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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.
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چکیده

یکی از مباحث مهم در حقوق جزای بینالملل ،تعیین قلمرو مکاایی بارای اجارای صا حیی ریای ی
محاکم ایی .در این رایتا ،بر ایاس اصل ص حیی یرزمینی ،تماامی جارایم ارتکا یافتا در محا ودۀ
قلمرو یرزمینی یک کشور ،قابل تعقیب و محاکم در همان کشاور ایای .از یاویی دیدار در ماواردی
مرتکب جرم تبعۀ کشور دیدری ایی یا ادلۀ وقوع جرم در کشور دیدری وجود دارد و چنایچ ریای ی
و محاکم در این کشورها صورت پذیرد ،با مقتضیات ایصاف و ع الی ،حفظ ادلاۀ موجاود ،جلاو یری از
اطالۀ دادریی و  ...بسیار یزدیکتر ایی .بر ایاس یکی از جلوههای همکاریهای حقاوقی قضاایی میاان
دولیها ،در ایتقال یا احالۀ دادریی در امور کیفری ،کشوری کا بالاذات دارای صا حیی ریای ی با
جرمی ایی ،میتوای ریی ی ب آن جرم را ب کشوری دیدر بر ایاس اصاول و ماوازین ااصای احالا
ده  .حال یؤالی ک در متون و پژوهشهای حقوقی کمتر ب آن پردااتا شا ه ،ایان ایای کا احالاۀ
دادریی کیفری بین کشورها ،اصوال چ مفهومی دارد؟ تفاوت آن با یهادهایی همچون ایتقاال محکوماان
یا ایترداد مجرماان در چیسای و در یهایای ،جایدااه عملای ایان یهااد در یظاام حقاوقی کشاورمان و
چالشهای عملی آن ک ام ایی؟ بر این ایاس در ایان پاژوهش ،ابتا ا با برریای مفهاوم ایان یهااد و
بازشنایی آن از مفاهیم مشاب میپردازیم ،یپس ب برریی جایداه عملی این یهااد و چالشهاای آن در
یظام حقوقی قضایی کشورمان اواهیم پرداای و در یهایی ،ت ابیری برای بهبود جایداه این اقا ام مفیا
در یظام ع الی کیفری ایران و رفع چالشهای عملی موجود ارائ اواهیم داد.

واژگان کلیدی

احالۀ دادریی ،حاکمیی دولیها ،دادریی کیفری ،ص حیی یرزمینی ،همکاری منفعل.
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مقدمه
مطابق «اصل ص حیی یارزمینی» ) ،)The principle of territorial jurisdictionکا یکای از
اصول دیرینۀ حقوق جزای بین الملل ایی ،در صورت ارتکا جارم از یاوی تبعاۀ کشاوری در
کشور دیدر ،داد اههای کشوری ک جرم در قلمرو یارزمینی آن با وقوع پیویات ایای ،دارای
ص حیی ایجام تحقیقات و ریی ی ب آن جرم هستن  .اصل صا حیی یارزمینی بار تماامی
اصول ص حیی از قبیل ص حیی شخصی ،صا حیی جهاایی و  ...مقا م ایای ،چراکا حفاظ
حاکمیی و اقت ار هر کشوری در رو ی ادن اجازۀ داالی در امور داالی و اماور حااکمیتی کا
دادریی کیفری ییز مص اق بارزی از آن ایی ،میباش .
در کنار این اصل ،در مواردی ،مقتضیات ع الی و ریای ی بهتار با جارم صاورتپذیرفت
ایجا میکن ک جرم پیش فت در کشور دیدری غیر از محل وقوع جرم مورد ریای ی قارار
یرد .ب صورت ینتی در هندام ت وین قایون ،امکان و چدویدی اعمال فرایرزمینی آن مقررات
ییز ب تفصیل مشخص میشود 1.بر این ایاس ایای کا یکای از جلوههاای همکااری دولیهاا،
یعنی همکاریهای حقوقی و قضایی و ب یحو ااص ،ایتقال یا احالۀ دادریای در اماور کیفاری
) (Transfer of Criminal Trialsمورد ایتقبال کشورها قرار رفت ایی.
ایتقال دادریی کیفری ک «همکاری منفعل» ) (Passive Cooperationییز یامی ه میشود ،در واقاع
ب معنای احالۀ ص حیی دادریی از یوی دولتی ک ذاتاً دارای ص حیی ریای ی با جارم باوده ،با
دولتی ایی ک معموالً متهم یا مظنون در قلمرو آن دولی حضور دارد (دلخوش.)220 :1390 ،
همانطور ک فت ش  ،با توج ب اینک از ذشت های دور اعمال ص حیی قضایی با ویژه
در دادرییهای کیفری ک تأثیر بسزایی در یظم و امنیی جامع دارد ،از عناصر اصلی حاکمیای
و اقت ار دولی ها بوده ایی ،ایتقال و احالۀ دادریی کیفری از کشور محل وقوع جارم با کشاور
دیدری ،امری ب یع و غیرشایع ایی ،ب یحوی ک با یداهی ب ایناد بینالمللی در اصاوص ایان
یوع از همکاریهای حقوقی و قضایی کشورها ،صرفاً دو ین در این موضوع ب چشام میااورد
ین اول ،معاه ۀ اروپایی ایتقال دادریای در موضاوعات کیفاری (European Convention on
)  the Transfer of Proceeding in Criminal Mattersکا در یاال  1972با امضاای اعضاا
ریی ه و در یال  1978الزماالجرا ش ه ایی .دومین ین ییز موافقییامۀ یمویۀ مجمع عمومی
یازمان ملل در زمینۀ احالۀ دادریی جرایم کیفری2مصو یال  1990ایی.
ایتقال دادریی کیفری بین کشورها امری غیرشایع و لیکن با دلیال جلاو یری از اطالاۀ دادریای،
حفظ و ب کار یری یریع ادلۀ جرم و حفاظ حقاوق ماتهم دارای مناافعی ایای .از ایان رو ،ایان جلاوۀ
1. See: Painter, 2011: 34-35.
2. General Assembly Resolution U.N.Doc GA/Res/45/118/1990 .
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همکاریهای حقوقی -قضایی بینالمللی در موارد بسیاری میتوای مفی باش و ماایع از باروز مشاک ت
پیش فت در امر دادریی ردد .ولی یؤالی ک ییاز ب برریی دقیقتر دارد ،این ایی کا همکاریهاای
حقوقی -قضایی میان کشورها و ب ویژه یهااد احالاۀ دادریای در یظاام عا الی کیفاری کشاور ماا چا
جایداهی دارد؟ چالشهای موجود بر یر راه این یهاد حقوقی در یظام ع الی کیفری ما چیسی؟

 .1ماهیت احالۀ دادرسی کیفری
برای شنااتی جامع از ماهیی موضوع احالۀ دادریی در امور کیفری میان کشورها ،بایساتی با
شنایایی و تبیین چیستی این یهاد ،مبایی و شرایط ایجام این یوع از همکاریهاا بپاردازیم کا
طی این فصل ب یحو مختصر در این اصوص بررییهایی ب عمل اواه آم .

