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 ضمن که دهد می نشان مقاله این از حاصل نتایج .گیرد می قرار توجه مورد شده تاراج اموال استرداد
 حرال  در اموال استردادهای  پرونده در قضایی معاضدت فساد، با مبارزه ثرؤم راهکارهای گذاری پایه
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 جستارگشایی

عنروان   برا  جا و برخسف هنجارهای اخسقی و قانونی کره از آن   تحصیل منافع خارج از قاعده، بی

 ی،موانرع برر سرر راه توسرعه اقتصراد      ینتر بزرگاز  یکیعنوان  امروزه بهشود،  میکلی فساد یاد 

ی زنردگ هرای   فساد بر تمام جنبره  .(29: 1383 )ربیعی، شده است ییشناساو سیاسی  یاجتماع

دهرد،   مری  افزایش را فقر از ناشی مشکست و سرکوب را اقتصادی رشدگذارد.  میاثر افراد جامعه 

 توسرعه  امروال،  تراراج  و ضربط  یرا  نامشرروع هرای   پرداخت راه از وکار کسبهای  هزینه افزایش با

 (.226: 1389 ،ینواده توپچ) کند می مخدوش را اقتصادی

 و داخلری  سرطو   یتمرام  در کره  اسرت  شده سبب آن مخرب آثار و فساد روزافزون افزایش

اساسری   یردواهه کلامروزه مبارزه با فساد،  .دشو قلمداد اساسی ضرورتی فساد با مبارزه یالملل بین

، ثبات جوامع را بره  ها چرا که فساد، به دلیل تعمیق نابرابری ؟شود میتوسعه شناخته های  برنامه

 (.OECD, 2009) شود می دولت از زدایی مشروعیت افکنده، باعثخطر 

که بخش زیادی از ثروت کشورها،  ، یکی از مصادیق جدی فساد استها تاراج اموال و دارایی

تراراج  هرای   مثرال  ینترر  بزرگ از مورد سه درکند.  میخاصه کشورهای در حال توسعه را ناپدید 

 5 ترا  میلیرون  500 از نیجریه و ئیتیها  فیلیپین، از شده غارت مقادیر شود می زده تخمین ،اموال

 کنترلبرای  و کافی زمان در و کارشناسان راها  دارایی معموالً که آنجا از. بوده است دالر میلیارد

 عوایرد  کرل  دقیرق  ارزیرابی  انرد،  کررده  پنهران  خروبی  به فاسدهای  نظام دوران در حاکم دستگاه

 جررائم  و مرواد مخردر   دفترر  تخمرین  بر اسرا   (.808-809: 1387 النگست،) است غیرممکن

است که بره صرورت    ییها پول زانیم ردال ونیلیتر 8/1 تا اردیلیم 600 نیب ،1متحد ملل سازمان

 قیر بروده اسرت کره از طر    ییها ن پولآبخش اعظم  ،اند شده ریهر سال در جهان تطه یقانونریغ

 .(UNODC, 2013) اند اداری تاراج شده -کارگزاران سیاسی فساد

ناپذیر تاراج اموال و پیامدهای آن بر ثبات، حاکمیت قانون و توسعه در سطح  خسارت جبران

ی سبب شده است که الملل بینسازمان یافته، تروریسم و قاچاق در سطح  جرائمداخلی و تقویت 

مبارزه با فسراد   مللال بینحقوق های  و استرداد آنها محور برنامهها  مبارزه با تاراج اموال و دارایی

 یهمکرار  یالزم بررا  یفساد سرازمان ملرل متحرد چرارچوب حقروق      هیعل یونکنوانس قرار گیرد.

 ونیکنوانسر  نیدهد. ا میارائه  آناز  یاسترداد اموال ناشمبارزه با فساد و  ندیرا در فرا یالملل بین

 در ایرن کنوانسریون   اسرترداد امروال   موضروع  محوریرت  االجرا شرد.  الزم 2005دسامبر سال  در

به تعبیری رکرن   و قوت نقطه که ایجاد کرده یالملل بینهای  یدر حقوق و همکار دیجدای  حوزه

 .است کنوانسیون این اساسی

                                                                                                                                        
1. UNODC: United Nation Office on Drugs and Crime 
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2)اسرتار(  شده دهیبازگشت اموال دزد یبرا ابتکارپس از آن 
بانر    یاز سرو  2007در سرال   

از ای  مجموعره  اسرتار  .شرد  سیتأسر  و دفتر مواد مخردر و جررائم سرازمان ملرل متحرد      یجهان

مقرررات   یکرردن و اجررا   می، برو بیتصرو  زانیر م یبره منظرور ارتقرا    یالمللر  برین های  یهمکار

اسرت  )استرداد اموال(  ونیکنوانسشدن مقررات فصل پنجم  ییاجرا ویژه بهضد فساد،  ونیکنوانس

 .مطر  شده است یچارچوب جامع و ابتکار نیچن ربا ننخستی یکه برا

 خرا  اجرایری و حقروقی   هرای   استرداد اموال با پیچیردگی  ،گرفته صورتهای  تسشبا تمام 

از خروج اموال از ی  کشور، ورود، نگهرداری و مردیریت آن در    یی کهها رو است. پیچیدگی روبه

هرا،   شود. بخشی از پیچیدگی نیز عسوه برر دولرت   میحوزه صسحیت قضایی دیگر کشورها ایجاد 

کره   گرردد  میمالی باز های  مانند بان  و بنگاه نارر بر نهادهای خصوصیو مقررات ها  به سیاست

 باید در نظر گرفته شوند.شده  تاراجدر بحث استرداد اموال 

ی در ایرن سرطح نیراز بره تربیرت      المللر  برین و اجرای مقررات ها  آمدن بر این پیچیدگی فائق

ایرن نوشرتار بره دنبرال     ی دارد. المللر  برین قضرایی در سرطح   های  کارشناسان و تقویت همکاری

مبارزه با فسراد بررای    الملل بینشده در حقوق  بینی پیششناسایی، تشریح ررفیت و راهکارهای 

 باخته است. تسهیل بازگرداندن اموال به کشور مال

ین کشرورهای  در زمرره نخسرت  ایرران  رهاورد این آگاهی برای ایران حائز اهمیت ویژه است. 

کره خرود از    ضرمن آن  ،اسرت امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد بررای مبرارزه برا فسراد     

از تروان   مری اسرترداد امروال    الملرل  برین برا آگراهی از حقروق     قربانیان تاراج اموال بروده اسرت.  

تضرمین امنیرت اقتصرادی     و ضمن جهانی مبارزه با فساد به بهترین شکل بهره بردهای  ررفیت

شناسرایی کررد.   شرده   تراراج های  ثری برای استرداد داراییؤدر مسیر توسعه، راهکارهای م کشور

مهرم   الملرل  برین در حقوق ها  شناخت مبانی نارر بر طر  موضوع تاراج دارایی ،برای این منظور

است. این مبانی چنانچه اشاره خواهد شد، بر محور ارتباط موضوع فسراد مرالی و خاصره تراراج     

جمله امنیت، حقوق بشر و گذار به عردالت   از الملل بینبا موضوعات معاصر نظام حقوق ها  دارایی

شرده   تاراجدر طراحی راهبردهای احتمالی برای استرداد اموال  ،ه است. به دیگر سخنشداستوار 

تروان اسرتنادات قابرل     مری داشتن مبانی مذکور، افزون بر کنوانسیون مبارزه برا فسراد،    با در نظر

 اسا  مبانی مذکور ارائه کرد. قبولی بر

برر   دشرده بایر   در جنبه روشی نیز، از آنجا که در هر صورت طر  دعاوی استرداد اموال تاراج

حقوقی کشورهای مقصد اموال )عمدتاً اروپایی( صورت گیرد، توجره  های  شناخت ررفیت اسا 

                                                                                                                                        
2. Stolen Asset Recovery Initiative(star) 
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موفق استرداد اموال های  هعملی که نارر بر مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد در پروندهای  به رویه

 اتخاذ شده، حائز اهمیت است.

