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 چکیده
 مسهترد دیگهر  آن شخصی از دولتی بهه دولهت    ۀوسیلن فرایندی رسمی است که بهااسترداد مجرم

مجرمیت مضاعف، قابه  اسهترداد بهودن     :از اندعبارت استرداد ایجابی برای اساسی شروطشود. می
جز جرمی که اسهترداد  هشود بشخصی که مسترد می ،بنا بر اص  اختصاص جرم، و اص  اختصاص.

نبایهد   ،شونده با آن موافقهت نمهوده اسهت   که دولت درخواست یشده یا هر جرمانجام منظور آن به
فلسفۀ وجود اص  اختصاص حمایت از حقوق مهته  و  . قرار گیرد مجازاتو  تعقیب بازداشت، تحت

شونده برای اطمینان از عهدم سوااسهتفاده احتمهالی    همچنین تأمین امنیت خاطر دولت درخواست
کننده است. این اص  در منابع استرداد در نظام حقهوقی ایهران، امری ها و معاههدۀ     دولت درخواست

زمهان از  الگوی سازمان مل  پذیرفته شده است. با توجه به فلسفۀ وجودی این اص  در حمایت هه  
حقوق مته  و دولت، ی ی از مش الت اجرای اص  اختصاص، ام ان انصراف از این اصه  از سهوی   

نماید، و این ه آیها در  حقِ اص  اختصاص را ایجاد میدولت و یا مته  است که چالش مربوط به ذی
تواند به آن استناد کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی اسهناد  رت انصراف دولت از اص ، مته  میصو

مراتب میان منافع مورد حمایهت اصه    رسد که با قائ  شدن سلسلهو رویۀ قضایی به این نتیجه می
توان تعارض منهافع دولهت و متهمهان را در    شونده میو اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواست

   ی این اص  ح  نمود؛ مشروط به این ه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.اجرا
 گان کلیدیواژ

  .الگو ۀمعاهد ایران، امری ا، ۀایاالت متحد ،اص  اختصاص، نااسترداد مجرم

                                                           
 31999193113ف س:، مسئول ۀنویسند Email: janipour@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
آن شخصی از دولتی  ۀوسیلحقوقی بین دولتی است که به هم ارین یک فرایند ااسترداد مجرم
اص  نزاکت یا بهر اسها     ،عم  متقاب  ،استرداد مانند معاهده منبعیک  موجببهگر به دولت دی

استرداد میان ایهن دو دولهت، کشهور     ۀشود. در صورت وجود معاهدمی مستردگذاری ملی قانون
شههخم مجههرم را بههه کشههور  ،مههابینفههی ۀشههونده مو ههف اسههت بههر اسهها  معاهههددرخواسههت
ای نیست که حق طبیعی ن مسئلهامعنا که استرداد مجرم ینه اب ؛کننده مسترد نمایددرخواست

اسها  شهرط عمه      استرداد یا بهر  ۀمبنای معاهدات دو یا چندجانب بل ه صرفاً بر ،ها باشددولت
در عصر جهانی شهدن کهه حمه  و     .(9، ص1991 ،نژاد)احمدی استپذیر ها انجاممتقاب  دولت

ها از مرزهای سرزمینی دولت روزافزونطور فراد بهسابقه افزایش یافته است و اصورت بی نق  به
طهوری کهه در دههۀ اخیهر     به ؛ه استیافتن اهمیت بیشتری اکنند، اص  استرداد مجرمعبور می
های استرداد مجرمهان صهورت   نامهای از طرف دولتمردان برای انعقاد موافقتهای گستردهتالش

استرداد مجرمان از سوی دولهت ایهران بها     نامۀپذیرفته است. در حال حاضر، حدود سی موافقت
ها حاکی از تشهابه و  نامهها منعقد شده است. نگاهی به شروط مندرج در این موافقتسایر دولت

هها  نامههاست. شرایط ماهوی و ایجابی استرداد مجرمان یادشده در این موافقتت رار در مفاد آن
جرم، و اص  اختصاص. در میهان سهه شهرط     اند از: مجرمیت مضاعف، قاب  استرداد بودنعبارت
ن و ازجمله الزامهات اساسهی در   ااص  اختصاص ی ی از شرایط ایجابی استرداد مجرمگفته، پیش

  بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.این زمینه 
 .United States v« )ایاالت متحده علیه راشهر » ۀاص  اختصاص از یک قرن پیش در پروند

Rauscher, 1886و بعدها وارد معاهدات استرداد مجرمان بها  رسمیت شناخته شده به ( در امری ا
در  سهازمان مله    یالگهو  ۀمعاهد 11 ۀادم(Bassiouni, 2014, p.542). سایر کشورها شده است 

عنوان ی ی از شرایط استرداد مجرمان تصریح کرده اسهت.  بهاص  اختصاص  ربنیز  م1995سال 
 1ترین معاهدات استرداد مجرمهان ماننهد مهادۀ    ی ایران در قدیمیاص  اختصاص در نظام حقوق

 15ها مانند مهادۀ  و جدیدترین آن 1999معاهدۀ استرداد مجرمان بین ایران و پاکستان در سال 
 درج شده است. 1991معاهدۀ استرداد مجرمان بین ایران و اندونزی در سال 

دولهت  (، Specialty Rule)شهود  اختصاص که قاعدۀ اختصهاص نیهز خوانهده مهی     اص  برابر
شهده را بهرای جهرم یها جرایمهی کهه درخواسهت        تواند شخم مسهترد کننده فقط میدرخواست

بهرای  محاکمه یا مجازات کند و  است، شده پذیرفتهشونده دولت درخواست از سویاسترداد آن 
موجهب ایهن   ارد. بهه این اختیار را نهد  عنوان یا عناوین اتهامی دیگر جز مورد یا موارد مورد توافق

اص ، هرگاه مجرمی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به ارت اب جرای  متعددی نماید و درخواست 
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کننهده پهس از   ی ی از آن جرای  ارت ابی صورت پذیرد، دولت درخواسهت  دلی استرداد صرفاً به 
ی اسهترداد،  یافتهه قبه  از تقاضها   سهایر جهرای  ارت هاب    علتتحوی  گرفتن مته ، نباید او را به 

از محاکمهه یها رههایی از اتههام      بنابراین، پهس  ؛(11، ص1911د )خالقی، کنمحاکمه و مجازات 
 & Garcia ) گهردد  باید زمان مناسب به او داده شود تها بهه دولهت پناهنهده خهود بهاز       یادشده،

Doyle, 2010, p.29.)  
اشهتن چنهین   کننده با وجهود دراختیهار د  حال پرسش این است که چرا دولت درخواست

متهمی، حق محاکمۀ وی بابت سایر جرای  ارت ابی را ندارد؟ به عبارت دیگر، فلسفۀ وجهودی  
در صورت نادیده گرفته شدن این اص ، چه کسی حق اعتراض دارد؟  ؟اص  اختصاص چیست
حقِ واقعی اص  اختصاص چه کسی است؟ با توجه به ی ی از اسهتنناهای  به عبارت دیگر، ذی

 حهقِ تهوان بهه ذی  مهی یعنی استردادهای ساده یا داوطلبانه از سوی مته ، آیا اص  اختصاص، 
کننهده بهرای محاکمهۀ    ؟ اص  اختصاص، آزادی دولت درخواستواقعی اص  اختصاص پی برد

نماید. بنابراین، پرسش دیگر این مته  به جرایمی غیر از جرای  موضوع استرداد را محدود می
کننده برای تغییر عنوان اتههامی مهته  را   دولت درخواست است که آیا اص  اختصاص، آزادی

 کند؟ ه  محدود می

اص  اختصهاص   منابعو  مبانیاول به تبیین  پرسشمقاله در پاسخ به نخست  ،بر این اسا 
حهِق اصه  اختصهاص، اسهتنناهای ایهن اصه  بررسهی        برای روشن شدن ذیسپس  و پردازدمی
حهقِ  تهوان بهه ذی  قراین موجود در بحث استرداد سهاده مهی  از این رهگذر و با توجه به . شودمی

اص  اختصاص پی برد. درنهایت به تأثیر تغییر عنوان اتهامی در اجرای اص  اختصاص پرداختهه  
های موجود بهه جایگهاه ایهن اصه  در نظهام حقهوقی       شود. مقالۀ حاضر برای پاسخ به پرسشمی

عنهوان  پس به معاهدۀ الگوی سهازمان مله  بهه   عنوان مبت ر این اص  توجه داشته و سامری ا به
ها در تدوین قواعد استرداد مجرمان پرداخته است. استفاده از رویۀ نظام حقهوقی  راهنمای دولت

