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 چکيده
وهش حاضر بررسی صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با توجه به قانون مجازات هدف پژ

صورت  اطالعات به آوری جمع توصیفی و از نوع این مطالعه در روش پژوهش باشد.می 2931

باشد. یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صالحیت می ایکتابخانه

رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند، اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه است. یک جنبه 

این اصل مربوط به صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع 

آن ناظر بر صالحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور آن است و جنبه دیگر 

تا قبل از  در حقوق کیفرى ایران اصل صالحیت مبتنى بر تابعیت مجنىٌّ علیهعلیه اتباع خود است. 

. در حالى که کشورهاى زیادى این اصل مهم حقوق بودپذیرفته نشده  2931قانون مجازات مصوب 

اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتى با حقوق جزاى پذیرفته جزاى بین الملل را

الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتى با موازین شرعى نیز ندارد، چرا که مطابق بین

موازین شرعى در هر جا که جرمى علیه اتباع کشور اسالمى صورت گیرد، رسیدگى به آن در 

رسد که عدم پذیرش این اصل، خالف شور اسالمى است. بعالوه به نظر مىصالحیت دادگاههاى ک

 از یکی«  علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت»همچنین اصل  باشد.منافع ملى کشور نیز مى

این  است. الملل بین جزای حقوق در کیفری صالحیت تعیین بر حاکم اصول برانگیزترین بحث

 ۸ماده  در ایران، در حقوق بار نخستین برای است و داشته لفانیمخا و موافقان همواره که صالحیت

 قانون های نوآوری از یکی تردید بدون این امر، شد. پذیرفته 2931 مصوب اسالمی مجازات قانون

 قانون قرن یک به نزدیک بازه ی در ایران، حقوق رویکرد این، بر آید، زیرا سابق می حساب به مزبور

 تا است شده تالش پژوهش این بود. در استثنایی مواردی در جز صالحیت نوع این گذاری، نپذیرفتن

 و نقد آن پذیرش مخالفان و موافقان دالیل این صالحیت، اعمال شرایط و مفهوم تبیین ضمن

قانون  از بعد و قبل نیز مزبور صالحیت به نسبت ایران حقوق رویکرد بر این، افزون شود. بررسی

 تبیین مزبور قانون ۸ مادة اعمال قلمرو و شرایط نهایت در و شده بررسی اسالمی، مجازات جدید

 .است شده
 

 الملل. بین جزای حقوق علیه، مجنی تابعیت شخصی، صالحیت قانون مجازات جدید، :يديکل واژگان

 

 

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
01 

  /
د 

جل
2  /

ین
رد

رو
ف

09
31

 
ص 

 /
91- 

51
 

 2مهرآبادی  نژاد عابدی زهرا دکتر، 1 عزیز قنواتی اصل

بین الملل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1
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 مقدمه

 صالحیت ومی باشد « شایستگی»در لغت به معنای  «صالحیت»است. « صالحیت کیفری»وجود  متهمی هر مهمحاک الزمه ی

. 2شده است بینی پیش کیفری، امور به رسیدگی جهت جزایی مراجع برای قانون موجب که به اختیاری و شایستگی از است عبارت کیفری

 و رسیدگی برای صالح قانون به ناظر تقنینی صالحیت :شود می تقسیم قضایی صالحیت و تقنینی صالحیت بخش 1 به کیفری صالحیت

 حقوق در اما ندارند، هم با ای مالزمه صالحیت دو این لزوما   خصوصی، حقوق در .است رسیدگی جهت صالح دادگاه به ناظر قضایی صالحیت

 صالحیت های پیوستگی به آن از که جایی تا ه هستندکس یک روی دو صالحیت دو این ،برخی تعبیر به یکدیگرند. مالزم اصوال   کیفری

 که معنا این به ،است آن بودن مرزی کیفری، درون حقوق های مشخصه بارزترین از یکی سخن دیگر،؛ به 1شود می یاد نیز تقنینی و قضایی

اما صالحیت «. 9است واحد محدوده ی سرزمینی در جامعه یک افراد روابط به ناظر و گردد می محدود کشور یک مرزهای به آن قواعد»

 موضوع جرم در خارجی عنصری حداقل که شود می مطرح المللی بین کیفری حقوق تعبیری، به یا الملل بین جزای حقوق در زمانی کیفری

 از .یابد می ارتباط خارجی دولتی به مزبور جرم آن، وسیله ی ه بهک است عاملی جرم، در خارجی عنصر از منظور باشد. داشته وجود صالحیت

 مختلف کشورهای کیفری قوانین . در4نامند می نیز« صالحیت کیفری بین المللی»بین الملل را  جزای حقوق در کیفری صالحیت رو، این

 ها آن اتباع علیه یا توسط کشورها، این حاکمیت قلمرو از خارج در ارتکابی جرم این که حسب بر المللی بین کیفری صالحیت انواع جهان،

 آنچه اما .است شده بینی پیش شود، محسوب المللی بین ی جرایمره زم در اینکه یا و باشد ها آن اساسی و واقعی منافع علیه یا شده واقع

 در است. علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت یعنی المللی، بین کیفری صالحیت اقسام از یکی دهد، می تشکیل را حاضر موضوع پژوهش

 و تبیین نیز آن عناصر و مفهوم کیفری، های صالحیت سایر میان در فوق صالحیت جایگاه ترسیم ضمن تا است شده تالش تحقیق این

 کیفری حقوق رویکرد یتنها در و شده واکاوی و نقد تفصیل به نیز مزبور صالحیت نپذیرفتن یا پذیرفتن دالیل دیگر، سوی از .گردد تشریح

 مفهوم جایگاه، تبیین صدد در ابتدا در است. شده بررسی اسالمی مجازات جدید قانون تصویب و بعد از قبل صالحیت، نوع این به نسبت ایران

 بررسی و نقد ترتیب، به را اصل این پذیرش مخالفان و موافقان دالیل سپس بود خواهیم علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت اصل عناصر و

 .کرد خواهیم

با توجه به ضرورت این موضوع و آنچه بیان شد، یکی از اقسام صالحیت کیفری بین المللی، صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه 

من ترسیم جایگاه صالحیت فوق در میان سایر صالحیت های کیفری، مفهوم و عناصر آن نیز تبیین است و از آنجایی که تالش می شد تا ض

 و تشریح گردد و از سوی دیگر باید دالیل پذیرفتن و نپذیرفتن صالحیت مزبور به تفصیل مورد نقد و واکاوی قرار بگیرد و در نهایت رویکرد

بررسی قرار بگیرد و پرداختن به چنین مواردی از اهمیت و ضروریات انجام این  حقوق کیفری ایران نسبت به این نوع صالحیت، مورد

 پژوهش می باشد.

