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چکیده
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را دارد و بــا عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنســیت، تابعیت، ســن، ملیت، 
دیــن و مذهب مجرم؛ جرایم حّدی و غیرحّدی، جرایم سیاســی، نظامی، عادی؛ وضعیت 
جرم انگاری در دو کشــور طرف استرداد؛ اسالمی و غیراســالمی بودن کشورهای طرف 
اســترداد و با در نظر گرفتن َاعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع 
ایــن بحث از دید فقهی متعّدد و مختلف اســت. یکی از فروعی که در مســتندات فقهی 
شــورای نگهبان به عنوان مانع انعقاِد قرارداِد اســترداِد مجرمان، تکرار شده، مسئله »تحویل 
مسلمان به کشورهای دیگر« است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادّله فقهی آن ـ به 
غیر از قاعده نفی سبیلـ  حرمت تأیید قوۀقضاییه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم 

و استدالل به صلح حدیبیه برای اثباِت جواِز استرداد، پرداخته شده است.
کلید واژه ها: استرداِد مجرمان، تحویل مسلمان، همکاری قضایی، ادّله فقهی استرداد 

مجرمان.
 

طرح مسئله
اکثر کشــورهای جهان از جمله ایران به ضرورت انعقاد قرارداد استرداِد مجرمان 
در عصــر حاضر باور دارند. قانونگذار ایران در ســال 1339 شمســی برای اولین بار 
قانونی مربوط به استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب کرد که تا کنون طبق آن عمل 

می شود.1
شــورای نگهبان تمامــی قراردادهای اســترداد مجرمان بین ایران و کشــورهای 
غیراســالمی و برخی از قراردادهای اســترداد با کشورهای اسالمی، مصّوب مجلس 
شــورای اســالمی را خالف موازین شرع تشــخیص داده اســت که بررسی ادله و 

مستندات فقهی این شورا دارای اهمیت می باشد.
جنبه های مختلف حقوقی اســترداد مجرمان کما بیش مورد بررسی و تبیین قرار 
گرفته است، ولی جنبه های فقهی آن چندان مورد توجه نوشته های علمی قرار نگرفته 
اســت. در کتاب های فقهی قدما و متأخران بحثی راجع به اســترداد مجرمان یافت 
نمی شــود، اما می توان از البه الی مباحثی چون »مهادنه«، قاعده نفی سبیل و صلح 

1. قانون راجع به استرداد مجرمان ایران، مصوب سال 1339ش مجلس شورای ملی.
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حدیبیه به مطالب بســیار اندکی دســت یافت و با توجه به قواعد و ادّله کلی به تبیین 
فقهی مسئله پرداخت. 

 با توجه به اینکه استرداد مجرمان از چهار زاویه مختلف مجرم، جرم و دو کشور 
طرف اســترداد )متقاضی و متقاضی عنه( ظرفیت بررسی دارد و با عنایت به انواع هر 
یک از زوایای باال مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم 
حــّدی و غیرحّدی، جرایم سیاســی، نظامی و عادی؛ وضعیــت جرم انگاری در دو 
کشور طرف استرداد؛ اسالمی و غیر اسالمی بودن کشورهای طرف استرداد و با در 
نظر گرفتن اعمال مختلفی که در اســترداد مجرمان صورت می گیرد؛ مانند تقاضای 
اســترداد، تعقیب، توقیف احتیاطی، بازداشــت موّقت، تسلیم مجرم به کشور دیگر، 
محاکمه، اجرای مجازات، بازگرداندن مجرم از کشــور دیگر فروع این بحث بســیار 

گسترده است.  
تبیین، تحلیل و ارزیابی تمامی فروع اســترداد مجرمان و ادّله فقهی و مســتندات 
فقهی آن الزم و ضروری است، ولی برای اختصار ناگزیر باید به بخشی از این مباحث 
در این نوشــتار اکتفا کرد. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به 
عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان تکرار شده، مسئله »تحویل مجرم مسلمان 
به کشورهای دیگر« )فاتحی زاده، 1394، 4-5( است. در این نوشتار، به بررسی این 
مسئله و ادّله فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیلـ  که بررسی خصوص این قاعده در 

استرداد مجرمان در نوشتار دیگری از نگارنده انجام شده است1ـ می پردازیم.
در این تحقیق بعد از مفهوم شناسی، نظر و رویه شورای نگهبان در مورد قراردادهای 
استرداد مجرمان و مستندات آن شورا مطرح می شود. سپس مسئله تسلیم مسلمان به 
کشــورهای اسالمی در قالب اســترداد مجرمان و ادّله جواز یا عدم جواز آن بررسی 
می شود. آن گاه مسئله تسلیم مسلمان به کشورهای غیراسالمی و اقوال و ادّله جواز یا 

عدم جواز آن مورد کنکاش قرار می گیرد.

1. »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسالمی، بهار و تابستان 
1395، سال دوم، شماره 4، صص88-61.
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مفهوم استرداد مجرمان
برای تعبیر »اســترداد مجرمان1« )آریان پــور، 1388، 493( در اصطالح حقوق 
تعریف های متعددی ذکر شــده است که بررســی تمامی این تعاریف مجال واسعی 
می طلبد؛ به همین دلیل، به ذکر یک تعریف و اشکال آن و در نهایت تعریف مّد نظر 

بسنده می کنیم.
»اســترداد روش قضایی و در برخی کشــورها اداری است که به موجب آن فرد 
فراری از عدالت )متهم یا محکوم( توســط کشــوری که فرد در آن حضور دارد به 
کشــوری که فرد از آن فرار کرده است، تسلیم می شود« )بلدسو،1375، 143(. این 
تعریف و تعاریف مشــابه به دلیل عدم شــمول نســبت به حالتی که مجرم از کشور 
فرار نکرده، بلکه به صورت غیراختیاری به کشور دیگر منتقل شده است و همچنین 
استرداد متهمان و اشکاالت دیگر نمی تواند تعریف جامع و مانعی باشد، ولی بهترین 
تعریفی که برای اســترداد مجرمان به ذهن می رسد عبارت است از: »تحویل مجرم 
یا متهم )بدون توجه به رضایت وی( که در کشــوری به سر می برد به کشور دیگری 
که صالح برای محاکمه یا مجازات وی است، به غرض محاکمه یا اجرای حکم«. 

اگر فردی در قلمرو کشوری یا علیه مصالح عالیه آن کشور مرتکب جرم شود و به 
کشور دیگر فرار کند یا به هر دلیلی در کشور دیگر به سر برد و بدین وسیله از چنگال 
عدالت بگریزد. در این حالت کشور اول واجد صالحیت تقنینی و صالحیت قضایی 
برای رســیدگی به جرم وی می باشــد و می تواند او را که در کشــور خارجی به سر 
می برد، غیابی محاکمه و به مجــازات خاصی محکوم نماید، اما صالحیت اجرایی 
ندارد؛ یعنی نمی تواند نیروهای خود را برای اجرای حکم یا دستگیری شخص، وارد 
آن کشــور نماید، اما در صورت انعقاد قرارداد »اســترداد مجرمان« بین دو کشــور، 
می تواند از کشــوری که مجرم در آن به ســر می برد، تقاضای اســترداد او را نماید و 
آن کشــور طبق قرارداد، مجرم را برای مجازات و متهم را برای محاکمه و رســیدگی 

باز گرداند. 

