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Abstract 
The issue of extradition of criminals has its 
own rules and regulations, and the legal 
principles governing this issue are the 
structure of this structure. These principles 
have become so frequent in the present age 
and have found a status, status and 
obligation that firstly in the general 
domestic law of extradition of states and in 
the extradition treaties between them is 
mentioned and emphasized and secondly 
even if it is specified in domestic law or 
their treaties If not, these principles govern 
the actions taken on the issue of 
extradition. Principles such as the principle 
of non-surrender or the principle of non-
extradition in political crimes are the 
framework and scope that states that 
sometimes use the issue of extradition for 
their purely political purposes, as well as 
principles such as the principle of 
reciprocity of criminal acts or the principle 
Allocation has become necessary in order 
to protect the legitimate rights and 
freedoms of individuals and originated 
from the principles of human rights vis-. -
Vis governments. This study reviews these 
principles and provides accurate criteria 
and lines to assess the compliance or angle 
of government actions in the issue of 
extradition of criminals with the rules and 
norms of international law. Observance of 
the principles and obstacles explained in 
this study by governments can give 
legitimacy and legality to their actions in 
the issue of extradition. 
Keywords: Extradition of Criminals, 
Prohibition of Extradition of Citizens, 
Principle of Allocation, Reciprocity of 
Criminal Acts, International Law.  

  چکیده
قواعد و مقررات خاص خود را دارد که  نیله استرداد مجرمئمس

. بناست نیدر حکم اسکلت ا، مسئله نیحاکم بر ا یاصول حقوق
، گاهیو جا اند دهیبه تواتر رس ياصول در عصر حاضر به قدر نیا

 نیکه اوالً در عموم قوان اند افتهی يآور منزلت و حالت الزام
 شانیا نیماب یاسترداد ف داتعاهها و در م استرداد دولت یداخل

 نیدر قواناینکه  ولو اًیقرار گرفته و ثان تأکیدذکر شده و مورد 
اصول بر اعمال  نیا، نشده باشد حیتصر شانیمعاهدات ا ای یداخل

حاکم و ، له استردادئگرفته در خصوص مس و اقدامات انجام
اصل عدم  ایتبعه  میاصل عدم تسل: همانند یاصول. است يجار
هستند که  يا چهارچوب و محدوده، یاسیس جرایمداد در استر

 الیکه گاهاً مسئله استرداد را در جهت ام ییها دست دولت
 نیبسته است و همچن، کنند میاستفاده  شیخو یاسیصرف س

در ، صیاصل تخص ایاصل تقابل اعمال مجرمانه : مانند یاصول
و  شخاصمشروع ا يها ياز حقوق و آزاد انتیجهت حفظ و ص

حالت ، ها در مقابل دولت يحقوق بشر ینشات گرفته از مبان
اصول  نیا یبه نقد و بررس پژوهش نیا. اند افتهی ءاالجرا الزم

در جهت ارزیابی تطبیق یا ، ه و معیار و خط کشی دقیقپرداخت
در موضوع استرداد مجرمین با قواعد ها  زاویه داشتن اعمال دولت

رعایت اصول . دهد می دست را به الملل بینو هنجارهاي حقوق 
تواند  می، ها و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوي دولت

استرداد  در مسئلهها  آن به اقداماتبودن  وجهه مشروعیت و قانونی
  .مجرمین بدهد

اصل ، منع تسلیم تبعه، استرداد مجرمین: واژگان کلیدي
  . الملل بینحقوق ، تقابل اعمال مجرمانه، تخصیص

ت 
ریاف

د
قاله

م
 :28/10/

140
0

ـ  
ري

زنگ
با

 
قاله

م
 :20/01/

140
1

 - 
ش
ذیر

پ
 

قاله
م

 :10/02/
140

1
  

 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   454

 

  :ارجاع
 . 10شماره ، تمدن حقوقی، الملل بیندر حقوق  ینبر اصول و موانع استرداد مجرم يدرآمد)، 1401؛ (رضا، پناه علی

Copyrights: 
Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 
Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License (http: //creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 
properly cited. 

 

 

  مقدمه
 شیخو اریدر قلمرو تحت اخت یو ثبات اجتماع تیامن تأمیندنبال ه ب یهر حکومت و دولت، از گذشته تا کنون

مجرم ، از چهارچوب جرم يتوانسته حدود، ییو قضا یو مقررات حقوق نیامر با وضع قوان نیا. بوده و هست
اصالح  یدر پ، به بزهکار سبتن یتأمیننموده و با مجازات و اقدامات  نییتباي  و مجازات را در هر جامعه

حرکت  در جامعه یو ثبات اجتماع تیامن تأمینعدالت و  ياجرا تیکاهش ارتکاب جرم و در نها، مجرم
علم  اریبسي ها پیشرفتبه  تیبا عنا طور همینجلوترند و  نیقدم از قوان کیهمواره بزهکاران ازآنجاکه . کند

افراد از حقوق و  یآگاه شیافزا، نینو یارتباط يابزارها سعهتو، ونقل حملتوسعه وسائل ، يو تکنولوژ
موجب شده است که  امروز یمرزها در دهکده جهانشدن  و کم رنگها  خود در قبال دولت فیتکال

به لطف  نیمجرم که طوري به؛ از قبل گردندتر  دهیچیو پ افتهیسازمان ، میو جرااي  حرفه، بزهکاران
خارج ، نسبت به جرم یدگیصالح به رس ایاز قلمرو دولت محل وقوع جرم  راحتی به رالذکریاخي ها پیشرفت

روست که  نیاز هم. ابندی یین و عدالت فرار کرده و رهاکشورها از چنگال قانو ریشده و با ورود به قلمرو سا
، ییو معاضدت قضا یحقوقهاي  يهمکار شیرسماً به تکاپو افتادند تا با افزاها  دولت يالدیاز قرن نوزدهم م

بوده ها  تالش نیحاصل ا »نیاسترداد مجرم«تحت عنوان اي  دهیپد. مسئله بپردازند نیو مقابله با ا يریشگیبه پ
بار از  نیاول، مدون و منظم یو تحت چهارچوب یصورت رسمه چند صد ساله دارد اما ب یه قدمتکه گرچ

زمان به  نیاز ا. دیوضع گرد يالدیم 1833در سال  نیتحت عنوان قانون استرداد مجرم کیکشور بلژ يسو
ه خود گرفته و قانونمند و هنجارمدار بکامالً  یخود خارج شده و صورت یبعد بود که استرداد از چهره سنت
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  .قرار داشته است ریناپذدیترد یطیاصول و شرا تیتحت حاکم
 یداشته و ناتوان الملل بینحقوق  نیکشورها و همچن یدر حقوق داخل نهیریداي  گرچه سابقه عملاین 
 یعمل، شانیاسترداد ا یو متقاض یدگیاز چنگال عدالت دولت صالح به رسشدن  در خالص يفرار نیمجرم

، جانبه یک يکه اعمال اقدامات قهر ریاخهاي  اما در دهه؛ و الزم است حیصح الملل بینحقوق  مطلوب و در
و مداوم  جیرا یخارج استیس کی عنوان بهاز کشورها  یبرخ ياز سو، ياقتصادهاي  میاالخصوص تحر یعل
 قیاز طر یرقانونیعمل غ نیا شتریهرچه بهتر و ب يبر اجرا کننده میدولت تحر يریگیتالش و پ، آمده است در

نقض قوانین متهم به ارتکاب  ایکه مرتکب  یاسترداد و سپس محاکمه و مجازات اشخاص يطرح تقاضا
  .کرده است جادیا الملل بیندر حقوق  دیجد یبغرنج و چالش یتیوضع، هستندها  داخلی آن کشور

ی الملل بیناجتماعی و  موضوع استرداد مجرمین و بزهکاران هر قدر که عملی شایسته و مطابق با عدالت
رویه به این مجرا و تالش براي دستیابی به اشخاص  بی به همان میزان در عصر حاضر با تمسک، است

از عمل اي  نمود و جلوه، منافع سیاسی و غیرحقوقی از سوي کشورهاي متقاضی تأمینبه صرف ، حقیقی
ی قرار گرفته الملل بینو افکار عمومی  اندان حقوقنامطلوب و خالف عدالت را پیدا کرده و مورد انتقاد 

شایسته است که بررسی نماییم که استرداد یک مجرم از دولت متقاضی عنه به دولت  ؛ بنابرایناست
مشروع و موافق با حقوق ، متقاضی باید بر چه مبنا و اصولی باشد و چه هنگام چنین استردادي صحیح

اصول و بایدها و نبایدهاي این مهم را در ، راستا معیارهادر این . است و چه هنگام برخالف آن الملل بین
  .دهیم می این پژوهش مورد تبیین و تشریح دقیق قرار

  صیاصل تخص - 1
 نیله استرداد قرار دارد و در عموم قوانئقواعد مربوط به مس یشانیاست که بر پ یاز اصول یکیاصل که  نیا

حوزه مورد اشاره و  نیدر ا شانیا نیماب یات منعقده فو معاهد نیها در خصوص استرداد مجرم دولت یداخل
 يدر صورت موافقت با تقاضا داداستر یاست که دولت متقاض یاصل بدان معن نیا. است قرار گرفته تأکید