توانهد بهه توسهعۀ هم هاری     عنوان کشوری با بیش از صد معاهدۀ استرداد مجرمان مهی امری ا به
 داد مجرمان ایران کمک کند.قضایی ایران با دیگران و افزایش تعداد معاهدات استر

 

   اختصاص اصل منابع و وجودی فلسفۀ
 اصل اختصاص ۀفلسف. 1

ضهروری   آنبرای حمایت از حقهوق فهردی مهته ، قیهد      نخستاین است که  اص وجودی  ۀفلسف
 خصوصشود که حقوق شخم در مقاب  رسیدگی به جرایمی که در است، زیرا این اص  باعث می

 ایههن قاعههده بهها اصهه  تقابهه   دوم این هههحمایههت شههود.  ،د را نههداردههها آمههادگی دفههاع از خههوآن
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(Reciprocity) و مجرمیت مضاعف (Dual Criminality) ین ترتیهب کهه اگهر    ه انیز مرتبط است؛ ب
شهونده روشهن نیسهت محاکمهه     قرار باشد مجرم برای جرمی که ماهیت آن برای دولت درخواست

در ایهن مهورد    ،حسهاب نیامهده  شونده جهرم بهه  تدر دولت درخواس یادشدهشود، مم ن است فع  
توانهد  این قاعده مهی ن ردن رعایت  سوم،متقاب  و نیز مجرمیت مضاعف رعایت نشود.  ۀمعامل ۀقاعد

جرای  عمومی بهه   دلی ها را به شونده آنن سیاسی شود که دولت درخواستامجرم ۀسبب محاکم
. به این ترتیب، شرط قاب  (111، ص1951آبادی، کننده مسترد نموده است )علیدولت درخواست

مبنای این اص  مبتنی بر این واقعیت است که وقتی دولت  شود.استرداد بودن جرای  ه  نقض می
درحقیقت فقهط نسهبت بهه جهرم      ،نمایدشونده با درخواست استرداد شخم موافقت میدرخواست

کنهد. لهذا   ننهده اعهراض مهی   کموضوع درخواست، از صالحیت قضایی خود به نفع دولت درخواست
زیرا  ،سایر جرای  ارت ابی نیز مورد تعقیب و محاکمه قرار داد دلی نظر را به  توان شخم موردنمی

 .Agrawala, 1965, p.217)آید )شمار میشونده بهتجاوز به حق دولت درخواست واقعاین امر در
ههای  اسهتفاده سوا کننهده نتوانهد بها   اص  اختصاص طراحی شده است تا دولهت درخواسهت  

شونده در اختیار وی قرار گرفته دولت درخواست از سویاحتمالی از شخم مورد درخواست که 
 ،بنابر این اص  .(Iraola, 2008, p.89) موجبات نقض اطمینان طرف مقاب  را فراه  نماید ،است

 ،دهشه واقع  جرایمی که قب  از تاریخ استرداد علتکننده حق ندارد مجرم را به دولت درخواست
 ۀپرونهد  ،به عبهارت دیگهر   ؛محاکمه کند است، دهشاما در پرونده و درخواست استرداد منع س ن

تواننهد جهز   کننده نمهی محاک  دولت درخواست ، وروی مته  راسترداد در ح   حصاری است ب
مهته  را بهه عنهاوین و اتهامهات دیگهر تعقیهب و        ،اسهترداد  ۀدر تقاضانام قیدشده همان اتهامات

برای تأکید بر اهمیت این قاعده همین بس کهه اگهر    .(119، ص1911 ،ند )محسنیکنحاکمه م
عملی غیر از آنچه در استردادنامه قیهد شهده اسهت محاکمهه      دلی دولتی بخواهد مجرمی را به 

صهورت پهذیرد   دوبهاره  بایست گونه کاستی میمراح  درخواست استرداد بدون هیچ ۀنماید، کلی
. در صههورت نقههض اصهه  اختصههاص از سههوی دولههت   (5، ص1999نتههری، )پورذوالفقههار و کال

حق ام ان اعتهراض و  حق اص  اختصاص، برای شخم ذیکننده، بسته به تعیین ذیدرخواست
ههای  کننهده و تحهت شهرایطی در دادگهاه    ههای داخلهی دولهت درخواسهت    اقامۀ دعوا نزد دادگاه

 ره خواهد شد.المللی وجود خواهد داشت که در ادامه به آن اشابین
 

 اصل اختصاص منابع .2
جزئهی از   ، ایهن اصه   به این ترتیب ،ن استامعاهدات استرداد مجرم ،اص  اختصاص ی ی از منابع
توان به درج این قاعده در اغلب معاههدات اسهترداد   برای نمونه میالمل  معاهداتی است. قواعد بین

(، پاکسهتان )مهادۀ   11(، فرانسهه )مهادۀ   13دۀ مجرمان ایران با سایر کشورها ازجمله، آذربایجان )ما
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عین حال در قوانین داخلهی  در( اشاره کرد. 11( و بالرو  )مادۀ 19(، امارات متحدۀ عربی )مادۀ 1
مری ها  ا ۀد. ایهاالت متحهد  شهو غلب قید میان اشرط استرداد مجرمعنوان پیشها این قاعده بهدولت

قضهایی خهود    ۀن و همچنهین رویه  ات استرداد مجرمموجب قوانین، معاهدانیز اص  اختصاص را به
اعهالم داشهت کهه     «ایاالت متحده علیه راشهر »ۀ پذیرفته است. دیوان عالی ایاالت متحده در پروند

تنهها   ،استرداد مهورد پیگهرد قهانونی قهرار گرفتهه      ۀیک معاهد در پی را کهشده یک مته  مسترد»
منظهور آن مسهترد   شده و برای جرایمی که به توان برای ی ی از جرایمی که در معاهده توصیفمی
کد قوانین فدرال دولت ایهاالت   11از فص   9111 ۀماد برابرهمچنین  .«، محاکمه کرد...است شده

 9111 ۀمهاد  برابهر وزیر امور خارجه مم ن است دستور دههد شهخم مهورد درخواسهت     »متحده: 
از دولت تحت کنترل ایهاالت  متواریان ) 9115 ۀاز دولت خارجی به ایاالت متحده( و ماد متواریان)

از طرف دولت خهارجی تحویه  داده    دارای مجوزمتحده به ایاالت متحده( از این فص ، به مقامات 
مری ها حهق   ا ۀوزارت امهور خارجه   ،مادههمین موجب به .«شود تا برای جرای  اتهامی محاکمه شود

ست اسهترداد را دارد کهه البتهه رونهد     استرداد شخم مورد تقاضا برای جرای  مورد اتهام در درخوا
 .(Iraola, 2008, p.89)محاک  قضایی این کشور خواهد بود  سویاجرای این درخواست از 

بهه اصه  اختصهاص     (Model Treaty on Extradition) سهازمان مله    یالگهو  ۀمعاهد11ۀ ماد
شود، نبایهد  می الگو مسترد ۀ: شخصی که بر اسا  این معاهد1»موجب آن: است. به تصریح نموده

وی بهه دولهت ثالهث صهورت      ۀتعقیب، بازداشت، مجازات و استرداد دوبار منظوربهاقدامی علیه وی 
های دیگر از آزادی شخصی کننده در معرض هرگونه محدودیتبگیرد یا در قلمرو دولت درخواست

می کهه اسهترداد   الف: جر برای هر جرمی که قب  از استرداد وی مرت ب شده قرار گیرد، به غیر از:
کهه مهورد موافقهت دولهت      بهاره ب: ههر جهرم دیگهری در ایهن      به آن منظهور صهادر شهده اسهت.    

شود کهه جهرم مهورد درخواسهت، خهود      شونده قرار گیرد. موافقت در صورتی حاص  میدرخواست
شونده : یک درخواست برای موافقت دولت درخواست1موضوع استرداد مطابق با قانون حاضر باشد.

