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 چکيده
مرا سوّح المللیق قلبیرانی ا ج ایات بینقوان در ک ار دا قلمرا جرایم داراب ع صر اب را میح وق کیفرب م ی ه

اب است که در المللی انگاشت. ح وق کیفرب اقّـادیّۀ اراپا نمونۀ بارر یو ح وق کیفرب م ی هح وق کیفرب بین

ابق ان ق چ انکه با ایجاد یو نضاب کیفرب در سیح م ی هآن م رّرات ا نهادهایی در سیح اقّـادیّه برنهاده ش ه

موضوع این نوشنار  ان .بی ی ش هب نهادین ا ه جارین گوناگونی براب پیشگیرب ا م ابله با بزهکارب پیشسارکارها

سارب بررسی قرار جلب اراپایی همچون یکی ار آن سارکارها است که بر مر اب اصل ش اسایی من ابل ا قضایی

ک  . در میان کشورها کارآم قر می کامل نرای   کالسیو اسنردادق قـویل اشخاص قـت قع یب یا مـکوح را

ان  قا با اشاره به ماهیّت ح وقی ا نرای   این قرارق براب این م ظورق اس اد مربوط ب ین موضوع بررسی ش ه

بی ی قرار جلب اراپایی به جاب اسنرداد همچون هاب آن با اسنرداد راشن شون . ننیجه آنکه پیشناهمان  ب

قوان  به هاب نراملّی ا جابجایی آسان انراد در میان کشورهاق میقوجّه به گسنرش بزهکاربابق با سارکارب م ی ه

 کارآم ب بهنر ع الت کیفرب بیانجام .

 ای، استرداد، قرار جلب اروپايی.واژگان کليدی: اتّحاديّة اروپا، حقوق کيفری منطقه
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 مقدّمه

؛ چشمگیر قعامالت ا ارقرارات انسانی ش ه استش ن باعث انزایش ناپذیر جهانی پ ی ۀ اجن اب

راهم آارده هاب بزهکارانۀ آنها را نپذیرب بیشنر بزهکاران ا نراگیرب نعّالیّتاین امر رمی ۀ قـرّک

هاب نراملّی که یکی ار آثار ناگزیر ا است. در ااک ش ب ین اضعق ایجاد ا گسنرش حاکمیّت

هاب ع الت ( مر اب ایجاد ا قوسعۀ نظاح14-12: 8264)گی نزق شود ش ن انگاشنه میبایسنۀ جهانی 

اب اشاره هاب نراملّیقوان به گسنرش بزهکاربنه . در این بارهق میکیفرب نراملّی را ب یان می

این راق  یاب  . ارکرد که بیشنر در گسنرۀ کشورهاب نزدیو ا همجوار یو م ی ه ارقکاب می

گی ق ویّت همکارب در این خصوصق به برنهادن م رّرات ا برپایی کشورها با دریانت بایسن

نهادهایی که کارکردهاب ع الت کیفرب شامل قع یبق قـ یقق دادرسیق اجراءق بارسارگارب ا 

آارن . اگرچه م ارق مخنلف به نراخور در ک    راب میاب مـ ّق میقرمیم را در سیح م ی ه

سارب ابـادیّۀ اراپا در این باره پیشنار است ا الگوهاب اصلی م ی هان ق اقّاین راسنا گاح برداشنه

ع الت کیفرب ا سارکارهاب مربوط ب ان را در سیـی پیشرننه ایجاد کرده است. قرار جلب 

اراپایی یکی ار سارکارهایی است که در چارچوب نضاب کیفرب اراپایی ا بر اساس اصل 

سیو سهیل قع یب ا دادرسی بزهکاران جایگزین نرای   کالش اسایی من ابل به م ظور قسریع ا ق

 اسنرداد ش ه است.

جملگی در راسناب  3997ا لیسرون  8667ق آمسنرداح 8663ق ماسنریخت 8617پیمان رح 

اب بودن  که ار رهگذر آن کشورهاب عضو بنوان   در آن با همگرایی ا همکارب ساخت اقّـادیّه

ده  . در ااقعق با قأکی  اس اد اقّـادیّۀ اراپا بر ساخت نضایی ار مسائل مشنرک خود را سامان 

سارب ح وق کیفرب بر پایۀ بایسنگی معاه ات م رّرک   ۀ قوسعۀ آرادبق ام یّت ا ع التق اراپایی

همکارب قضایی ا پلیسی در مسائل کیفرب به میان آم . ار این راق با ساخت نضایی کیفرب در 

با سارکارهایی  المللی اب اعنماد من ابلق سارکارهاب س ّنی همکارب قضایی بیناقّـادیّۀ اراپا بر مر

سانق در پی جهانی ش ن نه ق ها کشورها (. ب ینCsonka, 2006: 350شون  )ج ی  جایگزین می

یاننۀ نراملّی هسن  ق بلکه با نهم ایجاد ش ن به دنرال سامان هی به قعامالت م نی گسنرش
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هاب تابق به سامان هی نعّالیّهاب نراملّی به ایژه در سیح م ی هی  براب بزهکاربهایی ج نرصت

 ان .بزهکارانه نیز ان یشی ه

ا  8663ق ماسنریخت 8617گذار اقّـادیّۀ اراپا شامل معاه ۀ رح اگرچه نظم ح وقی اس اد پایه

   ا آن را در صالحیّت ملّی کق در اصلق ح وق کیفرب را ار این نظم مسنث ی می8667آمسنرداح 

ده ق پایۀ سوّح اقّـادیّۀ اراپا که بع  با ع وان همکارب پلیسی ا قضایی به میان هر کشور قرار می

نهادهاب  بی یآم  به پ ی ارب ح وق کیفرب اقّـادیّۀ اراپا انجامی ه است؛ ننیجۀ این امر پیش

-ربوب ا شکلی کیفرب بوده است )میسارب قواع  ماهسارب ا حنّی یکسانمشنرکق هماه گ

(. در این بارهق بای  به مفهوح نضاب کیفرب اراپایی اشاره کرد 819-811: 8279دلماس مارقیق 

به  8677رئیس جمهورب نرانسهق در سال  8قالرب ژیسکارد دسننکه براب نخسنین بار ار سوب 

ق 8666قـ ّق یانت. با اجرایی ش ن این پیمان در سال  8667میان آم  ا به موجب پیمان آمسنرداح 

ش   هاب پیشرننۀ پلیسی ا قضایی در مسائل کیفرب برداشنهگامی مؤثّر در راسناب قـ ّق همکارب

 برداشت کرد که گرایش به یو نضاب قوان چ ینا یو نضاب ااقعی کیفرب ایجاد ش . می

گسیخنگی حاکمیّت کیفرب ا سررمی ی بودن ح وق اب بیانگر ار همی/م ی هیکیفرب اراپا

کیفرب استق ریرا در حالی که اق اح به قع یبق قـ یقق رسی گی ا اجراب مجارات به موجب 

اب ب م ی هنضاب کیفر شون ق درقوانین کیفرب داخلی ا در گسنرۀ سررمی ی هر کشور مـ ّق می

اب به انجاح گفنه نه در گسنرۀ سررمی ی یو کشور بلکه در قلمرا م ی ههایی ار اق امات پیشج ره

(. ار این Assemblée Nationale de la France, Rapport d'information N° 1730رس   )می

می پا به ایژه در مورد جرایراق ق ویّت سارکارهاب همکارب پلیسی ا قضایی در سیح م ی ۀ ارا

اب ا ایجاد المللی ش ن ح وق کیفرب در سیح م ی هنظیر قراریسمق قاچاق ا جز ای ها باعث بین

(. داللت آشکار این قـوّل اساسی 914: 3994سارکارهاب مشنرک ش ه است )داالکواسناق 

ارانزان مؤثّر با گسنرش راب به م ظور م ابلۀ هاب ع الت کیفرب م ی هبایسنگی ررّاحی نظاح

 هاب نراملّی در این سیح است.بزهکارب

                                                      
1. Valéry Giscard d’Estaing. 
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سارب پیون د: آسانباربق اه اف اقّـادیّۀ اراپا ار ساخت این نضاب کیفرب ب ین موارد درمی

سارب اسنرداد در میان هاب ادارب ا قضایی کشورهاب عضوق آساندهی به همکارب م احا شناب

ش نی در کشورهاب عضو با اقّخاذ سارکارهاب گارب قواع  اجراءکشورهاب عضوق قضمین سار

ضرارب براب بهرود همکاربق جلوگیرب ار قعارض صالحیّت در میان کشورهاب عضو ا نیز 

یاننهق هاب سارمانهاب بزهکاربده  ۀ جرایمق مجاراتاضع ق ریجی قواع  کمی ۀ ع اصر قشکیل

 Assemblée Nationale de la France, Rapportای ها )قراریسم ا قاچاق موادّ مخ ّر ا جز 

d'information N° 1730 ب ابراینق ساخت نضاب کیفرب اراپایی در پی برنهادن ا بکارگیرب .)

ک   ۀ کارکردهاب ع الت کیفرب در سیح کشورهاب عضو است قا سارکارهاب هماه گ

نهق کارآم  شود یانهاب نراملّی سارمانربسان پیشگیرب ا م ابله با بزهکاربق به ایژه بزهکاب ین

(Weyembergh, 2004: 37 این امر بر مر اب اصل ش اسایی من ابل آراء قضایی در کشورهاب .)

