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One of the questions raised in the discussion of international criminal 

law is what are the duties of the attorney general as one of the senior 

officials of the judiciary in the Iranian judiciary and in order to protect 

and restore public rights in international criminal affairs and what are 

the powers of attorney generals? In international affairs, especially 

issues related to the extradition of foreign nationals or the suspension of 

their prosecution. Recent research with descriptive –analytical method 

shows that in the judicial system of the Islamic Republic of Iran, 

attorney generals have duties and powers regarding the extradition of 

foreign criminals and the suspension of their prosecution in the territory 

of Iran. However, It seems that the legislator, considering international 

developments and the increase presence of foreign nationals in Iran, as 

well as the growing trend of Iranian immigration abroad should take a 

more effective step to clarify the prominent role of the attorney general 

in the extradition of foreign criminals and take away international 

criminal issues. 

Corresponding Author’s Info 

ORCID: 0000-0002-0411-3817 

 TELL: +983137935150 

Email: tavassoli@ase.ui.ac.ir 

Article history: 

Received: 07 Apr 2022 

Revised: 04 May 2022 

Accepted: 18 May 2022 

Published online: 22 Jun 2022 

Keywords: 

Alien Offender, 

Powers of the Attorney 

General,  

Extradition of Criminals. 

This is an open access article under the CC BY license.                                      © 2022 The Authors. 

How to Cite This Article: Tavassoli Naini, M & Safaei, Sh (2022). “Analysis of the Powers of the Attorney General 

in Extradition of International Criminals in Iranian Law”. Journal of International Criminal Law, 1(2): 59-69. 



 

 الملل حقوق جزای نیبفصلناهم 
www.iclj.ir 

 

 

 0410 تابستان، دوم، شماره اولدوره 
 

 حقوق ایران المللی مجرمین در زمینه استرداد بین های دادستان در واکاوی صالحیت

 

 2یصفائشهرام  ،0ینینائ یتوسلمنوچهر 

 (مسؤول سندهینو. )رانیو اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه حقوق،  دانشکده علوم ادار ار،یدانش .1

  .رانیو اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه حقوق، دانشکده علوم ادار ،یحقوق خصوص یدانش آموخته دکتر. 2

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 95-95: صفحات
 

عنوان  المللی این است که دادستان به یکی از سؤاالت مطروحه در مباحث حقوق جزای بین
در جهت حفظ و احیای حقوق یکی از مقامات ارشد نظام قضایی در نظام قضایی ایران و 

اختیاراتی در امور  ها دارای چه چه وظایفی دارد و دادستان المللی عامه در امور کیفری بین
مسائل مربوط به استرداد اتباع خارجه مجرم و یا تعلیق تعقیب آنها  الملل خصوصًا بین
دهد که در سیستم قضایی  تحلیلی نشان می -باشند؟ تحقیق اخیر با روش توصیفی می

المللی  درخصوص استرداد بینجمهوری اسالمی ایران، دادستان دارای وظایف و اختیاراتی 
 رسدبه نظر میلیکن . باشندمیایران  و تعلیق تعقیب آنها در قلمرو بیگانهمجرمین 

المللی و افزایش حضور اتباع خارجه در ایران و همچنین  قانونگذار با توجه به تحوالت بین
رشد مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور باید با تدوین قوانین جدید گام مؤثرتری  روند روبه

مجرمین بیگانه و مسائل  در جهت شفاف نمودن نقش برجسته دادستان در زمینه استرداد
 . المللی بردارد کیفری بین

 اطالعات نویسنده مسؤول

 1111-1112-1188-7183: کد ارکید

 +817873873831: تلفن

 tavassoli@ase.ui.ac.ir: ایمیل

 

 :سابقه مقاله

 81/18/8118 :تاریخ دریافت

 81/12/8118 :تاریخ ویرایش

 21/12/8118 :تاریخ پذیرش

 18/11/0410 :تاریخ انتشار

 :واژگان کلیدی

مجرم بیگانه، اختیارات دادستان، 
 .استرداد مجرمین

 .خوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند

 .باشد تمامی حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می  ©
 



 0410  تابستان ،دوم، شماره اولدوره ، الملل بینجزای  حقوقفصلنامه / 90 

 

 مقدمه
وجود دارند  محکومین یا و متهمان ،های حقوقی تمام نظام در

 و قانون چنگ از مختلف سعی در فرارهای  که با روش
 .گریزند می به کشورهای دیگردارند و به همین دلیل  مجازات
 اعمال منافی این افراد جرایمپاسخ ماندن  بی که یاز آنجای

است،  کشورها اقتدار قضائی برای تهدیدی و دالت قضاییع
یا  8یالملل بینسازمان پلیس جنائی ایجاد  دول مختلف با

 بر سعی دو یا چند جانبه قراردادها وضع اینترپول و با
ن ماند پاسخ بی و یا محکومان و متهمان فرار از جلوگیری

بدین ترتیب رویه استرداد مجرمین بین  .دان داشته آنان جرایم
ی از موضوعات حقوق الملل بیناسترداد . کشورها شکل گرفت

. و مستلزم مشارکت دو یا چند کشور است الملل بینجزای 
این استرداد متکی بر اصولی است که از طریق حقوق عرفی و 

