ،از بروز و رشد فساد مالی در
دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ،مجرم و
خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین
که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت ،بسیار مهم و کارساز است».
در این زمینه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر میدارد :دولت جمهوری
اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور
زیر به کار برد و این چنین اشعار میدارد« :ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس
ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ».در کنار این ،اصل  49مقرر میدارد« :دولت
موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از موقوفات،
سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معامالت دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،دایر
کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
نبودن او به بیتالمال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا
شود ».اصل  142قانون اساسی نیز که اصلی راهگشا و عینی است ،مقرر میدارد« :دارایی رهبر،
رئیسجمهور ،معاونان رئیسجمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط
رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخالف حق ،افزایش نیافته باشد» .این اصول در کنار دیگر
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اصول قانون اساسی که به طور ضمنی بر ضرورت مبارزه با فساد و ریشهکنی مصادیق و مظاهر آن
تأکید مینماید ،از جمله ابزارهای قانونی مبارزه با فساد در کشور ما محسوب میشود.
در کنار اصول قانون اساسی تاکنون در نظام قانونگذاری ایران قوانین بسیاری برای مبارزه با
فساد تدوین و به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است .عمده قوانین مرتبط با بحث منع فساد
با فساد مصوب  ،1385قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  1387و قانون
رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصوب  .1394برنامه
ششم توسعه نیز بخش ششم برنامه را تحت عنوان «نظام اداری ،شفافیت و مبارزه با فساد» ذکر کرده
است و در ماده  29برنامه ،دولت را مکلف به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود در راستای افزایش
شفافیت و مبارزه با فساد کرده است.
در این مقاله ما به دنبال میزان کارایی قانون رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با قوانین مشابه سایر کشورها هستیم تا بدین ترتیب
خألهای این قانون را شناسایی و درصدد ارائه راهکارهای بهبود آن باشیم .بر این اساس در این مقاله
نخست به مفهوم شناسی برخی اصطالحات پرداخته و در بخش دوم به عوامل هر ساختار ضدفساد
اشاره میشود .به دلیل تمرکز تحقیق بر الزامات قوانین افشای اموال ،این مبحث در بخش سوم مقاله
به طور مبسوط مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت پیشنهادات حاصل از تحقیق جمعبندی
میگردد.
 .1مفهوم شناسی
در این قسمت به تعریف و توضیح مفاهیم به کار رفته در این پژوهش و نیز مفاهیم و واژههای
مرتبط با آن می پردازیم تا با روشن شدن معانی این مفاهیم نسبت به بررسی جامع و مانع موضوعات
مورد پژوهش پرداخته شود.
 .1-1مسئوالن و مقامات
در هر کشوری مقامات عمومی و مسئوالن عالیرتبه و تصمیمساز به دلیل جایگاه ویژهای که
برای آنان در اثر انتصاب یا انتخاب به وجود آمده است دارای شرایط متمایزی نسبت به سایر مردم
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هستند .در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات رفتاری برای کنترل و نظارت بر مقامات عمومی
تدارک دیده میشود .مطابق تعریف دیکشنری « Blak,sمقام عمومی کسی است که اداره عمومی
را برای انجام بخشی از قدرت حاکمیتی دولت در اختیار دارد؛ این جایگاه ممکن است از طریق
انتصاب و یا انتخاب کسب شده باشد» که این انتخاب یا انتصاب هم دولت ملی و هم دولت محلی
در این زمینه تفاوتهایی به چشم میخورد .البته باید افزود تعریف مقامات عمومی شامل
سیاستگذاران نیز میشود .سیاستگذاران به کسانی گفته میشود که با در اختیار قرار داشتن قدرت
سیاسی ،در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری و تخصیص منابع به اتخاذ تصمیمات مهم میپردازند
که شامل اعضای کابینه ،نمایندگان مجلس و مسئوالن عالیرتبه قضایی میشود (حبیبی ،1375 ،ص.)23
امروزه با توجه به تحوالت صورت گرفته در عرصه حقوق عمومی ،برخی از اشخاص خصوصی به
مانند مدیران شرکت های بزرگ و روسای احزاب نیز دارای اختیاراتی از جنس قدرت عمومی
شدهاند و نقشی به مانند مقامات عمومی در سپهر سیاسی -اداری انجام میدهند که این اشخاص نیز
باید مورد نظارت مالی قرار بگیرند؛ چرا که معیار نظارت بر داراییهای اشخاص ،داشتن میزانی از
قدرت عمومی و منع سوء استفاده از موقعیت و جایگاه خود است و نباید تفاوتی میان مقامات عمومی
و اشخاص خصوصی در این زمینه قائل شد .مطابق ماده  2قانون مبارزه با فساد کره جنوبی منظور از
مقامات رسمی نیز بدین گونه تعریف شده است -1 :مقامات عمومی مطابق قانون مقامات عمومی
کشوری و قانون مقامات عمومی محلی و دیگر افرادی که مطابق دیگر قوانین به عنوان مقام عمومی
شناخته میشوند که در حیطههای آموزش و پرورش ،مشاغل انتصابی ،خدمات و دیگر شرایط قرار
دارند -2 .روسای سازمانهای مرتبط با خدمات عمومی و کارفرماهای این سازمانها.
.2-1

فساد1

فساد با همه مصادیق و انواع آن در اقصی نقاط جهان وجود دارد و تاکنون صاحبنظران
زیانهای بسیار برای شیوع فساد در جامعه برشمردهاند .فساد را میتوان تهدیدی اولیه برای دولت
شفاف و باز ،توسعه اقتصادی ،فرآیند دموکراسی و اعمال تجاری محسوب کرد ( Salminen and others,
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1. Corruption
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 .)2009, p. 1فساد برخالف تصور اولیه ،امری مطلق نمیباشد و از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت
دارد و امکان دارد عملی در یک جامعه فساد تلقی شود ولی در کشوری دیگر فساد محسوب نشود
و حتی ممکن است در برهه زمانی خاص فساد تلقی شود ولی پس از مدتی فساد محسوب نشود
(موسوی ،1382 ،ص .)25فساد را می توان به خرد و کالن تقسیم کرد که فساد کالن از سوی وزرا،
مییابد .فساد کالن اغلب به صورت باندی و سیستماتیک انجام میپذیرد و از تعقیب کیفری مصون
میماند و معموالً در مواردی رخ میدهد که جریان قانونگذاری و تدوین سیاستها به نفع
سیاستمداران است که از آن به فساد سیاسی نیز تعبیر میشود.
 .1-2-1فساد

اداری1

یکی از عمدهترین موضوعاتی که اثر تخریبی و بازدارنده بر توسعه کشور دارد ،فقدان سالمت
اداری و وجود «فساد اداری» در پیکره دولت و حاکمیت است (اداره کل حقوقی و امور مجلس،1394 ،

