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چکیده:
زمینه و هدف :مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تأثیر آن بر عدالت کیفری بیی المللیی پرداختیه
است .سؤال اساسی که در ای خصوص مطیر و میورد بررسیی قیرار هرفتیه ،ایی اسیت کیه معاضیدت و
معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بی المللی تأثیرهذار است؟ معاضدت قضایی میتواند با مقابله با
بیکیفری و برجستهتر شدن محاکم کیفری داخلی و کوتاه شدن فرایند رسییدهی تیأثیر مهمیی بیر اجیرای
عدالت کیفری بی المللی داشیته باشید .معاضیدت قضیایی هم یاری در همیه زمینیههیای قضیایی را شیام
میشود.
روش :مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و بیا اسیتفاده از رو
پرداخته است.

کتابخانیهای بیه بررسیی موضیو پیهوه

یافتهها و نتایج :در اسناد بی المللی نظیر کنوانسییون پیالرمو و کنوانسییون ویی «هسیتردهتیری اقیدامات
مربوط به معاضدت قضایی» ب ار برده شده است که ای امر بر هستردهی دامنه معاضیدت قضیایی دتلیت
دارد .اش ال معاضدت قضایی محدود نبوده و دولتهای مختلف میتوانند هرهونه معاضدت قضایی را که
در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است ،مورد توافق قیرار دهنید .اخیذ شیهادت و ییا توضییحات از
اشخاص  ،ابالغ اوراق قضایی ،انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال ،بازرسی اقالم و اماک مورد استفاده،
تأمی اطالعات و اسناد ،تأمی اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق ،سوابق مربوطه از جملیه سیوابق بیان ی،
مالی ،شرکتی و یا تجاری ،تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید ،اموال و یا اقالم دیگیر بیرای اسیتفاده در مقیام
اثبات جرائم ارت ابی از جمله اش ال معاضدت قضایی میباشد که به صراحت در کنوانسیون وی نام بیرده
شده است.
کلیدواژهها :معاضدت قضایی ،عدالت کیفری ،اخذ شهادت ،اوراق قضایی.
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مقدمه
آمار جنایات و فقدان محاکمات نشانگر ای است که اجرای عدالت کیفری بی المللیی بیر جناییات
شدیداً با مش

مواجه و به پدیده بیکیفری منجیر شیده اسیت .بییکیفیری نتیجیه تقابی حقیوق و

سیاست است؛ تقابلی که به پییروزی سیاسیت مییانجامید و حقیوق را بیه بیاد فراموشیی مییسیاارد
(بهاروند . 90 -89 :1384 ،واقعیت امر ای است که علییرغیم فرصیتهیای پیی آمیده از جهیانی
شدن ،ای پدیده زمینه فرار مجرمی در آنسیوی مرزهیا را نییز تسیهی کیرده اسیت .جهیانی شیدن
اقتصاد اهرچه پیامدهای بسیار مطلوبی دارد ،اما بدون شک ای امر هزینه قاب تیوجهی را نییز در بیر
دارد .ای بازار آزاد میتواند به همان اندازه و ش میورد سیو اسیتفاده مجیرمی و تبه یاران قیرار
بگیرد .جهانی شدن و از بی رفت مرزها به طور حتم جهانی شدن جرم را نیز در پی خواهد داشیت.
همان هونه که امروزه شاهد افزای روزافزون جرائم سازمانیافته فراملی هستیم ،اقتصیاد تبه یاری
در راستای اقتصاد قانونی با هذر از مرز دولتهیا توسیعه یافتیه اسیت .جهیانی شیدن و تسیهیالتی کیه
آزادی بازار سرمایه برای تجارت به ارمغان میآورد ،قیانونی جلیوه دادن امیوال ناشیی از فعالیتهیای
غیرقانونی را نیز تسهی میکند .مجرمی به راحتی در کشورهای مختلف مرت ی جیرم مییشیوند،
سرمایههای خود را در سطح بی المللی جابجا میکنند و به بهشتهای مالیاتی انتقال میدهند و اهیر
هم مورد سو ظ قرار هرفتند ،به کشورهای دیگر فرار مییکننید .و درسیت در همیی جاسیت کیه
مرزها -که به طور واقعی از بی رفته بود -بار دیگر مفهوم خود را باز می یابند؛ یعنی وقتی که مس له
آن قدر بزرگ و خطرناك میشود که به دستگاههای قضایی کشیده میشیود ،مرزهیا میانعی بیرای
اعمال و اجرای وظایف قضایی میشیود .و بیه قیول ی یی از نویسیندهان« ،جهیان دیگیر جیز بیرای
قضات مرزی ندارد( ».برتوساد . 171 :1382 ،وقتی یک مقام قضایی به کشور دیگر مقیر تبه یاری
سازمانیافته رجو میکند ،اهرچه ای کشور مای نیست نماینیدهی قضیایی مزبیور را بیه رسیمیت
بشناسد ،باید ماهها و حتی سالها انتظار کشید تا اطالعیات درخواسیت شیده از سیوی قاضیی بیه وی
ارائه شود .و حتی مم اسیت پاسیخی نییز در ایی خصیوص داده نشیود .بیدیهی اسیت در چنیی
وضعیتی عدالت کیفری بی المللی به شدت آسی میبیند .ای در حالی است که عدالت کیفری از
مهمتری موضوعات حقق کیفری بی المللی است.
البته ،در کنار ای تقاب ناخوشایند ،جریان امیدبخشی نیز در حیال وقیو اسیت و آن خییز برداشیت
حقوق بی المل برای مبارزه با بیکیفری است .در جهان کنونی که شاهد توسعه روابط و هسیتر
مناسبات میان کشورها میباشیم و مرزها معنایی دیگر یافتیه اسیت ،جهیان بیا تسیهیالت فراوانیی در
زمینه توریسم ،تجارت ،مطالعات تحقیقات علمی و سایر مسائ و مناسبات بی المللیی روبیرو هشیته
است .ایجاد ارتباط بی کشورها در ابعاد مختلف اجتنابناپیذیر اسیت و اوضیا واحیوال حیاکم بیر
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کشورها و دنیای متمدن کنونی ایجاب میکند که کشیورها جهیت حی مسیائ و رفیال مشی الت
خود بی ازپی

به تعاون و معاضدت با ی دیگر باردازند .بر اساس آنچه هفته شید ،سیؤال اساسیی

که در ای مقاله مطر و بررسی میشود ،ای است که معاضدت قضایی چگونه بیر تحقیق عیدالت
کیفری بی المللی تأثیرهذار است؟ در راستای بررسی و پاسخ به سؤاتت مورد اشاره ،ابتدا به بحث
نظری مقاله پرداخته میشود .ساس ،سازوکارهای تاثیر معاضدت قضایی بر تحقیق عیدالت کیفیری
تبیی و تحلی میشود.
 -1مبانی نظری
عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرت

امری جنایی شدهانید .نظیام تحقیق

عدالت کیفری سازمان یا آژانسی ح ومتی است که در پی شناسایی و دسیتگیری افیراد متخلیف از
قانون با هدف تنبیه آنان است .اهداف شام توانبخشی به مجرمان ،جلیوهیری از جناییات دیگیر و
حمایت اخالقی از قربانیان است .سازمان های نخستی بیرای نیی بیه عیدالت کیفیری شیام پلییس،
دادستان و وکی مدافال ،دادهاه و در نهایت زندان است.
در فرهنگهای حقوقی ،عدالت کیفری را به مجمو رو های برخورد با متهمان به ارت اب جیرم
تعریف کردهاند .ای رو ها و مجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار میهیرند ،تبدی بیه
فرایندی میشوند که از کشف جرم و تعقی متهم آغاز و به برائت ییا مح ومییت وی مییانجامید.
امروزه در ای فرایند ،عالوه بیر میتهم ،نهادهیایی چیون پلییس ،دادسیرا ،دادهیاه ،اجیرای اح یام و
مقامات تعلیق و آزادی مشروط دخالت دارند (امیدی . 51 :1388 ،در تعریف فوق ،عدالت کیفری
به بُ عد ش لی حقوق کیفری ییا آییی دادرسیی کیفیری محیدود شیده اسیت .برخیی از حقوقیدانان
عدالت کیفری را عبارت از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخالقی مرت

و تعیی میزان

مناس کیفر و اجرای آن دانسیتهانید (ظفیری . 23 :1377 ،ایی تعرییف از عیدالت حقیوقی دارای
معنای عامی اسیت کیه مییتیوان امیروزه ،نظیام حقیوق کیفیری را معیادل آن دانسیت .در تعرییف
کوتاهتری از عدالت کیفری آوردهاند« :عدالت کیفیری میدیریت اعمیال و وقیایال جزاییی از سیوی
هی ت حاکمه است( ».صانعی. 12 :1382 ،
در همی حال ،معاضدت قضایی مفهوم عامی است که هم یاری در همیه میواردی کیه تزمیه امیر
قضاوت است را شام میشود .و به همی جهت نیز بعضی معاهیدات بیی المللیی نظییر کنوانسییون
پالرمو و کنوانسیون وی از عبیارت «هسیتردهتیری اقیدامات مربیوط بیه معاضیدت قضیایی» سیخ
هفتهاند (بند  1ماده  7کنوانسیون وی و بند  1ماده  18کنوانسیون پالرمو  .معاضدت قضایی اهرچیه
ناظر به جرم است ،ولی تزم نیست قب از تقاضای معاضدت جرمی ارت یاب یافتیه باشید؛ مم ی
است سوابق و روابط مالی افراد یا اطالعات راجال به جرائم در شرف وقو مورد تقاضا واقیال شیود.
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با وجیودی کیه دولتهیا در تعییی اشی ال نیابیت قضیایی محیدودیتی ندارنید و مییتواننید هرهونیه
معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است ،مورد توافق قرار دهنید ،امیا
برخی از موارد شیایال ایی نیو معاضیدت در اسیناد بیی المللیی صیراحتاً نیام بیرده شیده اسیت .در
کنوانسیون وی ای موارد عبارتند از -1 :اخذ شهادت و یا توضییحات از اشیخاص  -2ابیالغ اوراق
قضایی  -3انجام عملیات تجسسی و توقییف امیوال  -4بازرسیی اقیالم و امیاک میورد اسیتفاده -5
تأمی اطالعات و اسناد  -6تأمی اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق ،سوابق مربوطه ازجمله سیوابق
بان ی ،مالی ،شرکتی و یا تجاری  -7تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید ،اموال ،و یا اقالم دیگر برای
استفاده در مقام اثبات جرائم ارت ابی (بند  2ماده  7کنوانسیون وی .
تقاضا برای نیابت قضایی باید شام موارد ذی باشد -1 :هوییت مرجیال تقاضیاکننده  -2موضیو و
ماهیت تحقیق ،تعقی یا پرونده ای که تقاضا به آن مربوط بوده و نام و عنوان مرجال متصدی تحقیق
و تعقی یا پرونده  -3خالصهای از واقعیات امر به استثنای تقاضاهایی که موضو آنهیا ابیالغ اروق
قضایی است -4 .شرحی از معاضدت مورد تقاضا و جزئیات رو کار خاصی کیه عضیو متقاضیی
مای است ،مالك عم قرار بگییرد  -5هوییت ،محی و تابعییت هیر شیخص ذیربیط در صیورت
ام ان  -6هدف از تقاضای مدارك ،اطالعات و یا اقدام ذیربط ( بند  10ماده  7کنوانسیون وی .
نحوه اجرای تقاضا نیز بر طبق قوانی داخلی کشور مورد تقاضا و به میزانی که با قوانی مزبور مغیایر
نباشد و در صورت ام ان طبق روشهای مشرو در تقاضا خواهد بیود ( بنید  12میاده  7کنوانسییون
وی .
البته ،ای مقررات در صورتی اعمال خواهد شد کیه اعضیای ذیربیط متعهید بیه معاهیدهای دربیاره
معاضدت قضایی مشترك نباشند و در غیر ای صیورت ،مفیاد معاهیده میذکور اعیم از دوجانبیه ییا
چندجانبه خواهد شد (بند  6و 7ماده  7کنوانسیون وی  .ماده  18کنوانسیون پالرمو نیز در خصیوص
موارد نیابت با الهام از کنوانسیون دی همان مقررات را پی بینی کرده است .معاضدت در صیورتی
قاب طر است که دولت متعاهد متقاضی دتی منطقی داشته باشد که مظنون شود جرائم موضیو
ای کنوانسیون ماهیتاً فراملی بوده و از جمله بزهدیدهان ،شهود ،منیافال ،آتت ییا میدارك جیرم در
دولت مورد درخواست استقرار یافته یا در ارت اب جرم یک هیروه جنایت یار سیازمانیافتیه دخیی
هستند (بند  1ماده  18کنوانسیون پالرمو .
عالوه بر آن ،پیشنهاد شده است که دولتهای عضو بدون آن ه خدشهای به حقوق داخلی آنهیا وارد
آید ،حتی بیدون درخواسیت قبلیی اطالعیات مربیوط بیه موضیوعات کیفیری را در اختییار مراجیال
صالحیتدار کشور دیگر که معتقدند ایی اطالعیات مییتوانید در انجیام ییا ت میی موفقییتآمییز
تحقیقات و رسیدهی کیفری به آنها کمک نماید ،قرار دهند .و دولیت دریافیتکننیده نییز بایید در
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صورت درخواست دولت فرسیتنده ،ایی اطالعیات را محرمانیه نگیه دارد .مگیر این یه بیرای تبرئیه
شخص متهم افشا ای اطالعات تزم باشد.
توصیه « 37فاتف» در سال  1990تحت عنوان «اش ال مختلف هم اری» از کشورها ،خواسته اسیت
رویههای مناسبی را برای کم های دوسویه در مورد ای فعالیت جنایی وضال کنند و مؤسسات مالی
جهت ارسال هزارشهای تزم در خصوص نتایج تحقیق و تفحص از اشیخاص حقیقیی و حقیوقی و
توقیف دارایی هیا و نحیوه پیگیرد پولشیویان بیه مراجیال قضیایی خیارجی موظیف شیوند ».البتیه ،در
بازنگری ای توصیهها در سال  2001از کشورها خواسیته شیده اسیت کیه بیه هم یاری بیی المللیی
مطابق مقررات مندرج در کنوانسیون وی  ،کنوانسییون پیالرمو و کنوانسییون مبیارزه بیا تیأمی میالی
تروریسم  1999و کنوانسیون شورای اروپا باردازند (توصیه « 35فاتف» ،در سال . 2001
در حقوق ایران عیالوه بیر تعیدادی معاهیدات منعقیده بیا کشیورهای دیگیر مثی عهدنامیه اسیترداد
مقصری و تعاون قضایی در امور جزایی با ترکییه در سیال  ،1315و عهدنامیه معاضیدت قضیایی بیا
کشور آذربایجان در سال  ،1378ماده واحده قانونی در ایی بیاره در سیال  1309ه  .وجیود دارد
که به موج آن« ،محاکم عدلیه و مستنطقی ایران میتوانند تقاضاهایی را که از طرف محاکم و یا
مستنطقی محاکم خارجه راجال به استما شهادت شهود و ییا تحقیقیات دیگیر از ایی قبیی از آنهیا
میشود ،انجام دهند .مشروط بر این یه محیاکم و مسیتنطقی ممل تیی کیه ایی تحقیقیات را تقاضیا
مینماید نیز نظیر ای تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقی ایران باذیرند».
مس له معاضدت قضایی بی المللی در مصیوبه مجلیس در خصیوص پولشیویی نییز در میاده  8میورد
توجه قرارهرفته است ،اما شورای نگهبان ای ایراد را نسبت به ای ماده وارد کرده است که اطیالق
معاضدت قضایی و اطالعاتی در ذی ماده  8نسبت به مواردی که طیرف مقابی  ،قاضیی و شیهود و
امثال آن شرایط قاضی اسالمی را ندارند ،خالف موازی شرعی است .لذا از ای جهیت ،معاضیدت
قضایی در کشور ما همواره با مانال روبهرو بوده است.
 -2نحوه تأثیر معاضدت قضایی و عدالت کیفری
بحث اساسی در مقاله حاضر ای است که معاضدت قضایی چگونیه بیر عیدالت کیفیری تأثیرهیذار
است؟ در ای مبحث تال

