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Abstract 
The international community has increased 
cooperation and judicial assistance at the 
international level to effectively combat with 
various forms of transnational and international 
crimes. One of the most important types of this 
cooperation is the extradition of criminals 
based on bilateral or multilateral agreements or 
based on regional and international 
conventions. The review of extradition laws in 
the three countries of Iran, Afghanistan and 
Pakistan is due to the uniformity of political 
rule in these three countries, the Islamic 
Republic, even though the title of (Islamic 
Republic) has a different meaning in each of  
them. All extradition laws follow a series of 
similar and similar principles and forms, but 
nevertheless, the extradition law of 
Afghanistan, in addition to being up-to-date 
and observing the previous principles, 
considers the principles such as the principle of 
observance of Human rights standards and the 
prohibition of extradition of a woman or child 
of Afghan citizenship or the prohibition of 
extradition of a foreign child without 
citizenship to foreign countries also provide for 
the immunity of witnesses and experts in the 
extradition law. This article seeks to study the 
conditions governing extradition in three 
Islamic and neighboring countries in order to 
achieve a precise and common understanding 
of the compliance of their laws and agreements 
between them with the basic principles of 
extradition. Reviewing and reminding the 
extradition law of iran and the obsolescence of 
cases such as misdemeanor and criminal 
penalties is suggested.  
Keywords: Extradition, International 
Cooperation, Government System, Islamic 
Republic. 

 

   چکیده     
 و جامعه جهانی برای مبار   موثر با ام کال مختل ف ج رائم فرامل ی    

قض ایی را در س طوح ب ین    ه ای   المللی، همک اری و معاض دت   بین
ه ا   المللی افزایش داد  است. یکی ا  مهم ترین ان واع ای ن همک اری   

دو یا چندجانب ه  های  فق نامهاسترداد مجرمین است که بر اساس توا
 منطق ه ای و ب ین الملل ی ص ورت    ه ای   و یا بر اس اس کنوانس یون  

 ای ران،  کش ور  س ه  در مج رمین  اس ترداد  ق وانین  بررس ی  گیرد. می
 ب ر  ح اکم  سیاسی حکومت یکنواختی دلیل به پاکستان و افیانستان

 ای ن  ک ه  چن د  ه ر  بام د  می اسالمی جمهوری یعنی کشور سه این
ه ای   میو  به کشور سه این ا  یک هر در( اسالمی وریجمه) عنوان

 س ری  یک ا  مجرمین استرداد کلیه قوانین است. دیگری ا  گوناگون
 ای ن  ب ا  ام ا  کنند می تبعیت مشابه و یکسان ماهیتی و مکلی اصول
بر رو آمدی و رعای ت   عالو  افیانستان مجرمین استرداد قانون وجود

 بش ر  حقوق موا ین رعایت لاص همچون دیگری اصول پیشین اصول
 ممنوعی ت  ی ا  افیان  ستان  تبعۀ طفل یا  ن اس  ترداد ممنوعی  ت و

 مص ونیت  خ ارجی،  دول ب  ه  تابعی ت  بدون و خارجی طفل استرداد
 بین ی  پیش خود مجرمین استرداد قانون در نیز را خبر  اهل و ماهد
ه این مقاله در پی بررسی مرایط حاکم بر استرداد در س است. نمود 

ب ه فه م   ه ا   بامد تا پ س ا  بررس ی آن   می کشور اسالمی و همسایه
ب ا اص ول   ه ا   دقیق و مشترکی ا  تطابق قوانین و توافقات م ابین آن 

 ق دمت  دلی ل  ب ه  گ ردد  م ی  اساسی استرداد دست یاب د. پیش نهاد  
 ه م چ ون   م واردی  ب ودن  منس وخ  و ای ران  اس ترداد  قانون طوالنی
 اص الح  و ب ا نگری  م ورد  قانون این جنایی و ای جنحههای  مجا ات

 مود.   واقع
: استرداد، همک اری ب ین الملل ی، نظ ام حک ومتی،      یدیلواژگان ک

 جمهوری اسالمی.
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 مقدمه  

 چندگانگی استرداد با ماهیت خصوص د اما درنماین می تبعیت مشابه الگوی یک ا  استرداد قوانین اکثر    

 همین و بامد می سیاسی و اداری قضایی، مختلفهای  جنبه دارای استرداد امرو   هستیم. مواجه

 همگام و همسو بشری حقوق معیارهای با قوانین این ماید و باید که طور آن که گردید  باعث چندگانگی

در  اوقات اغلب در که نحوی به حکمفرما بامد قضایی صولا بر سیاسی روابط موارد اکثر در و نبامند

 قوانین. نمایند می استرداد به اقدام سپس در نظر گرفته را ملی و سیاسی مصالح ابتدا درها  دولت عمل

 و گرفته صورت عادالنه دادرسی پایه بر چنان چه چندجانبه یا دو معاهدات وها  پیمان همچنین و استرداد

 جهت در است اقدامی گردد؛ رعایت حقوقی مد  پذیرفته کلی اصول طبق بر همینمت و مجرمین حقوق

 مطالعه مورد استرداد کشورهای قوانین مک کشور که بی حقوقی و جزائی مقررات ا  پشتیبانی و تثبیت