1 . Extradition
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برای تبیین بهتر محدوده بحث ذکر نکات ذیل ضروری است:
1. فرض این نوشــتار جایی است که مسلمانی در کشور دیگر )یا علیه مصالح آن 
کشــور( مرتکب جرم شــده )یا متهم به ارتکاب آن اســت( و فعاًل در کشور اسالمی 
حضور دارد. سپس آن کشور از کشور اسالمی تقاضای استرداد آن مسلمان را نماید، 
در حالی که عمل ارتکابی او طبق قانون کشور اسالمی نیز جرم می باشد. حال در چنین 
حالتی ســؤال این اســت که از لحاظ احکام اولیه اسالم تحویل این مسلمان به کشور 
متقاضی )اعّم از اینکه آن کشور اسالمی یا غیر اسالمی باشد( چگونه ارزیابی می شود؟ 
2. از بــاب حکم ثانــوی و احکام حکومتی، انعقاد قرارداد اســترداد مجرمان و 
تحویل و بازگرداندن مجرم )حتی اگر مسلمان باشد( جایز و صحیح است، اما از نظر 
احکام اولیه اگر عمل تحویل دادن مجرم یا متهم )خصوصًا اگر مسلمان یا زن باشد( 
به کشورهای دیگر )اعّم از اسالمی و غیر اسالمی( و نیز بازگرداندن وی از کشورهای 
دیگر به کشــور اسالمی فی نفسه جایز نباشد، انعقاد قرارداد استرداد نیز عقد قرارداد 
بر عمل حرام اســت و صحیح نیست؛ ولی اگر این عمل فی نفسه جایز باشد، انعقاد 
قرارداد اســترداد مجرمان از این جهت مانعی ندارد؛ اگر چه موانع فقهی دیگری نیز 
برای انعقاد قرارداد استرداد مجرمان مطرح است که این مقاله به آن ها اشاره می شود.
3. معاهده استرداد مجرمان هم شامل بازگرداندن مجرم از کشور دیگر و هم شامل 
تحویل دادن مجرم به کشور متقاضی می شود که هر کدام می تواند حکم خاص خود 
را دارا باشــد. اما عمده بحث در »تحویل دادن« مجرم و متهم به کشورهای دیگر و 

نه »بازگرداندن« وی است.
4. شــخص مورد نظر برای استرداد یا مســلمان است یا کافر. کافر نیز تقسیمات 
مختلفــی دارد: کافــر از جهتی به اهل کتاب و غیر اهل کتاب و از جهتی به ذّمی و 
حربی تقسیم شده است، ولی می توان دو واژه مستأمن و معاهد را به تقسیم دوم اضافه 
نمود؛ بنابراین، اصول و قواعد مربوط به اســترداد مســلمان، کافر ذمی، کافر حربی، 
کافر مســتأمن و کافر معاهد هر کدام جداگانه می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در 
این مقاله، صرفًا بازگرداندن مســلمان به کشــورهای دیگر را به دلیل اهمیت بیشتر با 

روشی استنباطی بررسی می نماییم.



94

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

5. اصطالح اســترداد مجرمان در منابع حقوقی و همچنین در این مقاله با تسامح 
شامل استرداد متهمان نیز می شود.

نظر و رویه شورای نگهبان 
نظر شورای نگهبان در مورد معاهدات استرداد مجرمان ایران متفاوت بوده است. این 
شورا برخی از معاهدات استرداد را تأیید و برخی دیگر را رد و در برخی موارد اندک اعالم 
نظر ننموده است. شورای نگهبان معاهدات استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران 
و برخی کشورهای اسالمی مانند جمهوری آذربایجان )مصّوب 1378.1.25، مجلس 
شورا(، ترکمنســتان1 و امارات متحده عربی را تأیید نموده اســت.2اما قرارداد استرداد 
مجرمان بین ایران و ازبکستان،3جمهوری دموکراتیک الجزایر4 و قرقیزستان،5را خالف 
موازین شرع شناخته است. برخی از این قراردادها مانند قرارداد استرداد مجرمان با قطر6 
و موافقت نامه همکاری قضایی با کویت7 و سوریه8 که مشتمل بر استرداد مجرمان بوده، 

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

1. قانون »موافقت نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری  اسالمی  ایران و دولت ترکمنستان«؛ 
www.nazarat.shora-rc.ir.مصوب 1386/1/28 مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است

2. قانون »موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اســـالمی ایران و امارات متحده عربي«، مصوب مجلس شورای 
www.www.nazarat.shora-rc.ir .اسالمی و تأیید 1389/10/22؛ شورای نگهبان

3.  قانون »موافقت نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی  ایران و جمهوری ازبکستان«؛ مصوب 1381/10/28؛ مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

4. قانون »موافقت نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر« 
www.nazarat.shora-rc.ir .مصوب1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام

5. قانون »موافقت نامه اســـترداد مجرمان بین دولت جمهوری اســـالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزســـتان«؛مصوب 
1385/10/24؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون »موافقت نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمي ایران و 

www.nazarat.shora-rc.ir .دولت جمهوری قرقیزستان«؛ مصوب1386/3/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام
6. الیحه »موافقت نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت قطر« در تاریخ 1389/2/18 مورد تایید 

www.nazarat.shora-rc.ir .مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت
7. قانون »موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری 

www.nazarat.shora-rc.ir .اسالمی ایران و دولت کویت« مصوب1384/11/29؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
8.  قانون »موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی،  بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و  انتقال 
محکومان به زندان و تصفیه ترکها بین جمهوری اســـالمی ایران و جمهوری عربی سوریه«؛ مصوب1381/4/15، مجمع 

www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام
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معاهدات جمهوری اســالمی ایران با کشورهای غیر اسالمی نیز به تأیید شورای 
نگهبان نرسیده، لکن برخی از آن ها بعد از رّد شورای نگهبان به تأیید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رسیده است؛ مانند قراردادهای استرداد مجرمان با کشورهای جمهوری 

بالروس،1روسیه،2 اوکراین،3 ارمنستان4 و چین.5
همچنین کنوانسیون ســازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد )مریدا، 2003(6 که 
بر خالف »کنوانســیون 2000 پالرمو«7  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، به 
دلیل اینکه پذیرش تقاضای استرداد از کشورهای بیگانه و اعطای معاضدت قضایی 
به آنان و اســترداد اموال و دارایی ها مســتلزم قبول صالحیت مسئوالن مربوط در آن 
کشورهاســت، از سوی شورای نگهبان خالف موازین شرع شناخته شد و در نهایت 
به تأیید مجمع تشخیص رســید.8  ضمنًا قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانســیون سازمان کنفرانس اســالمی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی9  که 
قســمت اول از فصل دوم آن مربوط به اســترداد مرتکبان جرایم تروریستی است، به 
تصویب مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسیده است؛ بنابراین، کنوانسیون پالرمو و 

1. مصوب 1391/2/20  مجلس شورای اسالمی که در تاریخ 1391/10/2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 
www.nazarat.shora-rc.ir

2. قانون »موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و 
www.nazarat.shora-rc.ir .جزایی« مصوب1378/9/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام

3. قانون »معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اســـالمی ایران و دولت اوکراین« مصوب 1386/3/12 مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

4. قانون »موافقت نامه استرداد مجرمان بین جمهوري اسالمي ایران و جمهوري ارمنستان« مصوب1386/8/26 مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

5. الیحه »موافقت نامه اســـترداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین« در تاریخ 1392/8/12 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ولی شورای نگهبان در جلسه 1392/8/20 برخی از مفاد آن را مغایر با موازین شرع 
اعالم نمود. )سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(. »قانون معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی 
www. .ایران و جمهوری خلق چین« در تاریخ 1393/6/29 به تصویب مجمع تشـــخیص مصلحت نظام رسیده است

nazarat.shora-rc.ir
6. مصوب 1385/3/21 مجلس شورای اسالمی که در تاریخ 1387/7/20 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید 

www.nazarat.shora-rc.ir .و ماده 44 آن با 18 بند مربوط به استرداد مجرمان است
Palermo .7 مرکز سیسیل ایتالیا است که کنوانسیون ملل متحد بر ضّد جنایات سازمان یافته فراملی در سال 2000 در این 

