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فرآیند دادرسی و قضایی تعقیب مجرمین در کشورهای دیگر و طریق استرداد  

 آنها

 

 3، میالد سپهوند2، نرگس پورشاهی آقچه کند1محمد موسائی

 کارشناسی ارشد جزاوجرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر  1

 کارشناسی ارشد جزاوجرم شناسی موسسه عالی غیر انتفاعی رشدیه تبریز  2

 ارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ک 3

 

 چکیده 

با افزایش میزان جرایم مجرمان به دلیل فرار از مجازات سعی می کنند به هر طریقی از کشور خارج شوند و به کشور دیگری  

تحلیلی به نگارش در آمده   -بروند تا به دلیل جرایمی که انجام داده اند مورد مجازات قرار نگیرند. دراین مقاله که روش توصیفی

است به بررسی موضوع فرآیند دادرسی و قضایی تعقیب مجرمین در کشورهای دیگر و طریق استرداد آنها پرداخته ایم و به این  

ایفا می نماید. موانع   الملل نقش بسیار مهم و مفیدی در جهت استرداد مجرمین در جهان  پلیس بین  ایم.  نتایج دست یافته 

ی فراوانی در زمینه استرداد مجرمین از کشور دیگربه ایران وجود دارد پلیس اینترپل همواره به عنوان یک مقام  قضایی و ادار

بیطرف بین المللی نباید تحت دستور سایر کشورها باشد. که مهمترین آن دخالت و نفوذ کشورهای اروپایی و امریکا می باشند  

داد استرداد بین دوکشورو.. در این بین نیز موثر است ولی اعمال نفوذ اصلی ترین  هرچند نوع مجازات، تشریفات زاید، نبود قرار  

 نقش را برعهده دارد.  

 

 استرداد، مجرمین، اینترپل، دادرسی، قضایی، تعقیبهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

یکدیگر نزدیک کرده است؛ این  گسترش روزافزون ارتباطات و از میان رفتن بسیاری از موانع، جوامع بشری را بـیش از پـیش به 

و   نقل  و  در حمل  است. سرعت  موجب شده  نیز  را  دربـردارد مشکالتی  کـه  زیادی  بسیار  محاسن  بر  عالوه  نزدیکی  و  قرابت 

قتـل،   چـون؛  مهمـی  جـرایم  مرتکـب  کـه  گرفتـه  قرار  مجرمین  از  قلیلی  عده  استفاده  سـوء  مورد  مسافرتی  فراوان  امکانات 

آدم ربائی و... شده اند و قبل از اینکه در محل ارتکاب جرم دستگیر شـوند از محـل وقوع جرم می گریزند تا  سـرقت مسلحانه،  

کسی نتواند به آنها دسترسـی پیـدا کنـد و یـا جرمـی را علیـه منـافع کشوری در خارج از قلمرو صالحیتی آن کشور انجام می  

تهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننماینـد،  دهند و از آنجا که عدالت مسـتلزم آن است که م

می   تصویب  به  و  کرده  تدوین  را  مقرراتى  و  قوانین  یک کشور  مرزهاى  درون  در  جنایت  و  جرم  با  مبارزه  برای  وبدین جهت 

سایر کشورها و تعقیب کیفرى آنان  رسانند. لکن با اینکه تمامى تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم براى ممانعت از فرار به  

به کارگرفته می شود، در بسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار از کشورى که  

در آن مرتکب جرم شدهاند، مبادرت می کنند که در این صورت هیئت حاکمه براساس قوانین و نظامهاى حکومتى و به منظور 

از مجرمان را تحت تعقیب کیفری از طریق درخواست استرداد قرار می دهند در  صیانت   از جامعه در برابر جرایم، این دسته 

مجازات  زمینه  در  المللی  بین  ایجاد همکاری  در جهت  لـذا  آیند  می  بر  جرایم  این  قبال  در  خویش  جامعه  از  حفاظت  صدد 

 .  توسط اینترپل مطرح شده است مجرمین، مسألۀ موانع قضایی و اجرایی استردادمجرمین

 

 مقدمات اداری استرداد مجرمین

 تشکیالت پلیس اینترپل در کشورها و ساز و کار آنها در دستگیری و استرداد مجرمین 

 

 تشکیالت ارکان اصلی اینترپل 

در    اینترپل  سازمان  ایجاد  از  1923اززمان  بیش  اتباع  بااستدام  یافته،  عمیقی  تحوالت  سازمان  این  میان   80،  از  کشور 

متخصصین پلیس در تمام موضوعات فنی که از طرف تشکیالت پلیسی کشور متبوع خود معرفی می شوند و با فعالیتی شبانه  

 روزی دخالت دارد. 

از نظر   نبود روابط سیاسی میان کشورهای ذینفع می باشد.  المللی، حتیدر  پلیسی بین  رسالت سازمان تسهیل همکاری های 

سازم می تشکیالتی،  تشکیل  عضو  پلیس کشورهای  نیروهای  نمایندگان  را  اینترپل  اعضاء  باشد.  می  ارکانی  و  اعضاء  دارای  ان 

 ( 13، ص1391دهند. )تقی زاده انصاری، 

 : اساسنامه که عبارتند از 5اینترپل دارای شش نهاد است براساس ماده 

 مجمع عمومی •

 کمیته اجرایی •

 دبیرخانه مرکزی •

 دفترهای ملی مرکزی •

 مشاوران  هسته •

 های اینترپلکمیسیون بررسی پرونده •
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 .  مجمع عمومی عالی ترین مقام سازمان بین المللی پلیس جنایی است که هر یک از کشورهای عضو در آن دارا نماینده هستند

 1مجمع عمومی 

مجمع هر سال در  ترین نهادتصمیم گیرنده اینترپل، مجمع عمومی است. که با حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود. این  عالی

شود. تمامی کشورهای عضو دارای نماینده یا نمایندگانی در مجمع عمومی می باشند. هیأت  یکی از کشورهای عضو تشکیل می

نمایندگی هر کشور تحت ریاست یک نفر که از طرف مقام حکومتی صالحیت دار کشور متبوع خود انتخاب می شود قرار دارد. 

به وسیله هرکشور متبوع خود انتخاب می شود قراردارد. ترکیب هیأت نمایندگی کشورها به    ترکیب هیأت نمایندگی کشورها

زاده،   به اطالع دبیرکل سازمان رسانده می شود. )تقی  از:  14، ص1391وسیله هر کشور  عبارتند  نهاد  این  از وظایف  ( برخی 

 . رسیدن به اهداف سازمان های مناسب برایهای ساالنه و یافتن روشاجرای اساسنامه، تصویب برنامه

اصل   اداره  6برابر  عالی  عمومی مرجع  از هیأتاساسنامه سازمان، مجمع  و  بوده  اینترپل  نمایندگی منصوبکننده  از  های  شده 

تواند یک یا چند نماینده داشته باشد  همچنین مطابق با اصل هفتم هر کشور عضو می.  گرددجانب کشورهای عضو تشکیل می

نف فقط یک  متبوع منصوب میاما  مقام ذیصالح کشور  توسط  دلیل  رکه  به  بود.  دارا خواهد  را  نمایندگی  هیات  ریاست  گردد, 

 :  ماهیت فنی سازمان کشورهای عضو باید تالش کنند تا در هیأت نمایندگی خود افرادی با شرایط زیر را دارا باشند

 .  دالف( مقامات عالی رتبه اداری که با امور پلیسی سر و کار دارن

 . های اینترپل در ارتباط استب( مقامات رسمی که وظایف عادی آنان با فعالیت

 ج( متخصصین در موضوعات دستور جلسه 

هرکشور عضو در مجمع عمومی دارای یک حق رای و آراء کشورها با یکدیگر برابر است و بیشتر تصمیمات مجمع با اکثریت 

شوند مگر تصمیماتی که به موجب اساسنامه نیاز به اکثریت دوسوم باشد. رای ساده اعضاء حاضر در قالب قطعنامه اتخاذ می  

هرکشور از طرف رئیس هیأت نمایندگی آن داده می شود. هیچ نماینده ای نمی تواند برای کشور دیگری رأی دهد. اعضایی که  

ط در یک مرحله به عمل می آید مگر  از رأی دادن خودداری می نمایند می توانند به توجیه عمل خود بپردازند. رأی گیری فق

در مواردی که نیاز به اکثریت دوسوم باشد که در این صورت رأی گیری در دو مرحله صورت می گیرد. تشریفات رأی گیری به  

رأی  تواند خواهان  نمایندگی می  لحظه هیأت  رأی گیری مخفی. در هر  اسم،  به  بلند کردن دست، خواندن  است:  سه طریق 

به شیوه از تشکیل    گیری  بعد  باشد.  بینی شده  پیش  رأی گیری مخفی  مواردی که  مگر در  اسم شود  به  یعنی خواندن  دوم 

اجالس، مجمع اقدام به بررسی مسائل دستور جلسه و در نهایت اتخاذ تصمیم در قالب قطعنامه می نماید. قطعنامه ها بنا به  

قرا بررسی  مورد  پاراگراف  به  پاراگراف  نماینده،  هر  به تقاضای  نسبت  تصمیم  اتخاذ  به  اقدام  مجمع  نهایت  در  و  گیرند  می  ر 

به رأی گذارده می شود. چنانچه   این اصالحیه  ابتدا خود  پیشنهاد اصالحیه ای مطرح می شود،  نماید. وقتی  مجموع آن می 

بیش فاصله  نظر محتوایی  از  آنهایی که  الویت شروع طرح  با  رئیس مجمع  ارائه شوند،  پیشنهاد  اصالحیه های متعددی  با  تری 

 (  15، ص1391)تقی زاده انصاری،  2اصلی دارند به رأی می گذارد.  

 اجالس مجمع عمومی-الف

 مجمع عمومی اینترپل دارای دونوع اجالس می باشد. عادی و فوق العاده.  

 صالحیت مجمع عمومی  -ب

 
1 General assembly 
2 Article 16-26 du Reglement 
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 انجام مسائل پیش بینی شده در اساسنامه.  

 اساسنامه آمده است.   2خاص برای تحقق اهداف سازمان آن گونه که در ماده مشخص نمودن اصول و تدوین تدابیرکلی 

 بررسی و تأیید برنامه کار ارائه شده توسط دبیرکل برای سال در پیش رو.  

 تعیین مقررات هر راه حلی که ضروری باشد.  

 انتخاب اشخاص برای فعالیت های پیش بینی شده در اساسنامه.  

 توصیه به اعضاء در مورد مسائل مرتبط با صالحیت سازمان.   تصویب قطعنامه ها و ارائه

 مشخص نمودن سیاست مالی سازمان.  

 بررسی و توصیب توافقات یا دیگر سازمان ها.  

