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Abstract 

One of the most important issues in international criminal law is determining the 

jurisdiction of the courts to exercise jurisdiction. In this regard, according to the 

principle of territorial jurisdiction, all crimes committed within the territory of a 

country can be prosecuted and tried in the same country. On the other hand, it occurs 

in cases where the perpetrator is a citizen of another country or the evidence of the 

crime exists in another country, and if the trial takes place in these countries, with 

the requirements of fairness and justice, preserving the existing evidence, preventing 

Procrastination and ... is much closer. According to one of the manifestations of 

legal cooperation between states, in the transfer or referral of criminal proceedings, a 

country that has the inherent jurisdiction to try a crime may transfer that crime to 

another country on the basis of the principles and certain criteria, refer. Now, the 

question that has been less addressed in legal texts and researches is what is the 

meaning of transferring criminal proceedings between countries? What is the 

difference between it and institutions such as the transfer of convicts or extradition 

of criminals, and finally, what is the practical position of this institution in our 

country's legal system and its practical challenges? Accordingly, in this study, we 

will first examine the concept of this institution and recognize it from similar 

concepts, and then we will examine the practical position of this institution and its 

challenges in the judicial system of our country, and finally measures to improve the 

status of this useful action. We will present in the Iranian criminal justice system 

and the solution of existing practical challenges. 
 

Keyword 
Transfer of proceedings, criminal proceedings, sovereignty of states, territorial 

jurisdiction, passive cooperation. 

 

                                                           
* Corresponding Author, Email:m-ardebili@sbu.ac.ir, Fax:0982122431763 





 مطالعات حقوق تطبیقی
2، شمارۀ 12دورۀ   

1400پاییز و زمستان   

پژوهشی( -)علمی  479تا  461صفحات   

 ؛کشورها یانم یفریک یدادرس احالۀ
 رانای حقوقی نظام در آن یعمل هایچالش ومفهوم  بازشناسی

 ینصرآباد یاربخت راضیه
 شناسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایرانآموختۀ دکتری حقوق کیفری و جرمدانش

(Email: rbnasrabadi@gmail.com) 

 *اردبیلی محمدعلی
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناستاد دانشکدۀ حقوق 

 (25/03/1400 تاریخ پذیرش:، 26/08/1399 تاریخ دریافت:)

 چکیده
الملل، تعیین قلمرو مکاایی بارای اجارای صا حیی ریای  ی مباحث مهم در حقوق جزای بین از یکی

محا ودۀ یافتا  در محاکم ایی. در این رایتا، بر ایاس اصل ص حیی یرزمینی، تماامی جارایم ارتکا 
اردی قلمرو یرزمینی یک کشور، قابل تعقیب و محاکم  در همان کشاور ایای. از یاویی دیدار در ماو

ریای  ی  مرتکب جرم تبعۀ کشور دیدری ایی یا ادلۀ وقوع جرم در کشور دیدری وجود دارد و چنایچ 
  یری ازلاوو محاکم  در این کشورها صورت پذیرد، با مقتضیات ایصاف و ع الی، حفظ ادلاۀ موجاود، ج

 های حقاوقی قضاایی میاانهمکاری هایجلوه از تر ایی. بر ایاس یکیاطالۀ دادریی و ... بسیار یزدیک
  ها، در ایتقال یا احالۀ دادریی در امور کیفری، کشوری کا  بالاذات دارای صا حیی ریای  ی بادولی

و ماوازین ااصای احالا    آن جرم را ب  کشوری دیدر بر ایاس اصاول بتوای  ریی  ی جرمی ایی، می
های حقوقی کمتر ب  آن پردااتا  شا ه، ایان ایای کا  احالاۀ ده . حال یؤالی ک  در متون و پژوهش

ن ل محکوماادادریی کیفری بین کشورها، اصوال چ  مفهومی دارد؟ تفاوت آن با یهادهایی همچون ایتقاا
ن و یظاام حقاوقی کشاورمایا ایترداد مجرماان در چیسای و در یهایای، جایدااه عملای ایان یهااد در 

، ابتا ا با  برریای مفهاوم ایان یهااد و بر این ایاس در ایان پاژوهش ایی؟ های عملی آن ک امچالش
هاای آن در پردازیم، یپس ب  برریی جایداه عملی این یهااد و چالشبازشنایی آن از مفاهیم مشاب  می

فیا  من اقا ام برای بهبود جایداه ای یظام حقوقی قضایی کشورمان اواهیم پرداای و در یهایی، ت ابیری
 های عملی موجود ارائ  اواهیم داد.در یظام ع الی کیفری ایران و رفع چالش

 گان کلیدیواژ
 ها، دادریی کیفری، ص حیی یرزمینی، همکاری منفعل.احالۀ دادریی، حاکمیی دولی
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 مقدمه

، کا  یکای از (urisdictionThe principle of territorial j( « اصل ص حیی یارزمینی»مطابق 
الملل ایی، در صورت ارتکا  جارم از یاوی تبعاۀ کشاوری در اصول دیرینۀ حقوق جزای بین

وقوع پیویات  ایای، دارای های کشوری ک  جرم در قلمرو یارزمینی آن با کشور دیدر، داد اه
ی ص حیی ایجام تحقیقات و ریی  ی ب  آن جرم هستن . اصل صا حیی یارزمینی بار تماام

اصول ص حیی از قبیل ص حیی شخصی، صا حیی جهاایی و ... مقا م ایای، چراکا  حفاظ 
یتی کا  حاکمیی و اقت ار هر کشوری در  رو ی ادن اجازۀ داالی در امور داالی و اماور حااکم

 باش . دادریی کیفری ییز مص اق بارزی از آن ایی، می
پذیرفت  بهتار با  جارم صاورت در کنار این اصل، در مواردی، مقتضیات ع الی و ریای  ی

 فت  در کشور دیدری غیر از محل وقوع جرم مورد ریای  ی قارار کن  ک  جرم پیشایجا  می
 مقررات آن فرایرزمینی اعمال چدویدی و امکان قایون، ت وین هندام در ینتی صورت  یرد. ب 

هاا، دولی ریهمکاا هاایجلوه . بر این ایاس ایای کا  یکای از1شودمی مشخص تفصیل ب  ییز
  یحو ااص، ایتقال یا احالۀ دادریای در اماور کیفاریقضایی و ب  و حقوقی هاییعنی همکاری

(Transfer of Criminal Trials) .مورد ایتقبال کشورها قرار  رفت  ایی 
شود، در واقاع می یامی هییز (Passive Cooperation) « همکاری منفعل»ایتقال دادریی کیفری ک  

با   ده،باودارای ص حیی ریای  ی با  جارم  ص حیی دادریی از یوی دولتی ک  ذاتاً ۀاحالب  معنای 
  (.220: 1390)دلخوش،  متهم یا مظنون در قلمرو آن دولی حضور دارد ک  معموالًایی دولتی 

ویژه های دور اعمال ص حیی قضایی با طور ک   فت  ش ، با توج  ب  اینک  از  ذشت همان
کیفری ک  تأثیر بسزایی در یظم و امنیی جامع  دارد، از عناصر اصلی حاکمیای  هایدر دادریی

ها بوده ایی، ایتقال و احالۀ دادریی کیفری از کشور محل وقوع جارم با  کشاور و اقت ار دولی
المللی در اصاوص ایان یحوی ک  با یداهی ب  ایناد بیندیدری، امری ب یع و غیرشایع ایی، ب 

ااورد  چشام میها، صرفاً دو ین  در این موضوع ب حقوقی و قضایی کشور هاییوع از همکاری
 European Convention on)ین  اول، معاه ۀ اروپایی ایتقال دادریای در موضاوعات کیفاری 

the Transfer of Proceeding in Criminal Matters )  با  امضاای اعضاا  1972کا  در یاال
یامۀ یمویۀ مجمع عمومی  ه ایی. دومین ین  ییز موافقیاالجرا شالزم 1978ریی ه و در یال 

 ایی. 1990مصو  یال  2یازمان ملل در زمینۀ احالۀ دادریی جرایم کیفری
ایتقال دادریی کیفری بین کشورها امری غیرشایع و لیکن با  دلیال جلاو یری از اطالاۀ دادریای، 

افعی ایای. از ایان رو، ایان جلاوۀ  یری یریع ادلۀ جرم و حفاظ حقاوق ماتهم دارای مناکارحفظ و ب 
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توای  مفی  باش  و ماایع از باروز مشاک ت المللی در موارد بسیاری میقضایی بین -های حقوقیهمکاری
هاای تر دارد، این ایی کا  همکاری فت  در امر دادریی  ردد. ولی یؤالی ک  ییاز ب  برریی دقیقپیش
الاۀ دادریای در یظاام عا الی کیفاری کشاور ماا چا  ویژه یهااد احقضایی میان کشورها و ب  -حقوقی