ص .)3بانک جهانی در تعریفی فساد اداری را «سوءاستفاده از قدرت و امکانات دولتی برای تأمین
منافع شخصی از قبیل منافع حزب ،قبیله ،قوم و دوستان و  »...میداند و سازمان شفافیت بینالملل
« سوءاستفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد
و یا دولتی» را فساد اداری عنوان کرده است (همدمی خطبه سرا ،1383 ،ص .)35از جمله دالیل فساد
اداری را میتوان به ظرفیت پایین ساختار اداری ،ضعف چارچوبهای قانونی و ضعف اجرا ،ناکافی
بودن حقوق کارکنان و مقامات ،عدم شایستهساالری در استخدام ،فقدان نهادهای ناظر مؤثر و درآمد
غیرقانونی ناشی از قاچاق نام برد (.)Department of asset registration, 2009, p. 1
 .2-2-1فساد

سیستماتیک2

فساد سیستماتیک به فسادی گفته میشود که در آن سیاستمداران به دلیل نفع شخصی با مدیریت
منفی اقتصادی و با شیوههای رانتی در جهت کسب کرسی قدرت برآمده یا برای حفظ و ادامه قدرت
خویش به این نوع فساد دامن میزنند .این فساد تهدیدکننده حقوق و آزادیهای شهروندی به شمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آمده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن رنج میبرند .فساد سیستماتیک را صرفاً نباید رفتار
اخالقی سیاستمداران پنداشت؛ بلکه موجب بیثباتی نظم سیاسی شده و عدم توسعه کشور و کاهش
مشروعیت سیاسی از جمله تبعات آن محسوب میشود ( .)Wallis, 2004, p. 46بنابراین میتوان مدیریت
قوانین توسط سیاستمداران در جهت منافع خویش و تصویب آن مطابق با اهداف جریان قدرت را

 .2عوامل ضد فساد
مبارزه با فساد از نظر ساختاری نیازمند انتخاباتی آزاد ،دولت شفاف و پاسخگو ،تضمین حقوق
و آزادی های سیاسی و شهروندی و جامعه دموکراتیک است که گروههای اجتماعی مختلف
دسترسی آسان به رسانهها داشته باشند و نیز نظام آموزشی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک را به همراه
داشته باشند .از جمله ابزار جلوگیری از فساد میتوان به داشتن چارچوب قانونی ،نظام پاسخگویی
کارآمد و مکانیسمهای حرفهای به خصوص ارزشهای دموکراتیک اشاره کرد.
یکی از این برنامه های مبارزه با فساد ،اعالم اموال و دارایی مسئوالن است که عنصر کلیدی هر
ساختار ضد فساد برای تحقق راهکارهای فوق میباشد و معموالً در کشورهای در حال توسعه به
دنبال افزایش مفرط ثروت مقامات ،این سؤال پیش میآید که این ثروت از کجا آمده است؟ به
همین دلیل یکی از راه های فهم کسب قانونی ثروت توسط مقامات ،اعالمیه دارایی است . (Rexha,

) 2014, p. 6مطابق اعالم بانک جهانی ،اعالم دارایی و منافع و افشای مالی ،ابزار اساسی نهادهای ضد
فساد و دولتها برای مبارزه با فساد است و بدون اتخاذ این راهکارها اصوالً مبارزه با فساد تحقق پیدا
نمیکند .به تحقیق ثابت شده است که ملزم شدن مقامات عمومی به اعالم ثروت و دارایی خود به
طور قابل توجهی در جلوگیری از فساد مؤثر بوده است و میتواند سرعت رشد فساد در یک جامعه
را متوقف سازد ).(Mukherjee and Gokcekus, 2006, p. 325
.1-2

پاسخگویی1

پاسخگویی عبارت است از «تکلیف صاحبمنصبان دولتی و عمومی به ارائه توجیه تصمیمات و
اقدامات خود در مقابل مردم و نهادهای نظارتی که در قانون پیشبینی شده است»

(وکیلیان،1390 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ص .)70به طور مثال مطابق اصل  122قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،رئیسجمهور در مقابل
رهبر ،مردم و مجلس شورای اسالمی مسئول است که مکانیسمهای پاسخگویی در برابر مجلس به
طور مشخص از طریق سؤال از رئیسجمهور یا استیضاح وی محقق میشود ولی مسئولیت وی در
مقابل ملت به طور ضمنی تا انتخابات بعدی و انتخاب یا عدم انتخاب وی است .پاسخگویی انواع
شود .پاسخگویی درونسازمانی یا سلسله مراتبی ( )up wardو پاسخگویی برونسازمانی به نهادهای
قضایی ،سازمانهای مردمنهاد و افکار عمومی انواع پاسخگوییاند که نقش به سزایی در کاهش
فساد دارند و در کشورهای دموکراتیک تمایل به پاسخگویی برونسازمانی بیشتر است؛ چراکه امکان
تبانی و تسامح در پاسخگویی سلسله مراتبی بیش از پاسخگویی برونسازمانی است

( Paul, 1991, p.

 .)9از جمله لوازم پاسخگویی وجود شفافیت مالی است که بنا بر اذعان صندوق بینالمللی پول ،بدون
وجود این عنصر اصوالً پاسخگویی از معنا تهی شده و بحث از آن بیهوده میباشد

(میدری،1385 ،

ص.)266
.2-2

شفافیت1

یکی از پیششرطهای پاسخگویی در نظامهای دموکراتیک ،وجود اصل شفافیت در نهادهای
تصمیمگیری حاکمیتی و در میان مسئوالن دولتی و حکومتی است (همدمی خطبه سرا ،1383 ،ص.)221
برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطالعات توسل کرد؛ به طوری که میتوان گفت
شفافیت از مدخل انتشار اطالعات به دست میآید و بدون انتشار اطالعات رسیدن به شفافیت امری
موهوم میباشد (زارعی و محسن زاده ،1392 ،ص .)34یکی از راههای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی،
اطالع مردم از میزان اموال و داراییهای مسئوالن است که نظریهپردازان معتقدند افشای اطالعات
مالی به صورت عمومی نشان از شفافیت دولت دارد و با افشای عمومی کار برای پنهانکاری مسئوالن
میانی به بهانه محرمانه بودن اطالعات سخت میگردد .تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با
مفاسد اداری حکایت از این دارد که این کشورها میزان شفافیت اعمال و اقدامات اداری را تقویت
بخشیدهاند به طوری که اطالعرسانی به عنوان دشمن اصلی فساد اداری در این کشورها تلقی میشود
(خضری ،1387 ،ص.)82
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3-2حاکمیت

قانون1

مطابق تعریف برنامه عمران سازمان ملل یکی از ارکان حکمرانی خوب ،حاکمیت قانون میباشد
و هرچه حاکمیت قانون در کشور بیشتر باشد به آن اندازه در جهت حکمرانی خوب قدم برداشتهایم
(میدری ،1385 ،ص .)265حاکمیت قانون در مقابل حاکمیت اشخاص قرار میگیرد و به معنای این
خودسرانه بر مردم حکومت کنند (مرکز مالمیری ،1385 ،ص .)60از جمله پیششرطهای اعالمیه اموال،
وجود چارچوب های قانونی از قبیل نظام وصول مالیاتی ،ثبت اموال و اجرای مؤثر قانون است .به
همین دلیل باید بهترین چارچوب حقوقی ،مالی و دیگر شرایط برای اجرای صحیح و مؤثر نظام
افشای اطالعات مالی فراهم شود ) .(OECD, 2011, p. 12اصل  142قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران رسیدگی به اموال و داراییهای تعداد محدودی از مقامات عالیرتبه کشور را به رئیس قوه
قضائیه سپرده است که این اصل پیشگیرانه از فساد و مقدماتی محسوب میشود (کانون اندیشه دانشجوی