شهر امضا و به این نام مشهور شد. 
8. نظر شماره 85/30/15149 ؛ مورخ 1385/2/13 شورای نگهبان.

www.nazarat.shora-rc.ir  .9. مصوب 1380/3/20مجمع تشخیص مصلحت نظام
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قانون الحاق فوق نیز از مواردی است که تأییدیه شورای نگهبان را ندارد. 
بعضی از لوایح معاهده اســترداد با کشورهای غیر اســالمی بعد از اینکه توسط 
شورای نگهبان خالف شرع شناخته شد، مطرود شده است؛ مانند: الیحه موافقت نامه 

استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان.1
معاهدات جمهوری اسالمی ایران با کشورهای غیر اسالمی بعضًا بدون اعالم نظر 
شورای نگهبان و با اســتناد به اصل 94 قانون اساسی به دلیل اتمام مهلت اظهاِر نظر 
شورای نگهبان الزم االجرا شده است؛ مانند: »قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری« و »قانون معاهده استرداد مجرمان 

بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان«.
بنابراین شورای نگهبان هیچ یک از قراردادهای استرداد جمهوری اسالمی ایران با 
کشورهای غیر اسالمی را تأیید ننموده و تنها برخی قراردادهای استرداد با کشورهای 
اسالمی را تأیید کرده است. از آنجا که اغلب ادّله شورای نگهبان در رّد قراردادهای 
استرداد مجرمان با کشورهای دیگر جنبه فقهی دارد، بررسی این ادّله با رویکرد فقهی 

حائز اهمیت است.

ادّله شورای نگهبان 
شــورای نگهبان برای مخالفت با مصّوبات مجلس در زمینه قراردادهای استرداد 

مجرمان غالبًا به ادّله مشابهی استناد کرده است که به ذکر یک متن اکتفا می کنیم:
شورای نگهبان در رّد الیحه معاهده استرداد مجرمان بین ایران و دولت جمهوری 
خلق چین این طــور بیان کــرده: »همان گونه که در موافقت نامه های مشــابه دیگر 
اظهار نظر شده است، این الیحه از این جهت که اطالق برخی از مواد آن... اعمال 
مقّررات غیر منطبق با موازین شــرعی دولت طرف متعاهد را الزم االجرا دانسته و نیز 
مواد متعّددی مســتلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوۀ قضائیۀ کشور 
چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشــور طرف متعاهد می باشــد که 

 1. مصوب1391/1/15 مجلس که در تاریخ 1391/2/30 از طرف شـــورای نگهبان خالف موازین شـــرع شناخته شد.
www.nazarat.shora-rc.ir



97

بررسی فقهی برخی 
ادّله شورای نگهبان در 

رّد معاهدات  استرداد 
مجرمان میان ایران و 

سایر دولت ها

خــود موجب اثر دادن بر احکامی اســت که در آن دادگاه هــا ولو برخالف ضوابط 
اســالمی صادر می گردد]خواهد بود[، خالف موازین شــرع شناخته شد.« )جلسه 

1.)nazarat.shora-rc.ir ،1392/8/20 مورخ
با توجه به متن فوق و دیگر نظرات اســتداللی شورای نگهبان، عمده مستندات 
فقهی این شــورا برای مخالفت با مصوبات مجلس در مورد استرداد مجرمان به قرار 

ذیل است:
1-باعث الزم االجرا دانســتن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شــرعی دولت 
طرف متعاهد می شــود که این خالف شــرع اســت )جلســه مورخ 1392/8/20، 

  .)nazarat.shora-rc.ir
2-موجب تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرســی قوۀ قضائیه کشور طرف 
قرارداد می باشــد که این تأیید نیز خالف شــرع است )جلســه مورخ 1392/8/20، 

.)nazarat.shora-rc.ir
3-مستلزم ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می شود که 
خود موجب اثر دادن به احکامی اســت کــه در آن دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط 

.)nazarat.shora-rc.ir ،1392/8/20 اسالمی صادر می گردد )جلسه مورخ
4-اگر چه استرداد صرفًا در مورد جرایمی پذیرفته شده است که به موجب قوانین 
هر دو طرف، قابل مجازات باشد، ممکن است مجازاتی که برای آن در دولت طرف 
متعاهد در نظر گرفته شده، مغایر با موازین شرعی باشد ) فاتحی زاده، 1394، 5-4(.
5-تحویل شــخص مســلمان به کّفار برای محاکمه وی، مصداق بارز تسلط و 
تفّوق کّفار بر مسلمانان است. قرارداد استرداد از این جهت نقض قاعده نفی سبیل و 

مخالف شرع است )فاتحی زاده، 1394، 5-4(.
6-در نظــام حقوقی اســالم قضاوت و اجرای حکم از شــئون حاکم و ولّی امر 
مســلمین اســت؛ لذا قضات باید مــأذون و منصوب از جانب وی باشــند. قضات 
دادگاه های کشــور طرف معاهد از ناحیه ولّی امر نصب نشــده اند و نیز فاقد شرایط 

 1. همچنیـــن ذیل الیحه موافقت نامه اســـترداد مجرمان بین دولت جمهوری اســـالمی ایـــران و دولت جمهوری هند.
www.nazarat.shora-rc.ir
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شــرعی الزم برای قضاوت از جمله عدالت، اســالم و ... هستند و نمی توان مجرم 
خارجی، خصوصًا مسلمان شیعه را به ایشان تحویل داد )فاتحی زاده، 1394، 5-4(.1

7- برخی مواد این نوع قراردادها در موردی که شخص مجرم، واقعًا مرتکب جرم 
 شده مانع اجرای حکم الهی می گردد.

8-بعضًا باعث تأخیر در اجرای حدود در فرض تحویل شــخص به دولت مقابل 
می شود.

9-راه های اثبات جرم در آن کشور بر اساس موازین اسالمی نمی باشد.
10-شرعًا حق اجرای مجازات را ندارند.2

در دلیل پنجم و ششم تحویل مسلمان به کشورهای دیگر مطرح شده است.

تحلیل برخی از ادّله
همان طور که اشاره شد، تحلیل و بررسی همه ادّله باال و مبانی و منابع فقهی آن و تطبیق 
آن بر قراردادهای استرداد مجرمان و بررسی فقهی و حقوقی کلیه فروع این مسئله الزم 
است، ولی در این اثر صرفًا تحویل مسلمان به کشورهای دیگر مورد مداّقه قرار می گیرد.

از آنجا که ممکن اســت کشور طرف قرارداد اســترداد با کشور ایران، کشوری 
اســالمی یا غیراســالمی باشــد بحث را در دو بخش ادامه می دهیــم؛ یکی تحویل 

مسلمان به کشورهای اسالمی و دیگری تحویل مسلمان به کشورهای غیراسالمی.

یک: تحویل مسلمان به کشورهای اسالمی
درباره استرداد مسلمان به کشورهای اسالمی قولی پیدا نشد، اما ادّله ای را می توان 
برای جواز یا عدم جواز آن ارائه کرد. در صورت عدم تمامّیت ادّله عدم جواز استرداد 

باید سراغ اصول عملیه جاری در این باره مانند اصل برائت برای حکم جواز رفت.

1. همچنین ر.ک: گزارش ششصد و پنجاه و ششمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در 
رّد الیحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 1392/08/20.

2. از دلیل 7تا10 از گزارش دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مجمع مشورتي فقهی شورای محترم نگهبان در 1385/09/14 
در مورد الیحه موافقت نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
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بررسی ادّله عدم جواز 
برای عدم جواز استرداد مسلمان به کشورهای اسالمی دیگر دو دلیل ذیل به ذهن 
خطــور می کند، ولی این ادّله برای اثبــات عدم جواز کفایت نمی کنند. در ادامه، به 

تبیین و نقد این دو دلیل می پردازیم.

