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  و چگونگي تحقق معاضدت قضايي نسبت به جرم فساد اتمالزا
  در پرتو كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

  

 مديركل دفتر بررسي و تنقيح گزارش ها –محمد صادق پور 

  
  

  چكيده:
ولـي در  فساد قدمتي در امتداد زندگي بشر دارد و زندگي انسان همواره متأثر از آسيب هـاي آن بـوده اسـت    

فرآينـد شـكل گيـري آن را سـرعت بخشـيده و       چند دهه گذشته ظهور پديده هاي سخت افزاري و نرم افزاري،
ضمن پيچيدگي در عمل، فرار مجرمان از مجازات را نيز تسهيل كرده اسـت. امـروزه نتـايج و تهديـدهاي فسـاد      

سياسـي، اجتمـاعي و    ،گـي لـف فرهن مولفـه هـاي مخت  ور در مرزهايي داخلـي كشـورها نيسـت و    محدود و محص
. استتسري فساد و عوارض و تهديدات آن از كشوري به ديگر كشورها  موجباقتصادي نظام هاي مختلف جهان 

 شود. جامعه بـين الملـل نيـز ايـن موضـوع را درك كـرده و      فساد مالي معضلي جهاني قلمداد مي بويژهلذا فساد 
 محصـول  ريـ اخ يهـا دهـه  در  مـالي  ي واسيس فساد هيعل يجهان جبهه جاديا و فساد با مبارزه به يجهان شيگرا

ضرورت ايجـاد سـاز و    و يالملل نيب عرصه در رشوه ومالي  فساد سوء آثار از ،يالملل نيب يسازمانها حيصح درك
اي لي بـا اسـتمداد از ابـزار كتابخانـه    . در اين تحقيق كه به شيوه توصيفي تحلياستمبارزه با آن  گيري وكار پيش

ي قـرار گرفتـه و   صورت گرفته است، ضرورت مبارزه با فساد در سطح بين الملل و فرآيند اين مبارزه مورد بررسـ 
هاي بين المللي در پرتو فصل چهارم كنوانسيون سازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا فسـاد       ساز و كار همكاري
 ،اي مواجـه اسـت  ش هـا و مشـكالت عديـده   با چالالملل نتايج حاكي است، مبارزه با فساد بينتحليل شده است. 

هـاي فنـي و   المللـي، خصوصـاً در بخـش كمك   ه نقطه مطلوب مستلزم همكاري دولتها و سازمانهاي بينرسيدن ب
  فساد است. در معرضانتقال تجربيات كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به كشورهاي 

فساد اقتصادي، كنوانسيون ملل  فساد اداري، مالي،فساد  معاضدت، معاضدت قضايي، فساد، هاي كليدي:واژه
 متحد براي مبارزه با فساد.

 مقدمه:. 1

 تواند زمينه اختالل در نظام اقتصـادي جهـان بـين الملـل را    جهاني شدن، بروز و گسترش فساد ميدر فضاي 
مينان از مصون ماندن با اط فراهم آورد. فرار مجرمان از صحنه جرم و پناه گرفتن آنان در ديگر كشورهاي جهان،

لـذا   .آسـوده خاطرنيسـت   چنين آسيبي جدي تر كرده است. هيچ كشوري در برابر اين تهديد را كيفر ازتعقيب و
جامعه جهاني بر آن شده تا با اين پديده مذموم فراگير به مبارزه برخيزد. البته اين امر نياز به ابزار و سـازكارهاي  

داد. مـي اي تالشي بود كه تنها بخشـي از آن را پاسـخ   هاي مختلف منطقهكنوانسيون مناسب داشت كه تصويب 
-لذا كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد به عنوان سند جامع ولي متناسب و وافي به مقصود نبود.
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تري به تصويب رسيد كه با توجه به مجال اين پژوهش به فرآينـد شـكل گيـري و اجرايـي شـدن كنوانسـيون و       
  .هاي پيش روي آن نيز بحث خواهد شدابطه با آن خواهيم پرداخت و چالشواكنش كشورهاي مختلف در ر

توانست شد و ابعاد آن تنها ميها محسوب ميكه در قرون گذشته مشكل داخلي دولتاست اي فساد پديده
به لحاظ تسهيل ارتباطات  امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشورهاي مبتال را متأثر سازد. ولي اكنون

تواند تهديدي صرفاً داخلي به آور فضاي مجازي ديگر نميعه حيرتو توس وگسترش وسايل ارتباط جمعي، رشد
حساب آيد. چرا كه امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات به حدي از رشد رسيده كه با تعريف مرزهاي طبيعي و 

ها نبايد خود را مصون از عوارض و تبعات فساد بوجود عه جهاني دولتبنابراين در جام سنتي امكان مهار آن نيست.
ز مجازات را فرار از صحنه آمده در ديگر كشورها بدانند. به رسم ديرين مجرمان و مفسدان اولين راهكار فرار ا

و حتي  دانند و در چنين گريزي انتقال اموال ناشي از جرم، انتقال و امحاء اطالعات و اسناد و شواهدجرم مي
فرهنگ فساد مسلم و قطعي است. اگر در گذشته فرار مجرمان و پنهان كاري آنان داخل در حوزه حاكميت بود 

ل و اكنون با توجه به فراهم بودن بسترها و زمينه هايي كه در باال از آن ياد شد خروج از كشورها براي آنان سه
ن عمليات تعقيب و مجازات شود. تعقيب عوامل فساد تواند منجر به عقيم مانداطمينان بخش است. امري كه مي

در خارج از حوزه حاكميت مستلزم ورود و دخالت كشور ديگري به موضوع است كه منجر به پيچيده شدن آن 
، احضار، مي شود. چرا كه حفظ منافع، صالحيت و حق حاكميت مانع هر گونه اقدام قضايي اعم از تعقيب

ازات دولتي در خاك ديگر كشورها خواهد بود. بنابراين الزمه چنين اقداماتي اين معاينه و مج تحقيق، استخبار،
اي صرفاً داخلي به اين نتيجه برسد كه فساد پديدهو جامعه جهاني  گيرد است كه اراده دولت ها بر همكاري قرار

آن را موافق و در نيست و گستره عوارض آن تنها محدود به داخل مرزها نخواهد بود تا همكاري و مبارزه با 
  راستاي منافع خود بداند. نهايتاً در سايه چنين درك و باوري از فساد اراده آن بر همكاري قرار خواهد گرفت. 

اصوالً پديده فساد مقوله هاي اخالق، توسعه، اقتصاد، امنيت و حقوق بشر و... را متأثر مي سازد. بدين معني 
 ازطرفي فساد مي تواند اخالق را از بين ببرد. بروز فساد است. كه وجود اخالق ديني و حتي اجتماعي مانع

 ،و در نهايت، جنگ ناامني را در پي دارد نيز و فقر فقر است ه است و نبود توسعه موجداقتصاد فاسد مانع توسع
آوارگي آلودگي، جامعه غير سالم و غير بهداشتي، پديده مهاجرت و همچنين زند. رقم مي ، نزاع و قتل رادرگيري

از ديگر عوارض آن است. لذا همكاري هاي بين المللي و معاضدت قضايي متقابل ضرورتي اجتناب ناپذير در 
مستلزم وجود اراده جدي  تعقيب مؤثر در امر مبارزه با فساد است. بنابراين، چنين اقدامي پيشگيري از فساد و

وني الزم مي باشد. شواهد نشان مي دهد جامعه جهاني وكار حقوقي و قانهمراه با سازآنها  انگيزه مضاعف دولتها و
يا انتقال  جريانات و سرايت فساد ناشي از پناه بردن مفسدان و ،ل در سرعت نقل و انتقال پديده هابا تأم نيز

اموال ناشي از جرم به ديگر كشورها به اين باور رسيده كه ديگر فساد صرفاً معضل داخلي كشورها نيست و مي 
 در رض و بحران ناشي از آن اقتصاد، توسعه، امنيت و اخالق درسطح جامعه بين الملل را متأثر سازد.تواند عوا

 دولتي چون سازمان ملل متحد ودولتي و غير المللي اعم ازسازمانها و نهادهاي بين واقع اين باور است كه
يب كنوانسيون سازمان ملل متحد ... را فعال كرده است. تدبير وتصوشفافيت بين الملل بانك جهاني و سازمان

لزوم  براي مبارزه با فساد نيز ازجمله اقدامات جامعه جهاني است كه حكايت از باور جهاني بودن و عوارض فساد و
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مبارزه با آن دارد. اين كنوانسيون با تأكيد بر همكاري بين المللي براي كشورهاي عضو الزاماتي را براي استرداد 
كشورها برموانع هاي معاضدت قضايي مقرر داشته تا در سايه اجرا و عمل به آن كمك، اموال و افراد، انتقال سوابق

آيند. بطور قطع در پرتو اين اقدامات، همكاري ها و عمل به  هاي پيش روي خود درامر مبارزه با فساد فائقوچالش
زمينه حضور و پناه گرفتن مجرمان  الزامات، در حوزه قانونگذاري، وضع و اصالح قوانين و مقررات داخلي كشورها،

بنابراين بايد گفت كه در عرصه مبارزه با فساد، معاضدت قضايي  و حفظ اموال نامشروع آنان از بين خواهد رفت.
  متقابل ضرورتي است كه بدون آن ساير اقدامات نيز بي نتيجه خواهد ماند. 

شامل معاهدات دو ياچند جانبه كه دولتها متعهد هاي بين المللي ناشي از اسناد بين المللي الزامات همكاري
. تصويب كنوانسيون باشدقوانين داخلي كشورها مي يا كنوانسيون ها، ساير منابع حقوق بين الملل و آن شده اند،

هاي عضو شهر مريداي مكزيك به امضاي دولت سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي و اقتصادي كه در
   آن كنوانسيون مريدا نيز گفته مي شود؛ از جمله اين اسناد است.رسيده است و به 

مرو خاص نيست و تصريح به اين كه پديده فساد ديگر مختص به يك كشور و قل در مقدمه كنوانسيون با
 ،تهديدات آن براي عدالت فراملي به خود گرفته است، دغدغه هاي آن در خصوص پيامدها و بيش از پيش جنبه

تبيين شده است اين سند مقررات هماهنگ كننده و الزام  توسعه پايدار اقتصاد و ،هاي اخالقيزشار ،دموكراسي
مبين سياست جهاني براي  ند وكميهاي عضو تكليف و به دولت مقررداشته آوري از طرف سازمان ملل متحد را

اد را هماهنگ و تكميل نموده كنوانسيون ياد شده رويه دولتهاي عضو در مسير مقابله با فس مبارزه با فساد است.
هاي عضو اين ثري دولتو با تعيين اقدامات كنشي و واكنشي كيفري و غيركيفري و راهبردهاي ديگر به نحو مؤ

  كند. مي كنوانسيون را براي مقابله با فساد مالي و اقتصادي هدايت
  ي:مفهوم معاضدت قضائ. 2