مسلمان ،1380،ص.)103
 .4-2آزادی

بیان2

مطابق اصل  24قانون اساسی « ،نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ،مگر آنکه مخل به
مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آن را قانون معین میکند» .جلوگیری از آزادی بیان و
عدم توانایی اظهارنظر آزادانه قرینهای مبنی بر فسادآلود بودن نظام سیاسی است (هیوود :طاهری و
بنی هاشمی .)27 ،1381 ،در کشورهای دموکراتیک به دلیل آزادی بیان مطبوعات ،عکسالعمل
مردم مسالمتآمیز و از طریق انتخابات است ولی در کشورهای غیردموکراتیک این عکسالعمل از
طریق انقالب یا کودتا است؛ چراکه اغلب اجازه اعتراض به عملکرد دولت از جمله در زمینه مبارزه
با فساد به مردم داده نمیشود و آنان الجرم به روشهای خشونت باری همچون انقالب روی
میآورند (حبیبی ،1375 ،ص .)76همچنین مطبوعات آزاد به عنوان نهاد نظارتی مستقل احتمال کشف
فساد را افزایش میدهند و با تأثیری که بر افکار عمومی میگذارند ،هزینههای اخالقی و سیاسی
فساد را افزایش میدهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5-2دسترسی آزاد به

اطالعات1

دسترسی آزاد به اطالعات را میتوان از ثمرههای حاکمیت شفافیت بر جامعه دانست .در جوامع
بسته معموالً رسانه ها و مطبوعات به دلیل ترس از آبروریزی و خدشه وارد شدن به حاکمیت از
آزادی کامل برخوردار نیستند که این محدودیت موجب رشد سریع فساد در الیههای مختلف جامعه
تأیید قوی و کامل همراه با دسترسی آزاد و آسان عموم مردم به اطالعات اموال مسئوالن هستند
دارای کمترین میزان فساد میباشند ) .(Mukherjee and Gokcekus, 2006: 327این انتشار و
آزادی دسترسی به اطالعات مقامات عمومی از طریق سیستمهای آنالین نیز میتواند انجام شود که
به این ترتیب دو مزیت بر آن بار است که عبارتاند از  -1با دسترسی عمومی شهروندان به اطالعات،
مقامات عمومی احساس تحت نظر بودن میکنند و شهروندان در واقع بر آنان نظارت دارند  -2این
انتشار آنالین و دسترسی به اطالعات بدون تماس مستقیم بین مقام عمومی و مردم موجب کاهش
مفاسدی همچون رشوه میشود که یکی از مفاسد عمده نظام اداری محسوب میشود.
 .6-2نظارت

عمومی2

افشاسازی ثروت متصدیان عمومی موجب افزایش نظارت بر آنها میشود و اگر به طور
غیرمعمول ثروت آنها افزایش پیدا کرده باشد برای ادای توضیحات فراخوانده میشوند
( .(Messick, 2009: 7نظارت گسترده به معنای تعدد مراجع نظارتی و حجم باالی کارمندان نیست؛
بلکه به معنای تحت شمول قرار گرفتن نهادها و دستگاههای بیشتری ذیل نهاد نظارتی میباشد.
نهادهای نظارتی حکومتی در زمانی که خود حاکمیت درگیر فساد است کارایی خود را از دست
می دهند؛ به همین دلیل وجود نهاد مستقل متکی به مردم در مبارزه با فساد ضروری به نظر میرسد
(کانون اندیشه دانشجوی مسلمان .)85 ،1380،یکی از ابزارهای نظارت عمومی نهادهای دیدهبان
هستند .این نهادها وظیفه بررسی ،کشف ،افشا و استنطاق کردن مسئوالن تا رسیدن به جواب درست
و اثبات صحت عمل مسئوالن و کارکنان را بر عهده دارند .از جمله نهادهای بیرونی دیدهبان میتوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Free access to information
2. Public oversight

Downloaded from jlviews.ir at 3:50 +0430 on Friday April 19th 2019

میشود (دادخدایی .)229 ،1392 ،مطالعات انجام گرفته نشان میدهد کشورهایی که دارای نظام

 / 234دوفصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  77و  ،78بهار و تابستان 1396

به بازرسان خارجی ،نهادهای اعتبار پژوهی ،بازرسان دولتی ،مقررات گذارها و سازمانهای حرفهای
تعیین استاندارد میتوان اشاره کرد (.)kane, 2004, p. 3
.7-2

افشاگری1

دهد به او افشاگر فساد گفته میشود و حمایت از او در راستای تکمیل زنجیره نهادهای نظارتی است
(شعبانی .)75-74 ،1387 ،حمایت قانونی از افشاگران موجب بازدارندگی از فساد و باال رفتن هزینه
آن میشود؛ به همین دلیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در مـاده  32تحت عنوان
«حمایت از شهود و کارشناسان و قربانیان» و ماده  33حمایت از افراد گزارش دهنده را مورد توجه
قرار داده است .به موجب ماده  26قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ،اشخاص در
موارد ذیل مورد تشویق و ترغیب قرار میگیرند :الف) مدیران ،سرپرستان ،کارکنان و یا اشخاصی
که موفق به شناسایی ،کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند ،مشروط بر آنکه
تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود .ب) مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که
در راهاندازی کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فوقالعاده داشته باشند .بنابراین مشاهده میشود
در قوانین موجود هرچند به صورت ناکافی از افشاگران حمایت شده است .به موجب ماده  32قانون
مبارزه با فساد کره جنوبی ،هیچ افشاگری نباید مورد تبعیض ،اجبار ،تحمیل و اقدامات انضباطی
توسط سازمان ،اداره یا نهادی که در آن کار میکند قرار بگیرد و هر افشاگری که مورد اقدام یکی
از موارد باال قرار گیرد می تواند به کمیسیون مبارزه با فساد گزارش دهد و کمیسیون او را اعاده و به
وضعیت سابق خود برمیگرداند.
 .8-2ساختار

مالیاتی2

یکی از مواردی که همواره از اهمیت آن در امر مبارزه با فساد یاد میشود اصالح ساختار مالیاتی
کشور و انسجامبخشی به آن است .اهمیت نظام مالیاتی یک کشور از آن جهت حائز اهمیت میباشد
که در صورت عدم وجود نظام و ساختار مالیاتی دقیق و منظم ،صاحبان سرمایه از جمله مقامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. whistleblowing
2. Tax structure
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عمومی و سیاستمداران به راحتی میتوانند با فرار مالیاتی ثروت خود را پنهان دارند .یکی از منابع
مهم راستی آزمایی و بررسی اموال و داراییهای مسئوالن اخذ اطالعات مالیاتی فرد مذکور از اداره
مالیات میباشد که در صورت فقدان انسجام ساختار مالیاتی نظام افشا و کنترل داراییهای مقامات
عمومی نیز با شکست مواجه میشود .بنابراین از جمله ساختارهای قانونی که باید در امر تأسیس نظام
ساختارهای از پیش تعیین شده نسبت به نظام اعالم اموال و دارایی میباشد (.)OECD, 2011, p. 12

