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جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی
*فخرالدین سلطانی **سیف الدین بازوند * **جمیل حسن پور
تاریخ دریافت1396/08/10 :

تاریخ پذیرش1396/09/21 :

چکیده
افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیاای عاا ار ،عساای و عکاتیت
چون رشد جرایم عربوط به اتباع بیگانه در خاک ککاوراا و در نییهاه باروز عکاتیت
برای این دسیه از عهرعین به امراه داشیه است .با توجه به اینته اکثر ایان عهارعین باه
عهازات حبس عحتوم ع گردند ،انیقال عحتوعان باه نناوان ابازاری در جاات انیقاال
عحتوم نلیه از ککور بیگانه به ککوری کاه وی باا ن از ن ار عو اهااای تابایات یاا
اقاعیگاه ارتباط دارد ،پیشبین شده است .نییهه این پژواش این است که طبق ن عوانع
توساه انیقال عحتوعان در ایران عواردی چون فقدان عاراای دقیق از ایرانیاان عحتاوم
به حبس در ککوراای خارج  ،ندم شنای با عزایای این عتانیسام امتااری و ...عا
باشد و عا که طبق ن عتانیسم انیقال عحتوعان ،قانده سنی ندم انیبار احتاام کی اری
خارج را اسیثناء پذیر ساخیه و در ار دو جنبه عثبت و عن

انیبار ایان احتاام تار یر

داشیه است را عورد تریید قرار ع داد.
واژگان کلیدی :انیقال عحتوعان ،حقوق داخل  ،اسناد بینا ملل  ،حقوق جزای باین
ا مل .
*اسیادیار گروه روابط بین ا مل  ،دانکگاه زاد اسیع  ،واحد کرج ،کرج ،ایران.
**عدرس گروه حقوق ،دانکگاه زاد اسیع  ،واحد شاریار ،شاریار ،ایران.
***اسیادیار گروه حقوق ،دانکگاه زاد اسیع  ،واحد شاریار ،شاریار ،ایران.
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مقدمه
ب شک نلت و فلس هی ا ل ایهاد عتانیم انیقال عحتوعاان را بایاد در شارایط و
وضایت ناعناسب زندانیان جسیهو کرد که در ککور بیگانه به عهازات حابس عحتاوم
شدهاند و ب تردید بیش از این که دو تاا قصد اسی اده از دیگر عزایاای ایان طارا را
داشیه باشند ،نگران

ن ااا از وضاایت نانادهناه و دشاوار اتبااع خاود در زنادانااای

ککوراای دیگر ،عوجب گسیرش و فراگیری این عوضوع شده است.
عوقایت و شرایط و سخت عهرعان خارج  ،عسای و عکتیت که در طا تحما
دوران حبس در خارج از وطن با ن رو به رو ع گردند و رفیار کارکنان زندان با نااا،
امگ احییاج به بابود دارند .اگرچه عوضوع ا ل بحث انیقال عحتوعات عا باشاد و
گسیرش عوافقتناعه اای انیقال به طور واضا بارای برخا یاا حیا بیکایر زنادانیان
خارج ع ید ع باشد ،اعا با این وجود چنین عوافقتناعهاای به تناای نم تواناد اماه
عسای و عکتیت عربوطه را ح نماید .امیکه باه دهیا عخیلاا قاانون و  ...یاک
دوره ی زعان قب از این که شخص بیواند عنیق شود ،وجود دارد و نیوه بر ن تااداد
عاین از زندانیان خارج عای به انیقال نیسایند .توافاق انیقاال نیاز عیاان دو ککاور در
امهی عوارد ورت نم گیرد و سرانهام اینته شمار نسبیاً کم از ککوراا اام اکناون
عوظا به انیقال عحتوعان از طریق عوافقیناعهااا و عاااادات اسایند .بناابراین اگرچاه
انیقال عحتوعانیک ابازار بسایار عولاوی عا باشاد اعاا یاک راهحا نماوع و جااعع
نم باشد .به د ی

ن که شمار زیادی از عهرعان خارج به طور غیر قابا اجینااب بار

نملترد ن ام ندا ت کی ری و عوسسات ا یا و تربیت ،تر یر ع گذارناد تایشااای
باید ورت پذیرد که اوضاع و شرایط زنادانااای را کاه عهرعاان خاارج در نااا
عحبوس اسیند و نیز رفیار باا زنادانیان را باباود بخکایده و تاادی و ا ایا نمایاد.
اقداعات قانون و نمل باید اتخاذ گردد در جات ایهاد یاک سیسام زنادان کاه در ن
خصو یات زبان  ،فرانگ و دیگر خصو یات عهارعین خاارج کااعیً باه رسامیت
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شناخیه شود و ابزاراای عخیلا برای باز اجیمان کردن ایان گاروه از عهرعاان عاورد
اسی اده قرار گیرد.
تیشاای عخیلا داخل و بینا مللا در باباود دادن وضاایت زنادانیان خاارج
ورت گرفیه است برای نمونه ع توان از حداق قواند اسیاندارد رفیار باا زنادانیان در
کنگره ی اول عل عیحد راجع به جلوگیری از جرم و رفیار با عهرعان در ساال  155ناام
برد.

1

ار چند به د ی

ن که در ن زعان پیش نویساان ن تاوجا باه عوقایات زنادانیان

خارج نتردند و در نییهه تاداد قواند کم برای ح عکت به وجود عاد .نموناهی
دیگر قواند زندان اروپای ع باشد .اضافه بر این عوارد سازعان عل عیحد نیوه بر ایان
که در تدوین عوافقتناعهاای نمونه در این زعینه اقدام نماوده اسات ،در باباود شارایط
زندانیان خارج نیز تیش نموده است .با توجه به اینته عوافقتناعاه نموناهی ساازعان
عل در ارتباط با انیقال عحتوعان نم توانست تمام عکتیت را در این زعینه ح نماید.
در سال  1984کمییهی کنیرل و پیکگیری از جرم عهمونهای تو یهناعاه عقارر نماود.

2

(تو یهناعهاای رفیار با زندانیان خارج )
شورای اروپا نیز نیوه بر عوفقیت در زعینهی تدوین کنوانسیون که در ساال 1983
در ارتباط با انیقال عحتوعان به تصاویب رساانده اسات اام زعاان در عاورد وضاایت
زندانیان خارج فاا یت نموده است .در این راسیا ار دو گروه ا ل عهرعین خاارج
در ن ر گرفیه شدهاند؛ یان ام کسان که به طور عداوم و ابت در ککور عحا حابس
اقاعت داشیهاند و ام نان که به طور عوقت در نها عانادهاناد .در عاورد دسایهی اول،
این عوضوع در قا ب قواناعهی ( 3)75راجع به جنبهاای اجرای و قانون عهرعیات در
1. R..Pisani and T. Simon. The United States Treaties on Transfer of
Prisoners: A Survey. Pac. L.J. vol 17. 1985-1986, P824.
2. M.Plachta. Transfer of Prisoners under International Instruments and
Domestic Lagislation: A Comparative Study,1992, P91.
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عیان کارگران در سال  1975بیان شده است .در کن رانس یازدام در سال  ،1978وزرای
دادگسیری اروپا راجع به عسای و عکتیت عورا شده ،توسط زندانیان خارج بحاث
نمودند که شاع عوضاونات در عاورد اقاداعات کاااش داناده عکاتیت اجیماان ،
فرانگ و زبان که عهرعین خارج با ن روبهرو اسیند ،ع شد .این بحثاا عنیج باه
قواناعهای گردید که به وسیلهی ن از کمییهی وزرای شورای اروپا درخواسات گردیاد
که از کمییهی اروپای راجع به عسای جرم ( )CDCPسوال نماید که چه اقاداع بایاد
در خصوص عسای و عکتیت عورا گردیده توسط عهرعاان خاارج  ،اتخااذ گاردد.
عیااقب این در خواست ایهاد یاک کمییاهی عنیخاب از کارشناساان حاوزهی زنادانیان
خارج از ناحیه کمییهی اروپای راجع به عساای جارم ،پیکانااد گردیاد و باه وسایله
کمییه ی وزرا در ژوئن  1979تصوی شد .در اماان زعاان شارکت کننادگان کن ارانس
چاارم عدیران زندان بر اامیت پیوسین به ن ترکید داشیند کاه اوهً عکاتیت زنادانیان
خارج را که ناش از ندم شناخت ناا از زبان ککوری است که در ن دورهی حبس
خود را ع گذرانند ،کااش بداند؛ برای عثال از طریق ترجماهی اساناد و تبیاین نااا،
برگزاری دوره اای عوزش زبان برای زندانیان و ام چنین کارکنان زندان ،و  ...انیااً باه
احییاجات عذاب و فرانگ زندانیان رسیدگ شود به طرق عانند قاادر سااخین نااا
در اینته بیوانند رژیم غذای خاص خود را داشیه باشند و روزناعاه ،عهلاه و کیاای باه
زبان خودشان را دریافت کنند .ا ثاً از انزوای اجیمان
سازعاناای داوطلب و اشخاص خصو
نمایند.

ناا جلوگیری شود و در ناایت

که در این زعینهاا کمک ع کنناد را عارفا

1

پس از بیان عوا ب فوق راجع به اقداعات اتخاذی سازعانااای باینا مللا در حا
عکتیت زندانیان خارج  ،باید دید نسبت به انیقال زندانیان به ککور خود چه اقداعات
ورت گرفیه است .بنابراین در این عبحث ابیدا در گ یار نخسات باه بررسا جایگااه
1. M.Plachta. Transfer of Prisoners under International Instruments and
Domestic Lagislation: A Comparative Study,1992, P93.
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انیقال عحتوعان در سو بینا ملل پرداخیه و در اداعه در گ یار دوم جایگاه ایان ابازار
در حقوق ایران عورد بحق قرار گرفیه است.



گفتار اول :انتقال محکومان در سطح فراملی

در اداعه توجه به وضایت زندانیان خارج اقداعات عورا ع گردد که در ککاوراا
باید در سو روابط خارج خود با دیگر ککوراا در این زعینه انهاام داناد .در اینهاا
سازوکار انیقال عحتوعان که عوضوع ا ل این پژواش نیز ع باشد باه نناوان یتا از
ابزاراا در این زعینه عورد توجه قرار گرفیه است .برای بازگرداندن عهرعین خارج باه
ککااو ا اال خااود چناادین راه حا وجااود دارد کااه در ایاان عیااان انیقااال عحتوعااان
رسم ترین و عنسهمترین راه ع باشد که از طریق ن حقوق اشخاص عح وظ ع عاناد.
راهاای دیگر که کمیر عورد اسی اده قرار ع گیرند نبارتناد از تبایاد و اخاراج از طریاق
عااجرت با توافقات کنسو

که به عوجب این توافق عرعور کنساو

گرفیه و از طریق عرز ن ککور او را عنیق ع نماید.