 چرون  بحث مورد اصلی مفاهیم از تعریف ارائه به اول بخش در نوشتار حاضر، ،بر این اسا 

کراربرد   ضمن اشاره به مفاهیم مجاور، پرداخته، «شده تاراج اموال استرداد» و« شده اموال تاراج»

مبرانی   ،دوم بخش در کند. میمبارزه با فساد را تبیین  الملل بینتخصصی این مفاهیم در حقوق 

حمایت از مالکیت، ترمیم عدالت،  عناوین ذیلشده را  نظری نارر بر ضرورت استرداد اموال تاراج

نخست با اشراره   ،دهد. در بخش سوم میاز فساد و پاسداری از امنیت مورد توجه قرار  یریشگیپ

نامشرروع را از   امروال  خصرو   ازمان ملل رویکرد آن درفساد س به پیشینه کنوانسیون ضدگذرا 

نرارر برر   هرای   گذراند، سپس ضمن توجه به مفهوم همکاری حقروقی متقابرل، ضررورت    مینظر 

عملری  هرای   گیرد و در نهایت نیز رویره  میاسترداد اموال از منظر کنوانسیون مورد کنکاش قرار 

 شود. میسوئیس و فرانسه بیان های  بر پرونده دیتأکیند استرداد اموال با امعاضدت قضایی در فر

 شناسی مفهوم. 1

نیاز به مراجعره بره اسرناد     الملل بینتشریح و تدقیق در مفاهیم مطروحه عسوه بر متون حقوقی 

نیازمنرد بسرتر مناسرب در حقروق      سرازی  یراده پالمللی برای اجرا و  داخلی نیز دارد. مقررات بین

ی المللر  برین حقوقی داخلی و های  در ساختار هیم کلیدی بحثداخلی هستند. به این منظور مفا

 د.شو میتبیین 

 شده اموال تاراج .1-1

 در حقوق داخلری . است «اموال تاراج»مبارزه با فساد  الملل بیندر حقوق  یدیکل یممفاه از یکی

 میتمرا  امرا  اسرت،  غیرر  مالکیرت  به تجاوز و تعدی نسبت نحوی به اموال علیه جرائم از ی  هر

دهنرد.   مری ن پوشرش  را آن برر  نارر معنایی بار و نیستند اموال تاراج مصداق اموال، بر ضد جرائم 

 زیادی بخش یا تمام به آن در که است مالی فساد ازای  گونه بر نارر اموال تاراج مشخص طور به

 کرارگزاران  توسرط  کشرور  یر   بره  یافتره  یصتخصر  خارجیهای  کم  حتی وها  ثروت منابع، از

 و شرده  یدراز دسرت  کشرور  آن در مرأمور  خرارجی  حتی یا داخلی اقتصادی و سیاسی رتبه یعال

 سوءاستفاده اموال، تاراج در معموالً .گیرد می قرار استفاده مورد متجاوزان خصوصی منافع جهت

 رانگتراراج  اما شود، می آغاز کشور خاک در اگرچه دولتی و  میعمو اموال در غیرقانونی تصرف و

 حاکمیرت  از خارج مقاصدی به را موصوف اموال خود، تصرف و سوءاستفاده تداوم و تثبیت برای

 و دسترسری  ،قضرایی  پیگیرری  صرورت  در حتری  تا کنند می منتقل اموال مبدأ کشور مرزهای و

 .دشو غیرممکن حتی یا پرهزینه اموال استرداد
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. فرض اولیه احترام شوند می تقسیم دولتی و  میعمو خصوصی، اموال به مال  به بسته اموال

 قررار  قانون ایتررحم دررا  مال که ایران(  میقانون اساسی جمهوری اسس 47)اصل  وال استرام

 درکنر  مری  قرانونی هرای   وزرمجر  یرا  ال رمر  ایتررر رض هربر  وطرمنر را  رفیررتص رگونهره وده دا

. ندارد وجود یعموم و خصوصی اشخا  میان تفاوتی ،خصو  این در. (106: 1375 محمدی،)

 از خرارج  خرود،  اقتردار  از تواننرد  مین نیز دولت و یعموم مقامات یحت 3در نظام حاکمیت قانون

 ایرن  بررای . کننرد  تصررف  خصوصری  یرا  دولتی عمومی، اموال در و کرده استفاده قانونی ضوابط

 در و کیفرری  قروانین  در جملره  از ؛اند کرده بینی پیش را مختلفی اجراهای ضمانت قوانین منظور

قابرل   را چنرین اعمرالی   ...و «نامشرروع اندوزی  ثروت» ،«اختس » چونای  مجرمانه عناوین ذیل

 اند. مجازات دانسته

از هرر نروع اعرم از مرادی یرا غیرمرادی،       ها  به دارایی« اموال» ،در کنوانسیون مبارزه با فساد

و اسناد قرانونی یرا اسرناد مبرین حرق یرا منرافع در         یرملمو غمنقول یا غیرمنقول، ملمو  یا 

که توسط مقامرات   میهرگونه اقدا ،رو ینا(. از 2بند ت ماده است )مزبور، اطسق شده های  دارایی

ی برخسف مقررات قانونی صورت پذیرد الملل بیندولتی، مقام دولتی خارجی یا مقام ی  سازمان 

شرده آن را   برای تضمین تسلط غیرقانونی بر مال یراد و مالکیت قانونی اموال را مخدوش سازد و 

مفهروم   به خارج از کشور محل وقوع مال انتقال دهرد، مصرداق تراراج امروال خواهرد برود. ایرن       

کنوانسیون هر مالی که  52ماده  4بند  بر اسا نیز گردد. « عواید ناشی از جرم»تواند شامل  می

 یافتره  انتقرال اگرچه تغییر حالت یا  ،حاصل شودمستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب به جرم 

 پاکجو) شده خواهد بود عنوان اموال تاراج باشد، عواید جرم بوده و مشمول مقررات کنوانسیون به

 (.48: 1390آقامحمدی، و

 شده استرداد اموال تاراج .1-2

تاراج اموال، موضروع اسرترداد امروال و     انگاری جرممتنارر با مبارزه با فساد،  الملل بیندر حقوق 

د. استرداد اموال به نحرو عرام فرآینردی اسرت کره در آن      شو میشده نیز مطر   تاراجهای  دارایی

بره  هرا   ن و احیاناً اشخا  ثالثی که آن اموال و داراییاناشی از جرم، از مجرمهای  اموال و دارایی

یا به حساب دولت انتقال داده  یعمومصی یا ن خصوااست، ستانده شده، به مالک شده منتقلآنها 

نیز اسرتفاده   5مصادره و 4شود. برای این مفهوم در حقوق داخلی مفاهیم مجاوری نظیر ضبط می

کار رفته اسرت.   هبها  معنی توقیف موقت یا دائم اموال و دارایی شده است. ضبط در حقوق جزا به

                                                                                                                                        
3. Rule of Law 

4. Forfeiture 

5. Confiscation 
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بره مرال،    کرردن  مجرازات گرفتن یا تنبیره و   مهکردن نیز عبارت از پول یا مالی را به جری مصادره

 (.52-54، 1375، )محمدی اند فرمودن کسی بر مال را گفته تاوان

در سطح  یا العاده فوقکه موضوع اموال ناشی از جرم در دو دهه اخیر اهمیت  با توجه به این

پولشویی و اموال ناشی از ارتکراب جررم، مقرررات    مرتبط با  ی پیدا کرده است، در اسنادالملل بین

، 1975کنوانسیون ویرن   1است. در ماده  افتهی اختصا مختلفی به بحث ضبط و مصادره اموال 

مصادره که در صورت اقتضاء شامل مصادره عین امروال  » مصادره به این شر  تعریف شده است:

ور صادره از ی  دادگراه و یرا مرجرع    معنی محرومیت دائم از مالکیت، به موجب دست د، بهشو می

انسرداد یرا ضربط    » انرد:  چنرین تعریرف شرده   7و توقیرف  6در این ماده انسداد .«استصالح دیگر 

دن مال یرا نگهرداری یرا کنتررل     کر جا همعنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری یا جاب به

 (.55: 1390)دلیر،« باشد میموقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه یا مرجع صالحه 

در حقوق جزا بیشتر تبادر به استرداد مجرمان دارد، اما کاربرد این واهه برا کلمره   « استرداد»

ی المللر  برین و حقوق ضرد فسراد    الملل بین، آن را به اصطسحی مطر  در حقوق جزای «اموال»

 طریرق  از آمرده  دسرت  بره  اموال نبازگرداند فرایند از عبارت «اموال استرداد»تبدیل کرده است. 

 قربرانی  دولت به متحد ملل سازمان فساد ضد کنوانسیون در مذکور تخلفات تمام یا یکی ارتکاب

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

 بیران  53 مراده . دارد اختصرا   ،انرد  شرده  ناشری  فسراد  از کره  اموالی سایر یا رفته تاراج به اموال

های  پرونده گشایش برای را مقتضی اقدامات باید خود داخلی حقوق با مطابقها  دولت: »دارد می

 .«ندکن اتخاذ فساد، طریق از آمده دست به اموال بازگرداندن به مربوط

)مریدا( در فصل چهرارم مراده    2003در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد 

به موضوع استرداد توجه شده است. البته مراد از اسرترداد   57و  54 ،53پنجم مواد و فصل  44

اما در فصل پنجم منظرور از اسرترداد،    ،ن طی ضوابط خا  استادر فصل چهار، استرداد مجرم

 انرد  یافتره   فسراد انتقرال   أهایی است که در نتیجه فساد از کشور منشر  بازگرداندن اموال و دارایی

 (.39: 1390 حمدی،)پاکجو و آقام

 میبار در اجس  غیررس ی، نخستینالملل بیننامشروع در نظام های  طر  ایده استرداد دارایی

 ،در نهایرت د. شر توسط نماینده ایاالت متحده امریکرا بره نماینرده ایرران ارائره       2001 آرهانتین 

سازمان ملرل    میویژه در این اجس  طر  و به مجمع عموای  موضوع با حمایت ایران در کمیته

استرداد  سینو شیپسازمان ملل متحد، مسئولیت تهیه  میمتحد ارائه شد. با تصویب مجمع عمو

                                                                                                                                        
6. Freeze  

7. Seizure 
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مریکرا حضرور   آجملره در آن ایرران و    به گروهی کره از  ،ناشی از فساد در کنوانسیونهای  دارایی

