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Abstract 
Extradition of criminals literally means the 
extradition or return of an accused or 
delinquent person from the country where 
the crime took place to the requesting 
country. This argument is first mentioned in 
Islam and in the Holy Quran (verse 32 of 
Surah Maedah). From the second half of the 
nineteenth century, the issue of extradition of 
criminals in the form of reciprocal action 
became widespread, and to this day, despite 
this condition of reciprocity, this issue has 
remained common and legal. In the criminal 
law of countries, although there is a 
difference in the condition of being 
competent in some of their spatial 
jurisdictions, in the case of extradition, 
reciprocity of action is a common and 
reasonable condition. Proper handling of the 
extradition issue From the beginning of 
sending the extradition request by the 
requesting government to the end of the case 
and accepting the extradition and returning 
the person subject to extradition has 
conditions and methods that the correct 
action can achieve better and more desirable 
results and results. Some of these conditions 
are related to the nature of the extradition 
issue and some are related to the manner in 
which it is done, which in this study, far from 
being a review, only occasionally mentions 
their challenges. This article or section needs 
sources or references that appear in credible, 
third-party publications. 

Keywords: Extradition of Criminals, Nature, 
Ritual, Possibility of Extradition, Multiplicity 
of Applicant State.  

  چکیده

استرداد مجرمین اصطالحا به معناي تحویل دادن یا 
بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوري که جرم 

این ، نخستین بار. در آن رخ داده به کشور متقاضی است
آیه شریفه سی و ( بحث در دین اسالم و در قرآن کریم

از نیمه دوم . اشاره شده است) دوم سوره مبارکه مائده
 بحث استرداد مجرمین میان کشورها به، قرن نوزدهم

رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود ، شکل عمل متقابل
معمول و قانونی ، همین شرط تقابل است که این مسئله

در قوانین کیفري کشورها هرچند در . باقی مانده است
تفاوت ها،  آن هاي مکانی خصوص برخی از صالحیت

، در مورد استرداد جهت صالح بودن است اما، در شرط
انجام . شرطی معمول و معقول است، متقابل بودن عمل

استرداد  ياسترداد از شروع به ارسال تقاضا مسئله حیصح
استرداد  رشیو پذ هیقض انیتا پا یدولت متقاض ياز سو

و  طیو مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرا
بهتر  تواند یدارد که اقدام درست نسبت به آن م يا وهیش
 نیاز ا یرخب. مطلوب را حاصل کند جیآثار و نتا شتریو ب
 یاسترداد هستند و برخ مسئله تیمربوط به ماه طیشرا

که در  باشند می انجام آن یشکل قیو طر وهیمرتبط با ش
تنها ، به نحو موردي، به دور از نگاه مروري، این پژوهش
روش تحقیق این . اشاره شده استها  آن هاي به چالش
اي بوده و از منابع مرتبط با این  کتابخانه، پژوهش
  .استفاده شده است، موضوع

، آئین، ماهیت، استرداد مجرمین: واژگان کلیدي
  . تعدد دولت متقاضی، امکان استرداد
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  مقدمه

ها بوده  یکی از راهکارهاي معاضدتی و حل مسئله تعارض صالحیت میان دولت، استرداد متهم یا بزهکار

استرداد مجرم یا متهم بدان ). 257، 1398، صادقی و همکاران( شود میها محقق  که با رضایت همان دولت

ی شده است که وفق یکی مرتکب جرم یا جرایم، معنا است که یکی از اتباع کشوري داخل کشور دیگر

صالحیت سرزمینی نوعی و ، شخصی منفعل و در برخی از موارد، شخصی فعال، هاي واقعی از صالحیت

شرط مجرمیت متقابل یا قاعده احتساب در آن شرط لزوماً صالح به رسیدگی است که ، یا شناور و جهانی

قانون مجازات اسالمی مصوب  1»5«ماده . مثالً معمول است، نیست اما متقابل بودن این عمل میان کشورها

                                                      
یکی از جـرائم زیـر یـا جـرائم     : هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب 5ماده  -1

شود و هرگاه رسیدگی بـه ایـن    مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اس�می ایران محاکمه و مجازات می
هـاي   جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجـراي آن منتهـی شـود، دادگـاه ایـران در تعیـین مجـازات       

اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضـی   -کند: الف را محاسبه می تعزیري، میزان محکومیت اجراء شده
 -جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا اسـتفاده از آن. پ  -یا استق�ل جمهوري اس�می ایران. ب

نماینـدگان مجلـس    جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهـور، رئـیس قـوه قضـاییه، رئـیس و     
شوراي اس�می، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کـل کشـور، اعضـاي شـوراي نگهبـان، رئـیس       

جعـل آراء مراجـع    -واعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهـور یـا اسـتفاده از آن هـا. ت    
جعـل اسـکناس رایـج یـا      -راجع قانونی و یا استفاده از آن هـا. ث هاي صادره از این مراجع یا سایر م قضایی یا اجراییه

اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولـت یـا   
  تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.  
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به استرداد و قاعده احتساب اشاره کرده اما مواد دیگر به این قاعده اشاره نداشته ) صالحیت واقعی( 1392

 مجازات قانون 2»7«در عمل متقابل بودن استرداد مجرمین شرط است و یا فرضا در ماده ، اما در هر صورت

به قاعده احتساب و مجرمیت متقابل اشاره نشده اما در )، فعالصالحیت شخصی ( 1392 مصوب اسالمی

مجرمیت متقابل شرط است اما در هر )، صالحیت شخصی منفعل( 3»8«به قاعده احتساب و در ماده  5ماده 

کشوري که در آن بزه ، جهت استرداد مجرم، ایران صالح به رسیدگی باشدها  آن اگر وفق هر یک از، حال

  .کند اقدام به استرداد مجرم می، بودن استرداد را بررسی و پس از مثبت بودن آنمتقابل ، رخ داده

، استرداد مجرمین از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي معمول و رواج یافت اما در حقیقت، در ظاهر

4نخستین بار بحث استرداد در اسالم و در آیه شریفه سی و دوم
در این . سوره مبارکه مائده بیان شده است 

آیا چنین بیانی اعالم غیرقابل تفکیک بودن عدالت و لزوم ... «: احمد رشید اشاره کرده است، خصوص

و محدود بودن ها  استوار بر اصل حاکمیت دولتهاي  مجازات مجرمین با وجود مرزهاي سیاسی و نظریه

  ).106، 1353، رشید( »... ؟قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست

 انیتا پا یدولت متقاض ياسترداد از سو يشروع به ارسال تقاضازمان از ، به شکل صحیحاسترداد 

دارد که  يا وهیو ش طیشرا باشد که می استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد رشیو پذ هیقض

                                                      
ک از اتباع ایران در خارج از کشـور مرتکـب جرمـی شـود، در صـورتی کـه در       : ع�وه بر موارد مذکور در مواد فوق هری7ماده  -2

رفتـار   - شود مشروط بر این کـه: الـف   ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اس�می ایران محاکمه و مجازات می
ـتهم      در صورتی که جرم ار - ارتکابی به موجب قانون جمهوري اس�می ایران جرم باشد. ب تکابی از جـرائم موجـب تعزیـر باشـد، م

طبـق   - در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات ک�ً یا بعضـاً دربـاره او اجـراء نشـده باشـد. پ     
  قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.  

یرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکـب جرمـی بـه جـز     : هرگاه شخص غ8ماده  -3
جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوري اس�می ایران بـه  

ر در محل وقوع جرم، محاکمـه و تبرئـه   متهم در جرائم موجب تعزی -شود، مشروط بر این که: الف جرم او رسیدگی می
رفتار ارتکـابی در جـرائم موجـب     -نشده یا در صورت محکومیت، مجازات ک�ً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب

  تعزیر به موجب قانون جمهوري اس�می ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.  