فرب اب ش ن ع الت کیقوان  همچون یکی ار الگوهاب ب یادین م ی هعضو اقّـادیّۀ اراپا که می

 شود.انگاشنه شود مـ ّق می

هاب آراء کیفربق که به اقّـادیّۀ اراپا اخنصاص داردق یکی ار ایژگی 8من ابلاصل ش اسایی 

اساسی نضاب کیفرب اراپا است. بر ب یاد این اصلْ امکان دیگرگونی سارکارهاب س ّنی همکارب 

لب اراپایی قوان به قرار جشود. در این مع اق میالمللی به انواع پیشرننۀ آنها نراهم میکیفرب بین

(. در ااقعق اصل Jegouzo, 2004: 347یاننۀ این اصل است اشاره کرد )نخسنین مورد عی یّت که

المللیق هاب قضایی بینسارب مؤثّر همکاربش اسایی من ابل آراء ا احکاح قضایی با ه ف آسان

پاق نضاب قضایی ارا 3«س گ ب اب»ق همچون 8666اکنرر  89ا 81در شوراب اراپایی قامپر به قاریخ 

 Conseil Européen de Tampere. 15 et16 octobreخواه م نی یا کیفربق قوصیف ش  )

اب را براب ررّاحی ا اجراب قماح اجزاء کارکردب یو گمان این اصل امکان گسنرده(. بی1999

ک  ق ریرا چ انکه در برنامۀ م رّر آم ه است این اصل به آراء ا نظاح ع الت کیفرب نراهم می

                                                      
1. Le principe de reconnaissance mutuelle. 

2. Pierre angulaire.  
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شود ا قرار جلب اراپایی به م ظور قع یب یا دادرسی ق ها یو مورد ار احکاح کیفرب مربوط می

 آنها است. 

ن قصمیم اصلی که به موجب آ»قوان به سادگی چ ین قعریف کرد: اصل ش اسایی من ابل را می

 قضایی یو کشور عضو بای  در کشور عضو دیگر ساده ا سریع همچون یو قصمیم قضایی ملّی

(. ب ابراینق این اصل داللت بر این دارد که قصمیم اقّخاذب Jégouzo, 2006: 98« )به اجراء درآی 

دادرس یو کشور عضو به رور مسن یم ا نورب قوسّط دادرس کشور عضو دیگر ب ان ک نرل 

(. این اصل در قماح مراحل Pradel, 2009, 1025سیاسی ا بررسی دقیق آن به اجراء درآی  )

سی گی کیفرب یا مسائل مربوط ب ان نظیر دریانت ا قابلیّت پذیرش دالیلق قعارض نرای   ر

هاب قیعی مربوط به مجارات حرس صالحیّتق اصل م ع مـاکمۀ داباره ا نیز اجراب مـکومیّت

(. اانگهیق قرار جلب اراپایی Pradel, 2009: 1025شود )ها بکار گرننه مییا سایر مجارات

عق به در ااق است که در چارچوب اصل ش اسایی من ابل به میان آم ه است.نخسنین سارکارب 

شوراب اقّـادیّۀ اراپا مربوط به قرار جلب اراپایی ا  3993ژائن  82موجب چارچوب اق اح 

نه گفهاب قـویل در میان کشورهاب عضوق قرار جلب اراپایی در راسناب اصل پیشنرای  

 جایگزین اسنرداد ش ه است. 

سانق این سارکار ج ی  با ک ار نهادن نرای   پیچی ه ا روالنی اسنردادق قسلیم شخص نب ی

بی ی چ انکه با پیش 8ک  قمـکوح یا مظ ون را به م ظور اجراب مـکومیّت یا قع یب آسان می

سارکار ج ی  قرار جلب اراپایی به جاب سارکار کالسیو اسنردادق م اح قضایی هر کشور بای  

م اح قضایی کشور دیگر را مر ی بر قـویل شخص ش اسایی ا اجراء ک  . بر مر اب  درخواست

شودق ریرا قصمیم اب در کشورب این اصل دادرس اراپایی داراب یو صالحیّت نراسررمی ی می

شود م اح قضایی کشور پذیرن ۀ درخواست باش  ش اسایی می ۀآنکه نیار به قصمیم داباردیگر بی

است. ننیجه آنکه با پ ی ارب نضاب آرادبق ام یّت ا ع الت در اراپا ا ایجاد نضاب  ش نیا اجراء

                                                      
1. Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 

européen et aux procédures de remise entre États membres. 



   
   

 

   
15 

  

 1398 پاییز، وهشتمبیست، شماره پژوهش حقوق کیفری، سال هشتمفصلنامه 

قضایی اراپایی که یو بخش مهمّ آن ناظر به یو نضاب کیفرب است ا نیز بر مر اب اعنماد 

(ق سارکارهایی Lamy, 2007: 559یاب  )من ابلی که در چارچوب ش اسایی من ابل آراء عی یّت می

قر قرق کارآم قر ا سریعآی   که ه ف آنها آسانموارد کالسیو آن به میان میج ی  به جاب 

 کردن نرای   رسی گی ا ق ویّت قوان کیفرب در برابر گسنرش رارانزان بزهکارب نراملّی است.

مربوط به قرار جلب اراپایی ا  3993ژائن  82 8چارچوب اق اح 3994ار یکم ژانویۀ 

را ش ه شهاب پیکشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا جایگزین ک وانسیون نرای  هاب قسلیم در میان

آن  8671اکنرر  81ق پراقکل الـاقی نخست 8617دسامرر  82است: ک وانسیون اراپایی اسنرداد 

آن ک وانسیونق ک وانسیون اراپایی م ابله با  8671مارس  87ک وانسیونق پراقکل الـاقی داّح 

میان داارده  8616مه  39ر مورد آنچه مربوط به اسنرداد استق قوانق د 8677ژانویه  37قراریسم 

 هابهاب انن ال درخواستسارب راشسارب ا م رنکشور عضو جوامع اراپایی مربوط به ساده

ش ۀ اسنرداد در میان کشورهاب عضو مربوط به نرای   ساده 8661مارس  89اسنردادق ک وانسیون 

در خصوص بکارگیرب  8669ژائن  86ن سوّح ار نصل چهارح ک وانسیون اقّـادیّۀ اراپا ا ع وا

-Décision)مربوط به حذف ق ریجی ک نرل مررهاب مشنرک  8611ژائن  84پیمان ش گن 

cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002) دلیل این جایگزی ی در این نکنه است که ااک ش .

ب نراملّی ا نراگیرب آنها ناگزیر نیارم   سارکارها هابم اسب کیفرب به رش  رارانزان بزهکارب

ج ی  کارآم قرب بوده است. ار این راق قماح م رّرات پیشین اسنرداد جاب خود را به م رّرات 

 قرار جلب اراپایی دادن .

                                                      

( در چارچوب همکارب پلیسی ا Décision-cadre (Fr) – Framework decision (En)چارچوب اق اح ) .8

س    کارگرننه ش ه است. به موجب اینقضایی براب هماه گ ساخنن م رّرات کشورهاب عضو قوسّط شوراب اقّـادیّۀ اراپا به

ح وقی کشورها ق ها در مورد قـ ّق ه ف م رّر در س   الزاح دارن  ا الرح نیست به رور دقیق قماح م رّرات آن را در ح وق 

وراب ب ابراینق شد اضع ک   . در ااقعق کشورها در اننخاب شیوۀ نیل به آن ه ف ار آرادب عمل برخوردار هسن  . داخلی خو

ک   ا کشورهاب عضو ح وق ملّی خود را اقّـادیّۀ اراپا با این س   چارچوب ح وقی الرح را براب کشورهاب عضو قعیین می

  ک   .در این چارچوب هماه گ می
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ریزب ا با نهم ایجاد نضاب کیفرب اراپایی ا بکارگیرب اصل ش اسایی من ابل به م ظور پی

اب پیشرننۀ کیفربق این نکنه پذیرننه ش ه است که قرار جلب اراپایی همچون هپیشررد همکارب

ش ۀ آن اصلق بر ب یان همگرایی سیاسی ا اعنماد من ابل کشورهاق نخسنین مورد مـ ّق

المللی ش ن ح وق کیفرب دگرگون کرده المللی را در چارچوب بینهاب کیفرب بینهمکارب

(. چ ین 211-317: 8271( )نجفی ابرن آبادبق Malabat, 2010: 975; see: Bot, 2009است )

اب که در ک ار ح وق جرایم هاب کیفرب م ی هقر پ ی ارب ح وقسارکارب در چارچوب کلّی

دانسنه  المللیالمللی قلمرا سوّح ح وق کیفرب بینداراب ع صر بیرانی ا ح وق ج ایات بین

هاب نراملّی (ق چ انکه گسنرش بزهکارب38-86: 3996دیگرانق شود )پرادل ا ان  قوجیه میش ه

بی ی یو نظاح ع الت کیفرب کارآم  من اسب نیارم   ایجاد سارکارهایی است ا بایسنگی پیش

ان ارب کالنْ که قماح کارکردهاب مربوط را به رور کارآم ب مـ ّق سارن . ار این راق ار چشم

 پاسخی من اسب ا ناگزیر در برابر پ ی ارب -ر ای جا اراپایی د -اب نظاح ع الت کیفرب م ی ه

شود شویی ا نظایر ای ها انگاشنه میجرایمی نظیر قراریسمق قاچاق موادّ مخ ّرق قاچاق انسانق پول

ک   ۀ جزئی ار این نظاح در خصوص قع یب ا دادرسی استق نظر ا قرار جلب اراپایی که مـ ّق