 (.40: 1390واگذار شد )پاکجو و آقا محمدی، ،داشتند

 شده تاراجمبانی حقوقی استرداد اموال . 2

 .پذیرد صورت متقن قانونی مبانی و موجه توجیهات اسا  بر دبای اموال سلب مالکیت و استرداد

اجرای موفق  در یمهمبودن و بررسی جوانب مختلف مبانی سلب مالکیت و استرداد نقش  روشن

ه مبرانی حقروقی اسرترداد امروال بره جنبر       دارد. عهرده  برر استرداد اموال  الملل بینقواعد حقوق 

 پردازد. میاسترداد اموال  الملل بینهنجاری حقوق 

، امرری  العراده  فروق چنانچه خواهیم دید، کسب دارایی و ثروت در کنوانسیون مبارزه با فساد 

اشخاصی کره تسرلط برر آن     بنابراین،فاسد آن دارد.  منشأخسف قاعده قلمداد شده که رهور بر 

برای مالکیت خود دلیل اقامه کنند. این رویکررد   است بایدها به نام آنها  اموال دارند یا آن دارایی

شرامل منرع   هرا   دارایری  و امروال  مصادره و تواند با مبانی مشابه حقوق داخلی در جواز ضبط می

 امرا  ،قرانون توجیره شرود    خرسف  طریرق  از مرال  تحصیل مال از طریق نامشروع و منع تحصریل 

 در کره برا   اسرت  خاصری  حقروقی،  اصرطس   «شرده  تراراج  اموال استرداد» رفت آن ذکر چنانچه

 را دیگرری  مبرانی  اجتمراعی، هرای   ضررورت  و مفهروم  این طر  بر نارر نظری مبانی داشتن نظر

 توجره  مرورد  زیر شر  به ،الملل بینحقوق  معاصر نظام درشده  تاراج اموال استرداد برای توان می

 .داد قرار

 حمایت از مالکیت .2-1

 و شرده  شناخته بنیادین و اولیه حقوق از باشد، خصوصی یا یعموم دولتی، مالکیت که آن از فارغ

 با مالکیت به نسبت تعدی و تجاوز است، گرفته قرار احترام و تضمین مورد حقوقیهای  نظام در

 خصوصی یا  میعمو دولتی، ماهیت به بسته البته. دشو می مواجه کیفری شدید اجراهای ضمانت

 بره  نسربت  تعردیات  به نسبتای  مجرمانه متفاوت عناوین و بوده متفاوت اجرا ضمانت نظام ،مال

 و دولتری  مالکیت شدن تلقی از ناشی ضرورت استرداد اموال بر نارر مبانی .دشو می تعریف اموال

 شرهروندان  هرای  دارایری  و خزانه المال، بیت از پاسداری لزوم و  میعمو حق ی  عنوان به  میعمو

کره   از آنجرا  .دارنرد  بر عهده را آنها اداره مردم از نمایندگی به  میعمو نهادهای یا دولت که است

آن وجرود دارد،  های  رفاه در ی  جامعه و میزان اموال و داراییهای  نسبتی مستقیم بین شاخص

هرای   که اموال و دارایری  میجمله هنگا انجامد. از میتعدی و تجاوز نسبت به اموال به تهدید رفاه 

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

تروان از مصرادیق تهدیرد     مری و گسترش فقر محتمل خواهد بود. به همین خاطر تاراج امروال را  

چررا کره    ؛)حقروق رفراهی( دانسرت    اعسمیه جهانی حقوق بشر 25شده در ماده  حقوق شناسایی
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اعسمیره   25را در اجرای تعهردات منردرج در مراده    ها  توانایی دولت ،صطور مشخ تاراج اموال به

 دهد. میشده تحلیل برده و کاهش  یاد

منرابع و  »  فرهنگری  و  اجتمراعی  - اقتصرادی   حقوق  المللی میثاق بین 1ماده  2همچنین بند 

را « وسایل معاش»از ها  کردن ملت را مورد حمایت قرار داده و محرومها  ملت« طبیعیهای  ثروت

منع کرده است. تاراج اموال موجب محرومیت یا تحدید اعضا ی  جامعه از وسایل معاش است و 

 .استاز این جهت نیز متضمن نقض تعهد و حمایت مندرج در ماده یاد شده 

 ترمیم عدالت .2-2

 موقعیرت  برا  مسرتقیم  ارتبراطی  آن وقروع  کره  اسرت  یجرمر  عمرومی، های  دارایی و اموال تاراج

 کرارگزاران  توسرط  عمدتاً پدیده این. دارد  میعمو منابع به وی دسترسی و دولت در کننده تاراج

کرردن یر  جامعره از     برر محرروم    مری ئثیر مخرب چنین جراأپیوندند. ت می وقوع به فاسد دولت

عردالت  جویی تاراجگران از سویی دیگر، از منظرر   ساختن و کام  مند و بهره سو  یهایش از  دارایی

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

 براز  یالمللر  برین  و داخلری هرای   حروزه  به را عدالت فاسد، و متقلبانه رفتارهای به نسبت مجازات

 (.262: 1387 نظر، بگ مند بهره) گرداند می

هرای   چرالش  ازهرا   دولرت  سایؤخاصه ر ،دولت، محاکمه کارگزاران الملل بیندر نظام حقوق 

 عردم  اسرتبدادی،  هرای  نظرام  خصرو   به کشورها، داخلی نظام عدالت است. در اجرای در جدی

 سربب  قضائیه قوه جمله از دولت کارگزاران یعموم پاکدستی عدم و فراگیر فساد قانون، حکومت

 تعقیرب  و محاکمه برای جدیای  اراده ،دولت فاسد روسای برکناری صورت در حتی که شود می

 از متحرد  ملرل  منشرور  اصرول  بره  توجه با نیز الملل بین حقوق نظام در. باشد نداشته وجود آنان

 محراکم  یرا  دیگرر  کشرور  محراکم  توسرط  کشورها فاسد دولتمردان محاکمه ،1ماده 7 بند جمله

جهرانی   صرسحیت  بره عبرارت دیگرر، اعمرال     .است بوده همراه جدی موانع با همواره یالملل بین

 ریو سرا  ملرل  سرازمان  مصوبات توسط محاکم ی  کشور برای تعقیب مقامات کشور دیگر، بدون

 فوریره  14 یأر) اسرت  شرده  اعرسم  الملل بین حقوق اصول خسف ی،الملل بین صس  ذی نهادهای

 .(300: 1385 زاپاال،( )دادگستری یالملل بین دیوان 2002

کند آن است که این دعاوی فرارغ   میکه دعاوی استرداد اموال را از این منظر ممتاز ای  نکته

هرای   که متضمن تعقیب و محاکمه کارگزاران فاسد دولت باشد، مشخصراً متوجره دارایری     از آن

تاراج شده، ایرن دعراوی را   های  نامشروع است. به تعبیری مقررات نارر بر دعاوی استرداد دارایی

احتمراالً حکرم بره     کره   آناما نتیجه  ،داند میمنزله تعقیب و محاکمه کارگزاران دولت نلزوماً به 

. کنرد جبرران  وارده بر جامعه را های  تواند تا حدودی صدمات و زیان می ،استها  بازگشت دارایی
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عردالت  » چراکره  ،شود مینزدی    میبه مفهوم عدالت ترمیها  طر  استرداد دارایی ،از این منظر

 عردالت  تعبیرری  بره  .بخشرد  بهبرود  شده نقض را آنچه تا است آن وجوی جست نیز در  میترمی

 لزومراً  آن در پاسخگویی .است مستقیم و کامل پاسخگویی احسا  ایجاد جستجوی در  میترمی

 واردههرای   زیران  و صدمات جبران شامل تواند می بلکه نیست، مجازات بر متجاوز اعمال معنی به

 «باشرد  اجتماع و محلی جامعه در موضوع تاراج اموال کل شهروندان ی  کشور()در  دیده بزه بر

 .(39: 1383 غسمی،)

 فساد و جرم پیشگیری از .2-3

کره یکری از     میکره هرگونره اقردا    شرود  مری فساد و جرم به یکردیگر سربب   های  ارتباط زنجیره

اسرت کره    رو نیر ازنجیره فساد را هدف قرار دهد، کلیت فسراد را مخردوش سرازد. از    های  حلقه

ثر در تحقرق حاکمیرت   ؤمر   می، مبارزه با فساد را در هر سرطحی گرا  8حکمرانی خوبهای  برنامه

 .(258: 1383 خیرخواهان، و میدری) کنند میقانون قلمداد 

دولرت و تراراج    کرارگزاران یعنری فسراد    ؛حال اگر اقدامات مبارزه با فساد، سرطح کرسن آن  

شرده را مسرترد سرازد، انگیرزه افرراد را در       تراراج های  را هدف قرار دهد و بتواند داراییها  دارایی

جررم از منرابع و   هرای   کرردن شربکه   برد. همچنین با محروم میمداخله در اقدامات فاسد از بین 

 منرد  بهرره ) کنرد  میایفا  جرائمنسبت به سایر  کننده یخنثرفتارشان، نقش  امکانات ناشی از سوء

جلروگیری،  » بنا به تعبیر مندرج در مقدمه کنوانسیون مبرارزه برا فسراد    (.262: 1387 نظر، بگ

