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 إىل األمً الذي علم هذه االمة

 ))الرسول الكرٌم حممد )صلى أهلل علٍه وسلم واله وصحبة امجعني((

 

 إىل والدي                                                 

غال ونفٌس فً سبٌل إنجاحً والىى مىن دٌىل الق ٌىا إمىامً و    إلى من بذل كل 

 فً األمل , إلى من ٌس  لً كل السبل.

 

 إىل والدتي                                              

 إلىىى مىىن نىىجلىنً ى ىىى مىىلا األٌىىار ونالىى ي وسىىب ي ال ٌىىالً فىىً سىىبٌل ىح ٌىىا

 طموحاتً وأحالمً.

 

 إىل أخىاني

البائلة الىً د ا الحٌاة والنو  من خاللبىا والىىً ىىلفلنً أن دبىلل كىل إلى ال هو  

 غال ونفٌس من اج بر.

 

 اهدي حبثي هذا اىل )سوجتي الغالية(

 

 إىل شهدائنا األبزار

والى األك ر منا جمٌلا, والذٌن قىلموا الاىالً والنفىٌس  ةإلى د واح نبلائنا القاه 

 من اجل دىالء ك مة الحا والوقن.



 
 

5 
 

 

 هذا حبثي املتواضعاهدي 

 

 

 

 

 

 

 

احلمددد ربرالراملنيدددلدلالرًامللددد عرًامليددد حمرد دددَراددد  ولر مددد رًد دددَراملدددورررررر

رًصحبورًا مرًمهراىت ٍرهب اعرإىلريٌحمرامل يه.

ر-أملربني :

 رابرابحلوورًتنيلىلرأنرًفقينرإلكمللرىذهراملنيملراملدذُراادهملورررمب ايةرامح

رينفعربورأميتردللرف وراخلري.رنًار,أنرينفنيينربوريفرديينرًدو لُ

 شكر وتقدير
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ًد ددَرعلددد عرمددهر ريندد الراملنددلهللر ريندد الرابرًمددهربددللرا ددد ا ررررررر

بلملفضلرًاملتقد يالرفدهوينرأتٌ دوربلملند الرا ديدلردكتدٌارامحد رفل دلراملدذُرررررررررر

ًاملذُرملرادخالر ي اريفراب لرأمتلحمرىذاراملبحدثررر,اشال رد َرىذاراملبحث

  او ةرحتَرخدال رىدذارررًد َرملرع مورمهرولحرًتٌ  ورًمتلبنيةروظاليةرًم

راملبحثرإىلراملنٌا.

كملرأتق حمربلملن الرإىلرمج عراألالتذعريفرك  ةراملقدلوٌنرد دَرمدلرعد مٌهرمدهرررررر

ردٌنرًميلد عريفراب لرإمتلحمرىذاراملبحث.
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 الم لمة:

نتٌجة للتطور السرٌع الذي شهده العالم بعد الثورة الصناعٌة فً كافة المٌادٌن 

االنتاج وزٌادة الثروات  االقتصادٌة واالجتماعٌة وباستخدام التكنولوجٌا فً مجاالت

الوطنٌة واكتشاف البترول واستخدامه بنطاق واسع نشطت وتنوعت وسابل النقل 

بٌن دول العالم وتقدمت تقدما ذلك صعوبات النقل بٌن الدول فأصبح التنقل سهالً 

مٌسوراً وغداً بنتٌجة ذلك االجرام دولٌا وصار المجرم دولٌاً أٌضا ولم ٌعد ضرر 

فً النطاق المحلً او القومً بل امتد اثره الى الدول االخرى  الجرٌمة محصوراً 

وتزٌفها  وتألفت جمعٌات وعصابات دولٌة تقوم بارتكاب جرابم خطٌرة لتقلٌد العملة

وتهرٌب المخدرات واالتجار بالرفٌق النساء والصغار وتخرٌب وسابل االتصاالت 

التنقل من بلد الى اخر  والمواصالت الدولٌة واصبح فً امكانهم بٌن عشٌه وضحاها

المجرم باعتباره مظهراً  لذلك ٌعطً المجتمع الدولً اهمٌة كبٌرة على نظام تسلٌح

مهما من مظاهر التعاون الدولً فً سبٌل مكافحة الجرٌمة والحد من انتشارها وال 

سٌما فً الوقت الحاضر الذي تٌسرت فٌه هروب المجرمٌن واالنتقال من دولة الى 

اجل تضٌع الخناق على  ٌر وتشكٌل عصابات دولٌة االجرام ومناخرى بوقت قص

 اولبك المجرمٌن وعدم السماح لهم االفالت من العقاب.

ولما كانت مصلحه الدولة ان ٌعاقب المجرم على ما جنت ٌداه حتما ال ٌظل بدون 

ماخر والتجأ الى دوله اخرى غٌر الدولة التً ارتكب الجرٌمة فوق عقاب إذا 

نه ٌجب على الدولة التً لجأ الٌها ان تعمل باسم الجمٌع بصفتها عضو ارضها , فا

 فً المجتمع الدولً لمعاقبته على الجرابم المرتكبة ضد االنسانٌة بأسرها .

لذلك ٌعتبر تسلٌح المجرمٌن اعاده الشخص المطلوب الى الدولة ذات السٌادة , وان 

من اعتبره من اعمال القضاء طبٌعة تسلٌح المجرمٌن اختلفوا بها الفقهاء فمنهم 

من اعمال االدارة , وان مصادر تسلٌح المجرمٌن هً اربعة مصادر ومنهم 

تشرٌعات داخلٌة والصرف ومبدأ المقابلة بالمثل والمعاهدات كذلك هناك ٌصف 

الجرابم وال ٌجوز التسلٌح بها مثل الجرابم السٌاسٌة به . هذا ما ستبٌتنه من هذا 

 البحث المقدم. 
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 المبحث اأول

 ماهً نظار ىس ٌر المج مٌن

قانون موحد عام تقبله الدول جمٌعاَ وتلتزم به بل  ال ٌجمعهم المجرمٌن ان نظام تسلٌ

به المعاهدات المقصودة بهذا الشأن بٌن  ما تقتضًهو ٌخضع بصفة اصلٌة الى 

ة الدول. لقد عهدت الجمهورٌة العراقٌة المعاهدات فً هذا الجانب مع دول كثٌر

كجمهورٌة مصر العربٌة وبعض الدول االخرى والتً نظمت الجامعة العربٌة عام 

 وقد اقرهاالٌها  االنضمامم اتفاقٌة تسلٌم المجرمٌن ودعت الدول العربٌة 1953

وقد تنظم  1956لسنة  53بالمصادقة علٌها بالقانون رقم  ما تقدمالعراق وانظم الٌها 

التشرٌع الداخلً بعض الدول مسألة تسلٌم المجرمٌن فً
(1)

وبذلك وبناءاَ على  

سنتناول فً هذا المبحث تعرٌف هذا النظام ومن ثم نبٌن طبٌعته ومن ثم مصادرة 

 -ٌأتً: وعلى نحو مما

 وقانونا   اصقالحاالمق ب اأول: ىل ٌف الىس ٌر 

 المق ب الثانً: قبٌلة ىس ٌر المج مٌن

 المج مٌن المق ب الثالث: مصال  ىس ٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  2112بٌ وي,  السنبو ياللامة فً قانون الل وباي, مكىبة  المبالئاللكىو  ى ً حسٌن الخ ف, .1
121 
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 المق ب اأول

 ىل ٌف ىس ٌر المج مٌن

تعرٌف نظام تسلٌم المجرمٌن اصطالحاّ: ٌعتبر اصطالح تسلٌم المجرمٌن ذا اصل 

الدولة ذات السٌادة والسلطة الى  اعادة الشخص المطلوب ٌعبرنهالتٌنً حٌن كان 

بالالتٌنٌة. آنذاكوكان ٌطلق علٌه  فً محاكمته
(1)

 

عٌن لتسلٌم اما تعرٌف نظام تسلٌم المجرمٌن قانوناَ لم ٌتفق الفقهاء على تعرٌف م

 المجرمٌن وٌرجع ذلك السبب الى الطبٌعة القانونٌة لهذا النظام ومدى االخذ به.

