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چکيده
موافقتنامههاي انتقال محکومين به حبس از مفاهيم جديدد حقدوج جد اي بدينالملد
است که براساس آن فردي که در يک کشور خارجي به موجب حکم قطعي به مجازات
حبس محکوم گرديده است ،طي شرايطي براي تحم مجازات خود به کشور متبدوش
تحوي داده ميشود .دولت متبوع ني با پدييرفتن اشتبدار و ا در حکدم هدادره توسد
دادگاه خارجي ،دست به اجراي آن ميزند .با اين انتقدال ،ه يندههداي اهد محکدوم
کاه يافته ،اه او مفيددتر انجدام مديشدود و مدوازين حقدوج بشدر نيد رشايدت
ميگردد .جمهوري اس مي ايران از سال  8731تاکنون تنها با تعداد کمدي از کشدورها
اين نوع موافقتنامه ها را امضا کرده است .يکي از مباحث مهم در حقوج کيفدري ايدران
آن است که آيا اين موافقتنامه ها منطبق با موازين شرشي هستند يا خيدر فريديه مدا
در اين مقاله آن است که چون اين موافقتنامه ها اهوالً در مورد مجازات حبس هستند
که يک مجازات تع يري است ،مغايرتي بين آنها و موازين شرشي وجود ندارد.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب– سال اول – شماره اول  -پايیز 3131

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

واژگان کليدي :موافقتنامه ،انتقال محکومان ،حبس ،حقوج ج اي بينالمل  ،مدوازين
شرشي

 – 3استاديار حقوق جزا گروه حقوق دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)
رايانامهhpoorbafrani@yahoo.com :

 – 2کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشگاه اصفهان
 – 1دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)
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تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

گسترش همکاري و رواب کشورها در سطح بينالمللي سبب پيدايش عناوين و مفماهيم جديمدي
در عرصه علم حقوق گرديده اس  .اين رويکرد به ناچار در تمام عرصمههماي علمم حقموق بمروز پيمدا
کرده و تمامي زمينهها را تح تاثير قرار داده اس .
انتقال محکومين به حبس جلوهاي از اين پيشرف ها و گسترش مناسبات حقوقي اسم و شمايد بمه
جرأت بتوان گف که جلوه گسترش يافته همکاري بين دول ها اس چرا که در اين نمو قراردادهما
موافق ميشود که فردي که در کشور بيگانهاي به مجازات سمالب آزادي محکموم گرديمده ،جهم
اجراي اين مجازات به کشور متبوعش منتقل گردد .به عبارت ديگر کشور متبو مجرم مميپمذيرد کمه
اين حکم جزايي صادرشده از يک دادگاه کيفري خارجي را در کشور خود و عليه تبعمه خمود اعممال
کند .اين در حالي اس که تا پيش از اين تحوالت ،اصل حاکم بمر ايمن عرصمه ،عمدم ارزش و اعتبمار
قوانين جزايي بيگانه بود و هيچ کشوري هم حاضر به اجراي احکام جزايي خارجي در کشور خود نبود
(محسني 31 :3122 ،گارو ،بي تا.)Akehurst, 1972, PP.145-151 112 :
بر اين اساس بررسي اين موافقتنامهها براساس قواعد حقوق جزاي بينالملل ضروري و مفيد اسم .
اما آنچه در حقوق کيفري ايران قبل از هر چيز در ارتباط با اين موافقتناممههما قابمل رمرا اسم  ،بحم
انطباق يا مغايرت آنها با موازين شرعي اس

همچنان که شوراي نگهبان بسياري از اين موافقتنامهها را

مغاير با موازين شرعي دانسته و آنها را رد کرده اس  .البته همين موافقتنامههاي رد شده توس شوراي
نگهبان ،توس مجم ،تشخيص مصلح نظام به تصويب رسيده اس  .اما در همر صمورت ايمن سماال
اساسي باقي اس که آيا اين موافقتنامهها منطبق با موازين شرعي هستند يا خير؟
در اين مقاله با نگاه به دو سند مهم يعني کنوانسيون استراسبورگ ( 3)3131و قمانون نمونمه سمازمان
ملل متحد ( )3132و تبيين مفاد موافقتنامههاي بين ايران و کشورهاي ديگر ،سعي شمده اسم کمه ابتمدا
اهداف ،شراي و نتايج اين گونه موافقتنامهها بيان شود و در آخر داليل عدم مغايرت آنهما بما مموازين
شرعي تبيين گردد.
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1- Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 21.111.1983, Council of
Europe.

 .1سابقه تاريخي

ورود اين مفهوم به قلمرو حقوق جزاي بينالملل سابقه زيادي ندارد .صرفنظر از کنوانسيونهماي دو
جانبه ،اولين کنوانسيوني که در اين باره به رور محدود به ايمن موضمو پرداخم  ،کنوانسميون شموراي



اروپا درباره ارزش بينالمللي احکام کيفري بود که در  23ممه  3121در الهمه بمه ام ما رسميد و در 23
صورت خاص ناظر به انتقال محکومين بود در سال  3131در استراسمبورگ بمه ام ماي شموراي اروپما
رسيد 2و از سال  3132الزماالجرا گرديد .تا سال  ،2131چهل و شش کشور از جمله تمامي کشورهاي
ع و شوراي اروپا به اين کنوانسيون ملحق شدهاند و امکان پيوستن کشورهاي غيمر اروپمايي بمه آن نيمز
وجمود دارد ( .)Padfield, et al, 2013, P.22پمس از آن سمازمان ململ متحمد در  31دسمامبر 3132
موافقتنامه نمونه اين سازمان در مورد انتقال زندانيان خارجي را بهعنوان الگويي براي تنظيم موافقتنامههاي
مورد نظر اع ا تصويب و ارائه کرد.
اين مفهوم در قلمرو حقوق کيفري ايران نيز سابقه چنداني ندارد و اولين بار ايمن نمو موافقتناممه در
سال  3123با انعقاد قراردادي دوجانبه بين کشور ايران و آذربايجان مطرا گرديمد و پمس از آن شماهد
گ سترش اين نو قراردادهاي دوجانبه با کشمورهايي کمه بما ايمران مناسمبات مثبتمي دارنمد هسمتيم .ايمن
کشورها اغلب يا کشورهاي همسايه هستند (آذربايجان) ويا کشورهايي که رف و آممد اتبما ايمران و
بالعکس به هر دليلي در آن کشورها گسترده و آسان اس (سوريه و اکراين).

ل
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ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

ژوييه  3123الزماالجرا شد .ماده  2اين کنوانسيون درباره انتقال محکومين بود 3،اما کنوانسميوني کمه بمه

 .2مفهوم انتقال محکومين به حبس

انتقال در لغ به معناي جابهجا شدن و از جايي به جاي ديگر رفتن اسم (معمين .)132 :3123 ،امما
در اصطالا و عرف اين نو قراردادها و حقوق جزاي بينالملل ،انتقال به معناي جابهجايي فرد محکوم
به حبس از کشور صادرکننده حکم به کشور متبو خود اس .

 - 3اين ماده به دول

صادر کننده حکم محکومي

اجازه مي داد که پيشمنهاد انتقمال زنمداني را بمه دولتمي کمه اقامتگماه

دائمي محکوم در آن بود ،بدهد.
 - 2البته عالوه بر اين کنوانسيونها ،تعداد زيادي از معاهدههماي دوجانبمه همم بمين دولم هما وجمود دارد کمه از جملمه
ميتوان به معاهدههاي دو جانبه اي که بين فرانسه و کشورهاي مختلفي از آفريقاي سياه فرانسه زبان وجود دارد اشاره
کرد (پرادل و کورستنز.)311 :3133 ،
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محکوم نيز در لغ به معناي مغلوب شده و ممورد حکمم قمرار گرفتمه شمده اسم (معمين:3123 ،
 .)1131در اصطالا حقوق جزا به کسي محکوم گفته ميشود که ربق قانون و براساس حکم قطعمي و
الزماالجرا به مجازات مقرر قانوني محکوم گرديده باشد.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

حبس نيز در لغ به معناي زنمداني کمردن و بازداشمتن اسم (معمين .)3123:3113 ،در اصمطالا
حبس نوعي از مجازاتهاي سالب آزادي اس که آزادي رف و آمد فرد محکوم با نگهداري وي به
رور دائم و يا موق در مکان هايي به نام زندان از وي سلب ميگردد (اردبيلي.)312 :3131 ،
همانرور که مالحظه ميگردد معناي لغوي و اصطالحي اين مفهوم تفاوت چنداني با هم نمدارد و
به زبان سادهتر منظور از انتقال محکوم بمه حمبس ،انتقمال فمرد محکوميم يافتمه بمه مجمازات حمبس از
کشوري که به جرم وي رسيدگي کرده و حکم به حبس وي داده اس به کشور متبو خود اس .
در کنوانسيون اروپايي انتقال محکومين به حمبس مصموب  23ممارس « 3131انتقمال محکمومين بمه
حبس» تعريف نشده اس  .فق در ماده « 3محکومي » را هر مجازات يا تدبيري که شمامل محروميم
از آزادي اس و توس دادگاه و براي دوره زماني معين يا نامعين به خارر ارتکاب جرم صادر ميشود،
دانسته اس  .در مدل توافقنامه زندانيان خارجي و پيشنهادها در باره رفتار بما زنمدانيان خمارجي ،مصموب
سومين کنگره جرم در ميالن 3در سال  3132نيز تعريفي از انتقال محکومين به حمبس ديمده نمميشمود،
بلکه در اين قانون نمونه سازمان ملل متحد که به صورت بسيار مختصر نيز تدوين شده اس  ،فق اشاره
شده که در جايي که جرم ارتکابي هم در کشور صادرکننده حکم و هم در کشور اجراکننده حکم ،به
2