شده نحوه تأثیرهذاری معاضیدت قضیایی بیر عیدالت کیفیری بررسیی

شود.
 -1-2مقابله با بیکیفری
مصون ماندن شخص ناقض قوانی کیفری از تحم ضمانت اجرایی پی بینیشده برای آن عمی را
بیکیفری میهویند .مهمتری مصادیق بیکیفری در حقوق داخلی عبارتند از مصونیتهای قانونی،
امتیازاتی که در قبال قوانی و بر اساس قوانی برای افراد یا طبقات خاصی پی بینیی مییشیود ،عفیو
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خصوصی ،عفو عمومی ،موارد معافییت از مجیازات ،میوارد تخفییفهیای غیرموجیه در مجیازات،
اعطای اختیارات بی

از حد به قاضی برای رعایت تخفیف ،مواردی که یک دولت توانایی قضایی

تعقی  ،محاکمه و مجازات موارد خاصی را ندارد (آزمای . 19 :1387 ،
به هواه تاریخ ،جرائم فرامرزی در همه کشورها به نوعی وجود داشتهاند ،اما با ورود به هیزاره سیوم
بر تعداد آنها افزوده شده است و حقوق بشر بسیاری از انسانها در بسیاری از نقاط جهان بیه آرامیی
نقض می شوند و مرت بی که برخی از آنها صاحبان قدرت سیاسیی در دولیتهیا هسیتند ،بیه طیرق
مختلف از تحم مجازات شانه خالی میکنند و به ریی عیدالت کیفیری مییخندنید .بیا این یه در
بسیاری از عرصههای حیات شاهد حاکمیت قانون هستیم ،اما عدهای از مردم ارزشی برای حییات و
حقوق بشر انسانها قائ نیستند و به همی جهت ،جامعه بی المللی بیا اطمینیان از نظیر موافیق ملتهیا و
اف ار عمومی بی المللی با تأسیس دادهاههای کیفری بی المللی موقت و دائمی عیزم خیود را بیرای
کاه و حذف جنایات بی المللی اعالم میکند و اهر درست قضاوت کنیم ،دادهیاههیای داخلیی
آن اقتدار و استقالل تام و تمام را ندارند که قیادر بیه محاکمیه سیران و دسیتانیدرکاران برخیی از
نس کشی یا خشیونت علییه نظامییان اسییر و غیرنظامییان
کشورها بهویهه در قاره آفریقا که مرت
شدهاند ،مانند سومالی یا رواندا و سیرال ون ،هردند .همی اندازه کیه فرارییان بیه کشیورهای دیگیر
مسترد نمیشوند ،ثابیت مییکنید کیه تبه یاران بیی المللیی از چیه امتییازاتی برخوردارنید و بیدون
هم اری دولتها قطعاً دیوان کیفری بی المللی در مأموریت خود کامیاب نخواهد شد.
موانال امحای بیکیفری موانعی هستند که مانال و رادعی در راه به کیفر رساندن مجرمیان بیی المللیی
محسوب میشوند .در هذشته ،دتی عملی از قبی سخت ییا غییرمم شیده ارائیهی ادلیه پیس از
ساری شدن زمانی از ارت اب جرائم و فراموشی آنها ،اخالقی (رسیدن بیه آشیتی مجیدد و آسیبیی
(تهدید حاکمیت دولت با طر مس ولیت کیفری نمایندهان آنها در اغل

میوارد موانیال مهیم بیر

سر راه محاکمه و مجازات مجرمان بی المللی در قال مصونیت ،مروز زمان و عفو مطر شدند که
مصونیت در رابطه با جنایات بی المللی عمدتاً ریشه در حقوق بی المل دارد و مروز زمان و عفو در
حقوق داخلی منشأ دارند .به هر حال ،تحوتت جامعیهی بیی اللملیی و تنفیر از جناییات بیی المللیی
سب شد تا ای موانال نتواننید بی ه طیور مطلیق سیاری در برابیر بیه کیفیر رسیاندن مرت بیان جناییات
بی المللی شوند ،بدون آن ه کامالً از میان برداشته شوند (بیگ زاده. 25 -26 :1387 ،
مبارزه با بیکیفری بر مس ولیت فردی در قبال جنایات بی المللی متمرکز است که حقوق بیی الملی
بشردوستانه ،حقوق بی المل کیفری و حقوق بی المل بشر در توسعه و پشتیبانی ای مبیارزه میدوام
نق عمدهای ایفا مینمایند .حقوق بی المل عالوه بر ای که در ایجاد اعتمیاد حقیوقی در مبیارزه
با بیکیفری و تداوم ای مبارزه نق

اساسی دارد ،در پشتیبانی و حماییت دولیتهیایی کیه بیا خی
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قانونی روبرو هستند و همچنی  ،در کمک به ح ومتهای انتقالی از خودکامگی بیه دموکراسیی و
رسیدهی به جرائم رژیمهای هذشته نق

مهمی بازی میکند.