توصیه،   و  شور  بررسی،  صالحیت  نمود.  بندی  طبقه  گروه  چهار  در  توان  می  را  عمومی  مجمع  های  صالحیت  کلی  طور  به 

 (  15-17، ص1391)تقی زاده، و صالحیت انتخاباتی.  صالحیت مالی، صالحیت اصالحاتی

 

 3کمیته اجرایی

نفر عضو تشکیل شده پانزده  او و  از رئیس سازمان، دو معاون  برنامه و  این کمیته  تهیه  از:  عبارتند  از وظایف آن  است. برخی 

نهاد موظف است حداقل سالی یک  بینی بودجه و مخارج سازمان. این  دستور کار مجمع عمومی، نظارت بر کار دبیرخانه و پیش

 .  بار تشکیل جلسه بدهد 

اساسنامه اینترپل کمیته اجرایی مرکب از رئیس سازمان، سه نایب رئیس و نه نفر نمایند می باشد که با دو سوم    15برابر اصل  

مسؤولیت محدود برای گیرنده با  شوند. کمیته اجرایی ارگان تصمیماکثریت آرای مجمع عمومی از میان نمایندگان انتخاب می

اصل  سازمان می برابر  است.  آن  و مطلق  گیرنده جامع  تصمیم  ارگان  عمومی  وظایف    22باشد در حالی که مجمع  اساسنامه، 

 : کمیته اجرایی به شرح زیر است

 .  الف( نظارت بر اجرای تصمیمات مجمع عمومی

 .  های مجمع عمومیب( تهیه دستور جلسه اجالسیه 

 .  های مفید به مجمع عمومی رنامه کاری یا پروژهپ( ارائه هرگونه ب

 .  ت( اجرای کلیه اختیارات محول شده از طریق مجمع

اصالحیه )  ث تواند  می  اجرایی  مقررات  کمیته  و  قوانین  دیگر  و  اساسنامه  برای  مقررات )هایی  مالی،  مقررات  کلی،  مقررات 

 .  .( را پیشنهاد نماید…بیرخانه و پرسنلی، دستور العمل حذف اطالعات پلیسی نگهداری شده توسط د

نویس بودجه، تصویب دستورالعمل کاربرد مقررات مالی،  ج( کمیته اجرایی در مورد موضوعات مربوط به امور مالی، تهیه پیش

هایی که به خاطر  کند. کلیه تغییر به عمل آمده بودجه در طی سال مالی را تصویب و درباره مجازاتدبیر کل را راهنمایی می

 .  نماید گیری میهای عقب افتاده در مورد کشورها باید اعمال گردد، تصمیمحق عضویت

 .  نمایدای را برای پست دبیر کلی به مجمع عمومی پیشنهاد میچ( کمیته اجرایی نماینده

قی زاده انصاری،  . )تیابدح( کمیته اجرایی توسط یکی از اعضای خود در هیأت نظارت بر کنترل داخلی آرشیو اینترپل حضور می

 (  17، ص1391

 
3 Executive committee 
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 4دبیرخانه مرکزی 

مهم ترین نهاد اداری سازمان که دارای فعالیت دائمی است و از تشکیالت دائمی سازمان است که ریاست آن بر عهده دبیرکل  

ی و آمار آن،  المللهای بینترین جرمهای تصویب شده در مجمع عمومی و کمیته اجرایی و اعالم مهمسازمان است. اجرای برنامه

نتایج اجالس پلیس بین نهاد  ها در نشریهیابی و تحقیق در مورد جرمالملل، ریشهاز وظایف این نهاد است.  های گوناگون این 

 . شودمنتشر و برای اعضا ارسال می

ه کل تصمیمات اتخاذ  نماید. دبیرخانباشد که اینترپل از طریق آن انجام وظیفه میدبیرخانه کل یک نهاد دائمی اداری، فنی می

شده از سوی مجمع عمومی و کمیته اجرائی را به مرحله عمل در آورده، هماهنگی و نظارت وسرپرستی در زمینه مبارزه علیه 

المللی  آوری اطالعات مربوط به جرم و مجرمین با مسئولین ملی و بینالمللی را برعهده دارد. همچنین ضمن جمع بزهکاری بین

وسیله دبیرکل که به پیشنهاد کمیته اجرایی و از سوی مجمع عمومی برای یک دوره  سازد. دبیرخانه بهرقرار میتماس و ارتباط ب

 .  گرددشود، اداره میپنج ساله انتخاب می

زمینه همکاری  اینترپل در  فعالیت جاری  بر  نظارت  به  است  تمام وقت سازمان  اجرایی  و  اداری  مقام  ترین  عالی  دبیرکل که 

 (  25، ص1391)تقی زاده انصاری،  5المللی و نیز اجرای تصمیمات مجمع عمومی و کمیته اجرایی می پردازد.   پلیس بین

 

 6دفتر ملی مرکزی 

نام تأسیس می این  با  نهادی  از کشورهای عضو  با دبیرخانه مرکزی و مراکز منطقه در هریک  از یک سو  نهاد  این  ای در  شود. 

های اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم  ر ملی مرکزی دیگر کشورها مربوط است. مکاتبهارتباط است و از سوی دیگر با دفات

. دفتر  فراری، تعیین هویت او، ردیابی، شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمان به کشور محل وقوع جرم، بر عهده این نهاد است

 نهادهای ذیل می باشد:  مرکزی ملی در هر کشور نهاد مسئول و رابط در زمینه پلیس بین الملل با 

 

 دبیرخانه اینترپل و دفاترمنطقه ای آن 

 دفاتر مرکزی ملی کشورهای دیگری که برای تحقیقاتشان در خارج نیاز به کمک دارند.  

نقش دفتر مرکزی ملی معموالً بخشی از پلیس ملی یک کشور عضو یا پلیس قضایی آن یا وابسته به وزارتخانه یا اداره مسئول 

یت عمومی یا قضایی می باشد. رئیس دفتر مرکزی ملی معموالً یکی از کارمندان عالی رتبه مسئول در آن کشور می تامین امن

 (  29، ص1391باشدو متناسب با وسعت کشور می تواند تا ده ها کارمند متخصص داشته باشد. )تقی زاده انصاری، 

 

 7هسته مشاوران 

های مختلف است که از سوی کمیته اجرایی برای مدت سه و متخصصان رشته   این هسته متشکل از گروهی از اساتید دانشگاه 

. این افراد از میان شخصیت شوند. وظیفه این مشاوران، کمک به اینترپل در حل مسائل تخصصی و علمی استسال انتخاب می

 
4 Secretariat General 
5 Article 18-24 du statut 
6 National Central Bureaus 
7 Advisers 
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می باشند انتخاب می شوند.  هایی که دارای شهرت بوده و از نظر کاری در موضوع مورد نظر سازمان صاحب نظر بین المللی  

 (  32، ص1391)تقی زاده، 

 

 های اینترپلکمیسیون بررسی پرونده

بررسی وضعیت پردازش اطالعات .  1های مستقل سازمان است که سه وظیفه زیر را بر عهده دارد:  این کمیسیون، یکی از بخش

سازمان   مقررات  و  قوانین  با  آن  مطابقت  و  اینتر.  2شخصی  به  مشاوره  پروژهدادن  مورد  در  عملیاتپل  سازمان،  هر  های  و  ها 

های موجود در های مربوط به پروندهپردازش درخواست .  3مشکلی که درباره وضعیت اطالعات شخصی افراد وجود داشته باشد  

 (  113فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، ص . )اینترپل

 

 ساز و کار پلیس اینترپل در دستگیری و استرداد مجرمین 

 یه و ابالغ اعالم 

یکی از مهم ترین فعالیت های اینترپل کمک به نیروی انتظامی پلیس در تمامی کشورهای عضو و مبادله اطالعات مهم مرتبط  

با جرائم از طریق سیستم اعالمیه های بین المللی سازمان می باشد. دبیرخانه سازمان اینترپل بنا به تقاضای کشورهای عضو 

ا می نماید و آن را برای تمامی اعضاء می فرستد. در این اعالمیه ها اطالعاتی در رابطه با هویت، نوع  اقدام به صدور اعالمیه ه

جرم، آثار شناسایی و عکس و... افراد مجرم تحت تعقیب قید شده است هدف این است که از این طریق با کمک پلیس های  

 کشورهای عضو بتوان اقدام به دستگیری فرد مذکور نمود. 

اعالمیه ها که از طرف فرماندهی و هماهنگی ارسال می شوند مربوط می شوند به افراد تحت جستجو برای ارتکاب جرائم این  

 شدید، اشخاص مفقود شده، اجساد شناخته نشده، تهدیدات احتمالی و شیوه های مورد استفاده بزهکاران. 

ری با گروه تروریستی القاعده و طالبان که از طرف سازمان ملل این اعالمیه ها همچنین می توانند در مورد افراد متهم به همکا

متحد تحت تعقیب می باشند و یا در مورد افراد متهم به جرائم نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که از طرف دیوان  

ش صادر  باشد  می  تعقیب  تحت  سابق  یوگسالوی  برای  المللی  بین  کیفری  های  دادگاه  و  المللی  بین  زاده  کیفری  )تقی  ود. 

 (  62، ص1391انصاری، 

 

 انواع اعالمیه ها 

 باتوجه به موضوع، اعالمیه ها به رنگ های مختلفی صادر می شوند این رنگ ها عبارتند از:  

 

 درمورد افراد تحت تعقیب   -8اعالمیه قرمز )تحت پیگرد( 

وقت برای استرداد افراد تحت تعقیب بر اساس یک از این اعالمیه برای تقاضای دستگیری م  -مبنای حقوقی صدور اعالمیه قرمز

به عنوان حکم دستگیری  را  اعالمیه قرمز  اینترپل  از کشورهای عضو  استفاده می شود. بسیاری  یا تصمیم قضایی  حکم جلب 

هدنامه  موقت تلقی می نمایند. به عالوه اینترپل به عنوان یک نهاد رابط انتقال رسمی تقاضاهای توقیف موقت به موجب برخی ع 
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های دوجانبه و چند جانبه استرداد از قبیل کنوانسیون های اروپایی استرداد، کنوانسیون استرداد جامعه اقتصادی دولت های  

 9آفریقای غربی یا عهد نامه نمونه استرداد تهیه شده به وسیله سازمان ملل متحد تلقی می شود.  

اب جرم به کشور دیگری فرار نموده اند. در این اعالمیه مشخصات فرد،  این اعالمیه برای افرادی صادر می شود که پس از ارتک

عکس و آثار انگشت در صورت موجود بودن، مشخصات ظاهری متهم، سایر اطالعات، اطالعات قضایی قید می شود. در اعالمیه  

باید بال اعالمیه آن کشور  را مطلع قید می شود که در صورت یافت شدن فرد مذکور در کشور دریافت کننده  اینترپل  فاصله 

نموده و نسبت به استرداد او اقدام نماید. برای کشورهایی که اعالمیه را در نظام قضایی خود پذیرفته اند این اعالمیه در حکم  

درخواست دستگیری موقت است. لذا در اعالمیه قید می شود که درخواست کننده از کدام کشورها تقاضای استرداد متهم را  

 (  63، ص1391)تقی زاده انصاری،  10  می نماید. 

 11اعالمیه آبی )استعالم( 

 برای افرادی که به دلیل یک جرمی موردنظر می باشند  

اطالعات   تواند  می  آورد  به دست  است  آن  نظر  تحت  که  فردی  مورد  در  بیشتری  اطالعات  بخواهد  پلیس کشوری  که  زمانی 

نماید.   تقاضا  دبیرخانه  و  عضو  کشورهای  از  را  بنابراین  مذکور  نماید.  می  اعالمیه  این  انتشار  به  اقدام  سازمان  صورت  این  در 

اعالمیه آبی، امکان جمع آوری اطالعات اضافی در مورد افراد، محل اقامت یا فعالیت های نامشروع آنها را فراهم می آورد. کشور 

و باارزیابی آن امکان ارتکاب جرم توسط    متقاضی بدین طریق می تواند از این اطالعات در یک پرونده کیفری استفاده نموده

 (  64، ص1391)تقی زاده انصاری،  12فرد مذکور را پیش بینی یا پیشگیری نماید.  

