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چکیده

استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که بهوسیلۀ آن شخصی از دولتی بهه دولهت دیگهر مسهترد
میشود .شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت اند از :مجرمیت مضاعف ،قابه اسهترداد بهودن
جرم ،و اص اختصاص .بنا بر اص اختصاص ،شخصی که مسترد میشود بهجز جرمی که اسهترداد
بهمنظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواستشونده با آن موافقهت نمهوده اسهت ،نبایهد
تحت بازداشت ،تعقیب و مجازات قرار گیرد .فلسفۀ وجود اص اختصاص حمایت از حقوق مهته و
همچنین تأمین امنیت خاطر دولت درخواستشونده برای اطمینان از عهدم سوااسهتفاده احتمهالی
دولت درخواستکننده است .این اص در منابع استرداد در نظام حقهوقی ایهران ،امری ها و معاههدۀ
الگوی سازمان مل پذیرفته شده است .با توجه به فلسفۀ وجودی این اص در حمایت هه زمهان از
حقوق مته و دولت ،ی ی از مش الت اجرای اص اختصاص ،ام ان انصراف از این اصه از سهوی
دولت و یا مته است که چالش مربوط به ذیحقِ اص اختصاص را ایجاد مینماید ،و این ه آیها در
صورت انصراف دولت از اص  ،مته میتواند به آن استناد کند .پژوهش حاضر ضمن بررسی اسهناد
و رویۀ قضایی به این نتیجه میرسد که با قائ شدن سلسلهمراتب میان منافع مورد حمایهت اصه
و اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواستشونده میتوان تعارض منهافع دولهت و متهمهان را در
اجرای این اص ح نمود؛ مشروط به این ه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.

واژگان کلیدی

استرداد مجرمان ،اص اختصاص ،ایاالت متحدۀ امری ا ،ایران ،معاهدۀ الگو.

 نویسندۀ مسئول ،ف س31999193113:

Email: janipour@guilan.ac.ir
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مقدمه
استرداد مجرمان یک فرایند هم اری حقوقی بین دولتی است که بهوسیلۀ آن شخصی از دولتی
به دولت دیگر بهموجب یک منبع استرداد مانند معاهده ،عم متقاب  ،اص نزاکت یا بهر اسها
قانونگذاری ملی مسترد میشود .در صورت وجود معاهدۀ استرداد میان ایهن دو دولهت ،کشهور
درخواسههتشههونده مو ههف اسههت بههر اسهها معاهههدۀ فههیمههابین ،شههخم مجههرم را بههه کشههور
درخواستکننده مسترد نماید؛ به این معنا که استرداد مجرمان مسئلهای نیست که حق طبیعی
دولتها باشد ،بل ه صرفاً بر مبنای معاهدات دو یا چندجانبۀ استرداد یا بهر اسها شهرط عمه
متقاب دولتها انجامپذیر است (احمدینژاد ،1991 ،ص .)9در عصر جهانی شهدن کهه حمه و
نق به صورت بیسابقه افزایش یافته است و افراد بهطور روزافزون از مرزهای سرزمینی دولتها
عبور میکنند ،اص استرداد مجرمان اهمیت بیشتری یافته است؛ به طهوری کهه در دههۀ اخیهر
تالشهای گسترده ای از طرف دولتمردان برای انعقاد موافقتنامههای استرداد مجرمهان صهورت
پذیرفته است .در حال حاضر ،حدود سی موافقتنامۀ استرداد مجرمان از سوی دولهت ایهران بها
سایر دولت ها منعقد شده است .نگاهی به شروط مندرج در این موافقتنامهها حاکی از تشهابه و
ت رار در مفاد آنهاست .شرایط ماهوی و ایجابی استرداد مجرمان یادشده در این موافقتنامههها
عبارت اند از :مجرمیت مضاعف ،قاب استرداد بودن جرم ،و اص اختصاص .در میهان سهه شهرط
پیشگفته ،اص اختصاص ی ی از شرایط ایجابی استرداد مجرمان و ازجمله الزامهات اساسهی در
این زمینه بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.
اص اختصاص از یک قرن پیش در پروندۀ «ایاالت متحده علیه راشهر» ( United States v.
 )Rauscher, 1886در امری ا بهرسمیت شناخته شده و بعدها وارد معاهدات استرداد مجرمان بها
سایر کشورها شده است ) .(Bassiouni, 2014, p.542مادۀ  11معاهدۀ الگهوی سهازمان مله در
سال 1995م نیز بر اص اختصاص بهعنوان ی ی از شرایط استرداد مجرمان تصریح کرده اسهت.
اص اختصاص در نظام حقوقی ایران در قدیمیترین معاهدات استرداد مجرمهان ماننهد مهادۀ 1
معاهدۀ استرداد مجرمان بین ایران و پاکستان در سال  1999و جدیدترین آنها مانند مهادۀ 15
معاهدۀ استرداد مجرمان بین ایران و اندونزی در سال  1991درج شده است.
برابر اص اختصاص که قاعدۀ اختصهاص نیهز خوانهده مهیشهود ( ،)Specialty Ruleدولهت
درخواستکننده فقط میتواند شخم مسهترد شهده را بهرای جهرم یها جرایمهی کهه درخواسهت
استرداد آن از سوی دولت درخواستشونده پذیرفته شده است ،محاکمه یا مجازات کند و بهرای
عنوان یا عناوین اتهامی دیگر جز مورد یا موارد مورد توافق این اختیار را نهدارد .بههموجهب ایهن
اص  ،هرگاه مجرمی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به ارت اب جرای متعددی نماید و درخواست
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استرداد صرفاً به دلی ی ی از آن جرای ارت ابی صورت پذیرد ،دولت درخواسهتکننهده پهس از
تحوی گرفتن مته  ،نباید او را به علت سهایر جهرای ارت هابیافتهه قبه از تقاضهای اسهترداد،
محاکمه و مجازات کند (خالقی ،1911 ،ص)11؛ بنابراین ،پهس از محاکمهه یها رههایی از اتههام
یادشده ،باید زمان مناسب به او داده شود تها بهه دولهت پناهنهده خهود بهاز گهردد ( & Garcia
.)Doyle, 2010, p.29
حال پرسش این است که چرا دولت درخواست کننده با وجهود دراختیهار داشهتن چنهین
متهمی ،حق محاکمۀ وی بابت سایر جرای ارت ابی را ندارد؟ به عبارت دیگر ،فلسفۀ وجهودی
اص اختصاص چیست؟ در صورت نادیده گرفته شدن این اص  ،چه کسی حق اعتراض دارد؟
به عبارت دیگر ،ذی حقِ واقعی اص اختصاص چه کسی است؟ با توجه به ی ی از اسهتنناهای
اص اختصاص ،یعنی استردادهای ساده یا داوطلبانه از سوی مته  ،آیا مهیتهوان بهه ذیحهقِ
واقعی اص اختصاص پی برد ؟ اص اختصاص ،آزادی دولت درخواست کننهده بهرای محاکمهۀ
مته به جرایمی غیر از جرای موضوع استرداد را محدود می نماید .بنابراین ،پرسش دیگر این
است که آیا اص اختصاص ،آزادی دولت درخواست کننده برای تغییر عنوان اتههامی مهته را
ه محدود می کند؟
بر این اسا  ،نخست مقاله در پاسخ به پرسش اول به تبیین مبانی و منابع اص اختصهاص
ق اصه اختصهاص ،اسهتنناهای ایهن اصه بررسهی
میپردازد و سپس برای روشن شدن ذی حه ِ
میشود .از این رهگذر و با توجه به قراین موجود در بحث استرداد سهاده مهیتهوان بهه ذیحهقِ
اص اختصاص پی برد .درنهایت به تأثیر تغییر عنوان اتهامی در اجرای اص اختصاص پرداختهه
میشود .مقالۀ حاضر برای پاسخ به پرسشهای موجود بهه جایگهاه ایهن اصه در نظهام حقهوقی
امری ا به عنوان مبت ر این اص توجه داشته و سپس به معاهدۀ الگوی سهازمان مله بههعنهوان
راهنمای دولت ها در تدوین قواعد استرداد مجرمان پرداخته است .استفاده از رویۀ نظام حقهوقی
امری ا به عنوان کشوری با بیش از صد معاهدۀ استرداد مجرمان مهیتوانهد بهه توسهعۀ هم هاری
قضایی ایران با دیگران و افزایش تعداد معاهدات استرداد مجرمان ایران کمک کند.