علیرغم حمایتهایی که از تأسیس دیوان کیفری بیی المللیی مییشیود ،معهیذا کشیورها و شیورای
امنیت و حتی مقامات ذیصال نییز در تقوییت کیارکرد دییوان هیام مثبتیی برنمییدارنید .از جملیه
موانعی که بر سر راه دیوان قیرار هرفتیهانید ،عبارتنید از -1 :عیدم تمایی برخیی از کشیورها بیرای
پذیر قانونی اعمال صالحیت جهیانی بیرای متهمیان  -2عافییتطلبیی دادسیتان دییوان در ارجیا
وضعیتهای خشونتآمیز و جنایتها به دییوان  -3فقیدان عالقیه مقامیات سیاسیی ح ومیتهیا بیه
مقابله با تبه اران  -4فقدان اراده برخی از کشورها برای جلوهیری از فرار متهم  -5بییتیوجهی بیه
درخواست استرداد مجرمی  -6اولویت نداشت تعقی یا استرداد متهمی  -7چال های تهیه اسیناد
و ادله اثبات جرائم در سطح بی المللی (زمیانی -8 78 :1387 ،عیدم هم یاری دولیتهیای عضیو
دیوان کیفری بی المللی با دیوان  -9بیتوجهی دول غیر عضیو بیه درخواسیتهیای اسیترداد دییوان
(رنجبریان -10 45 :1387 ،هذشت زمان طوتنی از ارت اب جنایت  -11انعقاد توافقیات جدیید و
فرامو کردن جنایات ارت ابی در قال عفو متهمی  -12مصونیت (بیگ زاده. 12 :1387 ،
در عی حال ،ماده  27اساسنامه دیوان به کاه تأثیر ممانعت از اعمال صالحیت دییوان پرداختیه و
مقرر داشته که« :ماده  -27عدم تأثیر سمت رسمی افیراد ددر صیالحیت دییوان}  -1ایی اساسینامه
نسبت به همه افراد بدون در نظر هرفت سمت رسمی آنان و بدون هیچهونه تبعیضیی اجیرا خواهید
شد .به طور مشخص ،سمت رسمی رئیس دولت ،یک عضو دولت ،یا مجلس ،نماینیده انتخیابی ییا
نماینده یک دولت بههیچوجه یک شخص را از مس ولیت کیفری که بیه موجی ایی اساسینامه بیر
عهده دارد ،معاف نخواهد کرد؛ همچنان که وجود سمتهای مذکور بهتنهایی علتی بیرای تخفییف
مجازات نخواهد بود 2 .مصونیتها یا قواعد ش لی ویههای که به موج

حقوق داخلیی ییا حقیوق

بی المل در مورد مقامات رسمی اجرا میشوند ،موج نمیهردند که دیوان نتوانید صیالحیت را
نسییبت بییه آن اشییخاص اعمییال نماییید (آل حبی ی  . 1378 ،اصییوتً دولییتهییا از این ییه بییا تأسیییس
دادهاههای کیفیری بیی المللیی حاکمییت ملیی آنهیا نقیض شیوند ،نگراننید و چنیدان رضیایتی بیه
جایگزینی صالحیت دیوان با صالحیت ذاتی محاکم داخلی خود ندارنید (شیریعت بیاقری. 1378 ،
جال

آن ه دیوان بی المللی دادهستری در رأی مشیورتی مورخیه  1951ممنوعییت حیق شیرط ییا

رزرو را نسبت به کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جناییت ژنوسیاید را بیه لحیاک حاکمییت حقیوق
بی المل عرفیی بیر آن تائیید کیرد (صیادقیان . 45 :1378 ،اساسیاً ،همیانطور کیه در میاده  13و 16
اساسنامه دیوان مشاهده میشود ،به نوعی آغاز تدابیر ارجا وضعیت به دیوان از سیوی هیر ییک از
کشورهای عضو یا دادستان میتواند با صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت متوقف یا معلق هیردد
و فرقی نمی کند که در مرحله تحقیق باشد یا تعقی  .در عی حیال ،شیورای امنییت ام یان تجدیید
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دستور تعلیق تحقیق و تعقی
باید شورای امنیت تال

را برای هر مدتی که صال بداند ،داراسیت و معلیوم نیسیت کیه چیرا

کند بر روی حقیایق و جناییات ارت یابی وفیق میاده  5اساسینامه سیرپو

بگذارد .به نظر میرسد بزرهتری و مؤثرتری مانال تحقق صالحیت دیوان کیفری بیی المللیی خیود
شورای امنیت است که میت واند در دو نقی

فرشیته ییا شییطان ظیاهر شیده و حیامی نظیم عمیومی

بی المللی یا مخ آن عم کند.
بدیهی است معاضدت قضایی با ام ان پیگیری و جمالآوری ادله بر ضد بزه اران فراری میتوانید
مانال از بیکیفری شود.
 -2-2تسریع در سیدگی
ی ی دیگر از محاکم بی المللی کیفری از لحاک کمّیت و زمان رسیدهیها دارای محدودیتهیایی
هستند؛ از لحاک کمّیت ،رسیدهیهای کیفری در ای محاکم محدود به معیدودی از متهمیان اسیت
که بیشیتری نقی را در ارت یاب جیرائم بیی المللیی بیه عهیده داشیتهانید و در مقیام ریاسیت و ییا
فرمانیدهی ،ارت ییاب اعمیال مجرمانییه را هییدایت و کنتیرل مییینمودنیید؛ همچنیی  ،از لحییاک زمییانی
محدودیتهایی برای رسیدهی در محاکم بی المللی کیفیری بیه وییهه در رابطیه بیا محیاکم موقیت
وجود دارد .برای نمونه میتوان به محدودیتهای زمانی دادهیاه بیی المللیی کیفیری بیرای روآنیدا
اشاره نمود که ای امر مورد اعتراض دولت روآندا نیز واقال شد .دولت روآندا خواهان ای بیود کیه
صالحیت ای دادهاه شام تمامی جرائم ارت یابی توسیط رژییم هوتیو از جملیه بسییاری از اعمیال

ارت ابی آنها قب از موج کشتار آوری  1994شیود( 1هیازل 89: 2008 ،؛ در حیالی کیه اساسینامه

دادهاه بی المللی کیفری برای روآندا ای صالحیت را محیدود بیه جیرائم ارت یابی در سیال 1994
نمود .البته ،ای امر قاب درك است کیه جامعیه بیی المللیی هیم نمییتوانید تمیام منیابال خیود را بیه
محاکمه و تعقی متهمان تمامی جرائم ارت ابی در روآندا اختصاص دهد .ایراد دیگیر در رابطیه بیا
هزینههایی که از طرف جامعه بی المللی صرف دادهاه بی المللی کیفیری بیرای روآنیدا شیده ،ایی
است که با توجه به ای که روآندا خود حاضر به تعقی و مجیازات عیامالن نسی کشیی در کشیور
بود ،آیا بهتر نبود که همی هزینهها صرف کمک به دولیت روآنیدا بیرای برهیزاری محاکمیاتی بیا
رعایت استانداردهای بی المللی و هنجارهای حقیوق بشیری مییشید؟ اهمییت ایی پرسی

زمیانی

آش ار میشود که موانال صالحیتی موجود برای محاکم بیی المللیی کیفیری مییتواننید بیا اهیداف
-1

در حالی که هدف دولت جدید روآندا ی که برخاسته از توتسی ها بود ی از ای خواسته ،بیشتر سیاسی و در جهت مح ومیت

اقدامات رژیم هوتو در هذشتهی ای کشور بود ،با ای حال ای خواسته با اهداف حقوق بی المل کیفری در به تصویر کشیدن
حقیقت ماجرا و تحقق حقوق قربانیان در اطال از حقیقت انطباق بیشتری دارد.
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حقوق بی المل کیفری در کشف حقایق جرائم ارت ابی در تعارض قرار هیرند .همچنیی  ،محیاکم
بی المللی کیفری با ایرادهای دیگری از جمله اعمال مجازاتهای نامتناس