 

 13اعالمیه سبز )هشدار(  

در مورد افراد متهم به ارتکاب جرائم سنگینی که در رابطه با آنها نیاز به انتشار اعالمیه و اطالعات پلیسی می باشدصادر می   

ز این اعالمیه برای آگاه نمودن و ارسال اطالعات پلیس در مورد افرادی که مرتکب جرائم کیفری شده اند و می توانند به  شود: ا

تکرار آن در کشورهای دیگر بپردازند استفاده می شود. وقتی فرد مجرمی مدت محکومیت خود را گذرانده ولی امکان مجدد  

از نوع جرم ارتکابی، شگردها و دیگر اطالعات او مطلع باشنددبیرخانه اینترپل با    جرم توسط او وجود دارد برای اینکه کشورها

انتشار چنین اعالمیه ای پلیس کشورهای عضو را مطلع می نماید. با این هشدار امکان ارتکاب جرم از طرف افراد این چنینی در  

 (  64، ص1391مود. )تقی زاده انصاری، کشورهای دیگر کاهش می یابد و با سهولت بیشتری می توان با آن مقابله ن

 

 14اعالمیه زرد )گمشدگان( 

از این اعالمیه برای تقاضای کمک جهت یافتن افراد مفقود شده به ویژه افراد صغیر یا جهت تشخیص    -درمورد افراد گم شده

با انتشار مشخصات دقیق و عکس    هویت افرادی که به دلیل ناتوانیشان نمی توانند آن را انجام دهند استفاده می شود. دبیرخانه
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زرد کمک  اعالمیه  از طریق  به کشورهای عضو  اطالعات  آن  ارسال  و  ارسال شده  دبیرخانه  به  متقاضی  از کشور  افراد که  این 

 ( 65و64، ص 1391مهمی به خانواده های این افراد جهت یافتن عزیزانشان می نماید. )تقی زاده انصاری، 

 

 15یی نشده( اعالمیه سیاه )اجساد شناسا

از این اعالمیه برای جمع آوری اطالعات در مورد افراد فوت شده که هنوز تشخیص هویت   -در رابطه با تشیص هویت اجساد  

یا درگیری در منازعه و غیره فوت   از قبیل غرق شدن  اثر حوادث مختلف  افرادی در  استفاد می شود. ممکن است  اند  نشده 

ک هویتی معتبر اجسادشان شناسایی نشود. لذا پلیس کشوری که جسد در آن یافت شده  نمایند و به دلیل عدم داشتن مدار

مشخصات فرد مذکور را به دبیرخانه اینترپل اطالع می دهد که از طریق اعالمیه سیاه به اطالع کلیه کشورهای عضو می رسد 

فرد مذکور اطالعاتی در اختیار پلیس کشور بدین ترتیب سعی در یافتن خانواده این افراد که ممکن است به دلیل مفقود شدن  

قرار داده باشند می شود. پلیس کشورها با دریافت اعالمیه سیاه از طریق مطابقت آن با اطالعات و آرشیوهای خود می تواند 

 (  65، ص1391کمک به شناسایی آن فرد نماید. )تقی زاده انصاری، 

 

 ورای امنیت سازمان ملل ش  –اعالمیه خاص اینترپل    -اعالمیه ویژه اینترپل

شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد. هدف از این اعالمیه در اختیار   1617و در اجرای قطعنامه    2005این اعالمیه در سال  

به کمیته   برای کمک  بهترین وسیله  ها،    1267قراردادن  دارایی  بلوکه کردن  انجام وظایفش در خصوص  برای  امنیت  شورای 

ی و ممنوعیت مسافرت در مورد افراد و نهادهای مرتبط با القاعده و طالبان که نامشان در لیست کمیته ایجاد تحریم تسلیحات

شورای امنیت سازمان ملل آمده می باشد. بنابراین هدف این اعالمیه جلب توجه پلیس کشورها به افراد یا گروه های    1267

 (  65، ص1391قی زاده انصاری، خاص القاعدع و طالبان مورد تعقیب سازمان ملل می باشد. )ت

 

 16اعالمیه نارنجی 

در رابطه با مواد خطرناک، اعمال جنایی یا وقایعی که می توانند به ایجاد خطر برای امنیت عمومی بپردازند: از این اعالمیه برای 

ا وقایعی که می توانند  آگاه نمودن پلیس، ارگان های عمومی و دیگر سازمان های بین المللی در مواد خطرناک، اعمال جنایی ی

 تهدیدی برای امنیت ایجاد نمایند استفاده می شود.  

 اعالمیه ها حاوی اطالعاتی در مورد دونوع مسائل می باشند:  

هویت تشخیص  استفاده،    -عناصر  مورد  زبان  شغل،  قبیل  از  مفید  اطالعات  دیگر  و  انگشت  اثر  عکس،  مشخصات،  شناسنامه، 

 شماره مدارک هویت و غیره.  

ناصر حقوقی از قبیل توصیف جرم اتهامی فرد، مواد قانونی که مجازات فرد به موجب آن وضع می شود، مجازات تعیین شده  ع 

یا حداکثر مجازاتی که فرد به آن خواهد رسید، و در حالت اعالمیه قرمز ارجاع به حکم بازداشت یا تصمیم محکومیت صادره از 

 (  66، ص1391اضی تقاضای استرداد می نماید. )تقی زاده، طرف دادگاه و کشوری که از آن کشور متق
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 روش های شکلی استرداد

 بندی کرد:   تقسیممی توان به سه دسته  حقوقیهای مختلف  نظامروش های شکلی استرداد را با توجه به 

 و نیمه اداری.   قضایی. سیستم نیمه 3 قضایی. سیستم 2 سیاسی. سیستم اداری 1

 

 روش اداری سیاسی: 

نی شده مورد رعایت قرار گرفته است  اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضا و تشخیص این که شرایط پیش بی

به    دولتاست. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرایی    دولتییا نه با مقامات اجرایی  

انجام می شود به همین جهت مزیت    قوه مجریهبه وسیله    قضایی  تشریفاتشمار می آید. در این روش استرداد بدون هیچ گونه  

و حقوق دفاعی، روش   متهمو آزادی های    حقوق بشرآن را می توان سرعت اجرای استرداد دانست، لیکن از لحاظ احترام به  

 (  93، ص1387مناسبی به نظر نمی رسد. )مخدوم، 

 

 روش قضایی: 

است. در این روش    قضاییبرحسب این روش، بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط الزم با مقامات  

اگر شرایط استرداد وجود  و امکان داده می شود که با تدارک دالیل و مدارک الزم ازخود دفاع و    اجازهبه شخص مورد تقاضا  

را داشته   مشاوره با وکیلانتخاب کرده و آزادی    وکیلمی تواند    دفاع از خودبرای    متهمنداشته باشد، آن را اعالم کند، حتی  

باید دانست روش مذکور   قضایی باشد. بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم   لیکن  آزادی وفق می دهد،  اصول  با  بیشتر 

در محاکم کشور متقاضیّ    دادرسی دارای معایبی نیز هست، که طوالنی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل  

 ( 85، ص1391عنه از جمله معایب این روش است. )جاللی و سعیدزاده، 

 

 و نیمه اداری   قضاییروش نیمه  

ستفاده می کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو  امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد ا

فرآیند   قرار می گیرد. در  استفاده  اکثریت کشورها مورد  در  کارآمد  عنوان یک سیستم  به  امروزه  آن  سیستم و حذف معایب 

در نظر    قضایی، تشریفات  حقوق متهمآزادی ها و    تضمینپدیده استرداد هم باید اعمال اداری و مالحظات سیاس ی و هم برای  

 . گرفته شود

در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی   قضایی البته بایستی بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها، جنبۀ  

برای اس ترداد یا عدم استرداد جنبۀ مشورتی برای    آرای قضاییبیش تر مورد نظر است و    سیاسیاز سیستم ها جنبۀ اداری و  

 ( 100، ص1387دارد. )مخدوم،  دولت

به نظر می رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است، در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرایی است،   

تصمیم گیری راجع به   ولیاست که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد،    پلیسو    وزارت امور خارجهیعنی به واسطۀ دخالت  

باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟ )حسن    دادگاه است و    قوه قضائیهط استرداد با  بررسی وجود شرای

 (  58، ص1397ی، برق
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 که ممکن است ضروری  و مقتضی موارد این گونه بیان می نماید: » در 9 ماده از  یک بند در استرداد برای ملل سازمان الگوی

 زمان تا باشد داشته درخواست ها ارسال از قبل را نظر مورد شخه بازداشت تقاضای عنه متقاضی کشورهای از متقاضی دولت

 یا پست، تلگراف وسیله به است ممکن استرداد نیز های نشود. درخواست نظر مورد شخه فرار ست، باعثدرخوا  انتقال برای الزم

 17گردد. « ارسال جنایی الملل بین پلیس طریق از

 سپس و کرده  فراهم را استرداد مقدمات باید کل دبیرخانه و مرکزی ملی دفاتر که است این استرداد در اینترپل اصلی وظایف از

 (  64، ص1370شود )قربان حسینی،  پرداخته تقاضا مورد افراد دستگیری و یی، تعقیبشناسا به

 موارد و کشورها  داخل از ارزشمند اشیای ها وقاچاق  سرقت علت به  و نیست سازمان نظر مورد  مجرمان استرداد تنها امروزه

 . شود می احساس پیش زا بیش اشیاد استرداد مورد در جدید مقررات تدوین به نیاز، اشخاص از غیر دیگر

 حالت های زیر برای استرداد مجرمین درنظر گرفته شده است:  

 شخص حضور محل بودن مشخص

 چند توافقات  در که  چه آن  براساس  شکلی لحاظ از قضایی مقامات از  صادره مدارک و اسناد و احکام بایست می حالت این در

 ملی  دفاتر طریق از ها  درخواست آن از پس و درآیند شده تصریح ابلمتق معامالت یا المللی بین های کنوانسیون یا جانبه

 پلیس با هماهنگی از پس استرداد  و فرستاده عنه متقاضای کشور به کل دبیرخانه و عضو کشورهای در مستقر مرکزی

 .  گیرد می صورت انتقال مسیر کشورهای

 

 شخص حضور محل نبودن مشخص

 اول:  مرحله

 به متقاضی کشور مرکزی  ملی دفاتر طریق  از  بازداشت احکام و انگشت، مدارک عکس، آثار جمله از  هویتی های مشخصه  اعالم

 کل  دبیرخانه

 دوم:  مرحله

 کل دبیرخانه توسط این بررسی که باشد نظامی و سیاسی، مرهبی، نژادی جنبه فاقد موضوع که این صخصو در مسئله بررسی

 گیرد.  می صورت عنه متقاضی و متقاضی کشورهای نمایندگان و

 سوم:   مرحله

 مسترد کننده کشور درخواست به  و شوند دستگیر  بایست می که  است کسانی به  مربوط که  قرمز وانتدهای پخش و انتشار

 می موجود او انگشت آثار و مشخصات مجرم و  گرفته انجام بازداشت، جرم  دستور  جزئیات المللی بین آگهی این گردند. در

 (  95، ص1374باشد. )عباسی، 

 چهارم:   مرحله

مبادی هماهنگی  طریق  از مرکزی ملی دفاتر مربوطه وانتد انتشار از بعد انجام خروجی و ورودی با   شناسایی های چک و 

 یا توقیف دستور قضایی  مقامات با هماهنگی لزوم صورت در و پرداختاه نظر مورد فرد جستجوی به غیرمحسوس و محسوس

پاسخ خواهد صادر فرد بودن الخروج ممنوع  به باید عضو کشورهای در فرد وجود عدم یا وجود درخصوص صریح های شد. 