دسرت   یی که به صرورت غیرقرانونی بره   ها ی داراییالملل بینثر از نقل و انتقال ؤکشف و ممانعت م

ارتباطی مستقیم با « ها بازگرداندن داراییی در جهت الملل بینهای  آمده است و تحکیم همکاری

 یابد. میکنی فساد  پیشگیری و ریشه

 تضمین امنیت. 2-4

 توانرد  مری  که استای  مسئله کشور ی  در  میعمو مقامات و دولت کارگزاران توسط اموال تاراج

 ملری،  سرطو   در و سیاسری  و حقروقی  اقتصرادی،  مختلف اجتماعی، ابعاد در امنیتی پیامدهای

 کره  دهرد  مری  شرهروندان  به را پیام این  ،میعمو اموال تاراج .باشد داشته یالملل بین وای  منطقه

 بره  و داده دسرت  از را  میعمرو هرای   دارایری  و اموال از حفارت در خود اصلی دولت کارکردهای

 تبردیل  شرهروندان های  سرمایه و ملی اموال وها  دارایی از جویی رانت و استفاده سوء برای ابزاری

 مخردوش  را اقتصرادی  امنیرت  وجود از ذهنی تصویر خود نوبه به دولت از تصور این .است شده

                                                                                                                                        
8. Good Governance 
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 در آن از حاصرل  سرود  و سررمایه  حفر   تضمین و گذاری سرمایه به نسبت گذاران کرده، سرمایه

 .(Mwenda, 2011: 27) ندشو می مردد کشور

 یالمللر  برین  وای  منطقره  سرطو   در ملری  سرطح  از فراتر اموال تاراج داخلی، ابعاد بر افزون

 نراتوانی  از نمرودی  ،کشرور  یر   در امروال  تاراج پدیده شیوع و وقوع .است ثیرگذارأت نیز امنیت

 در امنیرت  سرلب  تصرور . اسرت  9ناپایداری سوی به حرکت و تعهداتش و ورایف انجام در دولت

 اجتمراعی  سیاسری،  اقتصرادی، های  بحران که شود می سبب ناکارآمدی وها  نارضایتی وجود کنار

 و تصراعدی  رشرد  در عراملی  خرود هرا  این. گیررد  فزونری  تبهکارهای  گروه رهور ،ها شورش نظیر

هرا   بحرران  ایرن  مهار در دولتهای  توانایی اگر وضعیتی چنین در. ندشو می ناامنی پدیده فزاینده

 بره  بلکه ماند، نخواهد محدود ملی و داخلی مرزهای به محدود دیگر ناامنی باشد، گرفته کاستی

 در .کنرد  مری  سررایت  یالملل بین حتی وای  منطقه حدود همسایه، کشورهای قلمرو داخل تدریج

شروند،   مری  اختفا دیگر کشوری در کشور، ی  از شده غارت اموال که آنجا از اموال تاراج موضوع

 ،رو از ایرن  .شرد  خواهرد  مشخصی امنیتی تبعات و تهدیدات درگیر ناخواه خواه مقصد نیز کشور

جهت بازگشت امنیت به کشور قربانی و هم تضمین ترداوم    میشده، هم اقدا استرداد اموال تاراج

 کشور میزبان است.جمله  سایر کشورها ازامنیت در 

ثبراتی کشرورها،    تواند در چرخه بری  میشده  محور، اموال تاراج گرفتن رویکرد امنیت نظر با در

توجره بره اسرناد و     ،مورد استفاده قرار گیرد. در این خصرو   یافروز جنگگسترش تروریسم و 

مالی تروریسرم   نیتأمی مبارزه با الملل بینجمله کنوانسیون  مبارزه با تروریسم ازهای  کنوانسیون

در این اسناد نیز ضربط   که  آنقابل توجه است. خاصه  10گروه اقدام مالیهای  ( و توصیه1999)

و مشرکوک   یرقرانون یغ منشأو توقیف، پیشگیری از هر گونه معامله و انتقال یا واگذاری اموال با 

 (.89 :1389؛ 273: 1384فرد،  )طیبی تجویز یا توصیه شده است

سازمان ملل متحد؛ همکااری حقاوقی متقابال و     فساد کنوانسیون ضد .3
 تجارب استرداد اموال

 کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد و تاراج اموالجایگاه و راهبرد  .3-1

 بره  توجره  برا  (1).گردد می میسدی باز 1970ی در مبارزه با فساد به دهه الملل بینپیشینه اقدامات 

 ایرن  ملرل،  سرازمان  عضو های تبر کشورها، دولها آن ثیرأت و یافته سازمان جرائم فراملی خصیصه

 نامجرمر  اصرس   و جررم  از پیشرگیری  ساله پنجهای  کنگره در آن گوناگونهای  جنبه و موضوع

 در 1975سرال   در آنهرا  اولرین  که مزبورهای  کنگره قرار دادند. متعاقب بحث مورد ملل سازمان

                                                                                                                                        
9. Fragility 

10. Financial Action Task Force (FATF) 
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 جرم از پیشگیری مورد در متحد ملل سازمان کنگره ششمین 1980سال در گردید، برگزار وین

 جرررم بحررث بررار یننخسررت برررای و شررد برگررزار «قرردرت از سوءاسررتفاده و جرررم» عنرروان تحررت

 جررم  مرورد  در جهرانی  کنفررانس  برا برگرزاری   .دشو می مطر  مالی فساد و ارتشا یافته، سازمان

فراملری   یافتره  سازمان جرم علیه جهانی ایتالیا، اقدام ناپل در 1994سال  در یافته سازمان فراملی

 سرازمان  کیفری عدالت و جرم از پیشگیری کمیسیون ،اسا  این . برگرفت میکید قرار أمورد ت

 ملرل  سازمان  میعمو مجمع قطعنامه تصویب که دکر را معاهداتی نمونه بررسی درخواست ملل

 کنوانسریون  آن متعاقرب  و 2000 نروامبر  15 در فراملری  یافته سازمان جرائم با مبارزه در متحد

 (.15: 1383 باقرزاده،) کرد اشاره توان می را( پالرمو) فراملی یافته سازمان جرائم علیه

به مقابله ها  شده را با تعهد دولت تاراجهای  ، زمینه هنجاری استرداد داراییپالرموکنوانسیون 

، تطهیر درآمدهای نامشروع و عواید حاصل از جرم و نیز تسرریع در اسرترداد و   ییپولشوبا جرم 

تررین و   جرامع  اما نقطه عطف، .دهد میوجه قرار مورد ت جرائمدر مقابله با ها  مهارت کردن روزآمد

منبع هنجاری در زمینه مبارزه با فساد و مشخصاً بحث تاراج اموال و اسرترداد آنهرا در    نیتر مهم

در مریردا   2003اکتبرر   31، کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد مصوب الملل بینحقوق 

از جانرب   2003اکتبرر   31مرور    4/58شرماره  . کنوانسیون به موجب قطعنامه است )مکزی (

تعداد ، 2012تا مار  سال  و دشاالجرا  الزم 2005سازمان ملل اتخاذ و در سال   میمجمع عمو

جمهروری  دولرت  توسرط   2003 سرال  د. ایرن سرند در  رسری کشرور   160اعضای این سرند بره   

ایرن   (2).رسرید   میبره تصرویب مجلرس شرورای اسرس      2009ایران امضا شرد و در سرال    میاسس

ی در زمینه فساد که ترا پریش از آن   الملل بینهای  و نگرانیها  از همکاریای  کنوانسیون بر زمینه

 وانسیونمبین اراده جهانی برای مبارزه با فساد است. کن کهد شبرگزار یا ارهار شده بود، استوار 

سرند واحردی بیران     کشور توانسته است منافع دو گروه از جامعره جهرانی را در   140با تصویب 

اسرتفاده از    سروء  و چین که به دلیل فساد دولتمردان خود و تراراج و  77گروه  ،طرف کند. از ی 

جردی پدیرد   هرای   عمومی، دچار تنگنا شده و در مسیر توسعه آنها سرنگس  های  ثروت و دارایی

برادآورده و نامشرروع   هرای   که با انتفراع از ثرروت   افتهی توسعههای  دولت ،آمده بود. از سوی دیگر

 (.21: 1390و آقامحمدی، جو پاک) اندیشیدند میناشی از فساد به رونق بازارهای خود 

موضوعات مرتبط با فساد را ها  دولت دکنوانسیون رویکردی فراملی دارد که به موجب آن بای

ماننرد  انگاری کرده و مشی واحدی را طبق این معاهده اتخاذ کنند. کنوانسیون برر اهردافی    جرم

، یدار امانرت دسرتی و   ارتقا و تحکیم اقدامات برای پیشگیری و مبرارزه برا فسراد، ترغیرب پراک     

و اموال دولتی استوار شده اسرت. همچنرین در ایرن      میپاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمو

، توسعه پایدار ی(،الملل بین)داخلی و  عنوان تهدید علیه ثبات و امنیت جوامع فساد به ونیکنوانس
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(. 86: 1388 )شراطرپور اصرفهانی،   اخسقی، عدالت و حاکمیت قانون توجه شده استهای  ارزش

و  پاک جرو ) طور کلی هدف اصلی کنوانسیون ایجاد ی  ضابطه جهانی در مبارزه با فساد است به