فلسفۀ وجودی و منابع اصل اختصاص
 .1فلسفۀ اصل اختصاص
فلسفۀ وجودی اص این است که نخست برای حمایت از حقهوق فهردی مهته  ،قیهد آن ضهروری
است ،زیرا این اص باعث میشود که حقوق شخم در مقاب رسیدگی به جرایمی که در خصوص
آنههها آمههادگی دفههاع از خههود را نههدارد ،حمایههت شههود .دوم این ههه ایههن قاعههده بهها اص ه تقاب ه
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( )Reciprocityو مجرمیت مضاعف ( )Dual Criminalityنیز مرتبط است؛ به این ترتیهب کهه اگهر
قرار باشد مجرم برای جرمی که ماهیت آن برای دولت درخواستشهونده روشهن نیسهت محاکمهه
شود ،مم ن است فع یادشده در دولت درخواستشونده جهرم بههحسهاب نیامهده ،در ایهن مهورد
قاعدۀ معاملۀ متقاب و نیز مجرمیت مضاعف رعایت نشود .سوم ،رعایت ن ردن این قاعده مهیتوانهد
سبب محاکمۀ مجرمان سیاسی شود که دولت درخواستشونده آنها را به دلی جرای عمومی بهه
دولت درخواستکننده مسترد نموده است (علیآبادی ،1951 ،ص .)111به این ترتیب ،شرط قاب
استرداد بودن جرای ه نقض میشود .مبنای این اص مبتنی بر این واقعیت است که وقتی دولت
درخواستشونده با درخواست استرداد شخم موافقت مینماید ،درحقیقت فقهط نسهبت بهه جهرم
موضوع درخواست ،از صالحیت قضایی خود به نفع دولت درخواستکننهده اعهراض مهیکنهد .لهذا
نمیتوان شخم مورد نظر را به دلی سایر جرای ارت ابی نیز مورد تعقیب و محاکمه قرار داد ،زیرا
این امر درواقع تجاوز به حق دولت درخواستشونده بهشمار میآید (.(Agrawala, 1965, p.217
اص اختصاص طراحی شده است تا دولهت درخواسهتکننهده نتوانهد بها سوااسهتفادهههای
احتمالی از شخم مورد درخواست که از سوی دولت درخواستشونده در اختیار وی قرار گرفته
است ،موجبات نقض اطمینان طرف مقاب را فراه نماید ( .)Iraola, 2008, p.89بنابر این اص ،
دولت درخواستکننده حق ندارد مجرم را به علت جرایمی که قب از تاریخ استرداد واقع شهده،
اما در پرونده و درخواست استرداد منع س نشده است ،محاکمه کند؛ به عبهارت دیگهر ،پرونهدۀ
استرداد در ح حصاری است بر روی مته  ،و محاک دولت درخواستکننده نمهیتواننهد جهز
همان اتهامات قیدشده در تقاضانامۀ اسهترداد ،مهته را بهه عنهاوین و اتهامهات دیگهر تعقیهب و
محاکمه کنند (محسنی ،1911 ،ص .)119برای تأکید بر اهمیت این قاعده همین بس کهه اگهر
دولتی بخواهد مجرمی را به دلی عملی غیر از آنچه در استردادنامه قیهد شهده اسهت محاکمهه
نماید ،کلیۀ مراح درخواست استرداد بدون هیچگونه کاستی میبایست دوبهاره صهورت پهذیرد
(پورذوالفقههار و کالنتههری ،1999 ،ص .)5در صههورت نقههض اصهه اختصههاص از سههوی دولههت
درخواستکننده ،بسته به تعیین ذیحق اص اختصاص ،برای شخم ذیحق ام ان اعتهراض و
اقامۀ دعوا نزد دادگاهههای داخلهی دولهت درخواسهتکننهده و تحهت شهرایطی در دادگهاهههای
بینالمللی وجود خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 .2منابع اصل اختصاص
ی ی از منابع اص اختصاص ،معاهدات استرداد مجرمان است ،به این ترتیب ،ایهن اصه جزئهی از
قواعد بینالمل معاهداتی است .برای نمونه میتوان به درج این قاعده در اغلب معاههدات اسهترداد
مجرمان ایران با سایر کشورها ازجمله ،آذربایجان (مادۀ  ،)13فرانسهه (مهادۀ  ،)11پاکسهتان (مهادۀ
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 ،)1امارات متحدۀ عربی (مادۀ  )19و بالرو (مادۀ  )11اشاره کرد .درعین حال در قوانین داخلهی
دولتها این قاعده بهعنوان پیششرط استرداد مجرمان اغلب قید میشهود .ایهاالت متحهدۀ امری ها
نیز اص اختصاص را بهموجب قوانین ،معاهدات استرداد مجرمان و همچنهین رویهۀ قضهایی خهود
پذیرفته است .دیوان عالی ایاالت متحده در پروندۀ «ایاالت متحده علیه راشهر» اعهالم داشهت کهه
«یک مته مستردشده را که در پی یک معاهدۀ استرداد مهورد پیگهرد قهانونی قهرار گرفتهه ،تنهها
میتوان برای ی ی از جرایمی که در معاهده توصیف شده و برای جرایمی که بهمنظهور آن مسهترد
شده است ،محاکمه کرد .»...همچنین برابر مادۀ  9111از فص  11کد قوانین فدرال دولت ایهاالت
متحده« :وزیر امور خارجه مم ن است دستور دههد شهخم مهورد درخواسهت برابهر مهادۀ 9111
(متواریان از دولت خارجی به ایاالت متحده) و مادۀ ( 9115متواریان از دولت تحت کنترل ایهاالت
متحده به ایاالت متحده) از این فص  ،به مقامات دارای مجوز از طرف دولت خهارجی تحویه داده
شود تا برای جرای اتهامی محاکمه شود» .بهموجب همین ماده ،وزارت امهور خارجهۀ امری ها حهق
استرداد شخم مورد تقاضا برای جرای مورد اتهام در درخواست اسهترداد را دارد کهه البتهه رونهد
اجرای این درخواست از سوی محاک قضایی این کشور خواهد بود ).(Iraola, 2008, p.89
مادۀ 11معاهدۀ الگهوی سهازمان مله ) (Model Treaty on Extraditionبهه اصه اختصهاص
تصریح نموده است .بهموجب آن :1« :شخصی که بر اسا این معاهدۀ الگو مسترد میشود ،نبایهد
اقدامی علیه وی بهمنظور تعقیب ،بازداشت ،مجازات و استرداد دوبارۀ وی بهه دولهت ثالهث صهورت
بگیرد یا در قلمرو دولت درخواستکننده در معرض هرگونه محدودیتهای دیگر از آزادی شخصی
برای هر جرمی که قب از استرداد وی مرت ب شده قرار گیرد ،به غیر از :الف :جرمی کهه اسهترداد
به آن منظهور صهادر شهده اسهت .ب :ههر جهرم دیگهری در ایهن بهاره کهه مهورد موافقهت دولهت
درخواستشونده قرار گیرد .موافقت در صورتی حاص میشود کهه جهرم مهورد درخواسهت ،خهود
موضوع استرداد مطابق با قانون حاضر باشد :1.یک درخواست برای موافقت دولت درخواستشونده
مطابق با این ماده باید همراه با مدارک یادشده در بنهد دوم مهادۀ  5از ایهن قهانون باشهد و حهاوی
شرحی از ا هارات ابرازشده از سوی شخم مستردشده در خصوص جرم باشد :9 .بند  1این مهاده
نباید اعمال شود اگر شخم تاکنون فرصت برای ترک دولت درخواستکننده را داشته و رف 93
تا  15روز از آزادی در مورد جرمی که فرد به آن منظور مسترد شده است آن دولت را ترک ن نهد
یا اگر فرد پس از خروج از قلمرو دولت درخواستکننهده بههطهور داوطلبانهه دوبهاره بهه آن دولهت
بازگردد» ).(Model Treaty on Extradition, 1995, Ar.t 9
اص اختصاص در قانون استرداد مجرمان مصهوب 1999ش ایهران نیهز مهورد تصهریح قهرار
گرفته است و قانونگذار در مادۀ  19بیان میکند« :شخصی را که استرداد او مهورد قبهول واقهع
شده نمی توان به اتهام جرم دیگری که قب از تاریخ استرداد مرت ب گردیده مورد تعقیهب قهرار
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داد یا مجازات نمود؛ مگر با جلهب رضهایت دولهت مسهتردکننده .دولهت ایهران مهیتوانهد بنهابر
درخواست دولت تقاضاکننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات اعهالم نمایهد؛
هرچند جرم ارت ابی از جرای مذکور در مادۀ  1این قانون نباشد».
دولتها مم ن است در خصوص برخی جرای برای جلوگیری از فرار یا اختفای شخم مورد
تقاضا ،هنگام انجام تحقیقات مقدماتی تا زمان مشخم شدن نتیجۀ تحقیقات ،فرد یادشده را در
وضعیت بازداشت مقدماتی قرار دهند .انتقادی که بر قانون استرداد ایران وارد شده این است که
در مورد وضعیت بازداشت مقدماتی در دولت درخواستشونده ،اص اختصاص را مهورد تصهریح
قرار نداده است و در صورت س وت قانونگذار ایران ،میتواند موجبات سوااستفاده بهرای دولهت
درخواستکننده را فراه آورد .همچنین این ایهراد در بسهیاری از معاههدات اسهترداد مجرمهان
ایران پابرجاست .بااینحال در مادۀ 11معاهدۀ استرداد مجرمان بهین دولهت جمههوری اسهالمی
ایران و کرۀ جنوبی ( )1991و مادۀ  91قانون موافقت نامهۀ معاضهدت حقهوقی در امهور مهدنی و
کیفری بین ایران و بوسنی و هرزگوین ( )1991اص اختصاص به بازداشت نیز تسری داده شده
است که جا دارد در دیگر معاهدات منعقده پیشِرو نیز تصریح گهردد .در بنهد  1مهادۀ  11ایهن
معاهده عنوان شده است« :شخصهی کهه بههموجهب ایهن معاههده مسهترد مهیگهردد در دولهت
درخواستکننده بازداشت ،محاکمه یا مجازات نخواهد شد؛ مگر برای موارد زیر.»...
البته شورای نگهبان به استناد اص چهارم قانون اساسی در موارد متعددی به اصه اختصهاص
ایراد وارد کرده است؛ برای منال شورای نگهبان در موافقتنامۀ استرداد مجرمهان میهان جمههوری
اسالمی ایران و جمهوری ازب ستان اعالم نموده که اطالق بند یک مادۀ  13چهون شهام مهواردی
میشود که پیگرد جزایی یا مجازات شخم مستردشده را که از لحاظ شهرعی الزم اسهت ،ممنهوع
میکند ،خالف موازین شرع شناخته میشود (شریعت باقری ،1999 ،ص .)11-15بند  1مهادۀ 13
معاهدۀ یادشده بیان میکند« :بهدون موافقهت کشهور درخواسهتشهونده ،شهخم مسهتردشهده را
نمیتوان در رابطه با جرمی غیر از آنچه موجب استرداد وی شده مهورد پیگهرد قضهایی و اسهترداد
قرار داد»  .در پاسخ به ایراد شورای نگهبان بایهد اذعهان داشهت کهه اصه اختصهاص درواقهع یهک
مصونیت قراردادی و نوعی امان تلقی میشود که دولت اسالمی میتواند بهر اسها مصهلحتههای
خود به آن تعهد نماید .این مصونیت قراردادی بیقید و شرط نیست و تحت شهرایط خاصهی قابه
عدول است .درواقع مش این است که شورای نگهبان معموالً موافقتنامههای اسهترداد مجرمهان
را به دلی مغایرت با موازین شرع مورد ایراد قرار میدهد و بهدنبال اصرار مجلس بر مصوبه ،عمومهاً
در مجمع تشخیم مصلحت نظام بهتصویب میرسند (شریعت باقری ،1999 ،ص 11و .1)11
 .1برای آگاهی بیشتر از چگونگی ح مش
نک :شریعت باقری.1999 ،