 هاى سر مین جهان که مامل کشورها و جمعیت پنجم یک ا  بود. بیش نخواهد مستثنی امر این ا  نیز

بیش ا  آن که  «اسالم جهان»اسالم تعلق دارد.  بامد به جهان می آفریقا غرب تا آسیا مرق ا  وسیعى

 و آئین داراى که است انسان میلیارد نیم و یک ا  بیش هویت معرل جیرافیایى بامد، موقعیت بیانگر یک

  (.15 ،1390هستند)مرکز تحقیقات حج، مشترک دینى

 اصطالح در و است آمد  دادن پس و کردن با پس طلب گرفتن، پس معنای به لیت استرداد در   

به عنوان نمونه استرداد به معنی  حقوقی، همانند معنای لیوی تعاریف فراوانی ا  آن به عمل آمد  است

تسلیم مجرم ادعائی یا مخصی که دارای محکومیت کیفری است و قبل ا  پایان محکومیتش ا   ندان 

استرداد عبارت ا  پس گرفتن  (.163، 1387است)واالس،دولتی دیگر  فرار کرد  بامد توسط یک دولت به

متهم یا مجرم ا  کشوری است که مرتکب پس ا  ارتکاب جرم و یا قبل ا  محاکمه و اجرای مجا ات به آن 

(. امرو   استرداد مجرمان در قالب 134،1385است)ولیدی،کشور گریخته، در آن جا سکونت اختیار کرد  

مختلف کشورهای های  گیرد به عنوان نمونه حتی در عرصه می دو یا چندجانبه نیز صورتی ها توافق نامه

عضو سا مان اکو مامل د  کشو ا  جمله ایران نیز به دنبال با ار مشترک اقتصادی اند به همین جهت این 

عاضدت برای مبار   با بزهکاری منطقه ای نیز با یکدیگر قراردادهای استرداد مجرمین و مها  دولت

استرداد پروسه ای » ا  منظر سا مان پلیس بین الملل جنایی کنند و یا می اقتصادی قضائی و امنیتی امضا

کند تا مخص مجرم یا متهم را که در حو   آن کشور مامن گزید   می است که دولت مورد تقاضا را مجا 

 فرآیند یک استرداد «هد.است را به کشور متقاضی به منظور محاکمه یا اجرای حکم جزایی تحویل د

 طریق ا  و مد  آغا  قضائی نهادهای توسط معموال و سیاسی نه و است حقوقی صرفا نه بامد می ترکیبی

. با این تفاسیر وضعیت جهان امرو  (112،1397لطفی، افرو  و دل)مود می ابالغ سیاسیهای  کانال

به عدالت جهان ممول و احقاق حق خصوصا در یکی دو قرن اخیر موجبات قرائت نوینی در دستیابی 

 گردید  است تا در خصوص استرداد مجرمین که نتیجه آن مبار   با جرم و بی کیفر ماندن مجرمین
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جهانی این موضوع را  عزمی با تا گردید حاصل اجماعی مداران سیاست و صاحب نظران میان بامد می

 نظام دارای کشور سه در مجرمین استرداد  بر نحو حاکم مرایط بررسی درصدد مقاله این دنبال نمایند.

 ا  و کاربردی هدل،  و نوع نظر ا  که حاضر مقاله بامد. در می پاکستان و افیانستان جمهوری یعنی ایران،

 رجوع و برداری فیش و اسنادی بررسی طریق ا  اطالعات آوری جمع با بود  توصیفی روش، و ماهیت نظر

    .است درآمد  تحریر متهر به متعدد مقاالت وها  سایت به

 شرایط استرداد مجرمین -1

 ایران  -1-1

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جیرافی ایی و اقتص ادی خ ود در     هر کشوری با توجه به ویژگی   

ب ه عن وان نمون ه در     .نمای د  م ی  خصوص امور مکلی و ماهوی استرداد مجرمین، قواعد و مقرراتی را وضع

قانون راجع به استرداد مجرمین به تصویب رسید  است که به نوب ه خ ود    1339ر سال کشور ما در سال د

ماهی ت حق وقی   . آی د  م ی  ممار اولین قانون جامع راجع به تأسیس حقوقی استرداد مجرمین در کشور به

 ه ا  بامد که صرفاً در محدود  قلمرو حاکیمت می طرفه کشورها استرداد مجرمین در واقع نامی ا  اراد  یک

   (.107 ،1394)وروایی و رضوی، مدبا می قابل اجرا و اعمال

قانون مورد بحث در مسئله استرداد، انعقاد قرارداد را مقدم بر تصویب مقررات داخلی دانسته است و    

علت تقدم قرارداد استرداد بر قانون استرداد این است که قرارداد ا  اراد  بیش ا  یک دولت منبعث 

که قانون مظهر اراد  یک دولت بیش نیست. در هر حال پس ا  تصویب قانون  آنگردید  است، حال 

در  مینه استرداد ها  راجع به استرداد مجرمین چند قرارداد دوجانبه میان دولت ایران و دیگر دولت

و  1343مجرمین منعقد مد  است، ا  جمله قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فرانسه در 

)وروایی استبه امضاء رسید   1355ین قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت ایتالیا در همچن