 (.24: 1390آقامحمدی،

غیرقانونی انگاری شده است و مرتبط با بحث  مصادیق فساد که در کنوانسیون جرم نیتر مهم

حیرف و میرل،    شر  زیر مورد توجه قررار داد:  توان به میاست را ها  دانستن تاراج اموال و دارایی

؛ (17)مراده   کرارگزاران و مقامرات دولتری    توسرط  یعمروم از اموال  رمجازیغاختس  و استفاده 

 اختفرا ( و 20)مراده   انردوزی نامشرروع   جا یا ثروت هناب شدن دارا؛ (19)ماده استفاده از ورایف سوء

اقرداماتی پرداختره    انگراری  جررم نکته کلیدی آن است که کنوانسیون در این مواد به  (.24)ماده

یند تاراج و اکننده، شروع فر و دولتی یا تسهیل  میمقامات عمو یدار امانتاست که مصداق نقض 

کنوانسریون   هکر  یجرمر دیگر اینکه مصادیق شوند.  میاستمراردهنده خیانت در امانت محسوب 

هرای   کند فراتر از ی  توصیه، با توجه به ماهیت کنوانسیون متضمن الزام به دولت میبینی  پیش

رویه واحرد   کننده تیتثبانعکا  در نظام حقوق کیفری داخلی هم هست. این امر  منظور بهعضو 

 رود. میشمار  ی در مبارزه با فساد بهالملل بین

 حقوقی متقابلاسترداد اموال و همکاری . 3-2

آور ضد فساد در سطح جهانی است که ی   ین سند الزامنخستفساد سازمان ملل  ضد ونیکنوانس

امرن  هرای   به مسرئله بهشرت  ای  نحو ویژه دهد. در این سند به میارائه  فساد  چارچوب جامع ضد

امروال را  فساد سازمان ملل، اسرترداد   ضد ونیکنوانسشود.  میبرای عواید ناشی از فساد پرداخته 

د که کن میعضو را متعهد های  کند و دولت میاز اصول اساسی کنوانسیون معرفی  یبه عنوان یک

 .(51)مراده  «باالترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصو  برای یکدیگر ارائه نمایند»...

گونره در   برانگیز نیسرت کره کنوانسریون ایرن     است، بنابراین تعجب یفرامرزاسترداد اموال امری 

کند. طبق کنوانسیون، نوع  میبخش استرداد اموال بر مشارکت و همکاری حقوقی متقابل تأکید 

 حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت هستند.های  همکاری دولت در پرونده

عضو باید اقداماتی را اتخراذ  های  کنوانسیون، دولت 53حقوقی بر اسا  ماده های  در پرونده

آنهرا بررای امروالی کره در     هرای   دیگر این امکان را داشته باشند نزد دادگراه  های نمایند تا کشور

ند. خوانده این دعوا کسانی هسرتند کره   کنمطر  را ، دعوای اثبات مالکیت شده ذکرکنوانسیون 

توانند برای حضور در دادگاه  میها  . در دعاوی حقوقی استرداد اموال دولتاند شده جرائممرتکب 

د و مانند ی  شخص خصوصی دعوای استرداد اموال را مطر  و دنبال کننرد.  وکیل معرفی نماین

 .(World Bank, 2010)برای طر  دعوای حقوقی محکومیت کیفری الزم نیست 
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عضرو خواسرته اسرت کره     هرای   کنوانسریون از کشرور   46(1کیفری طبرق مراده )    پروندهدر 

ی هرا  تحقیقات، پیگررد و دادرسری  ی متقابل را درخصو  یترین اقدامات معاضدت قضا گسترده»

 55و  54نرد. مراده   کناعمال  «یکدیگر در موردی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون یقضا

که اقدامات الزم برای ارائه معاضدت قضایی در مورد اموالی کره   اند دهکرکشورهای عضو را ملزم 

 ند.کنارند، اتخاذ نحوی با ارتکاب یکی از تخلفات مذکور در کنوانسیون ارتباط د به

بینی استرداد مجرمان در کنوانسیون، معاضدت مرذکور در آن   وجود پیش حتی با که آننکته 

که در  ن نخواهد بود. خاصه آنالزوماً متضمن استرداد مجرم ،اگرچه نارر بر استرداد اموال هست

در  شرده اسرت و  بینری   یی نظیر اعدام پیشها مالی بزرگ مجازات جرائمبعضی از کشورها، برای 

مثرال در   بررای د. نشرو یی ها ن ممکن است مستلزم اعمال چنین مجازاتامجرم ،استرداد صورت

مجرمان اقتصادی  در خصو ، با توجه به سابقه اعمال مجازات اعدام محمودرضا خاوریپرونده 

متحرده   ی دیوان عالی کانرادا در دعروی ایراالت   أبا توجه به رویه دیوان عالی کانادا )ر و در ایران

علری  به همین صرورت در پرونرده    (3).شود می(، استرداد وی، احتماالً رد 2001 امریکا علیه برنز،

برودن   )کسهبردار میلیاردی(، نیز اگرچه استرداد او توسط یونان با ادعای مجرم سیاسری  عیاشی

ادی وی و احتمال اعدام از این جهت منتفی اعسم شده است، اما به فرض اثبرات ماهیرت اقتصر   

. رسرد  مری و بر اسا  مقررات اتحادیه اروپا استرداد وی بعیرد بره نظرر     گفته شیپجرم به دلیل 

دیگرر در  هرای   بنابراین تمرکز بر طر  دعاوی استرداد اموال و جلب معاضدت و همکاری دولرت 

برر اسرا  مفراد     کره  نیر اطر  دعاوی استرداد مجرمان ضروری است. خاصه  یجا بهاین مسیر، 

هرای   احکرام صرادره از دادگراه    بر اسرا  تواند  مییافتن دعوی استرداد اموال  کنوانسیون، جریان

 خارجی و از جمله کشور قربانی صورت پذیرد.

)الف( کنوانسیون کشورهای عضو  (1) 54کیفری ماده های  در مورد مصادره اموال در پرونده

هرای   ثری را برای همکاری متقابل حقروقی در حروزه  ؤات موکار و اقدام را ملزم کرده است تا ساز

نرد. ایرن امرر شرامل     کندودکردن، مصادره منافع ناشی از جررم، اتخراذ   سمربوط به شناسایی، م

هرای   شده از سوی دادگراه  کردن احکام مصادره، صادر شناختن و اجرا یی برای به رسمیتها شیوه

مروارد  ایرن  متضرمن   ،کنرد  مری کنوانسیون در این ماده ترسیم  که ینظام» شود. میخارجی نیز 

اگر برای دارایی در کشور دیگرر  ؛ در قبال یکدیگر و به شکل متقابلها  است: اجرای احکام دولت

شدن آن حکم را فرراهم   است، امکان اجرایی شده صادرحکم ضبط جهت بررسی امکان مصادره 

دانرد، بنرا بره     مری کرافی  یا مصرادره دارایری    یمسدودسازاگر دادگاه محل دالیل را برای ؛ نماید

مبنرای   امکان صدور احکام مصرادره برر  ؛ و مصادره را صادر نماید یمسدودسازدرخواست، حکم 

 (.88: 1390آقامحمدی، و جو پاک) » ماند می دعاوی کیفری باقی
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پرردازد. در واقرع کشرور     مری  ،انجرام دهرد   بایدبه آنچه که کشور خواهان معاضدت  55ماده 

معاضدت فرایندی خا  را طی کند و مقتضیات الزم را فراهم  درخواستبرای  بایدقربانی فساد 

عضو تنها پس از دریافت ی  درخواست معتبر یا حکم دادگراه از سروی کشرور    های  آورد. دولت

ی اجرای مصرادره  دیگر مبنی بر مصادره اموال، ملزم به همکاری قضایی و انجام اقدامات الزم برا

اموال هستند. این درخواست باید در بردارنرده جزئیراتی ماننرد توصریف دارایری، مکران، ارزش       

 3تخمینی و صورتی از حقایقی که کشور درخواست کنند به آنها اتکرا کررده اسرت، باشرد )بنرد     

 (.53ماده 

 بایرد عضرو  هرای   دولت ،دشدرخواست یا دستور معتبر صادر  که ینا( بعد از 2)55طبق ماده 

( 1تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضروع بنرد )   کننداقداماتی را اتخاذ »

 «.شرود  مسردود یرا ضربط    مصادره نهایی شناسرایی، رهگیرری،   برای( این کنوانسیون 31ماده )

در ای  کنوانسیون هیچ ماده ،آمده استنیز د و در گزارش بان  جهانی شور که قبسً ذکر ط همان

در مورد اینکه ای  حقوقی ندارد و رویههای  عضو در پروندههای  مورد معاضدت قضایی بین کشور

وجرود نداشرته اسرت     ،شده را با یکدیگر بره اشرتراک گذارنرد    یآور جمعاسناد و دالیل ها  دولت

(World Bank, 2010). 