فعرفه االستاذ)جندي عبدالملك( )عمل تقوم بمقتضاه الدولة التً لجأ الى ارضها 

شخص متهم او محكوم علٌه فً جرٌمة بتسلٌمه الى الدولة المختصة بمحاكمته او 

تنفٌذ العقوبة علٌه( 
(2)

  

هو ان تتخلى دولة عن شخص موجود فً ٌضاَ ٌعرف نظام تسلٌم المجرمٌن وا

ولتنفذ  اقلٌمها الى اخرى بناءاَ على طلبها لتحاكمه عن جرٌمة ٌعاقب علٌها قانوناً,

احدى محاكمها من فٌه حكماً صادراَ علٌه 
(3)

. 

واٌضاَ عرفه ) الدكتور حمٌد السعدي( بأنه قٌام احدى الدول بتسلٌم شخص موجود 

على اقلٌمها الى دولة اخرى تطالب بتسلٌمه لتحاكمه عن جرٌمة متهم بها او لتنفٌذ 

حكم صادر علٌه من احدى محاكمها. 
(4)

 

واٌضاَ عرف نظام تسلٌم المجرمٌن هو احدى مظاهر التضامن الدولً لمكافحة 

تطلبه ٌمة تقوم بموجبه دولة بتسلٌم شخص ٌقٌم فً اقلٌمها الى دولة اخرى الجر

لتنفٌذ حكم صادر من احدى من  لتحاكمه عن جرٌمة انتقل بها حرفة قوانٌنها, او

احدى محاكمها.
(5)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بلون سنه. -بلون لا  النث  -ىح ٌ ٌة ىأصٌ ه -النظ ٌة اللامة لىس ٌر المج مٌن -محمل س اجىبل الفىاح .1
 .79القبلة الثانٌة ص -جنلي ىبلالم ك, الموسوىة الجنائٌة, مقبلة لا  الكىب, ال اه ة الج ء الثانً.2
 22, ص1769 ة همحمل الفالل, محال اي فً ىس ٌر المج مٌن, المقبلة الفنٌة الحلٌثة ال ا.3
 111, ص1791اللكىو  حمٌل السللي, ن ح قانون الل وباي الجلٌل, مقبلة الملا ف بالال .4
, 799بالال -المؤسسة الل اقٌة ل لىاٌة والقباىة -اللكىو  ىبلاأمٌ  جنٌح, ىس ٌر المج مٌن فً الل اا.5

 23ص



 
 

11 
 

تضاه الدولة واٌضاَ ٌعرف نظام تسلٌم المجرمٌن: هو اجراء تعاونً دولً تقوم بمق  

تسمى بالدولة المطلوب الٌها التسلٌم بتسلٌم شخص ٌوجد فً اقلٌمها الى دولة ثانٌة 

تسمى بالدولة الطالبة او الى جهة قضابٌة دولٌة بهدف مالحقته عن جرٌمة اتهم 

تنفٌذ حكم جنابً صدر ضدهبارتكابها او ألجل 
(1)

. 

 

 المق ب الثانً

 قبٌلة ىس ٌر المج مٌن

ورجال القانون فً طبٌعة التسلٌم فمنهم من اعتبره عمالَ من اعمال  اختلف الفقهاء

القضاء والقسم االخر اعتبره من اعمال االدارة )السلطة التنفٌذٌة( والقسم الثالث 

ذا طبٌعة مزدوجة تشارك فً اجراءاته السلطتان القضابٌة والتنفٌذٌة ومرد  ه اعتبر

تشرٌعات االجرابٌة التً اتخذتها هذا االختالف ٌرجع الى اختالف االنظمة وال

الدول وناطت بموجبها مهمات اتخاذ االجراءات المقضٌة بالجهات الوطنٌة التً 

تمارس تطبٌق االحكام القانونٌة الخاصة بالتسلٌم واالسترداد فمنها من ناطت هذه 

المهمات بالسلطة التنفٌذٌة واعتبرته عمالَ من اعمال السٌادة فلها وحدها ممارسة 

ان الشروط متوافرة  ما وجدت متىبشأنه  المتقضٌةالحق واصدار القرارات  هذا

فً الطلب وعلى هذا االساس فأن طبٌعة االسترداد والتسلٌم فً هذه الدول ٌعتبر 

معه للقضاء فٌها او الدولة طالبة االسترداد ان نجبرها على  وألٌمكنعمالً ادارٌاً 

دولة المطلوب منها التسلٌم ان الشروط تسلٌم االشخاص الذٌن تطلبهم اذا وجدت ال

التسلٌم بموجبه. ال ٌجوزغٌر متوافرة او ألي سبب كان 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل اسة م اولة, لا  الجاملة س ٌمان ىبل المنلر, الجوانب اأنكالٌة فً النظار ال انونً لىس ٌر المج مٌن ) .1

 (23ص  2119اأسكنل ٌة,  الجلٌلة,
 .23السابا ص اأمٌ  جنٌح, الم جع لاللكىو  ىب.2
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بالنظر فً هذه القضاء فٌه وٌالحظ على هذا االتجاه انه ٌتجاهل الدور الذي ٌقوم 

الطلبات خاصة فً البلدان التً تأخذ بالنظام القضابً
(1.) 

ظر فً طلبات االسترداد والتسلٌم جمهورٌة مصر ومن الدول التً تحصر الن

العربٌة وبعض الدول ناطت هذه المهمة بالقضاء واعتبرته عمالً من اعماله فالقضاء 

فً هذه الدول ٌتخذ االجراءات القانونٌة ضد الشخص المطلوب استرداده من قبض 

جهة وتوقٌف الشخص المطلوب او رفضه تبعاً لتوافر الشروط القانونٌة وهً من 

اخرى كذلك تطلب استرداد او تسلٌم االشخاص المتهمٌن او المحكومٌن عن جرابم 

ّ برٌطانٌا  ارتكبوها وهً التً تقوم بتنظٌم ملفات استردادهم ومن هذه الدول اٌضا

والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وان كانت تقضً بالموافقة على تسلٌم الشخص 

رداد والتسلٌم فً هذه الدولة عمل قضابً. المطلوب استرداده وعلٌه فأن طبٌعة االست

هنالك دول عدٌدة اخرى من جملتها العراق ٌكون فٌها نظام استرداد المجرمٌن 

وتسلٌمهم ذا طبٌعة مزدوجة حٌث تمارس كل من السلطتٌن القضابٌة والتنفٌذٌة جزءاَ 

من اجراءاته فقد ترك القضاء اتخاذ اجراءات القبض والتوقٌف واطالق سراح 

طلوب استرداده او صدور قرار من القضاء بعدم تسلٌمه مع اعطاء بعض الم

الصالحٌات للسلطة التنفٌذٌة فً اتخاذ بعض االجراءات المعٌنة كعدم تنفٌذ القرار 

الصادر من المحكمة بقبول التسلٌم اال باقترانه بمواقفها ولها الحق فً عدم تسلٌم 

الشخص الذي قرر القضاء تسلٌمه
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 23السابا, ص الم جع اللكىو  ىبل اأمٌ  جنٌح,.1
ال انونٌة, , الث افة 1795قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً, اسى لال المج مٌن وىس ٌمبر فً الل اا, بالال .2

 11ص
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البد لنا من نقف على طبٌعة التسلٌم فً العراق فقد سبق ان بٌنا ان نظام تسلٌم 

المجرمٌن واستردادهم فً العراق ذو طبٌعة مزدوجة تشارك فً اتخاذ االجراءات 

التحفظٌة من توقٌف واخالء سبٌل  فاإلجراءاتالمقتضٌة بشأنه كل من السلطتٌن 

طة القضابٌة  وكذلك القرار بتسلٌم الشخص بكفالة وقبض تصدر على السل

المطلوب استرداده او عدم تسلٌمه فأنه ٌصدر من الجهة القضابٌة المختصة وان 

اال  ال ٌنفذكان القرار الصادر من محكمة الجناٌات بقبول تسلٌم الشخص المطلوب 

بعد ان ٌصدر قرار من وزٌر العدل وبعد موافقة وزٌر الخارجٌة وٌكون قرار 

العدل بهذا الشأن قطعٌاَ كما ان لوزٌر العدل ان ٌطلب من المحكمة فً اي  وزٌر

عدم مرحلة من مراحل النظر فً الطلب وقف االجراءات وله ان ٌشترط اٌضاَ 

لدى الدولة طالبة االسترداد عند مرافقته على تسلٌمه الٌها من غٌر  محاكمتهاجراء 

الجرٌمة المسلم من أجلها.
(1)

