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 Impunity is one of the important concerns of international criminal law, which 

has received increasing attention in recent decades. In this paper, an attempt has 

been made to examine the important question of how impunity in international 

criminal law can be analyzed in the light of the rule of negation of the 

dominance. The present paper is descriptive and analytical and has investigated 

the mentioned question applying the library method. The findings indicate that 

impunity in international criminal law emphasizes the punishment of criminals 

using the judicial assistance of governments, the extradition of criminals and 

judicial representation. The rule of negation dominance, which means the non-

dominance of foreigners over a Muslim, does not contradict the methods of 

achieving impunity, such as judicial assistance between countries, extradition of 

criminals, and judicial representation, because in Islam, the necessity of 

punishing criminals is also emphasized and fighting against impunity is 

accepted. On the other hand, the conditionality of "dominance negation" on the 

non-creation of a cause by a Muslim and the adjustment of the "dominance 

negation" rule with the rules of peaceful life are among the reasons that are 

raised in the absence of conflict with the rule of dominance negation with the 

extradition of criminals, judicial cooperation and judicial representation. The 

extradition of criminals, judicial cooperation and judicial representation do not 

mean the domination of foreign countries over Muslims, but it is a kind of 

mutual cooperation based on cooperation treaties, which helps to realize the 

judicial justice emphasized by Islam. Based on this, it seems necessary to pay 

attention to the extradition of criminals, judicial assistance and judicial 

representation at the international level in order to deal with impunity on the 

part of the domestic legislator.  
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 56-43: صفحات
های اخیر  الملل است که در دهه های مهم حقوق کیفری بین کیفرمانی از دغدغه بی 

مهم پرداخته  سؤالدر این مقاله تالش شده به بررسی این . ای بوده است فزاینده موردتوجه
الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه  بین کیفری حقوق در کیفرمانی شود که بی

به  ای کتابخانهمقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش  ؟است تحلیل قابل
مانی در کیفر بی اللت دارد کهدها بر این امر  یافته. پرداخته است اشاره مورد سؤالبررسی 

ها،  معاضدت قضایی دولت المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از حقوق کیفری بین
قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه . دارد تأکیدنیابت قضایی  استرداد مجرمین و

کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان  های تحقق بی بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش
 کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسالم نیز بر ضرورت مجازات

 نفی» بودن از طرفی مشروط. است شده پذیرفتهکیفرمانی  شده و مقابله با بی تأکیدمجرمین 
 قواعدی با «سبیل نفی» تعدیل قاعده و مسلمان از سوی سبب ایجاد عدم به «سبیل
 از دالیلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد آمیز مسالمت زیست

استرداد مجرمین، همکاری  .شود قضایی مطرح می نیابت و قضایی همکاری مجرمین،
ه بر مسلمانان نبوده و نوعی گانقضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بی

 تأکیدهمکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد 
یی و نیابت مجرمین، معاضدت قضا استردادبر این اساس توجه به . کند اسالم کمک می

داخلی  گذار قانوناز سوی کیفرمانی  بیمقابله با  منظور به المللی بینقضایی در سطح 
 .رسد ضروری به نظر می
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 مقدمه
، جلوگیری از الملل بینیکی از اهداف اصلی حقوق جزای 

یکی از اهداف و  درواقع. مجازات ماندن مجرمین است بی
اصل صالحیت جهانی، سرکوب رفتارهایی  بینی پیشمبانی 

و  المللی بینکه نتیجه آن، آسیب به منافع کل جامعه  باشد می
بدین منظور هم حقوق . به تعبیر رساتر همه بشریت است

کیفری رسیدگی به جرم این مجرمین را به  الملل بین
ملی واگذار کرده است و با اعطای صالحیت  های دادگاه

، در تعقیب و محاکمه این افراد، در ها دولترسیدگی به همه 
از دنیا به سزای  درجاییپی آن است که همه این افراد روزی 

 بنابریت، مسؤولپذیرش رژیم  موازات به. اعمال خود برسند
، مقوله المللی بینحیات  گستره دراهمیت اعمال خالف 

که ناظر به سرکوبی و مجازات  المللی بینیت کیفری ؤولمس
کیفری  المللی بینامری که بنا بر اصول . شود میاست طرح 

منطقی « هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند» که
معاضدت  .(771: 1221کوهی،  طراز شریفی) کند میجلوه 

 ترین مهمقضایی، استرداد مجرمین و نیابت قضایی از 
 استرداد قضایی، معاضدت .کیفرمانی است های تحقق بی روش

هایی متعددی  ممکن است با چالش قضایی نیابت و مجرمین
ها در فقه اسالم قاعده نفی  یکی از این چالش. مواجه باشند
قاعده نفی سبیل عبارت است از نفی جعل . سبیل است

هرگونه سبیل و راهی که به هر طریقی منجر به تسلط کفار 
بر مسلمانان و مؤمنان شود؛ و روشن است که این قاعده 
منحصر به مبانی فقه عملی در روابط حقوق فردی نیست، 

و روابط سیاسی و موقعیت  الملل بینبلکه در مبانی حقوق 
 :0420عمید زنجانی، ) شود نیز مطرح میاسالم  المللی بین

 در کیفرمانی در این مقاله تالش شده به بررسی بی .(2/51۵
الملل در پرتو قاعده نفی سبیل پرداخته  بین کیفری حقوق

 صورت بهقاعده نفی سبیل  نیز ی و کیفر بی در خصوص. شود
 اهلل هیبت :است شده انجامهای متعددی  جداگانه پژوهش

ای به  در مقاله دادگر، علی و علویان مطلبمنش،  نژندی
 با مبارزه برای کیفری المللی بین دیوان سازوکارهای بررسی

 سید .(1291، منش و همکاران نژندی)ند پرداخته ا کیفری بی
 علیرضا سید اشنی، ناظمی محمدحسین رستمی، میری محمد

 المللی بین الزاماتای  در مقاله ،نیز سلیمیو علیرضا  حسینی

 منظر از نظام بقاء در آن تأثیر و سبیل نفی باقاعده مواجهه در
  رستمی میری)قرار داده اند   بررسیمورد   امامیه فقه و قرآن

در  جوادی،سادات  همچنین احترام .(03۳۵، و همکاران
 در مداخله عدم اصل با آن ارتباط و سبیل نفی قاعده ای، مقاله

اما در  .(0411جوادی، ) استرا بررسی کرده  الملل  بین حقوق
 اساسًاشود که  رو، این موضوع مهم بررسی می مقاله پیش

نفی سبیل در تعارض است؟ فرضیه مقاله  باقاعدهکیفرمانی  بی
 کیفرمانی در اسالم بی» :است طرح قابلنیز بدین شکل 

است و معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و  شده پذیرفته
 منظور به. «منع سبیل در تعارض نیست باقاعدهنیابت قضایی 

ابتدا به بررسی قاعده نفی  مورداشارهو فرضیه  سؤالبررسی 
در حقوق کیفری  کیفرمانی بی، سپس شده پرداختهسبیل 

 کیفرمانی در پرتو قاعده بی درنهایتو  شده بررسیالمللی  بین
 .است قرارگرفته موردبررسیسبیل  نفی

 نفی سبیل قاعده -1
 یفقه قواعد ترین مهم و پرکاربردترین سبیل از نفی قاعده
 عموم یا اطالق با که حکمی هر مطابق قاعده نفی سبیل،». است

 جعل خدا سوی از شود مسلمان بر کافر سبیل تحقق باعث دلیلش
 040آیه  .(243: 0420 لنکرانی، موحد فاضل) «است نشده

 :فرمایداست که می اصلی قاعده نفی سبیل  سوره نساء مبنای
 باز تسّلط راه ایمان اهل به نسبت کافران برای گاه هیچ خداوند و»