ایرادهای شرعی شورای نگهبان به موافقتنامههای استرداد مجرمان،
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ی ی از پیامدهای گنجاندن م رر اص اختصاص در معاهدات و کاربرد م هرر آن در قهوانین
داخلی دولتهای مختلف ،تبدی شدن آن به یک قاعدۀ حقوق بینالمل عرفی اسهت .درنتیجهه
حداق سه منبع برای اص اختصاص وجود دارد :حقوق بینالمل معاهداتی ،حقوق بهینالمله
عرفی ،و قوانین یا رویۀ قضایی ملی دولتها.

استثناهای اصل اختصاص
اص اختصاص دارای استنناهایی است که در صورت وجود ،این اص بهاجرا گذاشته نمیشود:
الف) درصورتی که شخم مورد نظر پهس از اسهترداد ،مرت هب جهرای جدیهدی در دولهت
درخواستکننده شود .اص اختصاص مربوط به جهرای ارت هابی در گذشهته اسهت و در صهورت
ارت اب جرای جدید کاربرد ندارد .در پروندههای بسیاری در دادگاههای ایاالت متحده امری ا بهه
این اص استناد شده است ( .)Garcia & Doyle , 2010, p.29-30در شهق اول بنهد «ب» مهادۀ
 11معاهدۀ استرداد مجرمان ایران با کرۀ جنوبی ه به این استننا تصریح شده است .البته بدون
تصریح به این بند ه با توجه به فحوای اص اختصاص ،میتوان آن را در زمرۀ استنناهای اص
اختصاص قرار داد ،زیرا به موجب این اص  ،شخم تنها برای جهرای ارت هابیِ موضهوع اسهترداد
محاکمه خواهد شد؛ درنتیجه جرای ارت ابی پس از استرداد مشمول این اص نخواهند شد.
ب) درصورتی که شخم موضوع استرداد پس از محاکمه یا رهایی قطعی از اتهام بها وجهود
داشتن فرصت مناسب ،قلمرو دولت درخواستکننده را تهرک ن نهد .مهدت فرصهت مناسهب در
قوانین و معاهدات اغلب  93تا  15روز اسهت ( extradition, 1995, Art. 14, .Model treaty on
 .)subpara. 3این استننا در اغلب معاهدات استرداد مجرمان ایران با سهایر کشهورها هه مهورد
توجه قرار گرفته است؛ گرچه بازۀ زمانی متفاوتی (از  15روز تا  15روز) بهرای تهرک داوطلبانهۀ
کشور درخواست کننده از سوی متهمان درنظر گرفته شده است؛ برای نمونه میتوان بهه بنهد 1
مادۀ  11معاهدۀ استرداد مجرمان ایران و فرانسه ( ،)1915مادۀ  1معاهدۀ اسهترداد مجرمهان بها
پاکستان ( ،)1999شق اول بند «ب» مهادۀ 11معاههدۀ اسهترداد مجرمهان بها چهین ( )1999و
آذربایجان ( ،)1911شق اول بند «ب» مادۀ  19معاهدۀ اسهترداد مجرمهان بها امهارات (،)1919
شق دوم بند «ب» مادۀ  11معاهدۀ استرداد مجرمان با کرۀ جنوبی ( )1991اشاره نمود کهه ههر
سه یک مهلت سی روزه برای ترک کشور از سوی مته درنظر گرفتهاند .اما بهموجب بند  9مادۀ
 13معاهدۀ استرداد مجرمان با دولت ازب ستان ( ،)1911بنهد «ب» مهادۀ  15معاههدۀ اسهترداد
مجرمان با اندونزی ( ،)1991بند  1مادۀ  11معاهدۀ استرداد مجرمان با اوکراین ( ،)1911و بنهد
 1مادۀ  11معاهدۀ استرداد با قطر ( )1911این مدت به پانزده روز کاهش یافته است .همچنین
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بهموجب بند  1مادۀ  11معاهدۀ استرداد مجرمهان بها بهالرو ( )1991ایهن مهدت بهه  15روز
افزایش یافته است .با بررسی این ارقام متفاوت میتوان به این نتیجه رسید که مه پهیشبینهی
حق ترک کشور برای مته است که بازۀ زمانی متعارف آن بین  15تا  15روز اسهت .بههموجهب
نم صریح برخی از این معاهدات ازجمله شق اول بند «ب» مادۀ  11معاهدۀ اسهترداد بها چهین
این بازۀ زمانی از هنگامی شروع می شود که برای مته ام ان ترک خاک کشهور وجهود داشهته
باشد .درنتیجه متهمی که با وجود ام ان ترک کشور ،همچنان در این کشور باقی مانده باشد ،از
طرف دولت درخواست کننده برای جرای اتهامی غیر از جرای موضوع درخواسهت اسهترداد نیهز
قاب محاکمه است.
ج) درصورتی که شخم موضوع استرداد پس از رههایی قطعهی در فرصهت مناسهب قلمهرو
دولت درخواستکننده را ترک نماید ،اما دوباره بهطور ارادی به قلمرو دولهت درخواسهتکننهده
بازگردد ) .(Model Treaty on extradition, 1995, Ibidاستننایی که در شق سوم بنهد «الهف»
مادۀ  11معاهدۀ استرداد مجرمان ایران با کهرۀ جنهوبی ،شهق اول بنهد «پ» مهادۀ  11معاههدۀ
استرداد با آذربایجان و چین ،و بند «ب» مادۀ  15معاهدۀ استرداد با اندونزی تصریح شده است.
د) درصورتی که دولت درخواستشونده به این امر رضایت دهد کهه فهرد موضهوع اسهترداد
برای جرای دیگری نیز محاکمه شود .زیرا اص اختصاص از حقوق دولت درخواستشونده است
و دولت یادشده میتواند از آن خودداری نماید .بنابراین اگر دولت درخواستشونده بهصراحت از
اص اختصاص صرف نظر کند ،مته هیچ حهق اعتراضهی نخواههد داشهت ( Bassiouni, 2014,
 .)p.597این امر در پروندۀ «شاپیرو علیه فراندینا» ( )Shapiro v. Ferrandinaبههروشهنی اشهاره
شههده اسههت .در ایههن پرونههده ،دادگههاه اعههالم کههرد کههه اص ه اختصههاص حقههی بههرای دولههت
درخواستشونده شمرده میشود که بهمنظور حمایت از حاکمیت و صالحیت دولت و نه حمایت
از مته به دولت اعطا شده اسهت .همچنهین در پرونهدهههای «مارتونهاک علیهه ایهاالت متحهدۀ
امری ا» ( )Martonak v. United Statesو پروندۀ «دمجانجوک» ( )Demjanjukنیز دادگهاهههای
امری ایی دوباره بر این امر تأکید کردند .درواقع گرچه قاعدۀ اختصاص بهرای حمایهت از حقهوق
متهمان ایجاد شده است ،اما رویههای قضایی یادشده بههصهراحت ذیحهقِ قاعهدۀ اختصهاص را
دولت درخواستشونده اعالم نمودهاند ( .)Bassiouni, 2014, p.592بهموجب قسمت اخیر مهادۀ
 19قانون استرداد مجرمان ایران ه این امر قاب استنباط اسهت« :شخصهی را کهه اسهترداد او
مورد قبول واقع شده نمی توان به اتهام جرم دیگری که قب از تاریخ اسهترداد مرت هب گردیهده
مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود؛ مگر با جلب رضهایت دولهت مسهتردکننده .»...در تمهامی
معاهدات استرداد مجرمان ایران با سهایر کشهورها ،پهس از درج اصه اختصهاص ،بهه اسهتننای
رضایت دولت درخواست شونده اشاره شده است که با رضایت این دولت میتوان مهته را بهرای
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سایر جرای ارت ابی که موضوع استرداد نبودهاند ه محاکمه کرد .حال پرسش این است که آیها
برای مته حق هیچگونه اعتراضی در مورد لزوم رعایت اص اختصاص وجود ندارد؟ رویۀ قضایی
