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قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات
متحدالشکل مقابله با فساد در كنوانسيون مریدا
چکيده

محمود جاللی ،*1وحيد

قاسمی2

تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن ،فرصتهای تازهای بررای بههاراران پدیرد
آمده و اشاال نوینی از بههااری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح ،امنیت ،ثبات و توسعۀ
پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون ،تهدید بهشرمار مریآیرد همننریر رونرد رو بره افرهای
تعامالت منطقهای میان دولتها و شرکتها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانرۀ
ارتاابی ،به خصوص در جرایم سازمانیافته و اقتصادی ،محدود بره کشرور «محر وقروج جرر »
نباشد ،بلاه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیه تسری یابد از ایر رهگذر جامعۀ جهانی احساس
ناامنی کرده است و بدیر جهت واکن مؤسسات و جامعۀ بیرالمللی نسبت به ایرر امرر رو بره
افهای است جرایم ملی ،ماهیتی بیرالمللی به خود میگیرد و به مرور بره جررایم بریرالمللری
تبدی و مبارزه با آن صرفاً با همااری بیرالمللی میسر میشود به همیر منظور و برا توجره بره
احساس مشترک و نگرانیهای جامعۀ جهانی ،موضوج مقابله برا فسراد در سرازمان ملر متحرد،
مسئولیتی بیر المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سرال  5791برا تصروی قطعنامرهای در
مجمع عمومی آغاز شد موضوج تصوی کنوانسیونی مستق برای مبارزه علیه فساد در قطعنامۀ
شرمارۀ  11/15مرور  4دسرامبر  0222مجمرع مطررش شرد کره نتیجرۀ آن تشرای «کمیتررۀ
کارشناسی» در دبیرخانۀ دفتر پیشگیری از جر و کنترل مرواد مخردر در سرازمان برود کره در
نهایت به تصوی کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامرۀ  15/4مجمرع در تراری  15اکتبرر
 0221و در تامی کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جررایم سرازمانیافترۀ فراملری 07
سپتامبر  0221منجرر شرد تصروی نهرایی کنوانسریون در تراری  5159/9/0توسر مجمرع
تشخیص مصلحت نظا در راستای اص  550قانون اساسری  .ا ا انجرا پرذیرفت ایرر مطالعرۀ
تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ،تعارض اساسری بریر اصرول
نظا حقوقی داخلی و حقوق بیر المل مبارزه با فساد وجود نردارد و ایرران موظره بره تطبیر
بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزۀ پیشرگیری ،جرر انگراری ،مبادلرۀ اطالعرات،
تعقی و مجازات و مبارزۀ ضد فساد از طری همااریهای منطقهای و بیرالمللی در بخ هرای
خصوصی و دولتی است

كليدواژگان

حقوق ایران ،حقوق بیرالمل کیفری ،سازمان مل متحد ،فساد ،کنوانسیون  0221مریدا

 5دانشیارگروه حقوق دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول)،
 0کارشناس ارشد حقوق جها و جر شناسی
تاری دریافت ،5170/52/20 :تاری پذیرش5174/21/4 :

Email: m.jalali@ase.ui.ac.ir
Email: vahidghasemi529@yahoo.com
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مالحظات مقدماتی
کنوانسرریون سررازمان ملرر متحررد علیرره فسرراد (
مجموعررهای جررامع از مقررررات،
 )Corruption-UNCACیررا کنوانسرریون مریرردا
رهنمودها و سازوکارهای پی بینی شده در ابعاد مختله جهرت توانمندسرازی دولرتهرا بررای
مبارزۀ همه جانبه با فساد در سطح جهانی است از جمله نحروۀ سیاسرتگرذاری و سرازماندهی
نهادهای ضد فساد ،تدابیر پیشگیرانه در مورد فساد از جمله تعییر ضواب رفتار مقامات ،قواعرد
حاکم بر نظامات دولتی و شفافسازی ،ایجراد مشرارکت اجتمراعی ،جرر انگراری مروارد فسراد،
همااریهای بیر المللی بخصوص در زمینۀ استرداد مجرمان و معاضردتهرای قضرایی متقابر ،
بازیافت اموال ،نظارتهای بیرالمللی و غیره
یای از ویژگی های بارز کنوانسیون در مقایسه با سایر کنوانسیونهای بیرالمللی ایرر اسرت
که بی از آناه به رواب بیر دولت ها بپردازد ،الگو و ضوابطی بررای شریوۀ حامرانری در درون
دولتها وضع کرد ه است ایر امرر باعرث شرده ترا برا توجره بره موضروعات متنروج منردر .در
کنوانسیون بتوان از ابعادی مختله و به صرورت میرانرشرته ای آن را بررسری کررد بره لحرا
پژوه های حقوقی ،بخ هایی از کنوانسیون از نظر حقوق عمومی ،بخ هایی از نظرر حقروق
جها و بخ های دیگری از آن از نظر حقوق بیرالمل عمومی حایه اهمیت بیشتری است
کنوانسیون که از  54دسامبر  0221الز االجرا شد و اکنون  591عضو دارد ،از یك مقدمه و
هفتادویك ماده تشای شده که ساختار کلی آن عبارت است از 5 :مقررات عمرومی و تعهردات
کلی و قاب اعمال کنوانسیون  0اقدامات پیشگیرانه  1جر انگاری و اجرای قرانون و صرالحیت
قضایی  4همااریهای بیرالمللی و  1استرداد اموال در بخ راجع بره جرر انگراری ،اجررای
قانون و صالحیت قضایی ،کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد تا برای پوش دادن اعمرالی
که در ایر کنوانسیون بیان شده ،اقدا کنند جر انگراری برخری از اعمرال مطراب کنوانسریون
الهامی و مستله آن است که دولتهای عضو به سایر جرایم نیه توجه کنند
بهطور کلی جرایمی نظیر اختالس ،ارتشا ،پولشویی ( ،)Money Launderingاخذ پورسرانت
در معامالت خارجی ،قاچاق کاال ،ارز ،انسان و تقل در مواد خوراکی ،آرایشی ،بهداشتی ،تصررف
غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ،نمونههایی از جرایمی هستند که از آنهرا برهعنروان
United Nations Convention against

