
10.22106/JLJ.2019.104461.2643  (:DOIشناس )دیجیتال  ۀ 

 (1۴1الی  121)صفحات  مقالٔه پژوهشی
 1398، تابستان 106، شمارۀ 83دورۀ 

 راهبرد نوین همکاری کشورها تسهیم اموال؛
 استرداد اموال و عواید ناشی از جرم ۀدر زمین 

فردبهزاد رضوی ،اله رودگر کوهپرعطاء
 

 دهیچک

 دیدهبزه به جبران خسارت و الزام وی کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن مقابله با جرم و محروم 
ست. در این ا نزدیک کشورهاهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری و بازگرداندن دارایی

اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف 
المللی کشورها اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین؛ شودمی

اسناد  ۀکشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصی. در این راستا، موانع برطرف شودکند تا این ایجاب می
ها در روند تعقیب جرم و ها و سازمان دولت ۀایجاد انگیزه جهت مشارکت فعاالن  منظوربهالمللی و بین

یب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و  همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصو
یه  ایجاد « اموال و عواید ناشی از جرم ۀلی، قواعد جدیدی را تحت عنوان »تسهیم عادالن های عمموردی و رو

شده را بین خود به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره  هاآنکردند تا هریک از 
ین همکاری کشورها بسیار  عنوانبهاین موضوع در عمل  .تقسیم کنند و تاکنون  است بوده مؤثرراهبرد نو

از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان  ،که از جرم تحصیل شده بود یمیلیاردها دالر وجوه نقدی و اموال و عواید
که این خود نیز در مقابله  است کردهتقسیم  ،بین مراجعی که همکاری داشتندیا  کردهمشروع و قانونی مسترد 

یژه به جرائمبا   ؤثر بوده است. جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار م و
شده، بازگرداندن اموال و عواید ناشی همکاری کشورها، موانع همکاری تسهیم اموال مصادره   :واژگان کلیدی

 از جرم

 
 مستشار قضایی معاونت حقوقی قوۀ قضائیه واحد شهر قدس یدانشگاه آزاد اسالم یشناسحقوق جزا و جرم  یدکتر یدانشجو ، 

یسندۀ مسئول(    r_roudgar@yahoo.com                                                                         )نو

 عالمه طباطبایی دانشگاه  یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد شناسیو جرم  گروه حقوق جزا دانشیار 
razavi1351@yahoo.com 

 1398/ 26/04: رشیپذ  خیتار -  1397/ 20/12: افت یدر خیتار



 1398 تابستان / 106مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

122 

مقدمه
یژه بههای مختلف پیشرفت سریع علوم و تکامل آن در حوزه   انتقالونقل وری ارتباطات و افن ۀدر عرص و

ۀ ی بین کشورها را درنوردید و جهان را به سوی اجرای تئوری دهکدسریع و مجازی سرمایه که مرزهای فیزیک
ی و مسافرت از یک کشور به جایبهسهولت در جا ،(425 :1393برد از یک سو )عباسی، جهانی به پیش می

عدالت فراهم  اجرای فرار از تعقیب ومنظور را برای مجرمان به راه ،کشورهای مختلف جهان از سوی دیگر
دهد که به آسانی برای میبه مجرمان سازی و استفاده از تکنولوژی این امکان را کرده است. در واقع جهانی

و مکان امنی را برای  کردهبردن آثار و دالیل ارتکاب جرم و نیز حفظ وجوه و عواید ناشی از جرم اقدام ازبین
 .(199 :1387و جرم سازمان ملل، خود ایجاد کنند )دفتر مقابله با موادمخدر 

ی دسترسی به ساز را وحذف یا دش که باهای ارتکاب آن بردن زمینهازبیناز طریق همچنین مقابله با جرم 
 اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه یک امر ضروری است. بنابراین گیرد،صورت می آماج و اهداف جرم

زیرا  ؛قلمرو حاکمیت یک کشور کافی نیست ۀتنها در حوز ز جرماعمال اقدامات الزم در راستای پیشگیری ا
به یک مشکل فراملی تبدیل   شدمییافته برخالف گذشته که یک مشکل داخلی محسوب  سازمان  جرائمامروزه  

افتن الگوهای بازار آزاد، افزایش ۀغلب، گسترش تجارت الکترونیکی، گسترش تجارت جهانیو  شده است
یژه بههای چندملیتی تعداد و نفوذ شرکت یافته به سازمان جرائمعوامل رشد  ترینمهمدر کشورهای فقیر از  و

 .(277 :1396 ،آیند )رضوی فردشمار می
یژه به،  جرائمالمللی و مقابله با  بنابراین کشورها در جهت انجام تعهدات بین یافته و فراملی سازمان  جرائم  و

یژه ؛ بهناگزیر به همکاری هستند ،شودواقع می هاآن ی که در خارج از قلمرو حاکمیت جرائمو حتی دیگر  و
ین به سرعت اموال و عواید ناشی مجرمان با بهره  آنکه مندی از تجهیزات و امکانات مخابراتی و ارتباطات نو

با وجود موانع بسیار، با استفاده از تجارب  کشورها ر این راستا کنند. داز جرم را به دیگر کشورها منتقل می
که باید ضبط یا مصادره  را اموال و عواید ناشی از جرم ،المللیهای اسناد بینگیری از توصیهیکدیگر و بهره 

ریک مساعی انجام همکاری و تش  جدید  یعنوان راهبردهباند تا  عادالنه تقسیم کرده  ، به اشتراک گذاشته وشود
جدید  ۀگیری شیو. براین اساس با توجه به ضرورت این همکاری و شکل کنندرا تسهیل  جرائمبرای مقابله با 

شده، مباحث را در سه بخش ضرورت همکاری و موانع آن، معاضدت از طریق تسهیم اموال و عواید مصادره 
آن مورد بررسی قرار  ۀاز کشورها و محل هزین تعیین قدرالسهم هریک ۀگیری تسهیم اموال و نحوشکل  فرآیند

 دهیم.می

   ضرورت همکاری کشورها و موانع آن اهداف و .1
 رد یگیم صورت مختلف یکشورها تیحاکم قلمرو در جرم ارتکاب مواقع از یاریبس در کهی یآنجا از

 ضرورت ابد،ییم انتقال جرم وقوع محل  کشور تیحاکم قلمرو از خارج  به جرم از یناش دیعوا  و اموال ای
 جبران و میترم و جرم از یناش دیعوا  و اموال استرداد جرم، با مبارزه  منظوربه کشورها تاکند می جابیا

 ومشکالت  ، اهداف نیا به یابیدست یبرا  البته. باشند داشته هم با یاگسترده یهای همکار دهیدبزه  خسارت
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 رو،درنیااز  .سازدیم رممکنیغ مواقع یبرخ در و مشکل  را  یهمکار انجام که دارد وجود زین یاریبس موانع
 .میکنیم اشاره  زین هاآن نیترمهم از یبرخ به ادامه

 اهداف همکاری . 1-1
یک  یهاجهانی به دنبال آن است تا هیچ جنایت شدیدی بدون مجازات نماند و تمامی بخش ۀجامع

مخدر و جرم سازمان ملل   )دفتر مقابله با مواد مجازات شودجرم، در هر مکانی که اتفاق افتاده باشد، 
کشورهای مختلف یافته در سازمان  طوربه جرائمبنابراین با توجه به اینکه بسیاری از  .(179 :1387متحد،

و به کشورهای دیگر انتقال کنند میجا هدارایی و عواید جرم را محتاطانه جاب ،یابد و مجرمانارتکاب می 
شدن المللیکنند تا از توقیف و مصادره در امان بماند، برای مقابله با بینگذاری میبه طرقی سرمایهیا    دهندمی

بی بپردازیمالمللیبزهکاری باید به بین زیرا حتی در  ؛(72: 1393)ژان پرادل و دیگران،  کردن مقابله و سرکو
کشورهای همان ناحیه و دیگر ر ممکن است ب ،شودمانند فساد در یک کشور واقع  جرائممواردی که 

 یرثأت ،هر نوع پیوندی دارندیا  روابط مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مهاجرتی کشور کشورهایی که با آن
 بگذارد.  
  مرتکب  کردنمحروم  قیطر از جرم با مقابله نخست، ۀدرج در  کشورها یهمکار یاصل ن،اهدافیبنابرا 

 قیطر از دهیدبزه  خسارت جبران و نیز یبازدارندگ  دگاهید از جرم از یناش دیعوا  و اموال از او شدنمندبهره  از
 ق یطر از مجرم مجازات بعد ۀدرج  در .است دوستانهانسان و یتیحماۀ جنب از جرم موضوع  اموال بازگرداندن

 کیتشر  کشورها  نیب  کندیم  جابیا  امر  نیا  .است  یفرمانیکیب  با  مقابله  و  انهی جوعدالت  ۀینظر  اهداف  یاجرا 
  .ردیبگ صورت یاگسترده یهمکار و یمساع

 ضرورت همکاری . 1-2
الملل هیچ دولتی مجاز نیست حاکمیت قضایی و اجرایی قواعد سنتی حقوق بین  بر اساسکه  یی  از آنجا

آوری ادله، توقیف و ضبط عواید مقابله با جرم از طریق جمعبرای  1خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند،
قلمرو  ۀدر حوز یادشده ناشی از جرم و تعقیب و مجازات متهم، موافقت و همکاری کشوری که انجام موارد