 (.Hassan, 2020: 1) ی شکل گرفته استالملل بینمعاهدات 

توسط  8177ی مجرمین در سال الملل بین اولین قانون استرداد
سپس سایر کشورها نیز قوانین مشابهی  .بلژیک تصویب شد

استرداد  مورددر در حال حاضر، . دندتصویب نمو
و وجود ندارد بین کشورها ی الملل بین کنوانسیون مجرمین

در متقابل های  با انعقاد عهدنامه یا قرارداد بیشتر کشورها
البته . کنند می استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری رابطه با

بین کشورها  تقاضای استرداد مجرم بدون قرارداد و عهدنامه
این درخواست، منوط به  لیکن پذیرشاست  پذیر امکانهم 

 2.ستا روابط دوستانه بین کشورها

ایجاد یك سیستم  باهدفی الملل بینسازمان پلیس جنائی 
ی با جرایم و تأسیس مركزی برای الملل بینكنترل و مقابله 

و کمک  مبادله اطالعات و اخبار بین پلیس كشورهای جهان

                                                           
1 - I.C.P.O, International  Criminal Police- Organization 

در مواردی که  8778قانون استرداد مجرمین مصوب  8در ایران طبق ماده  -2

استرداد طبق شرایط  ،بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده
چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر   عمل خواهد آمد و مذکور در قرارداد به

قانون به  منعقد گردیده حاوی تمام نکات الزم نباشد، استرداد طبق مقررات این
 .آمد  به عمل خواهد معامله متقابله شرط

 8723كشورما از سال . شده است با استرداد مجرمین ایجاد
و در اولین اجالس مجمع  دراین سازمان عضویت داشته

كه در نیویورك تشكیل گردیده شركت داشته آن عمومی 
وظیفه  ،ازدیدگاه استرداد مجرمین .(7: 8711مزدرانی،)است 

مكاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة 
ترداد مجرمین و جرایمی که اس معمواًل .این سازمان است

شوند و شیوه استرداد مجرم  می مجرمین آنها مشمول استرداد
شوند  می در قوانین داخلی کشورها مشخص و تشریفات آن

 .(81 :8737عباسی،)

المیه مقام قضایی یا محض دریافت اع به در حقوق ایران
ی كشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره یمقامات اجرا

 بررسی مقدماتی خود در زمینه مدارك ارسالی را آغازاینترپول 
: 8731،نژاد حسینی) دادستان است ،این مقام قضایی. كند می

 دادستان از این نظر دارای نقش تضمین حقوق شهروندی .(3
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تکالیف . باشد می

مربوط به های  حساس و خطیری را برای قوه قضاییه و نهاد
دامنه وسیعی  قضاییمقام وظایف این . آن مقرر كرده است

دارد که عالوه بر اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمین از 
حیث حقوق عمومی و نیز حفظ حقوق دولت و محجوران و 

لمللی نیز مانند استرداد ا بینهای  افراد مفقوداالثر در زمینه
جی نیز در مواردی مجرمین خارجی و پیگیری حقوق افراد خار

 . نماید می دخالت

ای در امور  نماینده دولت نقش تعیین کننده عنوان بهدادستان 
 De Long, 1934:375) ) مربوط به استرداد مجرمین دارد

در استرالیا بخش دادستانی کل، مرجع مرکزی برای امور 
استرداد بین ایالتی در این کشور تابع . ی استالملل بیناسترداد 

 .است 8882 فرایندقانون خدمت و اجرای 

با توجه به تنوع وظایف دادستان، تفکیک وظایف و اختیارات 
ی در زمینه استرداد الملل بینویژه در امور جزای  هوی ب

در این زمینه . مجرمین جهت رفع برخی ابهامات الزم است
ایران انجام نشده و اکثر نویسندگان  سفانه تحقیقاتی درمتأ



 رانیدر حقوق ا نیمجرم یالملل نیاسترداد ب نهیدادستان در زم یها تیصالح یواکاو 82/و همکار ینینائ یتوسل

 

. اند به ابعاد کلی موضوع و سایر وظائف دادستان پرداخته صرفًا
کنیم با بررسی اختیارات قانونی  می در تحقیق اخیر سعی

سعی در رفع ابهام از این ی الملل بیندادستان در امور جزای 
تکالیف و اختیارات  در این مورد به. داشته باشیموظایف 

و بحث استرداد مجرمین خواهیم  الملل بینستان در امور داد
 . پرداخت

 المللی مجرمین رداد بینمفهوم است -8
كشور   كه  ینییاز آ  ستا عبارتاز نظر حقوقی استرداد 
را مجاز  یافته  ارتكاب  جرم  آن  غالبًا در خاك  كه  متقاضی

در   كهرا   یا محكومی  مجرم  تسلیم  سازد از كشور دیگری می
. (37: 8783آبادی، علی). خواستار شودرا   گزیده  مأمن  آن  خاك

. شوند می استرداد و اخراج فرد اغلب با هم اشتباه گرفته
ست که طی آن یک ا ها رسمی بین دولت استرداد فرایند

کشور خارجی فردی را برای پیگرد قانونی یا اجرای حکم به 
ای جرایم سنگین استرداد فقط بر. فرستد می کشور دیگری

در مورد  در حالیکه اخراج معمواًل. شود می کیفری درخواست
یا اقامت گونه حق قانونی برای ورود و  شخصی است که هیچ