 

نظام استرداد المجرمٌن وتسلٌمهم ان موضوعه وطبٌعته ٌتصف وٌظهر جلٌاً من 

باالزدواج وٌتراوح بٌن التسلٌم واالسترداد فهو ٌتضمن حالتٌن حالة استرداد 

)اعادة( بالنسبة للدولة التً تطالب باالسترداد, عامة تسلٌم بالنسبة للدولة المطلوب 

انٌن والمعاهدات واالتفاقٌات منها التسلٌم. ونظراَ لهذا االزدواج  فقد تضاربت القو

الدولٌة فً التسمٌة فمنها من استعمل االسترداد ومنها من اصطلح التسلٌم.
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملللة  1791لسنة  23اصول المحاكمة ي الج ائٌة  قر من قانون  362نص الف  ة ه من المالة أحظ .1

 من نفس ال انون 363كذلك المالة  1791لسنة  211بال انون  قر 
 .12سابا ص قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً, م جع.2
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 المق ب الثالث

 مصال  ىس ٌر المج مٌن

 -السترداد المجرمٌن وتسلٌمهم اربعة مصادر ربٌسٌة هً :

التشرٌعات الداخلٌة: اصدرت الدول قوانٌن خاصة السترداد وتسلٌم  -اوالَ:

 1833المجرمٌن وان اول قانون صدر بهذا الخصوص البلجٌكً سنة 
(1)

ثم توالت  

الدول بعد ذلك اصدار تشرٌعات تنظم فٌها النظر فً طلبات الدول االخرى المقدمة 

المختصة فً ممارسة النظر فً  الٌها لتسلٌم المجرمٌن وتحدد بنفس الوقت الجهة

هذه الطلبات وٌرى بعض الفقهاء ومن بٌنهم االستاذ جندي عبدالملك ان التشرٌعات 

الداخلٌة تقٌد الدولة وتحددها وبالتالً تمنعها من تسلٌم المطلوب استردادهم منها 

معاهدات تخالف لها ان تعقد معها  ال ٌجوزعن جرابم غٌر ذكرت بالقانون كما 

االحكام الواردة فً قوانٌنها احكامها
(2)

اما فً العراق فقد اتبعت الحكومة العراقٌة  

طرٌقة اصدار تشرٌعات تنظم عملٌة استرداد المجرمٌن وتسلٌمهم حٌث اصدرت 

وهو اول تشرٌع عربً بهذا  1923لسنة  21قانون اعادة المجرمٌن العراقً رقم 

هم داخل الحدود العراقٌة وض علٌبالشأن ثم اصدرت نظام تسلٌم المجرمٌن المق

 23رقم ل قانون اعادة المجرمٌن المذكور بوقانون ذٌ 1927لسنة  8التركٌة رقم 

 1937لسنة 
(3)

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5ص 1751مص  سنة  ىس ٌر المج مٌن -اللكىو  محمول حسن الل وسً.1
 39مصل  السابا ص -جنلي ىبلالم ك.2
 14مصل  السابا ص -قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً.3
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 الملاهلاي واأىفاقٌاي اللولٌة -ثانٌاً:

بعد ازدٌاد ظاهرة هروب المجرمٌن من بلد واخر ولغرض الحد من هذه الظاهرة 

تعاون فٌما بٌنها وعدم تمكٌن المجرمٌن من االفالت من العقاب اخذت الدول بال

لغرض مكافحة االجرام عن طرٌق عقد المعاهدات الثنابٌة فٌما بٌنها او معاهدات 

والشروط التً ٌتم بموجبها البت فً  والمبادئاقلٌمٌة او دولٌة تضمنت االسس 

طلبات استرداد المجرمٌن وتسلٌمهم. وعلى ذلك فتعتبر المعاهدات من اهم مصادر 

حٌث تتفق الدول على تنفٌذ بنودها بعٌداً عن االهواء  نظام االسترداد والتسلٌم

والنزوات السٌاسٌة حتى ان بعض الدول ترفض تسلٌم المجرمٌن ان لم ٌكن هنالك 

 األمٌركٌةمعاهدة ومثال ذلك كل من برٌطانٌا والوالٌات المتحدة 
(1)

وفً العراق  

تضامنا من مع المجتمع الدولً فً مكافحة الجرٌمة والحد من افالت المجرمٌن من 

االتفاق  منهاالعقاب فقد عقد العراق عدة معاهدات ثنابٌة مع الدول العربٌة واالجنبٌة 

 1929 -5-23السترداد المجرمٌن الموقع علٌها فً المؤقت مع سورٌا ولبنان 

مع الحجاز ونجد ملحقاتها المصادق علٌها بالقانون رقم  ومعاهدة تسلٌم المجرمٌن

ومعاهدة تسلٌم المجرمٌن مع مصر المصادق علٌها بالقانون رقم  1931لسنة  58

ومعاهدة ثانٌة مع مصر بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانونً  1931لسنة  61

انظم العراق  وبعد ذلك 1964لسنة  194والقضابً المصادق علٌها بالقانون رقم 

من هذه كبً الجرابم المنصوص علٌها فٌها والى عدة اتفاقٌات دولٌة تجٌز تسلٌم مرت

المعاهدات االتفاقٌة الدولٌة منع االتجار بالرفٌق واالشخاص واستغالل البقاء 

م ومعاهدة االتجار بالرفٌق المصادق 1951لسنة  74المصادق علٌها بالقانون رقم 

وبعد ذلك تم عقد معاهدتٌن اقلٌمٌتٌن ضمن نطاق  1951لسنة  8علٌها بالقانون رقم 

 1956لسنة 35المصادق علٌها بالقانون رقم  1952الجامعة العربٌة اولهما سنة 
(2)

 

.1983لسنة  111والثانٌة اتفاقٌة الرٌاض العربٌة المصادق علٌها بالقانون رقم 
(3)

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 41اللكىو  ىبلاأمٌ  جنٌح, مصل  السابا ص.1
مقبلة و ا ة الللل  –اىفاقٌاي ال انونً وال لائً بٌن الل اا واللول اأخ ا )نصوص(  - نلي خالل.2

 1792بالال 
 15سابا ص م جع -اأو ف ً قاسر ىبلالحمٌل.3
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 -الل ف اللولً: -ثالثاُ:

الدول  ما تلجأكان العرف الدولً ٌعتبر مصدراً من المصادر للقانون الدولً فكثٌراً 

علٌه التعامل بٌن الدول فً القضاٌا الخاصة باسترداد المجرمٌن  ما ستقرالى 

خاصة بها فً تنظٌم اجراءات وتسلٌمهم خاصة تلك الدول التً لم تشرع قوانٌن 

استرداد المجرمٌن وتسلٌمهم ومن الدول العربٌة هذه جمهورٌة مصر العربٌة فرغم 

كونها لم تشرع قانوناً بذلك اال انها قامت بتسلٌم عدة متهمٌن وباسترداد البعض 

محاكمتهم امام القضاء المصري اعتماداً على مبدأ ما تعارف  ال جراءاالخر منهم 

ٌاً.علٌه دول
(1)

 

 -مبلد الم اب ة بالمثل: - ابلاً:

هو مصدر اخر من مصادر استرداد المجرمٌن وتسلٌمهم تتجه الدول الى تطبٌقه 

ال ان المطلوب استرداده موجود فً دولة من دول التً  ما وجدتمتى واالخذ به 

معها معاهدة او اتفاقٌة تنظم هذه الطلبات وقد اخذ بها المبدأ قانون اصول  ترتبط

( من نص هذا المبدأ على مراعاة احكامه فعند 352المحاكمات الجزابٌة فً المادة )

بٌنهما اتفاقٌة تبٌن الدولة الطالبة بأنها  ال ترتبططلب استرداد منهم من دولة ما 

ها استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل وانها تقبل طلبات تطلب تسلٌم المطلوب استردادها الٌ

الدولة المطلوب منها التسلٌم على اساس هذا المبدأ فٌما اذا وافقت على تسلٌمه او 

ٌكون الطلب خالٌاً من النص على هذا المبدأ وعند ذلك تشترط الدولة المطلوب منها 

لى مقابلتها بالمثل عند تقدٌمها التسلٌم على الدولة الطالبة بأعالمها فٌما اذا توافق ع

طلبات باسترداد مجرمٌن وفً هذه الحالة تكون الدولة مخٌرة فً األخذ بهذا المبدأ 

بٌنها وبٌن الدولة الطالبة تسلٌم المجرمٌن هناك معاهدة ترتبط  ال توجدام ال مادامت 

عمل من اعمال السٌادة 
(2)

ٌرى  سٌادتها ال ٌمستوافق علٌه الدولة متى كان ذلك  

بعض الفقهاء ان التسلٌم فً هذه الحالة هو التزام ادبً فقط 
(3.)