مساعدت و ياري به مستمندان و در واقع در حكم نوعي پرداخت صدقه براي بينوايان است.  ؛معاضدت قضايي
ثر مردم از دستگاه ؤمراد از آن تامين استفاده م اما امروزه طرز فكر نويسندگان درباره معاضدت تغيير كرده و

 آمريكا رسوخ پيدا كرده وجامعه گرديده است. اين طرز فكر در قوانين كشورهاي اروپايي و  قضايي و امنيت در
با تغيير  1972ژانويه  2مورخ  1172دركشور فرانسه قانون شماره  مقررات معاضدت را تغيير داده است مثالً

اين معني ه دستگاه قضايي به خرج داد باز مفهوم معاضدت قضايي ابتكار قابل توجهي در طرز استفاده مردم 
را بكار مي  Aide judiciariesسابق را رها ساخته و بجاي آن  'Assistance judiciaries عنوان معاضدت قضايي

اين قانون مي خواهد اصل استفاده مردم از  .برند كه بيشتر معطوف به تعاون قضايي است نه مساعدت به بينوايان
 .)1366(افشار زاده،  خدمات عمومي را در دادگستري به مرحله اجرا بگذارد

  ائي متقابل: قضتعريف معاضدت . 3
يك دعواي مطروحه توسط ارگانهاي دولتي يك كشور در كلي، معاضدت قضائي عبارت از كمكي است كهبطور

شود. مفهوم معاضدت قضائي داللتي بر شناسايي و يدر كشور ديگر قبل از خاتمه دعوي در اختيار گذارده م
ارگانهاي كشوري كه  ندارد. باشندديگري مياجراي احكام اداري و آراء دادگاههاي خارج كه مشمول قواعد 

توانند همچنين نسبت به تحصيل معاضدت قضائي از خارج از كشور درخصوص دادرسي در آن جريان دارد مي



٤ 

 

هاي ديپلماتيك يا كنسولي يا از خارجي ابالغ اوراق قضائي يا اخذ ادله در قلمرو كشور خارجي از طريق نمايندگي
 .)پرفسور رودلف گيگر(موافقت كرده باشد ن يك معاهده يا براساس موردي و مقطعيبا اين گونه طرز عمل ضم

  متقابل: معاضدت قضائي اساسيمصاديق . 4
اخذ ادله در خارج از كشور شامل استماع شهادت،  ؛از عبارتمعاضدت قضايي متقابل مصاديق مهمترين 

حلي و ابالغ دادخواستها و تصميمات دادگاهها كارشناسان و طرفهاي دعوي، اخذ سوگند، تهيه اسناد، بازرسي م
  ).پرفسور رودلف گيگرد(باشمربوط به آيين دادرسي مي

  تعريف فساد:. 5
هاي آن را موردتأكيد فساد به طرق مختلف و متفاوت تعريف شده است كه هركدام از آنها برخي از جنبه      

افع شخصي يا قرار داده اند در يك نگاه فساد سوء استفاده از امكانات و منابع عمومي (دولتي) در راستاي من
ناسب از قدرت يا موقعيت واگذار شده به . در اين رويكرد فساد، استفاده عمدي و نامگروهي تعريف شده است

اشخاص است. تعمد، غير قانوني بودن و جايگزيني منافع خصوصي به جاي منافع عمومي از ويژگيهاي بارز فساد 
در اين تعريف هستند. بنابراين فساد زماني اتفاق مي افتد كه مقام دولتي يا كارگزار حكومتي، منفعت شخصي يا 

  ).1386(ابراهيم آبادي، غالمرضا و مرشدي زاده، علي،  نفعت عمومي ترجيح مي دهدگروهي را بر مصلحت و م
تواند مادي و اخالقي باشد و عبارت است از فساد مي« تعريفي كه اكسفورد از فساد ارايه داده نيزچنين است: 

يل دريافت رشوه و هاي دولتي و يا شركتهاي خصوصي به دلانحراف يا تباهيِ سالمت در انجام وظايف در دستگاه
 يكي از حقوقدانان، درعبارتي موجز .)1997(آكسفورد، »منظور كسب منفعتداري از اَعمال فساد آلوده، بيا جانب

، رابرت (كليتگارد،تعريف نموده است» سوء استفاده از پست دولتي براي اهداف خصوصي« مختصر فساد را و
ف بانك جهاني، فساد اساس تعريجهاني از فساد است. بربانكردي كاين تعريف منطبق با تعريف كار .)34: 1375

  .)39: 1375، رابرت (كليتگارد،»سوء استفاده از منصب دولتي براي منفعت خصوصي« عبارت است از
  :اقسام فساد و عوامل موجد آن. 6

بر اين مبنا فساد با  .رد مطالعه قرارگرفته استنگاه به زمينه هاي عيني آن مو تقسيم بندي فساد بيشتر با
رمرحله اي قبل فساد باتوجه به رايج بودن آن دازنوعي  ازهمچنين  ،اداري شناخته مي شود سياسي و ،انواع مالي

  .)34- 32: 1387(ربيعي، علي،  انتخاباتي ياد شده است به عنوان فساد حزبي و ،از قبض قدرت سياسي
  :علل بروز فساد. 7

 ):1381(انصاري، جمشيد،  شودميو مالي در چرخه زير تبيين عوامل اصلي بروز فساد اداري 

   عوامل اداري و مديريتي  

  

 عوامل سياسي
 فساد 

 عوامل اقتصادي 

   

   عوامل اجتماعي و فرهنگي  
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  :آثارمنفي فساد. 8
گذارد. فساد دركشورهاي درحال توسعه تأثير مي گذاريسرمايه هاي مختلف برجنبه سياسي از مالي و فساد   

به  غيررسمي و هاي غير شفاف،آمدن بخش موجب پديد طور مكمل عمل كرده ومشكل ساز ب مد وآدركنار قوانين ناكار
عدم  هاي مولد وبخش گذاري درنخستين پيامد چنين اتفاقي، عدم سرمايه گردد.اصطالح زيرزميني دراقتصاد مي

 ،گرددگذاران داخلي محدود نميسرمايه فساد صرفاً بر تأثير صنعتي است. هاي توليدي وگذاريهايسرم استقبال از
ه آن مترصد ب هر باشند معموالً دچار سردرگمي بوده وارتباط مي سرمايه گذاران خارجي كه با كارمندان ذي ربط در

روند تشديد كننده  باشند.مود ميخواهد ن هاي زيادي برآنها تحميلزدوبندهايي كه هزينه خوردن قراردادها وهم
ز ا خارج كردن آنها توسط نخبگان قدرت به خارج ازكشور و هاي به دست آمده ناشي از فساد،خروج سرمايه ،ديگر

را بيشتر صرف تقاضاهاي  تر نيز درآمدهاي ناشي از فسادكارمندان سطوح پايين گذاري است.سرمايه چرخه توليد و
را كاهش  رشد اقتصادي بدون ترديد اختالل هاي فوق روند سرمايه گذاري و تا پس انداز. نمود كاذب خود خواهند

بر رشد هايي هست كه از طريق آن فساد كانال ،اين پنج عامل يابد.وري آن كاهش ميمي دهد. درعين حال بهره
  ).104- 102: 1387(ربيعي، علي،  كنداقتصادي اثر سوء اعمال مي

 اجتماعي كشورها درخور توجة است اقتصادي و اوضاع سياسي، آسيب ناشي از آن بر اركان حكومت، تاثير فساد و
 ،گذاريانحراف اثرات سياست صنعتي بر سرمايه ،گذاري دولتيافزايش سرمايهازجمله اين آسيب ها عبارتند از؛ 

انحراف در تخصيص ، عموميكاهش رفاه  ،افزايش نابرابري و بي عدالتي كاهش درآمد و افزايش مخارج دولت،
اختالل در سرمايه گذاري دراز مدت داخلي و ، رشد بي ثباتي در كشور، تضعيف امنيت اقتصادي ،منابع

تضعيف يا )، 1382(مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي،  انحراف اولويت ها )،1382(ميرزاوند، خارجي
افزايش هزينه بنگاه  ،تضعيف حقوق مالكيت ،بر فقراتأثير ، افزايش هزينه معامالت تجاري، انحراف استعدادها

)، 1998(گوپتا و همكاران، افزايش فعاليت هاي زيرزميني، تضعيف اقتصاد بازار، ماليات اختياري هاي كوچك،
خنثي شدن ر مقابله با منافع و اهداف اكثريت، اتالف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت د

زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي هش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت، در جهت كاتالشهاي دولت 
كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اعادالنه منابع وزيانهاي اقتصادي، موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ن

كاهش امكان  از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معامالت واش درارزشهاي دموكراسي واخالقيات، اغتش
  تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.پيش بيني هاي اقتصادي، 

ميزان فساد نشان مي  داري باي تصادي هركدام همبستگي كامالً معناق اجتماعي و ،شاخص هاي توسعه انساني
به عنوان مثال يك همبستگي نيرومند بين محصول ناخالص داخلي سرانه و رتبه هركشور براساس شاخص هاي  دهد.

توان فساد مالي نمي هيچ گونه رابطه علت و معلولي بين محصول ناخالص داخلي و ،اين حال با .فساد مالي برقراراست
مالي درآن شايع بوده يا  ر مي باشد كه فسادكشوري به اين دليل فقي آيا .)96: 1387(ربيعي، علي،  دست آوردب

المبزدورف اين پرسش رابي جواب مي گذارد اما پالدام برتأثير سطوح كلي فقر بر  فساد يك كشور ناشي از فقر است؟
 ،اميد به زندگي پايين بهداشت ضعيف، ،فقر« ،نويسندة مقالة فساد و دولت .)62 ، فرهاد،رهبر( فساد مالي تأكيد دارد
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را » ات نهادينبود امكان اصالح خارجي و منابع داخلي و استفادة مناسب نكردن از ،نابرابر درآمد و ثروت توزيع
 .)1382(رابرت كاكسن و همكاران،  داندازهزينه اي فساد مي

دهد، باعث هدر هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار ميدر هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست
هاي دولتي و غير د و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاهشوميها كاهش اثربخشي دولتوابع ملي رفتن من

هاي اخالقي جامعه را متزلزل فساد، اعتقاد و ارزش يابد.كفايتي افزايش ميتفاوتي، تنبلي و بيدولتي كاهش يافته، بي
هاي فقرزدايي را همچنين تالش سازد.پذيري را دشوار ميابتدهد، و رشد رقكند، هزينه انجام كارها را افزايش ميمي

  آورد.كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم ميانگيزگي و بدبيني ايجاد ميسازد و بيناكام مي
   :تدابير ومقرره هاي ضرورت مبارزه با فساد در اسناد بين المللي. 9

مستلزم اتخاذ تدابيري فراملي است و اصوالً يكي از داليل اصلي برگزاري ملي، برخورد با پديده مجرمانه فرا
   .)25: 1380(اردبيلي، محمدعلي،  المللي توجه به همين نكته استاجالسها و تصويب اسناد كيفري بين

دارد كه فراملي مقرر مي كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته 31ماده 2ب قسمت بند
هاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي و با استفاده از تدابير حقوقي يا اداري يا ساير تدابير مقتضي براي لتدو

كاهش فعلي يا آتي گروه هاي مجرم سازمان يافته جهت فعاليت در بازارهاي قانوني با استفاده از عوايد حاصل از 
و رويه هاي طراحي شده براي حراست از سالمت  جرم تالش خواهند نمود؛ تدابيري كه بر اعتالي استانداردها

نهادهاي عمومي و نهادهاي ذي ربط خصوصي و نيز مرامنامه هاي مشاغل مرتبط، به ويژه وكال، كارمندان دفاتر 
دولتي، مشاوران مالياتي و حسابداران تمركز دارد. كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي 

فصل سوم بطور  وجه به اهميت موضوع، موادي را به اين موضوع اختصاص داده است ونيز با ت 2003مصوب 
اين  8موسع به اين موضوع پرداخته است البته در فصول ديگر آن نيز چنين تأكيدي وجود دارد چنانكه درماده 

ه و پاك در ايفاي كنوانسيون دولت ها را تشويق به اجرا گذاشتن آئين نامه ها و ضوابط رفتار درست، شرافتمندان
توصيه هاي هشتمين كنگرة  17درمقدمة بند  مسووليت هاي دولتي و بسط فرهنگ درستكاري نموده است.