 .1 .1چیستی احالۀ دادرسی کیفری
مطابق اصل ص حیی یرزمینی ،داد اههای کیفری کشور محل وقوع جرم بارای ریای ی با
جرم صورتپذیرفت در قلمرو آن کشور صالحای .
هندامی ک امر جزایی ،ماهیی بینالمللی یا فراملی پی ا میکن  ،یعنی یاک عامال ااارجی
در ارتکا جرم و آثاار حاصال از آن دایال ایای ،میبایسای از طریاق قواعا حقاوق جازای
بینالمللی (حقوق بینالمللی کیفری و حقوق کیفری بینالمللی) ب حل آن پرداای .این عامال
اارجی میتوای تابعیی مرتکب ،محل وقوع جرم یا منافع موضوع جرم باش  .جرایمی ک جنباۀ
فراملی پی ا میکنن یا اعمالیای ک ماهیتاً یاک جارم داالای تلقای میشاوی و وجاود عامال
اارجی ب آیها بُع بینالمللی میده یا اعمالی هستن ک منافع و یظام عماومی بینالمللای را
در معرض ته ی قرار میدهن  .ب یهی ایی ک ارتباط یک جرم ب یظم عماومی یاک جامعا و
ع م داالی عامل یا عوامل اارجی در آن ،تعقیب و مجازات مرتکب ب موجب قایون محل وقاوع
جرم اواه بود و ییازی ب تویل ب قواع یادش ه یخواه داشی.
لذا شناای مفهوم دریی این یظام حقوقی ییازمن تبیین برای اصول و مفاهیم ایای کا
ذیل این مبحث ضمن شناای و تبیین این مفاهیم ،ب بازشنایی مفهوم احالۀ دادریی از یاایر
مفاهیم مشاب اواهیم پرداای.

 .1 .1 .1اصل صالحیت سرزمینی
ص حیی ) (Jurisdictionب معنی شایستدی و ااتیار بوده ،در اصط حِ حقوقی عبارت ایای از
شایستدی یک مرجع برای ریی ی ب یک موضوع .منظور از ص حیی کیفاری ،اقتا ار دولای
برای محاکمۀ مجرمان ب دلیل ارتکا جرم ایی.
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اصاال ص ا حیی یاارزمینی ) (The principal of territorial Jurisdictionمهمتاارین و
ایاییترین اصل ص حیتی ایی ک بر دیدر اصاول مقا م ایای یعنای دولتای کا جارم در
یرزمین آن واقع ش ه ،برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح ایی .یاایر اصاول
(اصل ص حیی شخصی ،اصل ص حیی حماایتی ،اصال صا حیی جهاایی) ،با یوعی مکمال و
ب وی ای ایتثنایی بر این اصل محسو میشوی (یلیمی .)33 :1395 ،مفهوم یرزمین ییاز از
یظر حقوق بینالمللی ،شامل اشکی ،دریای یرزمینی و فضاای بااالی آ و بساتر و زیربساتر
دریای یرزمینی ایی .همچنین جزایر ،شاب جزایار و صاخرهها ییاز جاز یارزمین محساو
میشوی (یلیمی.)35 :1395 ،
فوای ی ک برای پذیرش این اصل ارائ میشود ،ازجمل آن ایی ک با پاذیرش ایان اصال،
برریی دالیل ،امارات و قراین موجود در مورد هر جرم با یهولی بیشتری ایجام میشود ،ها ف
عبرتایدیز بودن کیفرْ بهتر تأمین می ردد و اقت ار و حاکمیای دولای1ییاز حفاظ میشاود .در
مقابل ،ای یشمن ایی ییز در اصوص پذیرش این اصل ب بیان ایتقاداتی پرداات ای 2.
در قایون مجازات کشور ما ییز توج ویژهای ب اعماال ایان اصال شا ه ایای ،تاجاایی کا
ب موجب مواد  3تا  6قایون مجازات ای می ،اصوالً هرکس در یرزمین جمهوری ای می ایاران
مرتکب جرمی شود ،قابل تعقیب و مجازات ایی مدر در موارد ایتثنایی کا دو ماورد را دربار
می یرد و شامل مصوییی دیپلماتیک و مصوییی یاشی از وظایف یماین ی میشود.

 .1منظور از حاکمیی ،اعمال اقت ار ب ون کسب اجازه و ب ون معارض ایی .دولتی ک برای ادارۀ کشور ییاز ب
کسب اجازه داشت باش حاکمیی ی ارد و ییز دولتی ک در چارچو قلمرو اود قایون اارجی را اعمال کن ،
حاکمیی مستقل ی ارد پس وقتی فت میشود قلمرو حاکمیی ،یعنی کلیۀ یقاطی ک دولی در تمام آن یقاط
ب ون معارض اعمال حاکمیی میکن (آزمایش)45 :1387 ،
 .2برای یموی  ،بکاریا ( ،)Beccariaدر ریالۀ جرایم و مجازاتهای اود در مقام یق این اصل عنوان میدارد:
«جسارت را ب ایجا ریای های ک فت ای ا ر جرمی در قسطنطنی صورت یرد ،میتوان مرتکب آن جرم را
در پاریس کیفر داد .و دلیل هم میآوری ک کسی ک ب یک جامع بشری اهایی میکن همۀ مردم بای او را
دشمن اود ب این و جهان او را ب دی ه حقارت و یفرت بندرد .ولی بای یادآور ش ک قضات منتقم یوع بشر
ییستن  ،بلک م افع پیمانهایی ااص هستن ک پارهای از افراد را ب یک یدر پیوی میده  .جرم بای در
جایی کیفر داده شود ک در آیجا روی داده ایی ،علی هم این ایی ک فقط در آیجا ،و ی در جای دیدر ،افراد
یا زیری ک با کیفر ،آثار شومی را ترمیم کنن ک جرم ب وجود آورده ایی .مجرمی ک جرایم قبلی او قایون
کشوری را ک او عضو آن یبوده یقض یکرده ایی ،ممکن ایی در این جامع منفور باش و او را از این جامع
براین  ،ولی قایون یمیتوای کیفری دیدر دربارۀ او روا دارد ،چ این قایون برای اطایی وضع ش ه ک یسبی
ب ان مرتکب میشوی ی برای جرمی ک هر ز آییبی ب ان یمیریای ».
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 .2 .1 .1اصل صالحیت شخصی
ص حیی شخصی ( )Nationality principleص حیتی ایی ک جرایمی را ک افراد یاک کشاور
در اارج از آن کشور مرتکب ش های شامل میشود یعنی هر کشوری ص حیی دارد اتباع اود
را در هرجا ک مرتکب جرم میشوی برابر قوایین اود کیفر ده  .مطابق مقررات جزایی پیشین
کشورمان ،جنبۀ منفی اصل ص حیی شخصی در ایران قابل اعمال یبوده ،لیکن بارای یخساتین
بار در حقوق کیفری کشورمان ،جنبۀ منفی اصال صا حیی شخصای کا مبتنای بار تابعیای
مجنیعلی ایی در مادۀ  8قایون مجازات ای می مصو  1392پذیرفتا شا ه ایای .ماادۀ 7
قایون پیش فت ییز جرایم ارتکابی از یوی اتباع کشورمان را اارج از قلمرو حاکمیتی ایاران در
ص حیی تقنینی و قضایی داد اههای کشورمان دایست ایی.
داشتن تابعیی ایرایی از یوی مرتکب ،یکی از مهمترین شرایط اعمال ص حیی شخصی ایی.
تابعیی ،رابط ای ییایی بین شخص و حاکمیی ایی و این رابط اعطایی ایی یا تحصایلی ،و از
یوی دولی متبوع قابل یلب ییسی ،مدر اینک فرد تابعیای دولای دیداری را رفتا باشا لاذا
دراین مورد م ت تابعیی در زمان ارتکا جرم مطرح ایی (آزمایش.)62 :1387 ،