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16م جع سابا ص -قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً.1
 31الم جع السابا ص -اللكىو  محمولالل وسً.2
 35الم جع السابا ص -الفاللاللكىو  محمل .3
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 المبحث الثانً

 الج ائر محل الىس ٌر

 

كل الج ائر لبذا النظار وانما خص المن   بللبا لون البلض اأخ  وحل  بلض  أ ىخلع

 انوا  من الىس ٌر بنكل مق ا ولبذا سن سر المبحث الى ثالث مقالب

 المق ب اأول:الج ائر الىً ٌجو  فٌبا الىس ٌر 

 فٌبا الىس ٌر أ ٌجو المق ب الثانً: الج ائر الىً 

 المق ب الثالث: حظ  الىس ٌر
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 المق ب اأول

 الج ائر الجائ  من اص با الىس ٌر

لما كان نظام تسلٌم المجرمٌن ٌستند الى فكرة التعاون الدولً لمكافحة االجرام 

 باجتٌازهملمحاولة القضاء على الجرٌمة. بمنع المجرمٌن من االفالت من العقاب 

حدود البلد الذي ارتكبوا فٌه جرابمهم الى بلد اخر, انه ٌمكن القول بأنه اي جرٌمة 

 ما جرىاال ان  لإلقلٌمجزابً لبلد معٌن تخضع اساساَ تتخذ انتهاكاً لحرمان القانون ال

علٌه العمل بٌن الدول ٌخالف ذلك 
(1)

 

 اوالَ: الجرابم ضد االنسانٌة وجرابم الحرب

 -تعرٌفها: – 1

الجرابم ضد االنسانٌة هً جرابم تنطوي على عدوان صارخ على انسان معٌن او 

نورمبورغ , جماعات انسانٌة ذات اعتبارات معٌنة, وقد جاء فً المبدأ السادس 

وكل فعل اخر غٌر انسانً  االسترقاق, اإلبادةالجرابم ضد االنسانٌة هً القتل, 

قبل واثناء الحرب  المدنٌٌنٌرتكب ضد 
(2.)

 

الجرابم التً ترتكب ضد قوانٌن وعادات الحرب والتً  الحرب: هًاما جرابم 

غ( وقررت انها هً االعمال /ب من البحة محكمة )نورمبور 6نصت علٌها المادة 

التً تشكل انتهاكاَ لقوانٌن واعراف الحرب, ومن امثلة ذلك الوصابف, سوء معاملة 

 االسرى
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 92 -ىبلالفىاح محمل س اج, مصل  سابا.1
 336 نٌل حمل الملى ي:محاكمة مج مً الح ب فً ظل قواىل ال انون اللولً ص -ل.2
 212ص 2113ج ائر لل اأنسانٌة  -ىبلال ال  الب ٌ اي.3
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 ل و ة الىس ٌر فٌبا واساس ذلك: – 2

هدف الى تطبٌق العدل كة العسكرٌة الدولٌة )نورمبورغ( ٌكان النظام االساسً للمح

لمن اشعل فتٌل الحرب, ومن ارتكب خاللها جرابم الحرب هم اعداء معاقبة 

جمعاء وان محاكمتهم على جرابم قد ٌرتكبونها هً من طلب العدالة لإلنسانٌة
 (1)

 

 جرابم ضد سالمة وامن البشرٌة:ثانٌاَ: ال

 مبادئوقد وصفت بأنها ام الجرابم الدولٌة وهذه الجرابم حددها المبدأ السادس من 

 نورمبورغ واشار الى انها تشمل:

 ال حكامكل تدبٌر او تحضٌر او مباشرة لحرب عدوانٌة او لحرب ترتكب بالمخالفة 

 االتفاقٌات الدولٌة 

مرة الرتكاب احد االفعال السابقة.كل مساهمة فً خطة عامة او مؤا
(2 ) 

ولذلك فأن الحرب العدوانٌة هً فً تحقٌق جرٌمة فً ظل قواعد القانون الدولً 

 وان من ٌقوم بها ٌعتبر مرتكباَ لجرٌمة حربالصرفً واالتفاقً 

هذه  مولذلك فقد دعا المجتمع الدولً الى ادانة هذه االعمال بل وتجرٌمها, واما

مشروع تقنٌن الجرابم ضد سالم وامن  ال عدادالمعطٌات اقترح مقرر اللجنة الدولٌة 

  1997االنسانٌة عام 

على مرتكب جرٌمة فحله بسلم  إقلٌمهاالمبدأ التالً على كل دولة القاء القبض فً 

االنسانٌة واجب محاكمته او تسلٌمه.
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331 نٌل حمل الملى ي, مصل  سابا ص.1
 57ىبلهللا س ٌمان س ٌمان, الم لماي اأساسٌة فً ال انون اللولً الجنائً ص.2
 2.7ىبلال ال  الب ٌ اي, مصل  سابا ص .3
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 ج ائر اأ هاب اللولً:ثالثا : 

النعرف موضوعاَ اثار الخالف وتعددت بشأنه وجهات النظر كموضوع االرهاب 

 باستعمالهوٌعد ارهاباَ كل عمل غٌر مشروع ٌقوم على استعمال العنف او التهدٌد 

بهدف االعتداء على جماعة من االبرٌاء فرداَ كانوا او جماعات فً انفسهم او 

 جو من الخوف او الرعب فً المجتمع. اموالهم, او بقصد اثارة

ٌستند الى اي  وهذا النوع من الجرابم ٌمس امن البشرٌة والمجتمع الدولً كله وال

 شرعٌة قانونٌة, وٌتمٌز هذا النوع من الجرابم بأنه ٌقع فً وقت السلم.

ولقد اهتمت المعاهدات الدولٌة بذكر اهم صور االرهاب الدولً واعقبتها بالتجرٌم 

 -ب واهم هذه الصور هً:والعقا

 حوادث اختطاف الطابرات وتغٌٌر مسارها

حجز الرهابن واالعمال التخرٌبٌة واالغتٌاالت. 
(1) 

 رابعاَ: جرابم المخدرات:

تعتبر جرابم تهرٌب المخدرات من الجرابم التً تستحوذ على االهتمام بٌن الدول فً 

على المستوٌٌن االقلٌمً  المختلفة وذاك لما لها من اثار سلبٌة مجاالت التعاون

فقد عبرت الدول مجتمعة عن رغبتها فً تسلٌم مرتكب  سواء لهذاوالدولً على حد 

جرابم المخدرات ضمن بنود اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات 

 12من االتفاقٌة وتأتً هذه المادة فً  6العقلٌة, وذلك بصفة اساسٌة من نص المادة 

ت جمٌعها بالتفصٌل التزام الدول بتسلٌم المتهمٌن بارتكاب جرابم مخدرات فقرة تناول

مثل اتجار او تهرٌب او انتاج او تصنٌع, وغٌر ذلك...
(.2)
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 217-219م جع سابا ص -الم لماي اأساسٌة فً ال انون اللولً الجبائًىبلهللا س ٌمان س ٌمان: .1
لمكافحة اأ هاب.ال اه ة مؤسسة القوبجً ل ىجا ة والقباىة والنن  ل. ىبلهللا اأنلل: نحو قانون لولً .2

 36-33ص 2113سنة 
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 المق ب الثانً

 فٌبا الىس ٌر أ ٌجو الج ائر الىً 

ال شرٌعات المقصودة بٌن الدول االخرى والعراق هناك جرابم عدٌدة نصت علٌها الت

عدٌدة ونبٌن فٌما ٌلً ماهً هذه الجرابم واسباب عدم  وألسبابالتسلٌم فٌها  ٌجوز

 التسلٌم فٌها:

 اوالَ: الجرابم السٌاسٌة:

ال من قانون اصول المحاكمة الجزابٌة فً فقرتها االولى بأنه  358نصت المادة 

التسلٌم اذا كانت الجرٌمة المطلوب من اجلها جرٌمة سٌاسٌة او عسكرٌة وفقاَ  ٌجوز

وعلى مثل هذا  السٌاسٌٌنللقوانٌن العراقٌة وهذا النص منع منعاَ باتاً تسلٌم المجرمٌن 

النص نصت كافة المعاهدات التً عقدها العراق مع الدول االخرى العربٌة 

 1952ن ضمن نطاق الجامعة العربٌة سنة واالجنبٌة وكذلك المعاهدتان المقصودتا

حالٌاَ وهً اتفاقٌة تسلٌم المجرمٌن واتفاقٌة الرٌاض العربٌة سنة  المفعول والنافذة

 1983لسنة  111 المصادق علٌها من قبل العراق فقط بموجب القانون رقم 1983

رٌمة ن عرفاَ دولٌاَ قد اتخذ علٌه بعدم جواز تسلٌم المتهمٌن بجمن ذلك نخلص الى ا

سٌاسٌة 
(1.)
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 23-22ص -م جع سابا -قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً.1
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واالصل تحدٌد كون جرٌمة سٌاسٌة او جرٌمة عادٌة هو الشعور الذي تثٌره 

استنكاراَ شامالَ وتعبر عن نفس نبٌلة  ال تثٌرالجرٌمة فً المجتمع فأن كانت الجرٌمة 

او غٌر شرٌرة فهً جرٌمة سٌاسٌة وان كانت تنبع عن نفسٌة شرٌرة وتتسم بطابع 

 ٌمة اجرامً فً بواعثها وطرٌقة تنفٌذها فهً جر

عادٌة 
(1)

. 

سٌاسٌة رغم كونها قد ارتكبت بباعث سٌاسً ومن هذه الجرابم  ال تعتبرهناك جرابم 

جرابم االعتداء على الملوك ورؤساء الدول وأسرهم والجرابم التً ترتكب بباعث 

انانً دنًء وجرابم القتل العمد والشروع فٌها والجرابم االرهابٌة والجرابم المخلة 

 الماسة بأمن الدولة الخارجً. بالشرف والجرابم

التسلٌم فٌها ٌرجع الى  ال ٌجوزان استثناء هذه الجرابم من الجرابم السٌاسٌة التً 

خطورة مرتكب وتأثٌرها على العالقات الدولٌة خاصة اذا ارتكبت ضد رؤساء 

الدول او التغفل الجانً الباعث السٌاسً الرتكاب الجرابم لمنافع خاصة كالجرابم 

ع على االموال.التً تق
(2)
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 422ص 1769القبلة اأولى بالال  –الج ء اأول  –ن ح قانون الل وباي  -اللكىو  ى ً حسٌن الخ ف.1
 24مصل  سابا ص -اأو ف ًقاسر ىبلالحمٌل .2
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 ثانٌا : الج ائر اللسك ٌة:

منه على عدم  358من المادة  الفقرةنص قانون اصول المحاكمات الجزابٌة فً 

 جواز التسلٌم فً الجرابم العسكرٌة .

وقد عرف الفقهاء الجرٌمة العسكرٌة بأنها تلك الجرابم التً ٌعاقب علٌها قانون 

الَ بواجبات خاصة  بطرٌق االفراد هم افراد القوات العقوبات العسكرٌة وتعتبر اخال

 راجعة الى حالتها او وظٌفتهمالمسلحة 
(1)

. 

وهً تلك الجرابم التً  البحتةوالجرابم العسكرٌة نوعان هما الجرابم العسكرٌة 

تتصل بالنظام العسكري مباشرة وترتكب من اشخاص الصفة العسكرٌة ومن هذه 

 الجرابم جرٌمة الهروب ومخالفة االوامر العسكرٌة وعدم الطاعة.

اما النوع الثانً من الجرابم العسكرٌة هً الجرابم المختلطة وهً تلك الجرابم التً 

لعام( وقد ٌنص علٌها فً قانون العقوبات ٌنص علٌها فً قانون العقوبات )ا

علٌها ومع ذلك فهً تأخذ الطابع العسكري لوقوعها فً  ال ٌنصالعسكرٌة او 

شخص عسكري ومثالها جرابم القتل  العمد والسرقة.
(2)

 

ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء فً عدم تسلٌم مرتكب الجرابم العسكرٌة فمنهم من اٌده 

الفقهاء المعارضٌن الدكتور محمود العروسً والذي ٌبرز ومنهم عارضه ومن جملة 

رؤٌته فً ذلك )بأن فً هروب العسكرٌٌن تتعرض الدولة الى اضرار كبٌرة من 

بٌنها افشاء االسرار العسكرٌة.
(3)
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 399حسٌن الخ ف, الم جع السابا ص ل. ى ً.1
 25قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً, م جع سابا ص.3
 111ل. محمول الل وسً, م جع سابا ص.3



 
 

23 
 

هذا ومن المالحظ ان الدول لم تحدد مفهوم الجرٌمة العسكرٌة وهذا ماحصل فً 

تشرٌعنا حٌث ان الفقرة 
(1)

من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة  358من المادة  
(2)

جاء نصها خلو من تحدٌد مفهوم مكتفٌاَ بعدم جواز التسلٌم فً الجرابم السٌاسٌة  

اما االتفاقٌات التً عقدها العراق مع الدول االخرى فلم تحدد هً  والعسكرٌة .

الرابعة من االتفاقٌات  المادةاالخرى هذا المفهوم حٌث جاء فً الفقرة )ب( من 

طلب التسلٌم فً الجرابم العسكرٌة  ال ٌمنحعلى انه  1947العراقٌة التركٌة لسنة 

واالفعال المرتبطة بها 
(1.)

 

فأن االهواء السٌاسٌة والعالقات الدولٌة بٌن الدول المتعاقدة تلعب الدور الربٌس فً 

تسلٌم المتهمٌن بجرابم عسكرٌة او عدم تسلٌمهم ولنا فً تسلٌم الشهٌد صالح الدٌن 

مثال على ذلك فرغم ان االتفاق المؤقت المعقد الصباغ الى الحكومة العراقٌة احسن 

منع بمقتضى المادة الرابعة منه االسترداد عن  1929بٌن العراق وسورٌا سنة 

قد نصت فً الفقرة  1932جرٌمة عسكرٌة وكذلك المعاهدة العراقٌة التركٌة لعام 

فعال على عدم منح التسلٌم فً الجرابم العسكرٌة واال)ب( من المادة الرابعة منها 

المرتبطة بها اال ان تلك الدولتٌن قامتا بتسلٌم الشهٌد الى الحكومة العراقٌة نتٌجة 

ضغط الحكومة البرٌطانٌة مما ادى الى اجراء محاكمته وتنفٌذ حكم االعدام فٌه 

طلب  ال ٌجوزٌة فأنه وفقاَ لذلك والخالصة على عدم جواز التسلٌم الجرٌمة العسكر

اذا لم ٌكن هناك نصاَ فً االتفاقٌات المعقودة بٌن العراق  سترداد المتهم او تسلٌمها

والدولة االخرى ٌجوز بموجبه طلب االسترداد والتسلٌم
(2.)
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 26قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً, م جع سابا ص.1
 76اللكىو  ىبلاألمٌ  جنٌح, الم جع السابا ص.2
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 المق ب الثالث

 حظ  الىس ٌر

هناك فبات من االشخاص ٌمتنعون بحصانات معٌنة لطبٌعة عملهم او مراكزهم, كما 

فمن  لظروفهمان اٌضاَ هناك اشخاص ٌكتسبون الحصانة من عدم التسلٌم استثنابٌاَ 

 هم؟

رؤساء الدول االجنبٌة: ٌستقر العرف الدولً والتقالٌد الدولٌة المتوارثة على ان  – 1

ربٌس الدولة ان وجد او مر فً دولة غٌر دولته, ٌتمتع بالحماٌة والحصانة الكاملة 

متد هذه الحصانة الى افراد عابلته والمرافقٌن تفً شخصه والمكان الذي ٌقٌم فٌه. و

والملوك واألمراء واعضاء المجلس الرباسً او له. وتشمل الحصانة الرؤساء 

الحصانة سواء اكان الشخص هذا فً  وألتسقطالملكً او األمٌري )ولً العهد(. 

