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Abstract
In the case of crimes committed by foreign nationals, the country where
the crime is committed, according to the principle of territorial jurisdiction
of criminal law, have the right to a hearing and judgment. But today the
transfer of criminal proceedings as one of the new institutions of
international criminal law, with regard to its benefits, has been used by many
countries. The provisions of the European Union, expressed the formal and
substantial conditions and cases and exceptions of transfer of criminal
proceedings. According to some verses of the Quran and other sources of
Islamic jurisprudence can be argued that in Islam there is no prohibition to
accept this institution. Given its optional nature and the fact that the transfer
of criminal proceedings is an agreement, at the time of its compilation it is
possible to adhere to the religious standards and can be accepted in most
crimes even with non-Islamic countries. In this paper, the European Union
regulations on the issue of transfer of criminal proceedings and feasibility of
accepting it in Iranian criminal law According to the Islamic jurisprudence
will be discussed.
Key words: Transfer of criminal trial, European Union law, Iranian law,
Islamic jurisprudence.

31

1
.Associate Professor, department of Criminal Law and Criminology, University of
Isfahan (Corresponding Author), Email: hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir.
2
.P.hD. Candidate of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University
(Khorasgan Branch).

تاريخدريافت  - 95/8/25تاريخپذيرش 95/11/25

حسن پوربافرانی
حسن بدری

چكيده

در صورت ارتکاب جرم توسط یکی ا اتایاخ ریارج ش ر یور وقیع جریوخ جیرم
وطابق اصع صالحیت سر وین روانین ریفریش حق رسیدگ ج صدجر حکم دارد .اویا
اورج ه انتقال دادرس ریفری به عنوان یک ا نهادهای نوین حقوق جزای بیینالملیعش
با توجه به فوایدی ره در جهیت یی یارد اهیداد عیدالت ریفیری داردش ویورد اسیتفاده
بسیاری ا ر ورها ررار گرفتیه اسیت .در وقیررات اتقادییه ارجییاش یرایط یکل ج
واهوی ج ووارد ج استثنائات انتقال دادرس ریفری بیان ده است .ا سوی دیگرش بیا
استناد به برر آیات ررآن رریم ج دیگر واان فقه و توان ادعا ریرد ریه در اسیالم
ونع برای یذیرش این نهاد ججود ندارد ج با توجیه بیه ارتییاریبیودن آن ج ایین ریه
انتقال دادرس ریفری همانا یی ووافقیتناویه اسیتش وی تیوان در ووری تیدجین آنش
ووا ین رع را هم رعایت نمیود ج وی تیوان ایین نهیاد را در ارثیر جیرایم حتی بیا
ر ورهای غیر اسالو ییذیرفت .ایین وقالیهش بیه بررسی وقیررات اتقادییه ارجییا در
ووضوخ انتقال دادرس ریفری ج اوکانسنج یذیرش آن در حقیوق ریفیری اییران بیا
توجه به واان فقه و یردا د.
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انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

واژگان کلیدی :انتقال دادرس ریفریش حقیوق اتقادییه ارجییاش حقیوق اییرانش ویوا ین
رع .
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مقدمه

امروزه گسترش و سهولت ارتباطات بين كشورهای مختلف و اصطالالحاً ايجطاد دهکطده
جهانی ،موجب ورود و خروج افراد به قلمرو سرزمينی ديگر كشورها شده است و ارتکطا
جرم توسط اتباع خارجه نيز غير قابل اجتنا است .دولتها نيطز بطه اسطتناد اصطل صطالحيت
سرزمينی قوانين ،به جرايم ارتکابی اتباع خارجی رسيدگی و اقدام به صدور حکم و اجطرای
مجازات مینمايند.
اما در سالهای اخير با توجه به افزايش همکاریهای كيفری بين كشورها ،پذيرفته شطده
است كه اتباع بيگانه جهت اجرای مجازات حطب ،،بطه كشطور متبطوع خطود فرسطتاده شطوند
(پوربافرانی و همکاران .)1-26 :1393 ،مسأله مهم اين است كه آيطا ايطن نطوع همکطاریهطا
فقط در مرحله اجرای مجازات است و يا اين كه میتوان دادرسی كيفری و صدور حکم را
نيز به كشور متبوع متهم يا كشور ديگری واگذار نمود؟ «كنوانسيون اروپايی انتقال دادرسی
در امور كيفری»1كه به موجب بند ( )1ماده ( )39آن ،امکان الحاق كشورهای غيطر اروپطايی
به اين كنوانسيون نيز وجود دارد؛ با در نظر گرفتن فوايد انتقال دادرسی ،مقرراتی را تطدوين
نموده است كه میتواند مورد استفاده ساير كشورها به منظور تدوين قوانين يطا قراردادهطای
دوجانبه قرار گيرد .همچنين در مورد امکان يا عدم امکان پطذيرش نهطاد انتقطال دادرسطی در
نظام جمهوری اسالمی ايران ،هر چند در ظاهر امر با توجه بطه لطزوم انالبطاق كليطه قطوانين بطا
موازين اسالمی (اصل  4قانون اساسی) و همچنين با در نظر گرفتن شرايط قضاوت در اسالم
(خويی13 :1386 ،؛ خمينی 404 :1392 ،؛ نجفی )12 :1385 ،هرچند ممکن است اين تصور
ايجاد شود كه امکان انتقال دادرسی به كشورهای ديگر وجود ندارد امطا بايطد گفطت انتقطال
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1. European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters. Strasbourg, 1972.

دادرسی كيفری حتی به كشورهای غير اسالمی نه تنها با موازين شرعی مغايرتی ندارد بلکطه
برخی منابع اسالمی بر آن تأكيد مینمايد.



در اين مقاله ،با توجه به كنوانسطيون اروپطايی انتقطال دادرسطی در امطور كيفطری مصطو
انتقال دادرسی ،موارد عطدم پطذيرش انتقطال دادرسطی و شطرايط انتقطال دادرسطی توصطيف و
تحليل میشود و با توجه به خالء قانونیِ اين نهاد در حقوق كيفری ايران و احسطا

نيطاز بطه

بهرهمندی از فوايد اين نهاد نطوينِ حقطوق جطزای بطينالملطل ،امکطانسطنجی پطذيرش انتقطال
دادرسی كيفری ،از نظر اسالم و حقوق ايران بررسی میشود.
 .1کليات
 .1-1مفهوم انتقال دادرسی کيفری

در كنوانسيون اروپايی انتقال دادرسی در امور كيفری ،انتقال دادرسطی كيفطری تعريطف
نشده است و فقط در ماده (" )1جرم" و "محکوميت" تعريف شطده اسطت .جهطت شطناخت

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

 1972استراسبورگ ،مفهوم انتقطال دادرسطی ،اهطدا

انتقطال دادرسطی ،مطوارد و اسطت نائات

مفهوم انتقال دادرسی كيفری ،تعاريف زير ارائه میگردد:
الف – دولت متقاضی :كشوری است كه مالابق حقوق داخلی خود صالحيت رسيدگی
به اتهامات اتباع بيگانه را دارد امطا از يط

كشطور ديگطر تقاضطا مطی نمايطد كطه دادرسطی و

محاكمه متهم را انجام دهد.
– دولت طر

تقاضا :كشوری است كه از آن تقاضای انجام دادرسطی كيفطری مطی

شود و در صورت موافقت ،تحت شرايالی میتواند دادرسی را انجام دهد.
ج – انتقال دادرسی كيفری :منظور از انتقال دادرسی كيفری اين است كه كشطوری كطه
دارای صطالحيت قططانونی جهططت رسططيدگی بططه جطرايم ارتکططابی توسططط اتبططاع بيگانططه اسططت،
دادرسی كيفری را به كشور ديگری از جمله كشور متبوع متهم يا كشطور محطل اقامطت وی
واگذار نمايد.
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 .2-1اهداف انتقال دادرسی

در انتقال دادرسی ،اهدا

متعددی مد نظر میباشد ،كه از جمله میتوان بطه مطوارد زيطر

كه برخی از آنها در مقدمه كنوانسيون اروپايی انتقال دادرسی در امور كيفری نيز ذكر شطده
است ،اشاره نمود -1 :اتحاد بيشتر ميان كشطورهای عضطو -2 ،تضطمين اجطرای عطدالت-3 ،
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تعيين مجازات مؤثر -4 ،ايجاد روحيه اعتمطاد متقابطل در سطال بطينالمللطی -5 ،اجتنطا از
معايب تعارض صالحيتها -5 ،تسهيل مبارزه عليه بزهکاری در سال بينالمللی -6 ،صطرفه
اقتصادی
 .2انتقال دادرسی کيفری در حقوق اتحادیه اروپا
 .1-2موارد انتقال دادرسی