که در تقاضانامه  یجرایمنسبت به اتهامات و  تواند یمصرفاً ، دولت نیشخص موضوع تقاضا به ا میو تسل يو
  .شخص مذکور را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد، کرده دیعنه ق یاضبه دولت متق یارسال
استرداد  نهیمشروع افراد در زم يها يو آزاد حقوقنقض  نهیها را در زم دنبال آن است که دولت اصل به نیا
را به اتهام ارتکاب  یاسترداد شخص يتقاضا، استرداد یکه ممکن است دولت متقاض چه آن. دارد باز نیمجرم
 يها تیکند که از موارد ممنوع دیرا ق ینوع جرم، یو در تقاضانامه ارسال دیعنه بنما یاز دولت متقاض یمجر
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 تواند یکه م يگرینامبرده را به اتهامات د، شخص مورد تقاضا لیدر تحو قیاز توف و پس شدله استرداد نبائمس
 کیداد راست يتقاضا، امریکال دولت مثا يبرا. دیمحاکمه و مجازات نما، استرداد باشد يها تیجزو ممنوع
 طیشرا ریسا حصولدر صورت . دینما یبه دولت کانادا ارائه م ییکانادا را به اتهام پولشو میمق ینیشخص چ

 امریکادولت  میدولت موافقت شود و شخص موضوع تقاضا تسل نیا ياگر با تقاضا، استرداد و فقدان موانع آن
نقض  ای سمیترور یمال تأمینمانند ، جرایم رینامبرده را به اتهام ارتکاب سا تواند ینم رالذکریدولت اخ، گردد

 يها بسا غالباً دولت چه. مورد محاکمه و مجازات قرار دهد)، جانبه یک يها میمانند تحر( امریکا نیقوان گرید
امر و  نیاز ا يریشگیاصل در جهت پ نیاند و ا کرده ییها استفاده خصوص سوء نیاسترداد در ا یمتقاض
و  بیدنبال تعق به یممکن است دولت لیدل نیهم به. است یمتقاض يها نابهنجار دولت يها خواستهکردن  محدود

آگاه است امکان ازآنجاکه دولت  نیا، باشد ینظام ای یاسیجرم س کیک شخص به اتهام ارتکاب یمحاکمه 
 ایمانند اختالس ( دهند ینسبت م يرا به و یجرم کذب، وجود ندارد یاتهام نیشخص با چن نیاسترداد ا

بر  توجه داشت که بنا دیاب. دنده یارائه م نیاسترداد نامبرده را به اتهامات دروغ يو سپس تقاضا) يرداربکاله
استرداد قرار  يرا موضوع تقاضا يوآنچه  شخص موصوف را به اتهام تواند یتنها م، یاصل دولت متقاض نیا

  .ترشیو نه بمحاکمه و مجازات کند ، است داده
 یچرا دولت متقاض. وجود آن است ییاصل و چرا نیا یحقوق يمبنا شود یمطرح ماینجا  که یسوال

منشاء ؟ دیمحاکمه نما، را متهم کرده ياز آنچه سابقاً و ریاسترداد را به غ ينتواند شخص مورد تقاضا
تام  تیصالح ،عنه نسبت به شخص موضوع استرداد یاست که دولت متقاض نیاصل ا نیا يوجود
 ياز سو افتهیارتکاب  جرایم ایاتهامات  عیبه جم دولت است که نسبت نیا. دارد ییو قضا یتیحاکم

و  تیحاکم تیرعا، لزوم احترام، ها دولت تیشخص مورد تقاضا صالح و حاکم است و بنا بر اصل حاکم
 یاسیدخالت س هرگونهدول از  گرید، کشورها یها و استناد به اصل منع مداخله در امور داخل دولت يتساو

 یاسترداد فقط هنگام یدولت متقاض ؛ بنابراینممنوع هستند، به شخص مورد تقاضا نسبت ییقضا ای
و محاکمه  بیرا مورد تعق يو ایکند  ییاعمال اقتدارات قضا، شینسبت به شخص مورد تقاضا تواند یم

و  تیرضا قیو اذن از طر ازهاج نیا. دهد يبه و یاجازه و اذن نیعنه چن یقرار دهد که دولت متقاض
  شود. می محقق یموافقت با تقاضانامه ارسال

 یدولت متقاض. است ریپاسخ خ؟ نامحدود و مطلق است، عنه یو اذن دولت متقاض تیرضا ایاما آ
به  نسبت شیخو ییقضا تیو صالح یتیاقتدارات حاکم، یدر محدوده تقاضانامه ارسالصرفاً و تنها  نهع
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 یدگیدر رس شیرا نائب خو یدولت متقاض یکرده و به نوع ضیتفو یمتقاض دولترا به  شخص مذکور
آنچه  در چهارچوب دیباصرفاً  یدولت متقاض ؛ بنابراینتقاضانامه نموده است به اتهامات موصوف در

تجاوز به اصل ، امر نیاز ا یو هرگونه تخط دیعمل نما، و اذن داده تیعنه بدان رضا یدولت متقاض
مستوجب ، نیماب یدر فرض وجود معاهده استرداد ف تواند یعنه محسوب شده و م یمتقاض لتدو تیحاکم

 در ماده موضوع نیا). Agrawala, 1961, 217( دگرد یدولت متقاض يبرا یالملل نیب تیمسئول جادیا
 دولت بین مجرمین استرداد قرارداد قانون 2»16«ماده ، 1339مصوب  رانیا نیقانون استرداد مجرم 1»23«

 بین مجرمین استرداد نامه موافقت قانون 3»10«و در ماده  1345مصوب  فرانسه دولت و ایران شاهنشاهی
  .تاس فتهمورد اشاره قرار گر 1381مصوب  ازبکستان جمهوري و ایران اسالمی جمهوري

                                                      
توان به اتهام جرم دیگري کـه قبـل از تـاریخ اسـترداد مرتکـب       استرداد او مورد قبول واقع شده نمی : شخصی را که2ماده  - 1

توانـد بنـا بـر     کننـده. دولـت ایـران مـی     گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمـود مگـر بـا جلـب رضـایت دولـت مسـترد       
مجازات اعالم نماید هرچند جرم ارتکابی از جـرائم  کننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجراء  درخواست دولت تقاضا

  این قانون نباشد.   4مذکور در ماده 
شود نباید به علت جرمی به غیر از آنچه مبناي استرداد قرار گرفته و تـاریخ وقـوع آن    : شخصی که تحویل داده می16ماده  - 2

به سبب اجراي مجازات آن زندانی شود به اسـتثناي   قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوري قرار گیرد و یا
که شخص مورد استرداد با وجـود آزادي عمـل در ظـرف سـی روز پـس از آزادي قطعـی        درصورتی -1موارد مشروحه زیر: 

 -2است ترك نکند و یا پس از ترك آن مجدداً به آنجا مراجعـت نمایـد.    خود قلمرو کشوري را که به آن تحویل داده شده

که دولتی که مجرم را تحویل داده است به این امر رضایت دهد در این صورت باید درخواستی به ضمیمه اسـناد و   یدرصورت
و یک صورتمجلس قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد اسـترداد دربـاره بسـط اسـترداد      8ماده  2مدارك مندرج در بند 

ا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صـالحه دولـت طـرف    شود ت می تسلیم شود. امکانی که به شخص مورد استرداد داده
مجلس مزبور قید گردد. هنگامی که کیفیـت عملـی کـه جـرم شـناخته شـده در جریـان         تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورت

رد دهـد مـو   رسیدگی تغییر داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودي که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازه می
  تعقیب و دادرسی واقع خواهد شد. 

بدون موافقـت کشـور درخواسـت شـونده، شـخص مسـترد شـده را         -1: حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده. 10ماده  - 3
شـخص مسـترد    -2توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه موجب استرداد وي شده مورد پیگرد جزایی و مجازات قـرار داد.   نمی

اگـر شـخص مسـترد شـده  طـی       -3ن موافقت قبلی کشور درخواست شونده به کشور ثالث مسترد نمود. توان بدو شده را نمی
کننـده   مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت حبس یا رهایی به هر دلیل قانونی، خاك کشور درخواسـت 

داوطلبانه به آن جا باز گردد، دیگر موافقـت  کننده،  که آن شخص بعد از ترك کشور درخواست را ترك ننماید و درصورتی
ــه دالیــل موجــه نتوانــد خــاك کشــور     کشــور درخواســت شــونده الزم نمــی  باشــد. مــدتی کــه  طــی آن شــخص مــذکور ب

  .  شد کننده را ترك نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد درخواست
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  اصل تقابل اعمال مجرمانه - 2
که شخص  یاست که عمل ارتکاب نیا گردد تیله استرداد رعائدر مس دیکه با یاز اصول گرید یکی

 یو متقاض یدر هر دو کشور متقاض دیبا، است استرداد قرار گرفته يموضوع استرداد بنا بر آن مورد تقاضا
 نیدر قوان کورشخص مذ یاست که عمل ارتکاب یهیبد. داشته باشدیی شده و عنوان جزا فیعنه جرم تعر
استرداد شخص را کرده است و اگر جرم نبود  يقاضات، شده که دولت موصوف یجرم تلق یدولت متقاض

