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Abstract
The confiscation of property that is derived from crime in various criminal
procedures has always been used as an effective weapon, and, with the development
of domestic and international criminal law policies, it has made varieties of ways to
spend this kind of property. Procedures such as establishing special crime victim
funds or re-social using from funds derived from the confiscation of property
derived from crime have been seen in domestic and international instruments. The
important point that should not be neglected in this process is the need to adapt these
practices to human rights, which has been mentioned in both judicial and internal
documents as well as in international instruments. The need to strike a balance
between spending confiscation interests of crime-related property in ways that
empower victims of crime, such as terrorist operations or the empowerment of
societies that are mostly targeted at criminals in the domestic or transnational scope
and respecting the rights of third parties with good faith and distinguishing between
legal and illegal property must always be considered in the confiscation proceedings.
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چکیده
در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادرة عواید ناشی از جرائم فراملیی بید د درن یر
گرفتن شیوهای برای هزینهکرد این دارایی ها ،ر یکرد مناسبی برای اسیتفادة دیداکیری از ایین
ساز کار کیفری تلقی نمی شود .در این زمینه در این پژ هش ابتیدا سیاز کارهای موجیود بیرای
هزینهکرد این اموال در دقوق کیفری بیین المللیی بررسیی شیده اسیت .در دیین ایین بررسیی
شیوههایی مانند تسهیم استرداد اموال مصادرهشده که مختص جرائم فراملیاند ،از شیوههیایی
مانند تشکیل صند قهای دمایت از بزهدیدگاد جرائم خاص یا بازاستفادههای اجتماعی از اموال
بهدستآمده از مصادرة عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی هم فراملی قابیل اعمیالانید،
تفکیک شده است .در مردلة بع دی پرسش عمدة میا ایین بیوده اسیت کیه تعییین دید د ایین
شیوههای هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای دقوقی قرار دارد .در پاسی بیه پرسیش می کور
میتواد به معیارهایی همچود لز م ایجاد موازنه بین هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرم با
رعایت دقوق اشخاص ثالث دارای دسننیت ،ادترام به اصول دادرسیی منصیفانه همیینطیور
دقت ن ر در تفکیک بین داراییهای مشر ع نامشر ع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.
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مقدمه
نهاد صادرة اموال ناشی از جرم در ن امهای دقوقی قدمت قوام فرا انیی داشیته اسیت ،امیا تیا
سالها به کارگیری آد به اهدافی مانند محر م کردد مجرماد از عواید داصل از جرم ،سزادهی
اجتناب از بیکیفری در برخی موارد با ر یکردی ترمیمی نسبت به خسیارا داصیل از جیرم،
محد د مانده است .به مر ر اما در بطن ن امهای م کور این مسئله در خصوص مصیادره مطیر
شد که صرف اقدام به مصادره رسالت قانودگ اراد مجرییاد قیوانین را بیه پاییاد نمییرسیاند.
داکمیت باید پس از اقدام به مصادره ساز کاری نیز بهمن ور ادارة اموالی کیه ناشیی از مصیادرة
عواید داصل از جرم هستند ،در اختیار داشته باشد.
با توجه به تنوع ذاتی اموالی که میتواند مورد مصادره قیرار گییرد تفسییر موسیعی کیه از
فر ض محتمل جهت هزینهکرد آنها در ن امهای دقوقی کشورهای مختلی ارائیه شیده اسیت،
اهمیت مقولة «مدیریت اموال مصادرهشده» 1بیش از پیش به ب ل توجه قانودگ اراد نیاز دارد2.
تالش د لتها برای تد ین قوانین تبیین هنجارها در خصوص این مقوله هنگام مواجهه بیا
جرائم سازمادیافتة فراملی که در مرزهای یک کشور محد د نمییشیدند ،پیچییدگیهیای فنیی
بیشتری را به جود آ رد .پیچیدگیهایی که از فقداد ادلة انتساب جرم تا معا نتهیای ناآگاهانیه
در فرایند ارتکاب جرمهایی مانند پولشویی را شامل میشود ) .(Boucht, 2017: 3مبادیی مانند
معاضد های د جانبه ،نحوة هزینهکرد اموال مصادرهشده ساز کارهای تسهیم 9این نوع امیوال
در عرصة جرائمی با عنصر فراسرزمینی ،از جمله سؤاال جدیدی بودهاند کیه در عرصیة دقیوق
بینالملل د لتها با آد مواجهاند.
در این نوشتار به این پرسش پاس میدهیم که استانداردهای بینالمللی داکم بر شیوههای
هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی کداماند .بهعبار دیگر بر کشوری که اقیدام
دقوقی دسب دقوق بینالملل بیار
به مصادره اموال داصل از این جرائم مینماید چه تکالی
خواهد شد.
در ابتدا پس از ارائة تعری اجمالی از مصادره بر مبنیای اسیناد بیینالمللیی بیا تککیید بیر
دقیوقی در
کنوانسیود مبارزه با فساد سازماد ملل ،به این مهم میپردازیم کیه چیه تعهیدا
1. Management Of Confiscated Assets

 .2توجه قانودگ ار ایرانی بیشتر معطوف به نفس مصادره بوده مقولة نحوة هزینهکرد اموال مصادرهشده ناشیی از جیرم
یا تابع ن امی سنتی بوده با ر ند تغییرا آغازشده در این زمینیه در سیطب بیینالمللیی همخیوانی نیدارد (ر: .
قانود مجازا اخاللگراد در ن ام اقتصادی کشور ،1933 ،مادة  )2یا در جایی که قانودگ ار درصدد طرادیی ن یام
خاصی برای مدیریت این اموال بوده است ،به معیارهای دقوق بشری مرتبط بیا ایین مقولیه توجیه کیافی نداشیته
است (ر : .قانود تکسیس سازماد جمعآ ری فر ش اموال تملیکی اساسنامة آد ،1911 ،مواد .)9 2
3. Sharing
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اسناد بین المللی مرتبط با جمهوری اسالمی ایراد در این باره جیود دارد ،آییا بید د برطیرف
کردد نقصاد ن ام دقوقی کشیور در خصیوص میدیریت امیوال مصیادرهشیدة ناشیی از جیرائم،
می تواد از ظرفیت موجود در این کنوانسیود برای مدیریت اموال مصادرهشیدة ناشیی از جیرائم
فراملی استفاده کرد یا خیر.
پس از آد با بررسی اسناد بینالمللی موجود ،به بررسی این مقوله میپردازیم که چه صوری
برای نحوة هزینهکرد اموال مصادرهشده توسط د لتها قابیل تصیور اسیت .همچنیین در خیالل
شیوههای مختلفی که از نحوة صرف این اموال در اسناد بینالمللی مطر میکنیم ،به استخراج
ر یة عملی د لتها در خصوص هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی مییپیردازیم
در انتها با بررسی برخی آرای دادگاه ار پیایی دقیوق بشیر بیه معیارهیای دقیوق بشیری کیه
شیوههای هزینهکرد اموال مصادرهشده باید بر آنها منطبق باشند ،اشاره خواهیم کرد.