انتقال دادرسی كيفری ،تنها در موارد مشخص و معينی قابل انجام است .مالابق مقطررات
كنوانسيون ،در هشت مورد امکان انتقال دادرسی وجود دارد .اين موارد به موجب مطاده ()8
كنوانسيون عبارتند از:
 .1-1-2متهم در کشور طرف تقاضا اقامت داشته باشد( .قسمت الف بند  1ماده  8کنوانسيون)

در تعريف اقامتگاه 1،ماده ( )1002قانون مدنی ايران بيان میدارد" :اقامتگاه هطر شخصطی
عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سکونت داشته و مركز مهم امطور او نيطز در آنجطا
باشد .اگر محل سکونت شخصی غير از مركطز امطور مهطم او باشطد مركطز امطور او اقامتگطاه
محسو است ".انتقال دادرسی به كشور محل اقامت متهم ،به عنوان يکطی از مطوارد انتقطال
دادرسی ذكر شده است؛ بدين معنی كه اگر متهم مقيم كشور ديگطری باشطد ،كشطور محطل
وقوع جرم میتوانطد از كشطور محطل اقامطت مطتهم تقاضطای انجطام دادرسطی بنمايطد .انجطام
دادرسی در كشور محل اقامت متهم ،هر چند كطه كشطور متبطوع وی نباشطد را مطیتطوان در
جهت حمايت از حقوق و منافع متهم دانست و بايطد گفطت «در واقطع ،هطر شخصطی از نظطر
حقوقی بستگی به محلی دارد كه در آن جا سکونت دارد و خانواده ،شغل و منطافع او در آن
جا يافت میشود» (ارفعنيا)149 :1388 ،؛ زيرا امکان حضور آسانتر و سريعتطر در جلسطات
36

Domicile.

1.

دادرسی و فرصت بيشتر دفاع برای متهم را فراهم میآورد و از اين رو میتطوان آن را مفيطد
قلمداد نمود.
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 .2-1-2متهم تابعيت کشور طرف تقاضا را داشته باشد( .قسمت ب بند  1ماده  8کنوانسيون)

شخصی جرمی را در كشوری غير از كشور متبوع خود مرتکب شود ،فطرض بطر ايطن اسطت
كه انجام دادرسی در كشور متبوع متهم عادالنهتر خواهد بطود؛ زيطرا بطه جهطات مختلفطی از
جمله زبان و فرهنگ مشترک ،آشنايی با سيسطتم حقطوقی و قطوانين و رويطه قضطايی كشطور
خود ،شناخت نسبت به وكالی مدافع جهت انتخا وكيل ،سهولت سپردن قرار تطأمين  -بطه
خصوص در مورد كفالت و وثيقه  -و جهات ديگر ،انتقال دادرسی به كشور متبوع مطتهم را
میتوان توجيه نمود.
 .3-1-2متهم در کشور طرف تقاضا در حال گذراندن مجازات سالب آزادی باشد( .قسمت ج بند 1
ماده  8کنوانسيون)

تحمل مجازات سطالب آزادی توسطط مطتهم در كشطوری ديگطر ،يکطی از مطوارد انتقطال

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

تابعيت2متهم بطه عنطوان يکطی ديگطر از مطوارد انتقطال دادرسطی ذكطر شطده اسطت .وقتطی

دادرسططی دانسططته شططده اسططت .در ايططن مططورد ،رسططيدگی بططه اتهططام جديططد مططتهم بططه كشططور
صادركنندهی حکم قالعی قبلی منتقل خواهطد شطد؛ زيطرا در صطورت اثبطات جطرم جديطد و
محکوميت نامبرده ،مجازاتها تجميع شده و در ي

كشور اجرا میگردد و ايطن موضطوع،

از بسياری جهات از جمله رعايت مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم و جمع مجطازاتهطا
مفيد است.
 .4-1-2متهم برای همان جرم یا جرایم دیگر در کشور طرف تقاضا در حال محاکمه باشد( .قسممت
د بند  1ماده  8کنوانسيون)

بديهی است وجود دادرسیهای متعدد در كشورهای مختلف نسطبت بطه يط
ماللوبی نيست؛ بلکه رسيدگی به اتهام يا اتهامهای ي

نفر در ي

نفطر ،امطر

دادگاه امری منالقیتر و

 .1در حقوق داخلی ايران نيز به موجب بند الف ماده ( )419قانون آيطين دادرسطی كيفطری ،يکطی از عمطده مطوارد احالطه
پرونده كيفری وقتی است كه متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگری اقامت داشته باشند.
Nationality.

2.
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عادالنهتر محسو میشود و شکی نيست كه رسيدگی به ي

جرم در دو يا چنطد دادگطاه،

با اصول دادرسی عادالنه سازگاری ندارد .حتی اگر جرايم ارتکابی ،مختلف و محطل وقطوع
آنها نيز كشورهای متعددی باشد انجام دادرسی واحد نسبت به تمطام جطرايم ارتکطابی همانطا
امری ماللو تر است .از اين رو ،شايسته است در صورت امکان و از طريق انتقال دادرسطی،

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

امکان انجام دادرسی واحد فراهم گردد.

1

 .5-1-2بخش عمدهای از دالیل ،در کشور طرف تقاضا وجود داشته باشد( .قسمت هم بند  1ماده 8
کنوانسيون)

رسيدن به حقيقت ،يکی از مهمترين اهدا
بر اسا

دادرسی محسو میشود .كشف حقيقطت

داليل موجود در پرونده انجام میگيرد .هنگامی كه جرمی در كشوری واقع شطود

اما عمده داليل اثبات جرم در كشور ديگری وجود داشته باشد و از طريق انتقطال دادرسطی،
بهتر و سريعتر بتوان به حقيقت دست يافت ،طبيعی است كطه انتقطال دادرسطی مفيطد و مطؤثر
خواهد بود؛ البته اگر اين فرايند به نحوی صورت گيرد كه از ططرق ديگطر از جملطه اعالطای
نيابت قضايی ،با توجه به مشکالت و شرايط خطاصِ آن نتطوان بطه سطهولت و سطرعت انتقطال
دادرسی ،به حقيقت نايل شد.
 .6-1-2بازاجتماعیکردنِ شخص محكوم در کشور طرف تقاضا بهتر انجام شود( .قسممت و بنمد 1
ماده  8کنوانسيون)

امروزه بازاجتماعیكردنِ محکومان ،يکی از اساسیترين اهطدا
میرود و «هد

مجطازاتهطا بطه شطمار

نهايی و غايی از اجرای مجازات ،دفاع اجتماع ،اصالح و تربيت يطا درمطان

مجرم و عادتدادنِ او به زندگی عادی اجتماعی است» (دانش .)65 :1376 ،يکطی از فوائطد
انتقال محکومان به حب ،ايطن اسطت كطه بطا توجطه بطه دادههطای علطم كيفرشناسطی جديطد و
راهبردهای بازپروری مجرمان در زندان ،بازاجتماعیكردنِ محکومان بطه حطب ،،در كشطور
متبوع خودشان معموالً بهتر انجام میگيرد .لذا اگر عقيده بر اين باشد كه انتقال دادرسطی بطه

 .1در حقوق داخلی ايران نيز انجام دادرسی واحد مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده  313قانون آيطين دادرسطی
38

كيفری به اين موضوع تصري شده است .ماده  313مقرر مینمايد" :به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صالحيت
ذاتی ،توامان و يکجا در دادگاهی رسيدگی شود كه صالحيت رسيدگی به جرم مهمتر را دارد".

كشوری ديگر و متعاقب آن اجرای محکوميت در آن كشور ،جنبه بازاجتمطاعیكطردنِ فطرد
محکوم را بهبود خواهد بخشيد بنابراين بهتر است كه انتقال دادرسی صورت پذيرد.