 یصورت اصل آن است که تنها در نیلذا منظور از ا. شد یاسترداد مطرح نم يله تقاضا برائمساصالً که 
و فقدان  طیشرا ریسا لدر صورت حصو( مسترد نمود یشخص مورد تقاضا را به دولت متقاض توان یم

 فیجرم تعر زیعنه ن یدولت متقاض يفریک نیدر منظر قوان، ضاشخص مورد تقا یکه عمل ارتکاب) موانع
 يهااجرا ضمانت)، رانیا هیعل جانبه یک( یمیتحر نیدر وضع قوان امریکامثال دولت  يبرا. باشد شده
 هیعل جانبه یک يها مین قانون و تحریا ينحو که به یاست و اشخاص له وضع نمودهئمس نیا يبرا يفریک
حال اگر . رندیگ یقرار م ییقضا گردیو پ بیتحت تعق امریکادولت  ياز سو، ندینما یرا نقض م رانیا

استرداد  ياتهام تحت تقاضا نیهم است به يگریکشور د میرا که مق یشخص، يدر مورد امریکادولت 
 ایاصل تقابل اعمال مجرمانه  ایگردد آ یبررس وقرار داده شده  نیالع نصب دیاصل با نیا، قرار دهد
 یسوال نیا؟ ریخ ای کند یصادر م یشخص نیاسترداد چن يرا برا يمجوز،  عمل مجرمانهن بود مضاعف

  .بدان پاسخ داده خواهد شد ندهیآ يها است که در فصل
 نیدر قوان وجو جستعنه با  یکه دولت متقاض يگریدر فرض د ایله قبل ئدر مس یصورت کل به
است  قرار گرفته یدولت متقاض بیتحت تعق که شخص موضوع تقاضا به آن اتهام یعمل ارتکاب، خودش
 عبارت به. دیموافقت نما ياسترداد و يبا تقاضا دینبا، اصل نیبر ا بنا، نداند) جرم( يفریعنوان ک يرا دارا

، شرب خمر انگاري جرم لیاز قب یخود مسائل يفریک نیدر قوان یاسالم يکشورها که ییجا آن از گرید
، ستین یکیاز کشورها منطبق و  گرید یبرخیی جزا نیمسائل با قوان نیارا دارند و  اتیو د ودحد، قصاص

را از  يقرار داده و استرداد و بیرا بابت بزه شرب خمر تحت تعق یشخص رانیمثال اگر دولت ا يبرا
، ها دولت نیایی جزا نیبنا بر قوان موصوفعمل  که ییجا آن از، مطالبه کند سیانگل ایمانند فرانسه  یدولت
 نیا هیشب. مخالفت خواهند کردیی تقاضا نیبا چن رالذکریاخ يها دولت، است دهینگرد یجرم تلق ایبزه 
خود تعدد یی جزا نیکه در قوان سیانگل ایفرانسه : مانند، یاست که اگر دول غرب نیا، له در مقابلئمس

مل را مجاز ع نیرا از دولت عربستان که ا یاسترداد شخص يضاتقا، اند نموده یزوجات را جرم تلق
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  .عنه قرار نخواهد گرفت یدولت متقاض رشیتقاضا مورد پذ نیا عتاًیطب؛ ندینما میتقد، داند یم
 کیعمل استرداد ، که سابقاً ذکر شد طور همان؟ ردیگ یاصل از کجا نشأت م نیا ییاما فلسفه و چرا

عنه به دولت  یمتقاضدولت  یتیو حاکم ییقضا تیو انتقال صالح اریختا ضیتفو کی، متهم کی ایجرم م
 یستگیجرم به شا کیبه  یدگیدادگاه در رس کی تیامر حکم به عدم صالح نیبه ا هیشب. است یمتقاض

شخص  کیو محاکمه  یدگیفرض درست است که دادگاه اول بابت رس نیحال ا. است گریدادگاه د کی
؟ ارسال کند تیعدم صالح يرا به دادگاه دوم با را يدعو، داند یجرم نم اکه خودش آن ر یعمل يبرا
اما در جهت اخذ وحدت ، له استرداد استئمتفاوت با مس یله کمئمس نیا اسیگرچه ق. ریاست که خ یهیبد

و  ییقضا تیاسترداد بنا بر صالح يعمل شخص موضوع تقاضا یوقت بیترت نیبه هم است. دیمالك مف
 یبه دولت متقاض ییقضا تیصالح نیچطور امکان دارد که چن، عنه جرم نباشد یمتقاض لتدو تیحاکم

که عمل  یاسترداد مجرم يعنه با تقاضا یاست که اگر دولت متقاض لیدل نیهم به؟ داده شود ابتیانتقال و ن
اصل تقابل اعمال مجرمانه را نقض نموده ، دیموافقت نما، ستیجرم ن، اش یداخل نیاز منظر قوان يو یارتکاب
  ).27، 1327، یخالق(شود  می فرد مورد تقاضا یشخص يها يدحقوق و آزا عییبه تض یامر منته نیو ا

عمل شخص یی دارد که عنوان جزا یلزوم ایآ، اصل نیبر ا است که بنا نیا دیآ یم شیکه پ یسوال
در صرفاً عنه  یمثال دولت متقاض يبرا؟ باشد یکیعنه  یو متقاض یدر هر دو دولت متقاض، نظر مورد
 نظرعمل شخص موصوف در مکه  دیموافقت نما يبردارهتهم به کالاسترداد شخص م يبا تقاضا یحالت
 يگریباشد و اگر تحت عنوان د شده فیتعر يتحت عنوان کالهبردار زیاو ن يفریک یداخل نیقوان
بر اصل  گرچه بنا؟ مجاز نباشد يعمل استرداد و)، در امانت انتیخمثالً ( شده باشد يانگار جرم

شخص صرفاً مکلف است که  یدولت متقاض، ا از نظر گذشتکه سابق صیتخص ایبودن  یاختصاص
 یمخالفت زیعنه ن یکه دولت متقاض( استرداد را تحت همان عنوان ذکر شده در تقاضانامه يتقاضا وعموض

مدنظر اصل تقابل آنچه  اما، گریو اتهامات د نیتحت محاکمه و مجازات قرار دهد و نه عناو)، نکرده باشد
دو کشور  ردر ه، استرداد ياست که عمل شخص موضوع تقاضا نیافاً صراعمال مجرمانه است 

 در. تسین يبر سر راه استرداد و یمانع، منطبق بر آن عملیی جزا نیشده باشد و تفاوت عناو انگاري جرم
 شیسو گرا نیبه ا نیمرتبط با حوزه استرداد مجرم يها ونیتالش غالب معاهدات و کنوانس ریاخهاي  دهه

کند  نییمسئله تب نیدر برابر ا یکسانی ینظام حقوق کی، کشورهایی جزا نیقوانکردن  هماهنگدارد که با 
  .دابی شیگردد و افزا لیهتس قیطر نیاز ا، نیاسترداد مجرم نهیها در زم دولت يو همکار ییو همگرا
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  یاسیس نیاصل عدم استرداد مجرم - 3
 دیهم در منظر قانون و هم در د یوضع متفاوت، یشناس و جامعه یشناس جرم یبنا بر مبان یاسیس نیمجرم

ها و جامعه  بر انسان یبه اهداف متعال لین یشرافتمندانه در پ زهیکه با انگ یاشخاص. عرف جامعه دارند
مجرمان  گریبا د دینبا، دارند یاسیکه عنوان جرم س گردند یم یمرتکب اعمال ریمس نیو در ا اند شیخو
 التیو تسه ها تیمصون، ازاتیکشورها امت يفریک نیدر عموم قوان .رندیقرار گ فیرد سنگ و هم هم
ها داشتند و با  در زندان یغالباً وضع متفاوت شانیا. است قرار داده شده یاسیس نیمجرم يبرا ياریبس

 يشده برا مجازات در نظر گرفته. ندینما یم تتحمل مجازا يتر بهتر و مطلوب يها در مکان شتریامکانات ب
 نیله استرداد چنئدر مس بیترت نیبه هم. است میجرا گریاز مجازات دتر  غالباً سبک زین یصاشخا نیچن

 یاسیجرم س کیکه مرتکب  یاصل عدم امکان استرداد اشخاص. است يجار یقاعده خاص زین یاشخاص
ه در استرداد کشورها و معاهدات منعقد یداخل نیعموم قوان تأکیدشمول و مورد القاعده عام  کی، اند شده

داد که کدام جرم  صیتشخ توان یو چگونه م؟ ستیچ یاسیجرم س میبدان دیابتدا با. حوزه است نیا
  ؟غیرسیاسی یک کداماست و  یاسیس

  مفهوم - 3- 1
. است خصوص مطرح شده نیدر ا یالملل نیها و مجامع ب کنفرانس، اندان حقوق هیاز ناح ياریبس فیتعار

 یاسیجرم س، خود واقع در دانمارك در جلسه 1934جزا در سال  وحدت حقوق يبرا یالملل نیکنفرانس ب
در  ایو  یدولت يها ارگان ایدولت  فیو وظا التیاست که در مخالفت با تشک نموده فیتعراي  را بزه

، 1376، افراسیابی( دانجام شو، اند به دست آورده فیوظا نیکه اشخاص در انجام ا یحقوق هیاعتراض و عل
در روند تعلق  یاست که اگر شخص داشته انیب نیچن زین »يدونالد ویموس«به نام  يرانسوف دان حقوق). 342