1. نقد تمسک به عدم والیت حاکم بر اخراج مسلمان
برای اثبات عدم جواز اســترداد مسلمان به کشورهای اسالمی نمی توان به »عدم 
والیت حاکم بر اخراج مسلمان« تمّسک کرد. توضیح اینکه حاکم اسالمی نمی تواند 
مسلمان را به کشورهای اسالمی دیگر بازگرداند؛ زیرا در فقه مطرح است که امام در 
شــرایط عادی حق ندارد مسلمانی را از شهری به شــهر دیگر در داراالسالم اخراج 
کند. عالمه حلی درباره اســترداد مسلمان به دارالحرب می فرماید: »حاکم اسالمی 
حتی در صورت جواز اســترداد هم نباید او را به رفتن به دارالحرب مجبور کند؛ زیرا 
امام حق ندارد مسلمانی را از یکی از شهرهای داراالسالم به شهر دیگر اخراج کند، 

تا چه رسد به اینکه بخواهد او را به دارالحرب بازگرداند« )حّلی،1412، 142/15(. 
ایــن کالم عالمه حّلی داللت دارد بر اینکه بازگرداندن مســلمان به کشــورهای 

اسالمی دیگر ممنوع است. ولی این مطلب خارج از موضوع است؛ زیرا: 
اواًل همان طور که گفته شــد، مسئله اســترداد مجرمان در جایی است که جرمی 
اتفاق افتاده باشــد یا متهم به آن باشد، در حالی که عدم جواز اخراج مسلمان مربوط 

به مسلمان غیرمجرم است.
ثانیًا استرداد مجرم یا متهم برای محاکمه و اجرای مجازات است، نه اخراج به نحو 
کلی؛ یعنی در اســترداد بعد از اتمام محاکمه و مجازات، شخص حق دارد به کشور 

خود باز گردد.

2. نقد تمسک به تحاکم به طاغوت و سلطان جائر
همچنین برای اثبات عدم جواز اســترداد مســلمان به کشــورهای اسالمی دیگر 
نمی توان به ممنوعیت تحاکم به طاغوت و ســلطان جائــر که از ادله ای چون مقبوله 
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عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه برخواسته است، تمسک نمود. چراکه مسلمانان 
حق ندارند برای رسیدگی به امور قضایی خود به دستگاه قضایی که مشروعیت ندارد، 
مراجعه نمایند. با توجه به ذیل روایت عمر بن حنظله )کلینی، 1407، 67/1( مراجعه 
به قضاتی که از طرف معصوم نصب عام شده اند که همان فقها باشند، جایز و حکم 
ُه  نَّ

َ
آن ها صحیح و نافذ اســت، اما مراجعه به غیر از این قضات طبق صدر روایت »ِل

ْن ُیْکَفَر ِبِه...« تحاکم به طاغوت و سلطان جور 
َ
ُه أ َمَر اللَّ

َ
اُغوِت َو َقْد أ َخَذُه ِبُحْکِم الطَّ

َ
أ

اســت که جایز نمی باشــد؛ در نتیجه حکم آن ها نیز نافذ نیست؛ چرا که می  فرماید: 
حتی اگر حق خود را با حکم این نوع قضات بگیرد در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ 
زیــرا آن را به حکم و با رأ ی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دســتور داده به آن 

کافر شود.
از طرفـی، بازگردانـدن مسـلمان به کشـورهای اسـالمی یا برای محاکمه اسـت یا 
مجـازات کـه هـر دو از امور قضایی اسـت. دیگر اینکه قضات کشـورهای اسـالمی 
منصـوب از طـرف امـام زمـان نیسـتند، چـون فقیـه نیسـتند و منصـوب از طرف 
فقیـه هـم نیسـتند؛ بـه همیـن دلیل، قضـات جور به شـمار می رونـد و احـکام صادره 
آن هـا از نظـر اسـالم نافـذ نیسـت؛ در نتیجـه، بازگردانـدن مسـلمان بـه کشـورهای 
اسـالمی بـرای محاکمـه یـا اجـرای مجـازات نوعـی تحاکـم بـه طاغـوت اسـت که 

حـرام می باشـد. 
استدالل فوق ناتمام است؛ زیرا درست است که تحاکم به طاغوت جایز نیست، 
ولی باید دید که تحاکم به چه معناست؟ آیا شامل استرداد مجرمان و متهمان می شود؟ 
به نظر می رســد که هیچ یک از دو روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه شــامل مسئله 
اســترداد نمی شود؛ زیرا تحاکم یعنی بردن شــکواییه نزد قاضی و درخواست صدور 
حکم از او، ولی در استرداد مجرمان، تحاکم نه نسبت به خود مجرم صدق می کند 

و نه حاکم و حکومت. 
نســبت به خود مجرم تحاکم نیســت؛ زیرا وی نمی خواهد بــا رضایت خود به 
قوه قضاییه کشور دیگر مراجعه کند، چرا که استرداد وقتی است که فرد را به رغم میل 
او به کشور دیگر تحویل دهند. نسبت به حاکم و حکومت اسالمی نیز تحاکم صدق 
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نمی کند؛ زیرا حکومت با عمل استرداد، تحاکم به قضات یا قوه قضاییه کشور دیگر 
نمی کند و به هیچ عنوان درخواست صدور حکم از آن ها نمی کند، بلکه صرفًا فردی 

را به آن ها طبق قرارداد تحویل می دهد. 
بنابراین، دو روایت مورد نظر تخصصًا خارج هســتند و شــامل استرداد مجرمان 

نمی شوند. 
ْن َيْكُفُروا ِبِه)نساء/60( که طبق همه مکلفند 

َ
ِمُروا أ

ُ
ولی به بخش پایانی آیه َو َقْد أ

که به طاغوت کافر باشــند، می توان برای حرمت استرداد استناد کرد؛ چون استرداد 
مجرم یا متهم به آن ها با کفر به طاغوت منافات دارد. 

3. قبول حکومت جائر
همان طور که اشاره شد، قبول حکومت جائر در قرآن کریم مورد نهی قرار گرفته 
ْن 

َ
ــْيَطاُن أ يُد الشَّ ْن َيْكُفُروا ِبِه َو ُيِر

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َو َقْد أ ْن َيَتحاَكُموا ِإَلى الطَّ

َ
يُدوَن أ اســت. ُيِر

ُهْم َضاَلاًل َبِعيدًا)نساء/60(؛ می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حّکام باطل  ُيِضلَّ
بروند؟! با اینکه به آن ها دســتور داده شــده که به طاغوت کافر شــوند. اّما شــیطان 
می خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه های دور دستی بیفکند. این آیه بر تکلیف به 

کفر به طاغوت و عدم قبول حکومت جور و طاغوت داللت دارد. 
سؤال مطرح این است که منظور از قبول و عدم قبول طاغوت چیست؟ در پاسخ 
می توان گفت: این آیه اطالق دارد و شــامل قبول امور سیاســی، نظامی، اقتصادی، 
قانون گذاری و قضایی مانند قضاوت، محاکمه، صدور حکم و مجازات می شــود. 
یعنی قبول و تأیید طاغوت و حکومت جور در امور ذکرشده و مانند آن مشمول نهی 

در آیه است. 
نکته دیگر اینکه حکومت های کشــورهای اســالمی منصوب و مشروع نیستند، 
همچنان که در استنادات شــورای نگهبان در رّد برخی قراردادهای استرداد ذکر شد 
و اشــاره داشت: »در نظام حقوقی اسالم قضاوت و اجرای حکم از شئون حاکم و 
ولّی امر مسلمین است و لذا قضات باید مأذون و منصوب از جانب او باشند. قضات 
دادگاه های کشــور طرف معاهــد از ناحیه ولّی امر نصب نشــده اند.«)فاتحی زاده، 
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1.)5-4 ،1394
با توجه به این مطلب، بازگرداندن مسلمان به این کشورها برای محاکمه یا اجرای 
مجازات نوعی قبول و تأیید این حکومت هاســت. چنان که در ادّله شورای نگهبان، 
تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرســی قوۀ قضائیــه، ارجاع کارهای قضایی به 
دادگاه های کشــور طرف متعاهد اشاره شــده بود. بنابراین، استرداد مجرم یا متهم به 

آن ها با کفر به طاغوت منافات دارد.