ا   لَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعا ومنْ أَحیأَجلِ ذَلک کَتَبنَا علَی بنی إِسإرَائی -4 ا فَکَأَنَّمـ اهـ
ذَل دعب منْهیرًا مإِنَّ کَث ثُم نَاتیلُنَا بِالْبسر متْهاءج لَقَدا ویعمج ا النَّاسیرِفُونَ. از این روي بـر فرزنـدان اسـرائیل    أَحسضِ لَمی الْأَرف ک

مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادي در زمین بکشد چنـان اسـت کـه گـویی همـه مـردم را       
یـامبران مـا د�یـل آشـکار     کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پ

  کنند.   روي می  براي آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیاري از ایشان در زمین زیاده
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 طیشرا نیاز ا یرخب. مطلوب را حاصل کند جیآثار و نتا شتریبهتر و ب تواند یاقدام درست نسبت به آن م

این پژوهش در که  انجام آن یشکل قیو طر وهیمرتبط با ش یله استرداد هستند و برخئمس تیمربوط به ماه

نیازمند یک پژوهش مفصل و ، تحلیل جامع ماهیت و آئین مسئله استرداد مجرمین. اشاره شده استها  آن به

هاي این قضیه از حیث ماهیت  لشتنها چا، در این مقاله، در نتیجه؛ در قالب پژوهشی دیگر نظیر کتاب است

هاي ماهوي و  تنها به چالش، به نحو موردي، در این پژوهش، به عبارت دیگر. واکاوي شده است، و آئین

شکلی این مسئله و به دور از نگاه مروري صرف به آن نظیر روش احصاء یا تصریح قانونی و روش میزان 

، هوي این مسئله و مباحثی مثل تعدد دولت متقاضیاهمیت جرم در امکان استرداد مجرمین ذیل بحث ما

، شیوه نگارش این پژوهش. پرداخته شده است، اعراض از امتیازات در گفتار آئین این قضیه، هزینه

  .استفاده شده است، تحلیلی-اي بوده و از منابع مختلف به صورت توصیفی کتابخانه

  تیماه - 1

، 1389، عمید( شود میشناخته » واپس گرفتن«شتر با معناي معانی مختلفی دارد که بی، در لغت، استرداد

: نامه آمده است در این فرهنگ. استرداد از نگاه حقوقی نیز تعریف شده است، در فرهنگ معین). 112

جا پناهنده شده  درخواست اعاده متهم یا مجرم از کشوري که مجرم یا متهم پس از ارتکاب جرم به آن«

 ها در امور جزایی است ترین روش همکاري میان دولت استرداد که قدیمی. )140، 1386، معین( »است

باز پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوري «: شود در اصطالح این گونه تعریف می)؛ 153، 1395، خالقی(

مسئله استرداد با ، در واقع). 212، 1398، پوربافرانی( »استجا گریخته  است که پس از ارتکاب از آن

هاي الزم  با همکاري، هاي مختلف ها و به دلیل پیشگیري از وقوع بزه مسائل سیاسی دولتعنایت به 

  ).85، 1366، انجام نیک( گیرد میصورت ، قضایی

 نیاما ا، موضوع استرداد شخص است. رندیموضوع استرداد قرار گ تواند یم یدانست که چه جرائم دیبا

 توان یم یله استرداد را تحت هر اتهام و هر جرمئمس نظر شخص مورد ایامر مطلوب است که روشن گردد آ

 کی توان یم ایباشد  يو نیدر خصوص جرائم سنگ دیباصرفاً استرداد شخص  ایآ ر؟یخ ایمسترد نمود 

مسئله  نیبه ا لیذ يهم مسترد کرد؟ در بندها یتخلف انتظام کی ایسبک  يها ارتکاب بزه يشخص را برا

را فراهم  هیو امکان استرداد مشار ال تیقابل تواند یشخص م کی ياز سو یمیکه ارتکاب چه جرا میپرداز یم

الزم به توضیح است که از . دهد ینم هعن یو متقاض یرا به دولت متقاض یامکان نیچن یکند و چه جرائم

 نشودالملل آن است که امکان فرار متهمان یا مجرمان از کیفر قانونی فراهم  هاي اصلی حقوق بین هدف
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  .برخوردار است، الملل اي در حقوق جزاي بین مسئله استرداد از اهمیت ویژه، بنابراین)؛ 3، 1397، برقی حسن(

  که مرتکب آن امکان استرداد دارند یجرائم - 1- 1

او و  ياز سو یبه جرائم ارتکاب یدگیبه محل دادگاه صالح به رس يبازگرداندن مجرم فرار که ییجا آن از

 یاست و مبان نیاقدامات در خصوص استرداد مجرم یو اصول یمنطق جهینت هدف مطلوب و، يمجازات و

 یداخل تیاز امن اقبتبه حفظ و مر یانیامر کمک شا نیو ا کند یم هیو توج تأییدآن را  زین الملل نیحقوق ب

دانست  دیاما با، کارآمد باشد اریبس شانیدر جهت حفظ حقوق اتباع ا تواند یکشورها کرده و م یو خارج

 ستین الملل نیدر حقوق ب يا اصل و قاعده چیهتقریباً دارد و  زین یو محظورات تیمحدود، مسئله نیه اک

امکان استرداد ، از جرائم یبرخ تیبه ماه نسبت وزهامر. نداشته باشد و مطلق و عام اجرا گردد ءکه استثنا

 نیاز ا ینظام ای یاسیمثال جرائم صرف س يبرا. است منع شده يمحدود و در مواردها  آن نیمرتکب

در خصوص  شتریب، معاصردر عصر  نیاتفاقاً برعکس استرداد مجرم، نیدر گذشته استرداد مجرم. اند لیقب

 میبازگرداندن مجرمان جرا ریها آن زمان خود را کمتر درگ بوده و غالبا دولت یتیو امن یاسیبزهکاران س

بودند  یاشخاصکننده  دنبالصرفاً کشورها  يامرا در گذشته پادشاهان و بیترت نیبه هم. کردند یم گرید

به » ضددربار« ای» دشمن پادشاه«و عنوان  دندید یخود م تیرا در تضاد با قدرت و حاکم شانیکه اعمال ا

  ).407، 1382، محسنی( بودند افراد داده نیا

ها  آن داداستر يکه تقاضا یاشخاص ياز سو یو نوع جرم ارتکاب تیتوجه به ماه تیاکنون وضع یول

 کی، ینظام ای یاسیس نیاصل عدم استرداد مجرم، کرده و به عکس زمان گذشته رییتغکامالً  شود یم ایشده 

که  يمعاهدات استرداد مو ه شانیا یداخل نیکه هم در قوان ها بوده غالب دولت ياز سو رشیاصل مورد پذ

 در، یکه چه نوع جرائم شود یسوال مطرح م نیحال ا. کند یاصل اشاره م نیبه ا، ندینما یمنعقد م گریکدیبا 

و  تیو ماه سازد؟ یاسترداد نامبرده را ممکن م، ابدیشخص موضوع استرداد ارتکاب  ياز سو که یصورت

آن تقاضا  یو بررس رشیپذ ایاسترداد  يها هنگام ارسال تقاضا دولت ست؟یجرائم چ نیا صیضابطه تشخ

باشد  شده حیاست که نوع جرم سابقا تصر نیا یکی. دارند ییها امر روش نیو روشن کردن ا صیتشخ يبرا

  .میپرداز یم لیدر ذ، به دو روش مذکور. نظر تا چه اندازه مهم است جرم مورداینکه  گریو د
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  یقانون حیتصر ای ءروش احصا - 1- 1- 1

 نیر اد. است که امکان استرداد را دارند یجرائم تینوع و ماه صیدر تشخ یمیضابطه قد کیروش  نیا

 نیماب یدر معاهده استرداد ف شانیاسترداد دارند که سابقا نوع جرم ا تیقابل یجرائم نیروش تنها مرتکب

