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  ١ضميمه شماره 

  ِکنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي

  مقصود. ١ماده 

ارزه مؤثر تر با جرائم سازمان يافتـه        ها جهت پيشگيري و مب      مقصود از اين کنوانسيون، ارتقاي همکاري     

  .فراملي است

  کاربرد اصطالحات. ٢ماده 

  :در اين کنوانسيون

يعني گروه سازمان يافته متشکل از سه يا چند نفر که براي            » گروه مجرمانه سازمان يافته   «  )الف

يک دوره زماني مشخص وجود داشته و ، به طور هماهنگ با هدف ارتکاب يک يا چند جرم                  

به منظور تحصيل مستقيم يا غير مـستقيم منـافع           خلف شديد مندرج در اين کنوانسيون،     يا ت 

  کند؛ مالي يا ساير منافع مادي، فعاليت مي

عمل مجرمانه اي است که مجازات آن سلب آزادي به مـدت حـداقل چهـار                » جرم شديد «  )ب

  هاي شديدتر باشد؛ سال يا مجازات

شود که به منظور ارتکاب فوري جـرم بـه طـور              ق مي به گروهي اطال  » گروه سازمان يافته  «  )ج

هاي تعريف شده رسمي بـراي        تصادفي يا غير منظم تشکيل نشده باشد، و به داشتن نقش          

 اعضاي خود، ادامه عضويت در آن يا به ساختار توسعه يافته نياز نداشته باشد؛

ملمـوس يـا غيـر        منقول،يعني هر نوع دارايي اعم از مادي يا معنوي، منقول يا غير             » اموال«  )د

 ها؛  ملموس، واوراق يا اسناد قانوني مبني بر اثبات مالکيت يا سهم در اين گونه دارايي

يعني هر نوع اموالي که به طور مستقيم يا غيـر مـستقيم از طريـق                » عوايد حاصل از جرم   «  )هـ

 ارتکاب جرم حاصل يا کسب شده باشد؛

تصرف يا جابجايي امـوال،       نوعيت انتقال، تبديل،  يعني مم » توقيف کردن «يا  » مسدود کردن «  )و

ها به صورت موقت بر اسـاس دسـتور صـادره از              يا در اختيار گرفتن قيموميت يا کنترل آن       

  سوي دادگاه يا ساير مراجع صالحيت دار؛



ميـت دائمـي از مالکيـت       وشود، به محر    که در صورت اقتضاء شامل ضبط نيز مي       » مصادره«  )ز

  ر صادره از سوي دادگاه ساير يا مراجع صالحيت دار؛دارائي به موجب دستو

يعني تخلفي که در نتيجه آن عوايدي حاصل شده است کـه ممکـن اسـت                » تخلف اصلي «  )ح

  ، يک تخلف محسوب شود؛کنوانسيوناين ) ٦(طبق تعريف مندرج در ماده 

 طريـق   هاي غير قانوني يـا مـشکوک از         يعني فن اجازه عبور محموله    » تحويل کنترل شده  «  )ط

يا به داخل سرزمين يک يا چند کشور با اطالع و تحت نظارت مراجع صالحيت دار                  سرزمين،

ها به منظور انجام تحقيقات الزم درباره يک عمل مجرمانه و شناسايي اشخاصي کـه در                  آن

  ارتکاب آن دست دارند؛

مـستقل  يعني سازماني که از سوي کـشورهاي        » هاي اقتصادي   اي همکاري   سازمان منطقه «  )ي

قه خاص تشکيل شده است و کشوهاي عضو آن در ارتباط با موضوعات تابع ايـن                طيک من 

اند و به آن اجازه داده شده اسـت، طبـق             کنوانسيون به آن اختيارات الزم را تفويض نموده       

 را امضاء نمايد، بپذيرد، تصويب کند يا بـه          کنوانسيوناين    تشريفات و مقررات داخلي خود،    

، در خـصوص    »کشورهاي عـضو  « به   کنوانسيونشارات انجام شده در اين      آن ملحق شود؛ ا   

  .ها در محدوده صالحيت شان کاربرد خواهد داشت اين نوع سازمان

  حدود کاربرد. ٣ماده 

تحقيقت و تعقيب جرائم زير و در مواردي به کار خواهد رفـت       اين کنوانسيون براي پيشگيري از،     .١

 و به يک گروه مجرمانه سازمان يافته مربوط باشد، مگر           که جرم مورد نظر ماهيت فراملي داشته      

  :آن که در اين کنوانسيون طور ديگري ذکر شده باشد

  ؛کنوانسيوناين ) ٢٣(و ) ٨(، )٦(، )٥(جرائم مقرر طبق مواد   )الف

  ؛کنوانسيوناين ) ٢(جرائم شديد طبق تعريف مندرج در ماده   )ب

  :يت فراملي خواهد داشت کهاين ماده، جرم در صورتي ماه) ١(در بند   .٢

  در بيش از يک کشور اتفاق افتاده باشد؛  )الف

 هـدايت  يـا       در يک کشور اتفاق افتاده باشد ولي بخش مهمي از مقدمات، برنامه ريزي،              )  ب

  کنترل آن در کشور ديگري انجام شود؛

در يک کشور اتفاق افتاده باشد اما يک گروه مجرمانه سازمان يافته در آن دخيـل بـوده                    ) ج

  هاي مجرمانه مشغول است؛ باشد که در بيش از يک کشور به فعاليت

  .اي داشته باشد در يک کشور اتفاق افتاده باشد ولي در کشور ديگري آثار قابل مالحظه  )د



  حفظ حق حاکميت. ٤ماده 

کشورهاي عضو تعهدات خود طبق اين کنوانسيون را به نحوي انجام خواهنـد داد کـه منطبـق بـا                     .١

حق حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم مداخله در امور داخلي سـاير کـشورها                اصول برابري   

  .باشد

دهـد قـوانين داخلـي و وظـايف            به کشورهاي عضو اجازه نمي     کنوانسيونهيچ يک از مقررات اين       .٢

شـود    قانوني خود، که طبق قوانين داخلي کشور متبوع خود منحصراً به مقامات آن کشور مربوط مي               

 .اير کشورها اجرا نمايندرا در قلمرو س

  جرم انگاري مشارکت در يک گروه مجرم سازمان يافته. ٥ماده 

تمامي کشورهاي عضو بايد تدابير قانوني و ساير تدابير الزم را اتخاذ نمايند تا موراد زير در صورتي که                     .١

  :عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند

 عمل مجرمانه، به غير از مواردي که اقدام به ارتکاب يا تکميـل              هر دو مورد زير به عنوان      يا   يک  )الف

  :يک فعاليت مجرمانه هستند

توافق با يک يا چند نفر براي ارتکاب يک جرم شديد به منظوري که به طور مستقيم يا غير                    .١

مستقيم با کسب منافع مالي يا ساير منافع مادي مربـوط اسـت، و درمـواردي کـه قـوانين            

کنندگان در جهت      مربوط به عملي باشد که از سوي يکي از شرکت            است، داخلي مقرر کرده  

  پيشبرد آن توافق انجام شده يا به يک گروه مجرمانه سازمان يافته مربوط است؛

هاي مجرمانـه کلـي يـک گـروه مجرمانـه             عمل هر شخصي که، با علم به اهداف و فعاليت          .٢

ب جرم مـورد نظـر، بـه طـور فعـال در             سازمان يافته يا با آگاهي از قصد آن گروه به ارتکا          

  :نمايد اقدامات زير مشارکت مي

  هاي مجرمانه گروه مجرمانه سازمان يافته؛ فعاليت  )الف

هاي گروه مجرمانه سازمان يافته، با علم به اينکه مشارکت وي به دستيابي               ساير فعاليت   )  ب

  .به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهدکرد

نت، تسهيل يا مشاوره در ارتکاب جرم شديد مربوط         سازماندهي، هدايت، همدستي، معاو     )  ت

 .به يک گروه مجرمانه سازمان يافته

توان از اوضاع و احـوال و قـرائن           اين ماده را مي   ) ١(آگاهي، قصد، نيت، مقصود يا توافق موضوع بند           .٢

  .عيني استنباط نمود



 يافته در جرائم موضوع جـزء       ها دخالت يک گروه مجرمانه سازمان       کشورهاي عضو که قوانين داخلي آن       .٣

ها تمام جرائم شديد      نمايد، بايد تضمين نمايند قوانين داخلي آن         اين ماده مقرر مي    ١بند  ) الف(شق  ) ١(

اين کشورهاي عضو و نيز ساير .شوند را پوشش دهند   هاي مجرمانه سازمان يافته مربوط مي       که به گروه  

) ١(جهت پيشبرد توافق مربوط به جرائم موضوع جزء         ها، اقدام در      کشورهاي عضو که قوانين داخلي آن     

کنند، بايد موضوع را هنگام امضاء يا سـپردن سـند تـصويب،                اين ماده را نيز مقرر مي      ١بند  ) الف(شق  

  .، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطالع دهندکنوانسيونپذيرش يا تأييد يا الحاق به 

  جرم انگاري شستشوي عوايد حاصل از جرم. ٦ماده 

بايد تدابير قانوني و سـاير         تمامي کشورهاي عضو، طبق اصول بنيادين قوانين داخلي کشور متبوع خود،            .١

  :مداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شونداتدابير الزم را اتخاذ نمايندتا موارد زير در صورتي که ع

هـا يـا کمـک بـه           غيـر قـانوني آن      تبديل يا انتقال اموال به منظور مخفي کردن يا کتمان مبداء            )١) (الف

شخصي که در ارتکاب جرم اصلي مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانوني اعمال                

  خود، با علم به اين که اموال مزبور عوايد حاصل از جرم هستند؛

علق مبداء ، محل، ترتيبات، جابجايي، يا مالکيت يا حقوق واقعي مت   مخفي نمودن يا کتمان ماهيت،      )٢(

  ، عوايد حاص از جرم هستند؛ريه اموال با آگاهي از آن که اموال مزبو

  :با رعايت مفاهيم ابتدايي نظام حقوقي خود  )ب

در زمان دريافت، اموال مزبور عوايد حاصـل   با آگاهي از آن که،   تحصيل، مالکيت يا استفاده از اموال،       )١(

  از جرم هستند؛

رتکاب يا اقدام بـه ارتکـاب، همدسـتي، معاونـت، تـسهيل يـا               مشارکت، همکاري يا تباني براي ا       )٢(

  مشاوره در ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين ماده؛

  :اين ماده) ١(به منظور اجرا يا کاربرد مفاد بند   .٢

اين ماده را براي گسترده ترين طيف جرائم        ) ١(کليه کشورهاي عضو بايد تالش نمايند مفاد بند           )الف

  د؛اصلي به کار ببرن

 و تخلفـات موضـوع      کنوانسيوناين  ) ٢( موضوع ماده    دعضو، تمامي جرائم شدي    کليه کشورهاي   )  ب

کشورهاي عـضوي   .  را به عنوان جرائم اصلي تلقي خواهند نمود        کنوانسيون اين   ٢٣ و   ٨ ،   ٥مواد  

ها فهرست مشخصي از جرائم اصلي وجود دارد، بايد، حداقل، طيـف جـامعي از                 که در قوانين آن   

  هاي مجرمانه سازمان يافته را در فهرست مزبور بگنجانند؛ تبط با گروهجرائم مر



گيرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو              جرائم اصلي تخلفاتي را در بر مي        فوق،) ب(در جزء     )ج

با اين حال، جرائمي که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق             . افتد  کشور عضو مورد نظر اتفاق مي     

صورتي جرم اصلي تلقي خواهند شد که طبق قوانين داخلي کشور عضوي کـه              اند، تنها در      افتاده

اين عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنين طبق قوانين داخلي کشور عضو اجـرا                  

  کننده يا اعمال کنند اين ماده نيز عمل مجرمانه تلقي گردد؛ 

نمايند و هرگونه      را الزم الجرا مي    اي از قوانين خود که اين ماده        کليه کشورهاي عضو بايد نسخه      )د

ها را در اختيار دبيرکل سازمان ملـل متحـد قـرار              تغيير متعاقب در قوانين مذکور يا شرحي از آن        

  دهند؛

تـوان مقـرر نمـود کـه          چنانچه در اصول بنيادين قوانين داخلي کشور عضو مقرر شده باشد، مي             )هـ

 کـاربرد    انـد،    که مرتکب جـرائم اصـلي شـده        اين ماده در مورد افرادي    ) ١(تخلفات موضوع بند    

  نخواهد داشت؛

توان از اوضاع      اين ماده هستند را مي     ١شروط آگاهي، قصد يا نيت که عناصر جرائم مقرر در بند              )  و

  .و احوال و قرائن عيني اثبات نمود

  تدابير الزم جهت مبارزه با پولشويي. ٧ماده 

  :تمامي کشورهاي عضو .١

 و  ها و مؤسسات مالي غيـر بـانکي،   هاي پولشويي، براي بانک  تمامي شکل به منظور منع و کشف        )الف

 در حـوزه صـالحيت      هايي که به ويژه مستعد پولشويي هـستند،         ه  در صورت اقتضاء، ساير دستگا    

اين نظام بـر الزامـات مربـوط بـه          . خود، نظام جامع قانوني و نظارتي داخلي ايجاد خواهند کرد         

   گزارش معامالت مشکوک تأکيد خواهد داشت؛حفظ سوابق و شناسايي مشتري،

، تضمين خواهند نمود که مقامات اداري، نظارتي،        )٢٧(و  ) ١٨(اي به مواد      بدون وارد کردن لطمه     )ب

شامل مقامات قضائي، در صورتي کـه       ( و ساير مقامات دست اند کار مبارزه با پولشويي           انتظامي

العات مربوط را در سطوح ملي و بين المللي تحت بتوانند همکاري و اط) قوانين داخلي اجازه دهد

کند، مبادله نماينـد و درايـن راسـتا تـشکيل واحـد               شرايطي که قوانين داخلي آن ها تجويز مي       

تجزيه و تحليـل و انتـشار اطالعـات مربـوط بـه               اطالعات مالي رابه عنوان مرکز ملي گردآوري،      

  .پولشويي احتمالي را مدنظر قرار خواهند داد

ور کشف و پايش جابجايي وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهاي خود، با رعايـت مقـررات                  به منظ  .٢

مربوط به استفاده صحيح از اطالعات، کشورهاي عضو تدابير عملي الزم را اجـرا خواهنـد کـرد                  



