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جستارگشایی
تحصیل منافع خارج از قاعده ،بیجا و برخسف هنجارهای اخسقی و قانونی کره از آن برا عنروان
کلی فساد یاد میشود ،امروزه بهعنوان یکی از بزرگترین موانرع برر سرر راه توسرعه اقتصرادی،
اجتماعی و سیاسی شناسایی شده است (ربیعی .)29 :1383 ،فساد بر تمام جنبرههرای زنردگی
افراد جامعه اثر میگذارد .رشد اقتصادی را سرکوب و مشکست ناشی از فقر را افزایش مریدهرد،
با افزایش هزینههای کسبوکار از راه پرداختهرای نامشرروع یرا ضربط و تراراج امروال ،توسرعه
اقتصادی را مخدوش میکند (نواده توپچی.)226 :1389 ،
افزایش روزافزون فساد و آثار مخرب آن سبب شده اسرت کره در تمرامی سرطو داخلری و
بینالمللی مبارزه با فساد ضرورتی اساسی قلمداد شود .امروزه مبارزه با فساد ،کلیردواهه اساسری
برنامههای توسعه شناخته میشود؟ چرا که فساد ،به دلیل تعمیق نابرابریها ،ثبات جوامع را بره
خطر افکنده ،باعث مشروعیتزدایی از دولت میشود (.)OECD, 2009
تاراج اموال و داراییها ،یکی از مصادیق جدی فساد است که بخش زیادی از ثروت کشورها،
خاصه کشورهای در حال توسعه را ناپدید میکند .در سه مورد از بزرگتررین مثرالهرای تراراج
اموال ،تخمین زده میشود مقادیر غارتشده از فیلیپین ،هائیتی و نیجریه از  500میلیرون ترا 5
میلیارد دالر بوده است .از آنجا که معموالً داراییها را کارشناسان و در زمان کافی و برای کنترل
دستگاه حاکم در دوران نظام های فاسد به خروبی پنهران کرردهانرد ،ارزیرابی دقیرق کرل عوایرد
غیرممکن است (النگست .)808-809 :1387 ،بر اسرا

تخمرین دفترر مرواد مخردر و جررائم

سازمان ملل متحد ،1بین  600میلیارد تا  1/8تریلیون دالر میزان پولهایی است که بره صرورت
غیرقانونی هر سال در جهان تطهیر شدهاند ،بخش اعظم آن پولهایی بروده اسرت کره از طریرق
فساد کارگزاران سیاسی -اداری تاراج شدهاند (.)UNODC, 2013
خسارت جبران ناپذیر تاراج اموال و پیامدهای آن بر ثبات ،حاکمیت قانون و توسعه در سطح
داخلی و تقویت جرائم سازمان یافته ،تروریسم و قاچاق در سطح بینالمللی سبب شده است که
مبارزه با تاراج اموال و داراییها و استرداد آنها محور برنامههای حقوق بینالملل مبارزه با فسراد
قرار گیرد .کنوانسیون علیه فساد سرازمان ملرل متحرد چرارچوب حقروقی الزم بررای همکراری
بینالمللی را در فرایند مبارزه با فساد و استرداد اموال ناشی از آن ارائه میدهد .این کنوانسریون
در دسامبر سال  2005الزماالجرا شرد .محوریرت موضروع اسرترداد امروال در ایرن کنوانسریون
حوزهای جدید در حقوق و همکاریهای بینالمللی ایجاد کرده که نقطه قوت و به تعبیری رکرن
اساسی این کنوانسیون است.
1. UNODC: United Nation Office on Drugs and Crime
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پس از آن ابتکار برای بازگشت اموال دزدیدهشده (اسرتار) 2در سرال  2007از سروی بانر
جهانی و دفتر مواد مخردر و جررائم سرازمان ملرل متحرد تأسریس شرد .اسرتار مجموعرهای از
همکاریهای برینالمللری بره منظرور ارتقرای میرزان تصرویب ،برومیکرردن و اجررای مقرررات
کنوانسیون ضد فساد ،بهویژه اجراییشدن مقررات فصل پنجم کنوانسیون (استرداد اموال) اسرت
که برای نخستینبار چنین چارچوب جامع و ابتکاری مطر شده است.
با تمام تسشهای صورتگرفته ،استرداد اموال با پیچیردگیهرای خرا
روبهرو است .پیچیدگیهایی که از خروج اموال از ی

اجرایری و حقروقی

کشور ،ورود ،نگهرداری و مردیریت آن در

حوزه صسحیت قضایی دیگر کشورها ایجاد میشود .بخشی از پیچیدگی نیز عسوه برر دولرتهرا،
به سیاستها و مقررات نارر بر نهادهای خصوصی مانند بان

و بنگاههای مالی باز میگرردد کره

در بحث استرداد اموال تاراجشده باید در نظر گرفته شوند.
فائقآمدن بر این پیچیدگیها و اجرای مقررات برینالمللری در ایرن سرطح نیراز بره تربیرت
کارشناسان و تقویت همکاریهای قضرایی در سرطح برینالمللری دارد .ایرن نوشرتار بره دنبرال
شناسایی ،تشریح ررفیت و راهکارهای پیشبینیشده در حقوق بینالملل مبارزه با فسراد بررای
تسهیل بازگرداندن اموال به کشور مالباخته است.
رهاورد این آگاهی برای ایران حائز اهمیت ویژه است .ایرران در زمرره نخسرتین کشرورهای
امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد بررای مبرارزه برا فسراد اسرت ،ضرمن آنکره خرود از
قربانیان تاراج اموال بروده اسرت .برا آگراهی از حقروق برینالملرل اسرترداد امروال مریتروان از
ررفیتهای جهانی مبارزه با فساد به بهترین شکل بهره برد و ضمن تضرمین امنیرت اقتصرادی
کشور در مسیر توسعه ،راهکارهای مؤثری برای استرداد داراییهای تراراجشرده شناسرایی کررد.
برای این منظور ،شناخت مبانی نارر بر طر موضوع تاراج داراییها در حقوق برینالملرل مهرم
است .این مبانی چنانچه اشاره خواهد شد ،بر محور ارتباط موضوع فسراد مرالی و خاصره تراراج
داراییها با موضوعات معاصر نظام حقوق بینالملل ازجمله امنیت ،حقوق بشر و گذار به عردالت
استوار شده است .به دیگر سخن ،در طراحی راهبردهای احتمالی برای استرداد اموال تاراجشرده
با در نظرداشتن مبانی مذکور ،افزون بر کنوانسیون مبارزه برا فسراد ،مریتروان اسرتنادات قابرل
قبولی بر اسا

مبانی مذکور ارائه کرد.

در جنبه روشی نیز ،از آنجا که در هر صورت طر دعاوی استرداد اموال تاراجشرده بایرد برر
اسا

شناخت ررفیتهای حقوقی کشورهای مقصد اموال (عمدتاً اروپایی) صورت گیرد ،توجره

)2. Stolen Asset Recovery Initiative(star
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به رویههای عملی که نارر بر مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد در پروندههای موفق استرداد اموال
اتخاذ شده ،حائز اهمیت است.
بر این اسا  ،نوشتار حاضر ،در بخش اول به ارائه تعریف از مفاهیم اصلی مورد بحث چرون
«اموال تاراجشده» و «استرداد اموال تاراجشده» پرداخته ،ضمن اشاره به مفاهیم مجاور ،کراربرد
تخصصی این مفاهیم در حقوق بینالملل مبارزه با فساد را تبیین میکند .در بخش دوم ،مبرانی
نظری نارر بر ضرورت استرداد اموال تاراجشده را ذیل عناوین حمایت از مالکیت ،ترمیم عدالت،
پیشگیری از فساد و پاسداری از امنیت مورد توجه قرار میدهد .در بخش سوم ،نخست با اشراره
گذرا به پیشینه کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل رویکرد آن در خصرو

امروال نامشرروع را از

نظر میگذراند ،سپس ضمن توجه به مفهوم همکاری حقروقی متقابرل ،ضررورتهرای نرارر برر
استرداد اموال از منظر کنوانسیون مورد کنکاش قرار میگیرد و در نهایت نیز رویرههرای عملری
معاضدت قضایی در فرایند استرداد اموال با تأکید بر پروندههای سوئیس و فرانسه بیان میشود.