 .شود می در یک کشور را ندارد و از آن کشور اخراج

 ی قانونی و چند جانبه است که بهالمللی فرایند استرداد بین
درخواست کشور  بهشونده بنا موجب آن کشور درخواست

دهد که یک فرد را برای پیگرد قانونی،  می اجازه ،تقاضا کننده
این . محاکمه یا اجرای یک حکم معین به آن کشور بازگرداند

براساس یک معاهده و معامله متقابل بین  معمواًل فرایند
از نظر تئوری، . گیرد می کشورها و همسو یا قوانین ملی شکل

شوند که یا متهم یا  کسانی می افراد قابل استرداد شامل
مظنون به ارتکاب یک جرم جنایی در جریان رسیدگی به 

طور غیابی  باشند و یا افرادی هستند که به می شان پرونده
افرادی هستند که از حکم  اند و یا محاکمه و محکوم شده
 فراینددر . اند های حبس فرار کرده بازداشت یا سایر حکم

منظور تعقیب قضایی و  ید بین استرداد بهی باالملل بیناسترداد 
 .منظور اجرای حکم تمایز قائل شد ی بهالملل بیناسترداد 

 نقش دادستان در استرداد مجرمین در سایر کشورها -2
این مقام  ،شده بینی پیشدر حقوق کشورهایی که نهاد دادسرا 

نماینده حاکمیت در حفظ حقوق عامه و یا حقوق  عنوان به
ت كه توانایی و صالحیت حراست و دفاع از آحادی از مل

پیشینه  اصواًل .حقوق فردی خود را ندارند بسیار پررنگ است
كشور فرانسه تاریخ را باید در  الت دادستانیدادسرا و تشكی

ز قرن چهاردهم مقام مدعی العموم یا وکیل ا .جستجو كرد
عمومی به نمایندگی از پادشاه عهده دار منافع دولت و پادشاه 

نهاد  8318در دادگاهها شدند و پس از انقالب کبیر فرانسه در 
امروزه . دادسرا و دادستان کل به مفهوم امروزی تاسیس شد

و  داردقرار دادسراهاهمه رأس در دادستان کل فرانسه نهاد  در
 ظیفهوها،  مستقل از دادگاه عنوان بهیا قضات ایستاده دادسراها 

وظیفه  در فرانسه. تعقیب دعاوی جزایی را بر عهده دارند
 در دعاوی کیفری دادستان مدیریت تحقیقات مقدماتی اصلی

: 5931جافریان، ) .العموم در دعاوی است و ایفای نقش مدعی

51) 

مورد تقاضای استرداد وی در فرانسه پس از دستگیری فرد 
ساعت در مقابل دادستان کل کشور با  11باید ظرف مدت 

او در این مدت طبق ماده . صالحیت سرزمینی حاضر شود
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از حقوقی برابر   81-888

 .باشد می با فردی که در بازداشت پلیس است برخوردار
هویت شخص مورد تقاضا به او  پس از تأییددادستان کل 

خذ وکیل، محتوای درخواست استرداد و امکان أوجود و 
و عواقب قانونی ناشی از آن و سایر موارد  رضایت به استرداد

سپس شخص مورد درخواست باید . دهد می اطالع ضروری را
در  شخص مورد تقاضا معمواًل. در اتاق بازپرسی حاضر شود

تواند هر زمان تمایل  می لیکنشود  می این مرحله زندانی
تحت  در بازپرسی درخواست آزادی کند و یا داشته باشد

در صورت موافقت . نظارت قضایی یا حبس خانگی قرار گیرد
اجرای درخواست استرداد توسط دولت  ی،الملل بینبا استرداد 

 .(https://www.avibitton.com) فرانسه انجام خواهد شد
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در مرحله  .استرداد وجود دارد فراینددر  در استرالیا چهار مرحله
قانون، درخواستی از یک قاضی استرالیایی  82اول طبق بند 

 برای صدور حکم جلب برای شخص مورد نظر درخواست
حکم استرداد تنها در صورتی ممکن است صادر شود . شود می

شخص قابل »که این شخص « راضی باشد»که قاضی 
 .کننده است رخواستدر رابطه با کشور د« استرداد

مرحله دوم پس از دستگیری و قرار بازداشت یا قرار وثیقه فرد 
گیرد که  می در این مرحله دادستان تصمیم. تحت تعقیب است

دادستان باید . آیا درخواست باید به مرحله بعدی برود یا خیر
خواست که آیا شخص در رابطه با کشور در مجددًا بررسی کند

اعتراض به استرداد . است« بل استردادقا» کننده استرداد 
در مواردی که درخواست . است پذیر امکانقانون  3طبق ماده 

قانون  88ای را طبق بند  است، دادستان اخطاریه تأییدمورد 
جلسه  88دهد تا طبق بند  می کند و به قاضی دستور می صادر

 .استرداد را برگزار کند

 غازدر برابر یک قاضی آ در مرحله سوم جلسه دادرسی
قاضی با بررسی اسناد الزم ارائه شده به ایرادات . شود می

تواند  می لذا تنها موضوعی که. کند می استرداد نیز رسیدگی
رونده توسط قاضی مورد بررسی قرار گیرد، الزام ایجاد یک پ

جمله هرگونه حمایت اضافی از سایر موارد، از. اولیه است
 28بر اساس ماده . شود می ستان تعیینحقوق بشر، توسط داد