حكومت آمده است:  درخصوص پي آمدهاي فساد در با مجرمين، رفتار براي پيشگيري از جرايم و سازمان ملل،
اثرات زيان آور آن روي ملت  و جهاني داردباتوجه به اين كه مسائل فساد درمديريت دولتي (عمومي) حالت «

با اعتقاد عميق به اين كه  درسراسر جهان محسوس است و ،داراي اقتصادهاي آسيب پذير هستندهايي كه 
 متوقف و توسعه را نابود، اقدامات فساد آميز مقامات دولتي مي تواند كارايي بالقوه انواع برنامه هاي حكومتي را

 اقتصادي و گرد توسعة اجتماعي و فرا همچنين باشناخت اهميت كلي تقليل فساد در راقرباني كند؛افراد گروه ها 
صورت عادالنه ومنصفانه اداره با اين اصل كه عدالت بايد ب اين كه فساد موجد بي عدالتي است و نيز با شناخت از

 قاچاق مواد جرايم سازمان يافته و ،م اقتصاديساير اشكال جراي مي باشد،.....با نگراني از ارتباط فساد با شود مغاير
  .)1381(امير ارجمند،  »نمايد...اي نامشروع به پول هاي مشروع...توصيه ميتبديل پول ه ازجمله: ،مخدر
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  :تعهد به همكاري هاي بين المللي دركنوانسيون  سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد .10
كنوانسيون  هاي سازمان ملل متحد بوده است.صورت گرفته در سايه حمايتبه حال ترين توافقاتي كه تا جامع

است. اين  نقطه عطفي در توسعه توافقات بين المللي در همين مورد 1سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد
استفاده كرده و يك سلسله اي و جهاني قبل هاي منطقهاز موضوعات مطرح شده در اجالس كنوانسيون

 استاولين سند قابل اجراي بين المللي  و . اين نخستين توافق بين الملليه استهاي جامع پديد آوردمسئوليت
آن  ها به تدريج ازدولتكه اين كنوانسيون الزم االجرا گرديد،  2005از سال به فساد مي پردازد.  كه منحصراًً

اهداف آن و تسهيل در اخذ كمكهاي فني، هتر چه بو براي عملي كردن هر اندستهو به آن پيونموده استقبال 
   .آورندهاي الزم را به عمل ميپيگيري

 31 با برابر 9/8/1382 درتاريخ ماده يك و هفتاد بر مشتمل بافساد مبارزه براى متّحد ملل سازمان كنوانسيون
 اجرا به 2005 دسامبر 14 از ونيكنوانس نيا .رسيد متّحد ملل سازمان عمومى مجمع تصويب به 2003 اكتبر

 به كه است ييكشورها از يكي زين رانيا.  اندوستهيپ آن به و كرده امضا را آن كشور 140 تاكنون و مدآدر
 مجلس در 1385 خرداد 21 كشنبهي يعلن جلسه در الحاق هيانيب همراه به نآ متن و مدهآدر ونيكنوانس تيعضو

 صيتشخ مجمع بيتصو به ياساس قانون 112 اصل اجراي در و 20/8/87 در و ديرس بيتصو به ياسالم شوراي
 ليتحو متّحد ملل سازماناسناد  نيام به آن به طمربو اسناد 1388 بهشتيارد در باالخره و ديرس نظام مصلحت

 تعهدات پذيرش آن، مواد جاي جاي در اينكه به نظر و است جامع بسيار متني فساد با مبارزه كنوانسيون .ديگرد
 دوش بر اضافي تكاليف شده، دانسته عضو دول قانوني مقرّرات و اساسي قانون اصول رعايت به منوط كنوانسيون

 براي شده شناخته نهادي و قانوني تمهيدات حاوي مزبور كنوانسيون درواقع. كندنمي تحميل عضو دول
 .است آمده مختلف الملليبين اسناد و كشورها از بسياري ملي درقوانين كه است مالي فساد با مبارزه و پيشگيري

اختصاص  )4تا  1مقررات عمومي (مواد كه فصل نخست آن به  يم شده است،ظفصل تن 8اين كنوانسيون در 
مربوط به بيان اهداف و شامل ارتقاي شرافت و درستكاري، پاسخ پذيري هر مندرجات اين فصل يافته است، 

. اين مواد همچنين )1(مادهفني ميان دولت ها استهاي همكاري هاي بين المللي و معاضدت كشور و حمايت از
اصطالحاتي است كه از سوي  بهاشمتعريف اصطالحات مهم مورد استفاده در سند را ارايه داده كه برخي از آنها 

اسناد ديگر و به ويژه كنوانسيون جرم سازمان يافته مورد استفاده قرار گرفته و برخي ديگر مثل تعريف مقام 
سابقه و براي تعيين محدوده اجراي المللي بيمومي خارجي، مقام سازمانهاي عمومي بين، مقام ععمومي

نيز به ترتيب موضوع دامنه  4و  3در اين قسمت دو ماده  .)2يار پراهميت است(مادهكنوانسيون نسبت به آنها، بس
  شمول و حفظ حاكميت را مورد توجه دارند.

جهان سطح در را كشورها همكاري زمينه كه است جامعي و ستيكد مقرّرات طرح در كنوانسيون اين تمزي 
 الملليبين همكاري براي مفصلي تمهيدات حاوي) بعد به 43مواد( آن چهار فصل آنكه بويژه. سازدمي فراهم
به تصويب مجمع  2003اكتبر  31 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد مالي در كشورهاست، ميان

                                                            
١- United Nation Convention Against Corruption(UNCAC). 
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ي ماده م 71ساختار كلي كميسيون شامل هشت فصل و همانطور كه ذكر شد،  ملل رسيدعمومي سازمان 
فصل سوم: ، گيرانهفصل دوم: تدابير پيش؛ : الزامات كليباشدكه ترتيب فصول آن چنين است؛ فصل نخست

همياري فصل ششم: ؛ فصل پنجم: استرداد اموال؛ الملليفصل چهارم: همكاري بين؛ تعريف جرم و اجراي قانون
  .فصل هشتم: قيودات نهايي؛ فصل هفتم: سازوكارهاي اجرا؛ ي اطالعاتيفني و مبادله

  :كاري عبارتند ازتعهدات مربوط به هم ،كننده اين كنوانسيون هاي امضاءان تعهدات برشمرده براي دولتازمي
اصول حاكميت  ارتقاي مشاركت عمومي، اتخاذ سياست هاي مؤثر وهماهنگ عليه فساد اداري با تكيه بر -

 اموال دولتي؛ مديريت مناسب امورعمومي و قانون،

 اقدام مؤثر براي پيشگيري ازفساد اداري؛ -

هاي جهاني براي برنامه مشاركت در المللي واي وبينسازمانهاي منطقه همكاري با دولت هاي عضو و -
 هاي مبارزه با فساد؛روش ارتقاي تدابير و

زمينه  تدوين يك نظام جامع قانوني در مالي با اصالح مقررات كيفري وصور فساد  جرم انگاري اشكال و -
 ، تطهير عوايد ناشي ازجرم و...؛اخفاي اموال ،معامالت دولتي در اعمال نفوذ ارتشاء، رشاء و

 جرائم مرتبط با آن؛ گزارش دهندگان جرم فساد و كارشناسان و ،حمايت ازشهود -

 ؛مجازات اشخاص حقوقي يفري ومسئوليت ك تدوين مقررات جزايي ناظر بر -

تبادل  انتقال محكومان، ،زمينه مسائلي چون استرداد مجرمان هاي عضو درمعاضدت قضايي با دولت -
 استرداد اموال؛ تحقيقات مشترك و انتقال سوابق كيفري، ،اطالعات وادله

 ؛اجرايي وطريق اتخاذ تدابير تقنيني  آن از تعهدات ناشي از تضمين اجراي مقررات كنوانسيون و -

 مساعدت فني بين المللي؛ همكاري و حمايت از تقويت، تسهيل و -

 مسئوالن ضابطين قضايي؛ تشويق همكاري با -

  ).61- 60: 1390(دلخوش،هاي خصوصيبخش تشويق همكاري ميان مسئوالن ملي و -
كه در  المللي استاي بينموافقتنامههايي برجسته دارد بدين شرح كه؛ ويژگي بر اين اساس كنوانسيون 

مبارزه با فساد پيش رو  چارچوبي جامع اهميت فساد را نشان داده و معيارهاي مشتركي بين كشورها براي
چارچوب استرداد اموال كه براي همچنين  تنها كنوانسيوني است كه گستره عمل  جهاني دارد. گذارد ومي

چارچوبي براي همكاري ه مراتب ه است را مشخص نموده است، مضاف بنخستين بار در سطح جهاني ايجاد شد
كشورها در اجراي قانون به خصوص در مورد استرداد مجرمان و  لمللي كه براي همياري چند جانبهابين

ها، ابزار و معيارهايي كه براي جلوگيري از فساد در شيوهرا مشخص نموده و  ها اصالح شده استبازجويي
  تبيين مي نمايد. خصوصي و عمومي بايد به كار گرفت را هايبخش

اصلي  گرد و محاكمه خاطيان، را مولفهپي ظام قضايي، به خصوص در عرصهكاري در نكنوانسيون درست
را ضروري گران و قربانيان فساد حمايت از شهود، گزارش داند وژي براي مقابله با فساد ميبرد هرگونه استراتپيش
  ).33و  32(مواد داندمي
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ي ) و چارچوب جامعي نيز برا53اندن مستقيم اموال مقرر شده(مادهتدابيري براي بازگردنيز  پنجمدر فصل 
شناسايي و بازگرداندن اموالي كه قبالً منتقل و يا . نظر به اينكه )55و  54اين منظور تدوين شده است(مواد

