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 1محسن اعظمی

 چکیده

اجرای قوانین یک کشور توسط محاکم آن مبتنی بر اصل صالحیت سرزمینی است،و مطابق آن قوانین جزایی هیچ 

کشوری قابلیت اجرایی در کشور دیگر را ندارد و دولت ها تنها قوانین خود را اعمال می کنند. اما توجه صرف 

سببعدم امکان مجازاتاشخاصیمیشودکهدرخارجازکشورمرتکبجرمیمی شوند.پس بهاصلصالحیتسرزمینی، 

اصلصالحیتمبتنی بر تابعیت مرتکبپیش بینی شده است، از جملهجهتتکمیالصلصالحیتسرزمینی،اصولدیگری

کهبهرابطهمیانشخصودولتمتبوعویمربوطمیشود،بهگونهایکهدولتمزبوررابرایرسیدگیبهجرایمارتکابی در خارج از 

و وضع  1931با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال  .ط اتباعخود، صالحمیگرداندکشورتوس

مقررات جدید در خصوص اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، نواقص و ایراداتی در آن به چشم می خورد. 

ه است و در خصوص ازجمله اینکه قاعده منع محاکمه مجدد در این اصل تنها در خصوص تعزیرات پذیرفته شد

مجازات های موجب حدود و قصاص و دیات حکمی وجود ندارد. همچنین در خصوص مرتکب جرم، که به جهتی 

از جهات قانونی در کشور ثالثی غیر از محل وقوع جرم مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرد و سپس در 

جدد تصریحی در قانون وجود ندارد. همچنین جهت ایران یافت می شود، در شمول آن به قاعده منع محاکمه م

اعمال این اصل به نحوه یافت شدن متهم در ایران اشاره ای نشده است. ایرادات موجود در خصوص این اصل از 

 تحلیلی موضوع این تحقیق می باشد. -طریق روش توصیفی

ایران، محل وقوع جرم، صالحیت صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، منع محاکمه مجدد، اتباع واژگان کلیدی: 

 سرزمینی

 

 مقدمه

امروزهبیشترکشورهااتباعخودرابهخاطرجرایمیکهدردیگرکشورهامرتکبشدهاند،بهدولتیکهمتقاضیاستردادآنهاستمسترد

اصل صالحیت سرزمینی قوانین داخلی خود را نسبت به جرایم ارتکابی در داخل کشور اعمال می و طبق . نمیکنند

( در 19، 1931مهمترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صالحیت کیفری است.)میرمحمد صادقی،کنند. این اصل که 

شاید »(1931،13محسنی،«)قوانین جزایی هیچ کشوری در مملکت دیگر قابل اجرا نیست.»واقع بیانگر این است که 

منوط به  ،انجام استرداد گفته شود استرداد مجرم به کشور محل وقوع جرم راه حل بهتری است. اما باید توجه داشت
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وجود قرارداد خاص در این زمینه و رابطه صمیمی در عرصه بین المللی است. باید به این نکته نیز توجه داشت که 

( مهمتریندلیلپیش 19،9،11دووابر،«)عرف بین المللی اجازه عدم استرداد اتباع یک دولت را به آن دولت می دهد.

تابعیت  بینی و وضع اصلصالحیت مبتنی بر

مرتکب،جلوگیریازبیکیفرماندنکسانیاستکهدرخارجازکشوربهنقضقوانینملّیپرداختهوپسازارتکابجرمبهکشورخودبازگشت

. هاندتاازقواعدعدماستردادشهروندانبهرهمندشوند

نموده  پیشگیری،دراینحال،اصلمذکورمیتواندازخالمجازاتدراثرعدماسترداداتباع

محالقامتخودملزمنماید.اساسا حمایت و دفاع از افراد متبوع یک دولت، وظیفه وشهروندانرابهرعایتقوانینومقرراتکشور

آن دولت می باشد. چه افراد متبوع در داخل آن کشور اقامت داشته باشند چه در خارج از آن. با این وصف، چنانچه 

دالت، تبعه جرمی توسط تبعه در داخل یا خارج از قلمرو حاکمیت رخ دهد، دولت متبوع وی به جهت اجرای ع

خود را با اعمال اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، مورد محاکمه و مجازات قرار می دهد.همچنین اعتقاد 

صرف به اصل صالحیت سرزمینی، باعث می شود که برخی از افراد در کشور مرتکب جرم شوند و با فرار به 

صالحیت سرزمینی کاستی هایی را به دنبال دارد. اعمال مطلق اصل »کشوری دیگر، بدون مجازات باقی بمانند. پس 

به طوری که ارتکاب برخی جرایم بدون تعقیب باقی می ماند. بنابراین اعمال اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب 

کشورها را تحت الشعاع قرار دهد و منافع  ،ضرورت می یابد. عدم اعمال این اصل، می تواند در روابط بین المللی

را پایمال کند. زیرا وجدان بشری نمی پذیرد که مجرم بدون تعقیب و مجازات دولت ها 

بدیهی است شخصی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده و پس از آن به کشور (»،1939،13مؤمنی،«)بماند.