 .1مفهومشناسی
تشریح و تدقیق در مفاهیم مطروحه عسوه بر متون حقوقی بینالملل نیاز به مراجعره بره اسرناد
داخلی نیز دارد .مقررات بینالمللی برای اجرا و پیرادهسرازی نیازمنرد بسرتر مناسرب در حقروق
داخلی هستند .به این منظور مفاهیم کلیدی بحث در ساختارهای حقوقی داخلی و برینالمللری
تبیین میشود.
 .1-1اموال تاراجشده
یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بینالملل مبارزه با فساد «تاراج اموال» است .در حقوق داخلری
هر ی

از جرائم علیه اموال به نحوی تجاوز و تعدی نسبت به مالکیرت غیرر اسرت ،امرا تمرامی

جرائم بر ضداموال ،مصداق تاراج اموال نیستند و بار معنایی نارر برر آن را پوشرش نمریدهنرد.
بهطور مشخص تاراج اموال نارر بر گونه ای از فساد مالی است که در آن به تمام یا بخش زیادی
از منابع ،ثروتها و حتی کم های خارجی تخصریصیافتره بره یر

کشرور توسرط کرارگزاران

عالیرتبه سیاسی و اقتصادی داخلی یا حتی خرارجی مرأمور در آن کشرور دسرتدرازی شرده و
جهت منافع خصوصی متجاوزان مورد استفاده قرار میگیرد .معموالً در تاراج اموال ،سوءاستفاده
و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی اگرچه در خاک کشور آغاز میشود ،اما تراراجگران
برای تثبیت و تداوم سوءاستفاده و تصرف خود ،اموال موصوف را به مقاصدی خارج از حاکمیرت
و مرزهای کشور مبدأ اموال منتقل میکنند تا حتری در صرورت پیگیرری قضرایی ،دسترسری و
استرداد اموال پرهزینه یا حتی غیرممکن شود.
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به اموال خصوصی ،عمومی و دولتی تقسیم میشوند .فرض اولیه احترام

امروال است (اصل  47قانون اساسی جمهوری اسسمی ایران) که مال را در حمررایت قانون قررار
یرا مجرروز هرای قرانونی مریکنررد

داده و هررگونه تصرررفی را منرروط برره رضرررایت مررال
(محمدی .)106 :1375 ،در این خصو  ،تفاوتی میان اشخا

خصوصی و عمومی وجود ندارد.

در نظام حاکمیت قانون 3حتی مقامات عمومی و دولت نیز نمیتواننرد از اقتردار خرود ،خرارج از
ضوابط قانونی استفاده کرده و در اموال عمومی ،دولتی یرا خصوصری تصررف کننرد .بررای ایرن
منظور قوانین ضمانت اجراهای مختلفی را پیش بینی کردهاند؛ ازجملره در قروانین کیفرری و در
ذیل عناوین مجرمانهای چون «اختس »« ،ثروتاندوزی نامشرروع» و ...چنرین اعمرالی را قابرل
مجازات دانستهاند.
در کنوانسیون مبارزه با فساد« ،اموال» به داراییها از هرر نروع اعرم از مرادی یرا غیرمرادی،
منقول یا غیرمنقول ،ملمو

یا غیرملمو

و اسناد قرانونی یرا اسرناد مبرین حرق یرا منرافع در

داراییهای مزبور ،اطسق شده است (بند ت ماده  .)2از اینرو ،هرگونه اقدامیکه توسط مقامرات
دولتی ،مقام دولتی خارجی یا مقام ی

سازمان بینالمللی برخسف مقررات قانونی صورت پذیرد

و مالکیت قانونی اموال را مخدوش سازد و برای تضمین تسلط غیرقانونی بر مال یرادشرده آن را
به خارج از کشور محل وقوع مال انتقال دهرد ،مصرداق تراراج امروال خواهرد برود .ایرن مفهروم
میتواند شامل «عواید ناشی از جرم» نیز گردد .بر اسا

بند  4ماده  52کنوانسیون هر مالی که

مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب به جرم حاصل شود ،اگرچه تغییر حالت یا انتقرالیافتره
باشد ،عواید جرم بوده و مشمول مقررات کنوانسیون بهعنوان اموال تاراجشده خواهد بود (پاکجو
و آقامحمدی.)48 :1390،
 .2-1استرداد اموال تاراجشده
در حقوق بینالملل مبارزه با فساد ،متنارر با جرمانگاری تاراج اموال ،موضروع اسرترداد امروال و
داراییهای تاراجشده نیز مطر میشود .استرداد اموال به نحرو عرام فرآینردی اسرت کره در آن
اموال و داراییهای ناشی از جرم ،از مجرمان و احیاناً اشخا

ثالثی که آن اموال و داراییهرا بره

آنها منتقلشده است ،ستانده شده ،به مالکان خصوصی یا عمومی یا به حساب دولت انتقال داده
می شود .برای این مفهوم در حقوق داخلی مفاهیم مجاوری نظیر ضبط 4و مصادره 5نیز اسرتفاده
شده است .ضبط در حقوق جزا بهمعنی توقیف موقت یا دائم اموال و داراییها بهکار رفته اسرت.

3. Rule of Law
4. Forfeiture
5. Confiscation
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مصادرهکردن نیز عبارت از پول یا مالی را به جریمهگرفتن یا تنبیره و مجرازاتکرردن بره مرال،
تاوانفرمودن کسی بر مال را گفتهاند (محمدی.)52-54 ،1375 ،
با توجه به اینکه موضوع اموال ناشی از جرم در دو دهه اخیر اهمیت فوقالعادهای در سطح
بینالمللی پیدا کرده است ،در اسناد مرتبط با پولشویی و اموال ناشی از ارتکراب جررم ،مقرررات
مختلفی به بحث ضبط و مصادره اموال اختصا یافته است .در ماده  1کنوانسیون ویرن ،1975
مصادره به این شر تعریف شده است« :مصادره که در صورت اقتضاء شامل مصادره عین امروال
میشود ،بهمعنی محرومیت دائم از مالکیت ،به موجب دستور صادره از ی

دادگراه و یرا مرجرع

صالح دیگر است» .در این ماده انسداد 6و توقیرف7چنرین تعریرف شردهانرد« :انسرداد یرا ضربط
بهمعنای ممنوعیت موقت انتقال ،تبدیل ،واگذاری یا جابهجاکردن مال یرا نگهرداری یرا کنتررل
موقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه یا مرجع صالحه میباشد» (دلیر.)55 :1390،
«استرداد» در حقوق جزا بیشتر تبادر به استرداد مجرمان دارد ،اما کاربرد این واهه برا کلمره
«اموال» ،آن را به اصطسحی مطر در حقوق جزای بینالملل و حقوق ضرد فسراد برینالمللری
تبدیل کرده است« .استرداد اموال» عبارت از فرایند بازگرداندن اموال برهدسرتآمرده از طریرق
ارتکاب یکی یا تمام تخلفات مذکور در کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد به دولت قربرانی
فساد یا اشخا

ثالث است ) .(World Bank, 2010فصل پنجم کنوانسیون به مسرئله اسرترداد

اموال بهتاراجرفته یا سایر اموالی کره از فسراد ناشری شردهانرد ،اختصرا

دارد .مراده  53بیران

میدارد« :دولت ها مطابق با حقوق داخلی خود باید اقدامات مقتضی را برای گشایش پرونده های
مربوط به بازگرداندن اموال بهدستآمده از طریق فساد ،اتخاذ کنند».
در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد ( 2003مریدا) در فصل چهرارم مراده
 44و فصل پنجم مواد  54 ،53و  57به موضوع استرداد توجه شده است .البته مراد از اسرترداد
در فصل چهار ،استرداد مجرمان طی ضوابط خا

است ،اما در فصل پنجم منظرور از اسرترداد،

بازگرداندن اموال و داراییهایی است که در نتیجه فساد از کشور منشرأ فسراد انتقرال یافترهانرد
(پاکجو و آقامحمدی.)39 :1390 ،
طر ایده استرداد داراییهای نامشروع در نظام بینالمللی ،نخستینبار در اجس

غیررسمی

آرهانتین  2001توسط نماینده ایاالت متحده امریکرا بره نماینرده ایرران ارائره شرد .در نهایرت،
موضوع با حمایت ایران در کمیتهای ویژه در این اجس

طر و به مجمع عمومی سازمان ملرل

متحد ارائه شد .با تصویب مجمع عمومیسازمان ملل متحد ،مسئولیت تهیه پیشنویس استرداد
6. Freeze
7. Seizure
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داراییهای ناشی از فساد در کنوانسیون ،به گروهی کره ازجملره در آن ایرران و آمریکرا حضرور
داشتند ،واگذار شد (پاکجو و آقا محمدی.)40 :1390،

 .2مبانی حقوقی استرداد اموال تاراجشده
سلب مالکیت و استرداد اموال باید بر اسا

توجیهات موجه و مبانی قانونی متقن صورت پذیرد.