 ادبيات تحقيق
 را آن کرده، رسیدگی دعاوی به آن مطابق تا شده واگذار هادادگاه به که است اختیاری از عبارت حقوقی اصطالح صالحیت، این

 آن تقسیم اما داده، قرار دادگستری هایدادگاه اختیار در کلی طور به را دعاوی به رسیدگی صالحیت اساسی قانون 253 اصل. دهند فیصله

 در را اختیاری چنین قانون هرگاه. نمایند عمل بدان کار مقتضیات و موقعیت به توجه با تا گذاشته عادی قوانین عهده به هادادگاه میان را

 و کرده نقض را قانون حقیقت در رسیدگی، صورت در و نداشته را دعوا به رسیدگی صالحیت دادگاه باشد،آن نداده دادگاه به دعوایی مورد

 که دولت، دهنده تشکیل جمعیّت در -حقوقی یا حقیقی - فرد عضویت از است عبارت تابعیّت .5بود خواهد بی اثر و باطل اصوال  صادره حکم

 قوانین موجب به که است حقوقی از وی مندیبهره آن ثمره و باشدمی معیّن دولتی با تابع فرد معنوی و سیاسی حقوقی، رابطه گربیان

 جرمی که کسی. رفته جنایت او بر آنکه(  مرکب ص عَ  [ ) هَ  یَ  لَ   عَ   یُن نیَ   م. ]  علیه مجنی. 6دارد وجود آن شهروندان برای متبوع کشور

کیفیت یا خصوصیتی که از حقیقت تعلق شخص به یک ملت »از نظر حقوقدانان آمریکایی تابعیت عبارت است از . 7است شده واقع او ضرر به

                                                           
 .221ص  ،1831 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران هشتم، چاپ كيفری، دادرسي آيين .محمودآخوندی،  .1
 .23، ص 1833 گنج دانش،تهران: جستارهايي از حقوق جزای بين الملل، . خالقي، علي .2
 .11ص ، 1831 : نشر ميزان،، تهران13، چ 1جزای عمومي، ج حقوق . اردبيلي، محمدعلي .8
مرجع  نظر از كه المللي بين كيفری دادگاه همچون مراجعي المللي بين كيفری با صالحيت لذا باشد. ملي يهدادگا به متعلق چند هر است، المللي بين موضوع، نظر از صالحيتي چنين .1

 .شوند مي بحث كيفری الملل بين حقوق در دوم و مورد المللي بين كيفری حقوق در اول مورد دارد. تفاوت شود، مي محسوب المللي بين دار، صالحيت
 .1ج  چهارم، چاپ ،1832 ميزان، تهران: نشر مدني، دادرسي آئين عبداهلل. . شمس،1
 .181۱ تهران، الملل، بين حقوق و اسالم بيگدلي، محمدرضا. ضيائي .2
 .11، ص1811، تهران: انتشارات گنج دانش، 2جعفر. ترمينولوژی حقوق، چ جعفری لنگرودی، محمد . 1
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 .3به نظر اینان تابعیت وضعیت سیاسی فرد را، خصوصا  در ارتباط با وفاداری وی به دولت متبوع، مشخص می کند«. ۸یا دولت ناشی می شود

و معادل فرانسوی آن، « Passive Personality Principle» از: است عبارت مجنی علیه، یتتابع بر مبتنی صالحیت اصل معادل انگلیسی

از  عده ای البتهاست. « اصل صالحیت شخص منفعل»معنای دقیق آن در فارسی « Competence personnelle passive»عبارت است از 

. 20ترجمه کرده اند« اصل تابعیت منفعل»صالحیت به کار برده اند، برای مثال برخی آن را به  نوع این برای را دیگر اصطالحاتی نویسندگان

 به اما؛ 21را برای آن برگزیده اند« اصل شخصیت ایستا»و عده ای نیز از تعبیر  22یاد کرده« اصل صالحیت شخص منفی»به  آن از نیز برخی

 حدودی تا این عبارت بر دیگر تعابیر برتری داشته باشد، زیرا هر چند« جنی علیهاصل صالحیت مبتنی بر تابعیت م»که عبارت  رسد می نظر

است.  صالحیت نوع این محتوای گویای مفهوم و فوق، اصطالحات بهتر از افتاده، دور آن فرانسوی و انگلیسی معادل اللفظی تحت معنای از

 از همچنین و کردن اطاعت و پیروی معنای به لغت در« تابعیت» در مقدمه بیان شد. واژه« صالحیت کیفری»و مفهوم « صالحیت»معنای 

 به حقوقی یا حقیقی از اعم را که شخصی . در اصطالح، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی29دولت بودن است و کشور یک افراد

صالحیت مبتنی بر گردند.  می برخوردار تکالیفی و حقوق از یکدیگر برابر در شخص و دولت آن در نتیجه، و سازد می مرتبط معین دولتی

تابعیت مجرم عبارت است از توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور به جرایمی که اتباع در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور مرتکب 

رین مبنای این اصل به شمار می یا رابطه تابعیت، اساسی ترین و مهم ت« ملیت»، اما 24شده اند. مبانی متعددی برای این اصل ذکر شده است

موضوع آید. برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند، لیبریا، نروژ، سوئد و انگلستان، عالوه بر اتباع، اقامت کنندگان دائمی در کشور خود را هم 

 .25اصل صالحیت شخصی قرار داده اند

ر به رشته تحریر در آمده که البته بررسی و توصیف در خصوص موضوع پژوهش، چند مورد رساله، مقاله و کتاب در سال های اخی

. 2آن، چنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است که در ذیل به آنها اشاره ای خواهد شد: 

صل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی . پوربافرانی، حسن. ا1. 29۸6اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، چاپ هجدهم، تهران: میزان، 

. پوربافرانی، حسن. اصل صالحیت شخصی در حقوق جزای بین 9. 29۸1، 97علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران، نامه ی مفید، شماره 

حقوق جزای بین . جاوید زاده، علی واسط. صالحیت دادگاه کیفری در 4. 29۸0الملل و ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره نهم، 

. خالقی، علی. حمایت کیفری از اتباع: جنبه 5. 2976الملل، در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 

. فرجیها، محمد. 6. 29۸1، 60فراموش شده اصل صالحیت شخصی در حقوق ایران، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

. همو. 7. 2932، 3جنبه های منفی و مثبت اصل صالحیت شخصی در حقوق جزای بین الملل، مجله مطالعات بین المللی پلیس، شماره 

 .29۸5، 42-40شیوه های پیگیری قضایی سرنوشت امام موسی صدر، فصلنامة دیدگاه های حقوقی، شماره های 

مجنی علیه، یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صالحیت در این مقاله به بررسی اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت 

کیفری در حقوق جزای بین الملل است، خواهیم پرداخت. این صالحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در 

ر، بدون تردید یکی از نوآوری های قانون مزبور به پذیرفته شده است؛ این ام 2931قانون مجازات اسالمی مصوب  ۸حقوق ایران، در ماده ی 

حساب می آید. زیرا عالوه بر این، رویکرد حقوق ایران، درباره ی نزدیک به یک قرن قانونگذاری، نپذیرفتن این نوع صالحیت جز در موارد 