عهارم را تحویا

1

طریق غیررسم دیگر نیز در این زعینه وجود دارد که به ا اویا انگلیسا باه ن
« »gentleman’s agreementsگ یه ع شود و عیزان قابلیات اجرایا

ن بار عبناای

انیبار ککوراا قرار ع گیرد و باید ناا را از عوافقتناعهاای قانون عیمایز نمود؛ زیارا
عوارد اخیرا ذکر در ار ورت ا زام ور ع باشند.

2

در زعینهی انیقال عحتوعان عا تاوان از عادلااای عنوقاهای ایان ابازار در رواباط
ککوراای بنلوکس ،اروپای شما  ،شورای اروپا ،ککاوراای سوسیا یسات ،ککاوراای
نرب  ،ککوراای فریقای  ،ککوراای عکایرک ا مناافع و ککاوراای عریتاای و اام
چنین عدلاای بین عنوقهای عانند انیقال عحتوعان عیان اروپا و عریتا ،انیقال عحتوعاان
عیان اروپای شرق و غرب  ،فرانسه با ککوراای فریقای نام برد .نیوه بار ایان عاوارد
1. D. Wan. Pisoner Transfer between Hong Kong and Mainland China: A
Prefiminary Assessment Brook. J. Int Il., vol 33(2). 2007, P37.
2. Ibid, P38.
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ع توان به عدلاای نمونه در این زعیناه عانناد عوافقاتناعاهی نموناه ساازعان علا در
زعینهی انیقال زندانیان خارج اشاره نمود.
امچنین در قانونگاذاری داخلا ککاوراا باه انیقاال عحتوعاان توجاه شاده و در
ککوراای اروپای شما  ،اتریش ،کانادا ،جماوری فدرال مان ،فرانسه ،اسرائی  ،الند،
روعان  ،سوئیس ،ترکیه ،انگلسیان ،ایاهت عیحده عریتا و یوگسایوی قاوانین در ایان
زعینه به تصویب رسیده است؛ در بنداای ت به عارف اسناد بینا ملل راجع به انیقاال
عحتوعان و قوانین ککوراای خارج در این رابوه پرداخیه ع شود.
بند اول :انتقال محکومان در اسناد بینالمللی
کنوانسیون اروپای راجع به انیبار بینا ملل احتام کی اری  1970او این ساند باین
ا ملل چند جانبه ع باشد که در ن انیقال اجرای احتام کی اری از ککاوری باه ککاور
دیگر پیش بین شده بود .حوزه ی انمال کنوانسیون در خصوص اجرای احتام خاارج
گسیرده ع باشد و شاع عهازاتاای سلب زادی ،عهازات نقادی ،عصاادره یاا ضابط
اعوال و  ...ع گردد .بند  1عاده  3این کنوانسیون اینگونه عقرر عا داشات «یاک ککاور
طرف عاااده در عوارد و طبق شرایو که عقررات ایان کنوانسایون بیاان داشایهاناد در
عورد اجرای حتم که در ککور دیگر طرف عاااده ادر شده و در ککور اخیرا اذکر
قاب اجرا است ،ا

ع باشد».

به د ی عحدودیتاای انیقال عحتوعان در کنوانسیون فوق از جمله این کاه عرباوط
به انیقال به ککور عح اقاعت عحتوم نلیه بود ،زوم تدوین کنوانسیون جااعع در ایان
خصوص احساس ع شد که در نییهه کنوانسیون راجاع باه انیقاال عحتوعاان شاورای
اروپا به تصویب رسید.

1

 .1نل  ،خا ق  ،انیقال عحتوعان تحو بزرگ در شناسای انیبار احتام کی ری خارج در ایران،
عهله دانکتده حقوق و نلوم سیاس دانکگاه تاران ،شماره  ،64تابسیان  ،1383ص.18
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این کنوانسیون در شورای اروپا و توسط کمییهای از کارشناسان در  21عاارس 1983
برای اعضای انضاء ع یوا شد .در کن ارانس یاازدام (شاار کاناااگ 22 ،و  21ژوئان
 ) 1978وزرای دادگسیری اروپا ،ضمن رسیدگ به عکتیت و عساای عوارا گردیاده
توسط زندانیان خارج به بررس اعتان انیقال ناا باه ککاور خودشاان بارای سااری
نمودن اداعهی عهازات حبس پرداخیند که ایان عاذاکرات عنهار باه ادور قواناعاهی
شماره  1گردید .به عوجب این قواناعه از کمییهی وزرای شورای اروپا خواسیه شد کاه
از کمییهی اروپای راجع به عسای جرم ( )CDPCدرخواسات تن ایم عوافقاتناعاهی
نمونهای نماید که حاوی عقررات سادهای در زعینهی انیقال عحتوعاان باشاد و طباق ن
این عوافقت ناعه برای انیقال عحتوعاان در باین ککاوراای نضاو و نیاز در رابواه باین
ککوراای نضو و دیگر ککوراا اسی اده خوااد شد .در اداعهی ایان روناد کمییاهای از
کارشناسان برای این عوضوع از سوی کمییهی اروپای راجاع باه عساای جارم تکاتی
گردید که یت از وظایا ناا تن یم چنین عوافقتناعهای بود .در راسایای انهاام ایان
وظی ه با انوای یحیت از سوی کمییهی اروپاای راجاع باه عساای جارم ،کمییاهی
کارشناسان عهاز گردیدند که به جای چنین عوافقتناعهای به تن ایم کنوانسایون چناد
جانبه باردازد به شرط که چنین کنوانسیون با دیگر کنوانسیوناای اروپای در تاارض
نباشد( .گزارش توجیا کنوانسیون شورای اروپا راجع به انیقال عحتوعان)
کمییهی عنیخب فوق عیکت از کارشناساان  15ککاور نضاو شاورای اروپاا یانا
اتریش ،بلژیک ،دانمارک ،فرانسه ،جماوری فدرال ماان ،یوناان ،اییا یاا ،وکزاعباورگ،
الند ،پرتغال ،اساانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیه و انگلسایان باود .پایش ناویس کنوانسایون
انیقال عحتوعان به وسیلهی کمییه ی اروپای راجع به عسای جارم در عاه  1982نااای
گردید و به کمییهی وزرا فرسیاده شد .کمییهی وزرا نیز در جلساهی سیصاد و پنهااام
خود در سایاعبر  1982عین کنوانسیون را تصویب کرد و در جلسهی سیصاد و پنهااه و
چاارم خود در دساعبر  1982تصمیم گرفیند که کنوانسیون را برای اعضاء در  21عاارس
 1983ع یوا نمایند .طبق گزارش توجیا این کنوانسیون ،اادف از اناقااد ن تساای
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انیقال زندانیان به وطن خود ع باشد و این اعر باید از طریق عتانیسم ساده و در ناین
حال سریع ورت پذیرد 1.بند  2عاده  2این کنوانسیون عقرر ع دارد «عحتوم نلیاه در
قلمرو یک ککور نضو کنوانسیون ع تواند طبق عقررات ایان کنوانسایون بارای سااری
نمودن دورهی عحتوعیت خود به قلمرو ککور دیگر نضو ،عنیق گردد».
یت دیگر از اسناد عام انیقال عحتوعان کنوانسیون اجرای احتاام قضاای در اعاور
کی ری (که از این پس ن را کنوانسیون بنلوکس ع ناعیم) عا باشاد کاه در ساال 1968
عورد تصویب قرار گرفت .طبق عااده  2ن ،کنوانسایون نسابت باه احتاام عحتوعیات
حبس ،جزای نقدی و  ...قاب انمال است و طبق بند  2عاده  4ن ،بنای این کنوانسایون
بر این فرض قرار گرفیه است که اجرای احتام کی ری خارج عوجاب برخاورداری از
عزایای اجرای حی ندا ت ع گردد .این کنوانسیون شبیه کنوانسیون اروپای راجع باه
انیبار بینا ملل احتام کی ری  1970ع باشد از این حاظ کاه وظی اهی اجارای حتام
کی ری خارج را بر نادهی ککور طرف درخواست قرار ع داد عگر اینته زعینهی رد
دراخوست وجود داشیه باشد .زعینه اای رد درخواسات را نیاز عاواردی چاون عاایات
سیاس و ن اع جرم ،ارتتای جرم در خاارج از قلمارو ککاور اادر کنناده حتام و
عخا ت با ن م نموع تکتی ع داند.
دیگر کنوانسیون در این زعینه به ککوراای سوسیا یسای برعا گاردد .چااارچوی
ا ل امتاری ککوراای سوسیا یسی در زعینهی اجارای احتاام کی اری خاارج در
ط کن رانس اای وزرای دادگسیری این ککاوراا در ناواعبر  1975در ورشاو پاییخات
اسیان ،اکیبار  1976در پاییخات بلغارسایان و عاه  1978در بار ین بناا ناااده شاد .در
کن رانس بر ین کنوانسیون انیقال عحتوعان به حبس باه ککاوراای خاود بارای سااری
نمودن عهازات در ناا (که از این به باد ن را کن رانس بر ین ع ناعیم) اعضاا گردیاد.
اامیت این کنوانسیون بر این عوضوع ع باشد که او ین کنوانسیون چند جانباهای اسات
 .1نل  ،خا ق  ،نل ؛ انیقال عحتوعان تحو
پیکین ،ص.18