 .3 .1 .1احالۀ دادرسی کیفری
احال در لغی ب معنای وا ذار کردن کار ب دیدری ایای (ایایس )245 :1384 ،و در اصاط ح
علم حقوق آن ایی ک ریی ی ب جرمی ب یبب مصالح ااصی از داد اه ص حییدار محلای
ب داد اه همعرض دیدری ارجاع شود (زراعی.)213 :1382 ،
اهی برای رعایی برای مصالح اجتماعی ،اقتصادی و ییایی یا ب جهات عملی ،ریای ی
ب امری جزایی از مرجعی ک بر پایۀ قایون برای ریی ی ب آن ص حیی محلی دارد ،ب مرجع
همعرض دیدری ارجاع داده میشود .این امر را احالۀ دعوای جزایی می وین و تحقق آن در هر
مرحل ای از تحقیقات مق ماتی یا دادریی امکانپاذیر باوده و فلسافۀ اصالی آن تاأمین عا الی
قضایی واقعی ایی (آاوی ی .)63 :1379 ،در روابط بین کشورها ییز منظاور از احالاۀ دادریای
کیفری این ایی ک کشوری ک دارای ص حیی قایویی جهی ریای ی با جارایم ارتکاابی از
یوی اتباع بیدای ایی ،دادریی کیفری را ب کشور دیدری ازجمل کشور متبوع متهم یا کشور
محل اقامی وی وا ذار یمای (ب ری و پوربافرایی ،1396 ،ج .)35 :1
در مفهوم تبیینش ه از احالۀ دادریی کیفری ،یک یکتۀ قابل ایاتنتاج ایای کا با یاوعی
یقطۀ تمایز آن با مفهوم احالۀ دادریی در حقوق داالی ما را تشکیل میده .
در یایر ایواع همکاریها اعم از ایترداد یا معاض ت قضایی ،طرف دراواییکنن ه اوایتار
اعمال ص حیی و سترای ن چتر قضایی اود یسبی ب جرم یا مجرماان ااارج از قلمارو ملای
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بوده ،ب این دلیل ییز این همکاریها جنباۀ «فعاال» ) (activeدارد درحاالی کا در همکااری
مربوط ب ایتقال ریای ی کیفاری ،طارف دراوایایکنن ه اواهاان اعماال صا حیی ماورد
دراوایی بر فرد یا جرمی ایی ک ذاتاً تحی ص حیی اود (دولی دراواییکنن ه) ایی و ب
همین دلیل ییز با ایان یاوع همکااری« ،همکااری ایفعاالی» ) (Passive Cooperationفتا
میشود (دلخوش .)220 :1390 ،برا ف حقوق داالی ما ک حوزۀ قضایی احال دهنا ه ،احالاۀ
پروی ه را دراوایی میکن  ،در احالۀ دادریی در روابط بین کشورها ،کشوری ک مطابق قواعا
ص حیتی ،صالح ب ریی ی ب جارم ایای ،از کشاور دیداری دراوایای ایتقاال دادریای را
مییمای ک ب یوعی با متهم علق و رابطۀ تابعیتی داشت یا کشوری ک ادلۀ وقوع جرم در حوزۀ
آن وجود دارد  1.بر این ایاس ،جهی شناای و تبیین دقیق مفهوم احالۀ دادریای کیفاری ،الزم
ایی ک تمایز این مفهوم از مفاهیم مشاب ب یحو مختصر مورد بازشنایی قرار یرد.

 .4 .1 .1بازشناسی مفاهیم مشابه
جهی تبیین و شفافیازی دقیق معنا و مفهاوم یهااد ایتقاال دادریای کیفاری در رواباط باین
کشورها ،در اینجا ضروری ایی مفهوم ی اصط ح دیدار از جلوههاای همکاریهاای حقاوقی-
قضایی بین کشورها تشریح ردد تا مرز بین آیها و مفهومشان مختلط یشاود .ایان یا مفهاوم
عبااارت هسااتن از «ایااترداد مجرمااان» )« ،)Extraditionااااراج» ) (Deportationو «ایتقااال
محکومان» ). (Transfer of convicts
ایترداد در لغی ب معنای دراوایی باز ردای ن ،بازدهی و بازپس فریتادن ایی .اصاط ح
حقوقی ایترداد ییز ب معنای واژۀ آن یزدیک ،و عبارت ایی از اق ام متقابلی کا بار ایااس آن
دولیها افرادی را ک ب علی ارتکا جرم ،تحی تعقیب مقامات قضایی دولتای قارار رفتا یاا
محکوم ش های و ب قلمرو دولی دیدر فرار کردهای (موافق قواع و شرایط ااصای) با یکا یدر
مسترد میداری (جعفری لندرودی .)35 :1377 ،در این یهاد ،صحبی از ایترداد متهم یا مجرم
برای تعقیب یا تحمل مجازات بر ایاس قوایین کشور متقاضی ایی.
درحالی ک در یهاد «ایتقال محکومان ب حبس» صحبی از اجرای حکم مجازات صادرشا ه از
یک داد اه اارجی (داد اه صادرکنن ۀ حکم) در کشور متقاضی ایی ،حکمی ک بر ایاس قاوایین
کشور داد اه صادرکنن ه و از یوی داد اه آن کشور صادر ش ه ایی (پوربافرایی.)5 :1393 ،
از یویی دیدر« ،ااراج» در لغی ب معنای بیارون کاردن ایای (عمیا  )128 :1369 ،و در
اصط ح حقوقی ،بیرون ای ااتن یک اارجی از کشور ایی ب دالیلی همچاون یاابقۀ کیفاری،
ارتکا جرم ،و یا ورود غیرقایویی ب کشور و ی اشتن م ارك مهااجرتی یاا ما ارك تاابعیتی در
1. Article 6 ( 1) of European Convention on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters.
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هندامی ک مقامات ریمی کشور حضور فرد را برا ف منافع ملی تشخیص دهن  .ااراج اغلاب
ب کشور مب أ ک شخص تابعیی آن را دارد صورت می یرد (احم ییژاد ،1391 ،ج )3 :1
از یظر مبنایی ییز ااراج ب عمل یکجایبۀ دولی اط ق میشود ک فرد مجرم اارجی را از
قلمرو کشور اود بیرون میکن و این درحالی ایی ک ایترداد مجرمان عملای ایای دوجایبا
بین کشور فریتن ه و کشور متقاضی ایترداد ب این معنا ک کشور متقاضی ایترداد ،از کشاور
فریتن ه تقاضای ایترداد وی را برای محاکم یا مجازات مییمای  .لذا از آن جهی کا اااراج،
عمل یکجایبۀ دولیهایی ،تنها تابع قوایین داالی و ارادۀ حاکمییها اواه بود.
بر این ایاس ،ایترداد ،رابطۀ میان دو دولی ایی و اااراج ،فرماان حااکمیتی یاک دولای
(دلافروز و دیدران ،ج )126 :8

 .2 .1شرایط احالۀ دادرسی کیفری
اصل بر ع م احال ایی ،چراک احال از ایتثناهای مربوط ب قواعا صا حیی محلای ب شامار
میرود و با آن مخالف ایی لذا بای موارد و شرایط آن معین باش .