دادق موضوعی درخور قوجّه است. ار این راق در ااکااب این موضوع به جایگزی ی آن با اسنر

ها پاسخ گفت که این قرار به لـاظ ماهوب ا شکلی چگونه است ا در م ایسه بای  ب ین پرسش

وب اق اح گفنه ابن ا بر اساس چارچهاب پیشهایی دارد. براب قوضیح پرسشبا اسنرداد چه ایژگی

به لـاظ ماهوب شامل قعریف ا قلمرا بکارگیرب ا شکلی شامل  مربوطق قرار جلب اراپایی

شود. سپسق با م ایسۀ این قرار با اسنردادق شرایط الرح شکلی ا چگونگی اجراء بررسی می

 شون .ناهمان  ب اساسی آن با این سارکار کالسیو مشخّص می

 قرار جلب اروپايی .3

المللی کیفرب ا نخسنین سارکار بیناسنرداد نخسنین مر اب اجراب نراسررمی ی قوانین 

هاب کیفرب در میان کشورها بوده است. به موجب این سارکارق با ارائۀ درخواست همکارب
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پذیرد شخصی را که در سررمین آن شون ه میمـاکمه یا اجراب مجاراتق کشور درخواست

(. امّا به سرب 64-62: 8273ک   ه قسلیم ک   )آخون بق شود به کشور درخواستیانت می

ه دلیل گیرب نضاب کیفرب اراپایی بگیرب نضاب آرادبق ام یّت ا ع الت ا پیرا آن شکلشکل

هاب نراملّیق سامان هی به مسائل کیفرب در این نضا قکامل یانتق چ انکه با گسنرش بزهکارب

المللی بین یقکیه بر اصل ش اسایی من ابل ماهیّت برخی ار سارکارهاب کالسیو همکارب قضای

ار جمله اسنرداد به رور اساسی دیگرگون ش . در ااقعق آثار نامیلوب همگرایی کشورهاب 

 اب را نراهم کرد که در آن بایسنگی بکارگیرباراپایی ا قضعیف ج ایی سررمی ی آنها رمی ه

 ,Bassouniابزارهایی ج ی  به جاب ابزارهاب کالسیو ناکارآم  به خوبی درنگریسنه ش  )

اسایی یاننۀ اصل ش قوان به نخسنین مورد عی یّت(. در این راسناق به رور مشخّص می41 :1981

من ابلق قرار جلب اراپاییق در چارچوب ساخت یو نضاب کیفرب اراپایی ا کارکرد آن اشاره 

 کرد. 

قرار جلب اراپایی سارکار اصلی  8اانگهیق اگرچه اسنرداد به رور کلّی م نفی نش ه استق

المللی در اقّـادیّۀ اراپا استق چ انکه ار پایه ب ان همچون ابزارب درنگریسنه مکارب قضایی بینه

شود که نرای   اسنرداد را در میان کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا به رور چشمگیرب آسان می

ا « ک   هدرخواست»هاب ح وقی مرسوح کشور ک  ؛ در این بارهق حنّی ع وانمی

در قرار جلب  2«اجراءک   ه»ا « صادرک   ه»هاب کشور در اسنرداد با ع وان 3«شون هستدرخوا»

د در سارب نرای   کالسیو اسنرداخود بیانگر آسانان . این امر به خودباراپایی جایگزین ش ه

چارچوب این قرار استق چ انکه این قرار با ه ف قسهیل ا قسریع قـویل منّهمان ا مـکومان 

ا سنردن ایژگی سیاسی اسنرداد به میان آم ه است  4سارب اسنردادچارچوب قضایی در

(Roussel, 2015: 106 قعریف قرار جلب اراپایی ا ش اخت ماهیّت کارکردب آن به خوبی .)

                                                      
 گیرن  مشمول سارکار کالسیو اسنرداد خواه   بود.در قلمرا بکارگیرب قرار جلب اراپایی قرار نمی . جرایمی که8

2. L’État requérant et l’État requis. 

3. L’État d’émission et l’État exécution.  

4. La judiciarisation de l’extradition.  
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کامل سارکارهاب ابق ایجاد ا قگفنه است. غایت قـ ّق چ ین کارکرد پیشرننهبیانگر نکنۀ پیش

ناپذیر یح نراملّی به م ظور ق ویّت قوان کیفرب در برابر گسنرش اجن ابع الت کیفرب در س

 ها در این سیح است. بزهکارب

 تعريف .3-3

قرار جلب اراپایی در یو بیان کلّی ب ین مع است که کشور صادرک   ۀ قرار آن را براب کشور 

ادر ت صاجراءک   ه به م ظور بارداشت شخصی که در قلمرا سررمی ی این کشور حاضر اس

رار  89ک  . به موجب این قرار کشور اجراءک   ه بای ق در نرض رضایت شخصق در م ّت می

رار پس ار بارداشت شخصق قصمیم قیعی در  99پس ار رضایت ا در سایر موارد در م ّت 

 Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13خصوص اجراب قرار جلب اراپایی را اقّخاذ ک   )

juin 2002, art. 17 § 2 این نرای   برخالف اسنرداد حنّی در صورقی که شخص قرعۀ کشور .)

انگارب من ابل اجراء اجراءک   ه باش ق براب شمارب ار جرایم مشخّص آن هم ب ان الزاح به جرح

کشور  8617شود. این در حالی است که به موجب ک وانسیون اراپایی اسنرداد می

قوان  ار اسنرداد اقراع خود خوددارب ک  . همچ ین در اسنرداد در صورت شون ه میدرخواست

قوان  ار اسنرداد خوددارب ک  . ار این راق شون ه میانگارب من ابلق کشور درخواستع ح جرح

ر برابر دریزب این سارکار ج ی  همکارب کیفربق بر اساس بایسنگی ق ویّت قوان کیفرب در پی

 هاب نراملّی ا لزاح قسریعهاب داراب ع صر بیرانی ا نراگیرب بزهکاربگسنرش بزهکارب

هاب مرسوح کالسیوق یع ی بایسنگی هاق برخی ار ایژگیااک ش در برابر این بزهکارب

 ان .انگارب من ابل ا مم وعیّت اسنرداد اقراعق قا ح ادب نادی ه گرننه ش هجرح

اب ج ی  ار اسنرداد است که نرای   آن در چارچوب اعنماد من ابل اپایی گونهقرار جلب ار

ق چ انکه به موجب ب   نخست (Pradel, 2009: 1026)ا اصل ش اسایی من ابل آسان ش ه است 

مربوط به قرار جلب اراپایی ا نرای   قـویل در میان  3993ژائن  32م  ّمۀ چارچوب اق اح 

 8666اکنرر  89ا  81کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا که پیرا مالحظات شوراب اراپایی قامپر در 
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ا نرای     رسمی اسنرداد شود قدر این باره م رّر ش ه استق بای  قرار جلب اراپایی جایگزین نرای 

قرار »ک   که گفنه م رّر میچارچوب اق اح پیش 8قـویل مظ ونان ا مـکومان آسان شود. مادۀ 

جلب اراپایی یو قصمیم قضایی است که قوسّط یو کشور عضو به م ظور بارداشت یا قـویل 

اق اح قأمی ی  شخص مورد نظر قوسّط کشور عضو دیگر براب قع یب یا اجراب مجارات یا

 Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin« )شودک   ه ار آرادب صادر میمـراح

2002, art. 1 § 1 کشورهاب عضو اقّـادیّه به موجب این چارچوب اق اح بر مر اب اصل ش اسایی .)

 Décision-cadre n° 2002/584/JAI duمن ابل ملزح به اجراب قماح قرارهاب بارداشت هسن   )

13 juin 2002, art. 1 § 2گی ک  ک   گی ا قسریع(. ار این راق این قرار نه ق ها اه اف قسهیل 

ار  ان ارب کالنق قع یب کیفرب همچون یکیک  ق بلکه در چشمم ابله با بزهکارب را قأمین می

نگاشت قوان اانکه میک  ق چ ها نراملّی میاجزاء نظاح ع الت کیفرب را به سان خود آن بزهکارب

م هایی همچون یو نضاب قضایی م سجقلمراهاب سررمی ی کشورها در م ابله با چ ین بزهکارب

 یگانه است.

 قلمرو بکارگيری  .3-2

شود. قرار جلب اراپایی در گسنرۀ سررمی ی قماح کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا بکار گرننه می

چارچوب اق اح مربوط مشخّص ش ه است که به موجب آن  3قلمرا بکارگیرب این قرار در مادۀ 

در اصل جرایمی با میزانی مشخّص ار ش ّت موضوع کارکرد این قرار هسن  . به موجب این ماده 

قوان  در مورد رننارهایی صادر شود که به موجب قانون کشور عضو قرار جلب اراپایی می

ارده ماه کمی ه داه ار آرادب آنها به م ّت بیشی هک   صادرک   هق مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

ک   ه ار آرادب شامل است یا در صورقی که مـکومیّت به مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

 Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juinکم چهار ماه باش  )مـکومیّت به م ّت دست

1 §2002, art. 2 ر نرض نخست آم ه است ب ین مع است که کشور که د 8کمی ه(. عرارت بیشی ه

                                                      
1. D'un maximum d'au moins. 
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صادرک   ۀ قرار جلب اراپایی بای  قضمین ک   که جرح سرب ص ار قرار داراب مجارات یا اق اح 

سال اب است که ح اکثر م ّت آن نرای  کمنر ار داارده ماه یا یوک   ه ار آرادبقأمی ی مـراح

این قرار براب قع یب جرایم کم اهمیّت است. گفنه جلوگیرب ار ص ار باش . ه ف شرط پیش

شود. یو نرض ای که اگر قرار جلب اراپایی ب ابراینق قرار جلب اراپایی در دا نرض صادر می

ک   ه ناظر به قع یب باش ق جرح سرب ص ار قرار بای  دربردارن ۀ مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

اب باش  که ح اکثر آن کمنر ار یو سال نیست. نرض دیگر ای که اگر قرار جلب ار آرادب

اراپایی ناظر به اجراب مـکومیّت باش ق م ّت کمی ۀ مـکومیّت سرب ص ار قرار بای  برابر با 

 چهار ماه باش . 

