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بررسي صالحيت دادگاههای ايران نسبت به جرائم تبعه غير ايراني عليه ايراني
در خارج از ايران (صالحيت شخصي منفعل در حقوق ايران)
**

ابوالحسن شاکري*  -حسن خاناحمدي

(تاریخ دریافت - 44/4/2 :تاریخ پذیرش)49/3/71 :

چکیده
بعد از یک سده قانونگذاری ،صالحيت مبتني بر تابعيت ایراني بزهدیده ،در قانون مجازات اسالمي
ایران مصوب  7342وارد شد و بهموجب ماده  8در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود ،قصاص و
دیات ،دادگاههای ایران بدون هيچ قيدوشرطي صالح به رسيدگي به این نوع جرائم ارتکابي در خارج
از کشور توسط اتباع خارجي عليه اتباع ایراني ميباشند و تعزیرات منصوص شرعي را هم باید با
لحاظ تبصره ماده  779این قانون به آن الحاق کرد ،ولي در خصوص جرائم تعزیری غير منصوص
شرعي ،بهشرط مجرميت متقابل و عدم محکوميت مرتکب در کشور محل وقوع جرم ،دادگاههای
ایران صالح به رسيدگي هستند .بهعالوه ،بزهدیده در زمان طرح شکایت و حتي تا ختم رسيدگي
هم باید تابعيت ایراني خود را حفظ کند .ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنين مدتزماني
که جرم مشمول مرور زمان ميشود درصورتيکه مرتکب در ایران تحت تعقيب قرار گيرد ،قانون
ایران مالک عمل خواهد بود و مبدأ شروع ،از زماني است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده
ميگردد ،نه از زماني که جرم واقعشده است .اگر جرم ارتکابي در خارج از کشور توسط اتباع
خارجي عليه اتباع ایراني در آبهای آزاد یا سرزمينهایي که هيچ کشوری در آنجا حاکميت ندارد
اتفاق بيفتد ،دادگاههای ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غير منصوص مجاز به اعمال
صالحيت نيستند.

کلیدواژهها :بزهدیده ،تابعيت ،دادگاه ،جرم ،صالحيت.
* دانشيار حقوق کيفری و جرم شناسي دانشگاه مازندران( .نویسندهی مسئول)
shakeri_criminallaw@yahoo.com
** دانشجوی دکتری حقوق کيفری و جرم شناسي دانشگاه مازندران
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مقدمه
مستفاد از مقررات آیين دادرسي کيفری ،دادگاه برای رسيدگي به جرم باید صالحيت داشته
باشد ،صالحيت در لغت به معنای شایستگي است (معين .)7921 :7341 ،هرچند نزد برخي
صالحيت کيفری عبارت از شایستگي و اختياری است که بهموجب قانون برای مراجع جزایي
جهت رسيدگي به امور کيفری ،واگذارشده است (آخوندی ،)212 :7341 ،ازآنجاکه عموماً
مقررات راجع به صالحيت دادگاه امری است ،باید آن را بيش از اختيار در معني حق قابلگذشت
دانست ،زیرا در مفهوم صالحيت الزام دادگاه به رسيدگي هم نهفته است .ازاینرو با حداقل و
نزدیکترین کلمات به مفهوم صالحيت تجویز قانون به رسيدگي است .صالحيت متشکل از دو
بخش تقنيني و قضایي است ،صالحيت تقنيني ناظر به وجود قانون الزم و صالحيت قضایي ناظر
به وجود دادگاه صالح جهت رسيدگي است ،این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند .به تعبير برخي،
دوروی یک سکهاند تا جایي که از آنها به پيوستگي صالحيتهای قضائي و تقنيني یاد ميشود
(خالقي .) 28 :7383 ،دادگاه باید دارای هر دو صالحيت باشد تا بتواند شروع به رسيدگي کند،
قلمرو مکاني هر دو صالحيت در مواد  2تا  4قانون مجازات اسالمي مصوب  7342آمده است.