ل موافقان و مخالفان پذیرش آن نقد و استثنایی بوده است و همچنین تالش شده تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صالحیت، دالی

بررسی شود، افزون بر این، رویکرد حقوق ایران نسبت به صالحیت مزبور نیز قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسالمی بررسی می شود، که 

 پرداختن به این موارد جنبه نوآوری دارد. اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
 مبانی و اهداف اصلی اصل صالحیت میتنی بر تابعیت مجنی علیه. بررسی حمایت همه جانبه اتباع از .2

 .2931بررسی صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق ایران تا پیش از قانون مجازات اسالمی سال  .1

 .2931بررسی محل وقوع جرم در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران طبق قانون مجازات  .9

                                                           
s Law ’s belonging to a nation or state. Heruy Campbell Black, Black’. The quality or character which arises from the fact of a Person2

Dictionary, 7421, 311.  
 .۱81ص  همان، .۱
 .21 ص ،1831: نشر ميزان، ، تهران2حقوق جزای بين الملل، چ  .ميرمحمد صادقي، حسين .1
 .1۱ ص ،3818نشر ميزان،  تهران: حقوق كيفرى بين المللى، چ اوّل، .حسينى نژاد، حسينقلى .1
 .818ص ، 1838 ،دادگر :ترمينولوژی حقوق بين الملل به سه زبان فارسي، فرانسه و انگليسي، تهران .تقي زاده انصاری، مصطفي .3
 .211ص ، 1831 : انتشارات معين،فرهنگ فارسي معين، تهران .معين، محمد .9

 .11 - 89، ص 1813دكتری حقوق جزا، دانشگاه تربيت مدرس، . پوربافراني، حسن. صالحيت اعمال قوانين كيفری در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران، رساله ی 11
1۱..101. Lan. Brownlis. Principles of public International Law. P. 731-731Michael, A. Jurisdiction in international Law. P  
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 دولت مدعی مجنی علیه در زمان وقوع جرم.  بررسی صالحیت تابعیت .4

 روش تحقيق

ای به  است. در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهکتابخانه ای  -توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی -نوع تحقیق کاربردی

 .شده استمبادرت  2931با توجه به قانون مجازات صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه آوری اطالعات الزم جهت  جمع

 یافته هاي تحقيق

قانون مجازات اسالمی تحت عنوان باب اول )مواد عمومی( از کتاب اول )کلیات(، به بیان موارد اعمال قوانین جزایی  ۸تا  9مواد 

می شود که در هیچ  ایران نسبت به جرایم ارتکابی در داخل یا خارج از قلمرو حاکمیت کشور اختصاص دارد. از مطالعه این مواد چنین معلوم

مجنی علیه مالک اجرای قوانین کیفری ایران نسبت به جرم ارتکابی در خارج از کشور قرار نگرفته است و در « تابعیت ایرانی»یک از آنها 

که است « مرتکب جرم»بودن سبب توسعه صالحیت قوانین جزایی ایران شناخته شده، سخن از ایرانی بودن « ایرانی»تنها موردی هم که 

هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران  6و  5عالوه بر موارد مذکور در مواد »بیان گردیده است:  7بدین عبارت در ماده 

بدین ترتیب هر چند که عبارات این ماده مطلق است و شامل «. یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران مجازات خواهد شد

اعم از اینکه علیه ایرانی باشد یا بیگانه، می گردد اما توجه حکم آن به تابعیت مرتکب نشان دهنده تأیید اصل صالحیت شخصی هر جرمی، 

فعال یا مثبت است و نظری به اصل صالحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ندارد. نتیجه این که هیچ حکم کلی در قبول 

اسالمی مفرر نگشته است و مجنی علیه ایرانی تنها در صورتی می تواند تقاضای تعقیب جرم واقع شده علیه خود این اصل در قانون مجازات 

ود را نماید که مرتکب نیز ایرانی باشد. پس برای یافتن موارد ملهم از این اصل، باید تنها به موارد خاص موجود در سایر قوانین مراجعه نم

 قانون در نه و بود شده پذیرفته 2904 سال مجازات عمومی قانون در نه علیه مجنی تابعیت بر بتنیم صالحیت اسالمی انقالب از پیش

 در نه و شد پذیرفته 2962 سال اسالمی مجازات به راجع قانون در نه صالحیت این نیز اسالمی انقالب . بعد از2951 سال عمومی مجازات

 اشاره صالحیتی چنین ، به«قلمرو قوانین کیفری در مکان»از  بحث به هنگام اخیر، قانون ۸ تا 9 مواد در .2970 سال اسالمی مجازات قانون

 مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت بر نپذیرفتن تاکنون ایران حقوق رویکرد که گفت توان می کلی اصل یک عنوان به رو این از است. نشده

 ها به کنوانسیون ایران دولت الحاق از ناشی غالبا   که شود می مشاهده متفرقه قوانین در جزئی، استثنائاتی مواردی در هرچند است، بوده علیه

 می شمار به قانون حکم در 26 مدنی قانون 3 ماده موجب به ایران هستند، دولت مصوّب که ها کنوانسیون است. این المللی بین معاهدات یا

بدین ترتیب می توان گفت که در حقوق ایران، تابعیت بزه دیده نتوانسته است به  هستند. الزم االتباع داخلی، تمامی محاکم برای و روند

و مصادیق خاص آن  27عنوان مالکی کلی نظر قانونگذار را در قبول صالحیت فراسرزمینی قوانین و دادگاه های کشورمان به خود جلب نماید

را با روند تحول حقوق جزای بین الملل که در پرتو اسناد بین . اکنون مناسب به نظر می رسد که این وضعیت 2۸نیز بسیار محدود است

 .المللی امضاء شده در جهان و قانون گذاری کشورهای خارجی شکل گرفته است، مورد مقایسه قرار دهیم

 مبتنی ، صالحیت2/1/2931قانون مجازات اسالمی مصوب  ۸ ماده در بار نخستین برای قرن، یک به قریب از بعد ایرانی گذار قانون

 ایرانی شخصی علیه ایران از خارج در ایرانی غیر شخص هرگاه»می دارد:  اشعار ماده این پذیرفت. شرایطی با  وجود را علیه مجنی تابعیت بر

 جزایی قوانین طبق گردد، اعاده ایران یا به و یافت ایران در و شود قبل مواد در مذکور جرایم جز به جرمی مرتکب ایران کشور علیه یا

 تبرئه و محاکمه جرم، وقوع محل در تعزیر موجب جرایم در این که: متهم بر مشروط شود، می او رسیدگی جرم به ایران اسالمی جمهوری

 جمهوری قانون موجب به تعزیر موجب جرایم در ارتکابی باشد. رفتار نشده اجرا درباره او بعضا  یا کال  مجازات محکومیت، در صورت یا نشده

 شود: می بررسی تفکیک به آن قلمرو و ماده این شرایط ادامه، در «.باشد جرم وقوع، محل قانون و ایران اسالمی

 

 

 