برای جلوگیری از »( لذا 1333،139استفانی،«)مراجعت می کند ممکن است حالت خطرناک خود را نشان دهد.

مینی و أکه ممکن است از طرف مجرم عاید جامعه شود، باید او را تحت تعقیب و مجازات و احیانا اقدامات ت خطری

تربیتی قرارداد. از طرف دیگر، اگر فردی که در کشور بیگانه مرتکب جرم شده است، صرفا به دلیل فرار و مراجعت 

علی «)زات او آشفته خاطر می گردند.به کشور متبوعش، از مجازات رهایی یابد، هموطنانش از عدم مجا

بیم آن می رود که افراد ساکن این کشور نیز با استفاده از این موقعیت برای انجام »( مضافا اینکه 191، 19،1آبادی،

اعمال مجرمانه خود به خارج از کشور عزیمت نموده و کم کم این کشور به پناهگاهی امن برای مجرمان تبدیل 

( و موجب تجری مجرمان به ارتکاب جرم گردد. بنابراین اعمال اصل صالحیت مبتنی بر ،7، 1931پوربافرانی،«)شود.

( و اعمال مقررات 1931تابعیت مرتکب راه حل مناسبی است. با توجه به وضع قانون جدید مجازات اسالمی)مصوب 

دارد که در این تحقیق  جدید در خصوص اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب همواره ایرادات و ابهاماتی وجود

 به بررسی آنها و ارائه پیشنهاد و راهکار موثر پرداخته ایم.



 1تعریف صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب -1

توسعه صالحیت جزایی دولت به خارج از مرزهایش، شاید این تردید را ایجاد نماید که به حاکمیت دولت محل »

وقوع جرم صدمه وارد می سازد. این ایراد وقتی پذیرفته است که قدرت حاکمه یک دولت در خارج از مرزهای 

حیت شخصی چنین امری نیست. خود، به قدرت اجرایی متوسل شود. در حالی که منظور از اعمال اصل صال

هنگامی که متهم آزادانه به سرزمین دولت متبوعش برگشته باشد و یا اینکه توسط دولت بیگانه مسترد شده باشد، 

اعمال اصل صالحیت شخصی)مبتنی بر تابعیت »( بنابراین 7،، 19،9دووابر،«)این اصل قابل اجرا خواهد بود.

تقالل حاکمیت سایر دولت ها و بی نظمی در روابط بین المللی نیست. مرتکب( توسط یک دولت به منزله نقض اس

نقایص و معایب وارد بر اصل صالحیت سرزمینی، اقتضای عدالت و ضرورت های علمی و عملی، توجیه کننده اصل 

همانطور که رفتار پسندیده و عالی اتباع در خارج از کشور (»137، 1939مؤمنی،«)صالحیت شخصی می باشد.

سربلندی و مباهات میهن می شود، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم از ناحیه آنها در خارج از کشور باعث موجب 

کسر اعتبار و از بین رفتن اهمیت کشور می شود. بدیهی است در چنین صورتی باید کسی که موجب سرافکندگی 

 ( 31 ،1931حسینی نژاد،«)همیهنان خود گردیده، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.

چون افراد یک کشور در خارج از آن کشور مورد حمایت بی دریغ آن کشور قرار دارند، لذا شایسته »

علی «)است که در صورت ارتکاب جرم نیز مسئولیت جرایمی که مرتکب شده اند را بر عهده داشته باشند.

، 19،1آبادی،

انینمقررشدهدرداخلیاخارجازکشورمخالفتورزدراتع(هردولتحقداردرفتاراجتماعیافرادمتبوعشراتعییننمایدوهرکسباقو،،

( 1311العوجی،.)قیبومجازاتکند

برهمیناساس،دولتهادرمواردیکهاصلصالحیتسرزمینیمانعازتوسعهصالحیتتقنینیوقضاییآنهامیگردد،بهاصلصالحیتمبتنی بر 

بارت از اصل صالحیت شخصی مثبت)یا صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب(، ع».تابعیت مرتکب،تمسکمیجویند

توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک  کشور نسبت به اتباع آن کشور است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن 

منظورازاصلصالحیتشخصی »(77، 1931پوربافرانی،«)کشور مرتکب شده اند.