هنگاميکه بحث از قلمرو مکاني قوانين جزائي ميشود ،غالباً منظور صالحيت سرزميني یا
درونمرزی است که از بارزترین مشخصههای حقوق کيفری شکلي است؛ به این معنا که مقررات
آن به مرزهای یک کشور محدود ميشود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمين
واحد است (اردبيلي ،)47 :7381 ،ليکن هميشه اینطور نيست جرائمي که دولتها به آن واکنش
نشان ميدهند داخل در قلمرو سرزميني آنها اعم از خشکي ،هوا و دریا اتفاق افتاده باشد ،بلکه
ممکن است جرائم رخداده ،در خارج از قلمرو تحت حاکميت سرزميني ،واقعشده باشد یا اینکه
جرم عليه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بيگانه عليه اتباع آن کشور باشد
و حتي احتمال دارد جرم واقعشده ،نظم و امنيت جهاني را به خطر افکند .در اینگونه موارد
کشورها در راستای قواعد حقوق بينالملل با قانونگذاری مناسب در داخل کشور یا در برخي
کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسيونهای بينالمللي درصدد ایجاد صالحيت جهاني برای
دادگاههای داخلي جهت مجازات مجرمين برميآیند و این از خواستههای بزهدیدگان است )59

 (Echlel, 2013:ولو اینکه جرائم ارتکابي خارج از سرزمين آن کشور واقعشده باشد.
صالحيت شخصي مبتني بر تابعيت بزهدیده یا صالحيت شخصي منفعل ،تاکنون در هيچیک
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از دورههای قبلي قانون گذاری ایران سابقه نداشت ،به همين خاطر اداره حقوقي وزارت
دادگستری تحت نظریه شماره  1/2744مورخ  7314/9/7بر اساس مقررات آیين دادرسي کيفری
حاکم آن زمان بيان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد ،ولي از موارد منعکس
در مواد  9الي  8قانون مجازات اسالمي مصوب  7311نباشد ،هرچند مجنيعليه ایراني باشد محاکم
قضائي صالح به رسيدگي نيستند» .در پارهای از قوانين متفرقه که غالباً ناشي از الحاق دولت ایران
به کنوانسيونها یا معاهدات بينالمللي است ،ازجمله ماده  37قانون هواپيمایي کشوری 7مصوب
 ،7338/19/17کنوانسيون توکيو 2مصوب  7399/12/27و کنوانسيون بينالمللي گروگانگيری
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مصوب  ،7389/13/13دادگاههای ایران برای رسيدگي به جرائمي که بزهدیده آن جرائم ،ایراني
باشد صالح برای رسيدگي دانسته شده است ،درواقع صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده با الحاق
به این کنوانسيونها وارد قوانين جزایي ایران شد ،ولي بهطور صریح ،این نوع صالحيت فرا
سرزميني مبتني بر صالحيت بزهدیده ایراني ،برای اولين بار در قانون مجازات اسالمي مصوب
 7342آمده که در ماده  8آن مقررشده است« :هرگاه شخص غير ایراني در خارج از ایران عليه
 .1ماده  11قانون هواپیمایی کشوری :به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود
درصورتیکه وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگیخواهند کرد:
الف  -جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب  -متهم یا مجنیعلیه تبعه ایران باشد.
ج  -هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن
دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
 .2ماده  4کنوانسیون توکیو :دولت متعاهدی که دولت ثبتکننده هواپیما نباشد  -نمیتواند بهمنظور اعمال صالحیت
جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف  -جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب  -جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج  -جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد
 .1ماده  5کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری 1:ـ هر کشور عضو کنوانسیون در صورت لزوم باید تدابیری را برای
احراز صالحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده ( )1که در موارد ذیل رخداده ،اتخاذ کند:
الف ـ در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛
ب ـ توسط هر یک از اتباعش یا درصورتیکه آن کشور مقتضی بداند ،توسط افراد بیتابعیتی که معموالً اقامتشان در
قلمرو آن کشور است؛
ج ـ به منظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا
د ـ در خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صالحدید آن کشور.