موجب مجازات سالب آزادي قابل مجازات اس  ،انتقال زنداني بايد صورت پذيرد.
از مفاد کنوانسيون انتقال محکومين به حبس  3131استراسبورگ و نيمز قمانون نمونمه سمازمان ململ
متحد مشخص اس که فق درخصوص مجازات حبس ،انتقمال محکمومين انجمام مميشمود و شمامل
1
ساير مجازاتها نخواهد شد.
بديهي اس نبايد نهاد «استرداد مجرمين» را که نهادي قديمي اس با اين نهاد نوپا اشتباه گرفم  .در
قوانين استرداد مجرمين از جمله قانون راجم ،بمه اسمترداد مجمرمين ايمران مصموب  3111و هممينرمور
1- Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the
Treatment of Foreign Prisoners, Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 26 Agust6 September 1985 and Endorsed by the General Assembly in Resolution 40/32.
2- Ibid, Paragraph 2.
 - 3در بند «الف» ماده  3کنوانسيون استراسبورگ در تعريف واژه محکومي ( )sentenceگفته شده« :هر مجمازات يما
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تدبيري اس

که شامل محرومي

ارتکاب جرم صادر ميشود».

از آزادي اس

و توس دادگاه و براي يک دوره زماني معين يما نمامعين بمه خمارر

قراردادهاي دوجانبه استرداد مجرمين بين دول ها صحب از استرداد متهم يما مجمرم جهم تعقيمب يما
تحمل مجازات براساس قوانين کشور متقاضي اس  .در اين حال دول متقاضمي اسمترداد ،براسماس
قوانين کيفري خود ،متهم مسترد شده را مورد تعقيب ،محاکمه و احياناً مجمازات قمرار خواهمد داد و در

صادرشده از دادگاه خود را نيز اجرا خواهد کرد در حالي کمه در نهماد «انتقمال محکمومين بمه حمبس»
صحب از اجراي حکم مجازات صادر شمده از يمک دادگماه خمارجي (دادگماه صمادرکننمده حکمم)
درکشور متقاضي اس

حکمي که براساس قوانين کشور دادگاه صادرکننده حکمم و توسم دادگماه

آن کشور صادر شده اس .
نکته ديگر اينکه همانرور که اشاره شد ،موضو قوانين و قراردادهاي استرداد مجرمين بمرخالف
عنوان آن ،هم متهم و هم مجرم اس  3.به عبارت ديگر استرداد هم بمه منظمور تعقيمب و همم بمه منظمور
اجراي مجازات (اعمم از بمدني ،سمالب آزادي ،ممالي و  )...اسم  ،در حمالي کمه موضمو نهماد انتقمال
محکومين به حبس صرفاً محکومين داراي حکم قطعي يافته به حبس اس که در حال تحمل حمبس
هستند.
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مورد مجرم مسترد شده هم حکم صادرشده از دادگاه داخلي خمود را در ممورد او اجمرا خواهمد کمرد.
بديهي اس در هر دو حال  ،دول متقاضي استرداد نهايتاً قوانين کيفري خود را اعممال کمرده ،حکمم



 .3قلمرو قراردادهاي انتقال محکومين به حبس

از حي دامنه شمول اين قراردادها اين نکته را بايد متذکر شد که به رور ربيعي اين نو انتقمال تنهما
بين کشورهايي صورت مميگيمرد کمه يما بمين آنهما چنمين موافقتناممههمايي بمه ام ما رسميده و يما بمه
کنوانسيونهايي که در اين باره هستند ،پيوسته باشند.
از حي افراد مورد شمول اين نو موافقتنامهها نيز تنها افرادي منتقل ميشوند که يا خود ،يا خانواده
آنها و يا دول کشور متبوعشان تقاضاي انتقالشان را به کشور خود داشته باشند و همينرور ايمن افمراد
بايد ري حکم قطعي و الزماالجرا به مجازات سالب آزادي محکوم شده باشند.

 -2بهعنوان مثال بند  2و  1ماده  2قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و امارات متحده عربمي مصموب 31/31/22
به ترتيب اشاره به استرداد متهم و مجرم دارد .2 «:استرداد به منظور تعقيمب کيفمري عليمه شمخص در ممورد جرائممي
انجام مي شود که به موجب قوانين دو ررف مجازات حبس حداقل به مدت يک سال يما مجمازات شمديدتري داشمته
باشد  .1استرداد به منظور اجراي حکم در صورتي انجام ميشود که مدت باقيمانده از محکومي فرد مورد اسمترداد
حداقل شش ماه در زمان درياف تقاضاي استرداد باشد».
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نکته قابل ذکر ديگري که درباره اين نو قراردادها به نظر ميرسد ايمن اسم کمه هممانرمور کمه
اشاره شد دامنه شمول اين نو قراردادها تنها مجازاتهاي سمالب آزادي اسم و از آنجما کمه حمبس
بارزترين نو از مجازاتهاي سالب آزادي اس  ،اين نو قراردادها تح عنوان انتقمال محکمومين بمه

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

حبس بيان ميگردد.
 .4اهداف انتقال محکومين به حبس

در مقدمه کنوانسيون استراسبورگ به موارد ذيل به رور ضمني بهعنوان اهمداف کنوانسميون اشماره
شده اس  )3 :توسعه همکاريهاي بينالمللي در حقوق جزا )2 ،همکماري بميشتمر در جهم اجمراي
عدال  )1 ،بازاجتماعي کردن محکومين به حبس که اين هدف با انتقمال زنمدانيان خمارجي بمه کشمور
3

خودشان بهتر تأمين ميشود.
بديهي اس که توسعه روزافزون همکاريهاي بينالمللي در موضوعات مختلف حقوقي از جملمه
حقوق جزا ناشي از احساس نياز دول ها بمه افمزايش معاضمدتهماي بمينالمللمي در مبمارزه بما جمرم و
بزهکاري اس  .به دليل گسترش ارتبارات در دنياي امروز و نيز فراواني ارتکاب جرم توس خارجيمان
و صدور حکم محکومي عليه آنها در کشمور محمل وقمو جمرم کمه بمه موجمب اصمل صمالحي
سرزميني انجام ميشود ،ربيعتاً اجراي مجازات نيز در کشور محل وقو جرم انجام ميشود .البته صدور
حکم محکومي فق به موجب اصل صالحي سرزميني انجام نميشود ،بلکه ممکن اس به موجب
اصول صالحي اعمال قوانين کيفري در خمارج از قلممرو حاکميم (صمالحي شخصمي ،مبتنمي بمر
تابعي مجنيٌعليه ،واقعي و جهاني) نيز انجام شود .در هر صورت کشمورهاي صمادرکننده حکمم حمق
اجراي حکم صادرشده را نيز خواهند داش اما با توسعه روزافزون همکاريهاي بينالمللي و تصويب
قراردادهاي انتقال محکومين به حبس ،خواستار انتقال محکمومٌعليمه در مجمازاتهماي سمالب آزادي از
کشور صادرکننده حکم به کشوري که محکمومٌعليمه تابعيم آن را دارد ،جهم اجمراي محکوميم
هستند.

 - 3ربق اين مقدمه « :کشمورهاي ع مو شموراي روپما و سماير کشمورهاي ام ما کننمده کنوانسميون  ...خواسمتار توسمعه
همکاريهاي بين المللي در زمينه حقوق کيفري بوده ،در نظر دارند که چنين همکاريهمايي بايمد عممدتاً در راسمتاي
اجراي عدال و باز اجتماعي کردن محکومين به حبس باشد .همچنين متوجه هسمتند کمه چنمين موضموعاتي نيازمنمد
6

آن اس

که بايد به خارجياني که به خارر ارتکاب جرم از آزادي محروم شدهانمد اجمازه تحممل مجمازات آنهما در

کشور خودشان داده شود و در نظر دارند که با انتقال آنها به کشورشان بهتر ميتوان به اين هدف نائل شد».

