
  703 بخش اسناد 

المللدي مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدممت  حقدوقي ن  

 جمهوري اسالمي ايران

 303د  451، صص 8314، دوم و شمترة سي

 

 

 کنوانسیون ملل متّحد برای مبارزه با فساد مالی

 

 

 

 

 مقدمه

 کشورهتی عضو اي  کنوانس ون،

د نت نگرانی از جّمی نودن چتلشهت و  

  تهميمهتی نتشی از فستد متلی نرای ثبت

و امن ت جوامع، تضع ف مؤسست  و ارزشهتی 

مردم ستالری، منزلتهتی اخالقي، عمالت 

اجتمتعی و نه خطر افتتدن رونم توسعة 

 پتيمار و حکومت قتنون؛

د ن ز نت نگرانی از ارتبتط ن   

فستد متلی و ستير اشکتل جرايم و نويژه 

يتفته و جرايم اقتصتدی و جرايم ستزمتن

 از جمله پول شويی؛ 

                                                           

 . مت  انگل سی ايد  کنوانسد ون از پتيگدته اينترنتدی

ستزمتن ملل مّتحم نه نشدتنی زيدر فرفتده و توسّدا  قدتی 

محّمددمجواد م رفارايددی پژوهشددگر دفتددر خددممت  حقددوقی 

 المللی نه فترسی نرفردانمه شمه است.ن  

www.un.org 
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د ن ز نت نگراني درنتره خالفکتريهتی  

ای از توانم ناش عممهوس ع متلی که می

منتنع اقتصتدی دولتهت را درف ر کرده و 

ثبت  س تسی و توسعة پتيمار کشورهت را 

 نه ماتطره افکنم؛ 

كه امروزه فستد د نت اعتقتد نه اي  

ای متلی معضلی محّلی نبوده نلکه پميمه

مهتی  ن کل ه جوامع  ماست فرامرزی که پی

الشعتع خود قرار و اقتصتدهت را تحت

دهم و جلوف ری و کنترل  ن همکتری می

 طلبم؛المللی را میوس ع ن  

د ن ز نت اعتقتد نه ضرور  اّتاتذ  

روشی جتمع و همه جتنبه نرای جلوف ری و 

 مبترزه مؤثر نت فستد متلی؛

كه وجود د همچن   نت تصميق اي  

توانم نقش مهمی را در یکمکهتی فّنی م

تقويت توانتيی کشورهت، از جمله از طريق 

رشم ظرف تهت و تأس س نهتدهتی جميم، در 

جلوف ری و مبترزه مؤّثر نت فستد متلی 

 ايفت کنم؛

كه انبتشت د نت اعتقتد نه اي  

توانم نهتدهتی نتمشروع ثرو  شاصي می

مردم ستالر، اقتصتدهتی مّلی و حکومت 

 خطر جّمی رونرو ستزد؛ قتنون را نت 
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د نت عزم راسخ نرای جلوف ری،  

رديتنی و مبترزه هرچه کتراتر نت 

 هتی حتصله ازالمللی ثرو ن   جتنجتيی

تقويت همکتريهتی  طرق نتمشروع و

فونه المللی نرای استرداد اي ن  

 ثروتهت؛

د نت پذيرش اصول استسی رعتيت  

هتي ک فری و تشريفت  قتنونی در دادرسي

هتی ممنی و اداری نرای احراز ن ز دادرسی

 حقوق متلکتنه؛

كه جلوف ری و د نت عنتيت نه اي  

كني فستد متلی وظ فه کل ه کشورهت ريشه

نوده و کل ه کشورهت نتيم در ن ل نه اي  

همف نت يکميگر همکتری نمتينم و در صور  

لزوم از پشت بتنی و مشترکت افراد و 

از قب ل فروههتی خترج از حتکم ت، 

نهتدهتی جتمعه ممنی، ستزمتنهتی 

 منم فردنم؛غ ردولتی و مردمی نهره

نظر داشت  اصول مميريت صح ح  د نت در 

عمومی و اموال دولتی، عمالت،  امور

پتساگويی، مستوا  در نرانر قتنون، لزوم 

ص تنت از ارزشهتی اخالقی و رشم فرهنگ 

 نزاهت متلی؛

ف ری کم س ون جلو د نت تمج م از کتر 
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جرم و نسا عمالت ک فری و اقمامت   از

دفتر مواّد مامر و جرم وانسته نه ستزمتن 

ملل مّتحم نرای جلوف ری و مبترزه نت 

 فستد متلی؛

د نت يتد وری فعتلّ تهتی انجتم شمه  

المللی و توسّا ديگر ستزمتنهتی ن  

ای در اي  زم نه، از جمله اقمامت  منطقه

ی اروپت، شورای اّتحتديه افريقتيی، شورا

همکتريهتی فمرکی )يت ستزمتن فمرکت  

جهتنی(، اّتحتدية اروپت، اتحتدية عرب، 

ستزمتن همکتری و توسعه اقتصتدی و 

 ستزمتن کشورهتی امريکتيی؛

د نت يتد وری و تقمير از اسنتد  

چنمجتنبه کنونی نرای جلوف ری و مبترزه 

نت فستد متلی، از جمله کنوانس ون 

ی امريکتيی در ممنوع ت ستزمتن کشورهت

، کنوانس ون 8221مترس  92فستد مصوب 

مبترزه نت فستد متلی ارتکتنی توسا 

مقتمت  کشورهتی اروپتيی و يت مقتمت  

کشورهتی عضو اتحتدية اروپت مصّوب شورای 

، 8223مه  91اتحتدية اروپت در 

کنوانس ون مبترزه نت ارتشتي مقتمت  

المللی  دولتی خترجی در معتمال  تجتري ن 

مصوب ستزمتن همکتری و توسعه اقتصتدی در 
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، کنوانس ون حقوق ک فری 8223نوامبر  98

درنترة فستد متلی مصّوب کم ته وزيران 

، 8222ژانويه  93شورای اروپت در 

کنوانس ون حقوق ممنی درنترة فستد متلی 

 4مصّوب کم ته وزيران شورای اروپت در 

 ، و کنوانس ون اتحتديه8222نوامبر 

افريقت راجع نه جلوف ری و مبترزه نت 

فستد متلی مصوب سران کشورهت و دولتهتی 

 .9003ژوئ ه  89عضو اّتحتديه افريقت در 

االجرا شمن نت حس  استقبتل از الزم

کنوانس ون ملل متحم در مبترزه نت جرايم 

 92مرزی در تتريخ  ستزمتن يتفته فرا

، مراتب زير را مورد توافق 9003سپتتمبر 

 انم: رار دادهق
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 فصل یک

 موادّ عمومی

 

 : هدف1ماّدة 

 اهماف اي  کنوانس ون عبترتنم از:

الف( ارتقت و تحک م اقمامت  

نتزدارنمه و مبترزه نت فستد متلی نه 

 نحوي کتراتر و مؤثرتر،

ب( ارتقت، تسه ل و پشت بتنی از 

المللی و کمکهتی فّنی در همکتريهتی ن  

ل ه فستد متلی جهت جلوف ری و مبترزه ع

از جمله در زم نة استرداد اموال و 

 هت،داريی

پ( رشم نزاهت متلی، پتساگويی و 

 مميريت صح ح امور عمومی و اموال دولتی.

 

 هاکاربرد واژه:3 ةمادّ 

 از لحتظ اي  کنوانس ون:

مقتم دولتی يعنی: يک( هر شاص  )الف(

دارای سمت تقن نی، اجرايی، اداری و يت 

عضو کنوانس ون اعّم از  قضتيی در کشور

مقتم انتصتنی و يت انتاتنی، دايمی و يت 

موّقت، حقوق نگ ر و يت غ رحقوق نگ ر، 

قطع نظر از درجه ارشميت وی؛ دو( هر شاص 
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ای دولتی ديگری که متصّمی انجتم وظ فه

است از جمله شاص شتغل در يک نهتد دولتی 

دار و يت شرکت عمومی و يت کسی که عهمه

اي که در تی عمومی است نه فونهارائه خمم

حقوق داخلی کشور عضو کنوانس ون تعريف 

شمه و در قوان   ذيرنا  ن کشور کترنرد 

يتفته است؛ سه( هر شاص ديگری که در 

مقتم »قوان   داخلی کشور عضو نه عنوان 

ذلک، نه توص ف فرديمه است. مع« دولتی

نرخی اقمامت  ختص منمرج در فصل دوم اي  

توانم نه می« مقتم دولتی»ن، کنوانس و

ای معنتی هر شاصی نتشم که انجتم وظ فه

دولتی و يت ارائه خممتی عمومی را نه 

شرح منعکس در قوان   داخلی کشور عضو 

کنوانس ون و قوان   ذيرنا کشور مزنور 

 نتشم؛دار ميعهمه

يعنی هر شاص « مقتم دولتی خترجی» )ب(

و يت دارای سمت تقن نی، اجرايی، اداری 

قضتيی يک کشور خترجی، اعّم از مقتم 

انتصتنی و يت انتاتنی و هر شاص متصّمی 

ای دولتی نرای کشور خترجی از جمله وظ فه

شاص شتغل در يک نهتد دولتی و يت شرکت 

 عمومی؛ 

المللی مقتم يک ستزمتن ن  » )پ(
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يعنی کترمنم يک ستزمتن « عمومی

المللی و يت هر شاصی که از جتنب ن  

   ستزمتنی مجتز نه اقمام از طرف  ن چن

 نتشم؛ستزمتن مي

يعنی اموال در هر شکل « دارايی» ) (

 ن، اعّم از ع نی يت غ رع نی، منقول يت 

غ رمنقول، ملموس يت غ رملموس و اسنتد 

قتنونی و يت اوراق داّل نر متلک ت و يت 

 فونه اموال؛سهم نودن در اي ذی

 يعنی« عوايم حتصل از جرم» )ث(

هرفونه دارايی نتشی و يت حتصل از 

ارتکتب نزه، اعّم از مستق م يت 

 غ رمستق م؛

يعنی « توق ف»و يت « انسماد» )ج(

ممنوع ت موّقت انتقتل، تبميل، هرفونه 

تع    تکل ف و يت جتنجتيی اموال و يت 

ضبا و يت سرپرستی موّقت اموال نرمبنتی 

دستور صتدره از دادفته و يت مرجع 

 ديگر؛صالح تمار 

که در موارد قتنل « مصتدره» )چ(

ف رد، اعمتل ضبا متل را ن ز در نرمی

يعنی محروم ت دايم از دارايی نرمبنتی 

دستور صتدره از دادفته و يت مرجع 

 صالح تمار ديگر؛
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يعنی هرفونه نزهی که « جرم اصلی» )ح(

در نت جه ارتکتب  ن عوايمی تول م شمه 

ه در توانم موضوع جرم تعريف شمکه می

 کنوانس ون حتضر قرار ف رد؛ 93متده 

يعنی « نقل و انتقتال  کنترل شمه» )خ(

هتی غ رمجتز و شگردهتی رد کردن محموله

يت مشکوک نه خترج، از مس ر و يت نه 

داخل سرزم   يک يت چنم کشور نت  فتهی و 

تحت نظتر  مراجع صالح تمار  نهت نه قصم 

تيی تحق ق و تفّحص درنتره يک جرم و شنتس

 ممخل در ارتکتب نزه. اشاتص ذی

 

 گستره اجرا: 7 ةمادّ 

د کنوانس ون حتضر طبق شرايا منمرج 8

در  ن نسبت نه جلوف ری، تحق ق و تفّحص و 

پ گرد قتنونی فستد متلی و انسماد، 

حتصله  عوايم توق ف، مصتدره و استرداد

 کنوانس وناي  در تعريف شمه جرايم از

 شم.  خواهم اجرا

 ر از مواردی که استثنت د نه غ9

شمه، نرای اجرای اي  کنوانس ون نسبت نه 

جرايم مشروحه در  ن ورود خستر  و يت 

 صممه نه اموال دولت شرط ن ست.
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 حفظ حاکمیت: 4 ةمادّ 

د کشورهتی عضو کنوانس ون تعّهما  8 

خود طبق اي  کنوانس ون را نه ترت بی که 

نت اصول تستوی حتکم ت و تمتم ت ارضی 

رهت و ن ز عمم مماخله در امور داخلی کشو

کشورهتی ديگر ستزفتر نتشم، نه اجرا 

 خواهنم فذاشت.

يک از مفتد اي  کنوانس ون نه د ه چ9 

کشور عضو اجتزه ناواهم داد تت در 

سرزم   کشور ديگر نه اجرای حقوق و 

وظتيفی مبتدر  ورزد که اجرای  نهت نه 

ت موجب قوان   داخلی کشور ديگر در صالح 

 انحصتری مقتمت  خود  ن کشور است. 

 فصل دو

 تدابیر بازدارنده

 

 ضدّ  ةهای بازدارندها و روشسیاست: 5 ةمادّ 

 فساد مالی

د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 8 

هتی اصول استسی نظتم حقوقی خود، س تست

ک  کردن مؤثر و همتهنگی را نرای ريشه

فستد متلی تنظ م، اجرا و يت تثب ت 

هتی مزنور مشترکت  حتد کرد. س تست خواهم

جتمعه را در اي  امر تقويت نموده و 
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اصول حتکم ت قتنون، مميريت صح ح امور 

عمومی و اموال دولتی، نزاهت متلی، 

شفتف ت و پتساگويی در نرانر قتنون را 

 نتزتتب خواهم نمود. 

د هريک از کشورهتی عضو در جهت 9 

ا نرای هتی کترنهتدينه کردن و تقويت روش

 جلوف ری از فستد متلی تالش خواهم کرد.

د هريک از کشورهتی عضو کوشش خواهم 3 

کرد اسنتد قتنونی و تمان ر اجرايی 

موجود را مرّتبًت ارزيتنی و از کتفی نودن 

 نهت نرای جلوف ری و مبترزه عل ه فستد 

 متلی اطم نتن حتصل نمتيم. 

د کشورهتی عضو عنماالقتضت و نت 4 

ل استسی نظتمهتی حقوقی خود، رعتيت اصو

نت يکميگر و نت ستزمتنهتی ذيرنا 

ای در جهت تقويت و نه المللی و منطقهن  

روز کردن تمان ر مورد اشتره در اي  

متّده همکتری خواهنم کرد. اي  همکتری 

هتی هت و پروژهتوانم مشترکت در نرنتمهمی

المللی را نت همف جلوف ری از فستد ن  

 ف رد. متلی در نر

 

 نهاد یا نهادهای بازدارنده ضدّ : 6 ةمادّ 

  فساد مالی
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د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 8

اصول استسی نظتم حقوقی خود، از وجود 

نهتد و در صور  ن تز، نهتدهتيی نرای 

مبترزه نت فستد متلی منجمله از طرق زير 

 اطم نتن حتصل خواهم نمود: 

 هتی مورد اشتره)الف( اجرای س تست

کنوانس ون حتضر و در صور   5در متّده 

ستزی اجرای  ن ضرور  نظتر  و همتهنگ

 هت؛ س تست

)ب( نسا و انتشتر  فته هتی الزم 

 نرای مبترزه نت فستد متلی.

د هريک از کشورهتی عضو نت توجه نه 9 

اصول استسی نظتم حقوقی خود نرای نهتد و 

اي  متّده  8يت نهتدهتی مذکور در ننم 

الزم را خواهم شنتخت تت اي  نهتد  استقالل

و يت نهتدهت نتواننم نه وظتيف خود نه 

فونه اعمتل نفوذ نحو مؤثر و نمون ه چ

نتروا عمل کننم. نرای اي  منظور نتيم 

منتنع متلی و کتدر تاّصصی الزم و در صور  

هتی  موزشی نرای اي  کترکنتن ن تز دوره

جهت ايفتی مطلوب وظتيف خود تأم   و 

 ن نی فردد. پ ش

د هريک از کشورهتی عضو نتم و 3

توانم نشتنی مرجع و يت مراجعی را که مي



  713 بخش اسناد 

نه ديگر کشورهتی عضو در جهت تنظ م و 

اجرای تمان ر ختص جلوف ری از فستد متلی 

مستعم  نمتيم، در اخت تر دن رکّل ستزمتن 

 ملل مّتحم قرار خواهم داد. 

 

 بخش دولتی: 3 ةمادّ 

تی عضو در صور  د هريک از کشوره8 

اقتضت و نت رعتيت اصول استسی نظتم 

حقوقی خود، نسبت نه تصويب، نرقراری و 

فمترش،  هتيی جهت استامام،تقويت روش

 نگهماشت، ترف ع و نتزنشستگی مستاممتن

كشوري و در صور  ن تز مأموران دولتی 

 انتاتنی تالش خواهم کرد. اي  روشهت: غ ر

ت و اصول کترايی، شفتف  )الف( نر

قب ل شتيستگی، انصتف و  مالکهتی ع نی از

 تنتسب استوارنم؛

)ب( نرای فزينش و  موزش افراد جهت 

تصّمی پستهتی دولتی در معرض خطر فستد 

متلی و در صور  لزوم انتقتل متصّميتن 

اي  پستهت نه پستهتی ديگر ترت بت  

 ن نی خواهنم کرد؛ منتسب را پ ش

تدی )پ( نت توجه نه سطح توسعه اقتص

الّزحمه مكفي و کشور عضو، پرداخت حق

تنظ م جماول حقوقی منصفتنه را نرای 
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 کننم؛کترکنتن مزنور تشويق می

) ( نرای توانمنم کردن اي  افراد 

نه ايفتی صح ح، دق ق و شرافتمنمانه 

هتی هتی دولتی خود نرفزاری دورهمسؤول ت

 موزشی و کتر موزی را تعم م ناش مه و 

طح  فتهی ايشتن از خطرا  نرای ارتقتء س

انحراف متلی در ح   اجرای وظتيف، 

 موزشهتی تاصصی و منتسب ارائه 

توانم نه هت میفونه نرنتمهنمتينم. اي می

هت و يت ضوانا رفتتری در نتمه ي  

 هتی ذيرنا اشتره و استنتد کنم.زم نه

د هريک از کشورهتی عضو، همچن   9 

ی را در تصويب تمان ر تقن نی و اجراي

چترچوب اهماف کنوانس ون حتضر و نت 

رعتيت اصول استسی حقوق داخلی خود، جهت 

عملی کردن ضوانا مرنوط نه اعالم نتمزدی 

نرای تصّمی و انتاتب نه سمت دولتی مورد 

 توّجه قرار خواهم داد. 

د هريک از کشورهتی عضو همچن   3

اّتاتذ تمان ر تقن نی و اجرايی منتسب را 

اهماف کنوانس ون حتضر و نت در چترچوب 

رعتيت اصول استسی حقوق داخلی خود، جهت 

تر کردن منتنع متلی فعتل ت هرچه شفتف

انتاتنتتی نتمزدهتی سمتهتی دولتی و در 
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صور  اقتضت منتنع متلی احزاب س تسی 

 مورد توجه قرار خواهم داد. 

د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 4 

در جهت  اصول استسی حقوق داخلی خود،

تصويب، تثب ت و تقويت ستز و کترهتيی 

تر شمن و جلوف ری از تضتّد جهت هرچه شفتف

 منتفع تالش خواهم کرد.

 

 

 ین رفتار مقامات دولتییآ: 3 ةمادّ 

د نه منظور مبترزه نت فستد متلی، 8 

هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت اصول 

استسی نظتم حقوقی خود از جمله نسبت نه 

معنويت ، درستکتری و نسا  تقويت و رشم

فرهنگ پتساگويی در م تن مقتمت  دولتی 

 خود اهتمتم خواهم ورزيم.

د نتالخص هريک از کشورهتی عضو تالش 9 

خواهم نمود تت در چترچوب ستختترهتي 

هت و نتمهاداری و قتنونی خود،  ي  

ضوانا رفتتر درست، شرافتمنمانه و پتک 

ه اجرا را در ايفتی مسؤول تهتی دولتی ن

 فذارد.

د نه منظور اجرای مفتد اي  متّده، 3 

هريک از کشورهتی عضو در صور  اقتضت و 
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نت رعتيت اصول استسی نظتم حقوقی خود، 

ای، انتکترا  ذيرنا ستزمتنهتی منطقه

ای و چنم جتنبه، از قب ل درون منطقه

المللی مقتمت  دولتی  ي   رفتتر ن  

مورخ  52/58منمرج در الحتق ه قطعنتمه 

مجمع عمومی ستزمتن ملل  8221دستمبر  89

 مّتحم را ملحوظ نظر قرار خواهم داد. 

 کشورهتی عضو همچن   نت د هريک از4 

رعتيت اصول استسی حقوق داخلی خود، 

نرقراری تمان ر و روشهتيی را در جهت 

تسه ل فزارش مفتسم متلی توسّا مقتمت  

دولتی نه مراجع صالح تمار پس از  فتهی 

اي  موارد در ح   اجرای وظتيف خود،  از

 مورد توجه قرار خواهم داد. 