بزرگ در شناسای انیبار احتام کی ری خارج در ایران،
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که در ککوراای سوسیا یسی در زعینهی امتاری باینا مللا در اعاور کی اری عناقاد
شده است .عادهی  1این کنوانسیون عقرر ع دارد «اتباع اار یاک از ککاوراای طارف
عاااده که در ککور دیگر طرف عاااده عحتوم به عهاازات ساا ب زادی شادهاناد از
طریق توافق دو جانبه بین ن ککاوراا بارای سااری نماودن دورهی عحتوعییکاان باه
ککوری که تباهی نها ع باشند ،عنیق خوااند شد».
دیگر کنوانسیون راجع به انیقا عحتوعاان عیالاق باه ککاوراای عکایرک ا مناافع
ع باشد .در عورد ککوراای عکیرک ا منافع بایاد گ ات کاه قبا از طارا ککاوراای
عکیرک ا منافع در عورد انیقال عحتوعان دو قانون در انگلسیان و عسیامرات ن ککاور
در سالاای  1869و  1884به تصویب رسیدند که انیقاال زنادانیان عسایامرات  ،ناعیاده
ع شدند .با این حال این دو قانون تمام عوارد انیقال را پوشش نم دادند و در این زعینه
نواقص داشیند .به امین خاطر وزرای ککوراای عکایرک ا ناافع در اجایس خاود در
 1980تصمیم گرفیند که به توساه ی انیقال عحتوعاان باردازناد و بااهخره در پاییخات
زعیباوه در سال  1986طرا انیقال عحتوعان در حوزهی ککوراای عکیرک ا منافع (کاه
پس از این طرا ککوراای عکیرک ا منافع ناعیده ع شود) عاورد تصاویب وزاری ایان
ککوراا قرار گرفت .این طرا ککوراای زیادی را در سرتاسر جاان تحت شمول خود
دارد که برخ از ناا فا له ی زیادی با یتدیگر دارند .ککوراای که برخ کوچک و
برخ بزرگ ،برخ توساه یافیه و برخ در حال توساه ،برخ
ع باشند .به د ی

روتمند و برخ فقیار

ن که ککوراای تحت شمول ایان کنوانسایون دارای ن اام سیاسا ،

اجیمان و سیاستاای عی اوت ع باشند بنابراین این طرا را ع توان یاک کنوانسایون
امه جانبه و فراگیر در عورد انیقال عحتوعاان دانسات .عااده  1ایان کنوانسایون عقارر
ع دارد «شخص که در یک ککور (ککور ادر کنندهی حتم) به خاطر ارتتای جارم
به عهازات حبس عحتوم شده اسات عا تواناد طباق عقاررات ایان طارا بارای طا
باق عانده حبس خود به ککور دیگر (ککور اجرا کنندهی حتم) عنیق گردد».
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در عورد عوافقتناعهاای نمونه در زعینهی انیقاال عحتوعاان بایاد باه عوافقاتناعاه
نمونهی سازعان عل اشاره نمود .عسای و عکتیت عورا شده توسط زندانیان خارج
به طور گسیرده ای در سازعان عل عورد بحث و بررس قرار گرفات و ایان ساازعان از
اواسط داهی  1970در جسیهوی راهح اای برای ح این عکاتیت باوده اسات .در
کن رانس پنهم عل عیحد در عورد پیکگیری از جرم و رفیار با زنادانیان در ساال 1975
پیکنااد شد که در جات تسای انیقال عحتوعان باید در سیاست ککاوراا و در نما ،
اقداعات گسیرده و امتاریاای عنوقهای انهام گیرد و عوافقتناعهاای دو جانبه عناقاد
شود .به دنبال این عوضوع برخ از ا ول کل انیقال عحتوعاان توساط دبیرخاناه ایان
سازعان برای عیح ه به کنگره ی شکم عل عیحد راجع به پیکگیری از جرم و رفیار باا
زندانیان داده شده که به عوجب ن پذیرفیه شد که این سازعان نقش اساس را در جات
کااش عکتیت زندانیان خارج و باز اجیمان کردن ناا داشایه باشاد .بناابراین در
این راه یا کنوانسیون بینا ملل انیقال عحتوعان را تصویب نماید یا اینته یک عوافقات-
ناعه نمونه به ننوان ا گوی برای تن یم عوافقتناعهاای دو یا چند جانبه ،پیکنااد کند.
کنگره ی شکم سازعان عل عیحد راجع به عوضاوع فاوق بحاث و بررسا نماود و
قواناعهی شماره  13را راجع باه انیقاال عحتوعاان اادر نماود کاه باه عوجاب ن از
ککوراای نضو خواسیه شده که در جات انیقال عحتوعان به پیشبین عتانیسم انهاام
ن پرداخیه و ا بیه در این رابوه ،انیقال با قبول طرفین قارارداد و نیاز رضاایت عحتاوم
نلیه انهام خوااد شد .کنگره ی شکام علا عیحاد فر ات را عقیضا دانسات کاه از
سازعان عل عیحد درخواست نمایاد کاه ا اول عاام و نماوع عنادرج در عاااادات
عوجود را برای به کارگیری ناا در عوافقتناعه نمونه ،عورد شناسای قرار داد.
نوشین عوافقتناعه ی نمونه امراه با این دیدگاه بود کاه بایاد باا توجاه باه ت ااوت
ن اماای قضای ککوراا و فرانگاا و دای و رسوم عخیلا ککوراای نضاو ،تن ایم
چنین عوافقتناعه ای باید امراه با حاداکثر قابلیات اناوااف در خصاوص عوضاونات
عوافقتناعه باشد .پس از ارزیاب اسناد انیقال عحتوعان نوشایه شاد و عوضاونات ایان
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پیش نویس در کن رانساای بینا ملل و در جلسات عقدعات کنگرهی ا یم عل عیحاد
عورد بررس قرار گرفت.
نمایندگان اجیس عقدعات عنوقه ی سیا راجاع باه پیکاگیری از جارم و رفیاار باا
زندانیان ،بر این ن ر بودند که به د ی وجاود اادف باازپروری عهارم در ابازار انیقاال
عحتوعان ،زندانیان خارج در انیقال به ککور خود دارای تمای بیکیری خوااناد شاد.
با این وجود ایان عولاب عا ورد ترکیاد باود کاه برخا عساای و عکاتیت باه د یا
ت اوت اای نمیق و گسیرده در نگرش ککوراا نسبت به ابزار انیقال عحتوعاان ،وجاود
دارد .امچنین بر این عوضوع ترکید ع شد که درخواست انیقال باید توسط ککور عحا
تابایت عهرم و نه عحتوم نلیه ورت پذیرد تا این که انیمااد ککاور اادر کننادهی
حتم در عورد اجرای کاع عهازات از بین نرود .باه نباارت دیگار درخواسات انهاام
گرفیه توسط ککور اجرا کنندهی حتم تمای

ن ککور را به اجرای حتم نکان ع دااد

بنابراین حی در ورت ا زام عوافقتناعه به کسب رضایت عحتوم نلیاه امچناان هزم
است که درخواست انیقال از سوی ککور اجرا کنندهی حتام و از عسایر و کاناالااای
رسم

ورت پذیرد.

نمایندگان اجیس عقدعات عنوقه اروپا بر این نتیه ترکید داشایند کاه عوافقاتناعاه
نمونهی انیقال عحتوعان باید بر پایهی احیرام عیقاب باه حاکمیات علا و ا ا انیقاال
ارادی قرار گیرد .نمایندگان اجیس عنوقه فریقا بر این بااور بودناد کاه جاعااهی باین
ا ملل انوز به این عرحله نرسیده است که انیقال عحتوعان از طریق سندی باینا مللا
انهام پذیرد.
کنگرهی ا یم عیحد راجع به پیش گیری از جرم و رفیاار باا زنادانیان کاه در ساال
 1985برگزار گردید عوافقتناعه نمونه انیقال زندانیان خارج را عورد تصویب قرار داد
و از ککوراای نضو درخواست نمود که اگر تاکنون راجع به انیقال عحتوعان باا دیگار
ککوراا عااادهای عناقد ننمودهاند یا این که تصمیم دارند در عاورد عاااادات عوجاود
خود تهدیدن ر نمایند ،در اناقاد عااادهی انیقال با دیگر ککوراا ،ایان عوافقاتناعاهی
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نمونه را عدن ر قرار داناد .عااده  1ایان عوافقاتناعاه عقارر عا دارد «بایاد از طریاق
بازگرداندن اشخاص عحتوم در خارج در او ین زعان عمتن جات اجارای عهازاتکاان
به ککوری که تباه یا عقیم نها ع باشند ،اعتاان بازاجیماان کاردن عهارعین افارایش
یابد .بنابراین ککوراا باید در این زعینه ناایت امتاری را با یتدیگر داشیه باشاند ».باا
این حال این عوافقتناعهاا تمام عسای و عکتیت انیقال عحتوعان را ح نما نمایاد،
زیرا امواره قب از زعان انیقال ،زندانیان عدت را در ککور بیگانه در تحما حابس باه
سر ع برند یا این که عمتن است زندان با ککوراای طاراف قارارداد عایا باه انیقاال
عحتوم نلیه نباشند .بنابراین با توجه به این عساای کمییاهی پیکاگیری و کنیارل جارم
تو یهناعه اای را در ارتباط با زندانیان خارج عورا نمود که این تو یهناعهاا توساط
کنگرهی ا یم عل عیحد عورد تصویب قرار گرفیند.
در تیشاای سازعان عل عیحد در زعینهی انیقال عحتوعان ع توان باه کنوانسایون
عل عیحد نلیه تهارت عواد عخدر و عواد روانگاردان عصاوی  1988اشااره نماود کاه
او ین سند چند جانبهی جاان شمول در زعینهاای عخیلاا از جملاه انیقاال عحتوعاان
ع باشد.
بند دوم :انتقال محکومان در حقوق کشورهای خارجی
ککوراای اروپای شما

یان دانمارک ،فنیناد ،ایسالند ،ناروژ و ساوئد باه د یا

داشین ویژگ اا و ارزش اای فرانگ و حقوق عکایرک و عکاابه ،در زعیناهی انیقاال
عحتوعان و اجرای احتام کی ری خارج دارای عقرراتا عکاابه عا باشاند .امتااری
قضای ککوراای اروپای شمال که شاع انیقال عحتوعان نیز ع گردد براسااس اساناد
بین ا ملل دو یا چند جانبه قرار نگرفیاه اسات بلتاه ایان ککاوراا در ایان زعیناه باه
تصویب قوانین یتسان اقدام نمودهاند .کنوانسیون عیاان دو اتااای ناروژ ،دانماارک و
سوئد راجع به شناسای اجارای احتاام کی اری کاه در  8عاارس  1948اعضااء شاد را
ع توان جزء او ین اسناد در زعینهی امتاریاای قضای در این ککوراا دانسات .ایان
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امتاریاا از طریق عوافقتناعهی امتاری 1عناقده بین دانمارک ،ایسلند ،نروژ و سوئد
در تاریخ  23عارس  1962اداعه پیدا کرد .طبق عاده  7این عاااده ار کدام از ککاوراای
نضو ت یش خوااند کرد عقررات را در ککور خود ایهاد نمایند که حتم دادگااه دیگار
ککور واقع در اروپای شما