اين تدابير ممکـن اسـت      . های مشروع مانعي به وجود آورند       بدون آن که براي جابجايي سرمايه     

سب و کارها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بين مرزي مبالغ قابل توجه پول نقد                الزام افراد و ک   

  .و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد

در برقراراي نظام قانوني و نظارتي داخلي موضوع اين ماده و بدون آن که به سـاير مـواد ايـن                       .٣

هـاي مبـارزه بـا        د از برنامـه   شـو   اي وارد شود، از کشورهاي عضو دعـوت مـي           کنوانسيون لطمه 

اي و چند جانبه به عنوان راهنمـا اسـتفاده            اي، بين منطقه    هاي منطقه   پولشويي متعلق به سازمان   

 کنند؛

هاي جهـاني،     به منظور مبارزه با پولشويي، کشورهاي عضو در راستاي توسعه و تقويت همکاري             .٤

ت نظارتي مـالي، تـالش خواهنـد        اي و دو جانبه بين مراجع قضائي، مجري قانون و مقاما            منطقه

 .کرد

  جرم انگاري فساد. ٨ماده 

تمامي کشورهاي عضو، بايد تدابير تقنيني و ساير تدابير الزم را اتخـاذ نماينـد تـا مـوارد زيـر در                  .١

  :شوندرمانه محسوب صورتي که عامداً انجام شوند، عمل مج

ام عمومي، به طور مستقيم يا غير       وعده دادن، پيشنهاد کردن يا دادن امتيازي نابجا به يک مق            )الف

مستقيم، براي مقام مذکور يا براي شخص يا نهادي ديگر، تا مقام مزبـور در انجـام وظـايف                   

  رسمي خود کاري را انجام دهد يا از انجام آن کار خودداري نمايد؛

درخواست يا پذيرش امتياز نابجا از سوي مقام عمومي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، بـه                   )  ب

 خود يا به نفع شخص يا نهادي ديگر، تا مقام مزبور در انجام وظايف رسمي خود کاري را                   نفع

  انجام دهد يا از انجام آن کار خودداري نمايد؛

تمامي کشورهاي عضو، بايد تدابير تقنيني و ساير تدابير الزم را اتخاذ نمايند تـاموارد مـشروح در                   .٢

المللـي باشـند، عمـل        عمومي خارجي يا کارمند بـين      اين ماده در صورتي که مربوط به  مقام           ١بند  

هـاي فـساد را نيـز         به همين ترتيب، تمامي کشورهاي عضو، ساير شکل       . مجرمانه محسوب شوند  

  .جرم محسوب خواهند کرد

کشورهاي عضو همچنين تدابير الزم را اتخاذ خواهند کرد تا معاونت در عمل مجرمانه موضوع اين                 .٣

 .ماده نيز جرم محسوب گردد



يعني هر مقام عمومي يا شخـصي       » مقام عمومي «،  کنوانسيوناين  ) ٩(اين ماده و ماده     ) ١(در بند    .٤

دهـد   که خدمات عمومي مقرر در قوانين داخلي و مندرج در قوانين کيفري کشور عضوي را ارائه مي 

 .دهد که مقام يا شخص مزبور در آن کشور، وظايف مذکور را انجام مي

  با فسادتدابير مقابله . ٩ماده 

اين کنوانسيون، به منظـور ارتقـاي سـطح صـداقت و درسـتکاري              ) ٨(عالوه بر تدابير مقرر در ماده        .١

مقامات عمومي و پيشگيري، کشف و مجازات فساد در ميان آنان، تمامي کشورهاي عضو، تا حدودي                

مـوثر را اتخـاذ     ها منطبق باشد، تدابير تقنيني، اداري يا ساير تـدابير             که مقتضي و با نظام حقوقي آن      

 .خواهد کرد

به منظور تضمين اتخاذ اقدامات موثر از سوي مراجـع ذيـربط خـود در زمينـه پيـشگيري، کـشف و                       .٢

مجازات فساد مقامات عمومي، شامل تفويض استقالل کافي به اين مراجع براي جلوگيري از اعمـال                

  . انجام خواهند دادنفوذ نابجا در اتخاذ اين تدابير، تمامي کشورهاي عضو اقدامات الزم را

  مسئليت اشخاص حقوقي. ١٠ماده 

به منظور تعيين مسئوليت اشخاص حقوقي در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرائم شديد مربوط بـه                  .١

، کنوانسيوناين  ) ٢٣(و  ) ٨(،  )٦(،  )٥(گروه مجرمانه سازمان يافته و در ارتباط با جرائم موضوع مواد            

  .د کردنول حقوقي خود، تدابير الزم را اتخاذ خواهتمامي کشورهاي عضو، منطبق با اص

با رعايت اصول حقوقي کشور عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي ممکن است مسئوليت کيفري، مدني               .٢

 .يا اداري باشد

اي وارد    انـد، لطمـه     اين مسئوليت، به مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي که مرتکب اين جرائم شـده             .٣

 .نخواهد کرد

ه ويژه تضمين خواهند کرد که اشخص حقوقي که طبق اين ماده مـسئوليت              تمامي کشورهاي عضو، ب    .٤

هاي مالي،    متناسب و بازدارنده، شامل مجازات      هاي کيفري يا غير کيفري موثر،       دارند، مشمول مجازات  

  .قرار بگيرند

  تعقيب، دادرسي و مجازات. ١١ماده 

اين کنوانسيون را   ) ٢٣ (و) ٨(،  )٦(،  )٥(تمامي کشورهاي عضو، ارتکاب جرائم موضوع مواد         .١

  .با در نظر گرفتن اهميت جرم ارتکابي، مجازات خواهند کرد



به منظور به حداکثر رساندن ميزان اثربخشي تدابير اجراي قانون در زمينه جرائم موضـوع                .٢

اين کنوانسيون و با توجه به ضرورت منع ارتکاب جرائم مذکور، تمـامي کـشورهاي عـضو                 

شود، در ارتباط با تعقيب قضايي اشخاص بـه دليـل ارتکـاب             تالش خواهندکرد تا تضمين     

 .ها اعمال شوند کليه اختيارات قانوني اعطاء شده به موجب قانون داخلي آن جرائم مزبور،

ايـن کنوانـسيون، تمـامي کـشورهاي        ) ٢٣(و  ) ٨(،  )٦( ،)٥( مواد    درخصوص جرائم موضوع   .٣

ضمين خواهند کرد شـرايط مقـرر در        عضو، طبق قوانين داخي خود و با توجه به حق دفاع، ت           

آزادي تا زمان محاکمه يا تا زمان تجديد نظر خواهي، ضرورت            رابطه با تصميمات مربوط به    

 .حضور متهم در مراحل بعدي دادرسي را در نظر بگيرند

ها يا ساير مراجع صالحيت دار        تمامي کشورهاي عضو اطمينان حاصل خواهندکرد که دادگاه        .٤

ي امکان آزادي پيش از موعد يا آزادي مـشروط محکـومين بـه ارتکـاب                هنگام بررس   ها،  آن

 .جرائم موضوع کنوانسيون، ماهيت شديد اينگونه جرائم را در نظر بگيرند

تمامي کشورهاي عضو، در موارد مقتضي و به موجب قوانين داخلي خود، دوره طوالني مرور                .٥

 و دوره طـوالني     کنوانـسيون  زمان را براي شروع رسيدگي به هر يک از جرائم موضوع اين           

 .تري را براي مواردي که متهم از اجراي عدالت گريخته است، مقرر خواهند کرد

 بر اين اصل که شـرح اعمـال مجرمانـه موضـوع ايـن               کنوانسيونهيچيک از مقررات اين      .٦

 و دفاعيات قانوني مربوط يا ساير اصول حقوقي حاکم بر قانوني بـودن جريـان                کنوانسيون

د به شرط رعايت مفاد قوانين داخلي باشند و اين جرائم مطبق قـوانين مـذکور             رسيدگي باي 

 .مورد رسيدگي قرار گرفته و مجازات شوند، هيچ تاثيري نخواهند داشت

  مصادره و توقيف. ١٢ماده 

هاي حقوقي داخلي خـود، کـشورهاي عـضو بايـد             به منظور مصادره اقالم، در حد امکان و طبق نظام          .١

  :تخاذ نمايندتدابير الزم را ا

هـا بـا عوايـد مـذکور       يا اموالي که ارزش آن  کنوانسيونعوايد حاصل از جرائم موضوع اين         )الف

  برابر باشد،

 مـورد   کنوانـسيون اموال، تجهيزات، يا ساير وسايلي که براي ارتکاب جرائم موضوع ايـن               )ب

  ها وجود داشته است؛ استفاده قرار گرفته يا قصد استفاده از آن

اين مـاده بـا     ) ١( رديابي، مسدود کردن، يا توقيف هر يک از موراد مندرج در بند                شناسايي، به منظور  .٢

  .کشورهاي عضو بايد تدابير الزم را اتخاذ نمايند ها، هدف مصادره نهايي آن



چنانچه تمام يا بخشي از عوايد حاصل از جرم، به اموال ديگري تبديل يا تغيير داده شده باشند، اين                    .٣

  .اي عوايد مزبور، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهند بوداموال به ج

انـد مخلـوط شـده        هاي قـانوني کـسب شـده        در صورتي که عوايد حاصل از جرم با اموالي که از راه            .٤

اموال مزبور  اي وارد شود، بدون آن که به اختيارات مربوط به مسدود کردن يا توقيف اموال لطمه باشند،

 .ه عوايد مخلوط شده، قابل مصادره خواهند بودتا ميزان ارزيابي شد

درآمدها يا ساير منافع ناشي از عوايد حاصل از جرم يا اموالي که عوايد حاصل از جرم به آن تبـديل                      .٥

اند نيز به همان شيوه و        اند، يا از اموالي که عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده              شده يا تغيير يافته   

 .از جرم، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهند بود حاصل دبه همان ميزان عواي

هـا ي     اين کنوانسيون، تمامي کشورهاي عضو، به دادگـاه       ) ١٣(به منظور اجراي مفاد اين ماده و ماده          .٦

ساير مراجع صالحيت دار خود اختيارات الزم را تفويض خواهند کرد تا بتواننـد دسـتور در دسـترس            

کشورهاي عضو مجاز نخواهند بود     . مالي يا بازرگاني، را صادر نمايند     گذاردن يا توقيف سوابق بانکي،      

 .بنا بر اصل راز داري بانکي از اجراي مقررات مفاد اين بند خودداري کنند

توانند مقرر نمايند مجرم بايد، منبع قانوني عوايد مورد ادعـا حاصـل از جـرم يـا                    کشورهاي عضو مي   .٧

هـا و نيـز    د به اين شرط که اين امر با اصول حقـوق داخلـي آن        ساير اموال قابل مصادره را ارائه نماي      

 .ماهيت دادرسي قضايي يا ساير دادرسي ها انطباق داشته باشد

اي وارد    اي تعبير شود که به حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت، لطمه             مفاد اين ماده نبايد به گونه      .٨

 .آيد

 آن بايد بـا رعايـت و طبـق مقـررات              اشاره در  هيچ يک از مفاد اين ماده به اين اصل که تدابير مورد            .٩

 .کند اي وارد نمي قانون داخلي کشور عضو مورد نظر تعريف و اجرا گردند، لطمه

  المللي به منظور مصادره همکاري بين. ١٣ماده 

کشور عضوي که از يک کشور عضو ديگر که صالحيت قـضايي رسـيدگي بـه جـرائم موضـوع ايـن                       .١

تي براي مصادره عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا سـاير وسـايل   کنوانسيون را دارد، درخواس   

 واقع در قلمروي آن دريافت نمايد، تا حد امکان طبق نظام            کنوانسيوناين  ) ١٢(ماده  ) ١(موضوع بند   

 :حقوق داخلي خود

به منظور دريافت دستور مصادره، يا اگر ايـن دسـتور صـادر شـده باشـد، بـه منظـور اجـراي                         )الف

  درخواست مزبور را به مراجع صالحيت دار کشور متبوع خود تسليم خواهد کرد؛ يا آن،



به منظور اجراي دستور مصادره که از سوي دادگاهي واقع در قلمرو کشور عضو درخواست کننده              )ب

تا حدودي که به عوايد حاصل از جـرم           کنوانسيون صادر شده است،    اين) ١٢(ماده  ) ١(طبق بند   

مربوط باشـد، دسـتور مـصادره       ) ١٢(ماده  ) ١(يزات يا ساير وسايل موضوع بند       يا اموال يا تجه   

  .مزبور را به مقامات صالحيت دار واقع درکشور درخواست شونده تسليم خواهد کرد

پيرو درخواست کشور عضو ديگري که صالحيت قضايي رسيدگي به جرم موضوع اين کنوانـسيون را                 .٢

تجهيـزات يـا      سدود کردن يا ضبط عوايد حاصل از جرم، اموال،        دارد، به منظور شناسايي، رديابي و م      

اين کنوانسيون به قصد مصادره نهايي که دستور آن از سوي           ) ١٢(ماده) ١(ساير وسايل موضوع بند     

اين ماده از سوي کـشور عـضو        ) ١(کشور عضو درخواست کننده يا به موجب درخواست موضوع بند           

 .عضو درخواست شونده تدابير الزم را اتخاذ خواهد کرددرخواست شونده، صادر شده است، کشور 

  . در ايـن مـاده نيـز صـادق خواهـد بـود              بـا اعمـال تغييـرات الزم،        ،  کنوانسيوناين  ) ١٨(مفاد ماده    .٣

شـوند    هايي که طبق اين ماده تسليم مي        ، درخواست )١٨(ماده  ) ١٥(عالوه بر اطالعات مندرج در بند       

 :بايد حاوي نکات زير باشد

شود، شرح امـوالي کـه بايـد          اين ماده مربوط مي   ) ١(بند  ) الف(درمورد درخواستي که به جزء        )الف

مصادره شوند و مدارک مورد استناد کشور عـضو درخواسـت کننـده بـه ترتيبـي کـه کـشور                     

  درخواست شونده قادر گردد صدور دستور الزم را طبق قوانين داخلي خود درخواست نمايد؛

اي از دستور صادره  شود، نسخه اين ماده مربوط مي) ١(بند  ) ب(جزء  درمورد درخواستي که به       )  ب

از سوي کشور عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر اساس آن تسليم شده اسـت، و                 

  ارائه وقايع و اطالعات الزم دال بر حدود درخواست اجراي دستور؛

 مورد اسثتناد کـشور عـضو       شود، حقايق   اين ماده مربوط مي   ) ٢(در مورد درخواستي که به بند         ) ج

 درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست؛

اين ماده را بر طبـق و       ) ٢(و  ) ١(کشور عضو درخواست شونده تصميمات يا اقدامات مقرر در بندهاي             .٤

اي   هاي داخلي خود يا هر معاهده، موافقتنامه يا ترتيبات دو يا چند جانبـه               با رعايت قوانين و آيين نامه     

  .ها را در قبال کشور عضو درخواست کننده اجرا نمايد اذ خواهد کرد که اين کشور متعهد است آناتخ

اي از قوانين و مقرراتي که اين مـاده را الزم االجـرا مـي سـازد و              تمامي کشورهاي عضو بايد نسخه      .٥

رکل سازمان ملـل    ها را در اختيار دبي      هرگونه تغييرات متعاقب قوانين و مقررات مزبور، يا شرحي از آن          

  .متحد قرار دهند



اين ماده را به وجود يک معاهده مـشروط  ) ٢(و  ) ١(چنانچه يک کشور عضو اتخاذ تدابير موضوع بند           .٦

  .نمايد، آن کشور عضو، اين کنوانسيون را مبناي معاهده اي الزم و کافي تلقي خواهد نمود

 نباشد، کـشور    کنوانسيونز جرائم موضوع    چنانچه عمل مجرمانه که در خواست به آن مربوط است، ا            .٧

  .تواند از همکاري موضوع اين ماده خودداري نمايد عضو مي

اي تفسير نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت لطمه وارد                مفاد اين ماده به گونه      .٨

  .شود

  ها،  عضو، انعقاد معاهده   موضوع اين ماده، کشورهاي      المللي  بينبه منظور ارتقاي کارآيي همکاري هاي         .٩

  .ها يا ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد موافقتنامه

  اند انتقال اموال يا عوايد حاصل از جرم که مصادره شده. ١٤ماده 

 از سوي يـک     کنوانسيوناين  ) ١٣(ماده  ) ١(يا بند   ) ١٢(عوايد حاصل از جرم يا اموالي که طبق ماده           .١

  .هاي اداري داخلي آن به غير منتقل خواهد شد اند، طبق قوانين و رويه و مصادره شدهکشور عض

کنند که از سوي يک کـشور عـضو ديگـر              عضو بر اساس درخواستي اقدام مي      ياهنگامي که کشوره   .٢

 تسليم شده است، تا حدود مقرر در قوانين داخلي خود و در صـورتي               کنوانسيوناين  ) ١٣(طبق ماده   

شده باشد، بازگرداندن عوايد حاصل از جرم يا امـوالي مـصادره اي بـه کـشور عـضو                   که درخواست   

درخواست کننده را در اولويت قرار خواهند داد تا بدين ترتيب آن کـشور بتوانـد خـسارات وارده بـه        

 .قربانيان جرم را جبران يا عوايد حاصل از جرم يا اموال مزبور را به صاحبان مشروع آن ها باز گرداند

 مواردي که يک کشور عضو بر مبناي درخواست تسليمي از سوي يک کشور عضو ديگر طبق موارد                  در .٣

ها يا اتخـاذ ترتيبـات الزم در    تواند به انعقاد موافقتنامه     کند، مي    عمل مي  کنوانسيوناين  ) ١٣(و  ) ١٢(

  :مواردي زير توجه خاص مبذول نمايد

ها   يا وجوه حاصل از فروش آن    رم يا اموال،  اختصاص کل يا بخشي از ارزش عوايد حاصل از ج           )الف

اين کنوانسيون تعيين شده و به نهادهـاي بـين          ) ٣٠( ماده   ٢بند  ) ج(به حسابي که طبق جزء      

  دولتي تخصصي درحوزه مبارزه با جرائم سازمان يافته؛

هـا بـا       يا وجوه حاصل از فروش آن       ونه اموال يا عوايدحاصل از جرم،     ن اين گ  به شراکت گذارد    )  ب

 کشورهاي عضو به صورت منظم يا بر حسب مورد، بر اساس قانون داخلي يا تـشريفات         يرسا

  اداري خود؛

  

  صالحيت قضايي. ١٥ماده 



) ٨(،  )٦(،  )٥(کليه کشورهاي عضو، به منظور احراز صالحيت قضايي خود بر جرائم مندرج در مـواد                  .١

  :واهند نمود، تدابير الزم را در موارد زير اتخاذ خکنوانسيوناين ) ٢٣(و 

  هرگاه جرم در قلمروي آن کشور عضو اتفاق افتاده باشد؛ يا  )الف

هرگاه جرم مورد نظر در عرشه کشتي که تحـت پـرچم آن کـشور عـضو قـرار دارد يـا در                    )ب

هواپيمايي اتفاق افتاده باشد که در زمان وقوع جرم، طبق قوانين آن کشور عضو بـه ثبـت رسـيده      

  است؛

، تمامي کشورهاي عـضو همچنـين مـي تواننـد صـالحيت             کنوانسيوناين  ) ٤(ه  با رعايت مفاد ماد     .٢

  :قضايي خود را براي هر يک از جرائم مزبور درموارد زير احراز نمايد

  هرگاه جرم عليه يکي از اتباع آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛  )الف

 وي در قلمـرو آن  هرگاه يکي از اتباع آن کشور عضو يا فرد بدون تابعيتي که اقامتگاه عادي       )  ب

 است جرم را مرتکب شده باشد؛ يا

  :ه جرماهرگ  ) ج

اين کنوانسيون باشد و در خارج از       ) ٥(ماده  ) ١(يکي از اعمال مجرمانه مقرر در بند         ) ١(

قلمروي آن کشور با هدف ارتکاب يک جرم شديد در داخل قلمروي آن کشور، اتفاق         

  :افتاده باشد

اين کنوانـسيون   ) ٦(ماده  ) ١(بند  ) ب(زء  ج) ٢(يکي از اعمال مجرمانه مقرر در شق         ) ٢(

بوده و در خارج از قلمروي آن کشور با هدف ارتکاب يکي از جرائم منـدرج در شـق                   

 در داخل   کنوانسيوناين  ) ٦(ماده  ) ١( بند    )ب(جزء  ) ١(يا شق   ) الف(جزء  ) ٢(يا  ) ١(

  .قلمروي آن کشور اتفاق افتاده باشد

، تمامي کشورهاي عضو براي احراز صالحيت قضايي        کنوانسيونين  ا) ١٦(ماده  ) ١٠(در ارتباط با بند      .٣

در مورد جرائم موضوع اين کنوانسيون، در مواردي که متهم مورد ادعا در قلمروي آن کـشور حـضور                   

دارد، تدابير الزم     دارد و آن کشور تنها به اين دليل که فرد مظنون از اتباع آن است وي را مسترد نمي                  

  .درا اتخاذ خواهند نمو

، در  کنوانـسيون تمامي کشورهاي عضو براي احراز صالحيت قضايي در مـورد جـرائم موضـوع ايـن                  .٤

دارد نيـز،   مواردي که متهم مورد ادعا در قلمروي آن کشور حضور دارد و آن کشور وي را مسترد نمـي       

 .تدابير الزم را اتخاذ خواهند کرد



اين ماده اسـت    ) ٢(يا  ) ١(د طبق بند    چنانچه به کشور عضوي که در حال اعمال صالحيت قضايي خو           .٥

ابالغ شده باشد، يا به هر نحو ديگري مطلع شده باشد که يک يا چند کـشور عـضو ديگـر در حـال                        

 مراجـع صـالحيت دار     تعقيب يا دادرسـي قـضايي در مـورد همـان عمـل هـستند،               انجام تحقيقات، 

ه مقتضي با هم مشورت خواهند      کشورهاي عضو مزبور به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، به گون          

 .کرد

 نافي اعمال هر گونه     کنوانسيونبدون انکه خدشه اي به قواعد حقوق بين الملل عمومي وارد آيد، اين               .٦

  .صالحيت کيفري احراز شده از سوي يک کشور عضو طبق قانون داخلي آن نخواهد بود

  استرداد مجرمين. ١٦ماده 

 يا در مواردي که يک گـروه مجرمانـه سـازمان            انسيونکنواين ماده در مورد جرائم موضوع اين         .١

دخالـت دارد و    ) ٣(مـاده   ) ١(بنـد   ) ب(يـا   ) الـف (يافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جـزء         

شخصي که استرداد وي مورد درخواست است در قلمروي کشور عضو درخواست شونده حضور              

 خاطر ارتکـاب آن تقاضـا شـده         دارد، اعمال خواهد شد، مشروط بر آن که جرمي که استرداد به           

است، طبق قانون داخلي هر دو کشور عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجـازات                

  .باشد

ها مشمول    چنانچه درخواست استرداد مجرم شامل چند جرم شديد مستقل باشد که برخي از آن              .٢

رد جـرائم اخيرالـذکر     تواند اين ماده را در مو       اين ماده نيستند، کشور عضو درخواست شونده مي       

 .نيز اعمال کند

 يـه شـود، در کل     هـا اعمـال مـي       شود که تمامي جرائمي که اين ماده در مـورد آن            چنين تلقي مي   .٣

کشورهاي عضو تعهد   . معاهدات استرداد مجرمين موجود بين کشورهاي عضو گنجانده شده اند         

ه استردادي که قرار است بين  قابل استرداد در هر معاهد   جرائمکنند جرائم مزبور را به عنوان         مي

 .ها منعقد شود ، لحاظ کنند آن

نمايـد، از کـشور       چنانچه کشور عضوي که استرداد مجرمين را به وجود يک معاهده مشروط مي             .٤

عضو ديگري که با آن معاهده استرداد مجرمين ندارد درخواست اسـتردادي را دريافـت نمايـد،                 

ي قانوني براي استرداد مجرمين مربوط بـه هـر يـک از           را به منزله مبنا    کنوانسيونتواند اين     مي

 .جرائم مشمول اين ماده تلقي کند

 : بايد نمايند، کشورهاي عضوي که استرداد مجرمين را به وجود معاهده مشروط مي .٥



هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحـاق بـه ايـن کنوانـسيون، بـه دبيرکـل                     )الف

 رابه منزله مبناي قانوني براي همکاري بـا         کنوانسيوناين  سازمان ملل متحد اطالع دهند      

 را به منزله مبناي قانوني براي همکـاري بـا سـاير             کنوانسيونساير کشورهاي عضو اين     

  کنند يا خير؛ و  در زمينه استرداد، تلقي ميکنوانسيونکشورهاي عضو اين 

ـ             کنوانسيونچنانچه اين     )  ب ه اسـترداد تلقـي      را به منزلـه مبنـاي قـانوني همکـاري در زمين

کنند، به منظور اجراي اين ماده تالش نمايند در موارد مقتضي معاهـدات مربـوط بـه                نمي

  .استرداد مجرمين را با ساير کشورهاي عضو منعقد نمايند

جرائمي کـه ايـن       نمايند،  کشورهاي عضوي که استرداد مجرمين را به وجود معاهده مشروط نمي           .٦

 .د را به عنوان جرائم قابل استرداد تلقي خواهند نمودشو ها اعمال مي ماده نسبت به آن

استرداد مجرمين منوط به رعايت شـرايط پـيش بينـي شـده در قـانون داخلـي کـشور عـضو                       .٧

درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاکم، شامل و به ويژه، شرايط مربوط به حداقل مجازات               

ر عضو درخواست شـونده بـه اسـتناد         مقرر براي استرداد مجرمين و دالئلي خواهد بود که کشو         

 .تواند از استرداد مجرمين خودداري کند ها مي آن

کشورهاي عضو، با رعايت قوانين داخلي خود، تالش خواهند کرد تشريفات استرداد را تسريع و                .٨

 .الزامات مربوط به تسليم مستندات مربوط درخصوص جرائم موضوع اين ماده را تسهيل نمايند

نـد و موضـوع   ک شود که اوضاع و احوال ايجـاب مـي   درخواست شونده قانع چنانچه کشور عضو   .٩

فوريت دارد، با رعايت قوانين داخلي و معاهدات استرداد مجرمين خود، بنا بـر تقاضـاي کـشور                  

تواند شخصي که استرداد وي درخواست شده است و در سرزمين آن        عضو درخواست کننده، مي   

ر اقدامات الزم براي تضمين حضور وي در جريان رسيدگي        حضور دارد را بازداشت نموده يا ساي      

 .به دعوي استرداد مجرم را انجام دهد

چنانچه کشور عضوي که متهم ارتکاب جرم مورد ادعا موضوع اين ماده که در سرزمين آن قرار                  .١٠

دارد را صرفاً به دليل آن که شخص مورد نظر از اتباع آن است مسترد نکند، مکلف است، بنا بـر                     

ضاي کشور عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخير غير موجه به مراجع صـالحيت دارد                تقا

مراجع مزبور به همان ترتيبي که به ساير جرائم داراي ماهيت           . خود به منظور تعقيب تسليم کند     

کنند، درباره اين پرونده تصميم گيري و به          شديد به موجب قانون داخلي آن کشور عضو عمل مي         

به منظور حصول اطمينان از کارآمد بودن رسيدگي مزبـور، کـشورهاي            . گي خواهند کرد  آن رسيد 



 به ويژه از نظر جوانب مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل، با يکـديگر همکـاري                   عضو ذيربط، 

 .خواهند کرد

چنانچه يک کشور عضو طبق قانون داخلي خود تنها به اين شرط مجاز باشد خود را مـسترد يـا                     .١١

م نمايد که فرد مورد نظر براي گذراندن دوران محکوميـت صـادره در نتيجـه محاکمـه يـا                    تسلي

دادرسي که براي حضور در آن مسترد يا تسليم شده است به آن کشور عضو برگردانده شود ، و                   

کشور عضو درخواست کننده استرداد با گزينه کار و با ساير شرايطي که ممکن اسـت مناسـب                  

ايـن  ) ١٠ ( د، اين استرداد يا تسليم مشروط، براي اداي تعهد مندرج در بند           بدانند، موافقت نماي  

 .ماده کافي خواهد بود

شود به اين دليل خودداري گردد که  چنانچه از استردادي که به منظور اجراي حکم درخواست مي .١٢

فرد مورد نظر از اتباع کشور عضو درخواست شونده است، کشور عـضو درخواسـت شـونده، در              

ت س که قانون داخلي آن اجازه داده باشد و مطابق با الزامات قانون مزبور باشد، به درخواصورتي