( 113، 1931باهری،.«)مثبت،آناستکهقوانینجزاییدرمورداتباعدولتاعمالمیگردد،اعمازاینکهدرکشورساکنباشندیانباشند

بنابرایندولت،صالحیتاعمالقواعدومقرراتجزاییرادرمورداتباعخویشدرارتباطبااعمالیکهدرهرنقطهازجهانانجاممیدهند، 

 Justice) پیدامیکند.

alen,1984)«باشد بهموجبایناصل،هرکشوریصالحبهرسیدگیبهجرایمارتکابیتوسطاتباعخوددرخارجازسرزمینخودمی .

. جایدنیاکهمرتکبجرمیشوند، توسطدولتمتبوعخودقابلتعقیبومجازاتهستندبهعبارتدیگر،اتباعهرکشوردرهر
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مبنایایناصل،علقهتابعیتبینمرتکبودولتمتبوعویهستکهویراملزممیسازدهموارهقوانینجزاییدولتمتبوعخودراحتیدرخارجازک

.یتاستبدیهیاستکهاینجنبهصالحیتشخصی،بیشتردرصددحمایتازمنافعجامعهوحاکم(1931،1سلیمی،.«)شورمحترمشمارد

بنابراین، اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، عبارت است از؛ صالحیت قوانین و محاکم ایران، در رسیدگی به 

جرایمی که توسط اتباع آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ارتکاب می یابد. به شرط آنکه متهم در ایران یافت، 

یت مرتکب،تحت عنوان اصل صالحیت شخصی و اصل اعاده یا دستگیر شود. از اصل صالحیت مبتنی بر تابع

 صالحیت شخصی مثبت یا فعال نیز یاد می شود. 

 شرایط اعمال اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب و ایرادات وارده برآن -1
صالحیت مبتنی بر ، در خصوص اصل 1917و قانون مجازات عمومی مصوب  1113قانون مجازات عرفی مصوب 

 1131شهریور ماه  11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  111ی نداشتند. قانون گذار در ماده مقرره اتابعیت مرتکب

شمسی، برای اولین بار به بیان اعمال اصل صالحیت شخصی و پذیرش آن به شکل کلی همت گمارد. پس از آن 

صی را مورد پذیرش قانون مجازات عمومی، اصل صالحیت شخ 9ماده « هـ»در بند  1931قانون گذار ایران در سال 

، نیز اعمال اصل صالحیت شخصی قوانین 1971قانون راجع به مجازات اسالمی  9ماده « د»قرارداد. مقنن، در بند 

، به طور پراکنده اعمال اصل صالحیت شخصی را مورد نظر 9جزایی ایران را پذیرفت. همچنین مقنن، عالوه بر ماده 

، قانون آیین دادرسی ،3و ماده  1971مصوب  1و 1شکیل دادگاه های کیفری قانون ت 13قرار داد. از جمله، در ماده 

، به طور صریح اعمال اصل صالحیت شخصی را مورد ،در ماده  19،1. قانون گذار در سال 19،1کیفری مصوب 

ایی هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جز»... پذیرش قرار داد: 

 1931اما قانون گذار با وضع قانون جدید مجازات اسالمی در سال « جمهوری اسالمی ایران مجازات خواهد شد.

 مقررات جدیدی را در خصوص اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب مورد پذیرش قرار داد.

: قانونمجازاتاسالمی،درخصوصاصلصالحیت مبتنی بر تابعیت مجرم،مقررمیدارد ، ماده

عالوهبرمواردمذکوردرمواردفوقهریکازاتباعایراندرخارجازکشورمرتکبجرمیشود،درصورتیکهدرایرانیافتویابهایراناعا»

( الف:دهگردد،طبققوانینجمهوریاسالمیایرانمحاکمهومجازاتمیشود،مشروطبراینکه

( ب.رفتارارتکابیبهموجبقانونایرانجرمباشد

محلوقوعجرممحاکمهوتبرئهنشدهویادرصورتمحکومیت،مجادرصورتیکهجرمارتکابیازجرایمموجبتعزیرباشد،متهمدر

( پ.زاتکالیابعضادربارهاواجرانشدهباشد

شرایط اعمال اصل صالحیت شخصی .«طبققوانینایرانموجبیبرایمنعیاموقوفیتعقیبیاموقوفیاجرایمجازاتیاسقوطآننباشد

 ، به شرح ذیل می باشد:،مثبت طبق ماده 

 وجود رابطه تابعیت -1-1



.« هر یک از اتباع ایران... مرتکب جرمی شود... »... ، که مقرر داشته: 1931نون مجازات اسالمی قا ،بر اساس ماده  

مرتکب جرم الزاما می بایست تبعه ایران باشد. همانطور که ذکر شد، وجود رابطه تابعیت در حین ارتکاب جرم شرط 