و عدم توجه بیه جامعیه

مح ارت اب جرم نیز روبهرو هستند (مینوو . 25-51 :1998 ،1محاکم بی المللی کیفری و محیاکم

کیفری داخلی هر دو در برخورد با جرائم بی المللی ارت ابی با توجه به ابعیاد و هسیتردهی آنهیا و
مشارکت و نق

هسترده رهبران و شهروندان جامعیه ،بیا محیدودیتهیا و میوانعی روبیهرو هسیتند

(اوسی  . 505-648 :1995 ،2اما دلیلی برای ترجیح محاکم بی المللی بر محیاکم داخلیی در تحقیق
اهداف حقوق بیی الملی کیفیری وجیود نیدارد .بیا توجیه بیه محیدودیتهیای صیالحیتی محیاکم
بی المللی ،حتی محیاکم ملیی بهتیر از محیاکم بیی المللیی مییتواننید در ژرفیای جامعیه درهییر در
خشونتها وارد شوند و به ای ترتی  ،نسخه جامعی از حقیقت جرائم ارت ابی ارائه دهند.
در عی حال ،مزیت دیگری که متوجه محاکم کیفری داخلی میباشد ،تنیوّ مجیازاتهیا از لحیاک
کمی و کیفی است .هرچه محاکم کیفیری داخلیی نییز در برخیورد بیا جیرائم بیی المللیی از همیان
الگوهای رایج مجازات در جرائم عادی استفاده مینمایند ،اما طیف مجیازاتهیا و مییزان آنهیا در

ای محاکم از هستردهی و تنوّ بیشتری برخوردار هستند .محاکم کیفیری داخلیی هماننید محیاکم
بی المللی کیفری از فقدان مقررات در مبانی و نو و میزان مجازاتها رنج نمیبرنید .بیرای نمونیه،
میتوان به محاکم تش ی شده به موج قیانون  1996در پیی نسی کشیی در روآنیدا اشیاره نمیود.
هرچه در ای قا نون به صراحت در رابطه با اهداف مجازات سخ هفته نشده است ،امیا ایی قیانون
حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با انوا جرائم و مجازاتهای هر دسته از جیرائم مییباشید کیه در

مقایسه با دادهاه بی المللی کیفری برای روآنیدا از جزئییات بیشیتری برخیوردار اسیت( 3.درامبی ،4
. 71-2007:99
بنابرای  ،در پاسخ به سؤال ابتدای بحث ،باید هفت که در انتخاب بی محاکم بیی الملی کیفیری و
محاکم کیفری داخلی هدف تعیی کننده است .اهر هدف تأمی منافال جامعیه بیی المللیی اسیت ،بیه
طور مسلّم یک دادهاه بی المللی در جایگاه بهتری برای تحقق ای هدف قرار دارد؛ اما در صورتی
که هدف تأمی منافال جامعه انتقالی است ،با توجه به ش راییج جیرائم بیی المللیی ،سیازوکارهای
ملی از جمله محاکم کیفری داخلی به دلی اطال از شرایط حاکم بر جامعه در جایگاه بهتری قیرار
1

- Minow
- Osiel
 .3در قانون مجازات نس کشی  1996روآندا برای جرایم ارت ابی با توجه به شدت ای جرایم مجازاتهایی از اعدام تا حداق

2

مجازات های حبس قاب تعلیق در نظر هرفته شده بود .با توجه به ای که در ای قانون هم تناس شدت جرم با میزان مجازات
معیار تعیی کننده است ،نظریه م افات هرا از مجازات ،نظریه حاکم است .ای قانون به موج قانون هاکاکای جدید 2001
نسخ هردید .در مجمو  ،یک بررسی از رویه موجود محاکم کیفری داخلی حاکی از آن است که در محاکم کیفری داخلی
هم ،م افات و سزای مجرمان هدف عمده مجازات عامالن جرایم بی المللی است.

- Drumbl

4
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دارند.
 -3-2نیابت قضایی و جمعآوری دالیل و مدارک جرم
معاضییدت قضییایی نییوعی هم ییاری حقییوقی بییی دولییتهاسییت کییه بییر اسییاس آن دولییت مییورد
درخواست ،اسناد مورد نیاز جهت محاکمه متهمیی کیه در قلمیرو کشیور دیگیر در حیال محاکمیه
میباشد ،جمالآوری و به آن دولت ارائه می نماید که در ای صورت هم اری مزبیور بیه نیوعی در
قال

«نیابت قضیایی» ظیاهر مییشیود (محسینی . 421 :1392 ،معاضیدت قضیایی در امیور کیفیری

بی المللی مبتنی بر منابال اولیه و منابال ثانویه میباشد .منابال اولیه شام «اسناد چندجانبیه» و «مقیررات
ملی» و منابال ثانویه مبتنی بر «اص رفتار متقاب » و «تراکت بی المللی» هستند که تا حدود زییادی بیر
قوانی و رویه داخلی مت ی میباشند که تفاوت عمده منیابال اولییه و ثانوییه ،تعهیدآور بیودن مطلیق
دسته نخست و الزامی بودن دسته دوم بنا بیر شیرایط خیاص مییباشید« .معاضیدت متقابی قضیایی»
برهرفته از نهاد «نیابت فضایی» بوده و تعهیدی مبتنیی بیر درخواسیت کمیک از سیوی ییک دولیت
جهت جمالآوری اسناد محاکمه در قلمرو دولت دیگر میباشید (دیهییم . 161 :1378 ،و هیدف از
«معاضدت قضایی» ،عالوه بر مساعدت دولت مورد درخواست در دستیابی به اسناد و ادلیه نیاظر بیر
جرم ارت ابی ،دریافت کمکهای آن دولت در برهزاری مراحی محاکمیه کیفیری از قبیی تیأمی
امنیت بر ادای شهادت قربانیان ،شهود و کارکنان میباشد .امروزه ،ای نو از هم یاری بیی المللیی
دولتها مبتنی بر معاهده بوده و سلسله وسییعی از اقیدامات از جملیه تحقیقیات کیفیری ،بیازجویی،
محاکمه ،اخذ اظهارات شهود بازرسی و تحقیق و خدمات مربوط به تعقی

افراد را شام مییشیود.