او خاصة للدولة, او حتى كان متحفٌاَ تحت اسم مستعار, اذ ٌكفً فً زٌادة رسمٌة 

 الحالة االخٌرة ان ٌكشف عن شخصٌته.

داده ٌقف حاجزاَ امام تسلٌمه. وبهذا واالعتبار الرسمً لشخصٌة المطلوب استر

الصدد برزت اشكالٌة عندما ٌكون الشخص الرسمً المطلوب من المحكمة الدولٌة 

(,وحتى البوم نرى بعض 27الجزابٌة الدابمة, التً اسقط نظامها الحصانات)المادة 

 ٌةبالعرف وعدم التسلٌم اٌاَ كانت الجهة الطالبة للتسلٌم وطنٌة او دول متمسكةالدول 

ال فجر الحضارات نشأ عرف دولً ٌعترف  الدبلوماسً: منذاشخاص السلك  – 2

البعثات بالحصانة, وٌستمر العمل به وخاصة انه كشفت عنه مقتنناً )اتفاقٌة  عضاء

والحصانة تشمل كل من ٌحمل صفة . 1961فٌنا للعالقات الدبلوماسٌة( عام 

 المبعوث وتطالب االزدواج وافراد اسرتهم.

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 62-61ى ً جمٌل ح ب, نظار ىس ٌر واسى لال المق وبٌن ص.1
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سفارات( متمتعة بحصانة وكأنها جزء من ارض دولة لولذلك تسد مراكز البعثات ) ا

البعثة, عند لجوء شخص ما الى هذه المقرات, تخاطب الدولة الطالبة الدولة التابعة 

الى سفارتها. والدبلوماسً  وٌلجألهذه المقرات السترداد الشخص الذي ٌحتمً 

استرداده  ٌمكنال المتمرد على دولته والذي تمنحه الدولة الموجود فٌها حق اللجوء, 

 سٌاسً ٌحظر تسلٌمه. الجاٌتحول الى  ال نه

اشخاص المنظمات الدولٌة: ٌتشرف بقاع العالم دون استثناء العدٌد من  – 3

االشخاص المتهمٌن بصفة المواطن الدولً. وتحت مسمٌات وظٌفٌة متنوعة, وقد 

ان على  1946لعام نصت اتفاقٌة مزاٌا وحصانة العاملٌن فً االمم المتحدة 

 موظفٌها ٌتمتعون بحصانة اشخاص السلك الدبلوماسً.

 واالخر ٌنسحب على اشخاص المنظمات االقلٌمٌة مثل: جامعة الدول العربٌة 

( وكذلك تنسحب الحصانة على اشخاص المحاكم 1953) االتفاقٌة العربٌة لعام 

لطاقة الدولٌة التخصصٌة )لجنة ا بالوكاالتالدولٌة الجزابٌة واالشخاص العاملٌن 

 الذرٌة(

 وصفة المواطن الدولً المحمً بحصانة سواء كان ٌعمل بصفة دابمة او مؤقتة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  63اللكىو  ى ً جمٌل ح ب, م جع سابا ص.1
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اشخاص حصانة الدولة: ومنذ صدور نظام المحكمة الدولٌة الجزابٌة الدابمة  – 4

 98, نرى ان فبة االشخاص المتهمٌن بصفة حصانة الدولة طبقاَ للمادة 1998

حتى للمحكمة حتى ولو كانوا من مرتكبً الجرابم تسلٌمهم  ال ٌمكنوالنظام 

الدولٌة.
(1)

 

: ومع ذلك انه جرت بإرادتهاالدولة اشخاص القوات العسكرٌة المتواجدة فً  – 5

العادة ان تخرج دولة لدولة اخرى بتواجد اشخاص من قواتها العسكرٌة فً اقلٌمها 

)تدرٌب, حماٌة, اتفاقٌة(. وقد ٌحصل ان ٌرتكب فرد من هذه القوات العسكرٌة 

نظام االسترداد  ال عمالجرماَ اثناء تأدٌة واجباته, فهذا الفعل الجرمً لٌس عمالَ 

. بل حصر اٌسلم لدولته لمقاضاته. اما اذا ارتكب جرٌمة خارج نطاق مهامه جاههت

 الوظٌفٌة فتسقط حصانته وٌجوز تسلمه.

االرقاء الهاربون: المبدأ العالمً االنسانً هو انه ٌحظر تسلٌم االرقاء سواء  – 6

هروباَ استرداداَ لحرٌتهم, او اكان هروبهم الى الدولة المطالبة للتخلص من اسٌادهم 

من المسابلة عن جرابم ارتكبوها بصفتهم ارقاء.
(2)

 

االحداث: ٌقصد بالحدث او القاصر ذلك الشخص الذي لم ٌتجاوز السن  – 7

/سنة( 18القانونً كما حددته التشرٌعات الوطنٌة او الدولٌة )انظمة المحاكم حددته 

واعٌة  بإرادةاته فالحدث ٌحظر تسلٌمه وتبرٌر ذلك انه مازال قاصراَ والٌقوم بتصرف

او عدم قدرته على التحٌر واالصل ٌعدم تسلٌم القاصر ان ٌكون عند ارتكابه للفعل 

الجرمً دون السن القانونً 
(3)
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 124م جع سابا  -ى ً حسٌن الخ ف.2
 63م جع سابا ص -ى ً جمٌل ح ب -ل.3
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 المبحث الثالث

 اج اءاي الىس ٌر وآثا ه

معٌنة  بإجراءاتالبد ان تقوم كل من الدولتٌن الطالبة للتسلٌم والمطلوب منها ذلك 

 لغرض انجاز عملٌة التسلٌم والتً ٌنسجم عنها كذلك اثار معٌنة.

ولغرض التعرف على ماهً هذه االجراءات واالثار فأننا سنوضح ذلك فً المطلبٌن 

 -التالٌٌن:

 اج اءاي الىس ٌر -المق ب اأول:

 آثا  الىس ٌر -المق ب الثانً:
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 المق ب اأول

 اج اءاي الىس ٌر

تتم عملٌة التسلٌم البد من اتباع اجراءات معٌنة تقوم بها كل من الدولتٌن  حتى

الطالبة للتسلٌم والمطلوب منها ذلك. وٌنص على هذه االجراءات اما فً القوانٌن 

الداخلٌة او فً المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة وتختلف هذه االجراءات من ناحٌة 

ا فأننا سنعالج هذا الموضوع من حٌث الدول. ولهذ باختالفصعوبتها وبساطتها 

طلب التسلٌم والبت فً طلب التسلٌم 
(1)

 

 اوالَ: طلب التسلٌم: وٌقصد بطلب التسلٌم انه الطلب الرسمً الذي تتقدم به دولة 

نفرض تسلٌم احد االشخاص الٌها. وٌقدم طلب عادة وفً غالبٌة الدول ما الى اخرى 

غبت السلطات المختصة دولة ما باسترداد احد ر ما فاذابواسطة الطرٌق الدبلوماسً 

االشخاص الهاربٌن من وجهة العدالة والمقٌم دولة اخرى فأنها تقوم بتنظٌم طلب 

اصولً وتسلمه الى وزارة العدل التً ترسله بدورها الى وزارة الخارجٌة لتوصله 

زارة فً الدولة المطلوب منها التسلٌم كً تسلطه الى و قنصلٌتهاالى سفارتها او 

خارجٌة تلك الدولة. ومن بٌن االتفاقٌات الدولٌة التً نصت على اتباع الطرٌق 

الدبلوماسً كانت اتفاقٌة تسلٌم المجرمٌن المقصودة بٌن دولة الجامعة العربٌة التً 

نصت على ذلك فً المادة الثامنة منها على ان )تقدم طلبات التسلٌم بالطرق 

 (2)لمختصة بحسب قوانٌن كل من البلدٌن( الدبلوماسٌة وتفصل فٌها السلطات ا
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 193ل. ىبلاأمٌ  جنٌح, مصل  سابا, ص.1
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رة وقد تتبع دولة اخرى اجراءات اقل بساطة بأن ٌتم احالة الطلب مباشرة من وزا

 التسلٌم. ومثالالعدل فً الدولة الطالبة الى وزارة العدل فً الدولة المطلوب منها 

, 1922علٌه المعاهدات المقصودة بٌن اٌطالٌا وجٌكو سلوفاكٌا عام  ما نصتذلك 

 1953واالتفاق السوري االردنً لعام 
(1)

 

وٌشترط ان ٌكون طلب التسلٌم مكتوباَ ولكن النص على هذا الشرط قد ٌكون 

صراحة كما هو الحال فً بعض القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة 
(2)

 

 وكذلك هناك عدة وثابق وبٌانات ترفق بطلب التسلٌم

 ان وجدت الفتوغرافٌةبٌان واف عن الشخص المطلوب وهوٌته والصورة 

ثبتة لجنسٌة الشخص المطلوب ان كان من رعاٌا الدولة والوثابق المالمستندات 

 طالبة التسلٌم.