(5،)Merida

 5جهت اطالج از سایر اقدامات بیرالمللی در مورد مبارزه با فساد ن ک اسناد زیر:
;International Code of Conduct for Public Officials, General Assembly(GA) Res 58/59 annex
UN Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial
Transactions, GA Res 51/191annex and UN Convention against Transnational Organized
Crime GA Res 55/25 annex1.
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جرایم اقتصادی یاد میشود (ولیدی )55 :5151 ،اما جرایمی که در کنوانسیون بهعنروان فسراد
مالی مورد جر انگاری قرار گرفته اند عبارتند از :ارتشا ،اختالس ،سوءاستفاده یا تصرف غیرقانونی
توس مقا های دولتی ،پول شویی  ،تبدی یا انتقرال عوایرد ناشری از جرر و اختفرا و سررپوش
گذاشتر بر عواید ناشی از جر ( )Concealmentو تحصی و تملك عواید ناشری از جرر فصر
راجع به جر انگاری کنوانسیون به دو قسمت تقسیم میشود 5 :تخلفاتی کره کشرورهای عضرو
باید آنها را جر انگاری کنند شام ارتشای مقامات دولتی ملی و ارتشای مقامات دولتی خارجی
و مقامات سازمانهای عمومی بیر المللی ،اختالس ،سوءاستفاده یرا تصررف غیرقرانونی امروال از
سروی مقامرات دولتری ( ،)Misappropriationتطهیرر عوایرد ناشری از جرر ( Laundering of
 )Proceeds of Crimeو ممانعت از اجرای عردالت ( )Obstruction of Justiceشرام مرواد ،51
بند  5مادۀ  01 ، 59 ، 51و  01جر انگاری ایر اعمال ضروریتریر و مهمتریر بخ اقردامات
جهانی و هماهنگ مقابله با فساد را تشای میدهد  0قسمت دو فص جر انگاری به ترسریم
تخلفاتی میپردازد که کشورهای عضو باید جر انگاری آنها را لحا کننرد کنوانسریون حرداق
استانداردها را ارائه می دهد اما کشورهای عضو آزادند که از ایر استانداردها فراتر روند که شام
مواد بند  0مادۀ  02 ، 57 ، 55، 51و  04میشود در نهایت ،مادۀ  01کنوانسریون برا پیرروی از
فرمول سازمان همااری اقتصرادی و توسرعه ( ،)OECDبره مسرئولیت کیفرری ،مردنی و اداری
اشخاص حقروقی ( )Liability of Legal Persons and Corporate Sanctionsبرهطرور مجرها از
مسئولیت اشخاص حقیقی پرداخته شده است
کنوانسیون از اولیر اسناد حقوقی الها آور جهرانی مبرارزه علیره فسراد اسرت کره نره تنهرا
دولتها ،مقامات دولتی و عمومی و سازمانهای بیرالدّولی را در بر میگیررد بلاره شررکتهرا و
اشخاص حقوقی خصوصی و جامعۀ مدنی در چارچوب آن قرار دارند ایرر نظرا جدیرد مامر
اقدامات ضد فساد قبلی سازمان مل متحد در مورد جرایم سازمانیافته ،بانك جهانی و اقردامات
منطقه ای شورای اروپا ،اتحادیۀ اروپا ،سازمان کشورهای آمریاایی ،سازمان همااری اقتصرادی و
توسعه ،اتحادیۀ آفریقا و بانك آسیایی توسعه قلمداد میشود
کنوانسیون از ضمانتهای اجرایی زیادی نا میبرد که مهمتریر آنها عبارت است از ابطال و
فس قراردادهای منعقدۀ ناشی از فساد ،لغو امتیازات ،ردیابی ،مسدود کردن یا ضب  ،جلروگیری
از انتقال و استرداد اموال از طری همااری بیر المللی ،اقامۀ دعوی و اخذ خسارت توس قربانی
فساد ،ایجاد نهادهای خاص داخلی برای مبارزه با فساد ،حمایت از شهود ،کارشناسان ،قربانیان و
اشخاصی که فساد را گهارش میکنند همننیر در سومیر کنفرانس اعضرا در دوحره ،سرازوکار
نظارت بر اجرای کنوانسیون ( )Implementation Review Mechanismپذیرفته شده است
در خصوص اختالفات ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون مطاب مادۀ  11روشهای مرذاکرۀ
مستقیم ،داوری و در مواردی رسیدگی قضایی از طری دیوان بریرالمللری دادگسرتری در نظرر
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گرفته شده است در اجرای مادۀ  11کنوانسیون تاکنون کنفرانس اعضای کنوانسیون به منظرور
توسعۀ ظرفیت و همااری اعضا در اجرای مفاد کنوانسیون و عنرداللهو انجرا اصرالحات  1برار
برگهار شده و قرار است ششمیر کنفرانس از  0ترا  1نروامبر  0251در سررپیترزبرور برگرهار
شود
کنوانسیون در تاری  57آذر ماه  5150به امضای دولت جمهوری اسالمی ایران رسرید و در
مهر ماه  5154الیحۀ الحاق دولت به کنوانسیون مذکور تقدیم مجلس شد که در نهایت با توجه
به ایرادات شورای نگهبان درتاری  5159/9/0توس مجمع تشخیص مصلحت نظرا تصروی و
ایران به کنوانسیون مذکور ملح شد و متعهد به اجرای مفاد آن است البته نسربت بره بنرد 0
مادۀ  11یعنی رسیدگی از طری داوری و دیوان بریرالمللری دادگسرتری ،ایرران از حر شرر
اسررتفاده نمرروده اسررت (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY
 )&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en#EndDecبا توجه به ایناه فسراد یاری از
معضالت موجود ،مولد فقر و بیعدالتی اجتماعی و مانع اصلی توسعۀ کشور است و مبارزه برا آن
مورد تأکید مسئوالن و مورد مطا لبۀ عمومی قرار دارد ،انجا تحقیقات علمی اصی در مورد ایر
موضوج واجد اهمیت است
یادآوری ایر امر ضروری است که قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد مصوب 5172
مجمع تشخیص مصلحت نظا سعى نمروده برا بهررهگیرری از ابهارهرای غیرر کیفرری و تردابیر
پیشگیرانه ،به مقابله با فساد ادارى در کشور بپردازد توجه به شفافسازی فرایند اداری ،باال بردن
سطح آگاهی مرد و بهرهگیری از فناوری اطالعات و نر افهارهای رایانهای ،از جمله مواردى است
که در ایر قانون مورد توجه قرار گرفته است .با ایر حال به دلی نگاه غیرکیفری ،تحلی قرانون
مذک ور ارتبا موضوعی با ایر مقاله ندارد از طرفی هنوز رویرۀ قضرایی دادگراههرای داخلری در
مورد مفاد کنوانسیون شا محامی به خود نگرفته است و جا دارد در مقالهای مستق دیردگاه
رویۀ مراجع قضایی کشور نسبت به جرایم مندر .در کنوانسیون مریدا 5جداگانه بررسی شود
در ایر مقاله عمدتاً با نگاهی جر انگارانه و نه از منظر جر شناختی و سیاسرت کیفرری ،بره
 5بهعنوان مثال د ر پروندۀ معروف به فساد کالن بانای سه ههار میلیارد تومانی ،قاضی ویژۀ دادگاه انقالب اسالمی
در شهریور  5175که رأی او متعاقباً به تأیید شعبۀ  51دیوانعالی کشور رسید ،مهآفرید امیر خسروی را عالوه بر
جرایم دیگر ،به دلی تشای و رهبری یك شباۀ سازمانیافته برای ارتااب جرایمی نظیر ارتشا ،اختالس ،شرکت
در پولشویی از طری مصرف عواید حاص از جر  ،موضوج  511فقره گشای اعتبار اسنادی صادره از بانك
صادرات شعبۀ گروه ملی اهواز به تقاضای گروه ملی صنعتی فوالد ایران و منافع مترت برآن در مجموج به مبلغ
حداق  0ههار و  522میلیارد تومان و مصرف آن در جهت تأسیس بانك آریا و خرید یا تأسیس شرکتهای جدید،
تسویۀ بدهیهای سایر شرکت های گروه امیرمنصور آریا و خرو .بخشی از سرمایه به خار .از کشور ،پرداخت رشوه
به کارکنان بانك صادرات اهواز و بانك ملی ،شعبۀ مرکهی کی و به کارمندان بانك سپه کی و افراد دیگر ،به
اعدا محاو کرد
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بررسی تطبیقی مهم تریر جرایم مندر .در ایر سند بیرالمللی با آننره در قانونگرذاری داخلری
ایران وجود دارد ،پرداخته می شود سؤال ایر است که تا چه میهان دیردگاه قانونگرذار ایرران برا
مندرجات ایر پیمان بیرالمللی مطابقت دارد؟ گرچه نظا حقروقی ایرران تعرارض بنیرادینی برا
استانداردهای جهانی مبارزه با فساد ندارد؛ ولی به نظر می رسد برای اجرای معیارهرای پذیرفتره
شده بیرالمللی ،ایجاد راهاارهای جدید و انجا پرارهای اصرالحات در قروانیر داخلری ضررورت
دارد

جرم رشوه
عنصر قانونی جر ارتشا ( )Briberyدر کنوانسیون عبارت است از مواد  51 ،51و  05که در مواد
 51و  51جر ارتشای مقا های دولتی داخلی و مقامات دولتی خارجی و در مرادۀ  05ارتشرا در
بخ خصوصی مورد بحث قرار میگیرند در ایران اکنرون اصر  47قرانون اساسری ،بنرد الره
تبصرۀ مادۀ  11و مواد  155تا  174فص یرازدهم قرانون مجرازات اسرالمی ( 5170تعهیررات و
مجازاتهای بازدارنده) و مادۀ  1قانون تشدید مجازات مرتابیر ارتشا ،اخرتالس و کالهبررداری
(5119قانون تشدید) عنصر قانونی ایر جر را تشای میدهد