را در قلمارو خاود قابا اجارا ساازد .بناابراین عیح اه

ع گردد که این عاااده خود به تناای توانای انیبار بخکیدن به احتام کی ری خاارج
را ندارد و این عوضوع را بر نادهی قوانین ککوراای نضو گذاشیه است.
ککوراای اروپای شما

بر اساس عاده  7عااادهی عزبور اقدام به تصویب قاوانین

تقریباً یتسان در زعینهی انیبار بخکیدن به احتام کی ری دادگاهاای یتادیگر نمودناد و
در اداعه به تتمی این قوانین در ارتباط با شناساای انیباار احتاام کی اری ککاوراای
خارج از اروپای شما  ،اقدام نمودند .راجع باه قاوانین دسایهی اول باه نناوان نموناه
ع توان به ککور دانمارک اشاره نمود که قانونین عااضدت با ککوراای فنیند ،ایسلند،
نروژ و سوئد در ارتباط با اجرای احتام کی ری 2را به تصویب رساانده اسات در عاورد
قوانین دسیهی دوم نیز ع توان قانون ککور فنیند با ننوان قوانین امتاری باینا مللا
در خصوص اجرای عحتوعیتاای به جنبش 3را ذکر کرد.
در اتریش قانون جاعا در زعینهی اسیرداد و دیگار اشاتال امتااری کی اری باین
ا ملل وجود دارد که عقررات ناا تناا زعان انمال ع گردد که عاااادهی باینا مللا
(که اتریش از انضای ن باشد) نیواند در غیر این ورت عوضونات انیقاال عحتوعاان
را ح نماید (عاده  4.)1در کانادا قانون انیقال عهرعان  5 1978وجود دارد کاه در ن باه
عقررات و تکری ات انیقال اشاره شاده اسات .جمااوری فادرال ماان نیاز اار چناد
کنوانسیون شورای اروپا راجع به اجرای احتام کی ری خارج را اعضاء کرده باود و ا
1. Helsinki Treaty
2. Law on Copperation with Finland. Iceland. Norway and Sweden Relating
to Enforcment of Penal Dentence 1963, amended 1986
3. Law on International Cooperation with Respect to Enforcement of
custodial Sentences, January 16, 1987, No.21.
4. ARHG, 1979
5. The Transfer of offenders Act of Canada 1987
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با این وجود تا زعان تصویب قانون جاعا در این زعینه که اجازهی انیقال عحتوعاان را
ع داد 1،ایچتدام از این کنوانسیوناا به تریید ناای نرسیده بودند .عاده  49این قاانون
شرایط انیقال را بیان ع کند.
در فرانسه اگرچه چندین عااادهی دو جانبهی انیقاال عحتوعاان در دااهی شصات
قرن بیسیم عییدی با برخ ککوراای فریقاای عناقاد شاد اعاا در ایان زعیناه قاانون
خا

وجود نداشت .این ککور در سال  1984قنون در این زعینه تصاویب نماود کاه

تناا انیقال عحتوعان از ککور خارج به ککور فرانسه را پیشبین کرده بود 2.بارخیف
ککوراای مان و اتریش ،فرانسه دارای عقررات جاعع که تمام اشاتال امتااری باین
ا ملل در عور کی ری را شاع شود ،نیست و در این ککاور عقاررات راجاع باه انیقاال
عحتوعان در قانون یین دادرس کی ری 3این ککور ،وارد شاده اسات .عااده  713ایان
قانون انیقال عحتوعان و عقررات ن را بیان ع دارد.
در ککور عهارسیان عقررات راجع به شناسای و اجرای احتام کی اری خاارج در
قانون جزای عصوی  4 1979این ککور عاده اسات .بناد  1عااده  6ایان قاانون انیقاال
عحتوعان را در ورت وجود کنواسیون و یا عاااده با ککور خارج  ،پیشبین نماوده
است .اسارائی انیقاال عحتوعاان را در عاادهی  10قاانون جازای عصاوی  1978خاود
پیش بین نموده است .ککور الند پس از اعضای کنوانسیون بنلاوکس عصاوی  1968و
نیز کنوانسیون اروپای عصوی  1970و کنوانسیون شورای اروپاا عصاوی  ،1983قاانون
انیقال اجرای احتام کی ری را در سال  5 1986به تصاویب رسااند .ایان قاانون حااوی
عقررات راجع به اجرای احتام کی ری خاارج در ککاور الناد و نیاز انیقاال اجارای
احتام عحتوعیت ادر شده توسط دادگاه اای الند به دیگر ککوراا است .عاده  2ایان
1. IRG 1982
2. Law No. 84-1150 on the Transfer of Persons Se ntenced and Detained
Abroad to France 1984.
3. The code of Criminal procedure
4. the penal code of Hungary 1970
5. the Israail Penal code 1978
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قانون رابوهی عیان ن و اسناد بینا ملل را عکخص ع کناد و طباق ایان عااده اجارای
احتام کی ری خارج در ککور الند تناا طبق عاااده ورت ع گیرد.
ککور روعان عقررات راجع به شناسای احتام کی ری خاارج را در قاانون یاین
دادرس عصوی  11969خود ورده است .طبق عواد  519و  520این قاانون شناساای و
اجرای حتم کی ری خارج طبق قانون جازای ایان ککاور انهاام خواااد گرفات .در
ککور سوئیس عقررات راجع به اجرای احتام کی ری خارج در قاانون جازای فادرال
این ککور پیشبین شده بود .این قانون تناا به اجرای احتام خارج در سوئیس توجاه
داشت و به اجرای احتام ادر شده توسط دادگااهااای ساوئیس در ککاوراای دیگار
نارداخیه بود .ککور سوئیس در اداعه در ساال  1981قاانون جااعا در ایان زعیناه باه
تصویب رساند و عواد  85و  94این قانون شرایط انیقال را بیان داشیهاند.
در ککور ترکیه در زعینهی انیقال عحتوعاان ،قاانون اجارای احتاام عحتوعیات باه
حسب اتباع ترکیه در خارج و اتباع خارج در این ککور عصاوی  19842وجاود دارد.
طبق عاده  2این قانون شرایط ا ل انیقال عحتوعان را نم عیقاب و وجاود عاااادهی
بینا ملل عناقد بین ترکیه و ککور بیگانه تکتی ع داند .در ککاور انگلسایان قاانون
بازگرداندن زندانیان در سال  19843در زعینهی انیقال عحتوعان باه تصاویب رساید کاه
ضمن بررس شرایط و ار انیقال به پاره ای از عقاررات ن نیاز اشااره خاواایم نماود.
ایاهت عیحده عریتا نیز قب از هزم اهجرا شدن عاااادات انیقاال عحتوعاان خاود باا
ککوراای عتزیک و کانادا در ساال 1982فصا  306را باا نناوان «انیقاال باه (یاا از )
ککوراای خارج » 4به عهمونه قوانین خاود اضاافه نماود .در ایان قاانون تکاری ات
اجرای عااادات عناقده بین این ککور و دیگر ککوراا عاین شده اسات و بار خایف
1. code of criminal procedure 1969
2. the law on Execution of sanctions Involving Deprivation of Liberty
Imposed on Turkish Citizens Abroad and on Froeigners in Turkey 1984
3. The Repatriation of Presoners act of United Kingdom 1984
4. The 18 U.S.C Chapter 306L Transfer to or from foneign countries of
united states 1982
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قوانین ککوراای مان ،اتریش و سوئیس عقررات این قانون تنااا زعاان قابا انماال
است که در زعینهی انیقال عحتوعان عااادهای عناقد شده باشد( .بند ا ا عاده )4100
ککور خری که در این بند از ن نام ع بریم یوگسیوی ع باشد .این ککور انیقاال
عحتوعان را در عاده  520قانون یین دادرس ا یح سال  19851خود پیشبین کرده
است .طبق بند  2عادهی  520قانون یین دادرس این شور انیقال تناا با وجود عااادهی
عناقده بین این ککور و دیگر ککوراا اعتان پذیر ع باشد.

مبحث دوم :انتقال محکومان در حقوق ایران
در این عبحث در گ یار اول به بررس وضایت انیقال عحتوعان در ایران پرداخیاه و
در این راسیا عوضونات چون زعینهاای شت گیری نیاز به اسای اده از ساازوکار انیقاال
عحتوعان ،وضایت عوافقتناعهاای عوجود در ایان زعیناه و راهااای توسااهی انیقاال
عحتوعان در ایران بیان شده است .در بند دو تریید عوافقتناعهاای انیقال عحتوعاان در
شورای نگابان عورد بررس قرار گرفیه و در این رابوه عبان ن اری تصامیم ایان ناااد
راجع به تریید یا رد عوافقتناعاهااای عااضادت قضاای (در عاناای ناام) ،تاارضاات
ظااری در تریید یا رد عوافقتناعهاای عااضدت قضای (در عانای ناام) باه خصاوص
عوافقااتناعااهاااای انیقااال عحتوعااان از سااوی ایاان نااااد و نیااز وضااایت ترییااد ایاان
عوافقتناعهاا ،با ترکید بر نقش شورای نگابان قانون اساس در این روند ،عاورد توجاه
قرار گرفیه است.

