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الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری

 اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ن نگهبا ی  را شو لی  ال ستد ا ت  ا  نظر
می سال ا ی  را شو مجلس  ت  با مصو ص  خصو رد 



)1( الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

درباره ی مصوبه▪

»الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل« بنا 

به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ی مورخ 1398/2/4 هیئت وزیران به تصویب رسید 

و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد. 

این الیحه در تاریخ 1400/2/29 در صحن علنی مجلس مطرح و با اصالحاتی به تصویب 

نمایندگان رسید و برای طی روند قانونی مذكور در اصل )94( قانون اساسی، به موجب 

نامه ی شماره 117/17936 مورخ 1400/3/5 به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با 

تشكیل جلسه در تاریخ 1400/3/19، این مصوبه را بررسی كرد و مفاد برخی از مواد آن را 

مغایر با موازین شرع دانست و نظر خود در این خصوص را طی  نامه ی شماره 102/26394 

مورخ 1400/3/26 به مجلس شورای اسالمی اعالم كرد.



نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی )2(

»نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص الیحه معاهده استرداد مجرمین 

بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل«

ماده واحده- ...

بسم اهلل الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران 

و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

نامیده  این پس »طرف ها«  از  برزیل که  ایران و جمهوری فدرال  جمهوری اسالمی 

می شوند:

با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور؛

با عالقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی مؤثرتر، به 

عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط به خود؛

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛

با توجه به تضمین ها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه 

عادالنه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب 

قانون را فراهم می کند؛

با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی 

که به خارج گریخته اند؛

با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می تواند از طریق موافقتنامه       دو جانبه ای محقق 

گردد که اقدامات مشترک در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص می کند؛

با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم 



)3( الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1- ...

دیدگاه مغایرت▪

اطالق حكم مقرر شده در مقدمه ی این سند در مورد »احترام به حقوق بشر«، از این منظر 

كه برخی از احكام حقوق بشر )با خوانش عرفی از آن( مغایر با موازین شرعی است، دارای 

اشكال شرعی است.

نظر شورای نگهبان▪

1- اطالق احترام به حقوق بشر )به معنای عرفی آن( مذكور در مقدمه معاهده، خالف 

موازین شرع شناخته شد.

* * *                                          

ماده ۱- اصول کلی

طرف ها طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی مربوط خود، اشخاصی را که در قلمرو 

آنها یافت شده و توسط طرف دیگر به منظور انجام جریان رسیدگی کیفری یا اجرای 

حکم درخواست شده اند، مسترد خواهند کرد.

ماده 2- جرایم قابل استرداد

1- از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب 

قوانین داخلی طرف ها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم 

دادگاه به مدت یک  سال یا بیشتر قابل مجازات می باشند.

... -٢



نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی )4(

طرف  داخلی  حقوق  در  که  را  مجازات هایی  نباید  درخواست کننده،  طرف   -5

درخواست شونده پیش بینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.

... -6

ماده 3- زمینه های امتناع

1- استرداد به دالیل زیر رد خواهد شد:

الف( شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنین وضعیتی، 

طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، پرونده را به مقام صالحیت دار خود 

جهت بررسی اقامه جریان رسیدگی کیفری تحویل دهد و طرف درخواست کننده را 

از نتیجه آگاه نماید؛

ب( طرف درخواست شونده متوجه شود که استرداد می تواند به حاکمیت، امنیت ملی 

و نظم عمومی آن لطمه زند یا اینکه با قانون اساسی آن در مغایرت می باشد؛

پ( ...

ماده 4- ...

ماده 5- بازداشت موقت

1- در موارد اضطراری و پیش از آنکه رسمیت بخشیدن به استرداد تکمیل گردد، 

طرف درخواست کننده می تواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست 

توسط  صادره  بازداشت  قرار  به  استناد  با  باید  موقت  دستگیری  درخواست  نماید. 