دو: تحویل مسلمان به کشورهای غیراسالمی
حّق امتناِع دولِت مورِد تقاضا، از اســترداد اتباع خود در اکثر اسناد بین المللی2  و 
قوانین مربوط به استرداد مانند قانون استرداد3  ایران پذیرفته شده است؛ زیرا هر دولتی 

خود را موظف به حمایت از اتباع خود می داند و اتباع خود را مسترد نمی کند.
اســترداد و تســلیم اتباع داخلی به کشــورهای دیگر عملی خالف حّق حمایت 
سیاسی افراد اســت. بنابراین، اکثر دولت ها با استرداد اتباع خود موافقت نمی کنند. 
زیــرا حمایت از اتباع خود را در اولویت قرار داده و صالحیت شــخصی را مقّدم بر 

صالحیت سرزمینی می دانند )آل حبیب، 1378، 177-176(. 
اما در قوانین و اســناد مربوط به اســترداد در مورد عقیــده، دین و مذهب قاعده 
خاصی وجود ندارد. اینکه فرد مورد نظر جهت استرداد چه دین و مذهبی دارد از دید 

اسناد بین المللی اهمیتی نداشته است. 
حال اگر مرزهای داراالســالم، عقیدتی باشــد و تمام مسلمانان اتباع داراالسالم 

1. ر.ک: گزارش ششصد و پنجاه و ششمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در رّد الیحه 
معاهده استرداد مجرمان بین جمهوري اسالمي ایران و جمهوری خلق چین 20/08/1392.

23. بند 2 ماده 6 کنوانســـیون اروپایی استرداد مقرر می دارد که: »چنانچه دولت مورد تقاضا با استرداد تبعه خود موافقت 
ننماید می بایستی بنا به درخواست دولت تقاضا کننده موضوع را به منظور رسیدگی قضایی به مقامات صالحیت دار ارجاع 

نماید...«.
2. بند 2 ماده 6 کنوانســـیون اروپایی اســـترداد مقرر می دارد که: »چنانچه دولت مورد تقاضا با استرداد تبعه خود موافقت 
ننماید می بایستی بنا به درخواست دولت تقاضا کننده موضوع را به منظور رسیدگی قضایی به مقامات صالحیت¬دار ارجاع 

نماید...«.
3. ماده 8 قانون استرداد مجرمان یکی از شرایط استرداد را چنین بیان می کند که شخص مورد تقاضای استرداد نباید ایرانی 

باشد.
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باشــند، عدم استرداد مسلمان به کشورهای دیگر مصداقی از قاعده رایج است؛ ولی 
در وضعیت فعلی مرزهای رایج مورد پذیرش است و تابعیت نیز معنای خاّص خود را 
دارد؛ لذا باید دید نظر اسالم در مورد تحویل مسلمان به کشورهای دیگر در وضعیت 

فعلی چه حکمی دارد؟

اقوال در مسئله 
در منابع فقهی شیعی، در خصوص مسئله بازگرداندن مسلمان به کشور غیراسالمی 
فتوایی یافت نشد،اما به فقهای اهل سنت سه قول جواز و عدم جواز و تفصیل در مسئله 
استرداد مسلمان، نسبت داده شده )عوده، بی تا، 300/1( که این نسبت ها نارواست. 
یکی از نویسندگان اهل سنت ذیل عنوان: »تسلیم مجرمان به دولت غیر اسالمی« 
نظرات فقهای اهل سنت را به سه دسته تقسیم نموده است: دسته ای )احمد و برخی 
از فقهای مالکی( قائل به جواز تسلیم مسلمان به کفار هستند. دسته ای دیگر )ابوحنیفه 
و برخی از فقهای مالکی( قائل به عدم جواز و دســته ســوم )شافعی( قائل به تفصیل 
هستند؛ با این بیان که اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره ای باشد که از 
او حمایت کنند، تسلیم او جایز و در غیر این صورت جایز نیست. علت این حکم را 
جلوگیری از فتنه معرفی می کند )عوده، بی تا ، 300/1(، یعنی اگر مسلمان در کشور 
کفر دارای حامی نباشد، استرداد او باعث وقوع فتنه است و با این استرداد معاونت در 

وقوع فتنه صدق می کند.
آنچه این نویســنده به فقهای اهل سنت نســبت داده، نادرست است؛ زیرا آنچه 
فقهای اهل ســنت بیان کرده اند درباره اســترداد مجرمان نیست، بلکه صرفًا تسلیم 
مســلمان غیر مجرم به کفار را مطرح کرده  اند که اگر دارای عشــیره و حامی نباشد 
تحویل داده نمی شود )أبو یحیی السنیکی، بی تا،  227/4؛ ر.ک: إبن قدامه، 1388، 
301/9(. هیچ اشاره ای نه در عنوان مطلب و نه در خالل مطلب و نه در پایان بحث 
به مجرم بودن این مســلمان نکرده اند. مگر اینکه ایشان از اطالق عبارت فقها به این 
نتیجه رسیده باشــد که این هم صحیح نیست؛ زیرا این فتاوا در مقام بیان این جهت 
نبوده اند و اطالق ندارند؛ بنابراین، این عبارات اهل ســنت ارتباطی با مسئله استرداد 
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مجرمان ندارد؛ چنان که همین فتوا در کتب فقهی شیعه نیز وجود دارد، ولی هیچ یک 
از عبارات آن ها از جهت مجرم بودن یا نبودن مسلمان مورد نظر اطالق ندارند؛ برای 
مثال، شــیخ طوسی می فرماید:»مسلمانی که به کشور اسالمی هجرت کرده تنها در 
صورتی می تــوان او را بازگرداند که در دارالکفر دارای حامیان قدرتمندی مانند قوم 
و قبیله بزرگ و مانند آن باشــد تا از او در مقابل دیگران دفاع کنند تا بتواند دین خود 
را حفظ کند و آزادانه به وظایف دینی خود بپردازد و مشــکلی برای او پیش نیاید.« 

)طوسی، 1387، 52/2؛ حّلی، 1412، 142/15؛ نجفی،1404،  308/21(.
بعد از تبیین اینکه در مورد اســترداد مجرم مسلمان به کشورهای غیراسالمی قول 
مشخصی وجود ندارد و آنچه که استناد شده اصاًل مربوط به بحث استرداد مجرمان 
نیست، اکنون ادّله ای که می تواند در این باره مستمسک قرار بگیرد را مورد کنکاش 

قرار می دهیم.
الف( دلیل جواز

بــا توجه به اینکه برخی برای جواز اســترداد به »صلح حدیبیه« اســتناد کرده اند 
)عباسی،1373، 29-34(؛ برای بررسی این دلیل الزم است ابتدا توضیحاتی راجع به 
خود »صلح حدیبیه« و نحوه استدالل به آن ارائه، سپس مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 
برخی در بحث مورد نظر به صلح حدیبیه چنین استدالل کرده اند:»]اسالم در صلح 
حدیبیه[ اولین قرارداد مکتوب استرداد مجرمان را ارائه داده است و دولت اسالمی را 
مجاز ساخته است که در صورت اقتضای مصلحت اسالم و مسلمین به انعقاد قرارداد 
استرداد مجرمان حتی با عدم شرط معامله متقابل... بپردازد« )عباسی،1373، 34(.