گفتار اول :بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران
عوقایت جغرافیای ککور ایاران و قارار گارفین ایان ککاور در امساایگ برخا
ککوراا عانند افغانسیان و نیز داشین جاذبهاای گردشگری و زیاارت در ایان ککاور و
سایر نل و نواع سبب شده است ار سا ه شماره زیادی از اتبااع دیگار ککاوراا باه
1. The Code of Criminal Procedure 1985.
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ایران عسافرت نمایند .به طوری که انیم شده است ایران با حدود ساه عیلیاون پنااناده
عهاز و غیرعهاز ،رتبه نخست پنااندگان را به خود اخیصاص داده است .عوضون کاه
تباات عخیل

از جمله ارتتاای جارم در ایان ککاور و باه تباع ن انماال پاارهای از

عهازاتاا از قبی حبس را ب ه دنباال خاود دارد .از ساوی دیگار دهیا پایش گ یاه و
عواردی چون عسای اقیصادی ،تحصیل و  ...عوجب عساافرت اتبااع ایرانا باه دیگار
ککوراا ع شود که عمتن است در پاره ای از عاوارد عحتاوم باه تحما حابس در ن
ککور شوند .به گ یهی عسئو ین نیروی انی اع تناا بیش از  350ن ر از اتبااع ایرانا در
زنداناای عا زی ،تایلند و اندونزی به خاطر قاچاق شیکه زندان اند .و این اعار عوجاب
خدشه به وجاهی بین ا ملل ککورعان شده است به گونهای که «پلیس دیگار ککاوراا
به دنبال شتار عسافرین پروازاای ایران است ،تا باا دسایگیری قاچاقچیاان پااداش باه
دست بیاورند »1با توجه به عوا ب ذکر شده نقش اساس انیقال عحتوعان در این زعیناه
و عزایا و فواید ب شمار ن در جنبهاای عخیلا ،غیر قاب انتار است.
در این بند به این نتیه ع پردازیم کاه زعیناهااای شات گیاری نیااز باه اسای اده از
سازوکار انیقال عحتوعان در ایران چه بوده است و در اداعه وضایت فال عوافقتناعاه
اای انیقال عحتوعان و راهاای توساه ی این ابزار در حقوق ایران را عورد بررس قارار
ع دایم.
بند اول :زمینههای شکلگیری نیاز به استفاده از ساز وکار انتقال محکومان
طبق عاراای عوجود در سالاای گذشیه ،تاداد  3818ن ر از اتباع ایران در خاارج
از ککور و تاداد  6344ن ر از اتباع سایر ککوراا در ککورعان عحبوس باودهاناد کاه از
بین زندانیان عحبوس در ایران تاداد ( 5600تقریباً  86در د) را اتباع ککاور افغانسایان
تکتی ع داده اند .ضمن این که طبق عاراای ن زعان تاادادی حادود  10-12ن ار از
اتباع ایران در زنداناای این ککور عحبوس بودهاند .اگر عار زندانیان افاغنه را به د یا
 .1تارنمای http://www.fararu.com/pridjro9.yt0s96a22y.html
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وجود عکیت حاکم بر ن ککور اسیثناء کنیم در عهموع  744ن ر از اتبااع خاارج در
ککورعان عحبوس بودهاند .اعا تاداد  3818ن ر از ایرانیان نیز در خارج از ککاور تحما
کی ر ع کنند که عکااده ع شود تاداد زندانیان ایران عحبوس در خارج از ککور تقریباً
 4برابر زندانیان اتبااع ساایر ککاوراا در ایاران اسات .از عهماوع  829تبااهی بیگاناه
عحبوس در ایران تناا  190ن ر (حدود  20در د) عرتتب جرایم عواد عخدر شدهاناد و
بقیه (حدود  79در د) عرتتب سایر جرایم شدهاناد در حا یتاه حادود نیما از اتبااع
ایران عحبوس در خارج از ککور ( 45/88در د) عرتتب جرایم عواد عخادر شادهاناد
که عقایسه ی در د جرم عذکور برای زندانیان ایران عحساوی در خاارج از ککاور باا
در د عیزان امین جرم برای زندانیان داخ ککور نکان عا دااد کاه تااداد عارتتبین
ایران و بیگانه این جرم تقریباً برابر است 47/6 .در د از ک زنادانیان ککاور عرتتاب
سایر جرایم شدهاند.

1

با توجه به امسایگ ایران با ککوراای نراق ،پاکسیان و ترکیاه بیکایرین زنادانیان
اتباع بیگانه غیر افغان عحبوس در ایران را اتباع ککوراای نراق ( 65در د) ،پاکسایان
( 21در د) ،ترکیه ( 5در د) و بنگیدش ( 3در د) تکاتی عا داناد در حاا

کاه

بیکیرین زندانیان ایران عحبوس در خارج از ککور در ککوراای ژاپن ( 19/5در اد)،
نراق ( 16/4در د) ،ترکیه ( 13در د) ،اعارات عیحاده نربا ( 12/5در اد) ،کویات
( 11/4در د) و ذربایهان و بحرین ( 3در د) ع باشند 2.بنابراین عیح ه ع گردد که
سی عااجرت ایرانیان به ککوراای نرب  ،ژاپن ،ترکیه و  ...برای اشیغال ،در عاد بیکایر
و زندگ بایر عکتیت ندیدهای برای نان ایهاد کرد و ندهای باه د یا نادم دسات
یاب به این عوضوع به کاراای خیف به خصوص عواد عخدر و سرقت روی وردهاناد.
 .1سید نل  ،رئیس ا سادات  ،تهربهای عوفق ،تحلیل بر قانون عوافقتناعه انیقال عحتوع (زندانیان)
جماوری اسیع ایران و جماوری ذربایهان ،عااناعه ا یا و تربیت ،سال دوم ،شماره ،1382 – 18
ص.38
 .2سید نل  ،رئیس ا سادات  ،تهربهای عوفق ،تحلیل بر قانون عوافقتناعه انیقال عحتوع (زندانیان)
جماوری اسیع ایران و جماوری ذربایهان ،پیکین ،ص.39
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در نییهه در زنداناای سایر ککوراا عحسوی ع باشند و امان گونه که قبیً نیاز ذکار
شده این عوضاوع باه حیثیات و انیباار ککاورعان در ساو باین ا مللا خدشاه وارد
ع نماید .جدول زیر وضاایت در اد عیازان جارایم ارتتااب اتبااع ایرانا در برخا
ککوراا را نکان ع داد.
جدول  .2درصد میزان جرایم ارتکابی ایرانی محبوس در برخی کشورها
سایر جرایم

جرایم مواد مخدر

کشور

70

30

ژاپن

100

0

نراق

11/3

88/7

ترکیه

40

60

اعارات

81

کویت

86/4

ذربایهان

58/7

بحرین

19
136
413

1

به طوری که در جدول شماره  2عیح ه ع گردد بیکیرین جرایم ارتتاب زنادانیان
عحبوس در ککوراای نرب و ترکیه ،جرایم عواد عخدر ع باشد و حدود یاک ساوم از
زندانیان عحبوس در ژاپن نیز عرتتب امین جرم شدهاند.
امچنین طبق عاراای جدید ،در سال  1388چین عاری از زندانیان خاارج خاود
ارائه کرد که ط

ن عکخص شد  36تباه ککاورعان باه جارم قاچااق عاواد عخادر در

زنداناای این ککور به سر ع برند .زندانیان که دو ت چین بدون کمیرین اغماض 10
ن رشان را به اندام 10،ن ر را به حبس ابد و بقیه را به  3تا  18سال حبس عحتوم کارده
است .طبق گ یهی عسئوهن فضاای ساازعان زنادانااا در ساال  1388بیکایرین اتبااع
خارج زندان در ککور عا ،اتباع افغان بودهاند که اکثر قریب به ات اق ناا به اورت
 .1امان.
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غیر عهاز وارد ککور شده و اقاعت غیرعهااز دارناد .در ایان ساال حادود  3/2در اد
زندانیان عا را اتباع خارج تکتی ع داند که اتبااع ککاوراای افغانسایان ،پاکسایان و
نراق در رأس قرار دارند که ا بیه تاداد زندانیان پاکسیان و نراق بسیار کمیر از افاغناه
است .طبق گ یهی این عسئوهن در ساال  1388بکا از  40000افغانسایان و بایش از
 100تباه ی نراق و پاکسیان در ایران عحبوس بودهاند که قاچاق و حم عاواد عخادر،
نمده ی جرایم ارتتاب اتباع ککوراای افغانسیان و پاکسیان و اقدام نلیاه اعنیات علا ،
اقاعت و نبور و عرور غیر عهاز ،جرایم نلیه اشخاص و جاسوسا از جارایم ارتتااب
سایر زندانیان خارج است.

1

طبق عاراای سال عزبور سرانهی نگااداری از زنادانیان خاارج امانناد سارانهی
نگاداری از زندانیان ایرانا  ،عبلا  3000توعاان در روز اسات کاه اگار ایان عبلا در
روزاای عحتوعیت این زندانیان و تادادشان ضری شود ،ع توان این ازینهاا را حدود
 17عیلیون توعان در روز و باری عضانا بر دوش سازعان زندان ارزیاب کرد 2.به ن ار
ع رسد توجه به عسای فوق و اطیع از این عار برای عسئو ین ذیربط خاا

از فایاده

نباشد.
عاراای فوق که تناا بخک از عاار زنادانیان خاارج عحباوس در ایاران و اتبااع
ایران عحبوس در خارج را نکان ع داد ،زعینهی اناقاد عوافقتناعهاای گردید کاه در
قسمت باد به ناا اشاره شده است.
بند دوم :وضعیت موافقت نامه های موجود در این زمینه
سوا

که در این قسمت عورا ع گردد این است که با توجه باه عارااای عوجاود

در زعینه ی تاداد اتباع ایران عحباوس در ککاوراای دیگار و اام چناین تااداد اتبااع
 .1عحمد ،قربان پو ،سایی حاعد)1388( ،؛ اناقاد عااادات عااضدت قضای در ن ام حقوق ایران،
تقاب یا امسازی ن ام حقوق بینا ملل با ن ام حقوق داخل ایران ،عهله پژواشاای حقوق  ،شماره
 ،15ص.16
 .2بانام ،نباس نژاد ت  ،انیقال عحتوعان عوافقتناعهاا و شرایط ن بین ایران و ککوراای امسایه،
پایانناعه کارشناس ارشد ،دانکگاه زاد اسیع واحد تاران عرکز ،1390 ،ص.63
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خارج عحبوس در ایران ککورعان در جات اسی اده از عزایای انیقال عحتوعان و حا
عکتیت اینگونه زندانیان چه اقداعات را انهام داده است؟ بررس وضاایت عااضادت
قضای (در عانای نام) ایران با سایر ککوراا و عوافقتناعهاای عناقاده در ایان زعیناه
نکان ع داد که تیشااا باه خصاوص در ساالااای اخیار در جاات گسایرش ایان
امتاریاا رو به افزایش بوده است .در حال حاضر در زعینه انیقال عحتوعان ،ایاران باا
ککوراای ذربایهان ،سوریه ،اوکراین ،کویت ،قور ،اناد و ترکیاه دارای عوافقاتناعاه
ع باشد که به د ی ط عراح تکری ات قانون هزم اهجرا شدهاند .امچناین عوافقات
ناعهاای با ککوراای نراق  ،تایلند و افغانسیان باه اعضااء رسایده اسات کاه در حاال
حاضر تکری ات قانون خود را ط ع نمایند .عوافقاتناعاهااای ایاران باا ککاوراای
بیروس و روسیه نیز پاراف شده است و با ککاور ژاپان نیاز در ایان زعیناه عاذاکرات
ورت گرفیه است.