در خصوص برنامه معاضدت حقوقی کشورهای مشتركالمنافال در موضوعات کیفری تزم به ذکیر
است که مقررات به عوض ایجاد تعهد الزامآور برای هم اری سلسیله توصییههیایی را در رابطیه بیا
هم اری به کشورها ارائه مینماید.
مجمال عمومی سازمان مل متحد نیز با ارائه موافقتنامه راجال بیه معاضیدت قضیایی در موضیوعات
کیفری اقیدام بیه ایجیاد نیوعی وحیدت روییه در انعقیاد موافقیتنامیههیای هم یاری دولیتهیا در
هم اریهای خود جهت مبارزه با جرائم بی المللی نموده است(شریعت باقری 40-41 :1393 ،که
ماده یک ای قطعنامه ،هم اری دولتها در مساعدت حقوقی متقاب را شام مواردی میدانید کیه
اهم آنها عبارتند از:
 -1تحقیق  -2جمالآوری اطالعات و مدارك  -3دسترسی به اشیخاص و بازداشیتشیدهان جهیت
مساعدت به تحقیق و محاکمه  -ارائه مساعدتهای تزم در خصوص اسناد قضایی  -5دسترسی بیه
اسناد میباشد .البته ،ماده  4ای قطعنامه مواردی را کیه بیه عنیوان میوارد عیدم پیذیر درخواسیت
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معاضدت قضایی اعالم میدارد که در ای ماده به طور مفص بیان شده است.
با این ه به سب
اختیار پذیر

خصلت معاهدهای (ارادهای معاضدت قضیایی ،دولیتهیا متعاهید دارای آزادی و
یا رد درخواست ای نو هم اری یا هر نو هم اری دیگر میباشند ،ولیی در عیی

حال امروزه تمای جهانی برای محدودسازی آزادی عم دولتها افزای

یافتیه اسیت و همچنیی ،

در ارتباط با انتقال اسناد و اطالعات ،دولیت هیا نسیبت بیه انتقیال اطالعیات مربیوط بیه مظنونیان در
ارت اب جرائم بی المللی ما به دولتها پیوسته حساسیت دارند (دلخو . 218-219 :1390 ،
 -4-2استرداد مجرمین
استرداد به معنای تحوی دادن متهم یا مجرمی است که بنا به دتیلی ،محاکمه یا مجازات وی میورد
عالقه دولت یا دولتهای دیگر (غیر از دولیت محی حضیور جیرم بیوده و بیر ایی اسیاس« ،دولیت
درخواستکننیده» (محسینی 87 :1392،خواسیت و انتقیال وی از سیوی دولیت میورد درخواسیت
میباشد.
به صورت سنتی ،عم استرداد اولی ش هم اری حقوقی بی المللی مبتنیی بیر قراردادهیای دو و
چندجانبه میان دولتها میباشید (ورواییی و سیایری  . 98 :1399 ،اسیترداد ی یی از قیدیمیتیری
اش ال هم اری بی المللی است ،ریشههای آن را میتوان در دوران باستان ردییابی کیرد .در ابتیدا،
دولتها تنها به دنبال بازهشت افراد مظنون به اتهام ارت اب جرم سیاسی بودند .ای مفهوم بهتدریج
رشد کرده و ت ام یافته است ،بیه طیوری کیه در حیال حاضیر تعیداد زییادی از جیرائم جنیایی را
پوش

میدهید ،و تعهیدات مربیوط بیه آنهیا از طرییق معاهیدات دوجانبیه ،منطقیهای و چندجانبیه

مستح م شده است .اهرچه استرداد قرنها استفاده میشود ،اما ای قانون بجا و مناس توسعه نیافتیه
است که تعهدی مثبت در هر دولت نسبت به استرداد محسوب شود .تعهد به استرداد تنهیا بیا وجیود
یک معاهده مطر میشود و حتی پس از آن ،محیدودیت خاصیی وجیود دارد ،از جملیه آن یه در
خصوص برخی جرائم و طبقهای از افراد ،بسته به صالحیت دادهاه ام ان استرداد وجیود نیدارد .بیا
ای حال ،استرداد لزوماً به معنای محاکمه یا مجازات نیست .استرداد میتواند به عنیوان مجموعیهای
از اسناد تبادل از طریق کانالهای دیالماتیک میان مقامات تعریف شود که به دنبال تسلیم فرد میتهم
یا فراری به کشوری هستند که در قلمرو آن جرم مورد ادعا ارت یاب یافتیه اسیت (تسیوود:2012 ،
. 18
معاهدات به عنوان مبنای هم اریهای بی المللی در سراسر جهان برای سیالهیای متمیادی اسیتفاده
شده است .در ای طیف از هم اریهای بی المللی ،آنها نشاندهنده رسمیتری ابیزار هسیتند کیه
می توانند خواه برای هم اری متقاب قانونی و یا استرداد میورد اسیتفاده قیرار هیرنید .معاهیدات بیر
تال و هم اری در خصوص انوا خاصیی از جیرائم بیا در نظیر هیرفت مسیائ منطقیهای و نظیام
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حقوقی یک منطقه خاص متمرکز است .معاهدات همچنی احزاب را به هم اری با ی دیگر تحیت
قوانی بی المللی ملزم میکنند .معاهدات دوجانبه مییتواننید بیی دولیتهیا طراحیی شیده و درجیه
باتیی از اطمینان را در مورد تعهدات و انتظارات در روند استرداد ارائه دهند .ای امر بهویهه زمیانی
که دولتها در رویههای حقوقی مشابهی اشتراك دارند ،به عنوان وجوه مشترك پیدا شیده در ایی
پیمان از طریق دادهاه داخلی دنبال خواهید شید .هنگیامی کیه دولیتهیا در ییک معاهیده دوجانبیه
رویههای حقوقی مختلفی دارند ،تال برای دسیتیابی بیه اطمینیان و شیفافیت ،مشی تیر مییشیود.
چال دیگر در معاهدات دوجانبه هزینه و تالشی است که برای به ثمر رسیدن صرف مییشیود .در
حال حاضر ،معاهداتی در ای خصوص بی کشورها منعقد میشود و ثابت شده است ای امر کامالً
موفقیتآمیز بوده است .همچنی  ،معاهدات منطقهای منجر به ایجاد مقررات منطقیهای شیدهانید کیه
اجازه میدهد ای معاهده اجرا شود.
حقوق بی المل عمومی با اص قرارداد عنصر حاکمیت دولتها بر لیزوم وجیود موافقیتنامیههیای
خاص استرداد میان دولتها تأکید داشته و تعهد به هم اری دولتهیا در زمینیه اسیترداد را منیوط بیه
داشت ای نو موافقتنامهها میداند .حقوق بی المل کیفری در ارتباط با برخی از جنایات خیاص
بی المل نظیر جنایات جنگی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات نس کشی و سایر جنایات خطییر نظییر
ش نجه و ترور ،دولتها را به انتخاب ی ی از دو راهحی محاکمیه و مجیازات ییا اسیترداد م لیف
نموده است (وروایی و دیگران . 99 :1399 ،علیرغم رشد و هستر

رژیم هم اریهای بی الدولی

در خصوص استرداد ،رژیم خاصی برای استرداد جهانی با معاضدت حقوقی چندجانبه عام الشیمول
وجود نداشته و بسیاری از دولتها بر اساس رژیمهای بی المللی و ملی که حالت ابتدایی و قیدیمی
داشته و محدود به جرائم خاصی میباشند ،با ی دیگر هم اری مینمایند .در همیی راسیتا ،مجمیال
عمومی سازمان مل متحد ،با هدف تشویق دولتها بیه ایجیاد رژییم پیشیرفته هم یاری بیی المللیی
واحد ،اقدام به تدوی معاهدات میدل مربیوط بیه کلییه اشی ال اصیلی هم یاری در حیوزه حقیوق
بی المل کیفری شام استرداد ،انتقال رسیدهی به جرائم کیفری ،معاضدت حقوقی در موضیوعات
کیفری و نظارت بر مجرمان زندانی مشروط و مجرمان آزاد شده مشروط نمود .مجمیال عمیومی در
ای قطعنامه مدل راجال به استرداد ،ضم هشدار به دولتها نسبت به این ه موافقتنامههیای موجیود
میان آنها راجال به استرداد ،قدیمی بوده و تزم است تا با موافقتنامیههیای جدییدی کیه بیر اسیاس
تحوتت جدید حوزه حقوق بی المل کیفری تنظیم شدهاند ،جایگزی شوند ،از دولیتهیا مصیرانه
میخواهد تا هم اریهای خود در زمینه برقراری عدالت کیفیری را افیزای داده و در ایی راسیتا،
انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه استرداد را هامی مؤثر در تح ییم ایی هم یاریهیا و کنتیرل
مناس