همان مادهق قرار جلب اراپایی در مورد شمارب  3گفنهق به موجب ب   انزان بر نراض پیش

شود. در ااقعق اگر این جرایم به موجب قانون کشور مشخّص ار جرایم نیز بکار گرننه می

ثر اب باش   که ح اکک   ه ار آرادبصادرک   ۀ قرار دربردارن ۀ مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

قوان در مورد آنها به موجب شرایط م رّر ا ب ان رعایت م ّت آن کمنر ار سه سال نیستق می

 Décision-cadre n° 2002/584/JAIانگارب من ابل قرار جلب اراپایی صادر کرد )قاع ۀ جرح

du 13 juin 2002, art. 2 § 2را هسن  : عضویّت در گراه مجرمانۀ (. این جرایم شامل موارد پیش

 دّنگارب کودکانق قاچاق موایاننهق قراریسمق قاچاق انسانق سوءاسنفادۀ ج سی ا هررهسارمان

ق قاچاق اسلـهق مهمات ا موادّ م فجرهق نسادق ق لّب مالی شامل ق لّب مالی مخ ّر ا راانگردان

شوییق جعل پول شامل جعل یوراق بزهکارب سایرربق نسرت به م انع مالی جوامع اراپاییق پول

 هاب حیوانی ا گیاهی در قه ی ق کمو به اراد ا اقامتجرایم ریست مـییی شامل قاچاق گونه

 هاب انسانیق ربایشق قوقیفها ا بانتغیرقانونیق قنل عم  ا ضرب ا جرح ش ی ق قاچاق ارگان

موال نره گی یاننه یا مسلّـانهق قاچاق اسنیزبق سرقت سارمانگیربق نژادپرسنی ا بیگانها گراگان

جعل  والتقشامل اشیاء ق یمی ا آثار ه ربق کالهررداربق اخّاذبق جعل ا قولی  غیرقانونی مـص

اس اد ادارب ا قاچاق آنهاق جعل اس اد پرداخنیق قاچاق موادّ هرمونی ا دیگر موادّ مربوط به رش ق 
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سورب اب ا رادیواکنیوبق قاچاق اسایل ن لیۀ مسراقهق قجاار به ع فق آقشقاچاق موادّ هسنه

 کارب.ا خراب المللیق ربایش هواپیما یا کشنیعم بق جرایم در صالحیّت دیوان کیفرب بین

بای  ب ین نکنه اشاره کرد که گرچه قرار جلب اراپایی سارکارب است که نرای   کالسیو 

ک   ا ار این را نرای   سیاسی قسلیم انراد را به یو نرای   کامل قضایی اسنرداد را آسان می

قرار جلب  قساردق نرای   اسنرداد به رور کامل ار میان نرننه است. به بیان دیگردیگرگون می

اراپایی سارکار اصلی قسلیم منّهمان ا مـکومان در میان کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا استق 

گیرن  با گفنه در قلمرا بکارگیرب آن قرار نمیامّا موارد ان ک نامهمّ دیگر که نظر به موارد پیش

رقی که راب قع یب در صوش نی هسن  . ار این راق درخواست قسلیم انراد بنرای   اسنرداد انجاح

نر ک   ه ار آرادب آنها کمناظر به جرایمی باش  که ح اکثر م ّت مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

ار داارده ماه است ا نیز درخواست قسلیم انراد براب اجراب مـکومیّت اشخاصی که م ّت 

 ه استق با بکارگیرب نرای  ک   ه ار آرادب آنها کمنر ار چهار مامجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

ک   ه ار آرادب م رّر در کالسیو اسنرداد انجاح خواه  ش . انزان بر اینق اگر مجارات مـراح

اش ق گفنه کمنر ار سه سال بش ۀ پیشقانون کشور صادرک   ۀ قرار در خصوص جرایم برشمرده

رنت قوان اسنرداد را بکار گا میشود ا در این باره ق هامکان ص ار قرار جلب اراپایی م نفی می

(Tania Racho, 2009, Url: https://www.lepetitjuriste.fr اانگهیق گذشنه ار صورت .)

اکمیّت گفنه دربارۀ گسنران ن حهاب پیشکارگیرب این قرارق موارد آن بر نکنهآشکار قلمرا به

این قرارق  درنگریسنن به قلمرا بکارگیربکیفرب در سیح نراملّی داللت دارن . به سخن دیگرق با 

رب پذیقوان نهم قانونگذار اراپایی ار انزایش قـرّکاداگانهق میبه ایژه انواع جرایم سی

هاب بزهکارانه در این سیح را دریانت ا در ننیجه بزهکاران در سیح نراملّی ا نراگیرب نعّالیّت

ا دادرسی آنها را نهمی . در این راسناق براب نمونه دلیل ررّاحی سارکارهاب نراملّی براب قع یب 

قوان با جرایمی نظیر قاچاق موادّ مخ ّر با بس  ه کردن به قوان نظاح ع الت کیفرب ملّی به نمی

اب ناگزیر بی ی سارکارهاب گسنران  ۀ این قوان در سیح نراملّی چارهدرسنی م ابله کردق امّا پیش

 شی م اسب را براب بزهکارب در این سیح نراهم آارد.است که خواه  قوانست ااک 
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چارچوب اق اح مربوط قلمرا بکارگیرب قرار جلب اراپایی را  3اانگهیق با اجود ای که مادۀ 

اداگانه( ا شرایط مربوط ب ان م رّر کرده استق در گفنه )جرایم سیبا برشمردن جرایم پیش

 رد اجرارب ا اخنیارب ع ح اجراء هم اشاره کرد.مورد قلمرا بکارگیرب این قرار بای  به موا

 . موارد الزامی عدم اجراء3-2-3

چارچوب اق اح شامل سه نرض  2موارد الزامی ع ح اجراب قرار جلب اراپایی به موجب مادۀ 

است که در صورت قـ ّق هر یو ار آنهاق م اح قضایی اجراءک   ۀ قرار ار اجراب آن خوددارب 

(. نرض نخست این Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 3ک   )می

است که جرح سرب ص ار قرار جلب اراپایی در کشور اجراءک   ۀ قرار مشمول بخشودگی 

شودق مشراط بر ای که این کشور به موجب قانون کیفرب خود صالحیّت رسی گی ب ین جرح را 

ک   ۀ قرارق ا قوجّه به اراّلعات در دسنرس م اح قضایی اجراءداشنه باش . نرض داّح این است که ب

در مورد همان رننارهاب سرب ص ار قرار در کشورب عضو رأب قیعی صادر ش ه باش ق مشراط 

بر ای که در نرض مـکومیّتق مـکومیّت اجراء ش ه باش  یا در حال اجراء باش  یا به موجب 

 نی باش . نرض سوّح این است که شخص موضوع قرار ناشح وق کشور اجراءک   ه دیگر اجراء

جلب اراپایی به موجب ح وق کشور اجراءک   ه به سرب سنّ خود مسئولیّت کیفرب ن اشنه 

باش . ار این راق ار یو سو بر ب یاد مم وعیّت مـاکمۀ داباره همچون یکی ار اصول ب یادین 

کیفرب ماهوب کشور اجراءک   ه در ح وق کیفرب ا ار دیگر سو با مر ا قرار گرننن قواع  

 خصوص مسئولیّت کیفربق اجراب قرار جلب اراپایی ناممکن خواه  بود.