تعریف مصادره و تبیین ماهیت آن
برای تعیین رژیم دقوقی داکم بر مال مصادرهشده باید ماهیت دقوقی عمل مصادره دید د
ثغور آد را مشخص کرد .این مهم نیز در ابتدا نیازمند ارائة تعریفی است که از اسناد بینالمللیی
مربوطه قابل استنباط میینمایید .لغیت مصیادره1متیرادفهیای گونیاگونی در فرهنیح دقیوقی
کشورهای مختل دارد در عمل گاه تمایز آد از دیگر مترادفا مشکل است .با این همه ،ایین
نابسامانی در اسناد بینالمللی تا دد زیادی کاهش یافته است .در مادة  2کنوانسییود مبیارزه بیا
فساد سازماد ملل 2که به تعاری اصیطالدا میورد اسیتفاده در کنوانسییود پرداختیه ،دربیارة
مصادره آمده است« :محر میت دائمی از اموال دسب دستور دادگاه یا دیگر مقاما صیالب کیه
ممکن اسیت دسیب میورد ضیبط امیوال 9را نییز شیامل شیود» ) .(UNCAC, 2003: 2تعریی
کنوانسیود مقابله با جرائم فراملی سازمادیافتة سازماد ملل متحد 0نیز عیناً مشیتمل بیر همیاد
تعریفی از مصادره است که در کنوانسیود مبیارزه بیا فسیاد آمیده اسیت ).(UNTOC, 2000: 2
تککید بر دائمی بودد محر میت از اموال ازاینر اهمیت دارد که یکی از جوه تمایز مصیادره بیا
1. Confiscation
2. United Nations Convention Against Corruption, 2004, New York
3. Forfeiture
مترادف با " " Confiscationتلقیی شیده در برخیی میوارد در د معنیای

پ.د :اصطال " "Forfeitureدر مواردی
متفا بهکار رفته است .از جمله تمایزا میورد اشیاره در ارتبیاط بیا اهیداف مصیادره در نوشیتارهای برخیی
نویسندگاد به چشم میخورد ،که برای نمونه قتی هدف از مصادره استفاده از میال مصیادرهشیده در مصیارف
اجتماعی باشد ،اصطال " " Confiscationرا تجویز کردهاند .برای مطالعة بیشتر ر: .

Alldridge, Peter, "Smuggling, Confiscation and Forfeiture", The Modern Law Review, Vol. 65, No. 5
(Sep., 2002), pp. 781-791
)4. United Nations Convention against Transnational Organized(2000
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توقی  1را که فیالواقع موقتی بودد توقی است ،نمایاد میسازد .بیهعبیار دیگیر ،در توقیی
رابطة مالک با مال موردن ر بهطور کلی قطع نمیشود ،بلکه نقل انتقال دسترسیی بیه آد در
بازة زمانی محد دی ،از بین میر د ).(UNCAC, 2003: 2
نکتة دیگری که در اجزای تعری کنوانسیود مبیارزه بیا فسیاد سیازماد ملیل متحید دییده
میشود ،عبار «دیگر مقاما صالب» 2است .درج این عبار ازاینر مهم مینماید که مصیادره
در برخی سیستمهای دقوق داخلی همواره متعاقب دکم محکومییت صیادره از دادگیاه صیور
نمیگیرد .این مهم در بسیاری از نهادهای دقوقی بین المللی با قائل شدد به تمایز بین د گونه
از مصادره ،یعنی مصادره بر مبانی دکم محکومیت یا مصادرة کیفری 9مصادره بر مبنای عیدم
محکومیت قطعی–0مصادرة اجرایی ،تکمینی یا پیشگیرانه -پیشبینیی شیده اسیت .(Simonato,
) 2017: 365در سالهای اخیر صور تکاملیافتهای از مصادره پا به عرصة دقیوق کیفیری نهیاده
است که در آنها برای اقدام به مصادره به ارتباطا ضعی تیری نسیبت بیه ر ییههیای پیشیین،
فیمابین مال مورد مصادره مرتکب جرم بسنده میشیود ،بیهنحیوی کیه دتیی ممکین اسیت
داراییهایی که از جرم مورد ادعا برنیامدهاند ،هدف اقدام اجرایی قرار گیرند که در اصیطال بیه
آد «مصادرة توسعهیافته» 2اطالق میشود .همچنین ممکن است اموال متعلق به شخصی غیر از
مجرم ،در شرایطی خاص در قالب «مصادرة اموال ثالث» موضوع ایین عمیل قیرار گییرد 3.در
برخی موارد ممکن است «مصادرة مدنی ییا غیرکیفیری» در دیالی صیور بگییرد کیه تعقییب
کیفری علیه متهم دتی آغاز نیز نشده است1.

نسبت بین نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران و اسنااد بنینالمللنی در
خصوص مصادرة اموال ناشی از جرائم فراملی
سیزدهمین نشست کارگر ه اعادة اموال با موضوع تهیة پییشنیویس اصیول راهنمیای میدیریت
مصادرهشده که بر مبنای قطعنامة  1.1دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سیازماد
اموال توقی
ملل که در مادة  11خود به مقولة مدیریت اموال مصیادرهشیده مییپیردازد (UNODC, 2017:
) ،11در می  2113تشکیل خواهد شد .نشست م کور به بررسی میزاد انطباق عملکرد د لتهیا
با ملز ما اجرای تعهیدا منیدرج در بنید  9میادة  91کنوانسییود مبیارزه بیا فسیاد در لیز م
1. Seizure
2. competent authority
3. Conviction based (criminal) confiscation
)4. Non-conviction based (NCB
5. Extended Confiscation
6. Third Party Confiscation
7. Civil Asset Forfeiture
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پیشبینی ساز کاری جهت مدیریت امیوال مصیادرهشیده خواهید پرداخیت
) .11/3ساز کار م کور به تصریب ماده ،از لحاظ موضوعی جرائم مندرج در کنوانسیود را پوشش
خواهد داد ،اما از لحاظ قلمر صالدیتی اثر جود ساز کاری برای مدیریت امیوال مصیادرهشیده
تنها به قلمر داخلی د ل عضو کنوانسیود محد د نمیشود .مادة  22کنوانسییود قواعید بسییار
مفصلی را در خصوص همکاریهای بین المللی در مورد مصادرة امیوال ناشیی از جیرائم فراملیی
موضوع کنوانسیود پیشبینی کرده است ) (UNCAC, 2003: 55که بهعلت نقصاد ن ام دقیوق
داخلی در این مورد ،امکاد اجرای تعهدا مندرج در این ماده برای جمهوری اسالمی ایراد کیه
عضوی از کنوانسیود است ،مقد ر نیست .مادة  23کنوانسیود نیز ن ام همکیاری ییژهای را در
مورد اطالعرسانی د لت مجری مصادره به د لت ذینفیع پییشبینیی کیرده اسیت (UNCAC,
) 2003: 56تا آد د لت بتواند دسب این اطالعا درخواست استرداد امیوال مربیوط بیه قلمیر
داکمیتی خویش را ارائه کند ،که متکسفانه بهعلت نبود ن ام کارامد مدیریت اموال مصادرهشیده
در کشور ،بهرهمندی از ظرفیتهای کنوانسیود در مواد م کور برای کشور تاکنود مقد ر نبیوده
است .اصوالً در جرائم فراملی به علت درگیر بودد قلمر سرزمینی بیش از یک کشیور در مقولیة
جرم ،اموال ناشی از جرم نیز در بین قلمر کشورها در درکت خواهنید بیود طبیعتیاً مصیادرة
آناد نیز ممکن است در کشوری غیر از کشور مبدأ اموال ،صور پ یرد.
1
این نکته ،از دید کنوانسیود مبارزه با تکمین مالی تر ریسم سازماد ملل نیز مغفول نمانیده
است .بند  9مادة  1کنوانسیود م کور از د ل عضو مییخواهید تیا تمهییدا الزم را بیهمن یور
تسهیم اموال مصادرهشده مابین کشور اقدامکننده به مصادره کشیوری کیه مبیدأ امیوال بیوده
اسیت ،اتخیاذ کننید ) .(CFT, 1999: 8ازایینر مشیکالتی کیه در اجیرای تعهیدا منیدرج در
کنوانسیود مبارزه با فساد در باب مدیریت اموال مصادره شده ناشی از جرائم فراملی منیدرج در
آد کنوانسیود مانند پولشویی پیش ر ی ن ام دقوقی کشور بیوده اسیت ،در قالیب کنوانسییود
مقابله با تکمین مالی تر ریستم در خصوص جرم تکمین مالی تر ریسم نیز بیاقی خواهید مانید.
نکتة بسیار شایاد توجه این است که هم مواد  23 22کنوانسیود مبارزه با فساد هیم بنید 9
مادة  1کنوانسیود تکمین مالی تر ریسم ،استرداد اموال مصادرهشده در کشور دیگر را در صور
موافقت طرفین بر مبنای همین مواد ،بد د نیاز به موافقتنامههای د جانبة معمول پیشبینی
کردهاند ،که این ظرفیت مهم با توجه به کیر اعضای کنوانسیودهای می کور در عمیل بسییار
کارامد است .نبود ن ام جامعی برای مدیریت اموال مصادرهشدة ناشی از جرم در کشیور نیهتنهیا
استفاده از این ظرفیتها را غیرممکن ساخته خسارا مالی هنگفتی بهعلیت عیدم توفییق در
استرداد اموال مصادره شدة ناشی از جرائم فراملی در خارج از مرزها را به کشیور تحمییل کیرده
(UNCAC, 2003:

)1. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism(1999
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است ،بلکه سبب شده است با تورم موافقتنامههای د جانبه 1کیه هرییک بیه طرادیی سیاز کار
مدیریت اموال مجزا بعضاً ناهمخواد نیاز داشتهاند ،سردرگمی عیدم شیفافیت در ر ییههیای
مربوطه پدیدار شود.

صور محتمل هزیاهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی
پس از اینکه مصادره بهنحوی از انحا توسط د لت صور گرفیت ،سیؤالی کیه پییش ر ی مقیام
مصادرهکننده قرار میگیرد ،شیوه چگونگی مدیریت اموال مصادرهشده است .ن امهای دقوقی
مختل کوشیدهاند به فراخور دال تدبیری بهمن ور صرف این اموال در راههای قانونی معقول
بیابند در نتیجة این تالش تا ددی ر یههای تقنینی اجرایی قابل دستهبنیدی نسیبی شیکل
گرفته است .برخی د لتها ،2دستکم از ن ر شکلی ،مصادرة اموال را مقولیهای جیدای از سیایر
شیوههای کسب درآمد عمومی تعبیهشده در اصول بودجهرییزی متیدا ل درن یر نگرفتیهانید،
برخی دیگر با ر یکردی متفا کوشیدهاند تا ساز کارهای متناسبتری با اهداف غایی مصیادرة
اموال ناشی از جرم را پیریزی کنند.
نوع دیگری از تقسیمبندی نحوة هزینهکرد اموال مصادره شده ،تقسیم بر پایة قابلیت اعمیال
شیوههای هزینهکرد در مورد عواید داصل از جیرائم فراملیی اسیت .بیهعبیار دیگیر ،برخیی از
شیوههای هزینهکرد مانند ادتساب مال مصادرهشده بیهعنیواد درآمید عمیومی اغلیب در میورد
جرائم داخلی موضوعیت خواهند داشت ،برخی از شیوههای هزینهکیرد ماننید جبیراد خسیار
بزه دیدگاد جدای از فراملی بودد یا نبودد جرم ارتکابی در هیر د میورد موضیوعیت دارد ،در
نهایت برخی از صور هزینه کرد مانند تسهیم یا اعادة اموال ،صرفاً در میورد جرائمیی کیه قلمیر
داکمیتی بیش از یک کشور را درگیر میسازند ،معنا خواهند یافت .بر ایین اسیاب بیه تفکییک
شیوههای هزینهکرد براساب ملی یا فراملی بودد جرائم میپردازیم.

 .1شیوههای هزیاهکرد نامتااسب با اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی
این شیوهها ماهیتاً نمیت وانند پاسخگوی تعامال مورد نیاز بین کشورها برای هزینهکیرد امیوال
بهدستآمده از این نوع جرائم باشند .زمانیکه د لتی امیوال مصیادرهشیدة ناشیی از جیرم را در
 .1برای میال در خصوص مادة  23کنوانسیود مبارزه با فساد ر : .مادة ( 2پ) ( )9قانود موافقتنامة معاضد
دقوقی د جانبه در امور کیفری میاد د لت جمهوری اسالمی ایراد د لت جمهوری هند ،مصوب 1911/3/1
بند (2ث) مادة  1قانود موافقتنامة همکاری دقوقی در امور مدنی کیفری بین د لت جمهوری اسالمی
ایراد د لت جمهوری ارمنستاد ،مصوب .1911/2/3
 .2برای نمونه ر : .بند  0مادة  0قانود مجازا مواد مخدر سال  ،1913جمهوری اسالمی ایراد.
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بودجة عمومی خود من ور میی کنید ییا آد را بیه ارکیاد قضیایی اجراییی دخییل در مصیادره
تخصیص میدهد ،امکاد انتقال بخ شی از این اموال به خارج از قلمر دیاکمیتی د لیت از بیین
خواهد رفت ،ازاینر اعمال این شیوههیای هزینیهکیرد در میورد جیرائم فراملیی بیاب تعیامال
بینالد لی را مفتو نگاه نخواهد داشت.

 .1 .1احتساب اموال مصادرهشدة ناشی از جرم بهعاوان درآمد عمومی
برخی کشورها در ر یکردی کالسیک ،تمایزی بین مال مصادرهشده با دیگر اموالی که به انحیای مختلی در
اختیار د لت بهمن ور هزینهکرد عمومی قرار میگیرند ،قائل نشدهانید .قیانود  1331مجیازا خلیق چیین،
همین نگرش را اتخاذ کرده است1.جمهوری اسالمی ایراد نیز ،در قانود مبارزه با تکمین مالی تر ریسم مصوب
 ،1930مصادرة اموال را به نفع د لت تجویز کرده فرض دیگری را در این باره متصور نشده است 2.این نحوة
هزینهکرد اموال بر این استدالل استوار است که با عبور مال مصادرهای از ساز کارهای میدیریت تخصییص
بودجه ،شفافیت ن ار بر نحوة صرف آد نیز افزایش مییابد ن یار عمیومی بیر ایین ر نید بیه شیکل
مطلوبتری میسر میشود.
در مقابل منتقداد این شیوه معتقدند کیه بیا انتقیال ایین امیوال بیه دیطیة تصیرف مطلیق
داکمیت ،ر ند دستیابی دیگر ذینفعاد ادتمالی مانند بزهدییدگاد جیرم کیه خواسیتار جبیراد
خسار ارده هستند یا اشخاص ثالث دارای دسننیتی که بهنحوی منفعتی در این باره دارنید،
بر این اموال دشوار میشود ) .(Hartman, 2012: 8این معضل در مورد بزهدییدگاد ییا اشیخاص
ثالث ذینفع در اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی جدیتر بهن یر مییرسید دسترسیی
آناد را به منافع ادتمالی خود اگرنه ناممکن ،دستکم دشوار میسازد.

 .2 .1تخصیص داراییهای مصادرهای ناشی از جرم به ارکان قضایی و اجرایی مرتبط
در برخی کشورها با این توجیه که هزینهکرد اموال ناشی از جرم در راستای مبارزة مسیتقیم بیا
آد ،دا ی این پیام ر شن به مرتکباد است که ثمرة فعالیت آناد در جهتی معکیوب اهدافشیاد
بهکار گرفته شده است ،به تخصیص اموال مصادرهشدة مرتبط جهت خریید اد ا آال میورد
نیاز نهادهای قضیایی اجراییی ،صیرف در راه تعقییب جیرائم ردییابی عوایید داصیل از آد
هزینههایی از این دست پرداخته شده است .برای میال د لیت کانیادا بخیش عمیدهای از عوایید
داصل از مصادره را ،تحت لوای «قانود مدیریت اموال توقی شده» 9خود ،به هزینههایی کیه در
1. Criminal law of the Peoples of Republic of China(1997), Part One, Chapter IV

 .2قانود مبارزه با تکمین مالی تر ریسم ( ،)1930مادة .2
3. Forfeited Property Sharing Regulations, promulgated under the Seized Property Management
Act,Canada,2018
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باال اشاره شد ،تخصیص میدهد ) .(FPSR, 2018: 4به این نحوة هزینهکیرد انتقادهیای درخیور
توجهی ارد است ،زیرا سبب میشود تا نهاد اقدامکننده به مصادرة خود در موضع ذینفع قیرار
گیرد که ای ن امر ممکن است به توسیع تفسیر ی از اختیاراتش یا عدم مالد ا قانونی در امر
مصادره منجر شود .ازاینر این ارتباط مستقیم فیمابین یک ذینفیع بیا ابیزار قیانونی قهیری
شخص موضوع دکم مصادره ،دارای توجیه چندانی بهن ر نمیرسد.