 به اعتقاد برخی فقها، .(2/5۵4: 040۵انصاری، ) «نمود نخواهد
، هرگونه سلطه كفار بر مؤمنین مورد اشاره به صورت کلیآیه 

امام از دیدگاه  .(2/35۱، 040۱مراغی، ) است نمودرا نفی 
نفی فی دلیل اصلی قاعده مورد اشاره نیز آیه ( ره)خمینی 

بر این اساس،  .(7/۱21، 0420موسوی خمینی، ) سبیل است
خداوند کمترین سلطه را برای کافران علیه مؤمنان تشریع نکرده »

کفار را مافوق مؤمنان و مسلط بر  گاه هیچو رضایت نداده است و 
احتمال نیز دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا . دهد آنان قرار نمی

: 0404عالمه حلی، ؛ 1/0۵۳: 0363 طباطبایی،) «باشد
با این آیه »: نویسد می باره دراینمقدس اردبیلی  .(1/236

کافر از هیچ راهی از قبیل تملک،  که اینتوان استدالل کرد بر  می
 اینجادر  چراکهها تسلطی بر مسلمانان ندارد،  اجاره، رهن و غیر این

نکره در سیاق نفی است و آن مفید عموم است پس هیچ سبیلی 
: 03۱۵اردبیلی، مقدس ) «برای کافر علیه مسلمان وجود ندارد
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دارد  سوره نساء بر این امر داللت 040به عبارتی آیه . (7/55۱
که خدواند حکمی را قرار نداده که به موجب آن کفار بر 

مدنی  ؛0/236: 0406لنکرانی، موحدی ) مسلمین مسلط شوند
این قاعده . (۱/۱16: 03۵4زنجانی، عمید   ؛54: 1410کاشانی، 

هرگونه راهی را که در حوزه تکوین و تشریع موجب سلطه 
 :0420خمینی، موسوی ) شود کفار بر مؤمنان شود، شامل می

باشد که  ای گونه بهبر این اساس مقررات اسالمی باید ». (2/۱20
 «موجبات سلطه کفار را در پی نداشته باشد وجه هیچ به
 .(2۳3: 1471مصطفوی، )

یکی از دالیل سندیت این قاعده، مناسبت حکم با از طرفی، 
کند تا در  شرافت و عزت اسالمی ایجاب می. موضوع است

احکام آن امری که موجب خواری و ذلت مسلمانان گردد 
وجود نداشته باشد و خداوند قانونی را که موجب حقارت و 

باشد جعل و تشریع  غیرمسلمانمسلمان در برابر  پذیری سلطه
عزت و شرف اسالم » .(7/3۳0: 0360شکوری، ) نفرماید

مقتضی، بلکه علت تامه است که در احکام و مقررات آن، چیزی 
برخی کسانی که . که به ذلت مسلمان بینجامد، وجود نداشته باشد

اند، آن را بهترین دلیل برای استدالل  به این وجه استدالل نموده
 (.1/0۳2: 040۳بجنوردی، موسوی ) «اند به این قاعده دانسته

ممکن است با آن  ای جامعهیکی از مسائلی که هر فرد یا 
در این مورد نیز . خصومات است وفصل حلشود بحث  رو روبه

 ها آناصیل دینی در مقابل مسلمانان قرار داشته و  های آموزه
محاکم و حکام صالح و مشروع را . نماید میرا راهنمایی 

را  قرمزهاییاما خط . نماید میمعرفی و مسیر صحیح را مقرر 
که عبور از  دهد مینیز ترسیم نموده و به مسلمانان هشدار 
یکی از این موانع، . این خطوط با مانع شرعی مواجه است

شریعت . است غیرمسلمانبحث رجوع مسلمانان به محاکم 
قاعده . نیز در اختیار دارد ابزارهاییمقدس اسالم در این راه 

بر اساس این قاعده . ستا ابزارهااین  ازجملهنفی سبیل 
مسلمانان هرگز مجاز نیستند دعاوی خود را به قضات 

علت این امر نیز جلوگیری از اعمال . بسپارند غیرمسلمان
آن حفظ شوکت، برتری و  تبع بهو  مؤمنینوالیت کفار علیه 

بنابراین بر اساس حکم اولیه، چنین . باشد میعلو مسلمانان 
 .، باطل و حرام دانسته شده استازغیرمجارجاعاتی 

نباید  که اینذکر این نکته ضروری است و آن ، حال درعین

 طورکلی بهمشمول این قاعده دانسته و  تمام روابط با کفار را
بلکه مقصود، تنها روابطی . کلیه روابط را با کفار قطع کرد

است که منجر به برتری و غلبه و استیالء کفار بر مسلمانان 
 .دشو می

 الملل در حقوق کیفری بین کیفرمانی بیاصل مقابله با  -7
 ضمانت تحمل از کیفری قوانین ناقض شخص ماندن مصون
. گویند می یکیفر بی را عمل آن برای شده بینی پیش اجرایی

 از اند عبارت داخلی حقوق در یکیفر بی مصادیق ترین مهم
 براساس و قوانین قبال در که امتیازاتی قانونی، های مصونیت

 عفو ،شود می بینی پیش خاصی طبقات یا افراد برای قوانین
 موارد مجازات، از معافیت موارد عمومی، عفو خصوصی،

 ازحد بیش اختیارات اعطای مجازات، در غیرموجه های تخفیف
 توانایی دولت یک که مواردی تخفیف، رعایت برای قاضی به

 ندارد را خاصی موارد مجازات و محاکمه تعقیب، قضایی
 .(19: 1282آزمایش،)

در عرصه  و فقدان محاکمات متعدد و مکرر جنایاتوقوع 
نشانگر این است که اجرای عدالت کیفری بر  المللی بین

جنایات شدید با مشکل مواجه است که این مشکل را 
ی نتیجه تقابل حقوق و کیفر بی .نامند می« کیفری بی»

و  انجامد میسیاست است، تقابلی که به پیروزی سیاست 
و پدیده شومی به نام  سپارد میحقوق را به باد فراموشی 

البته در کنار این تقابل  .کند می ایجادرا « یکیفر بی فرهنگ»
نیز در حال وقوع است و آن خیز  امیدبخشیناخوشایند جریان 
 .استکیفری  بیبا برای مبارزه  الملل بینبرداشتن حقوق 

محاکم  تأسیسجریانی که پس از جنگ جهانی دوم و 
نورمبرگ و توکیو نضج گرفت و پس از فروپاشی شوروی در 

یوگسالوی سابق  ی ویژه های دادگاه تأسیسو  1990 ی دهه
جهش  المللی بیندیوان کیفری  تأسیس متعاقبًاو روآندا و 

 .یافت ای العاده فوق

ی موانعی هستند که مانع و رادعی در کیفر بی حایموانع ام
 .شوند میمحسوب  المللی بینراه به کیفر رساندن مجرمان 

  ارائه نشد غیرممکندالیل عملی از قبیل سخت یا  درگذشته
و فراموشی  جرایمادله پس از سپری شدن زمانی از ارتکاب 

تهدید ) آسیبیو ( رسیدن به آشتی مجدد) اخالقی ،ها آن
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در ( ها آنیت کیفری نمایندگان مسؤولطرح  حاکمیت دولت با
اغلب موارد موانع مهم بر سر راه محاکمه و مجازات مجرمان 

زمان و عفو مطرح شدند  مروردر قالب مصونیت،  المللی بین
ریشه در  عمدتًا المللی بینکه مصونیت در رابطه با جنایات 

حقوق داخلی زمان و عفو در  مروردارد و  الملل بینحقوق 
و تنفر از  المللی هرحال تحوالت جامعه بین به. دارند منشأ

مطلق  طور بهسبب شد تا این موانع نتوانند  المللی بینجنایات 
 المللی بینسپری در برابر به کیفر رساندن مرتکبان جنایات 

بیگ زاده، ) از میان برداشته شوند کاماًلشوند بدون آنکه 
1282 :78- 71). 