روشنبودن و بررسی جوانب مختلف مبانی سلب مالکیت و استرداد نقش مهمی در اجرای موفق
قواعد حقوق بینالملل استرداد اموال بررعهرده دارد .مبرانی حقروقی اسرترداد امروال بره جنبره
هنجاری حقوق بینالملل استرداد اموال میپردازد.
در کنوانسیون مبارزه با فساد چنانچه خواهیم دید ،کسب دارایی و ثروت فروقالعراده ،امرری
خسف قاعده قلمداد شده که رهور بر منشأ فاسد آن دارد .بنابراین ،اشخاصی کره تسرلط برر آن
اموال دارند یا آن داراییها به نام آنها است باید برای مالکیت خود دلیل اقامه کنند .این رویکررد
میتواند با مبانی مشابه حقوق داخلی در جواز ضبط و مصادره امروال و دارایریهرا شرامل منرع
تحصیل مال از طریق نامشروع و منع تحصریل مرال از طریرق خرسف قرانون توجیره شرود ،امرا
چنانچه ذکر آن رفت «استرداد اموال تراراجشرده» اصرطس حقروقی ،خاصری اسرت کره برا در
نظرداشتن مبانی نظری نارر بر طر این مفهروم و ضررورت هرای اجتمراعی ،مبرانی دیگرری را
میتوان برای استرداد اموال تاراج شده در نظام معاصر حقوق بین الملل ،بهشر زیر مرورد توجره
قرار داد.
 .1-2حمایت از مالکیت
فارغ از آنکه مالکیت دولتی ،عمومی یا خصوصی باشد ،از حقوق اولیه و بنیادین شناختهشرده و
در نظام های حقوقی مورد تضمین و احترام قرار گرفته است ،تجاوز و تعدی نسبت به مالکیت با
ضمانت اجراهای شدید کیفری مواجه میشود .البته بسته به ماهیت دولتی ،عمومی یا خصوصی
مال ،نظام ضمانت اجرا متفاوت بوده و عناوین متفاوت مجرمانه ای نسبت به تعردیات نسربت بره
اموال تعریف می شود .مبانی نارر بر ضرورت استرداد اموال ناشی از تلقیشدن مالکیت دولتری و
عمومی بهعنوان ی

حق عمومی و لزوم پاسداری از بیتالمال ،خزانه و دارایریهرای شرهروندان

است که دولت یا نهادهای عمومی به نمایندگی از مردم اداره آنها را بر عهده دارنرد .از آنجراکره
نسبتی مستقیم بین شاخصهای رفاه در ی

جامعه و میزان اموال و داراییهای آن وجرود دارد،

تعدی و تجاوز نسبت به اموال به تهدید رفاه میانجامد .ازجمله هنگامیکه اموال و دارایریهرای
عمومی در ی

کشور در معرض تاراج قرار گیرند ،رفاه و سطح زندگی در آن جامعه تنزل یافتره

و گسترش فقر محتمل خواهد بود .به همین خاطر تاراج امروال را مریتروان از مصرادیق تهدیرد
حقوق شناساییشده در ماده  25اعسمیه جهانی حقوق بشر (حقروق رفراهی) دانسرت؛ چررا کره
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تاراج اموال بهطور مشخص ،توانایی دولتها را در اجرای تعهردات منردرج در مراده  25اعسمیره
یادشده تحلیل برده و کاهش میدهد.
همچنین بند  2ماده  1میثاق بینالمللی حقوق اقتصرادی -اجتمراعی و فرهنگری «منرابع و
ثروتهای طبیعی» ملتها را مورد حمایت قرار داده و محرومکردن ملتها از «وسایل معاش» را
منع کرده است .تاراج اموال موجب محرومیت یا تحدید اعضا ی

جامعه از وسایل معاش است و

از این جهت نیز متضمن نقض تعهد و حمایت مندرج در ماده یاد شده است.
 .2-2ترمیم عدالت
تاراج اموال و دارایی های عمرومی ،جرمری اسرت کره وقروع آن ارتبراطی مسرتقیم برا موقعیرت
تاراجکننده در دولت و دسترسی وی به منابع عمومی دارد .این پدیده عمدتاً توسرط کرارگزاران
فاسد دولت به وقوع میپیوندند .تأثیر مخرب چنین جرائمری برر محررومکرردن یر

جامعره از

داراییهایش از ی سو و بهرهمندساختن و کامجویی تاراجگران از سویی دیگر ،از منظرر عردالت
ی

فاجعه است .استرداد اموال ،اقدامی برای ترمیم عدالت مخدوش شده است چرا که با اعمرال

مجازات نسبت به رفتارهای متقلبانه و فاسد ،عدالت را به حروزههرای داخلری و برینالمللری براز
میگرداند (بهرهمند بگنظر.)262 :1387 ،
در نظام حقوق بینالملل ،محاکمه کارگزاران دولت ،خاصه رؤسای دولرتهرا از چرالشهرای
جدی در اجرای عدالت است .در نظام داخلی کشورها ،بهخصرو

نظرامهرای اسرتبدادی ،عردم

حکومت قانون ،فساد فراگیر و عدم پاکدستی عمومی کارگزاران دولت ازجمله قوه قضائیه سربب
میشود که حتی در صورت برکناری روسای فاسد دولت ،اراده ای جدی برای محاکمه و تعقیرب
آنان وجود نداشته باشد .در نظام حقوق بینالملل نیز با توجه بره اصرول منشرور ملرل متحرد از
جمله بند  7ماده ،1محاکمه دولتمردان فاسد کشورها توسرط محراکم کشرور دیگرر یرا محراکم
بین المللی همواره با موانع جدی همراه بوده است .بره عبرارت دیگرر ،اعمرال صرسحیت جهرانی
توسط محاکم ی

کشور برای تعقیب مقامات کشور دیگر ،بدون مصوبات سرازمان ملرل و سرایر

نهادهای ذیصس بینالمللی ،خسف اصول حقوق بینالملل اعرسم شرده اسرت (رأی  14فوریره
 2002دیوان بینالمللی دادگستری) (زاپاال.)300 :1385 ،
نکتهای که دعاوی استرداد اموال را از این منظر ممتاز میکند آن است که این دعاوی فرارغ
از آن که متضمن تعقیب و محاکمه کارگزاران فاسد دولت باشد ،مشخصراً متوجره دارایریهرای
نامشروع است .به تعبیری مقررات نارر بر دعاوی استرداد داراییهای تاراج شده ،ایرن دعراوی را
لزوماً به منزله تعقیب و محاکمه کارگزاران دولت نمیداند ،اما نتیجه آن کره احتمراالً حکرم بره
بازگشت داراییها است ،میتواند تا حدودی صدمات و زیانهای وارده بر جامعه را جبرران کنرد.
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میشود ،چراکره «عردالت

ترمیمی نیز در جستوجوی آن است تا آنچه را نقض شده بهبرود بخشرد .بره تعبیرری عردالت
ترمیمی در جستجوی ایجاد احسا

پاسخگویی کامل و مستقیم است .پاسخگویی در آن لزومراً

بهمعنی اعمال مجازات بر متجاوز نیست ،بلکه میتواند شامل جبران صدمات و زیران هرای وارده
بر بزهدیده (در موضوع تاراج اموال کل شهروندان ی

کشور) در جامعه محلی و اجتماع باشرد»

(غسمی.)39 :1383 ،
 .3-2پیشگیری از فساد و جرم
ارتباط زنجیرههای فساد و جرم به یکردیگر سربب مریشرود کره هرگونره اقردامی کره یکری از
حلقههای زنجیره فساد را هدف قرار دهد ،کلیت فسراد را مخردوش سرازد .از ایرنرو اسرت کره
برنامههای حکمرانی خوب ،8مبارزه با فساد را در هر سرطحی گرامی مرؤثر در تحقرق حاکمیرت
قانون قلمداد میکنند (میدری و خیرخواهان.)258 :1383 ،
حال اگر اقدامات مبارزه با فساد ،سرطح کرسن آن؛ یعنری فسراد کرارگزاران دولرت و تراراج
داراییها را هدف قرار دهد و بتواند داراییهای تراراجشرده را مسرترد سرازد ،انگیرزه افرراد را در
مداخله در اقدامات فاسد از بین میبرد .همچنین با محرومکرردن شربکههرای جررم از منرابع و
امکانات ناشی از سوءرفتارشان ،نقش خنثیکننده نسبت به سایر جرائم ایفا میکنرد (بهررهمنرد
بگنظر .)262 :1387 ،بنا به تعبیر مندرج در مقدمه کنوانسیون مبرارزه برا فسراد «جلروگیری،
کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بینالمللی داراییهایی که به صرورت غیرقرانونی برهدسرت
آمده است و تحکیم همکاریهای بینالمللی در جهت بازگرداندن داراییها» ارتباطی مستقیم با
پیشگیری و ریشهکنی فساد مییابد.
 .4-2تضمین امنیت
تاراج اموال توسط کارگزاران دولت و مقامات عمومی در ی

کشور مسئله ای است که مریتوانرد

پیامدهای امنیتی در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصرادی ،حقروقی و سیاسری و در سرطو ملری،
منطقه ای و بین المللی داشته باشد .تاراج اموال عمومی ،این پیام را به شرهروندان مریدهرد کره
دولت کارکردهای اصلی خود در حفارت از اموال و دارایریهرای عمرومی را از دسرت داده و بره
ابزاری برای سوءاستفاده و رانتجویی از دارایی ها و اموال ملی و سرمایه های شرهروندان تبردیل
شده است .این تصور از دولت به نوبه خود تصویر ذهنی از وجود امنیرت اقتصرادی را مخردوش

8. Good Governance
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کرده ،سرمایهگذاران نسبت به سرمایهگذاری و تضمین حفر سررمایه و سرود حاصرل از آن در
کشور مردد میشوند (.)Mwenda, 2011: 27
افزون بر ابعاد داخلی ،تاراج اموال فراتر از سرطح ملری در سرطو منطقره ای و برین المللری
امنیت نیز تأثیرگذار است .وقوع و شیوع پدیده تاراج امروال در یر

