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        استرداداسترداداسترداداسترداد    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 عمل به قرارداد در مذكور طيشرا طبق استرداد شده منعقد استرداد قرارداد خارجه دول و رانيا دولت نيب كه يموارد در ـ 1 ماده

 قانون نيا مقررات طبق استرداد نباشد الزم نكات تمام يحاو دهيگرد منعقد اگر اي و نشده منعقد يقرارداد چنانچه و آمد خواهد

 . آمد خواهد عمل به متقابل معامله شرط به

 نيا در مذكور ميجرا از يكي اتهام به تقاضا مورد شخص كه ديگرد خواهد واقع رانيا دولت قبول مورد يوقت استرداد ـ 2 ماده

 . باشد شده محكوم اي گرفته قرار يفريك بيتعق مورد قانون

 صورت در دارند اقامت رانيا دولت درقلمرو كه را يرانيا ريغ افراد خارجه دول درخواست بر بنا تواند يم رانيا دولت ـ 3 ماده

 : دينما ميتسل تقاضاكننده دولت به ريز طيشرا وجود

 . باشد شده واقع دولت آن اتباع لهيوس به تقاضاكننده دولت قلمرو در يارتكاب جرم ـ 1

 . باشد شده واقع دولت آن اتباع لهيوس به تقاضاكننده دولت قلمرو از خارج در يارتكاب جرم ـ 2

 نكهيا بر مشروط. باشد شده واقع دولت آن اتباع از ريغ يشخص لهيوس به تقاضاكننده دولت قلمرو از خارج در يارتكاب جرم ـ 3

 . باشد تقاضاكننده كشور يعموم مصالح به مضر يارتكاب جرم

 ممكن ريز ميجرا مورد در فقط قانون نيا سوم و دوم نيمادت در مذكور مقررات تيرعا با استرداد قبول اي رد درخواست ـ 4 ماده

 :  است

 . باشد ييجنا مجازات مستلزم تقاضاكننده دولت نيقوان طبق كه يعمل هر مورد در ـ 1

 در مقرر مجازات حداكثر نكهيا بر باشدمشروط جنحه مجازات مستلزم تقاضاكننده دولت نيقوان طبق كه يعمل هر مورد در ـ 2

 تيمحكوم مدت كه است ممكن يصورت در استرداد اند افتهي تيمحكوم كه يموردكسان در. نباشد حبس سال كي از كمتر قانون

 . باشد حبس ماه 2 از شتريب



 مستلزم زين رانيا نيقوان طبق يارتكاب عمل كه شود يم واقع رانيا دولت قبول مورد يوقت استرداد ماده نيا در مذكور موارد تمام در

 . باشد يا جنحه اي و ييجنا يمجازاتها

 يبرا تقاضاكننده دولت قانون طبق كه يحداكثرمجازات هرگاه شده جرم چند مرتكب تقاضا مورد شخص كه يموارد در ـ 5 ماده

 . بود خواهد ريپذ امكان استرداد نباشد حبس سال كي از كمتر شده ينيب شيپ يارتكاب ميجرا مجموع

 مرتكب بعدا و شده محكوم حبس ماه 2 از شيب به يعموم ميجرا از يكي ارتكاب علت به قبال تقاضا مورد شخص هرگاه ـ 6 ماده

 كي از كمتر دهيگرد مقرر يبعد جرم يبرا قانون موجب به كه يمجازات هرچند است ريپذ امكان استرداد شود يتيجنا اي جنحه

 . باشد حبس ماه 2 از كمتر افتهي يبعد جرم ارتكاب سبب به كه يتيمحكوم اي و باشد حبس سال

 . بود خواهد قانون نيا در مذكور مقررات مشمول استرداد، لحاظ از جرم ارتكاب به شروع ـ 7 ماده

 : شد نخواهد واقع قبول مورد استرداد ريز موارد در ـ 8 ماده

 . باشد يرانيا تقاضا مورد شخص هرگاه ـ 1

 عمل به ياسيس يمنظورها به استرداد كه شود معلوم هيقض احوال و اوضاع از اي و بوده ياسيس ميجرا از يارتكاب جرم هرگاه ـ 2

 . است آمده

 مخالف اي و انهيوحش افتهي ارتكاب كه ياعمال آنكه مگر شد نخواهد واقع قبول مورد استرداد يداخل يجنگها و اختالفات مورد در

 . بود خواهد قبول قابل يداخل يجنگها خاتمه از پس استرداد صورت نيا در كه باشد جنگ مقررات

 . شد نخواهد محسوب ياسيس جرم مورد چيه در افراد اتيح به قصد سو

 و بيتعق مورد رانيا در مرتكب شده واقع آن خارج در اگر اي و افتهي ارتكاب رانيا دولت قلمرو داخل در يارتكاب جرم هرگاه ـ 3