 .2شیوههای هزیاهکرد قابل اعمال مشترک در اموال ناشی از جرائم داخلی و فراملی
با اینکه برخی از شیوههای هزینهکرد بهمن ور مدیریت امیوال مصیادرهشیده مربیوط بیه جیرائم
داخلی شکل گرفتهاند ،اما مانعی جدی در راه تعمیم آنها به اموال ناشی از جرائم فراملیی دییده
نمی شود .از جملة این شیوهها میتواد به جبراد خسار بزهدیدگاد ناشیی از جیرم تکسییس
صند قهای اختصاصی به این من ور اشاره کرد.

 .1 .2تخصیص مال مصادرهشدة ناشی از جرم به صادوقهای اختصاصی
قوانین برخی کشورها در تالش برای تطبیق خود با اهداف نیوین مطر دیه در سیاسیتگی اری
جنایی ،مانند لز م دمایت از بزهدیدگاد یا مقوال میرتبط بیا توانمندسیازیهیای اجتمیاعی در
مقابله با جرائم سازمادیافته ،اقدام به تکسیس صند قهای یژهای بهمن ور مدیریت هزینیهکیرد
اموال مصادرهشدة مرتبط با جرائم کردهاند.
در این زمینه برخی د لتها یک صند ق کلی که امیوال مصیادرهشیده از تمیامی جیرائم را
مدیریت میکند ،تکسیس کرده اند برخی دیگر اموال مصادرهشده از جرائم محید دتر بیا نحیوة
هزینهکرد مشخصتری را مدن ر داشتهاند .قانود جامع کنترل جرائم ایاال متحده 1صند قی از
نوع ا ل تکسیس کرده است 2.تمامی جوه داراییهای مصیادرهشیده از جیرائم چیه در فراینید
رسیدگی کیفری چه تحت لوای مصادرههای اجرایی ،همینطور تمامی اموال ناشی از جرائم
که توسط ایاال مصادره شدهاند ،در اختیار این صند ق قرار میگیرد صرف هزینههایی ماننید
جبراد خسار قربانیاد ،هزینههای عملیا اجرایی مصادره ،تحقیقا عمومی در نهاییت ادارة
خود صند ق میشود ) .(UNODC, 2017: 34همچنین از مصادیق صند قهایی که به میدیریت
اموال مصادرهشدة ناشی 9از جرم با تککید بر جرائم خاصتر با اهداف مشخصتری میپردازنید،
میتواد به صند قی که با تککید بر دمایت از بزهدیدگاد جرائم تر ریستی به تیاری  3سیتتامبر
 1313در فرانسه تشکیل شد ،اشاره کرد .از سال  1331این صند ق این امکاد را فراهم ساخت
)1. The Comprehensive Crime Control Act, United State,(1984
2. Department of Justice Assets Forfeiture Fund
3. Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions- F.G.T.I
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ارد بیر

تا صرفن ر از ر ند رسیدگیهای قضایی ،قربانیاد جیرائم تر ریسیتی بتواننید خسیارا
خویش را از محل این صند ق جبراد کنند.
نکتة جالب توجه دیگر در مورد این صند ق این است که ظرفییت قیانونی آد را دارد تیا بیه
نمایندگی از قربانیاد جرائم تر ریستی ،علیه مرتکباد این جرائم اقامة دعوا کرده اموال آنیاد را
به نفع خویش مصادره کند ) .(UNODC, 2015: 46صند قهایی از این دسیت در سیطب ار پیا،
نهتنها به دمایت از بزهدیدگاد جرائم داخلی میپردازند ،بلکه بزهدیدگاد جیرائم فراملیی را نییز
دسب کنوانسیودهای موجود 1در سطب اتحادیة ار پا مورد دمایت قرار میدهند ،از این من ر
محد دیتی ندارند.

 .2 .2جبران خسارت بزهدیدگان جرائم
هدف اصلی هر اقدام کیفری این است تا ن می را که از طرییق ییک عمیل نابهنجیار خدشیهدار
شده است ،بهصور مجدد در جامعة هدف برقیرار سیازد ) .(Tonry, 2006: 7مید هاسیت کیه
دقوقداناد جامعهشناساد به این نتیجه رسیدهاند که صرف تنبیه ترهیب مجیرم نمییتوانید
هدف غایی اعمال مجازا باشد قانود باید با دمایت از بزهدیده بهمن ور برقراری د بیارة ن یم
ازدستهرفتة جامعه تالش کند ) . (Tonry, 2006:7جبراد خسار از بزهدیده نهتنها یکی از صور
دمایت از ی ،بلکه بنیادینترین آنهاست.
در همین خصوص برخی اسناد بینالمللی کوشیدهاند تا اهمیت دمایت از بیزهدییدگاد جیرائم
فراملی در قالب جبراد خسارا را نیز به د لتهای مربوط یادآ ر شوند .کنوانسیود مبارزه با فسیاد
سازماد ملل پس از آنکه در مادة  22خیویش دیق بیر جبیراد خسیار قربانییاد را بیه رسیمیت
میشناسد ،2در بند  9مادة  21ا لویت بازگشت عواید مصادرهشدة داصل از جرم به کشور متقاضی
استرداد را بر مبنای تخصیص این داراییها به مالکاد قانونی یا جبراد خسیار قربانییاد جیرم بیه
رسیمیت مییشناسید ) .(UNCAC, 2003: 57,3بنید  2میادة  10کنوانسییود مبیارزه بیا جیرائم
سازمادیافتة فراملی نیز عنواد میکند هنگامیکه کشوری با درخواست استرداد اموال مصادرهشیدة
ناشی از جرم عضو دیگری از کنوانسیود مواجه میشود ،باید در دد د مقرر در قوانین داخلی خود،
بازگرداندد عواید داصل از جرم یا امیوال مصادرهای بیه کیشور عیضو درخواستکننده را در ا لویت
قرار دهد تا بدینترتیب آد کیشور بتوانید خیسارا ارده بیه قربانییاد جیرم را جبیراد ییا عوایید
داصل از جرم یا اموال مزبور را به صادباد مشر ع آنها بازگرداند ).(UNTOC, 2000: 14, 2
)1. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes(1983),Art(2

 .2مادة  92کنوانسیود مبارزه با فساد سازماد ملل متحد اشعار میدارد« :هر کشور عضو ،اقداما ضر ری را طبق
اصل قانود داخلی خود اتخاذ خواهد کر د تا تضمین کند افراد یا اددهایی که در اثر فساد متحمل زیاد
شدهاند ،دق دارند تا علیه اشخاصی که مسئول آد زیاد هستند ،بهمن ور دریافت خسار  ،اقامة دعوا کنند.
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در سطب اتحادیة ار پا نیز کنوانسیونی در سال  2112در خصوص «تطهیر ،ردیابی ،توقی
مصادرة اموال ناشی از جرائم تکمین مالی تر ریسم» 1به تصویب رسیید کیه تصیریب مییکنید
چنانچه د لت عضوی دسب تقاضای د لت عضو دیگر اقیدام بیه مصیادره کنید ،بایید در دید د
قوانین داخلی درخواست استرداد اموال د لت متقاضی را اجابت کنید ،البتیه بیهشیرطی کیه آد
د لت بنا داشته باشد ایین امیوال را در راسیتای جبیراد خسیار قربانییاد جیرم صیرف کنید
) (CLSCP, 2005:25,1تمامی اسناد م کور کوشیدهاند ساز کاری برای جبراد خسیار ناشیی
از جرائم فراملی را از طریق اموال مصادرهشده ناشی از این جرائم تدار ببینند.