در صورت . داز تصمیم قاضی وجود دار نظرقانون، حق تجدید
صورتی که قاضی تشخیص دهد که بررسی و تجدیدنظر، در

است، موضوع به دادستان « واجد شرایط تسلیم»شخص 
شود تا تصمیم نهایی در مورد تسلیم شدن  ارجاع داده می

 .شخص را تعیین کند

ی، دادستان باید تعدادی از عوامل را در چهار و نهای در مرحله
در حالی که در نهایت تصمیم بر اعمال اختیار . نظر بگیرد

قانون چندین پیش شرط را از ( 7) 22بخش  است، دادستان
عدم اعتراض برای  ،جمله اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام

ر مورد و عدم استثنای قابل اعمال د استرداد، عدم شکنجه فرد

 ,Aughterson) کند می استرداد را برای دادستان تجویز

2005: 15).  

به مفهوم مورد نظر در کشورهای دادسرا  نهاد، بریتانیادر 
وجود دادسرا مغایر با اصل تساوی و  وجود ندارد حقوق نوشته

 عنه در پیشگاه عدالت تلقی بین متداعیین شاکی و متشکی
ترین نماینده قانونی  عالی کلدر این کشور دادستان  .شود می

ت وزیران محسوب یا هیأعضو کابینه  کهدولت است 
ه به و مشاور نظارت بر تعقیب جرایم مهم وظیفه او. شود نمی

 بریتانیادر . است کانون وکال ریاستدولت در امور حقوقی و 
ه ب ،وابسته بودن به قوه قضائیه و دادگستریجای  دادسرا به

دادستانی در مرحلـه  ،به همین دلیل. پلیس وابسته است
رسیدگی بـه اکثـر جـرایم و تحقیـق و بازرسـی دخیل نیست 

 .ای است در سطح خرد و کـالن، وظیفه یگان پلیس منطقه

« پیگیری کیفری جرایم»بریتانیا گرچه  8813 قانونطبق 
در دست و از طرف پادشاه یا ملکه تعقیب و پیگرد کیفری 

موارد پلیس پیگرد  شتربیلیکن در  .اختیار مطلق دادستان است
مسؤولیت پیگرد شخص  و پس از آنکند،  کیفری را آغاز می

دادستان و بخش پیگرد عمومی  ۀعهدآن بر مظنون متهم و

رسد در این کشور دادستانی  می با این حال به نظر .قرار دارد
 .استرداد مجرمین ندارد فرایندکل نقش چندانی در 

س از خروج از اتحادیه اروپا عضو پ2121دسامبر  71بریتانیا از 
 8«چارچوب حکم بازداشت اروپائی در مورد استرداد مجرمین»

را تصویب  2121( بازداشت موقت)نیست و قانون استرداد 
ای را در  توافق جداگانه 2128این کشور از سال . نموده است

 .یه اروپا منعقد کرده استاین مورد با اتحاد

 دسته قرار در بریتانیا کشورها از نظر استرداد مجرمین در دو
آژانس ملی جرم و  2در مورد کشورهای دسته اول .گیرند می

                                                           
1
 - European Arrest Warrant (EAW) Framework 

توان به اطریش، لهستان، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا  از کشورهای دسته اول می -2

 .اشاره نمود

https://www.gov.uk/government/publications/framework-decision-on-the-european-arrest-warrant


 رانیدر حقوق ا نیمجرم یالملل نیاسترداد ب نهیدادستان در زم یها تیصالح یواکاو 81/و همکار ینینائ یتوسل

 

صدور حکم و  پس از گیرد و می تصمیم اولیه را 8جنایت
باید به  شخص مورد تقاضا انس،ژبازداشت فرد توسط این آ

دادگاه  نهایتًا معرفی شود و 2قاضی بخش در دادگاه صلح
 .گیرد می تصمیم الزم را

 وزیر امور خارجه تصمیم ،در مورد کشورهای دسته دوم اما
کشورهای دسته دوم  های مربوط به درخواست. گیرد می

گیری از سوی وزیر امور خارجه و سپس  نیازمند تصمیم
در بریتانیا روند استرداد به کشورهای دسته  .ها است دادگاه

ارائه درخواست استرداد توسط  :شامل مراحل زیر است 7دوم
تصمیم وزیر امور ؛ دولت درخواست کننده به وزیر امور خارجه

ارسال پرونده به دادگاه ؛ یا رد درخواست تأییدخارجه برای 
تصمیم قاضی برای صدور یا عدم ؛ توسط وزیر امور خارجه

رشده به معرفی فرد تحت تعقیب دستگی؛ صدور قرار بازداشت
 پس از این مراحل جلسه مقدماتی و جلسه استرداد؛ و دادگاه

بر دستور  شود و وزیر امور خارجه تصمیم خود مبنی می آغاز
 .ند می استرداد یا عدم استرداد را صادر

به طور کلی، وزیر امور خارجه، پس از دریافت درخواست از  
م یک کشور دیگر، باید روند استرداد را آغاز کند و حک

بازداشت در بریتانیا را باید صادر نماید با این حال، دخالت و 
محدود است و بجز در صورت تضمین  اختیار وی نسبتًا

مناسب برای عدم مجازات اعدام فرد مورد تقاضای کشور 
محدودی که عدم استرداد به نفع امنیت ملی  خارجی و موارد
اد را صادر وزیر امور خارجه باید دستور استرد ،انگلستان است