 .9-2تعارض

منافع1

تعارض منافع ،تعارض بین منافع شخصی و وظایف عمومی مقام عمومی است که این منافع
خصوصی اثر و نتایج نامناسبی بر اجرا و انجام وظایف و مسئولیتهای عمومی وی میگذارد که این
وضعیت ممکن است به طور آشکار یا بالقوه وجود داشته باشد .نظام افشای اموال موجب کمک به
شناخت مدیران در مشارکت دادن به کارکنان خود در تصمیمگیریها میشود چراکه ممکن است
منافع کارمندان خاص با تصمیماتی که منافع عمومی را به دنبال دارد در تعارض باشد (Messick, 2009,

 .)p. 7مطابق بیانیه  22می سال  1974که در دستور  10کد رفتاری مجلس عوام نیز آمده است :در هر
مذاکره یا شور یا امور مربوط به کمیسیونهای پارلمانی و تعامالتی که یک عضو پارلمانی میتواند
با همکاران خود در مجلس عوام یا وزرا یا کارکنان سلطنتی داشته باشد در صورتی که دارای منافع
مالی یا غیرمالی باشد باید آن را افشا کند .در بند  5ماده  2راهنمای رفتار قضایی انگلستان و ولز آمده
است به محض اینکه در پروندهای احراز شود یا احتمال به وجود تعارض منافع داده شود کافی است
که آن قاضی در مورد آن پرونده سلب صالحیت شود تا از کسی طرفداری نکند .در رومانی نیز
مسئوالن اداری و اجرایی و نیز مسئوالن عمومی باید تعارض منافع خود را اعالم نمایند

( Stefanov,

.)2015, p. 8
 .3الزامات قوانین افشای اموال مسئوالن
در این بخش به برخی از استانداردهای جهانی قوانین افشای اموال در کشورهای مختلف می
پردازیم و با رویکردی تطبیق محور در قبال قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Conflict of interest
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اعالم دارایی پیشبینی گردد نظام مالیاتی منسجم و قانونمدار است که این ساختار مالیاتی از جمله
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کارگزاران جمهوری اسالمی ایران» سعی در مقایسه و بیان نقاط قوت و ضعف قانون مزبور خواهیم
داشت.
 .1-3اهداف اعالم اموال
توسعه دموکراتیک کشور است که به سبب این مزایا باید بیانیه اعالم اموال را کلید هر ساختار ضد
فساد دانست ( .)Rexha, 2014, p. 6نظام اعالم دارایی مسئوالن و مقامات عمومی در سراسر جهان با
هدف افزایش شفافیت و درستی و اعتماد شهروندان به اداره عمومی تأسیس شده است .در رومانی
قانون اعالم و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی مصوب  16اکتبر  1996است که در
ماده  1هدف از تصویب چنین قانونی جلوگیری از مالکیت و تصرف غیرقانونی کاالها و اموال توسط
مقامات اشاره شده در این قانون ذکر شده است .در ماده  1قانون مبارزه با فساد کره جنوبی که در
جوالی  2001به تصویب رسیده است آمده است؛ هدف این قانون باال بردن کیفیت خدمات اداری
و جلوگیری از فساد و تنظیم قواعد مؤثر مبارزه با آن بیان شده است .طبق ماده  2قانون اعالم دارایی
مقامات ،مسئوالن و کارگزاران عمومی جمهوری اسالمی ایران ،افزایش اعتماد عمومی مردم به
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و ارتقای سالمت اداری از جمله اهداف تصویب این قانون بیان
شده است که البته نیاز بود اهدافی همچون افزایش صداقت مسئوالن و جلوگیری از تعارض منافع
نیز در زمره اهداف این قانون قرار میگرفت.
 .2-3سابقه قوانین اعالم اموال
جدا از برخی موارد نادر و ابتدایی مانند انگلستان که از سال  1889دارای قوانین جلوگیری از
فساد بود ،نظام اعالم عمومی و رسمی اموال و داراییهای مسئوالن به طور مدرن از جنگ جهانی
دوم به بعد شروع میشود و از اواسط قرن بیستم بسیاری از کشورهای توسعه یافته دموکراتیک دارای
اشکالی از قانون میشوند که متضمن افشای اموال مقامات عمومی است ) .(OECD, 2011, p. 23در
کشور ما به دلیل وجود دغدغه فساد در بین مردم و مسئوالن میتوان قوانین و مقرراتی را یافت که
متضمن لزوم اعالم اموال و داراییهای مقامات و مسئوالن است که از جمله آنها قانون «رسیدگی
به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به
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از جمله مزایای سیستم اعالم اموال و دارایی ،کشف خیانتها و دزدیهای مقامات عمومی و
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آنها» معروف به قانون «از کجا آوردهای؟» بود که در سال  1337تصویب شده و هدف آن مبارزه
با فساد مسئوالن دولتی بود .اشخاص مشمول این قانون شامل افرادی بود که از خزانه دولت یا
مؤسسات عمومی حقوق و پاداش دریافت میکردند و موظف بودند صورت دارایی خود و همسر
و فرزندانشان و همچنین تغ ییرات میزان اموال را در فروردین و اردیبهشت هر سال به مراجع قانونی
تالشهایی چند برای تصویب قوانینی که متضمن اعالم میزان دارایی مسئوالن نظام بود انجام شد که
میتوان آنها را در جهت احیای قانون فوق به حساب آورد که از جمله میتوان به قانون «صیانت
جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و قانون «رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران» اشاره کرد .در عرصه بینالمللی معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
( )UNCACدر پاراگراف  5ماده  ،8کشورهای عضو را ملزم به ایجاد رژیم اعالم اموال میکند که
این نظام شامل همه مقامات عمومی از جمله قضات نیز میشود ).(Hoppe, 2015, p. 2
 .3-3اموال اعالمی
اعالم دارایی شامل همه داراییهای شخص از قبیل خانهها ،سهام مالی ،تعهدات مالی مانند رهن
و بدهیها و همه منابع درآمدی مدیریتی و سرمایهگذاری ناشی از قرارداد میشود

( Rexha, 2014, p.