ظور كنوانسيون، براي همين من ،ه، مستلزم روندي پرهزينه، پيچيده و در اغلب موارد ناموفق استمخفي شد
براي پيشگيري از انتقال غير قانوني اموالي كه سرانجام بايد  مورد توجه قرار داده و تدابيريمرحله قبل از آنرا نيز 
  .)52(ماده و يا مصادره شود، مقرر داشته استرديابي، ضبط، توقيف 

در حال توسعه را در ارتباط اين كنوانسيون حتي در ارتباط با شناسايي كارشناساني كه مي توانند كشورهاي 
از آنجايي كه فساد ماهيتي پيچيده و . )60به همكاري نموده است(ماده اموال ياري نمايند، تشويق نبا بازگرداند

وجود نداشته است، لذا در كنوانسيون ترتيباتي  2003بيني تمامي موارد ممكن در سال دارد و امكان پيشمتنوع 
خروج از اين كنوانسيون نيز  .)69طابق با تحوالت روز مقرر شده است(مادهيون منيز براي اصالح مقررات كنوانس

اعالم خروج،  مبني بر ملل متحد ممكن و پس از گذشت مدت يك سال از ارسال اطالعيه كتبي براي دبيركل
هاي ناشي از فساد به رسميت شناختن حق موسسات يا اشخاص حقيقي كه از خسارت. )70گردد(مادهمحقق مي
 ، به رسميت شناختن ضرورت مبادله)35(ماده ي براي جبران اين مسئلههاي قانوناند، ايجاد رويهضرر ديده

، 61، 60هاي فني و مالي و تأكيد بر نياز خاص كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه (مواد اطالعات و كمك
ي از يك سو و فساد بخش به رسميت شناختن نقش فساد در بخش خصوصي در مقابل بخش عموم، )62

و تأكيد بر ايجاد فرهنگ مخالف فساد براي  سوي ديگر به عنوان بخشي از مسئلهخصوصي با بخش خصوصي از 
ذاشتن موثر، متناسب و الزاماتي براي به اجرا گو  هاي خصوصي و عموميكاري در بخشگسترش درست

دارد ها را وا ميي؛ همچنين الزاماتي كه دولتهاي مدني، اداري و كيفري جهت بخش خصوصمجازات بازدارنده
خواري از رسي معيني براي بخش خصوصي ايجاد كرده و براي كاهش رشوهداري و حسابمعيارهاي حساب

مدني در مبارزه  ، همچنين به رسميت شناختن نقش جامعه)12(مادههاي مالياتي بيشتري استفاده كنندتخفيف
ها ت اشخاص حقوقي يا شركتضروري دانستن مسئوليو  )13طالعات (مادهساد و ضرورت دسترسي به ابا ف

 .از نكات برجسته اين كنوانسيون است )29اختن ضرورت ايجاد قواعد طويل مدت(مادهبه رسميت شنو  )26(ماده

نبود منابع براي  ،اي به كارگيري سازوكارهاي نظارتيعدم وجود الزامات مشخص برالبته ايراداتي چون؛ 
تواند رفتارها بركنوانسيون وارد است كه مي اختياري بودن بسياري از اقدامات و اجراي مؤثر قيود كنوانسيون و

  موجب ناكامي كنوانسيون در دستيابي به اهداف خود باشد.
 و ثبات براي يمال فساد از يناش يدهايتهد و چالشها بودن جدي ؛از ينگران با ونيكنوانس عضو يكشورها

 ،داريپا ياقتصاد توسعه ي،اجتماع عدالت ي،اخالق يمنزلتها ي،مساالر مرد يارزشها و مؤسسات ،جوامع تيامن
 و افتهي سازمان جرائم بخصوص جرائم اشكال ريسا و يمال فساد نيب ارتباط زين و قانون حكومت و ياسيس ثبات
 ست يا دهيپد بلكه نبوده محلّي يمعضل يمال فساد امروزه؛ نكهيا به اعتقاد باو  ييپولشو جمله از ياقتصاد جرائم
 كلّيه فهيوظ نيا و است ازين نآ با مقابله و يريجلوگ براي جامع يروشها و جانبه همه يهمكار به كه يفرامرز

 جمله از فساد با مبارزه يريجلوگ و كشورها ييتوانا تيتقو در يفنّ يكمكها مهم نقش يقتصد باو  كشورهاست
 در يقانون فاتيتشر تيرعا ياساس اصول داشتن نظر در با، يدجد ينهادها سيسأت و تهايظرف رشد قيطر از
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 لزوم، قانون برابر در مساوات، ييپاسخگو، عدالت ،يدولت اموال و يعموم امور حيصح مديريت اصول، هايدادرس
 در يقبل گرفته انجام يتالشها از ديتمج و يورآادي با و يمال نزاهت فرهنگ رشد و ياخالق يارزشها از انتيص

 مقرّر در مراتباست  هشد پرداخته انها به الًًيتفصاين پژوهش  ادامه در كه فساد با مبارزه و يريجلوگ جهت
 مدهآ ونيكنوانس ماده نياول در نچهآ مطابق خود توافقات در عضو يكشورها .دادند قرار توافق مورد را ونيكنوانس
  :اندكرده دنبال را ليذ فاهدا، است

  .مؤثرتر و تر آكار ينحو به يمال دابافس مبارزه و بازدارنده اتاقدام ميتحك و ارتقا )1
 فساد هيعل مبارزه و يريجلوگ جهت در يفنّ يكمكها و يالملل نيب يهايهمكار از يبانيپشت و ليتسه ارتقا )2
  .هاييدارا و اموال استرداد نهيزم در جمله از يمال
  .يدولت اموال و يعموم امور حيصح مديريت و ييپاسخگو، يمال نزاهت رشد )3

 و است مدهآدر بافساد مبارزه در يجهان ضابطه كي صورت به ونيكنوانس نيا ،كارشناسان از ياريبس زعم به
، موزشآ بر يخاص تأكيد كه دارد يمال فساد و ارتشا موضوع به نسبت نيشيپ يونهايكنوانس از كاملتر ينگاه
 و جانبه همه يهايهمكار زين و يمال فساد نهيزم در موجود يلهايپتانس يتمام از استفادهيي، قانونگرا، تيشفّاف

  .است كرده عضو يكشورها انيم گسترده
 يافته سازمان جرايم با مبارزه براي ملل سازمان 2000 كنوانسيون در اين از پيش كه است ذكر به الزم

 عوائد تطهير و پولشويي نظير بافساد مرتبط جرائم با مبارزه براي كشورها پالرمو، كنوانسيون به موسوم يفراملّ
 تصويب و طرح ميرسد نظر به . اند پذيرفته را تعهداتي مرتبط، المللي بين هاي همكاري و جرم ارتكاب از ناشي
  .باشد الزم مريدا باكنوانسيون مرتبط بسيار اي رهمقرّ عنوان به هم كنوانسيون اين

 مريدا( مالي فساد با مبارزه كنوانسيون و )2000پالرمو( يفراملّ يافته سازمان جنايات با مبارزه كنوانسيون
 در اما  .است شده پرداخته مالي فساد به آنها در كه باشندمي المللي بين كنوانسيونهاي جمله از) 2003

 وجود...  و دولتي معامالت در تباني پورسانت، اخذ نام به خاصي مجرمانه عنوان كنوانسيونها اين از هيچكدام
 شده انگاري جرم »مالي فساد«كلي عنوان تحت توسعه اقتصادي قراردادهاي سالمت عليه جرايم اين بلكه. ندارد
: داردرامقرّر مي تعريف اين مالي فساد انگاري جرم مورد در پالرمو كنوانسيون 8 ماده اول قسمت »ب« بند. است

 يا خود نفع به مستقيم غير يا مستقيمر بطو عمومي مقام يك سوي از نامشروع تمزي يك پذيرش يا درخواست«
 انجام از يا انجام را فعلي خود رسمي ظايف و اجراي در عمومي مقام اينكه منظور به ديگري، نهاد يا شخص
  ». ورزد خودداري عملي

 تمام و بوده ارتشا از  اعم نظر مورد فعل كه شودمي استنباط بند، اين در نامشروع تمزي اطالق به باتوجه
 و پالرمو كنوانسيونهاي كنندگان تدوين و شودمي شامل را پورسانت اخذ جمله از سياسي و مالي فساد اشكال
 اين در كه آنچه  .گيردمي بر در نيز را پورسانت اخذ كه اندداشته نظرمد را مالي فساد از موسعي مفهوم مريدا
 شامل كه است) مشروع نا تمزي( امتياز آوردن بدست براي اداري موقعيت از استفاده سوء است نظر مورد ماده

  ).183 :1380شمس ناتري،(است آن امثال و... و پورسانت اخذ و نفوذ اعمال و تبعيض اعمال
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هاي خواهد تا سياستخود از دولت هاي عضو مي 5كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در ماده 
ش عمومي و را براي پيشگيري از فساد اتخاذ كنند و يك فصل كامل را با اقدامات متنوعي كه هم به بخمؤثري 

مثل  منه اين اقدامات از ترتيبات نهادشود، به اين مساله اختصاص داده است. داهم بخش خصوصي مرتبط مي
دهنده حكمراني خوب،  تقاهاي ارگرفته، تا كدهاي رفتاري و سياست تأسيس يك نهاد ويژه مبارزه با فساد

شود. كنوانسيون به طرز چشمگيري با دعوت از سازي و مسئوليت پذيري را شامل مي حاكميت قانون، شفاف
هاي عضو به تشويق فعال جامعه مدني و آگاهي عمومي از مشكالت فساد، بر نقش مهم كل جامعه هريك از دولت

  كيد مي ورزد. ازجمله سازمان هاي غيردولتي و ابتكارات جوامع تأ
هاي تدابيري عام در ارتباط با همكاريدربردارنده  49تا  43مواد  در فساد مبارزه با فصل چهارم كنوانسيون

المللي نيز در جاي جاي كنوانسيون از جمله در ارتباط با هاي بينمللي است ليكن مقررات خاص همكاريبين ال
) وجود دارد. موضوع اصلي در فصل چهارم 62تا  60فني(مواد هاي ) و معاضدت56تا  54ن اموال(مواد بازگرداند

مربوط است به استرداد مجرمين، معاضدت قضايي متقابل و در اشكال غير رسمي تر، همكاري در طول تحقيقات 
  و فعاليت هاي مربوط به اجراي قانون.