 های موجود بر یر راه این یهاد حقوقی در یظام ع الی کیفری ما چیسی؟جایداهی دارد؟ چالش

 

 دادرسی کیفری  ۀ. ماهیت احال1
برای شنااتی جامع از ماهیی موضوع احالۀ دادریی در امور کیفری میان کشورها، بایساتی با  

هاا بپاردازیم کا  تی این یهاد، مبایی و شرایط ایجام این یوع از همکاریشنایایی و تبیین چیس
 عمل اواه  آم . هایی ب طی این فصل ب  یحو مختصر در این اصوص برریی

 

 دادرسی کیفری  ۀچیستی احال. 1. 1
های کیفری کشور محل وقوع جرم بارای ریای  ی با  مطابق اصل ص حیی یرزمینی، داد اه

 ای .   در قلمرو آن کشور صالحپذیرفتجرم صورت
 ااارجی عامال یاک یعنی کن ،می پی ا فراملی یا المللیجزایی، ماهیی بین امر هندامی ک 

 جازای حقاوق قواعا  طریاق از بایسایمی ایای، دایال آن از حاصال آثاار و جرم ارتکا  در
 عامال این .داایپر آن حل ب ( المللیبین کیفری حقوق و کیفری المللیبین حقوق) المللیبین

 جنباۀ ک  جرایمی باش . جرم موضوع منافع یا جرم وقوع محل مرتکب، تابعیی توای می اارجی
 عامال وجاود و شاوی می تلقای داالای جارم یاک ماهیتاً ک  ای اعمالی یا کنن می پی ا فراملی
 را المللایینب عماومی یظام و منافع ک  هستن  اعمالی یا ده می المللیبین بُع  آیها ب  اارجی

 و جامعا  یاک عماومی یظم ب  جرم یک ارتباط ک  ایی ب یهی. دهن می قرار ته ی  معرض در
 وقاوع محل قایون موجبب  مرتکب و مجازات تعقیب آن، در اارجی عوامل یا عامل داالی ع م
 .داشی یخواه  یادش ه قواع  ب  تویل ب  ییازی و بود اواه  جرم

یظام حقوقی ییازمن  تبیین برای اصول و مفاهیم ایای کا   لذا شناای مفهوم دریی این
ذیل این مبحث ضمن شناای و تبیین این مفاهیم، ب  بازشنایی مفهوم احالۀ دادریی از یاایر 

 مفاهیم مشاب  اواهیم پرداای.

 

 اصل صالحیت سرزمینی. 1. 1. 1
 عبارت ایای از قوقیب  معنی شایستدی و ااتیار بوده، در اصط حِ ح(Jurisdiction) ص حیی 
 دولای اقتا ار کیفاری، ص حیی از موضوع. منظور یک ب  ریی  ی برای مرجع یک شایستدی

 ایی. جرم ارتکا  دلیل ب  مجرمان محاکمۀ برای
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 و تاارینمهم(The principal of territorial Jurisdiction) یاارزمینی  صاا حیی اصاال
 رد جارم کا  دولتای یعنای ایای   ممقا اصاول دیدر بر ک  ایی ص حیتی اصل ترینایایی
 صاولا یاایر. ایی صالح آن مرتکب و ارتکابی جرم کیفری تعقیب برای ش ه، واقع آن یرزمین

 و مکمال یوعیبا  ،(جهاایی صا حیی اصال حماایتی، ص حیی اصل شخصی، ص حیی اصل)
 از ییاز . مفهوم یرزمین(33: 1395)یلیمی،  شوی می محسو  اصل بر این ایتثنایی ای وی ب 
 زیربساتر و بساتر و آ  بااالی فضاای و یرزمینی دریای اشکی، شامل المللی،بین حقوق یظر

 محساو  یارزمین جاز  ییاز هاصاخره و جزایار شاب  جزایر، همچنین. ایی یرزمینی دریای
 .(35: 1395 شوی  )یلیمی،می

 اصال، ایان شپاذیر با ک  ایی آن ازجمل  شود،می ارائ  این اصل پذیرش برای ک  فوای ی
 ها ف شود،می ایجام بیشتری یهولی با جرم هر مورد در موجود قراین و امارات دالیل، برریی
در  .شاودمی حفاظ ییاز 1دولای حاکمیای و اقت ار و  رددمی تأمین بهتر کیفرْ بودن ایدیزعبرت

 .2ای مقابل، ای یشمن ایی ییز در اصوص پذیرش این اصل ب  بیان ایتقاداتی پرداات 
ای ب  اعماال ایان اصال شا ه ایای، تاجاایی کا  ر قایون مجازات کشور ما ییز توج  ویژهد
 ایاران  میای جمهوری یرزمین در هرکس قایون مجازات ای می، اصوالً 6تا  3مواد  موجبب 

دربار  را ماورد دو کا  ایتثنایی موارد در ایی  مدر مجازات و تعقیب قابل شود، جرمی مرتکب
 .شودمی یماین  ی وظایف از یاشی مصوییی و دیپلماتیک مصوییی شامل و  یردمی
 
 

                                                           
یاز ب  یکشور  ۀب ون معارض ایی. دولتی ک  برای ادار اعمال اقت ار ب ون کسب اجازه و ،منظور از حاکمیی .1

 ،ل کن ا اعمارلمرو اود قایون اارجی ییز دولتی ک  در چارچو  ق کسب اجازه داشت  باش  حاکمیی ی ارد و
ن یقاط مام آیقاطی ک  دولی در ت ۀشود قلمرو حاکمیی، یعنی کلیپس وقتی  فت  می  حاکمیی مستقل ی ارد

 (45: 1387کن  )آزمایش، ب ون معارض  اعمال حاکمیی می
دارد: نوان می  این اصل عهای اود در مقام یقجرایم و مجازات ۀدر ریال ،(Beccaria) یایموی ، بکار رایب .2

جرم را  توان مرتکب آنای  ا ر جرمی در قسطنطنی  صورت  یرد، میای  ک   فت جسارت را ب ایجا ریای ه»
 ای  او رامردم ب ۀکن  همآوری  ک  کسی ک  ب  یک جامع  بشری اهایی میدر پاریس کیفر داد. و دلیل هم می

ر قم یوع بشات منتحقارت و یفرت بندرد. ولی بای  یادآور ش  ک  قضدشمن اود ب این  و جهان او را ب  دی ه 
ر . جرم بای  دده پیوی  می ای از افراد را ب  یک یدرهایی ااص هستن  ک  پارهییستن ، بلک  م افع پیمان

راد دیدر، اف ر جایعلی هم این ایی ک  فقط در آیجا، و ی  د ،جایی کیفر داده شود ک  در آیجا روی داده ایی
یون او قا یبلیم قک  جرا یوجود آورده ایی. مجرمیا زیری  ک  با کیفر، آثار شومی را ترمیم کنن  ک  جرم ب 

ین جامع  اا از ررا ک  او عضو آن یبوده یقض یکرده ایی، ممکن ایی در این جامع  منفور باش  و او  یکشور
ی  ه ک  یسبشوضع  رد، چ  این قایون برای اطاییاو روا دا ۀتوای  کیفری دیدر دربارولی قایون یمی ،براین 

 .«ریای شوی  ی  برای جرمی ک  هر ز آییبی ب ان یمیب ان مرتکب می
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 اصل صالحیت شخصی .2. 1. 1
 کشاور یاک افراد ک  را جرایمی ک  ایی ص حیتی (Nationality principle)شخصی  ص حیی

 ودا اتباع دارد ص حیی کشوری هر یعنی شود می شامل ای ش ه مرتکب کشور آن از اارج در
ررات جزایی پیشین مطابق مق. ده  کیفر اود قوایین برابر شوی می جرم مرتکب ک  هرجا در را

تین قابل اعمال یبوده، لیکن بارای یخسا در ایران شخصی ص حیی اصل منفی کشورمان، جنبۀ
بار در حقوق کیفری کشورمان، جنبۀ منفی اصال صا حیی شخصای کا  مبتنای بار تابعیای 

 7یای. ماادۀ پذیرفتا  شا ه ا 1392قایون مجازات ای می مصو   8در مادۀ  علی  اییمجنی
ن در  فت  ییز جرایم ارتکابی از یوی اتباع کشورمان را اارج از قلمرو حاکمیتی ایاراقایون پیش

 های کشورمان دایست  ایی.ص حیی تقنینی و قضایی داد اه
. ایی صیشخ ص حیی اعمال شرایط ترینمهم از یکی مرتکب، از یوی ایرایی داشتن تابعیی

و از  ی،تحصایل یا  ایی اعطایی رابط  و این ایی و حاکمیی شخص بین ییایی ایرابط  تابعیی،
 ذالا باشا    رفتا  را دیداری دولای تابعیای فرد اینک  مدر ییسی، یلب قابل متبوع یوی دولی