 .)6مثالً در بولیوی کل دارایی یا سرمایه ،کل بدهی ،درآمد خالص و درآمد حاصل از اموال اجارهای
باید به سازمان مربوطه اعالم شود ) .(Messick, 2009, p. 10همچنین امالک ،اموال منقول و غیرمنقول
و داراییهایی که در داخل یا خارج کشور موجود میباشد باید جزو نظام افشای مالی قرار بگیرد
( .)Chêne, 2011, p. 2در فرانسه مطابق ماده  5قانون وظایف کمیته شفافیت مالی سیاسی فرانسه که در
سپتامبر  1996تصویب شده است باید نام ،نام خانوادگی ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال همسر،
مقدار و منشأ ثروت و درآمد و اطالعاتی که الزم است تا تکمیل شوند گنجانده شده است .اموالی
که در خارج از کشور قرار دارند و معامالت مالی و وامهای اخذ شده نیز باید قید گردند .مطابق ماده
 1قانون ارگانیک شفافیت حیات عمومی به شماره )The Transparency Of Public Life( 906
مصوب اکتبر  2013ساختمانها و عمارتها ،بیمههای عمر ،تضمینات ،حسابهای بانکی ،اموال
منقولی که ارزشان بیش از حدنصاب تعیین شده در مقررات است ،زمین ،وسایل نقلیه ،کشتی،
هواپیما ،سرقفلی ،اموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور باید اعالم شوند.
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اعالم کنند تا اموالی به طور غیرقانونی به داراییشان اضافه نشده باشد .بعد از انقالب اسالمی نیز
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طبق ماده  3قانون اعالم اموال و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی ،اموال اعالم
شده شامل تمام کاالهای تحت تملک یا اجاره داده شده ،طلبهایی که مقام مسئول از دیگران دارد
و نیز معامالت خارجی و اموال غیرمنقول که مالکیت آنها توسط مقام عالیرتبه ثابت شده است،
میشود .ماده  4قانون رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی مقرر
و حقوق دارای ارزش مالی 2ـ مطالبات و دیون 3ـ سرمایهگذاری و اوراق بهادار 4ـ موجودی
حسابهای مختلف در بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها  5ـ هرگونه منبع درآمدی
مستمر» .این ماده را میتوان نقطه عطف این قانون دانست که به نظر میرسد جامعیت الزم را داشته
و حتی از قوانین برخی کشورهای دیگر که در رتبهبندی شاخص ادراک فساد باالتر از ایران قرار
دارند آن را جامعتر و برتر دانست .قانونگذار به خوبی در این ماده اموال و داراییهایی که باید
اعالم شود را شمرده و آن را دستهبندی کرده است .جامعیت این ماده از آنجایی معلوم میشود که
قانونگذار از عباراتی مانند «کلیه»« ،هرگونه» و «نظایر» استفاده کرده و راه را بر استداللها و
توجیهات مفسدان مبنی بر اینکه عمل یا برخی اقالم با ارزش آنها جزو این ماده محسوب نمیشود
را بسته است
 .4-3ضمانت اجرا تخلفات
داشتن ضمانت اجرا یکی از ویژگیهای ذاتی قانون است و قانونی موفق است که دارای ضمانت
اجرای مناسبی نیز باشد (راسخ .)16 ،1385 ،طبق مطالعات صورت گرفته بین سطح فساد و تحت
تعقیب قرار گرفتن مسئوالنی که از قانون تبعیت نمیکنند رابطه مستقیم وجود دارد و در کشورهایی
که قانون ،متخلفین از اعالم اموال را تحت تعقیب قرار میدهند فساد کمتر است

(Mukherjee and

) .Gokcekus, 2006, p. 327مطابق بخش  102قانون اخالق در دولت ایاالت متحده آمریکا ،دادستان
می تواند علیه کسی که اطالعاتی را جعل کرده یا جعل اطالعات را گزارش نداده است اقامه دعوا
کرده و تا سقف  50هزار دالر او را محکوم نماید .در انگلستان در صورتی که نمایندگان مجلس
عوام دارایی و اموال خود را ثبت نکنند باید با استفاده از تذکر آییننامهای از مجلس عذرخواهی
کنند ( .)OECD, 2011, p. 82در ماده  21قانون اعالم و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی،
ورود مقامات قضایی به پرونده مسئوالنی که از اعالم اموال به طور ناموجه خودداری میکنند از

Downloaded from jlviews.ir at 3:50 +0430 on Friday April 19th 2019

داشته است« :صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است1 :ـ کلیه اموال غیرمنقول
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جمله این ضمانت اجراها است .در ماده  24قانون شفافیت مالی کره جنوبی به مجازات کیفری
متخلفین از قانو ن اشاره شده است که مطابق این ماده هر مقام عمومی مشمول قانون در صورتی که
بدون دالیل موجه از ثبت اموال خودداری نماید تا یک سال حبس و یا تا  10میلیون ون (واحد پول
کره جنوبی) جریمه میشود .این مجازاتها در مورد نامزدهای خاطی از قانون تا  6ماه حبس و تا 5
موضوع این قانون» اعالم لیست اموال و داراییهای مسئوالن عنوان شده است ولی قانون هیچ ضمانت
اجرای مشخصی درباره نحوه برخورد با مقاماتی که از ارائه لیست اموال به قوه قضائیه خودداری
میکنند تعیین نکرده است که این موارد به ضعف طرح ضمانت اجرای مناسب در قوانین افشای
اموال برمیگردد.
 .5-3مسئوالن مشمول
هیچ معیار ثابتی برای اشخاصی که باید اعالم دارایی کنند وجود ندارد و معموالً مقامات عمومی
بر اساس سطح مسئولیت ملزم به اعالم میشوند که به قدرت مدیریتی و سطح تصمیمگیری آنها
بستگی دارد ( .)Rexha, 2014, p.10هر قانون افشای اموال حداقل باید شامل سران سه قوه ،نمایندگان،
وزرا ،سفرا ،مقامات عالیرتبه شهری و مدیران بلندپایه شود .این افراد به دلیل قدرت و موقعیت
خاص خود در اختصاص پول یا فرصتهایی که برای منفعتطلبی یا فساد دارند باید در این لیست
قرار بگیرند ) .(Messick, 2009, p. 10در تحقیقات انجام گرفته ثابت شده است که بین فساد و سطح
مقامات عمومی ملزم شده به اعالم اموال رابطه وجود ندارد و الزاماً قوانینی که همه مسئوالن و مقامات
را ملزم به اعالم دارایی کردهاند با کاهش فساد در آن کشور مرتبط نبوده است ،بلکه باید با واقعبینی
به دنبال این هدف بود که اعالم اموال کدام طیف از مسئوالن میتواند در کاهش فساد مؤثر باشد
) .(Mukherjee and Gokcekus, 2006, p. 327عالوه بر مقامات عمومی ،همسر و خویشاوندان وی نیز باید
ملزم به اعالم دارایی شوند و این الزام برای جلوگیری از فریب نظام اعالمیه اموال است .در انگلستان
مطابق دستور  7-3کد وزارتی  2010وزرا باید منافع موجود و احتمالی خود ،همسر و خویشاوندان
نزدیک خود را برای جلوگیری از تعارض منافع به دبیر ثابت مربوطه ارائه نمایند .طبق ماده  10قانون
اعالم و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی ،مقامی که اموال وی مورد تحقیق کمیسیون
قرار میگیرد ،اگر متأهل باشد ،بر اموال همسرش نیز نظارت میشود .هم چنین معامالت انتقالی مقام
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مشمول و برادران و خواهران ،والدین و فرزندان و هرکسی که امکان انتقال رایگان اموال به او وجود
دارد ،مورد رسیدگی قرار میگیرد.
به موجب بخشنامه  3سپتامبر  1996فرانسه در مورد اعالم دارایی مقامات و متصدیان خاص که
بند  1بخش  1آن شامل نمایندگان مجلس ملی ،سناتورها ،اعضای دولت ،روسای شورای محلی،
شهردارهای شهرهای بیش از  30000نفر ساکن میشود .دسته دوم این مقامات شامل نمایندگان
فرانسه در پارلمان اروپا ،نمایندگان و معاونان شهرداریهای بیش از  100000نفر ساکن که به آنها
از سوی شورای محلی اختیاراتی تنفیذ شده است و رئیس و اعضای شورای ملی که اینها هم ملزم
به ارائه گزارشی از اموال و داراییهای خود هستند .همچنین در قوه قضائیه نیز قضات عالیرتبه و
مقامات عالیرتبه قوه قضائیه همچون دادستانها و قضات دیوان عالی کشور ملزم به ارائه لیست اموال
خود هستند .مطابق مقرره ماده  4قانون اعالم و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی،
رئیسجمهور اموال خود را به رئیس دادگاه قانون اساسی ،روسای مجالس و نخستوزیر به
رئیسجمهور ،نمایندگان هر یک از مجالس به روسای مجالسی که در آن عضویت دارند ،اعضای
هیئت دولت به نخست وزیر و نمایندگان شورای محلی و شهردارها نیز به مقام باالتر از خود اعالم
میکنند (.)JORF n°205 du 3 septembre 1996
ماده  1قانون «رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران» از
آشنایان و دوستان مقامات مشمول این قانون نامی نبرده است و این زمینه فساد در مسئوالن را به
نحوی که اموال من غیر حق خود را به دوستان نزدیک خود انتقال دهند را به وجود میآورد .ماده
 1حتی به برخی خویشاوندان نسبی و سببی مانند والدین ،خواهر و برادر و والدین همسر مقامات نیز
اشارهای نکرده است و در اقدامی کلیشه ای فقط به همسر و فرزندان مقام مسئول مشمول این قانون
الزام به افشای مالی را بار کرده است .به نظر میرسد بهتر بود قانون در این ماده صالحیت اختیاری
قوه قضائیه را افزایش میداد تا قوه قضائیه برای برخورد مؤثر با فساد مسئوالن در این مورد خاص
اقدام به بررسی ،سؤال و تفتیش از هرکسی که گمان میرود مقام عمومی در صدد انتقال اموال و
دارایی های خود به وی بوده اعم از اینکه این انتقال انجام شده یا نشده باشد را میکرد .ماده  3این
قانون نیز با قرار دادن طیف گستردهای از مسئوالن مشمول ،در واقع آرمانگرایی را جایگزین
واقعیت گرایی کرده است؛ چراکه بررسی و تحقیق در مورد افراد نامبرده نیازمند بودجه و امکانات
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و زمان گستردهای است که با توجه به سابقه مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی ایران ،بررسی اموال
این مسئوالن امری محال به نظر میرسد و قانون با ازدیاد و تورم افراد مورد شمول دچار انحراف
گشته است .اضافه کردن «مشاوران» به برخی از بندهای ماده  3امری عبث به نظر میرسد چراکه گاه
مشاوران برخی از مسئوالن قابل احصا و یا حتی شناسایی نیستند و بیشتر حالت غیررسمی داشته و
و آن را از وظیفه اصلی خود باز می دارد .با نگاه اولیه به این ماده شاید افراد مشمول بیش از صدها
هزار نفر باشد که بدون هدفگذاری مشخصی در قانون ذکر شدهاند.
 .6-3زمان اعالم
فواصل اعالم دارایی باید به گونهای باشد که امکان نظارت مستمر وجود داشته باشد؛ مثالً در
کوزوو چهار زمان اعالمی مشخص شده است -1 :زمان تصدی  -2زمان برکناری یا استعفا  -3زمانی
که نهاد متولی جمعآوری اعالمیه دارایی این درخواست را داشته باشد  -4به طور ساالنه

