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  اشاره 

  
کتاب مبارزه با فساد، یک تحلیل حقوقیاز  ايگزیدهگزارش حاضر 

توسط سازمان مشاوره حقوقی آسیایی  2005که در سال  است،

  .منتشر شده است AALCOآفریقایی 

را فساد  مبارزه باالمللی ارهاي بیناز ابز یتحلیل دقیق ،این کتاب 

هاي سازمان ارایه نموه و تمامی ابزارهاي متناسب ضدفساد را که توسط

  .اند، گردهم آورده استاي ایجاد شدهالمللی و منطقهمختلف بین

و معاهدات معرفی شده ترجمه این کتاب مرجع به علت اهمیت اسناد

در این گزارش به که ،رفتهکار مرکز مطالعات قرار گ در آن در دستور

  .پرداخته شده استاي بخش ابتکارات و ابزارهاي ضدفساد منطقه

و ابزارهاي مبارزه با  ابتکارات چند نمونه از روپیش در گزارش

 معرفی و استفاده گردیده،آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا  رفساد که د

  .ارایه شده استمرتبط هاي ها و پروتکلکنوانسیون

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادت و پژوهشمرکز مطالعا





  

  اي ضدفساد هاي منطقه گذري بر برخی کنوانسیون

  آور ابزارهاي حقوقی الزام

محسن میرمحمدصادقی
1

  

  مقدمه

اي محلی یا ملی نیست و تا  پذیرش این امر که فساد، صرفاً مسئله

اي،  و منطقهالمللی  اي و بین منطقه پدیدهعنوان یک  ي زیادي به اندازه

المللی و  هاي بین شود، بدین مسئله منجر شده که سازمان تلقی می

اي گوناگونی، ابزارهایی را براي مقابله با فساد در سطح جهانی  منطقه

گذشته از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل که . به وجود آوردند

ي از این ترین ابزار موجود در این زمینه بود، شمار جدیدترین و جامع

تاکنون، پا به عرصه ظهور  1995اي نیز از سال  هاي منطقه عهدنامه

. اند المللی به خود گرفته ها نیز شکل بین برخی از عهدنامه. اند نهاده

آور نیستند، لیکن  ابزارها و قوانین دیگر نیز اگرچه به لحاظ حقوقی الزام

مبارزه  برايات ي سیاسی و تقویت اقدام نشان از نیاز به افزایش اراده

ي موقت در زمان  کمیته. اند المللی داشته با فساد در سطح ملی و بین

انجام مذاکرات درخصوص کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، تا 

حد زیادي تحت تأثیر ابزارهاي ضدفساد مذکور قرار داشت و به شکل 

                                                
  المللي حقوق بیندکتر - 1
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ي خاص، تدوین بندها برايعنوان راهکاري  مستمر به ابزارهاي فوق، به

  .نمود و به دست آوردن اجماع، ارجاع می

ترین ابزارهاي ضد فساد میان  ، نگاهی کلی از مهمگزارشاین  

اي ازجمله  دهد که توسط برخی از نهادهاي منطقه دولتی به دست می

ي  ، جمعیت توسعه)AU(ي آفریقایی  اتحادیه: اند شده ارایهنهادهاي زیر، 

، سازمان )OAS(کشورهاي آمریکایی ، سازمان)SADC(آفریقاي جنوبی 

ي  ، اتحادیه)COE(، شوراي اروپا )OECD(توسعه و همکاري اقتصادي 

اي را  منظور تسهیل بررسی، این ابزارهاي منطقه به. و غیره )EU(اروپا 

ي  تمامی ابزارهاي عمده. نماییم بندي می به لحاظ جغرافیایی، دسته

تصویب کنوانسیون مبارزه تا زمان  1996هاي  ضدفساد فوق، بین سال

:اند، ازجمله شده ، به اجرا گذاشته2003با فساد سازمان ملل در سال 

  

  »ابتکارات آفریقایی ضد فساد«

 ي  مرتبط اتحادیه جرایمکنوانسیون پیشگیري و مبارزه با فساد و

.AU( ،2002(آفریقایی 

ي آفریقاي جنوبی  پروتکل مبارزه با فساد جمعیت توسعه)SADS( ،

1999.

  »ابتکار آسیایی ضد فساد«

 ،2001طرح عملیاتی مبارزه با فساد براي آسیا و پاسیفیک.
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  »ابتکار آمریکایی ضد فساد«

 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان کشورهاي آمریکایی)OAS( ،

1996.

  »ابتکار اروپایی ضد فساد«

خواري مقامات دولتی خارجی در  کنوانسیون مبارزه با رشوه

المللی سازمان توسعه و همکاري اقتصادي  ردادهاي تجاري بینقرا

)OECD( ،1997.
1

1999ي حقوق کیفري مبارزه با فساد،  معاهده: شوراي اروپا.

 کنوانسیون مبارزه با فساد مقامات جوامع اروپایی و یا مقامات

.EU( ،1997(ي اروپا  کشورهاي عضو، اتحادیه

  

فسادابتکارات آفریقایی ضد-1

م مرتبطیپیشگیري و مبارزه با فساد و جرا کنوانسیون-1- 1

  2002ي آفریقا،  اتحادیه

  مقدمه

زیاد  احتمال اگر آفریقا در متوقف ساختن فساد، ناکام بماند، به«

».فساد آفریقا را متوقف خواهد ساخت
2

  

                                                
باشد، از  ینمي ا منطقهیک سازمان  OECD، ها مانزساوسخت سفتتعریفات  نظر ازنقطهاگرچه - 1

  .است شده گنجاندهآفریقا هستند، در این بخش  قارهاکثر اعضاي آن از  کهییآنجا

اسی و بازیابی اقتصادي در اصالحات سی«، در »نظري اجمالی بر فساد در نیجریه«، »اکین اویبود«- 2

مبارزه  معاهده«، »جدي با فساد مبارزه«، »اودومبانا. انسونگوروا جی«در  شده اشاره، 612صفحه ، »نیجریه

  .447،2003صفحه ، 7جلد» الملل و تطبیقی سنگاپور ینبیه حقوق نشر«، »با فساد آفریقا
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ي  سازمان اتحادیه. روي آفریقا استفساد، مشکل اصلی پیش

، از زمان )AU(ي جدید آفریقایی  اتحادیه ، نسخه پیشین)OAU(آفریقا 

ها و تصمیمات مهم مرتبط با نیاز به  آغاز به کار خود، شماري از بیانیه

مدنظر قرار دادن اصول حکمرانی خوب، تفوق قانون، حقوق بشر، 

ي مردم آفریقا در فرآیند حکومت صحیح و  مشارکت گسترده

  .دموکراسی، را تصویب نموده است

"AU")ي  ، در پی فشار جامعه1990ي  ، در دهه)ه آفریقاییاتحادی

سرعت موضوعات مرتبط با فساد  ها و احزاب سیاسی، به مدنی، رسانه

  .و حکومت را در دستور کار خود قرارداد

، یعنی زمان برگزاري 1996حال، مبارزه با فساد، تا سال  بااین 

 در. اجرایی نشد )ACHPR(کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا 

در اوگادوگـــو  1996نوزدهمین اجالس عادي این کمیسیون در آوریل 

بورکینـــافــاســـو بود که اقدام براي تصویب یک طرح عملیاتی علیه 

در شصت و چهارمین اجالس . صورت گرفت )از مجازات(مصونیت 

در یوندهی کامرون برگزار  1996عادي شوراي وزرا که در سال 

شـوراي . تأیید شـد »ارزه با فساد اوگادوگوطرح عملیاتی مب«گردید، 

این قطعنامه، «ي فوق عنوان نمود که  مذکـــــور در دیباچه قطعنامه

ي وجود تخطی فاحش حقوق بشر در برخی از نواحی قاره  واسطه به

سازي دموکراسی در  آفریقا و با توجه به نیاز به تقویت فرآیند نهادینه

  ».آفریقا، تصویب گردید
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اً در سی و چهارمین اجالس عادي مجمع سران کشورها که متعاقب 

– AHGدر اوگادوگو بورکینافاسو برگزار شد، دستور 1998در سال 

Dec.126)XXXIV ( تصویب گردید که در آن، تمایل مجمع به مبارزه با

مجمع فوق، در کنار . شده بودو فساد، اظهار) از مجازات(مصونیت 

  :هاي دیگر خواسته

خواست تا با همکاري کمیسیون حقوق بشر و OAUکل  از دبیر«

مردم آفریقا، یک نشست سطح باال از کارشناسان را براي بررسی 

منظور تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی  ها و ابزار حذف موانع به شیوه

، و پیشنهاد معیارهاي حقوقی )ازجمله مبارزه با فساد و مصونیت(و فرهنگی 

  ».کندو دیگر تمهیدات، برگزار 

نویس یک کنوانسیون تاریخی  بدین ترتیب، زمینه براي تهیه پیش 

متعاقب دستور مذکور. فراهم گردید
1

، نشستی بین کارشناسان و 

آبابا اتیوپی برگزار شد تا به  در آدیس 2001ها در نوامبر  دیپلمات

  .بپردازد OAUنویس کنوانسیون مبارزه با فساد  بررسی پیش

، در نشست AUنسیون مبارزه با فساد نویس کنوا اولین پیش 

 ارایه2002و سپتامبر  2001آبابا در نوامبر  کارشناسان در آدیس

.گردید
2

مرتبط  جرایمکنوانسیون پیشگیري و مبارزه با فساد و  

هاي  ي آفریقا، از منشور حقوق بشر و مردم آفریقا و بیانیه اتحادیه

                                                
1- XXXIV (HG / Dec)

امضاي یک قانون : از اند عبارتي در آفریقا در طی این دوره ا منطقههاي مرتبط در سطح زیر  یشرفتپ- 2

یه اقتصادي و پول آفریقاي غربیاتحادشفافیت مدیریت تأمین مالی دولتی که توسط هشت عضو 

)UEMOA(  با پولشویی  گروه عملیاتی میان دولتی مبارزه«تصویب شد و برگزاري اولین نشست

  .2000در داکار در نوامبر )ECOWAS(»اقتصادي کشورهاي غرب آفریقا جامعه»توسط«
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.برند ز فساد، نام نمیوضوح، ا کدام به گیرد که هیچ دیگري الهام می
1
 

هاي  تر از عهدنامه ي فوق را بسیار جامع ي آفریقا، معاهده اتحادیه

ي آفریقا تدوین نموده و بسیاري از  حقوق بشر و قانون اتحادیه

ي  بیانیه«: گیرد هاي زیر را در برمی هاي مرتبط ازجمله بیانیه بیانیه

ها  هاي آن تدرخصوص تحقق تغییرات بنیادي در جهان و دالل 1990

قاهره براي اقدام جهت آغاز  1994ي  دستور جلسه«؛ »براي آفریقا

؛ طرح عملیاتی مبارزه با »اقتصادي آفریقا –مجدد اصالحات اجتماعی

  .مصونیت؛ و غیره

سران دول آفریقایی، کنوانسیون پیشگیري و مبارزه با فساد  

ي آفریقا در ي آفریقا را در دومین اجالس عادي مجمع اتحادیه اتحادیه

 32ي فوق در حال حاضر،  ، به تصویب رساندند و معاهده2003ژوییه 

کشور  53کنوانسیون، براي تمامی . باشد امضا و سه تنفیذ را دارا می

این کنوانسیون، نشانگر اجماع . باشد ي آفریقایی، باز می عضو اتحادیه

اي درخصوص اقداماتی است که کشورهاي آفریقایی باید در منطقه

المللی و استرداد دارایی،  ي پیشگیري، پیگرد کیفري، همکاري بینزمینه

تقویت : اند از اهداف اصلی کنوانسیون مذکور، عبارت. صورت دهند

ي برشماري جرایمی است که باید  واسطه قوانین مرتبط با فساد به

توسط قوانین داخلی، قابل مجازات باشند؛ ترسیم معیارهایی براي 

                                                
را محقق  )NEPAD(»آفریقا توسعههمکاري جدید براي «ي اساسی از ا مؤلفهکنوانسیون فوق، - 1

اذ ، اتخ"NEPAD"یکی از اهداف. باشد یمپایدار در آفریقا  توسعهسازد که هدف آن، کمک به  یم

.باشد یممعیارهایی کارآمد جهت مبارزه با فساد و اختالس 
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فسادآمیز،  جرایمناسایی و تحقیقات در ارتباط با میسر ساختن ش

خاطرنشان ساختن سازوکارهایی براي مصادره و توقیف عواید 

هاي متقابل در  مرتبط؛ سازماندهی همکاري جرایمحاصل از فساد و 

مرتبط؛ و ترغیب و تشویق آموزش و تقویت  جرایمارتباط با فساد و 

.آگاهی عمومی در خصوص مضرات فساد
1

  

  