کشرور ،نمرودی از نراتوانی

دولت در انجام ورایف و تعهداتش و حرکت به سوی ناپایداری 9اسرت .تصرور سرلب امنیرت در
کنار وجود نارضایتیها و ناکارآمدی سبب میشود که بحرانهای اقتصرادی ،سیاسری ،اجتمراعی
نظیر شورش ها ،رهور گروه های تبهکار فزونری گیررد .اینهرا خرود عراملی در رشرد تصراعدی و
فزاینده پدیده ناامنی میشوند .در چنین وضعیتی اگر توانایی های دولت در مهار ایرن بحرران هرا
کاستی گرفته باشد ،ناامنی دیگر محدود به مرزهای داخلی و ملی محدود نخواهد ماند ،بلکه بره
تدریج داخل قلمرو کشورهای همسایه ،حدود منطقه ای و حتی بینالمللی سررایت مریکنرد .در
موضوع تاراج اموال از آنجا که اموال غارت شده از ی

کشور ،در کشوری دیگر اختفا مریشروند،

کشور مقصد نیز خواه ناخواه درگیر تهدیدات و تبعات امنیتی مشخصی خواهرد شرد .از ایرنرو،
استرداد اموال تاراجشده ،هم اقدامی جهت بازگشت امنیت به کشور قربانی و هم تضمین ترداوم
امنیت در سایر کشورها ازجمله کشور میزبان است.
با درنظرگرفتن رویکرد امنیتمحور ،اموال تاراجشده میتواند در چرخه بریثبراتی کشرورها،
گسترش تروریسم و جنگافروزی مورد استفاده قرار گیرد .در این خصرو  ،توجره بره اسرناد و
کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم ازجمله کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسرم
( )1999و توصیههای گروه اقدام مالی 10قابل توجه است .خاصه آن که در این اسناد نیز ضربط
و توقیف ،پیشگیری از هر گونه معامله و انتقال یا واگذاری اموال با منشأ غیرقرانونی و مشرکوک
تجویز یا توصیه شده است (طیبیفرد273 :1384 ،؛ .)89 :1389

 .3کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد؛ همکااری حقاوقی متقابال و
تجارب استرداد اموال
 .1-3جایگاه و راهبرد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد و تاراج اموال
پیشینه اقدامات بینالمللی در مبارزه با فساد به دهه  1970میسدی بازمیگردد )1(.برا توجره بره
خصیصه فراملی جرائم سازمانیافته و تأثیر آنها بر کشورها ،دولت های عضو سرازمان ملرل ،ایرن
موضوع و جنبه های گوناگون آن در کنگره های پنجساله پیشرگیری از جررم و اصرس مجرمران
سازمان ملل مورد بحث قرار دادند .متعاقب کنگرههای مزبور که اولرین آنهرا در سرال  1975در
9. Fragility
)10. Financial Action Task Force (FATF
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وین برگزار گردید ،در سال 1980ششمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم
تحررتعنرروان «جرررم و سوءاسررتفاده از قرردرت» برگررزار شررد و برررای نخسررتینبررار بحررث جرررم
سازمانیافته ،ارتشا و فساد مالی مطر میشود .برا برگرزاری کنفررانس جهرانی در مرورد جررم
فراملی سازمانیافته در سال  1994در ناپل ایتالیا ،اقدام جهانی علیه جرم سازمانیافتره فراملری
مورد تأکید قرار میگرفت .بر این اسا  ،کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سرازمان
ملل درخواست بررسی نمونه معاهداتی را کرد که تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملرل
متحد در مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملری در  15نروامبر  2000و متعاقرب آن کنوانسریون
علیه جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را میتوان اشاره کرد (باقرزاده.)15 :1383 ،
کنوانسیون پالرمو ،زمینه هنجاری استرداد داراییهای تاراجشده را با تعهد دولتها به مقابله
با جرم پولشویی  ،تطهیر درآمدهای نامشروع و عواید حاصل از جرم و نیز تسرریع در اسرترداد و
روزآمدکردن مهارتها در مقابله با جرائم مورد توجه قرار میدهد .اما نقطه عطف ،جرامعتررین و
مهمترین منبع هنجاری در زمینه مبارزه با فساد و مشخصاً بحث تاراج اموال و اسرترداد آنهرا در
حقوق بینالملل ،کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد مصوب  31اکتبرر  2003در مریردا
(مکزی ) است .کنوانسیون به موجب قطعنامه شرماره  58/4مرور  31اکتبرر  2003از جانرب
مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ و در سال  2005الزماالجرا شد و تا مار

سال  ،2012تعداد

اعضای این سرند بره  160کشرور رسرید .ایرن سرند در سرال  2003توسرط دولرت جمهروری
اسسمیایران امضا شرد و در سرال  2009بره تصرویب مجلرس شرورای اسرسمی رسرید )2(.ایرن
کنوانسیون بر زمینهای از همکاریها و نگرانیهای بینالمللی در زمینه فساد که ترا پریش از آن
برگزار یا ارهار شده بود ،استوار شد که مبین اراده جهانی برای مبارزه با فساد است .کنوانسیون
با تصویب  140کشور توانسته است منافع دو گروه از جامعره جهرانی را در سرند واحردی بیران
کند .از ی طرف ،گروه  77و چین که به دلیل فساد دولتمردان خود و تراراج و سروءاسرتفاده از
ثروت و داراییهای عمومی ،دچار تنگنا شده و در مسیر توسعه آنها سرنگس هرای جردی پدیرد
آمده بود .از سوی دیگر ،دولتهای توسعهیافته که با انتفراع از ثرروتهرای برادآورده و نامشرروع
ناشی از فساد به رونق بازارهای خود میاندیشیدند (پاکجو و آقامحمدی.)21 :1390،
کنوانسیون رویکردی فراملی دارد که به موجب آن باید دولتها موضوعات مرتبط با فساد را
جرم انگاری کرده و مشی واحدی را طبق این معاهده اتخاذ کنند .کنوانسیون برر اهردافی ماننرد
ارتقا و تحکیم اقدامات برای پیشگیری و مبرارزه برا فسراد ،ترغیرب پراکدسرتی و امانرتداری،
پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی استوار شده اسرت .همچنرین در ایرن
کنوانسیون فساد بهعنوان تهدید علیه ثبات و امنیت جوامع (داخلی و بینالمللی) ،توسعه پایدار،
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ارزشهای اخسقی ،عدالت و حاکمیت قانون توجه شده است (شراطرپور اصرفهانی.)86 :1388 ،
بهطور کلی هدف اصلی کنوانسیون ایجاد ی

ضابطه جهانی در مبارزه با فساد است (پاک جرو و

آقامحمدی.)24 :1390،
مهمترین مصادیق فساد که در کنوانسیون جرمانگاری شده است و مرتبط با بحث غیرقانونی
دانستن تاراج اموال و داراییها است را میتوان بهشر زیر مورد توجه قررار داد :حیرف و میرل،
اختس

و استفاده غیرمجاز از اموال عمرومی توسرط کرارگزاران و مقامرات دولتری (مراده )17؛

سوءاستفاده از ورایف (ماده)19؛ داراشدن نابهجا یا ثروتانردوزی نامشرروع (مراده  )20و اختفرا
(ماده .)24نکته کلیدی آن است که کنوانسیون در این مواد به جررمانگراری اقرداماتی پرداختره
است که مصداق نقض امانتداری مقامات عمومی و دولتی یا تسهیلکننده ،شروع فرایند تاراج و
استمراردهنده خیانت در امانت محسوب میشوند .دیگر اینکه مصادیق جرمری کره کنوانسریون
پیشبینی می کند فراتر از ی
عضو بهمنظور انعکا

توصیه ،با توجه به ماهیت کنوانسیون متضمن الزام به دولتهرای

در نظام حقوق کیفری داخلی هم هست .این امر تثبیتکننده رویه واحرد

بینالمللی در مبارزه با فساد بهشمار میرود.
 .2-3استرداد اموال و همکاری حقوقی متقابل
کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل نخستین سند الزامآور ضد فساد در سطح جهانی است که ی
چارچوب جامع ضد فساد ارائه میدهد .در این سند بهنحو ویژهای به مسرئله بهشرتهرای امرن
برای عواید ناشی از فساد پرداخته میشود .کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل ،اسرترداد امروال را
به عنوان یکی از اصول اساسی کنوانسیون معرفی میکند و دولتهای عضو را متعهد میکند که
« ...باالترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصو

برای یکدیگر ارائه نمایند» (مراده.)51

استرداد اموال امری فرامرزی است ،بنابراین تعجببرانگیز نیسرت کره کنوانسریون ایرنگونره در
بخش استرداد اموال بر مشارکت و همکاری حقوقی متقابل تأکید میکند .طبق کنوانسیون ،نوع
همکاری دولت در پروندههای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت هستند.
در پروندههای حقوقی بر اسا

ماده  53کنوانسیون ،دولتهای عضو باید اقداماتی را اتخراذ

نمایند تا کشورهای دیگر این امکان را داشته باشند نزد دادگراههرای آنهرا بررای امروالی کره در
کنوانسیون ذکرشده ،دعوای اثبات مالکیت را مطر کنند .خوانده این دعوا کسانی هسرتند کره
مرتکب جرائم شدهاند .در دعاوی حقوقی استرداد اموال دولتها میتوانند برای حضور در دادگاه
وکیل معرفی نمایند و مانند ی

شخص خصوصی دعوای استرداد اموال را مطر و دنبال کننرد.