 .7-1-2انجام دادرسی حضوری در کشور طرف تقاضا تضمين گمردد( .قسممت ز بنمد  1مماده 8

حضور متهم در دادرسی جهت بيان دفاعيات خود ،يکی از حقوق اساسی و اوليطه مطتهم
محسو میگردد و «از جمله مهمترين حقوق طبيعی انسان كطه بطدون ترديطد جطزء اصطول
حقططوق بشططر در دوران معاصططر تلقططی مططیشططود ،حططق دفططاع اسططت» (نصططيری.)283 :1370 ،
وانگهی ،دادرسی غيابی معموالً دچار ايرادها و اشکالهای عمده است .بنطابراين اگطر بنطا بطه
داليلی از جمله سکونت و اقامت متهم در كشطوری ديگطر نتطوان حضطور وی جهطت انجطام
دادرسی را تضمين نمود اما حضور او در ي

كشطور ديگطر جهطت دادرسطی تضطمين شطده

باشد ،بهتر است جهطت جلطوگيری از انجطام محاكمطه غيطابی و دوری از معايطب آن ،انتقطال
دارسی را پذيرفت.
 .8-1-2اجرای محكوميت در کشور طرف تقاضا تضمين گردد( .قسمت ح بند  1ماده  8کنوانسيون)

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

کنوانسيون)

ثمره و نتيجه محاكمه و صدور حکم ،اجرای مجازات است .اگر حکمی صادر شود امطا
اجرا نشود ،دادرسی بیفايده و عبث خواهد بود و میتوان گفت عدالت با اجطرای مجطازات
كامل میشود .در مواردی كه شخص محکوم در كشور صادركنندهی حکم حضور نطدارد،
به استناد معاهدات يا قوانين استرداد مجرمين ،امکان بازگرداندن وی به كشور صطادركننده-
ی حکم جهت اجطرای مجطازات فطراهم مطیشطود .امطا در مطواردی حتطی از طريطق اسطترداد
مجرمين امکان بازگرداندن محکومان وجود ندارد؛ از جملطه آنجطا كطه شطخص محکطوم از
اتباع كشور طر

تقاضا باشد كه در اين صورت امکان استرداد اتباع وجود ندارد .زيطرا «از

قديم تا به امروز ،اين قاعده مرسوم در روابط دولتها وجود داشته كه تبعه خود را به دولت
ديگر جهت انجام محاكمه مسترد نمیكردهاند .حتی اگر تبعه ،جطرم را در قلمطرو حاكميطت
دولت متقاضی استرداد هم انجام داده باشد» (پوربافرانی .)217 :1396 ،حال اگر در صورت
دادرسی و صدور حکم ،اجرای مجازات حتی از طريق استرداد مجرمان امکانپطذير نباشطد،
بايد جلو انجام اين كار عبطث و بيهطوده را گرفطت و اگطر كشطور ططر

تقاضطا بپطذيرد كطه
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دادرسی را انجام دهد و حکم مجازات صادر و آن را اجطرا نمايطد ،بايطد دادرسطی را بطه آن
كشور منتقل نمود.
 .2-2استثنائات انتقال دادرسی

در مواردی هم امکان انتقطال دادرسطی وجطود نطدارد .بطا توجطه بطه مقطررات كنوانسطيون
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اروپايی انتقال دادرسی در امطور كيفطری و بطا نظطر بطه مفهطوم مخطالف (بنطد  1و  2مطاده 30
كنوانسيون)1اين است نائات شامل موارد زير است :الف) جرايم سياسطی ) ،جطرايم نظطامی،
ج) اقتضای مصلحت.
اسططت ناء نمططودن جططرايمِ دارای ماهيططت سياسططی و جططرايم صططرفاً نظططامی از شططمول انتقططال
دادرسی ،چنانچه بطا در نظطر گطرفتن منطافع مطتهم و در جهطت حمايطت از وی باشطد ،كطامالً
صحي و منالقی به نظر میرسد؛ زيرا در مورد جطرايم سياسطی و نظطامی در اك طر كشطورها،
اصل بر حمايت از متهمانِ اينگونه جرايم است؛ زيرا «تخفيفها و مساعدتهايی برای ايطن
قبيل مجرمان ،از قبيطل عطدم اجبطار آنهطا بطه كطار در زنطدان و يطا پوشطيدن لبطا

مخصطوص

زندانيان ،عدم امکان استرداد آنها به كشورهای متقاضی استرداد ،لزوم رسطيدگی بطه جطرايم
آنها توسط هيأت منصفه ،رفع محدوديت در اعالطای عفطو بطه آنطان ،عطدم اجطرای مقطررات
راجع به تکرار جرم در مورد آنها ،اعاده حي يت سريعتر نسبت بطه مجرمطان عطادی ،و نظطاير
آنها در قوانين موضوعه پيشبينی شده اسطت» (ميرمحمدصطادقی .)66 :1380 ،امطا در مطورد
است ناءنمودنِ مواردی كه مصلحت اقتضاء كند ،از شمول انتقال دادرسی بايد گفت كطه ايطن
قسمت از مقررات كنوانسيون با توجه به كلّی و مبهم بطودنِ آن قابطل توجيطه نيسطت و بطرای

 .1در اين ماده آمده است -1" :هر دولت طر

قرارداد كه قبل از اقامه دادرسی يا در جريان دادرسطی در مطورد جرمطی

كه دارای ماهيت سياسی و يا صرفاً نظامی نباشد ،از دادرسیهای مالروحه در ديگر دولتهای ططر

قطرارداد نسطبت

به همان شخص و در خصوص همان جرايم آگطاه باشطد ،بايطد از رسطيدگی صطر نظطر نمايطد و يطا آن را بطه تعويطق
بياندازد و يا اين كه شخص مظنون را به آن كشور منتقل نمايد -2 .اگر فرض شود در شرايالی مصلحت است كطه از
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دادرسی صر

نظر نشود يا به تعويق نيافتد ،بايد در زمان مناسب و در هر مورد قبل از صدور حکم بطه دولطت ديگطر

اطالع داده شود".

كشورهای عضو اين امکان را ايجاد میكنطد كطه از انتقطال دادرسطی ،حتطی بطا وجطود سطاير
شرايط مقرر در كنوانسيون خودداری نمايند.



 .3-2موارد عدم پذیرش انتقال دادرسی

كشوری كه جرمی توسط اتباع خارجه در قلمرو سرزمينیاش ارتکا يافتطه اسطت و يطا
به موجب هر كدام از اصول صالحيتی حق رسطيدگی دارد ،هطيا الزامطی بطه ارائطه تقاضطای
انتقال دادرسی به كشور ديگطر نطدارد و طبعطاً مطیتوانطد صطالحيت خطود را اِعمطال نمايطد و
دادرسی را انجام دهد .اما در صورت تقاضای انتقال دادرسی بطه كشطور ديگطر ،پطذيرش يطا
عدم پذيرش انتقال دادرسی توسطط دولطت ططر

تقاضطا ،امطری اختيطاری اسطت ،كطه ايطن

موضوع تحت عنوان قاعده اقتضای تعقيب شناخته میشود كه «به طور كلی ،حقوق كيفطری
اروپايی نظام اقتضای تعقيب را پذيرفته است( ».آشوری)87 :1386 ،
اما در برخی موارد ،برای دولت طر

تقاضطا امکطان دادرسطی كيفطری وجطود نطدارد و

حتططی بططا وجططود تقاضططای دادرسططی نبايططد دادرسططی و محاكمططه را انجططام دهططد .مططاده ()10

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

 .1-3-2موارد الزامی

كنوانسيون ،موارد الزامی عدم پذيرش انتقال دادرسی را بيطان مطیكنطد ،كطه عبارتنطد از-1 :
عدم رعايت شرايط مقرر در كنوانسطيون (بنطد الطف مطاده  10نطاظر بطر پطاراگرا
كنوانسيون) -2 ،جرم نبودن اتهام وارده در كشور طر
پاراگرا

 1مطاده 6

تقاضا (بنطد الطف مطاده  10نطاظر بطر

 1ماده  7كنوانسيون) -3 ،عدم رعايت قاعده اعتبار امر مختومطه (بنطد

ناظر بر ماده  35كنوانسيون) -4 1،مرور زمان (بند ج ماده  10كنوانسيون).

مطاده 10

2

 .1ماده ( )35كنوانسيون در اين خصوص مقرر كرده است" :شخصی كه در مورد او حکم مجازات قالعطی و الزماالجطرا
صادر شده است ممکن نيست در ديگر دولت طر

قرارداد برای همان عمل مورد تعقيب يا محاكمه و يا در معرض

اجرای مجازات قرار گيرد :الف) اگر تبرئه شده باشد ) .اگر مجازات صادره -1 :به طور كامل اجرا شطده باشطد يطا
در حال اجرا باشد -2 .تمام مجازات يا قسمتی از آن كه اجرا نشده است مورد عفو خصوصطی يطا عفطو عمطومی قطرار
گرفته باشد -3 .به دليل مرور زمان ديگر قابل اجرا نباشطد .ج) اگطر دادگطاه مرتکطب را مقصطر بدانطد بطدون ايطن كطه
مجازاتی منظور نمايد".
 .2در قوانين كيفری سه نوع مرور زمان به شرح زير وجود دارد :مرور زمان شکايت ،مطرور زمطان تعقيطب و مطرور زمطان
مجازات .جهت آشنايی با مقررات قانونی مربوط بطه مطرور زمطان بطه مطواد ( 105الطی  )113قطانون مجطازات اسطالمی
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 .2-3-2موارد اختياری

در غير از موارد الزامی ،اصل بطر ايطن اسطت كطه دولطت ططر

تقاضطا بايسطتی تقاضطای

دادرسی را بپذيرد و دادرسی را انجام دهد .اما در برخی موارد دولت طر

تقاضا میتوانطد

از پذيرش تقاضای دادرسی خودداری نمايد .به عبارتی ديگر ،در اين موارد پذيرش يا عطدم
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

پذيرش تقاضای دادرسی كامالً اختياری است .مالابق مطاده ( )11كنوانسطيون دولطت ططر
تقاضا نمیتواند از قبول تمام يا بخشی از تقاضا خودداری نمايد ،مگر در ي

يا چند مطورد

از موارد ذيل:
الف) اگر عقيده بر اين باشد كه به موجب ماده  ،8داليل مستندِ تقاضا موجه نيست.
) اگر متهم معموالً مقيم دولت طر
ج) اگر متهم از اتباع دولت طر

تقاضا نباشد.