 .(https://www.gov.uk) کند

                                                           
1
 - The National Crime Agency (NCA) 

2
 - Magistrates’ Court 

 
به ترکیه، نروژ، کانادا، استرالیا، " الف"توان در گروه  از کشورهای دسته دوم می -

مکزیک و بسیاری  به الجزائر، عراق، 3"ب"آلبانی و اوکراین و روسیه و در گروه 

 .ی اشاره کردیمریکای التین و کشورهای افریقااز کشورهای آ

همچنین استرداد در موارد مغایر با حقوق افراد تحت 
ها  دادگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع است و

ند مغایرت استرداد با حقوق کنوانسیون مطابق با قانون ا موظف
1.بریتانیا مطابقت را بررسی نمایند 8881حقوق بشر 

 

برخالف  ،باشد می ال نظام کامن که تابعدر ایاالت متحده 
وجود  التی در کنار هر دادگاه ناحیه، یک دادستان ایبریتانیا 
قرار  3قوه مجریه و زیر نظر دادستان کل زیر مجموعهدارد که 

دادستان کل . هیچگونه وابستگی به قوه قضائیه ندارد و دارد
تری وزیر دادگس وظیفهاست و  ایاالت متحده کابینه ی ازعضو
 اختیاراتجمهور و دارای  رئیسوی منتخب  .عهده داردرا بر

 تابع دادستان کلهای ایالتی  در مقابل دادستان. است زیادی
جنحه و آنها پیگیری . کنند می عملو تحت هدایت وی بوده 

  .بر عهده دارندجنایت بر ضد قوانین فدرال را 

 در ابتدای مجرمین در امریکا الملل بیندر رابطه با استرداد 
استشهادیه دادستان مبنی بر نقض قوانین داخلی جرم و قابل 
 استرداد بودن فرد مورد تقاضا طبق معاهده دوجانبه مطرح

سپس بازپرس با بررسی وقایع پرونده و شواهد کافی . شود می
ها، سایر اسناد و مدارک  مانند کپی دستور بازداشت، عکس

ت ارتباط دارد و دهد که مظنون با جنای فیزیکی نشان می
اطالعاتی در مورد مکان احتمالی صالحیت قضایی وی وجود 

 .(Hassan, 2020: 5-6) دارد

مجموعه مدارک فوق و درخواست استرداد خارجی به دفتر 
ی وزارت بخش جنایکه زیر مجموعه  8الملل بینامور 

ارسال و این دفتر کفایت درخواست را است،  3دادگستری
قابل قبول را به دفتر دادستانی های  بررسی و درخواست

ایاالت متحده برای ناحیه قضایی که فرد مورد درخواست در 

                                                           
4 -  https://www.gov.uk/guidance/extradition-processes-and-

review#contents 

5 - Attorney General  

6 - The Office of International Affairs (OIA) 

7 - Criminal Division of the Department of Justice 

http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
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سپس دفتر دادستانی حکم . کند می آن قرار دارد ارسال
 دستگیری فرد مورد تقاضا را صادر و وی را به قاضی معرفی

تشخیص  قبولرا قابل  اگر دادگاه فرد مورد تقاضا. نماید می
کند و سوابق را  می را صادر بل استرداد بودن ویدهد، حکم قا

 و مقام اخیر الذکر نهایتًاکند  میبرای وزیر امور خارجه ارسال 
گیرد که فرد مورد تقاضا را به دولت درخواست  می تصمیم

ی وزارت المللی بخش جنای بیندفتر امور . کننده تحویل نماید
شور دادگستری مراتب را از طریق سفارتخانه خود در ک

درخواست کننده به دولت خارجی اطالع و ترتیب انتقال فرد 
موران طرف کشور درخواست کننده خواهد را به مأ مورد تقاضا

محض صدور حکم، تقاضای تجدیدنظر  به فرد مورد تقاضا. داد
در  .کند و ممکن است با تصمیم دادگاه استرداد متوقف شود

بین ایاالت   ترین پرونده استرداد مجرمین حال حاضر مهم
متحده و انگلستان، درخواست ایاالت متحده برای استرداد 

از کشور انگلستان است لیکس  سس ویکیؤم 8ژولیان آسانژ
 وی راحکم استرداد 2122ژوئن  83در وزیر کشور بریتانیا که 

ه و به تقاضای وی پرونده به به ایاالت متحده امضا کرد
 تجدیدنظر ارسال شده است دادگاه

 ایران نقش دادستان در رابطه با استرداد مجرمین در -7
ر د لایران در عم کیفری های دادگاه یکی از استثنائاتی که

 ،باشند می رو هبا آن روبسرزمینی  الحیتاصال صاجرای 
 مینرش استرداد مجرم خارجی طبق قانون استرداد مجپذیر

ناشی از رویه هماهنگ جهانی است که است که  8778
ایران  دانسته و دولت سرزمینی صالحیتمواردی را خارج از 

: 8111توسلی نائینی، )داند  می آن جرایاه د را متعهد بونیز خ
دادستان در امور عمده نقش  بر اساس قوانین موجود، .(78

المللی، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجرای  بینکیفری 
دادستان در ده  .ستا( 8778 قانون مصوب )مجرمان  استرداد