یت فردی در قبال جنایات مسؤولبر  کیفرمانی بیمبارزه با 
، بشردوستانه الملل بینمتمرکز است که حقوق  المللی بین

بشر در توسعه و  الملل بینکیفری و حقوق  الملل بینحقوق 
. نمایند میایفاء  ای عمدهم نقش اوپشتیبانی این مبارزه مد

ماد حقوقی در در ایجاد اعت که اینعالوه بر  الملل بینحقوق 
و تداوم این مبارزه نقش اساسی دارد در کیفری  بیمبارزه با 

رو  هقانونی روب خألکه با  هایی دولتانی و حمایت پشتیب
انتقالی از  های حکومتدر کمک به  چنین همهستند و 

 های رژیم جرایمخودکامگی به دموکراسی و رسیدگی به 
 .کند میگذشته نقش مهمی بازی 

در حقوق  کیفرمانی بیسازوکارهای مختلفی برای مقابله با 
المللی از  های بین برگزاری دادگاه. الملل وجود دارد کیفری بین

در حقوق کیفری  کیفرمانی بیهای مقابله با  روش ترین مهم
نیابت  ، معاضدت قضایی واسترداد مجرمین .المللی است بین

در حقوق  کیفرمانی یببا  بلههای مقا روش ترین مهمقضایی از 
 .المللی است کیفری بین

 استرداد مجرمین -7-1
در اصطالح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از 

فرآیندی که طی آن متهم یا مجرمی از کشوری که بعد از »
فرار  جا بدانها  ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اجرای مجازات

از . (782: 1292گلدوزیان،) «شود نموده است، پس گرفته می
 تنها نهتوان نتیجه گرفت که عبارت استرداد  این تعریف می

. رود کار می برای شخص مجرم بلکه برای متهم نیز به
 .استتسامحی « استرداد مجرمین»بنابراین کاربرد واژه 

ای است که طی آن مجرمان ساکن در  استرداد رویه، درواقع
آن توسط متهم نقص شده یک کشور به کشوری که قانون 

این نکته  اینجادر  .(Plano, 1982: 289) شوند تسلیم می
است که استرداد عملی رسمی است، بدین معنا که  توجه قابل

و " اخراج" و یا " غیررسمیتسلیم "گرچه برخی اقداماتی نظیر 
را نیز با " فرستادن متهم به داخل مرزهای دولت متبوع متهم"

ی  دانند، ولی به دلیل غیررسمی بودن رابطه تسامح استرداد می
انجام اعمال مذکور، این  ی درزمینه ها دولتموجود میان 

ی حقوقی بوده و در درست بودن این اعمال  اعمال فاقد جنبه
استرداد . (Bassiouni, 1974: 440) تردید وجود دارد

روش کمکی برای اجرای  عنوان بهمتهمان در اغلب موارد، 
در  ها آنی  در جهت محاکمه ها دولتصالحیت سرزمینی 

تقارن اصل  باوجوداما . کند مراجع قضایی داخلی عمل می
صالحیت جهانی با تعهد به استرداد یا محاکمه در بسیاری از 

افزایش  سازوکارفًا یک ، استرداد صرالمللی بینمعاهدات 
شود که هدفش تمرکز بر  محسوب نمی الدولی بینهمکاری 

 ها دولتاعمال صالحیت کیفری در مراجع قضایی داخلی 
روشی برای اعمال صالحیت  عنوان بهتواند  باشد بلکه می

 .(Inezumi, 2005: 123) عمل نماید ها دولتجهانی میان 

در این  ای مالحظه  قابل وجدل بحثدر اواخر قرن نوزدهم، 
ترداد مجرم را بدون وجود واقعًا اس الملل بینمورد که آیا حقوق 

 گروسیوس. کند، وجود داشته است استرداد تحمیل می  معاهده
 درجاییاز اولین کسانی بود که طرفدار تعهد حقوقی استرداد، 

که دولت میزبان آمادگی اعمال مجازات را بر فرد فراری 
نیز معتقد بود  واتل. (Hugo, 1925: 527) گنهکار ندارد، بود

عمومی یک تعهد صریح استرداد مجرم را  الملل بینکه حقوق 
 الملل بیناما سایر نویسندگان در حقوق . کند تحمیل می

معتقدند که تعهد استرداد مجرم در بهترین شرایط نیز یک 
در مکتب حقوق طبیعی، تعهدات ناقص . تعهد ناقص است
تعهدات  بنابراینشوند،  خالقیات مطرح میصرفًا در بحث ا

از این منظر تعهد به استرداد . شوند حقوقی محسوب نمی
کند،  یک تعهد ناقص الزام حقوقی ایجاد نمی عنوان بهمجرم 

اما امروزه روش . مگر اینکه در معاهده استرداد بیان شود
عمل متقابل، یکی از اصولی است  شرط بهاسترداد مجرمین 

اکثر کشورهای تابع نظام حقوق نوشته  لموردقبوکه 
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در صورت فقدان معاهده استرداد در این . است قرارگرفته
گردد، بلکه تعهد دولت متقاضی  کشورها، استرداد منتفی نمی

 ,Bassiouni) سازد می پذیر امکانبه عمل متقابل، آن را 

1974: 440). 

ان و یکی از اهداف عالیه استرداد حفظ جامعه از گزند تبهکار
توان  یک قاعده کلی می عنوان بهلذا . جنایتکاران است

توان تسلیم کرد که ادامه  گفت که فقط کسانی را می گونه این
به ناموس  کجی دهنوجودشان در یک کشور عالوه بر 
یک  عنوان به المللی بینعدالت، متضمن خطری برای جامعه 

تعریف فوق از مجموع اعمال مجرمانه یعنی  به بنا. کل باشد
های مهم را  خالف، جنحه و جنایت فقط جنایات و جنحه

: 1281محسنی،) توان از این دسته اعمال محسوب کرد می
 قرمز چراغزیرا برای مثال وجود کسی که با عبور از . (412

 المللی بینتوان به حال جامعه  مرتکب خالف شده است را نمی
شود این است  حال سؤالی که مطرح می .اد کردخطرناک قلمد

برای  ومانع جامعتواند مقسمی  که آیا خطرناک بودن جرم می
آید؟  حساب به جرایماز سایر  استرداد قابل جرایمتمیز 

ای داشته باشیم که مقرر  ادهاگر در قراردادی م دیگر عبارت به
هستند، آیا  استرداد قابلخطرناک  جرایمفقط  دارد که

 جرایمرا از  استرداد قابل جرایمتوانیم با استناد به این ماده  می
غیرقابل استرداد تمیز دهیم؟ یقینًا جواب منفی است زیرا در 

در برخی از اعمال  جز جرایم بهمورد خطرناک بودن یا نبودن 
توان  وجود ندارد و می نظری اتفاق وجرح ضربمانند قتل و 

برای مثال . ی کردوصف خطرناک بودن را امری نسبی تلق
ی مانند کفر و ارتداد در برخی جوامع، اعمال جرایم که درحالی

شوند ممکن است در میان  ای با کیفر مرگ تلقی می مجرمانه
 .نیایند حساب بهملل دیگر خالف هم 

 معاضدت قضایی -7-7
و  ها روشاز  ای مجموعه ازمعاضدت قضایی عبارت است 

در زمینه امور قضایی  ها دولتخاص که طی آن  های تکنیک
همکاری نموده دامنه عمل محاکم خود را در  با همدیگر