( Rexha,

 .)2014, p. 11با این وجود اعالمیه اموال مقامات رسمی در کشورهای جهان معموالً به سه صورت
ذیل انجام میشود -1 :دورهای ،ساالنه ،هر دو سال یکبار  -2در صورت تغییر قابل توجه در ثروت
 -3ابتدا و انتهای دوره مسئولیت ) .(Martini, 2013, p. 2مطابق بند  cماده  101قانون اخالق در دولت
آمریکا ،نمایندگان کنگره و مسئوالن عالی قوه مجریه باید  15می ماه هر سال نسبت به تکمیل فرم
مربوطه در مورد اموال ،دارایی ،بدهیها ،حقوق ماهیانه ،هدایای دریافتی و معامالت مالی خود اقدام
کرده و ثبت کنند .در فرانسه مقامات ملزم به اعالم دارایی باید ظرف دو ماه از انتصاب یا انتخاب
خود به سمت مذکور اعالم اموال و دارایی کنند .همچنین این مقامات باید ظرف یک ماه از خاتمه
مأموریت شغلی خود نیز لیست دارایی خود را به کمیته شفافیت مالی سیاسی اعالم میکنند.
به موجب بند  13کد رفتاری مجلس لردان ،نمایندگان در قبال ثبت و به روز رسانی این اطالعات
مسئول هستند و ماهانه باید تغییرات صورت گرفته در این منافع را گزارش کرده و ثبت نمایند .مطابق
ماده  3قانون اعالم و کنترل ثروت مقامات عالیرتبه و مدیران رومانی ،اعالمیه لیست اموال باید طی
 15روز از زمان انتخاب یا انتصاب صورت گیرد که در موارد انتخابی ،تأیید انتخاب مقام مشمول
منوط به ارائه لیست اموال از سوی وی است و به موجب ماده  6نیز اعالم داراییها به صورت ساالنه
حداکثر تا  15ژوئن ،در ابتدا و انتهای خدمت و هنگام ثبت نام کاندیداها برای سمتهای انتخابی
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که زمان این اعالمها نیز حداکثر تا  15روز است .بر اساس ماده  5قانون شفافیت مالی مقامات عمومی
کره جنوبی ،فرد مسئول ظرف یک ماه از بر عهده گرفتن مسئولیت باید اقدام به ثبت اموال و
داراییهای خود کند .در ماده  1قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران» اعالم اموال مقامات مشمول محدود به ابتدا و انتهای دوره مسئولیت آنان
اعالم لیست اموال مشخص نشده است که با توجه به اینکه مقامات مشمول این قانون اغلب دارای
دوره خدمتی  4ساله یا بیشتر میباشند ،این موضوع ،نظارت بر اموال آنها در ابتدا و انتهای خدمت
را با مشکل مواجه میسازد.
 .7-3ویژگیهای نهاد جمعآوری کننده
طبق مطالعات انجام شده این واقعیت ثابت شده است که ایجاد نهادهای کنترل کننده که وظیفه
نظارت مالی و اجرایی را به طور شفاف انجام میدهند در کاهش فساد مؤثر است