بنابر اين مالحظه ميشود که در مورد انتقال محکومين به حبس ،کشور صمادرکننده حکمم از حمق
خود در اجراي مجازات صرفنظر کرده ،حق اجراي مجازات را به کشور متبو محکومٌعليه ميدهمد و
اين عمل به دليل فوايدي اس که اجراي مجازات حبس در کشور محکومٌعليه دارد و نيز به دليل آثمار

اهداف اصلي را که در متن موافقتنامهها نيز بع اً به رور مستقيم و غير مستقيم به آن اشاره شده ميتموان
در چند مورد بيان کرد.
 1-4اصالح محکومين

از آنجا که يکي از اهداف مجازاتها اصالا و تربي مجرم اس و از ررفي نيز اصالا اين افراد
براي کشور متبوعشان -نسب به کشور خارجي -سودمندي بيشتري در پي دارد و همينرور اصمالا
اين افراد در دامان کشور خود بهتر و آسانتر صورت ميپذيرد ،لذا با انتقال اين افراد بمه کشورشمان بمه
اهداف حاکم بر مجازاتها نزديکتر ميشويم و بازگش آنهما بمه اجتمما و جامعمهپمذيري نيمز در
کشور متبوعشان به واقعي نزديکتر اس .
معموالً به اين هدف در موافقتنامههاي انتقال محکومين به حبس همم اشماره مميشمود .از جملمه در
مقدمه قانون معاهده انتقال محکومان بين جمهوري اسالمي ايمران و اوکمراين مصموب  33/1/32آممده
اس « :جمهوري اسالمي ايران و اوکراين  ...با در نظر گرفتن سودمندي اجراي مجازات محکوممان در

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

نامطلوب اجراي مجازات حبس عليه اتبا بيگانه اس  .به هر حال انتقال فرد محکوم به حبس ،به کشور
متبو  ،تحقق اهداف و نتايج انساني ،کيفرشناختي ،اقتصادي و غيره را ميتواند به دنبال داشته باشمد .امما



قلمرو کشور متبو خود و به منظور فراهم آوردن زمينههاي اصمالا و اعماده آنمان بمه زنمدگي عمادي،
نسب به موارد ذيل توافق کردند .»...در مقدمه اولين قانون موافقتنامه انتقال محکمومين بمه حمبس ايمران،
يعني قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دول جمهوري اسالمي ايمران و دولم جمهموري
آذربايجان مصوب  3123/2/2نيز اين عبارت آمده اس « :با در نظر گرفتن سودمندي اجراي مجمازات
اتبا محکوم در قلمرو ررفين به منظور فراهم آوردن زمينههاي اصالا و اعاده آنان به زندگي عادي.»...
 2-4رعايت موازين حقوق بشر

امروزه يکي از انگيزههاي مهمي که دول ها را وادار به پذيرش موافقتنامههاي انتقال محکمومين بمه
حبس ميکند ،رعاي موازين حقوق بشري اس

( Plachta, 1993, P.206, Padfield, et al, 2013,

 .)P.22فردي که به مجازات حبس محکوم ميشود اگر چه مجرم اس و در راستاي متنبمه کمردن وي
برخي حقوق وي را از او سلب ميکنند ،اما برخالف انصاف اس که دامنه اين سملب آزاديهما زيماد
باشد .بنابراين ،کشورهاي مختلف حقوق و آزاديهايي را براي چنين افرادي پيشبيني کردهانمد کمه از
جمله حق مالقات ،مرخصي و ...اس  .اما فردي که در کشور ديگري محبوس باشد نميتواند از چنين
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مالحظات قانوني بهرهمند گردد .متقابالً خانواده چنين فردي هم از اين مزايا (از جمله مالقمات و امکمان
تماس با محکوم) محروم ميگردد .پس خالف انصاف و موازين حقوق بشر اس که با حبس وي در
کشور ديگري اين حقوق از وي و خانواده اش سلب گردد .لذا با انتقال اين افراد به کشور متبوعشمان از

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

موازين انساني و اصول حاکم بر حقوق بشر نيز پيروي ميشود (کرير و ديگمران .)312 :3111 ،بمر ايمن
اساس در مقدمه قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دول ايران و دول آذربايجمان همم بمه
اين مطلب تصريح شده اس « :دول جمهوري اسمالمي ايمران و دولم جمهموري آذربايجمان  ....بما
احترام به حقوق بشر و مد نظر داشتن موازين حقوق انساني ،به شرا ذيل نسمب بمه مموارد ذيمل توافمق
کردند .»...بديهي اس رعاي بهتر موازين حقوق بشري عنواني کلي اس که موارد جزئيتري را نيمز
در بطن خود دارد ،از جمله اينکه به اجراي بهتر عدال کيفري و اجراي دقيقتر اصل شخصمي بمودن
مجازاتها کمک ميکند .فرض کنيد خانواده محکومي ايراني که در کشور تايلنمد يما ممالزي زنمداني
اس  ،بخواهند که به مالقات او بروند .اوالً چند ماه يک بار اين فرص براي آنها فراهم ميشود .ثانيماً
چه سختيهايي که در اين را براي آنها وجود خواهد داش  .در واق ،در اين مواق ،اثر مجازات بيش از
خود محکوم ،خانواده او را متأثر خواهد کرد که با انتقال محکومين به حمبس ،ايمن تموالي فاسمد از بمين
ميرود.
 3-4صرفه اقتصادي

از آنجا که هزينه نگهداري افراد زنداني بسيار زياد اس براي کشوري که فرد را محکموم کمرده،
نگهداري اين افراد مفيد و صحيح به نظر نميرسد چرا که اين افراد نه تبعه اين کشورند کمه اصمالا و
هزينه در زمينه آن سودمند باشد و نه وظيفه اين کشورها اس کمه در زمينمه مجمازات ايمن افمراد هزينمه
کنند .لذا معموالً دولتي که جرم در کشور وي صورت پذيرفته ،هزينه م اعف را متحممل مميشمود و
عاقالنه آن اس که با انتقال اين گونه افراد از بار هزينههاي اقتصادي رهايي يابد.
اين امر به نوبه خود صرفه اقتصادي ديگري را نيز به نف ،خانواده محکوم دارد و آن اينکه با اجمراي
موفقي آميز انتقال محکوم به کشور متبو  ،هزينههاي مسافرت خانواده زنمداني بمراي مالقمات بما او در
کشور ديگر و  ...نيز بهکلي از چرخه هزينههاي خانواده محکوم حذف ميگردد.
 4-4حمايت از اتباع

حماي از اتبا يکي از مهمترين وظايف دولم هما اسم ( .)Cameron, 1994, P.79خمواه ايمن
افراد در داخل خاک کشور باشند يا خارج از آن و خواه اين افراد مجرم باشمند يما غيمر مجمرم ،وظيفمه
کشور متبوعشان اس که از آنها در زمينههاي مختلف حماي کند .کشور اجراکننده حکمم (کشمور
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متبو افراد محکوم به حبس) ،با پذيرفتن اين افراد و درخواس انتقال آنها به کشمور خمود در واقم ،از

اتبا خود (اعم از مجرم و خانواده او) حماي ميکند .زماني که يک ايراني در کشور ديگري کمه بمه
منظور زيارت يا تحصيل يا تفريح به آنجا رفته و در آنجا مرتکب جرمي شده اس  ،به تحمل حمبس
محکوم شده باشد ،هم خود و هم خانوادهاش نيماز بمه حمايم دارنمد .خمانواده او بميش از همر دولم

خانواده آنها ميپردازند .با پذيرش اين نو موافقتنامهها عالوه بر تحولي که در پمذيرش اعتبمار احکمام
خارجي به وجود ميآيد ،اصالا و هزينههماي اصمالا مجمرمين نيمز بهتمر و بجما صمورت مميپمذيرد.
همينرور موازين حقوق بشر نيز در سايه اين نو موافقتنامهها بيش از پيش رعاي ميگردد.
 .5شرايط انتقال محکومين به حبس

در ابتدا بايد گف که تعيين شراي انتقال محکومين به حمبس و احکمام و مقمررات آن موضموعي
قراردادي اس که به اراده و توافق ررفين قرارداد بستگي دارد و معموالً دول هما بما توجمه بمه منماف ،و
نيازها و مقت يات سياسي و اجتماعي و حقوقي خود اين شمراي را تعيمين مميکننمد و الزامماً در تممامي
قراردادهمما ،شممراي و احکممام و مقممررات مربمموط ،يکسممان و يکنواخ م نيس م  .البتممه در کنوانسمميون
استراسبورگ ،به دليل چند جانبه بودن ،مقررات آن براي تمامي دول هماي ع مو الزماالجمرا اسم ،
مگر اينکه کشوري از کنوانسيون خارج گردد که در اين صورت به اسمتناد مماده  23کنوانسميون ،ايمن
کنارهگيري سه ماه بعد از تاريخ وصول کتبي به دبير کل شوراي اروپا ماثر خواهد بود .در بند  3ماده 1

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

ديگري ،دول متبوعشان را ميشناسند و از او انتظار مساعدت دارند .لذا دول هما بما پمذيرش و انعقماد
چنين موافقتنامههايي به حماي از اتبا خود يعني مجرمين محکوم شده به حبس در کشورهاي ديگر و



اين کنوانسيون شش شرط براي انتقال ذکر شمده اسم  )3 :محکموم متقاضمي انتقمال بايمد تبعمه دولم
اجراکننده باشد )2 ،حکم قطعي در مورد او صادر شده باشد )1 ،در زمان تقاضاي انتقال حمداقل شمش
ماه از محکومي او باقي مانده باشد يا اينکه مدت محکوميم او نمامعين باشمد )3 ،متقاضمي انتقمال يما
نماينده او راضي به انتقال باشد )2 ،رفتاري که به خارر آن محکوم شده در کشور اجراکننده همم جمرم
باشد (مجرمي متقابل) )3 ،دول صادرکننده حکمم و دولم اجراکننمده حکمم موافمق انتقمال باشمند
(پوربافراني.)212 :3111 ،
با بررسي و مقايسه قراردادهاي انتقال محکومين به حبس و نيز کنوانسيون استراسبورگ و موافقتنامه
نمونه سازمان ململ متحمد ممي تموان قواعمد و شمراي کلمي و مشمترک يافم کمه تقريبم ًا بمه صمورت
استانداردهاي انتقال محکومين به حبس محسوب ميشوند .با کنکاش در موافقتنامههاي دوجانبمه انتقمال
محکومين به حبس بين ايران و ساير کشورها نيز مالحظه مميشمود کمه ايمن شمراي بما الگموبرداري از
کنوانسيون استراسبورگ شوراي اروپا و موافقتنامه نمونه سازمان ملل متحد تعيين شده اس  .در ذيل بمه
بررسي اين شراي ميپردازيم.
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 1-5محکوم داراي تابعيت کشور اجراکننده باشد