است کننـده يـا     کشور عضو درخواست کننده، اجراي حکم صادره طبق قانون داخلي عضو درخو           

 . محکوميت را مد نظر قرار خواهد داداجراي باقي مانده 

ردي که به دليل ارتکاب هر يـک از جـرائم           در تمامي مراحل دادرسي تضمين خواهد شد با هر ف          .١٣

اين رفتـار شـامل برخـورداري از تمـامي          . شود عادالنه رفتار شود     موضوع اين ماده محاکمه مي    

هاي مقرر در قوانين داخلي کشور عضوي است که فرد مورد نظـر در قلمـرو آن                   حقوق و ضمانت  

 .حضور دارد

زام کشور عضو درخواست شونده به اسـترداد         نبايد به عنوان ال    کنوانسيونهيچ يک از مفاد اين       .١٤

در مواردي تعبير شود که کشور مزبور ادله کافي در دست دارد که درخواست استرداد بـا هـدف                   

 مليت يا قوميت يا عقايد سياسـي وي          تعقيب يا مجازات يک فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب،         

ک از داليل مذکور به موقعيـت آن        تسليم شده است و اين که اجابت درخواست مزبور بنابر هر ي           

 .شخص لطمه خواهد زد

نيـز مـرتبط     جرم با امور مالي      کشورهاي عضو نمي توانند صرفاً به اين دليل که به نظر مي رسد             .١٥

 . درخواست استرداد را رد کنند است،

قبل از رد درخواست استرداد، کشور عضو درخواسـت شـونده، در صـورت اقتـضاء، بـا کـشور                     .١٦

 مذاکره خواهد کرد تا به آن کشور فرصت کافي داده باشد نظرات خود را مطرح       درخواست کننده 

 .و اطالعات الزم درباره ادعاي خود را ارائه نمايد



به منظور استرداد مجرمين يا تقويت ميزان کارآمد بودن آن، کشورهاي عضو تالش خواهند کرد                .١٧

  .نعقد نمايندموافقتنامه ها يا ترتيبات دو جانبه و چند جانبه الزم را م

  انتقال محکومين. ١٧ماده 

توانند انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چند جانبه در زمينه انتقـال اشخاصـي را          کشورهاي عضو مي  

هـاي محروميـت از        به حبس يا ساير شـکل      کنوانسيون به علت ارتکاب جرائم موضوع اين         تصويب نمايند که،  

  .اد براي گذراندن بقيه دوره محکوميت خود به قلمرو کشور متبوع بازگردندآزادي محکوم شده اند، تا اين افر

  هاي حقوقي متقابل معاضدت. ١٨ماده 

هاي قضايي مربوط به جرائم موضوع اين کنوانـسيون طبـق             در زمينه تحقيقات، تعقيب و رسيدگي       .١

ـ              آن،) ٣(مفاد ماده    راي يکـديگر    کشورهاي عضو بيشترين حد معاضدت هاي حقـوقي متقابـل را ب

فراهم خواهند کرد و در مواردي که کشور عضو درخواست کننده، بنا بر داليل معقول معتقـد باشـد           

داراي ماهيت فراملي هستند، شامل ايـن       ) ٣(ماده  ) ١(بند  ) ب(يا  ) الف(که جرائم موضوع جزءهاي     

ر در قلمروي کـشور  موضوع که قربانيان، شهود، عوايد، آالت و اسباب يا ادله مربوط به جرائم مزبو            

عضو در خواست شونده واقع شده و يک گروه مجرمانه سازمان يافته در ارتکاب جرم مـورد نظـر                   

  .دخالت داشته است، معاضدت هاي متقابل الزم را در اختيار آن کشور قرار خواهند داد

، يـک   اين کنوانسيون ) ١٠( طبق ماده   در خصوص تحقيقات، تعقيب و رسيدگي قضايي جرائمي که،          .٢

شخصيت حقوقي واقع در کشور عضو درخواست کننده ممکن است مـسئول ارتکـاب آن شـناخته         

ها، معاهدات    شود، معاضدت حقوقي متقابل به کامل ترين حد ممکن به موجب ترتيبات، موافقتنامه            

  .قوانين داخلي مربوط کشور عضو درخواست شونده تأمين خواهند شد

شوند را مي توان براي هر يـک از اهـداف زيـر     ين ماده ارائه ميمعاضدت حقوقي متقابل که طبق ا     .٣

  :درخواست کرد

  دريافت شهادت يا اظهارات از اشخاص؛  )الف

  ؛ابالغ اسناد قضايي  )ب

  اجراي دستور جستجو، توقيف و مصادره؛  )ج

   بازرسي اشياء و اماکن؛  )د

  ارائه اطالعات، ادله و ارزيابي هاي کارشناسي؛  )هـ

 هاي اصل يا رونوشت گواهي شده اسناد و سوابق مربوط، شامل سوابق دولتي،              ارائه نسخه   )و

  بانکي، مالي، شرکتي يا کسب و کار؛



آوري   وسايل يا ساير اشياء به منظور جمـع          اموال،  شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم،        )ز

  شواهد و مدارک؛

  است کننده؛تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمين کشور عضو درخو  )ح

  . هر نوع معاضدت ديگر که با قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده مغايرت نباشد  )ط

هـا وارد     مراجع صالحيت دار يک کشور عضو مي توانند بدون آن که خدشه اي به قانون داخلي آن                  .٤

انجام آيد و بدون درخواست قبلي، در مواردي که معتقدند اطالعات مربوط به موضوعات کيفري در                

يا تکميل موفقيت آميز تحقيقات و رسيدگي کيفري به مرجع صالحيت دار کشور عضو ديگر کمـک                 

 منجـر  کنوانـسيون خواهد کرد يا به صدور درخواستي که از سوي کشور عضو اخير الذکر طبق اين              

  .خواهد شد، مي توانند اين اطالعات را در اختيار مرجع مزبور قرار دهند

اين ماده به روند تحقيقات و دادرسي کيفري درکشوري کـه مراجـع             ) ٤(ند  ارسال اطالعات طبق ب    .٥

مراجـع صـالحيت دار     . صالحيت دار آن اطالعات مزبور را ارائه نموده اند، لطمه وارد نخواهد کـرد             

دريافت کننده اطالعت بايد درخواست مبني بر محرمانه نگاه داشـتن اطالعـات مزبـور، حتـي بـه                   

در هر حال، اين    . ها را رعايت نمايند     هايي در مورد استفاده از آن       وديتصورت موقت، يا اعمال محد    

امر مانع از آن نخواهد شد که کشور دريافت کننده در فرآيند دادرسي به افشاي اطالعاتي بپـردازد    

در چنين مواردي، کشور عضو دريافت کننده، قبـل  . که موجب تبرئه شدن شخص متهم خواهد شد  

ور عضو ارسال کننده را مطلع خواهد سـاخت و در صـورت درخواسـت بـا                 از افشاي اطالعات، کش   

چنانچه، در موارد اسـتتثنايي، امکـان اطـالع قبلـي           . کشور عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود      

ممکن نباشد، کشور عضو دريافت کننده بايد بدون درنگ کشور عضو ارسـال کننـده را از افـشاي                   

 .اطالعات مطلع نمايد

ماده به تعهدات ناشي از هر معاهده دو يا چند جانبه ديگري که بر تمامي يا بخشي از                  مقررات اين    .٦

 .معاضدت هاي حقوقي متقابل حاکم است يا حاکم خواهد بود، خلل وارد نخواهد کرد

هايي که طبق اين مـاده تـسليم          اين ماده، در صورتي در مورد درخواست      ) ٢٩(تا  ) ٩(مفاد بندهاي    .٧

د رفت که بين کشورهاي عضو مربوط معاهده اي در خصوص معاضدت هـاي      شوند به کار خواه     مي

هايي وجود داشته     چنانچه بين آن کشورهاي عضو چنين معاهده      . حقوقي متقابل وجود نداشته باشد    

ها موافقت نمايندکه به جـاي مفـاد معاهـده            باشد، مفاد آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آنکه آن         

چنانچه مفاد اين بندها همکاري ها را تـسهيل         . اين ماده را اعمال کنند    ) ٢٩(تا  ) ٩(مذکور، بندهاي   

 .ها را اعمال نمايند شود آن خواهد کرد، به کشورهاي عضو شديداً توصيه مي



هاي حقوقي متقابل خود      کشورهاي عضو نبايد به دليل حفظ اصل رازداري بانکي، از انجام معاصدت            .٨

 .داري کنند

ر اساس فقدان اصل جرم مضاعف، از تأمين معاضدت حقوقي متقابـل            کشورهاي عضو مي توانند ب     .٩

سـت شـونده، چنانچـه مناسـب        با اين وجود، کشور عضو درخوا     . موضوع اين ماده خودداري کنند    

د کرد، بدون توجه به آن که       ي که بنابر تشخيص خود تعيين خواه      تواند تا حدود    د، مي تشخيص ده 

  شـود يـا خيـر،       و درخواست شونده جرم محسوب مي     عمل مورد نظر طبق قانون داخلي کشور عض       

 .معاضدت الزم را فراهم نمايد

برد يـا دوران محکوميـت خـود را           شخصي که در سرزمين يک کشور عضو در بازداشت به سر مي            .١٠

دسـت آوردن  بکند و به منظور شناسايي، اداي شهادت يا ارائه هـر گونـه مـساعدت در          سپري مي 

، حـضور  کنوانسيونق، تعقيب يا رسيدگي قضايي جرائم موضوع اين  شواهد و ادله الزم براي تحقي     

توان در صورت رعايت شرايط زير به کشور          او در سرزمين عضو ديگر درخواست شده است را مي         

 :مذکور نمود

  گاهي اعالم نمايد؛آشخص مزبور موافقت خود را آزادانه و از روي   )الف

ت شرايطي که کـشورهاي عـضو مزبـور         مقامات صالحيت دار هر دو کشور عضو، با رعاي          )  ب

  .دهند، با اين امر موافقت نمايند مناسب تشخيص مي

  :اين ماده) ١٠(در بند  .١١

يابد، اختيار و وظيفه خواهـد داشـت،          کشور عضوي که شخص مزبور به قلمرو آن انتقال مي           )الف

 شخص منتقل شده را تحت محافظت نگاه دارد، مگر آن که کشور عضو انتقال دهنـده، بـه                 

  گونه ديگري درخواست يا تجويز کرده باشد؛

کشور عضوي که شخص مزبور به قلمرو وي انتقال يافته است، بايد، طبق توافق قبلي و يـا                    )ب

انـد، بـدون تـأخير بـه      به هر نحو ديگر که مقامات صالحيت دار دو کشور عضو توافق کرده            

 از آن منتقـل شـده       تعهد خود نسبت به بازگرداندن شخص مزبور به کشور عضوي که وي           

  .بود، عمل نمايد

يابد نبايـد از کـشور عـضو انتقـال دهنـده              قال مي تکشور عضوي که شخص مزبور به آن ان         )ج

  بخواهد براي بازگرداندن اين شخص تشريفات استرداد را آغاز نمايد؛

مدت زماني که شخص انتقال يافته در بازداشت کشور عضوي که وي به آن انتقـال يافتـه                    )د

  .انده است، جزء دوران محکوميت او در کشور عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شدگذار



اين ماده از آن منتقل ) ١١(و ) ١٠(مگر آن که کشور عضوي که شخص مورد نظر بايد طبق بندهاي   .١٢

شود موافقت کرده باشد، آن شخص، صرف نظر از تابعيت او، نبايد در سرزمين کشوري که بـه آن                   

به دليل فعل يا ترک فعل يا محکوميت هاي پيش از خروج از سرزمين کشور انتقال                  ابد،  ي  انتقال مي 

  .دهنده، مورد پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار گيرد يا به هر نحو ديگر آزادي وي محدود گردد

تمامي کشورهاي عضو، يک مقام مرکزي تعيـين خواهنـد کـرد کـه مـسئوليت و اختيـار دريافـت              .١٣

ها جهـت اجـرا از سـوي مرجـع             معاضدت هاي حقوقي متقابل و اجرا يا ارسال آن         درخواست هاي 

در موردي که کشور عضو داراي ناحيه يـا         . صالحيت دار کشور متبوع خود را به عهده خواهد داشت         

تواند مقام مرکزي مستقلي تعيـين        قلمرو خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقي متقابل باشد، مي         

مقامات مرکزي، بايد اجرا و ارسـال   . وظايف براي آن ناحيه يا قلمرو خواهد بود       کند که داراي همان     

در مواردي که مرجع مرکزي، درخواست      . هاي دريافتي را تضمين نمايند      صحيح و سريع درخواست   

کند، بايد از مقام مزبـور بخواهـد درخواسـت     مزبور را براي اجرا به مقام صالحيت داري ارسال مي     

تمامي کشورهاي عضو، هنگام توديع سـند تأييـد،         . طور سريع و صحيح اجرا نمايد     مورد نظر را به     

پذيرش يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق به آن، مقام مرکزي تعيين شده براي اين منظور را به                  

درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل و هرگونـه        . دبيرکل سازمان ملل متحد معرفي خواهند کرد      

آن ها توسط کشورهاي عضو ، به مقامات مرکزي تعيين شـده ارجـاع خواهنـد                مکاتبات مربوط به    

هـا و مکاتبـات مزبـور از طريـق            اين الزام، به حق کشور عضو در تجويز آن که درخواسـت           . . شد

مجاري ديپلماتيک، و در مواردي فوري، در صورت موافقت کشورهاي عضو و در صورت امکـان، از                 

  . کشور ارسال شوند، لطمه وارد نخواهد ساخت آنلمللي بهطريق سازمان پليس جنايي بين ا

ها به صورت کتبي يا، در صورت امکان، با هر وسيله اي که قابليت تهيه سوابق کتبـي را                     درخواست  .١٤

داشته باشد، به زبان مورد قبول کشور عضو درخواست شونده و به نحوي تنظيم خواهند شد که آن 

تمامي کشورهاي عضو، در زمـان توديـع سـند تأييـد،            . اجرا نمايد کشور عضو بتواند اصالت آن را       

هاي مورد قبول خود را به دبيرکـل          پذيرش يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق به آن، زبان يا زبان           

هـا    در صورت فوريت و موافقت کشورهاي عضو، درخواسـت        . ند داد خواهسازمان ملل متحد اطالع     

ممکن است به طور شفاهي نيز تسليم شوند، ولي بايد بالفاصله پس از آن، درخواست کتبـي نيـز                   