 .1عنصر مادی
رفتار فیهیای الز برای تحق عنص ر مادی جر رشوه در حقوق ایرران عبرارت اسرت از دادن و
قبول کردن و نیه انجا معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعی ناتۀ قابر ذکرر در مرورد وا ۀ « قبرول
نماید» مذکور در مادۀ  1قانون تشدید آن است که با توجه به ظاهر مادۀ مذکور و برا توجره بره
ایناه مادۀ  170ق ا ،ضمر اشاره به مادۀ  1از دادن وجه یا سند سخر گفتره ،تردیردی براقی
نمیماند که منظور مادۀ  1ایر است که مقا دولتی وجه یا مال یا سند را اخذ نماید بنابرایر به
صرف ایناه وی پیشنهاد ارباب رجوج را برای دادن وجه یا مال یا سندی به وی «بپذیرد» ،جر
ارتشا محق نخواهد شد (میرمحمد صادقی )119 :5150 ،بنابرایر عم مرتا « ،فعر مثبرت
مادی خارجی» است که مال یا وجه یا سند پرداخت وجه را پرداخت مرینمایرد و مرتشری آنرا
دریافت میدارد (نورزاده )5151:17 ،ایر در حالی است که استاندارد بیرالمللی بسیار وسیعترر
است و جر انگاری رشوه نه فق منعاسکنندۀ دادن رشوه است ،بلاه پیشنهاد و قول رشروه را
هم شام می شود؛ حتی زمانی که پذیرشی وجود نداشرته باشرد از همریررو سیاسرتی کره در
کنوانسیون مریدا اتخاذ شده نیه به همیر ترتی اسرت و مرواد  51و  51کنوانسریون از «وعردۀ
ارائه یا دادن امتیاز بیمورد» و «درخواست یا قبول امتیاز ناروا» سخر به میان میآورد
در حقوق کیفری ایران صرف وعدۀ راشی به تنهایی کافی برای تحق جر نیست ،مگر آناه
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اقداماتی را که مرتشی انجا داده با وعدۀ راشی جمعاً مفیرد شرروج بره جرر باشرد (میرمحمرد
صادقی ) 115 :5150 ،هر چند که حامی راجع به شروج به عم رشا یافرت نمریشرود ،لریار
شروج به ارتشا در تبصرۀ  1مادۀ  1قانون تشدید و نیه مادۀ  174ق ا ساب پری بینری شرده
است
اما مادۀ  501قانون ا  5170همنون تبصرۀ  5مادۀ  45ق ا ساب  ،مجررد قصرد ارتاراب
جر و عملیات و اقداماتی را که فق مقدمۀ جر بوده و ارتبا مستقیم با وقروج جرر نداشرته
باشد شروج به جر نمیداند و به اعتقاد عردهای از حقوقردانان ،شرروج بره جرر زمرانی محقر
می گردد که عم ارتاابی بدون ابها قصد مرتا بوده و با جر پیوندی آشاارا و نهدیك داشته
باشد (اردبیلی ) 000 :5151 ،بنابرایر کنوانسیون درخواست یك مقا دولتی داخلی یا خرارجی
را کافی برای جر میداند .اما حقوق ایران فق حالت اخذ کردن را جر میداند .بنابرایر ،بعید
به نظر می رسد که بتوان صرف بیان درخواست را به منهلۀ شروج به ارتااب ارتشا دانست و بیان
درخواست بیشتر به مقدمات بعیدۀ جر شبیه است تا عملیات اجرایی جر (میرمحمد صرادقی،
 )155 :5150لذا درخواست یا وعده و پیشنهاد رشوه در حقوق ایران جر انگاری نشده است
ناتۀ دیگر ایناه بیر رشا و ارتشا مالزمۀ دائمی وجود ندارد در بعضی اوقرات ممارر اسرت
راشی مالی را به عنوان رشوه به مأمور دولت بدهرد و راشری محسروب شرود ولری گیرنردۀ مرال
مرتشی محسوب نشود؛ یعنی ایر گونه نیست که هرگاه فردی راشی محسوب شرد الهامراً طررف
مقاب او که وجه یا مال را دریافت کرده است مرتشی باشد (موسروی )1 :5155 ،برا ایررحرال،
اعمال مقررات کیفری راجع به رشوه منو به وجود نوعی تواف هر چند ظاهری بریر راشری و
مرتشی است برای نمونه در ایتالیا جر «تحریك سازی» زمانی ممارالحصول میشود که مقا
دولتی پیشنهاد یا قول یك رشوه را نمریپرذیرد؛ در حرالیکره ترالش بررای رشروهگیرری جرر
محسوب می شود همننیر ،در کشور لوکهامبور جر رشوه از لحا عرفی نیازمند ایرر اسرت
که قب از ایناه آن مقا کار مورد نظر را انجا دهد یا از آن پرهیره کنرد ،نروعی توافر وجرود
داشته باشد در حال حاضر در ایر کشور اگر بعد از ایناه یك مقا دولتی عم خواستهشرده را
انجا دهد یا امتناج از عملی را بپذیرد و رشوه دریافت کند ،حتی در صورت عرد توافر قبلری
بیر طرفیر ،تنها جر رشوهگیری محرز میشود ()Lucinda, 2006: 31
در جر رشوه آننه الز است صرفاً اثبات تواف نیست ،بلاه ایر مسئله مهم است که هدف
پیشنهادی رشوه دهنده ایر باشد که فرد مورد نظر کاری را برای او انجا دهرد یرا از آن امتنراج
کند و رشوه گیرنده آگاه باشد که در قبال آن یك امتیاز ناح دریافرت خواهرد کررد (موسروی،
همان )01:لذا اگر یك طرف آگاه نباشد نمیتوان هر دو را محاو کرد؛ مث جایی که پیشرنهاد
پرداخت رشوه وجود دارد در حالیکه پذیرش صورت نمیگیرد
پذیرفتر هرگونه مال یا وجه از طرف مرتا اعم از ایرکه در هنگا انجا کار صورت پذیرد
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یا پس از آن و در ایر صورت جر ارتشا تحق مییابد حال اگر مرتا پس از قضریه در مقرا
رد آن برآید نمیتوان او را بهعنوان مرتشی قرار داد (موسروی ،همران  )44:بنرابرایر ،پرداخرت
رشوه می تواند مؤخر بر انجا یا ترک فع از سوی مرتشی باشد به شر آنکه انجا کار یا ترک
فع از سوی مرتشی با کارهای خواسته شده راشی بهنحوی مرتب باشد تا بتوان رشوه را احرراز
کرد؛ چرا که صرف وعده در حقوق ایران جر نیسرت و حتمر ًا بایرد اخرذ مرال صرورت گیررد و
همننیر صرف دادن مبلغی به عنوان انعا بدون تقاضرای انجرا امرری یرا امتنراج از آن رشروه
محسوب نمی گردد (میر محمدصادقی)199 : 5150 ،
با توجه به موارد ذکرشده مالحظه می گردد کره حقروق ایرران برا کنوانسریون در خصروص
«وجود تواف بیر طرفیر» دارای اشتراک است اما آننه باعث تفاوت حقروق مرا برا کنوانسریون
می گردد ایر است که محاومیت کسی به رشوه گرفتر مستله محاو کردن کسری بره رشروه
دادن است مگر ایناه بنا به عل شخصی مثر اضرطرار (تبصررۀ مرادۀ  170ق  ،)5یرا حفر
حقوق حقۀ خود (مادۀ  175ق  ،)5یا نداشتر عنصر روانی الز  ،طرف دیگر از مجازات معراف
گردد ایر در حالی است که مادۀ  51کنوانسریون از وا ههرای «پیشرنهاد دادن» و «درخواسرت
نمودن» استفاده کرده و می دانیم که پیشنهاد یرا درخواسرت بره صرورت یاجانبره و همرراه برا
موافقت احتمالی بوده و منظور کنوانسیون دقیقاً جرایی اسرت کره طررف مقابر از پرذیرش آن
خودداری می کند چرا که با پذیرش طرف دیگر جر رشوۀ کام صورت میگیرد و همان تواف
دوجانبه بهوجود میآید بنابرایر دیدگاه حقوق ایران نسبت به کنوانسیون مضی تر است
ناتۀ دیگر ایر که الز نیست دادن امتیاز ناروا بهطور مستقیم انجا گیرد بلاه بنا به تصریح
قانون مجازات اسالمی ایر کار می تواند غیرمستقیم انجا پذیرد و همریرطرور قربو و اقبراض
فیهیای مال ضرورتی ندارد بلاه صرف ایرکه مال در اختیار فرد قررار داده شرود مرثالً وجره در
حساب او واریه یا ملك به نا او منتق یا با رضرایت او پرول در کشروی میرهش گذاشرته شرود،
کفایت میکند و آننه داده یا گرفته می شود الز نیست برای خود مرتا باشد بلاه حتی اگرر
او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد ،کفایت میکند (میرمحمردصرادقی 192 :5154 ،و
 ) 150ایر همان موضعی است که در کنوانسیون به صراحت به آن اشاره شده است فریالواقرع
در فرایند جر شناختی به ایر صورت است که 5 :امتیازی به طور مستقیم بره دسرت شرخص
ثالث میرسد بدون ایناه بهطور مستقیم به دست مقا دولتی برسد  0امتیازی به دسرت مقرا
دولتی میرسد ،اما ایر بره نفرع شرخص ثالرث اسرت ( )Wedd, 2005:22در چنریر شررایطی،
خصوصاً هنگامی که پای واسطهها به میان می آیرد و یرا هریو تروافقی مسرتقیم ًا بریر راشری و
مرتشی وجود ندارد ،شرای الز و ضروری مندر .در کنوانسیون را دربارۀ شرکت و تالش بررای
جر باید در نظر گرفت ،همانطور که در مادۀ  09کنوانسیون نیه بیان شده اسرت درواقرع اگرر
پرداخت رشوه از طری یك واسطه باشد ،آن واسطه دستگیر خواهد شد ،براسراس اصرول کلری
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ایر باعث نمی شود که مجر اصلی از مسئولیت جهایی خود فرار کند (همان) در قانون مجازات
اسالمی هم همیر رویه در مادۀ  171پذیرفته شده اسرت در واقرع قانونگرذار مرا در ایرر مراده
وساطت در امر رشوه را که اصطالحاً «رای » گفته میشود و از مصادی معاونرت در جرر مری
باشد با عنایت به اهمیت جر و خطرات ناشی از آن مستقیماً جر شناخته و مجرازات راشری را
قاب اعمال دانسته است (عساری)115 :5151 ،

 .2عنصر روانی
ناتۀ مهم در ایر خصوص ایر است که راشی و مرتشی باید از سمت مرتشی به عنروان کارمنرد
دولت ،مطلع باشند و مرتا باید بداند وجه یا مال یا سند در قبال انجا دادن یا نردادن امرری
که مربو به سازمان متبوج گیرندۀ مال است ،داده میشرود در کنوانسریون مریردا نیره عنصرر
روانی به همیر صورت است منتها از آنجا که عم رشا شام موارد صرف پیشرنهاد رشروه نیره
میشود و در واقع شام مواردی میشود که رشوه پذیرفته نشده و بنابرایر بر رفتار فرد ترأثیری
نگذاشته است ،ایر ارتبا باید ایرگونه باشد که متهم نه تنها قصد پیشنهاد رشوه را داشته بلاه
باید قصد تأثیرگذاری بر رفتار دریافتکننده را نیه داشته باشد صررفنظرر از ایناره «دریافرت»
صورت گرفته یا خیر ایر مسئله را میتوان با توجه به مادۀ  05کنوانسریون کره مقررر مریدارد
آگاهی ،قصد یا نیت الز به عنوان عنصر جر ( Knowledge, Intent or Purpose as Elements
 )of an Offenseمقررشده در ایر کنوانسیون ممار است از وضعیت واقعی عینی استنتا .شود،
استنبا کرد و در خصوص عنصر روانی جر ارتشا باید گفت که فق قصد درخواست یرا قبرول
امتیاز بیمورد با هدف تغییر رفتار خود در جریان وظایه رسمی است (همان )14،جر رشوه از
«جرایم مطل » است و نیازی به تحقی نتیجه ندارد