 (. 62: 1387)آزمایش،  ایی مطرح جرم ارتکا  زمان در تابعیی م ت مورد دراین
 

 دادرسی کیفری  ۀاحال .3. 1. 1
 اصاط ح و در (245: 1384)ایایس،  ایای دیدری ب  کار کردن وا ذار معنای ب  لغی در احال 
 محلای دارص حیی داد اه از ااصی مصالح یبب ب  جرمی ب  ریی  ی ک  ایی آن حقوق علم
 (.213: 1382)زراعی،  شود ارجاع دیدری عرضهم داد اه ب 

 عملی، ریای  ی جهات ب  یا ییایی و اقتصادی اجتماعی، مصالح برای رعایی رایب  اهی
 مرجع ب  دارد، ص حیی محلی آن ب  ریی  ی برای قایون پایۀ بر ک  مرجعی از جزایی امری ب 
 هر در آن تحقق و  وین جزایی می دعوای احالۀ را امر این. شودداده می ارجاع دیدری عرضهم

 عا الی تاأمین آن اصالی فلسافۀ و پاذیر باودهامکان دادریی یا مق ماتی قاتتحقی از ایمرحل 
 دادریای احالاۀ از (. در روابط بین کشورها ییز منظاور63: 1379ایی )آاوی ی،  واقعی قضایی
از  ارتکاابی جارایم با  ریای  ی جهی قایویی ص حیی دارای ک  کشوری ک  ایی این کیفری
 کشور یا متهم متبوع کشور ازجمل  دیدری کشور ب  را فریکی دادریی ایی، بیدای  اتباع یوی
 (.35: 1، ج 1396یمای  )ب ری و پوربافرایی،  وا ذار وی اقامی محل
 یاوعیبا  کا  ایای ایاتنتاج قابل ۀیکت یک یفری،ک یدادری احالۀ از ش هتبیینمفهوم  در
 .ده یم یلما را تشک یدر حقوق داال یدادری ۀآن با مفهوم احال یزتما یقطۀ
 اوایتار کنن هدراوایی طرف قضایی، معاض ت یا ایترداد از ها اعمهمکاری ایواع یایر در
 ملای قلمارو از ااارج مجرماان یا جرم ب  یسبی اود قضایی چتر و  سترای ن ص حیی اعمال
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 همکااری در درحاالی کا  دارد  (active) «فعاال»جنباۀ  هاهمکاری این دلیل ییز این ب  بوده،
 ماورد صا حیی اعماال اواهاان کنن هدراوایای طارف کیفاری، ریای  ی ایتقال  ب مربوط

 ب  و ایی کنن ه(دراوایی )دولی اود ص حیی تحی ذاتاً ایی ک  جرمی یا فرد بر دراوایی
  فتا  (Passive Cooperation)  «ایفعاالی همکااری»یاوع همکااری،  ایان با  ییز دلیل همین
دهنا ه، احالاۀ ف حقوق داالی ما ک  حوزۀ قضایی احال (. برا 220: 1390)دلخوش،  شودمی

کن ، در احالۀ دادریی در روابط بین کشورها، کشوری ک  مطابق قواعا  پروی ه را دراوایی می
ص حیتی، صالح ب  ریی  ی ب  جارم ایای، از کشاور دیداری دراوایای ایتقاال دادریای را 

ی داشت  یا کشوری ک  ادلۀ وقوع جرم در حوزۀ یوعی با متهم علق  و رابطۀ تابعیتیمای  ک  ب می
. بر این ایاس، جهی شناای و تبیین دقیق مفهوم احالۀ دادریای کیفاری، الزم 1آن وجود دارد

 ایی ک  تمایز این مفهوم از مفاهیم مشاب  ب  یحو مختصر مورد بازشنایی قرار  یرد.
 

 . بازشناسی مفاهیم مشابه4. 1. 1
واباط باین قیق معنا و مفهاوم یهااد ایتقاال دادریای کیفاری در ریازی دجهی تبیین و شفاف

 -هاای حقاوقیهاای همکاریکشورها، در اینجا ضروری ایی مفهوم ی  اصط ح دیدار از جلوه
فهاوم قضایی بین کشورها تشریح  ردد تا مرز بین آیها و مفهومشان مختلط یشاود. ایان یا  م

ایتقااال »و  (Deportation)« ااااراج»، ((Extradition« ایااترداد مجرمااان»عبااارت هسااتن  از 
 .(Transfer of convicts) « محکومان

 ط حاصا. ایی فریتادن بازپس و بازدهی باز ردای ن، دراوایی معنای ب  لغی در ایترداد
 آن ایااس بار کا  متقابلی اق ام از ایی عبارت و یزدیک، آن واژۀ معنای ب  ییز ایترداد حقوقی
 یاا رفتا   قارار دولتای قضایی مقامات تعقیب تحی جرم، ارتکا  علی  ب ک  را افرادی هادولی
 یکا یدر با ( اصایا شرایط و قواع  موافق) ای کرده فرار دیدر دولی قلمرو ب  و ای ش ه محکوم
 مجرم یا تهمم ایترداد از . در این یهاد، صحبی(35: 1377 لندرودی، جعفری) داری می مسترد
 .ایی متقاضی کشور قوایین بر ایاس مجازات تحمل یا تعقیب برای

 از شا هصادر مجازات حکم اجرای از صحبی «حبس ب  محکومان ایتقال»یهاد  در ک  درحالی
 قاوایین یاسبر ا ک  حکمی ایی، متقاضی در کشور( حکم کنن ۀصادر داد اه) اارجی داد اه یک
  .(5 :1393 وربافرایی،پ)ایی  ش ه صادر کشور آن داد اه از یوی و صادرکنن ه داد اه کشور

 در و (128: 1369 عمیا ،) ایای کاردن بیارون معنای ب  لغی در «ااراج»از یویی دیدر، 
 کیفاری، یاابقۀ همچاون دالیلی ایی ب  کشور از اارجی یک ای ااتن بیرون حقوقی، اصط ح
 رد تاابعیتی ما ارك یاا مهااجرتی م ارك ی اشتن و کشور ب  غیرقایویی ورود یا و جرم، ارتکا 

                                                           
1. Article 6 ( 1) of European Convention on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters. 
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 اغلاب ااراج دهن . تشخیص ملی منافع برا ف را فرد حضور کشور ریمی مقامات ک  هندامی
 (3 :1، ج 1391 یژاد،احم ی)  یردمی صورت دارد را آن تابعیی شخص ک  مب أ کشور ب 

 از را اارجی مجرم فرد ک  شودمی اط ق دولی جایبۀیک عمل ب  ااراج مبنایی ییز یظر از 
 دوجایبا  ایای عملای مجرمان ایترداد ک  ایی درحالی این کن  ومی بیرون اود کشور قلمرو
 کشاور از متقاضی ایترداد، کشور ک  معنا ب  این ایترداد  متقاضی کشور و فریتن ه کشور بین

 اااراج، کا  هیج آن از لذا. یمای می مجازات یا محاکم  برای را وی ایترداد تقاضای فریتن ه
  .ها اواه  بودحاکمیی ارادۀ و داالی قوایین تابع تنها ی،هایدولی جایبۀیک عمل
 یدولا یاک حااکمیتی فرماان اااراج، و ایی دولی دو میان رابطۀ ایترداد، ایاس، این بر

 (126: 8دیدران، ج  و افروزدل)
 

 . شرایط احالۀ دادرسی کیفری2. 1
 شامارب  یمحلا صا حیی قواعا  ب  مربوط هایایتثنا از احال  چراک  ایی، احال  ع م بر اصل
 .باش  معین آن موارد و شرایط بای  لذا ایی  مخالف آن با و رودمی
 

 کیفری دادرسی . شرایط صالحیتی کشورها در احالۀ1. 2. 1
بنا  با  ماواردی کا  با   8معاه ۀ اروپاییِ ایتقال دادریی، طای  8مادۀ  1ب  صورت کلی، بن  

رییِ کیفری را دراوایی یمای ، با  یحاو صاریح اشااره توای  ایتقال دادایتناد آیها کشوری می
کرده ایی. یکی از شرایط بسیار مهم برای برقراری یظام احالۀ دادریی کیفاری از کشاوری با  

موجب حقاوق داالای ااود، کشور دیدر، این ایی ک  هر دو کشور از یظر اصول ص حیتی، با 
کنوایسایون اروپاایی  5و  2اشن . ماواد ص حیی قایویی برای ریی  ی ب  امر کیفری را داشت  ب

 ییز بر این امر تأکی  کرده ایی. 1کیفری امور در دادریی ایتقال
توان ریی  ی را ب  کشور دیداری ایتقاال یکی از مواردی ک  مطابق اصول دیدر ص حیتی می