مقام صالحیت دار طرف درخواست کننده یا حکم محکومیت و عالوه بر آن همراه 

موقت  دستگیری  درخواست  باشد.  استرداد  درخواست  ارسال  بر  مبنی  تأییدیه های 

می تواند از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک یا سازمان پلیس جنایی بین الملل 

)اینترپل( ارسال گردد.

... -٢



)5( الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ماده 6- ...

ماده ۱۱- قاعده اختصاصیت

1- شخصی که مسترد گردیده است نباید به منظور اجرای حکم یا دستور بازداشت 

برای هر جرم ارتکابی پیش از جرمی که اساس استرداد وی است تحت تعقیب قرار 

گرفته، محکوم شده یا بازداشت شود و آزادی وی نباید بدون هیچ دلیلی محدود گردد، 

مگر در موارد زیر:

الف( ...

ماده ۱2- استرداد مجدد به دولت ثالث

طرف درخواست کننده نمی تواند شخص را در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته پیش 

از استرداد، بدون رضایت پیشین طرف درخواست شونده به دولت ثالث مسترد کند. 

طرف درخواست شونده می تواند ابراز رضایت مزبور را منوط به ارائه اسناد و اطالعات 

موضوع ماده )5( این معاهده نماید.

ماده ۱3- ...

ماده ۱6- مصادره و تسلیم اموال

تا  باید  در صورت درخواست طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده   -1

آن میزان که حقوق داخلی وی اجازه می دهد، اشیاء به دست آمده از طریق جرم یا 

استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال دیگر دارای ارزش اثباتی یافت شده 

در قلمرو خود را مصادره و این اشیاء و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف 

درخواست کننده تسلیم نماید.

٢- اشیاء و اموال ذکر شده در بند )1( این ماده باید به صورت مستقل از انجام استرداد 

مورد توافق، تسلیم گردند.

... -٣
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ماده ۱7- گذر

... -1

٣- طرف درخواست شونده باید طبق حقوق داخلی خود شخص گذر داده شده را در 

قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.

... -۴

ماده ۱8- ...

ماده 20- فرار

اگر شخص مورد استرداد پیش از اتمام رسیدگی های قضایی یا مجازات حبس در 

قلمرو طرف درخواست کننده گریخته و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، 

وی بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقبًا و بدون نیاز به هرگونه تشریفات 

بیشتری به آن طرف تسلیم خواهد شد.

ماده 2۱- ...

دیدگاه مغایرت ▪

الف( اطالق حكم ماده )1( و بسیاری دیگر از مواد این مصوبه )همچون ماده )2(، 
ماده )3(، ماده )5(، ماده )11(، ماده )12(، ماده )16(، ماده )17( و ماده )20(( مبنی بر 

تجویز استرداد متهمان یا مجرمان و بیان احكام مختلف ناظر به آن، از دو جهت واجد 
اشكال شرعی است: اوالً قضای صورت گرفته در كشور برزیل )چه از نظر آیین 
دادرسی و چه از حیث ترتیب اثر دادن به احكام صادره ی دادگاه ها(، فاقد حجت 
شرعی است و استرداد افراد مطابق آن، مغایر با موازین شرعی تلقی می شود. ثانیًا 
در مواردی كه عمل به حكم خارجی در راستای استرداد افراد، متضمن ظلم به آنها 
باشد، مسترد كردن افراد مصداق اعانه  یا تعاون بر اثم1 و مغایر با موازین شرعی است.
1. برای توضیح بیشتر در خصوص قاعده ی فقهی حرمت اعانت بر اثم نک. به: )فاضل لنکرانی، محمد، القواعد 



)7( الیحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ب( حكم بند )5( ماده )2( مبنی بر مجازات  نكردن مجرم مسترد شده به ایران بیش 
از آنچه در حقوق داخلی برزیل پیش بینی شده است، واجد اشكال شرعی است؛ 
زیرا ممكن است در قضای اسالمی، مجازات جرمی سنگین تر از مجازات مقرر شده 
در حقوق كیفری برزیل باشد و حكم به اجرا نكردن آن مجازات اسالمی، مغایر با 