  ي کنوانسیون برجستهنکات 

کنوانسیون پیشگیري و «موسوم به  درابتدا، AUکنوانسیون  

مشکالت مرتبط با تعاریف، و  دلیلبود که به  »مبارزه با فساد

نویس عبارت  ي پیش هاي حقوقی، کمیته هاي موجود در سیستم تفاوت

اي طراحی شد  گونه این کنوانسیون به. را به آن افزود »مرتبط جرایمو «

عنوان چارچوبی براي هرگونه استراتژي  سادگی بتوان از آن به به تا

اهداف کنوانسیون، بر همکاري بین . ملی مبارزه با فساد، استفاده نمود

تقویت و تحکیم سازوکارهاي الزم براي «ها به اعضا، ترغیب آن

                                                
یادي صورت بندر خصوص تغییرات  1990یانیهب: از اند عبارتAUمعاهده نویس  یشپدیگر منابع الهام - 1

 يدوبارهقاهره براي اقدام در جهت آغاز  1994جلسه براي آفریقا؛ دستور  استلزاماتشانگرفته در جهان و 

نوزدهمین اجالس عادي اقتصادي آفریقا؛ و طرح عملیاتی مبارزه با مصونیت که در –تماعی اصالحات اج

تصویب شد و متعاقباً در شصت و چهارمین اجالس  1996کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا در سال

همچنین سی و هفتمین اجالس عادي مجمع .شوراي وزرا که در یونده کامرون برگزار گردید، تأیید شد

یانیه اولین اجالس مجمع ببرگزار شد، و  2001که در لوزاکاي زامبیا در جوالي OAUيها دولتسران 

همکاري جدید براي «در دوربان آفریقاي جنوبی برگزار شد و مرتبط با  2002اتحادیه که در جوالي

ساد شده مؤثر با ف مبارزهي مشترك جهت سازوکاربود که خواستار ایجاد  )NEPAD(»آفریقا توسعه

مبارزه با فساد  معاهده«، »آکر مونا«. فوق بودند معاهدهینه تدوین زمنویس  یشپبود، از عوامل دیگر 

، 2شماره ، پانویس )2004الملل، ینبشفافیت (، »کتابچه راهنماي مبارزه با فساد «، در »یه آفریقاییاتحاد

  .121صفحه
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مرتبط  جرایمکن کردن فساد و  پیشگیري، شناسایی، مجازات و ریشه

.ضمین کارایی معیارهاي فوق، متمرکز بود، و ت»در آفریقا

کنوانسیون فوق، بر چهار رویکرد اصلی در مبارزه با فساد، تأکید  

این کنوانسیون . پیشگیـــــري، مجـــازات، همکاري و آموزش: داشت

ي برشماري  واسطه ویژه موجب تقویت قوانین مرتبط با فساد، به به

لی، قابل مجازات باشند؛ شود که باید تحت قوانین داخ جرایمی می

معیارهاي الزم براي میسر ساختن شناسایی و انجام تحقیقات 

کند؛ سازوکارهایی را براي  فسادآمیز را ترسیم می جرایمخصوصدر

مرتبط، خاطرنشان  جرایممصادره و توقیف عواید حاصل از فساد و 

کند؛ همکاري  سازد؛ صالحیت قضایی کشورهاي عضو را تعیین می می

نماید؛  مرتبط را سازماندهی می جرایمبل در ارتباط با فساد و متقا

آموزش و تقویت آگاهی عمومی درخصوص مضرات فساد را ترغیب 

کند؛ و چارچوبی را براي نظارت و پیگیري اجراي معاهده، وضع  می

  .نماید می

بندهاي مرتبط با فرآیند نظارتی مذکور، به دخالت و مشارکت  

جالب اینکه کنوانسیون، بر فساد در هر . اره داردي مدنی نیز، اش جامعه

دو بخش خصوصی و دولتی تمرکز نموده و اجراي قوانین ضد فساد 

.شود معین در هر دو بخش مذکور را خواستار می
1

  

                                                
شفافیت (،»کتابچه راهنماي مبارزه با فساد«، در »فریقایییه آاتحادمبارزه با فساد  معاهده«، »اکر مونا«- 1

  .116، صفحه2شماره ، پانویس )2004الملل، ینب
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تنها از  کند و آن را نه وضوح، فساد را تعریف می کنوانسیون به 

برايبلکه الزام دهد،  منظر ارتکاب توسط مقامات دولتی، مدنظر قرار می

پیشگیري و مبارزه با اقدام  براينیاز اتخاذ معیارهاي حقوقی و مورد«

مرتبط در بخش خصوصی و توسط کارگزاران  جرایمفسادآمیز و 

تعریف فساد در این . سازد را نیز مطرح می »بخش خصوصی

اي جامع است که از بروز تعارضات در تفسیر،  اندازه کنوانسیون به

هاي قضایی قوانین مدنی و قوانین عرفی،  ي حوزهمینهزازجمله در

  .جلوگیري کند

هاي قضایی قوانین مدنی، در حالت عادي، بین اختالس و  حوزه

اي به این دلیل که قوانین جزایی، این  شوند، تااندازه فساد، تمایز قائل می

که فساد، را به معناي کند و این متمایزي قلمداد می جرایمدو را 

عالوه بر این، . دهد ، مدنظر قرار می)در تضاد با اختالس(اري خو رشوه

کشورهاي داراي قوانین مدنی، اختالس و فساد را شامل بر مقامات 

  .گیرند دولتی یا اموال دولتی، در نظر می

ي افزودن  واسطه ویژه به به(AUي  کنید معاهده که مشاهده می چنان

ین مدنی و عرفی را تحت پوشش ، هردو نظام قوان)»مرتبط جرایمو «عبارت 

.دهدقرارمی
1

  

  

  

                                                
شفافیت (،»کتابچه راهنماي مبارزه با فساد «، در »یه آفریقاییاتحادمبارزه با فساد  معاهده«، »اکر مونا«- 1

  .118، صفحه2شماره ، پانویس )2004الملل، ینب
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  :اند از عبارت کنوانسیوننویس  م تحت پوشش این پیشیجرا

خواري فعال و منفعل مقامات دولتی و یا هر شخص  رشوه)الف

عبارت هر شخص دیگر شامل قضات، وکال، وزرا، اعضاي مجلس، (دیگر 

  ؛)باشد المللی و غیره می کارکنان نهادهاي بین

  ؛خواري فعال و منفعل در بخش خصوصیهرشو)ب

کسب نامشروع منافع ازطریق هر اقدام یا امتناع در حین انجام) پ

  وظیفه؛ 

  تجارت تحت نفوذ؛ )ت

  دارا شدن نامشروع؛) ث

  استفاده و یا کتمان عواید حاصل از اقدامات فسادآمیز ذکرشده در باال؛) ج

  پولشویی، شستشوي عواید حاصل از فساد؛) چ

  ي غیرقانونی احزاب سیاسی؛ مین بودجهتأ) ح

  هاي دولتی؛ انحراف دارایی) خ

... عنوان معاونت، همکاري، تحریک، شراکت، تبانی، و همدستی به) د

.مذکور جرایمدر ارتکاب 

کنوانسیون همچنین به مقوالت مصادره و توقیف عواید حاصل از 

. پردازد فساد، رازداري بانکی، همکاري و مساعدت حقوقی متقابل، می

گذاري  خواهد که اقدام به قانون از اعضاي خود می AUکنوانسیون 

درخصوص پولشویی نمایند و مقامات دولتی مشخص را به افشاي 

ازآن، ملزم  هایشان در هنگام به دست گرفتن منصب، حین و پس دارایی
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ي  کنوانسیون همچنین سازوکاري نظارتی را، هرچند با دامنه. سازند

  .آورد محدود، فراهم مینفوذ بسیار 

المللی و  در سطح بین AUمشاوره، تنها معیار رسمی نظارتی  هیأت

هاي  گزارش ارایهموظف به فوق  هیأت. است AUدر سطح کمیسیون 

هاي هرکدام از اعضا در پیروي از مفاد  خصوص پیشرفتمنظم در

  .باشد کنوانسیون، به شوراي اجرایی می

ي استرداد مجرمین را  افقنامهکنوانسیون همچنین نقش یک تو 

اي بینشان امضا  کند که قبالً چنین توافقنامه درمیان کشورهایی ایفا می

اي را براي به رسمیت  این کنوانسیون همچنین زمینه. نشده است

ها توسط کشورهاي عضو، فراهم  شناخته شدن جامعه مدنی و رسانه

جامعه مدنی در ها و  آورده و اعضاي خود را به مشارکت دادن رسانه

سازي مرتبط، و همگانی جرایمسطح کالن مبارزه علیه فساد و 

هاي حقوقی  کشورها باید چارچوب. سازد کنوانسیون فوق، ملزم می

ي مشارکت  ها اجازه واحدي را ایجاد کنند که به جوامع مدنی و رسانه

و معیارهایی ) مخبران(ها  حفاظت از خبررسان. در این فرآیند را بدهند

گناه نیز در  دهی دروغ و مغرضانه علیه اشخاص بیي گزارشرزمینهد

، کشورها 24ي  بر اساس ماده. گیرند ، مدنظر قرار میکنوانسیوناین 

، از یک یا چند بند از کنوانسیون که )15ي  بر مبناي ماده(توانند خود را  می

  .همخوانی ندارند مبري سازند کنوانسیونبه نظرشان باهدف و مقاصد 

: اند از هاي عمده این کنوانسیون عبارت حال، برخی از ضعف بااین

نبود بندي درخصوص مقررات مرتبط با محدودیت، عدم الزام 



  18                       گزارش پژوهشی        

ها، بندي در جهت  ها، نبود بندي درخصوص مجازات مسئولیت شرکت

امکان اجتناب از برخی بندها، عدم شمول فرآیند بررسی دقیق و فقدان 

  .پیگیري فعلی منابعی براي سازوکار

جنوبی يپروتکل مبارزه با فساد جمعیت توسعه آفریقا1- 2

)SADC(،2001  

کشور 14که متشکل از  )SADC(جمعیت توسعه آفریقاي جنوبی 
1

اي علیه فساد در  نویس بیانیه اقدام علیه فساد را به شکل پیشاست،

برگزار شد،  1998آگوست  23که در SADCرتبه  نشست مقامات عالی

ي فوق را به دلیل  ، بیانیهSADCحال سران کشورهاي  بااین. مودآغاز ن

ي  هاي محدودي که درخصوص آن صورت گرفته بودونبود اراده مشاوره

  .سیاسی درخصوص قسمت رهبري فرآیند مبارزه با فساد، رد کردند

، مسئولیت آغاز مجدد گفتگوها 2000در سال  SADCبخش حقوقی  

عهده گرفت و تصویب یک پروتکل  درخصوص مبارزه با فساد را بر

  .را مدنظر قرارداد SADCمبارزه با فساد توسط 

، تأیید و 2000، پروتکل فوق را در سال SADCبخش حقوقی  

در ماالوي،  2001، پروتکل مذکور را در سال SADCشوراي وزراي 

اي ضدفساد  ي زیرمنطقه ، اولین توافقنامهSADCپروتکل . تصویب نمود

پروتکل فوق، از ابزارهاي جهانی ضدفساد دیگر نظیر . در آفریقا بود

                                                
وتسوانا، کنگو، لسوتو، ماالوي، موریس، موزامبیک، نامیبیا، سیشل، آفریقاي جنوبی، سوآزبلند، آنگوال، ب- 1

  .تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه
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، کنوانسیون مبارزه با فساد اروپایی، OASکنوانسیون مبارزه با فساد 

  .، الهام گرفته بودOECDخواري  و کنوانسیون مبارزه با رشوه

این پروتکل، سازوکارهایی بازدارنده و اجرایی را براي مبارزه با  

ز این پروتکل، ایجاد سازوکارهاي هدف ا. گیرد فساد، در برمی

ضدفساد در سطح ملی، تقویت همکاري در میان کشورهاي عضو، و 

معیارهاي . باشد سازي مقررات ملی ضدفساد در منطقه، می یکپارچه

ایجاد قوانین اجرایی : اند از شده در این پروتکل عبارت ارایهبازدارنده 

الها و خدمات، براي مقامات دولتی، شفافیت در تدارك دولتی کا

ها،  دسترسی آســـــان به اطالعات دولتـــی، حفاظت از خبررسان

پذیري و  هاي مسئولیت ي سیستم هاي ضد فساد، توسعه آژانسایجـــاد

ها و جامعه مدنی، و استفاده از تقویت آگاهی  ها، مشارکت رسانه کنترل

  .فساد سازي ناروایی اي براي نهادینه عنوان شیوه و آموزش عمومی به

. شمارد پروتکل فوق، رشوه به مقامات خارجی را جرم می 4ي  ماده 

درخصوص  OECDجهت با کنوانسیون  این قسمت از پروتکل، هم

عنوان مبناي حقوقی براي  توان به از این پروتکل می. خواري است رشوه

ي استرداد مجرمین دوجانبه  استرداد مجرمان، در نبود یک توافقنامه

د، و بندهایی در آن وجود دارند که به همکاري قضایی و استفاده نمو

  .پردازند مساعدت حقوقی درمیان کشورهاي عضو می

بینی  اي را پیش در ارتباط با سازوکار اجرا، پروتکل فوق کمیته 

شده در اکثر  بینی هاي پیش کرده است که در همان جهت کمیته

ز سهامدارانی تحت ي فوق متشکل ا کمیته. کند ها، عمل می نامه توافق
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خواهد بود ) SAFAC(»مبارزه با فساد آفریقاي جنوبی هیأت«حمایت 