تقاضا نباشد و در زمطان ارتکطا جطرم در قلمطرو آن

كشور مقيم نباشد.
د) اگر عقيده بر اين باشد كه جرمی كه بطرای آن تقاضطای انتقطال دادرسطی شطده اسطت
يکی از جرايم ماهيتاً سياسی يا صرفاً نظامی يا مالی است.
هط) اگر عقيده بر اين باشد كه بنا به داليل قوی تقاضای دادرسی به خاطر شرايط قطومی،
مذهبی ،ملی يا عقايد سياسی صورت پذيرفته است.
و) اگر عقيده بر اين باشد كه قبالً نسبت به جرم ،قطانون اجطرا شطده اسطت و يطا در زمطان
دريافت تقاضای دادرسی مشمول مرور زمان شده است.
ز) اگططر بططه دليططل مططرور زمططان ،دادرسططی متوقططف شططده باشططد و بططه موجطب مططاده ()23
محدوديت زمانی  6ماهه در هنگام انتقال دادرسی منقضی شده باشد.
ح) اگر جرم خارج از قلمرو سرزمينی دولت متقاضی ارتکا يافته باشد.
ط) اگر دادرسی مغاير با تعهدات بينالمللی دولت طر

تقاضا باشد.

ی) اگر دادرسی مغاير با اصول كلی سيستم حقوقی دولت طر
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تقاضا باشد.

مصو  1392/2/1مراجعه شود .در اين قسمت از مقررات كنوانسيون ،مرور زمان تعقيب مد نظر می باشطد و مطالک
محاسبه مرور زمان ،از زمان وقوع جرم تا هنگام تقاضای انتقال دادرسی است.

ک) اگر دولت متقاضی از قواعد دادرسی مقرر شده در اين كنوانسيون تخالی كند.
البته موارد رد درخواست از سوی دولطت ططر

تقاضطا (بطه شطرح منطدرج در مطاده 11



كنوانسيون  )1972در توافق نامه  6نوامبر  1990شنگن1فقط نسطبت بطه دولطتهطايی كطه ايطن
كوچ

تر از اتحاديه اروپاست و بر اسا

اعتماد متقابل ،پايهريزی شده اسطت ،قابطل قبطول

نيست كه دولتی بتواند درخواست تعقيب جرمی را كه از سوی ي

دولطت اروپطايی ديگطر

ارائه شده ،رد كند( .آشوری)84 :1386 ،
 .2-4شرایط انتقال دادرسی
 .1-4-2صالحيت رسيدگی

به موجب (بند  1ماده  2و ماده  5كنوانسيون) ،به منظور انتقال دادرسطی ،الزم اسطت هطم
كشور متقاضی و هم كشور طر

تقاضا به موجب حقطوق داخلطی خطود صطالحيت قطانونیِ

الزم برای دادرسی را داشته باشند و بديهی است كطه انجطام دادرسطی ،توسطط كشطوری كطه
تحت هيا كدام از اصول صالحيتی حق رسيدگی ندارد ،امکانپذير نخواهد بود.

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

كنوانسيون را پذيرفتهاند ،از بين رفته است .در واقع ،در كشورهای اروپايی شنگن كه خيلطی

 .2-4-2رعایت قاعده مجرميت متقابل

بند ( )1ماده ( )7كنوانسيون ،به لطزوم رعايطت قاعطده مجرميطت متقابطل اشطاره مطیكنطد.
مجرميت متقابل يا مجرميت مضاعف بدين معنی است كه عمطل ارتکطابی مطتهم ،در هطر دو
كشور ،متصف به وصف مجرمانه و قابل مجازات باشد .البته وحدت عنوان مجرمانطه در هطر
دو كشور ضروری نيست .حتطی اگطر عملطی در يط

كشطور بطه عنطوان جطرم جزايطی قابطل

مجازات باشد و در كشور ديگر صرفاً جرمطی اداری2محسطو گطردد ،شطرط جطرمانگطاری
متقابل تأمين شده است.

Convention implementing the Schengen Agreement (CISA).

1.

 .2منظور از جرم اداری جرمی است كه توسط مرجعی غيطر از شطعب دادگطاه بلکطه توسطط مرجعطی اداری و نطه قضطايی
مورد رسيدگی قرار می گيرد و معموالً مجازات صادره نيز حداك ر در حد جزای نقدی است؛ شبيه جطرايم راهنمطايی
و رانندگی يا تعزيرات حکومتی در حقوق ايران.
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 .3-4-2رعایت قاعده منع محاکمه مجدد

بند ( )1ماده ( )35و ماده ( )37كنوانسيون ،به لزوم رعايت اين قاعطده تصطري مطیكنطد.
قاعده منع محاكمه مجدد كه نتيجه قاعده اعتبار امر مختومه است ،تقريبطاً بطه عنطوان يکطی از
قواعد مورد قبول تمامی سيستمهای كيفری محسو میشود.

1

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

 .3امكانسنجی پذیرش انتقال دادرسی در اسالم و حقوق ایران
 .1-3امكانسنجی پذیرش انتقال دادرسی در اسالم

اسالم تنها به مسايل فردی و عبادی توجه ندارد ،بلکه به تمامی ابعطاد زنطدگی بشطری ،از
جمله مسائل اجتماعی و سياست خارجی و روابطط بطينالمللطی نيطز توجطه و التفطات خاصطی
دارد .دين اسالم تمامی مسلمانان از هر نطااد و زبطان و قطوم و مليطت و تابعيطت كطه باشطند را
برادر و امت واحد میداند2.اسالم به راباله كشورهای مسلمان بطا ملطتهطا و كشطورهای غيطر
مسلمان نيز نظر دارد و روابط مسالمتآميز با جهان خارج و حتی با غير مسلمانان را تشطويق
میكند؛ از جمله اين كه قرآن میفرمايد« :عَسَى اللَّطه ََن يَجعَطلَ بَيطنَکم وَبَطينَ الَّطذِينَ عَطادَيتم
مِنهم مَوَدَّةً وَاللَّه قَدِيرٌ وَاللَّه غَفورٌ رَحِيمٌ * لَا يَنهَاكم اللَّه عَن الَّذِينَ لَم يقَاتِلوكم فِی الدِّينِ وَلَم
يخرِجوكم مِن دِيَارِكم ََن تَبَرُّوهم وَتقسِالوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ المقسِالِينَ».

3

 .1در قانون آيين دادرسی كيفری ايران به موجب (بند چ ماده  )13اعتبار امطر مختطوم بطه عنطوان يکطی از مطوارد موقطوفی
تعقيب و اجرای مجازات ذكر شده است.
 .2قرآن كريم در مورد روابط بين كشورهای اسالمی میفرمايد« :انما المومنون اخوة فاصطلحوا بطين اخطويکم و اتقطوا اهلل
لعلکم ترحمون :بهحقيقت ،مؤمنان همه برادر يکديگرند؛ پ ،هميشطه بطين بطرادران خطود صطل دهيطد و خطداتر

و

پرهيزكار باشيد؛ باشد كه مورد لالف و رحمت الهی واقع گرديد».
 .3آيات  7و  8سوره ممتحنه« :اميد است كه خدا دوستی ميان شما و دشمنانتان برقرار گرداند و خدا بطر هطر كطار قطادر و
بر خلق آمرزنده و مهربان است .خدا شما را از دوستی آنان كه بطا شطما در ديطن ،قتطال و دشطمنی نکطرده و شطما را از
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ديارتان بيرون ننمودند نهی نمیكند تا بيزاری از آنها بجوييد؛ بلکه با آنها به عطدالت و انصطا
مردم با عدل و داد را بسيار دوست میدارد».