 . موارد اختياری عدم اجراء3-2-2

چارچوب اق اح مربوط شامل  4موارد اخنیارب ع ح اجراب قرار جلب اراپایی به موجب مادۀ 

ن  ار قواک   ۀ قرار مییی اجراءهفت نرض است که در صورت قـ ّق هر یو ار آنهاق م اح قضا

(. Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 4اجراب آن خوددارب ک   )

به موجب ح وق کشور  3مادۀ  4نرض نخست این است که رننار موضوع قرار جلب نظر به ب   
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د جرایمی جز موارد گفنه در مورک   ه جرح نراش . در ااقعق به موجب م رّرۀ پیشاجراء

ار قوان  قابع این شرط باش  که رننداگانهق قـویل شخص به موجب قرار میاش ۀ سیبرشمرده

سرب ص ار قرار در کشور اجراءک   ه هم جرح باش . الرنه موارد جرایم مالیاقی ا گمرکی اسنث اء 

موارد ار اجراب قرار خوددارب انگارب من ابل در این قوان به سرب ع ح جرحهسن  ق چ انکه نمی

کرد. نرض داّح این است که شخص در کشور اجراءک   ه به سرب همان رننارهایی مورد قع یب 

قرار گیرد که موضوع قرار جلب بوده است. نرض سوّح این است که م اح قضایی کشور 

 که شخص ش  یا ایک   ه قصمیم به ع ح قع یب جرایم موضوع قرار یا ع ح ادامۀ آن گرننه بااجراء

مورد نظر براب همان رننارها در یو کشور عضو دیگر مورد قصمیم قیعی قرار گرننه باش  که 

شود. نرض چهارح این است که دعواب کیفرب یا مجارات به هاب دیگر میمانع اق اح به قع یب

ب به موج موجب قانون کشور اجراءک   ه مشمول مرار رمان ش ه باش  ا رننارهاب موضوع قرار

قانون این کشور در صالحیّت آن قرار گیرد. نرض پ جم این است که نظر به اراّلعات در دسنرس 

م اح قضایی کشور اجراءک   هق علیه شخص مورد نظر در کشورب سوّح )غیرعضو( رأب قیعی 

صادر ش ه باش ق مشراط بر ای که در نرض مـکومیّتق مـکومیّت شخص اجراء ش ه باش  یا 

اجراء باش  یا به موجب قوانین کشور مـل مـکومیّت دیگر اجراءناش نی باش . نرض  در حال

اب که به م ظور اجراب مجارات یا اق اح قأمی ی ششم این است که در مورد قرار جلب اراپایی

ک   ه ار آرادب صادر ش ه استق شخص مورد نظر قرعۀ کشور اجراءک   ه باش  یا در آن مـراح

این کشور میابق ح وق داخلی اق اح به اجراب این مجارات یا اق اح قأمی ی ک  . ساکن باش  ا 

نرض هفنم این است که قرار جلب ناظر به جرایمی باش  که به موجب ح وق کشور اجراءک   ه 

به رور کلّی یا جزئی در قلمرا سررمی ی این کشور ارقکاب یاننه باش   یا ناظر به جرایمی باش  

 را سررمی ی کشور صادرک   ه ارقکاب یاننه باش   ا ح وق کشور اجراءک   هکه خارج ار قلم

 ان  قجویز نک  .قع یب همان جرایم را که در خارج ار سررمین خود ارقکاب یاننه

قوان به رور مر ایی قوضیح داد. اانگهیق موارد اخنیارب ع ح اجراب قرار جلب اراپایی را می

مورد  گرددق چ انکه جز درانگارب من ابل بارمیقاع ۀ مرسوح جرحدر ااقعق مر اب نرض نخست به 
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قوان  مانع اجراب قرار باش . الرنه نظر به همگرایی سیاسی ا اداگانهق این قاع ه میجرایم سی

هاب قضایی یک یگر در میان کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپاق رعایت این اعنماد من ابل به نظاح

ب به خود گرننه است. مر اب نرض داّح به قاع ۀ مم وعیّت قع یب داباره براب قاع ه ج رۀ اخنیار

گرددق چ انکه با قع یب رننارهاب موضوع قرار قوسّط کشور اجراءک   هق رننارهایی یکسان بارمی

شود. نرض سوّحق چهارح ا پ جم نیز در همان چارچوب مم وعیّت قع یب ا اجراب قرار م نفی می

ه ا نیز ش اسایی اعنرار آراء کیفرب سایر کشورها قفسیرش نی است. مر اب نرض مـاکمۀ دابار

ششم ا هفنم در چارچوب ق  ّح کشور اجراءک   ۀ قرار به سرب قابعیّت یا سکونت بزهکار در 

 این کشور ا نیز به سرب بکارگیرب صالحیّت سررمی ی قفسیرش نی است.

 شرايط شکلی و اجراء  .3-1

قرار جلب اراپایی بای  به مـنواب آن اشاره کرد. نظر به ای که این قرار در مورد شرایط شکلی 

ان شودق بای  مسئلۀ ربدر میان م امات قضایی کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا صادر ا م ن ل می

 هاب آنققرار را نیز راشن ساخت. انزان بر اینق به لـاظ اجراب قرار بای  انن ال قرار ا راش

قع یب به ایژه ار جهت حقّ بر دادرسی عادالنه ا در نهایت رأب به قسلیم را ح وق شخص قـت 

 در شرایط مخنلف بررسی کرد.

 . شرايط شکلی 3-1-3

را باش : چارچوب اق احق قرار جلب اراپایی بای  دربردارن ۀ ارّالعات پیش 1به موجب مادۀ 

 نگار ا آدرس الکنرانیکیهویّت ا ملیّت شخص قـت قع یب؛ ناحق آدرسق شماره قلفن ا دار

االجراء االجراءق قرار بارداشت یا هر رأب الرحم اح قضایی صادرک   ه؛ قعیین اجود یو رأب الرح

چارچوب اق اح(؛  3ا  8گیرد )مادۀ دیگر که در قلمرا بکارگیرب قرار جلب اراپایی قرار می

وب اق اح؛ قعیین شرایط ا ااضاع چارچ 3ماهیّت ا قوصیف قانونی جرح به ایژه با قوجّه به مادۀ 

ا احوال ارقکاب جرح شامل رمانق مکان ا نـوۀ مشارکت شخص در ارقکاب آن؛ مجارات م رّر 

ش ه در قانون کشور صادرک   ه ا در بی یدر نرض اجود رأب قیعی یا میزان مجارات پیش
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سمی یا بای  به ربان رگفنه صورت امکان سایر آثار جرح. قرار جلب اراپایی با مـنویّات پیش

هاب رسمی کشور اجراءک   ه قرجمه شود. الرنه امکان پذیرش قرار به یو یا چ   یکی ار ربان

ربان رسمی نهادهاب جوامع اراپایی در نرض ص ار اعالمیّه ار سوب کشورهاب عضو در این 

(. ار این راق Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 8باره اجود دارد )

گفنه امکان اجراب قرار جلب اراپایی را در کشور اجراءک   هق به ایژه با شرایط شکلی پیش

 ک   .قوجّه به قلمرا بکارگیرب این قرارق مشخّص می

 . اجراء3-1-2

(. انزان Rebut, 2013: 53بی ی قرار جلب اراپایی اجراب آن در م ّقی کوقاه است )غایت پیش

ه این قرار اب است کای   اجراب قرار جلب اراپایی به رور کامل قضایی است؛ این نکنهنر بر اینق

لۀ ک  . مرحاب سیاسی احاره ش ه است منمایز میرا ار اسنرداد که مرحلۀ قضایی آن با مرحله

شورهاب ش ه ار کالمللیِ قشکیلسیاسی قرجمان کالسیو ج ایی سررمی ی در یو جامعۀ بین

است. حذف این مرحله بیانگر قضعیف این ج ایی ا پ ی ارب یو نضاب مشنرک است مسن ل 

(Koering-Joulin, 2009: 395 باربق اگر مـلّ حضور شخص قـت قع یب مشخّص باش ق .)

م اح قضایی صادرک   هْ قرار جلب اراپایی را به رور مسن یم به م اح قضایی اجراءک   ۀ صالح 

ر قوان  در مورد شخص ده م اح قضایی صادرک   ه در قماح موارد میک  . الرنمـلّی م ن ل می

ش گن اخیار ده . در م ابلق اگر م اح قضایی صادرک   ه ننوان  م اح قضایی سیسنم اراّلعاقی 

راپایی شرکۀ قضایی اده  ا به ایژه ار اجراءک   ۀ صالح را قشخیص ده ق قـ یق الرح را انجاح می

ک  . اگر م اح قضایی اراّلعات ار کشور اجراءک   ه اسنفاده می براب ب ست آاردن این

قوان  قرار را با اسنفاده ار سیسنم ارقراری امن شرکۀ قضایی اراپا م ن ل صادرک   ه بخواه ق می

ک  . در صورت نرود امکان اسنفاده ار سیسنم اراّلعاقی ش گنق به ایژه در خصوص کشورهایی 

اجود  جویی به ای نرپل براب انن ال قرار جلب اراپاییان ق امکان چارهنهکه به پیمان ش گن نپیوس

 ظور قوان  ار راهی دیگر که امکان ثرت کنری به مدارد. انزان بر ای هاق م اح قضایی صادرک   ه می
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 ک   اسنفاده ک  . اگر م اح گیرن ه صالحیّتاحرار اصالت قوسّط کشور اجراءک   ه را نراهم می

-Décisionده  )نه باش ق خودْ آن را با اراّلع م اح قضایی صادرک   ه به م اح صالح انن ال مین اش

cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 10 پس ار دریانت قرار جلب اراپایی ا .)

بارداشت شخص مورد نظرق م اح قضایی اجراءک   ه اب را ار اجود ا مـنواب قرار ا نیز امکان 

ک  . این شخص میابق با ح وق کشور اجراءک   ه ار حقّ بر مشاارۀ ایت به قسلیم آگاه میرض

قوان اا ح وقی ا منرجم برخوردار خواه  بود. گفن ی است با اجود امکان بارداشت شخصق می

 °Décision-cadre nرا مشراط به قضمین جلوگیرب ار نرار به رور موقّت آراد کرد )

2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 11 et 12 .) 

سرانجاحق اگر شخص به قسلیم خود رضایت داده باش ق رأب قیعی در مورد اجراب قرار جلب 

شود. در غیر این صورتق این رأب پس ار شصت اراپایی در م ّت ده رار پس ار آن صادر می

هاب رد خاص امکان ص ار رأب در مهلتشود. اگر در موارار ار رمان بارداشت شخص صادر می

ده . گفنه نراش ق م اح قضایی اجراءک   ه سرب آن را به م اح قضایی صادرک   ه اراّلع میپیش

 °Décision-cadre nشود )در این نرض مهلت ص ار رأب براب سی رار دیگر قم ی  می

2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 17ار رأب قیعی اجراب قرار (. در نهایتق پس ار ص 

شود. اگر در م ّت م رّر قسلیم جلب اراپاییق قسلیم ده رار پس ار ص ار این رأب انجاح می

 °Décision-cadre nشود )انجاح نشودق در نرض بارداشت بودنق شخص آراد می

2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 23 .) 