وجود اين شرط در راستاي اهداف حقوق بينالملل و نيز مباني حاکم بر انتقال محکومين به حمبس
اس

چرا که تحويل دادن فرد مجرم به کشوري غير از کشور متبوعش فايمدهاي را بمه دنبمال نمدارد و

چهبسا ممکن اس با تحويل اين فرد به کشور غير متبوعش حقوق اين فرد بيش از کشوري کمه در آن
تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

محاکمه شده اس ضاي ،گردد .بر اين اساس تحويل فرد به کشور غير متبو  ،اهمداف موافقتناممههماي
انتقال محکومين به حبس از جمله اجمراي بهتمر عمدال کيفمري و بماز اجتمماعي کمردن محکوممان را
برآورده نميکند .بدين ترتيب يکي از شراي مهم انتقال محکمومين بمه حمبس آن اسم کمه محکموم
داراي تابعي کشور اجراکننده باشد .در غير اين صورت انتقال محکومين بمه حمبس صمورت نخواهمد
گرف  .حتي اگر متهم خود هم چنين تقاضايي داشته باشد ،به آن توجهي نخواهد شد .به عبارت ديگر،
محکوم صرفاً به کشور متبو خود قابل انتقال اسم و الغيمر .ايمن شمرط کمه در قراردادهماي اسمترداد
مجرمين نيز پيشبيني شده اس از قديم تا به امروز در رواب دول هما وجمود داشمته کمه تبعمه خمود را
جه محاکمه (و به رريق اولي اجراي مجازات) به دول ديگر مسترد نميکردند (پوربافراني:3111 ،
.)232
بر همين اساس اصوالً قراردادهاي انتقال محکومين به حبس به وجود چنمين شمرري تصمريح دارد.
بهعنوان نمونه بند  3-3ماده  1از قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دول ايران و آذربايجمان
و نيز بند  3ماده  3قانون معاهده انتقال محکومان بين ايران و اوکراين اين شرط را بيان ميکنند« :شخص
محکوم بايد داراي تابعي دول اجراکننده باشد».
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 2-5قطعي و الزماالجرا بودن حکم صادره

وجود اين شرط نيز اساسي و بديهي به نظر ميرسد چرا که فرد جه اجمراي مجمازات خمود بمه
کشور متبوعش فرستاده ميشود و براي اجراي اين چنين مجمازاتي بايمد حکممي قطعمي و الزماالجمرا
وجود داشته باشد .بند  2-3ماده  1قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين ايران و آذربايجان و بند

 -3در متن مقاله به عنوان نمونه معموالً به دو موافقتنامه آذربايجان و اوکراين اشماره مميشمود .امما ايمن شمرط و شمراي
ديگر در تمامي موافقتنامه هايي که بين دول

ايران و ديگر دول ها منعقد شده وجود دارد .ممثالً بنمد «المف» مماده 1

قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين ايران و قطر مصوب  31/32/33و بند مشابه در قمانون موافقتناممه انتقمال
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محکومين به حمبس بمين دولم
خصوص تصريح دارند.

جمهموري اسمالمي ايمران و دولم

جمهموري هنمد مصموب  31/32/22نيمز در ايمن

 2ماده  3قانون معاهده انتقال محکومان ايران و اوکراين اين شرط را بيان ميکند« :حکم صادرشده بايد
ربق قانون دول صادرکننده ،قطعي و الزماالجرا باشد».
 3-5رضايت محکوم به انتقال و درخواست او



براي انتقال افراد محکوم به حبس اين افراد بايد از کشوري که در آن بمه حمبس محکموم شمدهانمد
قانوني آنها ،خواستار انتقالشان باشند و از کشور صادرکننده حکم درخواس انتقال او را بکنند .منظور
از اقارب در اين جا اشخاصي هستند که ربق قوانين داخلي يکي از ررفين با شخص محکموم ،قرابم -
اعم از نسبي يا سببي -داشمته باشمند .بنمد  -3-3مماده  1موافقتناممه انتقمال محکمومين بمه حمبس ايمران و
آذربايجان و نيز بند  3ماده  3معاهده انتقال محکومان ايران و اوکراين به اين مطلب تصمريح دارنمد .در
بند  3-3ماده  1موافقتنامه ايران و آذربايجان آمده اس « :شخص محکوم ،به انتقال خود رضاي داده و
يا با در نظر گرفتن وضعي جسماني و رواني او ،اقوام نزديک يا نماينده قانوني وي يما يکمي از رمرفين
اين موافقتنامه ،انتقال او را در خواس کنند» .در بند  3ماده  3معاهده ايران و اوکراين با عبارت «يکمي از
ررفين اين موافقتنامه» آمده اس « :محکوم يا با در نظر گرفتن وضمعي جسمماني و روانمي او ،نماينمده
قانوني وي ،رضاي خود را با انتقال بيان کرده باشد» .در بند 3ماده  2کنوانسيون استراسبورگ هم آمده
اس که دول صادرکننده حکم بايد ارمينان يابد که شخص مورد تقاضا به انتقال رضاي داده و ايمن
رضاي با آگاهي و علم به نتايج ناشمي از آن بموده اسم  .بما ايمن حمال در پروتکمل الحماقي  3112بمه

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

درخواس انتقال دهند و يا اينکه با در نظر گرفتن وضعي جسماني و رواني آنهما اقمارب يما نماينمده

صورت استثنايي در مواردي از قبيل فمرار مجمرم از تحممل مجمازات ،رضماي او بمه انتقمال بمه کشمور
3
متبوعش جه تحمل مجازات شرط دانسته نشده اس .
 4-5مهم بودن مجازات مورد اجرا

در متن موافقتنامهها با اشاره غيرمستقيم به اين شرط ،افرادي را که مقدار حبس آنها کمتر از شمش
ماه باشد قابل انتقال نميدانند .در بند «ج» ماده  1کنوانسيون استراسبورگ گفته شده که در زمان وصول
تقاضاي انتقال بايد حداقل شش ماه از حبس محکوم باقي مانده يا محکومي او نامعين باشمد .بنمد 3-1
ماده  1موافقتنامه ايران و آذربايجان و بند  1ماده  3معاهده انتقال محکومان ايران و اوکمراين نيمز بمه ايمن
شرط اشاره دارد« :در زمان درياف درخواس انتقال باقيمانده مجازات موضو حکم صادرشده بميش
از شش ماه حبس باشد» .البته اين شرط منطقي و صحيح به نظر ميرسد چرا که حبس فردي که کمتر
از اين ميزان محکوم گرديده ،نه آن قدر هزينه دارد که به دول صادرکننده ضرر چنداني وارد آورد و
1- See: Additional Protocol on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 18 December
1997, Article 2.
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نه آن قدر در آن کشور ميماند که به حقوق وي تجماوز گمردد .هممينرمور انتقمال وي بمراي کشمور
متبوعش مقرون به صرفه نيس .
از ررفي نيز چنين فردي که مجازاتش سبک باشد جرمش نيز آن چنان اهميتي ندارد کمه او مجمرم

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

خطرناک مورد خطاب قرار گيرد .از ررف ديگر ،صرف جابهجايي و تشمريفات انتقمال محکمومين بمه
حبس مدت زمان و هزينههاي زيادي را به دنبال دارد .بر همين اساس در موافقتنامههاي انتقال محکومين
به حبس با گرتهبمرداري از کنوانسميون استراسمبورگ ( )3131و موافقتناممه نمونمه سمازمان ململ متحمد
( )3132اين شرط پيشبيني شده اس .
فارغ از اين احوال در شراي استثنايي ررفين اين موافقتنامهها ،اختيار دارند محکومي را که باقيمانده
مدت مجازات وي کمتر از  3ماه اس بما توافمق يکمديگر منتقمل کننمد .ايمن اختيمار در بنمد  2مماده 1
کنوانسيون استراسبورگ پيشبيني شده و با گرتهبرداري از آن بند  1از مماده  1قمانون موافقتناممه انتقمال
محکومين به حبس بين دول ايران و آذربايجان و نيز بند  1ماده  3معاهده بين ايران و اوکراين نيز به اين
حال اشاره دارند« :در موارد استثنايي ررفين ميتوانند دربماره انتقمال شمخص محکمومي کمه باقيمانمده
مجازات او کمتر از شش ماه باشد و ضرر و زيان مادي ناشي از جرم پرداخ شده باشد ،توافق کنند».
 5-5مجرميت متقابل