سان کشورها تنها در صورت بدین  .(9  :1382  ،)اردبیلی ضروری است  ی امر  ،حاکمیت او باید صورت بگیرد
المللی حاضر به یعنی ضرورت مقابله با جرم و با رعایت اصول و قواعد حقوق داخلی و بین ،توجیه منطقی
دادستان کل ایالت متحده آمریکا توجیه جالبی برای شوند. در این راستا سخن اریک هولدر، همکاری می

 :این ضرورت است

 
انگاری کرده و آن را نقض ز کشورها، مانند سوئیس ضبط اموال بدون گذر از مجرای معاضدت قضایی را جرم . حتی برخی ا1

 ,Jonathan Tickner) ( SCC(I)271قانون کیفری سوئیس  277مادۀ  1کنند )بند حاکمیت سرزمینی این کشور تلقی می 

2013: 104 .) 

http://www.lalive.law/datal....%20l%20Asset%20Recovery-switzerland.pdf


 1398 تابستان / 106مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

12۴ 

که مقامات فاسد، عواید غیرقانونی فسادشان را  کنیم»باید با یکدیگر همکاری کنیم تا اطمینان حاصل 
های ملت خود را دارند. روش مالیمی برای گفتن این مطلب وجود ندارد. وقتی دزدساالران، سرمایهنمی نگه

کنند، کودکان کشور را اختالس می ۀدزدند، اعتبارات مربوط به توسعمنابع طبیعی را می ،برندتاراج می به
عدالتی آشکار، استرداد اموال ضرورت جهانی با دیدن این بی ،دارندملت خود را به قحطی و بیماری وامی

 ( us. Department of state, 2012: 12) است.«
های عدالت کیفری، حکمرانی مناسب و کارآمد، سالمت اداری یا احساس فرآیندکمیت قانون و  اعتماد به حا

در پرتو همکاری  ،صرفه نیستبهعدالت و ایمان به اینکه اقدامات فاسد و مجرمانه هرگز مقرون ۀگسترد
شود. اساسًا کل فضای جرم از مرتکبان و بازگرداندن آن به مالکان قانونی محقق می ۀ اخذ ثمر درکشورها 

المللی بینیا  گذاری دولتی و صلح و امنیت داخلیاز دادگستری و اقتصاد گرفته تا سیاست ،حیات اجتماعی
کند )دفتر هور پیدا میبا هدف مقابله با جرم و فساد، در اجرای اصل بنیادین استرداد عواید ناشی از جرم ظ

براین اساس تحقق این اهداف، ضرورت  .(296: 1387مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 
 سازد. همکاری را دو چندان می

 موانع همکاری .1-3
یژه به  ،و انجام امور قضایی  جرائمکه گفته شد همکاری کشورها برای مقابله با    همان طور  موال استرداد ا  و

و محاسن زیادی دارد. با وجود این ضرورت، در اجرای  استو منافع ناشی از جرم برای کشورها ضروری 
 مالحظات سیاسی ،قوانین و مقررات ،، آداب فرهنگیهانااین همکاری موانع بسیاری از جمله تفاوت زب

(cunodc, 2010: 1 & Philip Gouner, 2015: 357ط ،)تبادل  ۀکشورها در زمینبین ۀ بودن فاصلوالنی
موجب کندی   (ICAR, 2009: 32) های حقوقیتوقیف و استرداد اموال، تفاوت نظام یهااطالعات، هزینه

که در  توان به چهار دسته تقسیم کرداین موانع را می .خواهد شدکار و حتی در برخی موارد عدم همکاری 
 پرداخت.ها خواهیم به آنتفکیک ادامه به

 موانع عمومی .1-3-1
یژه بهتعارض منافع کشورها،   کننده های ناشی از جرم باید به کشور درخواست که اموال و دارایی زمانی و

 عنوانبهاین استرداد و بازگرداندن هم از نظر ارزش مالی که  ، یکی از موانع عمومی خواهد بود.انتقال یابد
گیرد، مستلزم کاهش هم از نظر درآمد مالیاتی که به آن کشور تعلق میشود و آن کشور محسوب می ۀسرمای

یژه به استرداد،لذا در انجام همکاری برای  ؛درآمد آن دولت خواهد بود انتساب جرم و  ۀاز نظر ارزیابی ادل  و
یی شده و مانع همکاری استرداد اموال مذکور خواهد شد.بهانه ،توجه اتهام  جو

المللی در استرداد دارایی و نیز آمیز همکاری بینبین طرفین برای انجام موفقت یاعتمادبیهمچنین 
آید. در این خصوص گزارش موانع همکاری به شمار می ترینمهمیکی از  ،اطالعاتی که باید تبادل شود
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پا بیانگر آن است  2010شده در سال منتشر مورد   ی که قبالً موارد به تواند حتی نسبتعدم اعتماد میکه ارو
 (. Kevi M.stephenson, 2011: 19) ها برای انجام همکاری مجدد شودمانع تالش ،بود توافق

بودن اجرای استرداد دارایی به دلیل مبهم ۀاز سوی دیگر، عدم وجود سیاست جامع و فراگیر در نحو
ا همکاری را برای مرجع ارسال درخواست همکاری از مجاری مختلف در برخی از کشوره  و مقررات مشابه

پا درخواست   ۀست که در کشورهای اتحادیا  این در حالی  ؛کننده با مشکل مواجه کرده استدرخواست  ها ارو
کنند تا با این موانع مستمر برای همتایان خود ارسال می طوربهصالح قضایی مقامات ذی طریقرا فقط از 

حدود و  (،Kevin M.stephenson, 2011: 38 & 53) یفرهنگاختالف  و هانامواجه نشوند. تفاوت زب
 Philip Gouner)  در دیگر کشورها  هاآن ف و اختیارات همتایان  یاختیارات مجریان قانون در مقایسه با وظا

and others, 2015: 357،) کردن های ذاتی همکاری حقوقی فراملی و در برخی موارد مشخص پیچیدگی
 دهدناشی از فساد از دیگر موانعی شناخته شده است که گرایش به همکاری را کاهش مینفع واقعی اموال  ذی

(unodc, 2017: 76 .) 

 موانع حقوقی .1-3-2
باشند با ال میکامن تفاوت در ساختار حقوقی کشورها، از جمله کشورهایی که دارای نظام حقوقی

ی گذارنقانور این امر در یکشورهای دارای حقوق نوشته و تأث قضایی و حتی ضرورت  ۀی، تفسیر قوانین، رو
های قضایی با آن مواجه شود که کشورها در همکاری انگاری مضاعف از جمله موانعی محسوب میجرم

واقع آمریکای التین  درو  هستند همسایه هایاروگوئه و آرژانتین که کشور دو کشورعنوان مثال ههستند. ب
 یکشورها  با  کشورها  نیا  یحقوق  ساختار  اما  ؛با هم ندارند  یو مشکلاند  ر حقوقی مشابهاز نظر ساختا  اند،شده

پا  جهینت در است؛ متفاوت فساد با مبارزه  ونیکنوانس عضو یکشورها اکثر و یشمال یکا یآمر ،یغرب یارو
 درخواست  ،است  شده  ل یتحص  نامشروع  صورتبه  که  یاموال  استرداد  یبرا   کشورها  از  کی  هر  یسو  از  چنانچه
 یم متقابل یانگار جرم  به منوط یدرخواست نیچن رشیپذ کشورها نیا از یبرخ در چون ،شود یهمکار
همچنین تعدد صالحیت در یک موضوع و  .(lindy, 2010: 65) شود یم رد ای قیتعل درخواست نیا باشد،

 (.203: 1395محمدی، آیند )آقااز موانع مهم همکاری به شمار می بعضاً تداخل در آن 

 موانع سیاسی  .1-3-3
که تشخیص منافع ملی و سیاست خارجی هر کشور با دولتمردان سیاسی است، در بسیاری  ییاز آنجا 

راین برای گیرد. بنابتصمیمات سیاسی قرار می  ثیرأتاز مواقع اجرای همکاری قضایی با کشورهای دیگر تحت  
یژهبههای قضایی همکاری  کننده و توقیف و بازگرداندن اموال ناشی از جرم باید در هر دو کشور درخواست و

در این خصوص مصونیت سیاسی،   .(191:  1395محمدی،  باشد )آقا  1سیاسی  ۀشونده، عزم و اراددرخواست 

 
1. Political will 
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تشخیص نظم عمومی و منافع اساسی کشورها جزئی از موانع مهم همکاری است که کشورها با آن مواجه 
 هستند.