این . شده اجراي پروتکل در سطح ملی باشد که باید، مسئول تعیین

ها و اطالعات مرتبط با  آوري و انتشار داده کمیته باید اقدام به جمع

اي هایی را براي اجر فساد در میان کشورهاي عضو نماید، برنامه

هاي  ه کند و درخصوص پیشرفتیپروتکل، تدوین کند، مساعدت فنی ارا

صورت گرفته توسط هرکدام از اعضا در پیروي از مفاد پروتکل 

  .مذکور، به شورا، گزارش دهد

  

ابتکار آسیایی ضد فساد-2

2001طرح عملیاتی مبارزه با فساد براي آسیا و پاسیفیک

صادهاي آسیا و پاسیفیک در در کنفرانس مبارزه با فساد در اقت 

وزیري جمهوري کره از  و دفتر نخست ADB ،OECDسئول که توسط 

 35کنندگان از بیش از  برگزار شد، شرکت 2000دسامبر  13تا  11

ADB / OECD، رسماً ابتکار مبارزه با فساد OECDو ADBکشور 

دست  پاسیفیک را آغاز نمودند که اولین مشارکت ازاین –براي آسیا 

ین تمامی اعضاي اجتماعی کشورهاي آسیا و پاسیفیک و جامعه ب

  .المللی بود بین

و ADBشده در کنفرانس سئول،  در واکنش به این پیشنهاد مطرح 

OECD  یک گروه کارشناسی غیررسمی متشکل از نمایندگان دولتی

کشورهاي منطقه متخصص در این زمینه، نمایندگانی از نهادهاي 
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هاي تجاري و نهادهاي واهب  و پاسیفیک، شرکت مدنی آسیا –اجتماعی

.نویس طرح موردنظر، ایجاد نمود پیش برايالمللی را  بین
1

در اکتبر 

ي نهایی آن، به بحث گذاشته  ، طرح عملیاتی، نهایی گردید و نسخه2001

، 2001نوامبر  30شد و براي تأیید، به اجالس نهایی کنفرانس توکیو در 

پیشنهاد شد
2

، هفده کشور آسیا و پاسیفیک طرح عملیاتی در آن زمان 

طور رسمی طرح  کشور منطقه به 23را تأیید نمودند و در حال حاضر، 

.اند عملیاتی فوق را تأیید و نسبت به اهداف آن، اظهار تعهد نموده
3

  

  نکات برجسته: طرح عملیاتی مبارزه با فساد

ف طرح عملیاتی مبارزه با فساد براي آسیا و پاسیفیک، اهدا

 برايهاي حقوقی و ارگانی پایدار  کشورهاي عضو در ایجاد چارچوب

 طرح اجرایــی، که بخشــــی از طرح. کند مبارزه با فساد را تعریف می

ساختن این اهداف یراهکار عملنیباشد، به تبی عملیاتی کلی می

آور  طرح عملیاتی فوق، یک سند به لحاظ حقوقی غیر الزام. پردازد می

انجام اصالحاتی  برايوي شماري از اصول و استانداردها است که حا

                                                
بانک توسعه آسیا، اندونزي، ژاپن، جمهوري کره، مالزي، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، - 1

المللی بریتانیا،  ینبتوسعهادارهالملل،  ینبیت پاکستان، جمهوري خلق چین، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، شفاف

  .سازمان ملل و بانک جهانی توسعهبرنامه

در مانیل جهت تدوین اولین متن  ADBمرکزي ادارهدر  2001مه 25تا 23نشست گروه فوق از- 2

خود  متعاقباً، از کشورهاي عضو از آسیا و پاسیفیک خواسته شد که نقطه نظرات. نویس، برگزار شد یشپ

  .دهند ارایهنویس این طرح عملیاتی،  یشپدرخصوص 

استرالیا، . اند نمودهوسه کشور، طرح عملیاتی مبارزه با فساد براي آسیا و پاسیفیک را تأیید  یستب- 3

بنگالدش، کامبوج، جزایر قمر، جزایر فیجی، هنگ کنگ، چین، هند، اندونزي، ژاپن، جمهوري قزاقستان، 

ینه نو، گ قیزستان، مالزي، مغولستان، نپال، پاکستان، جمهوري پاالئو، پاپوا،روسیه، جمهوري کره، قر

ینه درزمهر کدام از این کشورها شخصی را مسئول همکاري . فیلیپین، ساموا، سنگاپور، وانواتو، و ویتنام

  .اند نمودهي گروه سازماندهی آن ها نشستاین طرح عملیاتی، و شرکت در  موردنظرفرآیند اصالحات 
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مند منطقه، به لحاظ سیاسی، به اجراي آن بر  است که کشورهاي عالقه

  .یک مبناي داوطلبانه، متعهد هستند

طرح فوق عالوه بر قسمت مقدمه، شامل سه قسمت است که 

 قسمت اول،: پردازد ي عملیاتی خاصی می ها، به زمینه هرکدام از آن

کند؛ قسمت دوم،  رسانی عمومی را ترسیم می اهداف مرتبط با خدمات

پردازد و قسمت سوم، به اقدامات مرتبط با  به بخش تجاري می

طرح اجرایی نیز، . ي مدنی و مردم در سطح کالن، اشاره دارد جامعه

  .کند راهکار عملی ساختن اهداف را تعریف می

رسانی  براي خدمات هاي مؤثر و شفاف ایجاد سیستم«قسمت اول، 

دارد و  در سیستم حقوقی کشورهاي عضو را الزام می» عمومی

انسجام در : شود منظور حصول این امر، بر دو حوزه، تمرکز می به

خدمات عمومی که مستلزم ایجاد یک سیستم استخدام دولتی به سبکی 

کارگیري  است که آزادي، برابري و کارایی را تضمین نموده و به

باالترین سطوح شایستگی و انسجام را تضمین کند، و  افرادي با

پذیري در خدمات عمومی را از  پذیري و شفافیت که مسئولیت مسئولیت

هاي مدیریتی کارآمد و  هاي حقوقی مؤثر، شیوه طریق چارچوب

  .هاي حسابرسی دقیق، الزام نماید رویه

قسمت دوم، تحکیم اقدامات ضدفساد و تقویت انسجام در 

جمله پیشگیري، تحقیق، و پیگرد کیفري کارآمد، ي تجاري، ازفرآیندها

  .کند ها را الزامی می پذیري شرکت و مسئولیت
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نماید  قسمت سوم، حمایت از مشارکت عمومی فعاالنه را، الزام می

توان از مناظرات  که ازجمله اقدامات قابل انجام در این جهت، می

شارکت عمومی عمومی درخصوص فساد، دسترسی به اطالعات و م

  .نام برد

منظور تحقق سه هدف ذکرشده، نیاز به مشارکت کشورهاي  به

شده است که در کنار طرح عملیاتی،  بینی منطقه در طرح اجرایی پیش

شده و کشورهاي عضو را به پیروي از شروط آن، ترغیب  طراحی

سازي طرح کشورهاي عضو همچنین متعهد به همگانی. نماید می

ها، در چهارچوب  هاي دولتی و رسانه طریق آژانس عملیاتی فوق از

ي اجراي اقدامات باشند تا درزمینه هاي گروه سازماندهی می نشست

  .ذکرشده در طرح عملیاتی، به موفقیت نایل آیند

ي اجراي طرح عملیاتی در هاي حاصل درزمینه بررسی پیشرفت

ت که هایی اس ارزیابی –هرکدام از کشورها، بر مبناي گزارش خود 

اي موسوم به  آیند و از طریق رویه توسط کشورهاي عضو، فراهم می

فرآیند بررسی . گیرند ، موردبررسی قرار می»بررسی عمومی متقابل«

هاي منظم گروه سازماندهی صورت  فوق، در چارچوب نشست

عالوه بر آن، گروه سازماندهی فوق، مسئول شناسایی و . گیرد می

که  ییاي است، جا اهمیت خاص منطقهتحلیل شماري از موضوعات با

بین شماري از کشورها، تأثیرگذاري  تبادل تجربیات و همکاري نزدیک

  .اي خواهد داشت مالحظه قابل
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گروه سازماندهی فوق، متشکل از نمایندگان هرکدام از کشورهاي 

و یک گروه ADB/OECDعضو در منطقه، دبیرخانه طرح عملیاتی 

ي مذکور، حمایت از کشورهاي  مشاوره نقش گروه. باشد مشاوره، می

ه مشاوره یهاي مساعدت فنی، و ارا عضو در بسیج منابع براي برنامه

هاي هرکدام از کشورها در فرآیند اجراي طرح  درخصوص اولویت

سازمان (این گروه، متشکل از نمایندگان جامعه مدنی . عملیاتی فوق است

، و )ي پاسیفیک ي اقتصادي حوزهشورا(هاي تجاري  ، سازمان)الملل شفافیت بین

کننده فعال در حمایت از کشورهاي عضو جهت  المللی کمک جوامع بین

اولین نشست گروه سازماندهی، . باشد اجراي طرح عملیاتی، می

  .بالفاصله پس از تأیید طرح عملیاتی، در توکیو برگزار شد

به ) 2002–2003(ي فرآیند اجرا  ، اولین چرخه2003تا انتهاي سال  

طبق طرح اجرایی، کشورهاي عضو طرح عملیاتی، . پایان رسیده است

هاي  ي دبیرخانه، جهت شناسایی اولویت حوزه با مشاوره«باید 

اصالحات مدنظر سه قسمت مذکور، تالش نموده و به سمت اجراي 

در ابتداي هر . »پذیر، حرکت کنند ها در یک چارچوب زمانی امکان آن

ي  هر کشور عضو، اقدام به شناسایی سه حوزهي فرآیند اجرا،  چرخه

داراي بیشترین اولویت براي اصالح بر اساس هرکدام از سه قسمت 

هاي عملی  سپس کشور مذکور، پروژه. نمایند مورداشاره در طرح، می

شده،  ي انتخاب اجرایی را جهت حصول اصالحات موردنظر در حوزه

در طی یک نشست  هاي اجرایی فوق، آنگاه پروژه. دهند صورت می

اکثر کشورها، . گیرند گروه سازماندهی، موردبررسی قرار می
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ي خود را به انجام رسانده و فرآیند شده هاي اصالحی طراحی پروژه

  .اند اجرایی فوق را مورد ارزیابی قرار داده

، در پنجمین نشست گروه )2004–2005(ي اجرا  دومین چرخه 

ي  براساس دومین چرخه. ده است، آغازش2004سازماندهی در جوالي 

هاي مربوط را  هاي بعدي براي اصالح و پروژه اجرا، کشورها، اولویت

هاي فوق، در پنجمین اجالس گروه  ها و پروژه اولویت. اند انتخاب نموده

  .گردیدند ارایه، 2004سازماندهی در مانیل فیلیپین در جوالي 

  

ابزارهاي آمریکایی ضد فساد-3

OASرزه با فساد در میان کشورهاي آمریکایی کنوانسیون مبا

  مقدمه

در  1994دسامبر  11، در )OAS(سازمان کشورهاي آمریکایی  

هاي  ي اصول و طرح بیانیه«نشست سران میامی، اقدام به تصویب 

نمود »عملیاتی
1

خواري  که داللت بر آن داشت که فساد، از سطح رشوه 

توسعه دموکراسی مقامات خارجی فراتر رفته و موجب تضعیف 

طرح عملیاتی مذکور تعهداتی را در خود داشت که به استناد . شود می

ها، کشورها موافقت نمودند تا دیدگاهی جامع نسبت به اقدامات  آن

المللی  هاي بین اي جدید بر مبناي همکاري نامه فسادآمیز، از طریق توافق

اتی درخصوص ي ابتکار عمل فوق، مذاکر درنتیجه. موجود، اختیار کنند

                                                
  )I.L.M.808)1995 34ي عملیاتی، ها طرحبیانیه اصول و : نشست سران کشورهاي آمریکایی- 1
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ي مذکور ظرف  المللی صورت گرفت و معاهده یک کنوانسیون بین

.هجده ماه، به تصویـب رسید
1

  

که از این به بعدازآن (کنوانسیون مبارزه با فساد درون آمریکایی  

تصویب شد و در  1996مارس  29، در )شود یاد میOASي عنوان معاهده به

.، به اجرا گذاشته شد1997مارس  6
2

فوق، براي تمامی  انسیونکنو

است اما از OASاستثناي کوبا که عضو  به) کشور OAS)34اعضاي 

در این . باشد از حضورش جلوگیري شده است، باز می 1962سال 

شده  بینی حتی امکان پیوستن کشورهاي دیگر نیز پیش کنوانسیون

، مستلزم تصویب قوانین جدید داخلی جهت تأمین کنوانسیون. است

  .باشد اماتش میاستلز

. المللی بود ي با فساد بین ي مبارزه ، اولین معاهدهOASکنوانسیون  

تصویب . ، تصویب نمودند1996آن را در سال OASکشورهاي 

ي عطفی در مبارزه علیه فساد  ، نقطهOASکنوانسیون مبارزه با فساد 

هدف از کنوانسیون فوق، تقویت و تحکیم فرآیند ایجاد . بود

کن  پیشگیري، شناسایی، مجازات و ریشه برايموردنیاز  سازوکارهاي

مندسازي همکاري مابین  و تقویت، تسهیل و نظامکردن فساد

کشورهاي عضو جهت تضمین کارایی معیارها و اقدامات صورت 

                                                
المللی  ینبیه حقوق تطبیقی و نشر«، »مبارزه با فساد تحت قوانین بین المللی«، »آلخاندرو پوساداس«- 1