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شخصي ایراني یا عليه کشور ایران مرتکب جرمي بهجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در
ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ،طبق قوانين جزائي جمهوری اسالمي ایران به جرم او
رسيدگي ميشود ،مشروط بر اینکه :الف -متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم،
محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکوميت ،مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب -رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزیر بهموجب قانون جمهوری اسالمي ایران و قانون محل
وقوع ،جرم باشد».
حال که مقنن در ماده  8ق.م.ا به بيان و ایجاد صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده برای
دادگاههای ایراني نموده ،سؤاالت و ابهاماتي به شرح زیر ایجاد کرده است ،تابعيت بزهدیده در
چه زماني مالک است؟ در زمان ارتکاب جرم؟ یا زمان طرح شکایت؟ با عنایت به ماده 719
قانون مجازات اسالمي که جرائم موجب تعزیر این ماده را مشمول مرور زمان دانسته است ،مبدأ
مرور زمان ،از زمان وقوع جرم در سرزمين بيگانه است یا از زمان یافت شدن مجرم در قلمرو
سرزميني ایران؟ و اینکه قانونگذار شرط صالحيت دادگاههای ایران را در جرائم موجب تعزیر،
جرم بودن عمل در کشور محل وقوع ،عنوان نموده است اگر جرم در سرزمين غير متصرف دولت
خاص یا در آبهای آزاد که حاکميت و قانوني وجود ندارد ،رخ دهد ،آیا محاکم ایراني،
بهصرف اینکه آن عمل در ایران جرم است ،ميتوانند مرتکب را تحت تعقيب قرار دهند و آیا از
زمان وقوع جرم این صالحيت برای محاکم ایراني حاصلشده است یا زماني که مجرم در ایران
یافت یا به ایران اعاده گردد ،این صالحيت حاصل ميشود؟ این نوشتار برآنست تا با تحليل مطالب
مرتبط با این اصل ،نظير تغيير تابعيت در حدفاصل زمان ارتکاب جرم تا رسيدگي ،جرمزدایي در
کشور وقوع جرم قبل از رسيدگي به جرم متهم در ایران ،عبور مرتکب جرم از خاک ایران
بهصورت ترانزیت و دیگر مباحث مطروحه را با لحاظ موازین فقهي و قانوني تحت عناوین :مباني
اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده ایراني ،جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایراني ،زمان
تابعيت ایراني بزهدیده ،شرط مجرميت متقابل ،زمان تحقق صالحيت دادگاههای ایراني ،تعارض
صالحيت و در انتها مرور زمان به شرح زیر بررسي کند.

 .1مبانی اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده ایرانی

ماده  8قانون مجازات اسالمي مصوب  7342که بيانکننده اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزه-

دیده است یکي از مباحث اختالفي اصول حاکم بر صالحيت کيفری است ،این اصل موافقان و
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مخالفاني دارد که نظرات هر یک در جای خود قابلتأمل است ،مهمترین ایراد مخالفين این اصل
را ميتوان به نشان دادن بياعتمادی به دستگاه قضایي محل وقوع جرم نسبت به اتباع بيگانه
دانست ،فلذا برخي این اصل را نوعي تجاوز به حاکميت دولت محل وقوع جرم دانستهاند (حسيني
نژاد ،)59 :7383 ،در مقابل ،حمایت از تبعه را که مورد توقع اتباع هر کشوری است و حاکميت
باید از اتباع خود نهفقط در سرزمين تحت حاکميت ،بلکه در سرتاسر جهان از آنها حمایت کند،
مهمترین دليل موافقان این اصل است که ميتوان به شرح زیر به آنها توجه کرد:
اولين مبنای پذیرش این اصل ،حمایت از اتباع کشور است که از وظایف هر دولت بشمار
ميرود (عليآبادی )791 :7311 ،و محدود به داخل کشور نيست ،این حق تبعه است که در قلمرو
کشورهای دیگر هم موردحمایت قرار گيرد ،خصوصاً اگر از تبعه انتظار است که قوانين کشور
را در خارج از کشور رعایت کند و اگر در خارج از کشور نسبت به اتباع غير ایراني یا ایراني
جرمي مرتکب شود ،هرچند در آن محل برای آن رفتار جرمانگاری نشده باشد با ورود به ایران
تحت تعقيب کيفری و مجازات قرار خواهد گرفت ،7متقابالً تبعه نيز توقع دارد در همان کشور
خارجي از جانب یک غير ایراني نسبت به او جرمي واقع شود با تعقيب و مجازات غير ایراني،
موردحمایت قرار گيرد.