  :معاضدت قضايي متقابل. 11
انين مربوط، معاضدت متقابل طبق قو«... دارد كه؛ ميمقرر در تعابيري كامل و دقيق كنوانسيون  46ماده 

هاي قضايي توجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيها و ترتيبات كشور درخواست شونده و بامعاهدات، موافقتنامه
كشور عضو درخواست كننده در كنوانسيون در 26است شخص حقوقي طبق ماده مربوط به جرائمي كه ممكن

مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد  شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت. مورد آنها مسئول شناخته
شده به موجب هر معاهده دو يا چند جانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضايي متقابل حاكم بوده يا 

متقابل  چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضايي خواهد بود، تاثير نخواهد گذاشت.
) اين ماده در رابطه با درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد 29) تا (9نباشند، بندهاي (

شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهده اي باشند، مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد، 
رند. كشورهاي ) اين ماده را به جاي آنها به كار گي29() تا 9مگر اين كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (

درخواست  نمايد، اعمال كنند.ها را تسهيل ميرا چنانچه همكاريشوند تا بندهاي مزبور عضو قوياً ترغيب مي
براساس قانون داخلي كشور عضو طرف درخواست و تا حدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير 

كشورهاي عضو در  ورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجرا خواهد شد.نباشد و در ص
هاي دوجانبه يا چندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك ن انعقاد ترتيبات يا موافقت نامهصورت لزوم، امكا

  ..». اد.كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند د
در اين كنوانسيون البته الزامات مربوط به همكاري بين المللي در ارتباط با محدوده و يا مجموعه جرايمي كه 

ساد وجود ، توسعه داشته است. مشكالت متعددي در ارتباط با فشودبايد اين همكاري ها نسبت به آنها انجام 
ر هاي كتبي خود دو به همين دليل در پيشنهاد بودندها با آن دست به گريبان داشت كه بسياري از دولت

اري نيز وجود داشت مقابل موضوعات بسيانگاري آنها بودند. درها خواستار جرمخصوص مفاد كنوانسيون، اين دولت
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ها امكان جرم انگاري نسبت به آنها را نداشته و بر همين اساس، كميته اختصاصي جرم انگاري كه تمامي دولت
  ختياري اعالم كرد.نسبت به آنها را ا

هايي كه قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادين ايجاد مي يده بودند كه با توجه به محدوديتنمايندگان بر اين عق
نمايد، اين احتمال وجود دارد كه يك دولت نتواند مصاديق خاصي از فساد را جرم انگاري نمايد ليكن همين 

انگاري آنها را دارند، ه اين دولتها بايد با ديگر دولتها كه قصد جرموع نيز اصرار داشتند كنمايندگان بر اين موض
انگاري توان موانع حاصل در اثر لزوم جرمها ايجاد شد تا بدر واقع سازشي بود كه ميان دولت همكاري نمايند. اين

  ) در دو كشور براي همكاري را بر طرف نمايد.Dual Criminalityمضاعف (
متعددي خود را نمايان ساخته است. در كنوانسيون مقابله با فساد مقرر شده است كه اين سازش در اصول 

رم انگاري مضاعف امكان اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنين امري را صادر كرده باشد، استرداد بدون ج
اعالم گردد،  معاضدت قضايي متقابل ممكن است در فقدان جرم انگاري مضاعف مردود .))2(44ماده(پذير است

درخواست هاي حقوقي دولت مورد قدامات قهرآميز نباشد و با بنيانليكن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام ا
  .))9(46(ماده ري مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزدتوان بدون جرم انگامخالفتي نداشته باشد، مي

المللي مقرر كرده باشد، براي همكاري بينانگاري مضاعف را ارتباط اگر قانون كشوري لزوم جرمدر همين 
اين  كند حتي اگر اين جرم درهمكاري كفايت مي صرف جرم انگاري نسبت به رفتار هدف براي تحقق اين

مربوط به بازگرداندن  مقررات متعدد .))2(43(ماده متفاوت از جرايم طبقه بندي شوند كشورها، در دو دسته
رفتاري جرم انگاري نكرده باشد اي تنظيم شده كه حتي اگر دولتي نسبت به ه)، به گون53و  35، 34موال(مواد ا

ها را ، در همين ارتباط كنوانسيون دولتتواند دادخواست حقوقي بازگرداندن اموال را مورد رسيدگي قرار دهدمي
كرده نمايند، تشويق ه كه در موضوعات كيفري همكاري ميبه معاضدت به يكديگر در امور مدني همانگون

 ).1386، مركز ايراني مطالعات حقوق بين الملل، ())1(43است.(ماده 

  :براساس معاهدات همكاري دولتها. 12
المللي ارائه همكاري بينسازد تا قادر مي اند كه آنها راقوانيني را تصويب كردهكنوانسيون ورهاي عضو كش
اين . اندمرتبط مسائل كيفري ضدت قضايي متقابل درااند كه با معبطور فزاينده متوسل به معاهداتي شده كنند و

 طرف درخواست در حقوق كشورهاي درخواست كننده و ،ل نوع معاضدتي كه بايد ارائه شودمعاهدات عموماً شام
جراي آن دنبال ا تشريفاتي كه بايد درانجام درخواست و حقوق متهمان و ،چگونگي همكاري ارتباط با دامنه و

  .)587- 586: 1387بگ نظر، (بهره مند شود،است
در به اين اسناد مراجع را به نحوي قا .بخشدروشهاي مختلف ارتقا مي ناد دوطرفه اجراي قانون را بااين اس

توان شهود يا افرادي را مي براي مثال، نظر داخلي قابل قبول باشند. كند كه ازكسب ادله ازخارج ازكشور مي
اين اسناد ساير ترتيبات راجع به مبادلة اطالعات  .كرد احكامي را صادر و ساير داليل را تهيه اسناد و احضار،

 معاضدت و و هاارتباطات ميان پليس ،يق سازمان پليس جنايي بين المللي(براي مثال اطالعات كسب شده ازطر
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هاي حقوقي اي داراي سنتهمچنين اين اسناد مشكالت خاص ميان كشوره .كندتكميل مي را نيابت قضايي)
  .1نمايدحل مي كند،منحصربه مراجع قضايي مي راآن ختلف كه برخي ازآنها به جاي معاضدت به مراجع تعقيب،م

آنها معاضدت قضايي  سوي معاهداتي صورت گرفته كه هدف از اي ازاقدامات جدي چند جانبه ،تاكنون
انسيون جنايات توان به كنون معاهدات مياز جمله اي مورد جرايمي خاص است. كيفري در امور متقابل در

 )7داروهاي روانگردان(ماده با قاچاق مواد مخدر و كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه )،18سازمان يافته (ماده
كنوانسيون  )10تا8موادناشي ازجرم ( مصادره عوايد ضبط و ،بازرسي ،شويييون شوراي اروپا دربارة پولكنوانس

ا كنوانسيون شوراي اروپ ،ميان كشورهاي عضو اتحادية اروپا امور كيفري راجع به معاضدت قضايي متقابل در
)، كنوانسيون آمريكايي راجع 14ماده( وانسيون آمريكايي مبارزه با فسادكن ،(عنوان سوم)يدرمورد جرايم سايبر

عة توس كنوانسيون مبارزه با ارتشاي سازمان همكاري و پروتكل اختياري آن و به معاضدت قضايي متقابل و
اي مثل كنوانسيون اجراي توافق شنگن اتحاديه برخي ابتكارات منطقه ،همچنين اشاره كرد و )9(ماده  اقتصادي

كنوانسيون امريكايي راجع به  ،كيفري امور كنوانسيون اروپايي راجع به معاضدت قضايي متقابل در، 2اروپا
 امور درمورد معاضدت قضايي متقابل دركنوانسيون اتحادية عرب  كيفري و امور معاضدت قضايي متقابل در

  .)224: 1387(بهره مند بگ نظر، كيفري وجود داشته است
    :فساد سازمان ملل براي مبارزه با همكاري كيفري بين المللي مورد نظر كنوانسيون . 13

  پردازيم.به اهم انواع همكاري مي تناسب بحث صرفاً داريم  و  پژوهشبا توجه به مجالي كه در اين 
  :معاضدت قضايي متقابل. 1,13 

در فضاي جهاني سازي مراجع ملي براي تحقيق، تعقيب و مجازات موفقيت آميز مجرمان، مخصوصاً كساني 
ورها نياز دارند. جا به جايي افزوني به مساعدت ساير كش طور روزاند، بالمللي شدهجرايمي با ابعاد بين كه مرتكب

Ĥوري پيشرفته، درميان ساير عوامل بيش از پيش اين را ضروري مي كند كه استفاده از فنالمللي مجرمان و بين
مجريان قانون و مراجع قضائي با كشوري همكاري و به او كمك كنند كه صالحيت اين امر را برعهده گرفته 

 ازد تا اين همكاريساند كه آنها را قادر ميشورهاي عضو قوانين را تصويب كردهبراي نيل به اين هدف، ك است.
اضدت قضايي در مسائل كيفري اي متوسل به معاهداتي شوند كه با معرا ارائه نمايند و بطور فزاينده الملليبين

اند. اين معاهدات عموماً شامل نوع معاضداتي كه بايد ارائه شود، حقوق كشورهاي درخواست كننده و مرتبط
انجام درخواست  در تشريفاتي كه بايد همكاري، حقوق متهمان وطرف درخواست در ارتباط با دامنه و چگونگي 

  .)224: 1387(بهره مند بگ نظر، باشداجراي آن دنبال شود، مي و
آيد نبايد آن را منحصر به استرداد المللي در امر مبارزه با بزهكاري به ميان ميوقتي سخن از همكاري بين

تي به استرداد متهم يا مجرم وجود ندارد، اما الزم است اطالعاتي مجرمان كرد. زيرا مواردي وجود دارد كه ضرور
ن ارتكاب جرم و براي استفاده در دادرسي از كشور ديگر اخذ شود. مواردي چون جمع آوري ادله اثبات در مكا

                                                            
 اياالت متحده يكي ازاين نمونه هاست. متقابل ميان آرژانتين و معاهدة معاضدت قضايي - 1
 ر.ك.موافقتنامة ايرلند متعهد مي كند؛ را به جز بريتانيا و تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،شوداً به كنوانسيون شنگن ياد ميآن غالب اين سند كه از- 2

 عنوان چهارم. 11ج ماده خصوصاً بند  ،گمركي امور معاضدت قضايي متقابل در مورد همكاري گمركي و اياالت متحده امريكا در ميان جامعة اروپا و 1966
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المللي از آن به باشد كه در لسان حقوق كيفري بين تواند مصاديقي از اين نوع همكاريتحقيق از شهود مي
معاضدت قضايي در معناي اعم كلمه شامل استرداد مجرمان، اجراي احكام كيفري خارجي، احاله دادرسي، نيابت 
قضايي، همكاري كشورها با يكديگر در زمينه اطالع رساني قضايي براي آگاهي از سوابق قضايي افراد تحت 

  .شودميياد ...  تعقيب، شناسايي اموال، ابالغ اوراق و احكام قضايي و
كنوانسيون، قوانين،  44 ماده 2 در خصوص مبناي حقوقي معاضدت قضايي متقابل بايد گفت مطابق بند

همين ماده به نوعي معاهدات  6ها و ترتيبات كشور طرف درخواست مبنا قرار دارد و بندمعاهدات، موافقتنامه
بر تعهدات ايجاد شده به  44ن كرده است مفاد مادهدوجانبه ميان كشورها را بر كنوانسيون مقدم دانسته و بيا