 .3موضوع رشوه
براساس صراحت مادۀ  1قانون تشدید موضوج جر رشوه عبارت است 5 :وجه  0مرال  1سرند
پرداخت وجه و مال به کار بردن عباراتی نظیر «وجره ،مرال و سرند پررداختر وجره و مرال در
حقوق ما ،نشاندهندۀ جنبۀ مادی و مالی داشتر آننه به عنوان رشوه پرداخت مریشرود اسرت
بنابرایر مواردی که اساساً جنبۀ مالی برای آنها متصور نیست تحت شمول مقررات راجع به رشا
و ارتشا قرار نمی گیرد ،هرچند میهان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده اسرت
از لحا حقوق ایران در مسئولیت کیفری مرتا تأثیری ندارد و فقر در میرهان مجرازات وی
موثر باشد (میرمحمدصادقی)150 : 5151 ،؛ امرا همرانطرور کره بسریاری از حقوقردانان بیران
داشتهاند ،گاهی مابهازاهای غیرمالی ،وسوسهانگیهتر و فساد انگیهترند
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مادۀ  51کنوانسیون به طور کلی دادن هر نروج امتیراز نراروا را جرر مریدانرد در ماهیرك
موضوج جر رشوه خواری عبارت است از پول یا هر امتیراز دیگرر در شریلی از عبرارت «امتیراز
اقتصادی» استفاده شده است گرچه ایر تعاریه شام امتیازات پرولی محسروس و نامحسروس
میشود امّا امتیازات غیرپولی مث ورود به مدرسه یا دانشگاه که شخص به هیووجه اماان ورود
به آنها را ندارد ،شام نخواهد شد به همیر دلی است که کنوانسیون تمامی امتیازات مرادی و
غیرمادی را دربرمی گیرد در واقع استفاده از اصطالش «کس هر نوج امتیاز نراروا و غیرقرانونی»
در ایر کنوانسیون به نوعی ساده کردن عنوانهای مجرمانه است ()Fritz Heiman, 2007:26

 .4رشوه به مقامات دولتی خارجی و مقامات سازمانهای عمومی بينالمللی
کنوانسیون عالوه بر رشوه به مقامات دولتی داخلی ،رشوه به مقامات دولتی خرارجی (
 )Public Officialsو مقامررات سررازمانهررای عمررومی برریرالمللرری ( Officials of a Public
 )International Organizationرا مطاب بند  5مادۀ  51خود جر انگاری کرده است مطراب برا
یك نظریۀ تفسیری ،کشور خارجی بهکار رفته در کنوانسیون تنها شام کشورها نمیشود ،بلاره
شام هر منطقۀ خارجی سازمانیافته مانند یك منطقۀ مستق یا یك منطقه با گمر جداگانه
هم میشود ( )Wedd, 2005:48همننیر ،براساس نظریۀ کمیتۀ تفسریری کنوانسریون ،کشرور
خارجی می تواند هر کشور دیگری باشد؛ یعنی لهومی ندارد کره ایرر کشرور از کشرورهای عضرو
کنوانسیون باشد (بهرهمند)520: 5159 ،
برخالف مقا یك کشرور خرارجی کره مریبایسرت دولتری باشرد ،کنوانسریون در خصروص
سازمانهای بیر المللی قید دولتری برودن را نیراورده اسرت و بنرابرایر رشروه بره یرك سرازمان
بیرالمللی غیردولتی یعنی « نهادی که بره ابتارار انحصراری بخر خصوصری و یرا مشرترک و
مختل با بخ عمومی و خار .از هرگونه تواف بیرالدّولی تأسیس شده است و در آن اشخاص
خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا اشخاص عمومی با تابعیتهای گوناگون گرد آمدهانرد» را
هم شام میشود (ضیائی بیگدلی)011 : 5151 ،
قانونگذاری کشورهای عضو باید شام تعریه «مقا دولتی خارجی» ارائه شرده در مرادۀ 0
کنوانسیون هم بشود فرض ایناه مقامات دولتی خارجی مقامات دولتی هستند که مطاب قانون
کشور خارجی تعریه شدهاند کفایت نمیکند مادۀ  43الهامی ندارد که ارتشای مقامرات دولتری
خارجی مطاب قانون داخلی کشور خارجی مورد نظر ،جر تلقی شود (بهرمند ،همان) مقرررات
مادۀ  51بر مصونیتهایی که ممار است مقامات دولتی خارجی یا مقامات سازمانهای عمرومی
بیرالمللی مطاب با حقوق بیرالمل از آنها برخوردار باشند ،تأثیری نمیگذارد
Foreign
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اختالس
مادۀ  59کنوانسیون عالوه بر حیه و می به «اختالس» توس مقا های دولتی اشاره مریکنرد
در حقوق ایران نیه اختالس عبارت از خیانت مأمور دولت در تصاح وجوه یرا اسرناد یرا امروال
متعل به دولت و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال سایر اشخاص است بره نفرع خرود یرا
دیگری که بر حس وظیفه به فرد سپرده میشود (همان )012 ،شرایان ذکرر اسرت اگرچره در
نظا حقوقی ایران اخرتالس تنهرا در بخر دولتری معنرا دارد ،وا ۀ  Embezzlementدر زبران
انگلیسی معنای وسیعتری دارد و شام «خیانت در امانت» نیه مریشرود و از ایرررو در بخر
خصوصی نیه قاب تصور است
عنصر قانونی جر اختالس در حقوق ایران مادۀ  1قانون تشدید مصوب  5119که جایگهیر
مادۀ  91قانون تعهیرات سال  5110شده و مادۀ  121ق ا  5170است بهعالوه ،قانونگذار برای
اختالس افراد مشمول «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران» ،مجرازات
خاصی به موج مادۀ  557قانون مذکور پی بینی کرده است
عنصر مادی جر اختالس عبارت است از برداشت یا تصاح به نفع خود یرا دیگرری یعنری
ایناه موضوج اختالس را ا ز آن خود یا دیگری انگاشته و وارد در مایملك خود یرا دیگرری کنرد
(میرمحمدصادقی )559 : 5154 ،شایان ذکر است که مال مذکور بایرد «برحسر وظیفره» در
اختیار شخص قرار گرفته باشد در مادۀ  59کنوانسیون هم آمده که مال باید بنرا بره «موقعیرت
شغلی شخص» به وی واگذار شده باشد

تصرف غيرقانونی در وجوه و اموال دولتی
از جمله تعدیات مستخدمیر و کارکنان دولت در ارائرۀ خردمات اداری و انجرا وظرایه محولره
مسئلۀ دخ و تصرف غیرمجاز آنها در وجوه و اموال دولتی به نرا «تصررف غیرقرانونی» اسرت
قانونگذار مقررات ناظر به جر «تصرف غیرقانونی» یا «استفادۀ غیرمجاز» بدون قصد تملك را از
اختالس مجها کرده و مادۀ  175ق ا را به ایر جر اختصاص داده است بنابرایر ،عنصر قانونی
جر مذکور در حقوق ایران مرادۀ  175اسرت ایرر جرر در مرادۀ  59کنوانسریون و برا عنروان
«استفادۀ غیرمجاز» آمده است

 .1عنصر مادی
عنصر مادی جر تصرف غیرقانونی عبارت است از استفادۀ غیرمجاز و بدون قصد تملك بره نفرع
خود یا دیگری و همننیر اهمال یا تفری منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی و نیه به مصرف
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رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائ نشده یا به مصرف رسرانیدن در غیرر مرورد
معیر و زائد بر اعتبار (شاری )150 :5151 ،بنابرایر عم فیهیای ایر جر هم به صورت فع
و هم به صورت ترک فع اسرت صرور ارتاراب جرر مرادۀ  175عبرارت اسرت از 5 :اسرتفادۀ
غیرمجاز  0مصرف در جهتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نگردیده  1مصررف در غیرر
مورد معیر  4مصرف زائرد برر اعتبرار  1تضرییع امروال و وجروه دولتری بره اعتقراد برخری از
حقوقدانان موارد 0و1و 4و 1در حام تصرف غیرقرانونی اسرت و نره مصرداق تصررف غیرقرانونی
(شاری)150 : 5151 ،
یای از شرای و اوضاج و احوال تحق عنصر مادی جر تصرف غیرقانونی ایر است که مرال
موضوج جر لهوماً باید قبالً به کارمند تسلیم شرده باشرد و او برر حسر وظیفره آن را تحویر
گرفته باشد ،اعم از ایناه آن مال دولتی باشد یا متعل به اشخاص (ولیدی )000 : 5151 ،ایرر
مسئله یای از نقا مشترک حقوق ایران با کنوانسیون  0221است و در صورتیکه محرز شرود
بدون آناه مالی به کارمند واگذار شده اماان استیال و دسترسی بر آن مال را پیدا کررده و آن را
تصاح و تصرف کند ،عم او را نمی توان تحت عنوان مجرمانۀ تصررف غیرقرانونی بره حسراب
آورد ،بلاه ممار است تحصی مال از طری نامشروج محسوب شود