برای طر دعوای حقوقی محکومیت کیفری الزم نیست (.)World Bank, 2010
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در پرونده کیفری طبرق مراده ( 46)1کنوانسریون از کشرورهرای عضرو خواسرته اسرت کره
«گستردهترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصو

تحقیقات ،پیگررد و دادرسریهرای

قضایی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون در مورد یکدیگر» اعمال کننرد .مراده  54و 55
کشورهای عضو را ملزم کردهاند که اقدامات الزم برای ارائه معاضدت قضایی در مورد اموالی کره
بهنحوی با ارتکاب یکی از تخلفات مذکور در کنوانسیون ارتباط دارند ،اتخاذ کنند.
نکته آنکه حتی باوجود پیشبینی استرداد مجرمان در کنوانسیون ،معاضدت مرذکور در آن
اگرچه نارر بر استرداد اموال هست ،لزوماً متضمن استرداد مجرمان نخواهد بود .خاصه آنکه در
بعضی از کشورها ،برای جرائم مالی بزرگ مجازاتهایی نظیر اعدام پیشبینری شرده اسرت و در
صورت استرداد ،مجرمان ممکن است مستلزم اعمال چنین مجازاتهایی شروند .بررای مثرال در
پرونده محمودرضا خاوری ،با توجه به سابقه اعمال مجازات اعدام در خصو

مجرمان اقتصادی

در ایران و با توجه به رویه دیوان عالی کانادا (رأی دیوان عالی کانرادا در دعروی ایراالت متحرده

امریکا علیه برنز ،)2001 ،استرداد وی ،احتماالً رد میشود )3(.به همین صرورت در پرونرده علری
عیاشی (کسهبردار میلیاردی) ،نیز اگرچه استرداد او توسط یونان با ادعای مجرم سیاسریبرودن
وی و احتمال اعدام از این جهت منتفی اعسم شده است ،اما به فرض اثبرات ماهیرت اقتصرادی
جرم به دلیل پیشگفته و بر اسا

مقررات اتحادیه اروپا استرداد وی بعیرد بره نظرر مریرسرد.

بنابراین تمرکز بر طر دعاوی استرداد اموال و جلب معاضدت و همکاری دولرتهرای دیگرر در
این مسیر ،بهجای طر دعاوی استرداد مجرمان ضروری است .خاصه ایرنکره برر اسرا
کنوانسیون ،جریانیافتن دعوی استرداد اموال میتواند بر اسرا

مفراد

احکرام صرادره از دادگراههرای

خارجی و از جمله کشور قربانی صورت پذیرد.
در مورد مصادره اموال در پروندههای کیفری ماده ( )1( 54الف) کنوانسیون کشورهای عضو
را ملزم کرده است تا سازوکار و اقدامات مؤثری را برای همکاری متقابل حقروقی در حروزههرای
مربوط به شناسایی ،مسدودکردن ،مصادره منافع ناشی از جررم ،اتخراذ کننرد .ایرن امرر شرامل
شیوههایی برای به رسمیتشناختن و اجراکردن احکام مصادره ،صادرشده از سوی دادگراههرای
خارجی نیز میشود« .نظامی که کنوانسیون در این ماده ترسیم مریکنرد ،متضرمن ایرن مروارد
است :اجرای احکام دولتها در قبال یکدیگر و به شکل متقابل؛ اگر برای دارایی در کشور دیگرر
حکم ضبط جهت بررسی امکان مصادره صادر شده است ،امکان اجراییشدن آن حکم را فرراهم
نماید؛ اگر دادگاه محل دالیل را برای مسدودسازی یا مصرادره دارایری کرافی مریدانرد ،بنرا بره
درخواست ،حکم مسدودسازی و مصادره را صادر نماید؛ امکان صدور احکام مصرادره برر مبنرای
دعاوی کیفری باقی میماند« (پاکجو و آقامحمدی.)88 :1390،
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ماده  55به آنچه که کشور خواهان معاضدت باید انجرام دهرد ،مریپرردازد .در واقرع کشرور
قربانی فساد باید برای درخواست معاضدت فرایندی خا
آورد .دولتهای عضو تنها پس از دریافت ی

را طی کند و مقتضیات الزم را فراهم

درخواست معتبر یا حکم دادگراه از سروی کشرور

دیگر مبنی بر مصادره اموال ،ملزم به همکاری قضایی و انجام اقدامات الزم برای اجرای مصرادره
اموال هستند .این درخواست باید در بردارنرده جزئیراتی ماننرد توصریف دارایری ،مکران ،ارزش
تخمینی و صورتی از حقایقی که کشور درخواست کنند به آنها اتکرا کررده اسرت ،باشرد (بنرد3
ماده .)53
طبق ماده  )2(55بعد از اینکه درخواست یا دستور معتبر صادر شد ،دولتهرای عضرو بایرد
«اقداماتی را اتخاذ کنند تا عواید ناشی از جرم ،اموال ،تجهیزات یا سایر وسایل موضروع بنرد ()1
ماده ( )31این کنوانسیون برای مصادره نهایی شناسرایی ،رهگیرری ،مسردود یرا ضربط شرود».
همانطور که قبسً ذکر شد و در گزارش بان

جهانی نیز آمده است ،کنوانسیون هیچ مادهای در

مورد معاضدت قضایی بین کشورهای عضو در پروندههای حقوقی ندارد و رویهای در مورد اینکه
دولتها اسناد و دالیل جمعآوریشده را با یکدیگر بره اشرتراک گذارنرد ،وجرود نداشرته اسرت
).(World Bank, 2010
 .3-3رویههای عملی معاضدت قضایی در استرداد اموال
از اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد آن است که فرایند استرداد اموال بررای کشرورهای درحرال
توسعه قربانی فساد تسهیل شود ،اما همچنان اعمال چارچوبهای الزم برای همکراری حقروقی
متقابل و همکاری برای بعضی از کشورها  ،خاصره کشرورهایی برا دولرت ناپایردار مشرکل اسرت.
همکاری و مشارکت حقوقی در وهله نخست نیازمند آن است که کشورها انگیرزهای قروی بررای
همکاری داشته باشند؛ هم آنهرایی کره خواهران هسرتند و هرم آنهرایی کره در جایگراه مرجرع
رسیدگی قرار گرفتهاند ) .(World Bank, 2010آنگونه که کنوانسیون ضدفسراد سرازمان ملرل
بیان داشته است ،در همکاری حقوقی متقابل و همینطور در طر دعوای حقوقی مستقیم ،این
کشور قربانی است که باید گام نخست را از طریق فرستادن یر

درخواسرت معتبرر و یرا اقامره

دعوای حقوقی نزد دادگاه در کشوری دیگر بردارد .استرداد اموال نهفقط برای آغازشدن نیازمنرد
ارادهای قوی است ،بلکه این خواست باید مستمر بوده و تداوم داشته باشد ،زیرا فرآیند اسرترداد
اموال بسیار زمانبر و طوالنی است .برای مثال ،در سال  1986در پرونده هائیتی به دنبال اتهرام
فساد ،حسابهای رهبر هائیتی در سوئیس مسدود شد ،امرا سررانجام بعرد از  25سرال جریران
مربوط به انتقال اموال مسردودشرده دیکتراتور سرابق هرائیتی بره دولرت آغراز گردیرد

(Asset

) .Recovery Knowledge Centre, 2010حمایت دولت قربانی در طول این فرایند طوالنی برای
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موفقیت جریان استرداد اموال از اهمیت اساسی برخروردار اسرت .تراراج امروال معمروالً مسزمره
عمیق با فساد دولتمردان دارد .متأسفانه در سطح ملی وجود دولتمردان فاسرد از سروی بخرش
وسرریعی از مررردم بررهعنرروان عررامسنی برررای تررأمین منررافع شخصرری ،گروهرری یررا محلرری دیررده
میشوند ) .(Orre and Mathisen, 2008بنابراین ،جای تعجب نیست اگر در بعضری از کشرورها
رهبران و سیاست مداران فاسد برای پیگیری و بازگرداندن اموال تاراج رفته معموالً فاقد هرگونره
خواست سیاسی و انگیزه هستند.
عسوهبر این ،برای استرداد اموال بهتاراجرفته ،کشرورهرای قربرانی بره متخصصرانی (حقروق
کیفری اقتصادی) نیاز دارند که موفقیت پروندههای آنها را تضمین کنند .تربیت نیروهای مجرب
و آشنا با مقتضیات و الزامات کار در مراکز مهم مالی ،بر عهده دولت اسرت .بردون ایرن الزامرات
اولیه تسشهای کشورهای قربانی برای استرداد امروال ،بیهررروده خواهرد برود .نبرود آگرراهی و
دانش حقوقی -مرالی و در نتیجه ناتوانی در جمرعآوری و ارائه مستندات قررانونی مریتررواند از
عروامل عمده شکست در دعراوی استررداد امروال قلمداد شود ).(Greenberg et all, 2009
معموالً قدرت مرکزی در کشورهای درگیر فساد ساختاری ،مجهز به منابع مالی و انسانی برا
مشخصات ذکرشده در باال نمیباشند و این امر نیز مانع دیگری است که بر سر راه اجرای فرایند
استرداد اموال به طور کلی و همکاری حقوقی متقابل بهطور خا