در صلــح حدیبیه، لــزوم بازگرداندن هر فراری از قریش به مدینه توســط حاکم 
اسالمی، مورد امضای پیامبر قرار گرفت. عالوه بر اینکه پیامبر اکرم به آن عمل 
می کرد و عمل پیامبر نیز حّجت اســت؛ زیرا هنوز در حال نوشــتن بودند که پسر 
سهیل بن عمرو به نام ابوجندل که از دست کفار مّکه گریخته و برای پناهنده شدن به 
اسالم به سمت مدینه در حرکت بود، سر رسید. سهیل گفت: قبل از اینکه او به اینجا 
برسد، قرارداد ما به پایان رسیده بود. پیامبر فرمود درست می گویی و طبق مفاد این 
صلحنامه او را به مشــرکان مکه مسترد نمود« )ر.ک: طبری، 1879، 271/2-281؛ 
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إبن اثیر، 1386، 205-200/2(.
اگر گفته شــود استرداد مجرمان در جایی مطرح است که عمل مورد نظر از دید 
هر دو طرف قرارداد اســترداد، جرم انگاری شده باشد، در حالی که در جریان صلح 
حدیبیه، عمل افراد مورد نظــر یا اصاًل جرم نبود یا تنها از دید متقاضی)قریش( جرم 

محسوب می شد و جرم انگاری نهایتًا یک طرفه بوده است نه متقابل.
در پاســخ می توان گفت وقتی در جایی که عمــل ارتکابی تنها از دید کفار جرم 
باشد و از دید اسالم جرم نباشد، استرداد جایز باشد، به طریق اولی در جایی که اسالم 
نیز آن را جرم بداند، جایز اســت؛ زیرا حالت دوم وضعیت بدتری نســبت به حالت 
اول دارد؛ چرا که کاری را مرتکب شــده که نه تنها کفار، بلکه اسالم نیز آن را جرم 
می داند؛ یعنی وقتی پیامبر کســی را که کار جایــزی را انجام داده، به قریش باز 
می گرداند، به طریق اولی، کســی که کار حرامی مرتکب شــده را می توان به کفار 

بازگرداند.
نقد و بررسی

با قطع نظر از اینکه آیا صلح حدیبیه و امثال آن از جهات مختلف می تواند مرجع 
حقوق بین الملل با تعاریف امروزین آن باشد یا خیر، به نظر می رسد استدالل به صلح 
حدیبیه برای اثبات جواز اســترداد مسلمان به کفار با اشــکاالتی مواجه است که به 

اختصار بیان می نماییم:
1. اســترداِد مجرمان با هدف محاکمه و اجرای مجازات صورت می گیرد، ولی 
در صلح حدیبیه این احتمال وجود دارد که هدف از اســترداد، محاکمه و مجازات 
نباشد، بلکه هدف، بازگرداندن آن ها به خانواده و عشیره بوده باشد. حتی این احتمال 
نیز وجود دارد که این صلح در مورد پناهندگی باشــد و نه استرداد؛ بنابراین، با وجود 
این احتماالت نمی توان به صلح حدیبیه اســتنناد کرد؛ چرا که صرف احتمال باعث 

بطالن استدالل می شود.
2. این صلح نامه حتی اگر به عنوان دلیل پذیرفته شــود، اخص از مدعاست؛ زیرا 
عبارت »من أتی من قریش« در این معاهده از حیث افراد مورد نظر برای اســترداد، 
مطلق اســت و در بدو امر چنین به نظر می رســد که حتی شامل مردان مسلمانی که 
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حامی خاصی ندارند و خوف آزار و اذیت و قتل آن ها وجود دارد نیز می شــود، ولی 
چنین نیســت و یقینًا این عبارت مطلق نیســت؛ زیرا اگر مطلق اراده شــده بود، باید 
شــامل زنان نیز می شد، در حالی که همان طور که ذکر شد، مراد از این معاهده زنان 
نبوده انــد؛ به همین دلیل پیامبر زنانی را که از دســت قریــش فرار کرده بودند به 

قریش بازنگرداند. 
بنابرایــن، باید قدر متیّقن آن را اخذ کرد که با توجه به ادّله دیگر قدر متیّقنی که 
مشــمول این معاهده باشد، استرداد مردان مسلمانی است که حامی قدرتمندی برای 

دفاع از خود در بین کفار دارند و خوف آزار و اذیت و قتل آن ها وجود ندارد.
3. بر فرضی هم که مفاد این صلح با مبانی اســترداد مجرمان ســازگار باشد، این 
احتمال وجود دارد که قبول اســترداد مسلمانان از ســوی پیامبر در صلح حدیبیه 
از باب حکم حکومتی در یک قضیه خارجیه بوده باشــد نه حکم اولیه و تشخیص 
احکام حکومتی به دست حاکم اسالمی است. در حالی که بحث این نوشتار بررسی 
مسئله از جهت حکم اولیه اســت نه حکم حکومتی؛ بنابراین، نمی توان برای اثبات 
جواز اســترداد مسلمان به دار الکفر به صلح حدیبیه و مفاد آن استناد کرد. همچنین، 

نمی توان در حالت های عادی به جریان صلح حدیبیه استدالل کرد.

ب( ادّله عدم جواز 
با توجه به اینکه شــورای نگهبان هیچ یک از قراردادهای استرداد مجرمان ایران با 
کشــورهای غیر اسالمی را به خاطر خالف شرع بودن تأیید نکرده است، در راستای 
بررســی دالیل این نظر و در محدوده این نوشــتار، ادّله احتمالی عدم جواز استرداد 

مسلمان به کشورهای غیراسالمی را بیان و بررسی می نماییم:
1.  قاعده نفی سبیل 

قاعده نفی ســبیل یکی از مهمترین ادّله ای است که می تواند به عنوان دلیل عدم 
جواز تحویل مسلمان مجرم به کشورهای غیر اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. چنان که 
ذکر شــد، در ادّله شورای نگهبان در عدم تأیید قراردادهای استرداد، تحویل شخص 
مســلمان به کفار جهت محاکمه وی، مصداق بارز تسلط و تفّوق کّفار بر مسلمانان 
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اســت، قرارداد اســترداد از این جهت نقض قاعده نفی ســبیل و خالف شرع است 
)فاتحــی زاده، 1394، 4-5(. به دلیل گســتردگی مطالب این بحث، چنان که گفتیم 
بررســی خصوص این قاعده در استرداد مجرمان در نوشتار دیگری از نگارنده انجام 

شده است1.

2.  حرمت تأیید قوه قضاییه کفار
يُدوَن  ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِر

ُ
ْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أ

ُ
ُهْم آَمُنوا ِبما أ نَّ

َ
ِذيَن َيْزُعُموَن أ َلْم َتَر ِإَلى الَّ

َ
ذیل آیه أ

ْن َيْكُفُروا ِبِه )نســاء/60( می تواند دلیل دیگری 
َ
ِمُروا أ

ُ
ْن َيَتحاَكُموا ِإَلى الّطاُغوِت َو َقْد أ

َ
أ

برای عدم جواز اســترداد مســلمان به کفار باشــد. چنان کــه در بحث قبل )تحویل 
مســلمان به کشورهای اسالمی( گذشت ذیل همین آیه امر به کفر به طاغوت نموده 
ْن َيْكُفُروا ِبِه یعنی نباید طاغوت را تأیید کرد و این غیر از تحاکم و 

َ
ِمُروا أ

ُ
است: َو َقْد أ

ترافع به طاغوت است؛ چرا که تسلیم مجرم یا متهم به کفار به معنای تأیید قوه قضاییه 
آن هاســت، در حالیکه در این آیه به عدم تأیید کفار امر شــده است، و امر به کفر به 

معنی نهی است و داللت بر حرمت تأیید کّفار می کند. 
برخی اشــکال و جواب هایی که نسبت به تمســک به قاعده نفی سبیل2 مطرح 

است، در مورد حرمت تأیید قوه قضاییه نیز قابل طرح می باشد. 