 .3 .2بازاستفادة اجتماعی 2از اموال مصادرهشدة ناشی از جرم
پدیدة جرم بهطور کلی جرائم فراملی بهطیور اخیص تنهیا رابطیهای انحصیاری بیین بزهکیار
بزهدیده نیستند .این جرائم در بستر فرهنگی-اجتماعی خاص برآمده از آد قابل تفسیرند آثیار
خود را هم معطوف به هماد زیسیتبیومهیای اجتمیاعی مییکننید .در جرائمیی ماننید جیرائم
تر ریستی ،با مؤلفههایی مانند بیگناهی محض بزهدیده ،هراب از تکیرار دادثیه ،مییزاد بیاالی
زد همچنین غیرقابل اندازهگیری بودد آسیبهای ر دی ر انیی قربانییاد
قربانیاد کود
مواجهیم ،که زد دد آثار آد از سطب جامعه مد های مدیدی به طول خواهد انجامید (جاللیی،
 .)10:1932مقابله با چنین آثاری ممکن نیست مگر اینکه جامعه توانمندیهای الزم را بهمن ور
مقابله با آد در سطب گستردهای کسب کرده باشد .بدیهی است که این مهم مستلزم هزینههای
مالی شایاد توجهی است جامعة دقوقی بینالمللی به این امر ر ی خوش نشاد داده است کیه
میتواد ساز کارهایی را تعری کرد که طی آد بخشی از امیوال مصیادرهشیدة ناشیی از جیرائم،
بهخصوص جرائم سازمادیافته ،بتواند در راه توانمندسازی جوامع هدف فعالییت مجرمیاد میورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
9
مصیادرة امیوال
کارگر ه یژة اقدام مالی که توصیهنامة شمارة  91خود را به امر توقی
همچنین نحوة هزینهکرد آناد اختصاص داده ،در یادداشت تفسیری که بر این توصیهنامیه ارائیه
کرده است ،از د لتها میخواهد که تمام یا بخشی از منابع داصل از داراییهیای مصیادرهشیدة
ناشی از جرائمی مانند پولشویی تکمین میالی تر ریسیم را ،صیرف تقوییت دکمرانیی قیانود،0
ارتقای سالمت جوامع در مواجهه با این جرائم ،ارائة آمیوزشهیای الزم در ایین زمینیه دیگیر
زمینههای مشابه کنند ) .(FATF/Rec, 2018: 38ن ر به اینکیه ایین جیرائم در میوارد کیییری
1. The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds
)from Crime and on the Financing of Terrorism (2005
2. Social reuse
)3. The Financial Action Task Force (FATF
4. Rule of law
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مرزهای صالدیتی بیش از یک کشور را دخیل میکنند ،می تواد قائل به ایین مسیئله بیود کیه
توصیهنامة م کور جرائم فراملی را نیز از ن ر د ر نداشته است.
در عرصة قوانین داخلی نیز شماری از کشورها مانند ایتالیا کلمبیا ،کیه بیشیتر از دیگیراد
میزباد گر ههای سازمادیافتة مجرمانه بودهاند ،نیاز خود به تکمین منابع مالی بهمن یور افیزایش
توانمندسازیهای اجتماعی را از طرییق بیهکیارگیری امیوال مصیادرهشیده از مجرمیاد برطیرف
کرده اند .ایتالیا به عنواد کشوری که میزباد یکی از مشهورترین گر ههای مجرمانة سازمادیافته1
یعنی مافیا بوده ،مصداقی از این مدعاست ،زیرا اموال مصادرهشیده از مافییای ایتالییایی بیهنحیو
گستردهای صرف بازاستفادههای اجتماعی در زمینة آگاهسازی مقابله با آناد شیده اسیت )41
 .(UNODC, 2017:کشور کلمبیا 2نیز بهطور گستردهای در قوانین خود صرف این امیوال را در
راه ارائة خدما بهداشت ر اد ،توانمندسازیهای محیطی دتی کمیک میالی در تهییة زمیین
مسکونی به اقشار فر دست جامعه ،پیشبینی کیرده اسیت 9.شیاید ایین نحیوة میدیریت امیوال
مصادره شدة ناشی از جرم را بتواد یکی از برجستهترین شیوهها دانست ،زیرا موجب میشیود تیا
در درازمد با تقویت زیرساختهای اجتماعی جوامع هدف ،پیشیگیری میؤثرتری در خصیوص
ارتکاب جرائم صور پ یرد.

 .3شیوههای هزیاهکرد مختص اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی
برخی از شیوههای هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرم ،تنها در مورد جرائمی موضیوعیت
مییابند که دیطة صیالدیتی بییش از ییک کشیور را درگییر کننید .اعیاده 0تسیهیم 2امیوال
مصادرهشده از این جملهاند که در ادامه به آنها میپردازیم.

 .1 .3سازوکار تسهیم اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی
در برخی از موارد مصادره ،به عللی مانند قرار داشتن قربانیاد جرائم فراملی در قلمر صیالدیتی
بیش از یک کشور یا تحمیل هزینههای اجرایی مصادره به یک کشور اقع بودد مقصد نهیایی
مال مصادرهشده در کشور دیگر ،انصاف دکم میکند که مال مصادرهشده به دسیب میورد بیین
دداقل د قلمر صالدیتی تقسیم شود .هزینة استرداد ادتمالی امیوال نییز گیاه بسییار شیایاد
توجه است .از طرفی تحمیل این هزینهها به کشور محل مصادره د ر از انصاف اسیت از طیرف
1. Mafia
2. Colombia
3. Code on non-conviction-based forfeiture,Law No. 1849 from 19 July 2017, which modifies Law No.
1708 from 2014,Colombia, Atr22
4. Asset Recovery
5. Sharing
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دیگر محر م کردد کشور متقاضی اعاده بهطور کلی نیز عادالنه نیست .ازاینر برنامههای اعیادة
اموال در تالش اند تا هرچه بیشتر از لحاظ تکمین اعتبار خیود بسینده 1باشیند .یکیی از راههیای
صول به این هدف ،تخصیص بخشی از منابع مالی مصادرشده بیه برنامیههیای اسیترداد امیوال
مشتر است .برای میال کشور فرانسه در قوانین خود چنین هدفی را بهمن ور هزینهکرد اموال
مصادرهشده به رسمیت شناخته است2.
اسناد بینالمللی در تالش برای دستیابی بیه راهدلیی منصیفانه در میوارد می کور ،سیاز کار
«تسهیم» اموال را بین کشورهای ذینفع پیشبینی کردهاند .بند  9مادة  1کنوانسیود مقابله بیا
تکمین مالی تر ریسم ،بهکارگیری این ساز کار را در مواردی که نیاز به همکاریهای اینچنینیی
جود دارد ،به د ل عضو پیشینهاد مییکنید ) .(CFT, 1999: 8,3کنوانسییود مبیارزه بیا فسیاد
سازماد ملل نیز در همین خصوص مقرر میدارد که در صور اقتضا کشوری که از ی تقاضای
مصادره صور گرفته است ،میتواند هزینههای معقول تقبلشده در موقیع تحقییق ،پیگیرد ییا
دادرسی قضایی منجر به بازگشت یا تعیین تکلی امیوال را از میال مصیادرهشیده کسیر کنید
مابقی را به کشور متقاضی مصادره مسترد دارد ) . (UNCAC, 2003: 57,4هرچند متکسیفانه در
قوانین کشور ما در این مورد ساز کار جامعی جود ندارد چنانکه ذکر شید ،نیازهیای دقیوقی
کشور در این مورد ،از طریق انعقاد موافقتنامههای د جانبه مرتفع میشود.