پذيرفتن اصل مجرمي متقابل از بديهيات رواب پذيرفته شده در حقوق جزاي بينالملل اس  ،زيرا
همانگونه که گفتهاند از نشمانههماي احتمرام بمه حاکميم  ،پمذيرفتن چنمين اصملي اسم (پوربمافراني،
.)3111:221
توجه به اين اصل در ق راردادهاي انتقمال محکمومين بمه حمبس از آن جهم اسم کمه عملمي کمه
براساس آن مجمازات حمبس صمادر شمده اسم بايمد در کشمور متبمو فمرد محکموم  -يعنمي کشمور
اجراکننده -نيز جرم باشد زيرا نميتوان معتقد به اجراي مجازات نسب به رفتاري شد که آن رفتمار در
کشور اجراکننده حکم جرم و قابل مجازات نيس  .بهعنوان نمونه بنمد  2-3از مماده  1قمانون موافقتناممه
انتقال محکومين به حبس بين ايران و آذربايجان مصوب 3123/2/22و بند  2معاهمده ايمران و اوکمراين
مصوب  33/1/32تصريح دارد« :عملي که درباره آن حکم صادر شده اس بايمد ربمق قموانين دولم
اجراکننده ،جرم محسوب شود».
البته همانگونه که مالحظه مي گردد اين که مجازات ايمن عممل مجرمانمه يکسمان باشمد يما نباشمد
تفاوتي نميکند و تنها مالک پيشبيني شده همان مجرمانه بودن عمل در کشور اجراکننده اس .
12

 6-5پرداخت يا تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم

پرداخ ويا تأمين ضرر و زيان معموالً مربوط به حقوق الناس اس و اگر پرداخ يا تأمين ضرر و
زيان پيشبيني نگردد در واق ،به حقوق ديگران لطمه وارد ميشود و عدم توجه به وجود چنين شمرري



خالف انصاف و موازين عمدال اسم  .بنمابراين ،پميشبينمي چنمين شمرري در موافقتناممههماي انتقمال
ارتکاب جرم تخريب مال ديگري به مجازات حبس محکوم شده اسم  .چنانچمه دولم ايمران بمدون
جبران ضرر شاکي اجازه انتقال او به کشور عراق را بدهد ،احتمال جبران ضرر اين شخص در حد صفر
خواهد بود .با اين وصف يکي از شراي قابل دفا در اين موافقتنامهها ،پرداخ يا تأمين ضمرر و زيمان
ناشي از جرم اس  .بند  3ماده  2معاهده بين و ايران و اوکراين و بنمد  3-3مماده  1قمانون موافقتناممه بمين
ايران و آذربايجان به اين شرط تصريح دارند « :ضرر و زيان مادي ناشي از جرم بايد تأمين يما پرداخم
شده باشد» .با اين حال در کنوانسيون استراسبورگ به اين شرط اشاره نشده اس .
 7-5موافقت دول صادرکننده و اجراکننده به انتقال

بند  2ماده  3قانون معاهده انتقال محکومان بين ايران و اوکراين و نيز بند  3-2ماده  1قانون موافقتنامه
محکومين به حبس بين دول جمهموري اسمالمي ايمران و دولم جمهموري آذربايجمان بمه تأسمي از
کنواسيون استراسبورگ و موافقتنامه نمونه سازمان ملل متحمد بمه لمزوم ايمن شمرط تصمريح کمردهانمد:

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

محکومين به حبس درس و ضروري به نظر ميرسد .فرض کنيمد فمردي عراقمي در ايمران بمه جهم

«دول هاي صادرکننده و اجراکننده با انتقال محکوم موافق کرده باشند».
به نظر ميرسد فلسفه وجودي اين شرط مالحظات خاص ناظر بر موضو باشمد .از جملمه ايمنکمه
مثالً کشور صادرکننده احتمال قوي بدهد که دول اجراکننده با اين انتقمال قصمد رهانمدن محکموم از
تحمل مجازات قانوني را دارد يا اينکه مثالً کشور اجراکننده ،ح ور مجرم را بنما بمه جهماتي مخمالف
مالحظات امنيتي خود بداند .به هر حال اين بنمد صمرف ًا نماظر بمر ايمن مالحظمات خماص بموده ،دسم
دول ها را براي در نظر گرفتن اين مالحظات باز ميگذارد .بديهي اس دول ها با توجمه بمه ايمنکمه
تمايلي به محدودي اختيارات حاکميتي خود ندارند ،دس به وض ،چنمين مقمررهاي زدهانمد و از ايمن
حي

نميتوان خردهاي به آنها گرف .
هرچند در متن موافقتنامههايي که در آغاز کار بين ايران و دول همايي مثمل آذربايجمان ،سموريه و

اوکراين تنظيم شده به انگيزه وجود اين شراي اشارهاي نميشد ،اما در موافقتناممههمايي کمه اخيمراً بمين
ايران و برخي کشورها مثل هند و قطر تنظيم شده ،صراحتاً به اين مطلب اشاره گرديمده اسم  .از جملمه
مطابق ماده  3قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين ايران و قطر «درخواس انتقال در موارد زيمر
رد ميشود )3 «:در صورتي که به اعتقاد هريک از ررفها ،انتقال محکوم ،حاکميم  ،امنيم يما نظمم
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عمومي آنها را به خطر بيندازد يا مخالف قانون اساسي باشد  )2در صمورتي کمه کشمور صمادرکننمده
حکم بر اين باور باشد که انتقال محکوم بهانهاي خواهد بود براي محاکممه جمرائم سياسمي کمه کشمور
اجراکننده حکم در گذشته وي را بمه ارتکماب آن محکموم کمرده اسم  )1در صمورتي کمه کشمور

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

صادرکننده حکم بر اين باور باشد که محکوم در معرض شکنجه قرار خواهد گرف .»...
از توجه به بندهاي  2و  1اين موافقتناممه بمه نظمر مميرسمد وجمود ايمن شمرط (يعنمي موافقم دول
صادرکننده و اجراکننده به انتقال) در موافقتنامههاي انتقال محکومين به حمبس قابمل دفما باشمد .چمون
غرض از اين موافقتنامهها هممانرمور کمه در مقدممه آنهما گفتمه شمده« :تسمهيل بمازپروري اجتمماعي
محکومين به حبس در کشور خودشان»« ،3دادن فرص به اتبا خمارجي کمه در نتيجمه ارتکماب جمرم
کيفري محکوم و زنداني شدهاند براي گذراندن محکوميتشان در درون جامعه خودشمان»« ،2احتمرام بمه
حقوق بشر و در نظر داشتن موازين حقموق انسماني »1و «توسمعه همکماري در زمينمه حقموق کيفمري و
رعاي موازين حقوق بينالملل »3ذکر شده اس  .اگر به اين اهداف متعالي از جمله احتمرام بمه حقموق
بشر ،رعاي موازين انساني و موازين حقوق بينالملل توجه شود ،مالحظه ميگردد که اگر قرار باشد با
انتقال محکوم به حبس به کشور متبو خودش ،او مثالً در معرض شکنجه قرار گيرد يا انتقال ،پوششمي
براي دس يافتن به مجرم براي مجازات جرائم سياسي گذشته او باشد ،نبايد با آن موافق کرد.
تذکر نکتهاي ديگر الزم اس و آن اينکه در مورد حقوق ايران بايد به اين نکته هم توجمه داشم
که بنا به اعتقاد کميته من ،شکنجه موضو کنوانسيون من ،شکنجه  3133و کميتمه حقموق بشمر شموراي
حقوق بشر سازمان ملل متحد ،مجازاتهاي بدني که مصاديقي از آن هم چون قصاص ع و ،رجمم و
شالق در حقوق ايمران وجمود دارد از مصماديق شمکنجه اسم ( Cryer, et al, 2007, P.83; Evans,
 )1998, P.15-20و اين احتمال که در جرائم مستوجب حدود و قصاص ع و کشور مقابمل بما انتقمال
زنداني ايراني محبوس در کشور خودش به ايران موافق نکند ،بسيار زيماد اسم  ،بخصموص اگمر آن
کشور به کنوانسيون من ،شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه ،غير انسماني يما ترذيلمي 3133
ملحق شده و ملزم به رعاي مقررات آن باشد (.)Ruthven, 1978, P.20-25

 -3مقدمه مواففتنامه ايران و هند.
 -2مقدمه موافقتنامه ايران و هند.
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 -1مقدمه موافقتنامههاي ايران و آذربايجان و ايران و اوکراين.
 -3مقدمه موافقتنامههاي ايران و آذربايجان و ايران و اوکراين.

عالوه بر شروط مذکور ،شراي اجرايي و شکلي ديگري نيز در اين موافقتنامهها به چشم ميخورد،
شروري که به ررفين و افراد محکوم بمه حمبس وظمايفي را تحميمل مميکنمد و چنانچمه ايمن وظمايف
بهدرستي انجام نگيرد انتقال صورت نميپذيرد .بهعنوان نمونه ماده  2قانون موافقتنامه بين دول ايمران و

البته شروط فرعي و اجرايي ديگري نيز به چشم ميخورد کمه جهم جلموگيري از ارالمه کمالم از
بح درباره آنها خودداري ميکنيم و مخاربين را به مراجعه به مواد مربوط ايمن موافقتناممههما ارجما
ميدهيم.
 .6اجرا و آثار مترتب بر انتقال محکومين به حبس

فرايند اجرايي انتقال محکوم براساس بنمد  2مماده  1معاهمده ايمران و اوکمراين «مميتوانمد براسماس
تقاضاي محکومان يا اقوام نزديک يا نمايندگان قانوني آنها که به يکي از رمرفين ايمن معاهمده ارسمال
گرديده و همچنين براساس تقاضاي يکي از ررفين اين معاهده مطرا شود» 3.بديهي اسم ايمن تقاضما
بايد براساس بند  3ماده  2اين موافقتنامه کتبي بوده ،مدارک و اسناد زير همراه آن باشد:
الف) مشخصات محکوم :نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،محل و تاريخ تولد.