مالک عمل در خصوص استرداد مجرمین در حال حاضر مطابق با دستور العمل  (.105 ،1394و رضوی، 

 بامد. می رئیس قو  قضاییه 12/3/1392راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مورخه 

 افغانستان -1-2

مبتنی های  منوط به وجود موافقتنامه استرداد مشروعیت 1ا  قانون اساسی افیانستان 4با توجه به ماد      

بر معامله به مثل و یا کنوانسیون هایی است که دولت افیانستان به آن پیوسته است. درخواست استرداد 

مود. ارتکاب عمل مطابق قانون  می ط ذیل پذیرفتهمتهم جهت انجام تحقیق و یا محاکمه تحت مرای

دولت افیانستان و دولت خارجی جرم ممرد  مد  و مجا ات آن در قوانین هر دو دولت بیشتر ا  یک 

سال حبس بامد. رعایت میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع مکنجه و سایر رفتارها و 

                                                      
 آدرس: به 21/01/1391 مصوب افغانستان اسالمی جمهوری (قضایی)عدلی  همکاری و محکومین متهمین، استرداد قانون 4ماده  - 1

moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01101/OG_01103.pdf 
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یز در مورد مخصی که استرداد وی درخواست گردید  در ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمهای  مجا ات

دولت افیانستان و  قلمرو در ارتکابی با دامت متهم و یا جرم جریان تحقیق و محاکمه تعهد گردید  بامد.

تقاضاکنند   دولت یا و افیانستان متهم یا مجنی علیه تبعه دولت بامد. مد  واقع تقاضاکنند  یا دولت

  .بامد

دهد که قانون گذار  می عدلی افیانستان نشانهای  ررسی قانون استرداد محکومین و همکاریمطالعه و ب   

قانون مزبور مقرر مد  است که  5افیانستان سیستم مختلط را میو  کار خود قرار داد  است. در ماد  

امور مندرج در این قانون ا  طریق و ارت  عدلیهای  همکاری و محکومین درخواست مبتنی بر استرداد

خارجه به نمایندگی سیاسی دولت مربوط مقیم کشور یا و ارت امور خارجه آن ارائه و همچنین قبول 

 (.53، 1397گیرد)سادات،  می درخواست دولت خارجی در موارد متذکر  نیز ا  این مجاری صورت

 پذیرش و 1لک دادستان تصمیم با خارجی دولت ا  متهم یا مظنون استرداد درخواست 9 ماد  بر اساس   

 و دادستان پیشنهاد به افیانستان دولت ا  متهم یا مظنون استرداد بر مبنی خارجی دولت درخواست

 دیگر جرم ارتکاب سبب به محکوم گا  هر همچنین مود. می انجام 2کشور دیوانعالی عالی مورای تصمیم

 افیانستان تبعه استردادهای  درخواست بامد. می حکم این تابع وی استرداد بامد گردید  متهم یا مظنون

 مبنی دیگر دولت پذیرش درخواست یا و گردید  حبس به محکوم خارجی ذیصالح محکمه حکم به که

 تطبیق جهت است گردید  حبس به محکوم افیانستان ذیصالح محکمه حکم به که نآ تبعه استرداد بر

 را استرداد درخواست فوق بندهای تنگرف نظر در با خارجه امور و ارت .بامد می دادگستری و یر با حبس

گسترد  دامته و مامل  استرداد بر اساس قانون افیانستان حو   نماید. می ارسال ذیصالح محکمه به

  .گردد می کمحمراحل کشف تحقیق محاکمه و اجرای 

طور  گذار افیانستان به چند قانون استرداد متهمین همانند استرداد مجرمین قابل مطالبه است هر

که مجرمین بعد ا  محاکمه و اثبات مجرمیت تبدیل  ستقیم تعبیر به استرداد مجرمین نکرد  است چرام

 .  (53 ،1397 سادات،مود) می به محکومین

 اسالمی جمهوری (قضائی)عدلی  همکاری و محکومین متهمین، استرداد ا  قانون 38مطابق با ماد    

گردد: وقتی که  می واست همکاری قضایی رددر موارد ذیل درخ21/01/1391 مصوب افیانستان

درخواست مطابق اسناد تقنینی دولت درخواست کنند  ارائه نگردید  بامد. اجرای درخواست میایر اسناد 

تقنینی نافذ کشور بود  و موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی گردد. قضیه ای که در مورد آن 

 مد  تقاضا تدابیر ن حکم قضائی صادر مد  بامد. اتخاذدرخواست همکاری قضائی گردید  قبال در مورد آ

 تقاضای نبامد. تطبیق قابل درخواست مندرج جرم مورد در یا نبود  مجا  کشور تقنینی اسناد با مطابق

                                                      
 .باشد می کل دادستان معنی به سارنوال لوی و دادستان معنی به سارنوال - 1

 . باشد می عالى دیوان معنی به محکمه ستره - 2
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 بر بنا متهم حکم تطبیق یا تدابیر اتخاذ بامد. تقاضای کشور نافذ تقنینی اسناد میایر حکم تطبیق

 بامد. گرفته صورت سیاسی نظریات یا و قومی منشاء بعیت،تا مذهبی، نژادی، ملحوظات

 پاکستان-1-3
 

در تعریف استرداد  1قانون استرداد مجرمین پاکستان aقسمت  2ماد   1مطابق با فصل اول و در بند   