 .2عنصر روانی
جر تصرف غیرقانونی جهو جرایم عمدی محسوب میشود که در ارتااب آن کارمنرد دولرت برا
علم و اطالج اقدا به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میکند و صررف اقردا
در جهت استفاده از اموال یا وجوه مذکور و همننیر صرف اقدا در به مصرف رسرانیدن اعتبرار
در غیر موارد پی بینیشده در قانون را میتوان بهمنهلۀ سوءنیت عا دانست و با توجه به ایناه
حصول نتیجه از اهمیت برخوردار نیست ،از جمله جرایم عمدی مطل است البته برا توجره بره
بخ دو مادۀ  175چناننه مرتا از ایر استفادۀ غیرمجراز منتفرع شرده باشرد ،مجرازات او
تشدید میشود
مادۀ  59کنوانسیون نیه به عمردی برودن جرر اشراره دارد کره برا توجره بره ذکرر عبرارت
«در جهت منافع به صورت عمدی ارتاراب یابرد» ،بره نظرر مریرسرد منظرور همران مطلر
بودن ایر جر از نگاه کنوانسیون اسرت خرواه بره نتیجره برسرد یرا نرسرد البتره ذکرر عبرارت
«در جهت منافع خود یرا » در مرتر کنوانسریون ،در نگراه اول ایرر جرر را نسربت بره مرادۀ
 175محدود میکند چرا که در مرادۀ  175صررفاً اسرتفادۀ غیرمجراز بیران شرده اسرت امرا در
توضرریح مرریترروان گفررت «اسررتفاده» از نظررر لغرروی معنررای فایررده گرررفتر ،فایررده بررردن،
منتفع شدن دارد و در معنای اصطالحی مریتروان از آن برهعنروان تصررف در امروال یرا وجروه
یاد کرد که عبارت است از اماان استیال و سیطره بر چیهی به منظور رسیدن بره هردفی خراص
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(ولیدی  )054 : 5151 ،بنابرایر حقوق ما در ایر زمینه نیره در راسرتای مرادۀ  59کنوانسریون
است
ناتۀ دیگری که در خصوص عنصر روانی شایان ذکر است وجود عبارت «در صرورتیکره بره
علت اهمال یا تفری » است که قانونگذار اهمال یا تفرری کارمنرد را در انجرا وظرایه اداری
خود که به صورت «ترک فع غیرعمدی» حاص میشود ،بررای تحقر عنصرر روانری و اثبرات
مسئولیت و مجازات مرتا کافی دانسته است (ولیدی)001 : 5151 ،

 .3مرتکبين جرایم ارتشا و اختالس و تصرف غيرقانونی
جرایم اختالس ،ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی زمانی تحق پذیرند که طب مرواد  1و
 1قانون تشدید و مادۀ  175ق ا مرتا در زمرۀ کارکنان و مستخدمان ومأموران دولتی اعم از
قضایی ،اداری ،شوراها ،شهرداریها ،نهادهای انقالبی و به طور کلی قروای سرهگانره و همننریر
نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مرأموران بره
خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی باشند در بند اله مادۀ  0کنوانسیون در تعریه «مقا
دولتی» آمده است که هر شخصی که دارای شغ قانونگذاری ،اجرایی ،اداری یرا قضرایی اعرم از
انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت در کشور عضو باشد اعم از ایناه حقوق دریافت کند یا نانرد
صرف نظر از ارشدیت وی ،مقا دولتی تلقی می شود هرچند که در حقوق ایران تعریه دقیر و
مورد اتفاقی از مقا دولتی به عم نیامده است ،امّا برا مالحظرۀ مرواد مرذکور و مرادۀ  5قرانون
استخدا کشوری ساب و مندرجات فص اول قانون مدیریت خردمات کشروری مصروب ،5151
می توان مالحظه کرد که تعریه کنوانسیون نسبت به حقوق ایران گستردهترر اسرت در حقروق
ایران صرفاً کارکنان سه قوه میتوانند مرتا جرایم مذکور شوند و به ایر جهت اعمرال مرذکور
در مورد نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحت عناویر احصاشده ،قاب تعقی کیفری نیست و
صرفاً با تفسیری موسع ممار است با عنوان جهایی «تحصی مال به طری نامشرروج» قابلیرت
انطباق داشته باشد

 .4اختالس و ارتشا در بخش خصوصی
مواد  05و  00کنوانسیون در خصوص ارتااب جرایم اختالس و ارتشا توس هر شخصری اسرت
که در هر جایگاهی برای بخ خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند ،میباشد البته در صورتی
که به شا بیرالمللی و در خالل فعالیتهای اقتصادی ،مالی یا بازرگرانی ارتاراب یافتره باشرد
ایر در حالی است که در مقررات داخلی خصوصاً مادۀ  1قانون تشردید ،یاری از شررو تحقر
جر اختالس و ارتشا ،ارتااب آن توس کارکنان دولت است با ایر توصریه اشرخاص حقیقری
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حقوق خصوصی در حقوق ایران نمی توانند مرتا اختالس شوند و در صورت عد تحق شر
مذکور چناننه عم تصاح نسبت به اموال سپرده شرده نرهد اشرخاص عرادی صرورت گیررد،
عنوان جهایی «خیانت در امانت» بر آن صردق مری کنرد و برر مرادۀ  194ق ا منطبر اسرت
(قاسمی)4 : 5151 ،

جرم اعمال نفوذ
به موج مادۀ  55کنوانسیون ،هر کشور عضو قوانیر و سایر اقدامات ضرروری را اتخراذ خواهرد
کرد تا موارد زیر ،زمانی که به صورت عمدی ارتااب یابد ،جر تلقی شود :اله) وعرده ،ارائره یرا
دادن امتیاز ناروا به یك مقا دول تی یا هر شخص دیگر به صورت مستقیم یا غیرمسرتقیم بررای
ایناه آن مقا دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود ( )Trading in Influenceبرا هردف
کس امتیاز ناروا از نظا اداری یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیهنده ایر عم یرا
هر شخص دیگر سوءاستفاده کند ب) درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیراز نراروا از
طرف مقا دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقا یا شخص دیگرر بررای ایناره آن مقرا
دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسر امتیراز نراروا از نظرا اداری یرا
مرجع دولتی کشور عضو سوءاستفاده کند
جرایم مشمول مادۀ  55همانند جرایم مشمول مادۀ  51ست اما یك تفاوت عمده بریر ایرر
دو ماده وجود دارد جرایم مشمول مادۀ  51مستله فع یا ترک فع از سروی مقامرات دولتری
در جریان وظایه رسمی آنهاست ولی جر مشمول مادۀ  55مستله استفاده از نفوذ واقعی و یا
فرضی برای کس امتیاز ناروا برای شخص ثالث از نظرا اداری یرا مرجرع دولتری کشرور اسرت
))Argandona, 2006:26
در نظا حقوقی ایران ،قانون موسو به «قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حر و مقرررات
قانونی» در تاری  5151/7/07به تصوی رسیده است که مواد چهارگانۀ آن به تعیریر مجرازات
برای اشخاصی میپردازد که به اسرتناد اعتبرار و نفروذ در مراجرع عمرومی دولتری – قضرایی از
دیگران وجوهی را مطالبه کرده و یا از رواب خصوصی خود با مسرتخدمیر مهبرور سوءاسرتفاده
کرده و یا مستخدمانی که نفوذ اشرخاص دیگرر را در اقردامات و تصرمیمات اداری خرود ،ترأثیر
می بخشند به عالوه ،صریحاً در خصوص وکالی دادگستری که وجهی را با ادعای داشتر اعتبرار
و نفوذ در نهد مأموران قضایی یا اداری دریافت میدارند ،تعییر مجازات کرده است

سوءاستفاده از وظایف
مادۀ  57کنوانسیون به جر انگاری سوءاستفاده از وظایه و جایگراه ( )Abuse of Functionsبره
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منظور کس امتیاز ناروا پرداخته است طب نظریۀ کمیتۀ تفسیری ایر جرر مریتوانرد شرام
انواج رفتارهای مختله مث افشای ناشایست اطالعات طبقه بندی شده یا محرمانه از سوی یرك
مقا دولتی شود
سوءاستفاده از وظایه مورد نظرر مرادۀ  57کنوانسریون ،برا موضروج سوءاسرتفاده کارکنران
عمومی از وظایه و مقا خوی در حقوق ایران مسبوق به سابقه است از جمله مادههرای 191
و  155قانون مجازات اسالمی که ناظر بر سوءاستفادۀ مأموران و مستخدمان دولتی و عمرومی از
مقا و شغ خوی است تفاوتی که بیر مادۀ  57کنوانسیون و مادۀ  191ق ا وجود دارد ایر
است که سوءاستفاده از وظایه مادۀ  57به منظور کس امتیاز بیمورد بررای خرود یرا شرخص
دیگر است که چنریر قیردی در مرادۀ  191ق ا وجرود نردارد همننریر در مرادۀ  57از قیرد
«سوءاستفاده در حیر انجا وظایه» استفادهشده در حالی که مادۀ  191صررف سوءاسرتفاده از
مقا را مشمول اعمال مجازات میداند