 در قضایی معاضدت .دهند مییکدیگر گسترش  های سرزمین
 قضایی دستگاه دو حوزه در همکاری نوع یک حقیقت

 منعقد دوجانبه قرارداد زمینه این در که است کشورهایی

 و تحقیقات از بعد کیفری امور در مثال عنوان به کنند، می
 معاضدت و قضایی رابطه اطالعات آوری جمع و بازپرسی
 کشور اختیار در بعد و گیرد می صورت کشوری یک با قضایی

 کند استناد آن به مذکور کشور که گرفت خواهد قرار موردنظر
 رابطه در قضایی معاضدت .(4 :03۳4، بخش مهرمیالنی و )
 جرایم یا جرم ارتکاب به مربوط متهمان یا و محکومان با

 غیرسیاسی جرم فردی چنانچه. شود می اعمال و مطرح خاص
 شود پناهنده یا و مقیم دیگر کشور در و شده مرتکب

 نباشد، فراهم وی به مبدأ کشور دسترسی که طوری به
 فرد از دادرسی قانون های نامه آیین طبق داخلی های دادگاه
 که درصورتی یا و کنند می کشور به بازگشت تقاضای مجرم
 زمینه در ای جانبه دو قرارداد مقصد کشور با مبدأ کشور

 طریق از را مهم این باشند، کرده منعقد مجرمین استرداد
 پیگیری مقصد کشور قضایی پلیس و ها دستگاه همکاری

 در تواند می ها همکاری این معمواًل قضایی حوزه در .کنند می
 محکومان، انتقال مجرمان، استرداد نظیر مختلف محورهای

 کیفری، و حقوقی امور در قضایی معاضدت دادرسی انتقال
 برای که است دست ازاین مواردی و منقول اموال استرداد
 معاهدات از جمله حقوقی ابزارهای یکسری آن به رسیدن

 معاضدت .شود می منعقد کشورها بین المللی بین چندجانبه
 جرایم از پیشگیری برای ای بازدارنده عامل قضایی
 صورت این در تا است جمعی دسته جرایم یا یافته سازمان

 متبوع کشور قضایی دستگاه دسترسی عدم فرض با انمجرم
 .نشوند پناهنده و مقیم دیگری کشور در خود

 ت قضاییباین -7-2
همکاری قضایی میان کشورها در فقدان  های شیوهیکی از 
ت بانیتوسل به  ،ها آنیا معاهده میان  نامه موافقتقانون 

اعطای نمایندگی از  ازنیات قضایی عبارت است  .قضایی است
 منظور بهطرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر 

اسناد و مدارک، انجام  آوری جمع تحقیق از متهم یا مطلع،
به  متهم و ارسال کلیه اسناد جدیدالتحصیل توقیف کارشناسی،

 نیابت .(1-4: 1294فاتحی زاده،) کننده درخواستمرجع 
 قضایی مراجع از یکی که است تقاضایی المللی، بین قضایی
 نوع این. دارد خارجی کشورهای قضایی مقامات از داخلی
 دادن. است مواجه عملی یا قانونی مشکالت با غالبًا نیابت
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 دو بین که است صورتی در کشور از خارج قضایی نیابت
 وجود «متقابل معامله» یا «قضایی تعاون» قرارداد کشور
 نیابت پیرامون خارجی دادگاه که تحقیقاتی .باشد داشته

 اعتماد و وثوق مورد که درصورتی دهد، می انجام اعطایی
 .بود خواهد استناد قابل باشد، کننده رسیدگی دادگاه

المللی در پرتو  حقوق کیفری بین در مانی کیفر بیتحلیل  -2
 قاعده نفی سبیل

اسالم،  المللی بیناشاره شد مطابق قاعده نفی سبیل، در روابط 
منعقد کردن هرگونه عقد و قراردادی که باعث مسلط شدن 
سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی کافران بر مسلمین 

از دیدگاه اسالم یک مسلمان به دلیل . باشد پذیرفته نیست
عالئمی از ضعف و آثار و  گونه هیچانتسابش به اسالم، نباید 

عظیمی ) دهددرماندگی در برابر دیگران از خود نشان 
کار نظام فقهی و حقوقی ما، اجماع  .(181: 1228شوشتری،

محصل و قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه در اسالم هیچ 
حکمی که سبب تسلط کافر بر مسلمان را فراهم آورد جعل 

اگر در روابط با کفار، . (181: 1227بجنوردی،) استنشده 
ترس از تسلط اجانب بر حوزه اسالم و بالد مسلمانان از جهت 

ها را  ها آن سیاسی باعث استعمار مسلمانان یا استعمار سرزمین
بر تمامی  ،غیر آشکار فراهم کرد، ایجاد شود صورت به

مسلمین واجب است که از آن اجتناب کنند و این از روابط 
 .حرام است

 کیفری حقوق در کیفرمانی سمت تالش شده بیدر این ق
واقعیت امر . سبیل بررسی شود نفی قاعده پرتو در المللی بین

 خصوص به جرایم ماهیت در این است که تحول
 تغییر اهمیت جرایم شدن فنی و شدن فراملی ،یافتگی سازمان

 و ناپذیر اجتناب امری را آن با مبارزه و برخورد رویه در
 ترین مهم از قضایی های معاضدت. است کرده ضروری

 المللی بین سطح در جرم با مبارزه زمینه در تعامالت های شیوه
 ارتکابی جرایم نوع در تغییر با راستا هم بایست می که است

 که مهمی های پیشرفت به توجه با. شود متحول و ارتقاءیافته
 توانند می مجرمین آمده وجود به ونقل حمل امر در امروزه

 رها جرم وقوع محل کشور از جرم ارتکاب از پس بالفاصله
 جرایم از شده اندوخته ناحق به مالی ثمرات از احیانًا و سازند

 و وسعت همچنین. ببرند بهره دیگر کشورهای در خود مالی
 یا خود ماهیت به که مجرمانه، اعمال برخی ارتکاب نحوه

 کند می ارتباط دولت یک از بیش با آن مرتکب شخصیت
 در یکدیگر با ها دولت همکاری امروزه که است ای گونه به

 ساخته ناپذیر اجتناب امری را المللی بین بزهکاری با مبارزه
رسد در خصوص تطابق و همخوانی اصل  نظر میبه  .است

به  توان میالملل  کیفرمانی در حقوق کیفری بین بی
 :های زیر استناد جست استدالل

 پذیرش ؛در اسالم مجرم اصل ضرورت مجازات -2-1
 ی در اسالمکیفر بی

زیادی  کیفری تأکید بیدر اسالم بر مجازات مجرم و مقابله با 
ی مبانی ادار کیفرمانی بی با مقابله و مجرم مجازات. شده است
اخالق و حقوق دو  .اخالقی است های ارزش ازجملهمتعددی 

باشند که در  و بازدارنده رفتار انسان می محدودکنندهعامل 
گردد و شاید  این میان اخالق سبب جهت دادن به حقوق می

بتوان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده و دارنده اخالقی 
سبب عمل به تکلیف و منع تخلف از آن را در انسان به وجود 
نیاورند، هیچ نیرویی حتی احکام و قواعد فقهی و حقوقی 

بر همین اساس، در نظام . تواند این مهم را فراهم کند نمی
است  شده  بینی پیش( حدود)های معین  کیفری اسالم مجازات

که در بسیاری از موارد آن مجازات جوانان با پیران، زنان با 
: 1409 حرعاملی،) مردان و افراد مجرد با متأهل تفاوت دارد

راد مذکور نسبت به اف جرایمقبح اخالقی  چراکه. (18/11
و موضوع  حکم بهکه جهل  گونه همانحسب مورد فرق دارد و 