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

آذربايجان مصوب  3123/3/22به شراي و اسناد و مدارک الزم براي انتقال اشاره دارد که ماده  3ايمن
موافقتنامه فقدان اين شراي را سبب عدم انتقال اين افراد ميداند.



ب) اسناد تابعي محکوم.
پ) متن قانون مستند صدور حکم محکومي از جمله متن مربوط به مجازاتهماي تکميلمي ،اگمر
وجود داشته باشد.
ت) اظهاريه حاوي رضاي محکوم يا نماينده قانوني وي به انتقال مطابق بند  3ماده  3اين معاهده.
ث) رونوش حکم محکومي و گواهي مراج ،صالحيتدار در باره اعتبار قانوني آن.
ج) گواهي کشور صادرکننده حکم مبني بر ميزان محکومي تحمل شده و مدت باقيمانمده آن ،از
جمله ارالعاتي در مورد هرگونه بازداش قبل از محاکممه ،عفمو و هرگونمه عاممل مربموط بمه اجمراي
محکومي .
چ)گواهي پزشکي راج ،به وضعي جسماني و رواني محکوم.

 -3اين ماده در موافقتنامه ايران و آدربايجان ذکر نشده ،اما بديهي اس
همين شرا خواهد بود و فرايندي جز اين متصور نيس .

که فراينمد اجرايمي در ايمن موافقتناممه همم بمه

15



ج) ارالعات راج ،به زيان مادي ناشي از جرم و ترتيب پرداخ يا تأمين آن.
خ) ساير مدارکي که ررفين الزم بدانند.
بند  2اين ماده هم ميگويد« :اسناد مذکور در بند  3اين ماده بايمد بمه ام ماي مقاممات صمالحيتدار

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

رسيده و با مهر رسمي گواهي شود».

3

پس از موافق دول صادرکننده با انتقال فرد محکوم بمه حمبس ،اجمراي حکمم براسماس قموانين
دول اجراکننده خواهد بود و تنها آن دولم صمالحي اتخماذ تممامي تصمميمات مناسمب در ممورد
محکوم را خواهد داش  .به عالوه دول اجراکننده مکلف اس اجراي حکم را بالفاصمله بمه دسمتور
مرج ،ذيصالا خود ادامه دهد ويا از رريق يک آيمين ق مايي يما اجرايمي ،محکوميم را بمه تصمميم
صادرشده از ررف آن دول تبديل کند و از اين رريق مجازات اعمال شمده در کشمور صمادرکننمده
رأي را به مجازاتي که در قوانين کشور اجراکننده براي ارتکاب همان جرم پيشبيني شده اس تبمديل
کند .البته دول اجراکننده مکلف اس پيش از انتقال در صورت درخواس دول صادرکننده به آن
دول ارال دهد که کداميک از تصميمات را اتخاذ خواهد کرد (اينکمه اجمراي هممان حکمم را يما
تبديل آن و تطابق با قوانين داخلي را انجام ميدهد).
مهمترين نتيجه قابل توجه در مورد اجراي احکام حبس توس دول اجراکننده قبول اعتبار احکام
کيفري دول بيگانه اس  .در واق ،دول اجراکننمده بما اعتبماري کمه بمه احکمام دولم صمادرکننمده
ميبخشد به اجراي آن احکام در مورد محکومِ متبو خود ميپردازد.
در ايران نيز علياالصول احکام کيفري دول خارجي قابلي اجرا ندارند و مقامات ق ايي و اداري
ايران مجاز به اجراي احکام کيفري دادگاههماي بيگانمه نيسمتند چمرا کمه دادرسمي و صمدور حکمم از
مصاديق اعمال حاکميم و در صمالحي انحصماري دولم اسم و اعتبمار بخشميدن بمه حکمم دول
خارجي نيازمند مجوز قانوني اس  ،زيرا اين عمل سبب ت يي ،حقوق حاکميم مميشمود و بمر هممين
اساس همانرور که گفتهاند« :در کشور ما در هيچ ممتن قمانوني اجمازه آن (اجمراي احکمام خمارجي و
پيروي از قوانين خارجي) در امور کيفري به قاضي ايراني داده نشده اسم » (خمالقي .)22 :3131 ،دليمل
وجود چنين امري اين اس که اعممال قواعمد جزايمي از حقموق عممومي اسم و بمه رمور مسمتقيم بما
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 -3ماده  2معاهده ايران و اوکراين عيناً همان ماده  2موافقتنامه بين ايران و آذربايجان اس .

حاکمي در ارتباط اس و اجازه به دخال دول خمارجي در اممور جزايمي ويما پمذيرش قواعمد دول
خارجي ،قاعدتاً ضعف در حاکمي را ميرساند.
از آنجا که کشورها در مبادالت بينالمللي به دنبال اعمال قدرت و نفوذ هر چه بيشتر خود هستند



معموالً از اجراي اين گونه احکام سر باز ميزنند .البته عدم پذيرش اين عمل در ايران توجيه شرعي نيمز
وجاه شرعي اس (خالقي .)22 :3131 ،در عين حال همانگونه که متعاقباً مالحظه خواهيم کرد هم
از جانب رعاي مصالح و هم از جهات ديگر اصوالً پذيرش اين موافقتنامهها مغايرتي با موازين شمرعي
ندارد.
 .7ايران و موافقتنامههاي انتقال محکومين به حبس

با وجود تمام شراي پيشگفته و عليرغم عدم پذيرش کلي اعتبار آراي خمارجي در بمين دولم هما،
مباني و اهدافي که در ابتداي اين مقاله بدان اشاره شد سبب گرديد تا کشورها در مبادالت بينالمللي بما
گذشتن از حقوق خود و اعتماد به دول ررف قرارداد با پذيرش چنين موافقتناممه همايي بمراي احکمام
حبس صادرشده توس آن دول ها اعتباري چون اعتبار آراي داخلي قائل شوند.

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

دارد چرا که رأيي که از جانب يک قاضي غير منصوب و غير واجد شمراي صمادر شمده اسم فاقمد

دول ايران نيز همسو با دول ديگر در عرصه بمينالمللمي از سمال  3123بما ام ماي قمرارداد انتقمال
محکومين به حبس با دول آذربايجان به اين مفهوم در حقوق ايران اعتبار بخشيد.
الزم به ذکر اس براساس اصل  22قانون اساسي ايران موافقتنامههاي بمينالمللمي بايمد بمه تصمويب
مرج ،قانونگذاري برسد تا اعتباري چون قانون داخلمي پيمدا کنمد 3.از هممين رو موافقتناممه ممذکور بمه
تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان رسيد.
پس از اين موافقتنامه ،شاهد گسترش تصويب چنين موافقتنامههايي با دول هاي مختلف هستيم که
از جمله ميتوان به موافقتنامههاي انتقال محکمومين بمه حمبس بما دولم هماي سموريه ( ،)3133کويم
( ،)3133اوکراين ( ،)3133ترکيه ،)3131( 2هند ( ،)3131قطر ( ،)3131عراق ( )3111و تايلند ()3111
 -3اصل  22قانون اساسي ايران بيان مي دارد« :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتناممههماي بمينالمللمي بايمد بمه
تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد».
 - 2به موجب قانون موافقتنامه همکاري حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ترکيمه
مصوب  .31/31/22مواد  23تا  33اين موافقتنامه راج ،به انتقال محکومين به حبس اس .
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اشاره کرد که اکثر اين موافقتنامهها به تصويب مجم ،تشخيص مصلح نظمام رسميده و اعتبمار قمانوني
يافته اس .
اگرچه فرايند ام ا و تصويب اين موافقتنامهها در ايران نيز رو به گسترش اسم  ،امما دو نکتمه قابمل

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

تأمل درباره آنها به چشم ميخورد .مورد اول اينکه اکثر ايمن موافقتناممههما توسم مجمم ،تشمخيص
مصلح نظام جلوه قانوني به خود گرفته اس که حاکي از نگرش شوراي نگهبان مبني بر مغايرت اين
موافقتنامهها با موازين شرعي اس  .اگرچه در اقدامي کامالً متعارض برخي از آنها مثل قانون موافقتنامه
انتقال محکومين به حبس بين دول جمهوري اسالمي ايران و دول جمهوري آذربايجمان مهمر تأييمد
شوراي نگهبان را دارد .مورد دوم اينکه تصويب اين موافقتنامهها کافي نيس

چرا که زماني به اهداف

اين موافقتنامهها دس مييابيم که اجراي آنها نيز سير صعودي به خود بگيرد.
 .8موافقتنامههاي انتقال محکومين به حبس و موازين شرعي