 جدول در که است هایی فعل ترک یا فعل ا  اعم بز  استرداد موضوعهای  بز  ا  چنین آمد  است: مقصود

دولت  علیه مد  واقع جرم یا دارد قرار صالحیت دولت پاکستان در یا و دارد قرار جرایم مد  مشخص

بامد همچنین در مواقع وجود معاهد  با دولت خارجی در خصوص بز  ای که فرد مرتکب  می پاکستان

 بایستی به کشور خود با گرداند  مود و در مواقعی که می مد  به موجب معاهد  استرداد با آن کشور

این قانون )استرداد  4بامد ولی بز  ارتکابی در راستای ماد   نمی دولت خارجی با دولت دارای معاهد 

گذارد(  می متهم یا مجرم بنا به تصمیم دولت در مواقعی که عدم استرداد بر روابط دو کشور تاثیر منفی

  واقع مد  بامد.

 جرایم  واحد و متعدد تقاضای استرداد مجرم از سوی چند دولت به علت ارتکاب -2
اگر چند کشور تقاضای استرداد فرد مجرمی را به علت ارتکاب جرم واحد دامته بامند دولت ایران مجرم    

نماید؟ مبنای استرداد کدام است؟ صالحیت سر مینی، مخصی و یا واقعی؟ ماد   می را به کدام کشور مسترد

 رد تقاضای دولت چند نماید: هر گا  می ین بیانقانون استرداد مجرمین در پاسخ به این سئوال چن 9

 در جرم که مود می تسلیم دولتی به تقاضا مورد مخص نمایند واحدی عمل ارتکاب علت به را مجرمی

 آن چه که ا  بیان ماد  به ذهن متبادر .است یافته ارتکاب کشور آن عمومی مصالح علیه یا دولت آن  قلمرو

 بامد. می حیت سر مینی و صالحیت واقعی مرجح بر صالحیت مخصیگردد این است که اعمال صال می

نیز به خاطر این است که حق اعمال کیفر  ها  علت ترجیح اصل صالحیت سر مینی بر سایر صالحیت   

بر ها  حق حاکمیت یک دولت مستقل است و ا  این رو همه دولتهای  نسبت به بزهکاران ا  جلو 

گذاری آن به یک دولت خارجی که اصوال نسبت به جرائم ارتکابی در رسیدگی به این جرایم و عدم وا

 (. با در نظر گرفتن این فرض که اگر35،1393فشارند)خالقی، می خارج ا  خاک خود بی تفاوت است پای

 را مجرم ایران دولت بامند جرائم متعدد دامته ارتکاب علت به را مجرمی فرد استرداد تقاضای کشور چند

نماید؟ قانون گذار در بیان پاسخ به این سئوال چنین بیان دامته که فرد مجرم  می مسترد کشور کدام به

 تقاضای قانون استرداد مجرمین: هر گا  10گردد. مطابق با ماد   می به دولتی که حق تقدم دارد مسترد

 حق که دولتی به تقاضا مورد مخص بامد مد  متعددی جرائم ارتکاب سبب به و دولت چند طرل ا  رد

 در خصوص حق تقدم نیز تبصر  ذیل همین ماد  چنین امعار .مود می تسلیم دامت خواهد  تقدم

 و رد تقاضای تاریخ و آن وقوع محل و جرم اهمیت به توجه با 10 و 9 مواد در تقدم نماید که: حق می

                                                      
1  -  Pakistan: Extradition Act, 1972 
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ست که بدیهی ا .مد خواهد معین نمایند می مجرم مجدد رد به نسبت تقاضاکنند  دول که تعهدی

 بامد.  می تشخیص این حق تقدم با مقامات ایران

 اسالمی جمهوری (قضائی) عدلی همکاری و محکومین متهمین، استرداد قانون 19 مطابق با ماد    

 اوال آن اتباع یا و منافع علیه جرم که دولتی استرداد درخواست بامد واحد جرم که صورتی در افیانستان

 دولتی سوی ا  استرداد خواست در بامند متعدد جرایم که صورتی در و مود می پذیرفته بامد یافته ارتکاب

 با سئوال ا  بند این مقایسه در. مود می پذیرفته بامد یافته ارتکاب آن اتباع یا و منافع علیه مدیدتر جرم که

 تقدم حق واژ  ا  ایران قانون در که گردید مشاهد  1339ایران مصوب  اسالمی جمهوری استرداد قانون

 تعهدی و رد تقاضای تاریخ و آن وقوع محل و جرم اهمیت به توجه با تقدم حق این که بود گردید  استفاد 

 مدت تشخیص که است بدیهی .مد می معین نمایند می مجرم مجدد رد به نسبت تقاضاکنند  دول که

  .  بامد می تانافیانس کشور در ذیربط مسئولین و مقامات عهد  بر تقدم حق تشخیص همچون جرم

 استثنائات وارد بر قانون استرداد مجرمین -3

 واقع مورد قبول موارد ذیل قانون استرداد مجرمین جمهوری اسالمی ایران استرداد در 8مطابق با ماد      

 اوضاع یا ا  و بامد سیاسی جرائم ا  ارتکابی جرم هر گا  .بامد ایرانی تقاضا مورد مخص مد: هر گا  نخواهد