مبنای دوم ،جلوگيری از بيمجازات ماندن مجرمين است ،چراکه گاهي اوقات ممکن است
تبعه یک کشور در قلمرو کشور بيگانه ،بزهدیده واقع شود و دولت محل وقوع جرم به هر دليلي
ازجمله ،توجه به حقوق اتباع دیگر کشورها یا عدم فشار افکار عمومي یا نداشتن رابطه مناسب با
کشور متبوع بزهدیده یا در مواردی که مرتکب نيز از اتباع کشور ثالث باشد و روابط دولت محل
وقوع جرم در سطح باالیي با کشور متبوع مرتکب خوب باشد و دولت محل وقوع جرم حاضر
نباشد منافع خود را با آن کشور (کشور متبوع مرتکب) به خاطر کشور دیگری (کشور متبوع
بزهدیده) بر اساس عرف دیپلماتيک تيره نماید یا قبل از رسيدگي مرتکب آن کشور را ترک
نماید و به هر جهت دیگری که باید مرتکب تعقيب کيفری شود ،تعقيب نشده و بيکيفر بماند،
این بي کيفرماني خالف اهداف حقوق جزای بينالملل است (پوربافراني )47 :7347 ،و اصل
صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده بهمنظور جلوگيری از بيکيفر ماندن مجرمين و بهمنظور پر
نمودن خألهای قانوني که مجرمين ميتوانند جهت ارتکاب جرم از آن سوءاستفاده نمایند در
 .7ماده :1عالوه بر موارد مذکور در موارد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود درصورتيکه در
ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانين جمهوری اسالمي ایران محاکمه و مجازات ميشود مشروط بر اینکه...
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قوانين کشورها راهیافته است.
مبنای سوم که ميتوان برای این اصل بيان کرد حمایت از منافع کشور است ،حمایت از منافع
کشور از وظایف اساسي هر دولت بهشمار ميرود ،خصوصاً آنجا که با منافع اتباع خودی
گرهخورده باشد ،حاکمان برای اینکه بتوانند از منافع اتباع خودی حمایت کنند با عنوان حمایت
از منافع کشور تحت حاکميت خود ،دفاع ميکنند و این نوع صالحيت را ایجاد مينمایند تا
هرکسي که عليه اتباع خودی اقدامي نماید با عنوان اقدام عليه منافع آن کشور مقابله نمایند؛ زیرا
چهبسا ممکن است اتباع ،خود هيچ شکایتي عليه مرتکب بيگانه مطرح نکنند ،ولي چون این جرم
عليه منافع کشور تلقي ميشود دولت خود در مقام مقابله و مجازات مرتکب برميآید ،لذا
قانونگذار با وارد نمودن کلمه «عليه کشور» در ماده  8این قانون حمایت از منافع خودی را به
نحو کامل مدنظر قرار داده است.