از ایهن قهانون باشهد و حهاوی      5 ۀدر بنهد دوم مهاد   یادشدهبا این ماده باید همراه با مدارک مطابق 
این مهاده   1: بند 9 جرم باشد. خصوصشده در شخم مسترد از سویابرازشده  ا هاراتاز  شرحی

 93کننده را داشته و  رف نباید اعمال شود اگر شخم تاکنون فرصت برای ترک دولت درخواست
جرمی که فرد به آن منظور مسترد شده است آن دولت را ترک ن نهد   مورداز آزادی در روز  15 تا

طهور داوطلبانهه دوبهاره بهه آن دولهت      کننهده بهه  یا اگر فرد پس از خروج از قلمرو دولت درخواست
 (Model Treaty on Extradition, 1995, Ar.t 9).« بازگردد

ایهران نیهز مهورد تصهریح قهرار       ش1999ن مصهوب  ااص  اختصاص در قانون استرداد مجرم
شخصی را که استرداد او مهورد قبهول واقهع    »کند: بیان می 19 ۀگذار در مادو قانوناست گرفته 

توان به اتهام جرم دیگری که قب  از تاریخ استرداد مرت ب گردیده مورد تعقیهب قهرار   شده نمی
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توانهد بنهابر   ولهت ایهران مهی   مگر با جلهب رضهایت دولهت مسهتردکننده. د     ؛یا مجازات نمود داد
 ؛درخواست دولت تقاضاکننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات اعهالم نمایهد  

 .«این قانون نباشد 1 ۀمذکور در مادهرچند جرم ارت ابی از جرای  
ها مم ن است در خصوص برخی جرای  برای جلوگیری از فرار یا اختفای شخم مورد دولت
را در  یادشدهفرد  ،تحقیقات ۀانجام تحقیقات مقدماتی تا زمان مشخم شدن نتیج مهنگاتقاضا، 

این است که  شدهایران وارد  قانون استردادوضعیت بازداشت مقدماتی قرار دهند. انتقادی که بر 
شونده، اص  اختصاص را مهورد تصهریح   در مورد وضعیت بازداشت مقدماتی در دولت درخواست

استفاده بهرای دولهت   واتواند موجبات سگذار ایران، میر صورت س وت قانونقرار نداده است و د
اسهترداد مجرمهان    در بسهیاری از معاههدات  این ایهراد  کننده را فراه  آورد. همچنین درخواست

ن بهین دولهت جمههوری اسهالمی     ااسترداد مجرم ۀمعاهد11 ۀحال در ماداینپابرجاست. با ایران
نامهۀ معاضهدت حقهوقی در امهور مهدنی و      قانون موافقت 91و مادۀ  (1991) ۀ جنوبیایران و کر

اص  اختصاص به بازداشت نیز تسری داده شده  (1991کیفری بین ایران و بوسنی و هرزگوین )
ایهن   11 ۀمهاد  1رو نیز تصریح گهردد. در بنهد   است که جا دارد در دیگر معاهدات منعقده پیشِ

 دولهت گهردد در  جهب ایهن معاههده مسهترد مهی     موشخصهی کهه بهه   »عنوان شده است:  همعاهد
 «.مگر برای موارد زیر... ؛کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شددرخواست
اصه  اختصهاص   به شورای نگهبان به استناد اص  چهارم قانون اساسی در موارد متعددی  البته

ن میهان جمههوری   ااد مجرمه استرد ۀنامبرای منال شورای نگهبان در موافقت ؛ه استوارد کردایراد 
چهون شهام  مهواردی     13 ۀکه اطالق بند یک ماد اسالمی ایران و جمهوری ازب ستان اعالم نموده

ممنهوع  اسهت،  از لحاظ شهرعی الزم   را که شدهشود که پیگرد جزایی یا مجازات شخم مستردمی
 13 ۀمهاد  1 بند .(11-15، ص1999شود )شریعت باقری، کند، خالف موازین شرع شناخته میمی

شهده را  شهونده، شهخم مسهترد   بهدون موافقهت کشهور درخواسهت    »د: کنمی بیان یادشده ۀمعاهد
توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه موجب استرداد وی شده مهورد پیگهرد قضهایی و اسهترداد     نمی

. در پاسخ به ایراد شورای نگهبان بایهد اذعهان داشهت کهه اصه  اختصهاص درواقهع یهک         «قرار داد
ههای  تواند بهر اسها  مصهلحت   شود که دولت اسالمی میونیت قراردادی و نوعی امان تلقی میمص

قید و شرط نیست و تحت شهرایط خاصهی قابه     خود به آن تعهد نماید. این مصونیت قراردادی بی
های اسهترداد مجرمهان   نامهعدول است. درواقع مش   این است که شورای نگهبان معموالً موافقت

دنبال اصرار مجلس بر مصوبه، عمومهاً  دهد و به  مغایرت با موازین شرع مورد ایراد قرار میرا به دلی
 .1(11و  11، ص1999رسند )شریعت باقری، تصویب میدر مجمع تشخیم مصلحت نظام به

                                                           
های استرداد مجرمان، نامهعی شورای نگهبان به موافقتبرای آگاهی بیشتر از چگونگی ح  مش   ایرادهای شر. 1

 .1999نک: شریعت باقری، 
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ی ی از پیامدهای گنجاندن م رر اص  اختصاص در معاهدات و کاربرد م هرر آن در قهوانین   
المل  عرفی اسهت. درنتیجهه   حقوق بین ۀف، تبدی  شدن آن به یک قاعدهای مختلداخلی دولت

المله   المل  معاهداتی، حقوق بهین حداق  سه منبع برای اص  اختصاص وجود دارد: حقوق بین
 ها.قضایی ملی دولت ۀو قوانین یا روی ،عرفی
 

 اختصاص اصل استثناهای
 شود: اجرا گذاشته نمیین اص  بهاست که در صورت وجود، ا هاییاص  اختصاص دارای استننا

که شخم مورد نظر پهس از اسهترداد، مرت هب جهرای  جدیهدی در دولهت        درصورتی (الف
کننده شود. اص  اختصاص مربوط به جهرای  ارت هابی در گذشهته اسهت و در صهورت      درخواست

بهه  مری ا اه های ایاالت متحدهای بسیاری در دادگاهارت اب جرای  جدید کاربرد ندارد. در پرونده
مهادۀ  « ب». در شهق اول بنهد   (Garcia & Doyle , 2010, p.29-30ه است )شداین اص  استناد 

معاهدۀ استرداد مجرمان ایران با کرۀ جنوبی ه  به این استننا تصریح شده است. البته بدون  11
های اص  توان آن را در زمرۀ استنناتصریح به این بند ه  با توجه به فحوای اص  اختصاص، می

موجب این اص ، شخم تنها برای جهرای  ارت هابیِ موضهوع اسهترداد     اختصاص قرار داد، زیرا به
 محاکمه خواهد شد؛ درنتیجه جرای  ارت ابی پس از استرداد مشمول این اص  نخواهند شد.

درصورتی که شخم موضوع استرداد پس از محاکمه یا رهایی قطعی از اتهام بها وجهود    (ب
کننده را تهرک ن نهد. مهدت فرصهت مناسهب در      مناسب، قلمرو دولت درخواستداشتن فرصت 

 ,Model treaty on .extradition, 1995, Art. 14اسهت ) روز  15 تا 93قوانین و معاهدات اغلب 

subpara. 3     این استننا در اغلب معاهدات استرداد مجرمان ایران با سهایر کشهورها هه  مهورد .)
روز( بهرای تهرک داوطلبانهۀ     15روز تا  15ه بازۀ زمانی متفاوتی )از توجه قرار گرفته است؛ گرچ

 1توان بهه بنهد   کننده از سوی متهمان درنظر گرفته شده است؛ برای نمونه میکشور درخواست
معاهدۀ اسهترداد مجرمهان بها     1(، مادۀ 1915معاهدۀ استرداد مجرمان ایران و فرانسه ) 11مادۀ 

( و 1999معاههدۀ اسهترداد مجرمهان بها چهین )     11مهادۀ  « ب»(، شق اول بند 1999پاکستان )
(، 1919معاهدۀ اسهترداد مجرمهان بها امهارات )     19مادۀ « ب»(، شق اول بند 1911آذربایجان )
( اشاره نمود کهه ههر   1991معاهدۀ استرداد مجرمان با کرۀ جنوبی ) 11مادۀ « ب»شق دوم بند 

مادۀ  9موجب بند اند. اما بهدرنظر گرفته روزه برای ترک کشور از سوی مته سه یک مهلت سی
معاههدۀ اسهترداد    15مهادۀ  « ب»(، بنهد  1911معاهدۀ استرداد مجرمان با دولت ازب ستان ) 13

(، و بنهد  1911معاهدۀ استرداد مجرمان با اوکراین ) 11مادۀ  1(، بند 1991مجرمان با اندونزی )
به پانزده روز کاهش یافته است. همچنین ( این مدت 1911معاهدۀ استرداد با قطر ) 11مادۀ  1
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روز  15( ایهن مهدت بهه    1991معاهدۀ استرداد مجرمهان بها بهالرو  )    11مادۀ  1موجب بند به
بینهی  توان به این نتیجه رسید که مه  پهیش افزایش یافته است. با بررسی این ارقام متفاوت می

موجهب  روز اسهت. بهه   15تا  15حق ترک کشور برای مته  است که بازۀ زمانی متعارف آن بین 
معاهدۀ اسهترداد بها چهین     11مادۀ « ب»نم صریح برخی از این معاهدات ازجمله شق اول بند 

شود که برای مته  ام ان ترک خاک کشهور وجهود داشهته    این بازۀ زمانی از هنگامی شروع می
مانده باشد، از  باشد. درنتیجه متهمی که با وجود ام ان ترک کشور، همچنان در این کشور باقی

کننده برای جرای  اتهامی غیر از جرای  موضوع درخواسهت اسهترداد نیهز    طرف دولت درخواست
 قاب  محاکمه است.