دادگاههای امری ا بیانگر تشتت آرا در پاسخ به این پرسش است؛ درحالی که برخهی محهاک بهه
حق مته برای اعتراض به عدم رعایت این اص معتقدند و برخی دیگر من ر جایگاهی مسهتق
از دولت درخواستشونده برای مته در اعتراض بهه عهدم رعایهت ایهن اصه هسهتند ( Iraola,
 .)2008, p.91برخی دادگاههای امری ا اعالم داشتهاند که در برخی موارد ،مته ِ موضوع استرداد
با وجود عدم اعتراض دولت استردادکننده میتواند به عدم رعایت اص اختصاص اعتراض نماید.
درواقع از نظر این محاک  ،مته ه در کنار دولت درخواستشهونده ،ذیحهقِ اصه اختصهاص
شمرده میشود و ه میتواند به عدم رعایت این اص بدون لزوم وجود اعتهراض رسهمی دولهت
درخواستشونده اعتراض کند .برای نمونه مهیتهوان بهه پرونهدۀ «ایهاالت متحهدۀ امری ها علیهه
تیریون» ( )United States v. Thirionاشاره کرد .در این پرونده مهته از سهوی دولهت مونهاکو
برای رسیدگی به تمام اتهامهای وارده بهغیر از اتهام تبانی به ایاالت متحدۀ امری ا مسترد شهده
بود ،درحالی که دادگاه امری ایی به تمام اتهامهای وارده ازجمله اتهام تبانی علیهه وی رسهیدگی
نمود .مته به این موضوع ایراد نمود که اتهام تبانی وی در دادگاهههای امری ها بهه دلیه عهدم
رعایت اص اختصاص قاب رسیدگی نیست .دادگاه ضمن رد اعتراض مهته اسهتدالل کهرد کهه
مته بدون اعتراض دولت مستردکننده ،سمتی در ایراد اعتراض به رعایت ن ردن مفهاد معاههدۀ
استرداد بین دو دولت ندارد .اما دادگاه تجدیدنظر اعالم کرد کهه مهته ِ موضهوع اسهترداد حهق
استناد به هرگونه ایرادی را که دولت مستردکننده از آن برخوردار است ،دارد .در پروندۀ «خان»
نیز مته به عدم رعایت اص اختصاص با توجه به درج نشدن اتههام وارده در اسهتردادنامۀ وی،
خواهان نقض مح ومیت دادگاه بدوی بود .درنهایت دادگاه تجدیدنظر به دلی ارائه نشدن دلیه
خالف این امر ،با فرض این ه دولت مستردکننده (پاکستان) به دلی جرم نبودن عمه موضهوع
مح ومیت در پاکستان به آ ن اعتراض خواهد کرد ،اعتراض مته را بدون وجود اعتراض رسهمی
از سوی دولت مستردکننده پهذیرفت و مح ومیهت صهادره را نقهض نمهود ( Bassiouni, 2014,
 .)p.585درواقع در هر دو مورد یادشده ،دادگاهها به دلی عدم اعتراض رسهمی از سهوی دولهت
مستردکننده ،حق اعتراض به رعایت ن ردن اص اختصاص را برای مته بهرسهمیت شهناختند؛
درحالی که با مطالعۀ قوانین و معاهدات مشاهده میشود که حق اعتراض از سوی شخم مهته
در نهاد استرداد ایران به رسمیت شناخته نشده است .بهعبارتی میتوان به این نتیجه رسید کهه
در نظام حقوقی امری ا ،ذیحقِ این اص در وهلۀ اول دولت است ،امها در صهورت سه وت و یها
عدم اعتراض و یا رضایت صریح به رعایت اص اختصاص ،مته میتوانهد بهه عهدم رعایهت ایهن
اص بهعنوان دلیلی برای نقض مح ومیت خود استناد نمایهد .برخهی دادگهاهههای امری ها نیهز
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مواضع بسیار مبهمی را در خصوص جایگاه شخم مته در اعتراض بهه اصه اختصهاص اتخهاذ
نمودهاند .با وجود این ،دیوان عالی امری ا در یک پروندۀ مربوط به تفسیر یک معاهده که ارتباط
مستقیمی با اص اختصاص نداشت ،اعالم نمود درحهالی کهه معاههدات بهین دولهتهها منعقهد
میشوند ،اما یک معاهده می تواند شام قواعدی باشد که حقوقی را به شهروندان یا افراد مقهی
هریک از این دولتها اعطا میکند .در ایهن صهورت ،یهک معاههدۀ بهینالهدولی میهان اشهخاص
خصوصی در دادگاههای داخلی دو دولت قابلیت اجرا دارد .گرچه تصریح به ذیحق بودنِ مهته
در استناد به اص اختصاص ،نیازمند رأی دقیق دیوان در این باره است؛ بهویژه این ه با توجه به
تعارض آرا بین دادگاههای فدرال امری ا ،این مداخله برای ایجاد وحدت رویه الزم بهنظر میرسد
(.)Bassiouni, 2014, p.594-95
ه) در موارد استرداد ساده که شخم موضوع استرداد خود بهه اسهترداد رضهایت مهیدههد،
مم ن است به معنای انصراف از اص اختصاص باشد .درواقع انصراف از اعتراض بهه اسهترداد از
سوی مته به معنای انصراف از اعتراض به تمام محدودیتهای وارد بر استرداد است ،مگر این ه
مته به نحو م توب و مصرح رضایت خهود را بهه اتههام خاصهی محهدود نمایهد .درواقهع مهته
میتواند رضایت خود را به اتهام خاصی مشروط نماید که در این صورت رعایت اصه اختصهاص
ضروری است ( .)Bassiouni, 2014, p.582با وجهود ایهن ،انصهراف مهته از اعتهراض بهه اصه
اختصاص در آیین دادرسی کیفری امری ا به رعایت محدودیتهای مقرر در مادۀ  11قانون آیین
دادرسی کیفهری ایهن کشهور وابسهته شهده اسهت (.)Federal Rules of Criminal Procedure
درواقع در این حالت ،رضایت مته به استرداد تا حد زیادی مشابه فرایند معاملۀ اتهام است کهه
مته در خصوص اتهامهای وارده با مقام تعقیب وارد معاملهه و چانههزنهی مهیشهود .1در آیهین
دادرسی کیفری ایاالت متحده ،معاملۀ اتهام ه متضمن انصراف از اص اختصاص است .با وجود
این ،دادگاه باید احراز نماید که فرد مقر آگاه بوده است که اقرار وی باعث چشه پوشهی از اصه
اختصاص میشود .در این زمینه باید معیار «عالماً و عامداً» در زمینۀ اقرار بهکار گرفتهه شهود و
اثبات گردد که اقرارکننده با عل به انصراف ،و قصد به انصراف و پس از مشاوره با وکالی مهدافع
خود از اص اختصاص انصهراف داده اسهت ( .)Bassiouni, 2014, p.584بها توجهه بهه ایهن امهر
مههیتههوان بههه ایههن نتیجههه رسههید کههه ذیح هقِ اص ه اختصههاص گرچههه در وهل هۀ اول دولههت
درخواستشونده است ،اما مته نیز حقوقی دارد؛ زیرا در صورت عدم رضایت یا انصهراف صهریح
 .1بهموجب مادۀ  11قواعد آیین دادرسی کیفری فدرال ایاالت متحدۀ امری ا ،بهمنظور تضمین یک معاملۀ اتهام
معتبر در امری ا ،چنین معاملهای در وهلۀ اول باید ارادی باشد و مته از نتیجۀ پذیرش اتهامهای وارده آگاه
بوده باشد؛ دوم این ه معاملۀ اتهام نباید در نتیجۀ تهدید بهدست آمده باشد ،بل ه تنها عوضی که میتوان در
برابر معاملۀ اتهام از آن بهرهمند شد ،تخفیف در مجازات است (.)Federal Rules of Criminal Procedure
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از اص اختصاص از سوی دولت درخواستشونده ،مته میتواند بهنوبۀ خود بهه وجهود یها عهدم
وجود اص اختصاص رضایت دهد یا اعتراض نماید.