 لمحا کشاور با  دادریای داد، ایتقال دادریی ب  کشور محل اقامی یا تابعیی متهم ایی. ایتقاال
 ماتهم ا ار کا  معنای با  ایان ایی  ش ه ذکر ایتقال دادریی موارد از یکی عنوانب  متهم، اقامی
 ایجام تقاضای متهم اقامی محل کشور از توای می جرم محل وقوع کشور باش ، دیدری کشور مقیم

 یباشا ، وی متباوع کشاور هرچنا  ماتهم، اقامای محال کشور در ایجام دادریی. بنمای  دادریی
 یظار حقاوقی از شخصای هار واقع، در و دایسی متهم منافع و حقوق از حمایی در جهی انتومی

شاود می یافای آیجاا در او مناافع و شاغل اایواده، و دارد یکویی آن در ک  ایی محلی ب  متعلق

                                                           
1. Article 5: The provisions of Part III of this Convention do not limit the competence given to a 

requested State by its municipal law in regard to prosecutions. 
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، با  یحاو 1معاها ۀ اروپاایی ایتقاال دادریای 8ماادۀ  1بنا  « a»(. قسامی 149: 1388ییاا، )ارفع
موردی ک  فرد مظنون در کشور محل دراوایی احال  اقامی داشت  باش ، اشااره  صریحی ب  اولین

تر در جلسات دادریای بارای کن   از این جهی ک  ب  دلیل یزدیکی مکایی، امکان حضور راحیمی
 شود و فرصی دفاع بهتری برای وی مهیا ایی.متهم فراهم می

 صراحی در قسمی یرد ک  ب ورت میدر مواردی ییز ایتقال دادریی ب  کشور متبوع متهم ص

«b »  باا ای ازجملا  آشاناییب  آن اشاره ش ه ایی. این مورد ییاز از جهاات ع یا ه 82مادۀ  1بن 
 ایتخاا  جهی م افع وک ی ب  یسبی شناای کشور اود، قضایی رویۀ و قوایین و حقوقی ییستم
براوردار ایای. در براای مواقاع تأمین و ... از توجی  و منطق حقوقی  قرار یپردن یهولی وکیل،

ییز متهم در کشور دیدری در حال تحمل دوران محکومتی اویش ب  مجازات حبس ایی، در این 
هاا، ریای  ی با  اتهاام توان برای رعایی هرچ  بهتر اصول مربوط ب  تجمیع مجازاتمورد ییز می

 ود.ج ی  را ب  کشوری ک  متهم در آن در حال تحمل مجازات ایی، منتقل یم
رغم اینکا  جارم در کشاوری واقاع شا ه، عما ۀ دالیال و مساتن ات در مواردی ییز علای

کنن ۀ جرم در کشور دیدری ایی ک  چنایچ  دادریی ب  این کشور احال   ردد، از جهای اثبات
بنا  « e»کشف حقیقی و جلو یری از یابودی م ارك و آثار جرم، مفیا  اواها  باود. قسامی 

کننا ۀ ، ب  این یکت  اشاره دارد و وجود دالیل عما ه و ادلاۀ اثبات3روپاییمعاه ۀ ا 8مادۀ « الف»
جرم در کشوری دیدر را، ازجمل  موارد مجاز دراوایی احالۀ دادریی برشمرده ایی. همچنین، 

 ب  آن اشاره ش ه، حاالتی ایای کا  اجارای 8مادۀ  1های مختلف بن  از مواردی ک  در قسمی
 اجتمااعی بخشیتوان بهبود مجازات، احتمال تصویب صورت در دراوایی مورد کشور در حکم
 .4یمای پذیر یا تقویی میامکان را محکوم فرد

ی مصاو  معاه ۀ اروپایی ایتقال دادریای در اماور کیفار 8مادۀ  1تمامی این موارد در بن  
 دادریای احالاۀ زمینۀ در ملل یازمان عمومی مجمع یمویۀ یامۀو همچنین موافقی 1972یال 
 بینی ش ه ایی.صراحی اشاره و پیش، ب 1990 مصو  کیفری جرایم

 

 «منع محاکمۀ مجدد»و « مجرمیت متقابل». التزام به رعایت قواعد 2. 2. 1
ویژه الملل و ب های ضروری پذیرش و اعمال احالۀ دادریی در یظام حقوق بینشرطیکی از پیش

 همچنااین و 1972 مصااو  کیفااری امااور در دادریاای ایتقااال اروپااایی معاهاا ۀ باا  عنایاای بااا

                                                           
1. Article 8 (a): if the suspected person is ordinarily resident in the requested State. 
2. Article 8 (b): if the suspected person is a national of the requested State or if that State is his State of 

origin. 

3. Article 8 (e): if it considers that transfer of the proceedings is warranted in the interests of arriving at 
the truth and in particular that the most important items of evidence are located in the requested State; 

4. Article 8 (f): if it considers that the enforcement in the requested State of a sentence if one were passed 

is likely to improve the prospects for the social rehabilitation of the person sentenced; 
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 مصاو  کیفاری جارایم دادریای احالۀ زمینۀ در ملل یازمان عمومی مجمع یمویۀ یامۀموافقی
ش ۀ اکثر کشورها، ازجمل  قاعا ۀ مجرمیای متقابال و همچناین ، التزام ب  قواع  پذیرفت 1990

 قاع ۀ منع محاکمۀ مج د ایی.
 وی  ک  از عنوایش پی ایی، ب  تقابل ، همان(Double Criminality)قاع ۀ مجرمیی متقابل 

 ایداری فعل یا ترك فعلی واح  در یظام حقوقی دو کشور اشاره دارد.جرم
 باا یزدیکای ارتبااط همچناین اماا  یارد،می یشئی (Legality) بودن قایویی اصل از قاع ه این

 « متقابال اقا ام» اصال باا قاعا ه ایان ارتبااط متقابال دارد. البتا  اقا ام اصل و حاکمیی دولی

(Reciprocity) قاعا ۀ  با اصل این بین اشتراکی چن ان و ری  باش ، تقابل بحث جهی صرفاً از شای
 دولتای کا  ایی جهی آن از حاکمیی اصل با قاع ه این ارتباط اما. ییسی متقابل مطرح مجرمیی

 اعماال از یوعیبا  شامارد،می محترم را کشورها یایر قوایین متقابل، ایتناد قاع ۀ مجرمیی ب  ک 
یظر صارف مقابال کشاور حاکمیای ب  احترام و بشر حقوق تکریم رایتای در اود مطلق حاکمیی

 کشاورِ محال حاکمیای در م اال  یوعیب  توای می متقابل مجرمیی قاع ۀ مراعات ع م و کن ،می
 هاا ییازجازاتم و جارایم باودن قاایویی اصال در متقابال مجرمیای قاعا ۀ منشأ. باش  جرم وقوع
عقاا   قابح» ،«برائای اصال»یعنای قاعا ه این برای فقهی هاییریش  توای ایی ک  می ای وی ب 

 (.8: 7، ج 1396یمای  ) وهری و دیدران،  متبادر ذهن ب  را «در  قاع ۀ» و «ب بیان
 شارط این جرایم، تمام اصوص در منفعل و فعال ص حیی شخصی برای قوایین از بسیاری

 دیدری و یرزمینی ص حیی دارای کشور یکی کشور، دو در هر بای  جرم ک  ای  رفت  ظردری را
. ایای متقابال مجرمیای هماان شارط این ک  باش  تعقیب کنن ۀ ص حیی، قابلاعمال کشور
 ایاترداد قاوایین از ک  مشترك قواع  از بخشی عنوانب  حقوقی هایتمام یظام در چیزی چنین
 شخصای دادن قارار پیدارد تحای از اجتنا  ه فش و شودشناات  می ،ش ه ایی  رفت  عاری 
. رعایای و التازام با  قاعا ۀ مجرمیای 1ییسای جارم عملش فعل، وقوع محل در کشور ک  ایی

ها و یظم عمومی و از یویی دیدر، حمایای از متقابل از یک یو، موجبات حمایی از منافع دولی
 مصاو  کنوایسایون اروپاایی 7س ایای کا  ماادۀ یازد. بر همین ایااحقوق بشر را فراهم می

 ، ب  لزوم التزام ب  این اصل در هر دو کشور در یر در احالۀ دادریی اشاره کرده ایی.1972
 حقاوق شا ن جهاایی با تعارض ب  ک  مهمی موایع از البت  یبای  از یظر دور داشی ک  یکی

 حاکمیی داییم،می ک   وی نهما چون. ها اییدولی کیفری حاکمیی اصل ایزد،برمی کیفری
 حااکمیتش و قا رت از بخشای چاون را آن و اویی اود مختص و ایحصاری دولی هر کیفری
 با  توجا  باا باا ایان هما ،.  اردد عایا ش مناافعی مدر کن ،یمی تعویضش چیزی با دای ،می

 پ یا ۀ برابار در مشااب  واکانش از یاا زیر  اذارانقایون کشاورها، تماام بزهکاری روزافزون در