دارا شدن من غير حق
مادۀ  02کنوانسیون راجع بره دارا شردن مرر غیرر حر ( ،)Illicit Enrichmentیعنری افرهای
چشمگیر داراییهای یك مقا دولتی که به صورت معقول نمیتواند در ارتبا با درآمرد قرانونی
خود توضیح دهد ،موقعی که به صورت عمدی ارتااب یابد ،است
برخی از مواد کنوانسیون مت ضمر شرطی تضمینی است که به عنوان فیلتری برای تعهردات
دولت های عضو در موارد تعارض با قواعد قانون اساسری یرا قواعرد حقروقی بنیرادی آنهرا عمر
میکند مادۀ  02یای از ایر مواد است که کنوانسیون در آن با ذکر عبارت «برا درنظرر گررفتر
قانون اساسی و اصول بنیادی نظا حقوقی» ایر تدبیر را اتخاذ میکند (بهرهمند)51 :5159 ،
بنابرایر همان طور که مالحظه شد ،دارا شدن مر غیر ح مذکور در مادۀ  02کنوانسیون بر
کس ثروت غیرمشروج توس مقا های دولتی نظارت دارد در ایر خصوص در ایرران بره اصر
 540قانون اساسی ،قانون مربو به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشروری و
لشاری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب  5119/50/57و آییرنامۀ رسیدگی بره
دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها  5157هیئت دولت میتوان اشاره کررد
در خصوص مسئوالن تراز اول کشور نیه اص  540قانون اساسی اشعار میدارد کره بره دارایری
رهبر ،رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهرور ،وزیرران و همسرر و فرزنردان آنران قبر و بعرد از
خدمت توس رئیس قوۀ قضاییه رسیدگی می شود کره برر خرالف حر افرهای نیافتره باشرد
بنابرایر بیر کنوانسیون و حقوق ایران در ایر زمینه هماهنگی وجود دارد
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ممانعت از اجرای عدالت
کنوانسیون در مادۀ  01اقداماتی را مقررر مریدارد کره سرالمت فراینرد دادگسرتری را تضرمیر
میکند مطاب مادۀ  01کشورها باید استفاده از تحریك ،تهدید و زور را بره منظرور دخالرت در
کار شهود یا مقاماتی که نق آنها تأمیر ادله و شهادت صحیح است ،جرر انگراری کننرد ایرر
ماده تامی کنندۀ مقررات مربو به مسائ مرتب با حمایت از شرهود کارشناسران و قربانیران
(مادۀ  )10و افراد گهارش دهنده (مادۀ  )11و همااریهای بیرالمللی (فص چهار ) است
مادۀ  01از دو قسمت تشای شده است جرر نخسرت بره «ترالش بررای نفروذ برر شرهود
احتمالی و افراد دیگر» مرتب است که در موقعیتی قرار دارند که ادلرۀ مربرو بررای مراجرع را
فراهم میکنند کشورهای عضو مله شدهاند تا استفاده از زور فیهیای ،تهدید یا ارعاب یا وعرده،
پیشنهاد و یا اعطای امتیازات ناروا برای برانگیختر شهادت دروغ یا دخالت در شرهادت یرا ارائرۀ
ادله در دادرسی های مربو به ارتااب جرائم مقرر شده بر اساس ایر کنوانسیون را جر انگراری
کنند (بند اله) ایر التها هم شام جر انگاری ابهارهای فساد مث رشروه اسرت و هرم شرام
ابهارهای قهری مث استفاده از خشونت یا تهدید به آن اسرتفاده از زور ،تهدیرد و ارعراب بررای
شهادت کذب می تواند هر زمانی پی از شروج محاکمه اتفاق افتد ،خرواه رسریدگی رسرمی در
جریان باشد یا خیر مطاب یك تفسیر راجع به مقرررات متنراظر کنوانسریون جنایرات سرازمان
یافتره در مررادۀ  01وا ۀ «رسرریدگی» را بایرد برره نحررو وسریعی تفسرریر کرررد ترا شررام تمررامی
رسیدگیهای رسمی دولتی ،از جمله فرایندهای پی از محاکمره ،بشروند ناترۀ بعردی ایناره
کشورها مله شده اند تا ایر جر را در تمامی رسیدگیهای مربرو بره جررایم مقررر شرده برر
اساس کنوانسیون مبارزه با فساد اعمال کنند
جر دومی که کشورها باید آن را در نظرر بگیرنرد «مداخلره در اعمرال مقامرات قضرایی یرا
مجری قانون» است استفاده از زور فیهیای ،تهدید ،یا ارعاب بررای مداخلره در اعمرال فیهیاری
رسمی از سوی یك قاضی یا مأمور مجری قانون ،در ارتبا با ارتااب یای از جرایم مقررر شرده
در کنوانسیون است ممنوعیت ارتشا در ایر مقررات گنجانیده نشده است ،زیرا مقامرات قضرایی
مجری قانون ،مقامات دولتی فرض می شوند که ارتشای آنها در حرال حاضرر مشرمول مرادۀ 51
است در عیر حال که بنرد ب مرادۀ  01حمایرت از مقامرات قضرایی و مجرری قرانون را مقررر
می کند ،کشورها آزادند تا قوانینی برای سایر مقامرات دولتری داشرته باشرند در خصروص ایرر
عنوان مجرمانه در حقوق ایران میتوان به مادۀ  115قانون مجازات اسالمی اشراره کررد کره در
خصوص «اخذ سند ،نوشته ،امضا و یا مهر به عنه و اکراه» است با ایر حال ،ایرر مراده کلیرت
داشته و بهنظر نمیرسد کامالً با کنوانسیون سازگار باشد
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پولشویی
مواد  01و  04کنوانسیون ،به جر انگاری تطهیر عواید ناشی از جرر پرداختره اسرت مرادۀ 01
جر انگاری جرایم مرتب با تطهیر عواید ناشی از جر را مطاب با اصول بنیادیر حقوق داخلری
الهامی میداند ایر ماده مقرر میدارد که کشورهای عضو باید چهار تخلفی را کره در ارتبرا برا
پولشویی در بندهای ذی میآید جر انگاری کنند 5 :تبدی یا انتقال عوایرد ناشری از جرر 0
اختفا یا سرپوش گذاشتر بر عواید ناشی از جر  1تحصی  ،تملك یا استفاده از عواید ناشری از
جر  4شرکت ،همااری ،تبانی در ارتااب ،شروج به ارتااب ،کمك و مشاوره در ارتااب جررایم
مذکور
در خصوص سابقۀ پولشویی در حقوق ایران میتوان به اص  47قانون اساسری اشراره کررد
که بعد از آن در سال  5112قانون نحوۀ اجررای اصر  47بره تصروی رسرید و در مرادۀ  1آن
شورای عالی قضایی موظه شد در هر شهر یا شهرستان یك یا چند شرعبه از دادگراه انقرالب را
برای رسیدگی به ایر امر اختصاص دهد آننه در واقع جلوهای نمایران از پرولشرویی محسروب
میشود مادۀ  54قانون مذکور است که در آن کلیۀ نق و انتقاالت اموال حاصله از موضروج ایرر
اص  ،پس از اثبات در دادگاه ،باط و بی اثر است و عالوه بر آن ایر ماده اشاره دارد کره انتقرال
دهنده و انتقال گیرنده ،در صورت اطالج ،به مجازات کالهبرداری محارو مریشروند (براقرزاده،
)91 :5151
جمهوری اسالمی ایران در سال  5192به کنوانسیون  5755سازمان مل متحرد بره عنروان
اولیر مصوبۀ بیر المللی در امر مبارزه با پولشویی ملحر شرد ترا سرال  5151بره جره مروارد
پراکنده ای که در برخی از قوانیر و بعضاً غیر صریح به موضوج پولشویی پرداخته بود ،ایران بره
تالیه مندر .در ایر کنوانسیون در خصوص وضرع قرانون داخلری در مبرارزه برا پرولشرویی و
جر انگاری آن اقدامی جدی به عم نیاورده بود (همان) و مصوبات موجود هم بررای مقابلره برا
مظاهر پول شویی و جرایم سازمان یافته کافی نبود به دلی همیر خالء قانونی ،قانون مبارزه برا
پول شویی در تاری  5151/55/0بره تصروی رسرید هرم کنوانسریون و هرم قرانون مبرارزه برا
پول شویی از عبارت «عواید ناشی از جر » استفاده میکنند ولی قانون مبارزه با پرولشرویی برر
خالف کنوانسیون ،عواید ناشی از جر را در مادۀ  1ایرگونه تعریه میکنرد« :عوایرد حاصر از
جر به معنای هر نوج مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه بره
دست آمده باشد»
اصوالً مرتابیر جر پول شویی دو دسته هستند ،یك دسته همان مررتابیر جرر اصرلی و
دستۀ دیگر افرادی غیر از مجرمان جرایم اصلی اما در خصوص تعیریر مجرازات ،اخرتالف نظرر
جایی است که مرتابیر جر اصلی و جر تطهیر عواید ناشی از آن ،یای باشرد در ایرر مرورد
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برخی از کشورها معتقدند که مرتابان جر اصرلی نمری تواننرد بررای مباشررت یرا معاونرت در
پول شویی مجازات شوند ،چرا که به عقیدۀ آنها جر پولشویی تداو جر اولیه است که مرتا
برای گریه از مجازات به آن دست میزند اما باید در نظر داشت که عملی که مرتا جر اصلی
با عواید ناشی از جر انجا می دهد فع جدیدی است که دارای عنوان جدیردی خواهرد برود و
اساساً مقولۀ دیگری است که مجازات جر اصلی نمی تواند پوش الز برای جلروگیری از آثرار
سوء پولشویی شود (رهبر )091 :5151 ،قانون مبارزه با پرولشرویی نیره برا همریر عقیرده در
تبصرۀ  1مادۀ  7بیان میدارد که «مرتابیر جر منشأ ،در صرورت ارتاراب جرر پرولشرویی،
عالوه بر مجازاتهای مقرر مربو به جر ارتاابی ،به مجازاتهای پی بینی شده در ایر قرانون
نیه محاو خواهند شد»
برابر نظریۀ کمیتۀ تفسیری کنوانسیون (سند  ،)A/58/422/Add aجرایم پرولشرویی مقررر
شده در مادۀ  01کنوانسیون مریدا جرایمی مستق و مجها هستند و ارتااب پیشیر جر اصرلی
برای احراز ماهیت یا منشأ نامشروج داراییها ،ضرورتی نردارد امرا بره هرر حرال کنوانسریون در
قسمت ت بند  0مادۀ  01با در نظر گرفتر اصول حقوقی برخری از کشرورها ماننرد سروئد ،کره
تعقی مجازات یك جر را هم برای جر اصلی و هم برای جرر تطهیرر عوایرد ناشری از جرر
اجازه نمی دهد ،مسئلۀ عد اعمال مجازات مرتابیر جر اصلی را بررای ارتاراب جررایم بنرد 5
مادۀ  ،01به رسمیت میشناسد
شا یان ذکر است که در متر کنوانسیون عبارت مشارکت ،همااری و تبانی در توطئه جهرت
ارتااب ،تالش برای ارتااب و کمك به تحصی و مشاوره در ارتااب جرایم موضروج مرادۀ  01را
نیه جر دانسته است بند ب مادۀ  0قانون مبارزه با پول شویی ایران ،کمك به مرتا به نحوی
که مشمول آثار و تبعات قرانونی ارتاراب بره آن جرر نگرردد را جرر دانسرته اسرت در واقرع
کنوانسیون در اینجا معاون را به نوعی هم ردیه با مرتا اصلی میداند