شود  از معاذیر معاف کننده مجازات در باب حدود محسوب می
های مقدس مانند مساجد و ائمه اطهار  ارتکاب جرم در مکان

موجب ... مانند مبارک رمضان و مورداحترامهای  و زمان( ع)
 .شود تشدید مجازات می

 با مقابله و مجرم مجازات مبانی اصل عدالت از دیگر
های الهی برای بنیاد نهادن  رسالت. اسالم است درکیفری  بی

عدل، در میان مردم است و برای تأمین این هدف، اسالم از 
 .(78: 1229فیض،) گیرد کتاب و ترازو و آهن بهره می

ز احکام قضا و معامالت و حدود و اراستای تحقق عدالت در
و مقررات صلح و جنگ و  ها ملتقصاص گرفته تا روابط بین 
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ی حکم و اای دار عمومی و خصوصی، شمه الملل بینحقوق 
هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم تکلیفی . دستور است

موسوی ) برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد
 .(17: تا بیخمینی، 

بر اساس رویکرد عدالت محور در اسالم است که 
در اسالم، مجازات قتل . هایی مانند قصاص وجود دارد مجازات

شود قصاص  عمد و سایر جنایات عمدی که بر اعضا وارد می
قصاص  که هنگامیدیه نیز کیفر بدلی آن است مانند . است

 پرداخت دیه، قاتل را شرط بهکردن ممتنع باشد و یا اولیای دم 
دلیل اثبات حکم قصاص، آیه شریفه . مورد بخشش قرار دهند

از  0۱۳که در آیه  «ولكم فی القصاص حیوه یا اولی االلباب»
: 0360جبعی عاملی، ) سوره بقره آمده و نیز اجماع فقها است

گردیده تا ریشه  گذاری قانونقصاص بدین منظور . (20
ق حقی و احقا ،(005: 1288فیض، ) خونریزی خشکانیده شده

. (43: 03۱1حبیب زاده، ) نیز نسبت به مظلوم صورت پذیرد
سوره بقره، به بخشیدن  0۱۵این در حالی است که در آیه 

بدین ترتیب، قصاص را . قاتل نیز سفارش گردیده است
توان کیفری عادالنه دانست که ضامن بقای امنیت  می

 .شود اجتماعی بوده و باعث تأمین عدالت هم می

، کیفری بیز اهداف مجازات در اسالم و مقابله با یکی دیگر ا
بالغی، ) جامعه از موجبات گناه است داشتن نگهمحفوظ 

توان بر این اعتقاد بود که  به همین دلیل نمی. (0۱۳: 03۱1
تشریع کیفر برای زجر و عذاب گناهکار است بلکه برای 
تهذیب اخالق و حمایت از آحاد جامعه از سقوط در پرتگاه 

از  2در آیه  مثال عنوان به. (5۵: 0365گرجی، ) است رذایل
و باید عذاب آن دو را گروهی از »: سوره مبارکه نور آمده است

زیرا اعمال مجازات در جمع، درس . «مشاهده کنند مؤمنان
 شود اجتماع می سازی پاکعبرتی برای همگان بوده و سبب 

شرمساری  دیگر عبارت به .(04/364: 03۱4مکارم شیرازی، )
مجرم مانعی برای تکرار جرم در آینده توسط وی و بازداشتن 

 .دیگران از ارتکاب آن در آینده است

مانی مانند کیفر بی با مصادیق «سبیل»صدق  معد -2-7
 استرداد، معاضدت و نیابت قضایی

 و معاضدت استرداد، مانند مانیکیفر بی مقابله با مصادیق
 جلب تحقیقات، انجاماز سه مرحله  یک هیچ، در قضایی نیابت

، باعث سبیل و سلطه مجازات اجرای و قضاوت دادرسی، به
انجام تحقیقات، نه در جریان یعنی نه در جریان  شود نمیکفار 

دادرسی، نه در موضع محاکمه و قضاوت و نه در زمان اجرای 
بدون تردید مفهوم سبیل زیرا . کند نمیصدق  ،مجازات، سبیل

هومی ثابت است، اما در تحقق و عینیت یافتن مف بااینکه
این . ، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی است(مصداق)

تحت  شدت بهمفهوم به اقتضای الیه دار و پیچیده بودنش 
به  .(1-4: 1294فاتحی زاده،) ستا ها ظرفیتتأثیر شرایط و 

مصداق سبیل بوده، ولی  درگذشتهعملی  بسا چههمین خاطر 
  .در عصر کنونی چنین نباشد

و عدم آن است؛  سبیلاختالف مكان از عناصر مؤثر در تحقق 
همکاری و مشارکت با كفار در بالد خودشان ممکن  رو ازاین

است مصداق سبیل نباشد، اما همین همکاری در کشور 
همکاری  مثال عنوان به. اسالمی، مصداق سبیل به شمار آید

رده کشور اسالمی با کشور غیر اسالمی در بالد کفر به گست
تشخیص هیچ فرد یا نهادی سبیل و سلطه كافر بر مسلمان 

این نوع همکاری در بالد  غالبًا که درحالی، آید نمی حساب به
 -748: 1282علیدوست، ) شود میاسالمی، سبیل محسوب 

بر موضوع استرداد مجرم مسلمان  تواند میاین مطلب  .(749
به کشور غیر اسالمی، قابل تطبیق باشد؛ یعنی اگر کشور 
اسالمی با استرداد مسلمانی که از اتباع کشور غیر اسالمی 

 ارفک  دست، فرایند محاکمه و اجرای مجازات را به باشد می
مفهوم سبیل، محقق  اساسًابسپارد، شاید بتوان گفت که 

این همکاری در محدوده کشور غیر نخواهد شد؛ چراکه 
نیست که محاکمه و  گونه اینیعنی . یابد میاسالمی تحقق 

، در کشور اسالمی اتفاق (کفار)اجرای مجازات توسط آنان 
 .شد میمفهوم سبیل محقق  یقینًابیفتد، که در این صورت 

این است که آیا این مطلب  شود میاما سؤالی که مطرح 
یا نه؟ یعنی  شود میافراد هم مربوط به مرحله تسلیم 

که مراحل قضاوت و اجرای مجازات مصداق سبیل  گونه همان
محسوب نشدند، آیا مرحله جلب به دادرسی و استرداد نیز 

در  خواهد بود و همین حکم را خواهد داشت؟ گونه همین
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باید گفت که در این مرحله هم عنوان  جواب به این سؤال
سبیل محقق نخواهد شد؛ چراکه عمل استرداد، طبق قوانین 

به  توان میمؤید،  عنوان بهکشور اسالمی انجام خواهد شد و 
قسمتی از متن قرارداد استرداد، میان ایران و پاکستان اشاره 

استرداد بر طبق قوانین و »: کرد، که در آن مقرر داشته است
 1.«مات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده استنظا

، این مرحله نیز طبق قوانین کشور اسالمی واقع درنتیجهپس 
 .یابد نمیو در این صورت هم عنوان سبیل تحقق  شود می

 لهمسأمطلب دیگری که در اثبات عدم صدق عنوان سبیل در 
یرش بیان نمود، در رابطه با پذ توان میاسترداد مجرمین 

قوانین کشور غیر اسالمی نسبت به جرم ارتکاب یافته توسط 
بدین معنا که پذیرش قوانین کشور . استشخص مسلمان 

کفر، باعث سلطه و سبیل نخواهد شد؛ زیرا هنگامی سلطه در 
که میان قانون کشور اسالمی  یابد میاین حوزه، معنا و مفهوم 

د داشته و قانون کشور غیر اسالمی تفاوت یا تعارض وجو
استرداد مجرمین چنین تعارضی  مسألهدر  که درحالیباشد، 