به اين نكته اشاره شده  17موجب معاهدات دو يا چند جانبه ديگر تاثيري نخواهد گذاشت. همچنــين در بـنـد 
است كه درخواست معاضدت بايد مطابق قانون داخلي كشور طرف درخواست و تا حدي كه با قانون داخلي اين 

  باشد اجرا خواهد شد.كشور مغايرت نداشته 
شود سياست جنايي تقنيني اتخاذ شده در خصـوص اسـترداد در   جعه به نظام حقوقي ايران مشخص ميبا مرا

قـانون راجـع بـه    «از  نـد داخلـي عبارت  يقـانون  منابعدو قالب قانون داخلي و تصويب معاهدات تنظيم شده است. 
قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب      و رسـيده اسـت  بـه تصـويب    1339رديبهشـت  ا 14كه در » استرداد مجرمين

در قـانون مجـازات    ايـن نـوآوري هـا    كه در مواردي تغيير اساسي نسبت  به قانون قبل داشته اسـت.  1/2/1392
توانـد  اي اجراي مقرره كنوانسـيون نيـز مـي   اسالمي در دو مورد مرتبط با موضوع كه در واقع قانونگذاري در راست

  شود.  يين ميصالحيت شخصي تب يت واقعي وحوزه صالح محسوب شود در دو
   :صالحيت واقعي. 2,13

قانون سابق و همچنين در همين ماده در قـانون جديـد اشـاره شـده اسـت و در بيـان        5اين موضوع در ماده 
توان به افزايش موارد اعمال صالحيت شخصي و همچنين تأكيد بر ممنوعيت تفاوت اين ماده در قانون جديد مي

قانون جديد جعـل مهـر و امضـاء و حكـم و      5مضاعف در اين ماده اشاره كرد. در بندهاي پنج گانه ماده مجازات 
دستخط نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان و رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين 

راي صـالحيت واقعـي   جعل و استفاده از آراء و اجراييه هاي صادر شده از طرف مراجع قضايي نيز در شـمول اجـ  
 5باشد. عالوه بـر ايـن اشـاره مـاده     قانون سابق فاقد اين موارد مي 5 كه مادهده اند، درحاليقانون مجازات بيان ش

صورت رسيدگي به جرائم مذكور در خارج از ايران و صدور حكـم محكوميـت و   قانون جديد به اين موضوع كه، در
توجـه قانونگـذار بـه ممنوعيـت      باشـد، نشـانه  كوميت اجرا شده ميف به محاسبه محاجراي آن، دادگاه ايران مكل

 قضـائيه در نظريـه   حقـوقي قـوه   ابق نسبت به آن سـاكت بـود. اداره  مجازات مضاعف است، موضوعي كه قانون س
با توجه به قوانين جزائي و اصـول محاكمـات كيفـري از نظـر     «بيان داشته است:  26/9/1371-10304/7 شماره

هاي بيگانه در جمهوري اسالمي ايران مجوز قانوني نـدارد و  الملل اجراي احكام كيفري كشورو بين حقوق طبيعي
به همين علت در قوانين جزائي جمهوري اسـالمي ايـران، قـوانين و مقرراتـي در مـورد اجـراي احكـام جزائـي و         

 عالوه براين در اجـراي مـاده  . »بيني نشده استكشورهاي خارجي پيشها يا دادسراهاي قرارهاي صادره از دادگاه
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رغم تحمـل كيفـر در خـارج از كشـور طبـق قـوانين       علي ق.م.ا چنين محكوميني پس از يافت شدن در ايران، 7
  ).105 :1384گلدوزيان، (جزائي جمهوري اسالمي ايران مجازات خواهند شد

  صالحيت شخصي:. 3,13
قانون جديد بـه آن اشـاره شـده اسـت، در      8و  7قانون سابق و مواد  7موضوع صالحيت شخصي كه در ماده 

رابطه با صالحيت اعمال قانون مجازات اسالمي در مورد جرائم ارتكابي اتباع ايران در خارج از قلمروي ايـران مـي   
 7د اول مـاده  بنـ  -1توان اشـاره نمـود:   ي در قانون جديد به اين موارد ميباشد. در رابطه با اصل صالحيت شخص

كند كه شرط اعمال صالحيت شخصي جـرم انگـاري رفتـار مرتكـب طبـق قـانون مجـازات        ان ميقانون جديد بي
شـود كـه رفتـار    مجازات ايـران در صـورتي اعمـال مـي     باشد، به اين معنا كه صالحيت شخصي قانوناسالمي مي

ز بيـان مـي   انون جديـد نيـ  ق 7بند دوم ماده  -2ارتكابي مطابق قانون مجازات ايران نيز جرم محسوب شده باشد. 
كـه در صـورت    صورت تعزيري بودن جرم ارتكابي، نبايد فرد مرتكب در خارج محاكمه شده باشد، چراكند كه در

محاكمه شدن در خارج از ايران، چه تبرئه و چه محكوم شده باشد و چه محكوميت او كـالً يـا بعضـاً اجـرا شـده      
اين شرط نيز بـه جهـت جلـوگيري از مجـازات      باشد، امكان اعمال صالحيت شخصي قانون مجازات وجود ندارد.

عمـال صـالحيت   قـانون جديـد جهـت ا    7ماده  3گذار در بند شرط ديگري كه قانون -3ست. مضاعف وضع شده ا
موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجـراي  كند اين است كه بشخصي به آن اشاره مي

اي هيچگونه اشارهكه در قانون سابق  نيز به نوع خود جالب توجه است چرا مجازات يا سقوط آن نباشد. اين شرط
-مـي  8نوآوري عمده قانون جديد در اصل صالحيت شخصي، مـاده   -4حتي ضمني، به اين موضوع نشده است. 

باشد؛ چراكه اين ماده به جنبه منفي صالحيت شخصي نيز اشاره كرده است. با اين توضيح كه قانون سابق صـرفاً  
)؛ يعني صالحيت شخصي فقط 7ده بود(موضوع مادهمثبت آن بيان كر ن اعمال صالحيت شخصي را در جنبهامكا

منفـي   قـانون جديـد جنبـه    8اشـد امـا مـاده    زماني قابل اعمال است كه بزهكار در خارج از ايران از اتباع ايران ب
از ايران تبعه ايران باشد امكان اعمـال   صالحيت شخصي را نيز بيان كرده؛ يعني زماني هم كه بزه ديده، در خارج

است: صالحيت شخصي وجود دارد. ناگفته نماند كه در جنبه ي منفي صالحيت شخصي نيز وجود دو شرط الزم 
جرائم موجب تعزير محاكمه نشده باشد، اما ون ايران جرم باشد و دوم متهم درموجب قاناول اينكه رفتار ارتكابي ب

  .)1391(شعباني، ت اعمال صالحيت شخصي در اين ماده بيان نشده استشرط سومي مانند جنبه مثب
و ساير كشـورها  خصوص معاهدات بايد گفت هم پيش از تصويب قانون مذكور و هم پس از آن ميان ايران  در

تصويب رسيده است كه در برخي از آنها استرداد مجرمان مسـتقالً و برخـي ديگـر بـه همـراه      معاهدات مختلفي ب
اي كه در اين زمينه منعقد شده است ميان كشـور  ه قرار گرفته است. نخستين معاهدهضايي مورد توجمعاضدت ق

  .)92: 1380(اردبيلي،  در بغداد به امضا رسيده است 1922برابر با دسامبر  1301ايران و عراق است كه در آذر 
مجريان قانون دركشورهاي مختلف المللي طيف وسيعي از اقدامات براي همكاري معاضدت قضايي بيناكنون 

كه باعث شده  گيرد. درك ضرورت اين امر براي مقابله مؤثر با فسادبرمي جرايم در جهت مبارزه با را
ها بتوانند با تأسي به تا دولت. دركنوانسيون سازمان ملل معاضدت قضايي متقابل بطور خاص مورد توجه قرارگيرد

  .مرتفع نمايند هاي بين المللي كيفري ميان خود رالدهي به همكاريشك مسير در موانع موجود، اين مقررات
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 ، اجراي بازرسي وابالغ اسناد قضايي ،اخذ اظهارات ،توان براي تحصيل ادلهمعاضدت قضايي را مي
رديابي عوايد ناشي  ،سوابق و ، اسنادارزيابي كارشناسان ،ادله ،محلها، ارائه اطالعات معاينة اشياء و ،مسدودسازي

شود(جزءهاي وسايل ارتكاب آن به منظور مصادره و استرداد اموال به مالكان قانون نيزاعمال مي اموال و ،مرج از
شناخته شده مباني معاضدت قضايي شامل منابع  ).55و4مواد كنوانسيون، 5فصلو  31ماده1بند ،46ماده 3بند

  ).10: 1375و فلسفي ،  31: 1347حكمت، و  63: 1374(بيگ زاده، باشدقوانين داخلي مي الملل وحقوق بين
   :منابع حقوق بين الملل. 4,13

درخواست مبنا قرار  ها و ترتيبات كشور طرفكنوانسيون، قوانين، معاهدات، موافقتنامه 44 ماده 2 مطابق بند
كشور به اين نكته اشاره شده است كه درخواست معاضدت بايد مطابق قانون داخلي  17د دارد و همچنين در بن

، معاهدات، عرف، طرف درخواست و تا حدي كه با قانون داخلي اين كشور مغايرت نداشته باشد اجرا خواهد شد
واقع معاهده  در .الملل معاضدت قضايي هستندمنابع حقوق بين رويه قضايي از دكترين واصول كلي حقوقي، 

  ملل است.الان منابع حقوق بينمي قابل استنادترين منبع از ترين وباثبات
ايجاد  در نقش اصلي را ،قضايي نيز معاهداتمعاضدت در شند.ممكن است كه دو يا چند جانبه با معاهدات

 قضايي متقابل دوجانبه هم چون معاهدات چندجانبه،معاهدات معاضدت ها ايفا نموده وحق و تكليف ميان دولت
هايي كه متخصصين نمايد و رويهمكلف به ارائه معاضدت مي آوري است كه امضاءكنندگان راشامل مقررات الزام

ترتيبات امكان  به عالوه ممكن است انواع همكاري كه به موجب ديگر كند.تعريف مي را بايد پيگيري كنند امر
 Stolen Asset(آيندمي اين زمينه بشمار قابل استناد دربسياري موارد تنها منبع  . دردهندارائه مي پذيراست را

recovery( .اصوال  داند.كشورها را بر كنوانسيون مقدم مي جانبه ميان به نوعي معاهدات دو 44ماده  6بند
  شود:آنها اشاره مي. به چند نمونه دارند يبيشترفراواني  ،بدليل انعطاف بيشتري كه دارند 1معاهدات دوجانبه