 . باشد دهيگرد محكوم اي

 . باشد ينظام ميجرا از يارتكاب جرم هرگاه ـ 4

 جهات از يجهت به اي و شده زمان مرور مشمول مجازات اي بيتعق تقاضاكننده دولت قانون اي رانيا دولت قانون طبق هرگاه ـ 5

 . نباشد مجازات اي بيتعق قابل تقاضاكننده دولت قانون طبق تقاضا مورد شخص يقانون

 شود يم ميتسل يدولت به تقاضا مورد شخص نديبنما يواحد عمل ارتكاب علت به را يمجرم رد يتقاضا دولت چند هرگاه ـ 9 ماده

 . است افتهي ارتكاب كشور آن يعموم مصالح هيعل اي دولت آن قلمرو در جرم كه

 حق كه يدولت به تقاضا مورد شخص باشد شده يمتعدد ميجرا ارتكاب سبب به و دولت چند طرف از رد يتقاضا هرگاه ـ 10 ماده

 . شود يم ميتسل داشت خواهد تقدم

 نسبت تقاضاكننده دول كه يتعهد و رد يتقاضا خيتار و آن وقوع محل و جرم تياهم به توجه با 10 و 9 ماده در تقدم حق ـ تبصره

 . خواهدشد نيمع ندينما يم مجرم مجدد رد به



 كه ديآ يم عمل به يوقت استرداد باشد شده محكوم اي و گرفته قرار بيتعق مورد رانيا در تقاضا مورد شخص هرگاه ـ 11 ماده

 ميتسل تقاضاكننده دولت به موقتا را تقاضا مورد شخص تواند يم رانيا معهذادولت باشد افتهي خاتمه مجازات اجرا اي يفريك بيتعق

 . دينما ميتسل رانيا دولت به را او يدگيرس خاتمه از پس شود متعهد تقاضاكننده دولت نكهيا بر مشروط دينما

 .است شده فيتوق نيد هيتاد از امتناع علت به تقاضا مورد شخص كه است يجار زين يمورد در ماده نيا در مذكور احكام

        استرداداسترداداسترداداسترداد    ببببييييترتترتترتترت    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 جلب قرار اي تيمحكوم حكم متضمن ديبا مزبور تقاضانامه. ديآ عمل به رانيا دولت از ياسيس قيطر از ديبا رد يتقاضا ـ 12 ماده

 خيتار و اتهام انيجر و باشد است مذكور مدارك اعتبار يدارا كه يگريد اسناد هرگونه اي جلب دستور اي فيتوق اي محاكمه به

 تقاضانامه مهيضم را استناد مورد مواد رونوشت ديبا تقاضاكننده دولت عالوه به گردد ديق آن در هيقض اتيفيك و جرم وقوع

 . دينما استرداد

 وزارت كه يصورت در شد خواهد ارسال يدادگستر وزارت به خارجه امور وزارت قيطر از استرداد تقاضانامه ـ 13 ماده

 تقاضا مورد شخص كه يمحل شهرستان يدادسرا به را امر پرونده دهد صيتشخ قانون نيا مقررات با منطبق را استرداد يدادگستر

 ارجاع تهران شهرستان يدادسرا به باشد نداشته يمعلوم سكونت محل تقاضا مورد شخص اگر اي و دارد سكونت محل آن در

 . ندينما اقدام او بازداشت و جلب در كه نمود خواهد

 نييتع از پس آورده، عمل به تقاضا مورد شخص از را الزمه قاتيتحق بازداشت، خيتار از ساعت 24 ظرف دادستان ـ 14 ماده

 . دينما يم ارسال جنحه دادگاه به يدگيرس يبرا را پرونده بازداشت، علت اعالم و او تيهو

 مدافعات و دادستان اظهارات ازاستماع پس و داده قرار يدگيرس مورد را موضوع نوبت از خارج يا جلسه در دادگاه ـ 15 ماده

 اعالم دادستان و يدادگستر وزارت به را مراتب و صادر استرداد قبول عدم اي و قبول بر يمبن را خود يرا تقاضا مورد شخص

 . شد خواهد آزاد فورا شده بازداشت شخص باشد استرداد رد بر دادگاه يرا چنانچه. نمود خواهد

 كه بخواهد دادگاه از اي و كرده خودانتخاب يبرا مترجم اي ليوك دادگاه در پرونده طرح موقع در تواند يم شده بازداشت شخص

 . دينما انتخاب يمترجم اي ليوك او يبرا

 . است پژوهش روزقابل ده ظرف تقاضا مورد وشخص دادستان ازطرف دادگاه يرا ـ 16 ماده

 و دادستان حضور دادگاه آنكه مگر ديآ يم عمل به نوبت از خارج و يادار جلسه در استان دادگاه در يپژوهش يدگيرس ـ 17 ماده