3.  قاعده حرمت اعانه بر إثم
برای اثبات عدم جواز اســترداد مسلمان به کفار می توان به قاعده حرمت اعانه بر 
اثم تمسک نمود. مفاد این قاعده این است که »مساعدت گنهکار در جهت تحقق 
معصیت چه مساعدت عملی و چه مساعدت فکری« )فاضل لنکرانی، 1416، 451( 
حرام است و این مساعدت با فراهم کردن تمام یا بعضی از مقدمات کار حرام محقق 

1. محمدی کرجی، رضا، »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق 
اسالمی، بهار و تابستان 1395، سال دوم شماره 4. صص:88-61.

2. ر.ک: محمدی کرجی، رضا، »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و 
حقوق اسالمی، بهار و تابستان 1395، سال دوم شماره 4، ص70 به بعد.
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می شود.
فارغ از مباحثی که در مورد مستندات و داللت این قاعده مطرح است، بر مبنای 
کسانی که این قاعده را تعمیم می دهند چه اینکه مساعدت دهنده قصد وقوع آن حرام 
را داشته باشد یا نداشته باشد و چه اینکه آن حرام واقع شود یا نه1، استرداد مسلمان به 
کفار مقدمه محاکمه ظالمانه و اجرای مجازات می شود؛ در نتیجه، اعانه بر إثم صدق 

می کند. 
اگـر چـه طبـق فـرض، جرمـی که ایـن مسـلمان مرتکب شـده از نظر اسـالم نیز 
جـرم اسـت و صرفـًا بـرای اجـرای مجـازات و در صـورت متهم بـودن با وجـود ادّله 
کافـی وی را بـرای محاکمـه و اجـرای مجـازات بـه کشـور کفـر تحویـل می دهند، 
ولـی ارجـاع کارهـاي قضایـی به دادگاه های کشـور طـرف متعاهد موجـب اثر دادن 
بـر احکامـی اسـت کـه در آن دادگاه ها حداقل در آیین دادرسـی بـر خالف ضوابط 

اسـالمی صادر می گـردد.2
به عالوه، کفار هم مکلف به فروع هســتند و از طرفی، شرایط قضاوت و اجرای 
احکام را ندارند؛ بنابراین، اگر نفس قضاوت و اجرای حکم توسط کفار گناه باشد، 
استرداد مسلمان مجرم برای رسیدگی قضایی و اجرای احکام توسط کفار نیز اعانه بر 

اثم محسوب می شود.

4. آیه الترجعوهن الی الکفار
برخــی از نویســندگان )عــوده، بی تا، 1/ 299( بــرای عدم جواز اســترداد زنان 
ِذيَن آَمُنوا ِإذا جاَءُكُم  َها الَّ يُّ

َ
مسلمان به کفار به این آیه استناد کرده اند که می فرماید: يا أ

اِر )ممتحنه/10( با این توضیح که کلمه  اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت... َفال َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّ

1. برای بحث اعتبار یا عدم اعتبار قصد در اعانه ر.ک به: )شیخ انصاری،1411،  68/1 - 71(.
2. شورای نگهبان در رّد الیحه معاهده استرداد مجرمان بین ایران و دولت جمهوری خلق چین در جلسه مورخ 1392/8/20 
چنین می نویسد: »همان گونه که در موافقت نامه های مشابه دیگر اظهارنظر شده است. این الیحه از این جهت که اطالق 
برخی از  مواد آن... اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را الزم االجرا دانسته و نیز مواد متعددی 
مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوۀ قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور 
طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر 

.)www.shora-rc.ir( ».می گردد، خالف موازین شرع شناخته شد



109

بررسی فقهی برخی 
ادّله شورای نگهبان در 

رّد معاهدات  استرداد 
مجرمان میان ایران و 

سایر دولت ها

 به معنای بازنگرداندن فعل نهی است و ظهور در حرمت دارد. بنابراین،  الَتْرِجُعوُهنَّ
این آیه می رســاند زنانی که مسلمان بوده یا مســلمان شده اند بازگرداندنشان به کفار 
حرام می باشد. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی ذیل بحث تسلیم مجرمان 
به دولت غیر اســالمی همین برداشــت را از آیه نموده است و می نویسد:»تسلیم زن 
ِذيَن  َها الَّ يُّ

َ
مسلمان به دولت غیر اسالمی در هیچ حالتی جایز نیست ... به دلیل آیه يا أ

آَمُنوا ِإذا جاَءُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت...«) عوده، بی تا، 1/ 299(.

نقد و بررسی
آیه مورد بحث به دالیل زیر خارج از موضوع است:

اواًل فارغ از اشـکال اختصاص آیه به زنان و عدم شـمول اسـترداد مردان، این آیه 
ربطـی به اسـترداد مجرمـان ندارد. زیـرا خداوند می فرمایـد: »آن هـا را بازنگردانید« 
و دلیـل اینکـه بازگردانـدن ایـن زنـان بـه کفـار را ممنـوع می کنـد، ایـن اسـت کـه با 
اسـالم آوردن ایـن زنـان علقه زوجیت بین آن ها و همسرانشـان باطل شـده اسـت. بر 
ایـن اسـاس ایـن آیـه در مـورد زنـان مؤمنی اسـت کـه از نظر اسـالم مرتکـب جرمی 
نشـده اند؛ در حالی کـه اسـترداد مجرمان،مربـوط بـه جایـی اسـت کـه فـردی مرتب 
جـرم شـده باشـد یا متهـم به آن باشـد. بنابرایـن، آیه فوق ربطـی به اسـترداد مجرمان 
نـدارد و اسـتدالل بـه آن برای اثبات حرمت اسـترداد زنان مسـلمان به کفـار بی مورد 

است.
بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد، معنـای تعبیـرات برخـی فقهـا در مـورد حرمـت 
بازگرداندن زنان به کفار روشـن می شـود. مثاًل نگاشـته های شـیخ طوسـی )طوسـی، 
1387، 53/2( و صاحـب جواهـر )نجفـی، 1404، 301/21( و عالمـه در منتهـی 
المطلـب )حلـی،1412، 15/ 132( و در تذکـره )حلـی، بی تـا، 362/9(، همگی در 
مـورد زنـان مهاجـر غیـر مجرم اسـت، در حالی که بحث این نوشـتار در مـورد مجرم 

است.
ثانیًا این احتمال وجود دارد که این آیه در مورد پناهندگی باشد و با وجود احتمال 
دیگر در مورد آیه نمی توان به آن استناد کرد. اگر اسالم آوردن و الحاق به مسلمانان 
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از دید کفار جرم باشد و عمل زنانی که به کشور اسالمی پناهنده شده اند، پناهندگی 
سیاسی باشــد، در این صورت نمی توان به این آیه استناد کرد؛ زیرا پناهنده سیاسی و 

جرایم سیاسی از موارد استثنای استرداد مجرمان است. 
اینکــه آیه مورد نظر بر کدام یک از مطالب باال داللت دارد در جای دیگری باید 
بررســی شــود، ولی با توجه به آنچه گذشت هر کدام که باشد، نمی توان به آیه برای 

استرداد مجرمان استدالل کرد.