 مذکور معاهده يها لتدو نیماب یف که یصورت در ای. استرداد ذکر شده باشد یو متقاض یمتقاض يها دولت

که مرتکب آن  یعنوان جرم بههر کدام از کشورها  یآن جرم در قانون داخل، موجود نباشد ياسترداد

  .شده باشد ذکر، استرداد دارند تیقابل

 یلیامر خ نیگرچه ا. دوم بود یاز جنگ جهانپیش از کشورها تا  يروش مورد توجه چند نینکته ا

ها را  روش گریدارد که رفع آن توسل به د زین یاما نواقص، است هروشن نوع جرائم را مشخص کرد

خاص خود را دارد و ممکن است آنچه در نظر  فیتعر، اي از هر نوع بزه یکه هر دولت چرا. طلبد یم

عنه  یدر نظر دولت متقاض، است يمثال کالهبردار يبرا، اي مطابق تحقق بزه یقانونگذار دولت متقاض

در  يفرضاً نام جرم کالهبردار که ییجا آن گردد و از یدر امانت تلق انتینباشد و بلکه خ يهبردار کال

استرداد  تینظر قابل شخص مورد، یاز نظر دولت متقاض، شده دو دولت ذکر نیا نیماب یاسترداد فمعاهده 

 فاوتمت ریتفس نیبنابرا. شخص امکان مسترد شدن نداشته باشد نیعنه ا یداشته باشد و از نظر دولت متقاض

ها  آن نیکه مرتکب دادن نوع جرائم است زیتم يبرا یمانع یو احراز نوع جرم ارتکاب نییها در تع دولت

  .ندارند ایاسترداد دارند  تیقابل

  جرم تیاهم زانیروش م - 1- 1- 2

و  یبررس، مسئله و مکاتبات نیاز شروع ا، نیشخص در مسئله استرداد مجرم کیاسترداد  که ییجا آن از

، ندک یم عیاز هر دو دولت ضا ياریهنگفت و وقت بس نهیهز، یینها جهیموضوع تا وصول به نت نیا قیتحق

که  ردیانجام گ ینیرمبه مج نسبت دیباصرفاً  نیاسترداد مجرم، ها و حقوقدانان معتقدند لذا عموم دولت

همه انواع جرائم  نیاست که مجرم یو منطق هیگرچه بنا بر اصول اول. اند و مهم شده نیمرتکب جرائم سنگ

، يا و حرفه افتهی سازمان، یم فراملآور جرائ سرسام شیاما با افزا. برسند شیاعمال خو يمسترد شده به سزا

، ها توان شده که دولت ياریبس قیتعدد و مصاد يرادا يا خطرناك و حرفه نیموضوع استرداد مجرم

و  یمنطق تیاولو نیبنابرا، بزهکاران را ندارند نیاسترداد همه ا يو تقاضا یبررس، یدگیوقت رس، بودجه

داد؟ پاسخ روشن است هر  صیجرم را تشخ تیاهم زانیم دیاما چطور با. خطرناك است نیبا مجرم یعقل

مجازات  زانیجرم با م تیاهم زانیم نیبنابرا، مجازات آن باالتر است زانیم، دبزه باالتر باش کی تیچه اهم
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 يجرائم دارا، 1392مصوب  يفریک یدادرس نئیقانون آ 5»302«ماده مثال در  يبرا. دارد میرابطه مستق

  .است قرار داده کی يفریدادگاه ک تیسال را در صالح ده از شیمجازات حبس ب

 نیا ينصاب مهم بودن جرائم دارا حد، سال حبس دهضابطه مجازات  میشو یمتوجه م نیبنابرا

مرتبط با  نیضابطه و حد نصاب غالبا در قوان نیا نیدر موضوع استرداد مجرم. است میجرا گریمجازات با د

 ریسا ای ییجنا میجرا نیمرتکبصرفاً مثال دولت فرانسه  يبرا. تاس شده نییحوزه در هر کشور تع نیا

امر در  نیا. قابل شمول مسئله استرداد دانسته است، سال حبس است دو از شیبها  آن مجازات هک یجرائم

شخص متهم  يسال برا کی از شیحد نصاب مجازات حبس ب، 1943لبنان مصوب  نیقانون استرداد مجرم

 6»4«ماده در ). 142، 1945، السامرائی( است شده نییشخص محکوم تع يحبس براماه  کیبه آن بزه و 

است که مرتکب  را ممکن دانسته یاسترداد اشخاصصرفاً  زین 1339مصوب  مجرمین استرداد به راجع قانون

نکته . حبس نباشد سال کیکه حداکثر مجازات آن کمتر از  یجرائم ریسا ایشده باشند  یجرم از نوع جنائ

و در عصر حاضر  افتهی يشتریب قیها توف دولت شیاست که در گرا نیا یبا روش قبل سهیروش در مقا نیا

  .گردد می مشاهدهروش  نیا قینسبت به اقدام از طر شتریب لیتما

  دنکه مرتکب آن امکان استرداد ندار یجرائم - 1- 2

 یمسئله ناش نیا. کرده است ياریبس به گذشته تفاوت قابل استرداد نسبتریجرائم قابل استرداد و غ تیوضع

آن قابل استرداد  نیاست که مرتکب یجرائم ریسا ایو  ینظام ای یاسیجرائم س نیاز تفاوت نگرش به مرتکب

. دور داشت دیاز د دیرا نبا یاسیس يها تیو فعال یشناس جرم، یشناس مباحث جامعه تأثیرامر  نیدر ا. ستندین

دربار  ایپادشاه ، مانند امپراطور يمرکز تیکه با حاکم یبه کسان نسبتعموم و حقوقدانان  دگاهیسابقا د

                                                      
 -جرائم موجـب مجـازات سـلب حیـات. ب     -شود: الف : به جرائم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می302ماده  -5

ایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میـزان ثلـث   جرائم موجب مجازات قطع عضو و جن -جرائم موجب حبس ابد. پ
  جرائم سیاسی و مطبوعاتی.   -جرائم موجب مجازات تعزیري درجه چهار و با�تر. ث -دیه کامل یا بیش از آن. ت

: درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قـانون فقـط در مـورد    4ماده  -6
در  -2در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجـازات جنـائی باشـد.     -1مکن است: جرائم زیر م

مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر این که حداکثر مجازات مقـرر  
اند اسـترداد در صـورتی ممکـن اسـت کـه       هدر قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. در مورد کسانی که محکومیت یافت

مدت محکومیت بیشتر از دو ماه حبس باشد. در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مـورد قبـول دولـت ایـران     
  اي باشد.   یا جنحه هاي جنائی و شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات واقع می
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را فاقد هرگونه حقوق و مستحق  شانیو دشمن مردم پندار بود که ا ینگرش منف کی، مخالفت داشتند

و وقت  نهینوع از جرائم هز نیا نیاسترداد مرتکب يبراصرفاً  نیهم يبرا. دانستند یعقاب م نیدتریشد

  .اند نداشته گرید نیجرم مجرم يبرا يو دنبال رو يریگیبه پ یلیو تما کردند یصرف م

 يشرافتمندانه با حکومت مرکز يها زهیکه با داشتن انگ یشدن اشخاص داریها و پد اما با گذشت قرن

مسائل مطلوب  ریسا ایپادشاه در جهت دفاع از حقوق مردم و  ای اررا به درب ینظر داشتند و انتقادات اختالف

جامع و  دید، شدند یها شناخته م ها و انقالب عنوان رهبر نهضت و غالبا بعدها به داشتند یعه اظهار مجام

مستحق ، را مانند سابق شانیتنها ا کرده و نه رییتغکامالً اشخاص  نیحقوقدانان نسبت به ا طور نیهم

. رندیگ یدر نظر م زیا ناشخاص حقوق و ارفاقات خاص ر نیا يبلکه برا؛ دانند یها نم مجازات نیدتریشد