  383، صفحه2000،»دوك

کشور 21اختیار قرار داده شد،  معاهده تصویب شد و براي امضا، در که یزمان، 1996مارس 29در - 2

OAS آرژانتین، برزیل، بولیوي، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوري دومینکن، . زیر، آن را امضا نمودند

اکوادور، السالوادور، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، 

  .سورینام، اوروگوئه، و ونزوئال
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کن کردن فساد در  گیرنده جهت پیشگیري، شناسایی، مجازات و ریشه

ي مذکور،  بط با حوزهي وظایف دولتی، و اقدامات فسادآمیز مرت حوزه

  .باشد می

  نکات برجسته کنوانسیون

فساد  مسألهمقابله با  براي، چارچوبی جامع را OASکنوانسیون  

واسطه وضع قوانین و استانداردهاي مشترك، فراهم  در سطح ملی، به

ي فوق، هر دو وجه عرضه و تقاضاي فساد بخش  معاهده. آورد می

حال  بااین. دهد را تحت پوشش قرار می)فساد فعاالنه و منفعالنه(دولتی

  .پردازد کنوانسیون مذکور به فساد در بخش خصوصی، نمی

هاي  ي فساد در بخش خصوصی، الزام مجازات علیه شرکتدرزمینه 

شود  خواري فراملی محدود می تجاري، فقط به بندي درخصوص رشوه

. و استاندارد خاصی براي مجازات در این زمینه، دیده نشده است

کنوانسیون فوق، اقدام به تفسیر فراگیر جرم فساد، ازجمله 

، دارا شدن نامشروع، پولشویی و کتمان )داخلی و خارجی(خواري  رشوه

کنوانسیون، شماري از اقدامات فسادآمیز را که . دارایی، نموده است

شان  ها تحت قوانین داخلی کشورهاي عضو ملزم به جرم شناختن آن

  :اند از اقدامات فسادآمیز مذکور عبارت. کندباشد، توصیف می می

فساد فعال و منفعل؛

منظور  انجام یا امتناع از انجام کاري توسط یک مقام دولتی به

.کسب نامشروع منافعی براي خودش و یا براي یک شخص ثالث
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ي فریبکارانه و یا کتمان دارایی حاصل از هرگونه اقدام  استفاده

فسادآمیز؛ و

ورت معاون، همکار، محرك، تبانی یا مساعدت و یا ص دستی بههم

به هر شکل دیگر در ارتکاب یا تالش به ارتکاب هرگونه اقدام 

.فسادآمیز

اشاره در کنوانسیون که الزامی مورد ،دیگراقدامات فسادآمیز 

اختیاري، مشروط و یا در صورت تطابق با اصول قانون اساسی 

دهند  وي کشورها قرار میرهاي حقوقی داخلی، را در پیش نظام

.خواري فراملی و کسب دارایی نامشروع رشوه: اند از عبارت
1

 جرایم

عنوان اقداماتی فسادآمیز مطابق با کنوانسیون، درمیان  فوق باید به

خواري فراملی یا دارا شدن نامشروع را جرم  کشورهایی که رشوه

  .شمارند، مدنظر قرار گیرند می

سازي مقررات داخلی، کشورهاي عضو  گمنظور توسعه و هماهن به 

باید اقدامات فسادآمیز زیر را نیز در قوانین داخلی خود، مدنظر قرار 

شده یا سري  بندي ي ناصحیح از هرگونه اطالعات طبقه استفاده: دهند

ي ناصحیح از هر نوع دارایی متعلق به  توسط یک مقام دولتی؛ استفاده

خص دیگر؛ انجام یا امتناع از دولت توسط یک مقام دولتی و یا هر ش

منظور دریافت یک حکم از یک  انجام هر عملی توسط هر شخصی به

که شخص موردنظر از بابت آن به شکل مسئول دولتی، جایی

نامشروع، منفعتی را براي خود کسب کند، چه انجام یا امتناع از انجام 

                                                
  OASمبارزه با فسادکنوانسیون 4ده ما- 1
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 عمل مذکور به اموال دولتی آسیب برساند یا نرساند؛ و انحراف

.هرگونه دارایی دولتی منقول یا غیرمنقول توسط یک مقام دولتی
1

 جرایم، در میان کشورهایی که کنوانسیونفوق، باید مطابق با  جرایم

عنوان اقدامات  شمارند، به یشان جرم م مذکور را طبق قوانین داخلی

  .آمیز، در نظر گرفته شوندفساد

انگاري و ، جرمکنوانسیون فوق همچنین به معیارهاي بازدارنده 

فهرست . پردازد مساعدت فنی، و معیارهاي مبتنی بر همکاري، می

اي که کشورها باید در سیستم سازماندهی خود  معیارهاي بازدارنده

استانداردهاي اجرایی بخش دولتی، : مدنظر قرار دهند عبارت است از

هاي  ها، سیستم سازوکارهاي آموزش و اجرایی، افشاي دارایی

و کنترل مناسب جهت پیشگیري از فساد، مردود شمردن آوري  جمع

هاي مرتبط با فساد، حفاظت از  معافیت مالیاتی ناشی از هزینه

هاي نظارتی، الزاماتی مربوط به دفاتر ثبت و  هیأتها،  خبررسان

ها و الزامات کنترل حسابرسی داخلی، و سازوکارهایی  بایگانی کمپانی

.براي ترغیب مشارکت جامعه مدنی
2

کنوانسیون فوق همچنین عنوان 

عنوان  توانند از اصل رازداري بانکی به کند که کشورهاي عضو نمی می

مساعدت متقابل به کشورهاي عضو دیگر،  ارایهمبنایی براي امتناع از 

.استفاده کنند
3

مشکل بند مربوط بـه معیارهاي بازدارنده این است که  

                                                
  OASمبارزه با فساد معاهده1پاراگراف 6ماده - 1

  OASمبارزه با فساد معاهده3ماده - 2
  OASمبارزه با فساد معاهده16ماده - 3
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ان تفسیر و تشخیص شده است و امک بند فوق، بسیار کلی تدوین

  .گسترده بنا به صالحدید را به کشورهاي عضو داده است

شده  ارایهنکته برجسته دیگر این کنوانسیون، چهارچوب همکاري  

ي اجراي قانون در مورد در آن براي تقویت مساعدت متقابل درزمینه

.باشد مبحث استرداد مجرمان و انجام تحقیقات، می
1

کشورهاي عضو  

ي هاي ممکن را به یکدیگر درزمینه ترین مساعدت گسترده همچنین باید

ها یا عواید  ي دارایی شناسایی، ردگیري، انسداد، توقیف و مصادره

مورداشاره در  جرایمحاصل از، ناشی از و یا مورداستفاده در ارتکاب 

تواند تمام یا بخشی از چنین  یک کشور عضو می. کنوانسیون، بدهند

ي انجام را به کشور عضو دیگري که درزمینهها یا عوایدي  دارایی

.ها مساعدت نموده است، انتقال دهد تحقیقات و دادرسی
2

ي درزمینه

استرداد مجرمین، مساعدت متقابل و مساعدت درخصوص معیارهاي 

ها و رازداري بانکی، این واقعیت که دارایی حاصل از  مرتبط با دارایی

سی بوده است، براي سیاسی اقدامات فسادآمیز، درجهت فعالیتی سیا

پنداشتن آن جرم و یا مرتبط ساختن یک مسئول عادي با یک جرم 

.کند سیاسی، کفایت نمی
3

  

گونه بند خاصی درخصوص فرآیند اجرا و یا  کنوانسیون، هیچ 

حال، بعدها یک  بااین. دهد نمی ارایهدرخصوص سازوکار نظارتی، 

                                                
  OASمبارزه با فساد معاهده20و  18، 14، 13مواد- 1

  OASمبارزه با فساد معاهده15ماده - 2

OASمبارزه با فسادمعاهده17ماده - 3
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. ، تصویب گردید2001سازوکار نظارتی یا سازوکار پیگیري در ژوئن 

بر این مبنا، یک کمیته کارشناسی، اقدام به تحلیل فنی فرآیند اجراي 

ي کارشناسی مذکور،  کمیته. نماید کنوانسیون در کشورهاي عضو می

بررسی فرآیند اجراي کنوانسیون  برايهایی  اقدام به برگزاري نشست

ها،  در آن ها و جوامع مدنی براي حضور کند که از نمایندگان دولت می

. گردد گزارش نهایی براي اطالع عموم، منتشر می. شود دعوت می

حال سازوکار پیگیري فوق، فاقد منابع کافی براي اجراي بهتر  بااین

ي کنوانسیون همچنین فاقد الزام اجباري درزمینه. باشد کنوانسیون می

سازي دقیق امکان  هاي قضایی ملی، و بندي براي روشن صالحیت

حال  درعین کنوانسیون. باشد ورها از بندهاي خاص میتبري کش

  .دارد تصویب قوانین ملی جهت تحقق الزاماتش را الزامی می

اي را براي همکاري  ، برنامهOAS، مجمع عمومی 1997در سال 

OAS در مبارزه با فساد، تصویب نمود که خواستار اتخاذ یک

در سال . دبوOASاستراتژي جهت تضمین تنفیذ سریع کنوانسیون 

OASي قضایی درون آمریکایی  ، کمیتهOAS، مجمع عمومی 1996

)IAJC(  جرایمرا مأمور تهیه یک مدل قانونی براي پوشش 

ي فوق متوجه  کمیته. خواري فراملی و دارا شدن نامشروع، نمود رشوه

هاي حقوقی  هاي بسیاري مابین سیستم این واقعیت شد که تفاوت

نویس شماري  پیش حال اقدام به  بااینوجود دارد، OASکشورهاي 

مدل قانونی درخصوص دارا شدن «محدود از مواد مبنایی موسوم به 

تواند  نمود که می 1999در سال  »خواري فراملی نامشروع و رشوه
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اجراي مفاد مرتبط  برايعنوان راهکاري  توسط کشورهاي عضو به

  .، استفاده شودکنوانسیونموجود در 

  

پایی ضد فسادابزارهاي ارو-4

خواري مقامات دولتی خارجی در  کنوانسیون مبارزه با رشوه-4- 1

  المللی تجاري بینقراردادهاي

  مقدمه

، کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري 1997نوامبر  21در  

آرژانتین، برزیل، بلغارستان، (و پنج کشور غیر عضو ) OECD(اقتصادي

خواري  وص مبارزه با رشوهاي را درخص ، معاهده)شیلی و اسلواکی

پس با  که ازاین(المللی  مقامات دولتی خارجی در قراردادهاي تجاري بین

.، تصویب نمودند)شود خوانده می OECDعنوان کنوانسیون 
1

امضاي  

. در پاریس صورت پذیرفت 1997دسامبر  17کنوانسیون، در 

ر طور که د همان. ، به اجرا درآمد1999فوریه  15کنوانسیون، در 

ي کنوانسیون آمده است، هدف اصلی کنوانسیون، مبارزه با مقدمه

المللی است، زیرا  خواري در قراردادهاي تجاري بین ي رایج رشوه پدیده

هاي اخالقی و سیاسی  موجب ایجاد دغدغه، خواري رشوه

                                                
1 -DAFFE/IME/BR(97)20."OECD"،29  متحده، اکثر  یاالتاکانادا، : از اند عبارتعضو دارد که

آرژانتین، استرالیا، اتریش، : از اند عبارتفوق  معاهدهکشورهاي اروپایی، ژاپن و کره جنوبی، اعضاي 

ك، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، شیلی، جمهوري چک، دانمار

ایرلند، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، کره، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، 