 .1 .2 .1شرایط صالحیتی کشورها در احالۀ دادرسی کیفری
ب صورت کلی ،بن  1مادۀ  8معاه ۀ اروپاییِ ایتقال دادریی ،طای  8بنا با ماواردی کا با
ایتناد آیها کشوری میتوای ایتقال داد رییِ کیفری را دراوایی یمای  ،با یحاو صاریح اشااره
کرده ایی .یکی از شرایط بسیار مهم برای برقراری یظام احالۀ دادریی کیفاری از کشاوری با
کشور دیدر ،این ایی ک هر دو کشور از یظر اصول ص حیتی ،با موجب حقاوق داالای ااود،
ص حیی قایویی برای ریی ی ب امر کیفری را داشت باشن  .ماواد  2و  5کنوایسایون اروپاایی
ایتقال دادریی در امور کیفری1ییز بر این امر تأکی کرده ایی.
یکی از مواردی ک مطابق اصول دیدر ص حیتی میتوان ریی ی را ب کشور دیداری ایتقاال
داد ،ایتقال دادریی ب کشور محل اقامی یا تابعیی متهم ایی .ایتقاال دادریای با کشاور محال
اقامی متهم ،ب عنوان یکی از موارد ایتقال دادریی ذکر ش ه ایی با ایان معنای کا ا ار ماتهم
مقیم کشور دیدری باش  ،کشور محل وقوع جرم میتوای از کشور محل اقامی متهم تقاضای ایجام
دادریی بنمای  .ایجام دادریی در کشور محال اقامای ماتهم ،هرچنا کشاور متباوع وی یباشا ،
میتوان در جهی حمایی از حقوق و منافع متهم دایسی و در واقع ،هار شخصای از یظار حقاوقی
متعلق ب محلی ایی ک در آن یکویی دارد و اایواده ،شاغل و مناافع او در آیجاا یافای میشاود
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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(ارفعییاا .)149 :1388 ،قسامی « »aبنا  1ماادۀ  8معاها ۀ اروپاایی ایتقاال دادریای 1،با یحاو
صریحی ب اولین موردی ک فرد مظنون در کشور محل دراوایی احال اقامی داشت باش  ،اشااره
میکن از این جهی ک ب دلیل یزدیکی مکایی ،امکان حضور راحیتر در جلسات دادریای بارای
متهم فراهم میشود و فرصی دفاع بهتری برای وی مهیا ایی.
در مواردی ییز ایتقال دادریی ب کشور متبوع متهم صورت می یرد ک ب صراحی در قسمی
« »bبن  1مادۀ 28ب آن اشاره ش ه ایی .این مورد ییاز از جهاات ع یا های ازجملا آشانایی باا
ییستم حقوقی و قوایین و رویۀ قضایی کشور اود ،شناای یسبی ب وک ی م افع جهی ایتخاا
وکیل ،یهولی یپردن قرار تأمین و  ...از توجی و منطق حقوقی براوردار ایای .در براای مواقاع
ییز متهم در کشور دیدری در حال تحمل دوران محکومتی اویش ب مجازات حبس ایی ،در این
مورد ییز میتوان برای رعایی هرچ بهتر اصول مربوط ب تجمیع مجازاتهاا ،ریای ی با اتهاام
ج ی را ب کشوری ک متهم در آن در حال تحمل مجازات ایی ،منتقل یمود.
در مواردی ییز علایرغم اینکا جارم در کشاوری واقاع شا ه ،عما ۀ دالیال و مساتن ات
اثبات کنن ۀ جرم در کشور دیدری ایی ک چنایچ دادریی ب این کشور احال ردد ،از جهای
کشف حقیقی و جلو یری از یابودی م ارك و آثار جرم ،مفیا اواها باود .قسامی « »eبنا
«الف» مادۀ  8معاه ۀ اروپایی 3،ب این یکت اشاره دارد و وجود دالیل عما ه و ادلاۀ اثباتکننا ۀ
جرم در کشوری دیدر را ،ازجمل موارد مجاز دراوایی احالۀ دادریی برشمرده ایی .همچنین،
از مواردی ک در قسمیهای مختلف بن  1مادۀ  8ب آن اشاره ش ه ،حاالتی ایای کا اجارای
حکم در کشور مورد دراوایی در صورت تصویب مجازات ،احتمال بهبود توانبخشی اجتمااعی
فرد محکوم را امکانپذیر یا تقویی مییمای 4.
تمامی این موارد در بن  1مادۀ  8معاه ۀ اروپایی ایتقال دادریای در اماور کیفاری مصاو
یال  1972و همچنین موافقییامۀ یمویۀ مجمع عمومی یازمان ملل در زمینۀ احالاۀ دادریای
جرایم کیفری مصو  ،1990ب صراحی اشاره و پیشبینی ش ه ایی.