د هريک از کشورهتی عضو در صور  5 

اقتضت و نت رعتيت اصول استسی حقوق 

 داخلی خود، نت نرقراری تمان ر و ستز و

کترهتيی مقتمت  دولتی را ملزم خواهم 

هتی متفرقه خود، رانطه ستخت تت فعتل ت

هت و ريهت، دارايیفذااستامامی، سرمتيه

توانم نت همايت و يت مزايتيی را که می

ايفتی سمت دولتی ايشتن اصطکتک منتفعی 

داشته نتشم، نه مراجع ذيرنا اعالم 

 نمتينم. 
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د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 1 

اصول استسی حقوق داخلی خود، اّتاتذ 

تمان ر انضبتطی و يت تمان ر ديگر را 

دولتی متاّلف از جهت نرخورد نت مقتمت  

هت و ضوانا رفتتری منمرج در اي   ي  

 متده مورد توجه قرار خواهم داد.

 

خریدهای دولتی و مدیریت وجوه : 3 ةمادّ 

 عمومی

د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 8 

اصول استسی نظتم حقوقی خود، اقمامت  

الزم را نه منظور ايجتد روشهتی منتسب در 

مبنتی شفتف ت، انجتم خريمهتی دولتی نر

ف ری جهت رقتنت و ضوانا ع نی در تصم م

جلوف ری مؤثر از فستد متلی اّتاتذ خواهم 

کرد. در اي  روشهت از جمله موارد زير 

 ملحوظ واقع خواهنم شم:

)الف( انتشتر عمومی اطالعت  مرنوط 

نه تشريفت  و قراردادهتی خريم، از جمله 

هتی دولتی و اطالعت  مرنوط نه منتقصه

طالعت  ذيرنا و يت مرنوط نه اعطتی ا

کتفی نه  قراردادهت جهت دادن وقت

کننمفتن نتلقّوه در منتقصه نرای شرکت

 تنظ م و تسل م پ شنهتد خود؛ 
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)ب( تنظ م پ شتپ ش شرايا و مقّررا  

هتی دولتی از جمله شرايا شرکت در منتقصه

فزينش و وافذاری قرارداد و مقررا  

 نهت جهت  فتهی  تسل م پ شنهتد و انتشتر

 عموم؛

)پ( استفتده از ضوانا ع نی و از 

ف ری در مورد قبل تع    شمه جهت تصم م

خريمهتی دولتی نه منظور تسه ل وارسی 

نعمی از کترنرد صح ح مقررا  و يت 

 تشريفت  مزنور؛

کتر مؤثری نرای  و ) ( تثب ت ستز

تحق ق داخلی از جمله نرقراری طريقه 

منظور اطم نتن از  خواهی نهمؤثر پژوهش

رجوع و جبران قتنونی در صور  تاّطی از 

ن نی شمه در اي  مقّررا  و تشريفت  پ ش

 ننم؛

ن نی تمان ری )ث( عنماالقتضت، پ ش

جهت قتنونمنم کردن و تنظ م رفتتر 

مسؤوالن خريمهتی دولتی از قب ل الزام 

 نهت نه اعالم نفع احتمتلی خود در 

تشريفت  معتمال  خريمهتی ختص، شّفتف کردن 

 هتی  موزشی؛و طیّ دوره

د هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 9 

اصول استسی نظتم حقوقی خود تمان ر 
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منتسب را در جهت شفتف ت و پتساگويی در 

كنم. تمان ر مميريت وجوه عمومی اّتاتذ می

 مزنور از جمله مشتملنم نر:

 )الف( تشريفت  تصويب نودجه مّلی؛

قع در ممهت و )ب( فزارش نه مو

 هتی عمومی؛هزينه

کننمه هتی کنترل)پ( وجود س ستم

 هتی مرنوطه؛حستنماری و حستنرسی و نظتر 

هتی کترا و مؤثر مميريت ) ( س ستم

 ريسک و کنترل داخلی؛

)ث( در صور  اقتضتي اقمامت  اصالحی 

در صور  عمم رعتيت الزامت  و ضوانا يتد 

 شمه در اي  ننم.

ورهتی عضو تمان ر د هر يک از کش3 

اداری و اجرايی الزم را در چترچوب اصول 

استسی حقوق داخلی خود در جهت حفظ سالمت 

دفتتر حستنماری، سوانق، صورتحستنهتی 

متلی و يت ديگر اسنتد و اوراق مرنوط نه 

هت و در ممهتی عمومی و جلوف ری از هزينه

جعل و دستکتری در اي  اسنتد اّتاتذ 

 خواهم کرد. 

 

 گزارش به مردم:10 ةمادّ 

نت توّجه نه ضرور  مبترزه نت فستد 
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متلی، هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 

اصول استسی حقوق داخلی خود، تمان ر الزم 

را در جهت نتالنردن شفتف ت در مميرّيت 

تشک ال  دولتی خود از جمله در ارتبتط نت 

رونم ستزمتنمهی، نحوه اجرای وظتيف و 

خواهم داشت. اي   هت معمولف ریتصم م

 تمان ر از جمله مشتملنم نر: 

هت و يت مقّرراتی )الف( تصويب  ي  

نه منظور ممک  ستخت  مراجعه مستق م 

صور  اقتضت نه اطالعت   در  حتد مردم،

مرنوط نه رونم ستزمتنمهی، اجرای وظتيف 

هتی تشک ال  دولتی و ن ز نه ف ریو تصم م

نه  تصم مت  و اقمامت  قتنونی مرنوط

مردم نت رعتيت کتمل حفظ اسرار و اطالعت  

 شاصی؛

)ب( حذف تشريفت  اداری در صور  

اقتضت نه منظور تسه ل دسترسی مردم نه 

 ف رنمه؛ ومقتمت  صالح تمار تصم م

)پ( اطالع رستنی نه مردم از جمله 

ای درنتره انتشتر فزارشهتی دوره

لغزشگتههتی متلی در مميريت تشک ال  

 دولتی. 

 

تدابیر مربوط به تشکیالت قضایی و : 11 ةدّ ما
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 دادسرا

د نت توّجه نه استقالل قّوه قضتي ه و 8 

نقش حسّتس  ن در مبترزه نت فستد متلی، 

هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت اصول 

استسی نظتم حقوقی خود و نمون خمشه نه 

استقالل قضتيی کشور، تمان ر الزم را نرای 

م تن نرداشت  تقويت مبتنی اخالقی و از 

لغزشگتههتی فستد متلی ن   اعضت و 

انمرکتران قّوه قضتي ه اّتاتذ خواهم دست

توانم شتمل وضع کرد. تمان ر مزنور می

مقّرراتی در ارتبتط نت  ي   رفتتر اعضتی 

 قّوه قضتي ه نتشم.

د در دادسراهتی کشورهتی عضوی که 9 

در  نهت دادسرا تتنع قوه قضتي ه نبوده 

اص تی مستقل نرخوردار است، نلکه از ش

توانم تمان ر مشتنهی نت تمان ر پ ش می

اي  متده اّتاتذ و  8ن نی شمه در ننم 

 اجرا فردد.

 

 : بخش خصوصی13 ةمادّ 

د هر يک از کشورهتی عضو نت رعتيت 8 

اصول استسی حقوق داخلی خود، تمان ری را 

نرای جلوف ری از فستد متلی در ناش 

ردهتی حستنماری، خصوصی، تقويت استتنما



  733 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

حستنرسی در ناش خصوصی و در صور  اقتضت 

وضع مجتزاتهتی مؤثر، متنتسب و 

نتزدارنمه ممنی، اداری و يت ک فری در 

قبتل تاّلف از تمان ر مزنور اّتاتذ خواهم 

 کرد.

د تمان ر مّتاذه نرای ن ل نه اي  9 

 اهماف از جمله مشتملنم نر:

)الف( تقويت همکتری ن   نهتدهتی 

 ری قتنون و ارفتنهتی خصوصی ذيرنا؛مج

ستزی اجرای ضوانا و )ب( همگتنی

هتيی نت همف تضم   درستکتری متلی  ي  

در واحمهتی خصوصی از جمله وضع 

هتی رفتتری نه منظور ايفتی نتمه ي  

صح ح، شرافتمنمانه و دق ق فعتل تهتی 

تجتری و کل ه اقمامت  مرنوطه و جلوف ری 

 ز نهتدينه کردن از تضتّد منتفع و ن

هتی تجتری درست ن   استفتده از روّيه

شرکتهتی خصوصی و ن ز در روانا قراردادی 

 اي  شرکتهت نت دولت؛

)پ( تقويت شفتف ت ن   نهتدهتی 

خصوصی از جمله در صور  اقتضت تمان ر 

مرنوط نه شنتستيی هويت اشاتص حق قی و 

حقوقی درف ر در تأس س و اداره شرکتهتی 

 خصوصی؛
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 استفتده از ( جلوف ری از سوء) 

تشريفت  اداری نهتدهتی خصوصی از جمله 

هت و مجّوزهتی تشريفت  مرنوط نه يترانه

اعطت شمه توسّا مراجع دولتی نرای 

 فعتل تهتی تجتری؛

)ث( جلوف ری از تضتّد منتفع از طريق 

وضع محموديتهتی متنتسب و مم  دار نسبت 

 اي مقتمت  دولتینه فعتل تهتی حرفه

پ ش   و يت منع استامام مقتمت  دولتی 

توسا ناش خصوصی پس از استعفت و يت 

که فعتل تهت  صورتی نتزنشستگی ايشتن، در

سمتهتی  مستق مًت نت مزنور يت استامام و

و يت نظتر  مقتمت  دولتی  تحت تصّمی

مزنور در طول دوره خممت ايشتن در 

 ارتبتط نتشم؛

هتی كه شرکت)ج( حصول اطم نتن از اي 

خصوصی نه تنتسب ستختتر و حجم خود از 

اهرمهتی کنترل حستنرسی داخلی نرای 

هتی متلی استفتدهجلوف ری و رديتنی سوء

نرخوردار نوده و حستنهت و صورتحستنهتی 

متلی شرکتهتی خصوصی مشمول تشريفت  

 حستنرسی و محتسبتتی منتسب قرار دارد.

د نه منظور جلوف ری از فستد متلی 3 

از کشورهتی عضو تمان ر الزم را نت هر يک 
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رعتيت قوان   و مقّررا  داخلی خود در 

خصوص نگهماری دفتتر و سوانق، اعالن 

صورتحستنهتی متلی و ضوانا حستنماری و 

حستنرسی نرای ممنوع ت اقمامت  زير در 

جهت ارتکتب هر يک از جرايم مذکور در 

 اي  کنوانس ون معمول خواهم داشت:

تنهتی خترج از )الف( فشتيش حس

 دفتتر؛

)ب( انجتم معتمال  خترج از دفتتر  

 متلی و يت نمون شفتف ت کتفی؛

هتی غ ر موجود در )پ( ثبت هزينه 

 دفتتر متلی؛

) ( وارد کردن اقالمی در ستون نمهی  

 نت مشاصت  نتدرست از موضوع  نهت؛

 )ث( استفتده از اسنتد ستختگی؛ 

)ج( از ن   نردن عممی اسنتد  

اری زودتر از زمتنی که در قتنون دفترد

 ن نی شمه است.پ ش

د هريک از کشورهتی عضو کسر کردن 4 

هتی انجتم شمه نرای پرداخت رشوه، هزينه

نه شرح منعکس در جرايم منمرج در متدت   

کنوانس ون حتضر، و در صور   81و  85

اقتضت کسر ستير ماترج متحّمله نه منظور 

متل ت  ممنوع ارتکتب تاّلفت  متلی را از 
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 اعالم خواهم کرد.

 

 : مشارکت جامعه17 ةمادّ 

د هريک از کشورهتی عضو در حمود 8 

توانتيی و نت رعتيت اصول استسی حقوق 

داخلی خود، تمان ر شتيسته را در جهت 

تقويت مشترکت فعتل افراد و فروههتی 

خترج از ناش دولتی، از قب ل نهتدهتی 

و  جتمعه ممنی، ستزمتنهتی غ ر دولتی

ارفتنهتی نرختسته از مت  مردم، نرای 

جلوف ری و ريشه ک  کردن فستد متلی و 

ارتقتي سطح  فتهی عمومی در مورد وجود، 

عوامل و شّم  و خطرا  نتشی از فستد متلی 

اّتاتذ خواهم کرد. اي  مشترکت نت 

 تمان ری از نوع زير تقويت خواهم شم:

تر کردن و تقويت حضور )الف( شفتف

 ف ری؛رونمهتی تصم ممردم در 

)ب( حصول اطم نتن از دسترسی مؤّثر 

  حتد مردم نه اّطالعت ؛

)پ( انجتم فّعتل تهتی اطالع رستنی 

عمومی در جهت عمم ممارا نت مفتسم متلی 

هتی  موزش عمومی ن نی نرنتمهو ن ز پ ش

از جمله در مواّد درسی ممارس و 

 دانشگتههت؛
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ی ) ( احترام، نسا و حمتيت از  زاد

تحص ل، دريتفت، انتشتر و پاش اّطالعت  

مرنوط نه مفتسم متلی.  زادی مزنور 

توانم محمود نتشم ولی اي  حمود از می

 نچه در قتنون مقّرر شمه و نرای موارد 

 کنم:زير الزم است تجتوز نمی

)يک( احترام نه حقوق و ح ث ت 

 ديگران و

نظم )دو( حمتيت از امن ت ملی، 

 تنی و يت اخالق حسنه.نهماشت همگ عمومی،

د هريک از کشورهتی عضو نت اّتاتذ 9

تمان ر شتيسته اطم نتن حتصل خواهم کرد 

که نهتدهتی مبترزه نت مفتسم متلی مذکور 

در اي  کنوانس ون نرای عموم مردم 

نتشنم و  حتد مردم شنتخته شمه می

تواننم نه اي  نهتدهت نرای فزارش می

ه موجب هرفونه رويمادی که ممک  است ن

تعتريف منمرج در کنوانس ون حتضر عنوان 

 مجرمتنه داشته نتشم، مراجعه کننم.

: اقدامات برای جلوگیری از پول 14 ةمادّ 

 شویی

 هريک از کشورهتی عضو: د8 

)الف( نه منظور جلوف ری و رديتنی  

شويی، رژيم مميريتی و کلّ ه َاشکتل پول
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ارشتدی فراف ری را نرای نظتر  نر کتر 

هت و مؤسست  متلی غ ر نتنکی از نتنک

جمله اشاتص حق قی و يت حقوقی دست 

انمرکتر در ارائه خممت  رسمی و يت 

غ ررسمی انتقتل پول و يت اعتبتر، و در 

صور  اقتضت نرای کنترل فعتل ت ستير 

شويی تأس س خواهم نهتدهتی در معرض پول

کرد. رژيم مزنور نر مقّررا  مرنوط نه 

تن و در صور  اقتضت تشا ص هوّيت مشتري

سهتمماران، نگهماری سوانق و فزارش 

 معتمال  مشکوک تأک م خواهم ورزيم؛

 41)ب( نمون خمشه نه مفتّد متّده  

کنوانس ون حتضر، اطم نتن حتصل خواهم 

نمود که مراجع اجرايی، اداری، قتنونی و 

انتظتمی و ستير نهتدهتی فّعتل در مبترزه 

قضتيی در  نت پول شويی )از جمله مراجع

صور  جواز قوان   داخلی( از توانتيی 

همکتری و مبتدله اطالعت  در سطوح مّلی و 

المللی در چترچوب شرايا مقّرر در ن  

قوان   داخلی کشور عضو نرخوردار نوده و 

نرای ن ل نه اي  همف ايجتد يک واحم 

اّطالعتتی متلی را نه عنوان مرکز ملی 

يع اطالعت  فرد وری، تجزيه و تحل ل و توز

مرنوط نه پول شويی مورد توّجه قرار 
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 خواهم داد.

د کشورهتی عضو اجرای تمان ر منتسب 9

را نرای رديتنی و کنترل جتنجتيی وجوه 

نقم و اوراق نهتدار در سرتتسر مرزهتی 

ف ری درست از خود نه شرط تأم   نه نهره

اّطالعت  و نمون متنع تراشی نر سر راه 

شروع، مورد توّجه هتی مانتقتل سرمتيه

توانم قرار خواهنم داد. اي  تمان ر می

اشاتص و شرکتهت را مکّلف کنم تت انتقتل 

مبتلغ عممه پول نقم و اوراق نهتدار را 

 نه خترج از کشور فزارش نمتينم.

د کشورهتی عضو تمان ر شتيسته و 3 

عملی را نرای ملزم ستخت  مؤسّست  متلی و 

نه موارد زير کننمفتن پول از جمله حواله

 معمول خواهنم داشت:

)الف( درج اطالعت  صح ح و دق ق 

هتی ماصوص درنتره حواله پول در فرم

 انتقتل الکترون ک پول و پ تمهتی مرنوط؛

)ب( حفظ اطالعت  مزنور در طول 

 زنج ره پرداخت؛ و

)پ( اعمتل کنترلهتی دق ق نسبت نه  

انتقتل وجوهی که فتقم اطالعت  کتمل 

 کننمفتن است.نه حوالهمرنوط 

د نرای ايجتد يک رژيم مميريتی و 4



  773 بخش اسناد 

نظترتی داخلی طبق مفتد اي  متّده، و 

نمون خمشه نه ستير مواّد کنوانس ون حتضر 

فردد تت از کشورهتی عضو درخواست می

ای، انتکترا  ستزمتنهتی ذيرنا منطقه

ای و چنم جتنبه را در مبترزه درون منطقه

   خود قرار دهنم.الع نت پول شويی نصب

د کشورهتی عضو تالش خواهنم کرد تت 5 

ای و ای، درون منطقههمکتری جهتنی، منطقه

دوجتنبه را ن   مراجع و نهتدهتی قضتيی، 

انتظتمی و متلی خود توسعه و تحک م 

 ناشنم.

 

 فصل سه

 اطالق عنوان مجرمانه و اجرای قانون

 

: پرداخت رشوه به مقامات عمومی 15 ةمادّ 

 کشوری

هريک از کشورهتی عضو تمان ر تقن نی 

و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم شنتخت  

ارتکتب عممی اعمتل زير اّتاتذ خواهم 

 کرد:

)الف( وعمه، پ شنهتد و يت دادن 

امت تزی نتروا نه طور مستق م و يت 

غ رمستق م نه يک مقتم دولتی نه نفع خود 
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مقتم مزنور و يت شاص و يت نهتد ديگر، 

ترغ ب  ن مقتم نه انجتم و يت  نه قصم

خودداری از انجتم عملی که از وظتيف 

 فردد؛ ورسمی او محسوب مي

)ب( درخواست و يت پذيرش مستق م و 

يت غ رمستق م امت تزی نتروا توسّا يک 

مقتم دولتی نه نفع شاص خود و يت شاص و 

يت نهتد ديگر، نه قصم انجتم و يت 

يف خودداری از انجتم عملی که از وظت

 فردد.رسمی او محسوب مي

 

قام دولتوی 16 ةمادّ  خت رشووه بوه م : پردا

المللووی خووارجی و مقامووات سووازمانهای بین

 عمومی

هريک از کشورهتی عضو تمان ر د 8 

تقن نی و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم 

شنتخت  ارتکتب عممی وعمه، پ شنهتد و يت 

دادن امت تزی نتروا نه طور مستق م و يت 

ق م نه يک مقتم دولتی خترجی و يت غ رمست

المللی عمومی نه نفع مقتم يک ستزمتن ن  

خود مقتم مزنور و يت شاص و يت نهتد 

ديگر، نه قصم ترغ ب  ن مقتم نه انجتم و 

يت خودداری از انجتم وظتيف قتنونی خود 

و ن ز نه قصم تحص ل و يت حفظ موقع ت 
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تجتری و يت منتفع نتروای ديگر در 

المللی رونم نتزرفتنی ن   ارتبتط نت

 اّتاتذ خواهم کرد.

کشورهتی عضو اّتاتذ  د هريک از9 

تمان ر تقن نی و ديگر تمان ر الزم را 

نرای جرم شنتخت  درخواست و يت پذيرش 

عممی امت تزی نتروا، نه طور مستق م و 

يت غ رمستق م، توسّا يک مقتم دولتی 

المللی خترجی و يت مقتم يک ستزمتن ن  

می نه نفع خود و يت شاص و يت نهتد عمو

ديگر، نه قصم انجتم و يت خودداری از 

انجتم وظتيف رسمی خود مورد توّجه قرار 

 خواهم داد.

 

 

: اختالس، حیو  و میوو و یوا سوایر 13 ةمادّ 

 خالفکاریهای مالی توسّط یک مقام دولتی

هريک از کشورهتی عضو تمان ر تقن نی 

م شنتخت  و ديگر تمان ر الزم را نرای جر

ارتکتب عممی اختالس، ح ف و م ل و يت 

ستير خالفکتريهتی متلی در اموال، وجوه 

عمومی و يت خصوصی و يت اوراق نهتدار 

دولتی و يت هرفونه متل ديگری که حسب 

سمت و وظ فه نه مقتم دولتی مزنور سپرده 
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شمه است، توسّا  ن مقتم دولتی نه نفع 

اتذ خود و يت شاص و يت نهتد ديگر، اتّ 

 خواهم کرد.