1

به طوری که عیح ه ع گردد در ایران تیشاای خوب به خصوص در ساالااای
اخیر در زعینهی انیقال عحتوعان ورت گرفیه است و با بسیاری از ککاوراای کاه در
این زعینه از اامیت بیکیری برخوردار ع باشند عوافقتناعهاای امتاری عناقد شاده و
به عرحله ی اجرا در عده است و یا این که در ینده نزدیک هزم اهجرا ع گردند .اعاا باا
این حال در عورد برخ دیگر از ککوراا از قبی اعارات عیحده نرب  ،بحرین ،پاکسیان،
ژاپن و  ...اقدام قاب توجا

ورت نگرفیه است .از سوی دیگر باید گ ت کاه عارااا

در این زعینه عمتن است به نل عخیلا دچار تغییر شوند و این اعر نیازعند پایشبینا
امه جانبه در این عورد ع باشد به طوری که با اناقاد عوافقتناعه با اکثر ککوراا خایء
قانون در این زعینه عرت ع شود.
در عورد عار انیقال عحتوعان در اجرای عوافقتناعهاای عناقاد شاده باین ایاران و
دیگر ککوراا نیز باید گ ت که طبق برخ

عاراا که عربوط باه عوافقاتناعاهی انیقاال

 .1بانام ،نباس نژاد ت  ،انیقال عحتوعان عوافقتناعهاا و شرایط ن بین ایران و ککوراای امسایه،
پیکین ،ص.52
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عحتوعان بین ایران و ککور ذربایهان ع باشد در سه نوبت تهربهی انیقاال عحتوعاان
در سالاای گذشیه تاداد  330ن ر از اتباع ذربایهان به این ککور تحوی و تااداد 198
ن ر از اتباع ایران به ککورعان عنیق شدهاند و  171ن ر از اتباع تحوی گرفیه شاده زاد
شدهاند و تادادی نیز باا باارهعنادی از ن او زاد شادهاناد .طباق ایان عاار در تااریخ
 1381/6/28ده ن ر ایران با اکیاد و نه ن ر از اتباع ذری عباد ه شدهاند 1.ا بیه قاب ذکار
است که طبق عاری دیگر از زعان که قرارداد امتاری در زعینهی تبادل اتباع عهرم دو
ککور به اعضاء رسیده است در  12سال گذشیه 362 ،عهرم ایران زندان در ذربایهان
و  54تباه ی عهرم ذربایهان در ایران ،تبادل شدهاند 2.ا بیه قاب ذکر اسات کاه ناون
تاارض نیز در این عاراا در زعینهی تاداد اتباع ذری عنیق شده به ککورشان به چکم
ع خورد.
به گ یه ی عسئو ین ارشد قضای سازعان زنداناا ،عوانع انیقاال عحتوعاان در ایاران
بخک عربوط به رایزن اای دیالماس است و بخک دیگر به این عوضوع بر ع گاردد
که چون اتباع زندان عا در ککوراای که اتباع زندان در ایران دارند ،بسیار کام اسات،
عسئوهن ن ککوراا انگیزه ای برای انیقال عحتوعان ندارند .به طور عثال اگار بخاواایم
این عوافقتناعه را با ککور افغانسیان اعضاء کنیم ،چون تاداد اتبااع زنادان عاا در ایان
ککور اندک است ،باید کمیر از  5ن ر را تحوی بگیریم و در عقاب  4000ن ر را تحوی
بدایم.

3

 .1سید نل  ،رئیس ا سادات  ،تهربهای عوفق ،تحلیل بر قانون عوافقیناعه انیقال عحتوع (زندانیان)
جماوری اسیع ایران و جماوری ذربایهان ،پیکین ،ص.39
 .2بانام ،نباس نژاد ت ؛ انیقال عحتوعان عوافقتناعهاا و شرایط ن بین ایران و ککوراای امسایه،
پیکین ،ص.38
 .3بانام ،نباس نژاد ت  ،پیکین ،ص.39
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بند سوم :راههای توسعهی انتقال محکومان در ایران
در این قسمت رااتاراای عوجود در زعینهی توسااهی انیقاال عحتوعاان در ایاران
عورد بررس قرار گرفیهاند .با توجه به اینته اسای ادهی ا ا از ایان ابازار در ایاران از
طریق عوافقتناعهاای دوجانباه اورت عا گیارد بناابراین ابیادا بایاد افازایش کما
عااادات دو جانبه در این زعینه عورد توجه قرار گیرد و ساس از دیگر طارق توسااهی
این عتانیسم انسان دوسیانه حبت شود.
با توجه به فواید قاب توجهی انیقال عحتوعان باید در این راسایا اقاداعات فراتار از
اناقاد چند عوافقتناعه انهام گیرد؛ زیا از یک سو ار چند عمتن است عاااجرت اتبااع
ایران به برخ ککوراا و نیز عااجرت اتباع برخ ککوراا به ککورعان بیکیر از ساایر
ککوراا باشد و این عسئله به ننوان عایار انیخاای ککاوراا جاات عااضادت قضاای
عدن ر قرار گیرد اعا با این حال نباید از این عوضوع غاف شد که این عسائله اسای اده از
ابزار انیقال عحتوعان را در عورد سایر ککوراا ن

نم کند و امان طور کاه قابیً ذکار

گردید ار ع ید انیقال به اندازهای اامیت دارد تا در عواردی نیز که عار زنادانیان پاایین
ع باشد ،ن را به کار گرفت .چنان چه که در نم ککوراای پیکارفیه از چناد دااهی
گذشیه این نتیه را عدن ر قرار دادهاند و با پیوسین به کنوانسیوناای باینا مللا و نیاز
اناقاد عااادات دو جانبه در این جات حرکت نمودهاند .ا بیه عسئلهای که بایاد در ایان
جا به ن اشاره نمود این است که ار چند در زعینهی اناقاد عوافقتناعهاای دوجانبه باا
برخا ککااوراا بااه د یا پاایین بااودن سااو روابااط سیاسا ایااران بااا ن ککااوراا،
عحدودیت اای وجود دارد اعا در عورد سایر ککوراا به ن ر ع رساد کاه نادم اناقااد
عوافقتناعه بیکیر ناش از کم توجا و یا ب اطین دو ت به دهیل نسبت باه قواناد
انیقال عحتوعان بوده است کاه ا بیاه خوشابخیانه در ساالااای اخیار اقاداعات خاوب
ورت گرفیه که اعید ن است رو به افزایش باشد.
عولب دیگر که ع توان از ن به ننوان عحدودیی در این زعینه نام برد روناد ترییاد
این عوافقتناعهاا در شورای نگابان قانون اساس ع باشد کاه اار چناد در ناایات باا
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دخا ت عهمع تکخیص عصلحت ن ام و با در ن ر گرفین عصاحلت جاعااه و زنادانیان
این گونه عوافقتناعهاا تصویب ع گردند اعا این روند زعان زیاد و غیرقاب تاوجیا را
به خود اخیصاص ع داد .در واقع به طوری به طوری که در عوا ب باد بیکایر باه ن
خواایم پرداخت این عهمع کاری را انهام ع دااد کاه در ا ا در حیواهی وظاایا
شورای نگابان قرار ع گیرد .به ن ر ع رسد که ندم وجود عاری دقیق از اتبااع ایرانا
زندان در ککوراای دیگر نیز در ندم توساهی انیقال عحتوعان در ایران نقش دارد.
نیوه بر اناقاد عوافقتناعهااای دو جانباه کاه باه نااا اشااره شاد عا تاوان باه
کنوانسیوناای بینا ملل در این زعینه عانند کنوانسیون شورای اروپا  1983پیوسات کاه
ا بیه در حال حاضر به د ی پارهای از عسای سیاس به ن ر ع رساد ایان اعتاان بارای
ایران وجود نداشیه باشد .ا بیه ککوراای اروپاای باه د یا پیوساین باه برخا اساناد
بینا ملل و در نییهه حذف برخا از عهاازاتااا از قاوانین خاود عاماوهً در اناقااد
عوافقتناعهاای خود با دیگر ککوراا در زعیناهااای چاون اسایرداد عحادودیتااای
دارند .اعا به ن ر ع رسد در ابزاری عانند انیقال عحتوعان با توجه به عاایت خااص ن،
این عحدودیتاا به اندازهای نیست که ککور خا

را از پیوسین باه کنوانسایونااای

بین ا ملل این ککوراا یا اناقاد عوافقتناعهاای دو جانبه با ناا بازدارد.
راهح دیگری که باید از ن نام برد این است کاه اار چناد در ایان زعیناه ،اناقااد
عوافقتناعهاا دارای نقش اساس و بنیادی ع باشند یتن نباید نقش قاوانین داخلا را
در این عورد نادیده گرفت .به طوری که قبیً ذکر شاد ایان قاوانین در رفاع بسایاری از
نواقص عااادات نقش ع یدی دارند و در پارهای از عوارد که عوافقتناعه انیقال باین دو
ککور وجود ندارد .بسیار ع ید خوااند بود .به خصاوص در ککاور ایاران کاه سااخیار
عی اوت ن ام حاکم بر ن و اسیع باودن حتوعات ن سابب شاده اسات در زعیناهی
اجرای احتام کی ری بیگانه در عقایسه با دیگر ککوراا دارای عحدودیت بیکیری باشاد
و بنابراین اسی اده از نم عیقاب در این رابوه باا دشاواری روباه رو اسات و حیا در
ورت انهام نم عیقاب  ،اقداع غیر قانون عحسوی ع گردد .بنابراین تصویب قانون

جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی169......................................