( Salminen and

 .)others, 2009, p. 90اختیارات کافی در عمل و دسترسی به پروندهها ،استخدام در سازمان با حداقل
اعمال نفوذ و افزایش استقالل ،گزارش تحقیقات به مردم ،سهولت دسترسی شهروندان ،اعتبار مدیران
نهاد ،سرعت عمل ،حق نظارت و تجسس از ادارات و شرکتها و نظارت بر دستگاه قضایی در
پروندههای فساد از شروط و ویژگیهای نهاد مبارزه با فساد است (حبیبی ،1375 ،ص .)104نهادهای
دریافت کننده و نظارت کننده بر اعالمیههای اموال و دارایی مسئوالن باید گزارش مستمر و منظمی
از فعالیت های خود انتشار و آن را در اختیار عموم قرار دهند .اشخاص ناظر بر افشا ،چگونگی
جمع آوری اطالعات و تضمین پاسخگویی مقامات در قبال منافع و اعمال خودشان را باید اعالم
نمایند و این شفافیت عملکرد نهاد متولی ،از رموز موفقیتآمیز بودن نظام افشای اموال به شمار
میرود (.)Williams, 2006, p. 2
در کشور فرانسه کمیته شفافیت مالی سیاسی ( )PFTCکه نهادی مستقل است بر اعالمیه اموال
مسئوالن و مقامات نظارت میکند ( .)SIGMA PAPER NO. 36, 2007, p. 15همچنین به موجب حکم
شماره  96-763سال  1996کمیته شفافیت مالی سیاسی که در سال  2010نیز بر این حکم صحه
گذاشته شده است ،مطابق ماده  3اطالعات مربوط به دارایی را ثبت میکند و میتواند در صورتی
که از وضعیت و گزارش مالی سیاستمداران اطمینان حاصل نکرده باشد ،آنان را احضار کرده و از
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آنان درباره وضعیت و میزان اموال آنها تحقیق نماید .در ماده  5قانون وظایف کمیته شفافیت مالی
سیاسی فرانسه که در سپتامبر  1996تصویب شده است اشاره شده است که اعضای کمیته شفافیت
مالی حیات سیاسی به مدت  4ساله منصوب شده و فقط برای یک دوره دیگر قابل تمدید هستند.
مطابق ماده  1قانون مربوطه در ایران ،مسئولیت تصدیق لیست داراییهای مقامات بر عهده قوه قضائیه
اگر نهاد مستقل و با کارویژه مشخصی برای تصدیق اموال مسئوالن از جمله مقامات قوه قضائیه
تشکیل میشد بهتر میتوانست اهداف این قانون را تأمین نماید.
 .8-3تصدیق یا تأیید اطالعات اموال
بین سطح فساد و مکانیسمهای تأیید صحت اموال اعالمی رابطه مستقیمی وجود دارد بدین
صورت که در کشورهایی که تأیید و دریافت در یک مرحله صورت میگیرد در مقایسه با
کشورهایی که پس از دریافت اعالم باید آن را تأیید کنند و خود به خود اطالعات تأیید شده نیست
فساد بیشتر است ) .(Mukherjee and Gokcekus, 2006, p. 327پیچیدهترین مرحله سیستم اعالم اموال و
دارایی ،مرحله تأیید اطالعات است ( )Department of asset registration, 2009, p. 11و در کشورهایی که
فساد باال و پاسخگویی پایین است این تأیید سازی باید سختگیرانه و با توجه به سبک زندگی
سیاستمداران انجام بگیرد ( .)Rexha, 2014, p. 12در بررسی و تأیید اعالمیه اموال باید به معقوالنه بودن
اطالعات و عادی بودن مخارج و هزینهها توجه شود و برای اثبات اطالعات اموال ،از دادههای بیرونی
مانند مالیاتها ،وسایل نقلیه و اطالعات بانکی استفاده شود ) .(Hoppe, 2015, p. 2در ماده  1قانون
مربوطه در ایران عبارت «به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند» با نگرش سختگیرانه میتوان گفت
که از زاویه اختیار و نه اجبار به اعالم اموال و داراییهای مسئوالن به رئیس قوه قضائیه نگریسته است
و در آن قرینه و زاویه دیدی از جهت اجبار رئیس قوه قضائیه به اخذ این اعالمیه دیده نمیشود .این
فرضیه به خصوص با عبارت «خود اظهاری» ماده  2این قانون تقویت میشود ولی بهتر بود نظم
قاطعانه و آمرانه در چینش کلمات و عبارات قانون رعایت میشد .در ماده  1نیز قوه قضائیه مسئول
رسیدگی به اموال مقامات مشمول از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق شده است که از جهت
تعیین چگونگی و مکانیسم های تأیید اموال و دارایی دچار نقص است و قانون تمهیداتی برای این
مرحله تدارک ندیده است.
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 .9-3محرمانه یا علنی بودن اطالعات
سیاست ملی کشورهای مختلف در زمینه افشای عمومی اعالمیه اموال تفاوت دارد به طور مثال
دادگاه عالی فدرال آمریکا و دادگاه قانون اساسی رومانی بر این اعتقادند که این افشای عمومی
نقض حریم خصوصی محسوب نشده و امری قانونی به شمار میآید ) .(Hoppe, 2015, p. 3به هر حال
افزایش اعتماد عمومی و آشکارسازی فساد میشود .قوانین اعالم دارایی باید نحوه پیگیری و ابزار
دسترسی مردم مانند روزنامه رسمی ،وبسایت رسمی و یا هرگونه ابزار دیگری که عموم مردم
بتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند را در خود قانون ذکر نمایند ( .)Nayak, 2009, p. 1افشای
عمومی اطالعات فرصت تحقیق بیشتر به روزنامهنگاران ،رسانهها و گروههای جامعه مدنی میدهد
که نقش ناظر را داشته باشند و با تحقیق به وسیله عکس و مصاحبههای عمومی با همسایهها و
مستاجرین ،به اموال و داراییهای مسئوالن دسترسی پیدا کنند ( Department of asset registration, 2009,

.)p. 7
نهاد مربوطه در آمریکا به وسیله اینترنت این اطالعات را با دستهبندیهای مختلف در اختیار
جستجوگران به صورت آنالین و همگانی قرار میدهد .مطابق بند  bماده  4بخش  iقانون اخالق در
دولت ( )Ethics in Government Actمصوب  1978کمیته اخالق مجلس نمایندگان باید افشاسازی
عمومی این اطالعات و در دسترس قرار گرفتن آنها را تضمین نماید .مطابق ماده  105وظیفه انتشار
و عمومیسازی گزارش ها بر عهده ادارات نظارت بر اخالق قوه قضائیه و قوه مجریه ،رئیس سنا و
مجلس نمایندگان است که باید این گزارشها را به اطالع عموم برسانند .این اطالعات در سایت
 www.publicintegrity.org/Statedisclosureبارگذاری میشود.
در فرانسه به موجب بخشنامه  1سپتامبر  1996که بند  3بخش  1این قانون کمیته شفافیت مالی
سیاسی هر سه سال یکبار گزارش اموال سیاستمداران را در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه
( )Official Journal of the French Republicمنتشر میکند .پارلمان بریتانیا نیز اطالعات ثبت شده
منافع اقتصادی اعضا را افشای عمومی میکند و اطالعات آن را در دست عموم قرار میدهد ( OECD,