  .متحده یاالتاسوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، و 



  33اي ضد فساد هاي منطقه کنوانسیون                                                     

شود، حکومت صحیح و توسعه اقتصادي را  اي می مالحظه قابل

  .سازد المللی را مختل می نکند، و شرایط رقابت بی تضعیف می

OECDخواري را از سال  ، کاربر روي کنوانسیون مبارزه با رشوه

متحده، آغاز نمود که تنها کشوري بود که  فشار ایاالت تحت 1989

اي را علیه رشوه دادن به مقامات خارجی،  گیرانه مجازات کیفري سخت

متحده، از  التدولت ایا. )1977قانون اقدامات فسادآمیز خارجی، (داشت 

OECD المللی سازد،  خواست که این اقدام براي مبارزه با فساد را بین

المللی علیه فساد، موردحمایت  ي وجود جو بین واسطه ابتکاري که به

ذکر است که تالش قبلی سازمان ملل تنها یک دهه قبل از آن  شایان(قرار گرفت 

روز مشکالت سیاسی، ناکام ي ب واسطه اي علیه فساد، به درجهت تصویب معاهده

دهی به مقامات  شناسی رشوه سوي جرم منظور حرکت به ، به)مانده بود

هاي خارجی، اعضا موافقت نمودند که در ابتدا، یک مجموعه توصیه

، OECD، شوراي وزراي 1994آور را تصویب کنند و در سال  غیر الزام

ي دهی در قراردادهاي تجار هاي شورا درخصوص رشوهتوصیه«

  ».المللی را تصویب نمود بین

ي ایجاد یک گروه کاري  هاي مذکور، زمینهپس از تصویب توصیه 

براي ) WGB(المللی خواري در تجارت بین رشوهویژه درخصــوص

خواري در قراردادهاي تجاري  بررسی مقوالت خاص مرتبط با رشوه

امی تمOECD، شوراي وزراي 1997در سال . المللی، فراهم گردید بین

هاي  ي توصیهشده ي اصالح را تصویب کرد و نسخهWGBهاي  توصیه

خواري در قراردادهاي تجاري  شورا درخصوص مبارزه با رشوه
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تر بود که  تر و مبسوط اي عینی المللی را منتشر نمود که نسخه بین

گرفت، بلکه  دهی به مقامات دولتی خارجی را در برمی تنها رشوه نه

.شد ی در قبال پرداخت رشوه را نیز شامل میمبحث معافیت مالیات
1

WGBي اصالحی  عالوه بر آن تصمیم گرفت که در کنار نسخه

المللی که  بین نکنوانسیوهاي مذکور، باید مذاکرات در خصوص  توصیه

  .باشد، آغاز گردد 1997تاریخ شروع فرآیند امضاي آن تا انتهاي سال 

ات دولتی خارجی در خواري مقام کنوانسیون مبارزه با رشوه«

به  1999فوریه  15، تصویب و در تاریخ »المللی قراردادهاي تجاري بین

کشور بزرگ صادرکننده  10کشور از  5تا آن تاریخ، . اجرا گذاشته شد

OECDدرصد از کل صادرات گروه فوق را تشکیل  60کم  که دست

.ي مذکور نمودند دهند، اقدام به تنفیذ معاهده می
2

  

  کنوانسیونبررسی کلی 

شناسی فساد در  ، چارچوبی را بـراي جرمOECDکنوانسیون  

کنوانسیون فوق، به . آورد المللی، فراهم می قراردادهـاي تجاري بین

پردازد که به معناي  می »رشوه فعال«یا  »فساد فعال«مبحث موسوم به 

ارتکاب جرم توسط شخصی است که اقدام به وعده یا اعطاي رشوه 

قرار دارد که داللت بر  »رشوه منفعل«ي مقابل  ر نقطهنماید و د می

                                                
از پرداخت رشوه به مقامات  هاي شورا در خصوص معافیت مالیاتی ناشیمراجعه شود به توصیه- 1

.1996آوریل 11، مصوبDAFFE/IME/BR(97)20دولتی خارجی،

کشور  10کشور از 5بعدازآنکه کند که معاهده، شش روز  یمعنوان  OECDکنوانسیون 15ماده - 2

 60بزرگ، اقدام به تنفیذ معاهده کننده، اجرایی خواهد شد؛ پنج کشور مذکور همچنین باید صادرکننده

بزرگ  صادرکنندهده کشور . کشور مذکور را به خود اختصاص داده باشند 10رصد از کل صادراتد

  لوکزامبورگ - متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، کانادا، هلند، و بلژیک  یاالتابریتانیا، : از اند عبارت
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حال، کنوانسیون  بااین. کننده رشوه دارد ارتکاب جرم توسط دریافت

برد، تا از سوءبرداشت مبنی بر  را به کار نمی »رشوه فعال«اصطالح 

ابتکار عمل صرف رشوه دهنده و مدنظر قرار گرفتن رشوه گیرنده 

درواقع، در شماري از . پرهیز شودعنوان یک قربانی منفعل،  به

  نفشار قرارداد کننده اقدام به تشویق یا تحت ها، دریافت موفقیت

  .تري خواهد داشت نماید و ازنظر منطق، نقش فعاالنه دهنده میرشوه

کنوانسیون فوق، هرکدام از کشورهاي عضو را به اتخاذ معیارهاي  

المللی هرگونه  بین ایهارضروري جهت در نظر گرفتن پیشنهاد، وعده یا 

منظور  پول ناموجه و یا امتیاز دیگري به یک مقام دولتی خارجی، به

منظور حصول  انجام یا عدم انجام عملی در ارتباط با وظایفش، به

عنوان یک  المللی، به ي تجارت بینامتیازهاي ناصحیح تجاري درزمینه

.سازد جرم کیفري در قوانین، ملزم می
1

  

دهی به  نین مجازات اشخاص متهم به رشوهکنوانسیون همچ 

مقامات کشورهاي خارجی ازجمله مقامات حاضر در کشورهایی که 

منظور حصول یا حفظ یک تجارت  عضو کنوانسیون نیستند، به

اعمال مبتنی بر مشارکت در جرم ازجمله . دارد المللی را الزام می بین

ی به یک ده تحریک، کمک و همدستی و یا مجاز شمردن عمل رشوه

.مقام خارجی نیز جرمی کیفري به شمار خواهند آمد
2

  

                                                
  OECDمعاهده 1، پاراگراف1ماده - 1

فوق، به هدایا و  معاهدهاز این منظر متفاوت است که  »اآمریک FCPقانون«، با OECDکنوانسیون - 2

پردازد و مشخص نیست که آیا این  ینمي نامشروع به احزاب سیاسی و کاندیداهاي خارجی ها پرداخت

  .است یا خیر اعمال قابلمقامات دولتی خارجی نیز  خانوادهي اعضاي خوار رشوهبراي  کنوانسیون
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قبول و کیفري مشابه با  ها، شامل تنبیهات متناسب، قابل مجازات 

دهی به مقامات دولتی داخلی، ازجمله  اعمال براي رشوه تنبیهات قابل

حبس، از طریق مساعدت حقوقی متقابل و استرداد مجرمین خواهند 

.بود
1

خواري یک مقام دولتی  اید حاصل از رشوهها و یا عو رشوه 

خارجی و یا اموالی هم قیمت عواید مذکور، در معرض توقیف و 

.اجرا، قرار خواهند گرفت هاي پولی قابل مصادره و یا اعمال مجازات
2

بندهاي مرتبط با میزان و نوع مجازات، صالحیت قضایی و قوانین 

، صرفاً به کنوانسیونبدین ترتیب این. باشند محدودکننده، کامل نمی

دنبال تضمین توازنی عملیاتی مابین اقدامات اتخاذ شونده توسط 

خواري مقامات دولتی خارجی، بدون  کشورها جهت مجازات رشوه

الزام یکپارچگی و یا تغییر در اصول مبنایی سیستم حقوقی یک کشور 

وازن ت«شده است که این استاندارد  چنین عنوان. ])1[1ي  ماده(باشد  می

سازي مبناي حقوقی براي کشورهایی نظیر سطح ، در هم»عملیاتی

اي را علیه فساد به شکل  گیرانه متحده که از قبل مقررات سخت ایاالت

.ماند اجرایی نموده است، ناکام می »قانون فساد خارجی«
3

عالوه بر  

خواري یک حزب  خواري در این کنوانسیون، رشوه این، تعریف رشوه

  .دهد سیاسی خارجی یا کاندیداهاي یک منصب خارجی را پوشش نمی

                                                
  OECDمعاهده ، 1، پاراگراف3ماده - 1

  OECDمعاهده ، 3، پاراگراف3ماده - 2

، 1998، مارسASILهاي یدگاهد» يخوار رشوهدر خصوص  OECDمعاهده «، »جفري واتسون«- 3

   >www.asil.org/insights/insigh14.hrm<:آدرس اینترنتی
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پردازند و یا از  هایی که رشوه می این کنوانسیون، مسئولیت شرکت 

.شناسد برند را به رسمیت می پرداخت رشوه سود می
1

حال،  بااین

. کند ق، مسئولیت کیفري در این زمینه را وضع نمیکنوانسیون فو

هاي غیر کیفري کارآمد، متناسب و  ها صرفاً در معرض مجازات شرکت

گیرند همچنین خاطرنشان  هاي پولـی قرار می قبول ازجمله مجازات قابل

اي براي هر  گونه مجازات یکپارچه گردید که این کنوانسیون، هیچ

. کند خواري، وضع نمی شوهشخص حقیقی یا حقوقی درازاي ر

شده به  هاي پرداخت کند که رشوه کنوانسیون همچنین تضمین می

هاي پرداختی به مقامات ملی،  مقامات دولتی خارجی، مشابه با رشوه

.گیرند تحت پوشش مقررات پولشویی قرار می
2

منظور  عالوه بر این، به 

ظور پرداخت من ها به هاي شرکت پرهیز از انحراف مبالغ عظیم از حساب

ي الزامات حسابداري را  رشوه، کنوانسیون فوق اعمال پیشگیرانه

این کنوانسیون همچنین خواستار مساعدت حقوقی . کند تقویت می

فوري و مؤثر براي تحقیقات کیفري و غیر کیفري شده
3

و خاطرنشان 

منظور طفره رفتن از  به »رازداري بانکی«توان از اصل سازد که نمی می

حال کنوانسیون هیچ بندي  بااین. اعدتی، استفاده کردچنین مس

  .درخصوص تقاضا و خبررسانی مبتنی بر وجود فساد، ندارد

رو  خود قابلیت اجرایی ندارد و ازاین خودي کنوانسیون فوق به

مستلزم تدوین مجدد، پیش از آن است که بتواند در مقررات کیفري 

                                                
  OECDمعاهده 2ماده - 1

  OECDاهده مع7ماده - 2
  OECDمعاهده 9ماده  - 3
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براي پذیرش توسط این کنوانسیون . کشورهاي عضو، گنجانده شود

درخصوص OECDهر کشوري که عضو کامل گروه کاري 

شود، و مایل و قادر  المللی می خواري در قراردادهاي تجاري بین رشوه

.باشد به اتخاذ الزامات آن است، گشوده می
1

اند،  کشورهایی که مایل

ي حضور در گروه کاري  عضو این کنوانسیون شوند، ابتدا باید اجازه

اعضاي این گروه کاري همچنین . را به دست آورندOECDمذکور 

هاي مرتبط ي اصالحی توصیه متعهد به الزامات فهرست شده در نسخه

المللی، و در  خواري در قراردادهاي تجاري بین با مبارزه علیه رشوه

شده  هاي پرداخت هاي مرتبط با معافیت مالیاتی در قبال رشوهتوصیه

ها عالوه بر آن باید در  آن. باشند به مقامات دولتی خارجی، می

خواري،  سازوکار نظارتی تحت نظر گروه کاري مختص رشوه

  .مشارکت کنند

درخصوص OECDیکی از وظایف اصلی گروه کاري  

هاي مستمر اجراي کنوانسیون در  خواري، سازماندهی بررسی رشوه

هاي خودارزیابی و  فرآیند بررسی مذکور، بر نظام. باشد کشورها می

هاي مذکور از اصولی خاص پیروي  نظام. ارزیابی متقابل، تکیه دارد

شوند تا  اعمال میOECDکنند که در سرتاسر کشورهاي عضو  می

هاي فوق،  بررسی. انجام تعهدات توسط کشورها را تضمین نمایند

آغاز 1999ي اول که در سال  در مرحله. متشکل از دو مرحله هستند

                                                
  OECDمعاهده 13ماده - 1
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م از کشورهاي امضاکننده، جهت تضمین شده مقررات اجرایی هرکدا

شده توسط کنوانسیون، مورد ارزیابی  پیروي از استاندارهاي وضع

آغاز شد، گروه  2001ي دوم که از سال  در مرحله. گیرد قرار می

گرفته جهت اجرایی شدن مقررات و  مرور ساختار شکل مذکور به

. پردازد ها، می و برآورد اعمال عملی آن کنوانسیوني  قوانین اجراکننده

، تمامی امضاکنندگان فعلی، دور 2007شود که تا سال  بینی می پیش

  .ي دوم را پشت سر گذاشته باشند اول بررسی حین مرحله

OECD، دیگر ابتکارات WGBهاي نظارتی  از این گذشته، مسئولیت 

گیرد و بنابراین  خواري را نیز در برمی درخصوص مبارزه با رشوه

ي مالیاتی درخصوص  ویژه کمیته هاي دیگر، به ي با کمیتهنیاز به همکار

مبنی بر رد معافیت مالیاتی در قبال پرداخت رشوه به  1996ي  توصیه

  .مقامات دولتی خارجی، دارد

OECDکمیته مدیریت عمومی : اند از هاي دیگر عبارت کمیته 

)PUMA ( که به رفتار اخالقی در خدمات عمومی پرداخته و مسئله فساد

OECDدهد؛ کمیته توسعه یاري  را از وجه تقاضاي آن، مدنظر قرار می

هاي ضدفساد در  هایی را درخصوص روش، توصیه1996که در سال 

هاي مالی، تصویب نمود که اینک بخشی اساسی از  تأمین کمک

در OECDباشد؛ گروه کاري  خواري فوق می کنوانسیون ضد رشوه

که در سال ) ECG(عتبارخصوص اعتبارات صادراتی و تضمین ا

خواري و اعتبارات صادراتی  رشوه مورداي عملیاتی در  ، بیانیه2000

دولتی، تصویب نمود که اعضا را به اتخاذ معیارهایی جهت منع 
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خواري در اعتبارات صادراتی دولتی، و در مواقع وجود مدارك  رشوه