 دودستهچراکه وجود  .(21: 1291کرجی،) محقق نخواهد شد
، الملل بیندر حقوق جزای  شده پذیرفتهاز قواعد مسلم و 

قاعده اول مربوط   (الف: شوند میعارض مانع بروز ت اساسًا
به معنای آن است »که « اصل مجرمیت متقابل»به  شود می

که عمل ارتکابی هم در قانون کشور متبوع فرد و هم در 
و  بافرانی پور) قانون محل وقوع فعل، جرم باشد

این قاعده در قراردادها و قوانین راجع . (102: 1294احمدی،
: 1287،بافرانی پور) شود میبه استرداد مجرمین نیز رعایت 

ست که قبول تقاضای استرداد، از سوی ا و بدان معنا (108
انگاری نمودن همان فعل  کشور اسالمی، منوط به جرم

و از این  باشد میمرتکب، توسط مراجع تقنینی کشور اسالمی 
طریق، باید نوعی هماهنگی میان قانون کیفری کشور 

حسینی ) عنه وجود داشته باشد متقاضی و کشور متقاضی
در ذیل  توان میبروز و ظهور این اصل را . (102: 1282نژاد،

 14 مصوب  مجرمین استرداد به راجع قانون  7ماده 
در تمام » :مطابق با آنمشاهده نمود، که  1229 ماه اردیبهشت

                                                           
قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان مصوب  - 1

 .033۳فروردین  2۵

دولت ایران واقع  موردقبولموارد مذکور در این ماده، استرداد وقتی 
که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم  شود می

 .«ای باشد جنایی و جنحه های مجازات

تشابه میان مجازات مقرر در قوانین کیفری دیگر آنکه، نوعی 
یعنی گذشته از . هر دو کشور، برای جرم اتفاق افتاده است

باید عمل ارتکابی، در قانون هر دو کشور جرم تلقی  که آن
حسینی ) باید از یک نوع باشد هم آنشود، مجازات 

میان قوانین دو کشور، تفاوت  درنتیجهپس . (111: 1282نژاد،
انگاری و نه از حیث مجازات،  یا تعارضی، نه از حیث جرم

وجود ندارد تا بحث سبیل یا عدم سبیل، از جهت پذیرش 
، هرگاه دیگر عبارت به. قوانین کشور غیر اسالمی مطرح شود

 های حل راهرابطه با وضعیتی حقوقی، قوانین دو کشور در 
و  معنا بی عماًلیکسانی ارائه دهند، انتخاب این یا آن قانون، 

 .(2: 1282الماسی، ) خواهد بود فایده بی

 درواقعگفت که  توان میدر رابطه با استرداد مجرمین نیز 
؛ زیرا ستا معنا بی عماًل« پذیرش قانون کشور دیگر»عبارت 

عنه،  قوانین دو کشور متقاضی و متقاضی در استرداد مجرمین،
 که هنگامیدر مورد جرم ارتکابی همسان و مشابه است و 

، او قانون آن کنند میمجرم را به کشور غیر اسالمی مسترد 
قانون کشور اسالمی  درواقعکشور را نپذیرفته است؛ بلکه 
، فرد پایدارپناه و  علی) شود میاست که در کشور دیگر اجرا 

0410 :2۵0). 

ار نیز، باعث صدق عنوان فقضاوت و اجرای مجازات توسط ک
؛ زیرا درست است شود نمیسبیل و سلطه کفار بر مسلمانان 

که حقوق جزای هر کشور داخلی است و دادرسی و اجرای 
مجازات توسط کشور دیگر، دخالت در حقوق جزایی کشور و 
موجب نفی استقالل در حاکمیت و باعث سلطه و سیطره 

که قانون هر  درجاییولی  شود میور دیگر بر امور جزایی کش
جرم انگاری و مجازات یکسان باشد، اجرای  ازلحاظدو کشور 

مجازات بر مجرمی که در کشور دیگر مرتکب جرم شده 
دخالت در امور جزایی کشور نیست، بلکه عمل  درواقعاست، 

مسلمانی که  .شود نمیمتقابل است و باعث سیطره آن کشور 
دلیل ارتکاب جرم مجازات شود، اگر کفار همین  قرار است به

است بر او اعمال  مقررشدهمجازاتی را که در کشور اسالمی 
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، این شخص درهرصورت؛ زیرا شود نمیکنند، سبیل محسوب 
بنابراین دادرسی و اجرای مجازات . باید مجازات را تحمل کند

 .(21 :1291کرجی،) ار، مصداق سبیل نخواهد بودفتوسط ک

به چند گزاره فقهی استناد کرد،  توان میبرای اثبات این ادعا 
، ولی شود میکه در ظاهر موجب سلطه كافر بر مسلمان 

یکی از . اند قرارگرفتهبرخی از فقها  پذیرش مورد حال درعین
لکیت کافر نسبت به مسلمان است، که اآن موارد، بحث م

پذیرش این مطلب، اطاعت محض شخص مسلمان از 
برخی  حال درعین، ولی آورد میدستورات موالی کافر را الزم 

از فقها این مورد را مصداق سبیل و سلطه کافر بر مسلمان 
مورد دیگر، موضوع . (18/474:  1282بحرانی،) اند ندانسته

از  ای عده باره دراینکافر است که اجیر شدن مسلمان، توسط 
. (1/192 :1222بجنوردی،) اند شدهقائل به جواز  مطلقًافقها، 
با توجه به این احکام فقهی، بتوان ادعا کرد که  بسا چهپس 

محاکمه یا مجازات مسلمان توسط کافر نیز مصداق سبیل 
 .نباشد

، نتیجه حاصل از اقامه این دالیل، این است که درنهایت
داد شخص مسلمان به کشور غیر اسالمی نه از حیث استر

تسلیم مجرم و نه از حیث محاکمه و نه از حیث اجرای 
 .شود نمیمجازات، مصداق عنوان سبیل محسوب 

 عدم ایجاد راه سلطه از سوی خود مسلمان  -2-2
سندی برای  عنوان بهعلما و اندیشمندان، ذیل دلیل عقلی 

نفی سبیل، بحث مناسبت حكم و موضوع را  قاعدهاثبات 
که شرافت و عزت اسالمی  دارند میو بیان  سازند میمطرح 
تا در احکام آن، امری که موجب خواری و ذلت  کند میایجاب 

: 1281طباطبایی قمی،) مسلمانان گردد، وجود نداشته باشد
147). 

دیگر به مطلب فوق، قید عدم ایجاد سبب سلطه  ای عده
؛ همچنان که میر عبدالفتاح کنند میلمان را ضمیمه توسط مس
این قاعده تا جایی است که »: گوید می باره دراینمراغی 

مسلمان، خودش مسبب بروز این سبیل نشده باشد؛ چون در این 
 «صورت خودش کرامت و احترام خود را ساقط کرده است

و دیگر در مقابل کافر، کرامت و  (7/217:  1412مراغی،)
 .احترام ندارد

 توان میبا فرض حاکم بودن قاعده نفی سبیل بر ادله احکام، 
ندارد، در فرضی  ای سلطهاینکه کافر بر مسلمان »: چنین گفت

است که مسلمان، مرتکب عمل حرام نشده باشد و خود، راه را 
و  (10: 1287حاجی ده آبادی،) «برای کافر باز نکرده باشد

 موردبه چند  توان میمستنداتی فقهی برای این نظر  عنوان به
از  دریکیمورد اول در ارتباط با نظر شیخ صدوق . کرد اشاره
مبنی بر قصاص شخص مسلمان در برابر قتل  هایش کتاب

: فرماید میکه ایشان در این خصوص  باشد میشخص معاهد 
کند، اولیای آن ع هرگاه مسلمانی دست یک شخص معاهد را قط»