 و اختالفات مورد در .بامد آمد  عمل به سیاسی منظورهای به استرداد که مود معلوم قضیه احوال و

 خاتمه ا  پس استرداد صورت این در که آن مگر مد واقع نخواهد قبول مورد استرداد داخلی های جن 

 محسوب سیاسی جرم مورد هیچ در افراد حیات به سوءقصد . بود  خواهد قبول قابل داخلی جن  های

 مد  واقع آن ا  خارج در اگر یا و یافته ارتکاب ایران دولت قلمرو داخل در ارتکابی جرم هر گا  .بود نخواهد

هر . بامد نظامی جرائم ا  ارتکابی جرم هر گا  .بامد گردید  محکوم یا و واقع تعقیب مورد ایران در مرتکب

 به یا و مد   مان مرور مشمول مجا ات یا عقیبت تقاضاکنند  دولت قانون یا ایران دولت قانون طبق گا 

   .نبامد مجا ات یا تعقیب قابل تقاضاکنند  دولت قانون طبق تقاضا مورد مخص قانونی جهات ا  جهتی

 نام توان می را مواردی بامند، اما می استرداد قابل جرایم تمام که است این استرداد قوانین در کلی قاعد   

قانون استرداد  7 ماد  در به عنوان نمونه. موند نمی مسترد متقاضی دولت هب مجرمین آن در که برد

 مطابق بلکه گردند نمی تابعیت مسترد بدون یا و خارجی اطفال و افیانستان تبعه اطفال و  نان افیانستان

قانون استرداد مجرمین  در بر همین اساس مود. می رسیدگیها  آن جرم به افیانستان داخلی قانون

 درخواست این که ا  قبل بامد. سیاسی جرم که وقتی: ا  عبارتند مد  که مستثنی مواردی تان نیزپاکس

 مجرم که نمایند. وقتی ابرا  را خود رضایت دادگا  رئیس یا و فدرال دولت مود ارائه و اقامه استرداد

 که بامد. وقتی ما  د دوا  ا  کمتر  ندان به محکومیت که بامد. وقتی مد  اعدام یا و ابد حبس به محکوم

 مورد که بامد این بیم و گرفته قرار تعقیب تحت سیاسی عقاید یا و نژادی ملیتی، مذهبی، دالیل به متهم

 مود.  مجا ات یا و گرفته قرار ناحق قضاوت
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 دبام می یکسان دوجانبههای  توافقنامه یا و استرداد قوانین اکثر در مد  استثنا موارد این که به توجه با   

 بر حاکم ماهیتی اصول مشترک و اصول برخی ا  ذیال به بیان کالم جلوگیری ا  اطاله به دلیل فلذا

 پردا یم.   می استرداد

 اصل اتهام مضاعف  -3-1

ج رم   پذیرن د  هر دو کشور متقاض ی و  توان چنین بیان نمود که چنان چه عملی نزد  می به طور اجمال   

رود. ای ن ج رم ب ودن عم ل ن ه تنه ا در ق انون اس ترداد          می نی به کارد اصل اتهام مضاعف در این معبام

مانن د بن د دوم ا  م اد  مش م      یبه این مطلب در کنوانسیون های مجرمین ایران بدان استناد گردید  بلکه

ا  م اد  دوم   اولوی ن( و بن د    1988کنوانسیون مل ل متح د درب ار  مب ار   ب ا موادمخ در و روانگ ردان )       

 اول ا  بن د  و( بروکس ل  1996عضو اتحادی ه اروپ ا )  های  وط به استرداد مجرمین بین دولتکنوانسیون مرب

و  اس  ت)میر ایی گردی  د  ام  ار  نی  ز (نیوی  ورک 1990م  اد  دوم الگ  وی س  ا مان مل  ل ب  رای اس  ترداد )

 (.71، 1397فروغی،

 اصل عدم استرداد اتباع  -3-2

وجود دامته که تبعه خود را به دولت دیگر ها  دولت ا  قدیم تا به امرو  این قاعد  مرسوم در روابط   

کرد  اند، حتی اگر تبعه جرم را در قلمرو حاکمیت دولت متقاضی  نمی جهت انجام محاکمه مسترد

هم این قاعد  لحاظ ها  استرداد هم انجام داد  بامد. در قراردادهای استرداد مجرمین ایران با سایر دولت

 ا  حمایت منظور به وها  دولت حاکمیت به احترام اصل راستای (. در217،1394است)پوربافرانی،گردید  

 اساس بر عنه متقاضی و کشور درآمد  الملل بین عرل صورت به مسئله نیز این کشور، هر داخلی اتباع

   .کرد خواهد رفتار خود تبعه با محاکمه یا استرداد یا اصل

 اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی  -3-3

ین که در قدیم االیام استرداد مخالفین سالطین و مجرمین سیاسی و نظامی متداول بود اما ا  با ا   

اواسط قرن نو دهم یکی ا  موضوعات مهمی که در اکثر قراردادها و قوانین ناظر به استرداد مجرمین پیش 

در تمامی این اصل (. 137 ،1385است)ولیدی، بینی مد  است عدم استرداد مجرمین سیاسی و نظامی 