عليرغم همه مزايايي که براي موافقتنامههاي انتقال محکمومين بمه حمبس ذکمر گرديمد ،يمک نکتمه
اساسي هنوز باقي اس و آن اينکه آيا ام اي اين موافقتنامهها بخصوص با دول غير مسلمان منطبمق بما
موازين شرعي اس يا خير؟ مشکل شرعي از آنجا ناشي ميشود که براساس ايمن موافقتناممههما ايمران
ملزم ميشود که اتبا خارجي را که توس دادگاههاي ايران محاکممه و بمه مجمازات حمبس محکموم
شدهاند ،براي ادامه تحمل مجازات حبس به کشور متبو آنها تحويل دهد .از ررفي بمه ايمن حمق همم
دس مييابد که اگر اتبا جمهوري اسالمي ايران در کشورهاي خمارجي بمه تحممل حمبس محکموم
شده باشند ،آنها را براي ادامه تحمل مجازاتشان به ايران بياورد .در قسم اول کشور بيگانه که احتماالً
پايبند موازين اسالمي هم نيس  ،به ادامه اعمال مجازات حمبس صادرشمده توسم دادگماههماي ايمران
ميپردازد و در قسم دوم هم مقامات جمهوري اسالمي ايران بايد حکم صادر شده از دادگاه کيفري
خارجي را که به احتمال زياد غير اسالمي هم هس اجرا کنند .اتفاقاً در همين قسم بمود کمه شموراي
نگهبان در يکي از نظريات خود در مورد اين موافقتنامهها اظهار داش که چون ارالق ممواد آن شمامل
اجراي رأي صادر توس قاضي غير واجد شراي و غير منصوب ميگردد ،لمذا خمالف مموازين شمر
اس (مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.)211 :3131 ،
به هرحال براي بررسي انطباق يا عدم انطباق اين موافقتنامهها با موازين شرعي بدواً بايد به قلمرو ايمن
18

موافقتنامهها که عبارت از مجازات حبس اسم و نيمز جايگماه مجمازات حمبس در دسمتهبنمدي فقهمي

مجازاتها اشاره کرد .همانگونه که ميدانيم مجازات حبس فق در قلمرو مجازاتهاي تعزيري قابمل
ررا اس و اساساً جز در مورد مجازات سارق مستوجب حد در بار سوم (حمبس ابمد) ايمن مجمازات
هيچ جايگاهي در جرائم مستوجب حدود و قصاص ندارد .حتي برخي از فقها که بع ماً دسمتي همم در



امور اجرايي داشته و دارند ،اعمال چنين مجاراتي را منطبق با موازين شرعي ندانسته ،بهجد اعتقماد دارنمد
 .23-12نيز صافي گلپايگاني .)12-11 :3313 ،صرفنظر از اين ترديد جدي در ممورد مجمازات حمبس،
واقعي آن اس که حبس شاي،ترين مجازات در حقوق کيفري فعلي ايران به شمار ميآيد و جايگماه
آن هم صرفاً در قلمرو مجازاتهاي تعزيري اس .
با اين مقدمه دو فرض مورد اشاره را جه تطبيمق بما مموازين شمرعي بمه صمورت جداگانمه ممورد
بررسي قرار ميدهيم .در فرض اول به نظر ميرسد که چون قلمرو ايمن موافقتناممههما ،صمرفاً مجمازات
حبس اس و مجازات حبس هم از زمره جرائم تعزيري اس  ،چنمدان اشمکال شمرعي وجمود نداشمته
باشد چون فقهاي مسلمان پذيرفتهاند که اختيار وض ،مجازات تعزيري بنا به تشخيص حاکم اسم و او
به خارر مصالحي ميتواند از مجازات مجرم صرفنظر کند يما در ممورد نحموه اجمراي آن هرگونمه کمه

ل
م
فق
ااقتنل حکومین هب حبس رد موافقتناهماهی نیب ا مللی با ن گاهی هب مبانی هی

که در سياس کيفري اسالم زندان بهعنوان يک مجازات جايگاهي ندارد (هاشمي شماهرودي:3133 ،

مصلح باشد ،تصميم بگيرد (ماوردي 213 :3313 ،عوده 231 :3311 ،منتظري .)333 :3121 ،برخي
گفتهاند «تعيين نو و مقدار هر تعزير در هر دوره زماني به نظر ولي امر بستگي دارد و از مسمئولي هماي
آن مقام به شمار ميآيد» (معرف  .)23-22 :3133 ،به گفته ايشمان :در شمرايطي کمه جامعمه اسمالمي از
تشکيالت برخوردار اس  ،وظيفه ولي امر يعني مديري جامعه اس که گروهي از فقهاي صاحبنظر و
آگاهان به اوضا و احوال جامعه را بر اين کار بگمارد تا جرمهما و جنايم هماي محتملمه را بما در نظمر
گرفتن علل وقو آنها ارزيابي کنند و عقوب هاي متناسب را کمه بازدارنمده و مماثر باشمند بما حمدود
تقريبي آن وض ،کنند (معرف  23 :3133 ،محقق داماد .)213 :3121 ،اگر اين مبنا در ممورد تعزيمرات
پذيرفته شود که ظاهراً در جمهوري اسالمي ايران چنين اس  ،اشکالي ندارد که مقنن بمهعنموان بمازوي
تقنيني ولي امر (رهبري) بنا به مصمالحي بپمذيرد کمه حکمم صمادر در دادگماههماي ايمران درخصموص
مجازات حبس اتبا بيگانه در صورت درخواس آنها و موافق کشورشان توسم مقاممات ق مايي
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کشور خودشان اجرا شود  3خصوصاً که موافق دول ايران همم در ايمن مموارد الزم اسم و دولم
ايران ميتواند در موارد خاص از پذيرش درخواس مجرم و دول متبو او خودداري کند.
اما درخصوص قسم دوم مطلب ،يعني فرضي که مقامات ق ايي ايران براساس اين موافقتنامههما

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

بايد مجازات حبس صادرشده توس دادگاههاي کشورهاي ديگر از جمله غير مسلمان را اجرا کننمد و
البته حق رسيدگي مجدد به جه ارتکاب چنين عملمي را همم ندارنمد ،ق ميه بمه رمرق ديگمري قابمل
بررسي اس و خود فروض متعددي را در بر مميگيمرد .در سمادهتمرين فمرض ،اتبما ايرانمي موضمو
مجازات حبس در خارج از قلمرو حاکمي ايران مرتکب جرائم تعزيري شدهاند که با توجه به مطالب
فوق و ماهي تعزيري جرائم اشکالي به نظر نميرسمد بخصموص کمه مصمالح محکموم و خمانواده او
اقت اي بيرون آوردن مجرم از سلطه بيگانه احياناً غير مسلمان (قاعده نفي سبيل) را دارد .اما در ممواردي
که جرم ارتکابي اتبا ايراني در خارج از کشور از قبيمل جمرائم مسمتوجب حمد يما قصماص باشمد کمه
براساس قوانين کشورهاي محاکمهکننده مجازات حبس در مورد آنها اعمال شده ،ملزم شدن ايران به
اجراي اين مجازات چندان به مذاق شر خوش نميآيد چون بنا به فرض ،ايرانمي در خمارج از ايمران
مرتکب زنا يا لواط يا قتل عمدي شده اس که براساس اين موافقتنامهها ،دادگاههاي ايمران نمميتواننمد
آنها را به جه ارتکاب اين جرائم مجدداً محاکمه کرده ،مجازات حبس صادر توسم دادگماههماي
خارجي را ناديده بگيرند .در واق ،شخصي را که متعاقب اين موافقتناممههما بمراي اداممه تحممل اجمراي

 - 3پذيرش قاعده من ،محاکمه مجدد در قانون مجازات اسالمي  3112هم در همين راستا قابل ارزيمابي اسم  .توضميح
اينکه مقنن در مواد ( 2اصل صالحي

شخصي) و  3اين قانون (اصل صالحي

من ،محاکمه مجدد را در قلمرو مجازاتهاي تعزيري پذيرف

مبتني بر تابعي

مجنميٌعليمه) ،قاعمده

و شوراي نگهبان هم حمداقل در قلممرو مجمازاتهماي

تعزيري غيرمنصوص شرعي که گستره وسيعي از تعزيمرات را در حقموق کيفمري ايمران تشمکيل ممي دهمد ،آنهما را
مخالف موازين شرعي ندانس  .مجازاتهاي تعزيري منصوص شرعي به مجازاتهايي گفته مي شود که هم موضو
تعزير ،يعني عمل منهيٌ عنه و هم نو و ميزان مجازات تعزيري آن در شر مشخص گرديده اس  ،ماننمد نزديکمي بما
زوجه در ماه رم ان که مجازات آن در روايات  22ضربه شمالق تعيمين شمده اسم  .مالحظمه مميشمود کمه در ايمن
مصداق ،هم عمل حرام (مقارب

با همسر در ماه رم ان) ،هم نو مجازات (شالق) و هم ميزان مجازات ( 22ضمربه)

مشخص شده اس  .با اين اوصاف ،تعداد جرائم تعزيري منصوص شرعي در مموازين فقهمي انمدک اسم و قسمم
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عمده ،بلکه قريب به اتفاق تعزيرات در قلمرو مجمازاتهماي تعزيمري غيرمنصموص شمرعي قمرار ممي گيمرد .در ايمن
خصوص ر.ک :پوربافراني 23-22 ،3111 ،مصدق.33 ،3111 ،

مجازات حبس به ايران تحويل ميشود نميتوان به خارر همان جرم محاکمه کرد .مقامات ايمران فقم
مکلفند در چارچوب اين موافقتنامههما مجمازات حمبس را اجمرا کننمد و از تشمديد وصمعي مجمازات
محکوم خودداري ورزند در حمالي کمه از لحماو مموازين شمرعي مجمازات چنمين شخصمي پمس از