 در استرداد اموالمعاضدت قضایی  عملیهای  رویه .3-3

یند استرداد اموال بررای کشرورهای درحرال    اسیون مبارزه با فساد آن است که فراز اهداف کنوان

الزم برای همکراری حقروقی   های  چارچوباما همچنان اعمال  ،توسعه قربانی فساد تسهیل شود

، خاصره کشرورهایی برا دولرت ناپایردار مشرکل اسرت.        ها متقابل و همکاری برای بعضی از کشور

قروی بررای   ای  نیازمند آن است که کشورها انگیرزه  نخستهمکاری و مشارکت حقوقی در وهله 

هم آنهرایی کره خواهران هسرتند و هرم آنهرایی کره در جایگراه مرجرع           ؛همکاری داشته باشند

فسراد سرازمان ملرل     سیون ضدگونه که کنوان آن .(World Bank, 2010) اند رسیدگی قرار گرفته

طور در طر  دعوای حقوقی مستقیم، این  بیان داشته است، در همکاری حقوقی متقابل و همین

کشور قربانی است که باید گام نخست را از طریق فرستادن یر  درخواسرت معتبرر و یرا اقامره      

شدن نیازمنرد   آغازفقط برای  دعوای حقوقی نزد دادگاه در کشوری دیگر بردارد. استرداد اموال نه

بلکه این خواست باید مستمر بوده و تداوم داشته باشد، زیرا فرآیند اسرترداد   ،قوی استای  اراده

به دنبال اتهرام   یتیهائ  در پرونده 1986در سال  ،بر و طوالنی است. برای مثال اموال بسیار زمان

سرال جریران    25عرد از  یتی در سوئیس مسدود شد، امرا سررانجام ب  ئها  رهبرهای  فساد، حساب

 Asset) غراز گردیرد  آ  یتی بره دولرت  ئهرا   شرده دیکتراتور سرابق    مربوط به انتقال اموال مسردود 

Recovery Knowledge Centre, 2010)یند طوالنی برای ا. حمایت دولت قربانی در طول این فر
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 معمروالً مسزمره  تراراج امروال    موفقیت جریان استرداد اموال از اهمیت اساسی برخروردار اسرت.  

در سطح ملی وجود دولتمردان فاسرد از سروی بخرش     متأسفانهعمیق با فساد دولتمردان دارد. 

عنرروان عررامسنی برررای تررأمین منررافع شخصرری، گروهرری یررا محلرری دیررده  وسرریعی از مررردم برره

جای تعجب نیست اگر در بعضری از کشرورها    ،ینبنابرا  (Orre and Mathisen, 2008).شوند می

مداران فاسد برای پیگیری و بازگرداندن اموال تاراج رفته معموالً فاقد هرگونره   و سیاسترهبران 

 خواست سیاسی و انگیزه هستند.

)حقروق   قربرانی بره متخصصرانی   هرای   رفته، کشرور  تاراج برای استرداد اموال به ،بر این عسوه

د. تربیت نیروهای مجرب کننآنها را تضمین های  کیفری اقتصادی( نیاز دارند که موفقیت پرونده

دولت اسرت. بردون ایرن الزامرات      بر عهدهو آشنا با مقتضیات و الزامات کار در مراکز مهم مالی، 

اهی و رآگر نبرود  وده خواهرد برود.   ررربیه ،والرکشورهای قربانی برای استرداد امهای  اولیه تسش

واند از رتر  مری انونی رمستندات قر آوری و ارائه  عرو در نتیجه ناتوانی در جم الیرم -دانش حقوقی

 .(Greenberg et all, 2009) دشووال قلمداد ررداد امراوی استروامل عمده شکست در دعرع

درگیر فساد ساختاری، مجهز به منابع مالی و انسانی برا  های  معموالً قدرت مرکزی در کشور

یند ابر سر راه اجرای فرباشند و این امر نیز مانع دیگری است که  مین شده در باال ذکرمشخصات 

یی وجرود  هرا  دارد. نمونه طور خا  قرار استرداد اموال به طور کلی و همکاری حقوقی متقابل به

رفتره   تراراج  که کشورشران بهشرت امرن امروال بره      با درک این حقیقتها  دارند که در آن دولت

ایرن امرر    نرد. مثرال شراخص   کنتدابیری در این خصو  اتخراذ   اند شدهشود، ملزم  میمحسوب 

بخرش آن شرد کره     کره الهرام   یتی و رهبران کشورهای آفریقایی اسرت ئها  مربوط بههای  پرونده

هرای   قربانی مقامرات و نهراد  های  در کشورها  رغم شرایط مربوط به توانمندی و تمایل دولت علی

آغازکننرده  عنروان   شده، امور مربوط به استرداد اموال را به میزبان اموال تاراجهای  کشور  میعمو

یند استرداد پیگیری نمایند. در واقع تجارب فرانسه در پرونده مقامات آفریقایی و سوئیس در افر

 مثبت استرداد اموال از اهمیت خاصی برخوردار است.های  در استقرار رویه یتیهائ  پرونده

 رویه فرانسوی .3-3-1

داد  مری مدنی فرانسوی اسنادی را تنظیم کردند که نشان های  تعدادی از سازمان 2007در سال 

یی را در فرانسره  هرا  شده دارایی گینه استوایی با استفاده از اموال تاراج و مقامات جمهوری کنگو

مردنی رهبرران   هرای   و تعدادی دیگر از سازمان (11)الملل بینسازمان شفافیت اند.  دهکرخریداری 

برای خریرد    میرا به استفاده از بودجه عمو 14و گابن 13واییگینه است12،برازاویس سه کشور کنگو

                                                                                                                                        
11 Transparency International 

12. Congo- Brazzaville 
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 ،شرده  ارائره هرای   دند. طبرق اسرناد و اسرتدالل   کرلوکس در فرانسه متهم های  و اتومبیلها  خانه

مشرروع    میغیرممکن بود که این رهبران و بستگان آنها بتوانند این اموال را از طریق درآمد رس

هرا   . نهادهرای مردنی برا اسرتفاده از ایرن یافتره      (Dulin et all, 2007)خود خریداری کرده باشند

 ،دند. با این حرال کرجمهور آفریقایی مطر   علیه سه رئیس را یرسمدادخواست انجام تحقیقات 

 أتواند در مرورد منشر   میبرای جرم کافی نیست و او ن شده ارائهدادستان اعسم کرد که توصیفات 

 Transparency)دکنر انرد، تحقیرق    مصررف شرده  هرا   ییمنابعی که برای کسب مالکیت این دارا

International, 2008)رد شرد    میین پرونده از سوی دفتر دادسرتان عمرو  نخست ،. به این ترتیب

(Transparency International, 2011). 

فرانسه برا همکراری سرایر نهادهرای مردنی       الملل بینشفافیت  ،2008در دوم دسامبر سال 

جامعره مردنی فرانسره     ،د. در این پرونرده کرفرانسوی شکایتی را نزد دادگاهی در پاریس مطر  

 یدعوااما ؛ بر اموال تمرکز کرد با این هدف که بتواند آنها را مسترد نماید ،جای تمرکز بر افراد به

برا تجدیردنظرخواهی    ،ع دانسرته شرده برود   که در دادگاه فرانسوی مسمو« درآمدهای نامشروع»

نبرودن دعروا از    تصمیم دادگاه پراریس در مسرموع   2009مواجه شد. در اکتبر   میدادستان عمو

هرای   لغو گردید. حکم دادگاه مبتنی بر این اسرتدالل برود کره سرازمان     یدنظرتجدسوی دادگاه 

خارجی اقامه دعروی نماینرد،   های  توانند علیه رهبران کشور می، ننبودن ینفعذبه دلیل  نهاد مردم

 Transparency)عنوان خواهان علیه رهبران آفریقایی اقامه دعوی کننرد   توانند به میدر نتیجه ن

International, 2011). 

 2010فرانسه علیه این تصمیم تقاضای استیناف داد و در نوامبر  الملل بینسازمان شفافیت 

د و حکم داد کره  کرتصمیم دادگاه تجدیدنظر را رد  15عالیترین مرجع فرانسه یعنی دیوان  عالی

عنوان ی  سرازمان غیردولتری، یکری از طررفین دعروای حقروقی        ، بهالملل بینسازمان شفافیت 

اهمیت تصرمیم دیروان عرالی فرانسره      .(Transparency International, 2011)شود  میپذیرفته 

لکه این تصمیم در واقع ی  پیشررفت برزرگ   ب ؛تنها در ایجاد ی  رویه حقوقی در فرانسه نیست

)حتی بدون داشرتن تابعیرت    زیرا ی  سازمان غیردولتی ؛شود میدر مبارزه علیه فساد محسوب 

حقروقی را آغراز   هرای   کسن با اقامه دعوی پیگیرری های  تواند در موارد فساد میبا کشور قربانی( 

 د.کن

فساد سره رهبرر    هداد که در مورد پروند باالترین مرجع تجدیدنظر در فرانسه به قضات اجازه

ند. به این ترتیب ی  قاضی تحقیق برای این امر برگزیده شد. کنتحقیق  بستگانشانآفریقایی و 

                                                                                                                                        
13. Equatorial Guinea 

14. Gabon 

15. Cour de Cassation 
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دسرت آمرده    چه شرایطی مالکیت اموال مورد نظر به دراین قاضی مسئولیت داشت تعیین نماید 

 است.