 طور نیکشورها و هم گرید شان با نیماب یغالب کشورها در معاهدات منعقده ف هراستا امروز نیدر هم

که متهم  یاشخاص ادعدم امکان استرد یعنی، موضوع نیبه ا نیمرتبط با حوزه استرداد مجرم یداخل نیقوان

در موارد  یشرح ایماده  یرا ط تیممنوع نیاند و ا دهاشاره نمو، شوند یم ینظام ای یاسیبه ارتکاب جرائم س

 نیعدم امکان استرداد مجرم: لیاز قب یشامل مسائل، تیموارد ممنوع نیا. قرار دادند تأکیدمورد ، مذکور

خود را متحمل  تیانجام و حکم صادر شده و محکوم یدگیرس، که سابقا در خصوص همان جرائم

 یکه به جرائم یدر خصوص عدم استرداد اشخاص ای) تومعتبار امر مخا( اند برائت کسب کرده ایاند  شده

 شانیا گردیو پ بیامکان تعق گریشده و د یمنقض شانیبه ا اند که مرور زمان نسبت محکوم شده ایمتهم 

به  زیرا ن يگریو موارد داند  هفراتر گذاشت طیاصول و شرا نیاز کشورها پا را از ا یبرخ یحت. نیست سریم

به  توان یم راستا نیا در. اند اضافه کرده، ستندیقابل استرداد نها  آن محکوم به ایکه متهم  یجرائم قیمصاد

که  یآن استرداد اشخاص یککشور کانادا و دولت هند اشاره کرد که در ماده  نیماب یمعاهده استرداد ف

 خاص تیمعص و سترنگ پو، مذهب، نژاد يبر اساس مجازات در راستاها  آن استرداد يتقاضا يمبنا

  .دنینما یمنمسترد  گریاشخاص را به طرف د نیمعاهده چن نیممنوع بوده و طرف، باشدها  آن

 انیاسترداد ب تیاز موارد ممنوع يچند زین 1339مصوب  مجرمین استرداد به راجع قانون 7»8«ماده  در

                                                      
هـر گـاه    -2هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.  -1سترداد مورد قبول واقع نخواهد شد: : در موارد زیر ا8ماده  -7

جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهـاي سیاسـی بـه عمـل     
گر آن که در ایـن صـورت اسـترداد    هاي داخلی استرداد مورد قبول نخواهد شد م آمده باشد. در مورد اخت�فات و جنگ

هاي داخلی قابل قبول خواهد بود. سوءقصد به حیات افراد در هیچ مـورد جـرم سیاسـی محسـوب      پس از خاتمه جنگ
هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافتـه و یـا اگـر در خـارج از آن واقـع شـده        -3نخواهد بود. 
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 جرم انجاماینکه  ایباشد  یرانیا، استرداد يشخص موضوع تقاضا اگراینکه  لیاز قب يموارد. است شده

که  يدموار، باشد یاسیمنظور س يمبنا برصرفاً استرداد  يتقاضا ایبوده  یاسیمرتکب س يشده از سو

استرداد از  يتقاضا زیباشند ن یجنگ داخل کیاز افراد طرف مقابل در ، استرداد ياشخاص موضوع تقاضا

با  دیدر تضاد شد ای انهیاشخاص وحش نیا یرتکاباعمال ااینکه  مگر، نخواهد شد رفتهیپذ یرانیمقام ا يسو

  .جنگ باشد نیحقوق بشردوستانه و قوان

ها  حقوقدانان و دولت شیقابل استرداد محدودتر شده و گراریجرائم غ رهیدا ریدر دهه اخها  این همه با

از  تیممنوع نیامر آن است که سوءاستفاده از ا نیعلت ا. است یجرائم نیچن قیبه سمت کاهش مصاد

اینکه  استرداد به بهانه يو هر تقاضا افتهی یاشخاص موضوع استرداد فزون ایها طرف تقاضا و  دولت يسو

امر موجب طفره رفتن اشخاص موضوع  نیا. شود یرد م، ستی ااسیس، منظور و قصد دولت تقاضاکننده

روابط  گریکدیبا که  يمثال دو کشور يبرا. جرائم خود است ياز تحمل جزاها  آن یاسترداد و خالص

دولت طرف  يشده از سو ارائه نیماسترداد مجر يتقاضا، روابط خصمانه هستند يدارا ایندارند  یچندان

 یرحقوقیو غ یرمنطقیغ يریخود قرار داده و با تفاس یاسیاختالفات س ییجو یتالف يبرا یمقابل را مجال

استرداد را  يکرده و تقاضا یتلق ستیممکن نها  آن که استرداد یجرائم قیمورد استرداد را از مصاد

در برابر  نیها و حقوقدانان به سمت اجرا و تمک ش دولتیو گرا لیامروزه تما لیدل نیهم به. رندیپذ ینم

  .کند یحرکت مها  آن از رد پیش شتریب یو بررس تأملو  نیاسترداد مجرم يتقاضاها

  آئین - 2

بحث  نیاکنون به ا. مسئله استرداد بود تیماه و یستیناظر به چ شتریچه در نوشتار قبل گذشت بآن

 دارد؟ به یتیچه وضع یمسئله استرداد انجام شود از نظر شکل يدر راستا دیکه با یکه اقدامات میپرداز یم

. نمود یرا بررس نآ اتیمسئله پرداخت و نکات و جزئ نیا نیو آئ یبه چگونگ دیحال با گرید عبارت

امکان آن هست که شخص  ایباشد؟ آ دیاسترداد چگونه با نهیداد و هزاستر يشروع و نحوه تقاضااینکه 

عدول و ، تیدر مباحث ماه شده انیاسترداد ب تیاز موارد ممنوع، يصورت اراد موضوع استرداد به

، استرداد شخص شوند یکه چند کشور متقاض یدر فرض رد؟یرا بپذ شیاعراض کرده و استرداد خو

                                                                                                                                   
هر گـاه   -5هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.  -4گردیده باشد.  اقع و یا محکوممرتکب در ایران مورد تعقیب و

طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا بـه جهتـی از جهـات    
  شد.  مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نبا قانونی شخص
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  و کدام را رد کند؟ ردیقاضا را بپذکدام ت دیعنه با یدولت متقاض

  تقاضانامه - 1- 2

 گریمعاهدات استرداد منعقده با د ایدولت  کی یاسترداد در قانون داخل يو نحوه نگارش تقاضا فرمت

و  یدو دولت متقاض نیماب یف يا معاهده که یصورت دراي  تقاضانامه نیچن نیتدو. گردد یم نییکشورها تع

در تضاد  که ییتا جا دیبا، طبق معاهده موصوف و اگر وجود نداشته باشد دیبا، شدعنه وجود داشته با یمتقاض

 ایمعاهدات  نیغالب ا در. نگارش شود، عنه استرداد نباشد یکشور متقاض یدر قانون داخل شده نییبا موارد تع

 نیا لیاز قب ياردمو. است اشاره شده، گردد دیدر فرم تقاضانامه ق دیکه ضرورتاً با يموارد، ها دولت نیقوان

، شماره پاسپورت، نام پدر، ینام خانوادگ، استرداد به شرح نام يفرد مورد تقاضا قیدق یتیاز مشخصات هو که

نوع جرم ؛ ادله وقوع بزه و توجه آن به شخص موردنظر؛ رهیمحل اقامت و غ، شخص شغل، سن، تیتابع

خود را صالح به  یکه دولت متقاض يا ادله ؛ارتکاب آن اتیفیک و و محل وقوع جرم خیتار، افتهیارتکاب 

  .استرداد يقرار جلب شخص مورد تقاضا ای تیحکم محکوم؛ است دانسته یدگیرس

به  يگریو د یدولت متقاض یبه زبان رسم یکی، در دو نسخه دیبا شده انیب یوستیو مدارك پ فرم