 .2جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی
موضوع ماده  8قانون مجازات اسالمي ،حمایت از شخص بزهدیده ایراني ،در مقابل اقدامات
مجرمانه اشخاص غير ایراني است که ممکن است به هر دليلي ،دولت محل وقوع جرم ،از
رسيدگي به شکایت کيفری او سرباز زند و مرتکب را تحت تعقيب جزائي قرار ندهد .شخص
اعم از شخص حقيقي و حقوقي است ،چراکه بر اساس ماده  988قانون تجارت ،اشخاص حقوقي
ميتوانند از همه حقوقي که اشخاص حقيقي دارا هستند ،برخوردار شوند بهغيراز آنچه اشخاص
حقوقي ذاتاً نميتوانند دارا شوند ،مثل حق ابوت .طبق ماده  7قانون ثبت شرکتها ،شرکتهای
ثبتشده در ایران که مرکز اصلي آن ها در ایران باشد ایراني است ،اعم از اینکه در خارج از
کشور شعبهای داشته یا نداشته باشد ،لذا چنانچه بزهدیده واقع شوند ،مثالً اموال شعبه آن توسط
غير ایراني به سرقت برده شود یا مورد تخریب مجرمانه قرار گيرد ،با شکایت این شخص حقوقي
ایراني در دادگاههای ایران ،بزهکاران خارجي با شرایط مقرر قانوني مذکور در ماده  8ق.م.ا مورد
تعقيب کيفری و محاکمه قرار خواهد گرفت.
باکمي تأمل در مباحث ماده  8ق.م.ا متوجه ميشویم که این ماده از دو قسمت متفاوت
تشکيلشده است و هر قسمت حکم خاص دارد .قانونگذار در قسمت اول ماده  8ق.م.ا ،ابتدا
یک صالحيت مطلق و بدون قيد و شرط برای دادگاههای ایراني نسبت به همه جرائم قائل شده و
زمينه اعمال این اصل را در خصوص مجازاتهای مربوطه بدون لحاظ قواعد منع محاکمه مجدد،
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مجازات مضاعف ،مجرميت متقابل ،زمان و مکان ارتکاب و اهميت جرم ،فراهم نموده که با
لحاظ قسمت دوم این ماده که شامل دو بند «الف» و «ب» است ،معلوم است که منظور قانونگذار
حمایت بدون قيدوشرط از اتباع ایراني در خصوص جرائم مستوجب حدود ،قصاص و دیه است،
اعم از اینکه این جرم در آبهای آزاد یا مناطقي که تحت تصرف دولتي خاصي نيست واقعشده
باشد یا در مناطقي واقع شود که تحت حاکميت دولت خاص است و اعم از اینکه دولت محل
وقوع جرم یا هر دولتي به سبب جرایم ارتکابي با مجازاتهای حدود یا قصاص یا دیات عليه یک
تبعه ایراني ،مجرم را که یک فرد خارجي است محاکمه کرده یا محاکمه نکرده باشد ،محکوم
کرده یا محکوم نکرده باشد ،کل مجازات یا جزئي از مجازات را اعمال کرده یا اعمال نکرده
باشد ،ولي در قسمت دوم ماده ،اعمال این اصل ،به شرایطي ازجمله شرط مجرميت متقابل ،عدم
تبرئه یا در صورت محکوميت به عدم اجرای کل یا بخشي از مجازات مشروط شده است.
مقنن در بند «الف» ماده  8ق.م.ا .به جرائم موجب تعزیر اشاره نموده ،ولي اعالم ننموده که
آیا مراد همه جرائم تعزیری ،اعم از جرائم تعزیری منصوص شرعي و جرائم تعزیری غير منصوص
شرعي است یا تنها به یکي از این دو نظر دارد ،تحقيقاً با لحاظ تبصره  2ماده  779این قانون که
در مقام بيان موارد سقوط مجازات در جرائم تعزیری اعالم ميدارد« :اطالق مقررات این ماده و
همچنين بند (ب) ماده ( )1و بندهای (الف و ب) ماده  8و مواد (،)45( ،)49( ،)41( ،)34( ،)28
( )43( ،)42و ( )719این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعي نميشود» ،بهسادگي مستفاد است
که منظور از جرائم موجب تعزیر در بند «الف» ماده  8فوقالذکر جرائم تعزیری منصوص شرعي
نيست و صرفاً ارتکاب جرائم غير منصوص شرعي را شامل است ،ازاینرو مرتکبين جرایم با
مجازات منصوص شرعي تحت طالق قسمت اول ماده  8ق.م.ا قرار ميگيرند.