 

 اعمال نفوذ در معامالت: 13 ةمادّ 

هريک از کشورهتی عضو اّتاتذ تمان ر 

تقن نی و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم 

شنتخت  ارتکتب عممی اقمامت  زير مورد 

 توّجه قرار خواهم داد:

)الف( وعمه، پ شنهتد و يت دادن 

امت تزی نتروا نه طور مستق م و يت 

ک مقتم دولتی و يت نه هر غ رمستق م نه ي

كه مقتم دولتی و يت شاص ديگر نه قصم اي 

شاص مزنور از نفوذ واقعی و يت اعتبتری 

خود در جهت کسب امت تزی نتروا از يک 

ستزمتن و يت نهتد عمومی کشور عضو نه 

نفع محّرک اصلی عمل و يت نه نفع هر شاص 

 استفتده کنم؛ديگر سوء

ق م و )ب( درخواست و يت پذيرش مست

يت غ رمستق م امت تزی نتروا نه طور 

مستق م و يت غ رمستق م توسّا يک مقتم 

دولتی و يت هر شاص ديگر نه نفع خود 

مقتم مزنور و يت هر شاص ديگر نه قصم 

كه  ن مقتم دولتی و يت شاص مزنور از اي 
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نفوذ واقعی و يت اعتبتری خود در جهت 

کسب امت تزی نتروا از يک ستزمتن و يت 

 هتد عمومی کشور عضو سوء استفتده کننم.ن

 

 

 استفاده از وظای : سوء13 ةمادّ 

هريک از کشورهتی عضو اّتاتذ تمان ر 

تقن نی و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم 

استفتده از شنتخت  ارتکتب عممی سوء

وظتيف و يت ِسمت و نه عبتر  ديگر انجتم 

و يت عمم انجتم عملی توسّا يک مقتم 

ح   انجتم وظ فه نرخالف قوان    دولتی در

و نه منظور کسب امت تزی نتروا نرای خود 

و يت شاص و يت نهتد ديگر مورد توّجه 

 قرار خواهم داد.

 

 : ثروتهای نامشروع30 ةمادّ 

هريک از کشورهتی عضو نت رعتيت 

قتنون استسی و اصول استسی نظتم حقوقی 

خود، اّتاتذ تمان ر تقن نی و ديگر 

را نرای جرم شنتخت   تمان ر الزم

انموزی مقتمت  دولتی از طريق توسّل ثرو 

عممی نه طرق نتمشروع، و نه عبتر  ديگر 

افزايش قتنل مالحظه در دارايی يک مقتم 
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ای که وی منطقًت قتدر نه دولتی نه فونه

توج ه  ن نت توّجه نه دريتفتی قتنونی 

 خود نبتشم، مورد توّجه قرار خواهم داد.

 

 پرداخت رشوه در بخش خصوصی: 31 ةمادّ 

هريک از کشورهتی عضو اّتاتذ تمان ر 

تقن نی و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم 

شنتخت  ارتکتب عممی اعمتل زير در جريتن 

فّعتل تهتی اقتصتدی، متلی و يت تجتری 

 مورد توّجه قرار خواهم داد:

)الف( وعمه، پ شنهتد و يت دادن 

ی نتروا مستق م و يت غ رمستق م امت تز

نه ممير و يت کترمنم شتغل در يک ارفتن 

ناش خصوصی، در هر سمتی که نتشم، نه نفع 

خود وی و يت شاص ديگر نه قصم ترغ ب وی 

نه انجتم و يت خودداری از انجتم عملی 

 نرخالف وظتيف خود؛ و

)ب( درخواست و يت پذيرش مستق م و 

يت غ رمستق م امت تزی نتروا نه طور 

رمستق م توسّا ممير و يت مستق م و يت غ 

کترمنم شتغل در يک ارفتن ناش خصوصی، در 

هر سمتی که نتشم، نه نفع خود و يت شاص 

ديگر نه قصم انجتم و يت خودداری از 

 انجتم عملی نرخالف وظتيف خود.
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 : اختالس اموال در بخش خصوصی33 ةمادّ 

هر يک از کشورهتی عضو تمان ر 

نرای جرم تقن نی و ديگر تمان ر الزم را 

شنتخت  ارتکتب عممی اختالس، در جريتن 

فّعتل تهتی اقتصتدی، متلی و يت تجتری 

توسّا مميران و يت کترکنتن ارفتن ناش 

خصوصی در اموال، وجوه خصوصی، اوراق 

نهتدار دولتی و يت هرفونه متل ديگری که 

حسب سمت نه وی سپرده شمه، مورد توّجه 

 قرار خواهم داد.

 

 ر عواید ناشی از جرم: تطهی37 ةمادّ 

هر يک از کشورهتی عضو نت رعتيت د 8

اصول استسی حقوق داخلی خود، تمان ر 

تقن نی و ديگر تمان ر الزم را نرای جرم 

شنتخت  ارتکتب عممی اعمتل زير اّتاتذ 

 خواهم کرد:

)الف( )يک( تبميل و يت انتقتل 

اموال نت علم نه منشأ مجرمتنه  نهت نه 

ر منشأ نتمشروع  ن قصم اخفت و يت تغ  

اموال و يت کمک نه مجرم اصلی نرای فرار 

  ممهتی قتنونی عمل خود؛از پی

)دو( اخفت و يت قلب مته ت اصلی، 
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منشأ، محل، انتقتال ، جتنجتيی و يت 

فونه اموال متلک ت يت حقوق مرنوط نه اي 

 نت علم نه منشأ مجرمتنه  نهت؛

)ب( نت رعتيت مفته م نن تدی نظتم 

 خود:حقوقی 

)يک( تمّلک، تصّرف و يت استفتده از 

اموال نت علم نه منشأ مجرمتنه  نهت در 

 زمتن قبض اموال مزنور؛

 در معتونت يت تبتنی شرکت، )دو(

کمک، تحريک،  جرم، نه شروع نزه، ارتکتب

تسه ل و تشويق نه ارتکتب هر يک از 

 جرايم موضوع اي  متّده.

 8د از لحتظ اجرا و يت کترنرد ننم 9 

 اي  متّده:

)الف( هر کشور عضو تالش خواهم کرد 

اي  متّده را نه کلّ ه مصتديق  8تت ننم 

 جرايم اصلی اعمتل کنم؛

)ب( هر کشور عضو حماقل ط ف وس عی 

از جرايم موضوعه طبق اي  کنوانس ون را 

نه عنوان جرايم اصلی )در قوان   خود( 

 وارد خواهم کرد؛

)پ( از لحتظ اجرای ننم فرعی )ب( 

هتی الذکر، جرايم اصلی مشتمل نر نزهفوق

ارتکتنی در داخل و يت خترج از سرزم   
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ذلک جرايم ارتکتنی نتشم. معکشور عضو می

در خترج از سرزم   کشور عضو فقا در 

صورتی نه عنوان جرايم اصلی شنتخته 

خواهم شم که عمل مزنور طبق قوان   

داخلی کشور محّل ارتکتب عنوان مجرمتنه 

و قوان   داخلی کشور عضو  داشته

اجراکننمه اي  متّده ن ز  ن عمل را در 

صور  ارتکتب در  ن سرزم   جرم قلمماد 

 کنم؛

هتيی از قوان   ) ( هرکشور عضو نساه 

خود در تنف ذ مفتد اي  متده و تغ  را  

نه عمل  ممه در قوان   مزنور و يت شرحی 

از  نهت را نه دن رکّل ستزمتن ملل مّتحم 

  م خواهم کرد؛تسل

)ث( در صور  اشتراط در اصول استسی  

 حقوقی داخلی کشور عضو، جرايم مشروحه در

 جرايم اصلی مرتکبتن اي  متّده نه 8ننم 

 ن ست.  اعمتل قتنل

 

 : اخفا34 ةمادّ 

 93نمون خمشه نه مفتد متّده 

کنوانس ون حتضر، هر کشور عضو اّتاتذ 

تمان ر تقن نی و ديگر تمان ر الزم را 

نرای جرم شنتخت  اخفت عممی و يت 
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ن نی نگهماری اموال حتصل از جرايم پ ش

شمه در اي  کنوانس ون نه شرط  فتهی از 

كه شاص منشأ مجرمتنه  نهت، و نمون اي 

خود در ارتکتب  ن جرايم شرکت داشته 

 نتشم، مورد توّجه قرار خواهم داد.

 

 : ممانعت از اجرای عدالت35 ةمادّ 

ان ر تقن نی و ديگر هر کشور عضو تم

تمان ر الزم را نرای جرم شنتخت  اعمتل 

که عممًا ارتکتب يتفته نتشم صورتی در زير

 کرد: اّتاتذ خواهم

)الف( استفتده از زور، تهميم و يت 

ارعتب و يت دادن وعمه، پ شنهتد و يت 

امت تز نتروا نه منظور تشويق شاص نه 

ادای شهتد  دروغ و يت مماخله در ادای 

د  و يت ارائه دل ل در دعوای مرتبا شهت

نت ارتکتب جرايم موضوع کنوانس ون حتضر؛ 

 و

)ب( استفتده از زور، تهميم و يت 

ارعتب نرای اخالل در اجرای وظتيف رسمی 

توسّا يک قتضی و يت مأمور اجرای قتنون 

در ارتبتط نت ارتکتب جرايم موضوع 

کنوانس ون حتضر. ه چ يک از مقّررا  اي  

ی نه حق کشورهتی عضو جهت ننم فرع
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نرخورداری از قتنونی نرای حمتيت از 

ای وارد ديگر متصّميتن مشتغل عمومی خمشه

 ناواهم کرد.

 

 : مسؤولیت اشخاص حقوقی36 ةمادّ 

هر کشور عضو تمان ر الزم را نت د 8

رعتيت اصول حقوقی خود نرای احراز 

کننمه در مسؤول ت اشاتص حقوقی شرکت

نوانس ون اّتاتذ خواهم جرايم موضوع اي  ک

 کرد.

د نت توّجه نه اصول حقوقی کشور 9 

توانم عضو، مسؤول ت اشاتص حقوقی مي

 ک فری، ممنی و يت اداری نتشم.

د مسؤول ت مزنور نه مسؤول ت ک فری 3 

اي اشاتص حق قی مرتکب اي  جرايم خمشه

 وارد ناواهم کرد.

د هر کشور عضو نويژه مراقبت نه 4 

اي که تت اشاتص حقوقی عمل خواهم  ورد

انم، در طبق اي  متده مسؤول شنتخته شمه

معرض مجتزاتهتی ک فری و غ رک فری مؤثر، 

هتی منتسب و نتزدارنمه و از جمله جريمه

 متلی قرار ف رنم.

 

 : شرکت و شروع به جرم33 ةمادّ 
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هرکشور عضو در چترچوب قوان    د8 

داخلی خود تمان ر تقن نی و ديگر تمان ر 

م را نرای جرم شنتخت  شرکت در جرم در الز

هر سطح و درجه  ن، از قب ل مبتشر ، 

معتونت، همکتری و يت تحريک نه ارتکتب 

هتی موضوع اي  کنوانس ون يکی از نزه

 اّتاتذ خواهم کرد.

د هر کشور عضو در چترچوب قوان   9

توانم تمان ر تقن نی و داخلی خود می

نتخت  ديگر تمان ر الزم را نرای جرم ش

هرفونه شروع نه جرم نرای ارتکتب يکی از 

 هتی موضوع اي  کنوانس ون اّتاتذ کنم.نزه

د هر کشور عضو در چترچوب قوان   3

توانم تمان ر تقن نی و داخلی خود می

را نرای جرم شنتخت   تمان ر الزم ديگر

اقمام نه تهّ ه و تأم   وستيل و مقّممت  

  هتی موضوع ايارتکتب يکی از نزه

 کنوانس ون اّتاتذ کنم.

 

: آگاهی، قصد و هدف به عنوان 33 ةمادّ 

 عناصر تشکیو دهندة جرم

 فتهی، قصم يت همف مورد نظر نه 

هتی دهنمه نزهعنوان يکی از عنتصر تشک ل

توان از موضوع اي  کنوانس ون را می
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اوضتع و احوال و شرايا ع نی مح ا نر 

 ارتکتب جرم استنبتط نمود.

 

 مرور زمان :33ماّدة 

هرکشور عضو در صور  اقتضت در 

قوان   داخلی خود يک دوره نلنم مّم  

مرور زمتن جرم را نرای  غتز رس مفی نه 

جرايم موضوع اي  کنوانس ون، و دوره 

تری را نرای تعل ق مرور مرور زمتن طوالنی

زمتن مجتزا  در مواردی که مجرم اّدعتيی 

نی و ن از اجرای عمالت فرياته است، پ ش

 تع    خواهم کرد. 

 

 تعقیب، رسیدگی قضایی و مجازاتها: 70 ةمادّ 

د هر کشور عضو نرای ارتکتب جرايم 8

موضوع اي  کنوانس ون مجتزاتهتيی را که 

نت توّجه نه شّم   ن جرايم تع    شمه، 

 مقّرر خواهم کرد.

د هر کشور عضو نت رعتيت نظتم 9 

حقوقی و اصول مشروحه در قتنون استسی 

د، تمان ر الزم را نرای نرقراری و يت خو

حفظ تعتدل الزم ن   مصون تهتی قضتيی يت 

امت تزا  صالح تی اعطت شمه نه مقتمت  

دولتی خود جهت اجرای وظتيف خود و امکتن 
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تحق ق، تعق ب و رس مفی قضتيی مؤّثر نه 

جرايم موضوع اي  کنوانس ون، در صور  

 لزوم، اّتاتذ خواهم کرد.

عضو تالش خواهم نمود تت د هر کشور 3 

ن نی شمه در قوان   اخت ترا  ويژه پ ش

داخلی  ن کشور در خصوص تعق ب اشاتص 

مظنون نه ارتکتب جرايم موضوع اي  

ای اجرا فردد که نت کنوانس ون نه فونه

توّجه نه ضرور  جلوف ری از ارتکتب 

هتی مزنور کترايی تمان ر اجرای نزه

يم نه قتنونی در ارتبتط نت  ن جرا

 حماکثر خود نرسم. 

د در ارتبتط نت جرايم موضوع اي  4 

کنوانس ون، هر کشور عضو نت رعتيت 

قوان   داخلی خود و نت عنتيت نه حّق 

دفتع مّتهم، تمان ر شتيسته را نه منظور 

كه در شرايا مقّرر در حکم اطم نتن از اي 

 زادی مّتهم تت نرفزاری محتکمه و يت 

هتی ّتهم در رس مفیپژوهش، ضرور  حضور م

ن نی شمه است، اّتاتذ ک فری نعمی پ ش

 خواهم کرد.

د هر کشور عضو در هنگتم نررسی 5

احتمتل  زادی و يت عفو زود هنگتم 

هتی فونه جرايم، شّم  نزهمحکومتن نه اي 
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 ارتکتنی را مطمح نظر قرار خواهم داد.

د هر کشور عضو نت رعتيت اصول 1

نت در نظر استسی نظتم حقوقی خود و 

ن نی روشهتيی را داشت  اصل نرائت، پ ش

نرای امکتن عزل، تعل ق و يت تغ  ر محل 

مأموريت مقتم دولتی مّتهم نه ارتکتب يکی 

از جرايم موضوع اي  کنوانس ون مورد 

 توّجه قرار خواهم داد. 

د در صورتی که شّم  جرم ارتکتنی 3 

اقتضت کنم، هر کشور عضو نت رعتيت اصول 

نظتم حقوقی خود روشهتيی را استسی 

ن نی خواهم کرد که نه موجب  نهت، پ ش

محکومتن نه جرايم موضوع اي  کنوانس ون 

نه حکم دادفته و يت هر ترت ب قتنونی 

ديگر نرای مم  تع    شمه در قوان   

 داخلی خود از:

 )الف( تصّمی شغل دولتی و 

)ب( تصّمی شغل در شرکتی که کالًّ يت  

ک ت دولت است، نعضًت تحت متل

 الصالح ت فردنم. مسلوب

ای نه اجرای اي  متده خمشه 8د ننم 1 

اخت ترا  انضبتطی توسّا مراجع صالح تمار 

 عل ه کترکنتن دولت وارد ناواهم کرد.

يک از مفتد اي  کنوانس ون، د ه چ2 
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اي نه اي  اصل وارد ناواهم کرد که خمشه

هتی موضوع اي  کنوانس ون و تعريف نزه

فتعت  قتنونی ذيرنا و يت ديگر اصول د

حقوقی حتکم نر قتنونی نودن ]يت نبودن[ 

عمل ارتکتنی نه قوان   داخلی کشور عضو 

هت طبق  ن اختصتص داشته و اي  نزه

قوان   مورد پ گرد و مجتزا  قرار 

 خواهنم فرفت.

کشورهتی عضو تالش خواهنم کرد تت  د80 

ع نتزفشت مجّمد محکومتن نه جرايم موضو

اي  کنوانس ون را نه اجتمتع تسه ل 

 کننم.

 

 

 مصادره وانسداد، ضبط : 71 ةمادّ 

د هر کشور عضو تت حّمی که نظتم 8 

دهم، کلّ ه حقوق داخلی  ن اجتزه می

تمان ر الزم را نرای مصتدره اقالم زير 

 اّتاتذ خواهم کرد:

)الف( عوايم حتصله از جرايم موضوع  

رای ارزش اي  کنوانس ون و يت اموال دا

 نرانر نت عوايم مزنور،

)ب( اموال، تجه زا  و يت وستيل نه 

کتر رفته و يت تهّ ه شمه نرای استفتده 
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 در ارتکتب جرايم موضوع اي  کنوانس ون.

د هر کشور عضو تمان ر الزم را نرای 9

امکتن شنتستيی، رديتنی، انسماد و يت 

 8نتزداشت هريک از اقالم مذکور در ننم 

ه منظور مصتدرة احتمتلی  نهت اي  متّده ن

 اّتاتذ خواهم کرد.

د هر کشور عضو نت رعتيت حقوق 3

داخلی خود، تمان ر تقن نی و ديگر 

تمان ر الزم را نرای قتنونمنم کردن 

ادارة اموال مسمود، نتزداشت و يت 

اي   9و  8مصتدره شمه موضوع ننمهتی 

 متّده اّتاتذ خواهم کرد.

يل تمتم د در صور  تغ  ر و يت تبم4

و يت ناشی از عوايم حتصله نه متل ديگر، 

متل ديگر نه جتی عوايم متل مزنور در 

معرض اقمامت  منمرج در اي  متّده قرار 

 خواهم فرفت.

د در صور  اختالط عوايم حتصله از  5 

جرم نت متل نه دست  ممه از منتنع 

مشروع، متل مزنور، نمون خمشه نه 

ت ضبا، تت اخت ترا  مرنوط نه انسماد و ي

انمازه ارزش عوايم مالوط شمه قتنل 

 مصتدره خواهم نود.

د در مم و يت ستير منتفع نتشی از  1
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عوايم حتصل از جرم و يت اموالی که اي  

انم عوايم نه  ن تبميل و يت تغ  ر يتفته

و يت در مم و يت منتفع حتصل از اموالی 

که عوايم نتشی از جرم نت  ن مالوط 

همتن ترت ب و انمازه انم ن ز نه شمه

مورد  جرم مشمول تمان ر عوايم نتشی از

 اشتره در اي  متّده خواهنم نود.

اي   55د از نظر اي  متّده و متّده 3

کنوانس ون، هر کشور عضو نه دادفتههت و 

يت ديگر مراجع صتلحه خود اخت تر صمور 

دستور نه نتنکهت را نرای در اخت تر 

ی و يت قراردادن و يت ضبا سوانق متل

تجتری خواهم داد. كشور عضو از مقررا  

اي  ننم نه علت رازداري نتنكي سرنتز 

 ناواهم زد.

تواننم امکتن د کشورهتی عضو می 1 

الزام مجرم را، تت  ن انمازه که چن   

الزامی نت اصول استسی حقوق داخلی  نهت 

و ن ز نت طبع رس مف هتی قضتيی و غ ر 

قتنونی  قضتيی ستزفتر است، نه اثبت 

نودن منشأ عوايِم حسب ادعت حتصل از جرم 

و يت اموال ديگر در معرض مصتدره ، مورد 

 توّجه قرار دهنم.

ای فونه د مقّررا  اي  متّده نبتيم نه2
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تفس ر شود که نه حقوق اشاتص ثتلث نت 

 حس  نّ ت لطمه وارد کنم.