رفتطار كنيطد كطه خطدا

 .1-1-3بررسی انتقال دادرسی از منظر قرآن

قرآن كريم در مورد قضاوت درباره غيرمسلمانان اهل كتا میفرمايطد« :فَطِِن جَطاءوکَ



فَاحکم بَينَهم ََو ََعرِض عَنهم وَإِن تعرِض عَطنهم فَلَطن يَضطرُّوکَ َشطيئًا وَإِن حَکَمطتَ فَطاحکم
با توجه به اين كه دين اسالم تمامی كشورهای اسالمی را امت واحطد معرفطی مطیكنطد،
انتقال دادرسی از ي كشور اسالمی به كشور اسالمی ديگر مانعی ندارد .اما در مطورد غيطر
مسلمانان ،مالابق دستور اين آيه ،پيامبر اكرم (ص) مخير اسطت كطه بطه دعطاوی اهطل كتطا
رسيدگی نمايد و يا از رسيدگی خودداری كند« .از ظاهر ايطن آيطه برمطیآيطد كطه يهوديطان
برای داوری نزد پيغمبر (ص) آمدهاند و پيغمبر در قبول يا رد داوری مختار است» (حسينی-
نااد .)22 :1383 ،اين تخيير پ ،از پيامبر(ص) برای ائمه اطهار ،و بعد از ايشان برای قضطات
مسلمان همچنان وجود دارد( .طوسی ،بیتا)524 :
از اين آيه شريفه ،تخيير در صدور حکم و يا ارجاع به محاكم ملت خطود اسطتفاده مطی-
شود و همين اختيار برای ائمه اطهار و ساير حکام اسالمی به دليل تأسی و متابعطت از رسطول
اكرم ثابت میشود و ادعای اين كه آيه تخيير ،جطزء آيطات منسطوخه اسطت درسطت نيسطت.
بنابراين قاضی در انجام قضاء يا عدم آن ،بين اهل كتا مخير است (خوئی ،بیتطا .)360:در

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

بَينَهم بِالقِسطِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ المقسِالِينَ».

1

روايتی از امام صادق (ع) نقل شده است :هطر گطاه اهطل تطورات و انجيطل بطه دادگطاه اسطالم
رجوع كنند ،اختيار با اوست؛ اگر خواست حاكم ميان آنها باشد و اگر هم نخواست آنهطا را
ترک گويد( .حر عاملی)218 :1405 ،
«البته منظور اين نيست كه پيغمبر (ص) تمطايالت شخصطی خطود را در انتخطا يکطی از
اين دو راه دخالت دهد؛ بلکطه منظطور ايطن اسطت شطرايط و اوضطاع را در نظطر بگيطرد؛ اگطر
مصلحت بود دخالت و حکم كند و اگر مصلحت نبود صر نظر نمايطد .حکومطت اسطالمی
هم اكنون نيز درباره غير مسلمانان اين اختيار را دارد كه شرايط و اوضاع را در نظطر گرفتطه،
چنانچه مصلحت ببيند طبق احکطام اسطالم دربطاره آنهطا رفتطار كنطد و يطا آنهطا را بطه قطوانين
خودشان رها سازد( ».مکارم شيرازی)386 :1382 ،
 .1آيه  42سوره مائده ،ترجمه« :اگر به نزد تو آمدند خواهی ميان آنها حکطم كطن يطا روی از آنطان بگطردان و چنطان چطه
روی از آنها بگردانی هرگز كوچ

ترين زيان به تو نتوانند رسانيد و اگر حکم كردی ميطان آنهطا بطه عطدالت حکطم

كن؛ كه خدا دوست میدارد آنان را كه حکم به عدل میكنند».
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بنابراين با توجه به آيه  42سوره مائده و تفاسير بيانشطده مطیتطوان ادعطا نمطود كطه طبطق
دستور اين آيه شريفه ،در حقوق اسالم انتقال دادرسی كيفری تجويز شده اسطت و در مطورد
غير مسلمانان ،اهل كتا كه در ي كشور اسالمی مرتکب جرمی شوند ،برای دادگاههای
كشورهای اسالمی اين امکان و اختيار وجود دارد كطه بطه جطرم آنطان رسطيدگی و اقطدام بطه

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

صدور حکم و اجرای مجازات نمايند؛ و يا اين كه دادرسی كيفری را به دادگاههای صطال
ديگر ،از جمله محاكم كشور متبوع آنان ،منتقطل نماينطد؛ حتطی اگطر جطرم ارتکطابی از نطوع
مفسطران ،آن را در مطورد زن و مطرد
حدود باشد .زيرا در بيان شطأن نطزول ايطن آيطه ،تمطامی ّ
يهودی دانستهاند كه مرتکب زنای محصنه شده بودند.
همچنين هيا ي

1

از مفسّران ،حکم تخيير در مورد رسيدگی يا اعراض از رسطيدگی بطه

جرايم ارتکابی اهل كتطا توسطط محطاكم اسطالمی را بطه يط نطوع جطرم خطاص منحصطر
ننمودهاند .وانگهی ،حتی خداوند متعال در قرآن كريم فرموده اسطت« :وَكَيطفَ يحَکِّمونَط َ
وَعِندَهم التَّورَاة فِيهَا حکم اللَّهِ ثمَّ يَتَوَلَّونَ مِن بَعدِ ذَلِ َ وَمَا َولَئِ َ بِالمؤمِنِينَ2».هم چنين مطی
فرمايد « :وَليَحکم ََهل الِِنجِيلِ بِمَا ََنزَلَ اللَّه فِيهِ وَمَن لَم يَحکطم بِمَطا ََنطزَلَ اللَّطه فَأولَئِط َ هطم
الفَاسِقونَ3».با وجود اين كه حکم آيطه  42سطوره مائطده مبنطی بطر اختيطار قاضطی مسطلمان در
رسيدگی يا اعراض از رسيدگی به جرايم اهل كتطا مطی باشطد ،امطا از آيطات ( )43و ()47
اين سوره حتی ترجي بر اعراض از رسيدگی استنباط میشطود .بطه ديگطر سطخن ،مطیتطوان
گفت قرآن كريم نه تنها زمينه انتقطال دادرسطی كيفطری را فطراهم نمطوده اسطت ،بلکطه حتطی
استفاده از اين نهاد را توصيه نموده است.

 .1درباره شأن نزول اين آيه روايت شده است كه زن و مرد يهودی كطه از اشطرا

يهطود بودنطد مرتکطب زنطای محصطنه

شده بودند .يهوديان به جهت اين كه اين دو نفر از مجازات رجم رهايی يابند آن دو را نزد پيامبر اكرم (ص) آوردند
تا شايد مجازات سب

تری برای ايشان در نظر بگيرند .در نهايت پيامبر اكرم (ص) پ ،از مشورت با ابن صطوريا كطه

از دانشمندان يهود بود ،حد اسالمی رجم را كه در تورات نيز وجود داشت در مورد آنها اجرا فرمود.
 .2آيه  43سوره مائده ،ترجمه« :و چگونه آنها به حکم تو سر فرود آرند در صطورتی كطه تطورات نطزد آنهاسطت و در آن
حکم خدا مذكور است و از آن روی گردانيدهاند .پ ،چنانچطه تطو نيطز پط ،از تطورات حکمطی كنطی بطدان راضطی
نشوند؛ چه آن كه ،اينان به خدا ايمان نياوردهاند».
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 .3آيه  47سوره مائده« :و اهل انجيل بايد بر آنچه خدا در آن كتا فرستاده حکم كننطد و هطر كط ،بطر خطال
خدا فرستاده حکم كند چنين ك ،از فاسقان خواهد بود».

آن چطه

اما آيا الزم است محاكم كشورهای اهل كتا به احکام دين خود عمل كننطد يطا خيطر؟
«در پاسخ بايد گفت كه در اين جا دو احتمال است -1 :جواز رجطوع بطه دليطل اططالق ادلطه
ارجاع -2 ،عدم ارجاع ،زيرا كه دليل ارجاع منصر به موردی است كه آنان به مطوازين ديطن
با توجه به اين كه آيه  42سوره مائده ،بهطور ماللطق و بطدون قيطد و شطرط ،ارجطاع اهطل
كتا به محاكم خود را بيان كرده است ،و در جای ديگری از قرآن و يا روايات معتبطر نيطز
اين حکم هرگز مقيّد يا مشروط نشده است ،و نيز اين كه چنين ادعايی كه ارجطاع منصطر
به موردی است كه آنان به موازين دين خود عامل باشند نياز به تصري دارد؛ در حطالی كطه
چنين تصريحی در قرآن كريم وجود ندارد .بنابراين پذيرش احتمال اول ،با حکم آيطه ()42
سوره مائده سازگارتر است.
 .2-1-3بررسی انتقال دادرسی از منظر سنّت پيامبر (ص)

به عنوان نمونهای از انتقال دادرسی كيفری در زمان پيامبر اكرم (ص) ،میتوان از قضطيه
بنیقريظه نام برد كه پ ،از شکست قبيله پيمطانشطکن يهطودیِ بنطیقريظطه بطه دسطت لشطکر
اسالم ،عدهای از قبيله او كه در دوران جاهليطت هطمپيمطان بنطیقريظطه بودنطد نطزد پيطامبر
واساله شده و از ايشان درخواست كردند با قبيله بنیقريظه بمانند ساير يهوديانی كه پطيش از