یت تقنینی و قضایی ایران خارج نمی است. بنابراین تغییر تابعیت پس از ارتکاب جرم، مجرم را از شمول صالح

سازد. همچنین از آنجا که ترک تابعیت منوط به رعایت شرایط قانونی است. اگر ترک تابعیت برخالف قانون 

صورت گرفته باشد، جرایم ارتکابی بعدی شخص همچنان مشمول اصل صالحیت شخصی قوانین کیفری ایران باقی 

قانون مدنی،  3،7قانون مدنی بیان شده است. بر اساس ماده  331تا  3،7واد می ماند.مقررات مربوط به تابعیت در م

کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم  -1»افراد ذیل ایرانی محسوب می شوند: 

کسانی که  -1باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدرک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 

کسانی که در ایران متولد شده و پدر  -9پدر آن ها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به  -7و مادر آنان غیر معلوم باشند. 

ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده، و بالفاصله پس از رسیدن به  کسانی که در -3وجود آمده اند. 

سن هجده سال تمام، ال اقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، و اال قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر 

خارجی که شوهر ایرانی هر زن تبعه  -7طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت مقرر است. 

اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و  -هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره -،اختیار کند. 

مقنن ایران هر دو سیستم خاک و خون را مورد پذیرش قرار داده «نخواهد بود. 3و  7قنسولی خارجه مشمولفقره 

عالوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت بیگانه باشد، بی تردید مشمول قوانین  است. بدیهی است در صورتی که مرتکب

جزایی ایران که ناشی از حاکمیت ملّی است، خواهد بود و به تابعیت خارجی وی توجهی نخواهد شد. اساسا استرداد 

نوع می باشد. بنابر ، مم1993قانون استرداد مجرمین مصوب سال  1ماده  1اتباع ایران به دول خارجی، مطابق بند 

اظهارات فوق، در صورت عدم وجود رابطه تابعیتی مرتکب با کشور متبوعش، اساسا اجرای این اصل ممکن نخواهد 

 بود.

در برخی موارد ممکن است بزهکار پس از ارتکاب جرم در کشور متبوع خود یا کشور ایراد وارده اینکه، 

بعیت کند. بدون تردید مطابق قواعد مربوط به استرداد مجرمان این دیگری به کشور ایران وارد و از ایران کسب تا

افراد پس از کسب تابعیت قابل استرداد نخواهند بود. از سوی دیگر به دلیل اینکه در زمان ارتکاب جرم ایرانی نبوده 

مقدور  ،اده نیز نمی باشند. لذا ممکن است در مواردی امکان تعقیب و مجازات آنها مطابق م ،اند مشمول ماده 

پیشنهاد می گردد به منظور شمول اصل صالحیت شخصی نسبت به آن  نباشد ضمن آنکه قابل استرداد نیز نمی باشند.

دسته از بیگانگانی که پس از ارتکاب جرم از ایران کسب تابعیت می کنند مقرره ای اضافه گردد و این افراد را نیز 

 قرار دهد. ،مشمول ماده 



 حضور در ایران -1-1
قانون مجازات  ،شرایط دیگر اعمال این اصل، حضور مرتکب جرم در ایران است. به این صورت که طبق ماده  از

بنابراین، صرف حضور متهم در قلمرو حاکمیت جمهوری .« در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد... »... ، 1931

شد، اعم از اینکه حضور متهم ارادی یا غیر ارادی اسالمی ایران، می تواند اعمال صالحیت شخصی را در پی داشته با

باشد. بنابراین خواه متهم در نتیجه استرداد به ایران تحویل داده باشد و یا در قلمرو هوایی و یا دریایی ایران دستگیر 

شود یا به دلخواه خویش در ایران حضور پیدا کرده باشد، اعمال اصل صالحیت شخصی در مورد وی امکان پذیر 

اهد بود. با توجه به شرط حضور متهم در ایران، صدور حکم غیابی در خصوص جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج خو

، منتفی می باشد. زیرا به موجب این ماده قانونی، اعمال اصل 1931قانون مجازات اسالمی  ،از کشور موضوع ماده 

هم است. پس اساسا محاکمه غیابی مرتکب صالحیت شخصی قوانین کیفری ایران، مشروط به محاکمه حضوری مت

در خصوص این اصل، مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. زیرا که حتی در صورت محاکمه غیابی 

 و تعیین مجازات، تا زمانی که متهم در کشور متبوع خود حضور نیابد، این احکام صادره هیچگاه اجرا نخواهد شد.