سی اهی شخص ار مـنواب قرار ا نیز حقّ بر دسنربی ی حقّ بر آگگفن ی است انزان بر پیش

پارلمان ا شوراب  3983مه  33به مشاار ح وقی ا منرجم در چارچوب اق اح مربوطق ره مود 

اراپا در راسناب حقّ بر دادرسی عادالنهق اعالح ح وق شخص را به ربانی ساده ا نهمی نی در 

بر اساس الگوب پیوست این ره مود شامل نرای   قرار جلب اراپایی م رّر کرده است؛ این ح وق 

 م  ب رایگان ار آن درحقّ بر آگاهی ار مـنواب قرارق حقّ بر اننخاب اکیل دادگسنرب ا بهره

شون  موارد م نضیق حقّ بر داشنن منرجم ا حقّ بر رضایت دادن یا ن ادن به قسلیم می
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(Directive 2012/13/ue du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012, art. 

(. ار این راق اگرچه نرای   قرار جلب اراپایی نرای   قسلیم شخص را در م ایسه با اسنرداد در 5

ک وانسیون اراپایی ح وق بشرق به قأمین الزامات حقّ  9ک  ق بر ب یاد مادۀ میان کشورها قسریع می

 ا ار این را قسریع در قسلیم باعث قضعیف حقّبر دادرسی عادالنه در این نرای   قوجّه ش ه است 

 گفنه نش ه است.اساسی پیش

 های قرار جلب اروپايی با استردادناهمانندی .2

قرار جلب اراپایی ار این جهت که باعث قـویل یو شخص ار یو کشور به کشورب دیگر به 

ای که ه ف اساسی قرار  مان ق امّا نظر بهشود به اسنرداد میم ظور قع یب یا اجراب مجارات می

ن با آن هایی ب یادیجلب اراپایی آسان ساخنن نرای   کالسیو اسنرداد بوده استق ناهمان  ب

سارب اسنرداد ار رهگذر قضایی ساخنن قصمیم سیاسی اسنردادق ار دارد. این موارد شامل قضایی

ان رننن نرود ۀ اخنصاصیق ار میانگارب من ابلق ار میان رننن نسری قاع میان رننن نسری قاع ۀ جرح

امکان اسنرداد اقراع ا نیز ار میان رننن نرود امکان اسنرداد در مورد جرایم سیاسی هسن  . اانگهیق 

دا مورد اخیر بر اساس همگرایی سیاسی ا اعنماد بین کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا مـ ّق 

 ون .شدر قفاات با اسنرداد بررسی میشان ان . در ای جا سه مورد نخست به دلیل اهمیّتش ه

 . تصميم قضايی به جای تصميم سياسی2-3

قوان در چارچوب نخسنین مورد ار ناهمان  ب میان قرار جلب اراپایی ا اسنرداد را می

سارب اسنرداد به میان آارد. در ااقعق این قرار سارکارب ج ی  است که نرای   اسنرداد را قضایی

هاب ب ان یو ماهیّت قضایی کامل داده است. این دگرگونی در قغییر ع واندگرگون ساخنه ا 

کشور صادرک   ه ا کشور »هاب به ع وان« شون هک   ه ا کشور درخواستکشور درخواست»

شود هاب اخیر سخن ران ه میشود. ب ابراینق ه گامی که ار ع وانآشکارا دی ه می« اجراءک   ه
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ار این راق به موجب  8اپایی است که رژیم ح وقی منفااقی با اسنرداد دارد.م صود قرار جلب ار

چارچوب اق اح مربوطق م اح صادرک   ۀ قرار جلب اراپاییْ م اح قضایی کشور صادرک   ه  9مادۀ 

 °Décision-cadre nاست ا م اح اجراءک   هْ م اح قضایی کشور اجراءک   ه است )

2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 6 الرنه سارکار همسانی در ک وانسیون اراپایی اسنرداد .)

ه ف  3بی ی ش ه بود.شوراب اراپا در چارچوب راابط داجانرۀ کشورها پیش 8617دسامرر  82

ی هاب پیشین م ع  ش ه در میان کشورهاب اراپایاین ک وانسیون که جایگزین قماح ک وانسیون

رد کبی ی میاین ک وانسیون پیش 31مادۀ  2 ه بوده استق آسان ساخنن این امر بود. در ااقعق ب   ش

که هرگاه اسنرداد بر مر اب یو قانون یکسان به اجراء درآی ق کشورهاب عضو این اخنیار را 

و یدارن  که راابط من ابل خود را در مورد اسنرداد ق ظیم ک   ق ب ین مع ا که سارکار کالس

ایی قوانست به نفع سارکارب مشابه قرار جلب اراپاسنرداد که در این ک وانسیون م رّر ش ه بود می

 8661مارس  39(. این امر در ک وانسیون براکسل Manacorda, 2005: 34ک ار نهاده شود )

بی ی ش ه بودق چ انکه این هم پیش 4میالدب 8669مارس  36ا ک وانسیون دابلین  2میالدب

سارب نرای   اسنرداد را در میان کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا یا ها به نراخور آسانوانسیونک 

 کردن . سایر کشورهاب اراپایی میرح می

ارن . انگسانق برخی در قـلیل قرار جلب اراپایی آن را همچون نرای  ب ار اسنرداد میب ین

را که با ررح قرار جلب اراپایی مـ ّق ش ه  در م ابلق چ ین دی گاهی پیشرننی درخور قوجّه

ماهیّنی  اسنرداد دگیرب در مورگیردق چ انکه این قرار به ج رۀ سیاسی قصمیماست نادی ه می

                                                      

ست. این قرجمه ش ه ا« کشور من اضی»به « کشور صادرک   ه»برخی منون مربوط به قرار جلب اراپایی ع وان در قرجمۀ  .8

ربوط استق بـث به اسنرداد م« ک   هکشور من اضی یا درخواست»رس ق ریرا هرگاه سخن ار ع وان قرجمه درست به نظر نمی

(ق قانون آیین دادرسی کیفرب نرانسهق معاانت ح وقی 8268: عراس ق ین )شودق نه قرار جلب اراپایی. در این باره ب گری  بهمی

 .961-88 ۀقضائیّهق ماد ۀقوّ

2. Convention européenne d’extradition du 13 déc. 1957. 

3. La Convention de Bruxelles du 10 mars 1995.  

4. La Convention de Dublin du 27 mars 1996. 
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قضایی داده است ا ار این را جایگاه م امات سیاسی در قرار جلب اراپایی بر خالف اسنرداد 

م  ّمۀ چارچوب اق اح مربوط به قرار جلب  6ب   قوان به در این باره می یو جایگاه کمی ه است.

اراپایی اشاره کرد که م رّر کرده است ن ش م امات مرکزب در اجراب این قرار مـ اد به 

ک   که قـ ّق نضاب م  ّمۀ همان س   م رّر می 1پشنیرانی عملیّاقی ا ادارب است. همچ ینق ب   

اسنرداد ا جایگزی ی آن با سارکارب « حذف» آرادبق ع الت ا ام یّت در اقّـادیّۀ اراپا به

ن رننن قوان  باعث ار میاشود؛ این قـوّل میانجام  که در میان م امات قضایی بکار گرننه میمی

ها ا نرای   ک   اسنرداد شود ا قع یب ا مجارات را در این نضا آسان ک  . در ااقعق پیچی گی

قـویل اشخاص در میان کشورها مرن ی بر ک وانسیون پیش ار اجرایی ش ن قرار جلب اراپاییق 

هاب مربوط بود که به موجب آنها بای  دا نرای   قضایی ا اداربِ ا نیز سایر ک وانسیون 8617

رسی  ا ار این را م امات اجرایی هم ن شی مؤثّر در این باره داشن  . در این ج اگانه به انجاح می

رانسه اشاره کرد که در آن دالت قصمیم به اسنرداد یا ع ح آن را قوان به نبارهق براب نمونه می

مان این گکردن . بیگرنت ا سپس م امات قضایی رأب من اسب با آن قصمیم را صادر میمی

 (.Barbe, 2002: 133کرد )اضعیّت نرای   اسنرداد را سخت ا ک   می

بسیار  سیاسی ار آن م جر به بکارگیربایژگی قضایی قرار جلب اراپایی ا ک ار نهادن ک نرل 

مورد در  89844مورد به  9164ار  3991آن ش ه استق چ انکه میزان ص ار این قرار در سال 

 1294ا  3991مورد ار قرارهاب صادرش ۀ سال  129انزایش یاننه است که به قرقیب  3981سال 

 :E-justice eurpopean, 2018ان  )به اجراء درآم ه 3981مورد ار قرارهاب صادرش ۀ سال 

Statistiques relatives à l’utilisation du MAEگمان با سارکار ک   کالسیو اسنرداد (. بی

گفنه ممکن نرود. ار این راق داللت راشن این آمار ا م ایسۀ آن امکان اجرایی ش ن قع اد پیش

اب ب م ی هسارکارهاب کیفر بی یبا کارکرد اسنرداد بیانگر قـ ّق آن غاینی است که ار پیش