                                                           
 .«شده باشد در حکم قانون است منعقد دول ساير و ايران دولت بين اساسي قانون طبق بر كه عهودی مقررات»مطابق اين ماده:  .1
قانون مجازات  8اعالم نموده است: به لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و با توجه به مفاد ماده  1/۱/11مورخ  2191/1. از اين روست كه اداره حقوقي وزارت دادگستری در نظريه شماره 2

همان قانون كه جزء استثنائات محسوب مي شود نباشد، مقامات قضايي ايران صالح به رسيدگي نمي  3الي  ۱د و از موارد منعکس در مواد اسالمي، چنان چه جرم در خارج از ايران واقع شده باش

 باشند. هر چند كه مجني عليه تبعه دولت ايران باشد.
را، كه واكنش قانونگذار ايراني به پاره ای تصميمات دولت آمريکا تلقي مي شود، نمي توان از  11/3/13. الزم به ذكر است كه قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريکا مصوب 8

يکا و ديگر اني و يا توطئه عليه جهان آنها، توسط اتباع آمرمصاديق شناسايي محدود صالحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه به شمار آورد، زيرا در اين قانون با وجود اشاره به جرايم، ربودن اتباع اير

و مکاني صالحيت دادگاه های ايران بايد به مواد كشورها، مجوزی برای رسيدگي به اين جرايم هنگامي كه جرم در خارج از قلمرو ايران ارتکاب يافته باشد داده نشده است و برای تعيين قلمر

 عمومي قانون مجازات اسالمي مراجعه نمود.
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 ۸ ماده اعمال . شرایط1

 در دیگر ایرانی تبعة علیه ایرانی ای تبعه هرگاه پسباشد. « شخص غیرایرانی» باید الزاما   جرم مرتکب مزبور، دهما به توجه با مرتکب:

 جرِم ارتکاب دیگر، بیان به .شخصی منفعل صالحیت نه شد خواهد فعال شخصی صالحیت مشمول شود، مرتکب جرمی ایران قلمرو از خارج

 ردیگ نکته .ایرانی غیر یا باشد ایرانی جرم، قربانی اینکه از اعم بود، خواهد قانون این 7 مشمول مادة مطلقا   ایران قلمرو از خارج در ایرانی تبعة

 شخصیت چنانچه پس باشد. حقوقی شخص هم و حقیقی شخص هم، مرتکب جرم می تواند «شخص»ه واژ اطالق به توجه با که است آن

 مجنی علیه تابعیت بر مبتنی صالحیت هم باز جرم شود، مرتکب ایران کشور یا ایرانی فردی علیه خارجی، شرکتی مانند ایرانی، حقوقی غیر

 .یابد می مصداق

 محل که است واضح پر است، فراسرزمینی صالحیت نوعی علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت این که به نظر جرم: وقوع محل

 در مزبور جرم اگر زیرا د،فراهم شو صالحیت این اعمال زمینه تا باشد ایران اسالمی جمهوری حاکمیت از قلمرو خارج باید نیز جرم وقوع

از  منظور که است توضیح به الزم شد. ( خواهد9سرزمینی )ماده  صالحیت دیگر مشمول باشد، یافته ارتکاب ایران کمیتی حا قلمرو داخل

 دریای ساحلی، های آب خشکی، شامل یعنی د،کن حاکمیت می اعمال ها آن در دولت که است فضاهایی تمام دولت، حاکمیت قلمرو

شناور( و حتی سرزمین های تحت اشغال یک کشور  شده )صالحیت سرزمینی ثبت هواپیماهای و ها ها، کشتی آن باالی فضای سرزمینی،

 در واقع شده جرم حکم در باشد، یافته ارتکاب خارج در دیگر قسمت و ایران در جرم از قسمتی هرگاه که است آن دیگر هم می شود. نکته

 (.4)ماده  است ایران

 مهم که« حمایت از اتباع»که  است بدیهی زیراباشد، « شخص ایرانی» الزاما  باید نیز علیه مجنی ،۸ ماده به توجه با عليه: مجني

 در پس باشد. را داشته صالحیت مدعی دولت تابعیت علیه مجنی که یابد می معنا زمانی رود، می شمار صالحیت به این پذیرش مبنای ترین

 اطالق به توجه با نیز اینجا در دیگر، سوی از داشت. نخواهد مبنایی وی از دولت ایران حمایت است، ایرانی غیر شخصی جرم، قربانی که جایی

شخص حقوقی »تجارت  قانون 5۸۸ مادة مطابق زیراد، باش حقوقی هم و حقیقی شخص هم تواند می علیه مجنی که گفت باید« شخص»واژه 

 دارای است ممکن فقط انسان بالطبیعه که وظایفی و حقوق مگر است، قائل افراد برای قانون که شود می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی

هر شرکتی که در ایران »ها،  شرکت ثبت به راجع قانون 2 ماده طبق امثال ذلک: همچنین و بنوت ابوت، وظایف و حقوق مانند باشد آن

 جرمی قربانی کشور، از خارج در آن شعب یا شرکت یک اینکهاما فرض « است محسوب ایرانی شرکت باشد، ایران در آن اصلی مرکز و تشکیل

 ثال  م چنانچه باشند. پس داشته تابعیت ایرانی توانند می کشور از خارج در ایرانی های شرکت شعب زیرا ،است قابل تصور نیز شوند واقع

 های دهد، دادگاه انجام ها آن علیه را دیگری جرم هر یا و نماید تخریب یا ببرد متقلبانه به وسایل توسل با را نها آ اموال ایرانی غیر شخصی

 نکته شایان نمایند. اما صالحیت اعمال مزبور، جرایم به در رسیدگی اسالمی، مجازات جدید قانون ۸ دهما استناد به توانند می ایران داخلی

 مجنی که است آن اول فرض :است متصوّر فرض چند باره این در بود؟ خواهدی زمان چه تابعیت، این داشتن مالک که است آن اینجا در توجه

 صالحیت اعمال خصوص در حالت، این داشته باشد. در ایرانی تابعیت رسیدگی، زمان در یعنی آن از بعد هم و جرم وقوع زمان در علیه هم

 .است مذکور فرض همین است آن بیان مقام در ۸ ماده که حکمی متیقن قدر ندارد، زیرا وجود هیچ شکی علیه، مجنی تابعیت بر مبتنی

 آن به رسیدگی یا کشف از پیش و جرم وقوع از بعد اما است داشته ایرانی تابعیت جرم، وقوع زمان در علیه مجنی که است آن دوم فرض

 دا را ارتکابی جرم به رسیدگی همچنان صالحیت ایران دولت که رسد می نظر به نیز حالت این در است. کرده را کسب دیگر کشوری تابعیت

 ایران نتیجه، محاکم در است، شده می محسوب ایران دولت هتبع داشته، حمایت به نیاز علیه که مجنی جرم وقوع زمان در که باشد، چرا شته

 وقوع زمان در علیه مجنی که است آن سوم نمایند. فرض صالحیت مزبور، اعمال جرم به رسیدگی در خود، اتباع از حمایت هدف با توانند می