ید خواري در یک قرارداد خاص، امتناع از تأی کافی مبنی بر رشوه

عالوه بر . سازد هاي دیگر، ملزم می اعتبار، پوشش اعتباري و یا حمایت

اي شوراي اروپا در  همکاري مستمري با گروه چند رشته WGBاین، 

.دارد )GMC(مبارزه با فساد 
1

  

کنوانسیون قوانین کیفري مبارزه با فساد: شوراي اروپا-4- 2

  مقدمه

ي وزراي شوراي اروپا کمیته 
2

اقدام به تصویب  1997نوامبر  6در  

در خصوص بیست اصل راهبردي براي مبارزه با فساد  24ي  قطعنامه

که  »اي عملیاتی مبارزه با فساد برنامه«ي فوق، از  قطعنامه. نمود

) GMC(اي مبارزه با فساد  نویس آن توسط گروه چند رشته پیش

.گرفت شده بود، سرچشمه می تهیه
3

ی اي عملیاتی فوق، به بررس برنامه

اي کاري را فراهم نموده  ماهیت و دالیل بروز فساد پرداخته و برنامه

ازجمله (هاي مختلف  هایی در زمینهتوصیه ارایهبود که شامل بررسی و 

هاي  هاي مالیاتی، حقوق مدنی، نهادها و گروه قوانین کیفري، قوانین اجرایی، جنبه

                                                
  .قوانین کیفري و قوانین مدنی مبارزه با فساد شده است معاهدهمنجر به تصویب  GMCعملکرد- 1

یش، آذربایجان، بلژیک، اترآلبانی، اندورا، ارمنستان، :به شرح زیر است COEلیست اعضاي- 2

چک، دانمارك، استونی، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوري 

مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، التویا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مولداوي، هلند، نروژ، 

 لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، سان مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، یوگسالوي

  .اکراین، و بریتانیاسابق، ترکیه،

3 -GMC ترین شکل  یجراحال  یندرعبدترین و  عنوان بهتاکنونفساد، از زمان باستان «: کند که یمعنوان

مورد تسامح مقامات دولتی و نمایندگان مجلس قرار گیرد، مخل اجراي امور  که یزمانرفتاري است که 

  .»است برگرفتهبخش خصوصی را نیز در  حوزهه فوق، در چند قرن اخیر، مسئل. دولتی خواهد بود
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ري، تحقیق، مجازات هاي خاص مرتبط با فساد، پیشگی داراي وظایف و مسئولیت

را ملزم به ایجاد ابزاري  GMCي وزرا،  کمیته. شد می )فساد و غیره

ي عملیاتی مذکور و اجراي آن  المللی جهت ترتیب اثر دادن به برنامه بین

.نمود 2000قبل از دسامبر 
1

ي وزرا، اقدام به  ، کمیته1998در ماه مه 

که بر اجراي  نمود )GRECO(»گروه کشورهاي مخالف فساد«تشکیل 

  .شده، نظارت خواهد نمود اصل راهبردي تنظیم 20و اعمال  کنوانسیون

ي وزراي شوراي اروپا، متن کنوانسیون  ، کمیته1998در نوامبر  

، کنوانسیون قوانین مدنی مرتبط با 1999قوانین کیفري، و در نوامبر 

اقدامات دیگر اتخاذشده توسط شوراي اروپا . فساد را تصویب نمود

  :اند از مبارزه با فساد عبارت رايب

 کنوانسیون شوراي اروپا درخصوص پولشویی، تحقیق، توقیف و

.1990، نوامبر جرایمي عواید حاصل از  مصادره

المللی، مجموعه  مبارزه با رشوه در قراردادهاي تجاري بین

.1997هاي شورا  توصیه

 ،1997اصول راهبردي براي مبارزه با فساد.

  بررسی کلی: انین کیفريکنوانسیون قو

وزراي دادگستري اروپا در نوزدهمین کنفرانس شوراي اروپا که 

که فساد، تهدیدي برگزار شد، ضمن بیان این »والتا«در  1994در سال 

                                                
مدیریت کارآمد عدالت کیفري براي پیشگیري از «، در»المللی ضد فساد ینبابتکارات «، »دونالد پیراگوف«- 1

المللی،  ینبآموزشی  دورهصد و سیزدهمین  ، برنامه کاري یک»هاي فساد آمیز توسط مقامات دولتی یتفعال

  .UNAFEI،2000،5شماره عات مرجع، بخش دوم، مجموعه اطال
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باشد، به  جدي براي دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر می

را  اي مرتبط با فساد ي وزرا توصیه نمود که یک گروه چند رشته کمیته

ي  و کمیته) CDPC(ل مجرمانهیي مرتبط با مسا تحت مسئولیت کمیته

، تشکیل دهد که وظیفه آن، بررســـــی )CDCJ(همکاري حقوقی 

ي عملیاتــــــی در اقدامات مناسب براي گنجانــــــدن در یک برنامه

هاي قانونی یا  نویس مدل المللی، و بررسی احتمال پیشسطـح بین

. در این خصوص، باشد )المللی هاي بین ازجمله کنوانسیون(قوانین اجرایی

اي  ، یک گروه چند رشته1994ي وزرا در سپتامبر  براین اساس، کمیته

ي بررسی اقدامات  را تشکیل داد و وظیفه )GMC(مرتبط با فساد 

المللی علیه  اي عملیاتی بین مناسب براي گنجانده شدن در یک برنامه

  .ر، محول ساختفساد را به گروه مذکو

GMC  نویس یک  آغاز نمود و پیش 1995کار خود را از ماه مه

ي  به کمیته 1996ي عملیاتی علیه فساد را تهیه کرد که در ژانویه  برنامه

تصویب گردید و اجراي آن  1996ه شد و سرانجام در نوامبر یوزرا ارا

 ي حیطه. گذارده شد GMCي  ، بر عهده2000دسامبر  31تا قبل از 

  :باشد به شرح زیر میGMCاختیارات 

 تحت مسئولیت کمیته اروپایی مسائل مرتبط با جرم)CDPC ( و

  کمیته همکاري حقوقی اروپا 

المللی در مبارزه با  تدوین بالدرنگ یک یا چند کنوانسیون بین

فساد، و یک سازوکار پیگیري جهت اجراشدن الزامات موجود در 

زار حقوقی دیگر در این زمینه؛معاهدات مذکور و یا هرگونه اب
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نویس یک قانون اجرایی اروپایی براي  تدوین بالدرنگ پیش

مقامات دولتی؛

هاي سازماندهی مرتبط، آغاز  پس از مشورت با کمیته

هاي آموزشی  هاي تحقیقاتی، برنامه سازماندهی و یا تقویت پروژه

بارزه المللی تجربیات عملی مرتبط با فساد و م و تبادل ملی و بین

با آن؛

ي عملیاتی مبارزه با فساد، با در  هاي دیگر برنامه اجراي قسمت

هاي مذکور در آن؛ نظر گرفتن اولویت

 المللی دیگر از  هاي بین ها و سازمان هیأتمدنظر قرارداد عملکرد

منظر تضمین یک رویکرد منسجم و هماهنگ؛

 مشاوره باCDCJ  و یاCDPCنویس متن  درخصوص هر پیش

.ها ی مرتبط با فساد و مدنظر قرار دادن نقطه نظرات آنحقوق

صد و  ي وزراي شوراي اروپا در یک ، کمیته1997نوامبر  6در 

اصل راهبردي براي مبارزه با فساد را  20یکمین نشست خود، 

سازي اقدامات  وزراي حاضر با اعتقاد راسخ به هماهنگ. تصویب نمود

د، درخصوص موارد زیر به کشورهایشان در فرآیند مبارزه با فسا

  :توافق رسیدند

؛)2اصل (المللی  تضمین پیگرد کیفري هماهنگ فساد ملی و بین

که اشخاص موظف به پیشگیري، تحقیق، پیگرد کیفري تضمین این

و قضاوت اتهامات مبتنی بر فساد، از استقالل و خودمختاري 

ذ نفو باشند، تحت اعمالسب جهت انجام وظایف خود برخوردارمنا
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آوري مدارك،حفاظت  ناصحیح قرار نگیرند و ابزار الزم براي جمع

کنند، و  از اشخاصی که در مبارزه با فساد به مسئوالن کمک می

  ،)3اصل (حفظ محرمانگی تحقیقات، را در اختیار داشته باشند 

 فراهم آوردن معیارهاي مناسب براي توقیف و انسداد عواید

،)4اصل (آمیز فساد جرایمحاصل از 

عنوان سپري در مقابل  جلوگیري از استفاده از اشخاص حقوقی به

،)5اصل (اتهامات فساد آمیز 

 هاي موظف به مبارزه با فساد  هیأتتقویت تخصص اشخاص یا

ها در جهت انجام وظایفشان  ابزار و آموزش مناسب به آن ارایهو 

، و)7اصل (

ر تمامی المللی در باالترین سطح ممکن د ي همکاري بین توسعه

.)20اصل (هاي مبارزه با فساد  زمینه

را موظف به تکمیل بالدرنگ "GMC"عالوه بر این، کمیته وزرا،  

ي عملیاتی مبارزه با  المللی، متعاقب برنامه تدوین یک ابزار حقوقی بین

نویس طرح ایجاد یک سازوکار مناسب و کارآمد براي  فساد، و پیش

ق و اجراشدن ابزارهاي حقوقی نظارت بر رعایت اصول راهبردي فو

  .المللی تصویب شونده، نمود بین

، 1998صد و دومین اجالس خود در سال  ي وزرا در یک کمیته 

- گروه کشورهاي مخالف فساد «را مبتنی بر تشکیل ) 98(7ي  قطعنامه

GRECO« در . ي محدود و مبسوط، تصویب نمود به شکل یک توافقنامه

کشورهاي عضو و کشورهاي غیر عضو این قطعنامه، کمیته وزرا 
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اي مبنی بر تمایلشان  شوراي اروپا را به مشارکت در تدوین توافقنامه

و مطلع ساختن دبیر کل از این امر، دعوت "GRECO"به پیوستن به 

 1998مه  5و قوانین آن، در تاریخ  GRECOي مرتبط با توافقنامه. نمود

نظارت بر رعایت ی است که موظف به هیأت، GRECO. تصویب شد

اصول راهبردي در مبارزه با فساد، و اجراي ابزارهاي حقوقی 

ي عملیاتی مبارزه با فساد، از طریق یک فرآیند  المللی متعاقب برنامه بین

در GRECOعضویت کامل . باشد ارزیابی متقابل و بررسی کلی می

اختیار کشورهایی خواهد بود که کامالً در فرآیند ارزیابی متقابل 

  .شرکت نموده و با ارزیابی عملکردشان، موافقت نمایند

، کار خود را در فوریه )GMC)GMCOگروه کاري قانون کیفري  

در . نویس یک کنوانسیون قوانین کیفري، آغاز نمود بر روي پیش 1996

نشست را بر پا  GMCP10، 1977تا نوامبر  1996فاصله زمانی فوریه 

. نویس کنوانسیون را به پایان رساند نمود و دو بار قرائت کامل پیش

، گروه کاري مذکور متن فوق را جهت مالحظه، به 1997در نوامبر 

GMCمنتقل ساخت .GMCنویس مذکور را در  فرآیند بررسی پیش

آغاز نمود و در فوریه  1997یازدهمین اجالس عمومی خود در نوامبر 

نویس  شي پی شده ي قرائت درخصوص اولین نسخهCDPC، با 1998

  .، به مشورت پرداختکنوانسیون

نویس نهایی موافقت نمود و آن را  با پیشGMC، 1998در سپتامبر  

 کنوانسیون، کمیته وزرا، 1998نوامبر  4در . کرد ارایهي وزرا،  به کمیته

ي فوق،  معاهده. را تصویب نمود و روند امضاي آن را آغاز نمود
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شد و  بود که تصویب می ي ضد فساد چندجانبه کنوانسیونسومین 