، نسبت به جرایم ارتکابی توسط اتباع در خارج از کشور، هیچ نفعی برای اعمال قوانین جزایی داخلی»

کشور مزبور در بر ندارد. در نتیجه وقتی که قوانین جزایی در خصوص متهم با توجه به عدم دسترسی به او قابلیت 

لت متبوع اجرایی پیدا نکند، محاکمه غیابی وی در کشورش فاقد هر گونه ارزشی خواهد بود. از طرف دیگر، دو

متهم حق مداخله مستقیم جهت دستگیری و محاکمه وی را ندارد. زیرا این امر خارج از نزاکت بین المللی و مغایر 

با اصول استقالل و حاکمیت دولت هاست و اساسا اجرای قواعد جزایی از اقتدارات ملی محسوب شده و دخالت 

 ( 33،  1931پوربافرانی،«)دولت خارجی مخل نظم عمومی کشور است.

، این است که نحوه حضور مرتکب در ایران به طور ،ایراد وارده بر شرط حضور مرتکب در ایران در ماده 

حضور ارادی مرتکب در ایران است یا حضور غیر ارادی یا  ،صریح مشخص نگردیده است. و مشخص نیست منظور

نکه، حضور متهم در کشور متبوع خود، می تواند به اجبار وی به ایران هم مشمول ماده می شود. راهکار قابل طرح ای

 به سه صورت تحقق یابد.

 استرداد متهم  -الف

اصوال کشوری که جرم در آن واقع شده اگر مجرم را در اختیار داشته باشد، خود به جرم او رسیدگی می کند و 

صالحیت سرزمینی واجد بدیهی است که مجرم را به کشور متبوعش مسترد نمی کند. چرا که خود بر اساس اصل 

مرتکب جرمی شده و « الف»صالحیت است. اما همیشه این چنین نیست. مثال گاهی ممکن است، شخصی در کشور 

روابط صمیمانه ای موجود بوده و قرارداد « ب»برود و از آنجا که بین کشور متبوع او و کشور « ب»سپس به کشور 



سب تقاضای کشور متبوع او، متهم را به آن کشور استرداد کند. در برح« ب»استرداد مجرمین نیز وجود دارد. کشور 

این صورت است که کشور متبوع او می تواند به جرم ارتکابی تبعه رسیدگی کند. بنابراین معموال دولت ها با لحاظ 

جازات اصل صالحیت سرزمینی، اجازه استرداد تبعه خود را به کشور دیگر نمی دهند و خود اقدام به محاکمه و م

وی می نمایند.مگر اینکه فی ما بین دو کشور قرارداد استرداد وجود داشته باشد. بنابراین در صورت استرداد متهم به 

وجود نخواهد  ،محقق می شود و منعی جهت اعمال ماده  ،کشور متبوع خود، شرط حضور در ایران طبق ماده 

 .«اده گردد ... یا به ایران اع» ... بیان داشته:  ،داشت. زیرا ماده 

 حضور ارادی متهم  -ب

در مواردی ممکن است، شخص پس از ارتکاب جرم در خارج از کشور، به طور آزادانه و ارادی به کشور متبوع 

خود بازگردد. در این صورت نیز کشور متبوع می تواند به استناد اصل صالحیت شخصی به تعقیب وی بپردازد. به 

، به معنی دستگیر شدن او توسط ضابطین دادگستری و «یافت شدن متهم»یا « محضور مته»نظر می رسد عبارت 

دسترسی مقامات قضایی به اوست و صرف حضور متهم در کشور برای تحت تعقیب قراردادن وی  کفایت نمی 

متهم در ایران حضور یابد و پس از آن یافت شود، یعنی توسط که قانون مجازات، این است  ،کند. منظور ماده 

مقامات ذی صالح دستگیر شود و اال اگر در ایران حضور داشته باشد و توسط مقامات ذی صالح یافت نشود، اعمال 

 اصل صالحیت شخصی بی فایده خواهد بود.

 حضور غیر ارادی متهم  -پ

( صرف حضور غیر ارادی. مثل اینکه متهم به قصد سفر به کشور 1حضور غیر ارادی متهم به دو صورت است: 

ری، سوار هواپیمایی بوده که آن هواپیما به دلیل فرود اضطراری در فرودگاه یکی از شهرهای کشور متبوع او دیگ

فرود می آید و در فرودگاه دستگیر می شود. بدیهی است در این خصوص دستگیری چنین شخصی ایراد ندارد و 

موران کشور متبوع او أرقانونی. مثل اینکه م( کشاندن متهم به کشور با وسایل و طرق غی1غیرقانونی تلقی نمی شود. 