  .تسليم شود

  :درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد حاوي موارد زير باشد  .١٥

  هويت مقام درخواست کننده؛  )الف



شود و  عقيب يا دادرسي قضايي که درخواست به آن مربوط ميضوع و ماهيت تحقيقات ، تمو  )  ب

  دهد؛ نام و اختيارات مقامي که تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضايي را انجام مي

اي از وقايع مربوط به موضوع به استثناي آنچه که به درخواست ابالغ اوراق قـضايي        خالصه  )ج

  شود؛ مربوط مي

ات مربوط به روش معيني که کشور عضو درخواست         شرح معاضدت مورد درخواست و جزئي       )د

  کننده مايل به اتخاذ آن است؛

  در صورت امکان، هويت، محل و تابعيت هر شخص ذيربط؛ و  )هـ

  .مقصود از درخواست مدرک و شواهد، اطالعات يا اقدام مورد نظر  )و

بق قـانون داخلـي      در مواردي که براي اجراي درخواست ط        تواند،  کشور عضو درخواست شونده مي      .١٦

تواند موجب تسهيل در اجراي درخواست شـود، اطالعـات            خود الزم مي داند يا در مواردي که مي        

  .بيشتر درخواست نمايد

درخواست معاضدت طبق قانون داخلي کشور عضو درخواست شونده و در حدي که مغاير با قانون                  .١٧

 طبـق تـشريفات منـدرج در        داخلي کشور عضو درخواست شـونده نباشـد، و در صـورت امکـان،             

  .درخواست، اجرا خواهد شد

 در مقـام    يچنانچه براي فردي که در قلمروي يک کشور عضو حضور دارد و اسـتماع اظهـارات و                  .١٨

کارشناس يا شاهد از سوي مقامات قضايي کشور عضو ديگر درخواست شـده اسـت، حـضور در                  

 کـشور عـضو درخواسـت شـونده      سرزمين کشور عضو درخواست کننده مقدور يا مطلوب نباشـد،         

تواند درصورت امکان و طبق اصول بنيادين حقوق داخلي خود، بنا بر درخواسـت کـشور عـضو                    مي

تواننـد توافـق    کشورهاي عضو مي. ديگر، اجازه دهد استماع از طريق ويديو کنفرانس صورت گيرد       

ام قضايي کـشور    نمايند که استماع توسط مقام قضايي کشور عضو درخواست کننده و با حضورمق            

  .عضو درخواست شونده، انجام شود

کشور عضو درخواست کننده نبايد بدون موافقت قبلي کشور عضو درخواست شونده اطالعـات يـا                  .١٩

اسناد و مدارکي که توسط کشور عضو درخواست شونده جهت انجام تحقيقات، تعقيب يا دادرسي               

 در درخواست تصريح شده اسـت ارسـال يـا           قضايي در اختيار آن نهاده شده است را غير از آنچه          

هيچ چيز در اين بند مانع از آن نيست که کشور عضو درخواسـت کننـده در جريـان                   . استفاده کند 

در مـورد اخيـر ،      . اطالعات يا سندي که دال بر تبرئه فرد متهم است را افشاء کنـد              رسيدگي خود، 

 به کـشور عـضو درخواسـت شـونده          موضوع را   کشور عضو درخواست کننده بايد ، پيش از افشا ،         



چنانچـه در  . اطالع داده و در صورت درخواست ، بايد با کشور عضو درخواست شونده مشورت کند       

يک مورد استثنائي، اطالع قبلي امکان پذير نباشد، کشور عضو درخواست کننده بايد بدون تـأخير                

  .کشور عضو درخواست شونده را از افشاء مطلع کند

تواند از کشور عضو درخواست شونده بخواهد محتـوا و مـضمون              خواست کننده مي  کشور عضو در    .٢٠

چنانچه کشور عـضو    . درخواست را، مگر به ميزان الزم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد           

درخواست شونده نتواند اين شرط رازداري را رعايت کند، بايد موضوع را سريعاً بـه کـشور عـضو       

  . دهددرخواست کننده اطالع

  :درخواست معاضدت حقوقي متقابل در موارد زير مردود خواهد شد  .٢١

  اگر درخواست مزبور مطابق با مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد؛  )الف

چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، امکان داشته باشـد اجـزاي درخواسـت بـه                   )  ب

  ارد کند؛حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه و

اگر مقامات کشور عضو درخواست شونده، به موجب قانون داخلي خود از اجراي اقدام مورد                 )  ت

ه جرائم مشابه که در حوزه اختيارات آن است و موضوع تحقيق، تعقيب يـا               ردرخواست دربا 

 دادرسي قضايي است، منع شده باشند؛

ـ چنانچه اجراي درخواست مورد نظر با نظام حقوقي کشور عضو درخو     )  ث  هاست شونده در رابط

 .با معاضدت حقوقي متقابل مغاير باشد

رسد جرم مزبور مسائل مالي را نيـز   کشورهاي عضو مجاز نيستند صرفاً به استناد آن که به نظر مي           .٢٢

  .گيرد از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري کنند در بر مي

 .وندداليل رد درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد ارائه ش .٢٣

کشور عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي متقابـل را اجـرا خواهـد                  .٢٤

هاي پيشنهادي کشور عضو درخواست کنننده، که داليل آن ترجيحـاً در              نمود و حتي المقدور مهلت    

کشور عضو درخواست شونده بـه درخواسـت        . درخواست قيد شده اند را دقيقاً رعايت خواهد کرد        

ل کشور عضو درخواست کننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهـد              هاي معقو 

هرگاه کشور عضو درخواست کننده به معاضدت درخواست شده نياز نداشته باشد، موضـوع را     . داد

 .فوراً به کشور عضو درخواست شونده اطالع خواهد داد

 حقوقي متقابـل بـا تحقيقـات يـا          تواند به اين دليل که معاضدت       کشور عضو درخواست شونده مي     .٢٥

 .تعقيب کيفري يا دادرسي قضايي جاري تداخل دارد، اجراي آن را به تعويق اندازد



ايـن  ) ٢٥(اين ماده يا به تعويق انداختن اجراي آن طبـق بنـد             ) ٢١(قبل از رد درخواست طبق بند        .٢٦

، که به تـشخيص     ماده، کشور عضو درخواست شونده بايد شرايط و مفاد ارائه معاضدت مورد نظر            

چنانچـه کـشور عـضو درخواسـت        . خود ضروري هستند، را به کشور درخواست کننده اطالع دهد         

 .کننده، شرايط مذکور را بپذيرد، بايد آن شرايط را رعايت کند

اين ماده لطمه وارد آيد، شاهد يا کارشناس يـا هـر شـخص              ) ١٢(بدون آن که به اجراي مفاد بند         .٢٧

شـود در يـک جريـان دادرسـي           ور عضو درخواست کننده، حاضر مي     ديگري که، به درخواست کش    

شهادت دهد يا به انجام تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضايي در قلمروي کشور عـضو درخواسـت                 

کننده کمک کند، نبايد به علت فعل يا ترک فعل يا محکوميت صادره قبل از خروج از قلمروي کشور 

رد، بازداشت يا مجازات شود يا آزادي فـردي وي در           عضو درخواست شونده، تحت تعقيب قرار گي      

چنانچه شاهد، کارشناس يا شخص ديگر، ظرف       . قلمروي آن کشور به هر شکل ديگر محدود شود        

روز متوالي از تاريخي که به طور رسمي به وي اطالع داده شده است مراجع قضايي به                 ) ١٥(مدت  

افق کشورهاي عضو ذيربط، فرصت کافي داشته     يا هر مهلت ديگر مورد تو       حضور وي نيازي ندارند،   

باشد از سرزمين کشور عضو درخواست کننده خارج شود ولي با اين وجود، به طـور داوطلبانـه در                   

 .آنجا بماند يا بعد از خروج، به اراده خود به آنجا بازگردد، مصونيت مزبور پايان خواهد يافت

رخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر      هاي عادي اجراي درخواست، توسط کشور عضو د         هزينه .٢٨

چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه . ديگري توافق نمايند اين که کشورهاي عضو ذيربط به گونه    

اي بايد پرداخت شود يا پرداخت خواهد شد، کشورهاي عـضو بـه منظـور                 العاده  قابل توجه يا فوق   

ها با يکديگر مشورت خواهند  ت هزينهتعيين شرايط و ترتيبات اجراي درخواست و نيز شيوه پرداخ       

 .کرد

 :کشور عضو درخواست شونده .٢٩

رونوشت سوابق، اسناد يا اطالعات کشوري را که طبق قانون داخلي خود در دسـترس                 )الف

  عموم قرار دارد، در اختيار کشور عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛

اسـناد يـا اطالعـات        ق ،   تواند به صالحديد خود تمام يا بخشي از رونوشـت سـواب             مي  )  ب

کشوري را که طبق قانون دخلي خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرايطي کـه                

   در اختيار کشور عضو درخواست کننده قرار دهد؛ داند، مناسب مي



  هـا يـا ترتيبـات دو جانبـه يـا             کشورهاي عضو، بـر حـسب ضـرورت، امکـان انعقـاد موافقتنامـه              .٣٠

 اين ماده کمک کنند، به آن اعتبار بخشند يا آن را تقويـت نمايـد، را      چند جانبه که به تحقق اهداف     

  .مد نظر قرار خواهند داد

  تحقيقات مشترک. ١٩ماده 

اي را مد نظر قرار خواهند داد کـه           ها يا ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه         کشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه   

، تعقيب يا دادرسي قضايي در يـک يـا چنـد کـشور              ها، در خصوص مسائلي که موضوع تحقيقات        به موجب آن  

در صورت فقدان چنـين     . هاي مشترک تحقيق تشکيل دهند      هستند مراجع صالحيت دار ذيربط مي توانند هيئت       

کـشورهاي عـضو   . توان بر اساس توافقات موردي انجام داد  ها يا ترتيباتي، تحقيقات مشترک را مي        موافقتنامه

ايند که حق حاکميت کشور عضو کـه چنـين تحقيقـاتي در قلمـروي آن انجـام                  ذيربط بايد اطمينان حاصل نم    

  .گيرد به طور کامل رعايت گردد مي

  فنون ويژه تحقيق. ٢٠ماده 

به منظور مبارزه موثر با جرائم سازمان يافته، تمامي کشورهاي عضو، در حـدود امکانـات و تحـت                    .١

هـا    ول اساسي نظام حقـوق داخلـي آن       بيني شده در قوانين داخلي خود، و چنانچه اص          شرايط پيش 

اجازه داده باشد، تدابير الزم را اتخاذ خواهد نمود تا اجازه دهند از تحويل کنترل شـده و در مـوارد    

هاي مراقبت    هاي الکترونيکي يا ساير شکل      هاي ويژه تحقيق از قبيل مراقبت        از ساير روش    مقتضي،

  . قلمروي خويش به طور مناسب استفاده شودار خود ددو عمليات مخفي، از سوي مراجع صالحيت 

، کـشورهاي عـضو ترغيـب       کنوانسيونبه منظور انجام تحقيقات الزم در مورد جرائم موضوع اين            .٢

ها يا ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه مناسب براي استفاده             موافقتنامه  شوند که در موراد ضروري،      مي

هـا يـا      ايـن موافقتنامـه   .  منعقد نماينـد   المللي  نبيهاي    هاي ويژه تحقيق در قالب همکاري       از روش 

هـا    ترتيبات بايد با رعايت کامل اصل برابري حق حاکميت کشورها منعقد و اجرا شوند، و مفـاد آن                 

 .ها ياترتيبات مزبور اجرا گردد بايد به طور دقيق طبق شرايط مندرج در موافقتنامه

اين ماده، در مـورد اسـتفاده از ايـن          ) ٢(بند  هاي مذکور در      در صورت فقدان ترتيبات ياموافقتنامه     .٣

 به صورت موردي تصميم گيري خواهـد شـد و در            المللي  بينهاي ويژه تحقيق در سطح        گونه روش 

مواقع الزم، ممکن است ترتيبات و تفاهمات مالي مربوط بـه اعمـال اختيـارات قـانوني از سـوي                    

 .کشورهاي عضو ذيربط در نظر گرفته شوند



 ممکـن اسـت، بـا       المللـي   بـين ه استفاده از روش تحويل کنترل شده در سطح          تصميمات مربوط ب   .٤

هايي مانند رديابي و اجازه حمل کاال به صورت دسـت             موافقت کشورهاي عضو ذيربط، شامل روش     

 .نخورده، يا برداشتن يا جايگزين کردن بخشي از يا کل آن باشد

  احاله دادرسي کيفري. ٢١ماده 

 به يکديگر را در     کنوانسيونه دادرسي براي رسيدگي به جرائم موضوع اين          امکان احال   کشورهاي عضو، 

مواردي که اين احاله براي اجراي صحيح عدالت مفيد ارزيابي شود، به ويژه در مواردي که کشورهاي مختلـف                   

  .در پرونده دخيل هستند، با هدف متمرکز ساختن رسيدگي، مدنظر قرار خواهند داد

  يفريتشکيل سابقه ک. ٢٢ماده 

توانند تدابير تقنيني و ساير تدابير الزم را اتخاذ نمايند تا، تحـت شـرايط و                  تمامي کشورهاي عضو، مي   

دهند، هرگونه محکوميت قبلي متهم مورد ادعا در يک کـشور ديگـر، بـه         براي اهدافي که مناسب تشخيص مي     

  .ر گرفته شوند مورد نظکنوانسيونمنظور استفاده در رسيدگي کيفري به جرائم موضوع اين 

  جرم انگاري ممانعت از اجراي عدالت. ٢٣ماده 

چنانچـه    تمامي کشورهاي عضو تدابير تقنيني و ساير تدابير الزم را اتخاذ خواهد نمود تا اقدامات زيـر،                

  :عامدانه صورت گيرند، عمل مجرمانه تلقي شوند

متياز نابجا به منظور وادار کردن بـه        تهديد يا ارعاب يا وعده، پيشنهاد يا اعطاي ا          استفاده از زور،    )الف

اداي شهادت دروغ يا دخالت در اداي شهادت يا تسليم شواهد و مـدارک در جريـان دادرسـي                   

  ؛کنوانسيونمربوط به جرائم موضوع اين 

 تهديد يا ارعاب براي دخالت در انجام وظايف رسمي يک قاضي يا مامور مجري                استفاده از زور،    )ب

مفاد اين بند به حق کـشورهاي عـضو         . کنوانسيونرتکاب جرائم موضوع اين     طه با ا  بقانون در را  