در این زعینه و پیشبین نم عیقاب در ن ع تواند به این عوضوع جنبهی قاانون داده
و خیء قانون را در این عورد رفع نماید و به طوری که در عوا ب قب ذکر شد ،برخ
ککوراا در این زعینه دارای قوانین جاعا ع باشند.
بند دوم :موافقتنامه انتقال محکومین ایران به حبس و موازین شرعی
نلیرغم امه عزایای که برای عوافقتناعهاای انیقال عحتوعین به حبس وجود دارد،
یک نتیه اساس انوز باق است و ن این که یا اعضای این عوافقتناعهااا بخصاوص
با دول غیر عسلمان عنوبق با عوازین شرن است یا خیر؟
عکت شرن از نها ناش ع شود که براساس این عوافقتناعهاا ایاران علازم عا
شود که اتباع خارج را که توسط دادگاهاای ایران عحاکمه و به عهازات حبس عحتوم
شدهاند ،برای اداعه تحم عهازات حبس به ککور عیبوع ناا تحوی داد .از طرف باه
این حق ام دست ع یابد که اگر اتباع جماوری اسیع ایران در ککوراای خارج به
تحم حبس عحتوم شده باشند ،ناا را برای اداعه تحم عهازاتکان به ایاران بیااورد.
در قسمت اول ککور بیگانه که احیماهً پایبند عوازین اسیع ام نیست ،به اداعه انماال
عهازات حبس ادر شده توسط دادگاهااای ایاران عا پاردازد و در قسامت دوم اام
عقاعات جماوری اسیع ایران باید حتم ادر شده از دادگاه کی ری خارج را که باه
احیمال زیاد غیر اسیع ام است اجرا کنند .ات اقاً در امین قسامت باود کاه شاورای
نگابان در یت از ن ریات خود در عورد این عوافقتناعاهااا اظااار داشات کاه چاون
اطیق عواد ن شاع

اجرای رأی ادر توسط قاض غیر واجد شرایط و غیر عنصاوی

ع گردد ،ذا خیف عوازین شرع است.

1

به ار حال برای بررس انوباق یا ندم انوباق این عوافقتناعهاا باا عاوازین شارن
بدواً باید به قلمرو این عوافقتناعهاا که نبارت از عهازات حبس اسات و نیاز جایگااه

 .1عرکز تحقیقات شواری نگابان ،عهمونه ن ریات شورای نگابان در عورد عصوبات عهلس شورای
اسیع  ،دوره شکم؛ سال اول ،1380 ،ص.200
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عهازات حبس در دسیهبندی فقا عهازاتاا اشااره کارد .اماان گوناه کاه عا دانایم
عهازات حبس فقط در قلمرو عهازاتاای تازیری قاب طارا اسات و اساسااً جاز در
عورد عهازات سارق عسیوجب حد در بار سوم (حبس ابد) این عهازات ایچ جایگااا
در جرائم عسیوجب حدود و قصاص ندارد .حی برخ از فقاا که باضاً دسای اام در
اعور اجرای داشیه و دارند ،انمال چنین عهازات را عنوبق با عوازین شرن نداشیه ،باه
جد انیقاد دارند که در سیاست کی ری اسیم زندان به نناوان یاک عهاازات جایگااا
ندارد.

1

رف ن ر از این تردید جدی در عورد عهازات حبس واقایت ن است کاه حابس
شایعترین عهازات در حقوق کی ری فال ایران به شمار ع ید و جایگاه ن ام ارفاً
در قلمرو عهازتاای تازیری است.
با این عقدعه دو فرض عورد اشاره را جات توبیاق باا عاوازین شارن باه اورت
جداگانه عورد بررس قرار ع دایم .در فرض اول به ن ر ع رسد که چاون قلمارو ایان
عوافقتناعهاا ،رفاً عهازات حبس است و عهازات حبس ام از زعره جارائم تازیاری
است ،چندان اشتال شرن وجود نداشیه باشد؛ چون فقااای عسالمان پذیرفیاهاناد کاه
اخییار وضع عهازات تازیری بنا به تکخیص حاکم است و او باه خااطر عصاا ح عا
تواند از عهازات عهرم رفن ر کند یا در عورد نحوه اجرای ن ار گونه که عصالحت
باشد ،تصمیم بگیرد.

2

برخ گ یهاند «تایین نوع و عقدار ار تازیر در ار دوره زعاان باه ن ار و ا اعار
بسیگ دارد و از عسئو یتاای ن عقام به شمار ع ید »3.به گ یه ایکاان در شارایو
که جاعاه اسیع از تکتییت برخوردار است ،وظی ه و

اعر یانا عادیریت جاعااه

 .1سید عحمود ،ااشم  ،شاارودی ،سخنران افییاحیه او ین امایش بررس راهاای جایگزین عهازات
حبس ،عهمونه عقاهت و سخنران اا ،1381 ،ص.30
 .2حسینال ؛ عنی ری ،عبان فقا حتوعت اسیع  ،جلد سوم ،ترجمه و تقریر عحمد لوات  ،قم،
نکر ت تر ،1370 ،ص.484
 .3عحمد اادی؛ عارفت ،بحث در تازیرات ،عهله کانون وکی ،شماره  ،1368 ،148-147ص.56
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است که گروا از فقاای احب ن ر و گااان به اوضاع و احاوال جاعااه را بار ایان
کار بگمارد تا جرماا و جنایتاای عحیمله را با در ن ر گرفین نل وقوع ناا ارزیااب
کنند و نقوبتاای عیناسب را که بازدارنده و عؤ ر باشاند باا حادود تقریبا
کنند.

ن وضاع

1

اگر این عبنا در عورد تازیرات پذیرفیه شود که ظاااراً در جمااوری اسایع ایاران
چنین است ،اشتا

ندارد که عقنن به ننوان بازوی تقنینا و ا اعار (راباری) بناا باه

عصا ح باذیرد که حتم ادر در دادگاهاای ایران درخصوص عهاازات حابس اتبااع
بیگانه در ورت درخواست ناا و عوافقت ککورشان توسط عقاعاات قضاای ککاور
خودشان اجرا شود؛ 2خصو اً که عوافقت دو ت ایران ام در ایان عاوارد هزم اسات و
دو ت ایران ع تواند در عوارد خاص از پذیرش درخواسات عهارم و دو ات عیباوع او
خودداری کند.
 .1امان ،ص.57
 .2پذیرش قانده عنع عحاکمه عهدد در قانون عهازات اسیع  1392ام در امین راسیا قاب ارزیاب
یحیت عبین
یحیت شخص ) و  8این قانون (ا
است .توضی این که عقننن در عواد ( 7ا
بر تابایت عهن نلیه) ،قانده عنع عحاکمه عهدد را در قلمرو عهازاتاای تاریری پذیرفت و شورای
نگابان ام حداق در قلمرو عهازاتاای تازیری غیر عنصوص شرن که گسیره وسیا از تازیرات را
در حقوق کی ری ایران تکتی ع داد ،ناا را عخا ا عوازین شرن ندانست .عهازاتاای تازیری
عنصوص شرن به عهازاتاای گ یه ع شود که ام عوضوع تازیر ،یان نم عنا ننه و ام نوع و
عیزان عهازات تازیری ن در شرع عکخص گردیده است ،عانند نزدیت با زوجه در عاه رعضان که
عهازات ن در روایات  25ضربه شیق تایین شده است .عیح ه ع شود که در این عصداق ،ام نم
حرام (عقاربت با امسر در عاه رعضان) ،ام نوع عهازات (شیق) و ام عیزان عهازات ( 25ضربه)
عکخص شده است .با این او اف ،تاداد جرائم تازیری عنصوص شرن در عوازین فقا اندک است
و قسمت نمده ،بلته قریب به ات اق تازیرات در قلمرو عهازاتاای تازیری غیرعنصوص شرن قرار
ع گیرد .با توجه به عوا ب اشاره شده تازیر غیر عنصوص شرن تناا شاع عقررات حتوعی نم
شود بلته بمایراه ا حاکم اا ام ن یر تواین،ارتکا ،کیابرداری و  ...را عصداق تازیرات غیر عنصوص
شرن اسیند( .شمس ناتری و دیگران؛ قانون عهازات اسیع در ن م حقوق کنون ؛ جلد اول ،چاپ
اول ،تاران ،انیکارات عیزان ،1392 ،ص) 342-340
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اعا در خصوص قسمت دوم عولب ،یان فرض که عقاعات قضای ایاران براسااس
این عوافقتناعهاا باید عهازات حبس ادر شده توسط دادگاهاای ککوراای دیگار از
جمله غیر عسلمان را اجرا کند و ا بیه حق رسایدگ عهادد باه جاات ارتتاای چناین
نمل را ام ندارند ،قضیه به طرق دیگری قاب بررس است و خود فروض عیاددی را
در بر ع گیرد.
در ساده تارین فارض ،اتبااع ایرانا عوضاوع عهاازات حابس در خاارج از قلمارو
حاکمیت ایران عرتتب جرائم تازیری شدهاند که با توجاه باه عوا اب فاوق و عاایات
تازیری جرائم اشتا

به ن ر نم رسد ،به خصوص که عصاا

عحتاوم و خاانواده او

اقیضای بیرون وردن عهرم از سلوه بیگانه احیاناً غیرعسلمان (قانده ن

سبی ) را دارد.

اعا در عواردی که جرم ارتتاب اتباع ایران در خارج از ککور از قبی جرائم عسایوجب
حد یا قصاص باشد که بر اساس قوانین ککوراای عحاکماه کنناده عهاازات حابس در
عورد ن اا انمال شده ،علزم شدن ایران به اجرای این عهازات چنادان باه عاذاق شارع
خوش نم ید؛ چون بنا به فرض ،ایران در خارج از ایران عرتتب زنا یا اواط یاا قیا
نمدی شده است که براساس این عوافقتناعهاا ،دادگاهاای ایران نم توانند ناا را باه
جات ارتتای این جرائم عهدداً عحاکمه کرده ،عهازات حبس ادر توسط دادگاهااای
خارج را نادیده بگیرند.
در واقع شخص را که عیااقب این عوافقتناعهاا برای اداعه تحم اجرای عهاازات
حبس به ایران تحوی ع شود؛ نم توان به خاطر امان جرم عحاکمه کرد .عقاعات ایران
فقط عتل ند در چارچوی این عوافقتناعهاا عهازات حبس را اجارا کنناد و از تکادید
وضایت عهازات عحتاوم خاودداری ورزناد ،در حاا

کاه از حااظ عاوازین شارن

عهازات چنین شخص پس از عحاکمه در دادگاهاای ایران باید عهازات حد یا قصاص
باشد ،نه حبس.
نییهه ن ع شود که دو ت ایران با تصویب این عوافقتناعهااا دسات دادگااهااای
خود را برای انمال عهازات شرن در عواردی حی نادر نسبت به اتباع خاود عا بنادد
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که این اعر خیف عوازین شرن به ن ر ع رسد .ا بیه شاید در عقام نم ؛ عصاادیق در
خصوص عثالاای فوق پیش نیاید؛ چون یت از شرایط عام انیقال عحتوعین به حابس
رضایت عهرم است و طبیایاً عهرم که خود ایران است و از قاوانین ایاران اام عولاع
است ،راض به انیقال نخوااد بود؛ اعا از حاظ ن ری عکت کماکان باق است.
به ن ر نگارنده در این عورد ام عصا

1

عام چون عصالحت عهارم ،خاانواده او و

ضرروت راای یک فرد عسلمان از سلوه بیگانه ،اقیضای تان دادن باه چناین عوافقات
ناعهاای را دارد .در تاریخ اسیم عوارد زیادی را ع توان یافت که پیاعبر (ص) و ساایر
بزرگان بنا به عصا ح عااادات حی با دشمنان بسیه و با توجه به ا
ناا پایبند ام بودهاند.