قرار دارد .نمونههرایی وجرود

دارند که در آن دولتها با درک این حقیقت که کشورشران بهشرت امرن امروال برهتراراجرفتره
محسوب میشود ،ملزم شدهاند تدابیری در این خصو

اتخراذ کننرد .مثرال شراخص ایرن امرر

پروندههای مربوط به هائیتی و رهبران کشورهای آفریقایی اسرت کره الهرامبخرش آن شرد کره
علیرغم شرایط مربوط به توانمندی و تمایل دولتها در کشورهای قربانی مقامرات و نهرادهرای
عمومی کشورهای میزبان اموال تاراجشده ،امور مربوط به استرداد اموال را بهعنروان آغازکننرده
فرا یند استرداد پیگیری نمایند .در واقع تجارب فرانسه در پرونده مقامات آفریقایی و سوئیس در
پرونده هائیتی در استقرار رویههای مثبت استرداد اموال از اهمیت خاصی برخوردار است.
 .1-3-3رویه فرانسوی

در سال  2007تعدادی از سازمانهای مدنی فرانسوی اسنادی را تنظیم کردند که نشان مریداد
مقامات جمهوری کنگو و گینه استوایی با استفاده از اموال تاراجشده داراییهرایی را در فرانسره
خریداری کردهاند .سازمان شفافیت بینالملل( )11و تعدادی دیگر از سازمانهرای مردنی رهبرران
سه کشور کنگو برازاویس12،گینه استوایی 13و گابن 14را به استفاده از بودجه عمومی برای خریرد
11 Transparency International
12. Congo- Brazzaville
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خانهها و اتومبیلهای لوکس در فرانسه متهم کردند .طبرق اسرناد و اسرتداللهرای ارائرهشرده،
غیرممکن بود که این رهبران و بستگان آنها بتوانند این اموال را از طریق درآمد رسمی مشرروع
خود خریداری کرده باشند) .(Dulin et all, 2007نهادهرای مردنی برا اسرتفاده از ایرن یافترههرا
دادخواست انجام تحقیقات رسمی را علیه سه رئیسجمهور آفریقایی مطر کردند .با این حرال،
دادستان اعسم کرد که توصیفات ارائهشده برای جرم کافی نیست و او نمیتواند در مرورد منشرأ
منابعی که برای کسب مالکیت این داراییهرا مصررف شردهانرد ،تحقیرق کنرد

(Transparency

) .International, 2008به این ترتیب ،نخستین پرونده از سوی دفتر دادسرتان عمرومی رد شرد
).(Transparency International, 2011
در دوم دسامبر سال  ،2008شفافیت بینالملل فرانسه برا همکراری سرایر نهادهرای مردنی
فرانسوی شکایتی را نزد دادگاهی در پاریس مطر کرد .در این پرونرده ،جامعره مردنی فرانسره
بهجای تمرکز بر افراد ،بر اموال تمرکز کرد با این هدف که بتواند آنها را مسترد نماید؛ اما دعوای
«درآمدهای نامشروع» که در دادگاه فرانسوی مسموع دانسرته شرده برود ،برا تجدیردنظرخواهی
دادستان عمومی مواجه شد .در اکتبر  2009تصمیم دادگاه پراریس در مسرموعنبرودن دعروا از
سوی دادگاه تجدیدنظر لغو گردید .حکم دادگاه مبتنی بر این اسرتدالل برود کره سرازمانهرای
مردمنهاد به دلیل ذینفعنبودن ،نمیتوانند علیه رهبران کشورهای خارجی اقامه دعروی نماینرد،
در نتیجه نمیتوانند بهعنوان خواهان علیه رهبران آفریقایی اقامه دعوی کننرد

(Transparency

).International, 2011
سازمان شفافیت بینالملل فرانسه علیه این تصمیم تقاضای استیناف داد و در نوامبر 2010
عالیترین مرجع فرانسه یعنی دیوان عالی 15تصمیم دادگاه تجدیدنظر را رد کرد و حکم داد کره
سازمان شفافیت بینالملل ،بهعنوان ی

سرازمان غیردولتری ،یکری از طررفین دعروای حقروقی

پذیرفته میشود ) .(Transparency International, 2011اهمیت تصرمیم دیروان عرالی فرانسره
تنها در ایجاد ی

رویه حقوقی در فرانسه نیست؛ بلکه این تصمیم در واقع ی

در مبارزه علیه فساد محسوب میشود؛ زیرا ی

پیشررفت برزرگ

سازمان غیردولتی (حتی بدون داشرتن تابعیرت

با کشور قربانی) میتواند در موارد فسادهای کسن با اقامه دعوی پیگیرریهرای حقروقی را آغراز
کند.
باالترین مرجع تجدیدنظر در فرانسه به قضات اجازه داد که در مورد پرونده فساد سره رهبرر
آفریقایی و بستگانشان تحقیق کنند .به این ترتیب ی

قاضی تحقیق برای این امر برگزیده شد.
13. Equatorial Guinea
14. Gabon
15. Cour de Cassation
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این قاضی مسئولیت داشت تعیین نماید در چه شرایطی مالکیت اموال مورد نظر بهدسرت آمرده
است.
 .2-3-3رویه سوئیسی
یکی از پروندههای نمادین فساد و استرداد اموال پرونده هان-کلود دووالیر ،16رئیسجمهور سابق
هائیتی 17است .دووالیر در سال  1971در سن نوزدهسالگی بعد از مرگ پدرش به قدرت رسرید.
بر اسا

گزارش بان

جهانی و سازمان ملل ،دووالیر بهطور متوسرط برهازای هرر سرالی کره در

قدرت بوده است ،تقریباً مبلغی معادل  1/7تا  4/5درصد از کل تولید ناخالصهرایی را بره تراراج
برده است ) .(World Bank, 2007دووالیر زمانی که با شورش و کودتای احتمالی مواجه شد بره
فرانسه گریخت و با تکیه بر اندوختهای که داشت همان سب

زنردگی قبلری خرود را ادامره داد

) .(Willsher, 2011در سال  1986اندکی پس از خروج دووالیر ،دولت جدید هائیتی برهمنظرور
پیگیری پولهایی که دووالیر از بودجه عمومی به تاراج برده و در سروئیس پنهران کررده برود از
دولت سوئ یس درخواست همکاری متقابل حقوقی کرد .در پاسخ بره ایرن درخواسرت ،همکراری
حقوقی متقابل از لحاظ کلی کامسً اجرا گردید؛ حسابهای بانکی مختلفری کره متعلرق خانردان
دووالیر در زوریخ ،18هنو 19و ...بود ،مسدود شدند .این مصادرهها شامل  6/5میلیون دالری که در
ی

حساب مشکوک در یکی از بان های سوئیس سپرده شده برود نیرز مریشرد .ایرن حسراب

متعلق به بنیاد برولی 20بود که در لیختن اشرتاین 21اسرتقرار داشرت و توسرط مرادر دووالیرر از
طریق ی

شرکت پانامایی تأسیس شده بود ).(Asset Recovery Knowledge Centre, 2010

در سال  ،2008دادگاه بخش هنو حکم داد که درخواسرت همکراری متقابرل حقروقی سرال
 1986غیرقابل پذیرش است و آن را پایانیافته اعسم کرد .اسرتدالل دادگراه آن برود کره طبرق
قانون سوئیس ،وضعیت اعمال محدودیت برای  20سرال اجررا مریشرود ،در حرالی کره خرروج
دووالیر و اموال تاراجشده از کشور و افتتا حسابها مربروط بره قبرل از سرال  1986اسرت ،در
نتیجه این دعوی مشمول مرور زمان خواهد بود .با این وجود ،به موجب رأی شورای فدرال22که
در  22آگوست  2007صادر شده بود ،اموال همچنان مسدود باقی ماندند .در سال  2008دولت
هائیتی از تصمیم دادگاه ،تجدیدنظرخواهی کررد و سررانجام در سرال  2009دفترر دادگسرتری
16. Jean-Claude Duvalier
17. Haiti
18. Zurich
19. Geneva
20. Brouilly
21. Liechtenstein
22. Swiss Federal Council
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فدرال23درخواست همکاری حقوقی متقابلی که در سال  1986صادر شده بود را معتبر دانست و
دستور داد که داراییهایی که در حسابهای بان های سوئیس نگهداری مریشروند بره هرائیتی
بازگردانده شوند و بهنحوی شفاف در برنامههای حقوق بشردوستانه و اجتمراعی بره نفرع مرردم
هاییتی هزینه شوند .با این حال ،بنیاد برولی از ایرن تصرمیم تجدیردنظرخواهی کررد .در سرال
 2010دادگاه فدرال حکم داد که داراییها را نمیتوان به هائیتی بازگردانرد ،اسرتدالل ایرن رأی
نیز مبتنی بر وضعیت محدودیت سپریشده و مرور زمران برود