 گردد.  ارسال متقاضی کشور به  انعکاس کل جهت دبیرخانه به مرکزی  ملی دفاتر طریق از سرعت

 
17 Model Treaty Extradition New York 14 December 1990 Article 9 (1)  
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 پنجم:  مرحله

 منظور به گاهی ولی پذیرد نجام میا جانبه دو قراردادهای به  توجه با استرداد تحقیق: گاهی افسران  اعزام برای هماهنگی ایجاد

 کامل، حضور طور به باند یک نمودن  ومتالشی کشف  جهت به یا و پرونده مختلف  جوانب  شدن آشکار  و موضوع  شدن مشخص

اینترپل می پیدا ضرورت دیگر کشور در تحقیق افسران  اعزام برای را الزم های هماهنگی  مرکزی ملی دفاتر از طریق کند. 

 های زمینه کار تداخل از  جلوگیری منظور به و آورده عمل به کشورهای میزبان پلیسی و قضایی مقامات اب تحقیق افسران

 کند.   می فراهم را ها آن مسافرت

در یکی از اولین مصوبات مجمع عمومی اینترپل در رابطه با استرداد مجرمین به منظور توجه بیشتر به این امر موارد ذیل مورد  

 تاکید قرار گرفت:  

از طریق  • استرداد  ای  و منطقه  المللی  بین  به کنوانسیون های  الحاقی  و  ایجاد معاضدات چند جانبه  به  تشویق کشورها 

 مقامات پلیسی و قضایی.  

توجه دادن مقامات کشور به نقش مهم شبکه گسترده ارتباطاتی اینترپل در موقعیت یابی سریع افراد و انتقال درخواست  •

 ها و مدارک.  

 رها به الگو برداری از طرح کشورهای اروپایی درباره استرداد با توجه به جامعیت آن.  تشویق کشو •

 تشویق کشورها به استفاده بیشتر از امکانات سازمان و وضع قوانین خاص در موارد نبود قرارداد استرداد.   •

شخصات مجرم، جزییات جرم،  به منظور هماهنگی در انجام استرداد از لحاظ شکلی در خواست های استرداد باید شامل م •

 حداکثر مجازات آن در قوانین مربوط، احکام بازداشت، شماره حکم و زمان مشخص شده برای استرداد باشد.  

 ارسال قوانین و معاهدات مربوط به استرداد کشورهای عضو به آرشیو دبیرخانه کل برای بهره برداری سایر کشورها.   •

دهای( اعالم شده و زمان صدور آن ها و نتایج حاصله به منظور ثبت در آرشیوها )کریمی،  تعیین آمارهای دقیق اعالن ها )وانت

 (  24، ص1399

 

 قراردادهای استرداد مجرمین میان ایران و کشورها، ماهیت و اهداف آنها 

 پیش جرایم به داشته باشد، نسبت وجود مجرمین استرداد ویژه عنه، قرارداد متقاضی دولت و کننده تقاضا دولت بین  چنانچه

 عنه متقاضی کشور و متقاضی کشور بین اگر اجباری است. اما  استرداد شرایط، قبول سایر رعایت  با و عهدنامه در شده بینی

 منوط و بوده اختیاری تقاضا رد یا عهدنامه، قبول شمول از خارج جرائم به نسبت و همچنین باشد نداشته وجود خاصی قرارداد

 معموالً اخیر صورت  آید. در می عمل به محکومیت  حکم اجرای  یا و استرداد تقاضای آن  از که است  کشوری اراده و به میل

 ( 314، ص7، ج1382کنند. )آخوندی،  می منوط متقابل روابط وجود به را حکم اجرای یا و مجرم استرداد

 و مقررات جمهوری اسالمی ایران در رابطۀ با استرداد مجرمین قوانین

بود که به علت    1307ی که دولت ایران در زمینۀ استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال  اولین قرارداد

 : انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از

 (  1922دسامبر  6) 1301مجرمین مصوب  عهدنامه با عراق )موافقتنامه موقت درباره استرداد

 . 15/3/1316عهدنامۀ استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 

(. = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و  1962)ژوئن    1325قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ  

 = دولت فرانسه
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(. = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی  1937مارس  14) 1338استرداد با پاکستان مصوب قرارداد 

 = ایران و دولت پاکستان

ایتالیا   با کشورهای  قراردادی   -آلمان    -کویت    -مذاکراتی مقدماتی  به عقد  و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر  رومانی 

سال   در  است  قانون    1352نگردیده   = شد.  امضا  هواپیماربائی  از  جلوگیری  برای  شوروی  و  ایران  بین  همکاری  موافقتنامه 

موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی  

 سوسیالیستی = 

ی و دارای فرصت ها و امکانات خاص و منحصر به فرد جغرافیایی،  جمهوری اسالمی ایران کشوری با موقعیت خاص ژئوپلتیک

تاریخی، فرهنگی و انسانی است که آن را به محور برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحوالت در منطقه تبدیل کرده است. 

های بین المللی به عنوان   این امر موجب گردیده تا برخالف برخی کشورهای جدا افتاده از جامعه جهانی، تعامالت و همکاری

سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسالمی ایران باشد. به گونه ای که در قانون اسالمی، آرمان  

المللی »سعادت انسان در کل جامعه بشری« ذکر شده است و اصل   ایران در عرصه بین  قانون اساسی    11جمهوری اسالمی 

ی کند تا: »... سیاست کلی خود را بر پایه ائتالفات و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل  دولت را مکلف م

آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد. « اما به طور قطع وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  

اتحاد   و  و هماهنگ  یکسان  اتخاذ چارچوب حقوقی  با  اصل  جز  نخواهد شد.  محقق  اساسی    154حقوقی دول مسلمان  قانون 

اصل سوم    16معیار تنظیم این تعامالت را »تحقق استقالل، آزادی و حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان« دانسته و بند  

، 1399. )کریمی،  دولت را دارای »تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان« دانسته است

 (  26ص

انتقال  استرداد مجرمان،  المللی قضایی در حال حاضر در محورهای مختلفی شامل  بین  امور قضایی، همکاری های  در حوزه 

این   و  انجام می شود  فنی  و کمک های  اموال  استرداد  دادرسی،  انتقال  و مدنی،  امور کیفری  در  قضایی  محکومان، معاضدت 

 :  . انجام این همکاری های قضایی بین المللی نیز در سه قالب متصور است قلمرو در حال گسترش است

 :  الف( همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات چند جانبه بین المللی

برخی کنوانسیون ها و معاهدات چندجانبه بین المللی در متن خود زمینه همکاری های قضایی بین المللی را فراهم آورده اند.  

 .  سیون های مقابله با مواد مخدر، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با فساد را می توان نام برددر این زمینه کنوان

 :  ب( همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات دوجانبه

المللی است بین  راهکارهای سنتی همکاری های قضایی  از  به طور کلی چهار    1376تا سال  .  انعقاد معاهدات دو جانبه یکی 

 :  ارداد معاضدت قضایی و استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها به شرح زیر وجود داشتقر

 1307موافقتنامه استرداد مجرمین و متهمین جرایم، با افغانستان،  -

 1316قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزائی و تعاون قضایی، با ترکیه،  -

 1339ا پاکستان، عهدنامه استرداد مقصرین، ب -

 1342قرارداد استرداد مجرمین، با فرانسه،  -

این قراردادها با توجه به این که پیش از انقالب منعقد و تصویب شده بودند، به لحاظ تغییر بنیادین قوانین و مقررات نیز به  

 .  داد مجرمین و معاضدت قضایی بودند طور عمده مورد استفاده قرار نمی گرفتند. بعالوه این قراردادها منحصر به دو موضوع استر
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قراردادهای   الحاق  و  قراردادها  این  اصالح  بر  دادگستری عالوه  وزارت  و  قوه قضائیه  اسالمی،  انقالب  از  بعد  دو دهه  با گذشت 

ف عنوان قرارداد با کشورهای مختل  110جدید به آنها، مذاکراتی را با کشورهای مختلف آغاز نمودند که منجر به آماده شدن  

از این تعداد   انتقال محکومین،    13قرارداد استرداد،    23شد.  قرارداد   19قرارداد معاضدت قضایی در امور مدنی و    18قرارداد 

 . معاضدت قضایی در امور کیفری در مراحل تصویب قرار گرفته است

 ج( همکاری قضایی مبتنی بر عمل متقابل 

ی وجود ندارد یا معاهدات دو یا چندجانبه سکوت، ابهام یا نقص دارد، رفتار  در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین الملل

متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری های قضایی بین المللی است. بهترین راه برای رفتار متقابل نیز 

شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف   داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری های قضایی بین المللی،

 .  نهادهای ذیربط را مشخص نماید

در قالب یک ماده واحده، قانون راجع به استرداد   2/5/1309در این راستا در قوانین و مقررات ایران قانون تعاون قضایی مصوب  

مین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران ماده و قانون راجع به تعقیب جزایی مجر  26در قالب    14/2/1339مجرمین مصوب  

 (  27، ص1399. )کریمی، ماده به تصویب رسیده است  2در قالب  17/5/1313مصوب 

 

 ضرورت و اهداف تدوین الیحه 

های   پیشرفت  و  ارتباطی  و  اطالعاتی  نوین  های  فناوری  لحاظ  به  کنونی  جهان  در  ها  ملت  و  ها  دولت  میان  تعامالت  توسعه 

هکد ه جهانی را از مرحله نظر به واقعیتی مبهم تبدیل کرده که هر روز وضوح بیشتری می یابد. این واقعیت  صنعتی، اندیشه د 

توام با ایجاد نابهنجاری ها و اقتضائات فراملی و پیچیده ای شده است که به رغم قبیح بودن، خود پیوند و همبستگی دولت ها  

ن رو با توجه به مشکالتی همانند فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو  را در مقابله و سرکوب آنها ایجاب می کند. از ای

جانبه همکاری های بین المللی، نقص قوانین و مقرارت موجود بویژه در حوزه انتقال محکومین، معاضدت قضایی کیفری، فقدان 

المللی، در اقدام مشترک وزارت دادگستری    ساختار و آئین دادرسی و رویه های اداری یکسان در امر همکاری های قضایی بین 

اقدام به تهیه و تدوین الیحه همکاری های قضایی بین المللی با اهداف زیر نموده   1389و قوه قضائیه جمهوری اسالمی از سال  