تغییر عنوان مجرمانه و حاکمیت اصل اختصاص در استرداد مجرمان
بنابر اص اختصاص ،فرد مورد استرداد را تنها برای جرمی که به آن منظور درخواست اسهترداد
صورت گرفته میتوان بازداشت ،محاکمه یا مجازات کرد .حال در اینجا پرسهش ایهن اسهت کهه
تغییر عنوان مجرمانه تخطی از معاهدۀ استرداد و قاعدۀ اختصاص اسهت یها صهرف این هه رفتهار
مجرمانه باشد ،کفایت مهیکنهد؟ بهرای منهال ،اسهترداد فهرد مهورد درخواسهت بهه اتههام جهرم
کالهبرداری تقاضا میشود و پس از استرداد و در طول مراح دادرسی مشخم شود کهه عمه
ارت ابی فرد یادشده کالهبرداری نبوده ،بل ه خیانت در امانت است ،آیا در منال یادشده محاکمۀ
فرد به جرم خیانت در امانت بهجای جرم کالهبرداری ناقض اص اختصاص و تخطی از معاههدۀ
استرداد است یا خیر؟
در این خصوص برخی حقوقدانان معتقدند درصورتی که مته برای جرمهی مسهترد شهود،
نمیتوان وی را برای غیر آن جرم محاکمه کرد .اما اگر در اثنای رسیدگی احراز شد کهه عنهوان
مجرمانۀ جهرم ارت هابی عنهوان دیگهری اسهت ،در ایهن صهورت ادامهۀ رسهیدگی منعهی نهدارد
(عباسی ،1913،ص .)151اص اختصاص در مورد تغییر وصف مجرمانه اثری ندارد و دادگاههای
دولت درخواستکننده می تواننهد در صهورت تفهاوت وصهف رسهیدگی کننهد (عباسهی ،همهان،
ص)151؛ بنابراین ،اص اختصاص مانع تغییر وصف اتهام نمیشود .اص اختصاص تنها مانع این
است که مته به دلی جرم دیگری غیر از آنچه در ورقۀ موافقتنامۀ استرداد پهیشبینهی شهده
است ،تعقیب شود .بنابراین به اعتقاد برخی ،اگر تعقیب او تحت لوایِ وصف و عنوان دیگری کهه
در موقع تقاضا پیشبینی نشده بود صورت گیرد ،ههیچگهاه بها اصه اختصهاص منافهات نهدارد.
همین طور اگر هنگام محاکمه یک کیفیهت مشهدده یها مخففهه هاهر شهود کهه در نتیجهۀ آن
مجازاتی که تعیین می شود کمتر یا بیشتر از مجازاتی باشد که قانون استرداد آن را منهع کهرده
است ،هیچیک از این دو کیفیت آثار استرداد را خننی نمیکنهد (علهیآبهادی ،همهان ،ص-111
)111؛ امری که در بند  1مادۀ  1موافقتنامۀ استرداد مجرمان بین ایران و امارات متحدۀ عربهی
مصوب  1919به آن تصریح شده است .بهموجب این بند« :در تعیین این ه عم ارت ابی جرمی
است که بهموجب قوانین دو طرف مطابق بند ( )1این ماده قاب مجازات اسهت ،اهمیتهی نهدارد
که قوانین دو طرف ،عم ارت ابی را ی سان توصیف نماینهد یها این هه آن جهرم عنهوان ی سهان
داشته باشد» .همچنین بهموجب بند  9مادۀ  11قانون موافقتنامۀ استرداد مجرمان بین ایران و
قبر مصوب « :1991چنانچه توصیف حقوقی فع ارت ابی در خالل رسهیدگی جزائهی تغییهر
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یابد ،تعقیب یا اجرای ح تنها زمانی ام ان پذیر است که جرم جدید بر همهان حقهایق اسهتوار
باشد و با شرایط مذکور در مادۀ ( )1این موافقتنامه تطبیق نماید».
حال پرسش این است که اگر مته با عنوان مجرمانۀ جدیدی تحت تعقیب قهرار گیهرد کهه
مجازات آن بیشتر از عنوان مجرمانۀ مندرج در تقاضای استرداد باشد ،باز ه میتوان بهسهادگی
به این نتیجه رسید؟ با توجه به وجود مجازات اعدام در نظام حقوقی ایهران ایهن سه ال اهمیهت
بیشتری مییابد ،زیرا بسیاری از معاهدات استرداد مجرمان ازجمله شهق اول بنهد «ج» مهادۀ 9
معاهدۀ استرداد مجرمان ایران و اندونزی ،ی ی از موانهع اسهترداد را در معهرضِ مجهازات اعهدام
بودن مته موضوع استرداد میداند.
بهموجب شق اول بند «الف» مادۀ  11معاهدۀ الگوی سازمان مل  ،فرد مستردشده بهغیهر از
جرم اتهامی نباید برای جرم دیگری بازداشت ،محاکمه یا مجازات شود ،اما در تفسیر بند «الف»
استننایی قرار دارد که میتوانهد راهگشهای ایهن قضهیه باشهد .بههموجهب ایهن تفسهیر« :دولهت
درخواستکننده در تعقیب فرد مورد درخواست برای جرای قابه اسهترداد مختلهف آزاد اسهت،
درصورتی که واقعیتهای موجود در پرونده نشان دهد که رفتاری که استرداد به آن منظور اعطا
شده ،مشابه آن رفتار (عنوان جدید) یا دارای مجازات کمتر از جرم اصلی است که اسهترداد بهه
منظور آن درخواست شده است» .بنابراین ،از نظر معاهدۀ الگو درصورتی کهه حهداکنر مجهازات
تعیین شده برای جرم جایگزین بیشتر از میزان مجازات جرم درخواسهتی نباشهد ،تغییهر عنهوان
مجرمانه جایز است .ازآنجایی که بیشتر نظامهای حقوقی اجازه میدهند بر اسا حقهایق اتههام
اصلی ،قب یا در طول محاکمه از سوی دادگاه در اتهامات تجدیدنظر صورت گیرد ،این موضهوع
دولت درخواستکننده را قادر خواهد ساخت بدون نیاز به اجهازه از دولهت درخواسهتشهونده از
رویۀ داخلی خود پیروی نماید .دولت درخواستشونده در چنین مواردی باید اطمینان پیدا کند
که جرم مورد نظر همان رفتاری است که استرداد بهمنظور آن صورت گرفته اسهت؛ بهه عبهارت
دیگر ،اگر بر پایۀ مجموعه حقایقی که بر اسا آن درخواسهت اسهترداد صهورت گرفتهه اسهت،
عنوان جرم سرقت بوده و برای جرم سرقت درخواست استرداد صادر شده باشد ،هیچ چیز مهانع
از آن نمیشود که دولت تعقیبکننده در اثنای رسیدگی با توجه به عنصر قهانونی جهرم ،تغییهر
اتهام داده ،شخم مورد درخواست را به جرم اختال تعقیب کند؛ درصورتی که وقهایع اتههامی
موجود در پرونده ی سان یا مشابه رفتاری باشد که بر اسا آن درخواسهت تعقیهب بهه سهرقت
صادر شده است .زیرا عنوان حقوقی اتهام تعیینکننده نیست ،بل ه ایهن مبنهای حقهوقی رفتهار
اتهامی است که موجب درخواست استرداد میشود و بنابر نظر قاضی دادگاه مم ن است عنهوان
رفتار اتهامی تغییر یابد.
همچنین قسمت اول ذی شق اول بند «ب» مادۀ  11معاههده الگهوی سهازمان مله اعهالم
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میدارد ،درصورتی که دولت درخواستشونده برای هر جرم دیگری در این بهاره رضهایت دههد،
میتوان از این مصونیت صرف نظر کرد .اما در ادامه ،صالحیت دولت درخواستشونده را در این
مورد محدود مینماید و تصریح میکند در صورتی دولت درخواستشونده میتواند به تعقیب یها
محاکمه رضایت دهد که جرم مطابق با معاهدۀ یک اتهامِ قاب استرداد باشد.
قانونگذار ایران در قانون مصوب  1999در این مورد ت لیهف را مشهخم ن هرده و سه وت
اختیار نموده است .پس برای دستیابی به نتیجۀ مطلوب در این مهورد بایهد بههطهور خهاص بهه
معاهدات رجوع کرد .بهموجب بند  1مهادۀ  11معاههدۀ اسهترداد مجرمهان بهین ایهران و چهین
( « :)1999چنانچه وصف کیفری جرم ارت ابی در خالل رسیدگی تغییر یابد ،شخم مستردشده
نباید تعقیب یا مجازات شود؛ مگر این ه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در مادۀ ( )1را داشته
باشد»؛ امری که عیناً در بند  1مادۀ  19موافقتنامۀ استرداد مجرمان بهین ایهران و امهارات هه
ت رار شده است .برابر مادۀ  1معاهدۀ یادشده ،عم ارت ابی باید طبق قوانین هر دو طهرف جهرم
باشد و درصورتی که درخواست استرداد بهمنظور دادرسی است ،جرم طبق قوانین دو طرف باید
دارای مجازات حبس بیش از یک سال باشد و درصورتی که بهمنظور اجرای مجازات است ،بایهد
حداق شش ماه از مدت مح ومیت فرد باقی مانده باشد .با وجود گام رو بهه جلهو در ایهن بنهد
معاهده نسبت به قانون و معاهدات دیگری که تصریحی نسبت به این مورد ندارند ،انتقادی که بر
این بند وارد شده این است که درصورتی که وصف کیفری جرم ارت ابی هنگام دادرسهی تغییهر
یابد ،و در شرایطی که رفتار از جرای قاب استرداد مطابق معاهده باشد ،دولت درخواستکننهده
اگر تشخیم دهد که رفتار دارای مجازات سنگینتری نسبت به جرمی است که استرداد برای آن
صورت گرفته است ،میتواند شخم مورد نظر را مجازات کند .این امر لطمهای بزرگ به حقهوق
فرد مستردشده میزند و همچنین مخالف معاهدۀ الگوی سازمان مل است .این مورد در معاهدۀ
بین جمهوری اسالمی ایران و کرۀ جنوبی ( )1991اصالح شده است و مفاد این معاهده در قیا
با معاهدات دیگر استرداد مجرمان ایران ،بسیار همگامتر با معاهدۀ الگوی سازمان مل اسهت .در
مادۀ  11این معاهده آمده است که « :1شخصی که بهموجب این معاهده مسهترد مهیگهردد در
طرف درخواستکننده ،بازداشت ،محاکمه یا مجازات نخواهد شد ،مگر برای موارد زیر:
الف) جرمی که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است یا جرمی با عنوان متفاوت بر اسها
همان حقایقی که استرداد بر مبنای آنها پذیرفته شده است ،مشروط بر آن ه چنین جرمی قاب
استرداد باشد یا جرمی سبکتر باشد .»...همچنین مهادۀ  15معاههدۀ اسهترداد مجرمهان ایهران و
اندونزی ( )1991ضمن بیان اص اختصاص در مقام بیان استنناهای این اص در بند «پ» خود
بهطور ضمنی به این امر اشاره دارد« :هر جرم خفیف افشا شده بر اسها وقهایع از نظهر تهأمین
بازگشت وی ،غیر از جرمی که از نظر قانون نمیتوان برای آن درخواست استرداد کرد» .بنابراین