 می نظر به برگزیند. تابعیت ایرانی جرم، آن به رسیدگی یا کشف از پیش و جرم وقوع از بعد اما باشد داشته را خارجی کشوری تابعیت جرم،

حمایت  به نیاز علیه مجنی که جرم وقوع زمان درال  او زیرا ،باشند نداشته اعمال صالحیت حق ایران داخلی محاکم فرض، این در که رسد

 مقرر که نیز ۸ ماده ظاهر از باشد. ثانیا   پذیر توجیه ایران دولت حمایت که است نشده برقرار ایران دولت با وی تابعیتی رابطه هنوز دارد،

گذار،  قانون منظور که آید این طور برمی«. شود ... جرمی مرتکب ... ایرانی شخصی علیه ایران از خارج در ایران غیرهرگاه شخصی : »داشته

 وقوع جرم از بعد تابعیت این کسب و باشد داشته ایرانی تابعیتی باید علیه مجنی که یعنی در آن زمان استبوده است، « زمان وقوع جرم»

 از خارج در فردی چنان چه که رود می احتمال این همواره این صورت غیر در چه باشد، ایران محاکم صالحیتِ اعمال برای مجوزی تواند نمی

 کرد خواهد کسب را دولتی تابعیت او باشد، را نپذیرفته صالحیت نوع این وی متبوع دولت و بگیرد قرار جرمی قربانی خود دولت متبوع قلمرو

 شود نمی ماسبق به خود عطف جدید تبعه از دولت حمایت گذشت، پیشتر که طور همان ترتیب، این به پذیرفته است. را مزبور صالحیت که

 .است تأثیر سابق بی جرم به نسبت الحق، تابعیت و کسب است« زمان وقوع جرم»صالحیت،  نوع این در تابعیت داشتن مالک نتیجه در و

 بیان به باشد. شده واقع نیز« علیه کشور ایران»تواند  می گذار قانون نظر از خارج، در ارتکابی جرم ، ۸ماده  موجب به که است این دیگر نکته

 بر مبتنی صالحیت موضوع و علیه مجنی« اتباع ایران»نیز می تواند در کنار « ایرانکشور »گذار،  قانون نظر از که گفت توان، می دیگر،
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 کشور علیه جرایم ارتکابی حقیقت در .باشد« قبل مواد در مذکور جرایم جز به» ارتکابی جرم بر اینکه مشروط بگیرد، قرار علیه مجنی تابعیت

 که 5ماده  همان ذیل در و حذف ۸ دهما از را مورد این گذار قانون که بوداست. لذا بهتر « صالحیت واقعی»مشمول  االصول علی ایران

 این، بر افزون نمود. می تعیین را واقعی اعمال صالحیت شرایط و قلمرو نیز ماده همان در و کرد می بحث دارد، واقعی صالحیت اختصاص به

 نموده احصا بند 5در  را جرایمی اوال   که است 5 ماده تنها 7 تا 2 مواد بین از که است، چرا آمیز به شکل جمع ابهام« مواد»واژه ی  کاربرد

خاصی   جرم به ای اشاره هیچ ، ۸ ماده از قبل مواد سایر در که حالی در است، واقعی صالحیت به ناظر شد، اشاره که طور همان ثانیا ، و است

از « مواد»لفظ  جای به که بود بهتر و است بوده گذار قانون هاز مسامح ناشی جمع شکل به واژه این کاربرد که گفت یتوان می لذا است. نشده

 استفاده شد.« 5ماده »

 صالحیت این اعمال است، علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت پذیرش مقام در که جدید قانون ۸ماده  ایران: در مرتکب حضور

 جرم به نسبت در صورتی تنها ایران داخلی محاکم دیگر، بیان به .است نموده ایران به مرتکب« اعاده شدن»یا « یافت شدن»به  مشروط را

یافت »تفاوت  «.23گردد اعاده ایران به یا یافت ایران در»صالحیت می کنند که مرتکب  اعمال کشور از خارج در خود عهتب علیه ارتکابی

 واقع خود در و دارد دخالت مرتکب ارادة« یافت شدن» در که معنا این به است، دو آن بودن غیرارادی یا و ارادی در« اعاده شدن»و « شدن

 به مرتکب آوردن به معنای« اعاده کردن»که  حالی در است، شده یافت دولت آن قلمرو در علیه مجنی دولتِ متبوع اقدام بدون که است فرد

قلمرو  به مرتکب بازگرداندن صدد در علیه مجنی متبوع دولت دیگر، بیان به .ندارد دخالتی امر این در اراده وی و است قهری صورت

 از بعد ،۸ ماده در گذار قانون که ست اینجا مهم نکته اما باشد. نداشته یا داشته آمدن به تمایلی وی اینکه از اعم ،آید برمی خویش حاکمیتی

استفاده کرده است. در « رسیدگی می شودبه جرم او »از عبارت « گردد اعاده ایران به یا یافت ایران در»مرتکب باید  که مطلب این بیان

را  وی جرم به« رسیدگی»و  کند منع را مرتکبی چنین غیابی محاکمة که است در صدد آن بوده« رسیدگی»حقیقت، قانونگذار با آوردن واژه 

 بیان مقام در گذار قانون که 2970 سال مجازات اسالمی قانون 7 ماده در او به ایران نماید، زیرا« اعاده شدن»یا « یافت شدن»مستلزم 

« محاکمه»ماده  این گویی در که شد ایجاد برخی برای شائبه این بود، کرده ، استفاده«مجازات خواهد شد»عبارت  از فعال شخصی صالحیت

واژه  از استفاده با گذار قانون جدید، قانون ۸ دهما در لذا .است گردیده وی یافت شدن به منوط شخص« مجازات»فقط  بلکه نشده منع غیابی

 یافت به منوط به جرم فرد )و نه صرفا  مجازات کردن او( را« رسیدگی»صراحتا   و داده خاتمه ابهامات این به« مجازات»به جای « رسیدگی»

 دست یا نشده یافت ایران در متهم هنوز اگر که شد خواهد این به منجر عمل، در امر این پذیرش .است نموده به ایران وی شدن اعاده یا شدن

 نخواهند قضایی را تحقیقات انجام حتی و رسیدگی صالحیت ایران محاکم باشد، نداشته وجود ایران در او حضور بر دال دالیلی و قرائن کم

یافت »از  قبل صالحیتی چنین ما فرض در و است قضایی مقام بر صالحیت فرع جرم، خصوص در قضایی تحقیقات به اقدام زیرا داشت،

 متهم وجود ندارد.« شدن

 ۸ ماده اعمال . قلمرو2

 تمامی به ناظر علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیتصوال  ا که گفت توان می ۸ ماده در« جرم»ه واژ اطالق به توجه با :جرم نوع

 جدید قانون 24 ماده به با عنایت نیز جرایم انواع که است ذکر به . الزم10یابد می ارتکاب ایران اتباع علیه از کشور، خارج در که است جرایمی