با »او را از آن کشور ربوده و به کشور متبوعش برگرداند. در این صورت  ،بدون رضایت کشور محل وقوع جرم

موران دولت متبوع او تجاوز به حاکمیت کشور محل وقوع جرم به شمار می آید، از لحاظ أتوجه به اینکه اقدام م

همان، «)حقوق بین الملل محکوم است. لذا تعقیب، محاکمه و مجازات چنین شخصی غیر قانونی محسوب می شود.

71 ) 

رادی متهم به ایران به نظر می رسد، حتی در صورت حضور غیر ا ،با توجه به ایراد وارده و حسب ظاهر ماده 

قانون مجازات، وی را محاکمه و مجازات نمایند. زیرا  ،با طرق غیر قانونی، نیز دادگاه های ایران موظفند مطابق ماده 

تحقق یافته است و نحوه حضور او از اهمیت « در ایران یافت شود»که شرط ماده که بیان می دارد؛ متهم تبعه ایرانی 



ند که درست است این اعمال خالف نزاکت و عرف بین المللی است، اما اجرای قانون برخوردار نمی باشد. هر چ

داخلی بر هر امر دیگری ترجیح دارد. از طرفی هم این نکته نباید نادیده گرفته شود که ارتکاب جرم توسط تبعه 

مومی کشور ایران ایرانی در خارج از کشور موجب ورود ضرر و خسارت به حقوق عمومی و ایجاد اخالل در نظم ع

کشور خارجی است که جرم در آن به وقوع پیوسته است.و ممکن است  ،نخواهد بود، و در واقع متضرر اصلی جرم

به هر وجهی حتی با  ،با مسامحه از این قضیه بگذرد. بنابراین دلیلی بر لزوم اشتراط حضور متهم در ایران در ماده 

تو نباید دامنه شمول حضور متهم در ایران را به هر طریقی وسعت دهیم. آوردن اجباری و به زور متهم به کشور نیس

زیرا عالوه بر اطاله وقت دادرسی موجب واردشدن هزینه های گزاف بر سیستم قضایی کشور نیز خواهد گردید. 

یهوده وقت بنابراین مقنن باید مصداق حضور در ایران در ماده را منحصر به حضور ارادی مرتکب در ایران نماید تا ب

 و سرمایه ملی بلحاظ چنین مسائلی تلف نشود.  

 جرایم مشمول اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب -1-9
.« هر یک از اتباع ایران... مرتکب جرمی شود... »... ، که مقرر داشته: 1931قانون مجازات اسالمی  ،با توجه به ماده 

شخصی مثبت، قرار می گیرند. زیرا قانون گذار به طور به طور کلی، تمامی جرایم ارتکابی مشمول اصل صالحیت 

دیه بدون  و در صدد بیان این معناست. بدین ترتیب جرایم موجب حد، قصاص« جرمی»مطلق و با ذکر عبارت 

پذیرش استانداردهای بین المللی، کماکان در صالحیت تقنینی و قضایی ایران قرار دارد. این معنا از مشمول دانستن 

« ب»آن استنباط می شود. مقنن در بند « ب»و استثنا کردن تعزیرات در بند  1931قانون  ،یم در صدر ماده تمامی جرا

ماده، قاعده منع محاکمه مجدد متهم را فقط در مورد تعزیرات پذیرفته است و در حدود، قصاص و دیات این امر را 

نپذیرفته 

. لهمیپرداختأموضوع،مقنندرموردسایرجرایمبهتصریحمسشایستهبودباتوجهبهلزومشفافیتقوانینکیفریواهمیت»است.

. مقرراتحاکمبرانواعمختلفجرایم،تفاوتپیداکردهاست 1931 بدینترتیبدرقانون

 به بنابراین با توجه(،11، 1939مؤمنی،.« )رعایتاستانداردهایبینالمللیتاحدودزیادیمورداهتماممقننایرانیقرارگرفتهاست

 ی فعال در مورد هر جرم ارتکابی در خارج از ایران قابل اجرا خواهد بود.اطالق ماده، اجرای اصل صالحیت شخص

اگر چه پذیرش اصل صالحیت شخصی بر اساس مبانی ذکر شده برای آن ایراد وارده بر این شرط اینکه، 

ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر رعایت مصالح کشور است لیکن همین مصالح اقتضا می کند که فقط آن دسته 

رانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرایم نسبتا مهمی شوند در ایران قابل تعقیب و محاکمه باشند. پیش بینی ای

امکان تعقیب اتباع بزهکار حتی در جرایم سبک و غیر مهم ارتکاب یافته در خارج از کشور نه تنها غیر ضروری 

پیشنهاد می گردد که این جرایم ی محاکم بکاهد..است بلکه در مواردی می تواند با افزودن تورم کیفری از کارای

شایسته است مقنن با تعیین ضابطه ای قلمرو این صالحیت را به محصور و محدود به جرایم با اهمیت و مهم گردد و



