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 در محور چهارم 
ر

اق   1گزارش هایی مرتبط با سیاست افتر

سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب   م مریدا )  2003کنوانسیون  داری در پیش رو  تاری    خ  ( را  در  ایران   .14 /08  /

ماده    1387 در  لذا  نیست؛  آن  بودن  باع  االت الزم  معنای  به  الحاق  رصف  البته  است.  پذیرفته  را    20این کنوانسیون 

...« کنوانسیون آمده : »هر یک از کشورهای عضو با رعایت   ابتر  قانون اسایس و اصول اسایس نظام حقوقر خود اتخاذ تد

 در این محور 
ر

اق  نمودهای سیاست های افتر

 اماره مجرمیت به جای اصل برائت  تحمیل  •

ند   یفری اصل حاکم: اصل برائت است اما در موارد خاص، مصالح عمویم ایجاب میک شیک نیست که در فرایند دادریس ک

 برائت مقدم شود. اماره مجرمیت بر اصل 

در   البته نه در قالب قسامه(  واقع سخن از توسعه آن ) در  از شارع مقدس دیدیم و االن  تار را  قبال در مورد قسامه این رف

دیگر است.  دید به جامعه یا تهدیدی جدی علیه آن تلقر شود. ثانیا  موارد  مواردی که اوال ارتکاب جرم موجب صدمه ش

تان ی دادس باشد اثبات جرم از طرف  امکان پذیر ن  خاص ، جرم ارتکابی 
ی

یچیدگ  . ا مقام تعقیب کننده به سبب پ

مفاسد    و  تروریسم  نظتر  مهم  نیتر  ام جرایم  خصوص  در  فرانسه  و  متحده  ایاالت  نظتر  از کشورها  ربسیاری  د  امروزه 

یم شود که اعمال  ای  ویژه  یفری  سیاست ک سازمان یافته محقق یم شود،  ویژگیهای    اقتصادی که غالبا به شکل  از جمله 

رویکرد   ز  همیر با  ز  نتر ملل  سازمان  مفاسد  با  مبارزه  سیون  است.کنوان برائت  اصل  جای  به  مجرمیت  اماره  ِاعمال  آن،  مهم 

 بیان یم دارد:  20در ماده 

اسایس  دیگر تدابتر  »هر یک از کشورهای عضو با رعایت قانون  اصول اسایس نظام حقوقر خود، اتخاذ تدابتر تقنیتز و  و 

ز ثروت اندوزی مقامات دولتر از طریق نامالزم   وع و بهرا برای جرم شناخیر عبارت دیگر افزایش قابل مالحظه در دارابی    شر

دریافتر   به  توجه  با  آن  توجیه  به  قادر  نطقا  م وی  ای که  به گونه  دولتر  مقام  خود یک  قرار    قانوبز  توجه  مورد   ، د  نباش

نایه را به عهده متهم نهاده است.   بارزه با فساد سازمان ملل متحد بار اثبات بی گ خواهد داد«. بدین ترتیب کنوانسیون م

ز رویکردی اتخاذ نشده است.  ز کیفری کشور چنیر  به دارابی وزیران و کارمندان دولت  تا به حال در قوانیر
ی

یدگ البته قانون رس

وسسات و اعم از کشور  ته به آن ها مصوب  ی و لشکری و شهرداری ها و م انقال  1337ابس از  وک است. پس  در عمل متر

در سال  ز بار  تیر اسالیم ایران به تصویب  1386ب اسالیم نخس ی مقامات و مسئوالن جمهوری   به دارابی ها
ی

یدگ طرح رس

اسالیم  اسایس قرار مجلس شورای  ید اما مورد تایید شورای نگهبان قانون  نگرفت و در حد طرح باقر ماند . طبق ماده   رس

این قانون   دارابی خود، همش و فرزندان را مطابق مقررات  وظفند  اسالیم م یک این طرح ، مقامات و مسئوالن جمهوری 

نند.   اعالم ک

 اعمال مرور زمان طوالبز   •

مجازات   قانون  است.  والبز  ط زمان  مروز  اعمال  مایل  جرایم  مثل  دادریس  های   
ی

ویژگ مصوب  از  مرور    92اسالیم  م که  ه

ایط ویژه پذیرفته است)ماده   م  109در ماده  ( 105زمان را در جرایم موجب تعزیر در شر ارد که مرور زمان در جرای مقرر مید

واد مخدر جاری نیم شود.  اقتصادی ...جرایم موضوع قانون مبارزه با م م   علیه امنیت، جرای
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دیدگان • ناسان، شهود و بزه   حمایت از کارش

متخصص؛   • و  دیده  آموزش  قضات  و  قضابی  تخصیص  نهادهای  مورد  وجود  اقر  افتر سیاست  ودهای  نم از  ز  نتر

است.    2گفتگو 

ایط شهود   •  تسهیل در شر

ل • وال مش ضبط و کنتر یت آن کوک ام وضع  تا روشن شدن 

اموا •  به 
ی

ز از رسیدگ دی نتر در فقه است.   ل متهمان به جرایم اقتصا ودهای قابل برریس   نم

یع در ااشار   (ی فوق 3راستای اثبات نمودها )با برخی از نمودها یر به برخی اسناد مرتبط شر

د عام  واع م اعمال ق  به جرای
ی

د، اصل اویل در رسیدگ اقر است، از این رو خروج از این    بدون تردی یاست افتر دم اجرای س و ع

است یل  دل یازمند  د.  اصل ن ور یم نمای البته رصز  ، خروجی که 

بیل:   یع تمسک کرد؛ تعینابر از این ق ینات عقیل و شر این باره بتوان به برجز تع در   به نظر یم رسد 

ذ آن چه از اموال در   • بان، واخ آن چه در نامه امام عیل علیه السالم به مالک اشتر راجع به اکتفا به شهادت مراق

اخذته بمااصاب من عمله( ؛   د ) ورده ان  این راه به دست آ

اف • اعتبار  اقر به  افتر این رفتار مستند به سیاست  البته یم تواند    . داشتند  ابن هرمه روا  ت بر  حضز راد  رفتاری که 

د.   ارتکابی باش د مستند به جرم   باشد و یم توان

نباید   • باره  این  در   . نادیده گرفت  را  ها  انسان  و  بلکه  مسلمانان  عام  مصالح  و  شارع  عایل  مقاصد  باید  ن تردید  بی 

ومت   حک دست  ای که  به گونه   ، د  باش شده  داده  قرار  نما  ابدی  یا  ی  ابد و  انعطاف  قابل  غتر  متصلب،  قانوبز 

تفاده صالح را ببن  ورت های مورد نظر، عامیل برای سوء اس د رصز ای شدن کارها بشود.  و دد. البته نبای  سلیقه 

ند؛  • یک انه را توجیه م ای که اعمال برجز تشدیدها ی پیشگتر  4ادله 

دفع منکر   •  ادله 

از معصیت   • ز دیگران   تعجتر

ل اموال ایشان ؛   • نتر در حق مسئوالن برای ک  قاعده اقدام 

تل تا شش روز وجود برجز ادله دال   • تهم به ق   5؛ بر جواز حبس م

 و...  •

  . وامثال آن باشد  بات نمودهای فوق  اث استناد برای  ادله قابل  از    یم تواند بخشر 
ر

اق بنابر این اصل اعمال سیاست افتر

م. در محور چهارم قابل دفاع است  یات آن را به مجال دیگر وایم گذاری  و جزئ

د  و  ز  الحم العالمیر  هلل رب 
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