 موانع فنی . 1-3-۴
گانه نسبت به منافع ناشی از جرم یعنی شناسایی، ردیابی، پنج فرآیندهای قضایی، در بحث همکاری 

که در بسیاری از مواقع  از اهمیت بسیاری برخوردار استمصادره و بازگرداندن اموال کردن، ضبط یا مسدود
یژه به از طریق یا    های بانکی انتقال داده شودوجوه نقد، سهام یا در حساب  صورتبهها  مواردی که این دارایی  و

یی  یک انجام اری منوط به انجام شود، قبول درخواست همک أی برای قطع ارتباط از جرم منشفرآیندپولشو
یژه اقدام مالی ) ایجاد  FATA )1کار فنی است. اساسًا به دلیل همین مشکالت پیچیده و فنی بود که گروه و

یی، کشورها مکلف گردیده است شده را در  2(Fiuاند واحد اطالعات مالی )و در کنوانسیون مبارزه با پولشو
امکان همکاری قضایی در مسائل فنی برای شناسایی و ، 3ندکشور خود تأسیس کنند تا از طریق گروه اگمو

یژ گانه چهل  هایتوصیه  ،اقدام مالی برای سهولت در انجام آن  ۀتوقیف اموال ناشی از جرم فراهم باشد. گروه و
یی  کرده استرا ارائه   باشد. مؤثرتا در مبارزه با پولشو
 فاصله  استاندارد3یبانک  نظام  مقررات  با  که  رانیا  مانند  ییکشورها  ژه ی وبه  موارد  از  یاریبس  در  وصف  نیا  با
 یابیرد و حساب¬ها ییشناسا جهت در عیسر اقدامات و یبانک ارتباطات است دهیگرد سبب امر نی ا دارند
 یکند با ای و نشده سریم یمال و یپول  یهاییدارا  فیتوق و حساب¬ها کردن مسدود و یبانک یات¬هایعمل

 نظام مقررات با که رانیا مانند ییکشورها ژه ی وبه موارد از یاریبس در وصف نیا با. ردیبگ صورت  یادیز
 ییشناسا جهت در عیسر اقدامات و یبانک ارتباطات است دهیگرد سبب، دارند فاصله تاندارداس 4یبانک

 سریم یمال و یپول  یهاییدارا  فیتوق و هاحساب کردن مسدود و یبانک یهااتیعمل یابیرد و هاحساب
 یصور طوربه که افراد یبانک یهاحساب از یبرخ ییشناسا نیهمچن. ردیبگ صورت یادیز یکند با ای نشده

 را هاحساب فیتوق دستور یاجرا  یبانک مقررات از یبرخ به توجه با شود،یم جادیا یحقوق اشخاص نام به
ب  یموانع با  در یحت آن بر عالوه ( Kevin M. Stephenson and others, 2011: 93) کنندیم روهرو

 مربوط   معامالت  یحت  رمنقولیوغ  منقول  اموال  معامالت  از  یاریبس  که  ییآنجا  از  هاحساب  ییشناسا  صورت

 
1. Financial Action Tast force on many lundering (FATF) 

2. Financial Intelligence unit (FIU) 

3. Egmont Group 
رازداری بانکی از ارائۀ معاضدت قضایی  توانند به دلیل کنوانسیون مبارزه با فساد: »کشورهای عضو نمی  46مادۀ  8. طبق بند 4

متقابل امتناع ورزند.« بنابراین در قوانین یک کشور عضو اگر این دلیل )ارز و بانکی( را برای امتناع از معاضدت قضایی متقابل  
  (.232: 1387داند، اصالح قانون ضروری خواهد بود )دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد،  مجاز می
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. باشد  سریم  اموال  آن  فیتوق  امکان  آن  دنبالبه  و  ییشناسا  یبرا   یاسابقه  تا  شودینم  ثبت ییجا  در  هاشرکت  به
 1.است ساخته مواجه مشکل  با را  یهمکار درخواست یاجرا  و شده محسوب یهمکار یاجرا  یبرا  یمانع

 ایالمللی و منطقهآن در ایجاد ساختار نهادهای جدید بین ثیرأتگیری تسهیم اموال و شکل  فرآیند .2
 کشورها نیقوان در مرور به و شده جادیا هادولت توافق یمبنا بر اموال، میتسه اساس و هیپا یکل طوربه

 و اسناد ، چندجانبه ای دو یهاتوافقنامه موجب به مختلف اشکال در و جیتدر به ندیفرا  نیا.است افتهی راه
 رونیازا ؛  است  افتهی  شکل   یالمللنیب  و  یامنطقه  یهانهاد  و  هاشبکه  جادیا  با  نطوریهم  و  یالمللنیب  معاهدات

 ییهاشبکه و نهادها از ییهانمونه ذکر با اموال میتسه یریگشکل  عوامل به موضوع  شتریب نییتب یبرا  ادامه در
 ،اندشده جادیا جرم از یناش دیعوا  و اموال استرداد و فیتوق جهت در کشورها یهمکار منظوربه که

 . میپردازیم

 2مفهوم تسهیم اموال. 1-2
باشد در فرهنگ فارسی به معنی بهره، حصه، قسمت، آن »سهم« و از باب تفعیل می ۀتسهیم که ریش 

بودن. همچنین سهم در فرهنگ انگلیسی دادن، شریککردن، سهمتسهیم یعنی تقسیم 3نصیب آمده است.
است نیز با همین معانی آمده است. اما تسهیم اموال و عواید ناشی از جرم در اصطالح حقوقی به این معنی 

دارند که در قبال انجام همکاری برای استرداد دارایی ها و معاهدات دوجانبه مقرر مینامهتوافقها در  که دولت
کلی، تقسیم طوربه(. البته unodc, 2015: 29صورت عادالنه تقسیم کنند )ناشی از جرم، اموال مذکور را به

مثال مالی را به  عنوانبهدر مالکیت آن سهیم باشند.  نحویبهگیرد که اموال و دارایی بین کسانی صورت می
چنانچه افراد شریک بخواهند سهم خود را  .رسیده باشد هاآن از طریق ارث به یا  انداشتراک خریداری کرده

صول کنند. براین اساس، احترام به مالکیت اشخاص یکی از اآن را بین خود تقسیم می ،مستقاًل تملک کنند
ندارد و چنانچه به هر نحوی در اختیار دیگری   را   کس حق تعرض به آنشده است که هیچمهم حقوقی پذیرفته

از طریق مجرمانه تحصیل شود باید به مالک قانونی و مشروع آن بازگردانده شود. در این راستا، یا  قرار گیرد
کید کنوانسیون مبا 57 ۀالمللی مختلفی از جمله ماداسناد بین است. در  کردهرزه با فساد )مریدا( بر آن تأ

ی چون ارتشاء و اختالس جرائمناشی از یا  بسیاری از مواقع اموال ناشی از جرم دارای مالک مشخص نبوده
مانند موادمخدر، فعالیت   هایییا اینکه ناشی از فروش اموال موضوع جرم  باشدمی  ،که از اموال عمومی است

 ی گذار، سرمایه. همچنین این اموال مجرمانه ممکن است با انجام معاملهاستاسلحه    و  در امر قاچاق انسان
در اختیار  و که باید مسترد شودباشد بیشتر از ارزش عین مال متعلق به مالک قانونی  آن حتی تورم عوایدیا 

 
(  see: kevin M.stepheson, 2011: 92اطالعات بیشتر در زمینۀ موانع همکاری کشورها در زمینه استرداد دارایی ). برای 1

 (808: 1378و )نک: پیترالنگ،  
2. Asset sharing 

 . سهم به معنی خوف، هراس، هیبت و شکوه نیز آمده است )فرهنگ فارسی عمید(. 3
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چنانچه این اموال در در این موارد کشورهایی که صالحیت رسیدگی به آن را دارند،  .مرتکب جرم قرار گیرد
صالحیت  ۀ وجود نداشته باشد، نیازمند همکاری کشورهایی هستند که اموال به حوز هاآنقلمرو حاکمیت 

نگهداری   ،در انجام تحقیقات برای شناسایی، توقیف  کشور مذکور  هایاند. برای اینکه هزینهمنتقل شده  هاآن 
 نند تا درصدی از این اموال در اختیار کشور مذکور قرار گیردکتوافق می شود، و استرداد آن اموال جبران

(Jean-pierre, 2016: 8).  مورد  ،المللی صورت گرفته استاسناد بین توصیۀاین موضوع که به دنبال
تحت عنوان »تسهیم اموال و کشورها استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته و در نظام حقوقی داخلی 

 یافته است. راه شود،شده« که در اثر جرم و عواید ناشی از آن تحصیل میهای مصادره دارایی

 گیری تسهیم اموالشکل  فرآیند .2-2
ه با جرم و محرومیت مرتکب از عواید درآمد ناشی از جرم و مقابل نۀاهمیت همکاری کشورها در زمی 

جهانی به حمایت از اجرای عدالت سبب شده است که  ۀباختگان و تعهدات جامعاسترداد آن اموال به مال
ها نتواند آنان را از اجرای همکاری بازدارد. براین اساس دولت  ،موانع مختلف همکاری، هرچند که مهم باشد

یهبا وضع قوا  کافی برای  ۀ اند تا انگیزبینی کردههایی را پیشها، مشوقنین و مقررات مختلف و ایجاد رو
های استرداد اموال ناشی از جرم وجود داشته باشد. از سوی دیگر کنوانسیون و توقیف ۀهمکاری در زمین

ساز قوانین داخلی بسیاری از کشورها زمینهجانبه و نیز های دو و چندنامهتوافقالمللی، معاهدات و بین
جدید همکاری کشورها  ۀاموال ناشی از جرم و عواید آن شده است. این امر شیو ۀگیری تسهیم عادالنشکل 

 . به وجود آورده استدیدگان و بازگرداندن این اموال جبران خسارت بزه  منظوربهرا 
گذاری و تعلق مالیات از نظر سرمایه ،شودوارد کشور ثالث میه کای کلی، وقتی دارایی یا سرمایهطوربه