 سوئیسی رویه .3-3-2

  جمهور سابق ، رئیس16کلود دووالیر-هاننمادین فساد و استرداد اموال پرونده های  یکی از پرونده

د. رسری قدرت  هببعد از مرگ پدرش  یسالگ نوزدهدر سن  1971است. دووالیر در سال  17یتیهائ

 درازای هرر سرالی کره     طور متوسرط بره   گزارش بان  جهانی و سازمان ملل، دووالیر به بر اسا 

را بره تراراج    ییهرا  ناخالصدرصد از کل تولید  5/4تا  7/1تقریباً مبلغی معادل  ،بوده است قدرت

د بره  شزمانی که با شورش و کودتای احتمالی مواجه  دووالیر. (World Bank, 2007)برده است 

 که داشت همان سب  زنردگی قبلری خرود را ادامره داد    ای  فرانسه گریخت و با تکیه بر اندوخته

.(Willsher, 2011)  منظرور   بره  یتیهائ  دولت جدید ،اندکی پس از خروج دووالیر 1986در سال

به تاراج برده و در سروئیس پنهران کررده برود از       مییی که دووالیر از بودجه عموها پیگیری پول

یس درخواست همکاری متقابل حقوقی کرد. در پاسخ بره ایرن درخواسرت، همکراری     ئدولت سو

بانکی مختلفری کره متعلرق خانردان     های  کامسً اجرا گردید؛ حسابحقوقی متقابل از لحاظ کلی 

میلیون دالری که در  5/6شامل ها  دند. این مصادرهش... بود، مسدود و 19، هنو18دووالیر در زوریخ

شرد. ایرن حسراب     مری سوئیس سپرده شده برود نیرز   های  ی  حساب مشکوک در یکی از بان 

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

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

، دادگاه بخش هنو حکم داد که درخواسرت همکراری متقابرل حقروقی سرال      2008در سال 

دگراه آن برود کره طبرق     یافته اعسم کرد. اسرتدالل دا  غیرقابل پذیرش است و آن را پایان 1986

شرود، در حرالی کره خرروج      مری سرال اجررا    20قانون سوئیس، وضعیت اعمال محدودیت برای 

اسرت، در   1986 سرال  مربروط بره قبرل از   ها  شده از کشور و افتتا  حساب دووالیر و اموال تاراج

که 22نتیجه این دعوی مشمول مرور زمان خواهد بود. با این وجود، به موجب رأی شورای فدرال

 دولت 2008اموال همچنان مسدود باقی ماندند. در سال  ،صادر شده بود 2007آگوست  22در 

دفترر دادگسرتری    2009تجدیدنظرخواهی کررد و سررانجام در سرال     ،از تصمیم دادگاه یتیهائ 

                                                                                                                                        
16. Jean-Claude Duvalier 

17. Haiti 

18. Zurich 

19. Geneva 

20. Brouilly 

21. Liechtenstein 

22. Swiss Federal Council 
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را معتبر دانست و  صادر شده بود 1986همکاری حقوقی متقابلی که در سال  درخواست23فدرال

 یتیهرائ   شروند بره   مری سوئیس نگهداری های  بان های  یی که در حسابها داراییدستور داد که 

  و اجتمراعی بره نفرع مرردم     حقوق بشردوستانههای  نحوی شفاف در برنامه بازگردانده شوند و به

از ایرن تصرمیم تجدیردنظرخواهی کررد. در سرال       بنیاد برولی ،با این حال ییتی هزینه شوند.ها

یتی بازگردانرد، اسرتدالل ایرن رأی    ئها  توان به میرا نها  داد که دارایی دادگاه فدرال حکم 2010

 Asset Recovery Knowledge)شده و مرور زمران برود   نیز مبتنی بر وضعیت محدودیت سپری

Centre, 2010). 

به ایرن   .حلی قانونی بیابد سوئیس تسش کرد تا برای این مشکل پیچیده راه ،2010در سال 

 را قانونی جدید که بر استرداد اموال بره کشرورهای دارای دولرت ناپایردار متمرکرز برود       ،ترتیب

را بره   24«یرقانونیغهای  قانون اعاده دارایی»پارلمان سوئیس  ،2010تصویب کرد. در اکتبر سال 

قررانون  د. ایررن قررانون کرره بررهشرراالجرررا  الزم 2011تصررویب رسرراند. ایررن قررانون در اول فوریرره 

پردازد  میموجود در سوئیس شده  تاراجطور خا  به آن دسته از اموال  است به معروف25دووالیر

معمرول   یهرا  که به دلیرل کوتراهی دولرت قربرانی فسراد، امکران استردادشران از طریرق روش        

حقوقی متقابل وجود ندارد. ممکن است کشور قربرانی نتوانرد یرا نخواهرد از روش     های  همکاری

کردن امروال بررای    اما بر اسا  نظر شورای فدرال مسدود ،ندهمکاری حقوقی متقابل استفاده ک

کردن اموال را صادر  شورای فدرال دستور مسدود ،مواقع یندر اتأمین منافع سوئیس الزم باشد. 

قرانون اعراده    14طور که قانون اساسی سروئیس ایرن اجرازه را داده اسرت )مراده       کند، همان می

 (.یرقانونیغهای  دارایی

کردن، مصادره و اعاده اموال افرادی که بره   برای مسدود» دارد: میبیان  دووالیرقانون  1ماده 

هرای   همکراری  درخواسرت لحاظ مقام سیاسی در مظان اتهام هستند و نزدیکان آنها، زمانی کره  

، قابلیرت پیگیرری را نداشرته    کننرده  درخواسرت متقابل به دلیل کوتاهی ساختار دولت در کشور 

« غیرقرانونی هرای   قرانون اعراده دارایری   »بنابراین برار اثبرات در    ....«استن قانون حاکم ای ،باشد

ابت کند که نخست، مقدار اموال به نحرو چشرمگیری   باید ثشود. دولت سوئیس تنها  میجا  هجاب

دست بیاورد. دوم، کشوری که خاستگاه این  بتواند به  میی  مقام عمو :بیشتر از میزانی است که

شرود. برار    میدر این موارد اعمال  منشأاموال است به فساد شهرت دارد. فرض غیرمشروع بودن 

اموال مورد ادعا قرانونی اسرت.    منشأاثبات بر دوش مقامات مظنون به فساد است که ثابت کنند 

یعنری   ؛کسری کره خرسف آن را    امروال اسرت و   منشرأ برودن   اصرل برر نامشرروع    ،گرید عبارت به

                                                                                                                                        
23. Federal Office of Justice (FOJ) 

24. Restitution of Illicit Assets Act (RIAA) 

25. Lex Duvalier 
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هرای   قرانون اعراده دارایری   14بایرد اقامره دلیرل کنرد )مراده       ،کنرد  میرا ادعا  منشأ نبود مشروع

این قانون فراتر از تجویز کنوانسیون مبارزه با فساد در خصو  الزام به همکراری در   (.یرقانونیغ

دهد خود  میصورت درخواست کشور قربانی، در موارد مشکوک به فساد به دولت سوئیس اجازه 

 مناسب و تحقیق اقدام کند. ینیتأمساً نسبت به انجام اقدامات أر

مبارزه با فسراد   الملل بینیر، این پرونده برای حقوق یند کند و دشوار پرونده دووالافر باوجود

نحرو جردی بره مسرئله فسراد کرسن و        تبدیل به ی  نقطه عطف شد. این پرونده باعث شرد بره  

دارای دولت ناپایدار در حوزه استرداد اموال، توجه شود. از جملره  های  وضعیت کشور خصو  به

نهاد اقدام برای اسرترداد  »سازمان ملل،  بان  جهانی و 2007نتایج حاصله آن است که در سال 

در حال توسعه در های  به کشور را تأسیس کردند. این نهاد، تأسیس شد تا26«رفته اموال به تاراج

د. در کنر انرد، کمر     کسن به تراراج رفتره  های  و استرداد اموالی که در نتیجه فساد یریرهگامر 

اجرای مؤثر بخرش اسرترداد   « به تاراج رفته نهاد اقدام برای استرداد اموال»هدف وجودی  ،واقع

ی اسرت کره بره دنبرال     المللر  برین اموال کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد و سایر موازین 

 World Bank Group and)شناسرایی، بازداشرتن و اسرترداد منرافع ناشری از فسراد هسرتند       

UNODC, 2011). 