 :  اند

 به روز رسانی، یکپارچه سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود  -1

 رفع خالهای موجود در قوانین -2

اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بین المللی که مورد تصویب جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته   -3

 است 

 همراهی با جامعه بین المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی -4

 فراهم نمودن امکان حمایت از اتباع ایرانی -5

 ی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران پیشگیری از مداخالت سیاسی بین الملل -6

 ( 29، ص1399آمادگی مقابله با تحوالت آینده )کریمی،  -8اعطای صالحیت به دادگاه های داخلی  -7
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 مهم ترین موافقت نامه های بین المللی دوجانبه دولت ایران راجع به استرداد مجرمین 

دادیه و تأمینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین    قانون اجازه مبادله منضمه به عهدنامه و -1

 1307-به جرم

 1310عهدنامه استرداد مجرمین ایران و عراق  -2

 1313-قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران -3

تج -4 و  حقوقی  مسائل  در  قضائی  تعاون  و  مقصرین  استرداد  دولت عهدنامه  و  ایران  دولت  بین  های  موافقتنامه  بین  ارتی 

 1316-جمهوری ترکیه

 1339-قانون عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت پاکستان -5

 1345-قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فرانسه -6

 1352-موافقت نامه همکاری ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیما ربایی -7

 1378قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان  -8

 1381-قرارداد استرداد مجرمین ایران وازبکستان -9

انتقال   -10 و  مجرمان  استرداد  احوال شخصیه،  کیفری،  بازرگانی،  حقوقی،  های  زمینه  در  قضایی  همکاری  موافقتنامه  قانون 

 1381-ن و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریهمحکومان به زندا

 1384 -موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و الجزایر -11

 1386-قرارداد استرداد مجرمین ایران و اکراین -12

 1386-قرارداد استرداد مجرمین ایران و افریقای جنوبی -13

 1386-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و ارمنستان -14

 1389-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و افغانستان -15

 1389-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و امارات متحده عربی  -16

 1389-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و قبرس -17

 1390-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و هند  -18

ایران و ترکیه در زمینه مبارزه   -19 -علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسمموافقت نامه استرداد مجرمین 

1390 

 1391-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و بالروس -20

 1391-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و تاجیکستان -21

 1391-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و عراق  -22

 1391-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و قزاقستان -23

 1391-مه استرداد مجرمین ایران و چینموافقت نا -24

 (  79، ص1397)حسن برقی،  1391-موافقت نامه استرداد مجرمین ایران و لبنان -25
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 فرایند قضایی استرداد مجرمین

 فرآیند تعریف شده استرداد مجرمین ازنگاه پلیس اینترپل 

 تعریف استرداد از منظر اینترپل

ه ای است که دولت مورد تقاضا را مجاز می کند تا شخص مجرم یا متهم )که در  از منظر سازمان پلیس اینترپل استرداد پروس 

است(  داده  رخ  آن  متقاضی )کشوری که جرم در  به کشور  اجرای حکم  و  منظور محاکمه  به  را  مأمن گزیده  آن کشور  حوزه 

شور متقاضی و کشوری که تحویل دهد. به کشوری که جرم در آن رخ داده کشور متقاضی و کشوری که جرم در آن رخ داده ک

 (  38، ص1397مجرم به آن گریخته کشور متقاضی عنه می گویند. )حسن برقی، 

 

 استرداد و پلیس بین الملل اینترپل

این سازمان فعالیت گسترده ای را در زمینه ایجاد ارتباط و تماس بین کشورها در مورد مسائل جزایی حقوقی و پلیسی به عهده  

اینتر واقع  اینترپل،  دارد و در  باشد. دفاتر  بین کشورها در زمینه های مذکور می  ارتباط و تماس  ایجاد  تنها کانال رسمی  پل 

یا مجرم   برای جستجوی متهم  اولیه  باشند. در حال حاضر وظیفه مکاتبات  استرداد می  امر  اجرایی مقامات قضایی در  بازوی 

 (  30، ص1390فراری به عهده این سازمان است. )کریمی، 

این  برای   نماید.  الملل همکاری می  بین  پلیس  فراری می شوند مؤسسه  به کشورهای دیگر  تسهیل دستگیری مجرمینی که 

مؤسسه که مقر اصلی آن در پاریس است و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز از اعضای آن بشمار می رود در دستگیری، اعاده و  

داشته و از نظر ارتباط سریعی که با همکاران خود در کشورهای  تحویل مجرمین همواره با دولت های عضو همکاری نزدیک  

 دیگر دارد در موارد فرار مجرمین می تواند مؤثر باشد و مانع از فرار آنها به کشورهای دور دست شود.  

رمین کامالً  علیرغم مقرراتی که در کلیه کشورها در مورد استرداد مجرمین وجود دارد نکته قابل توجه در زمینه امر استرداد مج

به روابط سیاسی بین کشورها بستگی پیدا کرده و نتیجتا وقتی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک نزدیک موجود باشد طبیعتاً  

در موضوع استرداد مجرمین نیز با یکدیگر همکاری می نمایند. لیکن در مواردی که اصوالً روابطی بین دو کشور وجود ندارد و  

 رپایه و اساس دوستانه قرار نگرفته است مسلماً کوششی در جهت تحویل و اعاده مجرمین بعمل نمی آید.  یا اگر روابطی هست ب

عملیات   در هیچ کشوری،  رأساٌ  این سازمان  آنها،  داخلی  امور  در  نکردن  و مداخله  اصلیت حاکمیت کشورها  به  توجه  با  البته 

از قبیل توقیف و دستگیری مجرمانی را که از سوی ی به  اجرایی  ک یا چند کشور تحت پیگیری باشند انجام نمی دهد، بلکه 

عنوان یک هماهنگ کننده بین کشورهای عضو، این قبیل امور را تسهیل کرده و زمینه تبادل اطالعات و همکاری بین پلیس  

فاٌ توسط همان  کشورهای ذیربط را برای شناسایی و دستگیری این قبیل مجرمان فراهم می کند و عملیات اجرایی هر کشور صر

 (  213، ص1387کشور انجام می شود. )کریمی، بیابانی؛ 

 

 اقدام اینترپل در تعقیب مجرمین

تهدیدی   فراری  افراد  است.  تعقیب  اشخاص تحت  فعالیت حقوق در جامعه جهانی دستگیری  ترین حوزه  از مهم  یکی  امروزه 

ی باشند. آنها غالباً هزینه مالی فعالیت های جنایی  جدی برای امنیت جامعه محسوب می شوند. آنها متحرک و فرصت طلب م

 که ممکن است در بیش از یک کشور صورت گیرد را به وجود می آورند.  
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نقض   دلیل  به  است  فراریان ممکن  دادگستری کیفری جهانی شناخته می شوند.  فراری در سیستم های  عنوان  به  افراد  این 

 (  188، ص1391ولیت باشند. )تقی زاده، حقوق اگر چه هنوز توقیف نشده اند دارای مسئ

می   فراریان  وقتی  نمایند.  فرار  زندان  از  شاید  یا  یابند  نجات  مجازات  از  سپس  و  شوند  آزاد  وثیقه  طریق  از  است  ممکن  آنها 

 گریزند، قربانیان از برخورداری از عدالت محروم می شوند.  

که مرتکب جرمی شده اند که جنبه بین المللی دارد همچنان  وظیفه اصلی ایننترپل تعقیب مجرمین فراری است یعنی کسانی  

که آمد برای اینکه جرمی بین المللی محسوب شود باید دارای یک عنصر فرامرزی باشد یعنی اینکه یا کسی که مرتکب جرم 

مام یا بخشی از شده است چه به عنوان مشاور و یا شریک و یا معاون و یاقربانی جرم دارای ملیت خارجی باشد و محل وقوع ت

 (  105، ص1386جرم در آن اتفاق می افتد در کشور خارجی باشد. )مشکوری، 

بنابراین »هرجرمی که عملیات شروع تسهیل یا اجرا آن در کشورهای مختلف بروز نماید جرم بین المللی نامیده می شود. «  

 (  109، ص1374)عباسی، 

اعالمیه پرداخت که منتهی به دستگیری بیش از  20000ل به انتشار نزدیک به اینترپ  2007در رابطه با بزهکاران فراری در سال 

نفر گردید. همکاری اینترپل با دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های بین المللی برای یوگسالوی سابق و رواندا و دادگاه    5200

 دستگیر و تحویل دادگاه شوند.  ویژه برای سیرالئون کمک نمود تا برخی از جنایتکاران جنگی مضنون تحت تعقیب 

دهد.   می  تشکیل  سازمان  تأسیس  زمان  از  را  آن  های  فعالیت  از  بخشی  المللی  بین  بافراریان  رابطه  در  اینترپل  های  فعالیت 

اطالعات   و  مذکور  افراد  مشخصات  حاوی  های  اعالمیه  الکترونیکی  انتشار  به  اقدام  عضو  کشورهای  درخواست  به  بنا  اینترپل 

 ابطه با مجرمین تحت تعقیب در سطح جهانی می نماید. قضایی در ر

اعالمیه قرمز اینترپل در بسیاری از کشورها به عنوان داشتن ارزش قانونی برای دستگیری موقتی به رسمیت شناته شده است. 

به   قرمز کمک  اعالمیه  و هدف  بوده  المللی  بین  های  دادگاه  با  ملی  قضایی  مقامات  تعقیب  مورد  ذینفع  برای اشخاص  پلیس 

 شناسایی آنها یا مشخص نمودن محل این افراد به منظور دستگیری یا استرداد آنها می باشد.  

اینترپل به ایجاد سرویس تحقیقات افراد فراری به منظور ارائه کمک به کشورهای عضو پرداخته است. این کمک ها شامل موارد 

 ذیل می شود:  

 ه منظور مشخص نمودن محل و توقیف اشخاص تحت تعقیب.  انجام حمایت تحقیقاتی به کشورهای عضو ب

 هماهنگی و انجام همکاری بین المللی در حوزه تحقیقات افراد فراری.  

 جمع آوری کلیه اطالعات کارشناسی و بهترین رویه.  

د فراری. )تقی  هدایت و هماهنگ نمودن تحقیقات مرتبط و تبدیل شدن به عنوان مهم ترین مرکز ارجاع در مورد اطالعات افرا

 (  190، ص1391زاده، 

 

 تحت تعقیب 

اعالمیه قرمز اینترپل به مفهوم حکم بازداشت بین المللی نمی باشد. این اعالمیه ها فقط بخش کوچکی از اعالمیه های صادره  

ه های کیفری از طرف سازمان اینترپل را تشکیل می دهند. اشخاص مرتبط با این اعالمیه ها تحت مقامات قضایی ملی یا دادگا 

یا   و  توقیف  منظور  به  آنها  و مشخص محل  آنها  برای تشخیص هویت  پلیس  به  اینترپل کمک  نقش  و  باشند  المللی می  بین 

 استرداد است.  
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 اعالمیه های قرمز امکان گردش حکم بازداشت به منظور توقیف و یا استرداد افراد مورد تعقیب را فراهم می آورد.  

دارد. یکی حکم توقیف که برای اشخاص تحت تعقیف برای پیگرد صادر می شود ونوع دیگر مبتنی بر    دونوع اعالمیه قرمز وجود

 تصمیم دادگاه برای اشخاصی است که برای اعمال مجازات نسبت به آنها صادرشده است.  