 .)2011, p. 86به موجب کد رفتاری مجلس لردان که در سال  2009وضع و در مارس  2010اصالح
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گردیده است اطالعات مالی مربوط به اعضای مجلس لردان در سایت 1نشان داده میشود و این
اطالعات به طور روزانه به روز رسانی میشود ( .)House of Lords, 2011: 3به موجب دستور -5
 7کد وزارتی  2010این منافع ثبت شده سالی دو بار منتشر و به اطالع عموم میرسد.
مطابق ماده  5قانون مربوطه در ایران کسانی که اطالعات مربوط به اموال و داراییهای مقامات
رسیدگی به دارایی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در زمینه اعالم عمومی میزان دارایی مقامات و
مسئوالن کشوری دچار تعارض و شاید تضاد بین محتوا و مواد قانون شده است که از طرفی این
اطالعات را محرمانه دانسته و عامالن افشای آن را مستحق مجازات مندرج در قانون مجازات اسالمی
نموده و از طرفی هدف تصویب چنین قانونی را افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن ذکر کرده
است که قطعاً این دو گزاره با هم سازگار نیستند و میتوان این ماده را پاشنه آشیل قانون تلقی کرد.
در حالی که برای افزایش اعتماد عمومی مناسب بود کمیتهای به انتخاب مردم یا ترکیبی از نهادها و
قوای مختلف و با داشتن مصونیتهای سیاسی و قضایی به اموال مسئوالن رسیدگی و نتایج بررسیها
در سایت یا روزنامه رسمی و مشخصی اعالم میشد؛ بنابراین به نظر میرسد محتوای قانون مذکور
نمیتواند اهداف خواسته شده در خود قانون را پوشش دهد و نائل شدن به هدف قانون را با سؤال
جدی مواجه میسازد .دسترسی عمومی به اطالعات حق طبیعی شهروندان محسوب میشود و
فراهمسازی شرایط دسترسی آزاد به اطالعات از وظایف اصلی حکومت به شما میآید (دادخدایی،
 .)229 ،1392بنابراین رئیس قوه قضائیه باید بر طبق قانون دسترسی آزاد به اطالعات نتیجه عملکرد
خود درباره رسیدگی به داراییهای من غیر حق مقامات مشمول این قانون را به مردم گزارش داده
و در پی تأسیس وبسایت یا روزنامهای منتسب به قوه قضائیه همانند روزنامه رسمی باشد تا اطالعات
مربوط به دارایی مقامات عمومی برای دسترسی شهروندان در آن قرار داده شود.
نتیجه
با بررسی قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران»
و نیز با نگاهی به سابقه مبارزه با فساد در ایران میتوان به این نکته پی برد که قانونگذار باید اراده
جدی در مبارزه با فساد داشته باشد و قانون فوق کارایی جلوگیری از شیوع فساد در میان مقامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.publications.parliament.uk
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عمومی کشورمان را ندارد .قانون فوق فاقد معیارهای الزم بر اساس اصول قانوننویسی و دارای
اشکاالت عدیده شکلی و ماهوی میباشد و دارای کمترین شباهت به قوانین استاندارد در زمینه
افشای اطالعات مالی مسئوالن برجسته و مقامات عمومی است .با بررسی تطبیقی این قانون با قوانین
مشابه کشورهای آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،رومانی و کره جنوبی میتوان به این نکته پی برد که راه
قانون خود قدم برداریم.
از جمله ایرادات قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری
اسالمی ایران» کوتاهی قوه قضائیه در تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی قانون فوق میباشد که
عمالً قانون را از حیث اجرایی ناکام ساخته است؛ زیرا قانون فوق جزو قوانین مادر و مبسوط به شمار
نمیرود و تنها به برخی از موارد آن هم به صورت موجز و حتی مبهم اشاره کرده و بدیهی است
برای تبیین و اجرایی ساختن آن ،آییننامه های اجرایی باید به فوریت تصویب شده و شاهد اجرایی
شدن این قانون در جامعه باشیم .در مطالعه تطبیقی انجام شده کشورهای آمریکا ،انگلیس ،فرانسه،
رومانی و کره جنوبی دارای مکانیسمهایی در مورد تصدیق داراییهای مقامات عمومی و اطالعات
مربوط به آن هستند در حالی که مشخص نبودن نحوه راستیآزمایی داراییهای مقامات عمومی از
عمده اشکاالت قانون «رسیدگی به داراییهای مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی
ایران» است که گویا قانونگذار به دنبال راستی آزمایی نبوده است و این خطای فاحش قانونگذار
را نشان میدهد .در کشورهای مورد مطالعه میزان و جزئیات اطالعات مربوط به داراییهای مقامات
عمومی در دسترس مردم قرار گرفته و زمینه نظارت مردم بر این اطالعات فراهم شده است؛ در حالی
که مطابق قانون مربوط به ایران ،علنیسازی و افشای اطالعات مربوط به داراییهای مقامات مشمول
قانون ،مجازات هایی را را برای افشاکننده به دنبال دارد که در این صورت هیچ تضمینی برای
اطالع رسانی عمومی به مردم و در نتیجه فشار افکار عمومی بر مقامات فاسد وجود ندارد .تفاوت
دیگری که میان قانون مذکور در ایران و قوانین کشورهای مورد مطالعه وجود دارد ،عدم پیشبینی
ضمانت اجرای موثر در قبال افزایش من غیر حق دارایی مسئوالن است که در قوانین دیگر کشورها
به طور صریح و مفصل ذکر گردیده است.
دلیل دیگر ناکارآمدی قانون فعلی ،عدم انسجام و هماهنگی بین مواد مختلف آن است؛ به طوری
که در ماده  2هدف از تصویب قانون ،افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سالمت اداری عنوان شده
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است و از طرفی دیگر در ماده  5اطالعات دریافتی در مورد دارایی مقامات را در شمار اطالعات
محرمانه دانسته و افشای آن را جرم انگاری کرده است؛ در حالی که دسترسی آزاد مردم به اطالعات،
مؤثرترین شیوه جلب اعتماد عمومی است که این اطالعات باید شفاف و سهل در اختیار مردم قرار
گیرد .ایجاد شورای متشکل از قوا و نهادهای مختلف برای رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات
گروههای سیاسی و اج تماعی نیز حضور داشته باشند تا شورا از جنبه انحصاری خارج شده و بتواند
به طور مؤثر اعتماد عمومی را جلب کند .این شورا باید رسیدگیها و جلسات خود را به طور مداوم
به اطالع مردم رسانده و آنان را از تخلفات و نتایج راستی آزماییها خود مطلع سازند .پیشنهاد میشود
مذاکرات این شورا و روند رسیدگی آنها به صورت مستقیم و با حضور رسانهها از رادیو و تلویزیون
ملی پخش گردد تا زمینهای برای بروز تبانی و تشویش افکار عمومی ایجاد نشده و شفافیت عملکرد
آنها موجب اطمینان مردم به این شورا و تصمیمات و خروجی آن گردد.
جدول وجود یا عدم وجود عناصر الزم قوانین افشای دارایی در کشورهای مورد مطالعه:
علنی سازی

ضمانت اجرا

زمان اعالم

مسئوالن مشمول

تصدیق اطالعات

تعیین نهاد
متولی

اموال اعالمی

آمریکا

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

انگلیس

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

فرانسه

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

کره جنوبی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

رومانی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

ایران

خیر

خیر

بلی

بلی

خیر

بلی

بلی
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