. زیرا که رسیدگی به تمامی جرایم و کم اهمیت جز اینکه، هزینه های بسیاری را برای جرایم نسبتا مهم محدود سازد

ضایی ایران داشته هیچ مصلحت و نفعی برای کشور متبوع متهم ندارد. ضروری است بند ب به جرایم مهم سیستم ق

 .3تا  1اختصاص یابد مثال جرایم تعزیری درجه 

 اعمال نسبی قاعده منع تعقیب و مجازات مجدد -1-7
،پذیرفته شده است. به 1931در خصوص جرایم موجب تعزیر، قاعده منع تعقیب و مجازات مجدد نیز از سوی مقنن 

، در صورت محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، چنانچه قسمتی یا تمام مجازات ،ماده « ب»موجب بند 

مطابق قاعده عدم تعقیب »درباره او اجرا شده باشد، مرتکب قابل محاکمه کیفری مجدد در ایران نخواهد بود. 

کمه و مجازات است و برای عملی که یک بار به خاطر آن تحت ، مجرم صرفا یک بار قابل تعقیب، محا 9مجدد

تعقیب قرار گرفته است، نمی توان او را مجددا تحت تعقیب قرارداد. به عبارت دیگر این فرد دین خود را به جامعه 

 ،( بند ،1، 19،9دووابر،«)پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان عمل نقض عدالت به شمار می آید.

هیچ کس را نمی توان برای جرمی که »نیز، در این خصوص می گوید:  1377میثاق حقوق مدنی و سیاسی  17اده م

به علت اتهام به آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، 

مجدد در جرایم، ایجاب می کند که از بنابراین، وجود اصل منع تعقیب «مجددا مورد تعقیب و مجازات قرارداد.

تعقیب کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه شده و حکم قطعی هم درباره آن ها صادر گردیده و حکم 

( 1111به مرحله اجرا در آمده است و یا به علت قانونی، قدرت اجرایی را از دست داده است، خودداری شود.)عالیه،

در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت، مجازات کال  مطابق این اصل، متهم باید

 یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

بیانگر آن است که قانونگذار در صالحیت شخصی قاعده منع  ،بند ب ماده ایراد وارده بر این شرط اینکه، 

تعزیرات پذیرفته است و سکوت مقنن نسبت به حدود و تعقیب و محاکمه مجدد را با رعایت شرایطی فقط در حوزه 

قصاص با اینکه در مقام بیان قاعده کلی اصل صالحیت شخصی بوده است این ایده را تلقی می کند که گویا مقنن 

حدود و قصاص اعمال شده در خارج را شرعی و موجب اسقاط تکلیف حکومت در قبال آن نمی داند در حالی که 

ه مقنن بتواند به صورت مطلق در خصوص حدود و قصاص قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد را بسیار بعید است ک

حدود و قصاص الهی نسبت به مرتکب ایرانی در یک  ،نادیده بگیرد. بر این اساس اگر با رعایت کلیه ضوابط شرعی

کشور اسالمی دیگر اعمال شده باشد قابل قبول نخواهد بود که مرتکب به خاطر همان جرم مجددا در ایران تعقیب 

بنابراین پیشنهاد می شود در خصوص حدود و قصاص اعمال شده در خارج از کشور تصریح شود اگر اشخاص شود.

از ایران مرتکب جرم می شوند و در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردند، در خارج از کشور  ایرانی که در خارج
                                                           
3. Non Bis in Idem 



با رعایت کلیه شرایط شرعی در یک کشور اسالمی تعقیب شده و مجازات شرعی درباره آنان اعمال شده باشد، 

مشمول قاعده منع محاکمه مجدد قرار گیرند. 

لصالحیتشخصی،مقننصرفاجرایمتعزیریرامشموالینقاعدهدانستهودرمورددرخصوصرعایتقاعدهمنعمحاکمهمجدددراص

. سایرجرایمسکوتکردهاست

حاالگردرموردسایرجرایممثالدرخصوصحدودعینامجازاتحددرخارجازقلمروایراناجراگردد،خالفعدالتاستکهمجددامر

.گیریگرددتکبدرایرانمجازاتگردد،ومفیداستکهمقننحدودوثغورسایرجرایمرانیزمشخصکندتاازبیعدالتیجلو  

مقنن در خصوص تعزیرات یکی از شرایط پذیرش قاعده منع تعقیب و مجازات مجدد را ایراد دیگر اینکه،

عدم تعقیب و محاکمه در کشور محل وقوع جرم دانسته است. بدیهی است اگر مرتکب ایرانی در کشور ثالثی غیر از 