داری، بر اثر توقیف، نگه استرداد و بازگرداندن آن به کشور دیگر ،باشدبر آن اموال به نفع دولت آن کشور 
یژهبه بردار است؛بر و هزینهاسترداد و مشارکت مأموران دولتی، ضابطان و مقامات قضایی آن کشور زمان  و

زیرا ؛ معه بهم نخورده استجا آنشونده جرمی واقع نشده و نظم عمومی زمانی که در کشور درخواست 
کنندگان و مقامات قضایی کشور تحقیق  استرداد اموال، عالوه بر تشریک مساعی، مستلزم فداکاری و تخصص

و این امر، تمایل به  (us.Department of state, 2022: 14) شونده استکننده و درخواستدرخواست 
، روازاینزیرا صرف توسل به عمل متقابل و اقدام خیرخواهانه کافی نخواهد بود.    ؛دهدهمکاری را کاهش می 

برای انجام همکاری و استرداد دارایی که در واقع  را  تری وجود داشته باشد تا کشور مذکورباید اهداف مهم
 کند. فعاالنه در روند مقابله با جرم مشارکت توجیه کند تا ،بال داردمحرومیت آن دولت از این اموال را به دن

ها و بنابراین هدف اصلی از پذیرش تقسیم اموال ناشی از جرم، ایجاد انگیزه جهت مشارکت دولت
باشد. در واقع ی مجری قانون در روند تعقیب جرم و همکاری برای استرداد اموال ناشی از جرم میهان اسازم

ییهاناها و سازمشود که دولتیافته سبب میسهم تخصیص ها و ی مجری قانون فعاالنه در روند بازجو
 .(159 :1387عملیات مبارزه با جرم مشارکت کنند )مدینگر، 
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یژه به ،المللیهمچنین انجام تعهدات بین  جرائم و ی مانند موادمخدر، تروریسمجرائممقابله با  و
های شورای امنیت برای کشورهای عضو های مختلف و بعضًا قطعنامهه متعاقب کنوانسیونیافته کسازمان 

و ممانعت از تبدیل آن کشور از آن جامعه مجرمان و تبهکاران  زدودنتالش کشورها برای ، الزامی شده است
یان ه این کشور مثال دولت سوئیس شدیدًا معتقد است ک عنوانبه این اهداف است. ءجز 1به بهشت پولشو

بندری امن برای وجوه فسادآمیز باشد. در این راستا کشور مذکور مبدع ابتکاراتی برای ارتقای  عنوانبهنباید 
توان گفت با در واقع می  .المللی برای مبارزه با اموال غیرقانونی اشخاص سیاسی استاقدامات هماهنگ بین

های مجرمانه به آن کشور منتقل های زیادی که در اثر فعالیتیتوجه به اینکه این کشور تاکنون اموال و دارای
 است 3های معروف سیاسیدر صف اول استرداد اموال غیرقانونی شخصیت 2،مسترد کرد ،کرده بودند

(Tickner, 2013: 104 ) . 
یی سریع به درخواست امکان پاسخ منظوربهالمللی تسهیل همکاری بین کشورهای دیگر جهت های گو

های ناشی از جرم به به کشور محل وقوع جرم یکی دیگر از اهداف مهم تقسیم دارایی هابازگرداندن دارایی
ساز تسهیم اموال بنابراین با وجود موانع مختلف، این اهداف زمینه .(263: 1393آید )عباسی، شمار می

ها نامهتوافقالمللی، ورها شده است که از طریق اسناد بینناشی از جرم و عواید آن برای انجام همکاری کش
 و قوانین داخلی برخی کشورها شکل گرفت.

 المللی اسناد بین .2-2-1
ین 1988های سازمان ملل متحد، از قبیل کنوانسیون در برخی از کنوانسیون   1999کنوانسیون  ،4و

جانبه های چندنامهتوافق ، و دیگر6پالرمو 2000وانسیون )مبارزه با تأمین مالی تروریسم( و کن 5واشنگتن
یق  منظوربههای عضو دولت تسهیل همکاری بیشتر به توافق برای تقسیم اموال و عواید ناشی از جرم تشو

 1997مجمع عمومی اینترپل نیز در شصت و ششمین اجالسیه  .(Theodore S., 2009: 107) اندشده
ها به کشور محل وقوع جرم، تعقیب جزایی مجرمان و امکان بازگرداندن دارایی منظوربهنو، خود در دهلی

یب کردصادرمهای امکان تقسیم دارایی  شده بین نمایندگان مجری قانون از جمله خود اینترپل را تصو

 
1. safe Heaven 

و نیز همکاری این کشور با   2005به آن کشور در سال   (sani Abacha)جمهور سابق نیجریه ال رئیس. مصادره و استرداد امو2
جمهور  )رئیس   sani Abachaجمهور فیلیپین( و  )رئیس   ferhinad E.Marlosهای مربوط به  ایاالت متحدۀ آمریکا در پرونده

 :ADB/OECD, 2008آید )اقدامات این کشور به شمار می ها از جملهپرو( و استرداد اموال مجرمانه به کشور متبوع آن

161  .) 
3. Politically Exposed persons(PEP) 
4. The vienna convention, Article 5(5)(b)(ii) 

5. In the united Nations International convention for suppression financing of Terrorism, 

Article 8(3) 
6. UNTOC, Artcle , 13 (0) 
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یژه اقدام مالی 263: 1393)عباسی، (FATF)(. گروه و
خود، ترتیباتی برای  38 ۀ شمار ۀنیز در توصی 1 

سان، اسناد یادشده در بینی کرده است. بدینشده را پیشهای مصادره تسهیم دارایی درخصوصهماهنگی 
المللی از طریق پذیرش تسهیم اموال ناشی از جرم زمینه را برای مقبولیت جهت فراگیری انجام همکاری بین

 جهانی آن فراهم کرده است.

 های دوجانبهنامهتوافق  .2-2-2
تواند پاسخگوی های چندجانبه نمینامهموافقتای یا  المللی و منطقههای بینبا توجه به اینکه کنوانسیون 

یژه بهنیازهای کشورها  ۀهم باشد، بسیاری از کشورها  ،کشورهایی که دارای روابط دوستانه و نزدیکی هستند و
بینی تسهیل همکاری بیشتر در امور کیفری با پیش  منظوربه  ی را با کشورهای مختلفهای متعددنامهموافقت

بینی شده است. یکی از موضوعات مهم آن پیش  عنوانبهاند که تسهیم اموال منعقد کرده ترمقررات دقیق
یم دارایی و همکاری در بین دولت آمریکا و دولت هلند که ناظر به تقس ۀدوجانب ۀناممثال موافقت عنوانبه

 ۀهمچنین در مقدم .(163 :1393ست )عباسی، ا هاآناز جمله  بوده،مخدر  عواید مربوط به مواد ۀ مصادر
شده تصریح شده اموال مصادره  ۀتسهیم منصفان ۀبین دولت آمریکا و کانادا در زمین 1995سال  ۀنامتوافق
بردن )محو( جرم تحقیق، تعقیب و ازبین ۀارتقاء مؤثر اجرای قانون در هر دو کشور در زمین منظوربه » :است

مربوط به جرم و همچنین ایجاد یک چهارچوب مشخص برای عواید و ردیابی، انسداد، توقیف و مصادره 
 2شود.«تسهیم وضعیت چنین اموالی به شرح آتی توافق می

های همکاری حقوقی منعقد نامهموافقتدیگر نیز  یبسیاری از کشورها عالوه بر آن دولت آمریکا نیز با
 1996بینی شده است. در این راستا، فقط در سال تسهیم اموال ناشی از جرم پیش هاآناست که در  کرده

دالر به جزایر کایمن، مبلغ  12‚470دالر به کانادا، مبلغ  207‚142وزارت دادگستری آمریکا مبلغ 
دالر به انگلستان،  1‚002‚045 دالر به سوئیس، مبلغ 2‚787‚077 دالر به لوکزامبورک، مبلغ 1‚000‚000

شده را پرداخت کرده است. در مقابل کشورهای از عواید اموال مصادره  3مندالر به ایسل  335‚862 و مبلغ
ا با آن کشورها در امر کانادا، سوئیس و انگلستان نیز مطابق مقررات داخلی خود در قبال همکاری آمریک

 .(421 :1393اند )عباسی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم، این اموال را با کشور آمریکا تقسیم کرده
تسهیم اموال را با کشورهای کانادا، جزایر کایمن، جامائیکا، امارات متحده  ۀنامدولت انگلستان نیز موافقت

 (. The world bank, 2017: 24) گر منعقد کرده استآمریکا و بسیاری از کشورهای دی ،عربی
یکی از مواد الزم مطرح شده  سازمان ملل متحد نیز تسهیم اموال ناشی از جرم  ۀنمون ۀمعاهد 3 ۀدر ماد

یک از با وجود این، متأسفانه این موضوع در هیچ .(221 :1388)دفتر مقابله با جرم سازمان ملل،  4است 

 
1. Financil Action Task force (FATF) 

2. https://web.Das.org/m18/Treaties-B/can-ml-bil-usa2-en.pdf 
3. Isle of Man. 