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

خود عامل باشند( ».اصغری)48 :1372 ،



آن با پيامبر جنگيده بودند رفتار كرده و به آنان اجازه دهند تا شهر را ترک كرده و امطوال و
دارايی خويش را با خود ببرند ،يا ايطن كطه پيطامبر حطداقل تخفيفطی در مجطازات آنطان قائطل
شوند .رسول اكرم (ص) كه سخت از خيانت ايشان آزرده بود فرمودند آيا حاضريد مطردی
از شما در مورد خودتان داوری كند؟ گفتند بلی .پيطامبر سطعد ابطن معطاذ1را پيشطنهاد كطرد و
آنان نيز پذيرفتند .سعد پ ،از آن كه توافق طرفين مبنی بر التزام به اجطرای حکطم داوری را
اخذ نمود ،نظر داد كه مردان بنیقريظه را كه مستقيماً در جنگ شركت داشتند كشته شوند،
و زنان و كودكان اسير و اموال ايشان ميان لشکريان اسالم تقسيم شود .پيامبر پ ،از شطنيدن
نظر سعد فرمود :تطو دربطاره ايشطان حکمطی كطردی كطه خداونطد و پيغمبطر حکطم مطیكنطد.
(حسينی ،بیتا)321 :

 .1سعد ابن معاذ ،ريي ،قبيله او

بود و در جريان پيمانشکنی بنیقريظطه و پط ،از شکسطت وی از سطربازان اسطالم ،بطه

عنوان حَکَم انتخا شد و پ ،از بيعت عقبه اول ،در مدينه اسالم آورد و از اصحا پبامبر اكرم (ص) گرديد.
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صر نظر از مفاد اين حکم ،آنچه در اين قضيه اهميت دارد اين است كه پيامبر (ص) با
وجود اين كه خود صالحيت رسيدگی و صدور حکم را داشطتند ،ولطی دادرسطی كيفطری و
صدور حکم را به ي يهودی منتقل نمودند .از ايطن رو ،ايطن قضطيه را بايطد يکطی از نمونطه
های انتقال دادرسی كيفری در صدر اسالم برشمرد.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

 .3-1-3بررسی انتقال دادرسی از منظر عقلی
1

با توجه به مالزمه بين حکم عقل و حکم شرع در اصول فقه اماميه و ايطن كطه اگطر عقطل
به حسن يا قب امری حکم نمود ،عقالً الزم است كه شطرع نيطز حکمطی مالطابق عقطل داشطته
باشد و از سوی ديگر ،اعتبار دينی عقل موجب شده است تا عقل به عنوان حجتطی الهطی در
دامنه ادراک و معرفطت دينطی از جايگطاه معتبطر و محترمطی برخطوردار باشطد؛ همچنطان كطه
بسياری از اصوليّون شيعه نيز عقل را به عنوان يکطی از منطابع تفقطه در ديطن پذيرفتطهانطد و بطه
استناد آيات و روايات ،عقل را از اركان استنباط احکام شرعی دانستهاند.
نهاد انتقال دادرسی كيفری كه در حقوق اتحاديه اروپا نيز مورد استفاده قرار می گيرد و
اهدا

و فوايطد آن ذكطر گرديطد ،نهطادی اسطت كطه بطه لحطا عقلطی همانطا مفيطد ،مطؤثر و

راهگشاست و بسياری از مشکالت مربطوط بطه محاكمطه متهمطان و مجطازات مجرمطان اتبطاع
بيگانططه را برطططر مططیكنططد .بنططابراين بايططد گفططت اسططتفاده از ايططن نهططاد در سيسططتم حقططوقی
كشورمان نه تنها منافاتی با احکام و موازين شرعی نطدارد ،بلکطه بطا آنهطا مالزمطه عقلطی هطم
دارد.
 .4-1-3بررسی انتقال دادرسی از منظر قواعد فقهی

قاعده مقابله به م ل در تنظيم روابط ميان دولت اسالمی با دولتهای ديگر و بيان خطط-
مشی حکومت اسالمی در سياست خارجی نقش چشمگيری دارد و يکی از قواعطد عمطده و
رايج در حقوق بينالملل اسالمی است (اسکندری .)36 :1379 ،همچنين بايطد گفطت قاعطده
مقابله به م ل ،ي
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قاعده فالری محسو میشود.

2

 .1ما حکم به العقل حکم به الشرع و ما حکم به الشرع حکم به العقل.
 .2آن جا كه میفرمايد« :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان» (الرحمن)60 :

با در نظر گرفتن قاعده مقابله به م ل1در حقوق بينالملل اسالمی میتطوان از نهطاد انتقطال
دادرسی كيفری با ساير كشورها ،مشروط به تحقق شرط عمل متقابل ،استفاده نمطود .از ايطن
رو ،چنانچه اتباع ايرانی يا افرادی كه در ايطران اقامطت دارنطد ،در كشطور خطارجی مرتکطب
عدم اعمال اصل صالحيت سرزمينی و انتقال دادرسطی وجطود داشطته باشطد و در نتيجطه ،آن
كشور اقدام به انتقال دادرسی كيفری به ايران بنمايد ،با توجه به قاعده رفتار متقابل ،ايطرادی
ندارد و منالقی است كه بپذيريم جمهوری اسالمی ايران نيطز رسطيدگی بطه جطرايم ارتکطابی
اتباع يا مقيمان آن كشور در ايران را به كشور متبوع يا كشور محل اقامت آنان منتقل نمايد.
به نظر میرسد قاعده اساسی حاكم بر قرارداد ،همان قاعده نفی سبيل است« .وَلَن يَجعَلَ
اللَّه لِلکَافِرِينَ عَلَى المؤمِنِينَ سَبِيلًا :هرگز خداوند برای كافران نسبت به اهل ايمطان راه تسطلط
را باز نگذاشته و باز نخواهد نمود2».منظور از قاعده نفی سبيل اين است كه خداونطد حکمطی
را كه موجب تسطلط و نفطوذ كطافران بطر مسطلمانان گطردد ،جعطل نفرمطوده اسطت .در مسطأله
قرارداد ،بديهی است كه نف ،قرارداد ،موجب جعل سلاله بر مسلمانان نيست .حتطی ممکطن
است قراردادی منعقد شود كه موجب جعل سلاله مسلمانان بر كطافران باشطد .ايطن قطرارداد،
بیترديد مشمول نهی آيه مذكور نيست( .شريعت باقری)67 :1393 ،
انتقال دادرسی كيفری میتواند در راستای اجطرای قاعطده نفطی سطبيل و نيطز در راسطتای

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

جرمی شوند و برای كشور محل وقوع جرم با توجه به مقطررات كيفطری آن كشطور ،امکطان



حمايت از اتباع صورت گيرد؛ زيطرا در صطورت پطذيرش و انعقطاد قطرارداد انتقطال دادرسطی
كيفری بين جمهوری اسالمی ايران و سطاير كشطورها ،نتيجطه ايطن مطیشطود كطه در صطورت
ارتکا جرم توسط اتباع ايرانی (كه اك طر قريطب بطه اتفطاق آنهطا مسطلمان هسطتند) در يط
كشور خارجی (كه اك ر كشورهای خارجی غير مسلمان هستند) اتباع ايرانی جهت محاكمه
و صدور حکم به ايران باز میگردند و از اين رو ،اجطرای ايطن قاعطده ،مطانع محاكمطه يط
مسلمان توسط ي كشور غير مسلمان میشود و ايطن مالطابق بطا قاعطده نفطی سطبيل اسطت و
موجب خروج مسلمان از سلاله غير مسلمان میگردد.

 .1در خصوص اين قاعده ،بعضی از فقهای بزرگ به آيه «فمن اعتدی عليکم فاعتطدوا بم طل مطا اعتطدی علطيکم» و ديگطر
آياتی كه جزء عمدهترين ادله مشروعيت قاعده مقابله به م ل است ،بر اعتبار آن استدالل كردهاند.
 .2النساء141 :
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در مقابل ،در صورت ارتکا جطرم توسطط يکطی از اتبطاع خطارجی در ايطران ،حتطی در
فرضی كه مرتکب جطرم غيطر مسطلمان باشطد ،بطا توجطه بطه اختيطاری بطودن انتقطال دادرسطی
كيفری 1،كشور ايران هيا الزامی به ارائه تقاضای انتقطال دادرسطی بطه كشطور ديگطر نطدارد و
میتواند صالحيت خود را اعمال نمايد و دادرسی را انجام دهد و سلاله خود بر غير مسلمان

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

را از دست ندهد.
بنابراين در اسالم و منابع احکام اسالمی و قواعطد فقهطی ،در مسطير پطذيرش نهطاد انتقطال
دادرسی كيفری و پيوستن به كنوانسيون مربوطه و يا انعقاد معاهدات انتقال دادرسی كيفطری
با ساير كشورها و يا تصويب قوانين مبنی بر انتقال دادرسی كيفری مشروط به عمطل متقابطل،
هيا مانع شرعی وجود ندارد و اين امر حتی مورد قبول و تأييد اسالم میباشطد .همچنطين بطا
توجه اهدا و اصول انسان دوستانه و حقوق بشری و با رعايت عدالت و انصطا  -كطه در
انتقال دادرسی مطورد توجطه اسطت – مطیتطوان نهطاد انتقطال دادرسطی كيفطری را موضطوعی
اخالقی و مالابق با آموزههای اسالمی دانست.
 .2-3امكانسنجی پذیرش انتقال دادرسی در حقوق ایران