 مجازات جرایم .12تعزیر مستوجب جرایم و دیه مستوجب جرایم قصاص، مستوجب حد، جرایم مستوجب از: جرایم عبارتند اسالمی مجازات

آن  استثنای به جرایم انواع همه که است آن گویای ۸ماده  است. ظاهر شده تقسیم درجه ۸ به خود قانون همین 23 مادة طبق بر نیز تعزیری

 قلمرو چنین بینی پیش حالی که در ،ددارن قرار علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت مشمول ،است شده مستثنا 1بند موجب به چه

 به و 7 درجه تعزیری جرایم مجازات گرفتن نظر در با انتقاد این رسد. می نظر انتقاد به قابل حدی تا مزبور صالحیت اعمال برای ای گسترده

 در ها پرونده افزایش»آنها  دالیل از یکی شد بیان نیز مخالفان دالیل بررسی مقام در که طور همان شد، زیرا خواهد تر س ملمو ۸11ویژه 

 را صالحیت این ها اعمال دولت که است بهتر پیامدهایی چنین بروز از جلوگیری برای که شد جا پیشنهاد همان در و بود« داخلی محاکم

                                                           
 مثل شرايطي به مشروط را آن اعمال توانند مي ها دولت اصل، بيشتر  اين كارايي برای شد، داده توضيح، ناكارايي اصل، مخالفان چهارم دليل بررسي در كه طور همان .1

سوئيس، مجازات برسانند، ر.ک: قانون جزای  به را او وی، محکوميت صورت در بتوانند طريق اين از تا ،نمايند خود حاكميت به قلمرو مرتکب استرداد يا شدن يافت

 مي اعمال سوئيس گردد، اتباع از يکي عليه ای جنحه يا جنايت مرتکب كشور از خارج در كه كسي مورد در . به موجب اين ماده قانون حاضر۱، ماده 1981مصوب 

 باشد. شده مسترد سوئيس به جرم اين ارتکاب دليل به يا و مسترد نگردد خارجي دولت به و شود يافت سوئيس در مرتکب ... كه اين بر مشروط شود
 موجب به اگرچه. است نموده محدود جرايم نوع اين در را صالحيت اين شمولنه دام تعزيری، جرايم هدربار مجرميت قبول شرط بيني پيش با 3 هماد 2 بند البته. 1

 .شود مين شرعي منصوص تعزيرات شامل نيز بند اين اطالق ،11۱ دهما 2 رهتبص
 های تامجاز مثبت، اقدامي در 1892 سال اسالمي مجازات قانون اما ت.اس شده تقسيم دسته ۱ به جرايم ،12 هماد از مستفاد 1811 سال اسالمي مجازات قانوندر  .2

 خارج كرده است. ها مجازات هزمر از را بازدارنده
 .است ضربه 11 شالق تا و تومان ميليون يك تا نقدی جزای ماه، 8 تا حبس ،3 رجهد تعزيری های مجازات مثال، برای .8
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 قانون در صالحیت این اعمال برای را شرطی چنین کشورها برخی نیز عمل علیه اتباع خویش نمایند. در« جرایم مهم»ارتکاب  به مشروط

و اعمال « کیفر زدایی»که  جدید قانون بر کلی حاکم سیاست با ۸ ماده در موضعی چنین اتخاذ این، بر افزون .اند هدنمو بینی خود پیش

(، تعلیق 40صدور حکم )ماده  تعویق چون نهادهایی در توان می را سیاستی چنین های جلوه ندارد. همخوانیاست، « سیاست های ارفاقی»

( مشاهده 64(، مجازات های جایگزین حبس )ماده 5۸(، نظام آزادی مشروط )ماده 56(، نظام نیمه آزادی )ماده 46اجرای مجازات )ماده 

 نظر در را« کیفرزدا»رویکردی  های ارفاقی، سیاست چنین بینی پیش با کشور« داخل»در  ابیارتک جرایم هدربار گذار کرد. لذا وقتی قانون

 لحاظ به است؟ را مد نظر قرار داده« کیفر محور»از کشور رویکردی « خارج»ارتکابی  جرایم با در رابطه و ۸ ماده در چطور پس است، گرفته

به  صالح ماده، این موجب به داخلی محاکم وقتی بود، زیرا خواهد آفرین ای مشکل هگسترد قلمرو چنین با صالحیت این بینی پیش نیز عملی

 که شرایطی در رسد می نظر به ورزند. بنابراین اجتناب رسیدگی آن از ارتکابی، جرم بودن سبک بهانه به توانند نمی شوند، شناخته رسیدگی

 نباشد. منطقی این صالحیت برای ای گسترده قلمرو چنین بینی پیش است،مواجه  داخلی های پرونده از با انبوهی قضایی دستگاه اکنون

 در ارتکابی جرم به داخلی محاکم رسیدگی شرایط از یکی جدید، قانون ۸ ماده 2 بند موجب به :مضاعف مجازات و محاکمه منع

 صورت در یا نشده و تبرئه محاکمه جرم، وقوع محل در تعزیر موجب جرایم در متهم»که  است آن کشور ایران، یا ایران اتباع علیه خارج،

 محاکمه منع قاعده گذار، قانون که است آن بند، این درباره ذکر شایان نکته اولین«. باشد نشده اجرا او درباره بعضا  یا کال   مجازات محکومیت،

 منصوص تعزیرات شامل قاعده این ،225 ماده 1 استناد تبصره به البته .است پذیرفته« جرایم موجب تعزیر»در  تنها را مضاعف مجازات و

 خارجی صالح محاکم در شرعی، مرتکب منصوص تعزیرات و دیات قصاص، حدود، مستوجب جرایم در پس چنان چه. شود نمی نیز شرعی

 های در دادگاها  مجدد گردد، اعاده ایران به یا یافت ایران در که صورتی در باشد، محکوم شده یا تبرئه این که از اعم ،باشد شده محاکمه

 تصویب با نیز ایران دولت که« سیاسی و مدنی حقوق المللی میثاق بین» 24( 7ماده ) طبق بر که حالی در است، محاکمه قابل ایران داخلی

 بر و نهایی حکم یک موجب قبال  به وی که جرمی خاطر به توان نمی را کس هیچ»به آن پیوسته است،  27/1/2954مورخ  در مقننه قوه ی

 نتیجة«. داد قرار مجازات یا تعقیب مورد مجددا   است، شده محکوم آن خاطر به یا تبرئه ارتکاب آن از کشور یک دادرسی آیین و قوانین اساس

 در نیز مجرم و گردد واقع عمدی قتل جرم علیه کشور مجنی از خارج در ایرانی ای تبعه چنان چه  مثال برای که است آن بند این عملی

 یافت ایران در مجازات ازتحمل که بعد صورتی در «.19شود محکوم ابد حبس یا اعدام از غیر مجازاتی به و شده خارجی محاکمه لح صا محاکم

 .نمایند مطالبه ایران داخلی محاکم از را وی قصاص توانند می دم اولیای گردد، اعاده ایران به یا