قراردادهای استرداد مجرمین ا  سوی قانون گذار مورد تقنین قرار گرفته است. علت پذیرش این اصل به 

این دلیل است که  یان دید  ا  جرم سیاسی حاکمیت و دولت است و لذا تسلیم او به حاکمیتی که 

 (.821،1394پوربافرانی،)انصال استآید خارج ا  قاعد   می مجرم سیاسی دممن آن به ممار

 اصل عدم استرداد به دلیل صالحیت دولت ها -3-4

بامد. بر اساس  می اعمال قوانین جزایی توسط قو  قضائیه آن دولتها  اقتدار دولتهای  یکی ا  نشانه  

 بامد.  می یک اصل پذیرفته مد  و مسلمها  همین اقتدار اصل صالحیت سر مینی بین تمامی دولت
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 در جرایم نظامی اصل عدم استرداد  -3-5 

 به میل مناسبت به که وظایف ا  تخلف و انضباط حفظ در نظامیان قصور ا  است عبارت نظامی جرایم   

 مرتکب مخصیت اوال نظامی، جرایم تشخیص معیار و (. مالک271،1382است)اردبیلی، مد  محولها  آن

 و وظایف با ارتباط در باید که ستا جرم طبیعت ثانیا و بامد بود  مسلح نیروهای عضو باید که است جرم

در ها  دولت .(25،1386رضوی،)نماید جرم ارتکاب به مبادرت خود انتظامی و نظامی خاصهای  مسؤولیت

که در هر دو میو  جرائمی که کنند  می استفاد دو میو  احصاء و حذل ا  تعیین جرائم قابل استرداد 

جرایمی که در حین موند.  می ابل استرداد حذلدارای جنبه سیاسی و نظامی اند ا   مر  جرایم ق

موند مگر این که اعمال مجرمانه  نمی مود نیز مشمول استرداد می داخلی واقعهای   دوخوردها و جن 

   . (138 ،1385 ولیدی،)امدوحشیانه و یا مخالف مقررات جن  بها  آن

 تشریفات -4

 ایران -4-1

 لی  داخ قضائی از طریق مراجع  استرداد -1-4-1

توانند با  میها  دادگا  و ضروری بامد، دادسراها خارجی کشور ا  محکوم یا متهم استرداد که مواردی در   

 بین امور کل ادار  به خطاب دستورالعمل این مفاد مطابق وجود قرارداد و با رعایت مرط عمل متقابل و

 ا  خارج به مجرمین فرار ا  و دادسراها ها که دادگا  مواردی همچنین  در .نمایند ارسال قضائیه قو  الملل

 دادستانی طریق ا  کشور خروجی و ورودی مبادی در دستگیری دستور صدور ضمن موند می مطلع کشور

 انتظامی نیروی الملل بین پلیس به فراری محکوم یا متهم مناسایی و ردیابی جهت فوری دستور کشور، کل

 و قضائیه قو  الملل بین امور کل ادار  به وقت اسرع در را آن رونومت و نمود  صادر ایران اسالمی جمهوری

 است ال م .نمایند می ارسال نیز ذیربط نهادهای سایر یا اطالعات و ارت به مورد حسب امنیتی جرایم در

 .گردد ارسال قضائیه قو  الملل بین امور کل ادار  مدارک ال م به همرا  به استردادهای  درخواست

 رفع به نسبت مربوطه قضایی مرجع هماهنگی با است موظف قضائیه قو  الملل بین مورا کل ادار    

 قضائی مقام به خطاب تنظیم درخواست با و نمود  اقدام مدارک ترجمه برای هماهنگی و احتمالی نقایص

 مراتب و برساند خارجی ذیربط مرجع اطالع به را ایرانی قضائی مقام درخواست مقررات، مطابق خارجی،

 بین پلیس به کار در تسریع و پیگیری جهت را مدارک ا  تصویری و کند پیگیری نتیجه حصول تا را

 تنظیم ا  قبل فوری موارد در قضائی مرجع .نماید ارسال ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی الملل

 مناسایی و دیابیر دستور بر عالو  تواند می همزمان یا دستورالعمل این 1 ماد  تبصر  موضوع درخواست

را  مدارک و استرداد درخواست این که بر تصریح با را مجرم دستگیری دستور الملل، بین پلیس طریق ا 

 این 2 و1 مواد مطابق بالفاصله و نمود  صادر ایران اسالمی جمهوری انتظامی پلیس بین الملل نیروی

 فوراً مراتب استرداد، یا دستگیری به  نیا عدم و تعقیب مدن منتفی صورت نماید. در اقدام دستورالعمل
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 اسالمی جمهوری انتظامی نیروی الملل بین پلیس به علت ذکر با کنند  درخواست قضائی مرجع توسط

  .گردد می اعالم قضائیه قو  الملل بین امور کل ادار  و ایران
   خارجی قضائی مراجع استرداد از طریق  -2-4-1

 برای کهها  درخواست این بامد خارجی کشورهای مقامات سوی ا  استردادهای  درخواس ت چنانچه   

 قو  مترجمین امور و اسناد حقوقی کل ادار  کشور، کل دادستان ایران، اسالمی جمهوری دادگستری و یر