 .1937تركيه مورخ جمهوري  استرداد مقصرين دولت ايران و قرارداد تعاون قضايي و -

 .1988مورخ  استراليا اموركيفري بين دولت انگلستان و معاضدت قضايي در قرارداد -

 .1992فرانسه مورخ  هاي ليبي وهمكاري بين دستگاههاي قضايي دولتقرارداد  -

 .1997سوئيس  معاهده معاضدت متقابل بين اياالت متحده آمريكا و -

هاي سياسي مختلف بنديكه به ابتكار سازمانها و گروه 2معاهدات هستندمعاهدات چند جانبه نوعي ديگري از 
پردازند كالً به بحث معاضدت مي اين معاهدات يا اند.هم مفاد آن بسيار متنوع نظر اعضا و هم از اند وتدوين يافته

  مانند: ،به اين موضوع اختصاص داده اند يا موادي را و
خصوصي كشورهاي حاصل كاركنگره حقوق بين المللي كه  1889كنوانسيون دادرسي مونته ويدئو مورخ  -

  آمريكاي جنوبي است.
 مورد كه حاصل مذاكرات دومين اجالس كنفرانس الهه در 1896كنوانسيون دادرسي مدني الهه مورخ  -

 بود. 1894الملل خصوصي حقوق بين

                                                            
1- Bilateral 
2- Multilateral 
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 1»كدبوستامنت«معروف به  1928التين مورخ آمريكايخصوصي كشورهايالمللمجموعه قوانين حقوقي بين -
 .هايي رابه معاضدت قضايي اختصاص داده استكه بخش

 .معاضدت قضايي مورد در 1939پيش نويس كنوانسيون هاروارد  -

 درمورد معاضدت قضايي. 1953توافقنامه مربوط به اجراي احكام محاكم خارجي مورخ  -

 درمورد معاضدت قضايي. 1939روارد نويس كنوانسيون ها پيش -

 بين كشورهاي جامعه عرب. 1953مورخ توافقنامه مربوط به اجراي احكام محاكم خارجي  -

 .1970تحصيل مدارك درخارج مورخ  استماع شهادت شهود و كنوانسيون الهه درمورد -

كه به  1971كشوري مورخ  غير قانوني برعليه هوانوردي كنوانسيون مونترال براي مبارزه با اعمال تروريستي و -
 ربايي تدوين يافته است. جرايمي مانند هواپيما منظور مبارزه با

  .1988مورخ  2روانگردان مواد كنوانسيون ملل متحد برعليه قاچاق غير قانوني داروهاي مخدر و -
 

  :قانونگذاري داخلي. 14
متقابل را بدون معاهده دوجانبه و  كه فرآيند معاضدت قضايي ازكشورها قوانيني را تصويب كرده اندبسياري 

شرايط مشابه ارائه قضايي متقابل را درمتقاضي معاضدت د(يعني كشوركناً بر مبناي عمل متقابل فراهم ميغالب
المللي براي ارائه معاضدت يچ تكليف بينكه برخالف ترتيبات معاهده ه از ايرادات اين روش اين است دهد) مي

  نمايد.غيرقطعي مي چنين انعطاف پذيري قابليت پذيرش درخواست را درخواست شده وجود ندارد؛
 

  :انواع معاضدت قضايي. 15
ميان معاضدتي كه الزمه آن درخواست  يا غير رسمي باشد بصورت رسمي واست ممكن  معاضدت قضايي

 معموالً .وجود داردتفاوت  شود،ائه ميصورت غيررسمي ارهايي كه باضدت قضايي متقابل است با همكاريمع
- چوب معاضدت قضايي متقابل صورت ميچار است كه خارج از اي غيررسمي شامل هرگونه همكاريههمكاري

قوانين  زيرا مفهوم آن در كنندزمرة همكاري رسمي تلقي مي در بعضي از كشورها همكاري غيررسمي را ،گيرد
هاي رسمي مديريت ها وآژانس ها،حيتبرگيرنده صالدر درخواست معاضدت قضايي متقابل اجازه داده شده است و

درمقايسه با درخواست ، گرفته است قرار تأكيد هاي رسمي موردهايي درموافقتنامهاهميت چنين همكاري است.
بااين  نيستند. ها قابل استنادشود كه در دادگاهطالعاتي از طريق غيررسمي حاصل ميا معاضدت قضايي متقابل،

به  چه بسا و توان براي توسعه تحقيقات استفاده كردرا مي شودحال اطالعاتي كه از راههاي غيررسمي حاصل مي
ازطريق مالقات  يا تواند ازطريق همكاري اداري ويند مياين فرآ درخواست معاضدت قضايي متقابل منجرشود.

منافع تحقيقات  مرهميشه بايدبه ريسك ومتخصين ا). ibid(روي همتايان خارجي انجام شود در هاي رو
 ازآنجايي كه متخصصين امربايدسايرتحقيقات؛  ردگيري اموال ودر مورد  معاضدت غيررسمي توجه داشته باشند.

قابل  چه اطالعاتي بدون ارائه درخواست معاضدت قضايي متقابل، مشخص شود تا مشورت كنند همتايان خود با

                                                            
1- Bustamante code 
2- Psychotropic Substances 
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 شود،گيري اموال با موانعي مواجه ميغالباً رد چنين درخواستي احتياج دارد.چه اطالعاتي به  دسترسي است و
  محل معيني محدود كرد. به بانك شعبه يا توان تحقيقات رانمي اطالعات كافي نيست و زيرا
  :موارد درخواست معاضدت قضايي. 16

 -الف؛ )46ماده  3نمود (بند توان براي موارد زير درخواست معاضدتهاي قضايي را ميطبق مفاد كنوانسيون 
 -ت؛ مسدود نمودن ، ضبط وهااجراي بررسي -پ؛ ابالغ اسناد قضايي - ب ؛گرفتن مدرك يا اظهارات ازافراد

ارائه نسخ تأييد شده يا  -ج؛ هاي كارشناسيارزيابي استنادي و ، اقالمارائه اطالعات -ث؛ هامحل معاينه اشياء و
اسايي يارهگيري عوايد شن -چ؛ كار ي يا كسب وشركت بانكي، ،ه سوابق دولتيسوابق مربوط ازجمل واصلي اسناد 
اشخاص دركشور  تسهيل حضور داوطلبانه - ح؛ به منظورهاي استنادي اشياء ساير يا وسايل اموال، ،ناشي ازجرم

 - د؛ لي كشور عضو درخواست شونده نباشدهرنوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخ -خ؛ عضو درخواست كننده
بازيافت منابع  -ذ؛ طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيونجرم  ناشي از رهگيري عوايد مسدود كردن و شناسايي،

  مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
  :موارد رد درخواست معاضدت. 17

طرف درخواست امكان رد معاضدت را بر مبناي  شرايط معين به كشور درخواست معاضدت قضايي متقابل در
هاي رد معاضدت را زمينه زجمله كنوانسيونهاي سازمان ملل متحد)(ا بعضي معاهدات د.دهموارد خاص مي

  كنند.ت مالي يا رازداري بانكي بيان ميمواردي هم چون وجود تخلفا
دهد؛ ارائه مي مواجهه با آنها، شود و پيشنهاداتي درمي موجب رد معاضدت توسط كشورها داليل بعضي از

 منفي داشته باشد، طرف درخواست تأثير كشور "منافع حياتي" اجراي درخواست بر اگر ،ع حياتيمثل مناف
 اما هيچ كنوانسيوني تعريف نشده است، منافع حياتي در ممكن است معاضدت ازطرف كشور مزبور رد شود.

موسع منافع حياتي به  تفسير متأسفانه، تهديد منابع شود. ت شامل حاكميت، نظم عمومي، امنيت وممكن اس
 تحقيقات در جريان خطر مضاعف و دادرسي در درخواست، موارد رد از ديگر زندالمللي لطمه ميهمكاري بين

  است. نظر و فقدان فرآيند مورد هاست، ماهيت و جديت مجازات، مصونيتطرف درخوا كشور
ورد نخست مربوط به جايي است ذكر شده است. م 46ماده  21موارد رد درخواست معاضدت قضايي در بند  

كه شرايط الزم براي درخواست معاضدت وجود ندارد. اما موارد بعدي راجع است به اينكه اجراي درخواست مخل 
حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي كشور طرف درخواست باشد يا چنين اقداماتي به موجب 

ين كشور باشد. همچنين در بخشي ديگر از كنوانسيون به يكي قوانين داخلي ممنوع يا مخالف نظام حقوقي ا
(جزء ب بند استهاي حاوي مسائل كم ارزش باشدديگر از موارد رد معاضدت اشاره شده كه عبارت است از درخو

  ).48: 1389، (بهره مند بيگ نظر، )9
  :نتيجه گيري . 18

شكل يافته است ولي فطرت پاك انسان  فساد پديده اي مورد نكوهش و مذموم است. اگرچه با حيات بشري
و همواره در طول تاريخ از نظر اخالقي و اجتماعي نه تنها  يك ضد ارزش و ناهنجاري مي شناسد آن را به عنوان
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 دوري از آن بلكه مقابله و مبارزه با آن مورد تاكيد آزاد انديشان و عدالت طلبان عموم مردم بوده است. اين تأكيد
  تر است.ابعاد مختلف بسيار نمايان و خاص شرعي درسطوح ودر مباني ديني و 

جوامع از ابتدايي، توسعه  پديده اي است كه در تمامكه فساد بررسي ابعاد و كاركردهاي فساد نشان مي دهد 
آن  تواند خود را مصون ازز دارد و هيچ دولت يا حكومتي نميحال توسعه زمينه برويافته، كمتر توسعه يافته و در

توان مشكل دولت و سرزميني خاص دانست. ولي تفاوت در گستره و تنوع آن در ند؛ لذا مشكل فساد را نميبدا
  دولت هاي مختلف امري ثابت شده و مسلم است.

وجوه شفافيت و ساز و  ،توسعه يافته به لحاظ نوع ساختار كه كشورهاي دهدبطور كلي آمار و ارقام نشان مي
مينه بروز و رشد فساد را كمتر درخود دارند و در عمومي به نسبت ديگر كشورها زتر اداره امور كارهاي قوي
  تر هستند.ر و موفقتفساد هم در برخورد با آن پيشگام گيريموارد شكل

گيري جرايم تأثير گذاشته و از مرز ساز و فزاري دنياي امروز بر فرايند شكلپديده هاي نرم افزاري و سخت ا
است و با مفهوم جديد دهكده جهاني و دنياي ارتباطات سريع و فوق سريع، مفهوم كارهاي سنتي گذشته 

مرزهاي بين المللي فيزيكي، حدود زيادي رنگ باخته و فرار مجرمان از صحنه جرم و پناه بردن در خارج از 
ديگر ا به هاي ناشي از اقدامات مجرمانه خود ريارند مجرماني كه اموال و داراييمرزها تسهيل شده است. بس

كنند. از اين رو مشكل ب جرم را در كشورهاي مختلف طي ميطور كلي فرايند ارتكاكشورها انتقال داده و يا ب
  فساد، تنها مشكل داخلي كشورها نيست.