خذ دیه و یا قطع دست مسلمان هستند و باید فرد مخیر میان أ
فاضل دیه را به او برگردانند و هرگاه مسلمان او را به قتل برساند، 

 .(124: 1222ابن بابونه،) «حکم همین است

وكالت مسلمان برای کافر ذمی  مسألهمورد دیگر، در رابطه با 
که ابن ادریس پس از اظهار موافقت با  باشد میعلیه مسلمان 

« خالف»و « مبسوط»نظر شیخ طوسی در دو کتاب 
ی نیست که کافر ذمی که موکل است، کش»: گوید می باره دراین
پس برای او علیه . حق خود را از مسلمان مطالبه کند تواند میخود 

مسلمان راه باز است؛ زیرا مسلمان خود برای کافر، علیه خودش راه 
 .(7/91: 1410حلی،)« قرار داده است

مسلم، در قبال دزدی از ذمی  ید قطعو مورد آخر، در مورد 
دست »: فرماید می باره دراین( ره)که امام خمینی  باشد می

؛ اگرچه از شخص شود میدزدی قطع  واسطه بهلمان شخص مس
البته شاید  .(7/482 :1291 موسوی خمینی،) «ذمی باشد

 قطعاستناد به این حکم ایراد داشته باشد؛ چراکه اجرای حد و 
نیست تا سلطه وی اثبات  باخته مالدر سرقت، در اختیار  ید

به  د حکمست که بایا گردد، بلکه از اختیارات حاکم است و او
، منظور، اثبات این مطلب بود درهرصورتاما  اجرای حد بدهد؛

تسلط  ایاسالم راهی را برقاعده نفی سبیل  بر اساس  که
کفار بر مسلمانان باز نگذاشته و حکمی در این خصوص قرار 
نداده است اما چنانچه مسلمانان با رفتار نادرست خود سبب 

شامل قاعده نفی  داشته ونسلطه کفار شوند به اسالم ارتباط 
 .سبیل نیست
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  قاعده نفی سبیلآمیز با  مسالمت همزیستی ثیر قاعدهأت -2-4
 های آرمان ترین مقدس، از آمیز مسالمتصلح و همزیستی 

به معنای سالمت و « سلم»اسالم که از ماده . باشد میبشری 
، به (1/280: 1478،وردیانی) است شده گرفتهامنیت و صلح، 

از نیکی کردن و  را شماخداوند »که  دهد میپیروان خود دستور 
رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند 

؛ چراکه خداوند کند نمیو از خانه و دیارتان بیرون راندند، نهی 
و همچنین در جای  (8/ممتحنه) «را دوست دارد پیشگان عدالت
 «همگی در حوزه سلم و صلح وارد شوید»: فرماید میدیگر 

صلح را  (178/نساء) «و الصلح خیر»و با عبارت ( 708/بقره)
روی روابط فردی و اجتماعی بشر قرار  یک اقدام برتر، پیش

 .دهد می

 آمیز مسالمتاولی، همان همزیستی  حکم بهمفاد قاعده مذکور 
ست که در ا است و این معنا برگرفته از تعابیر برخی از فقها

در دولت اسالمی، تعایش »: اند فرمودهخصوص این موضوع 
حسینی شیرازی، ) «السلمی، در حدود مقرر در شریعت وجود دارد

این است که با  آمیز مسالمتو الزمه همزیستی . (17/70: تا بی
کشورهای دیگر، مراوده و همکاری داشته باشیم و قرارداد 

پس . ستا ها همکاریاسترداد مجرمین هم یکی از این 
را به خاطر  پرمنفعت المللی بیندرست نیست که این قرارداد 

رها کرده ( مسترد کردن مسلمان خارجی)بعضی مصادیق آن 
نحو مصلحتی آن را بپذیریم و مشکالت بسیاری را بر  و یا به

از طرف دیگر، رابطه  .(81: 1291کرجی،) کشور تحمیل کنیم
تزاحم  آمیز مسالمتزندگی  قاعدهنفی سبیل و  قاعدهمیان 

تعایش السلمی  قاعدهکه تنها مورد  علت این بهنیست؛ بلکه 
حاکم بر قاعده  تواند نمیهمین کار هستند، قاعده نفی سبیل 

باشد؛ زیرا در غیر این صورت هیچ  آمیز مسالمتهمزیستی 
 .باقی نخواهد ماند آمیز مسالمتموردی برای قاعده همزیستی 

 گیری نتیجه
بر همکاری کشورهای مختلف در راستای  کیفرمانی بی

همکاری با یکدیگر در زمینه مجازات مجرمین داللت دارد 
دلیل عدم دسترسی مراجع قضایی  هیچ مجرمی به که نحوی به

مصادیق  ترین مهم. یک کشور به وی از مجازات مصون نباشد
، استرداد کیفرمانی بیهمکاری کشورها در زمینه مقابله با 

 فقها .قضایی و یا نیابت قضایی است مجرمین و معاضدت

 که ندارد وجود قانونی هیچ اسالم در که معتقدند القول متفق
نتایج نشان داد که از  .گردد مسلمانان بر کفار تسلط موجب

در زمینه  المللی بینمنظر فقهی، بر اصل انعقاد معاهدات 
مانند استرداد مجرمین و معاضدت قضایی و نیابت کیفری  بی

اصل  طرف ازیک .شود نمیقضایی، هیچ اشکالی مترتب 
در اصل بر . است شده پذیرفتهدر اسالم نیز  کیفرمانی بی

شده  تأکیدمانی مجرم کیفر بی ضرورت مجازات مجرم و عدم
، در مورد هدر رد و انکار سبیل و سلط  بر این عالوه. است

مسلمانان   مجرمین و نیابت قضایی استردادمعاضدت قضایی، 
ر عدم صدق سبیل ب به توان میشده است که دالئلی اقامه 

مسلمان  وسیله بهمشروط بودن نفی سبیل به عدم ایجاد سبب 
آمیز  همزیستی مسالمتقاعده نفی سبیل با قاعدة و تعدیل 
 .اشاره نمود

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :منافعتعارض 

 .بوده است

توسط  صورت مشترک بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 و عربی منابع فارسی. الف

 .المقنع .(1222) علی بن محمد ،(صدوق شیخ) هبابوی ابن -
 .(ع) الهادی االمام مؤسسة :قم

 یازدهم، چاپ .قوانین تعارض (.1282) على نجاد الماسی، -
 .دانشگاهی نشر مرکز :تهران
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جلد  .المكاسب (.1418) مرتضی ،(اعظم شیخ) انصاری -
 .الذخائر دار منشورات :قم سوم،

 حقوق در یکیفر بی مفهوم» .(1282) علی آزمایش، -
 و متحد ملل سازمان همایش مجموعه مقاالت) الملل بین

 مطالعات ایرانی انجمن :تهران اول، چاپ .(کیفری بی با مقابله
 .متحد ملل سازمان

 العترة احکام فی الناضره الحدائق (.1282) یوسف بحرانی، -
 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه :قم هجدهم، جلد .الطاهره

 .اسالمی انتشارات دفتر

 چاپ .اسالم در قضا و عدالت (.1220) صدرالدین بالغی، -
 .امیرکبیر انتشارات :تهران پنجم،

 یکیفر بی امحای موانع (.1282) ابراهیم بیگ زاده، -
 با مقابله و مل متحد سازمان همایش مقاالت مجموعه)

 سازمان مطالعات ایرانی انجمن :تهران چاپ اول،. (کیفری بی
 .متحد مل

 بر مبتنی صالحیت اصل» (.1287) حسن ،بافرانی پور -
 .«ایران و الملل بین جزای حقوق در علیه مجنى تابعیت

 .174-92: 22 ،مفید فصلنامه

 و قانون اعتبار» (.1294) اصغر احمدی، حسن و ،بافرانی پور -
 فصلنامه .«الملل بین جزای حقوق در خارجی کیفری حکم

 .111-101: 71 ،پلیس المللی بین مطالعات

 اسالم کیفری حقوق (.1281) الدین زین عاملی، جبعی -
 .دانشگاهی نشر مرکز :اول، تهرانچاپ  .(قصاص)

 ارتباط و سبیل نفی قاعده» .(1400) سادات احترام جوادی، -
 ،یار قانون مجله .«الملل  بین حقوق در مداخله عدم اصل با آن
1(70 :)201- 277. 