يک از مفتد اي  متّده اي  د ه چ80

ره مطتنق و اصل را که تمان ر مورد اشت

نت رعتيت مقّررا  حقوق داخلی هر يک از 

کشورهتی عضو تعريف و اجرا خواهنم 

 فرديم، ماموش ناواهم نمود.

 

حمایت از شهود، کارشناسان و : 73 ةمادّ 

 زیاندیدگان

د هر کشور عضو تمان ر شتيسته را 8 

مطتنق حقوق داخلی و در حّم توانتيی خود، 

شهود و نه منظور تأم   حمتيت مؤثر از 

کترشنتستنی که در ارتبتط نت جرايم 

کننم موضوع اي  کنوانس ون ادای شهتد  می

و ن ز، در صور  لزوم، حمتيت از نستگتن 

و ديگر اشاتص نزديک نه  نهت در نرانر 

هرفونه انتقتم و يت تهميم نتلقّوه اّتاتذ 

 خواهم کرد.

 8ن نی شمه در ننم د تمان ر پ ش9

ه نه حقوق مّتهم و كاي  متّده، نمون اي 

از جمله حق نرخورداری وی از تشريفت  

توانم ای وارد کنم، ميصح ح قتنونی خمشه

 شتمل موارد زير نتشم:
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)الف( نرقراری روشهتی الزم و عملی 

فونه اشاتص از نرای حمتيت ف زيکی از اي 

قب ل تغ  ر محل و در صور  ن تز مافی 

نگهماشت  و يت افشتي محمود اّطالعت  

 رنوط نه هوّيت و محل سکونت ايشتن؛ م

کتر قتنونی نرای  ن نی ستز و)ب( پ ش

كه شهود و کترشنتستن نتواننم فواهی اي 

ای ارائه دهنم که متضم  خود را نه فونه

سالمت ايشتن نتشم، مثل امکتن ادای شهتد  

هتی پ شرفته  وریاز طريق استفتده از ف 

وستيل اطالعتتی از قب ل ويمئو و يت ديگر 

 منتسب.

د کشورهتی عضو عقم قراردادهت و يت 3

توافقت  نت ديگر کشورهت را نه منظور 

اي  متّده  8جتنجتيی اشاتص مذکور در ننم 

 مورد توّجه قرار خواهنم داد. 

د مقّررا  اي  متده نه اشاتصی ن ز 4

که نه لحتظ ادای شهتد  متحّمل ضرر و 

 انم، اعمتل خواهم شم.زيتن شمه

ک از کشورهتی عضو نت رعتيت د هري 5

حقوق داخلی خود، امکتن طرح و نررسی 

هتی زيتنميمفتن را در نظرا  و نگرانی

مراحل فونتفون رس مفی ک فری عل ه 

ای که نه حّق دفتع ايشتن مجرمتن، نه ش وه
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 ای وارد ن تورد، فراهم خواهم  ورد.لطمه

 

 دهندگان: حمایت از گزارش77ماّدة 

ای را در ن ر شتيستههر کشور عضو تما

نظتم حقوقی داخلی خود نه منظور تأم   

حمتيت از هر شاصی که نت حس  نّ ت و 

نراستس داليل موّجه وقوع جرايم موضوع اي  

کنوانس ون را نه مراجع صالح تمار فزارش 

 ن نی خواهم کرد. دهم، پ شمی

 

 آمدهای اقدامات فسادآمیزپی: 74ةمادّ 

م کتمل نه هر کشور عضو، نت احترا 

حقوق صح حًت مکتسبه اشاتص ثتلث، در 

چترچوب اصول استسی حقوق داخلی خود 

تمان ر شتيسته را نرای نرخورد نت تبعت  

فستد متلی اّتاتذ خواهم کرد. در اي  

تواننم در ارتبتط، کشورهتی عضو می

رس مفی حقوقی خود ارتکتب فستد متلی را 

سخ نه عنوان عتمل مؤّثری در انطتل و يت ف

قرارداد، انصراف از امت تزنتمه و يت 

ف ری از ديگر اسنتد مشتنه و يت کنتره

اّتاتذ هرفونه اقمام جبرانی ديگر محسوب 

 دارنم.
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 جبران خسارت: 75 ةمادّ 

هر کشور عضو تمان ر الزم را نت 

رعتيت اصول حقوق داخلی خود نرای تضم   

حّق دادخواهی مؤسّست  و يت زيتنميمفتن از 

فستد م ز متلی عل ه عتمالن ورود  اقمامت 

ضرر نه منظور دريتفت خستر  اّتاتذ خواهم 

 کرد.

 

 صیمراجع تخصّ : 76 ةمادّ 

هر کشور عضو نت رعتيت اصول استسی 

نظتم حقوقی خود، وجود نهتد و يت نهتدهت 

و يت اشاتص متاّصص در امر مبترزه نت 

فستد متلی از طريق اجرای قتنون را 

هتد، نهتدهت و يت تضم   خواهم کرد. ن

اشاتص مزنور در چترچوب اصول استسی نظتم 

حقوقی کشور عضو در ايفتی وظتيف خود نه 

نحو مؤثر و مصون از هرفونه فشتر نتروا 

از استقالل الزم نرخوردارنم. اشاتص و يت 

کترکنتن نهتد يت نهتدهتی مزنور نتيم از 

 موزش و امکتنت  منتسب نرای اجرای 

 منم شونم.رهمسؤول تهتی خود نه

 

 اجرای قانون نهادهایهمکاری با : 73 ةمادّ 

ای را د هر کشور عضو تمان ر شتيسته8
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نه کتر خواهم نرد تت اشاتصی را که در 

ارتکتب يکی از جرايم موضوع اي  

انم نه ارائه کنوانس ون شرکت داشته

اّطالعت  مف م خود نه منظور استفتده در 

سّا مراجع مقتصم تحق قتتی و اثبت  جرم تو

صالح تمار و ن ز مستعمتهتی واقعی و مشاّص 

نه نهتدهتی اجرای قتنون نرای محروم 

ستخت  مجرمتن از عوايم حتصله از جرم و 

 فونه عوايم تشويق کننم.استرداد اي 

موارد منتسب  کشور عضو در د هر9 

را که در  امکتن تاف ف مجتزا  مّتهمی

 مرحله تحق ق و يت تعق ب جرايم موضوع

اي  کنوانس ون همکتريهتی استسی ارائه 

ن نی و توّجه قرار خواهم دهم، مورد پ شمی

 داد.

د هر کشور عضو نت رعتيت اصول 3

استسی حقوق داخلی خود، امکتن اعطتی 

مصون ت قضتيی نه شاصی که در امر تحق ق 

و يت تعق ب جرايم موضوع اي  کنوانس ون 

دهم، مورد همکتريهتی استسی ارائه می

 ن نی و توّجه قرار خواهم داد. شپ

د حمتيت از اي  اشاتص نه فونه 4

کنوانس ون حتضر، نت  39مقّرر در متّده 

 رعتيت تغ  را  ضروری، صور  خواهم فرفت.
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اي   8د چنتنچه شاص مذکور در ننم 5

متّده که در يکی از کشورهتی عضو سکونت 

دارد نتوانم همکتريهتی استسی نت مراجع 

ور عضو ديگر انجتم دهم، صالح تمار کش

تواننم نت رعتيت کشورهتی عضو ذيرنا می

حقوق داخلی خود تنظ م قرارداد و 

ترت بتتی را در خصوص اعطتی نتلقّوه 

اي  متّده  3و  9تسه ال  منمرج در ننمهتی 

توسّا ديگر کشور عضو مورد توّجه قرار 

 دهنم. 

 

 ی ملّ  نهادهایهمکاری بین : 73 ةمادّ 

تمان ر الزم را نت هر کشور عضو 

رعتيت حقوق داخلی خود جهت تشويق همکتری 

ن   نهتدهتی عمومی و ن ز مقتمت  دولتی 

دار خود، از يک طرف، نت نهتدهتی عهمه

تحق ق و تعق ب جرايم در کشور خود از 

طرف ديگر، اّتاتذ خواهم کرد. همکتری 

 توانم موارد زير را درنرف رد:مزنور می

داوطلبتنه نه  )الف( اّطالع رستنی 

مراجع اخ رالذکر در صورتی که منطقًت نه 

ن نی شمه در ارتکتب يکی از جرايم پ ش

اي  کنوانس ون اعتقتد  93و  98، 85مواد 

 يتننم؛ و يت
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 مراجع نه الزم اّطالعت  کّل ه ارائه )ب(

  نهت. تقتضتی حسب اخ رالذکر

 

ی و بخش ملّ  : همکاری بین نهادهای73 ةمادّ 

 یخصوص

کشور عضو تمان ر الزم را نت  د هر8

رعتيت حقوق داخلی خود نرای تشويق 

همکتری ن   نهتدهتی مّلی تحق ق و تعق ب 

قضتيی و ارفتنهتی ناش خصوصی، و نويژه 

مؤسّست  متلی، در خصوص مستئل مرنوط نه 

ارتکتب جرايم موضوع اي  کنوانس ون 

 اّتاتذ خواهم کرد.

د هر کشور عضو تشويق اتبتع خود و 9

ارنمفتن اقتمتگته عتدی در سرزم   خود د

هتی موضوع را جهت فزارش ارتکتب نزه

کنوانس ون حتضر نه مراجع مّلی تحق ق و 

 تعق ب قضتيی مورد توّجه قرار خواهم داد.

 

 : رازداری بانکی40 ةمادّ 

هر کشور عضو از وجود ستز و کترهتی 

الزم در داخل نظتم حقوقی داخلی خود نرای 

تنًت نتشی از اعمتل قوان   رفع موانع اح 

رازداری نتنکی در صور  انجتم تحق قت  

ک فری داخلی درخصوص جرايم موضوع اي  
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 کنوانس ون، اطم نتن حتصل خواهم کرد.

 

 : پیشینه کیفری41 ةمادّ 

توانم تمان ر تقن نی هر کشور عضو می

و ديگر تمان ر الزم را نرای در نظر 

در  فرفت  پ ش نة ک فری مجرم اّدعتيی

فونه اّطالعت  کشور ديگر و استفتده از اي 

در رس مفی ک فری نه جرم موضوع اي  

کنوانس ون، طبق شرايا و نت رعتيت همفی 

 دهم، اّتاتذ کنم.که مقتضی تشا ص می

 

 : صالحیت43 ةمادّ 

د هرکشور عضو تمان ر الزم را نه 8 

منظور احراز صالح ت نسبت نه جرايم موضوع 

 اتذ خواهم کرد چنتنچه:اي  کنوانس ون اتّ 

)الف( جرم در داخل سرزم   کشور عضو  

 ارتکتب يتفته نتشم؛ و يت

)ب( جرم نر روی عرشة کشتی حتمل  

پرچم کشور عضو و يت هواپ متيی ارتکتب 

يتفته که در زمتن وقوع جرم طبق قوان   

  ن کشور نه ثبت رس مه است.

اي   4د نت توّجه نه متّده 9 

توانم عضو همچن   میکنوانس ون، کشور 

صالح ت خود را جهت رس مفی نه جرايم 
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 موضوع اي  کنوانس ون احراز کنم چنتنچه:

)الف( جرم عل ه يکی از اتبتع کشور  

 عضو ارتکتب يتفته؛ و يت

)ب( جرم توسّا يکی از اتبتع  ن کشور  

عضو و يت شاص نمون تتنع تی ارتکتب 

يتفته که دارای محّل سکونت عتدی در 

 نتشم؛ و يت    ن میسرزم

)پ( جرم يکی از جرايم پ ش ن نی شمه 

)دو( اي  کنوانس ون نوده  )ب( 8طبق ننم 

که در خترج از سرزم   کشور عضو ولی نه 

)يک(  )الف( 8قصم ارتکتب نزه موضوع ننم 

)يک( اي  کنوانس ون  و يت )دو( و يت )ب(

در داخل سرزم   کشور عضو ارتکتب يتفته؛ 

 و يت

عل ه کشور عضو ارتکتب  ) ( جرم 

 يتفته نتشم.

اي  کنوانس ون،  44د از لحتظ متّده 3

 هر کشور عضو تمان ر الزم را نرای احراز

موضوع  هتینزه نه رس مفی صالح ت خود جهت

کنوانس ون، در صور  حضور مجرم  اي 

اّدعتيی در سرزم    ن و عمم استرداد او 

صرفًت نه اي  دل ل که وی يکی از اتبتع 

 نتشم، اّتاتذ خواهم کرد.کشور می  ن

توانم کشور عضو همچن   می د هر4 
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تمان ر الزم را نرای احراز صالح ت خود 

هتی موضوع اي  جهت رس مفی نه نزه

کنوانس ون، در صور  حضور مجرم اّدعتيی 

در سرزم    ن و عمم استرداد او، اّتاتذ 

 کنم.

د چنتنچه در جريتن نودن تحق ق، 5 

دادرسی قضتيی توسّا ديگر  تعق ب و يت

کشورهتی عضو در خصوص عمل واحم، نه کشور 

اي  متّده  9و يت  8عضوی که طبق ننم 

کنم انالغ فرديمه و يت اعمتل صالح ت می

اّطالع داده شود، مراجع صالح تمار در 

کشورهتی عضو حسب اقتضت نه منظور همتهنگ 

ستخت  اقمامت ، نت يکميگر رايزنی 

 خواهنم کرد.

د نمون خمشه نه ضوانا حقوق 1 

الملل عتم، کنوانس ون حتضر اجرای ن  

ن نی شمه در هرفونه صالح ت ک فری پ ش

قوان   داخلی هريک از کشورهتی عضو را 

 نفی ناواهم کرد.

 

 فصل چهار

 المللیهمکاری بین

 

 المللی: همکاری بین47 ةمادّ 
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کشورهتی عضو در امور ک فری طبق  د8

ي  کنوانس ون همکتری ا 50تت  44مواّد 

خواهنم کرد. کشورهتی عضو در صور  

اقتضت، نت رعتيت نظتم حقوقی داخلی خود، 

هتی همکتری در تحق قت  قضتيی و رس مفی

حقوقی و اداری در خصوص مستئل مرنوط نه 

فستد متلی را مورد توّجه قرار خواهنم 

 داد.

المللی، هرفته هتی ن  د در همکتری9 

ط نه جرم شنتخته شمن اي  همکتری مشرو

عمل در هر دو کشور نتشم، اي  شرط 

دهنمه جرمی که نرای  ن چنتنچه عمل تشک ل

تقتضتی همکتری شمه در قوان   هر دو 

کشور عنوان مجرمتنه داشته نتشم، تأم   

كه جرم فردد اعم از اي شمه تلقی می

ارتکتنی در قوان   ک فری کشور عضو مورد 

ضی ذيل همتن دسته تقتضت و کشور عضو متقت

ننمی از جرايم و يت نت عنوان مشتنه طبقه

 و يت توص ف شمه نتشم ]يت خ ر[.

  

 : استرداد44 ةمادّ 

اي  متّده نه جرايم موضوع د 8 

کنوانس ون حتضر اعمتل خواهم شم چنتنچه 

شاصی که تقتضتی استرداد او نه عمل  ممه 
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در سرزم   کشور عضو مورد تقتضت حضور 

كه جرم و مشروط نراي داشته نتشم 

ارتکتنی تحت قوان   داخلی هر دو کشور 

عضو متقتضی و مورد تقتضت قتنل مجتزا  

 نتشم.

اي   8د قطع نظر از مفتد ننم 9 

توانم در صور  تجويز متّده، کشور عضو می

قوان   خود نت استرداد شاص از نتنت هر 

يک از جرايم مشمول اي  کنوانس ون که 

خود  ن کشور قتنل  طبق قوان   داخلی

 مجتزا  ن ست، موافقت نه عمل  ورد.

د چنتنچه درخواست استرداد مشتمل 3 

نر جرايم متعّمد و مستقل نتشم که حماقل 

يکی از  نهت طبق اي  متّده قتنل استرداد 

و نرخی ديگر نه دل ل مّم  حبس غ رقتنل 

استرداد نوده ولی نه جرايم موضوع اي  

کشور عضو طرف  کنوانس ون مرتبا نتشنم،

توانم اي  متّده را نسبت نه  ن تقتضت می

  جرايم ن ز اعمتل کنم.

هتی مشمول اي  متّده، نه د نزه4 

عنوان جرم قتنل استرداد در هرفونه 

عهمنتمه استرداد موجود ن   کشورهتی 

شونم. عضو، منمرج و فنجتنمه محسوب می

فونه فردنم که اي کشورهتی عضو متعّهم می
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را نه عنوان جرايم قتنل استرداد جرايم 

در عهمنتمه استردادی که ن   خود منعقم 

کننم، احصت نمتينم. کشور عضوی که نه می

تجويز قوان   داخلی خود از اي  

کنوانس ون نه عنوان مبنتی استرداد 

هتی موضوع يک از نزهکنم، ه چاستفتده می

اي  کنوانس ون را نه عنوان جرم س تسی 

 م کرد.تلّقی ناواه

د کشور عضوی که استرداد را مشروط  5 

 توانم دردانم، مینه وجود عهمنتمه می

 استرداد از ديگر تقتضتی صور  دريتفت

کنوانس ون که نت  ن عهمنتمه  عضو کشور

استرداد نمارد، هم   کنوانس ون را نه 

عنوان مبنتی حقوقی استرداد در رانطه نت 

شمتر  هتی مشمول اي  متّده نهکلّ ه نزه

  ورد.

د کشور عضوی که استرداد را مشروط  1 

 دانم:نه وجود عهمنتمه می

)الف( در زمتن توديع سنم تصويب،  

پذيرش، تأي م و يت الحتق نه اي  

کنوانس ون، نه اّطالع دن رکل ستزمتن ملل 

مّتحم خواهم رستنم که  يت کنوانس ون 

حتضر را نه عنوان مبنتی حقوقی همکتری 

رهتی عضو در زم نه استرداد نت ديگر کشو
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 مجرمتن تلّقی خواهم کرد؛ و

)ب( چنتنچه اي  کنوانس ون را نه  

عنوان مبنتی حقوقی همکتری در زم نه 

پذيرد، نه منظور اجرای اي  استرداد نمی

انعقتد  متّده حسب اقتضت در جهت

هتی استرداد نت ديگر کشورهتی عهمنتمه

 عضو اي  کنوانس ون تالش خواهم نمود.

د کشورهتی عضوی که استرداد را 3 

داننم، ای نمیمشروط نه وجود عهمنتمه

جرايم مشمول اي  متّده را نه عنوان 

جرايم قتنل استرداد ن   خود شنتستيی 

 خواهنم کرد.

د استرداد تتنع شرايا مقّرر در  1 

قوان   داخلی کشور عضو طرف تقتضت و يت 

هتی استرداد حتکم، از جمله عهمنتمه

يا مرنوط نه حماقّل مجتزا  نرای شرا

استرداد و ن ز داليلی که کشور عضو 

توانم از استرداد مجرم نراستس  ن می

 امتنتع ورزد، خواهم نود.

د کشورهتی عضو نت ملحوظ داشت  2 

قوان   داخلی خود، در جهت تسريع در 

تشريفت  استرداد و تاف ف شرايا و 

ل هتی مشموالزامت  اثبتتی مرنوط نه نزه

 اي  متّده تالش خواهنم کرد.
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د کشور عضو طرف تقتضت، نت توّجه 80 

هتی نه مقّررا  حقوق داخلی و عهمنتمه

توانم پس از احراز استرداد خود، می

ضرور  و فوريت شرايا و نه تقتضتی کشور 

عضو متقتضی، شاص مورد تقتضتی استرداد 

را که در سرزم   او حضور دارد، نتزداشت 

مقتضی ديگری را نرای و يت تمان ر 

اطم نتن از حضور او در رس مف هتی حقوقی 

 مرنوط نه استرداد اّتاتذ کنم.

د کشور عضوی که مجرم اّدعتيی در 88 

سرزم    ن يتفت شمه است، چنتنچه فقا نه 

كه شاص مزنور از اتبتع  ن کشور دل ل اي 

است از استرداد وی در رانطه نت يکی از 

ه استنکتف ورزد، هتی مشمول اي  متدنزه

ملزم است که حسب درخواست کشور عضو 

متقتضی استرداد پرونمه امر را نمون 

تأخ ر غ رموّجه جهت تعق ب نه مراجع 

صالح تمار خود تسل م کنم. مراجع يتدشمه 

ف ری و رس مفی خود را نه ترت ب تصم م

ن نی شمه در مقّرر نرای جرايم سنگ   پ ش

نجتم خواهنم قوان   داخلی  ن کشور عضو ا

داد. کشورهتی عضو ذيرنا نرای حصول 

اطم نتن از جريتن صح ح پ گرد قتنونی نت 

هتی  ي   دادرسی يکميگر نويژه در زم نه
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و ادّله و مستنما  اثبتتی همکتری خواهم 

 کرد.