مورد از جمله لزوم امضاء اوراق مربوط به درخواست استرداد، 
خواست متهم یا محکومی که وفق مقررات درجلب و بازداشت 
ساعت و  21لزوم انجام تحقیقات ظرف  ،استرداد او شده

                                                           
1 - Julian Assange 

 ارسال پرونده به دادگاه برای اشخاصی که استرداد او تقاضا
قبول  موردشده، حق درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه در 

یا رد درخواست استرداد، اجرای رأی قطعی دادگاه دایر بر 
قبول درخواست استرداد به دستور رئیس قوه قضائیه، حق 
بازداشت کسی که درخواست بازداشت او توسط مراجع قضایی 

زوم اعالم ل ،که مستقیمًا از دادستان در موارد فوری تقاضا شده
لزوم  فوری بازداشت فرد مورد تقاضا به وزارت دادگستری،

دستور آزاد کردن شخص بازداشت شده در صورت عدم 
های مقرر، اجازه مالقات  وصول اوراق استرداد ظرف مدت

نماینده سیاسی و کنسولی دول خارجی با زندانیان اتباع آن 
به  اختیارتیو تعلیق تعقیب اتباع بیگانه وظایف و  ها دولت

 .شرح زیر دارد

 لزوم امضاء اوراق مربوط به درخواست استرداد  -7-8

وزیر  7281/2/8773 ،1/ح/328براساس بخشنامه شماره 
دادگستری وقت ایران در نحوه تهیه و تنظیم اوراق و اسناد 

ها به نواقصی اشاره شده  راجعه به استرداد از طرف دادستان
موجب تأخیر در امر استرداد و  که در موارد استرداد متهمین

گردد که توقیف متهمین بیش از مدت مقرر در  می باعث آن
قراردادهای استرداد در خارج کشور متعاهد ادامه یافته و در 

طبق این . گردد می مواردی منجر به رفع توقیف از آنان
بخشنامه شعب بازپرسی با دخالت دادستان باید اوراقی که 

مشخصات  ،سن ،خانوادگی متهم، نام پدرمشتمل برنام و نام 
عکس و اثر انگشت  ،و عالئم فیزیکی از جمله هیکل و چهره

سکونت فعلی در کشور  ،اقامتگاه متهم درایران ،متهم، شغل
بیگانه بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن و ماده قانونی 

به  و اوراق مربوط به درخواست استرداد قرار توقیف را تهیه
این . و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد امضاء

به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و امالکی  درخواست
دارد از  می که وقوع جرم و با انتساب آن را به متهم محرز

قبیل صورتجلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و 
گواهی گواهان و نحوه آن کار، هر یک در سه نسخه تهیه و 
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به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارسال گردد تا از طریق 
 . وزارت امور خارجه اقدام الزم بعمل آید

ت جلب و بازداشت متهم یا محکومی که وفق مقررا -7-2
 خواست استرداد او شده در

در جلب و بازداشت متهمی که تقاضای استرداد او شده 
قانون راجع به  87ماده . ای دارد دادستان نقش تعیین کننده
تقاضانامه »: دارد می مقرر 8778استرداد مجرمین مصوب 

استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال 
در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با . خواهد شد

مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای 
قاضا در آن محل سکونت دارد شهرستان محلی که شخص مورد ت

و اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به 
دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در این مورد 

  «.دادستان در جلب و بازداشت او اقدام نماید

با توجه به تغییرات تشکیالت قضائی جمهوری اسالمی ایران، 
اده در حال حاضر با عنوان الذکر در این م دادسرای فوق

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محل سکونت شخص 
مورد تقاضا و درصورت نامعلوم بودن محل سکونت وی 

 ایران. دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تهران خواهد بود
 افغانستان، پاکستان، فرانسه، ترکیه، عراق مانند هاییبا کشور

 استرداد قرارداد ارمنستان و اوکراینهند،، قطر، آذربایجان، 
بلژیک  8و اخیرًا (31: 8711شیرخانلو، )نموده  امضا مجرمین

ا به تصویب استرداد متقابل مجرمین با ایران ر هتوافقنامنیز 
 این قراردادها و توافقنامه ها .مجلس فدرال خود رسانده است

 .آیند شمار می بهداخلی قانون در حکم با تصویب مجلس 

ساعت و ارسال پرونده  21لزوم انجام تحقیقات ظرف  -7-7
 به دادگاه برای اشخاصی که استرداد او تقاضا شده

دادستان وظیفه انجام تحقیقات الزم از متهم مورد درخواست 
عهده اولیه او به دادگاه کیفری را بر استرداد و تکمیل پرونده

ین قانون راجع به استرداد مجرم 81اساس ماده بر. دارد

                                                           
 2122ژوئیه  21مورخه  -8

ساعت از تاریخ بازداشت  21دادستان ظرف »: 8778مصوب 

عمل آورده پس از  ت الزمه را از شخص مورد تقاضا بهتحقیقا
تعیین هویت او و اعالم علت بازداشت پرونده را جهت رسیدگی به 

رسد در این مورد  می به نظر «.نماید دادگاه جنحه ارسال می
عدالت کیفری طرف  فراینددادستان در همانند سایر موارد، 

دعوای عمومی است و به نمایندگی از جامعه برای دفاع از 
صالحی، ) کند  منافع عمومی و اجرای عدالت مداخله می