جرائم بی المللی شناخته است .موافقتنامههای هم اری میان دولتها در مبیارزه بیا جیرائم
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بی المللی ،عالوه بر این ه مبنای قراردادی هم اری دولتها را مشخص میسازد ،جرائم بی المللی ییا
فرامرزی را جرم انگاری و قانونمند نموده و تعهدات دولتهای متعاهد در مقابلیه بیا ایی جیرائم را
تنظیم مینماید (عباسی. 79 :1373 ،
با ای همه و علیرغم ای کلیهوییها ،اکثر موافقتنامههای استرداد ،صراحتاً شرایط مجرمیان قابی
استرداد را اعالم میدارند و تصریح می نماینید کیه بیه هنگیام اجیرای تعهیدات قیراردادی ،در نظیر
هرفت شرایط داخلی دولتها ،امری ضروری است .دولتها به منظیور رفیال اییراد موافقیتنامیههیای
قدیمی در رابطه با هم اریهای فیمابی  ،سعی نمودهاند در موافقتنامههای جدید ،تعهیدات خیود
و طرف های مقاب را با صراحت و دقت بیشتری بیان نمایند .در کنار ای موافقتنامههیا ،در برخیی
موارد شورای امنیت به منظور جلوهیری از استرداد مظنونیان خاصیی بیه برخیی دولتهیا و رسییدهی
ویهه بی المللی در مورد جرائم آنها ،از اختییارات وییهه خیود بیر اسیاس میاده  103منشیور اسیتفاده
نموده و از دولتها می خواهد که علیرغم داشت تعهد بیه اسیترداد ایی افیراد را بیه دولیت خاصیی
تحوی نداده و یا از حق انتخاب خود مبنی بر محاکمه یا استرداد استفاده ن رده و با چشیمپوشیی از
حییق محاکمییه ،مجرمییان را اسییترداد نماینیید و همچنییی عییالوه بییر سییازمان مل ی  ،برخییی دیگییر از
سازمانهای تخصصی بی المللی نیز در موضو استرداد ،فعالییت میینماینید کیه شیناختهشیدهتیری
آنها سازمان پلیس بی المللی(اینترپ  1میباشد (دلخو . 209 -207 :1390 ،
 -5-2انتقال محکومین به حبس
موافقتنامههای انتقال مح ومی به حبس از مفاهیم جدیید حقیوق جیزای بیی الملی اسیت کیه بیر
اساس آن فردی که در یک کشور خیارجی بیه موجی ح یم قطعیی بیه مجیازات حیبس مح یوم
هردیده است ،طی شرایطی برای تحم مجازات خود بیه کشیور متبیوع

تحویی داده مییشیود.

دولت متبو نیز با پذیرفت اعتبار و اثر ح م صادره توسط دادهیاه خیارجی ،دسیت بیه اجیرای آن
میزند .با ای انتقال ،هزینههای اصال مح وم کاه یافتیه ،اصیال او مفییدتر انجیام مییشیود و
موازی حقوق بشر نیز رعایت میهردد (پوربافرانی. 1 :1393 ،
طبق بند  12ماده  6کنوانسیون  1998اعضا میتوانند در رابطه با انتقال مح یومی بیه حیبس و سیایر
مجازات هیای سیال

آزادی بیه منظیور اتمیام دوره مح ومییت عقید قراردادهیای دو ییا چندجانبیه

موردی یا کلی را مورد توجه قرار دهند .تمای دولت ها بیه ایی نحیوه مسیاعدت قضیایی منجیر بیه
تنظیم موافقتنامههای زیادی شده است (اردبیلی. 309-307 :1384 ،
اصوتً از مفاد کنوانسیون انتقال مح ومی به حبس  1983استراسبورگ و نیز قیانون نمونیه سیازمان
مل متحد مشخص است که فقط در خصوص مجازات حبس ،انتقیال مح یومی انجیام مییشیود و
- Interpol

1
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شام سایر مجازاتها نخواهد شد .بدیهی است نباید نهاد «استرداد مجرمی » را کیه نهیادی قیدیمی
است ،با ای نهاد نوپا اشتباه هرفت .در قوانی استرداد مجرمی و همیی طیور قراردادهیای دوجانبیه
استرداد مجرمی بی دولت ها صحبت از استرداد متهم یا مجرم جهت تعقی

یا تحمی مجیازات بیر

اساس قوانی کشور متقاضی است .در ای حال ،دولت متقاضی استرداد ،بیر اسیاس قیوانی کیفیری
خود ،متهم مسترد شده را مورد تعقی  ،محاکمه و احیاناً مجازات قرار خواهد داد و در مورد مجیرم
مسترد شده هم ح م صادر شده از دادهاه داخلی خیود را در میورد او اجیرا خواهید کیرد .بیدیهی
است در هر دو حالت ،دولت متقاضی استرداد نهایت قوانی کیفیری خیود را اعمیال کیرده ،ح یم
صادر شده از دادهاه خود را نیز اجرا خواهد کرد ،در حالی که در نهاد و انتقال مح ومی به حیبس
«صحبت از اجرای ح م مجازات صادر شده از یک دادهاه خیارجی (دادهیاه صیادرکننده ح یم
در کشور متقاضی است؛ ح می که بر اسیاس قیوانی کشیور دادهیاه صیادرکننده ح یم و توسیط
دادهاه آن کشور صادر شده است.
ن ته دیگر این ه همانطور که اشاره شد ،موضو قوانی و قراردادهیای اسیترداد مجیرمی بیرخالف
عنوان آن ،هم متهم و هم مجرم است .به عبارت دیگر ،استرداد هم به منظور تعقی و هم به منظیور
اجرای مجازات (اعم از بدنی ،سال آزادی ،میالی و ...اسیت ،در حیالی کیه موضیو نهیاد انتقیال
مح ومی به حبس صرف مح ومی دارای ح م قطعی یافته بیه حیبس اسیت کیه در حیال تحمی
حبس هستند .از حیث دامنه شمول ای قراردادها ،ای ن ته را باید متذکر شد که به طور طبیعی ایی
نو انتقال تنها بی کشورهایی صورت میهیرد که یا بیی آنهیا چنیی موافقیتنامیههیایی بیه امضیا
رسیده و یا به کنوانسیونهایی که در ای باره هستند ،پیوسته باشند .از حیث افراد میورد شیمول ایی
نو موافقتنامهها نیز تنها افرادی منتق می شوند که بیا خیود ،ییا خیانواده آنهیا و ییا دولیت کشیور
متبوعشان تقاضای انتقالشان را به کشور خود داشته باشند و همیی طیور ایی افیراد بایید طیی ح یم
قطعی و تزماتجرا به مجازات سال آزادی مح وم شده باشند .دامنیه شیمول ایی نیو قراردادهیا
تنها مجازاتهای سال آزادی است و از آنجیا کیه حیبس بیارزتری نیو از مجیازاتهیای سیال
آزادی است ،ای نو قراردادها تحت عنوان انتقال مح ومی به حبس بیان میهیردد .در خصیوص
شرایط انتقال مح ومان به حبس باید هفت که تعیی شرایط انتقال مح ومی بیه حیبس و اح یام و
مقررات آن موضوعی قراردادی است که به اراده و توافیق طیرفی قیرارداد بسیتگی دارد و معمیوتً
دولتها با توجه به منافال و نیازها و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود ای شرایط را تعیی
می کنند و الزام ًا در تمیامی قراردادهیا ،شیرایط و اح یام و مقیررات مربیوط ،ی سیان و ی نواخیت
نیسییت .البتییه ،در کنوانسیییون استراسییبورگ ،بییه دلیی چندجانبییه بییودن ،مقییررات آن بییرای تمییامی
دولتهای عضو تزماتجرا اسیت ،مگیر این یه کشیوری از کنوانسییون خیارج هیردد کیه در ایی
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صورت به استناد ماده  24کنوانسیون ،ای کنارههیری سه ماه بعد از تاریخ وصول کتبی به دبیر کی
شورای اروپا مؤثر خواهد بود .در بند  1ماده  3ای کنوانسیون شی