د هرفته کشور عضو نه موجب قوان   89 

داخلی خود مجتز نتشم يکی از اتبتع خود 

ترد و يت تسل م را فقا نت اي  شرط مس

نمتيم که  ن شاص نرای تحّمل محکوم ت 

نتشی از محتکمه و يت رس مفی قتنونی 

موضوع تقتضتی استرداد و يت تسل م، نه 

کشور عضو متبوع خود نتزفردانمه شود و 

هر دو کشور متقتضی و طرف تقتضتی 

استرداد نت اي  شرط و ستير شروط مقتضی 

 موافقت نمتينم، چن   استرداد و يت

تسل م مشروطی نرای ايفتی تکل ف مشروحه 

 اي  متّده کتفی خواهم نود. 88در ننم 

د چنتنچه استرداد درخواستی نه 83 

منظور اجرای حکم محکوم ت نه اي  دل ل 

که شاص درخواست شمه تبعه کشور عضو مورد 

نتشم رد فردد، کشور عضو مورد تقتضت می

تقتضت در صور  تجويز قتنون داخلی و نت 

تيت الزامت  قتنونی خود و ننت نه رع

درخواست کشور عضو متقتضی، اجرای حکم 

محکوم ت صتدره طبق قوان   داخلی  ن 

کشور و يت ناش نتق متنمه از  ن محکوم ت 

 را مورد توّجه قرار خواهم داد.
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د نرای هر شاصی که در ارتبتط نت 84 

هتی مشمول اي  متّده تحت هريک از نزه

ر دارد، در کلّ ه رس مفی قتنونی قرا

مراحل رس مفی رفتتری عتدالنه از جمله 

نرخورداری از کل ه حقوق و تضم نت  

ن نی شمه در قوان   داخلی کشور عضوی پ ش

که  ن شاص در سرزم    ن حضور دارد، 

 تضم   خواهم شم.

د چنتنچه کشور عضو طرف تقتضت 85 

ننتنه داليل متق  احراز کنم که تقتضت نه 

يت مجتزا  شاصی نه لحتظ  قصم تعق ب و

هتی جنس ت، نژاد، مذهب، تتنع ت، ريشه

قومی و يت نتورهتی س تسی او انجتم 

كه قبول  ن تقتضت موقع ت فرفته و يت اي 

 ن شاص را ننت نه هريک از داليل مذکور 

يک از نه ماتطره خواهم افکنم، از ه چ

مفتد اي  کنوانس ون نبتيم تکل فی نرای 

 ط فردد.استرداد استنبت

تواننم تقتضتی د کشورهتی عضو نمی81 

استرداد را صرفًت نه اي  دل ل که جرم 

نتشم، ارتکتنی متضّم  مستئل متلی ن ز می

 رد کننم.

د قبل از رّد تقتضتی استرداد، 83 

کشور  کشور عضو طرف تقتضت حسب اقتضت نت
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فذاشت   اخت تر منظور در عضو متقتضی نه

فتههت و اّطالعت  کتفی جهت ارائه ديم فرصت

 مرنوط نه اّدعتی خود رايزنی خواهم کرد.

د کشورهتی عضو نه منظور تنف ذ و 81 

يت تقويت  ثتر استرداد، در جهت انعقتد 

قراردادهت و يت توافقت  دوجتنبه و 

 کرد. چنمجتنبه تالش خواهنم

 

 : انتقال محکومان45 ةمادّ 

تواننم انعقتد کشورهتی عضو می 

توافقهتی چنمجتنبه و يت قراردادهت و يت 

دوجتنبه را نرای انتقتل محکومتن نه حبس 

و يت ستير مجتزاتهتی ستلب  زادی نه 

کشورهتی خود از نتنت جرايم موضوع اي  

کنوانس ون نه منظور فذرانمن نق ه دوره 

 محکوم ت خود مورد توّجه قرار دهنم.

 

 : معاضدت قضایی متقابو46 ةمادّ 

ه تحق قت  کشورهتی عضو در زم ند 8 

ک فری، تعق ب و رس مفی قضتيی نه جرايم 

ارتکتنی موضوع اي  کنوانس ون حماکثر 

معتضم  قضتيی متقتنل را در اخت تر 

 يکميگر خواهنم فذاشت.

 د معتضم  قضتيی متقتنل تت حماکثر9 
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هت، قراردادهت ممک  طبق قوان  ، عهمنتمه

و توافقت  ذيرنا کشور عضو طرف تقتضت در 

تحق قت  ک فری، تعق ب و  ارتبتط نت

رس مفی قضتيی نه جرايمی که از نتنت  ن 

اي   91توانم طبق متّده يک شاص حقوقی مي

کنوانس ون در کشور عضو متقتضی مسؤول 

 شنتخته شود، ارائه خواهم فرديم.

ن نی د معتضم  قضتيی متقتنل پ ش3 

توانم نرای هريک از شمه در اي  متّده می

 فردد:اهماف زير درخواست 

)الف( اخذ شهتد  و يت اظهترا  از  

 اشاتص؛

 )ب( انالغ اوراق قضتيی؛ 

)پ( انجتم عمل ت  تفت ش، ضبا و  

 انسماد اموال؛

 ) ( معتينه اش ت و امتک ؛ 

)ث( تأم   اطالعت ، ممارک و اسنتد و  

 ارزيتنی کترشنتستنه؛

)ج( ارائه اصول و يت رونوشت مصّمق  

له اسنتد اسنتد و سوانق ذيرنا از جم

 دولتی، نتنکی، متلی، شرکتی و يت تجتری؛

)چ( شنتستيی و يت رديتنی عوايم  

حتصل از جرم، اموال، تأس ست  و نظتير 

  نهت نرای مقتصم اثبتتی؛
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)ح( تسه ل حضور داوطلبتنه اشاتص در  

 کشور عضو متقتضی؛

)خ( هرفونه مستعم  ديگری که نت  

ير قوان   داخلی کشور عضو طرف تقتضت مغت

 نبتشم؛

)د( شنتستيی، انسماد و رديتنی  

عوايم حتصل از جرم مطتنق نت مقّررا  

 اي  کنوانس ون؛ 5منمرج در فصل 

)ذ( استرداد داراي هت مطتنق نت  

اي   5ن نی شمه در فصل مقّررا  پ ش

 کنوانس ون.

د مراجع صالح تمار کشور عضو هرفته 4 

احراز نمتينم که اطالعت   نهت در ارتبتط 

توانم نه مراجع قضتيی ت مستئل ک فری مین

کشور عضو ديگر در انجتم و يت تکم ل 

موّفق تحق قت  و رس مف هتی ک فری خود 

توانم نه تنظ م مستعم  نموده و يت می

تقتضت )ی استرداد( توسا اي  کشور طبق 

تواننم کنوانس ون حتضر منتهی فردد، می

اي  اطالعت  را داوطلبتنه، و نمون خمشه 

ه قوان   داخلی خود، در اخت تر مراجع ن

 کشور ديگر قرار دهنم.

 4د انتقتل اّطالعت  طبق مفتد ننم 5 

اي  متّده، نه تحق قت  و رس مفی ک فری 
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که هم زمتن در مراجع صالح تمار کشور 

کننمه اطالعت  در جريتن است، تأم  

ای وارد ناواهم کرد. مراجع ذيصالح لطمه

مزنور، اي  اطالعت   کننمه اطالعت دريتفت

را حسب درخواست، حتی نرای مم  موقت، 

محرمتنه نگهماشته و يت استفتده از  نهت 

الوصف اي  امر را محمود خواهنم کرد. مع

متنع ناواهم شم که کشور عضو 

کننمه در رس مف هتی خود اطالعتتی دريتفت

را که مؤيم ن گنتهی متهم است افشت 

عضو  نمتيم. در چن   حتلتی، کشور

کننمه اطالعت  مراتب را نه  فتهی دريتفت

کننمه رستنمه و در صور  کشور عضو ارستل

کننمه رايزنی نه تقتضت نت کشور ارستل

عمل خواهم  ورد. در موارد استثنتيی که 

اطالع قبلی امکتن پذير نبتشم، کشور عضو 

کننمه افشتی اطالعت  را نمون دريتفت

عضو  ه چگونه تأخ ری نه  فتهی کشور

 ارستل کننمه  نهت خواهم رستنم. 

د مقّررا  اي  متّده نه تعّهما  1 

هتی ديگر دوجتنبه يت چنم موضوع عهمنتمه

ای که کالً يت نعضًت نتظر نر معتضم  جتنبه

قضتيی متقتنل نوده يت خواهم فرديم، 

 ای وارد ناواهم کرد. خمشه
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اي  متّده در  92تت  9د ننمهتی 3 

عضو ذيرنا مأخوذ نه  صورتی که کشورهتی

يک عهمنتمه معتضم  قضتيی متقتنل 

نبتشنم، نه تقتضتهتی انجتم شمه طبق اي  

متده اعمتل خواهم شم، و چنتنچه کشورهتی 

ای نتشنم، مزنور مأخوذ نه چن   عهمنتمه

مقّررا  مشتنه موجود در عهمنتمه حتکم 

كه کشورهتی عضو نسبت خواهم نود مگر اي 

اي  متّده نه  92تت  2نه اعمتل ننمهتی 

جتی  ن توافق کننم. در صور  تسه ل 

همکتری ف متن  ، اجرای اي  ننمهت نه 

 فردد. کشورهتی عضو قوّيتًّ توص ه می

د کشورهتی عضو نه دل ل حفظ اسرار 1 

نتنکی از ارائه معتضم  قضتيی متقتنل 

 طبق اي  متّده امتنتع ناواهنم ورزيم.

ضت در د )الف( کشور عضو مورد تقت2 

که عمل ارتکتنی را جرم نمانم، در صورتی

پتسخ نه تقتضتی معتضم  طبق اي  متّده 

اهماف کنوانس ون حتضر را نه شرح منمرج 

 مورد توّجه قرار خواهم داد؛  8در متّده 

تواننم نه دل ل )ب( کشورهتی عضو مي 

جرم نمانست  عمل ارتکتنی از ارائه 

ع معتضم  قضتيی طبق اي  متّده امتنت

ذلک، کشور عضو مورد تقتضت نت ورزنم. مع
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رعتيت مفته م استسی نظتم حقوقی خود در 

حّمی که نه اقمام اجبترکننمه ن نجتمم، 

نت کشور متقتضی مستعم  خواهم کرد. 

اهمّ ت و يت چنتنچه تقتضت متضّم  مستئل کم

مستئلی نتشم که همکتری و يت معتضم  

يگر مورد درخواست در مورد  ن طبق مواد د

اي  کنوانس ون قتنل تأم   نتشم، معتضم  

 توانم رد شود؛می

توانم اّتاتذ )پ( هر کشور عضو می 

تمان ر الزم را نرای فراهم ستخت  امکتن 

معتضم  ن شتر طبق اي  متّده در صور  

قتئل نبودن عنوان مجرمتنه نرای عمل 

 ارتکتنی مورد توّجه قرار دهم. 

تحت توانم شاص د کشور عضو می80 

نتزداشت و يت در حتل فذرانمن محکوم ت 

در سرزم   خود را که حضورش در کشور عضو 

ديگر نه منظور تشا ص هوّيت، ادای شهتد  

و يت ارائه هرفونه مستعم  در جهت تحص ل 

دل ل نرای تحق قت  ک فری، پ گرد و يت 

رس مفی قضتيی در ارتبتط نت جرايم موضوع 

نتشم، در اي  کنوانس ون مورد تقتضت می

صور  وجود شرايا زير نه کشور متقتضی 

 انتقتل دهم:

)الف( شاص مورد تقتضت  زادانه و  
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  فتهتنه اعالم رضتيت کنم؛

)ب( مراجع صالح تمار هر دو کشور نت  

دهنم، رعتيت شرايطی که مقتضی تشا ص مي

 نسبت نه مورد توافق نمتينم.

اي   80د از لحتظ اهماف ننم 88 

 متّده:

کشور عضوی که شاص مورد )الف(  

درخواست نه  ن انتقتل يتفته، مجتز و 

مکّلف است تت شاص انتقتلی را در نتزداشت 

كه کشور عضو نگهمارد مگر اي 

ای ديگر تقتضت و يت دهنمه نه فونهانتقتل

 تجويز کرده نتشم؛

)ب( کشور عضوی که شاص مورد درخواست  

فونه نه  ن انتقتل يتفته، نمون ه چ

نه تکل ف خود نرای نرفردانمن شاص تأخ ر 

دهنمه و يت نه نتزداشت کشور عضو انتقتل

هر طور ديگری که مراجع صالح تمار هر دو 

انم، کشور از پ ش نسبت نه  ن توافق کرده

 عمل خواهم کرد؛

)پ( کشور عضوی که شاص مورد درخواست  

يتفته، از کشور عضو نه  ن انتقتل

ت نرای دهنمه ناواهم خواست تانتقتل

نرفردانمن شاص طبق تشريفت  استرداد عمل 

 کنم.
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) ( نرای احتستب محکوم ت، مم  حبسی  

يتفته در زنمان کشور که شاص انتقتل

دهنمه فذرانمه است منظور و نت انتقتل

مم  حبس متحّمله در کشور عضو 

 ف رنمه جمع خواهم شم. انتقتل

د جز در صور  موافقت کشور عضو 89 

اي   88و  80تحت ننمهتی  دهنمهانتقتل

متّده، شاص انتقتلی، قطع نظر از تتنع ت 

فونه فعل، ترک فعل و يت وی، از نتنت ه چ

محکوم ت قبلی خود پ ش از انتقتل از 

دهنمه، تحت پ گرد، سرزم   کشور انتقتل

فونه محموديت نتزداشت، مجتزا  و يت ه چ

ف رنمه واقع ستلب  زادی در کشور انتقتل

 م. ناواهم ش

د هر کشور عضو نه منظور اجرای 83 

مسؤول تهت و اخت ترا  دريتفت تقتضتهتی 

معتضم  قضتيی متقتنل و اجرای  ن 

تقتضتهت و يت ارستل  نهت نزد مراجع 

صالح تمار جهت اجرا نهتدی مرکزی را 

تع    خواهم کرد. چنتنچه در کشور عضو، 

ای نت مقررا  منطقه و يت سرزم   ويژه

مورد معتضم  قضتيی وجود مستقّلی در 

توانم نهتد داشته نتشم، اي  کشور می

ای را نت همتن مسؤول ت مرکزی عل حّمه
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نرای منطقه و يت سرزم   مزنور تع    

کنم. نهتدهتی مرکزی انجتم سريع و دق ق 

تقتضتهتی واصله را تضم   خواهنم کرد. 

چنتنچه نهتد مرکزی تقتضت را جهت اجرا 

ستل نمتيم، مرجع نه مرجع ذيصالحی ار

مزنور را نه انجتم سريع و دق ق اي  

درخواست تشويق خواهم کرد. دن ر کّل 

ستزمتن ملل مّتحم در زمتن توديع سنم 

تصويب، پذيرش، تأي م و يت الحتق هر 

کشور عضو نه اي  کنوانس ون، از نهتد 

مرکزی تع    شمه نرای اي  منظور  فته 

خواهم شم. تقتضتهتی معتضم  قضتيی 

متقتنل و هرفونه مکتتبه مرنوط نه  ن 

نرای نهتدهتی مرکزی تع    شمه توسّا 

کشورهتی عضو ارستل خواهم فرديم. اي  

تکل ف نه حّق کشور عضو در مورد الزام نه 

ارستل تقتضتهت و مکتتبت  مزنور نه  ن 

از طريق مجتری س تسی و در شرايا فوری، 

و در صور  امکتن و نت توافق کشورهتی 

از طريق ستزمتن پل س جنتيی  عضو،

 ای وارد ناواهم کرد. المللی، لطمهن  

د تقتضتهتی مزنور نه صور  کتبی و 84 

يت در صور  امکتن نه هر وس له قتنل 

تبميل نه ستنقه مکتوب نه زنتن قتنل 
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قبول نرای کشور عضو طرف تقتضت و نت 

شرايطی که نه  ن کشور عضو امکتن احراز 

هم، انجتم خواهم شم. اصتلت تقتضت را نم

دن رکّل ستزمتن ملل مّتحم در زمتن توديع 

سنم تصويب، پذيرش، تأي م و يت الحتق نه 

هتی اي  کنوانس ون، از زنتن و يت زنتن

قتنل قبول نرای هر کشور عضو  فته خواهم 

شم. در شرايا فوری و در موارد توافق 

توانم شمه توسّا کشورهتی عضو، تقتضت می

هی صور  ف رد ولی نتيم فورًا نه صور  شفت

 نه صور  کتبی تأي م شود.

د تقتضتی معتضم  قضتيی مشتمل است 85 

 نر:

 الف( هوّيت مرجع تقتضت کننمه؛ 

)ب( موضوع و مته ت تحق قت ، پ گرد  

و يت رس مفی قضتيی مرنوط نه تقتضت و 

نتم و سمت مقتم تحق ق، تعق ب و يت 

 کننمه قضتيی؛رس مفی

از واقع ت  مرنوط نه  ای)پ( خالصه 

 تقتضت نه منظور انالغ اوراق قضتيی؛

) ( شرحی از معتضم  تقتضت شمه و  

جزئ ت  تشريفت  ختصی که کشور عضو 

 متقتضی خواهتن انجتم  ن است؛

)ث( هوّيت، محل و تتنع ت هر شاص  
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 ذيرنا، در صور  امکتن و 

)ج( کترنرد و همف مورد نظر از  

 م مورد تقتضت.ممرک، اطالعت  و يت اقما

توانم، د کشور عضو مورد تقتضت می81 

هرفته نرای انجتم تقتضت طبق قوان   

داخلی  ن الزم نه نظر  يم و يت انجتم 

تقتضت را تسه ل کنم، اّطالعت  تکم لی 

 درخواست نمتيم. 

د تقتضت طبق قوان   داخلی کشور 83 

عضو طرف تقتضت و تت حّمی که نت قوان   

شم و در صور  امکتن وفق مزنور مغتير نبت

تشريفت  منمرج در تقتضت، اجرا خواهم 

  شم.

د در صور  امکتن و عمم مغتير  نت 81 

اصول استسی حقوق داخلی، چنتنچه شاص در 

سرزم   يک کشور عضو حضور داشته و الزم 

نتشم که اظهترا  او نه عنوان شتهم و يت 

کترشنتس توسا مقتمت  قضتيی کشور عضو 

فردد، کشور عضو اول  ديگر استمتع

توانم نه تقتضتی کشور ديگر نرفزاری می

استمتع را توسّا کنفرانس ويميويی اجتزه 

كه حتضر شمن خود شاص دهم مشروط نر اي 

مزنور در سرزم   کشور عضو متقتضی 

پذير و يت مطلوب نبتشم. کشورهتی امکتن
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تواننم توافق کننم که استمتع عضو می

ر عضو متقتضی و نت توسّا مقتم قضتيی کشو

حضور يکی از مقتمت  قضتيی کشور عضو طرف 

 تقتضت نرفذار فردد. 

د کشور عضو متقتضی نمون کسب 82 

اجتزه قبلی کشور عضو مورد تقتضت، 

اطالعت  و يت ممارکی را که توسّا کشور 

عضو مورد تقتضت نرای انجتم تحق قت ، 

پ گرد و يت رس مفی قضتيی ارائه شمه 

تصمی جز  نچه که در تقتضت است، نرای مق

ذکر شمه ارستل و يت استفتده ناواهم 

کرد. ه چ يک از مفتد اي  ننم متنع کشور 

عضو متقتضی از افشتی اطالعت  و يت اسنتد 

مؤّيم ن گنتهی شاص متّهم در جريتن رس مفی 

قضتيی خود ناواهم فرديم. در صور  اخ ر، 

کشور عضو متقتضی قبل از افشتی اطالعت  و 

اسنتد مزنور مراتب را نه  فتهی کشور يت 

عضو مورد تقتضت رستنمه و در صور  

درخواست نت کشور مزنور رايزنی خواهم 

نمود. چنتنچه در شرايا استثنتيی، دادن 

پذير نبتشم، کشور عضو اطالع قبلی امکتن

متقتضی نمون فو  وقت مراتب را نه  فتهی 

 کشور عضو مورد تقتضت خواهم رستنم.

توانم از ر عضو متقتضی مید کشو90 
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کشور عضو مورد تقتضت ناواهم که واقع ت  

ای و محتوای تقتضت را، نه جز تت انمازه

که نرای انجتم تقتضت الزم است، محرمتنه 

نگهمارد. چنتنچه کشور عضو مورد تقتضت 

قتدر نه رعتيت شرط محرمتنه نودن تقتضت 

درنگ نه اطالع کشور نبتشم، مراتب را نی

 قتضی خواهم رستنم.عضو مت

د معتضم  قضتيی متقتنل در موارد 98 

 زير قتنل رد است:

)الف( چنتنچه تقتضت نت رعتيت مفتد  

 اي  متّده انجتم نشمه نتشم؛

)ب( چنتنچه کشور عضو مورد تقتضت  

انجتم تقتضت را احتمتاًل مغتير نت 

حتکم ت، امن ت، نظم عمومی و يت ستير 

 مصتلح استسی خود تشا ص دهم؛

)پ( چنتنچه قوان   داخلی کشور عضو  

مورد تقتضت مقتمت  اي  کشور را از 

انجتم عمل مورد درخواست نسبت نه هرفونه 

نزه مشتنه، چنتنچه  ن جرم در صالح ت 

سرزم نی  نهت مورد تحق ق، تعق ب و يت 

فرفت، منع کرده رس مفی قضتيی قرار می

 نتشم؛

) ( چنتنچه قبول تقتضت نت نظتم  

کشور عضو مورد تقتضت در خصوص حقوقی 
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 معتضم  حقوقی متقتنل مغتير نتشم.