وفا به ناد باه

2

 .1ا بیه در خصوص جرائم عسیوجب حد عباحث دقیقتری ام قاب طرا است .که در حد این عقا ه

نم گنهد .و فقط به ناا اشاره ع شود؛ از جمله این که بسیاری از فقاا اجرای حد در زعان
غیبت را جایز نم دانند( .عحقق داعاد ،عصو ؛ قواند فقه بخش جزای  ،عرکز نکر نلوم
اسیع ،1379 ،ص .)285برخ از عذااب اسیع امچون حن یه عایقدند اگر یک فرد
عسلمان جرع را در خارج از سرزعین اسیع انهام داد حتوعت اسیع وظی ه رسیدگ به
این جرم را ندارد؛ زیرا در عحل که تحت حاکمیت اسیم نیست واقع شده است( .نوده،
نبدا قادر ،ا یکریع ا هنای اهسیع عقارناً با قانون ا وضا  ،عوسسه ا رسا ه ،جلد اول،1409 ،
ص )280-286و این که اجرای برخ از حدود عث رجم در جاعاه جاان فال بانث
گریزان شدن عردم از دین ع گردد که بنا به قانده حرعت تن یر از دین ،اجرای ناا جایز
نیست( .نوباار ،رحیم؛ ااداف عهازاتاا در جرائم جنس  ،قم ،پژواکگاه نلوم و فرانگ
اسیع  ،1389 ،ص .)280توجه امه جانبه به تماع این ن ریهاا و ن راای دیگری که
درخصوص اجرای حد وجود دارد ع تواند به اسینباط دقیقتر از اجرای ن در جاعاه فال
بینهاعد( .پوربافران  ،حسن؛ و بیگ حسن ،فاطمه؛ انمال قانده عنع عحاکمه عهدد در جرایم
عسیوجب عهازاتاای تازیری ،پژواش ناعه حقوق کی ری ،شماره  ،1392 ،7ص.)75
 .2عحمدرضا ،ضیای بیگد ؛ اسیم و حقوق بین ا مل نموع  ،تاران ،انیکارات گنج دانش،
 ،1375ص.50
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نتیه عام دیگر درخصوص فرض اخیر ن است که شرط اجرای این عوافقتناعهااا
نیوه بر رضایت عهرم ،رضایت ار دو دو ت ادر کننده حتم است و دو ات ایاران
ع تواند در عواردی که اتبااع او در خاارج از قلمارو حاکمیات ایاران عرتتاب جارائم
عسیوجب حد و قصاص شدهاند؛ ناا را از طریق ساز و کاراای اجرای ایان عوافقات
ناعه وارد ایران نتند و از طرق قانون دیگاری از جملاه اسایرداد عهارعین و غیاره باه
دادگاه اای ایران بتکاند یا حی عنی ر اتمام عهازات حبس در ککاور خاارج و ورود
شخص به ایران بماند.
به نبارت دیگر اگر قرار است با انماال ایان عوافقاتناعاهااا درخصاوص جارائم
عسیوجب حد و قصاص ،چنین عحدودیی برای دادگاهاای ایران باه وجاود یاد ،بایار
است عقاعات قضای ایران در این عوارد به ساز و کاراای اجرای این عوافقتناعهاا تن
نداند .این عوافقتناعهاا ام دست دو ت ایران را برای چنین اقداع باز گذاشیهاند .ذا
با توجه به اخییار دو ت ایران در خصوص انمال این عوافقتناعهاا نما تاوان نااا را
عغایر با عوازین شرن شناخت .به ار حال یک فرض تقریباً نادر کاه شااید باه نادرت
عورد نمل پیدا کند و دست دو ت ایران ام به شرا فوق برای تن نادادن باه ا زاعاات
ن کاعیً باز است ،نباید بانث شود که دو ت ایران خود را از عزایای بسیار این عوافقت
ناعه عحروم کند.

نتیجهگیری و پیشنهادات:
وجود تاداد زیادی از اتباع ایران در زنداناای ککوراای دیگار و بارنتس باناث
شده تا دو ت ایران در پ اناقاد عوافقتناعهی انیقال عحتوعین به حبس با سایر دو ات
اا باشد .دو ت ایران با پذیرش و سانگیری در انیقال زندان ایران باه داخا ککاور،
حمایت خود از اتباع زندان اش در سایر ککوراا و امزعان حمایات خاود از خاانواده
این زندانیان را نکان ع داد .امین طور عاوازین حقاوق بکار نیاز در ساایه ایان ناوع
عوافقتناعهاا بیش از پیش رنایت ع گردد.
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با پذیرش این نوع عوافقتناعه اا نایوه بار تحاو

کاه در پاذیرش انیباار احتاام

خارج به وجود ع ید ،ا یا و ازینهاای ا یا عهرعین نیز بایار و بهاا اورت
ع پذیرد .امین طور دو ت ایران با انیقال زنادان خاارج باه ککاور خاودش ،ضامن
رنایت عوازین انسان از تحم ازینهاای زیاد ناش از نگااداری او در زنادان رااای
ع یابد .به امین جات در سالاای اخیر شااد گسیرش این نوع عوافقاتناعاهااا باین
دو ت ایران و سایر دو تاا اسییم .در سو بینا ملل نیز با گسیرش روابط بینا ملل
تصویب این نوع عوافقتناعهاا فر یند رو به رشدی داشیه است.
نلیرغم عکتیت نمدتاً حاکمیی که وجود دارد ،دو تاا (از جملاه دو ات ایاران)
با عنافا که در این گونه عوافقتناعهاا ع یابناد در پاذیریش نااا دیگار ساخیگیری
گذشیه را ندارند .امان گونه که اشاره شد ،به رغم ن راای ارائاه شاده توساط شاورای
نگابان در خصوص بسیاری از این عوافقتناعهاا به ن ر نم رسد که از حااظ عاوازین
شرن نیز عنا برای پذیرش این عوافقتناعهاا وجود داشیه باشد .در جارائم تازیاری،
چه در حا ی که یک تباه خارج از زندان ایران برای گذراندن بقیه عحتوعییش عنیق
ع شود ،با توجه به عاایت جرائم تازیری که اخییار وضع نااا باه دسات حااکم (در
حال حاضر عهلس شورای اسیع ) است و خود او ع تواند برای عاوارد خااص و باه
خاطر عصا

برتری ،در روش انهاام ن تغییراتا بدااد ،ایارادی وارد نیسات؛ اعاا در

خصوص جرائم عسیوجب حد و قصاص ،از یک طرف قضیه عکتل عورا نم شود و
ن انگاع است که خارجیان در ککور ایران عرتتب این دو جارم (عسایوجب حاد و
قصاص) شوند .در عواردی که جرم ارتتاب اتبااع ایرانا در خاارج از ککاور از قبیا
جرائم عسیوجب حد یا قصاص باشد کاه براسااس قاوانین ککاوراای عحاکماه کنناده
عهازات حبس در عورد ناا انمال شده ،علزم شادن ایاران باه اجارای ایان عهاازات
چندان به عذاق شرع خوش نم یاد؛ چاون بناا باه فارض ،ایرانا در خاارج از ایاران
عرتتب زنا یا واط یا قی نمدی شده است که براساس این عوافقتناعهاا ،دادگااهااای
ایران نم توانند ناا را به جات ارتتای این جارائم عهادداً عحاکماه کارده ،عهاازات
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حبس ادر توسط دادگاهاای خارج را نادیده بگیرند .در واقع شخص را که عیااقب
این عوافقتناعهاا برای اداعه تحم اجرای عهازات حبس باه ایاران تحویا عا شاود
نم توان به خاطر امان جرم عحاکمه کرد .عقاعات ایران فقط عتل ند در چارچوی ایان
عوافقتناعه اا عهازات حابس را اجارا کنناد و از تکادید وضاایت عهاازات عحتاوم
خو دداری ورزند ،در حا

که از حاظ عوازین شرن عهازات چناین شخصا پاس از

عحاکمه در دادگاهاای ایران باید عهازات حد یا قصاص باشد ،نه حبس .نییهاه ن عا
شود که دو ت ایران با تصویب این عوافقتناعهاا دست دادگاهاای خود را برای انماال
عهازات شرن در عواردی حی نادر نسبت به اتباع خود ع بندد کاه ایان اعار خایف
عوازین شرن به ن ر ع رسد .ا بیه شاید در عقام نم عصادیق در خصوص عثالااای
فوق پیش نیاید؛ چون یت از شرایط عام انیقال عحتاوعین باه حابس رضاایت عهارم
است و طبیایاً عهرم که خود ایران است و از قوانین ایران ام عولع اسات ،راضا باه
انیقال نخوااد بود؛ اعا از حاظ ن ری عکت کماکان باق است .به ن ر نگارنده در ایان
عورد ام عصا

عام چون عصلحت عهرم ،خانواده او و ضارروت رااای یاک فارد

عسلمان از سلوه بیگانه ،اقیضای تن دادن به چنین عوافقتناعاهااای را دارد .در تااریخ
اسیم عوارد زیادی را ع توان یافت که پیااعبر (ص) و ساایر بزرگاان بناا باه عصاا ح
عااادات حی با دشمنان بسیه و با توجه به ا

وفا به ناد به ناا پایبند ام بودهاند.

پیکنااد نگارنده که از خود این عوافقتناعه که با گرته برداری از اساناد باینا مللا
نگاشیه شدهاند ،در ن ر دارد؛ ن است که در ار عاورد خااص رضاایت اار دو دو ات
ادر کننده حتم و دو ت اجرا کنناده حتام هزم اسات و دو ات ایاران عا تواناد در
خصوص این دو نوع جرم ،یان جرائم عسیوجب حد و قصاص ،رضاایت خاود را باه
انیقال انیم نتند یا اساساً در خود عوافقتناعهاا و به انگام تن ایم نااا ،باه اورت
کل جرائم عسیوجب حد و قصاص را از زعره جرائم عکمول انیقال عحتوعین به حبس
خارج کند و ا بیه برای تاقیب و عهازات چنین عرتتبین از راهاای دیگر اسی اده کند.

جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی177......................................
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