شیرط بیرای انتقیال ذکیر شیده

است 1 :مح وم متقاضی انتقال باید تبعه دولت اجراکننده باشد 2 ،ح م قطعی در مورد او صیادر
شده باشد 3 ،در زمان تقاضای انتقال حداق ش

ماه از مح ومیت او بیاقی مانیده باشید ییا این یه

مدت مح ومیت او نامعی باشد 4 ،متقاضی انتقال یا نماینده او راضی بیه انتقیال باشید 5 ،رفتیاری
که به خاطر آن مح وم شده ،در کشور اجراکننیده هیم جیرم باشید (مجرمییت متقابی  6 ،دولیت
صادرکننده ح م و دولت اجراکننده ح م موافق انتقال باشند (پوربافرانی. 232 :1393 ،
بییا بررسییی و مقایسییه قراردادهییای انتقییال مح ییومی بییه حییبس و نیییز کنوانسیییون استراسییبورگ و
موافقتنامه نمونه سازمان مل متحد میتوان قواعید و شیرایط کلیی و مشیترك یافیت کیه تقریبیاً بیه
صورت استانداردهای انتقال مح ومی به حبس محسوب میشوند .با کن ا در موافقتنامیههیای
دوجانبه انتقال مح ومی به حبس بی ایران و سایر کشورها نیز مالحظه میشود که ایی شیرایط بیا
الگوبرداری از کنوانسیون استراسبورگ شورای اروپا و موافقتنامه نمونه سیازمان ملی متحید تعییی
شده است (پوربافرانی . 1 :1393 ،جمهوری اسالمی ایران نیز از سیال  1378تیاکنون تنهیا بیا تعیداد
کمی از کشورها ای نو موافقتنامهها را امضا کرده است.
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مدنی ،جلوهیری از وقفه احتمیالی در رسییدهیهیا اسیت .هیر مرجیال قضیایی از لحیاک صیالحیت
محدود به یک حوزه مشخص است ،اما همیشه نمیتوان رسیدهی را محدود به همان حوزه قضیایی
کرد .چه هاهی دعوا در صالحیت یک حوزه قضایی است ،اما دتی و رسییدهی بیه آن در حیوزه
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تقسیم میشود .معاضدت قضایی بی المللی ،تقاضایی است کیه ی یی از مراجیال قضیایی داخلیی از
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مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد .ای نو نیابت غالباً با مش الت قانونی و ییا عملیی مواجیه
است .دادن معاضدت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بیی دو کشیور قیرارداد «تعیاون
قضایی» یا «معاملۀ متقاب » وجود داشته باشد .تحقیقاتی که دادهاه خیارجی پیرامیون نیابیت اعطیایی
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بود .معاضدت قضایی بی المللیی ،تقاضیایی اسیت کیه ی یی از مراجیال قضیایی داخلیی از مقامیات
قضایی کشورهای خارجی دارد .ای نو نیابت غالباً با مش الت قانونی یا عملی مواجه اسیت .دادن
معاضدت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بیی دو کشیور قیرارداد «تعیاون قضیایی» ییا
«معامله متقاب » وجود داشیته باشید .تحقیقیاتی کیه دادهیاه خیارجی پیرامیون نیابیت اعطیایی انجیام
میدهد ،در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادهاه رسیدهیکننده باشد ،قاب استناد خواهد بود.
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مجرمی فرایندی است که هویای قشر یک مساعی و تعاون بی المللی کشورها در راسیتای اجیرای
هرچه دقیقتر موازی عدالت قضایی میی باشید .اسیترداد مجیرمی ی یی از مباحیث اساسیی حقیوق
بی المل و حقوق جزا می باشد که بیا هسیتره وسییعی از حقیوق ،ت یالیف و اختییارات بیی المللیی
دولت ها در راستای مبارزه با بزه اران ارتباط مستقیم یافته است .لذا ،ای نهیاد و اجیرای موفیق آن
مستلزم هم اری کشورها بوده و مقتضی است که ای کشورها بیدون عیذر و بهانیههیای سیاسیی و
امنیتی در استرداد مجرمی هم اریهای تزم را با همدیگر به عم آورند.
مبانی توجیهی غالبی که در قواعید و قراردادهیای منطقیهای و بیی المللیی بیرای ضیرورت اسیترداد
مجرمی قاب رهگیری است ،کمک به «اجرای عدالت» و «جلوهیری از بییکیفیری» مییباشید .در
واقال ،در حقوق بی المل عرضی ،وظیفهای برای اسیترداد و همچنیی  ،بیرای انجیام نیدادن اسیترداد
وجود نیدارد .تنهیا بیه موجی

مقیررات قیانونی موجیود در معاهیدات دوجانبیه اسیترداد اسیت کیه

وظیفهای برای استرداد با شرایط خاصی در خصوص واهیذاری در قیوانی بیی المللیی ایجیاد شیده
است.
از دیگر جلوههای معاضدت های قضایی ،نیابت قضایی میباشد که در ای مورد باید هفت :امروزه
در معاهدات دو یا چندجانبه بی کشورها موضو نیابت قضایی جایگاه مهمی دارد .مجمال عمیومی
سازمان مل متحد با ارائه موافقتنامه راجال به معاضدت قضایی در موضوعات کیفری اقدام به ایجیاد
نوعی وحدت رویه در انعقاد موافقتنامههیای هم یاری دولیتهیا در هم یاریهیای خیود جهیت
مبارزه با جرائم بی المللی نموده است.
در مورد انتقال مح ومیت به حبس هم باید توجیه داشیت کیه ایی نهیاد جلیوهای از پیشیرفتهیا و
هستر

مناسبات حقیوقی اسیت و شیاید بیه جیرأت بتیوان هفیت جلیوهای از هم یاری دولیتهیا
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میباشد؛ چرا که در ای نیو قراردادهیا موافقیت مییشیود کیه فیردی کیه در کشیور بیگانیهای بیه
مجازات سال

آزادی مح وم هردیده ،جهت اجرای ای مجازات به کشور متبوع

منتق هردد؛

که دولت جمهوری اسالمی ایران از سال  87تاکنون تنها با تعداد کمی از ای کشورها موافقتنامیه
امضا کرده است.
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