  .براي داشتن قوانيني در زمينه حمايت از ساير طبقات کارمندان دولت خدشه وارد نخواهد کرد

  حمايت از شهود. ٢٤ماده 

تمامي کشورهاي عضو در حدود امکانات خود، براي حمايـت مـوثر از شـهودي کـه در جريـان                     .١

 از  ءدهند، و بر حسب اقتـضا        شهادت مي  کنوانسيونفري راجع به جرائم موضوع اين       دادرسي کي 

خويشاوندان و ساير نزديکان آنان، در برابر انتقام جويي يا ارعاب احتمالي، تدابير مناسب اتخاذ          

  .خواهند نمود



 کـه بـه      بدون آن   اين ماده، عالوه بر ساير موارد، ممکن است،       ) ١ ( بيني شده در بند     تدابير پيش  .٢

حقوق متهم از جمله حق برخورداري از دادرسي منصفانه خدشه وارد نمايد، موارد زير را نيـز در                  

 :بر گيرد

 تا حـدودي کـه الزم و عملـي          ي حفاظت جسماني اين افراد، مانند     وضع تشريفات الزم برا     )الف

ت مربـوط   باشد، تغيير مکان و در صورت اقتضاء، اجازه افشاء يا تعيين حدود افشاي اطالعا             

  به هويت و محل زندگي اين افراد؛

اي  تدوين مقررات مربوط به ارائه شواهد و مستندات تا بدين ترتيب شهادت شهود به گونه     )  ب

ارائه شود که ايمني آنان تضمين گردد، مانند دادن اجازه اداي شهادت با استفاده از فناوري                

  .سبارتباطات، از قبيل ارتباطات ويديويي يا ساير وسايل منا

ها يا ترتيباتي را با ساير کشورها در زمنينه انتقال افراد             کشورهاي عضو، امکان انعقاد موافقتنامه     .٣

  .اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد) ١(به محل جديد مورد اشاره در بند 

مفاد اين ماده در مورد قربانيان تنها در صورتي اعمال خواهد شـد کـه ايـن افـراد يـک شـاهد                    .٤

  .محسوب شوند

  معاضدت به قربانيان و حمايت از آنان. ٢٥ماده 

تمامي کشورهاي عضو در حدود امکانات خـود، بـراي کمـک بـه قربانيـان جـرائم موضـوع ايـن                       .١

 و حمايت از آنان، به ويژه در مواردي که خطر انتقامجويي يا ارعـاب آنـان وجـود دارد،                    کنوانسيون

  .تدابير مناسب اتخاذ خواهند کرد

و، براي فراهم آوردن امکان دستيابي به جبـران خـسارت قربانيـان جـرائم               تمامي کشورهاي عض   .٢

 . و اعاده وضعيت سابق آنان تشريفات مناسب مقرر خواهد کردکنوانسيونموضوع اين 

هـاي   تمامي کشورهاي عضو، با رعايت قوانين داخلي خود، امکان طرح و بررسي نظرات و نگرانـي           .٣

اي کـه بـه       يفري عليه مجرمان فراهم خواهند کرد، به گونه       قربانيان را در مراحل مناسب دادرسي ک      

 .حق دفاع آنان خدشه وارد نشود

  ها با مقامات مجري قانون تدابير الزم براي تقويت همکاري. ٢٦ماده 

هاي مجرمانه سازمان يافتـه مـشارکت    تمامي کشورهاي عضو، براي ترغيب اشخاصي که در گروه       .١

  :ذ خواهد کرد تا ايشانداشته يا دارند تدابير مقتضي اتخا

آوري مدارک و مستندات دربـاره موضـوعاتي از           اطالعاتي که براي انجام تحقيقات يا جمع        )الف

  :قبيل موارد زير مفيد خواهند بود را براي مراجع صالحيت دار تأمين نمايند



  هاي مجرمانه سازمان يافته؛ هاي گروه  مکان يا فعاليت هويت، ماهيت، ترکيب، ساختار، ) ١(

 هاي مجرمانه سازمان يافته؛ المللي، با ساير گروه تباط، شامل ارتباطات بينار ) ٢(

  اند يا ممکن است مرتکب شوند؛ هاي مجرمانه سازمان يافته مرتکب شده جرائمي که گروه ) ٣(

هاي واقعي و معين به مراجع صالحيت دار که ممکن است بـه محـروم سـاختن                   ارائه کمک   )ب

  .ها يا عوايد حاصل از جرم کمک کند از منابع مالي آنهاي مجرمانه سازمان يافته  گروه

تمامي کشورهاي عضو، در موارد مقتضي، امکان تخفيف مجازات متهمي را که در جريان تحقيق يا                 .٢

، همکاري قابل توجه داشته است را مد نظر قرار خواهنـد            کنوانسيونرسيدگي به جرم مشمول اين      

  .داد

بيني امکان اعطاي مصونيت از       ن حقوق داخلي خود، پيش    تمامي کشورهاي عضو طبق اصول بنيادي      .٣

 همکـاري   کنوانـسيون پيگرد را به شخصي که در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول ايـن                

 . مدنظر قرار خواهند داد قابل توجه بنمايد،

 . صورت خواهد گرفتکنوانسيوناين ) ٢٤(حمايت از اين اشخاص طبق مفاد ماده  .٤

اين ماده که در يکي از کشورهاي عضو حضور دارد بتواند با مراجـع              ) ١(ند  هرگاه شخص موضوع ب    .٥

 کشورهاي عضو ذيربط مي توانند ،  صالحيت دار کشور عضو ديگر همکاري قابل توجه داشته باشد،      

و ) ٢(ها يا تربيباتي راطبق قانون داخلي خود براي ارائه رفتار منـدرج در بنـدهاي                  انعقاد موافقتنامه 

 .ده توسط کشور عضو ديگر، مدنظر قرار دهنداين ما) ٣(

  همکاري در زمينه اجراي قانون. ٢٧ماده 

به منظور ارتقاي ميزان کارآمد بودن اقدامات مربوط به اجراي قانون مبارزه با جرائم مشمول ايـن                  .١

 بـا يکـدگر همکـاري     هاي حقوقي و اداري داخلي خود،      مطابق با نظام    ، کشورهاي عضو،  کنوانسيون

تمامي کشورهاي عضو به ويژه تدابير مـوثري را بـراي مـوارد زيـر اتخـاذ          .  خواهند داشت  نزديک

  :خواهند کرد

  

دار    ارتباطي ميان مقامات، نهادها و دواير صـالحيت        مجاريتقويت و در صورت لزوم، ايجاد         )الف

به منظور تسهيل تبادل سريع و ايمن اطالعات مربوط به کليه جوانب جرائم مـشمول ايـن                 

ها بـا     انسيون، شامل، در صورتي که کشورهاي عضو مربوط مقتضي بدانند، ارتباطات آن           کنو

  هاي مجرمانه؛ ساير فعاليت



همکاري با ساير کشورهاي عضو در زمينه انجام تحقيقات راجع بـه جـرائم مـشمول ايـن                    )ب

  : در موارد زيرکنوانسيون

تکاب اين جرائم يا محـل سـاير        هاي اشخاص مظنون به دخالت در ار        هويت، مکان و فعاليت     )١(

  افراد ذيربط؛

  جابجايي عوايد حاصل از جرم، يا اموال کسب شده از طريق ارتکاب آن جرائم؛  )٢(

جابجايي اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي که براي ارتکاب اين جرائم مـورد اسـتفاده قـرار                   )٣(

  گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند؛

 اقالم يا مقاديري از مواد الزم براي مقاصـد تحليلـي يـا تحقيقـاتي، در مـوارد                   فراهم آوردن   )ج

  مقتضي؛

دار و افزايش تبادل کارمنـدان و         تسهيل هماهنگي موثر بين مقامات، نهادها و دواير صالحيت          )د

ها يا ترتيبات دو جانبه بين        ساير کارشناسان، شامل تعيين مأمورين رابط با رعايت موافقتنامه        

  اي عضو ذيربط؛کشوره

هـاي خـاص مـورد اسـتفاده          مبادله اطالعات با ساير کشورهاي عضو در مورد ابـزار و شـيوه              )هـ

هاي مجرمانه سازمان يافته، شامل، درموارد مقتـضي، اطالعـات مربـوط بـه مـسيرها و                   گروه

وسائط نقليه و استفاده از هويت جعلي، اسناد مخـدوش يـا جعلـي يـا ديگـر ابـزار اختفـاي                      

  ها؛ هاي آن فعاليت

مبادله اطالعات و هماهنگ کردن تدابير اداري و ساير تدابير اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به                  )و

  منظور کشف سريع جرائم مشمول اين کنوانسيون؛

  

ها يا ترتيبات دو جانبه  ، کشورهاي عضو انعقاد موافقتنامهکنوانسيوناالجرا کردن اين  به منظور الزم .٢

نه همکار ي مستقيم بين نهادهاي مجري قانون خود، و در مـواردي کـه چنـين       يا چند جانبه در زمي    

در صـورت   . ها را مـدنظر قـرار خواهنـد داد          ها يا ترتيباتي از قبل وجود دارند، اصالح آن          موافقتنامه

ها يا ترتيباتي بين کشورهاي عـضو مربـوط، اعـضاء مـي تواننـد ايـن                   فقدان اين گونه موافقتنامه   

 عنوان مبناي همکاري متقابل در زمينه اجراي قانون در خصوص جـرائم مـشمول                را به  کنوانسيون

ها يا ترتيبات از جمله       کشورهاي عضو، در موارد مقتضي، از موافقتنامه      .  تلقي نمايند  کنوانسيوناين  

اي براي ارتقاي همکاري ميان نهادهاي مجري قانون خود حداکثر             يا منطقه  المللي  بينهاي    سازمان

  .را خواهند نموداستفاده 



کشورهاي عضو تالش خواهند کرد درحدود امکانات خود با جرائم سـازمان يافتـه فراملـي کـه از                    .٣

 .شوند، مقابله کنند مي طريق استفاده از فن آوري جديد انجام 

   سازمان يافتهجرائمجمع آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به ماهيت . ٢٨ماده 

و، ضمن مشاوره با جوامع علمي و دانـشگاهي، تجزيـه و تحليـل رونـدهاي                تمامي کشورهاي عض   .١

جرائم سازمان يافته در سرزمين خود، اوضاع و احـوالي کـه جـرائم سـازمان يافتـه در آن اتفـاق             

  .هاي مورد استفاده را مدنظر قرار خواهند داد اي دخيل و فناوري هاي حرفه افتند و نيز گروه مي

هـاي مجرمانـه    به شراکت گذاردن دانش کارشناسي در زمينـه فعاليـت   توسعه و    کشورهاي عضو،  .٢

. ، مدنظر قرار خواهند داد    المللي  بيناي و     اي منطقه هسازمان يافته را با يکديگر و از طريق سازمان          

هاي مشترک وضع و بر حسب اقتضاء اعمال  ها، استانداردها و روش ، الزم است تعريفوربدين منظ

 .شوند

ها و تدابير عملي براي مبارزه با جرائم سـازمان            عضو، موضوع پايش بر سياست    تمامي کشورهاي    .٣

  .ها را مدنظر قرار خواهند داد يافته و ارزيابي ميزان تاثير و کارآيي آن

  هاي آموزشي و فني معاضدت. ٢٩ماده 

هـاي ويـژه      تمامي کشورهاي عضو، بر حسب ضرورت، به منظور تدوين، توسعه يا بهبـود برنامـه                .١

ها، قضات تحقيق و کارکنان گمرک، و ساير کارکنان           موزشي براي مجريان قانون، شامل دادستان     آ

ايـن  .  اقدام خواهنـد کـرد      دست اند کار پيشگيري، کشف و کنترل جرائم موضوع اين کنوانسيون،          

ي کـه   ها، به ويژه و تا حـد        اين برنامه . تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد         ها مي   برنامه

  :دهد، به موارد زير خواهند پرداخت  قانون داخلي اجازه مي

  ؛کنوانسيونهاي مورد استفاده در پيشگيري، شناسايي و کنترل جرائم موضوع اين  روش  )الف

 کنوانـسيون د استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرائم موضوع اين    ورمسيرها و فنون م     )  ب

  رهاي ترانزيت، و تدابير پيشگيرانه مناسب؛شامل مسيرها و فنون مورد استفاده در کشو

 ؛پايش جابجايي کاالهاي قاچاق  )  ت

هـايي    کشف و پايش جابجايي عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل روش               )  ث

 تجهيزات يا ساير وسايل مزبور و نيز         که براي انتقال، اختفاء يا تغيير و تبديل عوايد، اموال،         

 گيرند؛  مبارزه با پولشويي و ديگر جرائم مورد استفاده قرار ميهاي مورد استفاده در روش

 جمع آوري شواهد و مدارک؛  ) ج

 فنون کنترل در مناطق آزاد تجاري و بنادر آزاد؛  ) ح



 شـده، و   فنون و تجهيزات نوين اجراي قانون، شامل مراقبت الکترونيکـي، تحويـل کنتـرل           ) خ

 عمليات مخفي؛

دسته از جرائم سازمان يافته فراملي که با اسـتفاده  هاي مورد استفاده در مبارزه با آن         روش  )  د

 گيرند؛ هاي فناوري نوين صورت مي هاي ارتباطات از راه دور يا ساير شکل از رايانه، شبکه

 .هاي مورد استفاده براي حمايت از قربانيان و شهود روش  )  ذ

ظـور اسـتفاده از     هاي تحقيقاتي و آموزشي بـه من        کشورهاي عضو در زمينه طراحي و اجراي برنامه           .٢

اين ماده به يکديگر کمک خواهند کرد و بدين منظور         ) ١(هاي موضوع بند      دانش تخصصي در حوزه   

 براي ترغيب همکاري و تشويق المللي بيناي و  ها و سمينارهاي منطقه در موارد مقتضي از کنفرانس

انزيـت، بهـره    هاي مشترک از جمله مشکالت و نيازهاي خاص کشورهاي تر           حث پيرامون نگراني  ب

  .خواهندگرفت

هاي فني و آموزشي که استرداد مجرمين و معاضدت حقـوقي متقابـل را                کشورهاي عضو، معاضدت    .٣

هاي فني و آموزشي ممکن است آموزش زبان،          اين مساعدت . کنند را ارتقاء خواهند داد      تسهيل مي 