موازین شرعی است.
ج( حكم ذیل جزء )1( بند )الف( ماده )3( مبنی بر درخواست دولت جمهوری 
اسالمی از دولت برزیل برای رسیدگی قضایی در خصوص مجرم برزیلی نزد محاكم 
خود، مغایر با موازین شرعی است؛ چرا كه عمل به این حكم متضمن اعتبار بخشیدن 
به قضای غیر اسالمی است، حال آنكه رسیدگی قضایی آنها فاقد اعتبار شرعی است.
د( اطالق حكم مقرر شده در بند )1( و )2( ماده )16( در خصوص مصادره ی اموال، 
از حیث شمول بر مواردی كه مطابق موازین شرعی مصادره جایز نیست، واجد 

اشكال شرعی است.

نظر شورای نگهبان ▪

2- همان گونه كه در موافقتنامه های مشابه اظهار نظر شده است این الیحه از این جهت كه 

اطالق برخی از مواد آن از جمله ماده )1(، بندهای )1( الی )5( ماده )2(، ماده )3(، ماده )5(، 

ماده )11(، ماده )12(، ماده )16(، بندهای )3( و )4( ماده )17( و ماده )20(، اعمال مقررات 

غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را الزم االجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن 

مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه ی قضائیه كشور طرف متعاهد و نیز 

ارجاع كارهای قضایی به دادگاه های آن كشور می باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامی 

است كه در آن دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر می گردد و موجب ظلم به افراد 

مسترد خواهد شد، خالف موازین شرع شناخته شد.                         

الفقهیه، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد(
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ماده 9- تصمیم گیری در ارتباط با درخواست استرداد

این  مفاد  طبق  استرداد  درخواست  با  ارتباط  در  باید  درخواست کننده  طرف   -1

معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و بی درنگ تصمیم خود را به طرف 

درخواست کننده اطالع دهد.

... -٢

توضیح تذکر▪

ترجمه ی بند )1( این ماده دارای اشكال نگارشی است و هر دو طرف استرداد را به اشتباه 

»طرف درخواست كننده« ذكر كرده است. بنابراین با توجه به نسخه ی انگلیسی متن »طرف 

بوده   »Requested Party« یا  درخواست شونده«  »طرف  نخست،  سطر  درخواست كننده« 

است كه شایسته است اصالح شود.  

نظر شورای نگهبان▪

تذكر: در ابتدای بند )1( ماده )9(، واژه »درخواست كننده« باید به واژه »درخواست شونده« 

اصالح شود.



��ـ�ان، ����ـــ�ن ���� ����ـ� ����،
���� ���ــــــ� د��ـ��� ��ــــ�، �ـ�ک ۱۲ 

���وق ��ـ��: ۱۳۱۴۵-۱۴۶۳ 

۰۲۱ -۸۸۳۲۵٠۴۵  :����
۰۲۱ -۶۴۰۱۴۸۱۷ :�����

www.shora-rc.ir
nashr@shora-rc.ir

� ا�����) 
ّ
���م ���� ر���ی ���ت آ�� ا� ����� ای (����
در د��ار �� ا���ی ��رای �����ن(۱۳۷۹/۴/۲۸):

«... ��� ا����ل دار��، ا�� ا�� ا����ل ��ای ����، ���� 
���� ��ای ���� ��ـ��� �� در�� ����م  ����م ���ـ�، 
�� ��ب ا�ـ� در ��� آن ��� ا�ـ�ره ای  ���ـ�، ... در ���� 
���ـ� آن ا�ـ���ل ��  �ـ� ا�ـ���ل ��ـ�د و در �ـ� ��ـ� �ـ� ��ا

����� ����� ���د.»

 ���ات ا�تدال�ی �ورای ن��بان 
� ��وص ��وبات �ج�س �ورای اسال�ی 

الیحـه معاهده اسـترداد مجرمین بیـن جمهورى 
اسالمى ایران و جمهورى فدرال برزیل

پژوهشکده شوراى نگهبان

��ارش ا�تدال�ی

��ارش ا�تدال�ی