 و قانونی مقررات با انطباق جهت موارد تمامی عینا گردد می ارسال دیگری مرجع یا مقام هر یا و قضائیه

 دولت عضویت به توجه با همچنین گردد. می ارسال قضائیه قو  الملل بین امور کل ادار  به ال م، اقدام

 یا با دامتهای  درخواست ،(لاینترپ) المللی بین جنایی پلیس سا مان در ایران اسالمی جمهوری

 هب مود می واصل ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی الملل بین پلیس طریق ا  که قرمزهای  اعالن

 خواهد قرار اقدام مورد قانونی مقررات مطابق و بامد می خارجی قضائی مقام فوری درخواست منزله

 غیر در و مربوط دادسرای به مخص مناسایی صورت در قبل، ماد  موضوع فوریهای  درخواست .گرفت

 ا  کشور خروجی و ورودی مبادی به را ال م دستورات دادسرا. موند می ارائه تهران دادسرای به صورت این

 تأمین قرار صدور ضمن مربوط دادسرای دستگیری، صورت در. نماید می ابالغ کشور کل دادستانی طریق

 به الملل بین پلیس طریق ا  و نمود  تعیین استرداد مدارک ارسال جهت قانونی مقرر مهلت مناسب،

 مأخوذ  تأمین ا  مد ، نتعیی مهلت در مدارک وصول عدم صورت در. کند می اعالم تقاضاکنند  کشور

 با دادسرا بامد، ایرانی درخواست مورد فرد که صورتی مد. در خواهد آ اد بالفاصله مخص و اثر رفع

 به توجه با و نماید می تقاضاکنند  کشور ا  را اتهامی مدارک ارسال درخواست مناسب، مهلت تعیین

  .نماید می اقدام مزبور فرد محاکمه و بتعقی به نسبت عنداللزوم مد  انجام تحقیقات و واصله مدارک

 افغانستان  -4-2

 مظنون یا متهم از دولت خارجی   استرداد  -1-4-2

خارجی با تصمیم دادستان کل و پذیرش  دولت ا  متهم استرداد مظنون یا درخواست 9بر اساس ماد     

به پیشنهاد دادستان و درخواست دولت خارجی مبنی بر استرداد مظنون یا متهم ا  دولت افیانستان 

مود. همچنین هر گا  محکوم به سبب ارتکاب جرم دیگر  می انجام تصمیم مورای عالی دیوانعالی کشور

 بامد.    می مظنون یا متهم گردید  بامد استرداد وی تابع این حکم

 خارجی   دولت از استرداد تبعه افغانستانی محکوم به حبس -2-4-2

حبس گردید  و  به محکوم افیانستان که به حکم محکمه ذیصالح خارجی عهتب استردادهای  درخواست   

یا درخواست پذیرش دولت دیگر مبنی بر استرداد تبعه آن که به حکم محکمه ذیصالح افیانستان محکوم 

بامد. و ارت امور خارجه با در نظر  می به حبس گردید  است جهت تطبیق حبس با و یر دادگستری

 نماید. می درخواست استرداد را به محکمه ذیصالح ارسالگرفتن بندهای فوق 
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افیانستان نسبت به  اسالمی جمهوری (قضائی) عدلی همکاری و محکومین متهمین، استرداد قانون   

بامد که ا   می جمهوری اسالمی ایران دارای محاسنی 1339 مجرمین مصوب استرداد به راجع قانون

ماهد و اهل خبر  که  اوال 39مادۀ  امار  نمود. مطابق با اهل خبر  مصونیت ماهد وتوان به  می جمله آن

گردد، به سبب جرم ارتکاب یافتۀ  می اساس در خواست همکاری مراجع عدلی و قضائی کشور حاضر رب

اج  ع ع  دلی و گیرد. ثانیا مر نمی توقیف و تعقیب عدلی قرار قبلی در قلمرو دولت افیان ستان تح ت

  د.ننمای می این ماد  را تعهد اولفقرۀ  در صونیت ماهد و اه ل خبرۀ مندرجق  ضائی کشور، م

  پاکستان -4-3

 استرداد اشخاص متهم به ارتکاب جرایم قابل استرداد به پاکستان   -1-4-3

تقاضای استرداد مخصی که متهم یا محکوم به یکی ا  جرایم استردادی مد  است و در یکی ا     

سترداد حضور دارد یا مظنون به حضور در آن کشور است توسط دولت فدرال به کشورهای عضو معاهد  ا

گردد. ا  طریق  می پذیرد: به نمایند  دیپلماتیک آن دولت در پاکستان تسلیم می یکی ا  طرق ذیل صورت

گردد. به هر میو  دیگری که بین دولت فدرال  می تسلیم دیپلماتیک پاکستان در آن کشور نمایند 

 و آن دولت مقرر گردید  است.   پاکستان 
 استرداد از پاکستان   قابل جرایم ارتکاب به متهم اشخاص استرداد -2-4-3 

 دیپلماتیک در درخواست استرداد مجرم پناهند  باید به دولت فدرال تسلیم مود توسط یک نمایند     

که درخواست استرداد به وسیله حکومت دولتی  پاکستان ا  دولتی که درخواست استرداد کرد  است.