ملک ( تاس یاسیجرم او س، گردداي  مرتکب بزه، یمملکت لیو وسا یاسیبه امور س لیخاطر و تما
  ).271، 1355، اسماعیلی
 میبه دو گونه تقس را یاسیجرم س، مینوع از جرا نیا لیو تفص حیان در تشردان حقوقاز  گرید یبرخ
و  یحقوق دهیدو گونه و فا نیا نیب صیاگرچه ضابطه تشخ. ینسب یاسیتام و جرم س یاسیجرم س: اند کرده
منظور از جرم  میکه بدان ستیاز لطف ن یاما خال؛ است بوده دیآن همواره در معرض سؤال و ترد یمنطق
 ییوصف جزابودن  بر دارا بنا دیگر ازسويو شود  می یتلق یاسیجرم سسو  یک ازاست که  نیا ینسب یاسیس
 یوجه یجرم نیگفت که چن توان یم؛ یعنی دارد زین يگریعنوان مجرمانه د، يفریک نیخاطر نقض قوان به
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، تام یاسیس ای یاسیف جرم صرف سیدر تعر، اما یاست و جرم عموم یاسیدوگانه دارد و هم جرم س
. به آن هستند ربط يذ يارگان و نهادها ویژه بهو  تیحاکم در تضاد با یجرم نیان معتقدند که چندان حقوق

 یتیو اقتدارات حاکم تیحاکم هیعلصرفاً و  ستندین یجرم عموم ییحائز وصف مجرمانه جزا یاعمال نیچن
  ).Stein, 1985, 226( دهستن یجرم عموم کی عنوان به یتلق يو فاقد عناصر الزم برااند  شده انجام

دولت بوده و مرتکب فاقد  کی تیضربه زدن به اصل حاکمصرفاً ، یمیاجر نیاز ارتکاب چن هدف
 يدارا ماًینوع جرم مستق نیا. است شانیاموال ا ایالزم جهت اضرار به افراد جامعه و  یعنصر رکن روان

 يها ارزش ریسامذهب و ، نژاد، يدئولوژیا، يمکتب فکر يو خطر برا دیآثار نامطلوب و موجد تهد
، تام یاسیس ای یاسیصرف س میجرا ها هینظر نیا بر بنا). Bassiouni, 1965, 380( تاس تیحاکم بانیپشت

  .دستنیاسترداد نقابل  ،نشوند رهیو غ يسوز آتش، قتل لیاز قب یعموم میبه تحقق جرا یمنته که درصورتی
 یبرخ درصرفاً . وجود ندارد یاسیاز جرم س الملل نیجامع و مانع در حقوق ب فیتعر کی یکل صورت به

 نام یاسیس میاز جرا یقیمصاد، ها دولت یداخل نیدر قوان ندرت به ایها  دولت نیماب یاز معاهدات منعقده ف
 کیگرفته از  نشأت یملان معتقدند اگر عدان حقوقاز  یبرخ. باشند یمتفاوت م گریکدیشده که با  برده

، شهرت ایقدرت ، کسب پول تیقصد و ن شرافتمندانه و بدون زهیو با انگ یاسیس يدئولوژیارزش و ا، آرمان
  .را مسترد نمود یعمل نیشخص مرتکب چن توان یبوده و نم یاسیعمل مزبور جرم س؛ انجام گردد

ابهام و  يو غالباً دارا دهد یرا به دست نم یانعضابطه جامع و م ها فیتعر نیکدام از ا چیه حال نیباا
 نیاسترداد چن يبرا طیشرا ریکه سا یدر فرض، ها نیبا همه ااند.  هر دولت یمنعطف بر طبق نظر شخص

نامحدود  طور به تواند ینم یاسیاصل عدم امکان استرداد شخص متهم به جرم س، فراهم باشد یشخص
که به شرط  ءاستثنا نیا. کرده است دایپ یامروزه شهرت فراوان صلا نیوارده به ا ءاستثنا کیباشد و  يجار

؛ شده است فیکشور تعر نیدر قانون استرداد ا، معروف است شرط سوءقصد ای کیقرارداد بلژ
 چیدر ه، خانواده او ياعضا ای یدولت خارج رییسقتل نسبت به شخص  ایترور ، سوءقصد ترتیب بدین
قابل  ،و فقدان موانع طیشرا ریسابودن  شرط فراهم و مرتکب آن به هنشد یتلق یاسیجرم س کی یطیشرا

 تأکیدرا مورد  يامر نیخود چن 4در ماده  زین 1951د فرانسه و آلمان مصوب استردا معاهده. استرداد است
  ).14، 1369، لواسور( تاس قرار داده
و  فیشد که تعر بیتصو یحال در 1395در  یاسیقانون جرم س، ها تالش از سال پس زین رانیا در
 نیمرتکب ازاتیو امت التیهو انواع آن را برشمرد و تس قیمصادصرفاً نداد و  یاسیاز عنوان جرم س یشرح
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مجرمان بودن  استرداد رقابلیبه غ 6ماده  4»ت«در بند  زیقانون ن نیدر هم. نمود حیرا تشر یجرایم نیچن
  .تاس شده تأکید، قانون نیموضوع ا

 انواع يبند و طبقه صیضابطه تشخ - 3- 2

 نیبه ا يا هم اشارهاگر . است نشده فیکشورها تعر یداخل نیدر قالب قوان یاسیجرم س قیدق فیتعر
 یتلق یاسیجرم س توانند یم یطیکه در شرا ییجزا نیناظر بر نام بردن عناو شتریب، موضوع شده باشد

را  یشخص اداسترد يتقاضا ياست که اگر کشور نیا شود یمطرح ماینجا  که یسوال. است بوده، گردند
دهد  صیتشخ دیعنه چگونه با یت متقاضدول، مطرح نمود یمل تیامن هیمثال اقدام عل يبرا یبه اتهام جرم

  ؟تقاضا امتناع ورزد رشیاز پذ، باشد یاسیتا اگر س؟ ریخ ایاست  یاسیجرم س نیا ایکه آ
 يمنطبق بر رکن ماد، یدولت متقاض يمورد ادعا یعمل ارتکاباینکه  نییو تع صیگفت که تشخ دیبا

ادله و  تواند یمصرفاً ، یلت متقاضعنه است و دو یبا دولت متقاض ریخ ایهست  یاسیجرم س روانیو 
دو نوع . را ارائه دهد ستین یاسیبزه س کیبر  مبتنیکه ثابت کند عمل شخص موضوع تقاضا  یمستندات

به دولت ، جرم کینبودن  ایبودن  یاسیوجود داشته باشد که در احراز س تواند یامر م نیو ضابطه در ا اریمع
  :یدعنه کمک نما یمتقاض

است که شخص موضوع  یتوجه و تمرکز بر عمل فعل اریمع نیدر ا: جرم يکن مادتوجه به ر - الف
به  یمنتهصرفاً  تینها شده در عمل انجام ایآ میکن یم یبررساینجا  .است استرداد مرتکب آن شده يتقاضا

صرفاً  وهبالق طور اینکه به ای؟ ریخ ایاست  شده تیحاکم التیو تشک اتیاضرار و ضربه زدن به ح
، است یاسیجرم س کیعمل مزبور ، اگر پاسخ مثبت باشد؟ ریخ اینائل گردد  یهدف نیبه چن نستتوا یم

ضربه نزده و  تیبه حاکمصرفاً که اقدامات موصوف  میشده متوجه شو عمل انجام ياگر در رکن ماداما 
ل عم نیا، است شدهمال توسط مرتکب  لیتحص ایو  شانیاموال ا، ریبر اشخاص غ تیبلکه موجب جنا

  .تاسترداد اسقابل  و مرتکب آن ستین یاسیجرم س کی
 تیقصد و ن دینما یم یعنه بررس یدولت متقاض، ارینوع مع نیدر ا: جرم روانیتوجه به رکن  - ب

 نیدر ا یذهن اریمع گرید عبارت به؟ ریخ ایبوده  تیاضرار به حاکمصرفاً ، یاعمال نیمرتکب از انجام چن
که  یجرایم سترهگ، ارینوع مع نیدر ا. است یبزه ارتکابنبودن  ایودن ب یاسیبخش ابزار دست احراز س

                                                      
  سیاسی.  مجرمانبودن  استرداد غیرقابل شود: ت ـ : موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می6ماده  - 4
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امر اثبات گردد که رکن  نیعنه ا یدولت متقاض ياگر برا، اما ابدی یم شیشوند افزا یتلق یاسیس توانند یم
هاي  زهیدولت نبوده و بلکه انگ یتیجز ضربه زدن و مخالفت با اقتدارات حاکمصرفاً ، فاعل جرم روانی
 گرید هیعل انهیجو یو تالف فرورزانهیک قداماتا اینامشروع  قیطر مال از لیمانند تحص زین يگرید یشخص

  .تاسترداد اسقابل  نشده و مرتکب آن یتلق یاسیبزه موصوف س، اشخاص باشد
 ای یداخل نیجرم در قوان کیبودن  یاسیس صیتشخ يرا برا ارهایمع نیاز ا یکیها  از دولت کیهر