محاکمه در دادگاههاي ايران بايد مجازات حد يا قصاص باشد ،نه حبس .نتيجه آن ميشود کمه دولم
حتي نادر نسب به اتبا خود ميبندد که اين امر خالف موازين شرعي به نظر مميرسمد .البتمه شمايد در
مقام عمل مصاديقي درخصوص مثالهاي فوق پيش نيايد چون يکي از شراي مهم انتقمال محکمومين
به حبس رضاي مجرم اس و ربيعتاً مجرم که خود ايراني اسم و از قموانين ايمران همم مطلم ،اسم ،
راضي به انتقال نخواهد بود اما از لحاو نظري مشکل کماکان باقي اس  3.به اعتقاد ما در اين مورد همم
مصالح مهمي چون مصلح مجرم ،خانواده او و ضرورت رهايي يک فمرد مسملمان از سملطه بيگانمه،
اقت اي تن دادن به چنين موافقتنامههايي را دارد .در تاريخ اسالم موارد زيادي را ميتوان ياف که پيامبر
(ص) و ساير بزرگان بنا به مصالحي معاهداتي حتي با دشمنان بسته و با توجه به اصل وفا به عهد به آنها
پايبنممد هممم بممودهانممد (حميممدا  22 :3121 ،و  212-213ابراهيمممي و حسمميني 31-31 :3122 ،ضمميايي
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ايران با تصويب اين موافقتنامهها دس دادگاههاي خود را بمراي اعممال مجمازات شمرعي در ممواردي

بيگدلي 11-23 :3122 ،رسولي محالتي.)333-333 :3122 ،
نکته مهم ديگر درخصوص فرض اخير آن اس کمه شمرط اجمراي ايمن موافقتناممههما عمالوه بمر
رضاي مجرم ،رضاي هر دو دول صادرکننده و اجراکننده حکم اس و دول ايران مميتوانمد در
مواردي که اتبا او در خارج از قلمرو حاکمي ايران مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص شدهاند،
 - 3البته درخصوص جرائم مستوجب حد مباح

دقيقتري هم قابل ررا اس

که در حد اين مقاله نميگنجمد و فقم

به آنها اشاره مي شود از جمله اينکه بسياري از فقها اجراي حمد در زممان غيبم

را جمايز نمميداننمد (خوانسماري،

 333 :3133ميرزاي قمي 232-231 :3113 ،محقق دامماد .)232 :3121 ،برخمي از ممذاهب اسمالمي همچمون حنفيمه
معتقدند اگر يک فرد مسلمان جرمي را در خارج از سرزمين اسالمي انجام دهد حکوم
اين جرم را ندارد ،زيرا در محلي که تحم

حاکميم اسمالم نيسم واقم ،شمده اسم

اسالمي وظيفه رسيدگي بمه
(حميمدا 221-223 :3121 ،

عوده )231-233 :3311 ،و اين که اجراي برخي از حدود مثل رجم در جامعه جهاني فعلي باع
از دين مي گردد که بنا به قاعده حرم

تنفير از دين ،اجراي آنها جايز نيس

گريزان شدن ممردم

(نوبهار .)213-111 :3131 ،توجه همه

جانبه به تمامي اين نظريهها و نظرهاي ديگري که درخصوص اجراي حد وجود دارد ميتواند به اسمتنباط دقيمقتمر از
اجراي آن در جامعه فعلي بينجامد (ر.ک :همانجا و نيز پوربافراني و بيگي حسن.)21-11 :3112 ،
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آنها را از رريق ساز و کارهاي اجرايي اين موافقتنامه وارد ايران نکند و از ررق قانوني ديگري از جمله
استرداد مجرمين و غيره به دادگاههاي ايران بکشماند يما حتمي منتظمر اتممام مجمازات حمبس در کشمور
خارجي و ورود شخص به ايران بماند .به عبمارت ديگمر اگمر قمرار اسم بما اعممال ايمن موافقتناممههما

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

درخصوص جرائم مستوجب حد و قصاص ،چنين محدوديتي براي دادگاههاي ايمران بمه وجمود آيمد،
بهتر اس مقامات ق ايي ايران در اين موارد به ساز و کارهاي اجرايي اين موافقتنامهها تمن ندهنمد .ايمن
موافقتنامهها هم دس دول ايران را براي چنين اقدامي باز گذاشتهاند .لذا با توجه به اختيار دول ايمران
درخصوص اعمال اين موافقتنامهها نميتوان آنها را مغاير با موازين شرعي شناخ  .به همر حمال يمک
فرض تقريباً نادر که شايد بهندرت مورد عملي پيدا کند و دس دول ايران هم به شرا فوق براي تمن
ال باز اس  ،نبايد باع شمود کمه دولم ايمران خمود را از مزايماي بسميار ايمن
ندادن به الزامات آن کام ً
موافقتنامه محروم کند.
نتيجه گيري

وجود تعداد زيادي از اتبا ايراني در زندانهاي کشورهاي ديگر و برعکس باع شمده تما دولم
ايران در پي انعقاد موافقتنامههاي انتقال محکومين به حبس با ساير دول ها باشد .دول ايران با پمذيرش
و آسانگيري در انتقال زنداني ايراني به داخل کشور ،حماي خود از اتبا زندانياش در ساير کشورها
و همزمان حماي خود از خانواده اين زندانيان را نشان ميدهد .همينرور مموازين حقموق بشمر نيمز در
سايه اين نو موافقتنامهها بيش از پيش رعاي ميگردد .با پذيرش اين نو موافقتنامهها عالوه بر تحولي
که در پذيرش اعتبار احکام خارجي به وجود ميآيد ،اصالا و هزينههاي اصالا مجمرمين نيمز بهتمر و
بجا صورت ميپذيرد .همينرور دول ايران با انتقال زنداني خارجي به کشور خودش ،ضمن رعايم
موازين انساني از تحمل هزينههاي زياد ناشي از نگهداري او در زندان رهايي مييابد .به همين جه در
سالهاي اخير شاهد گسترش اين نو موافقتنامهها بين دول ايران و سماير دولم هما هسمتيم .در سمطح
بينالمللي نيز با گسترش رواب بينالمللي تصويب اين نو موافقتنامهها فرايند رو به رشدي داشته اسم .
عليرغم مشکالت عمدتاً حاکميتي که وجود دارد ،دول ها (از جمله دول ايران) با منافعي که در ايمن
گونه موافقتنامهها مييابند در پذيرش آنها ديگر سختگيري گذشته را ندارند .همانگونه که اشاره شد،
به رغم نظرهاي ارائه شده توس شوراي نگهبان درخصوص بسياري از اين موافقتنامهها به نظر نميرسد
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که از لحاو موازين شرعي نيز منعي براي پذيرش اين موافقتنامهها وجود داشته باشد .در جرائم تعزيري،

چه در حالتي که يک تبعه خارجي از زندانهاي ايران به زندان کشور خودش منتقل ميشمود و چمه در
حالتي که يک ايراني از زندانهاي کشور خارجي به زندان ايران براي گذراندن بقيه محکوميتش منتقل
ميشود ،با توجه به ماهي جرائم تعزيري که اختيار وض ،آنها به دس حاکم (در حال حاضر مجلس



شوراي اسالمي) اس و خود او ميتواند براي موارد خاص و به خارر مصالح برتمري ،در روش انجمام
ق يه مشکلي مطرا نميشود و آن هنگامي اس که خارجيان در کشور ايمران مرتکمب ايمن دو جمرم
(مستوجب حد و قصاص) شوند .در اين حال مجازات اين افراد ،مجازات حدي يا قصاص اس کمه
خروج موضوعي از بح انتقال محکومين به حبس دارد زيرا موضو اين موافقتنامههما صمرفاً کسماني
هستند که به موجب حکم محکومي قطعي کيفري به مجازات حبس محکوم شدهاند .اما از بعد ديگر
ق يه ،يعني در حالتي که ايرانيان در خارج از کشور به جه ارتکاب جرائم مستوجب حد و قصماص،
به موجب قوانين کشور محل وقو جرم يا رسيدگي ،به مجازات حبس محکموم شمده باشمند ،مشمکل
شرعي پديدار ميگردد چون با انتقال اين اشخاص به ايران ،قوه ق اييه ايران بايد حکم حمبس دادگماه
خارجي را اجرا کند و نميتواند آنها را تحم عنموان جمرائم مسمتوجب حمد و قصماص ،محاکممه و
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آن تغييراتي بدهد ،ايرادي وارد نيس

اما درخصوص جرائم مستوجب حد و قصاص ،از يمک رمرف

مجازات کند .براي فائق آمدن بر اين مشکل راهکارهاي بنياديتري وجود دارد که به صورت مختصمر
به برخي از آنها اشاره شد ،ولي سادهترين راهکاري که از خود اين موافقتنامهها که با گرتمهبمرداري از
اسناد بينالمللي نگاشته شدهاند ،به دس ميآيد ،آن اس که در هر مورد خاص رضاي هر دو دول
صادرکننده حکم و دول اجراکننده حکم الزم اس و دول ايران ميتواند درخصوص اين دو نمو
جرم ،يعني جرائم مستوجب حد و قصاص ،رضاي خود را بمه انتقمال اعمالم نکنمد يما اساسماً در خمود
موافقتنامهها و به هنگام تنظيم آنها ،به صورت کلي جرائم مستوجب حد و قصماص را از زممره جمرائم
مشمول انتقال محکومين به حبس خارج کند و البته براي تعقيب و مجازات چنين مرتکبينمي از راههماي
ديگر استفاده کند.
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