است که فرم و  نیا دیآ یم شیپ جا نیکه ا یسوال. و ارسال گردد میعنه تنظ یدولت متقاض یزبان رسم

به قوه  ایشود  میتقد) وزارت امور خارجه( عنه یبه دولت متقاض دیاسترداد با يتقاضا یوستیمدارك پ

 یکشور متقاض هیراساً و بدون اطالع به قوه مجر تواند یم یدولت متقاض ایآن کشور؟ آ هیقضائ ای هیعدل

به  ییدعوا یرا ط یوستیعنه بخواهد و فرم و ادله پ یکشور متقاض يرا از دادگستر یاسترداد شخص، عنه

له استرداد است که ئمس يو مبنا تیماهدر گرو شناخت ، یسوال شکل نیپاسخ به ا د؟یارائه نما يدادگستر

و  یاسیس یکی. دو وجه و جنبه است يدارا، له استردادئشد که مس ادآوری دیبا.  است شده انیسابقا ب

عدم  ای رشیمسئله و ارسال تقاضا و پذ نیاعمال ا ياتخاذ اقدامات در راستا گرچه انجام و. یحقوق يگرید

در هر کشور انجام ) و وزارت امور خارجه هیقوه مجر( خاص آن يمعنا دولت به يرش آن از سویپذ

 ییتوانا، یقاض ایحقوقدان صرفاً است که  یقواعد و مقررات حقوق يله استرداد دارائاما مس، شود یم

 رجکشور خا کیوزارت امور خارجه در  یاسیس تیاز صالح نیمسئله را دارد و ا نیا یرسو بر لیتحل

است  یاسترداد دو وجه تیگونه که ماه حل کرد که همان صورت نیمسئله را بد دیبا بیترت نیبد. است

 نیاز ا یبیترک دیبا زیاقدامات آن ن وهیشکل و ش، اجرا عتاًیطب، دارد یجنبه حقوق کیو  یاسیجنبه س کیو 

  ).106، 3ج، 1383، نژاد حسینی( دو وجه باشد
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 یوستیتقاضانامه به همراه مدارك پ، شود یها انجام م دولت هیگونه که در رو که همان صورت نیبد

 نیبد. گردد یعنه ارسال م یبه کشور متقاض یدولت متقاض ياز سو کیپلماتیارتباطات د قیآن از طر

وزارت امور خارجه خودش به وزارت امور  قیوصوف را از طرتقاضانامه م، یکه دولت متقاض یمعن

 در، باره نیا در تأملو  یاز بررس پس جهنموده و وزارت امور خار میعنه تقد یخارجه دولت متقاض

) استرداد معاهده( یو منطبق بر توافقات قبل ینداشته باشد و مدارك را از نظر شکل یمخالفت که یصورت

  .دینما یم میتسل) هئیقوه قضا( شیکشور خو يآن را به دادگستر، ندیبب

که سابقاً ذکر شد را  يموارداسترداد شده و  هیقض تیوارد ماه جا نیعنه ا یدولت متقاض يدادگستر

موجود باشد به آن  ياسترداد معاهده که یصورت موصوف ابتدا در يمثال دادگستر يبرا. دینما یم یبررس

له ئمس یبانمنابع و م گریبه د، استرداد و اگر قانون هم موجود نباشد یداخلمعاهده و اگر موجود نباشد به قانون 

 یو حقوق یتیو هم از منظر ماه یتقاضانامه از نظر شکل ایآ دینما یم یاسترداد رجوع و اشاره کرده و بررس

راستا اگر دادگاه  نیدر ا ر؟یخ ای باشد یو امکان استرداد شخص مورد تقاضا م شده میتنظ حاًیصح

، دهد که شخص مورد تقاضا صیتشخ گرمثال ا يبرا، استرداد برخورد کند تیبه موارد ممنوعکننده  یررسب

جرم  کی ای تیبه او از موارد تخلفات کم اهم یجرم انتساب ایکشور متبوع خودش است  تیتابع يدارا

 ریو سا ستیاو ن منتسب به، اگر جرم هست ای ستیجرم ن، نامبرده یاصال عمل ارتکاب ایصرف است  یاسیس

  .دهد یعدم امکان استرداد شخص مورد تقاضا م لیدل بهخواهان  يحکم به رد دعوا، قاتیو تحق ها یبررس

حال اگر  هر در. است دانسته شدهتر  یحکم قابل اعتراض در دادگاه عال نیا، ها از دولت یدر برخ

به وزارت امور خارجه دولت متبوع مذکور  يرأ، االجرا گردد و الزم یاسترداد قطع يحکم بر رد تقاضا

 رشیعدم پذ يو وزارت امور خارجه مفاد رد تقاضا را همراه ادله مورد استناد برا گردد یدادگاه ارسال م

موضوع اعتبار امر مختومه ، نیا پس از. دینما یارسال م یدولت متقاض خارجهامور به وزارت ، استرداد

 يتقاضا تیقابل لیو با همان دال یقبل ییبر همان جرم ادعا بنا، استرداد يو شخص موضوع تقاضا افتهی

استرداد را ممکن بداند و ، کننده یدگیکه دادگاه رس يدر مورد هیقض نیعکس ا. ندارد مجدداسترداد 

شخص موضوع  يحکم صادره از سو. صادق است زیحکم بر استرداد شخص موضوع تقاضا دهد ن

. شود یاالجرا م استرداد الزم، موصوف يرأ تیاز قطع پس. است رت یاسترداد قابل اعتراض در دادگاه عال

با استرداد شخص موضوع  تواند ینم زیمتبوع دادگاه ن) وزارت امور خارجه( دولت یحت مورد نیدر ا

  .مخالفت ورزد، تقاضا
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 هیداشته و با دخالت قوه مجر یاسترداد منشاء داخل ياجرا وهیکه گذشت شکل و ش یبه شرح نیبنابرا

 یموضوع تخصص کیاسترداد  سئلهم که ییجا آن اما از. شود یهر کشور انجام م) وزارت امور خارجه(

از راه و  دیبا یحفظ حقوق شخص مورد تقاضا و دولت متقاض يدر راستا، هست زین ییو قضا یحقوق

شخص  يها يها نتواند حقوق و آزاد دولت یاسیبگذرد تا مسائل و روابط س زین يشوارع دادگستر

شروط و اصول  تیموضوع رعا. ندقواعد و مقررات در حوزه مسئله استرداد را نقض ک، موضوع تقاضا

 یداخل نیحوزه و قوان نیدر غالب معاهدات منعقده در ا، دارند ییو قضا یحقوق تیاسترداد که ماه

  ).164، 1382، محسنی( تاس گرفتهقرار  تأکیدها مورد  دولت

  یتعدد دولت متقاض - 2- 2

 کیصرفاً که  یبود در فرض یشخص به دولت متقاض کیه سابقاً ذکر شد در خصوص استرداد چه کآن

 کیاسترداد  یسوال مطرح است که اگر چند دولت متقاض نیحال ا. استرداد شده باشد یمتقاض، دولت

صورت امکان استرداد و مطلوب بودن  عنه در یو دولت متقاض ست؟یچ فیتکل، شخص شده باشند

 ایشود آ یبررس دیابتدا با رسد ینظر م به د؟ینما میبه کدام کشور تسل دیمورد تقاضا را باشخص ، طیشرا

  ر؟یخ ایست ا تعدد جرائم شخص موضوع تقاضا لیتعدد تقاضا به دل

، اشاره شد شانیا یداخل نیها و در غالب معاهدات منعقده از حوزه استرداد و قوان دولت هیآنچه در رو

 کیبه استرداد  عنه نسبت یها از دولت متقاض متعدد دولت يکه تقاضا یرضمضمون است که در ف نیا

را  یطیشرا دیعنه با یدولت متقاض، جرم واحد باشد يبرا هیمشارال تیمحکوم ایاتهام  لیبه دل، شخص