333

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

در این معاهده نیز تغییر عنوان مجرمانه مغایر اص اختصهاص نیسهت؛ بهه شهرطی کهه عنهوان
مجرمانه جدید خفیفتر از عنوان مجرمانۀ موضوع استرداد باشد.
رویۀ دولت ایاالت متحده در مورد تغییر عنوان مجرمانه در طول دادرسی نیز اغلب مطابق با
معاهدۀ الگوی سازمان مل است .عموماً دولت درخواستکننده میتواند فرد تسلی شده را بهرای
همۀ جرای دارای مجازات کمتر از جرم مورد استرداد مورد تعقیب قرار دهد؛ درصورتی کهه بهر
مبنای واقعیتهایی باشد که بر اسا آن وی مسترد شده است ،بااینحال ،جرم کمتهر بایهد در
هر دو دولت جرمانگاری شده باشد ) .(Bassiouni, 2014, p.546همچنین بهموجب بند  1مهادۀ
 11معاهدۀ استرداد بین دولت آلمان و ایاالت متحدۀ امری ا (1913م)« :شخصی که در پی ایهن
معاهده مسترد شده است نباید به غیر از جرمی که استرداد برای آن صورت گرفته ،برای ارت اب
جرمی قب از آن مورد تعقیب دوباره ،مجازات یا بازداشت قرار گیرد و بهجهز در مهوارد یادشهده
نباید به هر دلی دیگری آزادی وی محدود شود» .در بند  9این مهاده مقهرر شهده اسهت« :اگهر
جرمی که شخم در پی آن مسترد شده است در رویهۀ دادرسهی از لحهاظ قهانونی تغییهر یابهد،
شخم یادشده در صورتی مورد تعقیب یا مجازات قرار میگیرد که توصیف جرم جدید:
الف) بر اسا همان مجموعه از حقایق موجود در درخواست استرداد و مدارک اثباتکننهدۀ
آن باشد؛ و
ب) حداکنر به اندازۀ همان رفتار قاب مجازات باشهد و یها مجهازات حهداکنری آن کمتهر از
مجازات جرمی باشد که فهرد متعاقهب بها آن مسهترد شهده اسهت» ( Germany International
.)Extradition Treaty with the United States, 1980
بنابراین ،تغییر وصف اتهام که بر مبنای تفسیر قضایی صورت میگیهرد بهه اصه اختصهاص
خللی وارد نمیکند؛ برای منال ،اگر شخصی به اتهام حم مواد مخدر تحت تعقیب قرار گیهرد و
استرداد او از دولت دیگر درخواست و با استرداد او موافقت شهود و بهه هنگهام رسهیدگی قاضهی
تشخیم دهد که عنوان دقیق اتهامی وی نگهداری مواد مخدر است ،این تغییهر وصهف جزایهی
اتهام با اص اختصاص مغایرتی نهدارد (اردبیلهی ،1911 ،ص .)111درنتیجهه در صهورت تغییهر
عنوان مجرمانه ،رفتار باید طبق قوانین هر دو دولت جهرمانگهاری شهده باشهد و همچنهین بایهد
مجازات جرم جدید کمتر یا مشابه حداکنر مجازات رفتهاری باشهد کهه اسهترداد بهه آن منظهور
صورت گرفته است .درواقع جواز تغییر عنوان مجرمانه بر اسا میزان مجازات و قابه اسهترداد
بودنِ عنوان مجرمانۀ جدید است؛ درغیر این صورت محاکمه بر اسا عنوان جدید نهاقض اصه
اختصاص خواهد بود و برای دولت و تحت شرایطی مته ِ موضوع استرداد ،حق اعتراض و اقامهۀ
دعوا ایجاد میشود.
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استرداد سادهشده و حاکمیت اصل اختصاص
استرداد سادهشده ) (Simplified extraditionیا تسلی داوطلبانه هنگامی محقق میشود کهه بها
ارسال درخواست رسمی از طرف دولت درخواستکننده ،شخم مهورد درخواسهت بهه اسهترداد
رضایت دهد و با اعالم موافقت خود و نداشتن هیچگونه اعتهراض ،زمینهه را بهرای تسهریع رونهد
رسیدگی فراه آورد و مم ن است با انجام این نوع هم اری از سوی شخم مهورد درخواسهت،
بهطور متقاب دولت تعقیبکننده زمینهههای تخفیهف مجهازات را بهرای وی فهراه سهازد .اگهر
شخم مورد تقاضا از حق دفاع خود صرف نظر کند و اعالم آمادگی نمایهد کهه خهود را تسهلی
دولت درخواستکننده میکند ،تشریفات قضایی حذف خواهد شهد (عباسهی ،1913 ،ص.)111
در این موارد ،پرسش چالشبرانگیز این است که آیا با رضایت شخم بهه رونهد اسهترداد ،اصه
اختصاص نیز مانند سایر موارد استرداد ،قاب چش پوشی میشود؟ و آیا دولت درخواستشهونده
با وجود رضایت شخم مورد درخواست ،میتواند بر اص اختصاص تأکید نماید؟
بعضی از حقوقدانان برآناند که هدف از اختصاص ،حفظ منافع شهخم مستردشهده اسهت.
بعضی دیگر فراتر از منافع فردی ،مصالح طهرفین معاههده ،یعنهی دولهتههای طهرف معاههده را
بهمیان کشیدهاند و عقیده دارند آنچه دولتها در ضمن معاهدات استرداد به آن رضایت دادهاند،
حفظ ارزشهای فراتر از منافع فردی است .ازاینرو ،در موارد نقض تعهدات مندرج در معاههدات
استرداد و ازجمله نقض قاعدۀ اختصاص ،شخم مستردشده نمیتواند به آن استناد کند .برخهی
دیگر از حقوقدانان به تلفیق هر دو نظریه اعتقاد دارنهد (اردبیلهی ،1911 ،ص .)111دونهدیو دو
وابر ( )Donnedieu de Vabresدر این خصوص معتقد است که استرداد یک عم قضایی نیست
تا به صرف اراده و موافقت شخم مورد تقاضا ،دولت نیز با آن موافقت نمایهد ،بل هه یهک عمه
حاکمیتی است و از این نظر باید دقت شود تا در مورد جرای سیاسهی و جرایمهی کهه اسهترداد
مجرمان آن مخالف ی ی از اصول حقوق بینالمل اسهت ،از اسهترداد خهودداری شهود؛ هرچنهد