 و پذیرفته« جرایم موجب تعزیر»ه دربار تنها را متقابل مجرمیت شرط جدید، قانون ۸ ماده 1 بند در گذار قانون :متقابل مجرميت

 به استناد با نیز همین شرط است. اگرچه نموده محدود را علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت تعزیری مشمول جرایم دامنه ترتیب، این به

 و دیات قصاص، حدود، مستوجب جرایم درباره شرطی چنین پذیرش عدمنمی گردد. « تعزیرات منصوص شرعی»شامل  ،225 ماده 1تبصره 

 یکی چنان چه دیگر، بیان به .بود خواهد عمل ایران مالک قانون جرایم، این ارتکاب خصوص در که معناست این به شرعی تعزیرات منصوص

 های دادگاه خیر، یا داند جرم می را جرایم این وقوع، محل قانون این که از فارغ یابد، ارتکاب ایران از خارج ایرانی در اتباع علیه فوق جرایم از

قاعده  نپذیرفتن دلیل همان واقع در که  فوق جرایم در شرط این نپذیرفتن دلیل .خواهند بود رسیدگی به صالح شرایط، دیگر اجتماع با ایران

 باید ها آن اجرای ها ت مجازا نوع این بودن شرعی دلیل به که است آن ،باشد می نیز جرایم گونه این در مضاعف مجازات و محاکمه منع

 سال اسالمی مجازات قانون 11 ماده طبق دیات و قصاص حدود، تبدیل یا تخفیف امکان هم دلیل همین باشد و به شرع با مطابقا  لزوم

 . است شده بینی پیش آنها خود به راجع مقررات در که مواردی در ندارد مگر وجود 2931 اسالمی مجازات قانون 97 مادة و 2970

 

 بحث ونتيجه گيري:
 المللی بین کیفری صالحیت انواع اجمالی بررسی به گفتار این آغاز در علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت اصل عناصر و مفهوم جایگاه،

 در و گردد می بررسی مزبور صالحیت مفهوم سپس گردد، روشن وضوح به «علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت» جایگاه تا پردازیم، می

 علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت اصل عناصر و مفهوم جایگاه، تبیین صدد در ابتدا در. شود می پرداخته اصل این عناصر به نهایت

 تا است شده تالش تحقیق این در. کرد خواهیم بررسی و نقد ترتیب، به را اصل این پذیرش مخالفان و موافقان دالیل سپس بود خواهیم

 دالیل دیگر، سوی از. گردد تشریح و تبیین نیز آن عناصر و مفهوم کیفری، های صالحیت سایر میان در فوق صالحیت جایگاه ترسیم ضمن

 صالحیت، نوع این به نسبت ایران کیفری حقوق رویکرد نهایت در و شده واکاوی و نقد تفصیل به نیز مزبور صالحیت نپذیرفتن یا پذیرفتن

                                                           
 كلي طور به نيز پرتغال مثل ديگر، كشورهای برخي اساسي قوانين .است ممنوع ها آن اساسي قانون موجب به ابد حبس مجازات التين، آمريکای كشورهای برخي در .1

فصلنامه ديدگاه های  .است، ر.ک: ميرمحمد صادقي، حسين دائم حبس ها مجازات نوع اين بارز مصداق كه اند كرده ممنوع را يا نامشخص نامحدود های مجازات تعيين

 .281 ص ،11تا  11، ش 1831ش   حقوقي،

http://www.joih.ir/


 51-19، ص 0931فروردین، 2جلد ،  01علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 واکاوی و نقد همواره علیه مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت اصل. است شده بررسی اسالمی مجازات جدید قانون تصویب از بعد و قبل

 نموده مطرح را خویش ادعای دالیل هریک صالحیت این پذیرش مخالفان و موافقان. است برانگیخته را المللی بین و کیفری دانان حقوق

 باشد، می «دولت شده دار خدشه منافع از حمایت» کلی عبارت به و «اتباع از حمایت» همانا که صالحیت این مبنای ترین عمده اما اند،

 و دارد بازدارندگی و ارعابی جنبة صالحیت این پذیرش دیگر، سوی از. بپذیرند را مزبور صالحیت تا است کرده مجاب را کشورها از بسیاری

 این فتن نپذیر ی، گذار قانون قرن یک به قریب در ایران حقوق رویکرد. نماید پیشگیری دولت اتباع علیه جرایم از بسیاری وقوع از تواند می

 مجنی تابعیت بر مبتنی صالحیت 2931 اسالمی مجازات قانون ۸ ماده در ایرانی مقنن اما. است بوده یی استثنا مواردی در جز صالحیت نوع

 مزبور صالحیت المللی، بین های عرصه در ایرانی اتباع از کیفری حمایت عدم سال صد یک به نزدیک از بعد ترتیب، این به و پذیرفت را علیه

 در ایرانی دیدگان بزه از که دارد «وظیفه» بلکه «حق» تنها نه پس این از ایران قضایی دستگاه بنابراین.  کرد مطرح ایران جزای حقوق در را

 حمایت» بر افزون اسالمی، مجازات جدید قانون در ۸ ماده شبینی پی با گذار قانون ترتیب، بدین. نماید کیفری حمایت کشور از خارج

 واقع دیده بزه صورت در نیز ا ر ها آن از «کیفری حمایت» است، ایران( خارجه امور وزارت) دیپلماسی دستگاه وظیفه که اتباع از «سیاسی

 و گیرد انجام آن مثبت جهت در حمایت این که یافت اطمینان باید البته. است شمرده ایران قضایی دستگاه تکلیف کشور، از خارج در شدن

 «مضاعف مجازات و محاکمه منع» اصل به کافی دقت زمینه، این در. نشود ایران محاکم در ها پرونده حجم دلیل بی افزایش موجب صرفا 

 قوانین اعمال صالحیت چهارگانه اصول میان از انقالب، از پس چه و انقالب از قبل چه ایران کیفرى حقوق که چند هر. است ضروری بسیار

 بر مبتنى صالحیت اصل و جهانى صالحیت اصل واقعى، صالحیت اصل شخصى، صالحیت اصل یعنى حاکمیت، قلمرو از خارج در کیفرى

 ایران، حاکمیت قلمرو از خارج در گاه هر رو این از. است نپذیرفته را علیه مجنىٌّ تابعیت بر مبتنى صالحیت اصل صرفا  علیه، مجنىٌّ تابعیّت

 در که گونه همان که است حالى در این ندارند را جرمى چنین به رسیدگى صالحیت ایران هاى دادگاه گیرد، صورت ایران اتباع علیه جرمى

 فرانسه، جمله از زیادى کشورهاى و ندارد الملل بین جزاى حقوق با مغایرتى گونه هیچ اصل این پذیرش اوال ، شد، مشخص تحقیق طول

 که جا هر در شرعى، موازین مطابق که چرا ندارد، نیز شرعى موازین با مغایرتى آن پذیرش ثانیا ،. اندپذیرفته را آن ترکیه و ایتالیا آلمان،