و  افتهینوع جرم ارتکاب ، شخص موضوع استرداد تیگرچه تابع. کند میو سپس اتخاذ تصم دینما یبررس

فرض که جرم  نیاما در ا، عنه است یدولت متقاض يریگ میها مؤثر در تصم از تقاضانامه کی هر خیتار

و  تر حیلذا صح. واحد است زیمحل وقوع بزه ن نیبنابرا، است واحد موضوع استرداد آن شخص شده

مسترد شود که محل وقوع بزه داخل در قلمرو آن  یکه شخص موصوف به دولت دینما یم نیا تر یمنطق

کشور است که  نیا یبوده و نظم عموم رالذکریوارده نسبت به کشور اخ انیز نیشتریکه ب چرا. باشدکشور 

در محاکمه و  رالذکریکه کشور اخ دینما یم یهیپس بد. کشور نقض شده است نیا نیهم خورده و قوانه ب

  .باشدتر  محق یمتقاض يکشورها گریبه د نسبت، متعدد يمجازات شخص موضوع تقاضاها

جرم مستمر باشد  کی، افتهیجرم ارتکاب  که یصورت است که در نیا شود یکه مطرح م یلسوا

گرفته باشد؟  در چند خاك کشور صورت افتهیجرم ارتکاب  يمکان و محل تحقق فعل ماد یعنیچطور؟ 
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مصوب  يفریک یدادرس نئیهر کشور از جمله قانون آ يفریک یدادرس نئیآ نیله در قوانئمس نیبه ا هیشب

 نیا، هست زیله ما در موضوع استرداد نئمس يقانون که راهگشا نیپاسخ ا. وجود دارد زیکشورمان ن 1392

سلسله از رکن  نیدادگاه محل وقوع آخر، شود یجرم مستمر انجام م کیکه  يکه در موارد باشد یم

ه و شخص شد ییربا مرتکب بزه آدم یشخص که یمثال هنگام يبرا. است رسیدگی به صالح آن بزه يماد

و در  دیربا یم رازیجا به اصفهان و در انتها به ش سپس به کاشان و از آن، شده را از تهران به قم شیربا

و  افتهیشهرها تحقق  نیهمه ا مجرم در يگرچه فعل ماد، کند یفرار م يشده از دست و فرد ربوده رازیش

 ریهستند اما در فرض فقدان سا یدگیرسشهرها صالح به  نیا يها همه دادگاه رسد ینظر م در وهله اول به

صالح به  يفعل ماد جزء نیدادگاه محل وقوع آخر)، متهم يریعدم سبق ارجاع و عدم دستگ( طیشرا

بزه دادگاه محل  نیدر ا یعنی. است يجار زیمرکب ن امر در ارتکاب بزه نیهم به هیشب. است یدگیرس

 است یدگیصالح به رس، انگارد یم افتهیو تحقق  لیبزه که آن جرم را تکم يجزء از فعل ماد نیوقوع آخر

شخص به اتهام  که یدانست که هنگام دیبا شده انیبا وحدت مالك ب نیبنابرا). 22، 2ج، 1395، خالقی(

 ریبودن سا تأمینبا ، ردیچند کشور جهت استرداد قرار گ يموضوع تقاضا، مرکب ایجرم مستمر  کی

شخص موضوع استرداد را در جرم  دیعنه با یدولت متقاض، ذکرسابق ال يها تیو فقدان ممنوع طیشرا

در جرم  ای، افتهیاز فعل مجرمانه در قلمرو آن کشور تحقق  یجزء زمان نیکه آخر يمستمر به کشور

  .دیمسترد نما، افتهیآن بزه در قلمرو آن کشور تحقق  يجزء ماد نیآخر ایبزه  لیسبب تکم نیمرکب آخر

، جرم واحد کیارتکاب  لیبه دل، بود که شخص موضوع استرداد یرتصو شده در مطرح يها فرض

در  يمرتکب جرائم متعدد، نظر که شخص مورد یحال در فرض. چند کشور قرار گرفته باشد يمورد تقاضا

به  یرانیشخص ا کیمثال اگر  يوضع استرداد او چگونه خواهد بود؟ برا، گردد یمختلف يقلمرو کشورها

کانادا و به  يموضوع تقاضا سمیترور یمال تأمینبه اتهام ، کایاسترداد آمر يتقاضا موضوع یاتهام پولشوئ

سه کشور  نیباشد و ا میمق هیاکنون در ترک و هم ردیقرار گ رانیاسترداد ا ياتهام اختالس موضوع تقاضا

وصوف را به شخص م دیبا هیترک ولتد، و ارسال نموده باشند میتنظ هیتقاضانامه استرداد خطاب به دولت ترک

عنه  یمتقاض يها دولت شتریب شیگرا، افتد یگرچه در عمل آنچه اتفاق م د؟یو مسترد نما میکدام کشور تسل

قابل ، موضوع استرداد یاسیجنبه س تأثیر نیدارد و ااي  رابطه حسنه ياست که با و یدولت يتقاضا رشیبه پذ

، رانیمثال دولت ا يبرا. مسئله دارند نیبه ا يگریپاسخ د یقواعد حقوق کهتوجه داشت  دیاما با، ستیانکار ن
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 که یاست که هنگام اشاره نموده موضوع نیبه ا 1339مصوب  مجرمین استرداد به راجع قانون 8»10«ماده در 

، شخص باشد کیچند کشور در خصوص اتهامات متعدد  ياسترداد از سو يمخاطب تقاضا رانیدولت ا

تقدم ، رانیپاسخ قانون ا یعنی. رداد مرجع خواهد بود و اجرا خواهد شداست يتقاضاها گریمقدم بر د يتقاضا

  ).11، 1ج، 1384، عالءالدینی( استرداد استتقاضانامه  یزمان

قانون  نیا. افتی 1927مصوب  فرانسه نیدر قانون استرداد مجرم توان یله را مئمس نیبه ا گریپاسخ د

و  دهیرا د انیز نیترشیرا که از ارتکاب بزه ب یدولت، استرداد يشخص موضوع تقاضا تیاز تابع نظر صرف

تر دیشد کشورها گریبه د آن کشور نسبت نیو قوان یشده و نقض نظم عموم عییتض نیریسا از شیمنافع او ب

  ).157، 1373، آبادي علی( است و محق دانسته تر ستهیشا ياسترداد و يتقاضا رشینسبت به پذ، بوده

به  یو حقوق یعیواکنش طب نیتر کیو نزد ردیگ نظر جهات را در عیتواند جمکه ب یپاسخها  این همه با

 نیتر مهماست که  یدادگاه یدگیرس تیصالح، توسط شخص موضوع استرداد باشد افتهیبزه ارتکاب 

 تر مهممقصود از جرم . باشد افتهیجرم از جرائم متعدد شخص موضوع استرداد در قلمرو دولت آن تحقق 

از جرائم ، و اختالس پولشوئیگرچه جرائم  یمثال قبل در. داشته باشد يدتریمجازات شداست که اي  بزه

و معاونت در ارتکاب  سمیترور یمال تأمیناما جرم )؛ فرض اثبات در( هستند نیمهم و با مجازات سنگ

عموم  و یالملل نیب يها ونیاز کنوانس ياریبوده و مورد اشاره بس یالملل نیجرم ب کی، یستیاعمال ترور

 ییرا در مدارج باال یستیجرائم ترور نیها چن اتفاق دولت به بیکشورها است و قر یداخل يفریک نیقوان

 پولشوئی، مانند اختالس ییها تر از بزهشیب اریبس، نوع جرائم نیا تیاند و اهم خود قرار داده يها از مجازات

مانند عدم شمول ( طیشرا ریبا وجود سا هیکه دولت ترک است ستهیشا یلدر مثال قب نیبنابرا. است رهیو غ