اختفای عواید ناشی از جرم
طب مرادۀ  04کنوانسریون ،شررای الز بررای ارتاراب جرر اختفرا ایرر اسرت کره اوالً ایرر
جر نسبت به جرایم مقرر شرده در ایرر کنوانسریون اعمرال مریشرود ثانیراً شرخص مرتار
ایر جر نباید در جرایم ارتاابی ایرر جرر شررکتی داشرته باشرد در بیران تفراوت بریر ایرر
جر و جر مرادۀ  01مریتروان گفرت منظرور کنوانسریون ایرر اسرت کره در صرورت ارتاراب
جررر قبلرری مررورد نظررر ایررر کنوانسرریون و ارتارراب جررر مررورد نظررر مررادۀ  ،04جرررایم آن
قاب جمع است در واقع تفاوت ایر دو جر ایر اسرت کره اختفرا و نگهرداری در مرادۀ  01بره
منظور تطهیرر و پرول شرویی و از بریر برردن ماهیرت جرر اسرت ،در حرالیکره در ایرر مراده
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هدف تغییر ماهیت منشأ جر نیست ،بلاه تنها هدف ایر اسرت کره از کشره جرر جلروگیری
شود
به نظر میرسد در قوانیر ایران «اختفا» تنها در مورد «اموال حاص از سرقت» موضوج مادۀ
 110قانون مجازات اسالمی حام خاصی وجود دارد و قاب تعقی کیفری است و در مورد سایر
جرایم ایر گونه نیست در قانون تجارت نیه در خصوص ورشاستگی تجار ،اشخاصری کره عالمراً
تما یا قسم تی از دارایی منقول یا غیر منقول تاجر را از میان ببرند یا مخفری نماینرد ،خرواه از
خویشاوندان تاجر باشند یا خیر ،مشمول مجازاتهای مقررر در مرادۀ  111-115قرانون مرذکور
خواهند شد لذا به نظر می رسد در قانون داخلی اختفا یا نگهداری اموال حاصله از جرایمی نظیر
ارتشا ،اخت الس و کالهبرداری ،قاب تعقی کیفری نیست در ایر مورد خأل احساس میشود که
الز است نسبت به آن توجه شود

قاعدۀ مرور زمان
مادۀ  07کنوانسیون از کشورهایی که دارای قواعد مرور زمان ( )Statute of Limitationsهستند
می خواهد تا برای تمامی جرایم مقرر شده بر اساس کنوانسیون ،مدت طوالنیتری مقررر کننرد
ایر مقررات مشابه مقررات جنایات سازمانیافتره (بنرد  1مراده  )55اسرت ،برا ایرر تفراوت کره
کنوانسیون مریدا شر دیگری به نا «تعلی مرور زمان» دارد که آنرا در مورد مجرمانی که از
اجرای عدالت فرار کردهاند اعمال میدارد در قرانون آ د ک  5170و اصرالحات  5174در مرورد
تعلی اجرای مجازات صحبت شده (فص پنجم) ،ولری در مرورد تعلیر مررور زمران مروردنظر
کنوانسیون به صراحت چیهی بیان نشده است اما به طور کلی میتروان گفرت در مرواردی کره
قانوناً تعقی جهایی موکول به اجازۀ مراجع معیر یا منو به رسیدگی و تعیریر تالیره خراص
در مرجع صالح دیگری باشد ،مرور زمان متوقه و مدتی که تعقی جهایی به عل مذکور معلر
مانده جهو مدت مرور زمان محسوب نمیشود با ایر حال ،مرور زمان سپری شده قب از تعلی ،
بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد (آشوری )051 :5154،بنرابرایر مالحظره مریشرود
تعلی مرور زمانی که مورد نظر نویسندگان کنوانسیون مریدا است ،در حقوق ما سابقهای ندارد

صالحيت قضایی
در مادۀ  40کنوانسیون ،قلمرو قوانیر جهایی در ماان و صالحیت تعقیر و مجرازات مرتابران
جرایم مقررشده در کنوانسیون بررسی شده است از ایر جهت کنوانسیون با مقررات حراکم برر
صالحیت قضایی در کنوانسیون های دیگر مطابقت دارد با توجره بره ماهیرت فسراد فرامررزی،
کنوانسیون «مح وقوج جرر » را برا اهمیرت تلقری و در بنرد  1مرادۀ  40از دولرتهرای عضرو
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می خواهد تا با همااری خود از «اعمال صالحیت مضاعه» جلوگیری نمایند به طور کلی قلمرو
قوانیر جهایی را میتوان با توجه به مادۀ  40به موارد زیر دستهبندی کرد:

 .1اصل صالحيت سرزمينی
اعمال صرالحیت سررزمینی طبر مرادۀ  40کنوانسریون ،اجبراری
شناخته شده است ایر نوج صالحیت عبارت است از ایررکره 5 :جرر در قلمررو کشرور عضرو
ارتااب یابد (جهء اله بند  0 )5جر روی کشتی که پرچم آن کشور عضو را برافراشته ارتاراب
یابد (جهء ب بند  1 )55جر در هواپیمایی که آن هواپیما طب قوانیر آن کشور ثبت گردیده
ارتااب یافته باشد اص صالحیت سرزمینی درحقوق ایران صرراحتاً در مرادۀ  1قرانون مردنی و
مادۀ  1قانون مجازات اسالمی  5170بیان شده است
با توجه به گستردگی جرایم فساد و به لحا سازمان یافته برودن اغلر ایرر جررایم ،نظیرر
جر پول شویی و ایر احتمال که بخشی از ایر جررایم در یرك کشرور و قسرمتی از آن نیره در
قلمرو کشور دیگری ارتااب یابد ،میتوان به مادۀ  4ق ا استناد کرد در ایر مورد کنوانسریون
نیه در بند  1مادۀ  40مقرر میدارد که مفاد آن مانع اعمال صالحیت کیفری مقرر شرده توسر
یك کشور عضو طب قانون داخلیاش ،چنانچه خدشهای به معیارهای حقوق بیرالمل عمومی
وارد نیاورد ،نخواهد شد