 شورای اقتصادی و اجتماعی  14/2005. قطعنامۀ شمارۀ 4
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توان گفت در کنار سایر موانع بینی نشده است. بنابراین میپیش 1های ایران با کشورهای مختلفنامهتوافق
شونده برای انجام همکاری در این درخواست  یعدم امکان تقسیم اموال ناشی از جرم با کشورها ،همکاری

 روی کشور ما را دوچندان کرده است.یشزمینه موانع پ

 قوانین داخلی کشورها. 2-2-3
 بر اساساجرای همکاری را  ۀاصواًل کشورها تمایل دارند در راستای اعمال حاکمیت ملی خود، نحو 

 ۀیرندتواند دربرگ نمی  ،المللی هرچند کامل باشدهای بیننامهتوافقزیرا معاهدات و    ؛قانون داخلی تعیین کنند
قوانین همکاری و معاضدت  این اساس بسیاری از کشورها بر .همه موارد الزم برای انجام همکاری باشد
یب رساندند تا از یک سو  و از سوی  کنندهمکاری را مطابق آن اجرا  ۀهای دوجانبنامهتوافق حقوقی را به تصو
اجرای  فرآینددر قالب عمل متقابل  ،ای نداشته باشندنامهتوافقدیگر، چنانچه با برخی دیگر از کشورها 

اجرای  منظوربهجرم یکی از موضوعاتی است که  سان، تسهیم اموال ناشی ازهمکاری را دنبال کنند. بدین
یض می گذارقانون همکاری،  قانون  56 ۀتوان به بند ب مادد. در این زمینه میکننان به مجریان قانون تفو

قانون مدیریت   11  ۀماد  (The worldbank, 2013 :18)  2کیفری آلمان،  ۀمعاضدت حقوقی متقابل در زمین
جرم انگلیس مصوب  قانون عواید ناشی از 447 و 444ۀ ، ماد19933کانادا مصوب  ۀشداموال توقیف

 اشاره کرد.  20024
بلکه  ،های دوجانبه با کشورها به این موضوع اشاره نشده استنامهتوافقدر  تنهانهقی ایران، در نظام حقو

بینی نکرده است. بنابراین حتی در ای را برای این منظور پیشنیز به آن توجه نکرده و هیچ مقرره  گذارقانون
ما معیاری را  گذارقانوناند، این امر توصیه شدههای عضو به المللی نظیر پالرمو که دولتهای بینکنوانسیون

است تا در راستای اجرای مفاد  نکردهصالح توافق را نیز تعیین مشخص نکرده و اساسًا مرجع ذی
 شده اقدامی صورت گیرد.های یادکنوانسیون

یز ماد  1376خدر مصوب م قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 34 ۀاما ستاد مبارزه با موادمخدر با تجو
یل تحت نظارت ۀ به نیروی انتظامی اجاز گذارقانوناین قانون که  43ۀ در راستای اجرای ماد با  5حمل و تحو

»نیروی  :است کردهمقرر  31/3/1393مورخ  نامهآیین 21 ۀدر ماد ،مأموران کشورهای دیگر را داده است
تقسیم عواید و اموال ناشی از اجرای طرح  ۀونح درخصوصانتظامی به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران 

 «. …های موجود اقدام خواهد نمودموافقت بر اساسربط عملیاتی با کشورهای خارجی ذی

 
های مختلف منعقد کرده است )سایت ادارۀ کل  نامه همکاری قضایی در زمینه ، دولت ایران با ... توافق 1397. تاکنون )دی ماه 1

 الملل قوۀ قضائیه( امور بین
2. Gesetzüber die international Rechtshilfe instrafachen-IRG (section 56b IRG) 

3. http://laws-lois.Justice.gc.ca 
4. section 444 and 447 of the proceds of Grime Act 2002 
5. Delivery of a controlled 
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 ای استرداد دارایی المللی و منطقههای بینایجاد شبکه .2-3
ۀ همکاری کشورها در زمیندنبال مقبولیت و تثبیت تسهیم اموال و عواید ناشی از جرم و ضرورت به 

کلی ارتقاء همکاری کشورها برای مقابله با طوربه و  آنو استرداد آسان به اموال مذکور چگونگی دسترسی 
یژه بهو  جرائم ای ایجاد شده است تا از طریق ارتباط بیشتر المللی و منطقههای بینها و شبکهفساد، آژانس و

رهگیری، انسداد، توقیف و استرداد اموال و عواید  ،شناسایی ۀی در زمینکشورها امکان همکار ترو سریع
 تحت عنوانشده()سرقت های نامشروعاسترداد دارایی  طرح ابتکارناشی از جرم فراهم شود. در این راستا 

(STAR)
 یجهان  بانک  یهمکار  با  متحد  ملل   سازمان  وجرم  مخدر  مواد  با  مقابله  دفتر  و  یجهان  بانک  توسط  1  

ها و نامهموافقتهای مختلف راهنما و نمونه های آموزشی و چاپ و انتشار کتابو با تشکیل کارگاه شد اجرا 
یه  زیادی در این زمینه داشته است. ثیرأتهای کشورها رو

2نهادی استرداد دارایی کارینبین ۀهمچنین شبک
(CARIN)   نیز از طریق برگزاری کنفرانس در اکتبر

بلین پایتخت کشور ایرلند ایجاد شد تا کشورهای شرکت 3در هتل کمدین 0022 ارتقاء  ۀکننده در زمیندو
 CARIN)  ساختن مجرم از اموال و عواید ناشی از جرم تشریک مساعی کنداز طریق محروم   جرائممقابله با  

MANUAL, 2012: 4.)  دایمی است که از   ۀغیررسمی همکاری است که دارای دبیرخان  کۀکارین یک شب
شود تا از این طریق تبادل اطالعات و ای و کشورهای مختلف حمایت میی جهانی، منطقههان اسوی سازم

دنبال موفقیت چشمگیر این شبکه، به .(unodc, 2015: 54) های همکاری کشورها را بهبود ببخشدروش
نهادی استرداد دارایی کشورهای غرب بین  ۀمانند شبک  ،ای متعددی در مناطق مختلف جهانهای منطقهشبکه

(ARINWA)آفریقا 
SA)-(ARINنهادی استرداد دارایی کشورهای جنوب آفریقا بین ۀ، شبک4

 ۀ، شبک5
AP)-(ARINآسیا و اقیانوسیه  نهادیبین

ب آسیا و نهادی استرداد دارایی کشورهای منطقه غربین ۀشبک و 6
WCA)-(ARIN  آسیای مرکزی

ایران،   اعم از  اخیر شامل کشور افغانستان و همسایگان  ۀتشکیل شد. شبک  7  
با تأسی از کشورهای مناطق باشد که می پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان

مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ترکمنستان  با همکاری دفتر مقابله با مواد 2017مختلف جهان، در سال 
 عنوانبههم آمده و مقدمات تشکیل این نهاد را فراهم آورده و دفتر دادستانی عمومی جمهوری ازبکستان را    گرد

 
1. The Stolen Asset Recovery Initiative (STAR) 
2. Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) 

با توجه به اینکه اولین کنفرانس مربوط به تبادل نظر کارشناسان، پلیس و دادگستری کشورها در هتل کمدین ایرلند برگزار و در   .3
 ندازی شد، به شبکه کمدین معروف گردید. اآن محل این شبکه راه 

4. The Asset Recovery Inter-Agency Network for west Africa (ARINWA) 

5. The Asset Recovery Inter-Agency Network of southern Africa (ARIN-SA) 
6. The Asset Recovery Inter-Agency Network of Asia Pacific (Arin-Ap) 

7.  The Asset Recovery Inter-Agency Network in west and central Asia(Arin-wca) 
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آموزش کارشناسان و   ۀهای مختلفی را در زمین. این شبکه تاکنون نشستاندکردهشبکه تعیین  ۀدبیرخان
یی و استرداد دارایی برگزار کرده است.از جمله پول  ،مختلف  جرائممقابله با    ۀچگونگی همکاری در زمین  1شو

ای، برخی کشورها دفتر استرداد المللی و منطقهبین هایتسهیل همکاری بین کشورها و نهاد منظوربه
پا نیز در دسامبر    .دارایی را نیز در سطح ملی خود تأسیس کردند طی تصمیمی   2017در این راستا شورای ارو

یی را جهت تسهیل ا هریک از کشورهای عضو یک دفتر استرداد دار که اعضای این اتحادیه را ملزم کرده است 
تبادل اطالعات برای رهگیری، شناسایی، توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم تأسیس  ۀهمکاری در زمین

نند آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از ما ،اکنون کشورهای مختلف دیگرهم .(unodc, 2012: 53) کنند
 کشورها مرجع همکاری مشابهی را ایجاد کردند تا در این زمینه فعالیت کند.