اگر پاسخ دولت . دینما میشخص مورد تقاضا را به دولت کانادا تسل) رهیاعتبار امر مختومه و غ، مرور زمان

دولت کانادا ، دولت باشد نیا ياز سو یدگیرس، صرفاً استرداد کانادا يتقاضا رشیدر ضمن پذ هیترک

 هیاما اگر دولت ترک. اعاده کند هیو سپس به دولت ترک دیه و مجازات نمارا محاکم هیمشارال تواند یمصرفاً 

از محاکمه  دولت بدهد که پس نیاذن را به ا نیا، استرداد و دولت کانادا يتقاضا رشیضمن اعالم پذ

است و  يکانادا جار يبرا یحق نیچن، دیکشورها مسترد نما گریشخص موصوف را به د تواند یم

در  یمهم بودن جرم ارتکاب بیاز محاکمه آن شخص را به ترت پس تواند یم رالذکریخکشور ا االصول یعل

                                                      
: هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددي شده باشد شخص مـورد تقاضـا   10ماده  -8

  شود.   به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم می
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که از  یاسترداد شخص يتقاضا رشیامر در پذ نیا. دیمسترد نما یمتقاض يها دولت گریهر کشور به د

  .است عیمعمول و شا، است استرداد او شده يچند دولت تقاضا يسو

 گرید دینبا، شد انیکه ب» مهم بودن جرم«بر عنصر  عالوه، دادمتعدد استر يها تقاضانامه یهنگام بررس

شدت ، وقوع جرم خیتار، شخص مورد تقاضا تیتابع: مانند يعناصر. نظر دور داشت عوامل و عناصر را از

ارکان  زا رهیو غ یدولت متقاض یاسیس زهیانگ، ها هر کدام از تقاضانامه خیتار، وقوع جرم اتیفیو ک

که حرف آخر را  يآن رکن و عنصر، با همه آنچه گذشت. استرداد است رشیپذ ایدر رد  گذارتأثیر

دولت  ریخواست و تفس، اراده، کند یاسترداد را مشخص م يتقاضا رشیو دولت منتخب پذ زند یم

که  یعوامل هبر خالف هم تواند یم، ها دولت تیعنه بنا بر اصل حاکم یدولت متقاض. عنه است یمتقاض

  .دینما یمسترد م، که بخواهد یاسترداد را به هر دولت يضوع تقاضاشخص مو، شد انیب

  نهیهز - 3- 2

است و به تبع استرداد و  یقابل توجه زانیکشورها م ریدر سا نهیهز نیا، رانیدر ا یدادرس نهیهز عکس به

تبط مر یحقوق یاصول کل. داشته باشد را در بر یهنگفت نهیهز تواند یخصوص م نیهمه اقدامات الزم در ا

خواهان است  عهده بر یدادرس نهیهز هاست ک نیبر ا یغالب کشورها مبتن در یمدن یدادرس نئیآ نیبا قوان

 هیرا از محکوم عل ها نهیآن هز تواند ینامبرده م، حکم به نفع او صادر شود، یدادرس يو اگر در انتها

 يدعو کینظر داشت که عکس  را در موضوع نیا دیله استرداد بائاما در مس. دیمطالبه نما) خوانده(

منافع  يو هم در راستا) شبه خواهان( ینفع دولت متقاض بههم ، مجرم کیاسترداد  مسئله، یحقوق داخل

با محاکمه و مجازات شخص  یکه دولت متقاض یصورته ب. است) شبه خوانده( عنه یدولت متقاض

کشورش را جبران و  یعموموارده بر حقوق  بیو آس شیو مقررات خو نینقض قوان، موضوع تقاضا

در کشورش  یاز ارتکاب جرائم آت يریشگیو پ یرندگبازدا يدر راستا طور نیو هم دینما یم يبازساز

و امکان هرگونه ارتکاب بزه  افتهی یجرم خالص کیاز شر زیعنه ن یدر مقابل دولت متقاض. دارد یم گام بر

  .دینما یم یمنتف، خودش را با مسترد کردن آن شخص نینقص قوان ای

پرداخت ، شوند یمحسوب م نفعیذ، عنه استرداد یو متقاض یکه هر دو دولت متقاض جا نیحال در ا

هر  يمرتبط با حوزه استرداد از سو یداخل نیگرچه در وضع قوان موضوع نیا ست؟یاسترداد با ک نهیهز

اش روشن و مشخص  فیها غالبا مورد توجه بوده و تکل دولت انیدولت و در مفاد معاهدات منعقده م

و معاهدات حوزه  یداخل نیوانق تیاکثر. ندارد یحقوق دهیآثار و فا یلیخ) 238، 1367، عباسی( گردد یم
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 به راجع قانون 9»26«ماده . است قرار داده یاسترداد را بر عهده دولت متقاض يها نهیهز، نیاسترداد مجرم

 مشاهده یبعضاً در معاهدات حال نیا با. است فتهگر شینظر را در پ نیهم زین 1339مصوب  مجرمین استرداد

شده در داخل دولت  صرف يها نهیاست و هز شده میاسترداد به دو بخش تقس يها نهیشده است که هز

؛ تاس یعهده دولت متقاض بر) غالباً از مرز به بعد( ها نهیهز ریو سا رالذکریعهده دولت اخ به، عنه یمتقاض

10»15«در ماده ، مورد اخیر
 دولت و ایران اسالمی جمهوري دولت بین مجرمین استرداد موافقتنامه انونق 

  .اشاره شده است 1378 آذربایجان مصوب جمهوري

  ازاتیاعراض از امت - 4- 2

استرداد شخصا موافقت  يممکن است شخص موضوع تقاضا ایاست که آ نیا شود یکه مطرح م یسوال

استرداد  تیموارد ممنوع نهیکه قواعد و مقررات استرداد در زم یتازایو از امت دیخود با استرداد را اعالم نما

ز مکلف به استرداد است یعنه ن یدولت متقاض یطیشرا نیدر چن ایاعراض و عدول کند؟ آ، اند وضع کرده

  رد کند؟ ایتقاضا را قبول  شیبنا بر نظر خو تواند یم ای

 کیمثال استرداد  ياست که برا نیا ،دیاعراض نما ها تیکه شخص موصوف از ممنوع نیاز ا منظور

قرار گرفته و برائت حاصل  یدگیکه سابقا نامبرده به همان اتهام تحت محاکمه و رس یشخص بابت اتهام

 ورشخص مذک، یاما در فرض. ممنوع است، کرده است یمحاکمه شده و محکومت خود را ط اینموده 

 تیممنوع نیاز ا، ياریصورت اخت و به یدر نزد مقامات دولت متقاض شیخو تین جهت اثبات حسن

را بابت استرداد ابراز  شیخو تیاعراض نموده و موافقت و رضا، اعتبار امر مختومه لیاسترداد به دل

 ای یاسیس مجرائ لیمانند عدم امکان استرداد اشخاص به دل، ها تیممنوع ریدر خصوص سا ای. دارد یم

، یتیرضا نیبا چن. شخص مورد تقاضا مطرح گردد يسواز  یتیموافقت و رضا نیچن زین رهیو غ ینظام

، ردیو زمان صورت گ نهیو صرف هز یاز اطاله دادرس زیو پره فاتیبدون تشر تواند یاسترداد آن شخص م

به  دیاما با. است یمطلوب جینتاآثار و  يعنه دارا یدولت متقاض يهم برا یدولت متقاض يکه هم برا يامر

  .هست زیآن ن یاسیجنبه س، استرداد مسئلهاز وجوه  یکیشد  انیطور که ب ماننکته اشاره نمود که ه نیا

 تیو موارد ممنوع ازاتیاز امت، و اعالم انصراف شخص موضوع استرداد تیصرف رضا، نیبنابرا