 . بداند الزم حاتيتوض ادا يبرا را تقاضا مورد شخص اي

 اعالم يدادگستر وزارت به صدور از پس و است فرجام قابل ريغ و يقطع جنحه دادگاه يرا فسخ اي و دييتا بر استان دادگاه يرا

 . شود اقدام آن مفاد طبق تا شد خواهد

 و نموده صادر دادستان به را آن اجرا دستور يدادگستر وزارت شود صادر استرداد قبول بر يمبن يقطع يرا چنانچه ـ 18 ماده

 . گردد اعالم تقاضاكننده دولت تابه رساند خواهد خارجه امور وزارت اطالع به را مراتب



 شخص گرفتن ليتحو در ياقدام تقاضاكننده دولت مقامات طرف از خارجه امور وزارت اعالم خيتار از ماه كي ظرف چنانچه

 . شد نخواهد قبول شده تقاضا قبال كه يجهات به او استرداد گريد و شده آزاد فورا نامبرده دياين عمل به تقاضا مورد

 دولت به كه دهد تيرضا و نموده اعالم قانون نيا مقررات از استفاده از را خود انصراف تقاضا مورد شخص هرگاه ـ 19 ماده

 . آورد خواهد عمل به يمقتض اقدام استرداد به نسبت يدادگستر ووزارت ديق امر پرونده در مراتب شود ميتسل تقاضاكننده

 مورد شخص ، تقاضاكننده دولت يقضائ مراجع ميمستق درخواست بنابر تواند يم شهرستان دادستان يفور موارد در ـ 20 ماده

 و ميتنظ قانون نيا 12 ماده طبق استرداد  اوراق كه باشد شده ديق مزبور يتقاضا ضمن نكهيا بر مشروط دينما بازداشت را تقاضا

 . ديخواهدگرد ارسال

 . ديآ عمل به شود يم بازداشت درخواست كه يموقع همان در و ياسيس قيطر از ديبا  اوراق ارسال و استرداد يتقاضا

 به فورا را مراتب ديبا دينما يم تقاضا مورد شخص بازداشت به اقدام 20 ماده مقررات طبق دادستان كه يموارد در ـ 21 ماده

 . دهد اطالع يدادگستر وزارت

 شخص نشود واصل استرداد  اوراق ماده نيا در مذكور يمدتها ظرف تقاضا مورد شخص بازداشت خيتار از چنانچه ـ 22 ماده

 خواهد عمل قانون نيا مقررات مطابق شود واصل استرداد  اوراق بعدا چنانچه شدو خواهد آزاد دادستان دستور طبق شده بازداشت

 . بود خواهد ماه دو ممالك ريسا يبرا و ماه كي رانيا همجوار ممالك يبرا مذكور يمدتها. شد

 دهيگرد مرتكب استرداد خيتار از قبل كه يگريد جرم اتهام به توان ينم شده واقع قبول مورد او استرداد كه را يشخص ـ 23 ماده

 دولت درخواست به بنا تواند يم رانيا دولت.  كننده مسترد دولت تيرضا جلب با مگر نمود مجازات اي قرارداد بيتعق مورد

 نيا 4 ماده در مذكور ميازجرا يارتكاب جرم هرچند دينما اعالم مجازات اجرا اي و بيتعق به نسبت را خود تيرضا تقاضاكننده

 . نباشد قانون

 يدگيرس. ديآ عمل به قانون نيا 12 ماده مذكوردر بيترت به ديبا تيرضا اعالم درخواست قبل ماده در مذكور موارد در ـ 24 ماده

 خود يرا مدارك به يدگيرس از پس دادگاه. آمد خواهد عمل به نموده نظر استرداداظهار به نسبت كه يدادگاه در درخواست به

 نيا در مذكور بيترت به و بوده يقطع مورد نيا در دادگاه يرا دينما يم اعالم درخواست با موافقت عدم اي برموافقت يمبن را

 . شد خواهد اعالم كننده درخواست دولت به قانون

 از بدوا ديبا دهد عبور رانيا كشور از تيترانز طور به نموده استرداد گريد دولت از كه را يشخص بخواهد يدولت چنانچه ـ 25 ماده

 . دينما اجازه ليتحص رانيا دولت از ياسيس قيطر

 . شد خواهد داده متقابله معامله شرط به خارجه امور وزارت طرف از عبور اجازه

 . است تقاضاكننده دولت با تيترانز طور به عبور و استرداد نهيهز ـ 26 ماده

 .است قانون نيا اجرا مأمور يدادگستر وزارت ـ 27 ماده

   

 