همانططور كطه قطانونگطذار جمهطوری اسطالمی ايطران ،اتبطاع بيگانطه را از حيطث احطوال
شخصيه ،ماليع قوانين و مقررات دولت متبوع خود و نه قوانين و مقررات جمهوری اسطالمی
ايران دانسته است؛2در برخی امور كيفری و حداقل در تعزيرات ،با توجه به مصطال و فوايطد
متصوره ،میتوان به شرط عمل متقابل ،اتباع خارجه را ماليع قوانين و مقررات دولت متبطوع
خود دانست.
در هياي از مقررات قطانون مجطازات اسطالمی اشطارهای بطه موضطوع انتقطال دادرسطی
كيفری به كشورهای ديگر نشده است .البتطه بايطد دانسطت كطه پطذيرش و اعتباربخشطيدن بطه
احکام كيفری خارجی ،به معنی پذيرفتن دادرسی كيفری و سير محاكمطاتِ صطورتگرفتطه

 .1در ماده ( )6كنوانسيون تصري شده است" :هنگامی كطه شطخص بطه موجطب قطانون كشطور ططر
ارتکا جرم است ،اين كشور می تواند از كشور ديگر ططر

قطرارداد ،مطتهم بطه

قطرارداد تقاضطا نمايطد كطه در مطوارد مطذكور در ايطن

كنوانسيون و با شرايط مقرر رسيدگی نمايد".
 .2ماده ( )7قانون مدنی بيان می كند " :اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيطث مسطائل مربوططه بطه احطوال شخصطيه و
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اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات ماليع قوانين و مقطررات دولطت متبطوع خطود خواهنطد
بود".

در آن كشططور خططارجی نيططز هسططت .در مططورد اعتبططار دادرسططی كيفططری و احکططام كيفططری
كشورهای خارجی در حقوق كيفری ايران ،بطه مطوادی از قطانون مجطازات اسطالمی در زيطر
اشاره میشود:
زمينه ،در نظريه مشورتی شماره  1381/3/16-7/979اداره حقوقی قوه قضطائيه آمطده اسطت:

"با توجه بطه مطاده  3قطانون مجطازات اسطالمی ،چنانچطه مرتکطب در خطارج از كشطور ايطران
مرتکب جرائمی شده و طبق قوانين كشور محل وقوع جرم محاكمه و حکم صطادره نيطز در
مورد وی اجرا شده باشد ،تعقيب مجدد وی در ايران بطه همطان اتهطام ،خطال
دادرسی كيفری میباشد؛ مگر در مواردی كه در قوانين موضوعه خطال

اصطول كلطی

آن تصطري شطده

باشد ".مستفاد از اين نظريه مشورتی ،اصل بر اعتبار احکام كيفری خارجی است ،مگطر ايطن
كه خال آن در قانون تصري شده باشد.

 -2در مطاده ( )5قطانون مجطازات اسططالمی2كطه اصطل صططالحيت واقعطی را مقطرر نمططوده،
محاسبهی محکوميتِ اجراشدهی قبلی كه توسط دادگاه خارجی صادر شده اسطت بطه معنطی
پذيرش اعتبار دادرسی كيفری و احکام كيفری صادره و مجازاتهطای اجراشطده در كشطور
خارجی است .مالابق اين ماده ،بطه ططور م طال ،چنانچطه شخصطی در فرانسطه اقطدام بطه جعطل
اسکنا رايج ايران نمايد و در آن جا محاكمه و به دو سال حطب ،محکطوم و مجطازات نيطز

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

 -1است نای ذكرشده در انتهای ماده ( )3قانون مجازات اسالمی1قابل تأمل است .در ايطن



اجرا گردد و سپ ،در ايران محاكمه و به موجطب بنطد (ث) مطاده ( )5و مطاده ( )525قطانون
مجازات اسالمی (تعزيرات) به پنج سطال حطب ،محکطوم گطردد ،در مرحلطه اجطرای حکطم،
محکوميت قبلی محاسبه و فقط سه سال حب ،اجرا میگردد.

 .1در ماده ( )3قطانون مجطازات اسطالمی بيطان شطده اسطت" :قطوانين جزائطی ايطران دربطاره كليطه اشخاصطی كطه در قلمطرو
حاكميت زمينی ،دريايی و هوايی جمهوری اسالمی ايران مرتکب جرم شوند اعمال میشود ،مگر آن كه بطه موجطب
قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد".
 .2در ماده ( )5قانون مجطازات اسطالمی مقطرر شطده اسطت" :هطر شطخص ايرانطی يطا غيطر ايرانطی كطه در خطارج از قلمطرو
حاكميت ايران مرتکب يکی از جرائم زير يا جرائم مقرر در قطوانين خطاص گطردد ،طبطق قطوانين جمهطوری اسطالمی
ايران محاكمه و مجازات میشود و هر گاه رسيدگی به اين جرائم در خارج از ايران بطه صطدور حکطم محکوميطت و
اجرای آن منتهی شود ،دادگاه ايران در تعيين مجطازاتهطای تعزيطری ،ميطزان محکوميطتِ اجراشطده را محاسطبه مطی-
كند"...
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 -3مالابق بند ( ) ماده ( )7قانون مجازات اسالمی1كه مربوط به اصل صطالحيت مبتنطی
بر تابعيت مجرم مطیباشطد ،حکطم كشطور خطارجی اعطم از ايطن كطه مبنطی بطر بطیگنطاهی يطا
محکوميت باشد ،دارای اعتبار دانسته میشود و يکطی از شطرايط محاكمطه و مجطازات اتبطاع
ايرانی كه در خارج از كشور مرتکب جرم شدهاند همانا عدم محاكمه آنها در كشطور محطل
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وقوع جرم است.
 -4مالابق بند (الف) ماده ( )8قانون مجازات اسالمی2در مورد اصل صالحيت مبتنطی بطر
تابعيت مجنیعليه ،حکم كشور خارجی اعم از اين كه مبنی بر بیگناهی يا محکوميت باشطد
دارای اعتبار است و يکی از شرايط محاكمه و مجازات اشخاص غيطر ايرانطی در ايطران ،كطه
در خارج از كشور مرتکب جرمی عليه شخص ايرانی يا عليطه كشطور ايطران شطدهانطد ،عطدم
محاكمه آنها در كشور محل وقوع جرم است.
پرواض است كه قانون مجازات اسالمی در برخی مطوارد و تأكيطداً در جطرايم موجطب
تعزير ،به احکام كيفری خارجی اعطم از احکطام صطادره توسطط كشطورهای اسطالمی و غيطر
اسالمی اعتبار داده است و بديهی است كه پذيرش احکام خارجی به منزله پذيرش دادرسی
نيز میباشد .بنابراين زمينه پذيرش انتقال دادرسی كيفری در كشور جمهوری اسالمی ايطران
نيز وجود دارد و حداقل در جرايم موجب تعزير بطا تمطامی كشطورها امکطان تنظطيم قطرارداد
انتقال دادرسی وجود دارد .با توجه به مستندات فقهطی كطه در ايطن خصطوص بيطان شطد ،در

 .1ماده ( )7قانون مجازات اسالمی مقرر داشته است" :عالوه بر موارد مذكور در مطواد قبطل ،هطر يط

از اتبطاع ايطران در

خارج از كشور مرتکب جرمی شود ،در صورتی كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبطق قطوانين جمهطوری
اسالمی ايران محاكمه و مجازات میشود؛ مشروط بطر ايطن كطه :الطف -رفتطار ارتکطابی بطه موجطب قطانون جمهطوری
اسالمی جرم باشد - .در صورتی كه جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزير باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاكمه
و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ،مجازات كطالً يطا بعضطاً دربطاره او اجطراء نشطده باشطد .ج -طبطق قطوانين ايطران
موجبی برای منع يا موقوفی تعقيب يا موقوفی اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد".
 .2ماده ( )8قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد" :هرگاه شخص غير ايرانی در خطارج از ايطران عليطه شطخص ايرانطی يطا
عليه كشور ايران مرتکب جرمی به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا بطه ايطران اعطاده گطردد،
طبق قوانين جزائی جمهوری اسالمی ايران به جرم او رسيدگی می شود ،مشروط بر ايطن كطه :الطف-مطتهم در جطرائم
موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ،مجازات كطالً يطا بعضطاً دربطاره او
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اجرا نشده باشد - .رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهطوری اسطالمی ايطران و قطانون محطل
وقوع ،جرم باشد".