                                                      
  : هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضاکننده است.  26ماده  -9

بـه اسـترداد در خـاك طـرف تقاضاشـونده بـه عهـده آن کشـور و مخـارج و           هاي مربـوط  : مخارج. هزینه15ماده  -10
  هاي حمل ترانزیتی به عهده تقاضاکننده خواهد بود.   هزینه
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 نیکه ا چرا. با استرداد موافق باشد زیعنه ن یدولت متقاض دیو با کند ینم تیکفا ياسترداد و يبرا، استرداد

 ياز سو شخصا تواند ینم، استرداد يدولت بوده و شخص مورد تقاضا نیا یتیمصداق اعمال حاکمعمل 

 نیقانون استرداد مجرم 15در ماده  یموضوع نیچن. دیو قدرت نما تیاعمال حاکم، عنه یدولت متقاض

 در دیاسترداد با ياست و فقط شخص موضوع تقاضا قرار گرفته تأکیدمورد  زین 1927 مصوبفرانسه 

اعالم  او خلل خود ر بیو شرط و بدون ع دیق یب تیرضا، ییدادگاه حاضر شده و در نزد مقامات قضا

در مورد استرداد مجرمین سیاسی بایست اشاره داشت ، امروزه). 154، 1354، پناهی شریعت فاطمی. (ددار

گیرد تا  قضائیه صورت که این مسئله تنها یک امر منحصرا سیاسی یا اداري نیست بلکه باید با مداخله قوه

  ).210، 1373، عباسی( شودبیشتر رعایت ، هاي فردي و اجتماعی و حقوق متهم آزادي

   نتیجه

  :گردد نتایج زیر حاصل می، با مطالعه این پژوهش

 حیتصر ای ءاحصادر مواردي که امکان استرداد مجرم وجود دارد به دو شیوه ، از جهت ماهوي - اول

  .شود رم عمل میی و میزان اهمیت جقانون

عدم  توان به می، شود ی که در بخش عدم امکان استرداد مجرم مطرح میتیموارد ممنوع از جمله - دوم

انجام و حکم صادر شده و  یدگیرس، که سابقا در خصوص همان جرائم نیامکان استرداد مجرم

در خصوص عدم استرداد  ای) توماعتبار امر مخ( اند برائت کسب کرده ایاند  خود را متحمل شده تیمحکوم

امکان  گریشده و د یمنقض شانیبه ا اند که مرور زمان نسبت محکوم شده ایمتهم  یکه به جرائم یاشخاص

  .اشاره کرد؛ نیست سریم شانیا گردیو پ بیتعق

 تر یو منطق تر حیصح، در بحث مربوط به تعدد دولت متقاضی، از جهت بررسی آئین این قضیه - سوم

. مسترد شود که محل وقوع بزه داخل در قلمرو آن کشور باشد یشخص موصوف به دولت که دینما یم نیا

هم ه کشور است که ب نیا یبوده و نظم عموم رالذکریوارده نسبت به کشور اخ انیز نیشتریکه ب چرا

  .کشور نقض شده است نیا نیخورده و قوان

، یحقوق داخل يدعو کیعکس را در نظر داشت که  موضوع نیا دیله استرداد بائدر مس - چهارم

 یمنافع دولت متقاض يو هم در راستا) شبه خواهان( ینفع دولت متقاض بههم ، مجرم کیله استرداد ئمس

  .است) شبه خوانده( عنه

 تیو موارد ممنوع ازاتیاز امت، و اعالم انصراف شخص موضوع استرداد تیصرف رضا - پنجم
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 نیکه ا چرا. با استرداد موافق باشد زیعنه ن یدولت متقاض دیباو  کند ینم تیکفا ياسترداد و يبرا، استرداد

 ياز سو شخصا تواند ینم، استرداد يدولت بوده و شخص مورد تقاضا نیا یتیعمل مصداق اعمال حاکم

  .دیو قدرت نما تیاعمال حاکم، عنه یدولت متقاض

 کیمثال استرداد  يه برااست ک نیا، دیاعراض نما ها تیکه شخص موصوف از ممنوع نیاز ا منظور - شش

قرار گرفته و برائت حاصل نموده  یدگیکه سابقا نامبرده به همان اتهام تحت محاکمه و رس یشخص بابت اتهام

جهت اثبات  ورشخص مذک، یاما در فرض. ممنوع است، کرده است یمحاکمه شده و محکومت خود را ط ای

اعتبار  لیاسترداد به دل تیممنوع نیاز ا، ياریاختصورت  و به یدر نزد مقامات دولت متقاض شیخو تین حسن

  .دارد یرا بابت استرداد ابراز م شیخو تیاعراض نموده و موافقت و رضا، امر مختومه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریم

  فارسی

  .انتشارات جنگل، تهران، دوازدهم چاپ، الملل جزاي بینحقوق ، 1398، حسن، ـ پوربافرانی

الملل و حقوق کیفري  رمین در حقوق بینبررسی نهاد استرداد مج، 1397، صنم، ـ حسن برقی

  .جنگلانتشارات ، تهران، اول چاپ، ایران

 انتشارت، تهران، اول چاپ، جلد سوم، اسالمی المللی بین کیفري حقوق، 1383، حسینقلی، نژاد ـ حسینی

  .میزان

  .انشد شهر انتشارات، تهران، چاپ سی و دوم، جلد دوم، کیفري دادرسی آئین، 1395، علی، خالقیـ 

  .دانش شهر انتشارات، تهران، چاپ پنجم، الملل جستارهایی از حقوق جزاي بین، 1395، علی، خالقیـ 

، تهران، اول چاپ، مترجم حسین سیدي، یالملل عموم نیاسالم و حقوق ب، 1353، احمد، ـ رشید

  .انتشارت دانشگاه تهران
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قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو ، 1398، بهزاد، جودکی؛ فضل اله، فروغی؛ محمدهادي، ـ صادقی

  .4شماره ، یمطالعات حقوقفصلنامه ، اجراي قانون جرم سیاسی

  .اداري خدمات و قضایی علوم دانشگاه، کارشناسی نامه پایان، الملل بین پلیس، 1367، محمود، ـ عباسی

  .نشدا گنج انتشارات، تهران، چاپ اول، استرداد مجرمین، 1373، محمود، عباسیـ 

، جلد اول، کشورها سایر و ایران بین مجرمین استرداد قراردادهاي، 1384، محمدرضا، عالءالدینیـ 

  .فکرسازان انتشارات، تهران، اول چاپ

  .فردوس انتشارات، تهران، سوم چاپ، جنایی حقوق، 1373، عبدالحسین، آبادي ـ علی

  .ت راه رشدانتشارا، تهران، اول چاپ، فرهنگ عمید، 1389، حسن، ـ عمید

، حقوق و علوم سیاسی دانشکده، دکتري رساله، مجرمین استرداد، 1354، سیدکاظم، پناهی شریعت فاطمیـ 

  .تهران دانشگاه

  .دانش گنج انتشارات، تهران، چاپ اول، عمومی جزاي حقوق دوره، 1382، مرتضی، محسنیـ 

  .ادنا انتشارات، تهران، چاپ چهارم، فرهنگ معین، 1386، محمد، معینـ 

  .23شماره ، یاسیدانشکده حقوق و علوم س فصلنامه، استرداد مجرمین، 1366، شهناز، انجام نیکـ 

  عربی

  .دارالمعرفه مطبعه، بغداد، چاپ اول، مجرمین استرداد، 1945، کامل، ـ السامرائی

  قوانین

  1339مجرمین مصوب  استرداد به راجع ـ قانون

  1378 مصوب آذربایجان جمهوري دولت و ایران اسالمی جمهوري دولت ینب مجرمین استرداد موافقتنامه ـ قانون

  1392ـ قانون مجازات اسالمی مصوب 

  1392ـ قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 

  1927 مصوب فرانسه مجرمین استرداد ـ قانون

  1943 مصوب لبنان مجرمین استرداد ـ قانون



 

 