 .2 .2 .1التزام به رعایت قواعد «مجرمیت متقابل» و «منع محاکمۀ مجدد»
یکی از پیششرطهای ضروری پذیرش و اعمال احالۀ دادریی در یظام حقوق بینالملل و ب ویژه
بااا عنایاای با معاها ۀ اروپااایی ایتقااال دادریاای در امااور کیفااری مصااو  1972و همچنااین
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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موافقییامۀ یمویۀ مجمع عمومی یازمان ملل در زمینۀ احالۀ دادریای جارایم کیفاری مصاو
 ،1990التزام ب قواع پذیرفت ش ۀ اکثر کشورها ،ازجمل قاعا ۀ مجرمیای متقابال و همچناین
قاع ۀ منع محاکمۀ مج د ایی.
قاع ۀ مجرمیی متقابل ) ،(Double Criminalityهمان وی ک از عنوایش پی ایی ،ب تقابل
جرمایداری فعل یا ترك فعلی واح در یظام حقوقی دو کشور اشاره دارد.
این قاع ه از اصل قایویی بودن ) (Legalityیشئی می یارد ،اماا همچناین ارتبااط یزدیکای باا
حاکمیی دولی و اصل اقا ام متقابال دارد .البتا ارتبااط ایان قاعا ه باا اصال «اقا ام متقابال»
)(Reciprocityشای صرفاً از جهی بحث تقابل باش  ،و ری چن ان اشتراکی بین این اصل با قاعا ۀ
مجرمیی متقابل مطرح ییسی .اما ارتباط این قاع ه با اصل حاکمیی از آن جهی ایی کا دولتای
ک ب ایتناد قاع ۀ مجرمیی متقابل ،قوایین یایر کشورها را محترم میشامارد ،با یوعی از اعماال
مطلق حاکمیی اود در رایتای تکریم حقوق بشر و احترام ب حاکمیای کشاور مقابال صارفیظر
میکن  ،و ع م مراعات قاع ۀ مجرمیی متقابل میتوای ب یوعی م اال در حاکمیای کشاورِ محال
وقوع جرم باش  .منشأ قاعا ۀ مجرمیای متقابال در اصال قاایویی باودن جارایم و مجازاتهاا ییاز
ب وی ای ایی ک میتوای ریش هایی فقهی برای این قاعا ه یعنای«اصال برائای»« ،قابح عقاا
ب بیان» و «قاع ۀ در » را ب ذهن متبادر یمای ( وهری و دیدران ،1396 ،ج .)8 :7
بسیاری از قوایین برای ص حیی شخصی فعال و منفعل در اصوص تمام جرایم ،این شارط
را دریظر رفت ای ک جرم بای در هر دو کشور ،یکی کشور دارای ص حیی یرزمینی و دیدری
کشور اعمالکنن ۀ ص حیی ،قابل تعقیب باش ک این شارط هماان مجرمیای متقابال ایای.
چنین چیزی در تمام یظامهای حقوقی ب عنوان بخشی از قواع مشترك ک از قاوایین ایاترداد
عاری رفت ش ه ایی ،شناات میشود و ه فش اجتنا از تحای پیدارد قارار دادن شخصای
ایی ک در کشور محل وقوع فعل ،عملش جارم ییسای 1.رعایای و التازام با قاعا ۀ مجرمیای
متقابل از یک یو ،موجبات حمایی از منافع دولیها و یظم عمومی و از یویی دیدر ،حمایای از
حقوق بشر را فراهم مییازد .بر همین ایااس ایای کا ماادۀ  7کنوایسایون اروپاایی مصاو
 ،1972ب لزوم التزام ب این اصل در هر دو کشور در یر در احالۀ دادریی اشاره کرده ایی.
البت یبای از یظر دور داشی ک یکی از موایع مهمی ک ب تعارض با جهاایی شا ن حقاوق
کیفری برمیایزد ،اصل حاکمیی کیفری دولیها ایی .چون همان وی ک میداییم ،حاکمیی
کیفری هر دولی ایحصاری و مختص اود اویی و آن را چاون بخشای از قا رت و حااکمیتش
میدای  ،با چیزی تعویضش یمیکن  ،مدر مناافعی عایا ش اردد .باا ایان هما  ،باا توجا با
بزهکاری روزافزون در تماام کشاورها ،قایون اذاران یاا زیر از واکانش مشااب در برابار پ یا ۀ
1. See: fith, 2010: 32-33.
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بزهکاری هستن  .در مورد اصل ص حیی یرزمینی و اصل ص حیی واقعای با جهای ارتبااط
تنداتنگ این اصول با حاکمیی و منافع ایایای کشاور ،مقیا یاااتن با شاروطی همچاون
مجرمیی متقابل موج یخواه بود .ب هر روی ،این قاع ه در قاایون مجاازات ایا می مصاو
 1392ب صراحی تنها یسبی ب اصل ص حیی شخصی منفعل پذیرفت ش ه ایی.
از یویی دیدر ،ااهی در صاحنۀ بینالمللای با علای وجاود یاک عنصار ااارجی ،ماینا
تابعیی ،بحث تع د ص حیی پیش میآیاا و دو یااا چنا دولای ااود را صاالح و ذییفاع در
ریی ی ب جرایم و اعمال مجازات میداین  .در این صورت ،بیم آن میرود ک فردی ب یابب
ارتکا یک جرم ،از یوی دو کشور دو باار ماورد محاکماا و مجااازات قارار یارد (پرالاوس،
 .)2 :1377بر این ایاس ،هر اه متهم قب ً برای رفتاری ک موضوع شاکایی علیا او در داد ااه
بینالمللی بوده ایی ،مورد محاکم قرار یرد ،قاعا ۀ مناع محاکما و مجاازات مجا د جهای
اجتنا از تعقیاب مج د همان رفتار یسبی ب همان متهم اعمال می ردد ،زیرا بر ایاس اصول
حقوق باشر ،تعقیاب و ریی ی مج د یسبی ب متهم غیرعادالی ایی (حبیابزاده و دیداران،
 .)50 :1384این قاع ه ک یکی از قواع مورد قبول اکثریی یظامهای حقاوقی و ازجملا یظاام
حقوقی کشورمان ایی ،در مواد  35و  37کنوایسون اروپایی احالۀ دادریی مورد پیشبینی قرار
رفت و ب یوعی از پیششرطهای برقراری مکاییسم ایتقال دادریی کیفری میان کشورها ایی.

 .2چالشها ،راهکارهای عملی و جایگاه احالۀ دادرسی در نظام قضایی ایران
برای تویع و تقوی ی جایداه یهاد احالۀ دادریی در یظام ع الی کیفری کشورمان ،الزم ایی تاا
ابت ا یداهی کلی ب جایداه این مفهوم در یظام قضایی کشورمان داشت باشیم و یاپس باا یاک
دی کلی ،ب برریی چالشهای پیش روی این یهاد بپردازیم و در یهایی ییز ت ابیر عملی جهای
رفع این موایع را مورد برریی قرار دهیم.

 .1 .2جایگاه احالۀ دادرسی کیفری در نظام کیفری ایران
دولیها در ذشت بیشتر ب ج ایی حقوق داالی اود از حقوق بینالملل متمایل بودی  ،آنهم ب
دلیل تعصبی ک ب حاکمیی و ایتق ل اود داشتن  ،ولی ب یظر میری در قرن حاضر با محا ود
ش ن اودمختاری دولیها و احساس لزوم همکاری بینالمللی ،قواع بینالمللای جایدااه ااود را
پی ا کرده ایی .هرق ر ک حقوق بینالملل و حقوق داالای جا ا از یکا یدر فارض شاوی  ،ااواه
یااواه در موارد بیشماری با یک یدر تماس پی ا میکنن  .با جایداهی ک امروزه حقاوق بینالملال
در میان جوامع پی ا کرده ،تأثیر آن بر قوایین کشورها بیشتر و ستردهتر ش ه ایی و تقریبا کمتار
کشوری را میتوان یافی ک در قوایین داالی اود تحی تأثیر این قواع قرار یدرفت باش .
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همسو با این رویکرد بینالمللی ،کشور ما ییز در زمینۀ ایواع همکاریهای قضایی بینالمللای
ازجمل ایترداد مجرمان ،ایتقال محکومان و ایواع همکاریهاا و معاضا تهای قضاایی باا یاایر
کشورها ،با تمامی یواقص و بیش و کمی ک اه وجود دارد ،پیشرفیهای بسایاری در یاالهای
پیش داشت ایی ،لیکن ب جرأت میتوان فی روی تویعۀ همکاریهای قضایی از یاوع احالاۀ
دادریی کیفری بین کشور ما و یایر کشورها از وضعیی و جایداه مطلوبی براوردار ییسی .ایان
امر ب یوبۀ اود ،با وجود األهای اجرایی و ب دلیال مساائل و مشاک ت دیداری ایای کا در
مبحث آتی مورد بحث قرار اواه رفی و ت ابیر رافع این چالشها ییز مطرح اواه ش .

 .2 .2چالشهای عملی پذیرش و توسعۀ احالۀ دادرسی کیفری
با عنایی ب این امر ک در یتیجۀ پذیرش و تویاعۀ احالاۀ دادریای کیفاری میاان کشاور ماا و
کشورهای دیدر ،شاه بر زاری دادرییهای کیفری ک لزوماً محل وقوع جرایم منشأ آیهاا ییاز
کشور ما یمیباش اواهیم بود در یتیج  ،این امر ممکن ایی با مقتضیات یظم و امنیی جامعۀ
ما و قواع فقهی یرمنشأ یظام ییایی کشورمان براوردهایی داشت باش کا با تبیاین آیهاا
اواهیم پرداای.