تواننم از د کشورهتی عضو نمی99 

پذيرش تقتضتی معتضم  قضتيی متقتنل نه 

اي  دل ل که جرم ارتکتنی درنرف رنمه 

 فردد، استنکتف ورزنم.مستئل متلی ن ز می

د هرفونه استنکتف از اعطتی 93 

بتنی نر معتضم  قضتيی متقتنل نتيم م

 دل ل نتشم.

د کشور عضو مورد تقتضت، درخواست 94 

تري  معتضم  قضتيی متقتنل را در سريع

هتی پ شنهتدی االجلزمتن ممک  اجرا و ضرب

کشور عضو متقتضی را که مبتنی نر دل ل 

نوده و ترج حًت در تقتضت درج فرديمه تت 

حم ممک  رعتيت خواهم کرد. کشور عضو 

مورد وضع ت و پ شرفت توانم در متقتضی می

تمان ر متاذه توسّا کشور عضو مورد تقتضت 

هتی نرای اجتنت تقتضتی خود، استعالم

منطقی نه عمل  ورد. کشور عضو مورد 

تقتضت نه استعالمت  منطقی کشور عضو 

متقتضی در خصوص وضع ت و پ شرفت اقمامت  

معموله نرای انجتم تقتضت پتسخ خواهم 

نسبت نه معتضم  داد. در صور  رفع ن تز 

مورد درخواست، کشور عضو متقتضی مراتب 

را فورًا نه  فتهی کشور عضو مورد تقتضت 
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 خواهم رستنم.

توانم د معتضم  قضتيی متقتنل مي95 

از جتنب کشور عضو مورد تقتضت نه اي  

دل ل که انجتم  ن نت تحق قت ، پ گرد و 

يت رس مفی قضتيی در جريتن تماخل و 

 نم، نه تعويق افتم.کتزاحم پ ما می

و  98د قبل از رّد تقتضت حسب ننم 91 

اي   95يت تعويق اجرای  ن طبق ننم 

متّده، کشور عضو طرف تقتضت نت کشور عضو 

متقتضی در مورد اعطتی معتضم  طبق ضوانا 

دهم، و شرايطی که  ن کشور الزم تشا ص می

رايزنی خواهم کرد. چنتنچه کشور عضو 

 ن شرايا نپذيرد،  متقتضی معتضم  را طبق

 شرايا مزنور را رعتيت خواهم کرد.

اي   89د نمون خمشه نه اجرای ننم 93 

متّده، شتهم، کترشنتس و يت هر شاص ديگری 

که نه درخواست کشور عضو متقتضی نت ادای 

شهتد  در دادفته و يت اعطتی کمک در 

زم نه تحق ق، تعق ب و يت رس مفی قضتيی 

ضی موافقت کنم، در سرزم   کشور عضو متقت

در قبتل هرفونه فعل، ترک فعل و يت 

محکوم ت خود پ ش از عزيمت از سرزم   

کشور عضو مورد تقتضت، در کشور متقتضی 

مورد تعق ب، نتزداشت، مجتزا  و يت 
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ه چگونه اقمامت  محمودکننمه  زادی شاصی 

واقع ناواهم شم. شتهم، کترشنتس و يت 

از رفع  شاص ديگر ذيرنطی که پس از اطالع

ن تز مقتمت  قضتيی نه حضور وی نه مم  

پتنزده روز متوالی و يت مم  توافق شمه 

توسا کشورهتی عضو از فرصت خروج از 

سرزم   کشور عضو متقتضی استفتده ننموده 

و کمتکتن و داوطلبتنه در  ن کشور نتقی 

متنمه و يت پس از ترک ختک اي  کشور نت 

ده اراده  زاد خود نه  ن مراجعت کر

 نتشم، از چن   مصون تی نرخوردار ن ست.

هتی متعترف اجرای تقتضت د هزينه91 

توسا کشور عضو طرف تقتضت پرداخت خواهم 

ای كه کشورهتی عضو نه فونهشم مگر اي 

ديگر توافق کرده نتشنم. چنتنچه انجتم 

هتی هنگفت و يت يک تقتضت مستلزم هزينه

نتمتعترفی نتشم، کشورهتی عضو نرای 

    شرايا و ضوانا انجتم تقتضت و ن ز تع

هتی مزنور نت يکميگر روش تأم   هزينه

 رايزنی خواهنم کرد.

 د کشور عضو مورد تقتضت:92 

هتيی از سوانق، اسنتد و )الف( نساه 

يت اّطالعت  دولتی در اخت تر خود را که 

طبق قوان   داخلی  ن نرای عموم قتنل 
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ضو نتشم، در اخت تر کشور عدسترس می

 متقتضی خواهم فذاشت؛

هتيی توانم نه تشا ص خود نساه)ب( می 

از سوانق، اسنتد و يت اّطالعت  دولتی در 

اخت تر خود را که طبق قوان   داخلی  ن 

نرای عموم قتنل دسترس ن ست، کالً، جزئًت و 

دانم، در يت حسب شرايطی که خود منتسب می

 اخت تر کشور عضو متقتضی قرار دهم.

شورهتی عضو در صور  لزوم د ک30 

امکتن انعقتد قراردادهت و يت توافقهتی 

دوجتنبه يت چنمجتنبه را نه منظور تحّقق 

اهماف، عملی ستخت  و يت تصويب مفتد اي  

 متّده مورد توّجه قرار خواهنم داد.

 

 احاله رسیدگیهای کیفری: 43 ةمادّ 

در مواردی که اجرای صح ح عمالت 

صور  درف ر  ايجتب نمتيم و نويژه در

هتی قضتيی متعّمد، کشورهتی نودن صالح ت

عضو نت همف يک کتسه کردن امر تعق ب، 

هتی مرنوط نه تعق ب هريک احتله رس مفی

ن نی شمه در اي  کنوانس ون از جرايم پ ش

را نه مرجع قضتيی ديگر مورد توّجه قرار 

  خواهنم داد.
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 : همکاری نهادهای اجرای قانون43 ةمادّ 

ورهتی عضو نت رعتيت قوان   د کش8 

داخلی و نظتمهتی اداری متبوع خود، نت 

يکميگر در جهت تقويت کترايی عمل ت  

اجرای قتنون نرای مبترزه نت جرايم 

موضوع اي  کنوانس ون همکتری نزديک نه 

عمل خواهنم  ورد. کشورهتی عضو نويژه 

هتی زير اّتاتذ زم نه مؤثری را در تمان ر

 کرد: خواهنم

( تقويت و در صور  لزوم )الف

نرقراری کتنتلهتی ارتبتطی ن   مراجع، 

ستزمتنهت و نهتدهتی صالح تمار خود نه 

منظور تسه ل دريتفت و مبتدله سريع 

هتی هتی نزهاّطالعت  در خصوص کلّ ه جنبه

موضوع اي  کنوانس ون و از جمله در 

صورتی که کشورهتی عضو مقتضی تشا ص 

يم نت ديگر دهنم، ارتبتطت  اي  جرا

 فعتلّ تهتی مجرمتنه؛

)ب( همکتری نت ديگر کشورهتی عضو در 

انجتم تحق قت  مرتبا نت جرايم موضوع 

 هتی زير:اي  کنوانس ون در زم نه

( اعالم مشاّصت ، نشتنی و فعتلّ تهتی 8

اشاتص مظنون نه دختلت در اي  جرايم و 

 يت نشتنی ستير افراد مرتبا؛
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جرم يت ( انتقتل عوايم حتصل از 9

 فونه جرايم؛اموال نتشی از ارتکتب اي 

( انتقتل اموال، تجه زا  و يت 3

ستير وستيلی که در ارتکتب اي  جرايم 

مورد استفتده قرار فرفته و يت نه اي  

 منظور تهّ ه شمه است؛

هتی الزم تأم   اقالم و يت نمونه )پ( 

 نرای مقتصم  زمتيشی و يت تحق قتتی؛

  نت ديگر کشورهتی ) ( مبتدله اطالعت 

عضو در زم نه وستيل و راههتی مورد 

استفتده نرای ارتکتب جرايم ماصوص اي  

کنوانس ون از جمله استفتده از هوّيت 

قالنی، اسنتد مجعول، دستکتری شمه و يت 

 تقّلبی و ديگر تمه ما  اخفتي فعتل تهت؛ 

تسه ل همکتری مؤثر ن   مراجع،  )ث( 

مار خود و ستزمتنهت و ادارا  صالح ت

تشويق مبتدله کترکنتن و ديگر کترشنتستن 

و از جمله، نت رعتيت قراردادهت و 

هتی دو جتنبه ن   کشورهتی عضو توافق

 ذيرنا، نرقراری پست افسر رانا؛

)ج( مبتدله اطالعت  و همتهنگ ستخت  

تمان ر اداری و ديگر تمان ر مّتاذه نه 

منظور کشف سريع جرايم موضوع اي  

 ن.کنوانس و
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د کشورهتی عضو، نت همف اجرای اي  9 

کنوانس ون، انعقتد قراردادهت و توافقت  

دو يت چنمجتنبه را در خصوص همکتری 

مستق م ن   نهتدهتی مجری قتنون خود و 

فونه قراردادهت و در صور  وجود اي 

توافقت  از قبل، در جهت اصالح و روز مم 

کردن  نهت مورد توّجه قرار خواهنم داد. 

صور  نبود چن   قراردادهت و يت  در

توافقتتی ن   کشورهتی عضو ذيرنا، اي  

کشورهت کنوانس ون حتضر را نه عنوان 

مبنتيی نرای همکتريهتی متقتنل خود در 

زم نه اجرای قتنون در رانطه نت جرايم 

موضوع اي  کنوانس ون محسوب خواهنم کرد. 

کشورهتی عضو در صور  اقتضت از 

بت  موجود، از جمله از قراردادهت و ترت 

ای، در المللی و يت منطقهستزمتنهتی ن  

جهت تقويت همکتريهتی ن   نهتدهتی اجرای 

 قتنون خود استفتده کتمل خواهنم کرد.

د کشورهتی عضو نرای نرخورد نت 3 

جرايم موضوع اي  کنوانس ون که از طريق 

 وری پ شرفته ارتکتب ف ری از ف نهره

مکتری را معمول يتفته است، نهتيت ه

 خواهنم داشت. 
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 : تحقیقات مشترك43ة مادّ 

کشورهتی عضو، انعقتد قراردادهت و 

ای يت ترت بت  مشترک دو و يت چنمجتنبه

را مورد توجه قرار خواهنم داد که نه 

موجب  نهت مراجع صالح تمار مرنوطه 

نتواننم در ارتبتط نت مستئلی که در يک 

و يت  يت چنم کشور تحت تحق ق، تعق ب

رس مفی قضتيی قرار دارد، ستزمتنهتی 

تحق قتتی مشترک تأس س کننم. در صور  

فونه قراردادهت و يت ترت بت ، نبود اي 

توانم حسب توافق نه تحق قت  مشترک می

طور موردی انجتم ف رد. کشورهتی عضو 

ذيرنا احترام کتمل نه حتکم ت کشور عضوی 

را که قرار است تحق قت  مزنور در 

م    ن انجتم ف رد، تضم   خواهنم سرز

 کرد.

 

 روشهای تجسّسی ویژه: 50 ةمادّ 

د نه منظور مبترزه نت مفتسم متلی، 8

هر کشور عضو تت جتيی که اصول نن تدی 

دهم و نت رعتيت نظتم حقوقی  ن اجتزه می

شرايا منمرج در قوان   داخلی خود، 

تمان ر الزم را تت حّم توانتيی نرای 

سوال  و محموال  مشکوک و امکتن کنترل مر
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در صور  اقتضتء کترنرد روشهتی تجسّسی 

ويژه از قب ل استفتده از وستيل 

الکترون ک و يت ستير اشکتل مراقبت و 

عمل ت  مافی در داخل سرزم   خود نه 

منظور کشف جرم و شنتستيی مجرمتن و قتنل 

ارائه نودن ممارک و داليل حتصل از اي  

کننمه، اّتاتذ فیتحق قت  در دادفته رس م

 خواهم کرد. 

د نه منظور تحق ق درنتره جرايم 9 

موضوع اي  کنوانس ون نه کشورهتی عضو 

شود تت در صور  لزوم قراردادهت توص ه می

و توافقت  دو و يت چنم جتنبه را نرای 

فونه قراردادهت و استفتده از اي 

المللي منعقم ستزنم. توافقت  در سطح ن  

و توافقت  نت رعتيت کتمل اي  قراردادهت 

اصل نرانری حتکم ت کشورهت منعقم فرديمه 

و طبق شرايا منمرج در همتن قراردادهت و 

 ترت بت  اجرا خواهم شم.

د در نبود قرارداد يت توافقی نه 3 

اي  متّده، تصم مت   9شرح منمرج در ننم 

نرای استفتده از روشهتی تحق قتتی ويژه 

موردی اّتاتذ  المللی نه صور در سطح ن  

فرديمه و در صور  لزوم ترت بت  و 

تفتهمت  متلی مرنوط نه اجرای صالح ت 
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توسّا کشورهتی ذيرنا در  نهت ملحوظ 

 خواهم شم.

د تصم مت  مرنوط نه کنترل مرسوال  4 

توانم نت المللی میو محموال  در سطح ن  

موافقت کشورهتی عضو ذيرنا، روشهتيی از 

ال و يت وجوه و يت قب ل متوّقف کردن کت

اجتزه مس ر دادن نه کتال و يت وجوه نمون 

دختلت و يت جتنجتيی و يت جتيگزينی  نهت 

 کالً يت نعضًت در نرف رد.

 

 فصل پنج

 استرداد اموال

 

 مقّررات کلی: 51 ةمادّ 

استرداد اموال طبق مقّررا  اي  فصل 

از اصول نن تدی اي  کنوانس ون نوده و 

م نه نهتيت معتضم  کشورهتی عضو در اي  ز

و همکتری را نت يکميگر نه عمل خواهنم 

  ورد.

 

: جلوگیری و ردیابی انتقاالت عواید 53 ةمادّ 

 ناشی از جرم

اي   84د نمون خمشه نه متّده 8

کنوانس ون، هريک از کشورهتی عضو تمان ر 
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الزم را طبق قوان   داخلی خود جهت الزام 

د مؤسست  متلی داخل در صالح ت قضتيی خو

نرای احراز هوّيت مشتريتن، انجتم 

اقمامت  منطقی نرای تع    هوّيت متلکتن 

انتفتعی وجوه سپرده شمه نه حستنهتی نت 

مبتلغ نتال و نظتر  مستمر نر حستنهتی 

درخواست شمه و يت مفتوحه توسّا و يت از 

جتنب مقتمت  کنونی و يت پ ش   دولتی و 

اعضتی ختنواده و وانستگتن نزديک  نهت 

نه عمل خواهم  ورد. نظتر  مستمّر مزنور 

منطقًت نت همف رديتنی و کشف معتمال  

مشکوک نه قصم فزارش نه مراجع صالح تمار 

ف رد و نبتيم نه عنوان عتملی انجتم می

نرای انصراف و يت منع مؤسست  متلی از 

انجتم معتمله نت مشتريتن مشروع خود 

 تعب ر فردد.

ان ر د نه منظور تسه ل اجرای تم9

اي  متّده، هر کشور عضو  8مشروحه در ننم 

نت رعتيت قوان   داخلی خود و نت الهتم 

از انتکترا  ضّم پول شويی نه عمل  ممه 

ای، درون د از جتنب ستزمتنهتی منطقه

 ای و چنمجتنبه:منطقه

هتيی را در خصوص )الف( دستورالعمل 

انواع شاص حق قی و يت حقوقی که قرار 
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نهت توسا مؤسّست  متلی است حستنهتی  

فّعتل در حوزه قتنونی  ن کشور تحت نظتر  

مستمر قرار ف رد، انواع حستنهت و نقل و 

انتقتالتی که نتيم مورد توّجه ختص واقع 

شونم و اّتاتذ تمان ر شتيسته در مورد 

فشتيش، نگهماری و حفظ سوانق مرنوط نه 

 اي  حستنهت صتدر خواهم کرد؛ و

تنه درخواست ديگر )ب( عنماالقتضت نن 

کشور عضو و يت نه انتکتر خود، هوّيت 

اشاتص حق قی و يت حقوقی ختص را که قرار 

است حستنهتی  نهت توسّا مؤسّست  مزنور 

تحت نظتر  مستمر قرار ف رد و نه عالوه 

نتم و نشتن اشاتصی که مؤسّست  متلی ممک  

است  نهت را از طريق ديگر شنتستيی 

 کننم، اعالم دارنم. 

)الف( اي   9د در چترچوب ننم 3 

متّده، هر کشور عضو تمان ری را نرای 

حصول اطم نتن از نگهماری سوانق کتفی از 

حستنهت و نقل و انتقتال  مرنوط نه اشاتص 

اي  متّده نرای مّم  زمتن  8مذکور در ننم 

مقتضی اّتاتذ خواهم کرد. اي  سوانق نتيم 

 حّماقل حتوی اّطالعتتی راجع نه هوّيت

مشتری، و ن ز در صور  امکتن، متلک 

 انتفتعی نتشم.
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د نه منظور جلوف ری و رديتنی 4 

ن نی شمه در عوايم نتشی از جرايم پ ش

اي  کنوانس ون، هر کشور عضو نه کمک 

نهتدهتی تقن نی و نظترتی خود تمان ر 

شتيسته و مؤثری را نرای جلوف ری از 

تأس س نتنکهتيی که فتقم هرفونه تشک ال  

 زيکی و وانستگی نه يک فروه متلی ف

نتشنم، معمول خواهم داشت. قتنونمنم می

تواننم الزام همچن  ، کشورهتی عضو می

مؤسّست  متلی خود را نه خودداری از 

ايجتد و يت ادامه رانطه نتنکی کترفزاری 

فونه مؤسّست  و ن ز نت مؤسست  نت اي 

ايی که استفتده از حستنهتی متلی خترجی

سّا نتنکهتی فتقم تشک ال  ف زيکی و خود تو

نمون وانستگی نه يک فروه متلی قتنونمنم 

 کننم، مورد توّجه قرار دهنم. را تجويز می

د هر کشور عضو نت رعتيت قوان    5 

داخلی خود، نرقراری ستز و کترهتی مؤّثری 

را نه منظور ايجتد شّفتف ت در روانا 

متلی مقتمت  دولتی ذيرنا مورد توجّه 

رار داده و ضمتنت اجراهتی منتسب را در ق

ن نی خواهم کرد. هر صور  تاّطی از  ن پ ش

کشور عضو همچن   تمان ری خواهم انميش م 

تت مراجع صالح تمار  ن نتواننم حسب ن تز 
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اّطالعت  مزنور را نه منظور تحق ق، 

مطتلبه و استرداد عوايم حتصل از جرايم 

هتدهتی موضوع اي  کنوانس ون در اخت تر ن

 ذيصالح ديگر کشورهتی عضو قرار دهنم. 