بٌان مفصل عن الجرٌمة او الجرابم التً ارتكبها الشخص المطلوب والتً ٌطلب 

 التسلٌم من اجلها وظروف ارتكابها وزمان ومكان وقوعها والوصف القانونً لها.

العقوبات التً تنطبق على نسخة رسمٌة من المادة او المواد القانونٌة من قانون 

الجرٌمة المطلوب التسلٌم من اجلها مؤشر فٌها ان هذا القانون كان نافذ المفعول عند 

ارتكاب الجرٌمة 
(3) 
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بحث م لر لمؤىم  المحامٌن الثانً ىن  المنل ل فً بالال  -الم جأ السٌاسً واأسى لال -مظب  الفب ي.1

 9ص 1794
 161ص  1754بالال  -مقبلة لا  المل فة –كامل السام ائً اسى لال المج مٌن .2
 .199ص -م جع سابا -ىبلاأمٌ  جنٌح.3
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 ثانٌا : البي فً ق ب الىس ٌر:

ة المطلوب منها التسلٌم ملخص االسترداد اصولٌاَ فأن علٌها اذ تبت بعد ان تتبع الدول

فٌه اما سلبٌاَ او اٌجابٌاَ. وتختلف الدول فً قضٌة الجرمٌة المختصة فً الفصل فً 

هذه الطلبات, فهنالك دول تترك لسلطاتها القضابٌة هذه المهمة وٌطلق على النظام 

بٌنما تنٌط دول اخرى هذه المهمة  الذي تتبعه هذه الدول مصطلح النظام القضابً

بسلطاتها االدارٌة دون ان تسمح بتدخل السلطة القضابٌة وٌسمى هذا النظام بالنظام 

 االداري.

النظام االداري: ٌتم بموجب هذا النظام الفصل فً طلبات التسلٌم من قبل  – 1

تسلٌم من قبل السلطة التنفٌذٌة فً الدولة المطلوب منها التسلٌم اذ ٌتم احالة طلب ال

وزارة الخارجٌة الى وزارة العدل التً علٌها ان تقوم بدراسته والتحقق من توفر 

شروط التسلٌم فٌه 
(1)

ثم تبت فٌه اما قبوالَ او رفضاَ وتخبر وزارة الخارجٌة  

بقرارها التً علٌها ان تشعر الممثل الدبلوماسً للدولة الطالبة للتسلٌم بالنتٌجة. 

هذه المهمة  أناطهوتختلف هذه االجراءات بٌن دولة واخرى وٌرجع السبب فً 

 ٌحق والن اعمال السٌادة بالسلطة التنفٌذٌة الى االعتقاد السابد من ان التسلٌم عمل م

لغٌر السلطة التنفٌذٌة ان تمارس مثل هذه االعمال اضافة الى ان التسلٌم قد ٌثٌر 

مسابلة سٌاسٌة وتكون للسلطة التنفٌذٌة القدرة التامة على معالجتها ومن الدول التً 

 تأخذ بهذا النظام مصر واسبانٌا والبرتقال ودول اوربا الشرقٌة
(2)
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بها هذا النظام فأنه ٌمتاز اٌضاَ بالسهولة وبساطة  الى المزاٌا التً ٌتمتع وباإلضافة

المحاكمة ومناقشة االدلة المقدمة  ال جراءهناك حاجة  ال توجداالجراءات حٌث 

لبحث  طلب التسلٌم من حٌث الموضوع وانما تكتفً سلطات الدولة المطلوب منها 

ض المرفق به مع من مطابقة االسم الوارد فً طلب التسلٌم او أمر القب بالتأكدالتسلٌم 

 اسم وهوٌة الشخص المطلوب تسلٌمه وان الجرٌمة من الجرابم القابلة للتسلٌم.

الشخص المطلوب  ال ٌوفروعٌوبه اذ انه  مساوبهاال ان لهذا النظام من جهة اخرى 

قد تنتهك هذه  جراءتهاتسلٌمه الضمانات القانونٌة الكافٌة, اذ ان السلطة االدارٌة فً 

ق حٌث ٌجري التسلٌم فً اغلب االحٌان دون ان ٌؤخذ رأي الضمانات والحقو

الشخص المطلوب ودون ان ٌكون له حق االعتراض على قرار تسلٌمه.
(1)

  

العدٌدة فً النظام االداري فقط حبذت دول ان  بالنظر للعٌوبالنظام القضابً:  – 2

تعهد الى القضاء بمهمة النظر فً طلبات التسلٌم والبت فٌها لغرض ضمان حقوق 

 ما ٌسمىاالفراد وحرٌتهم لكونه اقدر من سواه على تحقٌق هذه المهمة ولهذا ظهر 

من قبل بالنظام القضابً فً التسلٌم. وٌتم بموجب هذا النظام احالة طلب التسلٌم 

السلطة التنفٌذٌة الى القضاء, وفً بعض االنظمة ٌتم احالة الطلب من السلطة 

 الدولة الطالبة الى السلطة القضابٌة فً الدولة المطلوب منها التسلٌم.  القضابٌة وفً

بالقبض بحق ان ٌصدر أمراَ  وبعد ان ٌصل طلب االسترداد الى القضاء فأن علٌه

داَ للموافقة  والتً تقرر فٌها المحكمة اما قبول الشخص المطلوب وان ٌحدد موع

التسلٌم او رفضه. وفً هذه الحالة  االخٌرة ٌصبح قرارها قطعٌاَ فً معظم الدول 

التً تأخذ بالنظام القضابً عدا بلجٌكا ومن الدول التً تأخذ بالنظام القضابً كل من 

رٌا ومصر وغٌرها من والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وفرنسا والمانٌا وسو برٌطانٌا

الدول االخرى. 
(2)
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 المق ب الثانً

 اثا  الىس ٌر

بعد ان تتم عملٌة التسلٌم وٌصبح الشخص المطلوب فً قبضة سلطات الدولة الطالبة 

على للتسلٌم, فأن لهذه الدولة ان تمارس عملٌة اختصاصها القضابً بأن تحاكمه 

الجرٌمة التً طلب التسلٌم من اجلها او تنفٌذ العقوبة التً سبق وحددت بحقه. ولكن 

ن جرابم اخرى غٌر تلك التً طلب التسلٌم من هل ٌحق للدولة الطالبة ان تحاكمه ع

اجلها, اذا كان الشخص المطلوب متهماَ او محكوماَ عن جرابم اخرى سواء كانت 

لها ذلك ال ٌجوزسابقة على التسلٌم, او ال حقة علٌه ام 
(1)

 ـــــــ    ــــــــــــ     ـــــ 

 فً مبدأ التخصٌص ما سنعرضههذا 

بمبدأ التخصٌص هو عدم جواز اجراء محاكمة الشخص  مبدأ التخصٌص: ٌقصد

المطلوب استرداده والتً تمت الموافقة على تسلٌمه الى الدولة الطالبة عن غٌر 

الجرٌمة التً سلم من اجلها.
(2 )

 

وقد نص على هذا المبدأ فً معظم المعاهدات الثنابٌة والجماعٌة وكذلك تمسك به 

 دول العالم.القضاء فً احكام متعددة وفً مختلف 

والتً نص على  1881وقد اقر معهد القانون فً دورته المنعقدة فً اكسفورد عام 

مة التً سلم لها مجرم هارب مجبرة على عدم محاكمته او عقابه اال عن ان الحكو)