 .1 .2 .2مقتضیات نظم و امنیت
ییک میداییم ک حفظ یظم و امنیی عمومی ( )public orderاز ابت اییترین وظاایف دولیهاا-
حتی دولیهای یخستین -ب شمار میآی  1.یظم عمومی2ما لول مقرراتای ایای کا در آن ذات،
حیثیی و منافع مادی و معنوی جامع بای مورد حمایی قرار بدیرد .در صورت برهم زدن یظام
عمومی ،وج ان جامع جریح دار میشود بنابراین برای حفظ آن ،هر وی اق ام الزامکننا ه یاا
بازداری ه ب جا و شایست اواه بود (آشوری )187 :1383 ،پس حفظ یظم و امنیای جامعا و
شهروی ان از اَعمال حاکمیتی دولیها محسو میشاود و دولیهاا از باا اِعماال حاکمیای و
 .1در اصوص مطالعۀ بیشتر در زمینۀ فلسف و تاریخچۀ این وظیفۀ بنیادین دولی ،ر.ك .مقت ر ،هوشنگ« ،دولی
و یظم عمومی» ،مجلۀ کایون وک  ،شمارههای  143،144و  ، 145یال ییام ،زمستان .1357
 .2عناوین ایایی یظم عمومی عبارتای از:
 آیایش عمومی ( )tranquilite publiquک مربوط ب حفظ یظم در معابر و اماکن عمومی و مقابل با
یروص اهای آزاردهن ه ایی.
 امنیی عمومی ) )securite ou surete publiqueک عبارت ایی از اق امات احتیاطی در مقابل با حوادثی
یظیر آتشیوزی ،شورشهای روهی و توطئ های مسلحای .
 به اشی عمومی ) )salubrite publiqueک عبارت ایی از حفظ ی متی عمومی از طریق یظارت بر
به اشی آ ها ،مواد اوراکی و جلو یری از بیماریهای وا یردار.
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اقت ار اویش ایجام این امور را در دیی داریا  .یکای از حوزههاایی کا لازوم وجاود اقتا ار و
حاکمیی دولیها ب یحو بارزی احساس میشاود ،اعماال ایان اقتا ار در جریاان دادریایهای
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
عمومی کشورِ تحی حاکمیی اویش دراوایی ایتقال دادرییهای کیفری را ک اه ییز بسیار
حساس و پریروص ا ایی ،مورد پذیرش قرار یمیدهن  .این درحالی ایی کا بعضااً با جهای
ص حیی شخصیِ فعال ( (The Active Personality Principleیاا صا حیی شخصایِ منفعال
) ،)The Passive Personality Principleلزوم حمایی از منافع کشور و همچنین اتبااع ایجاا
مییمای ک کشور ما اهتمام ویژهای ب برقاراری رواباط در همکاریهاای بینالمللای قضاایی و
باا ویژه احالااۀ دادریاای و پااذیرش دراوایاایهای ایتقااال دادریاای از یااوی کشااورهای
دراواییکنن ه داشت باش .
از یویی دیدر ،ریی ی یریع ب دعاوی و شکایات و ص ور حکم در کمترین زماانِ ممکان
یکی از شرایط ایایی تحقق ع الی قضایی و بهرهمنا ی از حاق محاکماۀ عادالیا ایای و با
همین دلیل ،اطالۀ غیرموج و غیرمنطقی فراین ریای ی با دعااوی و طاوالیی شا ن رویا
ریی ی ،حتی ا ر در یهایی ییز منتهی ب ص ور حکم ب یفع ذیحق شاود ،ضامن لطما با
ایاس دادریی عادالی  ،مایع از تحقق ع الی و تویاعۀ قضاایی اواها شا  .از ایان رو ،قاوایین
موضوع و یحوۀ اجرای آن ب ایضمام ابزار دادریی و دیدار مؤلفا های الزم بایا با کیفیای و
ترتیبی باش ک در م ت معقولی ریی ی ب یک دعوی کیفری ااتم یافت  ،دعاوی مطروحا
فیصل پی ا کن  .در امور کیفری ک با یظم و امنیی عمومی یروکار دارد ،تسریع در ریای ی و
ص ور رأی قطعی و یهایی در تعامل بیشتری با دادریی عادالی قرار می یرد ،زیرا برا ف اطالۀ
دادریی در امور حقوقی ک زیان مستقیم آن صرفاً یاظر بر اصحا دعوی و طارفین آن ایای و
طبعاً ارتباطی هم با یظم و امنیی عمومی پی ا یمیکن  ،اطالۀ دادریی در امور کیفری ب وایاطۀ
ارتباط با جنب های عمومی و یظم اجتمااعی ،آثااری ساترده بار شاکل یری افکاار عماومی و
قضاوت مردم بر عملکرد دیتداه داد ستری در اعادۀ یظم عمومی و تشافی اااطر شاهروی ان و
زیاندی ان از جرم دارد و اثر بازداری ی مجازات را ب وایطۀ فاصلۀ زیاد میان رفتار مجرمایا و
مجازات کاهش میده  .اما برای تحقق این مهام ،بایا تماامی مؤلفا ها و ابزارهاای الزم بارای
ریی ی یریع و توأم با دقی وجود داشت باش تا روی دادرییهای کیفری ب اطال یینجام و
در کمترین زمانِ ممکن فراین یک ریی ی کیفری فیصل پی ا کنا  .در یظاام بینالمللای ،در
مواردی مشاه ه می ردد ک اغلب ادل و آثار جرم در محلی غیر از کشور صالح برای ریای ی
ب جرم وجود دارد .در این موارد ب جهی جلو یری از اطالۀ دادریی و تحقق محاکمۀ عادالی و
ب تبع آن ،حفظ یظام و امنیای در هار دو کشاور ،ایجاا مییمایا کا کشاورها مقا مات و
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مقتضیات همکاریهای بین المللی قضایی را فراهم آوری  .در این رایتا کشور ما ییز با عنایی با
الزامات پیش فت و با حل چالشهای پیش رو با راهکارهای ارائ ش ه در قسمی بعا  ،میتوایا
ق مهای اوبی در مسیر سترش همکاریهای قضایی بینالمللی با یایر کشورها بردارد.

 .2 .2 .2قاعدۀ نفی سبیل
آیات1و روایات بسیاری داللای داریا کا هر ویا ارتبااط و داد و یات ی کا موجاب یالطۀ
بیدایدان بر مسلمان شود ،اعم از ییایی ،اقتصادی ،فرهندی و یظامی ،یاروا ایی و جایز ییسای.
فقها از این مطلب با عنوان قاع ۀ یفی یبیل یاد میکنن  .قاعا ۀ یفای یابیل در رایاتای ایان
حکم و قاع ه ایی ک ایسان غیرمسالمان ب هیچوجا و در هایچ زمینا ای یمیتوایا بار فارد
مسلمان یلط یاب .
یکی از ایراداتی ک ب یظر مایعی بار یار راه ساترش همکاریهاای بینالمللای قضاایی و
ب اصوص ایتقال دادریی کیفری ب کشور ما یا از کشور ما با کشاورهای دیدار ایای ،قواعا
فقهی یظیر قاع ۀ یفی یبیل و ییطرۀ افکار منفی رایای در اصوص جلو یری از یفوذ بیدایدان
بر یظام قضایی کشور مایی.
از یویی دیدر ،ازآیجا ک اصل بر ایتق ل حاکمیی کشورهایی ،کشورها یمیتواین یا مایل
ییستن ک قوایین اود را در یرزمین کشور دیدری اجرا کنن و از طرف دیدار ،اجارای احکاام
جزایی کشور دیدر در حقیقی ،قبول قایون جزایی کشور بیدای و صالحیی قاضی اارجی ایای
ک باعث تضعیف حاکمیی کشور میشود .ب همین دلیل ،رویکرد ینتی کشورها تاکنون منع یا
تح ی اعتبار احکام کیفری اارجی در داال کشور بوده ایی ،ب این دلیل ک در امور کیفاری
هماین یایر موارد مرتبط با حقوق عمومی (در تقابل با حقوق اصوصی) ماین قوایین مالیااتی،
دولیها از اجرای قوایین دولی دیدر اودداری میکننا  ،چنانکا از آن با عنوان یمااد اعماال
حقوق عمومی دولی دیدر تعبیر میشود ()Lowenfeld, 1980: 154
اما با یداهی فراتر میتوان دریافی ک ایتقال دادریی کیفاری میتوایا در رایاتای اجارای
قاع ۀ یفی یبیل و ییز در رایتای حمایی از اتباع صورت یرد ،زیرا در صورت پاذیرش و ایعقااد
قرارداد ایتقال دادریی کیفری بین جمهوری ای می ایران و یایر کشورها ،یتیج این میشود ک
در صورت ارتکا جرم از یوی اتباع ایرایی )ک اکثر قریب ب اتفاق آیها مسلمان هستن ( در یک
کشور اارجی )ک اکثراً غیرمسلمان هستن ) اتباع ایرایی برای محاکم و ص ور حکام با ایاران
باز ردای ه میشوی و از این رو ،اجرای این قاع ه مایع محاکمۀ یک مسلمان از یوی یک کشاور
 .1مسلمایان از برای متون دینی ماین آیۀ  141یورۀ یسا ک فرموده ایی« :و لن یجعل اهلل للکافرین على
المومنین یبی » یفى «وضع قوایین ب یفع کفار و بر ضرر مسلمین» را ایتنباط یمودهای .
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غیرمسلمان می ردد و این مطابق با قاع ۀ یفی یبیل ایی و موجب ااروج مسالمان از یالطۀ
غیرمسلمان میشود (پوربافرایی ،1396 ،ج .)49 :1
این چالشها و موایع موجود ،ما را برآن داشی تا در پی برریی راهکارها و ت ابیر عملی در ایان
امر جهی تویع و تقویی هرچ بیشتر جایداه ایتقال دادریی کیفری بینالمللی در یظام دادریای
کیفری کشورمان برآییم ب این منظور در قسمی بع ب برریی راهکارها اواهیم پرداای.