مورد جرايم غيرتعزيری نيز مانع شرعی جهت پذيرش انتقطال دادرسطی حتطی بطه كشطورهای
غير اسالمی وجود ندارد .البته بدون ترديد ،با كشورهايی كه سيستم حقوقی آنها برگرفتطه از
احکام قرآن و اسالم است ،امکان تنظيم قطرارداد انتقطال دادرسطی در تمطامی جطرايم وجطود
جمهوری اسالمی ايران نمود و از فوايد ايطن نهطاد اسطتفاده ماللطو كطرد و شطورای محتطرم
نگهبان نيز با توجه به تأييد قانون مجازات اسالمی و به طور خاص ،تأييد مواد فوقالذكر كه
متضمن اعتباربخشيدن به احکام كيفری خارجی و دادرسیهای كيفری خارجی مطیباشطد و
در تاريخ  1392/2/30اين قانون را تأييد نموده و محتوای آن را خال

شرع تشخيص نداده

است ،میتواند در صورت تنظيم مقررات مربوط به انتقال دادرسی كيفری ،آنها را نيز تأييد
كند.
نتيجهگيری

انتقال دادرسی در امور كيفری در سال بينالمللی ،نتايج و فوايد و آثطار م بطت فراوانطی
دارد و گامی در راستای تضمين اهدا

دادرسی عادالنه محسو میشود؛ از جمله اين كه

انتقال داردسی کیفری رد حقوق اتحادهی اروپا و ام کانسنجی پذریش آن رد حقوق اریان؛ با ن گاهی هب مبانی فقهی

دارد .پ ،میتوان اين نهاد نطوين حقطوق جطزای بطينالملطل را وارد سيسطتم حقطوقی كشطور



موجب تسهيل انجام دادرسی و تسريع در رسيدگی مطیشطود و در راسطتای حمايطتِ هرچطه
بيشتر از حقوق متهمان میباشد و باعث ايجاد دادرسی كيفری واحد و اجرای دقيق مقررات
مربوط به تعدد و تکرار جرم می شود؛ همچنان كه از صطدور محکوميطتهطای متعطدد عليطه
متهم نيز پيشگيری میكند و عالوه بر صرفه اقتصادی ،موجب تضمين بيشتر اجطرای عطدالت
نسبت به مجرمان میگردد.
بنابراين پيشنهاد می-شود همانطور كه در حقوق داخلی موضوع احاله پرونطده كيفطری
از ي حوزه قضايی به حوزه قضايی ديگر پيشبينی شطده اسطت ،در سطال بطينالمللطی نيطز
انتقال دادرسی كيفری را پذيرفت و از اين نهاد كارآمطد اسطتفاده صطحي و ماللطو نمطود؛

همانطور كه در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار میگيرد .جمهوری اسالمی ايران نيطز مطی-
تواند با تعيين شرايط و جزئيات و حصول توافق و بطا رعايطت مصطلحت و توجطه بطه مطوازين
شرعی ،انتقال دادرسی كيفری به ساير كشورها را در تمامی جطرايم و يطا حطداقل در قلمطرو
جرايم تعزيری و اقدامات تأمينی و تربيتی مطورد پطذيرش قطرار دهطد .همچنطين مطیتطوان در
اليحه همکاریهای قضايی بينالمللی در امور كيفری ،موضطوع انتقطال دادرسطی كيفطری را
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مشروط به عمل متقابل به صورت قانون تصويب نمود و از ايطن نهطاد نطوين حقطوق كيفطری
جهت نائل شدن به عدالت كيفری و دادرسی منصفانه و پيشرفته نهايت استفاده را برد.
منابع
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قرآن كريم
 -1آخوندی ،محمود1381 ،ش ،آيين دادرسی كيفری (انديشهها) ،ج ،4چ ،2قطم ،اشطراق
(دانشگاه قم).
 -2ارفعنيا ،بهشيد1388 ،ش ،حقوق بين لملل خصوصی ،ج ،1چ ،2تهران ،بهتا .
 -3اسکندری ،محمدحسين1379 ،ش،قاعده مقابله به م طل در حقطوق بطينالملطل از ديطد
اسالم ،چ ،1قم ،دفتر تبليغات اسالمی.
 -4آشوری ،محمد1380 ،ش ،آيين دادرسی كيفری ،ج ،1چ ،5تهران ،سازمان مالالعطه و
تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 -5اصغری ،سيد شکراله1372 ،ش ،سيستم كيفری اسالم و پاسخ به شبهات ،چ ،3تهران،
كيهان.
 -6اميرارجمند ،اردشير و همکاران1388 ،،ش ،مجموعطه اسطناد بطينالمللطی حقطوق بشطر،
ج ،2چ ،3تهران ،جنگل.
 -7پطرادل ،ژان؛ كورسطتنز ،گطرت1386 ،ش ،حقطوق كيفطری اروپطايی ،ترجمطه محمطد
آشوری ،ج ،1چ ،1تهران ،مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی(سمت).
 -8پوربافرانی ،حسن1396 ،ش ،حقوق جزای بينالملل ،چ ،10تهران ،جنگل.
 -9پوربافرانی ،حسن و همکاران1393 ،ش ،انتقال محکومان بطه حطب ،در موافقطت نامطه-
های بينالمللی با نگاهی به مبانی فقهی ،فصلنامه پاوهش تالبيقی حقوق اسطالم و غطر ،
ش .1
 -10جعفری لنگرودی ،محمدجعفر1382 ،ش ،ترمينولطوژی حقطوق،چ ،1تهطران ،گطنج
دانش.
 -11حر عاملی ،محمدبن الحسن1403 ،ق ،وسايل الشطيعه الطی تحصطيل مسطائل الشطريعه،
چ ،5بيروت ،دار احياء التراث العربی.
 -12حسينی ،غياثالدين ،بیتا ،تاريخ حبيب السطير فطی اخبطار افطراد البشطر ،ج ،1بطیچطا،
تهران ،خيام.
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 -13حسينینااد ،حسطينقلی1383 ،ش ،حقطوق كيفطری بطينالملطل اسطالمی ،چ ،3تهطران،
ميزان.
 -14خالقی ،علی1383 ،ش ،انتقال محکومان ،تحولی بطزرگ در شناسطايی اعتبطار احکطام
كيفری خارجی در ايران ،فصلنامه حقوق ،ش.64
 -15خمينی ،روح اهلل1392 ،ش ،تحريرالوسيله ،چ ،4تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خمينی (ره).
 -16خويی ،ابوالقاسم ،بیتا ،البيان فی تفسير القرآن ،بیچا ،قم ،موسسه احياء آثار االمطام
الخوئی.
 -17خويی ،ابوالقاسم1386 ،ش ،مبانی تکملةالمنهاج ،ج ،41چ ،قم ،موسسه احيطاء آثطار
االمام الخوئی.
 -18دانش ،تاجزمان1376 ،ش ،حقوق زندانيان و علطم زنطدانهطا ،چ ،3تهطران ،دانشطگاه
تهران.
 -19دهخدا ،علیاكبر1337 ،ش ،لغتنامه  50جلدی ،بیچا ،تهران ،سيرو .
 -20رمضانی نوری ،محمود1376 ،ش ،فرهنگ حقوقی مدين،چ ،3قم ،مدين.
 -21شريعتباقری ،محمدجواد1393 ،ش ،تصويب موافقتنامههای همکاریهای قضايی
بينالمللی مشکالت و راهحلها ،فصلنامه ديدگاههای حقوق قضايی ،ش.66
 -22شهری ،غالمرضا؛ ستوده جهرمی ،سروش1377 ،ش ،نظريههطای اداره حقطوقی قطوه
قضائيه در زمينه مسائل كيفری ،ج ،1چ ،2تهران ،روزنامه رسمی كشور.
 -23طباطبايی ،سيدمحمدحسين1376 ،ش ،ترجمه تفسير الميطزان ،ترجمطه سطيدمحمدباقر
موسوی همدانی ،چ ،9قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 -24طوسی ،ابیجعفر محمدبن الحسطن ،بطیتطا ،التبيطان فطی تفسطير القطرآن ،ج ،3بطیچطا،
بيروت ،دار احياء التراث العربی.
 -25عميد ،حسن1378 ،ش ،فرهنگ فارسی عميد 2 ،جلدی ،چ ،15تهران ،اميركبير.
 -26قانون آيين دادرسی كيفری ،مصو 1392/12/4
 -27قانون اساسی جموری اسالمی ايران ،مصو 1368/5/6
 -28قانون مجازات اسالمی ايران ،مصو 1392/2/1
 -29محقق داماد ،سيدمصالفی1393 ،ش ،حقوق بينالملل؛ رهيافتی اسالمی ،چ ،1تهطران،
مركز نشر علوم اسالمی.
 -30معين ،محمد1364 ،ش ،فرهنگ فارسی ،چ ،7تهران ،اميركبير.
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35- Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced
Persons. Strasbourg, (18 December 1997)
36- Convention implementing the Schengen Agreement (CISA). (19 June
1990)
37- Convention On The Transfer Of Sentenced Persons. Strasbourg,
(21.III.1983)
38- European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal
Matters. Strasbourg, (15.V.1972)
39- Library of the European Parliament (28/01/2013) EU rules on transfer
of sentenced persons. Author: Francesca Ferraro.
40- 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
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