 .(217: 8783افراسیابی،

قبول  موردحق درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه در  -7-1
 یا رد درخواست استرداد 

یا نمایندگان  طرفین دعوا یا وكال ودر قوانین همه کشورها 
های  از آرای دادگاه قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر

پس دادستان نیز  ،مجرمین طبق قانون استرداد .را دارند بدوی
ل استرداد متهم مورد ی دادگاه در مورد رد یا قبواز صدور رأ

طبق  .ی را دارداز این رأخواست تجدید نظرتقاضا حق در
از جهت برائت متهم، دادستان قانون آیین دادرسی کیفری 

حق  ی با قانون و یا عدم تناسب مجازاتأعدم انطباق ر
قانون  88حسب ماده . ددرخواست تجدیدنظر یا فرجام دار
رأی دادگاه در مورد  8778راجع به استرداد مجرمین مصوب 

قبول یا رد درخواست استرداد از طرف دادستان و شخص 
 .هش استمورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژو

اجرای رأی قطعی دادگاه دایر بر قبول درخواست  -7-3
 استرداد 

های دادگستری  دادگاهاجرای کلیه احکام قطعی طور کلی،  به
های  توسط واحد اجرای احکام مدنی و کیفری واقع در مجتمع

لیکن در مورد استرداد  د،گیر ها صورت می قضایی و دادگستری
دادگاه در مورد شخص ی قطعی در صورتی که رأمجرمین 

ستان اجرای وظیفه داد ،مورد درخواست استرداد صادر شود
جع به استرداد مجرمین قانون را 81برابر ماده . ی استاین رأ

چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد صادر » 8778مصوب 

شود وزارت دادگستری دستور اجراء آن را به دادستان اعالم نموده 
ع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت و مراتب را به اطال
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چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعالم وزارت . تقاضاکننده اعالم گردد
امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاکننده اقدامی در تحویل 

عمل نیاید نامبرده فورًا آزاد شده و  گرفتن شخص مورد تقاضا به
 «.اضا شده قبول نخواهد شددیگر استرداد او به جهاتی که قباًل تق

حق بازداشت کسی که درخواست بازداشت او توسط  -7-8
مراجع قضایی مستقیمًا از دادستان در موارد فوری تقاضا شده 

 است 

مواردی در قوانین ایران  حق بازداشت موقت متهم در
قانون جدید آیین دادرسی کیفری  .شده است بینی پیش

ناشی از بازداشت متهمان ولیت دولت نسبت به خسارات ؤمس
ولیت تقصیر یا خطای قاضی ؤگناه، اعم از اینکه مبنای مس بی

شایگان و آشوری، )را نیز پذیرفته است  یا اشخاص دیگر باشد
دادستان در موارد  نیز در قانون استرداد مجرمین، .(13 :8783

فوری که دولت خارجی تقاضای استرداد متهم را مطابق 
طبق . داده باشد حق بازداشت متهم را دارد قوانین ایران ارایه

در موارد » 8778ن راجع به استرداد مجرمین قانو 21ماده 

تواند بنابر درخواست مستقیم مراجع  فوری دادستان شهرستان می
قضایی دولت تقاضا کننده، شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید، 

راق مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که او
. این قانون تنظیم و ارسال خواهد گردید 82استرداد طبق ماده 

تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان 
 «.عمل آید هشود ب موقعی که درخواست بازداشت می

لزوم اعالم فوری بازداشت فرد مورد تقاضا به وزارت  -7-3
 دادگستری

قانون مجوز آن را و یا  باید قانونی باشد بازداشت متهم اصواًل
تجاوز به  به دلیلبازداشت غیر قانونی . صادر نموده باشد

صورتی که دادستان حتی درلذا . فرد مردود است، جان، حیثیت
استرداد برابر مقررات اقدام به بازداشت فرد مورد تقاضای 

به وزارت دادگستری اعالم  باید مراتب را سریعًا ،کرده باشد
 مقرر 8778قانون راجع به استرداد مجرمین  28ماده . نماید

اقدام به  21در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده »: دارد می

نماید، باید مراتب را فورًا به وزارت  بازداشت شخص مورد تقاضا می
 «.ددادگستری اطالع ده

صورت زاد کردن شخص بازداشت شده درلزوم دستور آ -7-1
 های مقرر عدم وصول اوراق استرداد ظرف مدت

در مقررات کیفری قرار بازداشت موقت با اجازه قاضی قابل 
دادستان لیکن در امور استرداد مجرمین . تبدیل به وثیقه است

صورتی که اوراق مربوط به استرداد شخص بازداشت شده در
وظیفه آزاد  ،تقاضا در مدت مقرر به ایران داده نشود مورد

قانون  22حسب ماده . نمودن شخص بازداشت شده را دارد
چنانچه از تاریخ » 8778جع به استرداد مجرمین مصوب را

های مذکور در این ماده  بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدت
اوراق استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده طبق دستور 

ستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعدًا اوراق استرداد واصل شود داد
های مذکور برای  مدت. طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد

جوار ایران یک ماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد  ممالک هم
 «.بود

اجازه مالقات نماینده سیاسی و کنسولی دول خارجی  -7-8 
 ها با زندانیان اتباع آن دولت

روابط  8887حق دسترسی کنسولی بر اساس کنوانسیون 
در مورد زندانیان و  ،کنسولی که ایران به آن پیوسته است