 .3 .2تدابیر عملی رفع چالشهای موجود
در رایتای سترش هرچ بیشتر ایتقال دادریی کیفری ک با توج ب مباحث پیش فتا  ،هام
از یظر تأمین منافع کشور ما و هم از جهی حمایی از اتباع کشور ،دارای کارکردهای بیشاماری
ایی ،ت ابیر عملی را میتوان در این جهی اتخاذ یمود .این ت ابیر را میتوان با توج با بریاماۀ
زمایی اتخاذ ،و اِعمال آیها را در دو دیتۀ ت ابیر کوتاهم ت و بلن م ت مطرح یمود.

 .1 .3 .2تدابیر کوتاهمدت
ازجمل ت ابیری ک در رایتای رفع چالشهای عملی موجود در مسیر ایتقاال دادریای کیفاری
میتوان از آیها ایتفاده کرد ،ت وین یک بریامۀ عملی و ییاییهای کلای در رایاتای تویاع و
تقویی ایواع همکاریهای قضایی بینالمللی ،ازجمل یهاد ایتقال دادریی کیفری ایای .در ایان
رایتا ایجااد کار روههاای تخصصای باین متولیاان موضاوع هار بخاش از ایاواع همکاریهاای
بینالمللی (قوۀ قضائی  ،وزارت امور اارج و ییروی ایتظامی) با ه ف رفع موایع شاکلی بار یار
راه این همکاریها و ایجاد تعامال الزم باین ایان مراجاع ،اماری پیشفارض و ضاروری ایای.
همچنین ایجاد کار روههای مطالعاتی در حوزۀ ایواع همکاریهای قضایی بینالمللی ،با رویکارد
تویع و تقویی هرچ بیشتر این همکاریها بسیار مطلو و پسن ی ه ایی.

 .2 .3 .2تدابیر بلندمدت
سترش ارتباطات جهایی و پیویتدی مساائل بینالمللای یابب پیا ایش پ یا ۀ جهاییشا ن
ردی ه ایی .جهایی ش ن ،تمام عرص های فرهندی ،ییایی ،اجتماعی و ییز تأییس «حقوق»
اقتصادی و فکری جوامع بشری را ب ش ت تحی تأثیر قرار داده و در قواع حقوقی ییز اثر ااود
را یشان داده ایی .فراین جهایی ش ن ب مثاب یک رایشِ رو ب رش  ،از عرصۀ اقتصاد بازار با
یایر حوزههای زی ی بشر ییز یرایی کرده ایی .ب عبارت دیدر ،جهایی ش ن دربرداری ۀ هماۀ
آن فراین هایی ایی ک همچون یک ییروی بیرویی زی ی ایسان را در ابعاد مختلف آن ازجمل
جنبۀ فرهندی ،هرچ بیشتر با یک یدر مرتبط مییازد (رضوی فرد ،1390 ،ج .)175 :1
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در جریانِ جهایی ش ن حقوق ،ب طور کلی میتاوان دو ارایش عما ه را برشامرد یخسای
رایشاای آرمااان را ک ا اوایااتار «یکسانیااازی» ( )Unificationقااوایین و مقااررات در همااۀ
کشورهایی .ایتخا این ایتراتژی معموالً با مقاومی حاکمیی دولیها و موایاع ییایای روبارو
ایی .رایش دوم در پی «هماهنگیازی» ) (Harmonizationقوایین ایی .در ایان ایاتراتژی،
قواع حقوق داالی در هر کشور متنایب با یظام داالی و البت بر مبنای قواع مشترك جهایی
پای ریزی میشود .این روش ا رچ اطر چن پار ی مج د قواع حقوقی را در پی دارد ،اما هار
اات فی ییز در این ایتراتژی پذیرفت ییسی .ب ایان ترتیاب ،یاک یاوع «تکثر رایای حقاوقی
منظم» پذیرفت اواه ش و یک یظام جهایی متکی با یظامهاای ملای -و یا جایشاین یظاام
ملی -پیریزی میشود (دلماس مارتی .)136 :1378 ،میتوان فای حقاوق کیفاری داالای و
حقوق کیفری بینالمللای در یاک فراینا دویاوی  ،هاردو هام از پ یا ۀ جهاایی شا ن تاأثیر
میپذیری و هم تأثیرپذیری آیها از یک یدر فراین جهایی ش ن را تسهیل مییمای  .با ون شاک
این وی تغییر و تحوالت اولی در حقوق کیفری داالی زمین را برای پاذیرش آیاانتر فراینا
جهایی ش ن حقوق کیفری بینالملل فراهمتر مییازد.
برای یموی  ،در حقوق کیفری ما ،قوایینی همچون قایون مبارزه با پولشویی و قایون مباارزه
با قاچاق ایسان مشاه ه میشود و در مورد یسلکشی و جنایی علی بشریی ییز مجلس شاورای
ای می مصوب ای داشت ک با توج ب ایرادهای شورای یدهبان تااکنون مساکوت مایا ه ایای.
برای مبارزه با جرایم تروریستی ییز «الیحۀ مبارزه با تروریسم» در دولی تصاویب و با مجلاس
تق ا یم ش ا  .همچنااین قااوایینی همچااون الحاااق دولاای ایااران ب ا کنوایساایون  1979علی ا
رو ان یری و قایون الحاق دولی جمهاور ایا مى ایاران با کنوایسایون یاازمان اجا س
ای مى برای مبارزه با تروریسم بینالمللى ب تصویب ریی  .ب این ترتیب ،م حظ میشود کا
حقوق کیفری ایران ب طور کلی روی تأثیرپذیری از حقوق کیفری بینالملل و جهاایی شا ن را
ام ب ام و با ایتراتژی «هماهنگیازی» -و ی یکسانیازی– میپذیرد (صوفی زمرد،1395 ،
ج  .)120 :10در رایتای این تأثیرپذیری و هماهنگیازی حقوق کیفاری ،شایسات ایای کا
اهتمام ویاژهای یسابی با قایون اذاری منایاب در رایاتای تعاام ت بهتار در جریاان ایاواع
همکاریهای کیفری بینالمللی و ب ویژه در حوزۀ ایتقال دادریی صورت پذیرد.
البت یا فت یمای ک حتی در فرض قایون ذاری داالی بارای رفاع مشاک ت پیش فتا و
اجرای هرچ بهتر معاض تهای بینالمللی قضایی ،با عنایی ب یکجایب بودن و جنباۀ داالای
داشتن این امر ،ب تنهایی پایخدوی رفع مشک ت و مسائل پیش فت یخواها باود و ایان امار
ییازمن ایعقاد ایواع قراردادهای همکاری قضایی بینالمللی و رفع موایع موجاود بار ایان ایااس
ایی .لذا عضویی در کنوایسیونهای منطق ای و بینالمللی و پیشقا م شا ن مقاماات قضاایی
کشورمان در ایجاد کنوایسیونهایی یظیر کنوایسیون همکاریهای قضاایی کشاورهای ایا می،
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کشورهای ااورمیای  ،کشورهای عضو اکو و....از الزامات و پیششرطهای رفع هرچ بیشتر موایع
و کایتیهای موجود ایی1.
در این رایتا یک پیش شرط ضروری ،تقویی روابط ییایی کشورمان با کشورهای دیدر
ایی .تقویی روابط ییایی ازجمل شامل تقویی روابط دیپلمایای ،با کار یری ییروهاای
زب ه در منایبات اارجی قضایی با دیدر کشورها و ب اصوص توج ب یااتار شخصایتی
این افراد در پسی های شغلی حساس ک ییازمن داشتن روابط عمومی بااال ،پیدیار باودن،
شناای و آ اهی کامل ب زبان و فرهنگ و  ...دیدر کشورها ایای ،اواها باود .لاذا لازوم
ایتحکام بخشی ب روابط ییایی با کشورها (ب ویژه کشورهای همسای ) و موارد جزئی تری
در این حوزه ک ب آن اشاره ش  ،می توای ابزار ییایی مهمی محسو شود ک در اجارای
همکاری های بین المللی قضایی و با ویژه تویاع و تقویای یهااد احا لاۀ دادریای کیفاری
بین ا لمللی در کشورمان یقش بسیار مهمی داشت باش  .البت یا فتا یمایا کا در یاطح
منطق ای ،با توج ب همخوایی و یزدیکی یااتارهای فرهندی و بومی یرزمین ها ،هر ویا
همکاری های کشور ها در حوزه های اجتماعی ،فرهندی و حتی ییایی ب ون هماین یاازی
زیریاای های حقوقی و قضایی امری یاش یی ایی .پس ،این امر ییازمنا فرهنگ یاازی و
ایجاد زیریاای های فرهندی ،حقوقی و قضایی ایی کا اینهاا ییاز ب یوباۀ ااود مساتلزم
بریام ریزی های بلن م ت و جامعی در این زمین ایی.