مقنن در ماده  8ق.م.ا .همه جرایم با هر ضمانتاجرایي اعم از حدود ،قصاص ،دیات و
مجازاتهای تعزیری را مدنظر قرار داده و مشمول این اصل دانسته است و حالآنکه این اصل در
اکثر کشورها ،برای جرائم بااهميت باال ،پيشبينيشده است ،برای نمونه فرانسه ،در صورتي با
استناد به این نوع صالحيت ،مرتکب جرم عليه یک فرانسوی در خارج از کشور را تحت تعقيب
قرار ميدهد که جرم از نوع جنایي یا جنحههایي باشد که مجازات حبس دارد 7یعني جرائم
 .1ماده  773-1قانون جزایي فرانسه مصوب  :7442قانون کيفری فرانسه قابلاعمال نسبت به همهی جنایتها و همينطور همه
جنحه های قابل کيفر با مجازات حبس جنحهای ارتکاب یافته بهوسيلهی یک فرانسوی یا یک بيگانه در خارج از قلمرو زميني
جمهوری است هنگاميکه بزهدیده در زمان وقوع بزه تبعهی فرانسه است.
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خالفي یا جنحهای که مجازات حبس ندارد عليه یک فرانسوی واقع شود ،مرتکب در کشور
فرانسه تعقيب کيفری و محاکمه نميشود یا آمریکا اعمال این صالحيت را به آن دسته از جرایم
ارتکابي علي ه اتباع آمریکایي اعمال نموده است که حيثيت مردم یا دولت آمریکا را تحت تأثير
قرار دهد ،یعني دادگاههای آمریکائي نسبت به هر جرمي عليه اتباع آمریکائي در خارج از کشور،
اعمال صالحيت نميکند .در ایران علياالطالق ارتکاب همه جرائم تعزیری در خارج از کشور
توسط تبعه خارجي عليه یک ایراني مشمول ماده  8ق.م.ا است ،اما با نظر به درجات مجازاتهای
تعزیری در ماده  74ق.م.ا .مالحظه ميشود که مجازاتهای درجه  1و  8دارای آنچنان اهميتي
نيستند که با توجه به مشکالت رسيدگي به جرائم ارتکابي در خارج از کشور ،از قبيل تحقيقات
مقدماتي و احضار شهود ،ضرورتي به رسيدگي در داخل کشور باشند و وقت محاکم برای آنها
گرفته شود و از طرفي تعقيب و رسيدگي به این جرایم کماهميت ،با سياستهای کيفرزدایي و
سياستهای ارفاقي و انعطافي که نمود بعضي از آنها در مواد 98-95-45-41ق.م.ا تحت عناوین
تعویق صدور حکم ،تعليق اجرای مجازات ،نظام نيمه آزادی ،آزادی مشروط و جایگزینهای
حبس ،به چشم ميخورد خيلي همسو نيست .بر این اساس شایسته است حداقل در جرایم با
مجازاتهای تعزیری سبک مثل مجازاتهای درجه  1و 8اشخاص خارجي مرتکب جرم عليه
تبعهایراني مستثنا از این اصل قرار گيرند.

 .3زمان تابعیت ایرانی بزهدیده
تابعيت رابطه سياسي ،حقوقي و معنوی هر شخص با دولتي معين است (ارفع نيا )44 :7385 ،و
مقصود از دولت ،شخصيت حقوقي مستقلي است که از چهار عنصر جمعيت ،سرزمين ،حکومت
و حاکميت مستقل تشکيلشده و ازلحاظ بينالمللي دولتهای دیگر آن را به رسميت شناختهاند
(نصيری .)21 :7347 ،تابعيت ممکن است ذاتي یا اکتسابي باشد که اساس صالحيت مبتني بر
تابعيت بزهدیده را تشکيل مي دهد و ممکن است از زمان ارتکاب جرم تا زمان رسيدگي دستخوش
تغييراتي شود .بهطورکلي سه فرض در ارتباط با تابعيت بزهدیده از زمان وقوع جرم تا زمان
رسيدگي و اعمال صالحيت متصور است که هر یک دارای آثار حقوقي متفاوتي است:
 -7وحدت تابعيت :به این معنا که از زمان وقوع جرم تا زماني که بزهدیده ایراني در
دادگاههای ایران طرح دعوا مينماید ،وی تابعيت خود را حفظ نماید که قدر متيقن و ظهور این
ماده همين فرض است و شکي در اعمال صالحيت محاکم ایراني نيست.