)(Mandatory Jurisdiction

 .2اصل صالحيت شخصی
در مادۀ  40کنوانسیون ،صالحیت شخصی کره بره نروعی تامیر کننرده صرالحیت سررزمینی
است بره دو صرورت بیران شرده :الره) جرر توسر تبعرۀ کشرور عضرو ارتاراب یافتره باشرد؛
ب) جر علیه تبعرۀ آن کشرور عضرو ارتاراب یافتره باشرد برهخصروص مرادۀ  9ق ا در ایرر
مرورد حاررم را مشرخص نمرروده اسرت بررر اسرراس ایرر مرراده هرر ایرانرری کره در خرار .ایررران
مرتا جرمی شود و در ایران یافت شرود ،طبر قروانیر جهایری ایرران مجرازات خواهرد شرد
اما همان طرور کره مالحظره شرد ،کنوانسریون بررای کشرورهای عضرو اختیراری را قائر شرده
که چنان چه یای از جرایم کنوانسریون علیره تبعرۀ یرك کشرور عضرو ارتاراب یابرد آن کشرور
ح رسیدگی و تعقی دارد ایر شر به عنروان اصر صرالحیت شخصری در مرورد مرادۀ 15
قانون هواپیمایی کشروری آمرده اسرت ،یعنری چنرانچره جرمری در درون هواپیمرای خرارجی
که در حال پرواز در فضای ایران یا یرك کشرور خرارجی باشرد بره وقروج پیونردد در ایررگونره
موارد به استناد مادۀ مرذکور در صرورتی مراجرع ایرران صرالح بره رسریدگی خواهنرد برود کره
مررورد بررا یارری از شررقوق سررهگانررۀ مررادۀ مررذکور مطرراب باشررد کرره یارری از آن شرررو ایررر
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است که «مجنیعلیه تبعۀ ایران باشد» همچنیر مادۀ  5ق ا جدید اعمال ایر نروج صرالحیت
را به طور مشرو برای دادگاههای ایران به رسمیت شناخته است

 .3اصل صالحيت واقعی
مطرراب بنررد ت مررادۀ  40کنوانسرریون ،کشررورها در یررك مررورد دیگررر نیرره دارای صررالحیت
اختیاری( )Optional Jurisdictionهستند و آن ایناه جر علیه آن کشور عضو ارتااب یابد ایر
مسئله در مواد  1و  5ق ا سال  5170بیان شرده کره در صرورت ارتاراب آن جررایم مرتار
مشمول صالحیت قضایی ایران میشود البته مصادی مذکور در مادۀ  1منطب با جررایم فسراد
مالی مندر .در کنوانسیون نیستند ،مگر در مواردی مانند ارتشا و اختالس که با تشای شرباه
به عنوان محارب و فاسد شناخته شوند مادۀ  5تا حدودی ایر نقیصه را برطرف نموده و بره هرر
حال ،کنوانسیون ایر اخت یار را داده که چناننه جرایم ارتاابی علیه کشورهای عضو کنوانسریون
باشد ،آن کشورها نیه صالح به رسیدگی باشند جمهوری اسرالمی ایرران برهخصروص از طریر
اعمال صالحیت قوۀ قضاییه ،که در  55آوری سال  0251رسماً به عنوان نماینردۀ ترا االختیرار
کشور نسبت به معاضدتهای قضایی متقاب معرفی شد ،باید از تما ظرفیتی که کنوانسیون در
اختیارش قرار داده منجمله از طری «کارگروه بیر الردّولی» ایجراد شرده در سرال  0221و در
راستای بند  4مادۀ  5،11نسبت به مسرترد نمرودن عوایرد ناشری از برخری فسرادهای مرالی در
سالهای اخیر به کشور اقدا کند

مالحظات پایانی
تدویر و تصوی کنوانسیون مریدا ،حاایت از دغدغرههرای جامعرۀ جهرانی بررای پیشرگیری و
مبارزه با پدیدۀ فساد از طری اصالش و تحول در حقوق ملی کشرورها و ایجراد نهادهرایی بررای
همااری گستردۀ منطقهای و بیر المللی در ابعاد مختله قضایی ،اجرایی ،علمی و سیاسری دارد
در واقع ،فساد امروزه تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی محسوب میشود ،زیرا خطر مخاصمات
داخلی و بیر المللی را افهای میدهد با شناخت مصرادی جررایم فسراد مرالی در کنوانسریون
می توان به ایر نتیجه رسید که ایران متأثر از نظا جهانی مبارزه علیه فساد ،اقردا بره تصروی
سند موص وف و ورود آن به حقوق داخلی خود کرده است با ایر حال ،صرف تصوی کنوانسیون
توس جمع زیادی از کشورها و از جمله ایران نمیتواند مبارزه با فسراد را تضرمیر کنرد زمران
1. The Conference of the States Parties to the Convention adopted resolution 1/4 entitled
“Establishment of an Intergovernmental Working Group on Asset Recovery” in its first
session held in Amman from 10 -14 December 2006.
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الز است تا ارادۀ سیاسی کشورها در جدی بودن علیه ایرر پدیرده معلرو و از طرفری نقرایص
کنوانسیون برمال و برطرف شود
تعل خاطر قانونگذار ایران در تعریه از جرایمی نظیر ارتشا که مورد آن صرفاً مادی اسرت و
از آن فق در بخ دولتی ،آن هم عمدتاٌ در مورد اشخاص حقیقی مریتروان سرراغ گرفرت ،برا
تعریه کنوانسیون که آخریر و جدیدتریر منبع فراملی حقوقی در ایر شاخه محسوب و برآیند
تحوالت متنوج در جوامع و مطاب با مقتضیات روز نگاشته شده است ،مطابقت نردارد زیررا اوّالً،
امروزه تنها ارزش های مادی و پولی نیست که باعث تحریك افراد به سوءاستفاده از موقعیتی که
در آن قرار گرفتهاند میشود و بعضاً ارزشهای غیرمادی وسوسرهانگیهترر و دارای تبعرات مرادی
بیشتری هستند ثانیاً ،امروزه تنها روحیۀ سوداگرانه در بخ دولتی نیست که موجر اخرتالل
در نظم و امنیت اجتماعی و سست شدن پایههای مقبولیت یك سیستم میشود بلاه با تسرریع
روند خصوصی سازی در ایران و ایناه بسیاری از خدمات عمومی در ایر بخ قررار مریگیررد،
بیتوجهی به جر انگاری جرایم بیر المللی از جمله ارتشا ،در ایر بخ توجیهشدنی نیسرت در
حقیقت همان عواملی که قانونگذار را به جر انگاری در بخ دولتی مجراب نمروده ،امرروزه در
بخ خصوصی نیه وجود دارد ثالثاً ،امروزه شخصیتهای حقوقی ،واقعیات عینی جوامع هستند
و تأثیر حضور آنها در فعّالیت های اجتمراعی و اقتصرادی محسروس اسرت و اگرر بازتراب منفری
اختالل در عملارد آنها در سطوش مختله جامعه نسبت به اشخاص حقیقی زیادتر نباشد ،کمترر
نیست و بنابرایر توجه بیشتر کشور به ایر موضوج را میطلبد البته در قانون مجرازات اسرالمی
 5170تا حدودی ایر نقیصه جبران شده است (مواد  02تا  00و  541آن قانون)
بنابرایر ،با توجه به قدیمی و سرنتی برودن برخری مروازیر داخلری کره حراف ارزشهرای
اقتصادی و معیارهای سنتی زمان خوی بوده و با تحروالت اجتمراعی و اقتصرادی اخیرر ایرران
تجانسی ندارد و با توجه به اصالحات مقطعی و جهئی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در مورد
برخی از ایر قوانیر صورت گرفته و در عم کافی به مقصود نیست و بهخصروص رویرۀ قضرایی
دادگاههای کشور در سالهای اخیر کشه و تعقی بیشتر مفاسد بهر مالی دولتی خصوصراً در
نظا بانای کشور را نشان میدهد ،بازنگری و تجدیردنظر در قروانیر جهایری حراکم برر مفاسرد
اقتصادی و هم چنیر تأسیس نهادهای مستق ملی مبارزه برا فسراد (هماننرد آننره تراکنون در
مورد مبارزه با پول شویی در کشور صورت گرفته) ،در جهت تطبی برا کنوانسریون مریردا ،بایرد
نخستیر هدف باشد اما باید توجه داشت که در بخر داخلری علریرغرم نبرود نظرا ارزیرابی
عملارد و نارسا بودن و عد شفافیت عملارد نظا اداری و بعضراً مربهم برودن قروانیر و نراقص
بودن برخی از آنها که موج نگرانیهایی در ایر مورد شده ،زمینهها و نقرا قروتی نیره وجرود
دارد که با تخصصیتر کردن و گسترش آنها میتوان برنامههای مبارزاتی علیه فساد را گسرترش
بخشید کنوانسیون مریدا ،به عنوان سندی جامع و مستق  ،میتواند وسیلهای بسیار مناس در
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راستای مقابله با معض فسراد در همراهنگی برا جامعرۀ بریرالمللری باشرد همننریر پرذیرش
معیارهای جهانی آن می تواند تأثیر چشمگیری بر فعالیتهای تجاری بیرالمللی بگذارد برا ایرر
حال ،فساد سیاسی که آثار مخرب آن کمترر از فسراد اقتصرادی نیسرت در چرارچوب مقرررات
کنوانسیون قرار ندارد و از طرفی اجرای صحیح و مروثر اسرتانداردهای فروق در سرایۀ هماراری
بیرالمللی ،ارادۀ جمعی دولتها و نحوۀ نگاه نظا های حقوقی داخلی اعضا دارد
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