، میینما يبند را طبقه یاسیس میجرا فیاز ط یانواع میاگر بخواه، اما ندینما یخاب و لحاظ مخود انت هیرو
جرم )، مختلط( روانیتعدد  يجرم دارا: درا در سه قسم برشمر مینوع جرا نیا توان یگفت که م دیبا

  .یو جرم اجتماع) مرتبط( یاسیس زهیانگ با یعموم
 يلحاظ رکن ماد هستند که گرچه به یاعمال، جرایمنوع  نیا ):مختلط( روانی تعدد داراي جرم - الف

 يگریشخص عنوان مجرمانه د یاما عمل ارتکاب، گردد یتلق یاسیجرم س کی تواند یفاعل آن م روانیو 
تحت ؛ داشته باشد ییدو عنوان جزا، عمل کیکه  ها دولت يفریک نیدر قوان یموضوع نیچن. دارد زین

کرده و  بیرا تخر یفرض شخص مال کیمثال در  يبرا. اند شناخته شده روانیتعدد  يدارا میاعنوان جر
در فرض . متفاوت دارد ییاما دو عنوان جزا، اگرچه عمل متهم واحد استاینجا  .برد یسپس به سرقت م

 کی، روانیلحاظ توجه به رکن  و هم به يتوجه به رکن ماد اریلحاظ مع شخص هم به زین یاسیجرم س
 نیکه در ا یمثال. شود یمحسوب م زین یجرم عموم کیعمل  نیا، اما دهد یم مرا انجا یاسیجرم س

شرافتمندانه و با هدف ضربه زدن به  زهیبا انگ یاست که اگر شخص نیکرد ا انیب توان یخصوص م
 کیهم  يعمل واینجا  ،آن دولت را به قتل برساند رییس، دولت کی یتیو اقتدارات حاکم التیتشک

 يمختلط دارد و دارا ییکه عنوان جزا یجرم نیچن؛ یعنی )قتل( یجرم عموم کیهم است و  یاسیجرم س
 تاس انسان ضربه وارد کرده کی یو هم به حقوق شخص یاسیس ستمیهم به س زمان هم، است روانیتعدد 

  ).599، 1931، الجندي(
است و  یاسیسکه هم  روانیتعدد  يجرم دارا نیاست که فاعل چن نیا شود یمطرح ماینجا  که یسوال
در هر  يفریک یداخل نیبا توجه به قوان توان یسوال را م نیپاسخ ا؟ ریخ ایاسترداد است قابل  ،یهم عموم
به مجازات جرم  روانیتعدد  يک جرم دارایفاعل ، يفریدر عموم قواعد و مقررات ک. افتی يکشور
غالباً مجازات جرم سرقت  که ییجا آن از یمثال در فرض قبل يبرا. شود یمحکوم م) تر نیسنگ( تر مهم

در . کند یم لیتحم يرا سرقت دانستند و مجازات سرقت را بر و يعمل و، است بیاز جرم تخر شتریب
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از لحاظ ، یو جرم عموم یاسیکه عمل مرتکب جرم س ییجا آن ازشود  می پاسخ روشن زیفرض استرداد ن
تحت  يو تیعدالت به سمت محکوم يترازو وزنه، است تر مهمو  تر نیسنگ اریبس) قتل( اش یجنبه عموم

قابل  نبوده و لذا یاسیمجرم س کی هیلذا مشارال. شده و مرجح است لیما شتریب) قتل( یعنوان جرم عموم
 تیجنا ای تیمسموم، خانواده او ایدولت  کی رییسبه جان  ءقصدکه سو موضوع نیا. استرداد است

 نیمحسوب نشده و مرتکب ا یاسیجرم س فیدر ط، رهیغو  یجعل اسکناس و اسناد بانک، به افراد یجسم
 يبرا، هستند یاسترداد به کشور متقاضقابل  ،و فقدان موانع طیشرا ریسابودن  در صورت فراهم مینوع جرا

و فرانسه  کیبلژ 1857در معاهده سال ، یاسیس نیبر اصل عدم امکان استرداد مجرم ییاستثنا نیچن بار نیاول
و معاهدات منعقده در حوزه استرداد در  یداخل نیبعدها به قوان ).42، 1315، امیرعالیی( بود شده ینیب شیپ
  .تافی يکشورها تسر گرید

محسوب شده و  یجرم عموم کیدر زمره  مینوع جرا نیا ):مرتبط( یاسیس زهیانگ با یجرم عموم - ب
، دارند یاسیس میبا جرا یعموم مینوع جرا نیکه ا یتنها ارتباط. متفاوت هستند روانیتعدد  يبا جرم دارا

شخص موصوف  المث يبرا. دهد یانجام م یاسیس زهیمزبور را با انگ یاست که مرتکب آن جرم عموم نیا
 تیدولت فعال تیمخالفت و ضربه زدن به حاکم يگروه خود که در راستا یمنابع مال تأمیندر جهت 

استرداد  يتقاضا یاست که اگر دولت نیا سوال حال شود. می نه از بانک یمرتکب سرقت مل، ندینما یم
استرداد است قابل  و فقدان موانع طیشرا ریسابودن  نامبرده در فرض فراهم ایآ، را ارائه دهد یشخص نیچن
ان دان حقوق ياز سو یمختلفي نظرها اختالف، روانیتعدد  يدارا میبه عکس جرا مورد نیدر ا؟ ریخ ای

فاصله  روانیتعدد  يدارا میدر قسمت جرا شده انیاز استثناء ب یموضوع نظرات کم نیدر ا. وجود دارد
بر جان و مال  میآثار مستق يرا دارا یشخص نیاعمال چن که ییجا آن و در فرض سؤال مذکور از گرفته

 توان یم. شتر استیب میجرا نیاشدن  یتلق یاسیبه سمت س ها شیگرا، داند یو مردم نم ياشخاص عاد
کشورها و معاهدات منعقده  یداخل نیاز قوانهریک  متفاوتهاي  رها و نگرشنظ رغم اختالف گفت به

که  لیدل نیهستند به ا یاشخاص نیغالباً قائل به عدم امکان استرداد چن، در حوزه استرداد شانیا نیماب یف
  .دنینما یم یتلق یاسیجرم س کیرا  شانیا يشده از سو عمل انجام

کسب  ياشخاص و نه برا روانی ای يمادمنافع احراز  يفاعل نه برا، مینوع جرا نیدر ا: یجرم اجتماع - ج
را در  یاعمال، منافع جامعه ایافراد  یدفاع از حقوق اجتماع زهیبلکه به انگ، شود یمرتکب جرم نم یمنفعت شخص

از  یدر برخ. دهد یانجام م تیآن حاکم یاسیدر اقتدارات س نفوذ يذ يها و ارگان تیجهت مخالفت با حاکم
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 یقانون داخل کیکه در  آید می برامر  نیا درهرحالو  دانند یم یاسیرا مترادف جرم س یکشورها جرم اجتماع
واضح و ، جرایمنوع  نیدر خصوص ا ؛ بنابراینرا بتوان مسترد نمود یاجتماع نیمجرم، معاهدات استرداد ای
  .تسیاسترداد نابل ق ،است یاسیجرم س کی يکه عمل و آن لیبه دلها  آن است که فاعل یهیبد

  ینظام نیاصل عدم استرداد مجرم - 4
در اصل بهره برده و  نیاز ا زین ینظام نیهمواره مجرم، یاسیس نیکنار اصل عدم امکان استرداد مجرم در

 یاسیس نیبه مجرم نسبت ینظام نیجداگانه مجرم یعلت بررس، اما شوند یقلمداد م یاسیس نیکنار مجرم
 گاهیو اعتبار و جا بودهالسابق ن یکما ف ینظام نیکه اصل عدم امکان استرداد مجرماست  نینوشتار ا نیدر ا

استرداد و  یداخل نیهمچنان در عموم قوان حال بااین. است از دست داده یخود را کم دیترد رقابلیغ
استرداد قابل  یجرم نظام کیانجام  لیاسترداد به دل ياشخاص موضوع تقاضا، نهیزم نیمعاهدات در ا

  ؟و انواع آن کدام است؟ ستیچ یجرم نظام، اما ستندین

  مفهوم - 4- 1
غالبا  فیتعار نیا. است شده انیدر هر کشور ب یحوزه نظام یداخل نینوع جرم در قوان نیاز ا منظور

 میجرا، یاشخاص نظام زین 1382مصوب مسلح  نیروهاي جرایم مجازات قانوندر . دارد یکسانیمضمون 
 تأمین، حفظ نظم و انضباط تها در جه مجازات نیا. است شده انیب لیتفص ن بهآ يها و مجازات ینظام
  ).319، 1390، آخوندي( تاس شده نییو کشور تع یاشخاص نظام تیامن

، در هر کشور انیمرتبط با نظام نیاست که در قوان یترك فعل ایفعل ، یجرم نظام کی یکل صورت به
ارتباط ، ترك فعل ایاست و آن فعل  یشخص نظام کی االصول یشده و فاعل آن عل جرم شناخته

، ترك خدمت، فرار از جنگ، از دستور مافوق یچیمثال سرپ يبرا. دارد یخاص نظام فیبا وظا یمیمستق
بر اصل  بنااند.  ینظام جرایم قیاز مصاد ینقض مقررات جنگ ایو  رهیاسلحه و غ لیاز قب یاتالف اموال نظام