                                                           
1. See: fith, 2010: 32-33. 
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 ارتبااط جهای با  واقعای ص حیی اصل و ص حیی یرزمینی اصل مورد در .هستن  بزهکاری
 همچاون شاروطی با  یاااتن مقیا  کشاور، منافع ایایای و حاکمیی با اصول این تنداتنگ
مصاو   ایا می مجاازات قاایون در قاع ه این هر روی، ب . بود یخواه  موج  متقابل مجرمیی
 .ایی ش ه پذیرفت  منفعل شخصی اصل ص حیی ب  ییسب تنها صراحیب  1392

 ماینا  ااارجی، عنصار یاک وجاود علای با  المللایصاحنۀ بین در  ااهی دیدر، از یویی
 در یفاعذی و صاالح را ااود دولای یااا چنا  دو و آیاا می پیش ص حیی تع د بحث تابعیی،
 یابب ب  فردی ک  رودمی بیم آن صورت، این در. داین می مجازات اعمال و جرایم ب  ریی  ی
 یارد )پرالاوس،  مجااازات قارار و محاکماا  ماورد باار دو کشور دو یوی از جرم، یک ارتکا 
داد ااه  در او علیا  شاکایی موضوع ک  رفتاری قب ً برای متهم (. بر این ایاس، هر اه2: 1377
 جهای مجا د مجاازات و محاکما  مناع قاعا ۀ  یرد، قرار محاکم  مورد المللی بوده ایی،بین

 اصول بر ایاس  ردد، زیرامی اعمال متهم همان ب  یسبی رفتار همان تعقیاب مج د از اجتنا 
زاده و دیداران، ایی )حبیاب غیرعادالی  متهم ب  یسبی مج د و ریی  ی تعقیاب باشر، حقوق
 های حقاوقی و ازجملا  یظاام(. این قاع ه ک  یکی از قواع  مورد قبول اکثریی یظام50: 1384

بینی قرار کنوایسون اروپایی احالۀ دادریی مورد پیش 37و  35حقوقی کشورمان ایی، در مواد 
 های برقراری مکاییسم ایتقال دادریی کیفری میان کشورها ایی.شرطیوعی از پیش رفت  و ب 

 

 ها، راهکارهای عملی و جایگاه احالۀ دادرسی در نظام قضایی ایران. چالش2
ی جایداه یهاد احالۀ دادریی در یظام ع الی کیفری کشورمان، الزم ایی تاا برای تویع  و تقوی

ابت ا یداهی کلی ب  جایداه این مفهوم در یظام قضایی کشورمان داشت  باشیم و یاپس باا یاک 
های پیش روی این یهاد بپردازیم و در یهایی ییز ت ابیر عملی جهای دی  کلی، ب  برریی چالش
 برریی قرار دهیم.رفع این موایع را مورد 

 

 احالۀ دادرسی کیفری در نظام کیفری ایران . جایگاه1. 2
 ب  همآن بودی ، الملل متمایلبین حقوق از اود داالی ج ایی حقوق ب  بیشتر  ذشت  در هادولی
 محا ود با حاضر قرن در ری می یظرب  ولی داشتن ، اود ایتق ل و حاکمیی ب  ک  تعصبی دلیل
 را ااود جایدااه المللایبین قواع  المللی،بین همکاری لزوم احساس و هادولی یاودمختار ش ن
 ااواه شاوی ، فارض یکا یدر از جا ا داالای حقوق و المللبین حقوق ک  هرق ر. ایی کرده پی ا
 الملالبین حقاوق امروزه ک  جایداهی با. کنن می پی ا تماس یک یدر با شماریبی موارد در یااواه
 کمتار تقریبا و ایی ش ه تر سترده و بیشتر کشورها قوایین بر آن تأثیر کرده، پی ا عجوام میان در

 .باش  یدرفت  قرار قواع  این تأثیر تحی اود داالی قوایین در ک  یافی توانمی را کشوری
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المللای های قضایی بینالمللی، کشور ما ییز در زمینۀ ایواع همکاریهمسو با این رویکرد بین
های قضاایی باا یاایر هاا و معاضا تیترداد مجرمان، ایتقال محکومان و ایواع همکاریازجمل  ا

های های بسایاری در یاالکشورها، با تمامی یواقص و بیش و کمی ک   اه وجود دارد، پیشرفی
های قضایی از یاوع احالاۀ توان  فی روی  تویعۀ همکاریپیش داشت  ایی، لیکن ب  جرأت می

سی. ایان شور ما و یایر کشورها از وضعیی و جایداه مطلوبی براوردار ییدادریی کیفری بین ک
های اجرایی و ب  دلیال مساائل و مشاک ت دیداری ایای کا  در یوبۀ اود، با وجود األامر ب 

 ها ییز مطرح اواه  ش .مبحث آتی مورد بحث قرار اواه   رفی و ت ابیر رافع این چالش

 

 یفریکسعۀ احالۀ دادرسی های عملی پذیرش و تو. چالش2. 2
ا و مابا عنایی ب  این امر ک  در یتیجۀ پذیرش و تویاعۀ احالاۀ دادریای کیفاری میاان کشاور 

های کیفری ک  لزوماً محل وقوع جرایم منشأ آیهاا ییاز کشورهای دیدر، شاه  بر زاری دادریی
ۀ ن ایی با مقتضیات یظم و امنیی جامعاین امر ممک باش  اواهیم بود  در یتیج ،کشور ما یمی

آیهاا  ما و قواع  فقهی یرمنشأ یظام ییایی کشورمان براوردهایی داشت  باش  کا  با  تبیاین
 اواهیم پرداای.

 

 . مقتضیات نظم و امنیت1. 2. 2
 -هااترین وظاایف دولیاز ابت ایی (public order) یحفظ یظم و امنیی عمومداییم ک  ییک می

 ذات، آن در کا  ایای مقرراتای ما لول 2عمومی یظم .1آی می شمارب  -های یخستینحتی دولی
 یظام زدن برهم صورت در. بدیرد قرار حمایی مورد بای  جامع  معنوی و مادی منافع و حیثیی
 یاا کننا هالزام اق ام هر وی  آن، حفظ برای بنابراین شود می دارجریح  جامع  وج ان عمومی،
حفظ یظم و امنیای جامعا  و  پس ( 187: 1383بود )آشوری،  اواه  شایست  و جاب  ری هبازدا

عماال حاکمیای و هاا از باا  اِد و دولیشاوها محسو  میعمال حاکمیتی دولیشهروی ان از اَ

                                                           
دولی »وشنگ، همقت ر،  ر.ك. ،بنیادین دولی ۀاین وظیف ۀفلسف  و تاریخچ ۀبیشتر در زمین ۀصوص مطالعدر ا .1

 .1357ام، زمستان ، یال یی 145و  143،144های کایون وک ، شماره ۀ، مجل«و یظم عمومی
 :ای  ازعناوین ایایی یظم عمومی عبارت. 2

  آیایش عمومی(tranquilite publiqu) بل  با   حفظ یظم در معابر و اماکن عمومی و مقاک  مربوط ب
 یروص اهای آزاردهن ه ایی.

  امنیی عمومیsecurite ou surete publique) )ا حوادثی باز اق امات احتیاطی در مقابل   ایی ک  عبارت
 .های مسلحای های  روهی و توطئ یوزی، شورشیظیر آتش

  به اشی عمومیsalubrite publique)) ر از حفظ ی متی عمومی از طریق یظارت ب ایی تک  عبار
 .های وا یردارها، مواد اوراکی و جلو یری از بیماریبه اشی آ 
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هاایی کا  لازوم وجاود اقتا ار و یکای از حوزه اقت ار اویش ایجام این امور را در دیی داریا .
های شاود، اعماال ایان اقتا ار در جریاان دادریایب  یحو بارزی احساس می هاحاکمیی دولی

 کیفری ایی ک  مستقیم با یظم و امنیی عمومی جامع  در ارتباط ایی.
از این رو در برای موارد، کشورهای طرف دراوایی احالۀ دادریی، با  دلیال حفاظ یظام 

کیفری را ک   اه ییز بسیار های عمومی کشورِ تحی حاکمیی اویش دراوایی ایتقال دادریی
دهن . این درحالی ایی کا  بعضااً با  جهای ص ا ایی، مورد پذیرش قرار یمییروحساس و پر

یاا صا حیی شخصایِ منفعال  The Active Personality Principle) )ص حیی شخصیِ فعال 
The Passive Personality Principle) )بااع ایجاا  ، لزوم حمایی از منافع کشور و همچنین ات

المللای قضاایی و هاای بینای ب  برقاراری رواباط در همکارییمای  ک  کشور ما اهتمام ویژهمی
های ایتقااال دادریاای از یااوی کشااورهای ویژه احالااۀ دادریاای و پااذیرش دراوایاایباا 

 کنن ه داشت  باش .دراوایی
 ممکان زماانِ کمترین در حکم ص ور و شکایات و دعاوی ب  یریع ریی  ی از یویی دیدر،