 آن بر رویکرد سیاست جنایی کشورها  ثیرأتمکانیزم تعیین قدرالسهم همکاری و  .3
 توافق بر عالوه  که ردیبگ صورت ینحوبه دیبا جرم  از یناش دیعوا  و اموال قدرالسهم زانیم نییتع

 آن تیمقبول  تا باشد شدهرفتهیپذ اصول و قواعد یمبنا بر و منصفانه ،یهمکار انجام در ریدرگ  یکشورها
 بر را  آن زانیم و السهمقدر نییتع یسازوکارها مختلف یکشورها جه،ینت نیا حصول یبرا  .مخدوش نشود

 عوامل به ها،روش نیا از کی هر اتخاذ .کنندیم مشخص ینیتقن اقدام ای توافق قیطر از یهمکار نوع  اساس
 را  سازوکار نیرو،انیازا ؛ است آن ۀکنندنییتع کشورها ییجنا استیس کردی رو که دارد یبستگ یگوناگون

 .کرد انیب ریز شرح  به توانیم

 سازوکارهای تعیین قدرالسهم همکاری .3-1
اما  ؛گام نخست و شرط ضروری است هاآنپذیرش بازگرداندن اموال ناشی از جرم از طریق تسهیم  

مواردی است که در   ترینمهمآن، یکی از  ۀتعیین میزان سهم هریک از طرفین و در برخی موارد محل هزین
های متعاهد به هر صورت توافق، اجرای آن میسر خواهد شد. در غیر این صورت چنانچه هریک از دولت

های مختلفی را کشورها شیوه روازاینحاضر به همکاری نخواهد شد.  ،دلیل نفع مناسبی را برای خود نبینند
 .کنندبینی میبرای تعیین میزان سهم یکدیگر پیش

 نوع همکاری بر اساستعیین میزان سهم  . 3-1-1
 معاضدت متقابل، یحقوق یهمکار ۀنیزم در که کشورها ۀچندجانب ای دو یهاتوافقنامه از یاریبس در

 د یعوا   و  اموال  بازگرداندن  و  مصادره   ضبط،  ف،یتوق  موضوع   ،است  شده  میتنظ  نیمجرم  استرداد  یحت  ای  ییقضا
ای که برای استرداد و بازگرداندن اموال ناشی از جرم نیازی به توافق گونهبه؛ است شده ینیبشیپ جرم از یناش

 
1. www.unodc.org, /…/The Asset Recovery- inter-agency net work 
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، 1های بین دولت ایران و کشورهای ارمنستاننامهتوافقمثال در  عنوانبه ؛لسهم نیستا جداگانه و تعیین قدر
بی،  ؛بینی شده استکلی بازگرداندن اشیاء و اموال ناشی از جرم پیش  طوربه  4و اکراین  3الجزایر  2آفریقای جنو
است.  شدهشونده موکول قانون داخلی دولت درخواست بهها، اجرای آن نامهتوافقاین  ۀاما تقریبًا در هم

اًل مث  ،بینی شده استپیش نامهتوافقلحاظ موانع همکاری که در  هوانگهی، در بسیاری از مواقع ممکن است ب
کننده قانون اساسی، حاکمیت و نظم عمومی طرف درخواست ضدر صورتی که اجرای همکاری موجب نق

اینکه رسیدگی به اتهام همه یا یا  5کنداز انجام همکاری خودداری  حق دارد تشخیص داده شود، آن کشور
وجود انجام همکاری در  تواند بااین امر می ؛کننده باشدبرخی از متهمان در صالحیت کشور درخواست 

یه سایر زمینه ها، به استرداد اموال ناشی از جرم و عواید آن منتهی نشود. براین اساس، توافق تکمیلی و ثانو
راهبرد همکاری بین کشورها ایجاد انگیزه  منظوربههمکاری وجود دارد و نیز  ۀحتی با کشورهایی که توافقنام

کارگیری هرد از اجرای درخواست استرداد اموال از نظر نوع همکاری، بضروری است. از سوی دیگر، در هر مو
، مدیریت و یجایبهجاو های مربوط به توقیف، نگهداری و انتقال اداری، پلیسی و قضایی هزینه ینیروها

کنند با بررسی شرایط مربوط به هر ها سعی میبنابراین، دولت ؛استرداد اموال، شرایط خاص خود را دارد
یژه به. (Jean-pierrn, 2011: 186) موردی با هم توافق کنند صورتبهمصداق،  زمانی که مالک مشروع  و

و الزم است  است عواید ناشی از جرم کشف و توقیف شدهیا  و قانونی اموال ناشی از جرم مشخص نباشد
  ؛ رسندموردی با هم به توافق می صورتبهها برای هر پرونده ضبط یا مصادره شود. در این گونه موارد دولت 

استرداد دارایی با  ۀتا در زمین 6اندمثال کشورهای چین و کانادا یادداشت تفاهمی را با هم امضا کرده عنوانبه
ایی . چنانچه مالک مشروع و قانونی اموال و دارایی که باید ضبط یا مصادره شود، شناسکنندهم همکاری 

 
- 18293)روزنامه رسمی شمارۀ  1386نامه استرداد مجرمان ایران و ارمنستان مصوب قانون موافقت  14مادۀ  1. بند 1

25/9/1386 .) 
بی مصوب قانون موافقت  14مادۀ  1. بند 2  1386نامۀ معاضدت حقوقی مقابل در امور کیفری بین دولت ایران و آفریقای جنو

 (. 1386/ 1/3- 18125)روزنامه رسمی شماره  
)روزنامه رسمی شماره   1383نامۀ معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت ایران و الجزایر مصوب قانون موافقت  14. مادۀ 3

17487-17/12/1383 .) 
- 18172)روزنامه رسمی شماره  1386قانون معاهدۀ استرداد مجرمان بین دولت ایران و اوکراین مصوب  15. مادۀ 4

28/4/1386 .) 
ین مصوب و نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت ایران و بوسنی موافقت  30عنوان مثال مادۀ . به 5   1391هرزگو

تواند در موارد زیر از ارائۀ معاضدت حقوقی خودداری کند: الف( ... ب(  شونده می . طرف متعاهد درخواست 1دارد: » اشعار می
شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن  چنانچه طرف درخواست 

 است.
6. Prime minister of Canada, “Joint statement Between canada and peopl’s Republic of china” 

(23september2016) 
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بین دولت آمریکا   1شود.تقسیم می  ،اندنشود این اموال بین دو کشور به نسبت مشارکتی که در تحقیقات داشته
 2به امضا رسیده است. 1995مشابهی در سال  ۀموافقتنام نیز و کانادا 

ریک از ه سهمهای موردی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص در پرونده به هر حال، در توافق
یژگی خاصاما معمواًل پرونده ؛شودکننده مشخص میطرفین شرکت سهم هریک  ،دننداشته باش یهایی که و

مهم بین کشور سوئیس )دادگستری فدرال(  ۀمثال در دو پروند عنوانبه 3گردد.به میزان پنجاه درصد تعیین می
 سیسوئ و کایآمر هایکشور نیبمیلیون دالر  50میلیون فرانک سوئیس و نیز حدود  4/58و کشور ژاپن مبلغ 

حدود نود میلیون فرانک از  2015تا  2004بین  یهاسال در سیسوئ کشور مجموع  در .است شده میتقس
  4. (,FDJP FOJ 2016 :3) المللی دریافت کرده استات بینتسهیم توافق بر اساساصل اموال مجرمانه 

بلکه ممکن  ؛ها نداردشایان ذکر است، اقدام به تسهیم اموال و عواید ناشی از جرم اختصاص بین دولت
المللی مانند اینترپل صورت بگیرد تا امکان بازگرداندن  ی بینهانااست این توافق بین کشورها و سازم

 .(263 :1393میسر شود )عباسی،  هاآنشده به کشور محل وقوع جرم و تقسیم مصادره  یهادارایی

 تعیین میزان سهم با اقدام تقنینی . 3-1-2
های روش دیگری که برخی از کشورها برای تعیین قدرالسهم همکاری جهت بازگرداندن دارایی 

یب قوانین در مراجع هکار گرفته شده و عواید ناشی از جرم بمصادره  یعنی ؛ ستا هاآن ی گذارقانوناند، تصو
بینی همکاری حتی با وجود پیشیا    های دیگر معاهده و توافق وجود ندارددر مواردی که بین آن کشور با دولت 

قانون داخلی آن  بر اساسبه شرط عمل متقابل، انجام آن مورد نظر آن دولت نباشد، استرداد دارایی مذکور 
های مثال کشور انگلستان در این گونه موارد میزان سهم هریک از طرف عنوانبه. گیردمیکشور صورت 

شده ناشی از جرم را در صورتی که بیش از ده هزار یورو باشد مصادره  یدارای ۀکنندکننده و دریافتمسترد
. همچنین در صورت عدم وجود توافق (The worldbank star, 2017: 18) تعیین کرده است المناصفهب

یژه بین مقامات ذی معادل یا  چنانچه وجوه نقد یا ارزش دارایی ناشی از اجرای مصادره  ،صالح کشور یونانو
کننده پنجاه درصد آن اموال شونده و درخواستهریک از کشورهای درخواست  ،آن بیشتر از ده هزار یورو باشد

نیز اساس توافق حقوقی  20046فدرال سوئیس مصوب  ۀشدنون تقسیم اموال مصادره قا 5کنند.را دریافت می 

 
1. www.Scmp.com /news/china/policies-plitics/article/202977/china-canada-sign-treaty-

return - asset-stolen-frauds. 
2. https:// web.Das.org/mla/Treaties-B/can-mla-bil-usaz-en.pdf 
3. https://www.unafei.or.jp/pubiceation/pdf/ps-No83-09VE-walsh.pdf 
4. Federal Department of Justicel and police (FDJP), federal office of Jastice (FOJ) Division 

of forfited asset (asset-sharing), pdf,2016. www.bj.admin.ch/bj/en/hom/sicheheit/ 

rechtshilfe / stafsachen/sharing/html 
5. www.eocd.org/corruption/greece-eocd-anti-corruption.htm 
6. The Federal Act on the Division of forfeited Asset (DFAA) Iagust 2004.. 

http://www.scmp.com/
http://www.bj.admin/
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و دولت فدرال  1هاتسهیم دارایی بین کشور سوئیس با دیگر کشورها را همانند تقسیم این دارایی بین کانتون
 2تعیین کرده است.