است و عنوان  مرتکب شده يوآنچه  لیرا به دل یشخص، استرداد یدولت متقاض که درصورتی، یکل
عنه  یدولت متقاض، عنه بخواهد یقاضاز دولت مت، باشد یجرم نظام کیمنطبق بر ، يعمل و ییجزا
 کیاسترداد  يتقاضا امریکامثال اگر دولت  يبرا. ردیرا بپذ يدرخواست استرداد نیچن دینبا االصول یعل

ادله و مدارك ، یبخواهد و در تقاضانامه ارسال ایرا از دولت استرال) رهیچه غ امریکاچه تبعه ( یشخص
و  امریکا يفریک نیبنا بر قوان، یجرم نظام کیامر باشد که شخص موصوف مرتکب  نیا يحاو ياستناد
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در  عنه یمتقاض يها البته دولت. مخالفت ورزدیی تقاضا نیبا چن تواند یم ایدولت استرال، است شده ایاسترال
قواعد و  تیخود را بر رعا یغالبا منافع مل، یبا دولت متقاض کیصورت وجود روابط حسنه و استراتژ

و ممکن است حسب  دهند یم حیترج، جمله قواعد مرتبط با مسئله استرداد از الملل نیمقررات حقوق ب
  .دنیموافقت نما ایمورد مخالفت 

عنوان  توانند یوجود دارند که حسب مورد م یجرایماست که  نیمتذکر شد ا دیکه با يگرید نکته
 یتلق زین یالملل نیوصف ب ياما دارا؛ داشته باشند یجرم عموم کی ای یمانند جرم نظام، خاص ییجزا

داشته باشد و  زین رهیو غ یعنوان جرم نظام يریتفاس ابتواند ب، یالملل نیجرم ب نیچن کیاگر  یحت. گردند
غالبا  میجرا نیا. داشت دیترد یجرایم نیچنبودن  استردادقابل  بهواقع  در دیبان، با وجود موانع استرداد یحت

 زین يتوسط افراد عاد یطیتحت شرا توانند یاما م؛ گردند یواقع م شانیبه امر ا ای یاشخاص نظام ياز سو
حقوق  بر قواعد و مقررات هستند که بنا ییها فعل كتر ایها  فعل، میجرا نیمنظور از ا. ابندیارتکاب 

 یالملل نیب وانیکه در اساسنامه د یالملل نیب میمانند جرااند.  شده شناخته یالملل نیجرم ب کی، الملل نیب
 تیها و در تضاد با حفظ صلح و امن نقض حقوق انسان نیدتریاز نوع شد، میجرا نیا. اند ذکر شده يفریک
و  یجنگ اتیجنا، تجاوز، تیبشر هیعل تیجنا، ينژاد ضیتبع، یکش اعمال نسل. گردند یم یتلق یالملل نیب

 وانید یلیتکم تیدر صالح توانند یخاص خود م طیبر قواعد و شرا هستند که بنا جرایم لیقب نیاز ا رهیغ
 یفرضدر  یحت، جرایمنوع  نیدر ا. رندیو محاکمه قرار گ یدگیتحت رس یالملل نیب يفریدادگاه ک کی ای

 است یجرم چه مقام و منصب نیفاعل ااینکه  از نظر صرفشود و  یتلق یاسیس ای یجرم نظام کیکه عمل 
استرداد فراتر رفته و دولت  تیمواقع از قابل یاسترداد هستند و در برخقابل  )،258، 1383، شیایزري کیتی(

صرف خلط  یامجرم نظ کیرا با  مینوع جرا نیا دینبا ؛ بنابراینمحل اقامت مجرم مکلف به استرداد است
خاص  یموصوف نظام حقوق جرایمچراکه ؛ اشتباه گرفت نیسئله اصل عدم امکان استرداد مجرمکرد و با م

 یالملل نیب وانید ياز سو تیآن در صورت اعمال صالح نیمجرم لیاسترداد و تحو یرا دارند و حتد خو
  ).37، 1384، شبث( تاس اشاره شده وانیدر اساسنامه د، يفریک

  انواع - 4- 2
است که  یبدان معن نیا. است افتهیارتکاب  یشخص نظام کی ياز سو صولاال یعل یجرم نظام کی
 یان جرم نظامدان حقوقراستا  نیدر هم. محقق گردد زین یرنظامیو غ يشخص عاد کی ياز سو تواند یم

شخص  يکه از سو یجرایم: است از عبارتاند که  قسم منشعب کرده دورا از منظر فاعل و مرتکب آن به 
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که  یجرم نظام. است افتهیتحقق  یرنظامیشخص غ کی يکه از سو یجرایمو  است افتهیارتکاب  ینظام
 رهیفرار از جنگ و غ، تمرد، ترك خدمت تواند یم ردیانجام گ یشخص نظام کیارتکاب آن توسط 

 جرایم نیا. متصور است زین يعاد صاشخا يوجود دارند که ارتکاب آن از سو ینظام جرایم، اما باشد
وارد شده  تیمانند جنا است. جنگ در هنگام مخاصمات مسلحانه نیط به نقض مقررات و قوانغالبا مربو
 هریو غ یجنگ نیمجروح، انیزندان، مربوط به رفتار با اسرا تیجنا، یاشغال نیدر سرزم یرنظامیبه افراد غ

  ).74، 1374، شامبیاتی(
افراد  ياز سو تواند یکه م یجرایمکه  جز آن، مؤثر ندارد یحقوق یعمل دهیفا يبند میتقس نیا

  .هستند يا ژهیداشتند و حائز قواعد و مقررات و یالملل نیغالباً وصف ب، ابندیارتکاب  زین یرنظامیغ

 اصل عدم استرداد تبعه - 5

 تیحما، یاسیو مقررات س نیدر کنار سرزم، یتینظر ماه عنوان دولت از یاز عناصر الزم جهت تلق یکی
ها با  انسان نیا نیماب یبه رابطه ف. و بالعکس داند یها را متعلق به خود م انسان از یگروه یهر دولت. است
که  يو معنو یاسیرابطه س تهرش کیعبارت است از ، تیتابع گرید عبارت به. شود یگفته م تیتابع، دولت

مال اع براساسرابطه  نیاازآنجاکه ). 26، 1395، نصیري( یدنما یمرتبط م ینیشخص را به دولت مع کی
منحصر  که ییجا آن دارد و از یاسیه سهوج، است شده فیدولت بر شخص مزبور تعر یتیاقتدارات حاکم

  .دارد يجنبه معنو، کند ینم رییتغ، مکان یو ط) اصوالً( و در طول زمان ستیزمان ن ایبه مکان 
دارد و  يا نهیریسابقه د، استرداد یعنه به دولت متقاض یقاعده عدم امکان استرداد تبعه دولت متقاض

هر کشور در حوزه استرداد و معاهدات منعقده در  یداخل نیعموم قوان ینیب شیو پ تأکیدمورد  زیاکنون ن هم
است که دولت  یمعن نیاصل بد نیا. عصر از دست نداده است نیمحکم خود را تا ا گاهیاست و جا نهیزم نیا

فلسفه و . دهد یقرار نم رشیمورد پذ، گانهیلت برا که تبعه خودش است به دو یشخص داستردا، عنه یمتقاض
  .تها دانس دولت تیحاکم يو تساو تیها و احترام به حاکم دولت تیدر اصل حاکم توان یامر را م نیعلت ا
 یشخص تبعه دولت متقاض کیبر  یدولت متقاض ياز سو ییو قضا یاسیاعمال اقتدارات س یطرف از
ها و در  دولت نیموجود ب ياعتماد یب. ور بوده و ممنوع استآن کش یدخالت در امور داخل ینوع، عنه

 زیما ن کشور در. بر علت است دیمز زیهر کشور ن یو اجتماع یبا منافع مل ياسترداد نیچنبودن  تعارض
دول را مجاز و  گریبه د یرانیاسترداد اتباع ا، خود 6»8«و  5»3« در مواد 1339مصوب  نیقانون استرداد مجرم

                                                      
تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیرایرانی را که در قلمـرو دولـت ایـران اقامـت دارنـد در       : دولت ایران می3ماده  - 5   
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هم هستند که  ییها دولت ندرت بهالبته . است يکشورها جار نیدر غالب قوانامر  نیا. اندد ینم حیصح
بر شرط معامله متقابل  عمل بنا در، اما ندارند یبا استرداد تبعه خود به دولت متقاض یمخالفت االصول یعل

کشورها مخالفت  نیبا استرداد اتباع خود به ا نیریسااینکه  لیدله ب، کشورها نیا يشده از سو مطرح
  .تسین زین ییکشورها نیامکان استرداد از چن زیمعامله متقابل محقق نشده و لذا در عمل ن، کنند می

 در. است تیتابع یب ایمضاعف  تیتابع ياشخاص دارا در رابطه با شود یمطرح ماینجا  کهاي  نکته
از ها  دولت کیپلماتید تیبا اخذ وحدت مالك از مسئله حما توان یم تیخصوص اشخاص بدون تابع

تبعه دولت  فیرد فرضا هم، تیتابع بی که اشخاص یمعن نیبد. کرد افتیپاسخ مسئله را در، اتباع خود
 يشخص موضوع تقاضا که درصورتی، عنه یاقامت خود قرار خواهند گرفت و دولت متقاض حلم

صل شخص موصوف را به دولت ا نیبه استناد ا تواند یم، کشور اقامت داشته باشد نیاسترداد در قلمرو ا
 توان یگفت گرچه م دیمضاعف با تیتابع يخصوص اشخاص دارا در، اما مسترد نکند، استرداد یمتقاض

 یو اجتماع یاسیس تیمرکز فعال نیتر مهمو  نیشتریرا که شخص مزبور ب یمحل، قیو تحق یبررس اب
در آنچه ، اما به حساب آورد يو دولت متبوع عنوان به، کند یاعمال م، را در قلمرو آن دولت شیخو
 رینظر و تفس، است کننده نییو تع زند یشخص موضوع تقاضا حرف آخر را م تیاحراز تابع يبرا تینها

  است. استرداد يشخص موضوع تقاضا یواقع تیعنه از تابع یدولت متقاض

                                                                                                                                   
له اتبـاع آن  جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسـی  -1صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید. 

جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتبـاع آن دولـت    -2دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد. 
جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصـی غیـر از اتبـاع آن دولـت واقـع شـده        -3واقع شده باشد. 

  ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.   باشد. مشروط بر این که جرم
هـر گـاه جـرم     -2هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانـی باشـد.    -1: در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 8ماده  - 6

مل آمـده باشـد. در   ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهاي سیاسی به ع
هاي داخلی استرداد مورد قبـول نخواهـد شـد مگـر آن کـه در ایـن صـورت اسـترداد پـس از خاتمـه            مورد اختالفات و جنگ

هر گـاه   -3هاي داخلی قابل قبول خواهد بود. سوءقصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود.  جنگ
ران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقـع شـده مرتکـب در ایـران مـورد تعقیـب       جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ای

هر گاه طبـق قـانون دولـت ایـران یـا قـانون        -5هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.  -4گردیده باشد.  واقع و یا محکوم
هات قانونی شخص مـورد تقاضـا طبـق قـانون     دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از ج

  دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.  
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  بودن ياصل انحصار - 6
 که یسوال. ییو قضا یاز منظر حقوق يگریدو  یاسیاز منظر س یکی. دو وجه و جنبه دارد نیاسترداد مجرم

 صیآن و تشخ یتطابق استرداد با اصول و مبان نییتع، طیاحراز شرا ایاست که آ نیا شود یمطرح ماینجا 
 دولت به ياز سو یعنی، یاسیاز منظر سصرفاً  تواند یم، همسئل نیا يها تیموارد ممنوع يگذارتأثیرعدم 
صورت  نیا ریدر غ؟ ریخ ایو اعالم نظر شود  یت امور خارجه بررسو وزار) هیقوه مجر( خاص آن يمعنا

اما نقش و ؛ ستندیو وزارت امور خارجه در هر کشور را منکر ن هیدخالت قوه مجر تأثیران دان حقوقگرچه 
 کی که یهنگام ؛ بنابرایندانند یم ییاوامر قضا يو همانند ضابط و مجر هیها را شب ارگان نیسمت ا

و کانال قوه  يمجار قیاز طر، ارسال و ارتباط نیا، شود یم میعنه تسل یرداد به دولت متقاضتقاضانامه است
، داداستربودن  يبر اصل انحصار بنا، اما شود می وزارت امور خارجه حاصل کیپلماتیو روابط د هیمجر

و در انتها در  ندینما یبررس یکه مفاد تقاضانامه را از منظر حقوق ستندیمذکور مجاز و مختار ن يها ارگان
  .استرداد دهند يتقاضا رشیعدم پذ ای رشیبه پذ يرأ)، قضاوت گونه( یحکم
و  حیتبادل اطالعات و لوا، و مسائل مربوط به ارسال تقاضانامه یاقدامات شکل هیکل گرید عبارت به

قوه  يواز س، مسترد نمودن شخص موضوع تقاضا تینها انجام مذاکرات و در، ها امیمبادله پ، مستندات
 هیقض یو حقوق ياما مسائل ماهو، ردیگ یعنه صورت م یو وزارت امور خارجه دولت متقاض هیمجر

 نیدر ا یموانع حقوق ایآ؟ است شده تیاسترداد در تقاضانامه رعا یاصول و مبان ایآاینکه  لیاسترداد از قب
موضوع اینکه  ؟خیر ایت اس ینظام ای یاسیس یدولت متقاض يجرم مورد ادعااینکه  ؟مسئله وجود دارد
معاهده  ای یاز نظر مفاد قانون داخل یشخص نیاسترداد چناینکه  ؟خیر ایاست  کرده دایاعتبار امر مختومه پ

عنه  یدولت متقاض) هییقوه قضا( يمحاکم دادگستر دهعه تماماً بر؟ ریخ ایمجاز است  نیماب یاسترداد ف
  .دارامور را ند نیحق دخالت در ا هیبوده و قوه مجر

  تیاهم کم میاصل عدم استرداد جرا - 7
قابل  ،جرم و شدت مجازات آن تیاهم زانیاز م نظر صرفمجرمان  یتمام ستیبا یم االصول یعل گرچه

 تأمین شتریهرچه بهتر و ب یالملل نیب تیکشورها و نظم و امن یداخل تیامن قیطر نیاسترداد باشند تا از ا
مسئله استرداد  دنیرس ثمربه  يکه برا ییها موضوع و زمان و تالش نیا ییهنگفت اجرا يها نهیاما هز، شود

و  تیاهم کم جرایمکه  یاسترداد اشخاص يو تالش برا يریگیها را از پ دولت، انجام گردد ستیبا یم
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 دولت به کیندارد که  یو عقل يمثال صرفه اقتصاد يبرا. است سرد و منع نموده، اند را انجام داده یسبک
 یاسترداد او را از دولت متقاض يو تقاضا افتدیدر خارج کشور ب میمق یکمه و مجازات شخصدنبال محا
  .دباش یاندک يخسارت ماد ای نیهمچون توه، يا جرم ساده يو یعمل ارتکاب که درحالی، دیعنه بنما
 توجه به مجازات آن، تیاهم جرم مهم و جرم کم نییو تع صیذکر شد که ضابطه تشخ زین نیبر ا سابق
 یهنگفت ينقد مهیجر ایو  مدت یحبس طوالن، اعدام يها که مستوجب مجازات یجرایم عتاًیطب. جرم است

، مسئله استرداد موانعو فقدان  طیشرا ریسابودن  با فراهم تواند یکه م دنگرد یم یمهم تلق جرایمجزء ، باشد
اقدامات  ایروز حبس و  که مجازات آن چند یاست جرم یهیبد، اما شود یاسترداد تلققابل  جرم کی

 یجرم نیمصداق از چن کی. ستیاسترداد نقابل  ،سبک باشد ينقد مهیجر کی تاًینها ایو  یتیو ترب یتأمین
. است 7ششدرجه  يکه مستوجب مجازات نقد باشد دیتهد ای نیبزه توه، رانیا یدر قانون داخل تواند یم
استرداد  نهیهزچراکه ، ردیقرار گ رانیداد دولت ااستر يمورد تقاضا دیجرم نبا نیاست که مرتکب ا یهیبد
 تیاهم کم میاصل عدم امکان استرداد اشخاص مرتکب جرا نیا. مجازات اوست زانیاز م شتریب اریبس يو

 نیماب یدر معاهدات منعقده ف طور همینو  نیدر حوزه استرداد مجرم ها دولت یداخل نیغالبا در عموم قوان
  .تاس فتهقرار گر تأکیدمورد  شانیا

  اصل عدم امکان استرداد مجدد - 8
 ستمینظام و ساینکه  ها با است و عموم دولت داشته يا نهیریکه سابقه د الملل نیحقوق ب یاز اصول کل یکی

 نیاصل بد نیا. اصل اعتبار امر مختومه است، ندینما یو اجرا م اند رفتهیآن را پذ، دارند یمتفاوت یحقوق
ترك فعل  ایناظر بر فعل  اتهام نیاست و ا زده شده يکه به و یبت اتهامبا یاست که اگر شخص یمعن
برائت اینکه  از نظر صرف، اعالم شود یو ختم دادرس ردیمورد محاکمه قرار گ، منتسب به اوست ینیمع

و  بیمورد تعق، ترك فعل ایرا بابت همان فعل  هیمشارال توان یمجدداً نم گرید، محکوم شود ایحاصل کند 
 زیمحکوم به ن هیکه گاهاً از آن به نام اصل اعتبار قض صلا نیعنوان ا. قرار داد یدگیحاکمه و رسسپس م

 تواند یدادگاه نم گرید عبارت به. است يجار يفریک يو هم در دعاو یحقوق يهم در دعاو، شود یم ادی
  .دیدو بار محاکمه نما، عمل کیشخص را بابت  کی

 نیموجب ا به. شود یشکل اصل عدم امکان استرداد مجدد وارد م اصل به نیا زیدر مسئله استرداد ن

                                                      
  سال.   دو تا ماه شش از بیش حبس - 7
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 به یحت، دیمطرح نما يمنتسب به و ینیرا بابت عمل مع یاسترداد شخص مجرم يتقاضا یاگر دولت اصل
 نیولو با عناو، عمل نیشخص بابت هم نیاگر ا، و فقدان موانع استرداد طیشرا ریسابودن  فرض فراهم