5. ادله وجوب هجرت از دارالحرب
برای اثبات عدم جواز اســترداد مســلمان به کفار نمی توان به ادّله دال بر وجوب 
هجرت از دارالحرب اســتناد کرد. توضیح اینکه اگر مسلمانی در دارالحرب زندگی 
می کند، نتواند احکام و شــعائر اســالم را در آنجا اجرا کند، ادله ای وجود دارد که 
می گویند واجب اســت دارالحرب را رها کرده و به داراالســالم هجرت نماید. بین 
مسئله هجرت و مسئله اســترداد مجرمان از لحاظ موضوع، رابطه عموم و خصوص 
من وجه است. نقطه اشتراک این دو جایی است که مسلمانی مرتکب جرمی شود و 

بخواهد به داراالسالم هجرت کند.
مفهوم »هجرت« دارای دو جنبه است؛ یکی هجرت از مبدأ و دیگری هجرت به 
مقصد؛ یعنی هجرت امکان ندارد مگر از یک مبدأ شروع و به یک مقصد پایان یابد. 
حال اگر قرار باشــد، در مبدأ هجرت واجب باشــد و در مقصد هم استرداد او جایز 
باشــد، نقض غرض پیش می آید؛ زیرا هدف از وجوب هجرت این است که با دور 
شدن از دارالکفر و ورود به داراالسالم بتواند شعائر و احکام دین خود را حفظ نماید، 
حال اگر قرار باشــد به محض ورود به کشــور اســالمی، حکومت اسالمی به سبب 
انعقاد قرارداد استرداد مجرمان او را به دارالکفر بازگرداند، این هدف محقق نمی شود، 

بلکه نقض غرض می شود. 
نقد و بررسی

اواًل موضوع این ادله با موضوع اســترداد متفاوت اســت؛ زیرا ایــن ادّله در مورد 
مسلمان غیر مجرمی اســت که می خواهد دین خود را حفظ کند، ولی در دارالکفر 
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این امکان برای او وجود ندارد؛ لذا دستور داده می شود که از دارالکفر به داراالسالم 
هجرت کند، ولی بحث این نوشتار در مورد مسلمانی است که مرتکب عملی شده 
که از نظر اسالم هم جرم است و برای فرار از مجازات به کشور اسالمی آمده است.

ثانیًا بر فرض اینکه جواز تحویل دادن مسلمان به کفار، نسبت به وجوب هجرت، 
نقض غرض محســوب شود، پاسخ این است که با شرط اســترداد مجدد )که غالبًا 
در معاهدات و قوانین اســترداد مجرمان وجود دارد( در معاهده استرداد می توان این 
مشکل را حل کرد. کشور متقاضی اســترداد، بعد از اجرای مجازات، باید مجرم را 
مجددًا طبق معاهده به کشــور متقاضی عنه تحویل دهد. مجرم مســلمان نیز پس از 
اجرای مجازات، طبق همین نکته به کشــور اسالمی عودت داده می شود. افزون بر 
ایــن، در خیلی از موارد پس از اجــرای مجازات، منعی برای مهاجرت مجدد وی به 

کشور اسالمی وجود ندارد.

6. دلیل ترکیبی
بــا توجه به برخی نکات حقوقی و فقهی، می توان اســتداللی بــرای عدم جواز 

استرداد مسلمان به شرح ذیل ارائه داد:
1. استرداد اتباع جزو استثنائات استرداد مجرمان است.

2. نحــوه اعطای تابعیت به اشــخاص و وضع قوانین در این بــاره برای دولت ها 
اختیاری است. یعنی هر دولتی طبق شرایط و اقتضائات خود، سیستم خاصی را برای 

اعطای تابعیت انتخاب می کند.
3. در قوانین و اســناد مربوط به اســترداد در مورد عقیده، دین و مذهب، قاعده 
خاصی وجود ندارد، حال اگر مرزهای داراالسالم را عقیدتی و تمام مسلمانان را اتباع 
داراالسالم بدانیم، عدم استرداد مسلمان به کشورهای دیگر مصداقی از قاعده رایج 

باال می باشد.
بنابراین، طبق این دیدگاه استرداد مجرم یا متهم مسلمان به کشورهای غیر اسالمی 
جزو استرداد اتباع محسوب شده و استرداد اتباع با توجه به استثنای آن در معاهدات 

استرداد مجرمان، قابل ِاعمال نیست.
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نتیجه گیری
بررسی مســتندات شــورای نگهبان در مورد رّد قراردادهای استرداد مجرمان مّد 
نظر این نوشتار قرار گرفت و به دلیل تکثر ادّله و مستندات و تکّثر جنبه های مختلف 
حقوقی اســترداد مجرمان، از جمله زوایای مختلف مجرم، جرم، و دو کشور طرف 
اســترداد )متقاضــی و متقاضی عنه( و فروض مختلف هر یــک از زوایای آن )مانند 
جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حّدی و غیرحّدی، جرایم 
سیاســی و نظامی و عادی، و وضعیت جرم انگاری در دو کشــور طرف استرداد؛ یا 
اسالمی و غیراسالمی بودن کشورهای طرف استرداد و اعمال مختلفی که در استرداد 
مجرمان صورت می گیرد )مانند تقاضای استرداد، تعقیب، توقیف احتیاطی، بازداشت 
موقت، تسلیم مجرم به کشور دیگر، محاکمه، اجرای مجازات، بازگرداندن مجرم از 
کشــور دیگر(، تبیین، تحلیل و ارزیابی تمامی فروع اســترداد مجرمان و ادله فقهی و 
مســتندات فقهی آن مجال وســیعی را می طلبد؛ به همین دلیل، ناگزیر بخشی از این 
مباحث یعنی یکی از فروعی که در مســتندات فقهی شــورای نگهبان به عنوان مانع 
انعقاد قرارداد استرداد مجرمان تکرار شده، مسئله تحویل مجرم مسلمان به کشورهای 

دیگر مورد تأکید قرار گرفت. 
اگر از لحاظ احکام اولیه اسالم تحویل دادن مسلمان به کشور متقاضی فی نفسه 
جایز نباشــد، انعقاد قرارداد اســترداد نیز عقد قرارداد بر عمل حرام اســت و صحیح 

نخواهد بود.
در ایــن تحقیق با توجه به آنچه گذشــت، دلیلی بر حرمت تحویل مســلمان به 
کشــورهای اســالمی وجود ندارد و نمی توان به ادله ای چــون عدم والیت حاکم بر 
اخراج مســلمان و تحاکم به طاغوت و سلطان جائر برای اثبات حرمت استناد کرد؛ 

اگر چه حرمت قبول حکومت جائر قابل در این زمینه قابل استناد است.
در مورد استرداد مجرم یا متهم مسلمان به کشورهای غیر اسالمی قول مشخصی 
وجود ندارد و آنچه هســت مربوط به بحث استرداد مجرمان نیست. با توجه به اینکه 
تســلیم مجرم یا متهم به کفار به معنای تأیید قوه قضاییه آن هاست، ادّله حرمت تأیید 
قوه قضاییه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم می تواند مانع محســوب شود. 
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اّما ادّله دیگری چون آیه )الترجعوهن الی الکفار( و ادّله وجوب هجرت از دارالحرب 
نمی تواند دلیلی بر حرمت اســترداد محســوب شــود. هم چنان که صلح حدیبیه نیز 

نمی توانست دلیلی بر جواز استرداد باشد. 
بنابراین، انعقاد قرارداد اســترداد با کشــورهای غیراســالمی اگر مستلزم استرداد 
مســلمان به آن ها برای اجرای مجازات یا قضاوت باشد، از لحاظ حکم اولیه ممنوع 

است، مگر اینکه قرارداد طوری نوشته شود که این الزمه را نداشته باشد. 
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