پا مصوب  ۀتصمیم شورای اتحادی 16 ۀماد 1از بند  2البته به موجب بند  دارایی کمتر از ده  20063ارو
پایی عمدتًا بر مبنای همین تواند متعلق به دولت اجراکننده هزار یورو یا معادل آن می  باشد. کشورهای ارو

عنوان یک معیار همساوی را ب  صورتبهماده در مواردی که با کشورهای دیگر توافق نکرده باشند، تقسیم اموال  
شده را  اصل تسهیم اموال مصادره  4در واقع قوانین بسیاری از کشورها  (.,CSD 2014 :85) دهندقرار می

یز کرده است و کمتر کشوری همانند انگلستان در قوانین خود میزان سهم را تعیین کرده است اما در  ؛تجو
ی  شود مساوی تعیین می صورتبهای همین مقیاس قدرالسهم هریک عملی و توافق کشورها عمدتًا بر مبن ۀرو

 اند.های راهنمای خود تصریح کردهو این موضوع را در کتاب
در مواردی که  . 1کنند: میالبته در انگلستان برای استرداد دارایی اموال مصادره شده به سه روش اقدام 

شده، بقیه اموال را های متعارف انجامباشد با کسر هزینه کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا بر اساسموضوع 
موردی با کشور  صورتبه ،چنانچه موضوع مشمول کنوانسیون مذکور نباشد. 2 ؛کندمسترد می
چنانچه توافقی صورت نگیرد، حتی بدون نیاز   .3و   کندقدرالسهم توافق می  ۀ تعیینکننده برای نحودرخواست 

 ،بل مطابق قانون داخلی خود که سهم هریک را به میزان پنجاه درصد تعیین کرده استبه انجام عمل متقا
 5کند.عمل می

 تسهیم اموال بین نهادهای داخلی .3-1-3
بلکه برخی از کشورها  ؛ناشی از جرم، اختصاص به کشورهای خارجی ندارد شدهمصادره  تقسیم اموال

 ۀبه نسبت مداخل  یعنی  ؛اندبینی کردهدر مقررات داخلی خود، این شیوه را برای نهادهای داخلی خود هم پیش
آوری دالیل و هایی که در امر تحقیق، جمعآژانس یا  های مختلفمانند پلیس ایالت  ،نهادها و هان اسازم

 هاآناموال و دارایی مصادره شده بین ، ی مشارکت و همکاری داشته باشنداجرای دادرس فرآیندکلی در طوربه
 ۀ به نحو 7کانادا  1993شده مصوب قانون مدیریت و اموال توقیف 10عنوان مثال بخش هب 6شود.تقسیم می

آمریکا نیز در این  ۀتقسیم اموال مذکور در داخل این کشور اختصاص یافته است. همچنین ایاالت متحد

 
1. Conton 
2. www.bj.admin.ch/bj/en/hom/… Strafsachen/sharing.htm 
3. Decision Article 16 (1)(ii) 2006/783/JHA 

4. seized property management ACT 1993 canada (section 11) 

5. www.homeoffice.gov.uk  
 الکشف نظام حقوقی ایران را که به موجب آن درصدی از ارزش اموال مکشوفه به مجریان قانون تعلق شاید بتوان حق  .6

  قانون با مبارزه قانون 77 ۀماد  به شتری ب  اطالع یبرا گیرد با تسهیم اموال بین نهادهای داخلی برخی از کشورها مقایسه کرد.می
 . دی کن رجوع  موضوع  نیا  به مربوط دستورالعمل زین  مذکورو قانون 77 ۀماد  1  ۀتبصر ییاجرا ۀنامن ییآ ارز، و  کاال قاچاق

7. Seized property management Act 1993 canada (section 10) 

http://www.bj.admin.ch/bj/en/hom/
http://www.homeoffice.gov.uk/
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شده بین مینه مقررات جامعی دارد که به موجب آن چگونگی همکاری و ارتباط و تقسیم اموال مصادره ز
 1است. کردهبا دولت فدرال مشخص  ،ها و نهادهایی که در این زمینه با هم همکاری کنندها و آژانسایالت 

میزان مشارکت  بر اساسی را دارد و های خود مقررات مشابهدولت فدرال سوئیس نیز در این زمینه با کانتون
 2دهد.شده را به آنان اختصاص می، اموال مصادره هاآن 

 آن بر رویکرد سیاست جنایی کشورها  ثیرأتتسهیم اموال و  .3-2

به مصرف یا  کند  می  قوانین و مقررات داخلی خود، درآمدهای حاصل را هزینه  بر اساساصواًل هر دولتی   
ین 1988المللی نظیر کنوانسیون در این خصوص برخی از اسناد بین .رساندمی یخاص و کنوانسیون  3و

معمواًل هم  به آن اشاره نمودند. ،اندبینی کردهاموال ناشی از جرم را پیش  ۀ که ضرورت مصادر 4پالرمو 2000
تا از طریق قوانین مربوط   شودمی  کل واریز  یداراینگونه درآمدها به نفع درآمد عمومی کشور به حساب خزانه

 کشور هزینه شود.  ۀبه بودج
 به هر طریقی مصلحت بداند مطابق مقررات داخلی خود یکلی، هر کشور ۀیک قاعد بر اساسبنابراین 

شده که به دنبال تسهیم اموال مصادره  درخصوصدهد. رد استفاده قرار میمویا  کندمی این اموال را مصرف
به همین خاطر،  5باشد.آن با توافق طرفین میسر می ۀامکان تعیین محل هزین ،گیردتوافق کشورها صورت می

تصرف در اموال یا  ۀالمللی مانند کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون استراسبورگ راجع به نحوبرخی از اسناد بین
 ،توافق  بر اساسدهد  بینی شده است تا آنجا که قانون داخلی کشورهای عضو اجازه میشده پیشعواید مصادره 

معاضدت فنی و آموزشی و نظایر آن به کشورهای  ۀدیدگان و ارائمصرف آن را به جبران خسارت بزه 
یژهبهاز سوی دیگر برخی کشورها   و  6(.433:  1393ی،  توسعه و دارای اقتصاد گذر تعیین کنند )عباسحالدر  و

این اموال را برای امور  که کنندالمللی موافقت مینهادهای بین ۀبنا به توصییا  کشورهای ثروتمند، داوطلبانه
یکرد کشورها در اتخاذ سیاست جنایی جدید باکنندهزینه خاص و مقابله با جرم   . در واقع، از این طریق رو

یکرد حمایت از   های آن صورت بردن زمینهبینو مقابله با جرم از طریق اقدام به پیشگیری کنشی و از  دیدهبزه رو
 شود.گرفته است. لذا برای تبیین موضوع به برخی از آن موارد اشاره می

 
1. US.Department of Justice. April 2009 , Guide to Equitable sharing for state and lolal law 

Enforcement Aqencies. 
2. Division of forfeited assets (aset-sharing) www.bj.admin.hc/bj/hom/sichrhpit/… 

/sharing. Html.pdf 
3. Vienna convention 1988, Art 5(5) (a) 

4. palermo convention 2000 , Art 14(1) 
5. vienna convention 1988, Art5(5) (B) 

پا ونیکنوانس 14ۀ ماد و  پالرمو2000 یفرامل  افتهیسازمان  مئجرا با ارزهمب ونیکنوانس 30 ۀماد  ج بند. 6   ر، یتطه مورد  در ییارو
 . استراسبورگ  1990  جرم  از یناش دی عوا ۀمصادر  و فی توق ش،یتفت

http://www.bj.admin.hc/bj/hom/sichrhpit/
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 اولویت موضوع توافق دیدهبزهجبران خسارت . 3-2-1
از قبیل استرداد اموال، پرداخت غرامت و  ،ی مادیهانا وسیعی از جبر، طیف دیدهبزه جبران خسارت  

  . (177:  1390گیرد )رضوی فرد، حیثیت و ندامت از ارتکاب جرم را دربرمی ۀمانند اعاد ،ی معنویهانا جبر
د اسنا ۀها را جبران کنند. توصیها به دنبال آن هستند تا حداقل بخشی از این خسارتبراین اساس دولت

پالرمو موجب شده است که کشورها پرداخت خسارت به  2000کنوانسیون  14 ۀماد 2المللی نظیر بند بین
یت قرار دهند. در این صورت دادگاهبزه  های خارجی ممکن است اموال ناشی از جرم را  دیدگان را در اولو
آن را  دیدهبزه کننده که ر کشور درخواست دا یا اینکه به مرجع صالحیت کنندتسلیم  دیدهبزه مستقیم به  طوربه

تصمیمی است یا   است  امر بستگی به نوع توافقی دارد که صورت گرفتهو این   نمایندمطالبه کرده است مسترد  
در توافق  دیدهبزه بنابراین، جبران خسارت (؛ Jean-pierre Brun, 2011: 8کند )تواند اتخاذ که دادگاه می

یت قرار میهای هزینهز محل تسهیم اموال، یکی ا دهند. دراین خصوص ای است که کشورها آن را جزء اولو
برای بازگرداندن  و  شدهتاریخی در موضوع تسهیم اموال مصادره   طوربه  1برخی از کشورها نظیر دولت جرنسی