د هر کشور عضو نت رعتيت قوان    1 

داخلی خود تمان ری الزم اّتاتذ خواهم کرد 

تت نه موجب  ن مقتمت  دولتی ذيرنا  ن 

کشور که نسبت نه حستب متلی موجود در 

کشوری خترجی دارای سهم، حق امضت و يت 

ردنم نتشنم، ملزم فهرفونه سمت ديگری می

 ن رانطه را نه مراجع ذيرنا فزارش و 

فونه حستنهت را سوانق الزم مرنوط نه اي 

 فونه تمان ر ن زنگهماری کننم. در اي 

 اي  اجرای عمم صور  در اجراهتيی ضمتنت

 شم. خواهم ن نیپ ش تکل ف

تدابیر مربوط به استرداد مستقیم : 57 ةمادّ 

 اموال

لی هر کشور عضو نت رعتيت قوان   داخ

 خود: 

)الف( تمان ر الزم را نرای امکتن 

طرح دعوای حقوقی توسّا ديگر کشور عضو در 

دادفتههتی خود جهت اثبت  عنوان متلکتنه 

و يت متلک ت نسبت نه متل مکتسبه از 

طريق ارتکتب يکی از جرايم موضوع اي  
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 کنوانس ون اّتاتذ خواهم کرد؛ 

)ب( تمان ر الزم را نرای امکتن صمور  

توسّا محتکم خود عل ه عتمالن جرايم حکم 

موضوع اي  کنوانس ون و الزام  نهت نه 

پرداخت خستر  و يت ضرر و زيتن ديگر 

هت کشور عضو زيتنميمه از ارتکتب اي  نزه

 اّتاتذ خواهم کرد؛ و 

)پ( تمان ر الزم را نرای امکتن 

پذيرش ادعتی ديگر کشور عضو نه عنوان 

طريق  متلک قتنونی اموال مکتسبه از

ارتکتب يکی از جرايم موضوع اي  

کنوانس ون، توسّا دادفتههت و يت مراجع 

ف ری در صالح تمار خود که در مقتم تصم م

 نتشنم، اّتاتذ خواهم کرد.مورد مصتدره می

 

ساز و کارهای استرداد امووال از : 54 ةمادّ 

  المللی در امر مصادرهطریق همکاری بین

ارائه  د هر کشور عضو، نه منظور8 

اي   55معتضم  قضتيی متقتنل طبق متّده 

کنوانس ون در خصوص اموال نتشی از و يت 

مرتبا نت ارتکتب يکی از جرايم موضوع 

اي  کنوانس ون، نت رعتيت قوان   داخلی 

 خود:

)الف( تمان ر الزم را نرای امکتن  
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تنف ذ حکم مصتدره صتدره از دادفته ديگر 

خود اّتاتذ کشور عضو توسّا مراجع صتلحه 

 خواهم کرد؛ 

)ب( تمان ر الزم را نرای امکتن صمور  

حکم مصتدره اموال دارای منشأ خترجی از 

شويی و يت طريق رس مفی قضتيی نه جرم پول

هر نزه ديگر مشمول صالح ت قضتيی  ن و يت 

ن نی شمه از طريق هرفونه  ي   ديگر پ ش

در قوان   داخلی  ن توسّا مراجع صتلحه 

 اتذ خواهم کرد؛ و خود اتّ 

)پ( اّتاتذ تمان ر الزم را نرای  

فونه اموال نمون وجود امکتن مصتدره اي 

محکوم ت ک فری در مواردی که مّتهم نه 

دل ل فو ، فرار و يت غ بت و يت نه جهت  

ديگر قتنل تعق ب نبتشم، مورد توّجه قرار 

 خواهم داد.

د هر کشور عضو نه منظور ارائه 9 

متقتنل ننت نه درخواست معتضم  قضتيی 

اي   55متّده  9انجتم شمه طبق ننم 

 کنوانس ون، نت رعتيت قوان   داخلی خود:

)الف( تمان ر الزم را نرای امکتن  

انسماد و يت توق ف اموال توسّا مراجع 

صالح تمار خود نراستس حکم صتدره از 

دادفته و يت ديگر مرجع صتلح کشور عضو 
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ر طرف تقتضت متقتضی که نرمبنتی  ن کشو

منطقًت وجود داليل کتفی را نرای اّتاتذ 

فونه اقمامت  و قتنل مصتدره نودن اي 

)الف( احراز نمتيم،  8اموال حسب ننم 

 اّتاتذ خواهم کرد؛

)ب( تمان ر الزم را نرای امکتن  

انسماد و يت توق ف اموال توسّا مراجع 

صالح تمار خود نراستس درخواستی که 

ضو طرف تقتضت منطقًت نرمبنتی  ن کشور ع

فونه وجود داليل کتفی را نرای اّتاتذ اي 

اقمامت  و قتنل مصتدره نودن اموال حسب 

)الف( اي  متّده احراز نمتيم،  8ننم 

 اّتاتذ خواهم کرد؛ و

)پ( اّتاتذ تمان ر تکم لی را نرای  

امکتن حفتظت از اموال توسّا مراجع 

ل صالح تمار خود نه قصم مصتدره، نرای مثت

نراستس نتزداشت خترجی و يت اتهتم ک فری 

فونه اموال، مورد در ارتبتط نت تملک اي 

 توّجه قرار خواهم داد. 

 

 

های المللی در زمینههمکاری بین: 55 ةمادّ 

 مصادره

د کشور عضوی که تقتضتيی را از 8 
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ديگر کشور عضو واجم صالح ت نرای رس مفی 

 نه يکی از جرايم موضوع اي  کنوانس ون

جهت مصتدره عوايم حتصل از جرم، اموال، 

تجه زا  و يت ديگر وستيل منمرج در ننم 

اي  کنوانس ون مستقر در  38متّده  8

سرزم   خود دريتفت کرده است، تت حّمی که 

 دهم:نظتم حقوقی داخلی  ن اجتزه می

)الف( تقتضتی واصله را نه منظور  

تحص ل حکم مصتدره و چنتنچه حکم پ ش از 

تدر شمه، نرای تنف ذ  ن نه مراجع اي  ص

 صالح تمار خود تسل م خواهم کرد؛

)ب( حکم مصتدره صتدره از دادفته  

و  38متّده  8کشور عضو متقتضی وفق ننم 

اي  کنوانس ون را  54)الف( متّده  8ننم 

تت حّمی که نتظر نر عوايم نتشی از جرم، 

اموال، تجه زا  و ديگر وستيل منمرج در 

اي  کنوانس ون مستقر در  38 متّده 8ننم 

نتشم، نه سرزم   کشور عضو مورد تقتضت می

منظور تنف ذ  ن تت حّمی که درخواست شمه، 

نه مراجع صالح تمار خود تسل م خواهم 

 کرد. 

د متعتقب تقتضتی ديگر کشور عضوی 9 

که صالح ت رس مفی نه جرم موضوع اي  

کنوانس ون را دارد، کشور عضو مورد 



  301 بخش اسناد 

 ری را نرای شنتستيی، رديتنی تقتضت تمان

و انسماد و يت ضبا عوايم نتشی از جرم، 

اموال، تجه زا  و ديگر وستيل منمرج در 

اي  کنوانس ون نه منظور  38متّده  8ننم 

صمور حکم مصتدره نهتيی توسّا کشور عضو 

اي  متّده،  8متقتضی و يت حسب مفتّد ننم 

توسّا کشور عضو مورد تقتضت اّتاتذ خواهم 

 رد.ک

اي  کنوانس ون،  41د مقّررا  متّده 3 

نت تغ  را  ضروری، نسبت نه اي  متّده 

قتنل اعمتل است. عالوه نر اّطالعت  مشروحه 

تقتضتهتی انجتم شمه  41متّده  85در ننم 

 طبق اي  متّده مشتملنم نر:

)الف( در مورد تقتضتی مرنوط نه ننم  

)الف( اي  متّده، شرحی از اموال قتنل  8

تدره از جمله تت حّم امکتن، محل و مص

ای از واقع ت  ارزش تقريبی متل و خالصه

مورد استنتد کشور عضو متقتضی در حّمی که 

نرای طرح درخواست حکم مصتدره از جتنب 

کشور عضو مورد تقتضت طبق تشريفت  حقوق 

 داخلی  ن کفتيت کنم؛

 8)ب( در مورد تقتضتی مرنوط نه ننم  

ه قتنونًت قتنل قبولی )ب( اي  متّده، نسا

از حکم مصتدره مبنتی درخواست صتدره از 
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ای از واقع ت  و کشور عضو متقتضی، خالصه

اّطالعت  در مورد حّم مورد درخواست اجرای 

حکم، شرحی از اقمامت  انجتم شمه توسّا 

کشور عضو متقتضی درنردارنمه اّطالعت  

کتفی نرای اشاتص ثتلث نت حس  نّ ت و 

يت تشريفت  صح ح دادرسی و حتکی از رعت

 قطعّ ت حکم مصتدره؛

 9)پ( در مورد تقتضتی مرنوط نه ننم  

ای از واقع ت  مورد اي  متّده، خالصه

استنتد کشور عضو متقتضی و شرحی از 

اقمامت  درخواستی و در صور  امکتن نساه 

قتنونًت قتنل قبولی از حکم مصتدره مبنتی 

 تقتضت.

ن نی شمه شد تصم مت  و اقمامت  پ 4 

اي  متّده، توسّا کشور  9و  8در ننمهتی 

عضو طرف تقتضت طبق مقّررا  حقوق داخلی و 

 ي   دادرسی و يت هرفونه قرارداد و يت 

توافق دو يت چنم جتنبه ف متن    ن کشور 

و کشور عضو متقتضی اّتاتذ و انجتم خواهم 

 شم.

هتيی از قوان   د هر کشور عضو نساه 5 

لی خود در تأي م و تنف ذ و مقّررا  داخ

اي  متّده و هرفونه تغ  را  نعمی نه عمل 

 ممه در قوان   و مقّررا  مزنور و يت 
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شرحی از  نهت را جهت دن رکل ستزمتن ملل 

 مّتحم ارستل خواهم کرد.

عضو ناواهم اّتاتذ  کشور د چنتنچه 1 

 اي  متّده 9و 8مشروحه در ننمهتی  تمان ر

 زم نه اي  در ایعهمنتمه را نه وجود

حتضر مبنتی  کنوانس ون ستزد، مشروط

کشور عضو  کتفی نرای  ن ای الزم وعهمنتمه

 فرديم.  محسوب خواهم

د چنتنچه کشور عضو مورد تقتضت 3 

ادّله کتفی و نه موقع دريتفت نکنم و يت 

افر اموال مورد نحث از ارزش کمی 

نرخوردار نتشم، همکتری موضوع اي  متّده 

توان اقمامت  نوده يت میقتنل امتنتع 

 موقتی را لغو نمود.

د قبل از لغو هرفونه اقمام موّقت  1 

انجتم شمه طبق اي  متّده، کشور عضو طرف 

تقتضت در صور  امکتن فرصتی را در 

اخت تر کشور عضو متقتضی قرار خواهم داد 

تت داليل و مستنما  خود را نه نفع ادامه 

 اقمام موقت ارائه کنم.

ای ا  اي  متّده نه فونهد مقّرر2 

تفس ر ناواهم شم که نه حقوق اشاتص ثتلث 

 نت حس  نّ ت لطمه وارد کنم.
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 همکاری ویژه: 56 ةمادّ 

نمون خمشه نه قوان   داخلی و نمون  

لطمه نه رونم تحق قت ، تعق ب و يت 

رس مف هتی قضتيی در سرزم   خود، هر 

کشور عضو تالش خواهم کرد نرای امکتن 

العت  مرنوط نه عوايم نتشی از ارستل اطّ 

جرايم موضوع اي  کنوانس ون نه ديگر 

کشور عضو نمون تقتضتی قبلی او و در 

صور  تشا ص خود نسبت نه مف م نودن اي  

کننمه در اّطالعت  نرای کشور عضو دريتفت

نه جريتن انماخت  و يت ادامه تحق قت ، 

تعق ب و يت رس مفی قضتيی و يت طرح 

ور طبق مفتد اي  فصل از تقتضتی  ن کش

 کنوانس ون، تمان ری را اّتاتذ کنم. 

 

 استرداد و تعیین تکلی  اموال: 53 ةمادّ 

د تکل ف اموال مصتدره شمه توسّا 8 

اي   55و  38کشور عضو طبق متدت   

کنوانس ون از جمله از طريق نتزفردانمن 

 نهت نه متلکتن قتنونی پ ش    نهت طبق 

عتيت مقّررا  اي  اي  متّده نت ر 3ننم 

کنوانس ون و قوان   داخلی متبوع خود، 

 تع    خواهم فرديم. 

د هر کشور عضو تمان ر تقن نی و 9
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ديگر تمان ر الزم را نت رعتيت اصول 

استسی حقوق داخلی خود نرای قتدر ستخت  

مراجع صالح تمار خود نه نتزفردانمن 

اموال مصتدره شمه، در مقتم رس مفی نه 

کشور عضو، وفق مقّررا  اي   تقتضتی ديگر

کنوانس ون و نت ملحوظ داشت  حقوق اشاتص 

 ثتلث نت حس  ن ت، اّتاتذ خواهم کرد. 

اي   55و  41د نت رعتيت متّدت   3 

اي  متّده،  9و  8کنوانس ون و ننمهتی 

 کشور عضو طرف تقتضت:

)الف( در مورد اختالس وجوه عمومی و  

نه شرح  يت شستشوی وجوه عمومی اختالس شمه

اي   93و  83منعکس در متّدت   

 55کنوانس ون، چنتنچه مصتدره طبق متّده 

و نرمبنتی حکم قطعی صتدره از کشور عضو 

متقتضی اجرا شمه نتشم، که شرط 

اخ رالذکر از جتنب کشور عضو طرف تقتضت 

قتنل اسقتط است، اموال مصتدره شمه را 

 نه کشور عضو متقتضی مسترد خواهم کرد؛

مورد عوايم نتشی از هرفونه  )ب( در

نزه ديگر مشمول اي  کنوانس ون، چنتنچه 

کنوانس ون و  55مصتدره طبق متّده 

نرمبنتی حکم قطعی صتدره از کشور عضو 

متقتضی اجرا شمه نتشم، که شرط 
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اخ رالذکر از جتنب کشور عضو طرف تقتضت 

قتنل اسقتط است، اموال مصتدره شمه را 

نچه اي  کشور نه کشور عضو متقتضی، چنت

مستمالًّ متلک ت قبلی خود را نسبت نه 

فونه اموال نه کشور عضو طرف تقتضت اي 

نه اثبت  رستنم و يت کشور عضو طرف 

تقتضت خستر  وارده نه کشور عضو متقتضی 

را نه عنوان مبنتی استرداد اموال 

 مصتدره شمه نپذيرد، مسترد خواهم کرد؛

)پ( در کلّ ه موارد ديگر، نرای 

تده اموال مصتدره شمه نه کشور عضو اع

متقتضی، استرداد  نهت نه متلکتن قتنونی 

قبلی و يت جبران خستر  زيتنميمفتن از 

 جرم اولويت قتئل خواهم شم.

د در صور  اقتضت، و جز در مواردی 4 

ای ديگر تصم م که کشورهتی عضو نه فونه

توانم ف رنم، کشور عضو طرف تقتضت می

متحّمله در امر تحق ق، هتی متعترف هزينه

تعق ب و يت رس مفی قضتيی منتهی نه 

استرداد و يت تع    تکل ف اموال مصتدره 

شمه طبق اي  متّده را محتسبه و کسر 

 نمتيم.

د در صور  اقتضت، کشورهتی عضو 5 

تواننم انعقتد قراردادهت و يت همچن   می
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الّطرف   را نه صور  موردی ترت بت  مرضی

ل ف نهتيی اموال مصتدره نرای تع    تک

 شمه مورد توّجه ختص قرار دهنم.

 

 واحد اطالعاتی مالی: 53 ةمادّ 

کشورهتی عضو نه منظور پ شگ ری و  

مبترزه نت انتقتل عوايم نتشی از جرايم 

موضوع اي  کنوانس ون و تقويت طرق و 

وستيل نتزيتفت و استرداد عوايم مزنور 

نه  نت يکميگر همکتری نموده و نرای ن ل

اي  همف تأس س يک واحم اّطالعتتی متلی را 

نت مأموريت مشاّص دريتفت و تجزيه و 

تحل ل فزارش معتمال  متلی مشکوک و 

رستنمن اي  اطالعت  نه مراجع و مقتمت  

 صالح تمار مورد توّجه قرار خواهم داد.

 

قراردادها و ترتیبات دو و یا : 53 ةمادّ 

 چندجانبه

عقتد کشورهتی عضو تنظ م و ان 

قراردادهت و ترت بت  دو و يت چنمجتنبه 

را نه منظور تقويت کترايی همکتری 

المللی موضوع اي  فصل از کنوانس ون ن  

 مورد توّجه قرار خواهنم داد.

 فصل شش
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 های فنّی و تبادل اطاّلعاتکمک

 

 : آموزش و کمک فّنی60ماّدة 

د هر کشور عضو تت انمازه الزم 8

نرای  موزش  ای راهتی ويژهنرنتمه

کترکنتن مسؤول جلوف ری و مبترزه نت 

انمازی، تنظ م و يت تقويت فستد متلی راه

خواهم کرد. در نرنتمه  موزشی مزنور از 

هتی زير پرداخته خواهم جمله نه زم نه

 شم:

)الف( تمان ر مؤّثر نرای جلوف ری،  

رديتنی، تحق ق، مجتزا  و کنترل فستد 

وشهتی متلی از جمله استفتده از ر

 فرد وری دل ل و تحق قتتی؛

ستزی در توسعه و )ب( ظرفّ ت 

ريزی س تستهتی اصولی ضّم فستد نرنتمه

 متلی؛

)پ(  موزش مقتمت  صالح تمار نرای  

تهّ ه و تنظ م تقتضتهتی معتضم  قضتيی 

 متقتنل مطتنق شرايا اي  کنوانس ون؛

) ( ارزيتنی و تقويت نهتدهت،  

می، از جمله مميريت امور و متل ه عمو

 تمارکت  و خريمهتی دولتی و ناش خصوصی؛

)ث( جلوف ری و مبترزه نت انتقتل  
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هتی موضوع اي  عوايم نتشی از نزه

کنوانس ون و نتزيتفت و استرداد اي  

 عوايم؛

)ج( رديتنی و انسماد انتقتل عوايم 

 هتی موضوع اي  کنوانس ون؛نتشی از نزه

م )چ( تحت نظر داشت  انتقتال  عواي 

هتی موضوع اي  کنوانس ون و نتشی از نزه

ن ز روشهتی مورد استفتده در جتنجتيی، 

 اخفت و يت تغ  ر چهره اي  عوايم؛

)ح( ستز و کترهتی حقوقی و اداری  

منتسب و کترا و روشهتی تسه ل استرداد 

هتی موضوع اي  عوايم نتشی از نزه

 کنوانس ون؛

)خ( روشهتی مورد استفتده در حمتيت 

يتنميمفتن و شهودی که نت مراجع از ز

 کننم؛ وقضتيی همکتری می

المللی )د(  موزش مقّررا  مّلی و ن  

 و زنتنهت.

توّجه نه ظرف ت  کشورهتی عضو نت د9 

 هتی فّنی نويژه نهکمک خود، ارائه حماکثر

 را در طرحهت و حتل توسعه کشورهتی در

نرای مبترزه نت فستد  هتی ايشتننرنتمه

مله پشت بتنی متّدی و  موزشی متلی، از ج

اي  متّده و  8هتی منمرج در ننم در زم نه
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 موزش و کمک و تبتدل تجرنه و دانش 

تاّصصی ذيرنا نه منظور تسه ل همکتری 

هتی المللی ن   کشورهتی عضو در عرصهن  

استرداد و معتضم  قضتيی متقتنل، مورد 

 توّجه قرار خواهنم داد.

الزم تالش در  د کشورهتی عضو تت حمّ 3 

جهت ارتقتي هرچه ن شتر فعتلّ تهتی 

عمل تتی و  موزشی در ستزمتنهتی 

ای و در چترچوب المللی و منطقهن  

قراردادهت و يت ترت بت  دوجتنبه و چنم 

 جتنبه ذيرنا را تقويت خواهنم کرد.

د کشورهتی عضو در صور  تقتضتي کمک 4 

هت، مطتلعت  نه يکميگر در انجتم ارزيتنی

پژوهش درنتره انواع علل،  ثتر و  و

هتی فستد متلی در کشورهتی ذيرنا هزينه

هتی خود، نه منظور ن ل نه روشهت و طرح

عمل تتی نرای مبترزه نت فستد متلی نت 

مشترکت مقتمت  ذيصالح جتمعه را مورد 

 توّجه قرار خواهنم داد.

د نه منظور تسه ل استرداد عوايم 5 

ي  هتی موضوع انتشی از نزه

تواننم استمی کنوانس ون،کشورهتی عضو می

تواننم در ن ل نه کترشنتستنی را که می

اي  همف مستعم  نمتينم، در اخت تر 
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 يکميگر قرار دهنم.

د کشورهتی عضو استفتده از همتيشهت  1 

ای و ای، منطقهو سم نترهتی زير منطقه

المللی را نرای نسا همکتری و کمکهتی ن  

ت و شنود در خصوص مشکال  فّنی و تقويت فف

دوجتنبه از جمله معضال  و ن تزهتی ختصّ 

کشورهتی در حتل توسعه و کشورهتی نت 

اقتصتد در حتل فذار را مورد توّجه قرار 

 خواهنم داد.

کترهتی  د کشورهتی عضو تثب ت ستز و3

داوطلبتنه را نت همف تأم   کمکهتی متلی 

نه منظور تالش کشورهتی در حتل توسعه و 

شورهتی نت اقتصتد در حتل فذار جهت ک

اجرای اي  کنوانس ون از طريق طرحهت و 

هتی کمک فّنی مورد توّجه قرار نرنتمه

 خواهنم داد.