دیده صالحیت تعقیب و محاکمه را داشته تعقیب شده  محل وقوع جرم که به یکی از جهات قانونی مثال به اعتبار بزه

باشد نمی توان وی را مجددا در ایران تعقیب کرد. به نظر می رسد قانونگذار نیز مخالف این قاعده نباشد اما اگر 

کسی بخواهد فقط به ظاهر ماده بسنده کند قادر خواهد بود هم نسبت به حدود و قصاص اعمال شده در خارج و 

بنابراین را اعمال کند. ،بت به مرتکب ایرانی تعقیب شده در کشوری غیر از محل وقوع جرم ماده همچنین نس

به این شکل اصالح گردد: متهم در محل وقوع جرم یا کشور دیگری به خاطر آن  ،پیشنهاد می گردد بند ب ماده 

 جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.

 

 فقدان موانع تعقیب و وجود موجبات تعقیب -1-3
شرایط اجرای اصل صالحیت شخصی، عدم برخورداری متهم از موجبات قانونی برای منع تعقیب، موقوفی، و  از

اجرای حکم است. به این صورت که تبعه در صورتی در کشور متبوع تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، که مثال 

جرم نباشد. بدیهی است بحث شکایت شاکی موجود باشد یا متهم مشمول علل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه 

دو طرفه است، بدین معنا که متهم هم بایستی از لحاظ موازین قانونی کشور متبوع خود از موجبات قانونی برای 

قانون  ،ماده « پ»تعقیب و محاکمه برخوردار نباشد و هم از لحاظ قانون کشور محل وقوع جرم. به موجب بند 

نین ایران یکی از موجبات منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای ، چنانچه طبق قوا1931مجازات اسالمی 

مجازات یا سقوط مجازات وجود داشته باشد، اعمال صالحیت شخصی غیر ممکن خواهد بود. اعالم گذشت شاکی 

 در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ، جنون مرتکب، فوت متهم یا محکوم از جمله این موجبات هستند. 

در خصوص قانونگذاری به نظر می رسد نیازی به ذکر عبارت مندرج در بند ه بر این شرط اینکه، ایراد وارد

طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن »مبنی بر  ،پ ماده 

ی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا ، نیست و این بند کامال زائد است. زیرا اگر موجبی برای منع یا موقوف«نباشد



سقوط آن باشد همه بزهکاران خواه در قلمرو ایران و خواه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شده 

با توجه به عدم نیاز به د بود و این قاعده بر همه مرتکبان جرایم حاکم می باشد.نباشند قابل تعقیب یا مجازات نخواه

می گردد بند مذکور حذف گردد.در مورد اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، پیشنهاد می  ذکر بند پ پیشنهاد

گردد، همانند اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، اصل مجرمیت متقابل پذیرفته شود. زیرا در غیر اینصورت 

طبق قانون ایران جرم است، اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که در آن کشور جرم نیست، اما 

محاکم ایران صالحیت رسیدگی به آن جرم را خواهند داشت. این امر مغایر با موازین حقوق جزای بین الملل است، 

 زیرا هیچ ضرری به کشور محل وقوع جرم وارد نشده است و این امر خالف حمایت از اتباع است.

 نتیجه گیری

یت مرتکب که بر مبنای رابطه تابعیت استوار است تنها در خصوص ایرانیانی به طور کلی اصل صالحیت مبتنی بر تابع

که در خارج از ایران مرتکب جرم می شوند،مشروط به حضور مرتکب در ایران و عدم محاکمه قبلی وی در خارج 

و لزوم از ایران و عدم لزوم جرم بودن عمل وی در محل وقوع جرم، اعمال می شود، پذیرش اعتبار محاکمه قبلی 

در خصوص  1931جرم بودن عمل به موجب قانون ایران و فقدان موانع تعقیب از تحوالت قانون مجازات اسالمی 

این اصل است.ایرادات وارد بر این اصل عبارتند از: عدم تفکیک جرایم ارتکابی در خارج از ایران از لحاظ اهمیت، 

منع محاکمه مجدد، عدم تصریح به نحوه حضور  عدم شمول جرایم موجب حد و قصاص و دیه نسبت به قاعده

نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده و سپس  ،، عدم شمول ماده ،مرتکب در ایران، عدم لزوم وضع بند پ ماده 

کسب تابعیت ایران می کنند، عدم تصریح ماده به گسترش قاعده منع محاکمه مجدد در مواردی که مرتکب در 

م محاکمه و محکوم یا تبرئه گردد. امید است با پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده کشوری غیر از محل وقوع جر

 بتوان قدمی هرچند اندک در اجرای هر چه بهتر قوانین و عدالت گستری برداشت.
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