مسترد شده و محاکمه شده باشد و ، گریدولت ثالث د ای یبه همان دولت متقاضسابقاً ، متفاوت ییجزا
استرداد مجدد موافقت نخواهد  يبا تقاضا، را متحمل شده باشد شیخو تیمحکوم ایبرائت حاصل نموده 

  ).770، 1986، النقیب( است افتهیاعتبار امر مختوم ، يموضوع عمل وچراکه ، شد
اگر . استمتفاوت  گریهر کشور با د یحقوق يها ستمیاست که س نیا شود می مطرحاینجا  که یسوال

مورد محاکمه قرار گرفته باشد و اعتبار امر  شیخو نیها شخص سابقا بابت عمل مع تفاوت نیزعم هم به
شخص موضوع استرداد را  یمحاکمه قبلاینکه  استرداد به استناد یاما دولت متقاض، مختوم حاصل گردد

 تواند یم یدولت متقاض ایآ؟ رچطو، نباشد یدولت متقاض یوفق مقررات قانون یاکمه قبلقبول ندارد و مح
نظر خود مطرح کند و  مورد یدادرس وهیاسترداد شخص موصوف را بابت همان عمل اما به ش يتقاضا

) و فقدان موانع طیشرا ریسابودن  فرض فراهم به( را ياسترداد يتقاضا نیچن دیعنه با یدولت متقاض
  ؟دیتقاضا را رد نما، همچنان به استناد اصل عدم امکان استرداد مجدد ای ردیبپذ

فرض  کیواقعه در عالم خارج رخ داده و  نیا. میزن یم یمثال، مسئله شتریشدن هرچه ب روشن يبرا
و در داخل قلمرو  کنند میکشور را به مقصد ژاپن ترك ، کار يایجو یرانیدو جوان ا يا در پرونده. ستین

 نیدولت ژاپن بنا بر قوان. رساند یبه قتل م عمد به، يا را بابت مسئله يگریها د جوان نیاز ا یکیژاپن  کشور
ژاپن  يها زندان ازقاتل اینکه  از پس. دینما یسال حبس محکوم م بیستخود قاتل را محاکمه و به  يفریک

قصاص  يکرده و تقاضا يعودم مقتول اقامه د يایاول رانیدر ا شود. می است به کشور باز آزاد شده
محاکمه و مجازات قرار مورد  در ژاپن بار کیقاتل رغم اینکه  به، یدگیرس از پس رانیمحاکم ا. ندینما یم

 انیو تبلور ذهن ب یسوال قبلشدن  واقعه جهت روشن نیا. ندینما یرا به قصاص محکوم م يو، است گرفته
که شخص بابت عملش  يموارد نیکه در چن ستیلطف ن از یاما خال، ستیشد و مرتبط با مسئله استرداد ن

، رانیمورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد و سپس دولت ا گریدولت د ایعنه  یدر کشور متقاض قاساب
 اصل عدم امکان استرداد مجدد به، قصاص بداند ای اتید، حدود جرایماز  یکیرا منطبق بر  يعمل و

است که  قانونیو  حیصحکامالً  يا مسئله نیچن؟ ریخ ایشود  می ستردادمانع ا، لحاظ اعتبار امر مختومه
دارد و  رانیدر قانون ا يا ژهیو طیشرا، قصاص ایمستوجب حد  میمانند جرا، یشرع میبه جرا یدگیرس

از آنچه باشد  ریمجازات غ نیاگر صدها بار بابت آن عمل محاکمه و مجازات شود و ا یمرتکب آن حت
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قابل  جهت نیا و از افتهین ختوماعتبار م، امر رانیاز منظر قانون و دولت ا، است هکه شرع حکم نمود
دولت  دیدر کامالً مسئله استرداد  رشیپذ، میمتذکر شد زیسابقا ن که ییجا آن از، اما است یدگیرس

ر به پس اگ. ریخ ایکرده  دایامر اعتبار مختومه پ دینما یم یدولت است که بررس نیعنه است و ا یمتقاض
 دایاعتبار امر مختومه پ، سابق بر اتهامات شخص موضوع تقاضا یدگیرس، عنه یدولت متقاض صیتشخ

  .تسیامکان استرداد مجدد او ن، کرده باشد

  نتیجه
و انتقادها ها  برایند حمایت. ی کشورها داردالملل بیندیرینه در نظام حقوقی داخلی و اي  استرداد مجرمین سابقه

ی الملل بینتوسل به این پدیده در اعمال و اقدامات بودن  توجهی به سمت مطلوبقابل  طور بهاز این پدیده 
نگاهی به اعمال . نماید می سنگینی اما به شرط رعایت اصول و هنجارهاي آن و رفع موانع آنها  دولت

، عدالت و خالف انصاف وآمیز  تبعیض، رویه بی به صورتها  موضوع مسئله استرداد مجرمین از سوي دولت
را در ها  ضابطه و فاقد چهارچوب باشد و نباید دست دولت بی تواند نمی مبین این است که اقدام در این راستا

اصول و قواعدي تبیین شده است که نه  الملل بینبه همین منظور در حقوق . این خصوص باز گذاشت
  .از این مجرا سوءاستفاده کنندها  و نه دولتی رهایی یابند الملل بینمجرمین متواري بتوانند از زیر تیغ عدالت 

موضوع اساسی و بنیادین شخص مورد تقاضاي استرداد متضمن این بوده که  براین عالوه
ی هرگز موضوع تقاضاي استرداد خصوص بهدر قضیه استرداد مجرمین ایجاد شود که افراد هایی  ممنوعیت

 داداستر یاست که دولت متقاض یاصل بدان معن نیا. اصل تخصیص است، یکی از این اصول. قرار نگیرند
نسبت به  تواند یمصرفاً ، دولت نیشخص موضوع تقاضا به ا میو تسل يو يدر صورت موافقت با تقاضا

شخص مذکور را مورد ، کرده دیعنه ق یبه دولت متقاض یکه در تقاضانامه ارسال یجرایماتهامات و 
است که  نیگردد ا تیله استرداد رعائدر مس دیکه با یصولاز ا گرید یکی. محاکمه و مجازات قرار دهد

در هر دو  دیبا، است استرداد قرار گرفته يکه شخص موضوع استرداد بنا بر آن مورد تقاضا یعمل ارتکاب
این اصل تقابل اعمال مجرمانه ؛ داشته باشدیی شده و عنوان جزا فیعنه جرم تعر یو متقاض یکشور متقاض

مجاز و مختار ، اجرایی و سیاسی کشورها- دولتیهاي  نارگا، داداستربودن  يصل انحصاربر ا بنا. نام دارد
)، قضاوت گونه( یو در انتها در حکم ندینما یبررس یرا از منظر حقوق استرداد که مفاد تقاضانامه ستندین

ی کشور در صالحیت محاکم قضایصرفاً و این امور  استرداد دهند يتقاضا رشیعدم پذ ای رشیبه پذ يرأ
  .متقاضی عنه استرداد است
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که  یاصل عدم امکان استرداد اشخاص. نیز داردهایی  و محدودیتها  استرداد مجرمین ممنوعیت مسئله
 یداخل نیعموم قوان تأکیدشمول و مورد القاعده عام  کی، اند شده ی یا نظامیاسیجرم س کیمرتکب 

کما  ینظام نیاصل عدم امکان استرداد مجرمفقط  .حوزه است نیاسترداد کشورها و معاهدات منعقده در ا
قاعده عدم امکان . است از دست داده یخود را کم دیترد رقابلیغ گاهیو اعتبار و جا بودهالسابق ن یف

، گانهیرا که تبعه خودش است به دولت ب یشخص داستردا، عنه یاست که دولت متقاض یمعن نیاسترداد بد
ها و احترام به  دولت تیدر اصل حاکم توان یامر را م نیه و علت افلسف. دهد یقرار نم رشیمورد پذ
  .تها دانس دولت تیحاکم يو تساو تیحاکم
مسئله  دنیرس ثمربه  يکه برا ییها زمان و تالش، استرداد مجرمین یی مسئلههنگفت اجرا يها نهیهز

 تیاهم کم جرایمکه  یاشخاص استرداد يو تالش برا يریگیها را از پ دولت، انجام گردد ستیبا یاسترداد م
تبیین  تیاهم کم میعدم استرداد جرااین مهم در اصل . است سرد و منع نموده، اند را انجام داده یو سبک

 یبابت اتهام یشخص شد این است که اگرگیري  آخرین ممنوعیتی که در این پژوهش نتیجه. شده است
ابتدا مورد تقاضاي ، منتسب به اوست ینیرك فعل معت ایناظر بر فعل  اتهام نیاست و ا زده شده يکه به و

برائت حاصل کند اینکه  از نظر صرف، اعالم شود یو ختم دادرس ردیمورد محاکمه قرار گ استرداد و سپس
قرار  تقاضاي استردادمورد ، ترك فعل ایرا بابت همان فعل  هیمشارال توان یمجدداً نم گرید، محکوم شود ای

  .شود یم ادی به نام اصل عدم امکان استرداد مجدد این ممنوعیتاز . داد
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