درنگریسنه ش ه است. بارداشت یو قاقل در اینالیا به دلیل ارقکاب قنل در آلمانق بارداشت 

 Toute l’europe, 6گذارب کرده بود )بزهکارب در اینالیا که در انگلسنان اق اح به بمب

novembre 2017کردنی هسن   که کارایی این سارکار هایی قوجّه( ا مواردب ار این دست نمونه
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 ده  . به سخن دیگرق ردادنج ی  را در قسریع ا ق ویّت قع یب ا دادرسی بزهکاران نشان می

سارب کامل نرای   قـویل منّهمان ا مـکومان ااک شی کارآم  ا م اسب ایژگی سیاسی ا قضایی

 هاب نراملّی است.زهکاربپذیرب نراملّی بزهکاران ا گسنرش بدر برابر انزایش قـرّک

 . حذف نسبی قاعدة مجرميّت متقابل2-2

رب من ابل انگاناهمان  ب دیگر قرار جلب اراپایی ا اسنرداد این است که اسنرداد قابع قاع ۀ جرح

انگارب من ابل قا ح ادب ار میان رننه است. در ااقعق امّا در قرار جلب اراپایی قاع ۀ جرح 8استق

انگارب من ابل حذف ش ه بوده کمیسیون شرط جرح 3998سپنامرر  31اق اح  در ررح چارچوب

است. این حذف به رور م ی ی ناشی ار بکارگیرب اصل ش اسایی من ابل بود. بر اساس این ررحق 

انگارب جرح سرب ص ار قرار جلب در کشور اجراءک   ه یا قفاات ع اصر ع ح جرح

-Proposition de décisionش  )ار اجراب این قرار نمیده  ۀ آن در این کشور مانع قشکیل

cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux autres procédures de 

remise, entre États-membres, COM/2001/522 final, JOCE 27 nov. 2001. امّا این .)

ه نش . الرنه این چارچوب اق اح آشکارا این نگاه داشن 3993ژائن  82راهکار در چارچوب اق اح 

قاع ه را رد نکرده استق ریرا چ ین رایکردب با اصل ش اسایی من ابل که قرار جلب اراپایی در 

نمود. ار این راق این س   در اصل قاع ۀ مجرمیّت من ابل را پی اجراب آن بوده است ناساراار می

ادا گونه ک  . در ااقعق در مورد سییی م رّر نمیهمچون موردب ار ردّ اجراب قرار جلب اراپا

 قوان ق جز در اینک   ه میشود ا در م ابل کشور اجراءار جرایم این قاع ه بکار گرننه نمی

 (. Rebut, 2014: 342ادا گونهق این قاع ه را شرط اجراب قرار جلب اراپایی مـسوب ک   )سی

که قلمرا بکارگیرب قرار جلب اراپایی را با  3993 ژائن 82چارچوب اق اح  3باربق مادۀ 

ک   که قاع ۀ مجرمیّت من ابل دا مورد جرح مشخّص کرده است آشکارا م رّر میابرشمردن سی

ک   بی ی میاین ماده پیش 4شود. در م ابلق ب   در مورد جرایم م رّر در این ماده بکار گرننه نمی

قوان  قابع این شرط باش  که ش هق قـویل شخص میبرشمرده که در مورد جرایمی جز موارد

                                                      
1. Le principe de double incrimination. 
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رننارهایی که قرار جلب اراپایی به سرب آنها صادر ش ه است در ح وق کشور اجراءک   ۀ قرار 

دا گانه قاع ۀ مجرمیّت من ابل مانع ار اجراب انیز جرح باش  . ار این راق در مواردب جز موارد سی

این چارچوب اق اح در  4شود. الرنه این امر اخنیارب استق چ انکه مادۀ قرار جلب اراپایی می

 4ک   که اگر نظر به ب   خود چ ین م رّر می 8قوضیح موارد اخنیارب ع ح اجراب قرار در ب   

رننارب که سرب ص ار قرار بوده است در کشور اجراءک   ه جرح نراش ق م اح قضایی  3مادۀ 

 °Décision-cadre nار اجراب قرار جلب اراپایی خوددارب ک   ) «قوان می»اجراءک   ه 

2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 2, § 2 et 4.قوان ار دا جهت قـلیل (. این اضع را می

کرد. ار یو جهت به موجب اصل ش اسایی من ابل ار اساس نرای  قاع ۀ مجرمیّت من ابل در 

ر جهت انناد. امؤثّر می -یاننۀ آن اصل خسنین مورد عی یّتهمچون ن -اجراب قرار جلب اراپایی 

گفنه نظر کامل ار قاع ۀ پیشدیگر ع ح قـ ّق اعنماد من ابل کامل در میان کشورها مانع ار صرف

گفنه نه حذف کامل ا نه بکارگیرب کامل قاع ۀ مجرمیّت بوده است. ار این راق ننیجۀ اضع پیش

 رگیرب نسری آن بوده است.من ابلق بلکه حذف ا بکا

 . از ميان رفتن نسبی قاعدة اختصاصی2-1

هاب سارکار کالسیو اسنرداد است که به موجب آن قع یب ار جمله ایژگی 8قاع ۀ اخنصاصی

یا اجراب مجارات شخص مورد اسنرداد ق ها بای  در خصوص جرمی باش  که سرب اسنرداد بوده 

قوان  شخص مسنردش ه را براب جرایمی ک   ۀ اسنرداد نمیاست. ار این راق کشور درخواست

شون ه ان ق مگر ای که کشور درخواستقع یب یا مجارات ک   که در اسنرداد م رّر نش ه بوده

(. امّا در قرار convention européenne d’extradition, 1957, art. 14ب ان رضایت ده  )

قوان ار این قاع ه اق اح مربوط قـت شراییی میچارچوب  37جلب اراپایی به موجب مادۀ 

سرپیچی کرد ا شخص را در خصوص جرایمی قع یب یا مجارات کرد که در قرار جلب اراپایی 

ان . به موجب این ماده اگر کشور عضو به دبیرخانۀ شوراب اقّـادیّۀ اراپا اعالح م رّر نش ه بوده

                                                      
1. La règle de spécialité. 
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رسی گی به جرایمی دیگر جز آنچه سرب ص ار کرده باش  که به ع وان کشور اجراءک   ه به 

ده  ا در م ابل سایر کشورها هم در رابیه با این کشور چ ین اعالمی قرار بوده است رضایت می

 را انجاح داده باش  ق امکان سرپیچی ار قاع ۀ اخنصاصی اجود دارد. 

نرض نخست  را هم امکان سرپیچی ار این قاع ه اجود دارد:هاب پیشهمچ ینق در نرض

ش ه با اجود امکان قرک سررمین کشورب که ب ان قسلیم ش ه است آن را آنکه شخص قسلیم

اپ ج رار ار آرادب قیعی قرک نک   یا پس ار قرک داباره ب ان بارگردد. نرض در م ّت چهل

ح وّک   ه ار آرادب نراش . نرض سداّح آنکه مجارات جرح دیگرق مجارات یا اق اح قأمی ی مـراح

آنکه نرای   رسی گی کیفرب باعث بکارگیرب اق امی مـ ادک   ه نسرت به آرادب نردب 

ک   ه ار آرادب به ایژه شخص نشود. نرض چهارح آنکه مجارات یا اق اح قأمی یْ غیرمـراح

باش . نرض پ جم آنکه  -گرچه با مـ ادیّت در آرادب نردب  -مجارات مالی یا اق امی دیگر 

م نظر کرده است. نرض ششخود رضایت داده ا نیز ار قاع ۀ اخنصاصی صرف شخص به قسلیم

آنکه شخص پس ار قسلیم ار قاع ۀ اخنصاصی در خصوص رننارهاب پیش ار قسلیم ا جز آنچه 

ه اق اح اب کسرب ص ار قرار بوده است انصراف ده . نرض هفنم آنکه م اح قضایی اجراءک   ه

 Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13ر رضایت ده  )ک   ب ین امبه قسلیم شخص می

juin 2002, art. 27.) 

هاب درخور قوجّه در ارقراط با قرار جلب اراپایی ا مراعات قاع ۀ اخنصاصی یکی ار پران ه

ه آم رئیس دالت کاقالونیاق در پی مسائل پیش 8قکارلس پوژدمونبه ص ار قرار جلب اراپایی 

 س پوژدمونکارلسن الل این ایالت اسپانیا مربوط است. در ااقعق پس ار اننخاب پرسی اپس ار همه

پرسی هاب کارراهاب اننخاباقیق نرای   قانونی همهبراب ریاست دالت ایالت کاقالونیاق در پی اع ه

براب اسن الل این ایالت ار اسپانیا انجاح ش  ا سپس با اجود م اخالت قضایی ا اجرایی دالت 

پرسی انجاح ش  ا با قوجّه به ننیجۀ آنق اسن الل این ایالت قوسّط پارلمان ایالنی این همه مرکزبق

اعالح ش . امّا با درخواست رسی گی دالت مرکزب ار دادگاه قانون اساسیق این دادگاه قانون 

                                                      
1. Carles Puigdemon. 
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پرسی را خالف م رّرات قانون اساسی اعالح کرد. سپسق قع یب قضایی م امات قجویزک   ۀ همه

مـلّی این ایالت آغار ش ؛ در این میانق برخی ار م امات بارداشت ش ن  ا رئیس ا چهار اریر 

دالت کاقالونیا به بلژیو گریخن  . اسپانیا قرار جلب اراپایی این اشخاص را صادر کردق امّا سپس 

در ه گاح گذار ار آلمان بارداشت ش ه  کارلس پوژدمون. دلیل این لغو آن بود که آن را لغو کرد

بود ا دادگاهی در شمال این کشور اسنرداد اب را ق ها براب قصرّف غیرقانونی در اجوه عمومی 

 Leپذیرنتق نه براب جرایم شورش ا اق اح علیه ام یّت ملّی که در قرار جلب م رّر ش ه بودن  )

monde, 19 juillet 2018 در ااقعق ار آنجایی که اق امات م امات کاقالوی ا مرن ی بر نرای  هاب .)