 قصاص پیرامون تأملی» (.1287) احمد آبادی، ده حاجی -
 .87-29: 70 ،مفید نامه مجله. «کافر مقابل در مسلمان

 و محاربه جرم بررسی (.1220) محمدجعفر زاده، حبیب -
 .کیهان انتشارات :چاپ اول، تهران .األرض فی افساد

جلد  .الشیعة وسائل (.1409) الحسن بن محمد عاملی، حر -
 .العربی التراث احیاء دار :بیروت هجدهم،

جلد  .األجوبه و األسئلة (.تا بی) محمد شیرازی، حسینی -
 .نا بی :جا بی دوازدهم،

 الملل بین کیفری حقوق .(1282) حسینقلی نژاد، حسینی -
 .میزان انتشارات :تهران سوم، چاپ .اسالمی

 :قم جلد دوم، .السرائر .(1410) محمد ،(إدریس ابن) حلی -
 .اسالمی نشر مؤسسه

 نظم و آمره قواعد (.1221) حسین ،کوهی طراز شریفی -
 خارجه، امور وزارت :تهران اول، چاپ .المللی بین حقوق

 .انتشارات و چاپ موسسه

 سیاست اصول و سیاسی فقه .(0360) ابوالفضل شکوری، -
 .آرین انتشارات :چاپ اول، تهران .اسالم خارجی

 القواعد فی البهیة االنوار (.1281) تقی سید قمی، طباطبایی -
 .محالتی انتشارات :قم اول، چاپ .الفقهیة

 جلد پنجم، .المیزان .(0363) محمدحسین سید طباطبایی، -
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته انتشارات اسالمی، :قم
 .قم

 قراردادهای حقوق .(1228) عباسعلی شوشتری، عظیمی -
 دفتر انتشارات مرکز :تهران چاپ اول، .اسالم در المللی بین

 .اسالمی تبلیغات

 .(1414) اسدی مطهر بن یوسف بن حسن حلی، عالمه -
 دفتر :قم اول، جلد .الشریعة أحكام فی الشیعة مختلف

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 واکاوی». (1401)علی  ،فرد پایدار رضا و پناه، علی -
 مجله .«مجرمین استرداد مسأله شکلی و ماهوی های چالش
 .721 -792: 11 ،حقوقی تمدن

 مجله .«سبیل نفی قاعده» .(03۵3) ابوالقاسم علیدوست، -
 .712-721: (2)28 ،ها بررسی و مقاالت
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 تعهدات حقوق سیاسی فقه .(03۵4) عباسعلی زنجانی، عمید -
 ، چاپ چهارم،هفتم جلد .اسالم در دیپلماسی و المللی بین

 .سمت انتشارات :تهران

جلد سوم،  .سیاسی فقه .(0420) عباسعلی زنجانی، عمید -
 .امیرکبیر انتشارات :تهران چاپ دوم،

 شورای استداللی نظرات .(1294) حسین زاده، فاتحی -
 اسالمی جمهوری بین مجرمین استرداد معاهده الیحه نگهبان

 پژوهشکده :تهران چاپ اول، .چین خلق جمهوری و ایران
 .نگهبان شورای

 .الفقهیه القواعد .(0420) محمد لنکرانی، موحد فاضل -
 .مهر چاپ :قم جلداول،

 جزای حقوق در تطبیق و مقارنه .(1229) علیرضا فیض، -
 .گیسوم کتاب جامع شبکه :تهران پنجم، چاپ .اسالم عمومی

 جزای حقوق در تطبیق و مقارنه .(1288) علیرضا فیض، -
 و چاپ سازمان: تهران اول، چاپ دوم، جلد .اسالم عمومی

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات

 استرداد و سبیل نفی آیه» .(1291) محمد رضا کرجی، -
 و فقه قرآن، مجّله .«غیرمسلمان کشور به مسلمان مجرم
 .82-81: (4)7 ،اسالمی حقوق

 جلد .حقوقی مقاالت مجموعه (.1281) ابوالقاسم گرجی، -
 .اسالمی ارشاد وزارت انتشارات :تهران اول، چاپ اول،

 چاپ .عمومی جزای حقوق .(1292) ایرج گلدوزیان، -
 .تهران دانشگاه نشر :تهران دوازدهم،

 عمومی جزای حقوق دوره .(1281) مرتضی محسنی، -
 انتشارات :تهران چاپ اول، اول، جلد .(جزا حقوق کلیات)

 .ایران ملی دانشگاه

 مؤسسه :قم .القصاص کتاب .(0401) رضا کاشانی، مدنی -
 اسالمی نشر

 جلد دوم، .الفقهیة العناوین .(1412) عبدالفتاح میر مراغی، -
 .اسالمی نشر مؤسسه :قم

 .هیهقف قاعده مائه .(0420) محمدکاظم سید مصطفوی، -
 .اسالمی انتشارات دفتر :قم چهارم، چاپ

 فی البیان زبده .(03۱۵) محمد بن احمد اردبیلی، مقدس -
 .مؤمنین انتشارات :قم جلد دوم، .القرآن احکام براهین

 جلدچهاردهم، .نمونه تفسیر (.1224) ناصر شیرازی، مکارم -
 .االسالمیه الكتب دار :مق دوم، و سی چاپ

 .الفقهیة القواعد .(1418) فاضل محمد لنکرانی، موحدی -
 .مهر نشر :قم اول، جلد

 .فقهیه قواعد (.1227) محمد سید موسوی بجنوردی، -
 .میعاد تهران،

 جلد ،فقهیه قواعد (.1419) محمدحسین بجنوردی، موسوی -
 .الهادی نشر :قم اول،

 جلد دوم، .الوسیله تحریر .(1291) اهلل روح خمینی، موسوی -
 .اسماعیلیان انتشارات :قم سوم، چاپ

جلد  .کتاب البیع (.0420)اله  روح سیدموسوی خمینی،  -
 (.ره)مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  :دوم، تهران

 افزار نرم .فقیه والیت .(تا بی) اله روحسید  خمینی، موسوی -
 (.ره) خمینی امام آثار مجموعه

 محمدحسین؛ اشنی، ناظمی ؛محمد سید رستمی، میری -
 بررسی» .(1298) علیرضا سلیمی، و علیرضا سید حسینی،
 در آن تأثیر و سبیل نفی باقاعده مواجهه در المللی بین الزامات

 مطالعات مجله .«امامیه فقه و قرآن منظر از نظام بقاء
 .128 -111: (4) 10،قرآنی

 استرداد». (1294) خاتون ،بخش مهر علیرضا و میالنی، -
 ،اجتماعی علوم مطالعات مجله .«قضایی معاضدت و مجرمین

1(1:) 49-18. 

 علی دادگر، مطلب و علویان، اهلل؛ منش، هیبت نژندی -
 مبارزه برای کیفری المللی بین دیوان سازوکارهای» .(1291)
(: 88)18 ،قضاوت تخصصی علمی فصلنامه .«کیفری بی با

91-114. 
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 تفسیر العیون و النكت (.1478) محمد بن على وردی،نیا -
 .العلمیه الكتب دار :بیروت اول، جلد .الماوردی
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