مور کنسولی پذیرفته شده أافراد بازداشت شده تبعه دولت م
که اتباع خارجی در ایران زندانی باشند و  صورتیدر. است

سیاسی و کنسولی کشور متبوع زندانی مایل به  نماینده
. اجازه این مالقات با دادستان خواهد بود ،قات با وی باشندمال

های  نامه قانونی و مقررات سازمان زندان آئین 211طبق ماده 
مالقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی » 8732مصوب 

خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان یا دادیار ناظر 
زندان خواهد بود، بنابراین حق مالقات زندان، با هماهنگی رییس 

 «.با تمامی شرایط فوق امکان دارد

 تعلیق تعقیب اتباع بیگانه  -7-81

طبق قوانین ایران تعلیق تعقیب بیگانه که متهم به جرایم 
بر اساس دو تبصره الحاقی به ماده . باشد می با دادستان ،است

قانون راجع به ورود  83واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 
و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 

تواند به  دادستان شهرستان می» 7/7/8733مصوب  8781

https://vakiltel.com/290-sexualharassment/con
https://vakiltel.com/290-sexualharassment/con
https://vakiltel.com/290-sexualharassment/con
https://vakiltel.com/290-sexualharassment/con
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ه ای را ک پیشنهاد شهربانی یا ژاندارمری کشور تعقیب تبعه بیگانه
های  بدون داشتن اسناد الزم و یا با داشتن اسناد الزم از راه

هرگاه . غیرمجاز به کشور وارد شده یا بشود در هر بار معلق نماید
متهم مذکور ظرف سه سال از تاریخ تعلیق تعقیب، مرتکب جرمی 

بشود به کلیه جرایم او ( درجه جنحه یا جنایت)از نوع دیگر 
جرایم جدید به کیفر جرمی که مورد بر مجازات  رسیدگی و عالوه

هرگاه پیشنهاد شهربانی . تعلیق نیز قرار گرفته محکوم خواهد شد
یا ژاندارمری عالوه بر تعلیق تعقیب متضمن اخراج فرد بیگانه از 
کشور باشد، در صورت تصویب تعلیق تعقیب، دستور اخراج وی نیز 

است  دادستان شهرستان مجاز. شود از طرف دادستان صادر می
های  اختیارات حاصل از اجرای این تبصره را در حوزه قضایی دادگاه

بخش مستقل یا تفویض نمایندگی به رئیس دادگاه و یا هر یک از 
  «.قضات مأمور دادگاه مذکور واگذار نماید

الذکر با عنایت به تغییرات تشکیالت قضائی پس  در ماده فوق
اره نمود که در حال از استقرار جمهوری اسالمی ایران باید اش

این وظیفه را بر  دادستان عمومی و انقالب شهرستانحاضر 
عهده دارد و با توجه به ادغام شهربانی و ژاندارمری وظایف 
مندرج در این ماده بر عهده نیروی انتظامی شهرستان خواهد 
بود و با پیشنهاد این نیرو امکان تعلیق تعقیب متهم بیگانه 

 .توسط دادستان عمومی و انقالب شهرستان وجود دارد

  گیری نتیجه

 عهده دادستانتی كه قانونگذار در قوانین براراوظایف و اختی
بیشتر جنبه حمایتی و صیانت از نظم عمومی و حفظ  ،گذارده

این . دارد برافراد را در و احیای حقوق عامه و مصالح اجتماع و
های  اختیارات باعث گردیده این مقام مهم كه در اغلب نظام

در . دروز اهمیت بیشتری پیدا نمای بهروز حقوقی شناخته شده
دادستان در بسیاری از امور مربوط به  سیستم قضایی ایران

ترکه و بسیاری ، اتباع خارجه از قبیل حفاظت از جان و اموال
موارد دیگر از جمله استرداد متهم بیگانه از ابتدا تا انتهای 

ولیت ؤمراحل استرداد تکلیف قانونی دارد و قانونگذار این مس
وی نقش مهمی در پیگیری . را بر دوش او گذارده است

دعاوی و حفظ حقوق اتباع خارجی و همچنین حفظ منافع 
اتباع بیگانه در داخل و  جرایمملی و حاکمیتی و پیگیری 

از . دارد خارج از حوزه قضایی خود و تعلیق تعقیب اتباع بیگانه

جازه نظر قانونی نیز وی تنها مقامی است که حق دارد ا
مالقات نماینده سیاسی و کنسولی دول خارجی با زندانیان 

قانونگذار  رسدنظر می هب. ها را صادر نماید اتباع آن دولت
ی و تنوع ارتباطات الملل بینکشور ما باید با توجه به تحوالت 

افراد کشورها و افزایش تعداد مهاجرت اتباع خارجه به ایران و 
ایرانیان به خارج از کشور با  رشد مهاجرت بههمچنین روند رو

ن و گویا یتبی گام مؤثرتری در جهت ،تدوین قوانین جدید
نمودن نقش واالی دادستان در زمینه استرداد مجرمین بیگانه 

های  این قانون و در نظر گرفتن ضمانت و اجرای متعادل
شکلی و عملی برای فرد متهم، متناسب با تحوالت 

 .بردارداسترداد مجرمین ی و الملل بیناخیرحقوق جزای 

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  :تعارض منافع

 .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
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