 .2 .3سازوکار استرداد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی
یکی از اهداف مهم مصادرة اموال در جرائم فراملی ،اعادة آنها بیه صیادباد دیق در رای مرزهیای
کشور محل مصادره است .انجام این مهم بد د جود ساز کارهای دقوقی متناسب بسیار دشیوار
غیرمؤثر خواهد بود .ازاینر ست که مادة  10کنوانسیود مبارزه با جرائم فراملی سازماد ملل متحد
که به مقولة هزینه کیرد عوایید داصیل از جیرائم فراملیی اختصیاص دارد ،در بنید  2از د ل عضیو
میخواهد که استرداد اموال مصادرهشده به کشوری را که خاستگاه اصلی آد اموال بیوده اسیت ،در
ا لویت برنامههای هزینهکیرد قیرار دهنید ) .(UNTOC, 2000: 14,2کنوانسییود مبیارزه بیا فسیاد
سازماد ملل نیز فصل پنجم خود را بهتمامی به این مقوله اختصاص داده در صدر میادة ا ل ایین
فصل ) ،(UNCAC, 2003: 51استرداد اموال را از اصول اساسی کنوانسیود برشمرده است.
در آخرین گزارش کارگر ه ن ار بر اجرای کنوانسییود در سیال (UNODC/IRG, 2113
) 2019: 3نبود ساز کارهای الزم در دقوق داخلی کشورها که قابلیت انطباق با هزینهکرد اموال
مصادره شدة ناشی از جرائم فراملی در قالب استرداد اموال را داشیته باشیند ،از معضیال جیدی
مبارزه با جرائم فساد دانسته شده است .ساز کارهای پراکندة موجود در خصوص مدیریت اموال
1. Self-funding
2. Code of Criminal Procedure, French Republic, 2005, Arts. 706-713
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مصادرهشده در کشور ما ،تدبیری بهمن یور همکیاریهیای ایینچنینیی بیا سیایر د ل عضیو در
خصوص جرائم فراملی نیندیشیدهاند ظرفیت کنوانسیود مبارزه با فساد برای مبنیای اسیترداد
قرار گرفتن در این مورد نیز ،مغفول مانده است .ازاینر استرداد عوایید مصیادرهشیده ناشیی از
جرائم فراملی تنها در صور جود موافقتنامههای د جانبه قابل مبادله خواهند بود.

ضوابط حقوق بشری حاکم بر نحنوة هزیانهکنرد امنوال مصنادرهشندة
ناشی از جرائم
محر میت دائمی که در عمل مصادره بر خاستگاه ا لیة اموال بار میشود ،دتی نامشر ع بودد
این خاستگاه ،مجوز عملکرد دلبخواهی نقض دقوق بنیادین افراد در ر ند مصادره بهتبیع آد
در نحوة هزینهکرد مال مصادرهشده نیست .ازاینر نباید چنین انگاشت کیه چیود ییک رابطیة
ادعایی صرف بین مال مورد مصادره مجرماد میتواند جوازی بیقید بند در راه هزینیه کیردد
مال مورد مصادره باشد .از ا لین معیارهایی که در جریاد مصادره صرف مال مصادرهشده بایید
درن ر گرفت ،لز م تبعیت این فرایند از استانداردهای دادرسیی عادالنیه بیهطیور کلیی اصیول
برخاسته از آد مانند پرهیز از تفسیر موسع رعایت دقوق ثالث اسیت .دادگیاه ار پیایی دقیوق
بشر در موردی که د لت ایتالیا اقدام بهنوعی مصادرة اجرایی 1نسبت به برخی امال بیا ادعیای
غیرقانونی بودد ساخت ساز آنها کرده بود ،با توجه بیه مجوزهیای صادرشیده از مقامیا محلیی
ذیصال  ،عمل د لت ایتالیا را متناقض با مادة  1کنوانسیود ار پایی دقوق بشر 2که بیه مقولیة
قانونی بودد جرم مجازا در رسیدگیهای کیفری میپیردازد ،تلقیی کیرد (ECtHR, 2008:
 25).این رأی مؤید این ن ر است که نمی تواد بد د تبعیت از هنجارهای دقیوقی خودسیرانه
اقدام به مصادره کرد اموال ناشی از آد را در راهی هرچند شایسته هزینه کرد .در ادامه برخی
از ر یههای قضایی داخلی بین المللی که به تبییین معیارهیای دقیوق بشیری الزم بیهمن یور
رسیدگی به پر ندههای مصادره اشاره میکنند ،بررسی میشود.

 .1لزوم تبعیت فرایاد مصنادره و هزیانهکنرد امنوال ناشنی از آن ،از معیارهنای
دادرسی عادالنه
گاه ماهیت نامشر ع مال برآمده از مصادرة دستگ اه قضیا را در برخیی کشیورها بیه ایین تیوهم دچیار
ساخته که میتواد بد د تبعیت از معیارهای مقبول سایر دادرسیها ،به رسیدگی به چنین پر نیدهای
1. Administrative Confiscation
2. European Convention on Human Rights,1953, Article 7
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پرداخت .این مشکل بهتبع در مورد پر ندههای مصادرة ناشی از جرائم فراملیی بیشیتر رم میینمایید،
زیرا رسیدگی به داراییهای متهماد به این جرائم بعضاً در دیوزة صیالدیت قضیایی کشیوری غییر از
کشور متبوع آنها صور میپ یرد که این امر ادتمال تضییع دقوقشاد را افزایش خواهد داد.
در سال  ،2112پر ندهای علیه د لت گرجستاد بهعلت مصادرة اموال یکی از ایاال خودمختار
خود ،در دادگاه ار پایی دقوق بشر مورد رسیدگی قرار گرفیت .خواهیاد میدعی بیود کیه مصیادرة
صور گرفته خالف مادة  1پر تکل ا ل الحاقی کنوانسیود ار پایی دقوق بشر در خصوص دفاظت
از اموال است .دادگاه اما با رد این ادعا عنواد داشیت« :دادگیاه تیوازد عادالنیهای فییمیابین ر نید
اتخاذشده در مصادرة م کور منافع عمومی کشور در مبارزه با فسیاد در بخیش خیدما عمیومی
میبیند .همچنین خواندة دعوا امکاد اقامة دعوا رسیدگی منصفانه را از خواهیاد سیلب نکیرده
دادگاه داخلی نیز رأی خود را بر بسیتر قیوانین داخلیی اسیتوار سیاخته فراقیانونی عمیل نکیرده
است» ) . (ECHR, 2015: 6در این رأی بر لز م بنا نهادد ساختماد مصادره بر پایة قوانین تصیریب
شده است ،که در بطن خود اصل قانونی بودد مجازا قیبب عقیاب بالبییاد را نهفتیه دارد .مقیام
مصادرهکننده نمیتواند بهصور سلیقهای بد د فراهم آ ردد استدالال قانونی قابل اتکیا اقیدام
به مصادره کرده مال مصادرهشده را صرف کند .همچنین نمیتواد امکاد اقامة دعیوا رسییدگی
منصفانه را از فردی که مال مورد مصادره را در ملکیت ییا تصیرف دارد ،سیلب کیرد .عیدم رعاییت
هریک از این نکا میتواند به نامشر ع بودد عمل مصادره بهتبیع آد عیدم امکیاد تصیرف میال
مورد مصادره منجر شود .توجه به این ظرای بهخصوص هنگام هزینهکرد داراییهای ناشی از جرم
که در ر ند مصادرة اجرایی یا مصادرهای بر پایة عدم محکومیت قطعی بیهدسیت آمیدهانید ،بسییار
ضر ری است .در ر یة داخلی کشورها نیز دقت ن رهایی از این دست دییده مییشیود .در «قضییة
انجل» 1دادگاه ار پایی دقوق بشر در بررسی مشر عیت مصیادرة صیور گرفتیه بیه ماهییت جیرم
ارتکابی تناسب جرم مجازا مالزم با آد پرداخت کیه اساسیاً اسیتانداردهای دادرسیی عادالنیه
محسوب مییشیوند ) .(Ivory,R, 2014: 150ازایینر مییتیواد گفیت کیه دساسییت بیر رعاییت
معیارهای دادرسی عادالنه در این پر ندهها بههیچ جه کمتر از موارد دیگر رسییدگیهیای قضیایی
نیست پرداختن دادگاهها به این مقوله نشاد از همین عدم تمایز دارد.