 فدرال دولت بین که دیگری میو  هر نمود  ا  طریق نمایند  دیپلماتیک پاکستان در آن کشور. به

  است.  گردید  مقرر دولت درخواست دهند  استرداد و پاکستان

 نتیجه گیری
 ودخ اقتدار حفط و ملی ا  حاکمیت صیانت راستای در مختلف کشورهای الملل بین عرل اساس بر   

 باید اول وهله در اند. نمود  بینی پیش استرداد به راجع قوانین در را هایی محدودیت و خاص ضوابط

 عرفی قواعد یا و قراردادها و چندجانبه یا دو معاهدات ملی و داخلی قوانین استرداد مبنای که نمود اذعان

 کیفرمانی بی مقوله دو به مبنا عنوان به استرداد به راجع قواعد توجیه در بامد. می الملل بین حقوق

 خصوص در نیز هایی العمل دستور اساس بر همین است. مد  امار  عدالت اجرای به کمک و مجرمبن

 اداری، سیاسی، است عملی استرداد .گردد می تدوین تقاضاکنند  دولت سوی ا  درخواست ارائه نحو 

 وجود تائید هدل با که استرداد تدرخواس تسلیم همرا  به مدارک بررسی صورت هر در ولی قضائی

 گیرد می انجام عنه متقاضی کشور توسط که مدارک و موضوع محتوایی بررسی و استرداد رسمی مرایط

 ا  اسنادی باید استرداد درخواست بهها  کنوانسیون اکثر اساس بر. بامد می موجود استرداد امکال همه در

 علت و با دامت متقاضی مقام وی، انگشت آثار و عکس با امکان حد تا و تقاضا مورد مخص هویت قبیل
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 جرم، وجود وقوع مکان و  مان مثل جرم احوال و اوضاع توضیح مربوطه، قانونی مواد همرا  به استرداد

 آن دقیق ترجمه با توافق مورد رسمی  بان یک وسیله به و مود ضمیمه  االجرا ال م حکم یا با دامت قرار

 . دگرد ارسال مشخص، طرق ا 

 هر در تبعه استرداد منع اصل و نظامی و سیاسی جرایم در استرداد منع مضاعف، اتهام اصولی همچون   

 استرداد فرد مهروندی حقوق رعایت است و در خصوص گرفته قرار امار  مورد مطالعه مورد کشور سه

 حقوق خصوص در مثال است. مد  اندیشید  تدابیری پاکستان و افیانستان ایران، کشورهای در مد 

 در پروند  طرح موقع در تواند می مد  با دامت مخص  ایران استرداد قانون مطابق مد  با دامت مخص

 انتخاب مترجمی یا وکیل او برای که بخواهد دادگا  ا  یا و کرد  انتخاب خود برای مترجم یا وکیل دادگا 

 نمایندۀ با فوری گرفتن تماس ا  قبیل یحقوق دارای استرداد حال فرد در افیانستان قانون در نماید و

 با تابعیت بدون متهم قات بامد، مال دامته را وی حق وق حف ظ صالحیت ک ه مخ صی ی ا متبوع دولت

 صورت در و مد  با دامت مخص به حق  وق این اب  الغ دارد، سکونت آن عادتا در که کشوری نمایندۀ

 موا ین رعایت اصل گردد. می اتخاذ سرخ صلیب نمایند  با مالقات جهت ال م تدابیر مالقات و تماس عدم

 دول ب ه تابعیت بدون و خارجی یا طفل افیان ستان تبعۀ طفل یا  ن اس  ترداد ممنوعی  ت و بشر حقوق

رود این در حالی  می افیانستان به ممار استرداد خبر  ا  محاسن قانون اهل و ماهد مصونیت و خارجی

 ممنوعی  ت آید. می وان یک حلقه مفقود  در قانون دو کشور دیگر به مماراست که این اصول به عن

 بدان قانون در که بامد می سیاسی عقاید و ملیتی مذهبی، نژادی، دالیل مامل پاکستان نیز در اس  ترداد

 رسمی رو نامه در استرداد معاهد  مشمول خارجی کشورهای لیست است. همچنین انتشار گردید  امار 

 ا  نیز پاکستان استرداد قانون ضمیمه جدول مرح به استرداد موضوعهای  بز  لیست نمودن مشخص و

 آید.  می ممار به قانون این محاسن

 دارای و جدیدتر افیانستان استرداد قانون کشور، سه این استرداد قوانین تصویب تاریخ به توجه با   

 ا  قرن نیم به قریب که چرا بامد. می پاکستان و ایران کشورهای استرداد قانون به نسبت بیشتری محاسن

گذرد هر چند که این قانون در  مان خود و با گذمت بیش ا  نیم  می ایران استرداد قانون تصویب تاریخ

 دلیل فلذا مایسته است به رفته است. می قرن ا   مان تصویب در نوع خود یک قانون مترقی به ممار

 این جنائی و جنحه ایهای  مجا ات همچون مواردی بودن و منسوخ انایر استرداد قانون طوالنی قدمت

 و ملیتی مذهبی، نژادی، در قانون استرداد مجرمین به انگیز  و دالیل .گردد اصالح و با نگری قانون مورد

به قواعد دادرسی منصفانه در فرآیند استرداد مجرمین توجه  استرداد قانون سیاسی توجه گردد. در عقاید

  گردد.
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