هتی د هر کشور عضو انجتم کمک 1

داوطلبتنه را نه دفتر مواد ماّمر و جرم 

ستزمتن ملل مّتحم نه منظور ترويج 

هتيی در کشورهتی در حتل هت و طرحنرنتمه

توسعه نت همف اجرای اي  کنوانس ون مورد 

 توّجه قرار خواهم داد.

 

گردآوری، مبادله و تجزیه و : 61 ةمادّ 
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 تحلیو اطالعات مربوط به فساد مالی

د هر کشور عضو تجزيه و تحل ل 8 

هتی فستد متلی در سرزم   خود و جريتن

ن ز اوضتع و احوال ارتکتب مفتسم متلی 

تن، مورد توّجه را نت رايزنی نت کترشنتس

 قرار خواهم داد.

د کشورهتی عضو تهّ ه و تقس م  متر، 9

اّطالعت ، تجزيه و تحل ل کترشنتستنه 

مرنوط نه فستد متلی را نت يکميگر و از 

المللی نت ای و ن  طريق ستزمتنهتی منطقه

همف رس من هرچه ن شتر نه تعتريف، 

استتنماردهت و روشهتی واحم و ن ز توزيع 

در زم نه نهتري  راههتی جلوف ری  اّطالعت 

و مبترزه نت فستد متلی را مورد توّجه 

 قرار خواهنم داد.

د هر کشور عضو نظتر  نر س تستهت و 3 

تمان ر عملی خود در مبترزه نت فستد 

کترايی و نتزدهی  نهت  متلی و ارزيتنی

 را مورد توّجه قرار خواهم داد.

 

یون اجورای کنوانسو: تدابیر دیگر: 63 ةمادّ 

 فّنی اقتصادی و کمکهای ةاز طریق توسع

د کشورهتی عضو نتتوّجه نه  ثتر سوء 8

فستد متلی نر جتمعه نه طور کّلی و نتالخص 



  317 بخش اسناد 

نر توسعه پتيمار تمان ری را در جهت 

اجرای نه نه اي  کنوانس ون تت حّم امکتن 

المللی، اّتاتذ از طريق همکتريهتی ن  

 خواهنم کرد.

ی ن ل نه اهماف د کشورهتی عضو نرا9 

زير تت حّم امکتن و نت همتهنگی يکميگر و 

، ایالمللی و منطقهن ز ستزمتنهتی ن  

 تالشهتی جّمی نه عمل خواهنم  ورد:

)الف( تقويت همکتری خود در سطوح  

ماتلف نت کشورهتی در حتل توسعه نه 

منظور ارتقتي ظرف تهتی اي  کشورهت نرای 

 تلی؛ جلوف ری و مبترزه عل ه فستد م

نرای  متلی و متّدی نسا همکتريهتی )ب( 

کشورهتی در حتل توسعه  تالش پشت بتنی از

نرای جلوف ری و مبترزه کردن نت فستد 

متلی و کمک نه اي  کشورهت نرای اجرای 

 موّفق اي  کنوانس ون؛

هتی فّنی نه کشورهتی )پ( ارائه کمک 

در حتل توسعه و کشورهتی نت اقتصتد در 

ی کمک نه  نهت در تأم   حتل فذار نرا

ن تزهتی خود نرای اجرای اي  کنوانس ون. 

نرای ن ل نه اي  مهّم، کشورهتی عضو نرای 

هتی داوطلبتنه و منّظم خود نه واريز کمک

ای که نه انتکتر ستزمتن ملل حستب ويژه
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يتفته مّتحم نرای فرد وری اي  وجوه فشتيش

است، تالش خواهنم کرد. کشورهتی عضو 

تواننم نت توّجه نه قوان   می همچن  

داخلی خود و مقّررا  اي  کنوانس ون، 

درصمی از پول و يت از ارزش معتدل عوايم 

حتصل از جرم و يت اموال مصتدره شمه طبق 

مقّررا  اي  کنوانس ون را نرای کمک نه 

 اي  حستب اختصتص دهنم؛

) ( تشويق و متقتعم کردن ديگر 

پ وست  نه کشورهت و مؤسّست  متلی نرای 

ايشتن طبق مفتد اي  متّده، نتالخص از 

هتی  موزشی ن شتر و طريق ارائه نرنتمه

تجه زا  جميم نه کشورهتی در حتل توسعه 

نه منظور کمک نه  نهت نرای ن ل نه 

 ن نی شمه در اي  کنوانس ون. اهماف پ ش

د اي  تمان ر، تت حّم امکتن، نبتيم 3 

م شمه قبلی هتی خترجی تعهّ ای نه کمکخمشه

و يت ديگر ترت بت  همکتری متلی در سطوح 

المللی وارد ای و ن  دوجتنبه، منطقه

 نمتيم.

تواننم قراردادهت د کشورهتی عضو مي4 

اي و يت توافقت  دوجتنبه و يت چنمجتنبه

هتی متّدی و پشت بتنی، نت را در مورد کمک

در نظر داشت  ترت بت  متلی الزم نرای 
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المللی ن همکتريهتی ن  هرچه کتراتر شم

ن نی شمه در اي  کنوانس ون و ن ز پ ش

نرای مبترزه، رديتنی و کنترل فستد متلی 

 منعقم ستزنم.

 

 فصل هفت

 ییساز و کارهای اجرا

 

 همایش کشورهای عضو کنوانسیون: 67 ةمادّ 

د نه منظور ارتقتي ظرف ت و تقويت 8

همکتری ن   کشورهتی عضو در جهت ن ل نه 

جتنمه شمه در اي  کنوانس ون و اهماف فن

ن ز تسه ل و نظتر  نر اجرای  ن 

وس له همتيشی از کشورهتی عضو نمي 

 فردد. کنوانس ون نرپت می

د دن رکّل ستزمتن ملل مّتحم همتيش 9 

کشورهتی عضو را حّماکثر ظرف يک ستل پس 

االجرا شمن اي  کنوانس ون نرفزار از الزم

  همتيش خواهم نمود، و پس از  ن جلست

نتمه و ضوانا مصّوب کشورهتی عضو وفق  ي  

 همتيش نه طور منّظم نرپت خواهم شم.

نتمه و د همتيش کشورهتی عضو،  ي  3 

مقّررا  حتکم نر طرز اجرای فعتلّ تهتی 

مشروحه در اي  متّده، از جمله مقّررا  
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مرنوط نه پذيرش و شرکت نتظران و پرداخت 

ی اي  هتی متحّمله نرای اجراهزينه

 فعتل تهت را تصويب خواهم کرد.

د همتيش کشورهتی عضو، در مورد 4 

هت و روشهتی کتر در جهت فعتل تهت و  ي  

اي   8ن نی شمه در ننم ن ل نه اهماف پ ش

متّده از جمله موارد زير توافق خواهم 

 کرد:

)الف( تسه ل فعتل ت کشورهتی عضو  

و فصول دو تت پنج  19و  10طبق متّدت   

  کنوانس ون، از جمله از طريق تشويق اي

 کمکهتی متلی داوطلبتنه؛

)ب( تسه ل مبتدله اّطالعت  ن    

هت و رونمهتی کشورهتی عضو در مورد چهره

فستد متلی و روشهتی موّفق در جلوف ری و 

مبترزه نت  ن و ن ز استرداد عوايم نتشی 

از جرم منجمله از طريق انتشتر اّطالعت  

 اي  متّده؛ ذيرنا منمرج در 

)پ( تشريک مستعی نت ستزمتنهت و ستز  

ای و المللی و منطقهو کترهتی ذيرنا ن  

 ن ز ستزمتنهتی غ ردولتی؛

 ارائه اّطالعت  از متنتسب استفتده ) ( 

المللی و ن   ستزمتنهتی توسّا شمه

ای نرای مبترزه نت فستد متلی نه منطقه
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 منظور جلوف ری از دونتره کتری؛

 اي  اجرای از ایدوره يتنیارز )ث( 

 عضو؛ کشورهتی توسّا کنوانس ون

)ج( ارائه توص ه نرای اصالح و اجرای  

 کنوانس ون؛

)چ( توّجه نه تعهما  کشورهتی عضو  

نرای کمکهتی فّنی در ارتبتط نت اجرای 

هتی الزم در اي  کنوانس ون و انجتم توص ه

 اي  زم نه.

 اي  متّده، همتيش 4د از لحتظ ننم 5 

کشورهتی عضو از طريق اّطالعت  ارائه شمه 

توسّا اي  کشورهت و ن ز ستز و کترهتی 

تکم لی که در همتيش کشورهتی عضو تع    

هتی الزم درنتره خواهم فرديم،  فتهی

تمان ر مّتاذه توسّا کشورهتی عضو نرای 

اجرای اي  کنوانس ون و مشکال  رويتروی 

 رد. نهت در اي  راه را نه دست خواهم  و

د هر کشور عضو اّطالعت  مرنوط نه  1 

هت، طرحهت و روشهتی خود و ن ز نرنتمه

اّطالعت  راجع نه تمان ر تقن نی و اداری 

ای نرای اجرای اي  کنوانس ون را نه فونه

که همتيش کشورهتی عضو مقّرر کرده است، 

در اخت تر همتيش قرار خواهم داد. همتيش 

تفت و کشورهتی عضو مؤثرتري  راه دري
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اقمام در مورد اّطالعت  مزنور، از جمله 

کشورهتی عضو و  شتمل اّطالعت  دريتفتی از

 المللی صالح تمارستزمتنهتی ن   از ن ز

را نررسی خواهم کرد. همتيش همچن   

هتی ستزمتنهتی توانم اّطالعت  و دادهمی

غ ردولتی ذيرنا را که وفق تشريفت  و 

عضو واصل  هتی مصّوب همتيش کشورهتی ي  

 انم، مالحظه و نررسی نمتيم.شمه

اي  متّده،  1تت  4د طبق ننمهتی 3 

همتيش کشورهتی عضو حسب ضرور ، ستز و 

کتر و يت نهتد منتسب را جهت همکتری در 

ن نی اجرای مؤثر اي  کنوانس ون پ ش

 خواهم کرد.

 

 دبیرخانه: 64 ةمادّ 

د دن رکّل ستزمتن ملل مّتحم خممت  8

الزم را در اخت تر همتيش  ایدن رختنه

کشورهتی عضو اي  کنوانس ون قرار خواهم 

 داد.

 د دن رختنه:9 

)الف( نه همتيش کشورهتی عضو نرای 

ن نی شمه در متّده اجرای فعتل تهتی پ ش

اي  کنوانس ون مستعم  و خممت  و  13

تسه ال  الزم را نرای نرفزاری جلست  
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 ؛همتيش کشورهتی عضو پ ش ن نی خواهم کرد

)ب( در صور  تقتضت، نه کشورهتی عضو 

در ارائه اّطالعت  نه همتيش کشورهتی عضو 

 13متّده  1 و 5نه شرح منمرج در ننمهتی 

 اي  کنوانس ون کمک خواهم کرد؛

هتی )پ( همتهنگی الزم نت دن رختنه

ای ذيرنا المللی و منطقهستزمتنهتی ن  

 را تأم   خواهم نمود.

 

 فصل هشت

 مقرّرات نهایی

 

 : اجرای کنوانسیون65ماّدة 

د هر کشور عضو جهت حصول اطم نتن 8 

از ايفتی تعّهما  خود ذيل اي  کنوانس ون 

تمان ر الزم از جمله تمان ر تقن نی و 

اداری را نت رعتيت اصول استسی حقوق 

 داخلی خود اّتاتذ خواهم کرد.

توانم جهت د هر کشور عضو می9 

تمان ری  جلوف ری و مبترزه نت فستد متلی

ن نی شميمتر و سنگ نتر از تمان ر پ ش

 شمه در اي  کنوانس ون اّتاتذ کنم.

 

 حّو و فصو اختالفات: 66 ةمادّ 
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د کشورهتی عضو در جهت حّل و فصل 8 

اختالفت  مرنوط نه تفس ر و يت اجرای اي  

کنوانس ون از طريق مذاکره تالش خواهنم 

 کرد.

د هرفونه اختالف ن   دو و يت چنم 9 

کشور عضو در خصوص تفس ر و يت اجرای اي  

هت که نتوانم ظرف مّم  معقولی حّل عهمنتمه

و فصل فردد، نه تقتضتی يکی از کشورهتی 

عضو نه داوری ارجتع خواهم شم. چنتنچه 

شش مته پس از تتريخ تقتضت نرای داوری، 

کشورهتی مزنور نتواننم نسبت نه تشک ال  

اي   داوری نه توافق نرسنم، هريک از

توانم نت ثبت تقتضتيی حسب کشورهت مي

مقّررا  استسنتمه ديوان اختالف را جهت 

المللی دادفستری رس مفی نه ديوان ن  

 ارجتع کنم.

توانم در زمتن د هر کشور عضو مي3 

امضت، تصويب، پذيرش، تأي م و يت الحتق 

نه اي  کنوانس ون، اعالم دارد که خود را 

دانم. در ذ نمیاي  متّده مأخو 9نه ننم 

ارتبتط نت کشور عضوی که چن   شرطی را 

اي  متّده نرای  9اعالم کرده نتشم، ننم 

  ور ن ست. ديگر کشورهتی عضو ن ز الزام

اي   3د هر کشور عضو که طبق ننم 4 
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متّده شرط تحميم تعّهم نه عمل  ورده 

توانم در هر زمتن نت اعالم نه نتشم، مي

م از اي  شرط دن رکّل ستزمتن ملل مّتح

 انصراف ورزد. 

 

ید و یامضا، تصویب، پذیرش، تأ: 63 ةمادّ 

 الحاق

 88تت  2د اي  کنوانس ون از 8 

در مريما، مکزيک، و پس از  9003دستمبر 

در مقّر  9005دستمبر  2 ن تتريخ تت 

دايمی ستزمتن ملل مّتحم در ن ويورک نرای 

 امضتی کلّ ه کشورهت مفتوح خواهم نود.

نوانس ون همچن   نرای د اي  ک9 

ای امضتی ستزمتنهتی وحم  اقتصتدی منطقه

كه حماقل مفتوح خواهم نود، نه شرط اي 

يکی از کشورهتی عضو اي  ستزمتن، 

اي  متّده  8کنوانس ون حتضر را طبق ننم 

 امضتء کرده نتشم.

د عضويت در اي  کنوانس ون منوط نه 3 

تصويب، پذيرش و يت تأي م است. اسنتد 

ب، پذيرش و يت تأي م نزد دن رکّل تصوي

ستزمتن ملل مّتحم توديع خواهم شم. 

اي نه شرطی ستزمتن وحم  اقتصتدی منطقه

توانم سنم تصويب، پذيرش و يت تأي م می
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 که حّماقل يکی از کنم خود را توديع

کشورهتی عضو  ن چن   کرده نتشم. ستزمتن 

مزنور در سنم تصويب، پذيرش و يت تأي م 

ن قبولی خود را در ارتبتط نت خود م زا

موضوعت  تحت شمول اي  کنوانس ون اعالم 

داشته و هرفونه تغ  ر در م زان قبولی 

خود را ن ز نه  فتهی مرجع توديع اسنتد 

 خواهم رستنم.

د اي  کنوانس ون نرای الحتق هر 4 

اي کشور و يت ستزمتن وحم  اقتصتدی منطقه

ضو که حّماقل يکی از کشورهتی عضو  ن، ع

اي  کنوانس ون نتشم، مفتوح خواهم نود. 

اسنتد الحتق نزد دن رکّل ستزمتن ملل 

مّتحم توديع خواهم شم. ستزمتن وحم  

ای در زمتن الحتق خود اقتصتدی منطقه

م زان قبولی خود را در ارتبتط نت 

موضوعت  تحت شمول اي  کنوانس ون اعالم 

داشته و هرفونه تغ  ر در م زان قبولی 

ن ز نه  فتهی مرجع توديع اسنتد خود را 

 خواهم رستنم.

 

 االجرا شدنالزم: 63 ةمادّ 

د اي  کنوانس ون در نوزدهم   روز 8 

ام   سنم تصويب، پس از تتريخ توديع سی
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االجرا پذيرش، تأي م و يت الحتق الزم

خواهم شم. از لحتظ اي  ننم، هرفونه سنم 

توديع شمه توسّا ستزمتن وحم  اقتصتدی 

ای سنمی اضتفه نر اسنتد سپرده شمه منطقه

توسّا کشورهتی عضو اي  ستزمتن نه حستب 

 ناواهم  مم. 

د در مورد هر کشور و يت ستزمتن 9 

ای که پس از توديع وحم  اقتصتدی منطقه

ام   سنم نسبت نه تصويب، پذيرش،  سی

تأي م و يت الحتق کنوانس ون حتضر اقمام 

ام    کرده نتشم، اي  کنوانس ون در سی

روز پس از تتريخ توديع سنم ذيرنا توسّا 

 ن کشور و يت ستزمتن و يت در تتريخ 

 8االجرا شمن اي  کنوانس ون طبق ننم الزم

االجرا اي  متّده، هرکمام ديرتر نتشم، الزم

 خواهم فرديم.

 

 اصالح: 63 ةمادّ 

االجرا د پس از فذشت پنج ستل از الزم8 

توانم يشمن اي  کنوانس ون، کشور عضو م

ای را نسبت نه اي  کنوانس ون اصالح ه

پ شنهتد و  ن را نه دن رکّل ستزمتن ملل 

مّتحم ارستل نمتيم، و او ن ز اصالح ه 

پ شنهتدی را نه کشورهتی عضو و همتيش 
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کشورهتی عضو کنوانس ون جهت مالحظه و اخذ 

کرد. همتيش کشورهتی  تصم م منعکس خواهم

نه هر عضو نرای ن ل نه اجمتع نسبت 

اصالح ه نهتيت تالش را نه کتر خواهم نرد. 

چنتنچه نه رغم همه تالشهت نرای دست تنی 

نه اجمتع، توافقی حتصل نگردد، نرای 

تصويب اصالح ه رأی اکثريت دو سوم 

کشورهتی عضو حتضر در جلسه که در 

ف ری همتيش کشورهتی عضو شرکت رأی

 انم، الزم خواهم نود. کرده

ای م  اقتصتدی منطقهد ستزمتنهتی وح9 

در مستئل داخل در اخت ترا  خود، حّق رأی 

خود را طبدق ايد  مدتّده نده تعدماد رأی 

مستوی نت تعماد کشدورهتی عضدو خدود کده 

عضددويت ايدد  کنوانسدد ون را در اخت ددتر 

دارنم، اجدرا خواهندم کدرد. سدتزمتنهتی 

مزنور چنتنچه کشورهتی عضو  نهدت از حدق 

، حدق رأی رأی خود استفتده کدرده نتشدنم

 خود را اعمتل ناواهنم کرد و نتلعکس.

 8د اعتبتر اصالح ه مصّوب طبدق نندم 3 

اي  متّده مشروط نر تصويب، پدذيرش و يدت 

 تأي م کشورهتی عضو خواهم نود.

اي  متّده،  8د اصالح ه مصّوب ننم 4 

نسبت نه کشور عضو پس از فذشت نود روز 
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از تتريخ توديع سنم تصويب، پذيرش و يت 

 م اي  اصالح ه نزد دن رکّل ستزمتن تأي

 االجرا خواهم فرديم. ملل مّتحم الزم

االجرا شمن در د اصالح ه پس از الزم5 

 ور نودن مورد کشورهتی عضوی که نه الزام

انم،  ن نسبت نه خود اعالم رضتيت کرده

تعّهم ور خواهم نود. ديگر کشورهتی عضو 

کمتکتن نه مقّررا  اي  کنوانس ون و 

فونه اصالح ه قبلی که تصويب، پذيرش و هر

 انم، مأخوذ خواهنم نود.يت تأي م کرده

 

 گیریکناره: 30 ةمادّ 

توانم نت دادن د کشور عضو می8

اخطتريه کتبی نه دن رکل ستزمتن ملل 

ف ری کنم. مّتحم از اي  کنوانس ون کنتره

ف ری يک ستل پس از تتريخ اي  کنتره

دن رکل، نتفذ دريتفت اي  اخطتريه توسّا 

 خواهم شم. 

د عضويت ستزمتن وحم  اقتصتدی 9 

ف ری کلّ ه کشورهتی عضو ای نت کنترهمنطقه

  ن از کنوانس ون، ختتمه خواهم يتفت.

 

 مرجع تودیع سند و زبانها: 31 ةمادّ 

د دن رکل ستزمتن ملل مّتحم مرجع 8 
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کنوانس ون  رسمی توديع اسنتد اي 

 نتشم.مي

کنوانس ون، که د نساه اصلی اي  9 

متون عرنی، چ نی، انگل سی، فرانسه و 

اسپتن ولي  ن از اعتبتر و سنميت واحمی 

نرخوردارنم، نزد دن رکل ستزمتن ملل 

 مّتحم توديع خواهم شم.

، نمتينمفتن در تسجیو و تأیید مراتب 

االخت تر از جتنب دولتهتی متبوع خود تتمّ 

 انم.اي  کنوانس ون را امضت نموده
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