درصورتی که شخم موضوع استرداد پس از رههایی قطعهی در فرصهت مناسهب قلمهرو       (ج
کننهده  واسهت طور ارادی به قلمرو دولهت درخ به دوبارهاما  ،کننده را ترک نمایددولت درخواست

« الهف ». استننایی که در شق سوم بنهد  (Model Treaty on extradition, 1995, Ibid)بازگردد 
معاههدۀ   11مهادۀ  « پ»معاهدۀ استرداد مجرمان ایران با کهرۀ جنهوبی، شهق اول بنهد      11مادۀ 

 است.معاهدۀ استرداد با اندونزی تصریح شده  15مادۀ « ب»استرداد با آذربایجان و چین، و بند 
شونده به این امر رضایت دهد کهه فهرد موضهوع اسهترداد     که دولت درخواست ( درصورتید

شونده است زیرا اص  اختصاص از حقوق دولت درخواست .دشوبرای جرای  دیگری نیز محاکمه 
صراحت از بهشونده نماید. بنابراین اگر دولت درخواست خودداریتواند از آن مییادشده و دولت 

 ,Bassiouni, 2014د، مته  هیچ حهق اعتراضهی نخواههد داشهت )    کننظر  اص صرفاص  اختص

p.597). شاپیرو علیه فراندینا» ۀاین امر در پروند( »Shapiro v. Ferrandina)  اشهاره   روشهنی بهه
د کههه اصهه  اختصههاص حقههی بههرای دولههت  کههردادگههاه اعههالم  ،ه اسههت. در ایههن پرونههدهشههد

منظور حمایت از حاکمیت و صالحیت دولت و نه حمایت شود که بهمیشمرده شونده درخواست
 ۀمارتونهاک علیهه ایهاالت متحهد    »ههای  از مته  به دولت اعطا شده اسهت. همچنهین در پرونهده   

ههای  نیز دادگهاه  (Demjanjuk« )دمجانجوک» ۀو پروند (Martonak v. United States« )مری اا
اختصاص بهرای حمایهت از حقهوق     ۀگرچه قاعددند. درواقع کرتأکید  این امردوباره بر مری ایی ا

اختصهاص را   ۀقاعهد  حهقِ صهراحت ذی بهه  یادشدههای قضایی متهمان ایجاد شده است، اما رویه
 ۀموجب قسمت اخیر مهاد به .(Bassiouni, 2014, p.592اند )شونده اعالم نمودهدولت درخواست

شخصهی را کهه اسهترداد او    »سهت:  ن ایران ه  این امر قاب  استنباط ااقانون استرداد مجرم 19
توان به اتهام جرم دیگری که قب  از تاریخ اسهترداد مرت هب گردیهده    مورد قبول واقع شده نمی

. در تمهامی  «مگر با جلب رضهایت دولهت مسهتردکننده...    ؛یا مجازات نمود مورد تعقیب قرار داد
تصهاص، بهه اسهتننای    معاهدات استرداد مجرمان ایران با سهایر کشهورها، پهس از درج اصه  اخ    

توان مهته  را بهرای   شونده اشاره شده است که با رضایت این دولت میرضایت دولت درخواست
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این است که آیها   پرسشحال  اند ه  محاکمه کرد.سایر جرای  ارت ابی که موضوع استرداد نبوده
قضایی  ۀویگونه اعتراضی در مورد لزوم رعایت اص  اختصاص وجود ندارد؟ ربرای مته  حق هیچ

که برخهی محهاک  بهه     است؛ درحالی پرسشمری ا بیانگر تشتت آرا در پاسخ به این اهای دادگاه
برخی دیگر من ر جایگاهی مسهتق    و ندمعتقدحق مته  برای اعتراض به عدم رعایت این اص  

 ,Iraolaبرای مته  در اعتراض بهه عهدم رعایهت ایهن اصه  هسهتند )       شوندهدرخواستاز دولت 

2008, p.91). موضوع استرداد  مته ِ ،موارد برخی اند که درمری ا اعالم داشتهاهای برخی دادگاه
 تواند به عدم رعایت اص  اختصاص اعتراض نماید.با وجود عدم اعتراض دولت استردادکننده می

اصه  اختصهاص    حهقِ ذی شهونده، درخواست مته  ه  در کنار دولت ،درواقع از نظر این محاک 
تواند به عدم رعایت این اص  بدون لزوم وجود اعتهراض رسهمی دولهت    میه  شود و می شمرده

مری ها علیهه   ا ۀایهاالت متحهد  » ۀتهوان بهه پرونهد   د. برای نمونه مهی کناعتراض  شوندهدرخواست
د. در این پرونده مهته  از سهوی دولهت مونهاکو     کراشاره  (United States v. Thirion« )تیریون

مری ا مسترد شهده  ا ۀغیر از اتهام تبانی به ایاالت متحدهای وارده بهاتهام برای رسیدگی به تمام
های وارده ازجمله اتهام تبانی علیهه وی رسهیدگی   مری ایی به تمام اتهاماکه دادگاه  درحالی ،بود

مری ها بهه دلیه  عهدم     اههای  نمود. مته  به این موضوع ایراد نمود که اتهام تبانی وی در دادگاه
د کهه  کهر اختصاص قاب  رسیدگی نیست. دادگاه ضمن رد اعتراض مهته  اسهتدالل    رعایت اص 

 ۀمفهاد معاههد   ن ردن مته  بدون اعتراض دولت مستردکننده، سمتی در ایراد اعتراض به رعایت
موضهوع اسهترداد حهق     د کهه مهته ِ  کراسترداد بین دو دولت ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر اعالم 

 «خان» ۀدارد. در پروند ،که دولت مستردکننده از آن برخوردار است را استناد به هرگونه ایرادی
 ،وی ۀاتههام وارده در اسهتردادنام   نشدن نیز مته  به عدم رعایت اص  اختصاص با توجه به درج

دلیه    نشدن خواهان نقض مح ومیت دادگاه بدوی بود. درنهایت دادگاه تجدیدنظر به دلی  ارائه
 ه دولت مستردکننده )پاکستان( به دلی  جرم نبودن عمه  موضهوع   خالف این امر، با فرض این
ن اعتراض خواهد کرد، اعتراض مته  را بدون وجود اعتراض رسهمی  ه آمح ومیت در پاکستان ب

 ,Bassiouni, 2014از سوی دولت مستردکننده پهذیرفت و مح ومیهت صهادره را نقهض نمهود )     

p.585) .ها به دلی  عدم اعتراض رسهمی از سهوی دولهت    درواقع در هر دو مورد یادشده، دادگاه
؛ رسهمیت شهناختند  اص  اختصاص را برای مته  به ن ردن حق اعتراض به رعایت ،مستردکننده

شود که حق اعتراض از سوی شخم مهته   درحالی که با مطالعۀ قوانین و معاهدات مشاهده می
توان به این نتیجه رسید کهه  می عبارتیبه رسمیت شناخته نشده است.در نهاد استرداد ایران به
اول دولت است، امها در صهورت سه وت و یها      ۀاین اص  در وهل حقِذیدر نظام حقوقی امری ا، 

توانهد بهه عهدم رعایهت ایهن      عدم اعتراض و یا رضایت صریح به رعایت اص  اختصاص، مته  می
مری ها نیهز   اههای  استناد نمایهد. برخهی دادگهاه    خود عنوان دلیلی برای نقض مح ومیتاص  به
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جایگاه شخم مته  در اعتراض بهه اصه  اختصهاص اتخهاذ     خصوص مواضع بسیار مبهمی را در 
مربوط به تفسیر یک معاهده که ارتباط  ۀمری ا در یک پروندادیوان عالی ، اینوجود اند. با نموده