 تواندمى زیادى موارد در ثالثا . است اسالمى کشور دادگاههاى صالحیت در آن به رسیدگى گیرد، صورت اسالمى کشور اتباع علیه جرمى

 براى محدودیت ایجاد معناى به واقع در اصلى چنین پذیرش عدم. آید شمار به نیز ایران دولت سیاسى هاى اقدام براى حقوقى پشتوانه

 واقع جرم قربانى ایران، کشور حاکمیت قلمرو از خارج در ایران اتباع هرگاه که صورت این به است؛ ایران اسالمى جمهورى کشور هاى دادگاه

 علیه جرم ارتکاب دلیل به مجرم یک تعقیب موارد، برخى در که است حالى در این و بود نخواهند رسیدگى به صالح ایران هاى دادگاه شوند،

 توسط اساسى و مهم اصل این پذیرش عدم رسد،مى نظر به. باشد داشته دنبال به ایران براى اساسى و حیاتى منافع تواندمى ایران، تبعه

 به و الملل بین جزاى حقوق مباحث از اسالمى مجازات قانون کنندگان تدوین دقیق شناخت و آگاهى عدم از ناشى زیادى حدّ تا ایران، مقنّن

 هم شرعى لحاظ از ثانیا ، و ندارد الملل بین جزاى حقوق با مغایرتى هیچ اصل این پذیرش اوال ، که چرا. است موضوع فقهى سابقه از آن تبع

 این اسالمى مجازات قانون کنندگان تدوین به ما پیشنهاد اوصاف این با. هست هم تأکید مورد بلکه ندارد، وجود منعى هیچ آن پذیرش براى

 حاکمیت قلمرو از خارج در کیفرى قوانین صالحیت اصول سایر کنار در آن، اعمال شرایط رعایت با نیز مهم و اساسى اصل این که است

 جنبه که دارد جنبه دو ها دادگاه و قوانین شخصی صالحیت اصل که گردد می معلوم شد گفته پیش صفحات در که چه آن از. شود پذیرفته

 صالحیت اصل از جنبه این قبول به نسبت حقوقدانان از برخی نامساعد نظر رغم به. است علیه مجنی تابعیت بر ناظر آن انفعالی یا منفی

 و دفاع قابل علیه مجنی تابعیت بر مبتنی کیفری صالحیت اصل شده، مطرح آن توجیه در که دالیلی به توجه با که گفت توان می شخصی،

 برای عاملی کلی، اصل یک عنوان به دیده، بزه تابعیت هنوز ما کشور در استثنائات، ای پاره از نظر قطع و همه این با. است پذیرش شایسته

 جرم به علیه مجنی «بودن ایرانی» دلیل به توانند نمی ما های دادگاه و است نشده شناخته ایران های دادگاه و قوانین صالحیت توسعه

 فراسرزمینی صالحیت موجبات از یکی جرم مرتکب ایرانی تابعیت که است حالی در این. نمایند رسیدگی کشور از خارج در او علیه ارتکابی

 که رسد می نظر به اما. هستند «ایرانیان توسط» کشور از خارج در ارتکابی جرایم به رسیدگی به مجاز ها دادگاه همین و ماست کشور در

 و قضایی دستگاه به پاسخگویی به ملزم کشور از خارج در جرمی ارتکاب دلیل به ایرانی یک که گونه همان و نیست دفاع قابل دوگانگی این

 و نموده مراجعه کشورش دادگستری به بتواند گردد کشور از خارج در جرمی قربانی که هم صورتی در باید است، مجازات تحمل معرض در

 می صورت کشور از خارج در ایران های کنسولگری طریق از که حقوقی های حمایت بینی پیش وجود با واقع، در. گیرد قرار حمایت مورد

 به توجه با که امری است، شده سپرده فراموشی به شخصی صالحیت اصل پایه بر کشور از خارج در کشورمان اتباع از کیفری حمایت گیرد،

 کشورهای گذاری قانون به توجه با و است نموده امضاء را آنها از برخی نیز ایران که اخیر های دهه در شده تنظیم المللی بین اسناد محتوای

 دالیل به بنا مختلف کشورهای. رسد نمی نظر به همگام ها دولت برای صالحیتی چنین شناسایی در الملل بین حقوق تحول روند با خارجی،

 اصل متهم، به نسبت انصاف و عدالت رعایت و سرزمینی صالحیت اصل به نسبت شخصی صالحیت اصل بودن فرعی جمله از متعددی

 عدم ارتکابی، جرم بودن مهم قبیل از شرایطی وجود به منوط را آن اعمال بلکه کنند، نمی اعمال مطلق نحو به را شخصی صالحیت
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 شرایطی کشورها سایر همانند مقنن ،(2951 مصوب) عمومی مجازات قانون در ایران حقوق در. دانند می متقابل مجرمیت و قبلی رسیدگی

 حتی حاضر حال در رو این از. شد حذف شرایط این همه باره یک انقالب، از پس اما بود، گرفته نظر در شخصی صالحیت اصل اعمال برای را

 که این از اعم است، رسیدگی قابل ایران های دادگاه در کشور، از خارج در ایران، اتباع رانندگی تخلفات مانند هم، جرایم ترین اهمیت کم

 یا باشد شده محاکمه آن، ارتکاب خاطر به کشور از خارج در ایران تبعه که این از اعم و نباشد یا باشد جرم وقوع، محل کشور در عمل این

 این با باشد، گرفته انجام آنها بودن شرع خالف تصور به شاید اسالمی، مجازات قانون در شخصی صالحیت اصل اعمال شرایط حذف. خیر

 ایجاد که صورتی در است، ایران اسالمی جمهوری های دادگاه صالحیت برای محدودیت ایجاد معنی به شرایط این وجود که استدالل

 به اسالم حقوقی سیستم در را جرایم از کمی بسیار تعداد که قصاص، و حد مستوجب جرایم در صرفا  ها، دادگاه صالحیت برای محدودیت

 اقدام، این بازدارنده، های مجازات مستوجب جرایم خصوص به تعزیری، جرایم در اما است، شرعی موازین خالف دهند، می اختصاص خود

 بستگی امر ولی نظر به غیبت زمان در و امام نظر به مجازات مقدار و نوع تعیین جرایم، قبیل این در که چرا ندارد، شرعی موازین با مغایرتی

 اجرای یا کرده نظر صرف آن اجرای از کشور، از خارج در اتباع توسط اهمیت کم جرایم وقوع هنگام جمله از مواردی در تواند می او و دارد

 قوانین تواند می امر ولی تفنینی بازوی عنوان به مقننه قوه جرایم قبیل این در بنابراین. نماید. . .  و قبیل محاکمه عدم به منوط را آن

 صالحیت اصل اعمال شرایط حذف در مقنن اقدام اوصاف، این با. نماید تدوین الملل، بین جزای حقوق بر حاکم اصول به عنایت با را تعزیری

 بازدارنده های مجازات مستوجب جرایم و تعزیری جرایم خصوص در و است دفاع قابل قصاص و حد مستوجب جرایم در صرفا  شخصی،
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