مته رضایت داده باشد (فاطمی شریعتپناهی ،1951 ،ص.)151
بهموجب مادۀ  19قانون استرداد مجرمان ایران« :هرگاه شخم مورد تقاضا انصهراف خهود را از
استفاده از مقررات این قانون اعالم نمود و رضایت دهد کهه بهه دولهت تقاضهاکننده تسهلی شهود،
مراتب در پروندۀ امر قید و وزارت دادگستری نسبت بهه اسهترداد اقهدام مقتضهی بههعمه خواههد
آورد» .با وجهود سه وت اغلهب قهوانین و معاههدات اسهترداد مجرمهان در ایهن خصهوص ،مهادۀ 9
کنوانسیون تسهی تشریفات استرداد مجرمان میان دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا (1995م) در این
خصوص اشاره میکند که اِعمال اص اختصاص در استرداد سادهشده بستگی به این موضهوع دارد
که آیا شخم مورد استرداد رضایت دارد که از اص اختصاص چش پوشهی شهود یها خیهر؟ ( The
.)European Union Convention on simplified extradition procedure, 1995, Art. 9

333

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

بهترین راهح در صورت وجود ابهام در زمینهۀ مسهائ چهالشبرانگیهز و سه وت قهوانین و
معاهدات ،مراجعه به مدل الگوی سازمان مل است کهه بیهانگر نظریهات برجسهتهتهرین علمهای
حقوق بینالمل است .تفسیر مادۀ  1معاهدۀ الگهوی سهازمان مله در خصهوص وضهعیت اصه
اختصاص در استرداد سادهشده مقرر میدارد که «کشورها مم ن است تمای داشته باشهند کهه
در خصوص استرداد سادهشده از اص اختصاص چش پوشی نمایند» .پهس برابهر معاههدۀ الگهو،
اص اختصاص مختم دولتهاست و مفهوم مخالف تفسیر یادشده این است که حتی در مهوارد
استرداد سادهشده ،دولتها میتوانند با وجود رضایت شخم مورد درخواست ،خواسهتار اجهرای
اص اختصاص باشند.
در کتابچۀ راهنمای اصالحی در زمینۀ مدل الگوی استرداد و مهدل معاضهدتههای قضهایی
( Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on
 )Mutual Assistance in Criminal Mattersکه دستورالعم آن از سهوی اجهال کارشناسهان
بینالدولی امور جنایی دفتر سازمان مل در امور مبارزه با جرای و مواد مخدر ( United Nations
 )UNODC( )Office on Drugs and Crimeبها هم هاری انجمهن بهینالمللهی حقهوق کیفهری
( ،)AIDP( )International Association of Penal Lawم سسۀ بینالمللهی مطالعهات عهالی در
امور جنهایی ( )ISISC( )International Institute of Higher Studies in Criminal Sciencesو
مرکز نظارت بر جرم سازمانیافته ( )OPCO( )Monitoring Centre on Organized Crimeتهیه
شده ،راهح ارائهشده این است که دولتها با توجه به توافقی که در مذاکرات مربوط به معاهدۀ
استرداد بهدست میآورند ،میتوانند در یک بند بهه آثهار اسهترداد سهادهشهده نسهبت بهه اصه
اختصاص بپردازند و همچنین دولتها میتوانند در قوانین خود تصریح نماینهد کهه رضهایت در
استرداد اگر به صورت داوطلبانه باشد ،فرد مستردشده باید پیامدهای آن را بپذیرد و ی ی از آنها
این است که چنین شخصی در دفاع از خود دیگر نمهیتوانهد بهر اصه اختصهاص ت یهه نمایهد
( )Revised Manual on the Model Treaty on Extradition, 2002, p.35, Ibid, p.120
بهموجب این اص کلی (قاعدۀ اختصاص) بهنظر میرسد که تعقیب یا مجهازات فراسهوی قلمهرو
اصلی استرداد اعطایی فقط با رضایت صریح دولت طرف تقاضا که اسهترداد را پذیرفتهه ،مم هن
است .این رضایت حق دولت یادشده است و چنین مینماید که این رضایت بها رضهایت شهخم
مستردشده غیرقاب جایگزین است (اردبیلی ،1911 ،ص .)111درنتیجه ،طبق معاهدات ،قوانین
ملی و عرف بینالمللی ،قاعدۀ اختصاص حقی به نفع شخم مورد تقاضا است و شخم مورد نظر
میتواند از حقش صرف نظر کند و بهمنظور جرای دیگر بهغیر از جرم مورد درخواست به تعقیب
رضایت دهد .با وجود این ،صرف رضایت شخم مورد تقاضا نمیتواند نافی اص اختصاص شود و
این دولت درخواست شونده است که باید نظر نهایی خود را در خصوص اجرا یها چشه پوشهی از
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اص یادشده اعالم نماید و حتی در صورت رضایت شخم مورد تقاضا ،دولت درخواسهتشهونده
میتواند دولت درخواستکننده را به تبعیت از اص اختصاص ملزم بداند.
ی ی از قراین دیگری که نشاندهندۀ ذیحق بودن دولتها در اسهتناد بهه اصه اختصهاص
بوده ،این است که در صورت استرداد شخم مورد درخواست ،اگر وی به استرداد به دولت ثالث
رضایت داشته باشد ،این امر بدون رضایت دولت درخواستشوندۀ اول میسر نیسهت .بههموجهب
مادۀ  11الیحۀ هم اریهای قضایی بینالمللی در امور کیفری ( )1991کهه هنهوز بهه تصهویب
نهایی مجلس نرسیده است« :کشور درخواستکننده نمیتواند فرد مستردشده غیر از تبعۀ خهود
را به کشور ثالث تحوی دهد؛ مگر در موارد زیر:
الف) مرجع هم اری قضایی با استرداد فرد توسط کشور درخواستکننهده بهه کشهور ثالهت
موافقت کند.»...