اختیار پلیس محلی که آن  اگر هریک از افراد جامعه دارای اطالعاتی در مورد یک فرد تحت تعقیب می باشد باید ابتدا آن را در  

فرد در آنجا می باشد قرار دهد. در وب سایت اینترپل فهرستی از افراد فراری تحت تعقیب وجود دارد که می توان آن را کپی و  

منتشر نمود با این وجود، باید بدانیم که این فهرست فقط حاوی بخش کوچکی از فهرست کامل است. هرنوع اصالح غیر مجاز 

از اعالمیه های افراد فراری تحت تعقیب به عنوان جرم محسوب شده و فرد خاطی قابل تعقیب می باشد. )تقی  در هر بخشی  

 (  191، ص1391زاده، 

 

 نقش پلیس بین الملل 

یک نسخه از درخواست استردادی که به کشور خارجی ارسال می شود از طریق مرجع مربوط در قوه قضاییه در اختیار پلیس 

انتظامی قرار می گیرد. درخواست ردیابی، شناسایی و همچنین دستگیری متهم یا محکوم در موارد فوری از    بین الملل نیروی

طریق مرجع قضایی به پلیس بین الملل نیروی انتظامی ارسال خواهد شد، مرجع درخواست کننده می تواند در موارد ضروری 

پلیس بین الملل نیروی انتظامی، درخواست صدور اعالن قرمز )تحت پیگرد( نماید. در واقع اعالن قرمز در مورد افرادی  از طریق

به کار می رود که مرتکب جرم شده و برای فرار از اجرای مجازات به کشورهای دیگر می گریزند. باصدور اعالن قرمز می توان 

ارداد. اعالن قرمز حاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد و همچنین اطالعات قضایی  این افراد را تحت پیگرد بین المللی قر

 ( 100، ص1387جرم ارتکابی است و درآن دستگیری و استرداد متهم یا مجرم درخواست شده است. )مخدوم، 

 

 تشریفات استــرداد

استرداد مانند حکم محکومیت یا قرار ارجاع علی االصول تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی صورت گیرد و مدارک مربوط به 

به محکمه جزائی، قرار توقیف یا سندی مشابه آن همچنین خالصه ای شرح جرم، تاریخ وقوع و رونوشت مقررات قانونی که در  

 کشور تقاضاکننده جرم مشمول آنست و سایر اطالعات الزم، عالئم و مشخصات، عکس و غیره را باید ضمیمه تقاضای استرداد

 ( 87، ص1389نمود. )نیک انجام، 

در عهدنامه های دوجانبه استرداد مجرمین توقیف موقتی مجرم نیز ذکر گردیده زیرا در بعضی موارد تهیه اسناد و مدارک الزم  

برای استرداد ممکنست بطول انجامد و از طرف دیگر ممکنست متهم یا مجرم در این فاصله امکان فرار داشته باشد لذا دولتی  

متعاقباً  ک را  الزم  مدارک  و  استرداد  تقاضای  که  دهد  اطمینان می  نیز  و  نموده  اعالم  را  موضوع  نماید  می  استرداد  تقاضای  ه 

خواهد فرستاد ولی فرستان این تقاضا و مدارک نباید بیشتر از دو ماه به طول انجامد. در عهدنامه استرداد مقصرین منعقده بین  

 ائی در امور جزائی نیز پیش بینی شده است.  دولتین ایران و ترکیه تعاون قض

اند عالوه بر امر استرداد مجرمین، به منظور مبارزه با جرم در امور جزائی مطروحه در کشور هر طرف با  طرفین تعهد نموده 

 .  یکدیگر همکاری نمایند این همکاری بین مقامات قضادی دو کشور از طریق مکاتبه و از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد
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همکاری در امور جزائی شامل ابالغ اوراق قضائی احضار و اجرای نیابت قضائی می شود که باید بر طبق قوانین کشوری که از آن  

تقاضا شده است بعمل آید و الزمست کلیه اوراقی که ابالغ می شود همانطوری که در عهدنامه ذکر گردیده ترجمه و تصدیق  

 شود. 

قضائی یا ابالغ اوراق قضائی ممکن است مورد قبول قواع نشود مثالً رسمیت سند ثابت نشده باشد    در بعضی موارد اجرای نیابت

نیابت قضائی مخالف نظم   ابالغ و  از آن درخواست تعاول قضائی شده صالحیت رسیدگی نداشته یا  یا قوه قضائیه کشوری که 

تعقیبش شده در خاک کشوری که از او تقاضا شده  عمومی یا حقوق داخلی کشور متقاضی عنه باشد و یا شخصی که تقاضای  

 (  88، ص1389است نباشد. لذا کشوری که تقاضای تعاون قضائی از او شده است تقاضا را رد خواهد نمود.. )نیک انجام، 

 :  پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گستردهای دارد که اهم آنها عبارتند از

موادمخدر    -1 علیه  ازجمله مبارزه  عضو  به کشورهای  آن  ارایه  و  زمینه  دراین  نیاز  مورد  علمی  مطالعات  و  بررسیها  بخصوص 

پیام هفتگی موادمخدر که حاوی    … عمالیت مهم، شیوههای قاچاق، آمار کشفیات و نتیجه مطالعات درمورد داروهای مخدر و  

 .  معروف است (Weekly drug) کشفیات موادمخدر و شبکه های قاچاق درسطح جهانی میباشد به

اروپائی که تماس    -2 اتومبیل بخصوص درکشورهای  یا سرقت  المللی و  تبادل اطالعات مورد نیاز دررابطه با سرقت های بین 

 .  بیشتری باهم دارند 

ـ مساعدت و جست و جو برای یافتن گمشدگان بین المللی و اجساد مجهول الهویه مربوط به خارجی ها ازجمله توریستها که 3

 . طح جهان فراوان وجوددارددرس

 .  جعل اسکناس و اسکناسهای تقلبی -4

 .  کالهبرداریهای بین المللی -5

 . جعل اوراق شناسائی و گذرنامه-6

 . استرداد -7

 .  دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی کشورها درامر استرداد میباشند

برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخالصه تشریفات و درحال حاضر وظیفه مکاتبات اولیه  

 : اقداماتی که در ایران دوایر اینترپول برای مسألۀ استرداد انجام میدهند به شکل زیراست

رسی مقدماتی خود  به محض دریافت اعالمیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی کشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بر

در زمینه مدارک ارسالی را آغاز میکند. معموالً اولین نامهای که در این زمینه واصل میشود کامل نیست. فرضاً فردی به دادسرا 

مراجعه میکند و ادعا میکند چک بی محل از فردی در اختیار دارد و طرف در کشور فالن زندگی میکند و یا اینکه فردی از او  

و  کالهبرداری   است  گریخته  خارج  به  و  ضمن   …کرده  و  مراجعه  خود  پیگرد  تحت  پرونده  تعقیب  و  پیگیری  در  اینکه  یا 

دیده فالن کشور  در  از کشور  خارج  در  وی  میکند طرف  اعالم  به   درخواستی  نامهای  بررسی  از  پس  قضائی  مقام  است.  شده 

چگ درخواست  و  نامه  همان  روی  موارد  دراکثر  یا  و  مینویسد  این  اینترپول  میدهد.  ارجاع  اینترپول  به  بررسی  برای  را  ونگی 

یادداشتها و نامه ها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعکاس آن به کشور معرفیشده 

 . مورد قبول قرارنمیگیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد کاملتری وجوددارد

مر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد که درهرمورد حتی شناسائی فرد موردنظر باید موارد و مشخصات زیر به  این ا

 (  74، ص1374صورت کامل اعالم شود تا کار از اولین مرحله به صورت کامل انجام شود )حسینی نژاد، 
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 فرم مورد درخواست و ردیابی  

، جنسیت، محل تولد، نام پدر و مادر، یک قطعه عکس، نام کشورمحل سکونت )درصورتی که  نام، نام خانوادگی کامل، سال تولد 

مشخص باشد(، نشانی وی )اگر موجود است( دالیل و مدارک جرم، مشخصات مرجع قضایی مربوط، نتیجه مراحل تحقیق و  

آن، انجام  و شکل  مجرمانه  عمل  وقوع  محل  و  تاریخ  پرونده،  اتهام، شماره کالسه  است(   جریان  موجود  )اگر  وی  انگشت  آثار 

 مشخصات شاکی و زیاندیدگان از جرم، نشانی و محل اقامت آنان.  

به  اینترپل  از سوی  بالفاصله  باشد،  اینترپل  سازمان  عضو  معرفی  مورد  چنانچه کشور  فوق  مدارک  دریافت  از  پس  به هرحال 

شوری از سوی مقام قضایی معرفی نشده و کشور محل فرار  وسیله اینترپل به وسیله سیستم های ارتباطی ارسال می شود. اگر ک 

جرم مشخص نباشد، مراتب به کلیه کشورهای عضو و دبیرخانه مرکزی اعالم و ردیابی و شناسایی فرد مورد نظر درخواست می  

د مورد شود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فرد مورد نظر درخواست می شود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فر

قرمز  فرم  یا  صادر  بخشنامه  وی  تعقیب  برای  شود  می  درخواست  دبیرخانه  از  باشد  مهم  )عبدی،    18نظر  شود.  تکثیر  و  چاپ 

 (  13و12، ص1390کشولیان، 

کشور مورد نظر یا هر یک از کشورهایی که بخشنامه را دریافت کرده اند، اگر با مراجعه به فایل ها و سوابق خارجی های مقیم  

د که اکثراٌ رایانه ای است موفق به شناسایی و ردیابی فرد موردنظر نشوند، قاطعانه و بااطمینان پاسخ می دهند که فرد  کشور خو

مورد نظر در کشور ما شناخته شد. پس از چندبار پیگیری و یا مکاتبه و دریافت مدارک و دالیل جرم از سوی کشور مذکور  

حت نظر قرار گرفت و در خواست می شود چگونه از طریق دیپلماتیک و از کانال  اعالم می شود فرد مورد نظر در کشور ما ت

وزارت خارجه به کشور مذکور ارسال گردد تا چگونگی استرداد از سوی مراجع قضایی کشور مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد  

 ( 213، ص1387)کریمی، بیابانی، 

ل در هریک از موارد تعقیب ده ها تلکس و نامه ردوبدل می شود و  این گردش کار به صورت خالصه و فشرده بوده ولی در عم

چندین بار پیگیری صورت می گیرد. فعالیت و اثربخشی پلیس بین الملل در امر استرداد انکار پذیر است به خصوص در ردیابی  

استرداد می شود مربوط   و شناسایی افراد مورد درخواست در کشورهای جهان ولی آنچه باعث عدم موفقیت در نتیجه گیری از

 (  40، ص1397به مسایل دیگری است که اصوال ربطی به اینترپل ندارد. )حسن برقی، 

 

 مصادیق موفق و ناموفق استرداد مجرمین به ایران و به عکس از ایران به سایر کشورها 

 مصادیق موفق استرداد مجرمین به ایران

ردة گروهک تروریستی معدوم، موسوم به جنداهلل در ایران(، بعد از گروگان  در مسئلۀ عبدالحمید ریگی )برادر عبدالمالک، سرک