هها منعقهد   کهه معاههدات بهین دولهت     مستقیمی با اص  اختصاص نداشت، اعالم نمود درحهالی 
تواند شام  قواعدی باشد که حقوقی را به شهروندان یا افراد مقهی   شوند، اما یک معاهده میمی

ن اشهخاص  میها  الهدولی ۀ بهین معاههد یهک   ،د. در ایهن صهورت  کنها اعطا میهریک از این دولت
حق بودنِ مهته   ذی های داخلی دو دولت قابلیت اجرا دارد. گرچه تصریح بهخصوصی در دادگاه

ویژه این ه با توجه به به ؛است در این بارهنیازمند رأی دقیق دیوان د به اص  اختصاص، در استنا
رسد نظر میایجاد وحدت رویه الزم به برایاین مداخله  ،مری ااهای فدرال تعارض آرا بین دادگاه

(Bassiouni, 2014, p.594-95). 
دههد،  ترداد رضهایت مهی  موارد استرداد ساده که شخم موضوع استرداد خود بهه اسه   ( دره

مم ن است به معنای انصراف از اص  اختصاص باشد. درواقع انصراف از اعتراض بهه اسهترداد از   
های وارد بر استرداد است، مگر این ه سوی مته  به معنای انصراف از اعتراض به تمام محدودیت

واقهع مهته    نمایهد. در محهدود  رضایت خهود را بهه اتههام خاصهی      به نحو م توب و مصرحمته  
تواند رضایت خود را به اتهام خاصی مشروط نماید که در این صورت رعایت اصه  اختصهاص   می

اعتهراض بهه اصه     انصهراف مهته  از    ،ایهن وجهود  با  .(Bassiouni, 2014, p.582ضروری است )
قانون آیین  11 ۀهای مقرر در مادمری ا به رعایت محدودیتااختصاص در آیین دادرسی کیفری 

 .(Federal Rules of Criminal Procedureاسهت ) وابسهته شهده   ی کیفهری ایهن کشهور    دادرس
کهه   استاتهام  ۀیند معاملارضایت مته  به استرداد تا حد زیادی مشابه فر ،درواقع در این حالت

آیهین   در .1دشهو زنهی مهی  های وارده با مقام تعقیب وارد معاملهه و چانهه  اتهام خصوصمته  در 
وجود اتهام ه  متضمن انصراف از اص  اختصاص است. با  ۀاالت متحده، معاملدادرسی کیفری ای

پوشهی از اصه    این، دادگاه باید احراز نماید که فرد مقر آگاه بوده است که اقرار وی باعث چشه  
د و کار گرفتهه شهو  بهاقرار  ۀدر زمین« عالماً و عامداً»شود. در این زمینه باید معیار اختصاص می

از مشاوره با وکالی مهدافع  پس که اقرارکننده با عل  به انصراف، و قصد به انصراف و  دگرداثبات 
بها توجهه بهه ایهن امهر       .(Bassiouni, 2014, p.584خود از اص  اختصاص انصهراف داده اسهت )  

اول دولههت  ۀاصهه  اختصههاص گرچههه در وهلهه حههقِتههوان بههه ایههن نتیجههه رسههید کههه ذی مههی
زیرا در صورت عدم رضایت یا انصهراف صهریح    دارد؛مته  نیز حقوقی است، اما  شوندهدرخواست

                                                           
اتهام  ۀمنظور تضمین یک معاملمری ا، بها ۀقواعد آیین دادرسی کیفری فدرال ایاالت متحد 11 ۀموجب مادبه. 1

های وارده آگاه اتهام پذیرش ۀاول باید ارادی باشد و مته  از نتیج ۀای در وهلمری ا، چنین معاملهامعتبر در 
توان در دست آمده باشد، بل ه تنها عوضی که میتهدید به ۀاتهام نباید در نتیج ۀبوده باشد؛ دوم این ه معامل

 .(Federal Rules of Criminal Procedureمند شد، تخفیف در مجازات است )اتهام از آن بهره ۀبرابر معامل
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خود بهه وجهود یها عهدم      ۀنوبتواند بهشونده، مته  میدولت درخواستاز سوی از اص  اختصاص 
 یا اعتراض نماید. دهد وجود اص  اختصاص رضایت

 

 مجرمان استرداد در اختصاص اصل حاکمیت و مجرمانه عنوان تغییر
فرد مورد استرداد را تنها برای جرمی که به آن منظور درخواست اسهترداد   ،صاصبنابر اص  اخت

ایهن اسهت کهه     در اینجا پرسهش توان بازداشت، محاکمه یا مجازات کرد. حال صورت گرفته می
اختصاص اسهت یها صهرف این هه رفتهار       ۀاسترداد و قاعد ۀتخطی از معاهد مجرمانه تغییر عنوان

اسهترداد فهرد مهورد درخواسهت بهه اتههام جهرم         ،د؟ بهرای منهال  کنه مجرمانه باشد، کفایت مهی 
از استرداد و در طول مراح  دادرسی مشخم شود کهه عمه     پسشود و کالهبرداری تقاضا می

 ۀمحاکم یادشدهبل ه خیانت در امانت است، آیا در منال  ،کالهبرداری نبوده یادشدهارت ابی فرد 
 ۀاص  اختصاص و تخطی از معاههد  ناقضالهبرداری جای جرم کفرد به جرم خیانت در امانت به

 یا خیر؟ استاسترداد 
، شهود که مته  برای جرمهی مسهترد    درصورتی معتقدنددانان در این خصوص برخی حقوق

 شد کهه عنهوان   احرازاگر در اثنای رسیدگی  اما برای غیر آن جرم محاکمه کرد. وی را تواننمی
رسهیدگی منعهی نهدارد     ۀ، در ایهن صهورت ادامه   دیگهری اسهت   عنهوان جهرم ارت هابی    مجرمانۀ
های مورد تغییر وصف مجرمانه اثری ندارد و دادگاه اص  اختصاص در. (151، ص1913)عباسی،
، تواننهد در صهورت تفهاوت وصهف رسهیدگی کننهد )عباسهی، همهان        کننده میدرخواستدولت 
تصاص تنها مانع این . اص  اخشودنمیاص  اختصاص مانع تغییر وصف اتهام  ،بنابراین ؛(151ص

 بینهی شهده  استرداد پهیش  ۀنامموافقت ۀجرم دیگری غیر از آنچه در ورق به دلی است که مته  
وصف و عنوان دیگری کهه   لوایِ اگر تعقیب او تحت بنابراین به اعتقاد برخی،د. شوتعقیب  است،

ات نهدارد.  گهاه بها اصه  اختصهاص منافه     بینی نشده بود صورت گیرد، ههیچ در موقع تقاضا پیش
آن  ۀطور اگر هنگام محاکمه یک کیفیهت مشهدده یها مخففهه  هاهر شهود کهه در نتیجه        همین

شود کمتر یا بیشتر از مجازاتی باشد که قانون استرداد آن را منهع کهرده   مجازاتی که تعیین می
-111، صهمهان  ،آبهادی کنهد )علهی  یک از این دو کیفیت آثار استرداد را خننی نمیهیچ ،است
نامۀ استرداد مجرمان بین ایران و امارات متحدۀ عربهی  موافقت 1مادۀ  1امری که در بند ؛ (111

در تعیین این ه عم  ارت ابی جرمی »موجب این بند: به آن تصریح شده است. به 1919مصوب 
( این ماده قاب  مجازات اسهت، اهمیتهی نهدارد    1موجب قوانین دو طرف مطابق بند )است که به

طرف، عم  ارت ابی را ی سان توصیف نماینهد یها این هه آن جهرم عنهوان ی سهان        که قوانین دو
نامۀ استرداد مجرمان بین ایران و قانون موافقت 11مادۀ  9موجب بند همچنین به«. داشته باشد

 تغییهر  جزائهی  رسهیدگی خالل در ارت ابی فع  حقوقی توصیف چنانچه: »1991قبر  مصوب 
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 اسهتوار  حقهایق  همهان  بر جدید جرم که است پذیرام ان زمانی تنها ح   اجرای یا تعقیب یابد،
 «.نماید تطبیق موافقتنامه این( 1) مادۀ در مذکور شرایط با و باشد

تحت تعقیب قهرار گیهرد کهه     ۀ جدیدیعنوان مجرمانا این است که اگر مته  ب پرسشحال 
سهادگی  هتوان ب، باز ه  میشدبااسترداد  مندرج در تقاضای ۀاز عنوان مجرمان بیشترمجازات آن 