  .هاي مربوط را در بر بگيرد انتقال موقت و تبادل کارکنان نهادها يا مراجع مرکزي داراي مسئوليت

هاي چند جانبه و دو جانبه وجود داشته باشند، کشورهاي عضو،  در صورتي که ترتيبات يا موافقتنامه   .٤

هـاي آموزشـي و عمليـاتي در          هاي خود را براي بـه حـداکثر رسـاندن فعاليـت             درحد الزم، تالش  

هاي دو جانبه و چنـد جانبـه     موافقتنامه و نيز در ساير ترتيبات ياالمللي بيناي و  هاي منطقه  سازمان

  .مربوط، تقويت خواهند کرد

  اجراي کنوانسيون از طريق معضدت هاي فني و توسعه اقتصادي: ساير تدابير. ٣٠ماده 

المللـي، و بـا در نظـر           بـين   به منظور اجراي بهينه اين کنوانسيون، حتي المقدور از طريق همکاري           .١

يافته بر جامعه به طور کلـي، و بـه ويـژه بـر توسـعه پايـدار،                  گرفتن تبعات منفي جرائم سازمان      

  . تدابير مناسب را اتخاذ خواهند کرد کشورهاي عضو،

 در المللـي   بـين اي و     هاي منطقـه    کشورهاي عضو حتي المقدور و با هماهنگي يکديگر و نيز سازمان           .٢

 :خصوص موارد زير به طور جدي تالش خواهند نمود

ود با کشورهاي در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقويـت             افزايش همکاري هاي خ     )الف

  توان کشورهاي اخير الذکر براي پيشگيري از و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي؛



هـاي کـشورهاي در حـال         هاي مالي و مادي به منظور حمايـت از تـالش            افزايش معاضدت   )  ب

هـا بـراي اجـراي         و کمـک بـه آن      توسعه در راستاي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي        

  ؛کنوانسيونآميز اين  موفقيت

هاي فني به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر                ارائه معاضدت   ) ج

در اين راسـتا،    . کنوانسيونها در تحقق نيازهاي خود براي اجراي اين           به منظور کمک به آن    

اوطلبانه کافي و منظم به حسابي کـه بـه          هاي مالي د    کشورهاي عضو در زمينه اعطاي کمک     

طور مشخص براي اين منظور در نظام تامين مالي سازمان ملل متحد اختصاص يافته است، 

کشورهاي عضو همچنين بر اساس قانون داخلي خـود و مفـاد ايـن              . اهتمام خواهند ورزيد  

وال مـصادره   کنوانسيون، اعطاي درصدي از وجوه يا معادل ارزش عوايد حاصل از جرم يا ام             

شده طبق مفاد اين کنوانسيون، اعطاي درصدي از وجوه يا معـادل ارزش عوايـد حاصـل از            

جرم يا اموال مصادره شده طبق مفاد اين کنواسيون، به عنوان کمک به حساب فوق الـذکر                 

  را به طور خاص مورد بررسي قرار خواهند داد؛

ورت اقتضاء، براي ملحق شدن بـه        در ص   تشويق و ترغيب ساير کشورها و موسسات مالي،         )د

هـاي آموزشـي بيـشتر و         شوند، به ويژه با ارائه برنامه       اقداماتي که طبق اين ماده انجام مي      

هـا در دسـتيابي بـه         تجهيزات نوين براي کشورهاي در حال توسعه به منظور کمک بـه آن            

  .اهداف اين کنوانسيون

هاي مـالي   ي خارجي يا ساير ترتيبات همکاريها اين تدابير نبايد به تعهدات موجود در زمينه کمک     .٣

 . لطمه وارد نمايدالمللي بيناي يا   منطقه دو جانبه،

 المللـي   بـين هـاي     با در نظر گرفتن ترتيبات مالي الزم براي اثر بخش نمودن ابزارهـاي همکـاري               .٤

  و با هدف پيشگيري از، کشف و کنتـرل جـرائم سـازمان يافتـه               کنوانسيونبيني شده در اين       پيش

هـاي    ها يا ترتيبات دو يا چند جانبه در زمينه معاضدت           توانند موافقتنامه   فراملي، کشورهاي عضو مي   

 .مادي و پشتيباني منعقد نمايند

  پيشگيري. ٣١ماده 

هـاي    کشورهاي عضو تالش خواهند نمود به منظور پيشگيري از جرائم سازمان يافته فراملي پروژه              .١

  .هاي الزم را ايجاد و تقويت نمايند کارها و سياستملي ايجاد و ارزيابي و بهترين راه

کشورهاي عضو، طبق اصول بنيادين حقوق داخلي خود و با اسـتفاده از تـدابير حقـوقي، اداري يـا                     .٢

هـاي مجرمانـه سـازمان        ساير تدابير مقتضي، تالش خواهند نمود فرصت هاي فعلي يا آتي گـروه            



تدابير بر موارد   اين  . بازارهاي قانوني را کاهش دهند    يافته براي استفاده از عوايد حاصل از جرم در          

 :د بودزير متمرکز خواه

ها و نهادهاي خصوصي مربوط       هاي مجري قانون يا دادستان      تقويت همکاري بين دستگاه     )الف

  شامل صنايع؛

هاي طراحي شده براي تامين يکپارچگي نهادهاي عمومي و   ارتقاي توسعه موازين و رويه      )ب

هـاي مربـوط، بـه ويـژه وکـال،             خصوصي و نيز ضوابط رفتاري تخـصص       نهاهاي ذيربط 

  سردفتران، مشاوران مالياتي و حسابداران؛

هايي که    هاي مجرمانه سازمان يافته از تشريفات مناقصه        پيشگيري از سوء استفاده گروه      )ج

ها و مجوزهايي که از سوي مقامات عمـومي   شود و يارانه توسط مراجع عمومي برگزار مي 

  شوند؛ هاي تجاري اعطا مي اي فعاليتبر

هاي مجرمانه سازمان يافتـه از اشـخاص حقـوقي؛ ايـن              پيشگيري از سوء استفاده گروه      )د

  :تواند شامل موارد زير باشند تدابيرمي

ايجاد سوابق عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي دست اند کار تأسيس، اداره               )١(

  و تأمين سرمايه اشخاص حقوقي؛

 امکان برکناري يا محروميت اشخاص محکوم به ارتکاب جـرائم موضـوع             معرفي  )٢(

ها بـه موجـب     از تصدي مديريت اشخاص حقوقي ثبت شده کشور آن  کنوانسيون

  دستور دادگاه يا هر ابزار مناسب ديگر براي مدت زمان معقول؛

ايجاد سوابق ملي از اشخاصي که از تصدي مديريت اشخاص حقوقي برکناري يا               )٣(

  اند؛ و  م شدهمحرو

اين بند  ) د(جزء  ) ٣(و  ) ١(تبادل اطالعات مندرج در سوابق مورد اشاره در شقوق            )٤(

  .با مراجع صالحيت دار ساير کشورها عضو

کشورهاي عضو براي ارتقاي ادغام مجـدد اشـخاص محکـوم بـه ارتکـاب جـرايم موضـوع ايـن                     . ٣

  .کنوانسيون در جامعه تالش خواهند کرد

هاي اداري موجود را به منظور کشف  تالش خواهند کرد اسناد قانوني مربوط و رويهکشورهاي عضو   .٤

هاي مجرمانـه سـازمان يافتـه بـه طـور مـنظم           ها در برابر سوء استفاده گروه       نقاط آسيب پذير آن   

  .ارزيابي نمايند



کشورهاي عضو تالش خواهند کرد ميزان آگاهي عمـومي در مـورد وجـود، علـل و شـدت جـرائم                       .٥

در موارد متقضي، اطالعات مربـوط را    . ها را ارتقاء دهند     مان يافته فراملي و خطرات ناشي از آن       ساز

هاي عمومي منتشر نمود و شامل تدابيري براي ارتقاي مشارکت عمومي در  توان از طريق رسانه مي

  .پيشگيري و مقابله با جنين جرائمي خواهد بود

توانند در توسعه تـدابير مربـوط بـه           يامقاماتي را که مي   ، نام و نشاني مقام      تمامي کشورهاي عضو    .٦

پيشگيري از جرائم سازمان يافته فراملي به ساير کشورهاي عضو کمک نمايند، در اختيار دبير کـل                

  .سازمان ملل متحد قرار خواهند داد

بـا  کشورهاي عضو، در صورت اقتضاء، براي تقويب و توسعه تدابير موضوع اين ماده با يکـديگر و         .٧

ايـن امـر شـامل مـشارکت در         .  ذيربط همکاري خواهنـد کـرد      المللي  بيناي و     هاي منطقه   سازمان

 به طـور مثـال، از بـين بـردن شـرايط و               هاي بين المللي پيشگيري از جرائم سازمان يافته،         پروژه

هـاي جـرائم سـازمان        هاي حاشيه نشين جامعه را نسبت به فعاليت         مقتضياتي خواهد بود که گروه    

  .سازند ته فرا ملي آسيب پذير ميياف

  کنفرانس کشورهاي عضو کنوانسيون. ٣٢ماده 

به اين وسيله، با هدف بهبود ظرفيت کشورهاي عضو براي مقابله با جرائم سازمان يافته فراملـي و               .١

 تأسـيس   کنوانـسيون ، کنفـرانس کـشورهاي عـضو        کنوانسيونارتقاء و بررسي نحوه اجراي اين       

  . گردد مي

ان ملل متحد اين کنفرانس را حداکثر ظرف يک سال پس از الزم االجراء شدن ايـن                 دبيرکل سازم  .٢

ن نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعاليـت         ييکنفرانس کشورهاي عضو آ   .  برگزار خواهد نمود   کنوانسيون

شامل قواعد مربوط به نحوه پرداخـت مخـارج مربـوط بـه     ( اين ماده  ) ٤(و  ) ٣(مندرج در بندهاي    

 .را تصويب خواهد نمود) ليت ها اجراي اين فعا

) ١(کنفرانس کشورهاي عضو در مورد ساز و کارهاي الزم براي دستيابي به اهداف مندرج در بنـد                   .٣

 :اين ماده، شامل موارد زير، توافق خواهند کرد

ايـن  ) ٣١(و  ) ٣٠(،  )٢٩(تسهيل فعاليـت هـاي کـشورهاي عـضو بـه موجـب مـواد                  )الف

  هاي داوطلبانه؛ ک شامل تشويق بسيج کمکنوانسيون

تسهيل تبادل اطالعات ميان کشورهاي عضو درمورد الگوها و روندهاي جرائم سازمان              )  ب

  ها؛ هاي موفق مبارزه با آن يافته فراملي و شيوه

  اي و بين المللي و سازمان هاي غير دولتي مربوط؛ هاي منطقه  با سازمان همکاري  )ج



  ؛کنوانسيونبررسي ادواري نحوه اجراي   )د

  . و اجراي آنکنوانسيونهاي الزم براي بهبود اين  ارائه توصيه  )هـ

اين ماده، کنفرانس کشورهاي عضو دربـاره اقـداماتي کـه           ) ٣(بند  ) هـ(و  ) د(در راستاي جزءهاي     .٤

اند، از  اند و نيز مشکالتي که تجربه کرده کشورهاي عضو براي اجراي اين کنوانسيون به عمل آورده

هـاي تکميلـي کـه ممکـن اسـت            ها و سازوکارهاي بررسـي      بوسيله آن طريق اطالعات ارائه شده     

  . کنفرانس اعضاء مقرر کنند، اطالعات الزم را به دست خواهد آورد

ها و راهکارها و نيز تدابير تقنيني و اداري خـود بـراي         ها، طرح    درباره برنامه  تمامي کشورهاي عضو   .٥

رده است، اطالعـات الزم را در اختيـار         اجراي اين کنوانسيون که کنفرانس کشورهاي عضو مقرر ک        

کنفرانس کشورهاي عضو مقرر کرده است، اطالعـات الزم را در اختيـار کنفـرانس اعـضاء قـرار                   

  .خواهند داد

  دبيرخانه. ٣٣ماده 

اي الزم را بـراي کنفـرانس کـشورهاي عـضو ايـن               دبيرکل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانـه       .١

  . تأمين خواهد کردکنوانسيون

  :يرخانهاين دب .٢

به کنفرانس کشورهاي عضو کمک خواهد کرد و ) ٣٢(در اجراي فعاليت هاي مندرج در ماده          )الف

براي برگزاري جلسات کنفرانس کشورهاي عضو ترتيباتي را تهيه و خدمات الزم را فراهم خواهـد      

  نمود؛

اي کـه     حسب درخواست، در ارائه اطالعات الزم به کنفرانس کشورهاي عضو، به گونه             )  ب

  پيش بيني شده است به کشورهاي عضو کمک خواهد کرد؛ و) ٣٢(ماده ) ٥( بند در

 مربـوط بـه     المللي  بيناي و     هماهنگي هاي الزم رابا دبيرخانه هاي سازمان هاي منطقه          )ج

  .عمل خواهد آورد

  اجراي کنوانسيون. ٣٤ماده 

د، شـامل تـدابير    تدابير الزم را بر اساس اصول بنيادين حقوق داخلـي خـو      تمامي کشورهاي عضو   .١

 اتخـاذ خواهـد   کنوانـسيون تقنيني و اداري، در راستاي تضمين اجراي تعهدات خود به موجب اين     

  .نمود

، در قانون داخلي تمامي کـشورها عـضو،         کنوانسيوناين  ) ٢٣(و  ) ٨(،  )٦(،  )٥(جرائم موضوع مواد     .٢

ايـن  ) ٣(مـاده   ) ١ (مستقل از ماهيت فراملي يا دخالت يک گروه مجرم سازمان يافته موضوع بنـد             



اين کنوانسيون دخالـت يـک گـروه    ) ٥(کنوانسيون ، لحاظ خواهند شد ، به جز تا حدودي که ماده           

 .مجرم سازمان يافته را  مقرر نموده است

بيني شده در اين  تر از موارد پيش توانند تدابيري شديدتر يا سخت گيرانه   مي تمام کشورهاي عضو   .٣

  .مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي اتخاذ نمايند را براي پيشگيري و کنوانسيون

  حل وفصل اختالفات. ٣٥ماده 

 را از طريـق  کنوانسيونکشورهاي عضو تالش خواهند کرد اختالفات ناشي از تفسير يا کاربرد اين        .١

  .مذاکره حل و فصل نمايند

 که از طريق کنوانسيونهر گونه اختالف بين دو يا چند کشور عضو در رابطه با تفسير يا کاربرد اين   .٢