(Asset Recovery Knowledge

).Centre, 2010
در سال  ،2010سوئیس تسش کرد تا برای این مشکل پیچیده راهحلی قانونی بیابد .به ایرن
ترتیب ،قانونی جدید که بر استرداد اموال بره کشرورهای دارای دولرت ناپایردار متمرکرز برود را
تصویب کرد .در اکتبر سال  ،2010پارلمان سوئیس «قانون اعاده داراییهای غیرقانونی» 24را بره
تصررویب رسرراند .ایررن قررانون در اول فوریرره  2011الزماالجرررا شرد .ایررن قررانون کرره برره قررانون
دووالیر25معروف است بهطور خا

به آن دسته از اموال تاراجشده موجود در سوئیس میپردازد

که به دلیرل کوتراهی دولرت قربرانی فسراد ،امکران استردادشران از طریرق روشهرای معمرول
همکاریهای حقوقی متقابل وجود ندارد .ممکن است کشور قربرانی نتوانرد یرا نخواهرد از روش
همکاری حقوقی متقابل استفاده کند ،اما بر اسا

نظر شورای فدرال مسدودکردن امروال بررای

تأمین منافع سوئیس الزم باشد .در این مواقع ،شورای فدرال دستور مسدودکردن اموال را صادر
میکند ،همانطور که قانون اساسی سروئیس ایرن اجرازه را داده اسرت (مراده  14قرانون اعراده
داراییهای غیرقانونی).
ماده  1قانون دووالیر بیان میدارد« :برای مسدودکردن ،مصادره و اعاده اموال افرادی که بره
لحاظ مقام سیاسی در مظان اتهام هستند و نزدیکان آنها ،زمانی کره درخواسرت همکراریهرای
متقابل به دلیل کوتاهی ساختار دولت در کشور درخواسرتکننرده ،قابلیرت پیگیرری را نداشرته
باشد ،این قانون حاکم است .»...بنابراین برار اثبرات در «قرانون اعراده دارایریهرای غیرقرانونی»
جابهجا میشود .دولت سوئیس تنها باید ثابت کند که نخست ،مقدار اموال به نحرو چشرمگیری
بیشتر از میزانی است که :ی

مقام عمومی بتواند بهدست بیاورد .دوم ،کشوری که خاستگاه این

اموال است به فساد شهرت دارد .فرض غیرمشروع بودن منشأ در این موارد اعمال میشرود .برار
اثبات بر دوش مقامات مظنون به فساد است که ثابت کنند منشأ اموال مورد ادعا قرانونی اسرت.
بهعبارتدیگر ،اصرل برر نامشرروعبرودن منشرأ امروال اسرت و کسری کره خرسف آن را؛ یعنری
)23. Federal Office of Justice (FOJ
)24. Restitution of Illicit Assets Act (RIAA
25. Lex Duvalier
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مشروعبودن منشأ را ادعا میکنرد ،بایرد اقامره دلیرل کنرد (مراده 14قرانون اعراده دارایریهرای
غیرقانونی) .این قانون فراتر از تجویز کنوانسیون مبارزه با فساد در خصو

الزام به همکراری در

صورت درخواست کشور قربانی ،در موارد مشکوک به فساد به دولت سوئیس اجازه میدهد خود
رأساً نسبت به انجام اقدامات تأمینی مناسب و تحقیق اقدام کند.
باوجود فرایند کند و دشوار پرونده دووالیر ،این پرونده برای حقوق بینالملل مبارزه با فسراد
تبدیل به ی
بهخصو

نقطه عطف شد .این پرونده باعث شرد برهنحرو جردی بره مسرئله فسراد کرسن و
وضعیت کشورهای دارای دولت ناپایدار در حوزه استرداد اموال ،توجه شود .از جملره

نتایج حاصله آن است که در سال  2007بان

جهانی و سازمان ملل« ،نهاد اقدام برای اسرترداد

اموال به تاراجرفته»26را تأسیس کردند .این نهاد ،تأسیس شد تا به کشورهای در حال توسعه در
امر رهگیری و استرداد اموالی که در نتیجه فسادهای کسن به تراراج رفترهانرد ،کمر

کنرد .در

واقع ،هدف وجودی «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» اجرای مؤثر بخرش اسرترداد
اموال کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد و سایر موازین برینالمللری اسرت کره بره دنبرال
شناسرایی ،بازداشرتن و اسرترداد منرافع ناشری از فسراد هسرتند

(World Bank Group and

).UNODC, 2011

فرجام
اموال بهتاراجرفته از طریق فساد باعث کاهش بخش عظیمی از منرابع عمرومی و بودجره دولرت
می شوند .این امر اثرات جدی بر پاسخگویی دولت نسبت به شهروندان دارد .فساد و تاراج امروال
ناشی از آن منابع الزم برای توسعه کشورها را ناپدید میکند .اموال تاراجشده اغلب در بان ها و
مراکز مالی کشورهای توسعهیافته پنهان میشوند .کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد ،تنها
سند الزامآور حقوقی بینالمللی است که بهطور خا

به بهشتهای امن فساد توجه کرده است.

این کنوانسیون بر مسئله مشارکت و همکاری متقابل حقوقی در بخرش اسرترداد امروال تأکیرد
مینماید .همچنین کنوانسیون راهکارهایی را دربردارد که میتواند فرایند استرداد اموال را برای
کشورهای در حال توسعه تسهیل کند.
با این حال ،اجرای چارچوبهای الزم برای همکاری حقوقی متقابل و مشارکت بررای همره
کشورها آسان نیست .مشارکت و همکاری حقوقی در وهله نخست نیازمند آن است که کشورها؛
هم کشور خواهان و هم کشور درخواستشونده ،تمایل زیادی به همکاری داشرته باشرند .دیگرر
اینکه ،اقدامات مربوط به استرداد اموال یکی از پیچیدهترین طر های حقوقی است و بره سرطح

)26. Stolen Asset Recovery Initiative (STAR
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باالیی از اراده سیاسی و مهارتهای حقوقی و حرفهای نیازمند است .فقدان خواسرت سیاسری و
مهارت موانع جدی بر سر راه استرداد اموال به کشورهای قربانی است.
همانگونه که مطر شد در فرانسه سازمانهای غیردولتری مریتواننرد بره نیابرت از کشرور
قربانی ،دعوای استرداد اموال تاراجشده را نزد دادگراه اقامره کننرد .در سروئیس قرانون دووالیرر
بهطور ویژه اختصا

دارد به دارایی تاراجشده موجود در سوئیس که بره دلیرل کوتراهی دولرت

قربانی فساد ،امکان استرداد آنها از طریق کانالهرای معمرولی همکراریهرای مشرترک حقروقی
امکانپذیر نیست .کاربست رویههای این دو کشور توسط سرایر اعضرای کنوانسریون ضردفسراد
سازمان ملل متحد که بان ها و سیستم مالی آنها برای مخفیکرردن امروال تراراجشرده برهکرار
میروند ،میتوانند اقدامی اساسی در مبارزه با فساد در سرطح جهرانی باشرد .البتره پریشبینری
راهکارهای الزم برای مرحله بعد از اعاده اموال که مانع از ناپدیدشدن مجدد این اموال از طریرق
فساد شود ،امر دیگری است که مباحث خا
افزون بر اینها ،با درنظرداشتن وضعیت خا

خود را میطلبد.
ایران؛ هم از جهت اینکه خرود قربرانی تراراج

امروال و داراییها بروده و هست و هرم از این جهت کره در همسرایگی کشررورهایی برا درجرره
فساد باال( )4قرار دارد ،جلب توجه به موارد زیر میتواند راهگشا باشد :ضرورت اصس نظام برانکی
بر اسا

رویکردهای شفافیت و ضدفساد با درنظرگرفتن صرسحیتهرایی ماننرد توقیرف موقرت

حسابهای مشکوک ،برهمنظرور جلروگیری از تراراج امروال و دارایریهرای داخلری و همچنرین
جلوگیری از انتقال داراییهای نامشروع از کشورهای دیگر؛ اصرس و تردوین قروانین و مقرررات
پیشگیرانه نارر بر فساد مالی-اداری مقامرات و کرارگزاران ،خاصره جررمانگراری ثرروتانردوزی
نامشروع؛ بهینهسازی کارکردی و اصس نهادهای مسرئول در مبرارزه برا فسراد ازجملره دیروان
محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور؛ ایجاد پلیس تخصصی مبارزه با جررائم اقتصرادی،
بانکی و مالی با صسحیتهرای علمری و تخصصری الزم ازجملره آشرنایی برا علروم حسرابداری،
بانکداری و مهارتهای الزم در تحصیل و کشف دالیل در جرائم مالی؛ اقدام در جلرب مشرارکت
منطقهای و بینالملل ی در خصو