  .جزئیات آن بین کشورهاي عضو شوراي اروپا، به بحث گذاشته شد

در  1998ژانویه  27فرآیند امضاي کنوانسیون، از تاریخ 

امضاي کنوانسیون براي تمامی اعضاي . استراسبورگ، آغاز گردید

بالروس، کانادا، هالی سی، ژاپن، (شوراي اروپا و پنج کشور غیر عضو 

ي  همچنین امکان دعوت از اتحادیه. باشد ، آزاد می)و آمریکامکزیک 

کنوانسیون، در اول ژوییه . اروپایی و کشورهاي دیگر، وجود دارد

کشور عضو و  42به اجرا درآمد و امضاکنندگان آن عبارت از  2002

کشور اقدام  30، 2004اوت  13تا تاریخ . باشند کشور غیر عضو می 3

اما براي اجرایی شدن، این کنوانسیون . اند ودهبه تنفیذ کنوانسیون نم

فرانسه، آلمان یونان، ایتالیا، روسیه، : کشور ازجمله 15نیازمند تنفیذ 

کنوانسیون فوق مستلزم تصویب . باشد اسپانیا، سوئد و سوئیس می

  .باشد قوانین داخلی جدید جهت برآورد الزامات آن می

د استانداردهاي مشترك هدف اصلی کنوانسیون قوانین کیفري، ایجا 

باشد، اگرچه تعریفی یکپارچه  در ارتباط با اتهامات فسادآمیز خاص می

عالوه بر آن، این کنوانسیون به . دهد از فساد را به دست نمی

پردازد که کامالً با اتهامات  موضوعات حقوقی مبنایی و اجرایی می

المللی اند و به دنبال تقویت همکاري بین فسادآمیز مذکور مرتبط

روي این کنوانسیون بر مبناي تعریف مقدماتی زیر،  هبکار. باشند می

شوراي اروپا، عبارت است از  GMCفساد از منظر «: آغاز گردید

رشوه و هر رفتار دیگري در ارتباط با اشخاص داراي مسئولیت در 
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عنوان یک مقام دولتی،  بخش دولتی یا خصوصی که از وظایفشان به

کارگزار مستقل و یا مناصب مرتبط دیگر، تخطی کارمند خصوصی، 

کنند و تخطی فوق در جهت کسب مزایاي ناموجهی از هر نوع براي 

  .»خودشان یا براي دیگران باشد

. بندي شده است ماده، تقسیم 42کنوانسیون فوق، به چهارفصل و  

ي تأثیر حقوقی وسیع  کنوانسیون، داراي متنی بلندپروازانه با حوزه

مالحظه بر مبارزه با این پدیده در اروپا خواهد  أثیري قابلاست که ت

این کنوانسیون، فساد در هر دو بخش دولتی و خصوصی . داشت

اي  اقدامات فسادآمیز، گستره. گیرد را در برمی) خصوصی –خصوصی (

  :گیرند، ازجمله وسیع از اتهامات را در برمی

رشوه فعال و منفعل توسط مقامات خارجی و داخلی؛
1

 رشوه فعال و منفعل توسط نمایندگان داخلی و خارجی و اعضاي

المللی و فراملی که یکی از کشورهاي  هاي بین هاي سازمان هیأت

.عضو کنوانسیون، از اعضاي آن باشد
2
  ؛

المللی رشوه فعال و منفعل توسط خادمان مدنی بین
3
؛

رشوه فعال و منفعل در بخش خصوصی
4
؛

المللی و مقامات  لی، خارجی و بینرشوه فعال و منفعل قضات داخ

المللی هاي بین دادگاه
5
؛

                                                
  کنوانسیون قوانین کیفري 5و 3و 2مواد- 1

  قوانین کیفري معاهده10و 6و 4مواد- 2

  قوانین کیفري معاهده9ماده - 3

  قوانین کیفري معاهده8و 7مواد- 4
قوانین کیفري معاهده11ماده -5
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تجارت تحت نفوذ
1
؛

پولشویی
2
؛

حسابداري جرایم
3
؛

پیگرد : اند از اجراي این کنوانسیون عبارت برايهاي الزم  اقدام

اي و اجراي بندهاي مرتبط با  کیفري اتهامات مطروحه، همکاري منطقه

مین این امر هستند که در ارتباط ها، اعضا ملزم به تض بازیابی دارایی

که کیفري رشوه فعال، تجارت تحت نفوذ و پولشویی، جائی جرایمبا 

جرم به نفع یک شخص حقوقی توسط هر شخص حقیقی داراي 

منصبی مدیریتی در شخص حقوقی مذکور، صورت پذیرد، مسئولیت 

همچنین در مواقعی که فقدان نظارت و یا . جمعی وجود داشته باشد

ل توسط شخصی حقیقی که منصبی مدیریتی در یک شخص کنتر

حقوقی دارد، منجر به ارتکاب یک جرم کیفري به نفع شخص حقوقی 

کشورهاي عضو . شود، شخص حقوقی مذکور مسئول خواهد بود

ه اقدامات مجرمانه، با اقدامات و د کن این امـر هستنلـزم به تضمیم

اعضا . قبول مواجه خواهند شدهاي کارآمد، متناسب و قابل مجازات

همچنین باید اقدام به توقیف یا انسداد ابزار و عواید حاصل از اقدامات 

. هاي متناسب باارزش عواید مذکور، نمایند مجرمانه، و یا دارایی

ي تحقیقاتی را  هاي ویژه کشورهاي عضو باید امکان استفاده از تکنیک

                                                
  قوانین کیفري معاهده12ماده - 1

  وانین کیفريق معاهده13ماده - 2

  قوانین کیفري معاهده14ماده - 3
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قیف و انسداد ابزار و آوري مدارك و شناسایی، تعقیب، تو جهت جمع

.عواید مذکور میسر سازند
1

  

. گیرد موردتوجه قرار می 24، در ماده )GRECO(سازوکار نظارتی  

ي مبارزه  هدف از سازوکار فوق، نظارت بر اقدامات کشورها درزمینه

با فساد، از طریق فرآیند ارزیابی متقابل و فشار بر کشورهاي عضو 

ي وزرا، اطمینان  کمیته. باشد می کنوانسیونجهت پیروي از بندهاي 

گروه کشورهاي مخالف «دهد که بررسی منظم مالحظات توسط  می

، کاهش سریع مالحظات صورت گیرنده در حین »GRECO-فساد 

هاي  یکی از محدودیت. تنفیذ کنوانسیون را کاهش خواهد داد

کنوانسیون این است که امکان تعدادي معین از مالحظات ممکن را 

شد که براي آنکه اعضا بتوانند  چنین احساس می. آورده استفراهم 

داشته باشند،  کنوانسیونسازگاري تدریجی با الزامات موجود در این 

هاي  محدودیت. در نظر گرفتن امکان مالحظات مذکور، ضروري است

تعداد اندك معیارهاي پیشگیرانه و : اند از عبارت کنوانسیوندیگر این 

  .ها خصوص قوانین مرتبط با محدودیت عدم وجود تمهیدي در

  پروتکل الحاقی به کنوانسیون قوانین کیفري مرتبط با فساد

شوراي اروپا، پروتکلی الحاقی را به کنوانسیون  2003مه  15در  

قوانین کیفري مرتبط با فساد
2

منظور تکمیل کنوانسیون مذکور ، به
3
 

1996ارزه با فساد ي عملیاتی مب تر برنامه افزوده و امکان اجراي وسیع

                                                
  قوانین کیفري معاهده23ماده - 1
2 -CETS 191شماره  

3 -ETS  173شماره  
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)PCA( گــروه کاري درخصوص قوانین کیفري . م آوردرا فراه

)GMCP(نویس یک پروتکل الحاقی به  ي مباحث مرتبط با پیش ، درنتیجه

کنوانسیون قوانین کیفري، بر سر واردکردن مبحث حکمیت به این 

GMCPبه دالیلی که بعداً ذکر خواهند شد، . سیدرکنوانسیون، به توافق 

نویس پروتکل مذکور جهت  ي پیش عدها تصمیم به توسعه دامنهب

منصفه  هیأتگیرنده توسط و یا علیه اعضاي پوشش فساد صورت

  .گرفت

خواري منفعل  خواري فعال قضات داخلی؛ رشوه رشوه -2ي  ماده

قضات داخلی
1

 - 5ي  ؛ ماده)4ماده(خواري قضات خارجی  ؛ رشوه

خواري  رشوه - 6ي  ی؛ مادهمنصفه داخل هیأتخواري اعضاي  رشوه

قوانین کیفري مرتبط  کنوانسیونهمچون . منصفه خارجی هیأتاعضاي 

»گروه کشورهاي مخالف فساد«با فساد، اجراي این پروتکل نیز توسط 

)GRECO ( نظارت خواهد شد)7ي  ماده(.  

کنوانسیون قوانین مدنی مبارزه با فساد: شوراي اروپا

صد  ي وزراي شوراي اروپا در یک هالزم به یادآوري است که کمیت

را در مورد  24) 97(ي  ، قطعنامه1997نوامبر  6و یکمین اجالسش در 

 17اصل . اصل راهبردي براي مبارزه با فساد، تصویب نمود 20

تضمین کنند که «سازد که کشورها باید  طور خاص خاطرنشان می به

ویژه  دهند و بهقوانین مدنی، نیاز به مبارزه با فساد را مدنظر قرار 

                                                
  قوانین کیفري معاهده3ماده - 1
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هاي جبران خسارت مناسبی را براي افرادي که حقوق و  روش

  .»دهند ارایهدیده است،  ي فساد، آسیب واسطهبهمنافعشان 

وزراي دادگستري اروپا در بیست و دومین کنفرانس خود در ژوئن 

درخصوص مبارزه علیه  3ي  ي شماره در چیسینائو، قطعنامه 1999

نویس  خواست که پیش ي وزرا می که از کمیتهفساد را تصویب نمودند 

اي تصویب  گونه هاي مدنی فساد را به کنوانسیونی درخصوص جنبه

. ، آغاز گردد1999کند که فرآیند امضا گیري آن تا قبل از انتهاي 

ي قوانین کیفري درخصوص فساد و  متعاقباً در پی تصویب معاهده

گروه «کیل و تنفیذ اختیار ، که دال بر تش5) 99(و  7) 98(هاي  قطعنامه

بودند، شوراي اروپا، یک ابزار  )GRECO(» کشورهاي مخالف فساد

هایی مبتنی  لحمنظور مبارزه با فساد از طریق راه المللی به حقوقی بین

  .بر قوانین مدنی را نهایی ساخت

کند،  ي عملیاتی مبارزه با فساد خاطرنشان می گونه که برنامه همان 

قوانین حقوقی مستقیماً با قوانین کیفري «ه علیه فساد، در هنگام مبارز

اگر جرمی نظیر فساد، براساس قوانین . و قوانین اجرایی، مرتبط است

 ارایهتوان  کیفري ممنوع باشد، دادخواستی براي جبران خسارت را می

قربانیان ممکن است . نمود که بر مبناي ارتکاب یک اقدام مجرمانه است

کارگیري  تر از به ود تحت قوانین مدنی را سادهحفاظت از منافع خ

به همین شکل، اگر یک مقام اجرایی وظایف و . قوانین کیفري بیابند

توان دادخواستی  درستی صورت ندهد، می هاي خود را به مسئولیت

  .»نمود ارایهبراي دریافت خسارت 
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نویس  درخصوص قوانین مدنی، پیشGMCگروه کاري  

به اتمام  1998نی درخصوص فساد را در سال کنوانسیون قوانین مد

به بررسی GMC. گردیدGMCرساند که سپس تقدیم جلسه عمومی 

، آن را به 1999ژوئن  24این متن پرداخت و بعد از تأیید آن در تاریخ 

، این 1999ي مذکور نیز در سال  ي وزرا منتقل نمود که کمیته کمیته

.کنوانسیون را تصویب نمود
1

  

بینی پیش سیون قوانین مدنی، الزام هرکدام از اعضا بههدف کنوان 

شان، براي اشخاصی است که  هاي مؤثر در قوانین داخلی حل راه

ها را قادر به دفاع از حقوق و  اند تا آن دیده ي فساد، خسارت درنتیجه

این کنوانسیون که . منافعشان، ازجمله از طریق دریافت غرامت، نمایند

معیارهاي اتخاذ شونده در یک سطح ملی، (شود  به سه فصل تقسیم می

، کنوانسیونی است که )المللی و نظارت، و بندهاي پایانی همکاري بین

خود قابلیت اجرایی ندارد، بدین معنا که کشورهاي عضو  خودي به

اصول و قواعد موجود در این کنوانسیون را با مدنظر قــــرار دادن 

  .شان وارد خواهند نمود اخلیشرایط خاص خود، به درون قوانین د

بنابراین، آن دسته از کشورهاي عضوي که قوانینشان از قبل با  

تري را در  بندهاي این کنوانسیون مطابقت دارد و یا شرایط مناسب

باشند، نیازي به اتخاذ اقدامات بیشتري  شان دارا می قانون داخلی

ي  عاهدهتضمین پیروي کشورهاي عضو با مفاد موجود در م. ندارند

                                                
1 -ETS 174شماره  
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از  »GRECO–گروه کشورهاي مخالف فساد «ي  قوانین مدنی، بر عهده