تواند آنرا فساد مي است كه پديده شفافيت، سالمت و امنيت و... مبادالت اقتصادي كشورها متأثرازثبات،
ي ون كند. به عبارت ديگر در جهاني شدن وگسترش و تعميق ارتباطات در امور اقتصادگوناگ دستخوش نقايص

ي جهان تصاد ساير كشورهاتواند تأثير سوء خود بر اقمنفي در اقتصاد داخلي يك كشور مي ها هرگونه تغييردولت
چراكه گستره و اعمال  طلبدالمللي مياسب باخود و اراده بينكار منمبارزه با مشكل فراملي سازو را نشان دهد.

به مرزهاي ملي است و هيچ كشوري حق ورود به حوزه حاكميت ديگر كشورها  ها محدودحاكميت دولت قدرت و
  توان اين اراده را مبناي همكاري هاي بين المللي دانست.گر با اراده و اجازه دولت حاكم و ميرا ندارد م

آن  يا مصلحتي را براي خود درمگر اينكه دولتها نفع  پذيردالمللي صورت نميهاي بينبطوركلي همكاري 
بارزه با فساد را در نگراني دولتها از پيامدها المللي در امر مبين يهااين رو بايد فلسفه وجودي همكاريببينند. از 

ن را المللي مخاطرات فساد و شيوع آبدون ترديد دولتها و سازمانهاي بينهاي ناشي از فساد جستجو كرد. و آسيب
هاي جهاني و بين المللي براي يك مبارزه قدرتمند اند؛ لذا تالشو به اهميت مبارزه با آن پي بردهدرك كرده 

وجه جامعه جهاني ها نه محدود به مسائل داخلي كشورها بلكه متدر مسائل مهمي كه ابعاد آن شروع شده است.
المللي و ها براساس مباني حقوق بينكنند، دولتميالمللي دارند و يا امنيت جهاني را تهديد است و اهميت بين

اد مخصوصاً فساد مالي متوجه دولتها و در هايي كه بر اثر انواع فسملي تعهد به همكاري دارند. آسيب نيز حقوق
ها در خته است لذا الزامات و تعهد دولتشود اين معضل را يك موضوع جهاني ساالملل مينهايت جامعه بين

  به همراه دارد. بارزه با آن را نيزهمكاري براي م
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كه كنوانسيون اخير به ، مريدا هاي پالرمو و، كنوانسيوناي از جملهچندين كنوانسيون فراگير و منطقه تصويب
گسترده كشورها همراه بوده است المللي در امر مبارزه با فساد مالي است و با استقبال ترين سند بينعنوان جامع

  فساد مالي و ضرورت مبارزه جهاني با آن است.حاكي از درك خطر 
را  تعريف نظري نكرده است  ملل متحد براي مبارزه با فساد اگرچه فساد مالي سازمان 2003كنوانسيون سال 

هاي قبلي ه است كه در مقايسه با كنوانسيونشكال جديدي از مصاديق فساد مالي را شناسايي و از آن نام بردولي اَ
ه در بخش عمومي چ پيشگري از فساد و جرم انگاري آنتر است. در اين كنوانسيون تأكيد بر كاملپالرمو از جمله 

ه با آن دارد المللي قبلي مرتبط با فساد و مبارزتر از اسناد بينهايي پيشرفتهوچه دربخش خصوصي شده و مقرره
  تر شده است.هاي كنوانسيون وسيعو دامنه شمول مقرره

المللي و معاضدت قضايي متقابل هاي بينماده كنوانسيون) راجع به همكاري ترينمطولكنوانسيون( 46ماده 
هاي قضايي مربوط ي درخصوص تحقيقات، پيگرد، دادرسياست كه در آن به ابعاد، اشكال و فرايند كامل همكار

ورت اهميت آن حاكي از ضر به جرايم مشمول كنوانسيون پرداخته و تكاليفي را مقرر داشته است كه مفاد
نتيجه وضعي هرگونه تعلل  هاي بين المللي در اجراي كنوانسيون است. مهم آن كه جامعه جهاني بداندهمكاري

  در برخورد با فساد و تعقيب و مجازات مجرمين همان خواهد شد كه جامعه جهاني از آن نگران است.
آيند فرهاي كشورهاي مختلف با درخواست و يا سياسي در برخوردمتأثر از استانداردهاي دوگانه در حال حاضر 

عواملي همچنين گيرد. همه جانبه با فساد باشد صورت نميكه منجر به مبارزه  ايالمللي بگونههاي بينهمكاري
وان جرم سياسي، وجود برخي مبناي تابعيت مجرمان فساد، جلوه دادن جرم فساد به عن چون عدم استرداد بر

، هاي مختلف از تعابير بكار رفته در معاهدات، برداشتتمسك به حقوق بشر كشورها و برخي از ها درمجازات
و ناموفق ، همچنان در مواردي موجب عقيم ماندن تعقيب مجرمان ني بودن فرآيند پيگيري و تحقيقاتطوال

  شود.بودن مبارزه با فساد مي
غرب ز كشورها مخصوصاً كشورهاي بلوك نگاه سياسي برخي ا المللي مجرمان نيزدر امر مبارزه و تعقيب بين
در حقوق داخلي نيز  هاي استرداد اموال و مجرمين مورد درخواست ايران است.مانعي در پيش روي درخواست

اختالس و ارتشاء براي بخش  گذار در جرم انگاري برخي از مصاديق جرائم مالي و اقتصادي چونسكوت قانون
از قوانين و مقررات، تعدد قوانين و  فرسودگي برخي تي، ناكارآمدي وهاي نظارخصوصي، پراكنده كاري دستگاه

 ضعف در شفافيت از عواملي است كه با وجود نهادهاي نظارتي مختلف موجب گسترش فساد بشكل غير مقررات
  نبود نظام كامل تنقيح قوانين و مقررات است.علت آن اي شده و منتظره

ورت تنها شروع يك حركت است براي مبارزه با فساد به عنوان يك ضرالمللي اقدامات و تالشهاي جامعه بين
روي همكاريهاي ت در حوزه داخلي و رفع موانع پيشتواند با ايجاد بسترهاي قانوني و وضع قوانين و مقرراكه مي

نكه ايمرتكب آن و مجرم دانستن فساد و  جرم انگاريسوي  به المللي به تكامل برسد. اصالح نگاه كشورهابين
الزمه  است و مجرم نبايد بي كيفر بماند براي ثبات، آرامش، دموكراسي و امنيت اقتصادي جرم فساد تهديدي

با مجرمان فساد مالي موجب مصونيت  دوگانه تكامل است. به عبارت ديگر برخوردهاي سياسي و اين حركت و
با توجه به ضرورت تعقيب و  همچنين ولي متضمن مصونيت جامعه جهاني عوارض فساد نيست. استمجرمان 
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الزم به ذكر است در  مجازات مجرمين، معاذير موجه عدم استرداد نبايد منجر به بي كيفر ماندن مجرمان شود.
 المللي هستند.هاي بينمقررات خود نيازمند همكاري توسعه قوانين و دراصالح و بعضي از كشورهااين رابطه 

    پيشنهادها
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد به منظور تحقق كامل فرايند همكاري هاي  مقضي است -1

در  بين المللي كه بتواند منجر به مبارزه همه جانبه با فساد باشد. نسبت به تعريف استانداردهاي واحد
 مواردي كه استانداردها دوگانه است و يا برخورد سياسي با آن مي شود اقدام كند. 

زم است تدابيري اخذ شود كه اثر عواملي چون عدم استرداد برمبناي تابعيت مجرمان فساد، جلوه دادن ال -2
جرم فساد به عنوان جرم سياسي، وجود برخي مجازات ها دربرخي ازكشورها و تمسك به حقوق بشر، 

تحقيقات بر نتايج ، طوالني بودن فرايند پيگيري و ز تعابير به كار رفته در معاهداتبرداشت هاي مختلف ا
 تعابير و واژه ها به هم نزديك شود. حتي االمكان فرهنگ سازي شده و اين قبيل مبارزه با فساد كاهش يابد و

برخورد سياسي برخي از كشورها مخصوصاً كشورهاي بلوك غرب مانعي در امر مبارزه با فساد در سياست  -3
 دن آن ساز و كار الزم تعريف شود. براي اجرائي شالزم است هاي سازمان ملل قرار گرفته و 

دست آوردن نتيجه مطلوب و موفقيت در امر مبارزه با فساد جرم انگاري ضرورت دارد قانونگذار داخلي براي ب -4
برخي از مصاديق جرائم مالي و اقتصادي چون اختالس و ارتشاء براي بخش خصوصي را در اولويت قرار داده 

 رتبط با امر فساد اهتمام بيش از پيش داشته باشد. و نسبت به نوسازي سامانه قوانين م

جرمان الملل و كنوانسيون در امر مبارزه با فساد تحت الشعاع حفظ منافع مضرورت دارد اهداف جامعه بين -5
شود تدابير الزم براي عملياتي كردن اين تفكر كه فساد جرم است و مرتكب آن قرار نگيرد لذا پيشنهاد مي

 بيني شود. مجرم در همه جا و همه حال پيش ازاتمجرم و تعقيب و مج

صورت رد درخواست استرداد مجرمين با معاذير موجه عدم استرداد موجب بيني شود كه درتدابيري پيش -6
 كيفر ماندن مجرمان فساد نشده و ساز و كارتضمين كيفر مجرمان به فساد در هر صورت فراهم آيد.بي

 مطلوب كنوانسيون با ارائه راهكار و استفاده از الگوي برگرفته ازسازمان ملل متحد براي تحقق اجراي  -7
، كشورهاي عضو كنوانسيون و حتي كشورهاي غيرعضو را در اصالح قوانين كشورهاي موفق در مبارزه با فساد

 مقرارت كمك نمايد. و
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Abstract: 
Human life has always been affected by the injuries of corruption along the history; but in the 
past few decades, the emergence of hardware and software   phenomena has accelerated its 
forming process and has led to the complexity of the operation, and has facilitated the escape of 
criminals from punishment. Now a day s, threats of corruption is not confined within domestic 
borders. The mentioned phenomena and globalization has led various components of various 
system worlds wide - cultural, political, social & economic - to be always exposed to spread of 
corruption and its threats from a country to other ones.  Hence, corruption is considered a global 
problem, especially financial one. The international community understands this matter and 
global trends to fight corruption and to create a global front against political and financial 
corruption in recent decades is the result of proper understanding of international organizations 
about the impact of corruption and bribery in international arena and the necessity of creating a 
mechanism to prevent from and to fight it. In this   descriptive analytic research –which has been 
carried out by means of library tools-the necessity to fight corruption at international level, and 
its process has been studied and the mechanism of international cooperation in the light of the 
fourth chapter of United Nations Convention against Corruption is analyzed.  Results of the 
research suggest that international anti-corruption is an appropriate move, but is faced with 
numerous challenges and difficulties. The desired place requires collaborative efforts of 
governments and international organizations especially in technical assistance and transfer of 
experiences of successful countries to corruption-prone countries in the fight against corruption. 
Keywords: Assistance, Judicial assistance, Corruption, Financial Corruption, Administrative 
Corruption, Economic Corruption, United Nations Convention Against Corruption. 
 
 
 

 