نتیجه
بر ایاس اصل ص حیی یارزمینی کا تأمینکننا ۀ اقتا ار و حاکمیای کشاورها در محا ودۀ
جغرافیایی اویش ایی ،در صورت ارتکا هر جرمی در مح ودۀ یرزمینی هر کشاور ،فاارا از
دیدر اصول ص حیتی ،محاکم قضایی همان کشور صالح ب ریی ی ب جارم هساتن  .در کناار
این اصل ،در مواردی مقتضیات ع الی و ریی ی بهتر ب جرمِ صورتپذیرفت ایجاا مییمایا
ک جرم ارتکابی در کشور دیدری غیر از محل وقوع جرم ماورد ریای ی قارار یارد .بار ایان
 .1در رایتای حفظ ایتق ل و تأمین اه اف و منافع ملی ،مقام رهبری ی اصل «عزت ،حکمی ،مصلحی» را
ب عنوان اصول ایایی ییایی اارجی ایران قرار دادهای  .ایشان این ی اصل را «یک مثلث الزامی برای
چارچو ارتباطات بینالمللی» دایست و همچنین تعامل ایران با جهان را در ین چشمای از بیسییالۀ کشور
بر مبنای این ی اصل پیشبینی کردهای  .همچنین شناای مفهوم ،اهمیی و جایداه اصول ی ایۀ عزت،
حکمی و مصلحی و روشهای حفظ آیها در جهی تأمین منافع کشور ،الزم و ضروری ایی لذا در مرحلۀ
اول ،شناای هم جایبۀ اصول ی ای  ،در مرحلۀ دوم ،تنظیم راهبردها ،اه اف و روابط اارجی بر ایاس آیها،
و در مرحلۀ یوم ،حفظ اصول ی ای در طول زمان در ییایی ذاریها ،تصمیم یریها و اجرای تصمیم،
مورد تأکی بوده و وظیفۀ همۀ آحاد ملی ،مسئوالن و کار زاران یظام ایی.
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ایاس ،یکی از جلوههای همکاری دولیها ،یعنی همکاریهای حقوقی و قضایی و ب یحو ااص،
ایتقال یا احالۀ دادریی در امور کیفری مورد ایتقبال کشورها قرار رفت ایی.
ایتقال دادریی کیفری میان کشورها ،یکی از ابزارهای معاض ت بینالمللی در اماور کیفاری
ایی ک چن ی ایی ب موجب قراردادهای دو یا چن جایب در روابط میاان کشاورهای مختلاف
مورد ایتفاده قرار می یرد .ب عبارت دیدر ،احالۀ دادریی کیفری فراین ی ایای کا مساتلزم
همکاری قضایی بینالمللی بوده و اجرای موفاق آن میتوایا ضاامن عا الی قضاایی و حمایای
هرچ بیشتر کشورها از اتباع اود باش .
با یدااهی با پیشاینۀ همکاریهاای قضاایی بینالمللای صاورتپذیرفت در ایان حاوزه در
کشورمان ،درمییابیم ک این یهادِ مفی از جایداه منایبی در یظام قضایی کشاورمان برااوردار
ییسی ک این امر ب یوبۀ اود ،علیرغم تمامی مشاک ت اجرایای در حاوزۀ ایاواع همکاریهاای
بین المللی قضایی ،یاشی از ضعف روابط دیپلمایی در زمینۀ ارتبااط باا کشاورهای دیدار و ییاز
توج و حساییی بیش از ای ازه ب مقولۀ حفظ یظم و امنیی عمومی ایی.
در کشور ما ،تویع و تقویی جایداه ایتقال دادریی کیفریِ بین کشورها فراین ی ما تدار
ایی ک ییازمن تعاون و همکاری قضایی و دیپلمایی میان کشورهایای .در ماواردی علایرغم
وجود چنین موافقییام هایی بین کشورها ،ب دلیل ضعف روابط دیپلمایای یاا حسان یباودن
روابط ،اق امی عملی در این حوزه صاورت یمیپاذیرد .در ایان رایاتا بسایار ضاروری ایای تاا
یخسی ،اق امات و یزدیکیهای ییایی -دیپلمایی بین کشورمان و ب ویژه کشاورهای همساای
صورت پذیرد .دوم اینک قایون ذاریهای داالی در رایتای بستریازی منایاب جهای اجارای
این یوع از همکاریهای بینالمللی قضایی صورت یرد.
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