با توجه به وجود مجازات اعدام در نظام حقوقی ایهران ایهن سه ال اهمیهت      ؟نتیجه رسیداین به 
 9مهادۀ  « ج»ازجمله شهق اول بنهد    نایابد، زیرا بسیاری از معاهدات استرداد مجرمبیشتری می

مجهازات اعهدام    در معهرضِ  ی ی از موانهع اسهترداد را  معاهدۀ استرداد مجرمان ایران و اندونزی، 
 داند.بودن مته  موضوع استرداد می

غیهر از  سازمان مل ، فرد مستردشده به یالگو ۀمعاهد 11 ۀماد «الف»بند شق اول موجب به
 «الف»بند  تفسیرجرم اتهامی نباید برای جرم دیگری بازداشت، محاکمه یا مجازات شود، اما در 

دولهت  : »تفسهیر موجهب ایهن   هگشهای ایهن قضهیه باشهد. بهه     توانهد را که می رداستننایی قرار دا
کننده در تعقیب فرد مورد درخواست برای جرای  قابه  اسهترداد مختلهف آزاد اسهت،     درخواست

ن منظور اعطا ه آهای موجود در پرونده نشان دهد که رفتاری که استرداد بدرصورتی که واقعیت
 هزات کمتر از جرم اصلی است که اسهترداد به  یا دارای مجا )عنوان جدید( شده، مشابه آن رفتار

حهداکنر مجهازات    . بنابراین، از نظر معاهدۀ الگو درصورتی کهه «درخواست شده استآن منظور 
، تغییهر عنهوان   باشهد نشده برای جرم جایگزین بیشتر از میزان مجازات جرم درخواسهتی  تعیین

دهند بر اسا  حقهایق اتههام   ه میهای حقوقی اجازازآنجایی که بیشتر نظام مجرمانه جایز است.
موضهوع   دادگاه در اتهامات تجدیدنظر صورت گیرد، ایناز سوی اصلی، قب  یا در طول محاکمه 

شهونده از  کننده را قادر خواهد ساخت بدون نیاز به اجهازه از دولهت درخواسهت   دولت درخواست
کند  پیداباید اطمینان شونده در چنین مواردی نماید. دولت درخواست پیرویداخلی خود  ۀروی

بهه عبهارت    ؛منظور آن صورت گرفته اسهت که جرم مورد نظر همان رفتاری است که استرداد به
 اسهت،  مجموعه حقایقی که بر اسا  آن درخواسهت اسهترداد صهورت گرفتهه    بر پایۀ دیگر، اگر 

انع عنوان جرم سرقت بوده و برای جرم سرقت درخواست استرداد صادر شده باشد، هیچ چیز مه 
تغییهر   ،کننده در اثنای رسیدگی با توجه به عنصر قهانونی جهرم  شود که دولت تعقیباز آن نمی
درصورتی که وقهایع اتههامی    ؛شخم مورد درخواست را به جرم اختال  تعقیب کند ،اتهام داده

موجود در پرونده ی سان یا مشابه رفتاری باشد که بر اسا  آن درخواسهت تعقیهب بهه سهرقت     
کننده نیست، بل ه ایهن مبنهای حقهوقی رفتهار     زیرا عنوان حقوقی اتهام تعیین ت.اس صادر شده

شود و بنابر نظر قاضی دادگاه مم ن است عنهوان  اتهامی است که موجب درخواست استرداد می
 د.رفتار اتهامی تغییر یاب

سهازمان مله  اعهالم     یمعاههده الگهو   11 ۀماد« ب»بند شق اول همچنین قسمت اول ذی  



 333  ...نااصل اختصاص در استرداد مجرم یقیتطب بررسی

 

 ،رضهایت دههد   بهاره شونده برای هر جرم دیگری در این که دولت درخواست درصورتی ،داردمی
شونده را در این صالحیت دولت درخواست ،نظر کرد. اما در ادامه توان از این مصونیت صرفمی

تواند به تعقیب یها  شونده میکند در صورتی دولت درخواستنماید و تصریح میمورد محدود می
 قاب  استرداد باشد. یک اتهامِ ۀیت دهد که جرم مطابق با معاهدمحاکمه رضا
در این مورد ت لیهف را مشهخم ن هرده و سه وت      1999در قانون مصوب ایران گذار قانون

طهور خهاص بهه    بهه بایهد  مطلوب در این مهورد   ۀپس برای دستیابی به نتیج .اختیار نموده است
ن بهین ایهران و چهین    ااسهترداد مجرمه   ۀاههد مع 11 ۀمهاد  1موجب بند بهمعاهدات رجوع کرد. 

شده چنانچه وصف کیفری جرم ارت ابی در خالل رسیدگی تغییر یابد، شخم مسترد(: »1999)
( را داشته 1) ۀمگر این ه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماد ؛نباید تعقیب یا مجازات شود

د مجرمان بهین ایهران و امهارات هه      نامۀ استرداموافقت 19مادۀ  1امری که عیناً در بند  ؛«باشد
، عم  ارت ابی باید طبق قوانین هر دو طهرف جهرم   یادشده ۀمعاهد 1 ۀماد ت رار شده است. برابر

جرم طبق قوانین دو طرف باید  ،منظور دادرسی استباشد و درصورتی که درخواست استرداد به
اجرای مجازات است، بایهد  منظور و درصورتی که به باشد یک سال از دارای مجازات حبس بیش

رو بهه جلهو در ایهن بنهد      گامحداق  شش ماه از مدت مح ومیت فرد باقی مانده باشد. با وجود 
معاهده نسبت به قانون و معاهدات دیگری که تصریحی نسبت به این مورد ندارند، انتقادی که بر 

دادرسهی تغییهر    مهنگااین است که درصورتی که وصف کیفری جرم ارت ابی  شدهاین بند وارد 
کننهده  که رفتار از جرای  قاب  استرداد مطابق معاهده باشد، دولت درخواست شرایطییابد، و در 

آن  برایکه استرداد  است تری نسبت به جرمیاگر تشخیم دهد که رفتار دارای مجازات سنگین
حقهوق  به گ ای بزرتواند شخم مورد نظر را مجازات کند. این امر لطمه، میاست صورت گرفته
 ۀاین مورد در معاهد .استسازمان مل   یالگو ۀو همچنین مخالف معاهد زندمیشده فرد مسترد

( اصالح شده است و مفاد این معاهده در قیا  1991) ۀ جنوبیبین جمهوری اسالمی ایران و کر
اسهت. در   سازمان مل  یالگو ۀتر با معاهدن ایران، بسیار همگامابا معاهدات دیگر استرداد مجرم

 در گهردد مهی  مسهترد  معاهده این موجببه که : شخصی1»است که  آمدهمعاهده این  11 ۀماد

 زیر: موارد مگر برای شد، نخواهد مجازات یا محاکمه بازداشت، کننده،درخواست طرف
 اسها   بر متفاوت عنوان با جرمی یا است شده پذیرفته آن مورد در استرداد که جرمی (الف

 قاب  جرمی چنین آن ه بر مشروط است، شده پذیرفته هامبنای آن بر استرداد که حقایقی همان

معاههدۀ اسهترداد مجرمهان ایهران و      15. همچنین مهادۀ  «باشد... ترسبک جرمی یا باشد استرداد
خود « پ»( ضمن بیان اص  اختصاص در مقام بیان استنناهای این اص  در بند 1991اندونزی )

هر جرم خفیف افشا شده بر اسها  وقهایع از نظهر تهأمین     »مر اشاره دارد: طور ضمنی به این ابه
بنابراین «. توان برای آن درخواست استرداد کردبازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانون نمی
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در این معاهده نیز تغییر عنوان مجرمانه مغایر اص  اختصهاص نیسهت؛ بهه شهرطی کهه عنهوان       
 ان مجرمانۀ موضوع استرداد باشد.تر از عنومجرمانه جدید خفیف

دولت ایاالت متحده در مورد تغییر عنوان مجرمانه در طول دادرسی نیز اغلب مطابق با  ۀروی
شده را بهرای  تواند فرد تسلی کننده می. عموماً دولت درخواستاستسازمان مل   یالگو ۀمعاهد
درصورتی کهه بهر    ؛یب قرار دهدجرای  دارای مجازات کمتر از جرم مورد استرداد مورد تعق ۀهم

حال، جرم کمتهر بایهد در   اینهایی باشد که بر اسا  آن وی مسترد شده است، بامبنای واقعیت
 ۀمهاد  1موجب بند همچنین به (Bassiouni, 2014, p.546).ه باشد شدانگاری هر دو دولت جرم