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 -2تابعيت الحق :منظور از تابعيت الحق این است که بزهدیده در زمان وقوع جرم ایراني
نبوده ،ولي بعد از وقوع جرم تابعيت ایران را کسب نموده باشد .به عبارتي ،تابعيت بزهدیده پس
از وقوع جرم است ،در این خصوص به نظر ميرسد دادگاههای ایران صالحيت رسيدگي ندارند؛
چراکه در این فرض ازیکطرف مواجه هستيم با بزهدیدهای که در زمان وقوع جرم ایراني نبوده
و رابطه تابعيت در آن زمان وجود نداشته است و با نظر مقنن در این ماده که همانا حمایت از
بزهدیده ایراني در خارج از کشور است ،مطابق نيست و از طرف دیگر چنانچه درصدد حمایت
از بزهدیدهای باشيم که تابعيت ایران را بعد از وقوع جرم کسب نموده است ،این اصل مورد
سوءاستفاده قرار ميگيرد؛ زیرا اگر شخصي بزهدیده واقع شود و کشور متبوعش حاضر به حمایت
از او نباشد ،بزهدیده برای جلب حمایت دولت ایران دنبال کسب تابعيت ایران خواهد بود تا
صالحيت دادگاههای ایران را نسبت به مرتکب جرم اعمال کند ،درحاليکه واضح است آثار
کسب تابعيت نباید عطف به ما سبق شود ،مگر استثنائا در موارد خاص در قانون تصریحشده باشد.
 -3سلب تابعيت :فرض سومي هم قابلتصور است که برعکس فرض دوم است و خود دو
فرض دارد ،یکي اینکه بزهدیده ایراني ،بعد از وقوع جرم از تابعيت ایران خارج شود و سپس
شکایت کند و دیگر اینکه تابعيتش حتي تا زمان طرح شکایت حفظ شود ،ولي بعدازآن از تابعيت
ایران خارجشده باشد .آیا دادگاههای ایراني ميتوانند با استناد به ماده  8قانون مجازات مصوب
 7342به شکایت بزهدیده ایراني (سابق) رسيدگي کنند؟ یا اینکه به دليل از دست دادن تابعيت
ایراني دیگر این شخص موردحمایت قرار نميگيرد؟ برخي معتقدند ،بزهدیده ،زماني که احتياج
به حمایت داشته ،ایراني بوده است ،فلذا عليرغم از دست دادن تابعيت ایران ،دادگاههای ایران
ميتوانند اعمال صالحيت نمایند؛ زیرا در زمان وقوع جرم ،رابطه برقرار بوده است (ميرمحمد
صادقي و ایزدیار  ،)24 :7342ولي به نظر این استدالل صحيح نيست ،چراکه درست است مبنای
ایجاد این صالحيت حمایت از اتباع خودی است و در زمان وقوع جرم با یک ایراني بزهدیده
مواجه بودیم ولي اکنون در زمان شکایت در دادگاه ایران با تبعه خارجي مواجه هستيم و با اعمال
این اصل و تحت تعقيب قرار دادن مجرم ،از تبعه ایراني حمایت نشده است ،بلکه از یک تبعه
خارجي که در سابق ایراني بود حمایتشده است و هيچ حکومتي حاضر نيست برای تبعهای که
دیگر حاضر به حفظ این ارتباط عاطفي-سياسي نيست و عدم عالقه خود را به ایران با ترک
تابعيت اعالم نموده است ،هزینه نماید؛ بنابراین مالک اعمال صالحيت دادگاههای ایران را باید
تابعيت بزهدیده دانست که ضروری است نهفقط در زمان شکایت ،بلکه در طول صالحيت
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رسيدگي حفظ شود ،لذا اگر بعد از اعمال صالحيت دادگاه ایراني ،تبعه بزهدیده ایراني ،تابعيت
ایران را ترک کرد ،ممکن است گفته شود چون دليلي بر سلب صالحيت دادگاه ایراني وجود
ندارد ،بنابراین همچنان باید دادگاههای ایراني را صالح به رسيدگي دانست ،ولي به نظر صحيح
نيست؛ زیرا دليلي که موجب شده است دادگاه ایران صالح به رسيدگي به جرم تبعه خارجي عليه
تبعه ایراني شود تابعيت ایراني بزهدیده بوده است ،این تابعيت که علت موجده صالحيت دادگاه
ایراني است علت بقای آنهم باید باشد ،زیرا در غير این صورت از مباني صالحيت که اهم آن
حمایت از اتباع خودی است دور ميشود.