 با  و ایای عادالیا  محاکماۀ حاق از منا یبهره و قضایی ع الی تحقق ایایی شرایط از یکی
 رویا  شا ن طاوالیی و دعااوی با  ریای  ی فراین  غیرمنطقی و غیرموج  اطالۀ دلیل، همین

 با  لطما  ضامن شاود، حقذی یفع ب  حکم ص ور ب  منتهی ییز یهایی در ا ر حتی ریی  ی،
 قاوایین رو، ایان از. شا  اواها  قضاایی تویاعۀ و ع الی تحقق از مایع عادالی ، دادریی ایاس
 و کیفیای با  بایا  الزم هایمؤلفا  دیدار و دادریی ابزار ایضمام ب  آن اجرای یحوۀ و موضوع 
 مطروحا  دعاوی یافت ، ااتم  کیفری دعوی یک ب  ریی  ی معقولی م ت در ک  باش  ترتیبی
 و ریای  ی در تسریع دارد، یروکار عمومی امنیی و یظم با ک  کیفری امور در. کن  پی ا فیصل 
 اطالۀ برا ف زیرا  یرد،می قرار عادالی  دادریی با بیشتری تعامل در یهایی و قطعی رأی ص ور

 و ایای آن طارفین و دعوی اصحا  بر یاظر صرفاً آن مستقیم زیان ک  حقوقی امور در دادریی
 وایاطۀب  کیفری امور در دادریی اطالۀ کن ،یمی پی ا عمومی امنیی و یظم با هم ارتباطی طبعاً
 و عماومی افکاار  یریشاکل بار  ساترده آثااری اجتمااعی، یظم و عمومی هایجنب  با ارتباط
 و شاهروی ان اااطر تشافی و عمومی یظم اعادۀ در داد ستری دیتداه عملکرد بر مردم قضاوت
 و مجرمایا  رفتار میان زیاد فاصلۀ وایطۀب  را مجازات ری  یبازدا اثر و دارد جرم از دی  انزیان

 بارای الزم ابزارهاای و هامؤلفا  تماامی بایا  مهام، این تحقق برای اما. ده می کاهش مجازات
 و یینجام  اطال  ب  کیفری هایدادریی روی  تا باش  داشت  وجود دقی با توأم و یریع ریی  ی

المللای، در در یظاام بین .کنا  پی ا فیصل  کیفری ریی  ی کی فراین  ممکن زمانِ کمترین در
 ردد ک  اغلب ادل  و آثار جرم در محلی غیر از کشور صالح برای ریای  ی مواردی مشاه ه می

ب  جرم وجود دارد. در این موارد ب  جهی جلو یری از اطالۀ دادریی و تحقق محاکمۀ عادالی  و 
یمایا  کا  کشاورها مقا مات و دو کشاور، ایجاا  میب  تبع آن، حفظ یظام و امنیای در هار 
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المللی قضایی را فراهم آوری . در این رایتا کشور ما ییز با عنایی با  های بینمقتضیات همکاری
توایا  ش ه در قسمی بعا ، میهای ارائ های پیش رو با راهکار فت  و با حل چالشالزامات پیش

 المللی با یایر کشورها بردارد.قضایی بین هایهای اوبی در مسیر  سترش همکاریق م
 

 . قاعدۀ نفی سبیل2. 2. 2
 یالطۀ موجاب کا  یات ی و داد و ارتبااط هر ویا  کا  داریا  داللای بسیاری روایات و 1آیات

. ییسای جایز و ایی یاروا یظامی، و فرهندی اقتصادی، ییایی، از اعم شود، مسلمان بر بیدایدان
 ایان رایاتای در یابیل یفای قاعا ۀ .کنن می یاد یبیل یفی اع ۀق عنوان با مطلب این از فقها
 فارد بار توایا یمی ایزمینا  هایچ در و وجا هیچب  غیرمسالمان ایسان ک  ایی قاع ه و حکم

 .یاب  یلط  مسلمان
المللای قضاایی و هاای بینیکی از ایراداتی ک  ب  یظر مایعی بار یار راه  ساترش همکاری

کشاورهای دیدار ایای، قواعا   یفری ب  کشور ما یا از کشور ما با اصوص ایتقال دادریی کب 
ن  رایای  در اصوص جلو یری از یفوذ بیدایدافقهی یظیر قاع ۀ یفی یبیل و ییطرۀ افکار منفی

 بر یظام قضایی کشور مایی.
 مایل یا تواین یمی کشورها کشورهایی، حاکمیی ایتق ل بر اصل ک  ازآیجا دیدر، یویی از
 حکااما اجارای دیدار، طرف از و کنن  اجرا دیدری کشور یرزمین در را اود قوایین ک  ییستن 
 یایا اارجی قاضی صالحیی و بیدای  کشور جزایی قایون قبول در حقیقی، دیدر کشور جزایی
 یا منع تاکنون کشورها ینتی رویکرد دلیل، همین ب . شودمی کشور حاکمیی تضعیف باعث ک 

 کیفاری امور در ک  دلیل این ب  بوده ایی، کشور داال در اارجی فریکی احکام اعتبار تح ی 
 الیااتی،م قوایین ماین ( اصوصی حقوق با تقابل در) عمومی حقوق با مرتبط موارد یایر هماین 
 اعماال یمااد عنوانبا  آن از کا چنان کننا ،می اودداری دیدر دولی قوایین اجرای از هادولی
 ( Lowenfeld, 1980: 154)شود می یرتعب دیدر دولی عمومی حقوق

 اجارای رایاتای در توایا می کیفاری دادریی توان دریافی ک  ایتقالاما با یداهی فراتر می

 ایعقااد و پاذیرش صورت در زیرا  یرد، صورت اتباع از رایتای حمایی در ییز و یبیل یفی قاع ۀ

 ک  شودمی این یتیج  کشورها، ایری و ایران ای می جمهوری بین دادریی کیفری ایتقال قرارداد

یک  در) هستن  مسلمان آیها اتفاق ب  قریب اکثر ک (ایرایی  اتباع از یوی جرم صورت ارتکا  در
 ایاران با  حکام ص ور محاکم  و برای ایرایی اتباع (هستن  غیرمسلمان اکثراً ک (اارجی  کشور

 کشاور از یوی یک یک مسلمان محاکمۀ مایع قاع ه این اجرای رو، این از و شوی  ردای ه میباز

                                                           
للکافرین على  و لن یجعل اهلل»ک  فرموده ایی:   یسا ۀیور 141 ۀمسلمایان از برای متون دینی ماین  آی .1

 ای .را ایتنباط یموده« لمینوضع قوایین ب  یفع کفار و بر ضرر مس»یفى « المومنین یبی 
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 یالطۀ از مسالمان ااروج و موجب ایی یبیل یفی قاع ۀ با مطابق این و  رددمی غیرمسلمان

 (.49: 1، ج 1396)پوربافرایی،  شودمی غیرمسلمان
 ایان راهکارها و ت ابیر عملی در برریی پی در تا داشی برآن را ما موجود، موایع و هاچالش این

المللی در یظام دادریای ویع  و تقویی هرچ  بیشتر جایداه ایتقال دادریی کیفری بینت جهی امر
 .پرداای اواهیم راهکارها برریی ب  بع  قسمی در منظور ب  این کیفری کشورمان برآییم 

 

 های موجود. تدابیر عملی رفع چالش3. 2
 فتا ، هام مباحث پیشدر رایتای  سترش هرچ  بیشتر ایتقال دادریی کیفری ک  با توج  ب  

شاماری از یظر تأمین منافع کشور ما و هم از جهی حمایی از اتباع کشور، دارای کارکردهای بی
توان با توج  با  بریاماۀ توان در این جهی اتخاذ یمود. این ت ابیر را میایی، ت ابیر عملی را می

 م ت مطرح یمود.لن م ت و بزمایی اتخاذ، و اِعمال آیها را در دو دیتۀ ت ابیر کوتاه
 

 مدت. تدابیر کوتاه1. 3. 2
های عملی موجود در مسیر ایتقاال دادریای کیفاری ازجمل  ت ابیری ک  در رایتای رفع چالش

های کلای در رایاتای تویاع  و عملی و ییایی بریامۀ یک توان از آیها ایتفاده کرد، ت وینمی
  یهاد ایتقال دادریی کیفری ایای. در ایان المللی، ازجملهای قضایی بینتقویی ایواع همکاری

 هاایهمکاری ایاواع از بخاش هار موضاوع متولیاان باین تخصصای هاایکار روه رایتا ایجااد
 یار بار شاکلی موایع رفع ه ف با( ایتظامی ییروی و اارج  امور وزارت قوۀ قضائی ،) المللیبین
 .ایای ضاروری و فارضپیش اماری مراجاع، ایان باین الزم تعامال ایجاد و هاهمکاری این راه