مبارزه با فساد در منطقه جغرافیایی فست ایران و در صرورت

لزوم انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه با همسایگان در خصو

معاضدت و مشارکت در

مبارزه با تاراج و استرداد داراییها؛ اقدام نسربت بره رسریدگی قضرایی داخلری و صردور احکرام
مقتضی طبق ماده ( )1( 54الف)کنوانسیون مبارزه با فساد برای شروع فرایند اسرترداد امروال و
سپس طر دعاوی استرداد داراییها ،بر اسرا

مفراد کنوانسریون مبرارزه برا فسراد نسربت بره

داراییهای تاراجشده ایران با اولویت موارد اخیر تاراج اموال؛ جمعآوری مدارک و مستندات الزم
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برای شناسایی داراییها و طر دعوی استرداد نسبت به داراییهای تاراجشده توسرط خانردان و
دولتمردان رهیم پهلوی (با درنظرداشتن مرور زمان).
پینوشتها:
( )1مهمترین اسنادی که در راستای مبارزه با فساد در سطحی جهانی و منطقهای منعقد شدهاند عبارتند از:
• Organization of American States Inter-American Convention against Corruption (OAS
Convention), entered into force in 1997.
• OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials, entered into force in
1999.
• Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption, entered into force in 2002,
and the Civil Law Convention on Corruption, entered into force in 2003.
• Convention of the European Union on the Fight Against Corruption, involving officials of
the European Communities or officials of member states, various protocols adopted in
)1995, 1997, 1998, and 2003 (focused more narrowly on EU interests
• African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted in
Mozambique in 2003.
• UN Convention against Transnational Organized Crime, entered into force in 2003.
(2) UNCAC Signature and ratifiacation sataue of UNCAC as of March of 2012,
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

( )3دیوان عالی کانادا در دعوی ایاالت متحده امریکا علیه برنز ) (United States v. Burns, 2001استرداد مجرم
را با توجه به امکان اعمال مجازات اعدام در صورت استرداد ،مجاز نمیداند.
( )4بر اسا

ارزیابی سازمان شفافیت بین المللی افغانستان با رتبه  ،172عراق با رتبه  170و ترکمنسرتان برا رتبره

 169کشورهایی با باالترین درجات فساد اداری -سیاسی و مالی هستند .دو همسایه دیگر ایران یعنی پاکستان
و جمهوری آذربایجان نیز اگرچه تا به این حد فاسرد ارزیرابی نمریشروند ولری برا رتبره  126در ایرن ارزیرابی
موقعیت چندان مطلوبی را ندارند ).(Transparency International, 2014

منابع فارسی
باقرزاده ،احد ( ،)1383جرائم اقتصادی و پولشویی در پیشنویس کنوانسیون سازمان ملال متحاد علیاه
فساد مالی و سایر اسناد بینالمللی ،تهران :مجد.

بهرهمند بگنظر ،حمید (« ،)1387دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملرل متحرد» ،رهنمودهاای تقنینای
جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ،تهرران :مرکرز پرژوهش هرای مجلرس شرورای
اسسمی.
پاکجو افشین و منصور آقامحمردی ( ،)1390آشنایی با اصول استرداد داراییهای ناشای از فسااد ،تهرران،
انتشارات رسانه تخصصی.

 296استرداد اموال تاراجشده در حقوق بینالملل مبارزه با فساد
پایگاه مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری (بی تا) ،بنیاد مستضعفان انقالب اساالمی ،بازیرابیشرده ،12
 ،1392،8مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری:
http://www.nahad.govir.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=960f
ede3-81f4-4f39-8034-a4832114ae1f&WebPartID=0ad9bfd3-2262-486b-80f28e06220d2bf1&ID=9985e9ee-c411-46e6-8ae2-ed7e00954fcf

دلیر ،حمید ( ،)1390حقوق مصادره ،تهران :میزان.
ربیعی ،علی ( ،)1383زنده باد فساد ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسسمی.
رحمانی ،حلیمه ( 40+9« ،)1389توصیه در مبارزه با پولشویی و تأمین مرالی تروریسرم» ،فصالنامه حساابر ،
شماره .88-98 :49
رز -اکرمن ،سوزان ( ،)1385فساد و دولت :علتها ،پیامدها و اصالح ،ترجمه منوچهر صبری ،تهران :شیرازه.
زاپاال ،سالواتور (« ،)1385مقام های ارشد کشوری و مصونیت کیفری بینالمللی» ،ترجمره عبدالمجیرد سرودمندی،
فصلنامه راهبرد ،شماره .297-316 :41

شرراطریپررور اصررفهانی ،شررهید (« ،)1388پیشررگیری اجتمرراعی از وقرروع جرررم در کنوانسرریون پررالرمو ( )2000و
کنوانسیون مریدا ( ،»)2003فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال چهارم ،شماره .81-102 :10
طیبیفرد ،امیرحسین (« ،)1384مبارزه با تأمین مالی تروریسرم در اسرناد برینالمللری» ،مجلاه حقاوقی ،دفترر
خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسسمی ایران ،شماره .259-305 :32
غسمی ،حسین (« ،)1382عدالت ترمیمی؛ اصول و روشها» ،فصلنامه دانش انتظاامی ،سرال پرنجم ،شرماره :4
.36-55
النگست ،پیتر ( ،)1387برنامه های جهانی مبارزه با فساد ،ترجمه امیرحسین جسلی فراهانی و حمید بهررهمنرد
بگنظر ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسسمی.
محمدی ،حمید ( ،)1375ضبط ،مصادره و استرداد اموال ،تهران :گنج دانش.
میدری احمد و جعفر خیرخواهان ( ،)1383حکمرانی خوب :بنیان توسعه ،تهران :مرکرز پرژوهشهرای مجلرس
شورای اسسمی.
نوادهتوپچی ،حسین (« ،)1389چالشهای فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبرارزه برا فسراد در کشرور»،
فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم ،شماره .217-243 :57

منابع التین
Asset Recovery Knowledge Centre )2010), “Jean-Claude "Baby Doc Duvalier” , Retrieved
Jnuary10, 2012:
http://www.assetrecovery.org/kc/node/558ce875-a33e-11dc-bf1b
335d0754ba85.0;jsessionid=3DE2779999D8453D705472EE9806D431
Dulin, A. & J. Merckaert (2007), Biens Mal Acquis… Profitent Trop Souvent: La Fortune
des Dictateurs et les Complaisances Occidentals [pdf] Paris: Comité Catholique Contre

297

1395  بهار/  سال بیست و پنجم/ شماره هفتاد و هشتم

la Faim et pour le Développement (CCFD), Retrieved September10, 2011: http://
www.ccfd.asso.fr/e_upload/pdf/biens-mal-acquis.pdf
Greenberg, T.S, Samuel, L.M. and W.Grant (2009), Stolen Asset Recovery Guide to NonConviction Based Forfeiture. [E.Book] Washington: Stolen Asset Recovery Initiative
(Star), Retrieved January 15, 2012:
http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCBGuideFinalEBook.pdf
Mwenda, K.K (2011), Public International law and the Regulation of diplomatic Immunity
in the Fight against Corruption. Cape Town: Pretoria University Law Press (PULP).
O’Donnell, M (2006), Post-conflict Corruption: a Rule of Law Agenda? In: A. Hurwitz and
R. Huang, ed. 2006. Civil War and the Rule of Law. Boulder, CO: Lynne Rienner.
OECD (2009), Integrity in State Building: Anti-Corruption with a State Building Lens.
Paris: OECD, Retrieved September18, 2011.
http: //www.oecd.org/dataoecd/26/31/45019804.pdf
Orre, A.and H.W. Mathisen (2008), Corruption in Fragile States [pdf], Copenhagen: Danish
Institute for International Studies, DIIS Policy Brief, Retrieved December19, 2011:
http://www.diis.dk/graphics/Publications/Briefs2008/PB2008_10_Corruption.pdf
Transparency International (2008), Transparency International (France) Lodges a Civil
Party Petition in Stolen Assets Case, Retrieved September23, 2011:
http: //www.transparency.org/content/download/39061/619208
Transparency International (2011), Recovering Stolen Assets: A Problem of Scope and
Dimension.

[pdf]

Working

Paper

No

02/2011,

Retrieved

January28,

2011:

http://www.transparency.org/content/download/60072/963011/WP_Asset_Recovery_31_
March_2011_FINAL.pdf
Transparency International (2014), Corruption Perception Index, Retrieved October 31,
2015: https://www.transparency.org/cpi2014/results
Willsher. K (2011), Jean-Claude Duvalier's Turbulent Years in Exile, The Guardian, [online]
17 January. Retrieved December25: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/17/jeanclaude-duvalier-baby-doc
World Bank (2007), Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and
Action Plan, Washington DC: World Bank. Retrieved December19, 2011:
http: //www.unodc.org/documents/corruption/StAR-Sept07-full.pdf
World Bank (2010), Stolen Asset Recovery: Toward a Global Architecture for Asset
Recovery.

Washington

DC:

World

Bank

Retrieved

December19,

2011:

 استرداد اموال تاراجشده در حقوق بینالملل مبارزه با فساد298
http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/StAR_Publication_Globa
l_Architecture.pdf
World Bank Group and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2011), Stolen
Asset Recovery Initiative (StAR), Retrieved March10, 2012:
http: //www1.worldbank.org/finance/star_site/about-us.html