 فرجام

و بودجره دولرت     میاز منرابع عمرو    میبخش عظی رفته از طریق فساد باعث کاهش تاراج اموال به

شوند. این امر اثرات جدی بر پاسخگویی دولت نسبت به شهروندان دارد. فساد و تاراج امروال   می

و ها  اغلب در بان  شده اموال تاراجکند.  میناشی از آن منابع الزم برای توسعه کشورها را ناپدید 

فساد سازمان ملل متحد، تنها  شوند. کنوانسیون ضد میپنهان  یافته توسعههای  مراکز مالی کشور

ده است. کرامن فساد توجه های  طور خا  به بهشت ی است که بهالملل بینحقوقی  آور الزامسند 

این کنوانسیون بر مسئله مشارکت و همکاری متقابل حقوقی در بخرش اسرترداد امروال تأکیرد     

یند استرداد اموال را برای اتواند فر میدارد که  بر ی را دررهایکانماید. همچنین کنوانسیون راه می

 در حال توسعه تسهیل کند.های  کشور

الزم برای همکاری حقوقی متقابل و مشارکت بررای همره   های  چارچوباجرای  ،با این حال

 ؛آسان نیست. مشارکت و همکاری حقوقی در وهله نخست نیازمند آن است که کشورهاها  کشور

شونده، تمایل زیادی به همکاری داشرته باشرند. دیگرر     هم کشور خواهان و هم کشور درخواست

حقوقی است و بره سرطح   های  طر  نیتر دهیچیپاینکه، اقدامات مربوط به استرداد اموال یکی از 

                                                                                                                                        
26. Stolen Asset Recovery Initiative (STAR) 
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نیازمند است. فقدان خواسرت سیاسری و   ای  حقوقی و حرفههای  باالیی از اراده سیاسی و مهارت

 .استقربانی های  انع جدی بر سر راه استرداد اموال به کشورمهارت مو

تواننرد بره نیابرت از کشرور      مری  یردولتر یغهای  گونه که مطر  شد در فرانسه سازمان همان

. در سروئیس قرانون دووالیرر    کننرد را نزد دادگراه اقامره   شده  تاراجاموال  استردادقربانی، دعوای 

شده موجود در سوئیس که بره دلیرل کوتراهی دولرت      تاراجطور ویژه اختصا  دارد به دارایی  به

مشرترک حقروقی   هرای   معمرولی همکراری  هرای   قربانی فساد، امکان استرداد آنها از طریق کانال

فسراد   این دو کشور توسط سرایر اعضرای کنوانسریون ضرد    های  . کاربست رویهستین ریپذ امکان

کرار   شرده بره    امروال تراراج   کرردن  یمخف و سیستم مالی آنها برایها  که بان  سازمان ملل متحد

 بینری  پریش اساسی در مبارزه با فساد در سرطح جهرانی باشرد. البتره       میتوانند اقدا می ،روند می

 قشدن مجدد این اموال از طریر  الزم برای مرحله بعد از اعاده اموال که مانع از ناپدیدهای  راهکار

 طلبد. میامر دیگری است که مباحث خا  خود را  ،فساد شود

خرود قربرانی تراراج     که نیاهم از جهت  ؛داشتن وضعیت خا  ایران نظر ، با درهاافزون بر این

ه رورهایی برا درجر  رم از این جهت کره در همسرایگی کشر   روده و هست و هربها  وال و داراییرام

ضرورت اصس  نظام برانکی   تواند راهگشا باشد: میبه موارد زیر  توجه  جلبقرار دارد، ( 4)فساد باال

یی ماننرد توقیرف موقرت    هرا  گرفتن صرسحیت  نظر رویکردهای شفافیت و ضدفساد با در بر اسا 

داخلری و همچنرین   هرای   جلروگیری از تراراج امروال و دارایری     منظرور  بره مشکوک، های  حساب

مقرررات  قروانین و  اصرس  و تردوین   ؛ نامشروع از کشورهای دیگرهای  جلوگیری از انتقال دارایی

 یانردوز  ثرروت  انگراری  جررم خاصره   ،اداری مقامرات و کرارگزاران  -پیشگیرانه نارر بر فساد مالی

جملره دیروان    کارکردی و اصس  نهادهای مسرئول در مبرارزه برا فسراد از     یساز نهیبه؛ نامشروع

اقتصرادی،   جررائم ایجاد پلیس تخصصی مبارزه با ؛ محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور

جملره آشرنایی برا علروم حسرابداری،       و تخصصری الزم از   مری علهرای   و مالی با صسحیت بانکی

اقدام در جلرب مشرارکت   ؛ مالی جرائمالزم در تحصیل و کشف دالیل در های  بانکداری و مهارت

ی در خصو  مبارزه با فساد در منطقه جغرافیایی فست ایران و در صرورت  الملل بینو ای  منطقه

دوجانبه و چندجانبه با همسایگان در خصو  معاضدت و مشارکت در های  توافقنامهلزوم انعقاد 

اقدام نسربت بره رسریدگی قضرایی داخلری و صردور احکرام        ؛ ها مبارزه با تاراج و استرداد دارایی

یند اسرترداد امروال و   اشروع فر برایکنوانسیون مبارزه با فساد (الف) (1) 54مقتضی طبق ماده 

مفراد کنوانسریون مبرارزه برا فسراد نسربت بره         بر اسرا  ، ها ترداد داراییسپس طر  دعاوی اس

آوری مدارک و مستندات الزم  جمع؛ شده ایران با اولویت موارد اخیر تاراج اموال تاراجهای  دارایی
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شده توسرط خانردان و    تاراجهای  طر  دعوی استرداد نسبت به دارایی وها  برای شناسایی دارایی

 .(داشتن مرور زمان نظر )با در پهلویدولتمردان رهیم 

 ها: نوشت یپ

 اند عبارتند از: منعقد شدهای  ترین اسنادی که در راستای مبارزه با فساد در سطحی جهانی و منطقه مهم (1)

• 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 

استرداد مجرم  (United States v. Burns, 2001)ا علیه برنز دیوان عالی کانادا در دعوی ایاالت متحده امریک (3)

 داند. میرا با توجه به امکان اعمال مجازات اعدام در صورت استرداد، مجاز ن

 رتبره  برا  ترکمنسرتان  و 170 رتبه با عراق ،172 رتبه با ی افغانستانالملل بینارزیابی سازمان شفافیت  بر اسا ( 4)

 پاکستان یعنی ایران دیگر همسایه دو. هستند مالی و سیاسی -اداری فساد درجات باالترین با کشورهایی 169

 ارزیرابی  ایرن  در 126 رتبره  برا  ولری  شروند  مری ن ارزیرابی  فاسرد  حد این به تا اگرچه نیز آذربایجان جمهوری و

 .(Transparency International, 2014) ندارند را مطلوبی چندان موقعیت

 منابع فارسی

نویس کنوانسیون سازمان ملال متحاد علیاه     جرائم اقتصادی و پولشویی در پیش(، 1383باقرزاده، احد )

 تهران: مجد. المللی، فساد مالی و سایر اسناد بین

رهنمودهاای تقنینای   ، «دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملرل متحرد  »(، 1387نظر، حمید ) مند بگ بهره

هرای مجلرس شرورای     ، تهرران: مرکرز پرژوهش   متحد برای مبارزه با فسادجهت اجرای کنوانسیون ملل 

 اسسمی.

، تهرران  ،های ناشای از فسااد   آشنایی با اصول استرداد دارایی(، 1390افشین و منصور آقامحمردی )  جو پاک

 انتشارات رسانه تخصصی.

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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، 12شرده   ، بازیرابی اساالمی بنیاد مستضعفان انقالب تا(،  یبجمهوری ) ریاست راهبردیهای  بررسی مرکز پایگاه

   :های راهبردی ریاست جمهوری ، مرکز بررسی8،1392

http://www.nahad.govir.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=960f

ede3-81f4-4f39-8034-a4832114ae1f&WebPartID=0ad9bfd3-2262-486b-80f2-

8e06220d2bf1&ID=9985e9ee-c411-46e6-8ae2-ed7e00954fcf 

 : میزان.  تهران ،مصادرهحقوق ، (1390دلیر، حمید )

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسسمی.زنده باد فساد(، 1383ربیعی، علی )

، فصالنامه حساابر   ، «توصیه در مبارزه با پولشویی و تأمین مرالی تروریسرم   40+9»(، 1389رحمانی، حلیمه )

 .88-98: 49شماره 

 ، ترجمه منوچهر صبری، تهران: شیرازه.و اصالح یامدهاپ ها، فساد و دولت: علت(، 1385اکرمن، سوزان ) -رز

، ترجمره عبدالمجیرد سرودمندی،    «المللی های ارشد کشوری و مصونیت کیفری بین مقام» (،1385زاپاال، سالواتور )

 .297-316: 41، شماره فصلنامه راهبرد

( و 2000پررالرمو )پیشررگیری اجتمرراعی از وقرروع جرررم در کنوانسرریون »(، 1388)پررور اصررفهانی، شررهید  شرراطری

 .81-102: 10، سال چهارم، شماره فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،«(2003کنوانسیون مریدا )

، دفترر  مجلاه حقاوقی  ، «المللری  مبارزه با تأمین مالی تروریسرم در اسرناد برین   »(، 1384فرد، امیرحسین ) طیبی

 .259-305: 32ایران، شماره  المللی جمهوری اسسمی  خدمات حقوقی بین

 :4، سرال پرنجم، شرماره    فصلنامه دانش انتظاامی  ، «ها عدالت ترمیمی؛ اصول و روش»(، 1382غسمی، حسین )

55-36. 

منرد   ، ترجمه امیرحسین جسلی فراهانی و حمید بهرره های جهانی مبارزه با فساد برنامه(، 1387النگست، پیتر )

 های مجلس شورای اسسمی. نظر، تهران: مرکز پژوهش بگ

 تهران: گنج دانش.، و استرداد اموال مصادره ضبط،(، 1375مدی، حمید )مح

هرای مجلرس    ، تهران: مرکرز پرژوهش  حکمرانی خوب: بنیان توسعه(، 1383میدری احمد و جعفر خیرخواهان )

 .شورای اسسمی

، «در کشرور های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبرارزه برا فسراد     چالش» (،1389توپچی، حسین ) نواده

 .217-243: 57، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبرد
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