و انتقال گروگان ها به پاکستان، آنها بعد از پیگیری مسئوالن ایران از طریق دولت پاکستان    1386نفر در دی ماه    24گیری  

دست   به  مخدر  مواد  قاچاق  جمله  )از  آنها  جنایات  سوابق  و  مدارک  ایران  و  شدند  اثر  آزاد  و  عکس  همراه  به  عبدالحمید( 

چنین   وجود  ابتدا  انگلیس  و  آمریکا  فشارهای  اثر  بر  پاکستان  دولت  حال  این  با  کرد.  ارسال  پاکستان  کشور  به  را  انگشتشان 

افرادی در کشورش را انکار و تکذیب می کرد و قصد استرداد این مجرمان را نداشت؛ ولی نهایتاً بعد از اعتراض رئیس جمهور  

اقتصادی خود )به ایرا ایران، دولت پاکستان چون منافع  ن در دیدار با رئیس جمهور پاکستان به عدم استرداد مجرمان مسلّم 

 (  7، ص1391خصوص در مورد گاز( را در خطر دید، با استرداد آنها موافقت کرد. )کشکولی، عبدی نژاد، 

 
18 Red Wanten 
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 مصادیق موفق استرداد مجرمین از ایران

 حکمتی و سعید عابدینی یرزاییجیسون رضاییان، امیر م

از    پس  بودند،  زندانی  ایران  در  جاسوسی  جرم  به  مک  18که  برت  پنهانی  مذاکره  رییسماه  ویژه  دستیاور  جمهوری  گورک، 

در فرودگاه سوئیس منتظر پروازی بود که باید این زندانیان را از ایران خارج    دی27گورک  آزاد شدند. مک  1394دی26آمریکا،  

آن کرد.  می رییسجیسون  برای  اسفندقدر  در  اوباما  که  داشت  اهمیت  آمریکا  جیسون(    94جمهوری  آزادی  از  پس  ماه  )یک 

 شد.  سفید برگزار میدر کاخ 95شخصا با او دیدار و جیسون و همسرش را به مهمانی ویژه خبرنگاران دعوت کرد که اردیبهشت

درباره روابط ایران و آمریکا نوشته بود، خود حاال به بخشی از داستان    ها پست که سالنگار واشنگتنجیسون رضاییان، روزنامه

ماه بعد، در    18به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شد و    93سفید بود که تیرتبدیل شده است. او مهره ارزشمندی برای کاخ

 یک پای مبادله تاریخی ایران و آمریکا شده است.   94دی

ای، جمهوری آمریکا و دوستان دموکراتش چنان بود که تقریبا در تمامی مذاکرات هسته ، رییساهمیت این شخص برای اوباما  

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نامی از او پیش کشیده بود. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز در یکی از مذاکرات 

 لغی خواهد شد.  که جیسون در تبادل قرار نگیرد، کل مذاکرات م گفته بود درصورتی 

، روزی که یک فروند جت ایرفورس سوئیسی روی باند فرودگاه مهرآباد به انتظار نشسته بود تا چهار 1394دی26بامداد شنبه  

او هم مقطع کوتاهی در   با همسر خود یگانه صالحی که  ایران منتقل کند. جیسون ساعت دو بعدازظهر  از  را  امنیتی  محکوم 

بود،   شده  بازداشت  میایران  میتماس  اطالع  او  به  و  آغاز  گیرد  تماس  این  است.  فرودگاه  عازم  در    25دهد  پرالتهاب  ساعت 

میلیارد دالر پول نقد بار هواپیمایی در فرودگاه سوئیس شده و  1,7فرودگاه مهرآباد است. همزمان با استرداد زندانیان، قرار است  

ها زندانی  تاجر ایرانی زندانی در آمریکاست که به اتهام دورزدن تحریم  21به ایران انتقال داده شود. محور بعدی معامله، آزادی  

 19اند.  شده

 

 مصادیق ناموفق استرداد مجرمین به ایران

 تقاضای استرداد محمدرضا پهلوی پس از انقالب اسالمی ایران؛  

اسی او تسلیم کشور »پاناما« کرد؛  به رغم اینکه مدارک و شواهد بسیاری را وزارت خارجۀ ایران دربارة جرایم عمومی و غیرسی

ولی بر اثر فشار دولت آمریکا که از شاه به عنوان اهرم فشار بر دولت ایران در قبال آزادی گروگان های آمریکایی استفاده می  

وزارتخانه،  که  جرایمی  اعالم  پی  در  نیافت.  عملی  صورت  هرگز  استرداد  این  دیگر،  سیاسی  عوامل  سبب  به  همچنین  و  کرد 

بازپرس دادسرای عمومی تهران به دادستان    18/10/1358مان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شاه کرده بودند، در  ساز

عمومی قرار بازداشت موقت شاه را پیشنهاد کرد که مورد موافقت دادستان عمومی قرار گرفت. قرار بازداشت موقت صادره بدین  

 شرح بود: 

ا پهلوی، فرزند رضا، شاه سابق ایران، متهم است به: الف( اعمال خالف مقررات قانون  آقای محمدرض  -58/259پروندة کالسه  

اساسی سابق و...، ب( اعمال و رفتار خالف مقررات عادی نظیر معاونت در قتل ها و کشتار دسته جمعی و شکنجه وتبعیدها و  

و   امانت  در  و خیانت  و کالهبرداری  اختالس  و  غیرقانونی  تصرفات  در  به معاونت  او  بازداشت  قرار  مالی(...،  )سوءاستفاده  غیره 

 
19 https: //www. mashreghnews. ir/news/973596/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%861398 18 تیر ماه  

https://www.mashreghnews.ir/news/973596/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/973596/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/973596/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
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منظور استرداد و بنا به جهات اشعاری و با ملحوظ داشتن مقررات قانون اساسی و قانون استرداد مجرمین کشور پاناما به ویژه  

اتهامات م  6مادة   استرداد و دالیل و مدارک  استرداد مذکور صادر شده است..... بدیهی است درخواست  با رعایت  قانون  تعاقباً 

 مهلت مقرر در قانوناساسی و قانون استرداد مجرمین کشور پاناما ارسال خواهد شد.  

ایران   پاناما، به وزارت امور خارجۀ جمهوری اسالمی  انعکاس به وزارت دادگستری  دادستان عمومی تهران نیز مراتب را جهت 

پاناما تقاضای استرداد از کشور  پاناما فرستاد؛ ولی    اعالم، و وزارت خارجه هم  اتهامات را به کشور  این  کرد و مدارک و دالیل 

کشور مذکور تحت تأثیر مسائل سیاسی به این قانون خود نیز عمل نکرد و این استرداد هرکز واقع نشد؛ بنابراین به رغم اینکه  

ن المللی بود، تحت تأثیر مسائل سیاسی هرگز  استرداد شاه ایران مطابق با تمام قوانین و مقررات کشور ایران و پاناما و قوانین بی

 (  106، ص1382صورت عملی نگرفت.. )غفاری، 

 

 محمدحسن منطقی بروجردی 

هارون مونس با نام قبلی محمدحسن منطقی بروجردی. او یک روحانی شیعه بود که در آخرین نوشته در سایت اینترنتی اش  

مذهب تغییر  و  نیست  )شیعه(  »رافضی«  دیگر  کرد  اختالس    اعالم  دلیل  به  وی  است  آژانس   200داده  یک  در  دالری  هزار 

میالدی از ایران به استرالیا پناهنده شده بود و با اقداماتی همچون زنجیر کردن خود به پل سیدنی و..    1996مسافرتی در سال  

 موفق به کسب پناهندگی از استرالیا گردید.  

اینترپل   پلیس  تقاضای  به  پاسخ  در  استرالیا  به  دولت  حاضر  قتل همسرش،  و  بدلیل کالهبرداری  وی  استرداد  بر  مبنی  ایران 

 تحویل او به ایران نشد و اعالم داشت که چون قرارداد استرداد مجرمان با ایران را ندارد امکان بازگرداندن وی مقدور نیست.  

اری مجالسی در استرالیا، به تعدادی منطقی با ادعای داشتن نیروهای آسمانی و شفابخش به اغفال عوام پرداخته و ضمن برگز 

از آنان تعرض کرده بود، از اینرو به اتهام آزار و اذیت جنسی زنان در استرالیا محکوم شده بود و سرانجام او با گروگانگیری در  

پ  از گروگانهای خود )توری جانسون و کاترینا داوسون( در جریان حمله  نفر  به قتل رساندن دو  لینت سیدنی، و  لیس و  کافه 

 آزادسازی گروگانها به قتل رسید.  

ایرانی این فرد نیست بلکه خط   نکته ای که در مورد ماجرای این گروگانگیری در سیدنی می تواند حائز اهمیت باشد هویت 

نظام   با  مخالفت  و  سیاسی«  »پناهندگی  بهانۀ  به  فردی  هر  به  که  است  ایران  نظام حکومتی  با  مخالف  غلط کشورهای  مشی 

ایران اجازة اقامت می دهند، در حالیکه بسیاری از این پناهجویان فاقد شرایط پناهندگی از جمله پناهندگی سیاسی  سیاسی  

بار  افرادی،  چنین  حضور  با  خود  جامعۀ  کردن  ناامن  ضمن  پناهندگی،  اعطای  و  ورزی  غرض  با  کشورها  این  اما  باشند  می 

 ( 242و241، ص1398کشور خود تحمیل می نمایند. فرحدوست،   مسئولیت حوادث ایجاد شده توسط آنان را به دوش مردم 

 

 خاوری مجرم بزرگ اقتصادی 

آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران بود و تابعیت خارجی وی مورد پذیرش ایران نبوده و مورد تصویب هیأت وزیران نیز 

نیز نداشته است. بنابر این محول کردن سمت  واقع نشده و حتی از فحوای سخنان او چنین برداشت می شود که از آن اطالع  

مدیریت عامل بزرگترین بانک دولتی ایران و جهان اسالم، به مشارالیه نه تنها از نظر امنیتی به صالح نبوده و مورد ایراد است 

زیاد این  )شخص به هنگام تحصیل تابعیت بیگانه متعهد به قوانین و ارزش های معنوی کشور بیگانه می شود که به احتمال  

قانونی داشته   از نظر قانونی نیز سپردن این سمت به وی منع  ایران مباینت دارد، بلکه  تعهد و سوگند با منافع و ارزش های 
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از قرار معلوم آقای خاوری برای مسافرت کاری از ایران به انگلیس و از آنجا نیز از طریق شهر فرانکفورت به (.  989است )ماده  

آن محسوب می شود رفته است و احتماال این سفر از انگلیس با گذرنامه و اوراق هویت کانادایی صورت   کشور کانادا که تبعه

مأموران ایرانی از دادن (  19/    2/  1390گرفته است که به موجب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران )مصوب  

 ویزا به وی خودداری خواهند کرد

نکته ضروری است: نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی یعنی دو تابعیتی است. در قانون    . در این مورد بیان چند 

استرداد نیز قاعده ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت ها تبعه خود را تحویل نمی دهند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور  

ز او را تحویل نمی دهد. این به معنای فرار از مجازات نیست دیگری مرتکب جرمی شود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگ

بلکه از دولت مورد نظر می خواهد که دالیل و مدارک الزم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاههای  

ا بخواهیم او را به ایران تحویل  کشور محاکمه و مجازات کند. بنابراین نخست اینکه بگوییم وی تبعه ایران است و از کشور کاناد

 دهد.  