 بنا بر درخواست يکي از آن کشورهاي عـضو،           مذکره در مدت زمان معقول قابل حل و فصل نباشد،         

چنانچه، ظرف شش ماه پس از تاريخ در خواسـت ارجـاع بـه داوري،               . به داوري ارجاع خواهد شد    

ز آن کـشورهاي    کشورهاي عضو مزبور نتوانند در مورد ساختار داوري به توافق برسند، هـر يـک ا               

شـود،    دادگـستري تهيـه مـي   المللـي  بـين تواند طي درخواستي که طبق اساسنامه ديوان      عضو مي 

 .موضوع را به ديوان مزبور ارجاع نمايد

توانند در زمان امضاء، تأييـد، پـذيرش، تـصويب يـا الحـاق بـه ايـن                     مي تمامي کشورهاي عضو   .٣

ساير کشورهاي عضو . دانند اين ماده متعهد نمي) ٢( اعالم کنند که خود را نسبت به بند کنوانسيون

 .نسبت به هر کشور عضوي که چنين حق شرطي را لحاظ نموده باشد، تعهد نخواهند داشت

تواند با  اين ماده حق شرطي را لحاظ نموده باشد، درهر زمان مي      ) ٣(هر کشور عضوي که طبق بند        .٤

  .شرط مزبور صرف نظر نمايداي به دبير کل سازمان ملل متحد از حق  ارسال اطالعيه

  تأييد، پذيرش، تصويب و الحاق. ٣٦ماده 

 ١٢ در پـالرموي ايتاليـا و پـس از آن تـا              ٢٠٠٠ دسـامبر    ١٥ لغايت   ١٢ از تاريخ    کنوانسيوناين   .١

  . مفتوح خواهد بود نيويورک براي امضاي کليه کشورها در مقر سازمان ملل متحد در٢٠٠٢دسامبر 

هاي اقتصادي نيز مفتوح خواهـد بـود،     اي همکاري   هاي منطقه   سازمان براي امضاي    کنوانسيوناين   .٢

 را  کنوانسيوناين ماده، اين    ) ١(مشروط بر آن که حداقل يک کشور عضو چنين سازماني طبق بند             

 .امضاء کرده باشد

اسناد تأييد، پذيرش يا تصويب نـزد       . باشد   منوط به تأييد ، پذيرش، يا تصويب مي        کنوانسيوناين   .٣

توانـد    هاي اقتصادي مـي     اي همکاري   هر سازمان منطقه  . شود  سازمان ملل متحد سپرده مي    دبيرکل  

اسناد تأييد، پذيرش يا تصويب را توديع نمايد، مشروط بر آن که حداقل يکي از کشورهاي عـضو                  



سازمان مزبور بايد در اسناد تأييد، پذيرش يا تـصويب خـود،            . آن قبالً اين کار را انجام داده باشد       

ها بايد    اين سازمان . ن صالحيت خود را نسبت به موضوعات تابع اين کنوانسيون اعالم نمايند           ميزا

 .هر گونه تغيير مرتبط در حوزه صالحيت خود را نيز به امين اسناد اعالم نمايند

هاي اقتصادي که حـداقل يـک         اي همکاري    براي الحاق هر کشور يا سازمان منطقه       کنوانسيوناين   .٤

اسناد الحاق به دبيرکل سازمان ملـل       .  باشد، مفتوح است   کنوانسيوند عضو اين    کشور عضو آن باي   

هاي اقتصادي بايد در زمـان الحـاق ، ميـزان             اي همکاري   سازمان منطقه . متحد سپرده خواهد شد   

سازمان مزبور بايد هر گونه . صالحيت خود را نسبت به موضوعات تابع اين کنوانسيون اعالم نمايد     

  .حوزه صالحيت خود را به امين اسناد اعالم نمايدتغيير مرتبط در 

  ها ارتباط باپروتکل. ٣٧ماده 

  . راتکميل نمايندکنوانسيونيک يا چند پروتکل مي توانند اين  .١

ها مستلزم عـضويت در       هاي اقتصادي در پروتکل     اي همکاري   عضويت يک کشور يا سازمان منطقه      .٢

 . استکنوانسيوناين 

 ملزم به رعايت يک پروتکل نخوهند بود مگر آن کـه طبـق              انسيونکنو اين   تمامي کشورهاي عضو   .٣

 . مزبور در آن عضويت داشته باشد مقررات پروتکل

 کنوانـسيون  با توجه به هدف پروتکل مورد نظر و به همراه اين             کنوانسيونهاي اين     تمامي پروتکل  .٤

 .تفسير خواهند شد

  الزم االجرا شدن. ٣٨ماده 

ز پس از تاريخ توديع چهلمين سند تاييد، پذيرش، تصويب يا الحاق             در نودمين رو   اين کنوانسيون  .١

با اين حال، سند توديع شده از سوي يک سازمان منطقه اي همکاري هاي              . الزم االجرا خواهد شد   

  . اقتصادي به تعداد اسناد توديع شده از سوي کشورهاي عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد

رها يا سازمان منطقه اي همکاري هاي اقتـصادي کـه بعـد از              اين کنوانسيون در مورد تمامي کشو      .٢

 پـذيرش يـا      اين کنوانسيون را مورد تاييد،      پذيرش، تصويب يا الحاق،       توديع چهلمين سند تاييد،     

 در سي امين روز پس از تاريخ توديع سـند مربـوط آن        تصويب قرارداده يا به آن ملحق مي شوند،       

 .را خواهد شدالزم االج کشور يا سازمان مزبور،

  اصالحات. ٣٩ماده 



هـر کـشور عـضو مـي توانـد            پس از گذشت پنج سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين کنوانسيون،            .١

دبيـر کـل بالفاصـله اصـالحيه        . پيشنهاد اصالح آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايـد            

و کنفـرانس کـشورهاي     پيشنهادي را به منظور بررسي و تصميم گيري به اطالع کشورهاي عـضو              

کنفرانس کشورهاي تمام کوشش خود را به کارخواهند گرفـت تـا   . عضو کنوانسيون خواهد رساند 

چنانچه تالش ها براي رسيدن بـه اجمـاع بـي           .  به اجماع برسند    در مورد هر پيشنهاد مطرح شده     

ي مـستلزم    تصويب اصالحيه پيـشنهاد     و توافقي حاصل نشد، به عنوان آخرين راه حل،         نتيجه ماند 

کسب راي اکثريت دو سوم کشورهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلـسه کنفـرانس کـشورهاي                  

 .عضو خواهد بود

 در اموري که در حيطه صالحيت آن ها قرار دارد به    سازمان هاي منطقه اي همکاري هاي اقتصادي،       .٢

 کنوانـسيون نيـز     موجب اين ماده از حق راي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن سازمان که در اين               

چنانچه کشورهاي عضو سـازمان هـاي مزبـور بـه صـورت             . برخوردار خواهند بود    عضويت دارند،   

 .اين سازمان حق راي دادن نخواهند داشت و بالعکس مستقل راي بدهند،

پذيرش يا تصويب کشورهاي عضو       اين ماده منوط به تاييد،    ) ١(هر اصالحيه تصويب شده طبق بند      .٣

 .خواهد بود

 پذيرش يا تصويب     نود روز پس از توديع سند تاييد،        اين ماده، ) ١(ات تصويب شده طبق بند    اصالح .٤

از سوي يک کشور عضو نزد دبير کل سازمان ملل متحد براي آن کشور عضو الزم االجـرا خواهـد                    

 .شد

  براي آن اصالحيه براي کشورهايي که رضايت خود را          در صورتي که اصالحيه اي الزم االجرا شود،        .٥

ساير کشورهاي عضو کماکان ملزم به مفاد . الزام آور خواهد شد شدن به آن اعالم کرده اند،  عهد  مت

پذيرش يا تصويب آن ها قررا گرفتـه          قبلي اين کنوانسيون و هرگونه اصالحيه قبلي که مورد تاييد،           

 .خواهند بود است،

  انصراف از عضويت. ٤٠ماده 

 کتبي به دبير کـل سـازمان ملـل متحـد از عـضويت در ايـن            کشورهاي عضو مي توانند با ارسال اطالعيه       .١

انصراف از عضويت يک سال پس از وصول اطالعيه توسط دبير کل، نافذ خواهد . کنوانسيون انصراف دهند 

  .بود

عضويت سازمان منطقه اي همکاري هاي اقتصادي در اين کنوانسيون زماني پايان خواهد يافت که تمامي                 .٢

 .از عضويت در اين کنوانسيون انصراف دهندکشورهاي عضو آن سازمان 



اين ماده انصراف از عضويت در پروتکل هاي مربـوط          ) ١(انصراف از عضويت در اين کنوانسيون طبق بند          .٣

 .را نيز در بر خواهد گرفت

  امين اسناد و زبان ها. ٤١ماده 

  .به سمت امين اسناد اين کنوانسيون منصوب مي شود دبير کل سازمان ملل متحد، .١

اسـپانيايي آن از اعتبـار       روسي و   فرانسوي،  انگليسي،    چيني،     کنوانسيون که متون عربي،      سخه اصلي اين  ن .٢

 . نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد يکسان برخورداند،

ا  امضا کنندگان زير که نمايندگان تام االختيار و از سوي کشور هاي متبـوع اجـازه الزم ر                   در تاييد مراتب فوق،   

  .اين کنوانسيون را امضا کرده اند کسب کرده اند، 

  

  

  

  

  

  



  الزم االجرا شدن. ٣٨ماده 

 در نودمين روز پس از تاريخ توديع چهلمين سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق، کنوانسيوناين  .١

هاي   اي همکاري   با اين حال، سند توديع شده از سوي يک سازمان منطقه          . الزم االجراء خواهد شد   

  .تصادي به تعداد اسناد توديع شده از سوي کشورهاي عضو آن سازمان اضافه نخواهد شداق

هاي اقتصادي که بعـد از        اي همکاري   هاي منطقه    در مورد تمامي کشورها يا سازمان      کنوانسيوناين   .٢

 را مورد تأييد، پـذيرش يـا        کنوانسيونتوديع چهلمين سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين          

شوند، در سي امين روز پس از تاريخ توديع سـند مربـوط آن        رار داده يا به آن ملحق مي      تصويب ق 

  .کشور يا سازمان مزبور، الزم االجراء خواهد شد

  اصطالحات. ٣٩ماده 

توانـد    ، هر کـشور عـضو مـي       کنوانسيونپس از گذشت پنج سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين             .١

دبيرکـل بالفاصـله اصـالحيه      . مان ملل متحد تـسليم نمايـد      پيشنهاد اصالح آن را به دبير کل ساز       

پيشنهادي را به منظور بررسي و تصميم گيري به اطالع کشورهاي عـضو و کنفـرانس کـشورهاي                  

کنفـرانس کـشورهاي عـضو تمـام کوشـش خـود را بـه کـار                 .  خواهـد رسـاند    کنوانسيونعضو  

ها براي رسـيدن      چنانچه تالش . دخواهندگرفت تا در مورد هر پيشنهاد مطرح شده، به اجماع برسن          

نتيجه ماند و توافقي حاصل نشد، به عنون آخرين راه حل، تصويب اصالحيه پيشنهادي       به اجماع بي  

مستلزم کسب رأي اکثريت دو سوم کشورهاي عـضو حاضـر و رأي دهنـده در جلـسه کنفـرانس                    

  .کشورهاي عضو خواهد بود

ها قـرار دارد بـه        اموري که در حيطه صالحيت آن     هاي اقتصادي، در      اي همکاري   هاي منطقه   سازمان .٢

 نيـز   کنوانـسيون موجب اين ماده از حق رأي برابر با تعداد کشورهاي عضو آن سازمان که در اين                 

هاي مزبور به صورت مستقل       چنانچه کشورهاي عضو سازمان   . عضويت دارند، برخوردار خواهند بود    

 . داشت و بالعکسها حق رأي دادن نخواهند رأي بدهند، اين سازمان

اين ماده منوط به تأييد، پـذيرش يـا تـصويب کـشورهاي     ) ١(هر اصالحيه تصويب شده طبق بند       .٣

 .عضو خواهد بود

اين ماده، نود روز پـس از توديـع سـند تأييـد، پـذيرش يـا           ) ١(اصالحات تصويب شده طبق بند       .٤

عضو الزم االجـراء  تصويب از سوي يک کشور عضو نزد دبيرکل سازمان ملل متحد براي آن کشور         

 .خواهد شد



اي الزم االجرا شود، آن اصالحيه براي کشورهايي که رضايت خود را بـراي                در صورتي که اصالحيه    .٥

ساير کشورهاي عضو کماکان ملزم به مفاد  . اند، الزام آور خواهد شد      متعهد شدن به آن اعالم کرده     

ها قرار گرفتـه      د، پذيرش يا تصويب آن     و هر گونه اصالحيه قبلي که مورد تأيي        کنوانسيونقبلي اين   

  .است، خواهند بود

  انصراف از عضويت. ٤٠ماده 

تواند با ارسال اطالعيه کتبي به دبير کل سازمان ملل متحد از عضويت در ايـن                  کشورهاي عضو مي   .١

انصراف از عضويت يک سال پس از وصول اطالعيه توسط دبيرکل، نافذ            .  انصراف دهند  کنوانسيون

  .خواهد بود

 زماني پايان خواهد يافت کـه       کنوانسيونهاي اقتصادي در اين       اي همکاري   عضويت سازمان مطقه   .٢

 . انصراف دهندکنوانسيونتمامي کشورهاي عضو آن سازمان از عضويت در اين 

هـاي   اين ماده انصراف از عضويت در پروتکـل ) ١( طبق بند  کنوانسيونانصراف از عضويت در اين       .٣

  .اهد گرفتمربوط را نيز در بر خو

  ها امين اسناد و زبان. ٤١ماده 

  .شود  منصوب ميکنوانسيوندبيرکل سازمان ملل متحد، به سمت امين اسناد اين  .١

 که متون عربي، چيني ، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از             کنوانسيوننسخه اصلي اين     .٢

ــپرده خ     ــد س ــل متح ــازمان مل ــل س ــر ک ــزد دبي ــد، ن ــسان برخوردارن ــار يک ــداعتب ــد ش   . واه

االختيار و از سوي کشورهاي متبوع اجازه  در تأييد مراتب فوق، امضا کنندگان زير که نمايندگان تام

  .آند  را امضاء کردهکنوانسيوناند، اين  الزم را کسب کرده

  



 