الفعل المحدد الذي سلم من اجله اال اذا كان هناك اتفاق خاص ٌنص على ذلك( 
(3)
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 225ص -ىبلاأمٌ  جنٌح, م جع سابا.1 

 91م جع سابا ص -قاسر ىبلالحمٌل اأو ف ً.2
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طرٌقة النص على مبدأ التخصٌص فً المعاهدات والقوانٌن الداخلٌة بٌن  وتختلف

جواز معاقبته او محاكمة الشخص المطلوب اال  دولة واخرى. فقد ٌنص على عدم

علٌه قانون التسلٌم  ما نصعن الجرٌمة التً تم التسلٌم من اجلها مثال ذلك 

تها برٌطانٌا مع العراق البرٌطانً وقانون التسلٌم الكندي, والمعاهدات التً عقد

وقد ٌنص على جواز المحاكمة عن جرابم اخرى عند موافقة الدولة  1932

على هذه المحاكمة مثال ذلك المعاهدة المعقودة بٌن الوالٌات المطلوب منها التسلٌم 

. بٌنما تنص معاهدات اخرى على عدم منح الدولة التً 1931المتحدة والمانٌا عام 

فض الموافقة على المحاكمة او العقاب عن جرٌمة اخرى عندما قامت بالتسلٌم حق ر

ٌتطلب منها ذلك عندما تكون تلك الجرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً معاهدة 

التسلٌم.
(1)

 

 االستثناءات الواردة على مبدأ التخصٌص:

المساس مهما كانت االسباب  ال ٌجوزلم ٌكن مبدأ التخصٌص بالمبدأ المطلق الذي 

ررات وانما توجد هناك استثناءات متعددة علٌه ٌجوز للدول ان تتجاوز هذا والمب

علٌه معظم المعاهدات والقوانٌن الداخلٌة  ما نصتمنها وهذا  أٌاالمبدأ ان تحقق  

 :ما ٌأتًواهم هذه االستثناءات 

اوالَ: االقامة فً الدولة الطالبة مدة تزٌد عن المدة المحدودة قانوناَ بعد انتهاء 

المحاكمة او تنفٌذ العقوبة حٌث تجٌز معظم المعاهدات وقوانٌن التسلٌم الدولة الطالبة 

للتسلٌم محاكمة او معاقبة الشخص الذي اعٌد الٌها عن اٌة جرٌمة اخرى سابقة على 

الذي اعٌد الٌها عن اٌة جرٌمة اخرى,هذا الشخص التسلٌم اذا ما اختار 
(2)
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 نتنفذسابقة على التسلٌم اذا ما ختار هذا الشخص البقاء فً اقلٌمها بعد الحكم او  

تحدد هذه  -على المدة المحدودة فً المعاهدة او قانون التسلٌم ال تزٌدالعقوبة مدة 

المدة بشهر واحد فً اغلب المعاهدات.
(1) 

 ثانٌاَ: القبول االختٌاري

ان هذا االستثناء الذي ٌرد على مبدأ التخصٌص هو امكانٌة محاكمة او معاقبة 

الشخص المطلوب عن اي جرٌمة اخرى سابقة على التسلٌم اذا وافق هذا الشخص 

بٌن التسلٌم االختٌاري الذي ٌتم  هذه الحالة ٌجب التمٌزعلى ذلك بحرٌته التامة. وفً 

ه فً ذلك بأن ٌعلن سلطات الدولة بناءاَ على موافقة الشخص المطلوب ورغبت

المطلوب منها االسترداد عن رغبته فً المثول امام القضاء فً الدولة الطالبة 

 للتسلٌم لٌجب عن التهمة المرجة الٌه.

 ثالثاَ: موافقة الدولة المطلوب منها التسلٌم:

وفً هذه الحالة ٌجوز محاكمة الشخص المطلوب عن جرٌمة اخرى غٌر التً سلم 

لها عندما توافق الدولة التً قامت بالتسلٌم على مثل هذا االستثناء, مثال ذلك من اج

( من المٌثاق االوربً لتسلٌم المجرمٌن, وقد اوضحت 14( من المادة  )1الفقرة )

محكمة التمٌز االمرٌكٌة فً احدى قراراتها ان مبدأ التخصٌص قد اقر لمصلحة 

عنه ولٌس للشخص المسلم اٌة ع ان تتناول الدولة المطلوب منها التسلٌم والتً تستطٌ

حقوق ٌستطٌع التمسك بها فً هذا الشأن. 
(2)
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 -الخاىمة:
 

 تقصٌرون مقصدنا دمن خالل ما تم بحثه فً نظام تسلٌم المجرمٌن والذي نرجو ان 
 ض النتابجعب نرتبٌمكن ان 

ٌعتبر هروب الجناة من مكان هروب الجرٌمة الى مكان آخر ٌأمنون من العقاب  -1
الى اٌجاد فً طرٌق مكافحة الجرٌمة لهذا فقد لجأت الدول ومنذ القدم  كحٌلهكجناة 

طرٌقة للتعاون فٌما بٌنها من آجل ضمان عودة المجرمٌن الى حٌث ارتكبوا 
 هذه المهمةجرابمهم وكان نظام تسلٌم المجرمٌن خٌر من ٌحقق 

 
ال ٌنشأ التسلٌم اال فً حالة دولة طلب دولة لشخص هارب ٌكون ارتكب جرٌمة  -2

ٌبدأ اجراء التسلٌم فً كلها او بعضها فً اقلٌم الدولة الطالبة بدون هذا الطلب  ال 
 النفاذ حتى ولو قامت دولة ما بطرد شخص خارجها

هناك بعض الجرابم الذي ٌجوز تسلٌم المجرمٌن وبعضها ال ٌجوز التسلٌم بها  -3
وبعضها حضر التسلٌم بسبب الحصانة وهذا ما تم االتفاق علٌه فً المعاهدات 

 الدولٌة 
بار دولة على تسلٌم احد فً رعاٌتها لما كان التسلٌم عمل سٌاسً بحت فاذا اج -4

المتهمٌن فً ارتكاب جرٌمة ما ٌعتبر انقاضاَ من سٌادتها خاصة اذا لم توجد هناك 
 اتفاقٌة بشأن التسلٌم بٌن الدولتٌن الطالبة والمطالبة   
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 -:الىوصٌاي
 

اذا كان تحقٌق اتفاقٌة دولٌة لتسلٌم المجرمٌن تضم دول العالم اجمع آمر  -1
نقترح ان تهتم دول العالم جمٌعاَ بما صحب التحقٌق فً الوقت الحاضر فأننا 

منها المعسكر االشتراكً الى منظمة البولٌس الجنابً الدولً )االنتربول( 
 ركاتهم.التً تقوم بجهود فعالة فً تعقب خطى المجرمٌن ورصٌد ح

اذا كان تحقٌق مبادئ كالمٌاه العقاب آمر صحب التحقٌق فً الوقت الحاضر  -2
فأننا نرى ان المجال مفتوح امام الدول العربٌة فً توحٌد قوانٌن العقوبات 
فٌها فً قانون موحد كذلك قوانٌن االجراءات الجنابٌة نظراَ للتشابه الظروف 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة
: على الدول ذات السٌادة تطوٌر مبادئ تسلٌم المجرمٌن لتصبح اكثر ثالثاَ   -3

 سهولة فً منع افالت المجرم من جرٌمته
رابعا: ضرورة تشكٌل محكمة جنابٌة عربٌة واذا تعذر ذلك تشكٌل هٌبة  -4

مختصة تعرض علٌها النزعات التً تحصل بٌن الدول العربٌة حول تسلٌم 
خالل فً العالقات بٌن هذه الدول  المجرمٌن تجنباَ لما ٌحصل من توتر

 تطبٌق احكام االتفاقٌة 
خامساَ: عدم التوسع فً صٌاغة استثناءات التسلٌم فً الجرابم السٌاسٌة والحد  -5

 من منع حق اللجوء
سادساَ: عدم الخلو فً اشتراط ازدواجٌة العمل االجرامً بٌن الدول  -6

مة فً تشرٌع االطراف فً التسلٌم وٌكفً كون الفعل المجرم ٌمثل جرٌ
 الدولة الطالبة 
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