المللی، با رویکارد های قضایی بینهای مطالعاتی در حوزۀ ایواع همکاریهمچنین ایجاد کار روه
 ها بسیار مطلو  و پسن ی ه ایی.تویع  و تقویی هرچ  بیشتر این همکاری

 

 . تدابیر بلندمدت2. 3. 2
شا ن پ یا ۀ جهایی یشپیا ا یابب المللایبین مساائل پیویتدی و جهایی ارتباطات  سترش
« حقوق» ییز تأییس اجتماعی و ییایی، فرهندی، هایعرص  تمام ش ن، جهایی. ایی  ردی ه
 ااود اثر ییز حقوقی در قواع  و داده قرار تأثیر تحی ش تب  را بشری جوامع فکری و اقتصادی

 با  بازار اقتصاد عرصۀ از رش ،  رایشِ رو ب  یک مثاب ب  ش ن جهایی فراین . ایی داده یشان را
 هماۀ دربرداری ۀ ش ن جهایی دیدر، عبارتب  .ایی کرده یرایی ییز بشر زی  ی هایحوزه یایر
 ازجمل  آن مختلف ابعاد در را ایسان زی  ی ییروی بیرویی یک همچون ک  ایی فراین هایی آن

 (.175: 1، ج 1390)رضوی فرد،  یازدمی یک یدر مرتبط با بیشتر هرچ  فرهندی، جنبۀ
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یخسای  برشامرد  را عما ه  ارایش دو تاوانمی طور کلیب  حقوق، ش ن جهایی جریانِ در
 همااۀ در مقااررات و قااوایین (Unification) «یااازییکسان»اوایااتار  کاا   راآرمااان  رایشاای

روبارو  ییایای موایاع و هادولی حاکمیی مقاومی با معموالً ایتراتژی این ایتخا . کشورهایی
 ایاتراتژی، ایان در. ایی قوایین(Harmonization)  «یازیهماهنگ»پی  در  رایش دوم. ایی
 جهایی مشترك قواع  مبنای بر البت  و داالی یظام با متنایب کشور هر در داالی حقوق قواع 
 هار اما دارد، پی در را حقوقی قواع  مج د چن پار ی اطر ا رچ  این روش. شودمی ریزیپای 

 حقاوقی تکثر رایای»یاوع  یاک ترتیاب، ب  ایان ییسی. پذیرفت  ژیایترات این در ییز اات فی
 یظاام جایشاین یا  و -ملای هااییظام با  جهایی متکی یظام یک و ش  اواه  پذیرفت  «منظم
 و داالای کیفاری حقاوق  فای توان(. می136: 1378دلماس مارتی، ) شودمی ریزیپی -ملی
 تاأثیر شا ن جهاایی پ یا ۀ از هام وهارد دویاوی ، فراینا  یاک در المللایکیفری بین حقوق
 شاک با ون. یمای می تسهیل را ش ن جهایی فراین  یک یدر از آیها هم تأثیرپذیری و پذیری می
 فراینا  ترآیاان پاذیرش برای را زمین  داالی کیفری حقوق در اولی  تحوالت تغییر و  وی این

 .یازدمی ترفراهم المللبین کیفری ش ن حقوق جهایی
 مباارزه شویی و قایونپول با مبارزه وی ، در حقوق کیفری ما، قوایینی همچون قایونبرای یم

 شاورای مجلس ییز بشریی علی  جنایی و کشییسل مورد در شود ومشاه ه می ایسان قاچاق با
ایای.  مایا ه مساکوت تااکنون یدهبان شورای هایایراد ب  توج  با ک  ای داشت مصوب  ای می
 مجلاس با  و تصاویب در دولی «تروریسم با مبارزه الیحۀ» ییز تروریستی جرایم با مبارزه برای

 علیاا  1979 کنوایساایون شاا . همچنااین قااوایینی همچااون الحاااق دولاای ایااران باا  تقاا یم
 اجا س یاازمان کنوایسایون با  ایا مى ایاران جمهاور  دولی الحاق  یری و قایون رو ان
 کا  شودمی م حظ  ترتیب، تصویب ریی . ب  اینب  ىالمللبین تروریسم با مبارزه برای ای مى
 را شا ن جهاایی و المللبین کیفری از حقوق تأثیرپذیری روی  طور کلیب  ایران کیفری حقوق
، 1395)صوفی زمرد،  پذیردمی –یازییکسان ی  و -«یازیهماهنگ»ایتراتژی  با و  ام ب   ام
یازی حقوق کیفاری، شایسات  ایای کا  ماهنگ(. در رایتای این تأثیرپذیری و ه120: 10ج 

در رایاتای تعاام ت بهتار در جریاان ایاواع  منایاب  اذاریای یسابی با  قایوناهتمام ویاژه
 ویژه در حوزۀ ایتقال دادریی صورت پذیرد.المللی و ب های کیفری بینهمکاری

 فتا  و یش ذاری داالی بارای رفاع مشاک ت پالبت  یا فت  یمای  ک  حتی در فرض قایون
جایب  بودن و جنباۀ داالای المللی قضایی، با عنایی ب  یکهای بیناجرای هرچ  بهتر معاض ت

 فت  یخواها  باود و ایان امار تنهایی پایخدوی رفع مشک ت و مسائل پیشداشتن این امر، ب 
ایااس  المللی و رفع موایع موجاود بار ایانییازمن  ایعقاد ایواع قراردادهای همکاری قضایی بین

قا م شا ن مقاماات قضاایی المللی و پیشای و بینهای منطق ایی. لذا عضویی در کنوایسیون
های قضاایی کشاورهای ایا می، هایی یظیر کنوایسیون همکاریکشورمان در ایجاد کنوایسیون
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های رفع هرچ  بیشتر موایع شرطکشورهای ااورمیای ، کشورهای عضو اکو و....از الزامات و پیش
 .1های موجود اییایتیو ک

 دیدر ورهایکش با کشورمان ییایی روابط تقویی شرط ضروری،در این رایتا یک پیش
 ییروهاای کار یریبا  دیپلمایای، روابط تقویی شامل ازجمل  ییایی روابط تقویی. ایی
 صایتیشخ یااتار ب  توج  اصوصب  و کشورها دیدر با قضایی اارجی منایبات در زب ه
 باودن، پیدیار بااال، عمومی روابط داشتن ییازمن  ک  حساس شغلی هایپسی رد افراد این

 زوملا لاذا. ایای، اواها  باود کشورها دیدر...  و فرهنگ و زبان ب  کامل آ اهی و شناای
 تریجزئی واردم و( همسای  کشورهای ویژهب ) کشورها با ییایی روابط ب  بخشیایتحکام

 اجارای در ک  شود محسو  مهمی ییایی ابزار توای می ش ، اشاره ب  آن ک  حوزه این در
لاۀ دادریای کیفاری تویاع  و تقویای یهااد احا ویژهبا  و قضایی المللیبین هایهمکاری

 یاطح البت  یا فتا  یمایا  کا  در .داشت  باش  مهمی بسیار لمللی در کشورمان یقشابین
 هر ویا  ها،یرزمین بومی و یفرهند یااتارهای یزدیکی و همخوایی ب  توج  با ای،منطق 
 یاازیماین ه ب ون ییایی حتی و فرهندی اجتماعی، هایحوزه در هاکشور هایهمکاری
 و یاازیفرهنگ ییازمنا  امر این پس،. ایی یاش یی امری قضایی و حقوقی هایزیریاای

 مساتلزم ااود یوباۀب  ییاز اینهاا کا  ایی قضایی و حقوقی فرهندی، هایزیریاای ایجاد
 .ایی زمین  این در جامعی و م تبلن  هایریزیبریام 

 

 نتیجه 
کننا ۀ اقتا ار و حاکمیای کشاورها در محا ودۀ بر ایاس اصل ص حیی یارزمینی کا  تأمین

جغرافیایی اویش ایی، در صورت ارتکا  هر جرمی در مح ودۀ یرزمینی هر کشاور، فاارا از 
 کناار ح ب  ریی  ی ب  جارم هساتن . دردیدر اصول ص حیتی، محاکم قضایی همان کشور صال

 یمایا می ایجاا  پذیرفت صورت جرمِ ب  بهتر ریی  ی و ع الی مقتضیات مواردی در اصل، این
 ایان بار.  یارد قارار ریای  ی ماورد جرم وقوع محل از غیر دیدری کشور در ارتکابی جرم ک 

                                                           
ا ر« لحیعزت، حکمی، مص»مین اه اف و منافع ملی، مقام رهبری ی  اصل أدر رایتای حفظ ایتق ل و ت .1

لزامی برای یک مثلث ا»ای . ایشان این ی  اصل را عنوان اصول ایایی ییایی اارجی ایران قرار دادهب 
کشور  ۀیالای از بیسیر ین  چشمدنین تعامل ایران با جهان را و همچ دایست « المللیچارچو  ارتباطات بین