قانونی بودن  ا قعارض آنها با قانون اساسی اسپانیا ق ها پس ار پایان اق امات در دادگاه قانون 

ار  نه ش .مر ا انگاشاساسی مشخّص ش ق اننساب جرایمی نظیر شورش ا اق اح علیه ام یّت ملّی بی

این راق با دریانت این آشنراه آشکار ا حنّی قأکی  بر آن ار سوب اسنادان ح وق کیفرب اسپانیاق 

راشن بود که به دلیل بایسنگی رعایت قاع ۀ اخنصاصی امکان رسی گی به چ ین جرایمی پس 

هاب ار قسلیم به موجب قرار جلب اراپایی اجود نخواه  داشت. ار این راق قرارهاب بارداشت

 اراپایی صادرش ه لغو ش ن .

 نتيجه

المللی المللی اصول ا قواع  حاکم بر قماح مسائل کیفرب موجود در عرصۀ بینح وق کیفرب بین

نظرهایی که در خصوص قعریف این ع وان هست سانق بر خالف اخنالفک  . ب ینرا قعیین می

: 8219؛ آرمایشق 1-7: 8279پالاسکیق ؛ 81: 8279آبادبق علی؛ 9-7: 8269)نو. پوربانرانیق 

گفنه را برگرنت ا براب آن سه قلمرا را به میان قوان همان ع وان با قعریف پیش(ق می66-892

(. قعیین قواع  حاکم بر جرایم داراب Rebut, 2014: 1()38-86: 8262آارد )پرادل ا دیگرانق 

شون ق امّا یالمللی انگاشنه مکیفرب بین المللی دا قلمرا اصلی ح وقع صر بیرانی ا جرایم بین

قوان اآم  انراد در میان کشورها ا نیز گسنرش بزهکارب نراملّیق مینظر به آسان ش ن رنت

اب را قلمرا سوّح آن دانست. در ااقعق با همگرایی کشورهاب یو م ی ۀ ح وق کیفرب م ی ه
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سیق نره گی ا اجنماعیق بزهکارب نیز هاب گوناگون اقنصادبق سیاخاص ا همکارب در رمی ه

سان ا ب ینشود قاب درنگریسنه میهاب کیفرب م ی هار جمله مسائلی است که در پرقو  همکارب

استق  اب بارر در این رمی هامکان قع یب ا مجارات بزهکاران بهنر مـ ّق شود. اقّـادیّۀ اراپا نمونه

ـادیّه ا ساخت نضاب آرادبق ع الت ا ام یّتق یو ریرا پیرا همگرایی کشورهاب عضو این اقّ

هاب نهادین ا ه جارین گوناگون کیفرب نضاب کیفرب نیز ساخنه ش ه است که در آن ررح

ق ان . در ااقعق بر اساس بایسنگی ق ویّت همکارب پلیسی ا قضاییبی ی ش ه ا به اجراء درآم هپیش

قوان جملگی آنها را در چارچوب ح وق ان  که میگونی ایجاد ش هنهادها ا سارکارهاب گونه

کیفرب اقّـادیّۀ اراپا بررسی کرد. در این میانق با برنهادن اصل ش اسایی من ابلق یع ی س گ ب اب 

اقّـادیّۀ اراپا در امور قضاییق قرار جلب اراپایی به ع وان جایگزین سارکار کالسیو اسنرداد 

ر یم اشخاص قـت قع یب یا مـکوح را به یو نرای   به روبی ی ش ؛ این قرار نرای   قسلپیش

ک   قا قوان کیفرب براب م ابله با بزهکاران انزایش یاب . اانگهیق ار کامل قضایی دیگرگون می

ی اب گامهاب م ی هقوان   در رایارایی با بزهکاربان ارب کالن چ ین سارکارهایی میچشم

هاب پذیرب باالب بزهکاران ا نیز گسنرش نعّالیّتقوجّه به قـرّکمؤثّر انگاشنه شون ق ریرا با 

 قوان به سارکارهاب ناکارآم  کالسیو نظیر اسنرداد بس  ه کرد. بزهکارانۀ نراملّی دیگر نمی

ان ارب کارکردگرایانه براب قأمین م انع کشورهاق به ایژه ام یّت آنها در ننیجه آنکه ار چشم

سارکارهایی  بی یهاب نراملّی ا جابجایی آسان بزهکارانق پیشان بزهکارببرابر گسنرش رارانز

نظیر قرار جلب اراپایی بای  براب قـ ّق بهنر ع الت کیفرب درنگریسنه شون . سرب این بایسنگی 

در این نکنه نهفنه است که سارکارهاب ح وقی بای  من اسب با کیفیّت ا گسنرۀ ارقکاب جرایم 

ه نراخور المللی هر یو برایم ملّی نیارم   سارکارهاب ملّی ا جرایم نراملّی ا بینباش  ق چ انکه ج

هایی بی ی ا بکارگیرب سارکارنیارم   سارکارهاب مربوط ب ین سیوح هسن  . ار این راق پیش

هایی نظیر قاچاق موادّ مخ ّرق قاچاق انسانق همسان با قرار جلب اراپایی در خصوص بزهکارب

نمای . انزان بر گفنه ناگزیر مییاننه با قوجّه به دالیل پیشهاب سارمانا سایر بزهکاربقراریسم 

ی ار المللی با برخاب ا مرن ی بر همکارب بیناینق در اس اد راهرردب کشور بر م ابلۀ م ی ه
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ان ار چشمس    -اب نیز قأکی  ش ه است ا در اس اد م ی ه -قاچاق موادّ مخ ّر  -ها بزهکارب

ش ه  ها ار اه اف راهرردب انگاشنهق ویّت قوان کیفرب براب م ابله با این بزهکارب  -اکو  3931

 چ انکه قلمرا بکارگیرب قرار جلب اراپایی -هاب بزهکارانه است. ار این راق با قوجّه به ااقعیّت

ه برخی ابق همان سان کم ی ه هاب ملّی اا نیز بایسنگی -هاست نیز بیانگر دریانت این ااقعیّت

(ق 872: 8269ان  )اردبیلیق ح وق انان به نراخور یوراپل پیش هاد برپایی اکوپل را به میان آارده

ابق به  ی ههاب مبکارگیرب سارکارهایی نظیر قرار جلب اراپایی براب م ابلۀ مؤثّر با بزهکارب

 نمای .می کردنی ا بایسنهایژه قاچاق موادّ مخ ّرق قوجّه
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 منابع

 الف. فارسی

 ( .8273آخون بق مـمود« .)1ق شمارۀ ح وقی دادگسنرب ۀمجلق «اسنرداد بزهکاران. 

 ح وق ۀمؤسّسق «المللی در قانونگذارب ایرانهاب ح وق جزاب بینرمی ه(. »8219علی. ) قآرمایش 
 .2 ۀق شمارقیری ی

 ( .8269اردبیلیق مـمّ علی .)ق قهرانق اننشارات خرس  ب.هاب قـت ک نرلمـموله 

 ( .8262پرادلق ژان؛ کورسن زق گئرت؛ نرملنق گرت .)ق قرجمۀ مـمّ  ح وق کیفرب شوراب اراپا

 آشوربق قهرانق خرس  ب.

 ( .8279پالاسکیق اسنانیسالا .)ق قرجمۀ علی آرمایشق المللی کیفرببررسی اصول ح وق بین

 قهرانق اننشارات دانشک ۀ ح وق قهران.

 ق قهرانق اننشارات ج گل.المللیح وق جزاب بین(. 8269نیق حسن. )پوربانرا 

 ق قرجمۀ علی حسین نجفی «به دنرال ح وق جزاب مشنرک اراپا(. »8279رب. )مارقیق می -دلماس

 .38 ۀق شمارالمللیح وقی بین ۀمجلابرن آبادبق 

 ( .3994داالکواسناق خوره لوییس« .)المللی ش ن ح وق بیناب ار سیاست ج ایی اراپا: نمونه

حسین نجفی ابرن آبادبق در: جمعی ار نویس  گان علی ۀق قرجم«ابکیفرب در سیح م ی ه

ق قهرانق سارمان علوح ج ایی )مجموعه م االت در قجلیل ار اسناد دکنر مـمّ  آشورب( (ق8268)

 ها )سمت(.میالعه ا ق این کنب علوح انسانی دانشگاه

 ق قهرانق اننشارات نرداسی.2ق جل  ح وق ج ایی(. 8279ن. )آبادبق عر الـسیعلی 

 ( .8264گی نزق آننونی .)ق قرجمۀ حسن چااشیانق قهرانق نشر نی.ش اسیگزی ۀ جامعه 

 ق قـ ی ات ح وقیق «سیاست ج ایی سارمان ملل منّـ (. »8271حسین. )نجفی ابرن آبادبق علی

 .81 ۀشمار
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