ایهن   در پیشخصی که : »(م1913مری ا )ا ۀاسترداد بین دولت آلمان و ایاالت متحد ۀمعاهد 11
غیر از جرمی که استرداد برای آن صورت گرفته، برای ارت اب شده است نباید بهمسترد معاهده 

 یادشهده جهز در مهوارد   جرمی قب  از آن مورد تعقیب دوباره، مجازات یا بازداشت قرار گیرد و به
اگهر  »رر شهده اسهت:   این مهاده مقه   9در بند  «.دشو نباید به هر دلی  دیگری آزادی وی محدود

دادرسهی از لحهاظ قهانونی تغییهر یابهد،       ۀشده است در رویه مسترد آن  در پیجرمی که شخم 
 گیرد که توصیف جرم جدید:در صورتی مورد تعقیب یا مجازات قرار می یادشدهشخم 

 ۀکننهد ه از حقایق موجود در درخواست استرداد و مدارک اثباتعبر اسا  همان مجمو (الف
 آن باشد؛ و

همان رفتار قاب  مجازات باشهد و یها مجهازات حهداکنری آن کمتهر از       ۀحداکنر به انداز (ب
 Germany International) «مجازات جرمی باشد که فهرد متعاقهب بها آن مسهترد شهده اسهت      

Extradition Treaty with the United States, 1980.) 
گیهرد بهه اصه  اختصهاص     ورت میتغییر وصف اتهام که بر مبنای تفسیر قضایی ص ،بنابراین

برای منال، اگر شخصی به اتهام حم  مواد مخدر تحت تعقیب قرار گیهرد و   ؛کندوارد نمیخللی 
د و بهه هنگهام رسهیدگی قاضهی     شهو استرداد او از دولت دیگر درخواست و با استرداد او موافقت 

یهر وصهف جزایهی    تشخیم دهد که عنوان دقیق اتهامی وی نگهداری مواد مخدر است، این تغی
درنتیجهه در صهورت تغییهر     .(111، ص1911 ،اتهام با اص  اختصاص مغایرتی نهدارد )اردبیلهی  

انگهاری شهده باشهد و همچنهین بایهد      عنوان مجرمانه، رفتار باید طبق قوانین هر دو دولت جهرم 
ن منظهور  ه آمجازات جرم جدید کمتر یا مشابه حداکنر مجازات رفتهاری باشهد کهه اسهترداد به     

درواقع جواز تغییر عنوان مجرمانه بر اسا  میزان مجازات و قابه  اسهترداد    ت گرفته است.صور
صورت محاکمه بر اسا  عنوان جدید نهاقض اصه    غیر اینبودنِ عنوان مجرمانۀ جدید است؛ در

اختصاص خواهد بود و برای دولت و تحت شرایطی مته ِ موضوع استرداد، حق اعتراض و اقامهۀ  
 شود.دعوا ایجاد می
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 اختصاص اصل حاکمیت و شدهساده استرداد
شود کهه بها   یا تسلی  داوطلبانه هنگامی محقق می (Simplified extradition) شدهاسترداد ساده

کننده، شخم مهورد درخواسهت بهه اسهترداد     ارسال درخواست رسمی از طرف دولت درخواست
تسهریع رونهد    بهرای عتهراض، زمینهه را   گونه اموافقت خود و نداشتن هیچ اعالمرضایت دهد و با 

رسیدگی فراه  آورد و مم ن است با انجام این نوع هم اری از سوی شخم مهورد درخواسهت،   
د. اگهر  سهاز ههای تخفیهف مجهازات را بهرای وی فهراه       کننده زمینهطور متقاب  دولت تعقیببه

خهود را تسهلی     کهه نمایهد  آمادگی و اعالم  کند نظر شخم مورد تقاضا از حق دفاع خود صرف
 .(111، ص1913 ،تشریفات قضایی حذف خواهد شهد )عباسهی   ،کندمیکننده دولت درخواست

برانگیز این است که آیا با رضایت شخم بهه رونهد اسهترداد، اصه      چالش پرسش ،در این موارد
 شهونده درخواست شود؟ و آیا دولتپوشی میاختصاص نیز مانند سایر موارد استرداد، قاب  چش 

 تواند بر اص  اختصاص تأکید نماید؟رضایت شخم مورد درخواست، می وجود با
حفظ منافع شهخم مستردشهده اسهت.     ،ند که هدف از اختصاصادانان برآنبعضی از حقوق

ههای طهرف معاههده را    یعنهی دولهت   ،مصالح طهرفین معاههده   ،بعضی دیگر فراتر از منافع فردی
 ،اندها در ضمن معاهدات استرداد به آن رضایت دادهدولتاند و عقیده دارند آنچه میان کشیدهبه

رو، در موارد نقض تعهدات مندرج در معاههدات  اینهای فراتر از منافع فردی است. ازحفظ ارزش
ی رخه تواند به آن استناد کند. بشده نمیاختصاص، شخم مسترد ۀاسترداد و ازجمله نقض قاعد

دونهدیو دو  . (111، ص1911 ،ظریه اعتقاد دارنهد )اردبیلهی  دانان به تلفیق هر دو ندیگر از حقوق
در این خصوص معتقد است که استرداد یک عم  قضایی نیست  (Donnedieu de Vabresوابر )

تا به صرف اراده و موافقت شخم مورد تقاضا، دولت نیز با آن موافقت نمایهد، بل هه یهک عمه      
ورد جرای  سیاسهی و جرایمهی کهه اسهترداد     باید دقت شود تا در م نظرحاکمیتی است و از این 

هرچنهد   ؛از اسهترداد خهودداری شهود    ،المل  اسهت ن آن مخالف ی ی از اصول حقوق بینامجرم
 .(151، ص1951پناهی، مته  رضایت داده باشد )فاطمی شریعت

هرگاه شخم مورد تقاضا انصهراف خهود را از   : »قانون استرداد مجرمان ایران 19موجب مادۀ به
 ،ده از مقررات این قانون اعالم نمود و رضایت دهد کهه بهه دولهت تقاضهاکننده تسهلی  شهود      استفا

عمه  خواههد   امر قید و وزارت دادگستری نسبت بهه اسهترداد اقهدام مقتضهی بهه      ۀمراتب در پروند
 9 ۀمهاد  ،ن در ایهن خصهوص  اقهوانین و معاههدات اسهترداد مجرمه     با وجهود سه وت اغلهب    «.آورد

( در این م1995اروپا ) ۀهای عضو اتحادین میان دولتاشریفات استرداد مجرمکنوانسیون تسهی  ت
شده بستگی به این موضهوع دارد  عمال اص  اختصاص در استرداد سادهکند که اِخصوص اشاره می

 The) ؟پوشهی شهود یها خیهر    که آیا شخم مورد استرداد رضایت دارد که از اص  اختصاص چش 

European Union Convention on simplified extradition procedure, 1995, Art. 9). 



 1391بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 9مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     333

 

برانگیهز و سه وت قهوانین و    مسهائ  چهالش   ۀح  در صورت وجود ابهام در زمینه بهترین راه
تهرین علمهای   کهه بیهانگر نظریهات برجسهته     استسازمان مل   یمعاهدات، مراجعه به مدل الگو

زمان مله  در خصهوص وضهعیت اصه      سها  معاهدۀ الگهوی  1 ۀماد تفسیر .المل  استحقوق بین
کشورها مم ن است تمای  داشته باشهند کهه   »د که دارشده مقرر میاختصاص در استرداد ساده
الگهو،   ۀمعاههد  برابهر پهس   .«پوشی نمایندشده از اص  اختصاص چش در خصوص استرداد ساده

ر مهوارد  این است که حتی د یادشده تفسیرهاست و مفهوم مخالف اص  اختصاص مختم دولت
رضایت شخم مورد درخواست، خواسهتار اجهرای    با وجودد نتوانها میدولت ،شدهاسترداد ساده

 اص  اختصاص باشند.
 ههای قضهایی  مدل الگوی استرداد و مهدل معاضهدت   ۀراهنمای اصالحی در زمین ۀدر کتابچ

(Revised Manuals  on the Model Treaty on Extradition and on the  Model Treaty on 

Mutual Assistance in Criminal Matters)  اجهال  کارشناسهان    از سهوی که دستورالعم  آن
 United Nations) الدولی امور جنایی دفتر سازمان مل  در امور مبارزه با جرای  و مواد مخدربین