 .2لزوم تفکیک بین داراییهای مشروع و نامشروع در فرآیاد مصادره
شاخص دیگری که مقام مصادرهکننده باید در طول انجام مصادره همچنین صرف میال میورد
مصادره درن ر داشته باشد ،لز م مرزبندی دقیق بین مال مشر ع دارایی ناشی از جیرم اسیت.
صرف بهانة اختالط مال مشر ع نامشر ع ماهیت یکی از آد د را به دیگری تغیییر نمییدهید.
1. Engel judment
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کنوانسیود مبارزه با فساد سازماد ملل به د لتها تککید میکند کیه چنانچیه عوایید داصیل از
جرم با اموال بهدستآمده از منابع مشر ع مخلوط شده باشد ،مصیادرة چنیین امیوالی تنهیا بیه
مقدار عواید داصل از جرم مقد ر خواهد بیود ) . (UNCAC, 2003: 31,5بیهعبیار دیگیر ایین
اختالط مال مشر ع نامشر ع مصادره را ناممکن نمی سازد ،اما دد مجازی را بیرای آد درن یر
میگیرد که هماد درصد نامشر ع بودد مال است.

 .3لزوم وجود شفافیت در نگرش نظامهای حقوقی نسبت به مصادره
هر ساز کار دقوقی داخلی یا بینالمللی باید تکلی خود را در ارتبیاط بیا نگرشیش بیه ماهییت
مصادره مشخص سازد ابهیام در مفهیوم را دسیتا یزی در گرییز از رعاییت ضیوابط در تعییین
مصادیق قرار ندهد.
1
در انگلستاد دسب «قانود عواید داصل از جرم» کیه در سیال  2112بیه تصیویب رسیید،
ماهیت مصادره بهعنواد یک دق دینی که از طرف داکمیت بر شیخص بیزهکیار بیار مییشیود،
درن ر گرفته شد ) .(Ulph, 2015: 252از نتایج این نگرش به ماهیت مال مصادرهشده این است
که ا الً میزاد مال مورد دکم مصادره ممکن است از هریک از داراییهای بزهکار تکمین شیود،
ثانیاً تخریب یا انتقال مال مورد مصادره مانعی در راه اجرای دکم ایجاد نمیکند.
این نگرش در نگاه ا ل این معنی را القا میکند که در نگاه قیانودگی ار بریتانییایی مصیادره
نوعی جزای نقدی است ،اما در ادامة همین قانود به مقررهای برمیخوریم که بر دادگیاه تکلیی
میکند تا طی یک برآ رد منطقی عقالیی مشخص سازد عواید داصل از جرم تا چه دد بیوده
است در این تخمین باید دتی مزیتهای مالی غیرمستقیم ،مانند مالیا هیای پرداخیتنشیده
بهعلت قاچاق کاال نیز درن ر گرفته شود ) .(POCA, 2002: S6,4بدیهی است که بار کردد ایین
تکلی بر دادگاه با تلقی مصادره بیه عنیواد ییک جیزای نقیدی همخیوانی چنیدانی نیدارد .ایین
سردرگمی قانود گ ار به ماهیت مصادره زمینه را برای تبیین ماهیت آد دشوار میسیازد ایین
مسئله ممکن است به تفاسیر دلبخواهی در ر یة قضایی منجر شود.
با در معضال ناشی از این ابهام کمیتة قضایی مجلس اعیاد 2این کشور سعی کرده است
در هر جا که فرصت اظهارن ری دربارة مصادرة اموال ناشی از جرم رم مینماید ،معیارهای قابل
اتکای مشترکی را در ر یة خود بر دستورهای مصادره بار کند که از جملة این معیارها میتیواد
به تالش برای پاس دهی به این پرسشها که آیا مرتکب از رفتار مجرمانة خیود بهیرهمنید شیده
است؟ اگر پاس این پرسش میبت است ،این بهرهمندی به چیه انیدازه بیوده اسیت اساسیاً در
مردلة اجرا چه میزاد از این عواید قابلیت اعاده را دارد؟ ،اشاره کرد ).(JCoHL, 2008: 17
1. Proceeds Of Crime Act (POCA), U.K, 2002
2. Judicial Committee of the House of lords
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شایاد ذکر است که نبود ارتباط مستقیم بین مال مورد مصادره جرم را همیشه نمیتواد بیه
عدم شفافیت ارائة تفسیر نامعقول موسع از مصادره منتسب کرد .برای مییال در قیوانین کشیور
کانادا مصادرة اموال داراییهایی که توسط گر ههای تر ریسیتی تحیت مالکییت قیرار گرفتیه ییا
کنترل میشوند ،پییشبینیی شیده اسیت ) .(Davis, 2003: 184-193هرچنید سیوءاسیتفادههیای
تفسیری در دیطة اجرا در این باره د ر از ذهن نیست ،اما قانودگ ار عامدانه این دسته از امیوال را
در معرض مصیادرة ادتمیالی قیرار داده اسیت .میال در اینجیا منشیک نامشیر ع نداشیته فعلییت
مستقیمی نیز در صحنة ارتکاب جرم نخواهد داشت ،اما صرف تصرف آد توسط مجرماد ،که خیود
امکاد موفقیت در ارتکاب جرم را تقویت میکند ،قانودگ ار را به اکنش برانگیخته است .اکنشیی
که بر پایة صیانت از امنیت ملی منافع عمومی ،چنداد غیرقابل قبول بهن ر نمیرسد.