ت، عز ۀ ایای . همچنین شناای مفهوم، اهمیی و جایداه اصول ی بینی کردهبر مبنای این ی  اصل پیش
 ۀر مرحلدلذا   مین منافع کشور، الزم و ضروری اییأحفظ آیها در جهی ت هایروشحکمی و مصلحی و 

 ،اس آیهاای ی براه اف و روابط اارج تنظیم راهبردها، ،دوم ۀمرحل، در  ای اصول ی  ۀایبجشناای هم  ،اول
 یم،تصم یراها و اجیری یمها، تصمی ذاریاییزمان در ی ول ای  در طحفظ اصول ی  ،یوم ۀمرحل درو 

 .اییآحاد ملی، مسئوالن و کار زاران یظام  ۀهم یفۀوظ و بوده ی کأمورد ت
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 ااص، یحو ب  و قضایی و حقوقی هایهمکاری یعنی ها،دولی همکاری هایجلوه از یکی ایاس،
 .ایی  رفت  قرار کشورها ایتقبال مورد کیفری امور در دادریی احالۀ یا ایتقال

 کیفاری اماور در المللیبین معاض ت ابزارهای از یکی ایتقال دادریی کیفری میان کشورها،
 ختلافم کشاورهای میاان روابط در چن جایب  یا دو قراردادهای موجبب  ک  چن ی ایی ایی
 مساتلزم کا  ایای فراین ی احالۀ دادریی کیفری دیدر، عبارت  یرد. ب می قرار ایتفاده ردمو

 حمایای و ضااییق عا الی ضاامن توایا می آن موفاق اجرای و بوده المللیبین قضایی همکاری
 .باش  اود اتباع از کشورها بیشتر هرچ 

در ایان حاوزه در  پذیرفت المللای صاورتهاای قضاایی بینبا یدااهی با  پیشاینۀ همکاری
ادِ مفی  از جایداه منایبی در یظام قضایی کشاورمان برااوردار یابیم ک  این یهکشورمان، درمی

هاای رغم تمامی مشاک ت اجرایای در حاوزۀ ایاواع همکارییوبۀ اود، علیییسی ک  این امر ب 
دیدار و ییاز المللی قضایی، یاشی از ضعف روابط دیپلمایی در زمینۀ ارتبااط باا کشاورهای بین

 توج  و حساییی بیش از ای ازه ب  مقولۀ حفظ یظم و امنیی عمومی ایی.
 دارما ت در کشور ما، تویع  و تقویی جایداه ایتقال دادریی کیفریِ بین کشورها فراین ی 
 رغمعلای ماواردی در. کشورهایای میان دیپلمایی و قضایی همکاری و تعاون ییازمن  ک  ایی
 یباودن حسان  یاا دیپلمایای روابط ضعف دلیل ب  کشورها، بین هاییم یاموافقی چنین وجود
در ایان رایاتا بسایار ضاروری ایای تاا . پاذیردیمی صاورت حوزه این در عملی اق امی روابط،

ویژه کشاورهای همساای  دیپلمایی بین کشورمان و ب  -های ییایییخسی، اق امات و یزدیکی
یازی منایاب جهای اجارای ی داالی در رایتای بسترها ذاریصورت پذیرد. دوم اینک  قایون

 المللی قضایی صورت  یرد.های بیناین یوع از همکاری
 

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

 حقاوق اروپاایی داد اه رویۀ در مجرمین ااراج و ایترداد موایع» (.1391) مریم یژاد،احم ی. 1
 .1 ش اول، یال کیفری، حقوق پژوهش فصلنامۀ ،«بشر

 .بهتا  ایتشارات ، تهران:2چ  ،1ج  ،خصوصی المللبین حقوق (.1388بهشی  ) ییا،فعار. 2
 ایتشاارات تهاران: ،1چ  بن رریدی، محم  مترجم: ،الوسیط المعجم (.1384ابراهیم ) اییس،. 3

 .ای می
 .اشراق ایتشارات: تهران ،1، چ 4 ، جکیفری دادرسی آیین (.1379) محمود آاوی ی،. 4
 حقاوق دکتاری دورۀ ،کیفرری المللیبین حقوق درس تقریرات (.1387علای ) آزمایش،. 5

 .دوم ییمسال ع م ، دایشداه ییایی علوم و حقوق دایشک ۀ الملل،بین



 1400، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     478

 ، تهاران:1چ  ،عراال  و انصاف مساوات، مفاهیم و بشر حقوق (.1383محما  ) آشوری،. 6
 .تهران دایشداه ییایی علوم و حقوق دایشک ۀ ایتشارات

 و اروپاا اتحادیۀ حقوق در کیفری دادریی ایتقال» (.1396) پوربافرایی، حسن و حسن ب ری،. 7
 پاژوهش فصالنامۀ ،«فقهای مباایی با  یدااهی باا: ایران حقوق در آن پذیرش ینجیامکان
 .1ش  چهارم، یال غر ، و ای م حقوق تطبیقی

 و الملالبین جازای حقاوق در مجا د تعقیاب مناع قاع ۀ برریی» (.1377میشل ) پرالوس،. 8
 .25 ش داد ستری، حقوقی مجلۀ زاده،جاوی  اویط علی: ، مترجم«اروپا جوامع حقوق

 .جندل ایتشارات تهران: ،7چ  ،المللبین جزای حقوق (.1393حسن ) پوربافرایی،. 9
 .دایش  نج ایتشارات: تهران ،حقوقی ترمینولوژی (.1377محم جعفر ) لندرودی، . جعفری10
 مناع قاعا ۀ» (.1384) مجتبای پور،جاایی  محما علیاردبیلای،  محما جعفر  اده،زحبیب. 11

 ایساایی، علاوم ما رس فصالنامۀ ،«المللایبین کیفاری حقوق در مج د مجازات و محاکم 
 .حقوق یامۀویژه

 ایاران، حقوقی هاییظام در مجرمین ایترداد» (.1397فروزان ) لطفی، مصطفی و افروز،دل. 12
 . 8 ش ،2 دورۀ یار،قایون حقوقی -علمی فصلنامۀ ،«المللبین حقوق و کایادا

 ،همکراری بره هرادولر  تعها: المللیبین جرایم با مقابله (.1390علیرضا ) دلخوش،. 13
 .شهر دایش ایتشارات: تهران

 متارجم: ،«اروپاایی مشاترك جازای حقاوق دیباال با » (.1376) ری مای مارتی، دلماس. 14
 .المللیبین حقوقی ا مات دفتر حقوقی مجلۀ ادی،ابری آب یجفی حسینعلی

 ییایی یک  یریشکل هایزمین  و المللیبین کیفری حقوق»(. 1390بهزاد ) فرد، رضوی. 15
 .1ش  کیفری، حقوق هایآموزه فصلنامۀ ،«المللیبین جنایی

 . ازانریکف: رانهت ،کیفری دادرسی آیین (.1382عباس ) زراعی،. 16
 .جاودای  ایتشارات تهران: ،3چ  ،عمومی جزای حقوق چکیاۀ (.1395صادق ) ی،یلیم. 17
 حقاوق در متقابال مجرمیی قاع ۀ»(. 1396) مجتبی پور،جایی و معصوم   وهری، شکفت . 18

 . 7 ش شنایی،جرم و جزا حقوق هایپژوهش مجلۀ ،«ایران المللبین جزای
 حقاوق یظاام از ایاران کیفری حقوق ذیریتأثیرپ چدویدی»(. 1395محسن ) زمرد، صوفی. 19

 .10 ش ششم، یال پلیس، المللیبین مطالعات فصلنامۀ ،«المللبین
 .کبیر امیر ایتشارات تهران: ،3چ  عمی ، فرهنگ (.1369حسن ) عمی ،. 20

 143،144 ش ام،یی یال وک ، کایون مجلۀ ،«عمومی یظم و دولی» (.1357هوشنگ ) مقت ر،
 .145 و
 



 479  ...مفهوم بازشناسی ؛کشورها یانم یفریک یدادرس احالۀ

 خارجی( ب
21. Painter, Richard (2011). “The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction 

Provision: Was It Effective, Needed or Sufficient?”, Harvard Business Law 

Review, vol. 1. 

22. European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters. 

Strasbourg, (15.V.1972).   

23. FIDH (International Federation for Human Rights). Extraterritorial 

Jurisdiction in the European Union. A Study of the Laws and Practice In the 

27 Member State of the European Union. Paris: FIDH, 2010. 

24. Lowenfeld, Andreas (1980). Public Law in the International Arena: Conflict 

of Laws, International Law, and Some Suggestions for Their Interaction, 

Sijthoff & Noordhoff. 

25. Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations 

on the Treatment of Foreign Prisoners. Adopted by the Seventh Crime Congress, 

Milan, (26 August-6 September 1985) and endorsed by the General Assembly in 

resolution 40/32. 