Office on Drugs and Crime) (UNODC    بها هم هاری انجمهن بهین )  کیفهری  حقهوق المللهی 
(International Association of Penal Law) (AIDPم ،) المللهی مطالعهات عهالی در    بین ۀسس

( و ISISC) (International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences) امور جنهایی 
( تهیه OPCO) (Monitoring Centre on Organized Crime) یافتهسازمان جرممرکز نظارت بر 

 ۀها با توجه به توافقی که در مذاکرات مربوط به معاهدشده این است که دولتارائهح  شده، راه
شهده نسهبت بهه اصه      توانند در یک بند بهه آثهار اسهترداد سهاده    آورند، میدست میاسترداد به

توانند در قوانین خود تصریح نماینهد کهه رضهایت در    ها میاختصاص بپردازند و همچنین دولت
 های ی از آنآن را بپذیرد و  هایپیامدشده باید صورت داوطلبانه باشد، فرد مسترداسترداد اگر به 
توانهد بهر اصه  اختصهاص ت یهه نمایهد       شخصی در دفاع از خود دیگر نمهی  چنیناین است که 

(Revised Manual on the Model Treaty on Extradition, 2002, p.35, Ibid, p.120 )
تعقیب یا مجهازات فراسهوی قلمهرو    رسد که نظر میبهاختصاص(  ۀموجب این اص  کلی )قاعدبه

مم هن   ،اصلی استرداد اعطایی فقط با رضایت صریح دولت طرف تقاضا که اسهترداد را پذیرفتهه  
نماید که این رضایت بها رضهایت شهخم    است و چنین می یادشدهاست. این رضایت حق دولت 

درنتیجه، طبق معاهدات، قوانین  .(111، ص1911شده غیرقاب  جایگزین است )اردبیلی، مسترد
اختصاص حقی به نفع شخم مورد تقاضا است و شخم مورد نظر  ۀقاعد ،المللیملی و عرف بین

غیر از جرم مورد درخواست به تعقیب منظور جرای  دیگر بهد و بهکننظر  تواند از حقش صرفمی
اص  اختصاص شود و  نافیتواند یاین، صرف رضایت شخم مورد تقاضا نموجود رضایت دهد. با 

پوشهی از  شونده است که باید نظر نهایی خود را در خصوص اجرا یها چشه   این دولت درخواست
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شهونده  اعالم نماید و حتی در صورت رضایت شخم مورد تقاضا، دولت درخواسهت  یادشدهاص  
 بداند.ملزم کننده را به تبعیت از اص  اختصاص تواند دولت درخواستمی

ها در اسهتناد بهه اصه  اختصهاص     حق بودن دولتذی ۀدهندی از قراین دیگری که نشانی 
به استرداد به دولت ثالث  ویکه در صورت استرداد شخم مورد درخواست، اگر است ، این بوده

 موجهب بهه نیسهت.   میسر اول ۀشوندرضایت داشته باشد، این امر بدون رضایت دولت درخواست
بهه تصهویب   هنهوز  ( کهه  1991المللی در امور کیفری )های قضایی بینهم اری ۀالیح 11 ۀماد

خهود   ۀشده غیر از تبعتواند فرد مستردکننده نمیکشور درخواست» ه است:نهایی مجلس نرسید
 مگر در موارد زیر: ؛را به کشور ثالث تحوی  دهد

ثالهت   کننهده بهه کشهور   کشور درخواستتوسط الف( مرجع هم اری قضایی با استرداد فرد 
 .«موافقت کند...

 

 نتیجه
معاههدات، قهوانین داخلهی     از سهوی المللی است که ترین اصول بیناص  اختصاص ازجمله مه 

سهازمان مله     یالگهو  ۀو معاههد  است رسمیت شناخته شدهالمل  عرفی بهها و حقوق بیندولت
وق مهته  و  حهافظ حقه   یهک سهو،  از  ؛متحد بر آن تأکید دارد. ایهن اصه  کهاربرد دوسهویه دارد    

کننده اسهت  دولت درخواست سواها و جلوگیری از اقدامات وی در مقاب  نابرابری ۀکنندحمایت
دولهت فقهط در   ایهن  زیهرا   ،شهونده اسهت  حقوق دولت درخواسهت  ۀکنندتأمین ،دیگر سویو از 

توانهد تصهریح   خصوص جرم مورد درخواست از حق تعقیبی خود اعراض نموده است و حتی می
 شونده بازگردانده شود.از تعقیب یا محاکمه، شخم مورد نظر به دولت درخواست پسنماید که 

در صورت رضایت صریح یا ضهمنی   کنندهدرخواستدولت ، المللیموجب قواعد عرفی بینبه
تواند شهخم مهورد درخواسهت را    و یا عدم اعتراض صریح آن دولت، می شوندهدرخواستدولت 

مجازات قرار دهد. اما در صورت اعتراض صریح یا ضمنی دولهت   برای هر جرمی مورد محاکمه یا
برای مته  حق اعتراض به عدم رعایهت ایهن اصه  در محهاک  داخلهی دولهت        شونده،درخواست
تواند از موجبات نقض مح ومیت صادره در جرایمی باشد که شونده وجود دارد که میدرخواست
  اختصاص رعایت نشده است. با تخطی دولت ن منظور صورت نگرفته و درواقع اصه آاسترداد ب
المللهی  دعوای بهین  ۀشونده حق اقامکننده از اص  اختصاص، باید به دولت درخواستدرخواست

شده بهه دولهت   مته  مسترد اعادۀکننده به تواند به مح ومیت دولت درخواستداده شود که می
خواهد شهد،   مندبهرهص  اختصاص گرچه مته  از اا ،شود. به این ترتیبمنجر شونده درخواست

 شونده است. دولت درخواست ،اص  اختصاص واقعیِ حقِاما ذی
اص  اختصاص با وجود اهمیتش اصلی مطلق نیست، بل ه اسهتنناپذیر اسهت. ارت هاب جهرم     
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کننهده در یهک مهدت متعهارف، بازگشهت      جدید پس از استرداد، عدم تهرک کشهور درخواسهت   
شهونده و اسهترداد سهاده در زمهرۀ     کننده، رضایت دولت درخواستداوطلبانه به کشور درخواست

تواند بهدون  کننده میگیرند که در این موارد دولت درخواستاستنناهای اص  اختصاص قرار می
 ۀتغییر عنوان مجرماننقض اص  اختصاص و بر اسا  اصول صالحیتی به محاکمۀ مته  بپردازد. 

 شمارتواند در دگی ازجمله موارد دیگری است که میجرم مورد درخواست در اثنای مراح  رسی
 ۀسهازمان مله  و رویه    یالگهو  ۀاص  اختصاص قرار گیرد. با توجهه بهه معاههد   جدید  هایاستننا

ن دولت ایران و ایاالت متحهده، اگهر تغییهر عنهوان مجرمانهه بها توجهه بهه اصه           ااسترداد مجرم
 عنوان جهایگزین بهه میهزان مجهازاتِ     و همچنین مجازاتِصورت گیرد های رفتار ارت ابی ویژگی
وجود نخواهد آمد. اما تشدید مورد درخواست یا کمتر از عنوان درخواستی باشد، مش لی بهجرم 

مخهالف بها   مجرمانهه،  کننده با توجهه بهه تغییهر عنهوان     درخواستدولت از سوی میزان مجازات 
 ن است باعث اخهتالف بها   و مم بودهبه حقوق مته   آسیبسازمان مل  متحد و  یالگو ۀمعاهد
ن اجدیدترین معاههدات اسهترداد مجرمه   برخی از موضوعی که در  ؛دگرد شوندهدرخواستدولت 

المللهی در  های قضایی بهین هم اریشود که در الیحۀ پیشنهاد میبینی شده است و ایران پیش
 و معاهدات جدیدتر نیز درج گردد. امور کیفری

تهر  اص  اختصاص مشخم شود. این چالش وقتی پیچیده نیز باید وضعیت در استرداد ساده
ح  این است کهه  اند. راهتصویب نرساندهای بهشود که طرفین معاهده در این خصوص مقررهمی
اول  ۀمعاهده، در این خصوص وضعیت روشن شود. اص  اختصاص در درج بهدن یک بند فزوبا ا

در این خصوص بدون موافقهت   وع استردادمته  موضرود و رضایت شمار میها بهاز حقوق دولت
تصهریح بهه ایهن امهر در معاههدات آینهدۀ اسهترداد         درنتیجه، نیست.کارساز کننده دولت تسلی 

 .  تواند راهگشا باشدمجرمان دولت ایران می
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