 .4لزوم رعاینت حقنوق ثالن

بنا حسنننینت پنیا از اتخناص تصنمیم بنهماظنور

هزیاهکرد مال مصادرهای ناشی از جرم
در خالل شیوههای مرتبط با هزینهکرد اموال مصادرهشده نباید فراموش کرد کیه تمیام اشیکال
هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرم ،دتی جبراد خسار قربانیاد نباید به تضییع دقوق
ثالث دارای دسننیت ،یا هماد مالک مشر ع دارایییهیا منجیر شیود ).(Stoyanov, 2014: 14
بهعبارتی قتی مصادره در تزادم با یک مالکیت مشر ع قرار بگیرد ،نمیتواند اجد اثیر دقیوقی
باشد در نتیجه در هماد دد د ،اختیار هزینهکرد مال میورد مصیادره نییز از مقیام قضیایی ییا
اجرایی سلب خواهد شد.
این مسئله بهکرا در اسناد بینالمللی مربوطه در خصیوص ا لوییتهیای هزینیهکیرد میال
مصادرهشده مورد تککید قرار گرفته است .بند  1مادة  21کنوانسیود مبارزه با فساد سازماد ملل
تککید دارد که گام بدیهی ا لیه در هزینهکرد مال مصادرهشده ،بازگرداندد آد به مالکاد قیانونی
آد دارایی است) .(UNCAC, 2003: 57,1البته بدیهی است که این مقرره در جایی معنا مییابد
که اموال عواید مستقیم انحصاری ناشی از جرم نباشند فرض مالیک قیانونی سیابق بیر آنیاد
مصور باشد که ابزار اد ا بهکاررفته در جرم از این دستهاند.
کنوانسیود مقابله با تکمین مالی تر ریسم سازماد ملل که مادة  1خود را به مصادره نحیوة
هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از تکمین مالی تر ریسم اختصاص داده است ،در بند  2بر این
نکته تککید میکند که اقداما پیشبینیشده در چارچوب این ماده باید بهنحیوی اتخیاذ شیوند
که ناقض دقوق ثالث با دسننیت نباشند ) .(CFT, 1999:8,3در قانود مجازا مرتکباد قاچاق
کشور در سال  1912مقررهای بدینمضمود جود داشت که سیلة نقلیة بهکاررفته در جیرم را
که متعلق به مرتکب نبود ،تنها در صورتی قابل ضبط میدانسیت کیه مالیک اصیلی بیا علیم بیه
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استفاده از آد در ارتکاب قاچاق ،سیلة نقلیه را در اختیار مرتکب گ اشته باشد .مفهیوم مخیال
این ماده لز م عود سیلة نقلیه به مالک فاقد سوءنیت عدم امکاد ضبط در نتیجه مصادرة
آد را میرساند1.
در ر یة قضایی نیز توجه به دقوق ثالث هنگام مصیادره هزینیهکیرد امیوال مصیادرهای در
محضر دادگاهها مغفول نمانده است .در جمهوری اسالمی ایراد در رأی دد ر یة شیمارة 11
به ردی  23/11هیک عمومی دیواد عالی کشیور ،آمیده اسیت کیه« :ضیبط امیوالی کیه از راه
نامشر ع بهدست آمده ،پس از تسویه دییود خواهید بیود» (محمیدی .)113 :1931 ،همچنیین
دستورالعمل دادستانی کل کشور در سال  ،1913تضمین دسترسی ثالیث بیه فراینید دادرسیی
منصفانه ،در مورد اموال مصادرهشده در جریاد رسیدگی به پر ندههای مواد مخدر را کیه بید د
دضور ثالث بررسی شدهاند ،مورد تککید قیرار داده دیق اعتیراض ی را برقیرار دانسیته اسیت
(ذبحی همکاراد.)131:1932 ،
هرچنیید مصییادرة امییوال ناشییی از جییرم ،برخاسییته از اختیییار داکمیییت در اعمییال قهییری
مجازا هاست ،اما مانند سایر اعمال داکمیتی از این دست نمییتیواد آد را اختییاری مطلیق
خارج از موازین دقوق بشری قلمداد کرد .صور مختل هزینهکرد اموال مورد مصادره نییز تنهیا
در صورتی مشر ع است که در آد دقوق مالکاد اقعی اموال اشخاص ثالث بیا دسیننییت بیا
دقت رعایت شده طی دادرسی عادالنهای که با ادترام به دق بر مالکیت صور گرفته اسیت،
در مورد آد اتخاذ تصمیم شود.

نتیجهگیری
اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی باید تحت لوای ساز کارهای دقوقی مشخصی مدیریت
شوند تا ذینفعاد مربوطه هم در دیطة صالدیت کشوری که اقدام به مصادره کیرده ،هیم در
قلمر کشور دیگری که محل قوع تمام یا بخشی از جرم بوده است ،بتواننید از ایین دارایییهیا
بهرهمند شوند .برخی از شیوههای هزینهکرد مانند تخصیص داراییهای مصادرهای ناشی از جرم
به ارکاد قضایی اجرایی مرتبط یا ادتساب اموال مصادرهشده ناشی از جرم بهعنیواد درآمید
عمومی ،اساساً مناسب تعامل بین قلمر های صالدیتی بیش از یک کشور نیستند.
برخی دیگر از شیوههای هزینهکرد ماننید تخصییص میال مصیادرهشیدة ناشیی از جیرم بیه
صند ق های اختصاصی ،جبراد خسیار بیزهدییدگاد جیرائم بازاسیتفادة اجتمیاعی از امیوال
مصادرهشدة ناشی از جرم اگرچه بهطور اختصاصی بهمن ور هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشیی
از جرائم فراملی ایجاد نشدهاند ،محید دیتی در بیهکیارگیری آنهیا در ایین میوارد جیود نیدارد.
 .1قانود مجازا مرتکباد قاچاق ،مصوب  23اسفندماه  ،191مادة  ،21تبصرة .1
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کشوری که اقدام به مصادره میکند ،میتواند نسبت به جبراد خسار بزهدیدگاد یک جیرم در
رای مرزهای خویش چه بهصور مستقیم چه در قالب صند قهای اختصاصی اهتمیام رزد
یا بخشی از اموال مصادرهشده را صرف بازاستفاده در جوامعی کند که در قلمیر دیاکمیتی ی
قرار ندارند ،اما قربانی جرم هستند یا زمینة ارتکاب بزههای فراملی در آنها بیشیتر اسیت .دسیتة
آخر شیوههای هزینهکرد ماهیتاً زمانی موضوعیت میییابنید کیه مرزهیای بییش از ییک کشیور
موضوع بر ز جرم یا تکثیرا ناشی از آد باشند .از این شیوه در اسنادی بینالمللی که به جیرائم
فراملی میپردازند ،مانند کنوانسیود مبارزه با فساد یا کنوانسیود مقابله با تکمین مالی تر ریسیم
یاد شده است .استرداد اموال ناشی از جرم تسهیم اموال بین کشوری که هزینههای مصادره را
متحمل شده کشوری که مبدأ اموال بوده یا قربانیاد جرم در آد قرار دارند ،شاکلة اصیلی ایین
شیوههای هزینهکرد را تشکیل میدهد.
جدای از لز م جود ساز کاری بهمن ور هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی،
باید به این مسئله توجه داشت که شیوههای هزینهکرد این اموال باید منطبق بر اسیتانداردهای
دقوق بشری مربوطه باشند .این استانداردها در پر نیدههیای مربیوط در خصیوص مصیادره ،تیا
دد دی توسط دادگاه ار پایی دقوق بشر تبیین شدهاند .عمدة این استانداردها در زمینة تداخل
هزینهکرد مصادره با معیارهای دادرسی عادالنه مانند لز م رعایت دقیوق ثالیث بیا دسیننییت،
پرهیز از تفسیر موسع لز م تفکیک بین داراییهای مشر ع نامشر ع بوده است.
عضویت جمهوری اسالمی ایراد در کنوانسیود مبارزه با فساد سازماد ملل متحد ،تعهیداتی
را در راستای اجرای کنوانسیود در خصوص نحوة هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشیی از جیرائم
فراملی متوجه ن ام دقوق داخلی کرده است که بهعلت نبود ساز کار منسجم در دقیوق اییراد
در این زمینه ،عمالً امکاد ایفای مؤثر این تعهدا که اغلب در راستای تبادل اطالعا داراییها،
تسهیم اموال مصادرهشدة ناشی از جیرائم فراملیی ،اسیترداد ایین امیوال سیایر همکیاریهیای
بینالمللی مرتبطاند ،جود ندارد .ازاینر بجاست که قانودگ ار ایرانی با توجه به خی تقنینیی
در این زمینه از یک سو ،لز م اجرای تعهدا برآمده از دل اسناد بیینالمللیی میورد اشیاره از
سوی دیگر ،با درن ر گیرفتن معیارهیای دقیوق بشیری ،بیه چیارهاندیشیی ایجیاد سیاز کار
منسجمی که امکاد تعامل با سایر کشورها را در زمینة هزینهکرد امیوال مصیادرهشیده ناشیی از
جرائم فراملی مهیا سازد ،کمر همت ببندد.
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