 :Theodor S.Greenberg, 2009) دهدرا بر هر امری ترجیح می دیدهبزه اموال، پرداخت خسارت به 

آن مشخص   دۀدیبزه کلی در مواقعی که اموال و عواید ناشی از جرم دارای مالک معین بوده و    طوربهالبته    (.148
گیرد که مالک  و تسهیم اموال در مواردی صورت می صورت پذیردباشد، استرداد اموال باید به مالک اصلی 

یی بچون اخ یجرائمدر یا  واقعی آن مشخص نبوده باید به نفع دولت  که دست آمده باشده تالس یا پولشو
دیدگان ها به بزه در این صورت ممکن است تمام یا بخشی از اموال مذکور با توافق دولت.  ضبط یا مصادره شود

 . ( Theodor S.Greenberg, 2009: 106) اختصاص یابد

 قابله با جرمو مساعدت فنی برای م تأمین هزینه در امر آموزش .3-2-2
در که مصرف اموال و عواید ناشی از مصادره یا  تصرفاز موارد تر گفته شد یکی که پیش همان طور 

معاضدت فنی به  ۀاین اموال در امر آموزش و ارائ ۀهزین ،توافق بین کشورها توصیه و تصریح شده است
کنوانسیون پالرمو، کشورهای  30 ۀدر این راستا طبق ماد .توسعه و دارای اقتصاد گذر استحالکشورهای در

کمک به حسابی  عنوانبهحاصل از جرم  ۀشدمصادره  عضو با اعطای درصدی از وجوه یا معادل ارزش عواید
 ۀهای آموزشی بیشتر و تهیدهند تا در برنامهاختصاص می ،بینی شده استمقابله با فساد پیش منظوربهکه 

ین برای کشورهای درتجهیزات ن توسعه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در برخی دیگر از اسناد حالو
مستقیم  طوربهشده را توانند تمام یا قسمتی از اموال مصادره ها میتصریح شده است که دولت 2المللیبین

یی قرار دهند تا در راستای مقاصد و برنامه یی مورد بهره در اختیار یک نهاد ضد پولشو برداری  های ضد پولشو
 .(434 :1393)عباسی،  گیردقرار 

 
1. Guernsey 

2. Aruba Recommendation. Rec.9. 
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یی و جرائمتخصصی در امر مقابله با فساد و جلوگیری از  صورتبهسساتی که ؤیکی از م ی مانند پولشو
است که در سوئیس در  1بازل«  مؤسسه» ،کندکلی مجرمانه فعالیت میطوربهشده و بازگرداندن دارایی سرقت

غیرانتفاعی اداره شده و بخشی از  صورتبه مؤسسهشهر بازل تأسیس شده و در آن شهر مستقر است و این 
 ۀها در زمینشود تا در امر آموزش، پژوهش و مشاوره به دولتهای داوطلبانه تأمین میآن از کمک ۀبودج

یی و بازگرداندن اموال و دارایییافتهالمللی و سازمانتعقیب موارد فساد بین  2.کندهای مجرمانه هزینه  ، پولشو

 تأمین هزینه در امر پیشگیری از فساد و مقابله با آن. 3-2-3
مستلزم همکاری های دولتی یک کشور شدن بزهکاری و حتی فساد در دستگاهالمللیمقابله با بین 

ست تا آثار سوء آن به کشورهای همان ناحیه یا دیگر کشورهایی که با آن روابط مهم سیاسی، ا کشورها
منفی نگذارد. برای همین منظور بسیاری از کشورها تالش  ثیرأت دارد، …یا  اجتماعی، مهاجرتی، اقتصادی

 با این پدیده مقابله کنند.های مقابله با فساد، با کمک و پرداخت هزینه تا کنندمی
تسهیم اموال و عواید ناشی از ضبط و  ۀیکی از موضوعاتی که در مذاکرات و توافقات کشورها در زمین

 شود، مصرف این اموال برای مقابله با فساد است.مصادره مطرح می
کرد که در یک مورد توان به توافق بین کشورهای آمریکا، سوئیس و قزاقستان اشاره در این خصوص می

مبلغ  .سه تن از مقامات ارشد کشور قزاقستان در تجارت نفت و گاز این کشور رشوه دریافت کرده بودند
وجوه مذکور مقرر شد    .حدود هشتاد و چهار میلیون دالر رشوه به حسابی در یک بانک سوئیس واریز شده بود

قرار گرفته بود، بابت بهبود مدیریت مالی  3مدنی ۀ که بابت جرم رشوه و عواید ناشی از آن در قالب مصادر
 این کشور و شفافیت در معامالت نفتی این کشور و مقابله با فساد هزینه شود ۀسالپنج ۀقزاقستان در برنام

(Theodore S. Greenberg, 2009: 106.)  در واقع با اینگونه توافقات خاص، ممکن است کشورهای
نظر کرده تا در محل خاصی هزینه شود. این امر ا بخشی از قدرالسهم خود صرفاز همه ی مسئلهدرگیر با این 

صورت   ی ترتوافق و همکاری بهتر و سریع ،ی که وجود دارد  اهناخیرخواه  ۀ سبب خواهد شد تا با توجه به انگیز
 بگیرد.

 نتیجه
یژهبه، جرائمگسترش روزافزون  یی، تروریسم، فراملی قاچاق انسان، پولش ۀیافتسازمان جرائم و و

کردن و محروم  جرائمکند. بنابراین ضرورت مقابله با این جهانی را تهدید می ۀمعجا آنموادمخدر و نظایر 
مالی دارد،  ۀکند تا کشورها، فراتر از منافع ملی که جنبمرتکب از اموال و عواید ناشی از جرم ایجاب می

المللی در جهت مقابله با جرم و مفاد اسناد بین  هاناسازم  ۀو به توصی  کردهجهانی را نیز لحاظ    ۀمنفعت جامع

 
1. Basel Instiute 

2. www.baselgovernance.org 

3. Non-conviction based (NCB) 
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اموال و  ۀدر این راستا تسهیم منصفان .عمل بپوشانند ۀتر جاماز طریق تشریک مساعی و همکاری نزدیک
نون میلیاردها دالر از اموالی که کار گرفته شد و تاکه عنوان راهبرد جدید همکاری بهعواید ناشی از جرم که ب

یژهبه  ،از طریق مجرمانه  (ADB,OECD, 2008: 161)  فساد برخی حکمرانان نظیر فیلیپین، نیجریه، پرو و
ها موفق توان گفت استفاده از این شیوه در بسیاری از زمینهلذا می   بازگرداند.را به کشورشان  حاصل شده است  

برد، با استفاده از همواره از این جهت رنج می کهان رد جمهوری اسالمی ایربنابراین ضرورت دا  ؛بوده است
قانون مبارزه  43 ۀاجرایی ماد ۀنامآیین 21 ۀتجارب کشورهای جهان، با وضع قوانین و مقررات الزم نظیر ماد

یت در شبکهجانبه، عضدو یا چند یهانامهتر آن و تنظیم توافقبا موادمخدر، البته به شکل کامل  های و
مندی کارگیری و بهره های، ایجاد دفتر استرداد دارایی یا مرجع همکاری قضایی زمینه را برای بنهادی منطقهبین

 جدید همکاری فراهم سازد.  ۀاز این شیو

 منابع

 فارسی 
المللی در نظام حقوقی  ؛ مبارزه با پولشویی در اسناد بینحقوق کیفری اقتصادی پولشویی (،1393) عباسی، اصغر ▪

 . نشر میزان تهران: ، چاپ اول،ایران

رهنمودهای تقنینی جهت نظر، حمید، مند بگ بهره  ۀترجم(،1387) دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد  ▪
 . ، چاپ اولاجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با اسناد

 . آشوری، محمد؛ چاپ اول، انتشارات خرسندی  ۀ، ترجمشورای اروپا حقوق کیفری ، (1393) دیگران ژان پرادل و ▪

 .نشر میزان  تهران: ، چاپ اول،الملل کیفریحقوق بین (،1390) رضوی فرد، بهزاد  ▪

 .نشر میزانتهران:   ،چاپ اول،جرم سازمان یافته،دانشنامه علوم جنایی (،1396) رضوی فرد، بهزاد  ▪

أکید  ؛معاضدت قضایی و استرداد مجرمین (، 1383) اردبیلی، محمدعلی  ▪ نشر تهران: ، چاپ اول، موادمخدر جرائم ت
 .میزان

مجموعه    «،المللی برای بازگردانیدن اموال ناشی از فساد های همکاری بین ها و چالش زمینه »  (،1395)  آقا محمدی، منصور ▪
 . نشر میزان تهران:،اهمقاالت کنوانسیون سازمان ملل متحد با فساد، دستاورها و چالش 

گاه ، تهران: ، چاپ اولر، ترجمه سروش، بهرگ پولشویی، راهنمایی برای محققان جنایی، (1378)  جان، مدینگر ▪  . نشر کارآ

مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای   (،1388) (unodc)سازمان ملل متحد  جرائمدفتر مقابله با موادمخدر و  ▪
  ،قوۀ قضائیهمعاونت حقوقی و توسعه قضایی ۀ ، ترجمپیشگیری از جرم و عدالت کیفریسازمان ملل متحد در زمینه 

 . نشر روزنامه رسمی، تهران: چاپ اول
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