نتیجه
اص اختصاص ازجمله مه ترین اصول بینالمللی است که از سهوی معاههدات ،قهوانین داخلهی
دولتها و حقوق بینالمل عرفی بهرسمیت شناخته شده است و معاههدۀ الگهوی سهازمان مله
متحد بر آن تأکید دارد .ایهن اصه کهاربرد دوسهویه دارد؛ از یهک سهو ،حهافظ حقهوق مهته و
حمایتکنندۀ وی در مقاب نابرابریها و جلوگیری از اقدامات سوا دولت درخواستکننده اسهت
و از سوی دیگر ،تأمینکنندۀ حقوق دولت درخواسهتشهونده اسهت ،زیهرا ایهن دولهت فقهط در
خصوص جرم مورد درخواست از حق تعقیبی خود اعراض نموده است و حتی میتوانهد تصهریح
نماید که پس از تعقیب یا محاکمه ،شخم مورد نظر به دولت درخواستشونده بازگردانده شود.
بهموجب قواعد عرفی بینالمللی ،دولت درخواستکننده در صورت رضایت صریح یا ضهمنی
دولت درخواستشونده و یا عدم اعتراض صریح آن دولت ،میتواند شهخم مهورد درخواسهت را
برای هر جرمی مورد محاکمه یا مجازات قرار دهد .اما در صورت اعتراض صریح یا ضمنی دولهت
درخواستشونده ،برای مته حق اعتراض به عدم رعایهت ایهن اصه در محهاک داخلهی دولهت
درخواستشونده وجود دارد که میتواند از موجبات نقض مح ومیت صادره در جرایمی باشد که
استرداد به آن منظور صورت نگرفته و درواقع اص اختصاص رعایت نشده است .با تخطی دولت
درخواستکننده از اص اختصاص ،باید به دولت درخواستشونده حق اقامۀ دعوای بهینالمللهی
داده شود که میتواند به مح ومیت دولت درخواستکننده به اعادۀ مته مستردشده بهه دولهت
درخواستشونده منجر شود .به این ترتیب ،اگرچه مته از اص اختصاص بهرهمند خواهد شهد،
اما ذیحقِ واقعیِ اص اختصاص ،دولت درخواستشونده است.
اص اختصاص با وجود اهمیتش اصلی مطلق نیست ،بل ه اسهتنناپذیر اسهت .ارت هاب جهرم
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جدید پس از استرداد ،عدم تهرک کشهور درخواسهتکننهده در یهک مهدت متعهارف ،بازگشهت
داوطلبانه به کشور درخواستکننده ،رضایت دولت درخواستشهونده و اسهترداد سهاده در زمهرۀ
استنناهای اص اختصاص قرار میگیرند که در این موارد دولت درخواستکننده میتواند بهدون
نقض اص اختصاص و بر اسا اصول صالحیتی به محاکمۀ مته بپردازد .تغییر عنوان مجرمانۀ
جرم مورد درخواست در اثنای مراح رسیدگی ازجمله موارد دیگری است که میتواند در شمار
استنناهای جدید اص اختصاص قرار گیرد .با توجهه بهه معاههدۀ الگهوی سهازمان مله و رویهۀ
استرداد مجرما ن دولت ایران و ایاالت متحهده ،اگهر تغییهر عنهوان مجرمانهه بها توجهه بهه اصه
ویژگیهای رفتار ارت ابی صورت گیرد و همچنین مجازاتِ عنوان جهایگزین بهه میهزان مجهازاتِ
جرم مورد درخواست یا کمتر از عنوان درخواستی باشد ،مش لی بهوجود نخواهد آمد .اما تشدید
میزان مجازات از سوی دولت درخواستکننده با توجهه بهه تغییهر عنهوان مجرمانهه ،مخهالف بها
معاهدۀ الگوی سازمان مل متحد و آسیب به حقوق مته بوده و مم ن است باعث اخهتالف بها
دولت درخواستشونده گردد؛ موضوعی که در برخی از جدیدترین معاههدات اسهترداد مجرمهان
ایران پیشبینی شده است و پیشنهاد می شود که در الیحۀ هم اریهای قضایی بهینالمللهی در
امور کیفری و معاهدات جدیدتر نیز درج گردد.
در استرداد ساده نیز باید وضعیت اص اختصاص مشخم شود .این چالش وقتی پیچیدهتهر
میشود که طرفین معاهده در این خصوص مقررهای بهتصویب نرساندهاند .راهح این است کهه
با افزودن یک بند به معاهده ،در این خصوص وضعیت روشن شود .اص اختصاص در درجۀ اول
از حقوق دولتها بهشمار میرود و رضایت مته موضوع استرداد در این خصوص بدون موافقهت
دولت تسلی کننده کارساز نیست .درنتیجه ،تصهریح بهه ایهن امهر در معاههدات آینهدۀ اسهترداد
مجرمان دولت ایران میتواند راهگشا باشد.
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حقوق بینالمل » ،همایش ملی روی ردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
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 .1خالقی ،علی (« ،)1911قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیهۀ
اروپا» ،مجلۀ پژوهشهای حقوقی ،ج ،1ش ،1ص .19-11
 .5شریعت باقری ،محمدجواد (« ،)1999تصویب موافقتنامههای هم اری قضایی بهینالمللهی؛
مش الت و راهح ها» ،فص نامه دیدگاههای حقوق قضایی ،ج ،19ش ،11ص .99-11
 .1علیآبادی ،عبدالحسین ( ،)1951حقوق جنایی ،ج ،9تهران :انتشارات چاپخانهۀ بانهک ملهی
ایران.
 .1عباسی ،محمود ( ،)1913استرداد مجرمین ،تهران :نشر گنج دانش.
 .1فاطمی شریعتپناهی ،سید کا ( ،)1951استرداد مجهرمین ،چ ،1قه  :انتشهارات مدرسهۀ
عالی امور قضایی و اداری.
 .9محسنی ،مرتضی ( ،)1911دورۀ حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جزا ،ج ،1تههران :نشهر
گنج دانش.
 .13قههههانون راجههههع بههههه اسههههترداد مجرمههههان مصههههوب  11اردیبهشههههت .1999
)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95205 (last visited 2/25/2018

 .11قانون موافقت نامۀ استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ازب ستان11( ،
دی .)1911
 .11قانون موافقت نامۀ استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمههوری بهالرو 13( ،
اردیبهشت .)1991
 .19قانون موافقت نامۀ معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسهالمی ایهران و
بوسنی و هرزگوین 13( ،اردیبهشت .)1991
 .11قانون معاهدۀ استرداد مجرما ن بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره ،مصهوب
( 19اردیبهشت .)1991
 .15قانون معاهدۀ استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلهق چهین،
مصوب ( 19شهریور .)1999
 .11قانون موافقت نامۀ استرداد مجرمان بین جمهوری اسهالمی ایهران و امهارات متحهدۀ عربهی،
مصوب ( 9بهمن .)1919
 .11قانون موافقت نامۀ استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قبر مصهوب
( 11فروردین .)1991
 .11قانون معاهده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمینۀ استرداد مجرمهان،
( 19تیر .)1991
 .19قانون قرارداد استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه 11( ،آبان .)1915
 .13قانون راجع به عهدنامۀ استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولهت پاکسهتان11( ،
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.)1999 فروردین
.) (عدم تصویب نهایی، الیحۀ هم اریهای قضایی بینالمللی در امور کیفری.11
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