اما براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد می    هر چند که ما با کشور کانادا قرارداد استرداد مجرمان نداریم 

ب جرم از  شود این کار را کرد. فرضیه دوم این است که تابعیت ایرانی اش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکا

کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاه های همانجا محاکمه کنند. هر چند که از نظر عرفی نمی توان آنها را مجبور به این کار  

قانون مدنی ایران آمده است: هر    989کرد. اما واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. چرا که در ماده  

شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او به   1280ون رعایت مقررات قانونی بعد از سال  تبعه ایرانی که بد

نمی   ما  است. در مورد خاوری هم هر چند  ایرانی  ایرانی،  عبارت دیگر  به  ایرانی محسوب می شود.  و  نشده  رسمیت شناخته 

او را باطل کنیم اما آن ر نتیجه حاال که مرتکب جرم شده باید در خواست به رسمیت نمی شناس  اتوانیم تابعیت  یم. پس در 

 (  1397استردادش را بدهیم که امیدوارم این اتفاق افتاده باشد. )دل افروز، لطفی، 

 

 مصادیق ناموفق استرداد مجرمین ازایران   

واقعه یهودیان  همیاری  مرکز  آن   بود (  1373تیر    27)  1994ژوئیه    18در   تروریستیای  انفجار  جریان  در  از    85که  نفر 

انفجاری که بزرگترین سوءقصد .  جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند آرژانتینیتبار  یهودی شهروندان  

شود. در تاریخ آرژانتین، رسیدگی به هیچ پرونده قضایی به اندازه پرونده انفجار آمیا به تلقی می آمریکای التیندر تاریخ معاصر  

از یک هزار و دویست نفر برای  طول نینجامیده  دادگاهدر مورد این پرونده به   ادای شهادتاست. گفتنی است تاکنون بیش 

شده دولت  احضار  اسالمیبار    3تاکنون   آرژانتیناند.  کرده ایران جمهوری  متهم  انفجار  در  داشتن  دست  به  دولت  را  است. 

ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای التین در تهران کشیده شد و  ه نقشه و دستور ضربه زدن به بزرگآرژانتین مدعی است ک

به   عملیات  طرح  اجرای  حزبمسئولیت  عملیات  ویژه  لبنانستاد  نظامی   اهلل  شبه  گروه  به  لبنانحزبکه  است، وابسته اهلل 

شد. مقامات ایرانی مدعی هستند که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت جمهوری اسالمی ایران در این خصوص ارائه سپرده

تاکنون   کنند. از جمله مشکالت این پرونده این است که شخص انتحاری مورد ادعاای سیاسی تلقی مینشده و موضوع را توطئه 

 است.  شناسایی نشده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 المللی صدور احکام جلب بین

و پس از مدت تقریباً سیزده سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از جمله    2007در مارس  

 الملل را صادر کرد.  توسط پلیس بین اکبر والیتیعلیو  اکبر هاشمی رفسنجانیعلی

 المللی صادر کرد. این افراد عبارتند از:  اینترپل برای شش تن از این افراد حکم جلب بین

 وزیر اطالعات وقت جمهوری اسالمی علی فالحیان •

 سپاه پاسداران جمهوری اسالمیفرمانده وقت کل  محسن رضایی •

 انتین آرژدر  جمهوری اسالمی ایراندبیر سوم پیشین سفارت  احمدرضا اصغری •

 نیروی ویژه قدس سپاه پاسداران فرمانده سابق  احمد وحیدی •

 2021آرژانتین در  جمهوری اسالمی ایرانرایزن فرهنگی پیشین سفارت  محسن ربانی •

تروریستی  اقدام  این  در  ایران  اسالمی  بودن جمهوری  عدم دخیل  و  افراد  این  بی گناهی  دلیل  مقامات خود  استرداد  از  ایران 

 خودداری نمود و شدیدا این جنایت را محکوم کرد.  

 

 نتیجه گیری 

تحو و  بازگرداندن  مفهوم  به  مجرمین  به استرداد  شده  دتگیر  آن  در  که  کشوری  طرف  از  جرم  ارتکاب  به  متهم  یا  مجرم  یل 

کشوری که در آن مرتکب جرم شده بنا به تقاضای این کشور است. هدف از استرداد مجرمین ممانعت مجرم از فرار از مجازات 

یر شدن و بازگرداندن به کشور است. بدین ترتیب مجرمین نخواهند توانست احساس امنیت نمایند زیرا همیشه نگرانی از دستگ

 محل ارتکاب جرم و تحمل مجازات را خواهند داشت. در حقیقت استرداد مجرمین کمک به اجرای عدالت می نماید.  

در گذشته های دور استرداد مجرمین فقط در مورد جرائم سیاسی و نظامی اعمال می شد یعنی اگر یک مخالف سیاسی به  

به مفهوم الزام کشور محل فرار به مسترد نمودن فرد نمی بود زیرا کشورها در این خصوص از آزادی  کشوری فرار نمود البته این 

در این زمینه قانونی    1833اراده برخوردارند و می توانند فرد مذکور را مسترد دارند یا ندارند. بلژیک اولین کشوری بود که در  

 وضع نمود.  

به کشوره این  برای تسهیل دستگیری مجرمینی که  نماید.  الملل همکاری می  بین  پلیس  فراری می شوند مؤسسه  ای دیگر 

مؤسسه که مقر اصلی آن در پاریس است و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز از اعضای آن بشمار می رود در دستگیری، اعاده و  

همکاران خود در کشورهای    تحویل مجرمین همواره با دولت های عضو همکاری نزدیک داشته و از نظر ارتباط سریعی که با 

 دیگر دارد در موارد فرار مجرمین می تواند مؤثر باشد و مانع از فرار آنها به کشورهای دور دست شود.  

علیرغم مقرراتی که در کلیه کشورها در مورد استرداد مجرمین وجود دارد نکته قابل توجه در زمینه امر استرداد مجرمین کامالً  

ورها بستگی پیدا کرده و نتیجتا وقتی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک نزدیک موجود باشد طبیعتاً  به روابط سیاسی بین کش

در موضوع استرداد مجرمین نیز با یکدیگر همکاری می نمایند. لیکن در مواردی که اصوالً روابطی بین دو کشور وجود ندارد و  

 است مسلماً کوششی در جهت تحویل و اعاده مجرمین بعمل نمی آید.  یا اگر روابطی هست برپایه و اساس دوستانه قرار نگرفته 

 .  دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی کشورها درامر استرداد میباشند

 
 .  2015ژانویه  21شده در دریافت. 2012ژوئن  18شده از اصلی در ت تعقیب در سایت اینترپل«. بایگانی فرد تح 20

21https: //fa. wikipedia. 

org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D

8%A7 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 درحال حاضر وظیفه مکاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخالصه تشریفات و

 : اقداماتی که در ایران دوایر اینترپول برای مسألۀ استرداد انجام میدهند به شکل زیراست

به محض دریافت اعالمیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی کشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بررسی مقدماتی خود  

ه در این زمینه واصل میشود کامل نیست. فرضاً فردی به دادسرا در زمینه مدارک ارسالی را آغاز میکند. معموالً اولین نامهای ک

مراجعه میکند و ادعا میکند چک بی محل از فردی در اختیار دارد و طرف در کشور فالن زندگی میکند و یا اینکه فردی از او  

و   است  گریخته  خارج  به  و  کرده  خ  …کالهبرداری  پیگرد  تحت  پرونده  تعقیب  و  پیگیری  در  اینکه  ضمن یا  و  مراجعه  ود 

به   نامهای  بررسی  از  پس  قضائی  مقام  است.  دیدهشده  کشور  فالن  در  کشور  از  خارج  در  وی  طرف  میکند  اعالم  درخواستی 

این   میدهد.  ارجاع  اینترپول  به  بررسی  برای  را  چگونگی  درخواست  و  نامه  همان  روی  موارد  دراکثر  یا  و  مینویسد  اینترپول 

الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعکاس آن به کشور معرفی شده  یادداشتها و نامه ها اغلب با  

 . مورد قبول قرارنمیگیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد کاملتری وجوددارد

دنظر باید موارد و مشخصات زیر به  این امر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد که درهرمورد حتی شناسائی فرد مور

 . صورت کامل اعالم شود تا کار از اولین مرحله به صورت کامل انجام شود

 .  میباشد (,I. C. P. O) سازمان پلیس جنائی بین المللی که به اختصار اینترپول نامیده میشود. مخفف کلمه

نسه، دانمارک، یونان، آلمان و مجارستان پایهگذاری  ( از سوی رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرا1302)  1923درسال  

شد و در ردیف آن ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطالعات و اخبار بین  

جنایی( بود.  پلیس کشورهای جهان درجهت هدف مذکور بود. اولین نامی که برای آن انتخاب شد )کمیسیون بین المللی پلیس 

اینترپول حق مداخله درامر   -اساسنامه اینترپول    3این سازمان باتوجه به اصل حاکمیت ملتها تشکیل شده است برحسب ماده  

 .  کشور درآن عضویت دارند 154سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی را ندارد و درحال حاضر 

اس بین کشورها درمورد مسایل جزائی حقوقی و پلیسی به عهده  این سازمان فعالیت گستردهای را در زمینه ایجاد ارتباط و تم

دارد و درواقع اینترپول یا سازمان پلیس بین الملل تنها کانال رسمی ایجاد ارتباط و تماس بین کشورها در زمینه های مذکور  

ردد آخرین مطالعات و  میباشد. این سازمان با برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه که هرسال دریک کشور عضو برگزارمیگ

بررسیهای انجام شده، امکانات موجود، همکاریهای مؤثر بین المللی و اشکاالت احتمالی را مطرح و کلیه امور را مورد بررسی 

در شهر پاریس بود، اکنون این دبیرخانه به شهر لیون فرانسه انتقال یافته   1988قرارمیدهد، دبیرخانه مرکزی اینترپول تا سال  

را در جهات مختلف فراهم  است. ضم ارتباط و همآهنگی بین کشورها  با کشورهای عضو دارد، زمینۀ  ن تماسهای مکرری که 

شرکت  برای  را  موضوعات  و  مسایل  و  برگزار  سازمان  جاری  امور  و  وظایف  با  رابطه  در  سمیناری  نیز  هرچندگاه  و  میسازد 

( و در اولین اجالس مجمع عمومی  1325عضویت داشته )سال  کنندگان آموزش میدهد. کشورما از بدو تأسیس دراین سازمان  

 : که در نیویورک تشکیل گردیده شرکت داشته است. وظیفه دفاتر اینترپول درکشورها به صورت خالصه عبارتست از

د مسایل  کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی، تبادل اطالعات، انجام مطالعات و تحقیقات بین المللی درمور

جاری تبادل درخواستها، تعیین هویت و شروع عملیات پلیس. عالوه بر مجمع عمومی که تصمیمات مهم سازمان درآن اتخاذ  

 .  میگردد سازمان دارای دوبخش جداگانه دبیرخانه و کمیته اجرائی است که اسکلت اداری و اصلی سازمان را تشکیل میدهد
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