، خواهد کنوانسیون14ي  اش مطابق با ماده هاي نظارتی طریق فعالیت

  .بود

این کنوانسیون که اولین تالش جهت تعریف اصول و قواعد مشترك  

ي قوانین مدنی و فساد است، به مقوالت  المللی درزمینه در سطح بین

عریف فساد، غرامت در قبال خسارت، مسئولیت، قصور تأثیرگذار، ت

محدودیت، اعتبار قراردادها، حفاظت از کارمندان، هاي دوره

آوري مدرك، اقدامات مقدماتی،  ها، جمع ها و حسابرسی حسابداري

  .پردازد المللی و نظارت می همکاري بین

ساد کنوانسیون اتحادیه اروپا درخصوص مبارزه با ف-4- 3

  1998کشورهاي عضو، دربرگیرنده مقامات جوامع اروپایی یا مقامات

منظور تضمین این  نویس یک کنوانسیون، به ، پیش1998در سال  

تنها کالهبرداري علیه منافع مالی جوامع، بلکه  امر پیشنهاد شد که نه

تمامی اقدامات فسادآمیز صورت گیرنده با مشارکت مقامات جوامع 

مقامات کشورهاي عضو نیز، تحت پیگرد کیفري قرار اروپایی و یا 

  .گیرند

-، شورا، قانون ترسیم1997مه  26پس از ابتکار عمل فوق، در  

ي مقامات جوامع اروپایی  ي مبارزه با فساد دربرگیرنده ي معاهده کننده

.و یا مقامات کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را تصویب نمود
1
 

                                                
1 -OJC195,25.6.1997،1صفحه  
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ت صورت گیرنده توسط مقامات جامعه ي فوق تنها به اقداما معاهده

اقدامات موردنظر این . پردازد اروپا و کشورهاي عضو آن می

باشد  خواري و اتهامات مشابهی می کنوانسیون، ضرورتاً شامل رشوه

این . که کشورهاي عضو باید مورد پیگرد کیفري قرار دهند

ت شویی و یا دیگر اقداما کنوانسیون، به مقوالت کالهبرداري؛ پول

  .پردازد مرتبط با فساد، نمی

هاي  بندي ، دسته»مقام«بنابراین براساس این کنوانسیون، تعریف  

منظور  را به )ازجمله مقامات ملی کشورهاي عضو دیگر(مختلف اشخاص 

ترین پوشش ممکن بندهاي اساسی این  تضمین بیشترین و هماهنگ

.گیرد کنوانسیون در مبارزه علیه فساد، در برمی
1

، »ات جوامعمقام«

تنها به معناي مقامات دائمی تحت پوشش قوانین کارمندي مقامات  نه

هاي مختلف کارکنان دیگر  بندي جوامع اروپایی است، بلکه دسته

حال  بااین. گیرد قراردادي مشمول شرایط استخدامی را نیز در برمی

اعضاي نهادهاي اجتماعی، کمیسیون، پارلمان اروپایی، دادگاه قضایی 

ع اروپایی و دادگاه حسابرسان اروپایی، تحت پوشش این تعریف جوام

.شود ها پرداخته می ، به آنکنوانسیوناین  4ي  نیستند، اما در ماده
2

  

                                                
جوامع اروپایی و  یرنده مقاماتدربرگیه اروپایی در خصوص مبارزه با فساد اتحادکنوانسیون، 1ماده - 1

  )EUمعاهده ینجا به بعد ازا(1998یا مقامات کشورهاي عضو،

الزام  واسطه بهمعیارهاي ضد فساد مطروحه در معاهده،  دامنهجهت گسترده سازي و تحکیم  4ماده - 2

ي قوانین کیفري هر کشور عضو در تطابق با اتهامات خاص اشخاص داراي مناصب مشخص ساز هماهنگ

همچون پروتکل اول، یک اصل ادغام مطرح است که طبق آن . شده است یطراحجامعه اروپایی، در نهادهاي 

یز مشابهی براي اعضاي نهادهاي جامعه اروپایی فسادآمکشورهاي عضو ملزم به اعمال تعاریف اتهامات 

  .باشند یمو افراد داراي مناصب مشابه در نهادهاي داخلی خودشان 
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به معناي یک مقام یا مسئول دولتی مطابق با تعریف  »مقام ملی«

شده در قوانین ملی هر کشور عضو براي کاربرد در قوانین  ارایه

طور خودکار  به »مقام دولتی«در اینجا مفهوم . باشد شان می کیفري

هاي عالی و یا اعضاي  شامل اعضاي پارلمان، وزرا، اعضاي دادگاه

حال،  بااین. باشد دادگاه حسابرســـــان در کشـــــورهاي عضو نمی

این امر مانع بسط تعریف مقام ملی به یک یا چند دسته از اشخاص 

.شود الذکر توسط کشورهاي عضو نمی فوق
1

  

کنوانسیون، فساد منفعل مبتنی بر درخواست، موافقت یا دریافت  

صورت مستقیم یا از طریق یک واسطه را جرم  چیزهاي خاص به

  :تواند شامل موارد زیر شود شمارد که می می

ي فهماندن  واسطه طرفه توسط یک مسئول که به یک عملکرد یک-

ام یا عدم انجام آشکار یا تلویحی به فرد دیگر که باید در قبال انج

یک اقدام، رشوه دهد، به دنبال نفع براي خودش باشد؛ در اینجا 

اهمیت است و خود  انجام یا انجام نگرفتن پرداخت رشوه بی

باشد؛ درخواست رشوه، مبناي اتهام فوق می

پذیرش یا دریافت چیزهایی خاص توسط متهم در پی تفهیم -

کننده؛ اتهام فوق  ختکننده و پردا متقابل مبحث رشوه بین دریافت

شود که موارد موردتوافق، ردوبدل شده باشند،  زمانی تکمیل می
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حتی اگر متعاقباً مقام مذکور از انجام توافق موردنظر، منصرف 

.شود و یا آن چیز خاص را بازگرداند
1

کنوانسیون، بین ابزارهاي مستقیم و غیرمستقیم فساد، تمایزي قائل 

کن است یک واسطه درگیر ارتکاب جرم این واقعیت که مم. شود نمی

ي فساد منفعالنه به دربرگیري اقدام  باشد که موجب گسترش دامنه

غیرمستقیم مقام موردنظر خواهد شد، ضرورتاً مستلزم شناسایی 

ي  نظر از نیت خیر یا بد واسطه ماهیت مجرمانه عمل آن مقام، صرف

دهد که در  میاتهام فوق همچنین مواردي را پوشش . باشد درگیر، می

مثال، تقاضاي یک هدیه یا امتیازي دیگر  عنوان ها یک مقام مسئول به آن

براي یک شخص ثالث همچون یک همکار یا شریک، یک دوست نزدیک، 

ماده مذکور همچنین مواقعی . شود یک حزب سیاسی یا نهادي دیگر، می

ها قوانین داخلی کشورهایی خاص،  دهد که در آن را پوشش می

ها یک مقام مسئول، برخالف  ي مواردي است که در آن هندهد پوشش

اش مبنی بر عملکرد منصفانه، درازاي مثالً تسریع یا  ي رسمی وظیفه

  .تعلیق در فرآیند رسیدگی به یک پرونده، امتیازي دریافت کند

. شمارد به همین شکل، کنوانسیون فوق فساد فعاالنه را نیز جرم می

ي هر کس مبنی بر  ه هرگونه اقدام عامدانهدارد ک عنوان می 3ي  ماده

ي این ماده  ، در حوزه»مقام مسئول«یک امتیاز به یک  ارایهوعده یا 

تواند یک فرد خصوصی یا  شخص فاسد می. قرار خواهد داشت
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. ي دولتی باشد ي یک کمپانی و یا یک شخص داراي یک وظیفه نماینده

مستقیم یا از طریق یک  ارایهتواند شامل وعده یا  اقدام فرد فاسد می

نظر از  واسطه، یک شیء یا امتیاز ناملموس از هر نوع باشد، صرف

اینکه به درخواست موردنظر عمل بشود یا خیر و امتیاز مذکور، عینیت 

.بیابد یا نیابد
1

حال، عمل زیربنایی فساد، باید آگاهانه رخ دهد، به  بااین 

ی توسط یک مقام مسئول صورت گرفتن اقدامات معناي تمایل عامدانه به

  .که مخالف وظایف محوله به مقام مذکور، باشند

سازد که  ، کشورهاي عضو را به تضمین این امر ملزم می5ي  ماده

 جرایمفساد فعال و منفعل و همچنین مشارکت و یا تحریک  جرایم

. ي احکام کیفري، مورد مجازات قرار گیرند واسطه مذکور، به

. قبول باشند د کارآمد، متناسب و قابلهاي موردنظر بای مجازات

  :کند گونه که دادگاه قضایی جوامع اروپایی عنوان می همان

ویژه تضمین کنند که تخطی از قوانین جامعه  باید به) کشورهاي عضو(«

اروپایی، به شکل اجرایی و اساسی، تحت شرایطی مجازات شوند که 

از قوانیــــن مشابه با شرایطی باشند که در قبــال تخطـــــی 

روند و در هر حالت،  همیتی مشابه به کار میا ملــــــی با ماهیت و

».بول باشندقهاي موردنظر، باید کارآمد، متناسب و قابل  مجازات
2
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این امکان  6ي  مشابه با مسئولیت کیفري در مورد فساد فعال، ماده

گیرندگان  دهد که مدیران ارشد و تصمیم را به کشورهاي عضو می

طبق مفهوم . هاي تجاري را به لحاظ کیفري، مسئول شمارند شرکت

هاي تجاري و  تواند سران شرکت ، یک کشور عضو می6ي  ماده

ها در  گیرندگان اصلی را به لحاظ کیفري مسئول بشمارد اگر آن تصمیم

  .ي نظارتی یا کنترلی خود، مرتکب قصور شده باشند قبال یک وظیفه

اي را در قبال مبناي  مالحظه آزادي عمل قابلحال کنوانسیون،  اینبا

هاي تجاري،  گیرندگان اصلی شرکت مسئولیت کیفري سران و تصمیم

  .دهد به کشورهاي عضو می

. پردازد ، به مبحث استرداد مجرمان و پیگرد کیفري می8ي  ماده

در ابتدا کشورهاي عضوي را که افراد با تابعیت ملی خود را  8ي  ماده

ند، به اتخاذ معیارهاي ضروري جهت ایجاد صالحیت کن مسترد نمی

کنوانسیون،  4و  3و  2شده در مواد  مطرح جرایمقضایی نسبت به 

شان در کشورهاي عضو دیگر  درزمانی که توسط افراد با تابعیت ملی

عالوه بر این، اگر یک عمل فساد آمیز . سازد گیرند، ملزم می صورت می

صی با تابعیت یک کشور در قلمروي یک کشور عضو توسط شخ

توان صرفاً به این دلیل که کشور عضو  عضو دیگر رخ دهد که نمی

 8ي  سازد، او را استرداد نمود، ماده مذکور اتباع خود را مسترد نمی

پرونده به مقامات  ارایهکشور عضو مورد درخواست را ملزم به 

8ي  هبدین ترتیب، ماد. سازد منظور پیگرد کیفري، می قانونی خود به

. کند را وضع می )“ aut dedere aut judicare “(وضوح اصل  به) 2(
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کننده، موظف به  منظور اعمال این اصل، کشور عضو درخواست به

ها، اطالعات و مدارك مرتبط با جرم موردنظر، به آن  انتقال پرونده

شود تا شخص داراي تابعیت خود را مورد پیگرد  کشور عضو می

کننده در جریان فرآیند پیگرد  شور عضو درخواستک. کیفري قرار دهد

  .کیفري و نتایج آن قرار خواهد گرفت

فهرست  9ي  اشکال مختلف همکاري بین کشورهاي عضو، در ماده 

مساعدت حقوقی متقابل در موضوعات جزایی، : اند از اند که عبارت شده

استرداد مجرمان، انتقال دعاوي حقوقی و اعمال احکام صادرشده در 

ترین ابزار همکاري  کشور عضو دیگر، میسر ساختن استفاده از مناسب

اگر بیش از یک کشور عضو، داراي صالحیت . ي خاص در هر پرونده

ي فوق کشورهاي  قضایی جهت پیگیري کیفري یک جرم باشند، ماده

ي اتخاذ تصمیم در مورد کشوري که  عضو را به همکاري درزمینه

.سازد اي پیگرد کیفري دارد، ملزم میبیشترین صالحیت قضایی را بر
1

  

و یا منع دعاوي موازي  “ ne bis in idem “ي فوق همچنین اصل  ماده 

کس نباید به خاطر یک  کند که به معناي آن است که هیچ را وضع می

.جرم واحد، دو بار مجازات شود
2

هاي فساد  ي فوق، در پرونده قاعده 

ندین کشور صالحیت پیگرد کیفري هاي چ ها دادگاه المللی که در آن بین

را دارند و امکان متمرکز سازي پیگرد کیفري در یک کشور واحد 

دارد  ي فوق همچنین عنوان می ماده. یابد وجود ندارد، اهمیت باالیی می
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هاي زمانی حبسی که در یک کشور عضو دیگر گذرانده  که دوره

گرد کیفري ها، باید توسط کشوري که پی اند، در تمامی پرونده شده

  .دیگري را آغاز نموده است، مدنظر قرار گیرند