 .4شرط مجرمیت متقابل
مجازات رفتاری که در محل وقوع جرم نيست ،بهدوراز عدل و انصاف است (محسني:7392 ،
 .)71قانون گذار ایران نيز در همين راستا ،اعمال اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده را که
در ماده  8قانون مجازات آورده ،در جرائم تعزیری ،مشروط به جرم بودن رفتار مرتکب در محل
وقوع نموده است که بهشرط «مجرميت متقابل» معروف است و در قراردادها و قوانين راجع به
استرداد مجرمين هم پذیرفتهشده است ،7حال اگر از زمان وقوع تا زمان رسيدگي ،در هر دو
کشور ،آن رفتار بهعنوان جرم باقي بماند ،دادگاههای ایران با اعمال این صالحيت به شکایت
بزهدیده ایراني رسيدگي خواهند نمود ،درواقع مقنن بدون لحاظ همساني نوع و ميزان مجازاتها
برای جرم واحد در دو کشور ،اختيار انتخاب دادگاه را به بزهدیده ایراني برای طرح شکایت در
دادگاههای محل وقوع یا دادگاههای ایران داده است .البته ممکن است توصيف رفتار در فاصله
زماني بين وقوع جرم و رسيدگي در هر یک از دادگاههای دو کشور ،دچار تغييراتي شود و
حکومت ها در خصوص ماهيت واکنش خود نسبت به آن رفتار تجدیدنظر کرده باشند و
مجازاتهای تعيينشده برای جرم واقعشده را تشدید نمایند یا تخفيف دهند یا اینکه از آن رفتار
جرمزدایي نمایند یا اینکه در فاصله زماني وقوع جرم و رسيدگي به آن ،این رفتار جرمانگاری
شود ،در این موارد مالک ،قانون کشور محل وقوع جرم است؟ یا قانون کشور رسيدگيکننده؟
چند فرض متصور است که به شرح هر یک از آنها پرداخته ميشود.
فرض اول اینکه ،در فاصله بين وقوع جرم با رسيدگي در دادگاههای ایران ،در کشور خارجي
محل وقوع جرم ،از این رفتار جرمزدایي شده باشد منظور این است که این جرم نسخ شود ،ولي
 .1برای نمونه مراجعه شود به قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب .7334
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در قوانين ایران آن رفتار همچنان جرم باشد (اعم از اینکه مجازاتها تغيير کرده یا نکرده باشند)،
در این خصوص محاکم ایراني صالح به رسيدگي هستند ،چراکه اگر مالک ایجاد صالحيت برای
محاکم ایران ،جرم بودن رفتار در زمان وقوع ،در کشور محل وقوع باشد ،در فرض باال این امر
محقق شده است ،یعني دادگاههای ایراني در زمان وقوع صالح بودهاند ،ولي صرفاً ،اعمال این
صالحيت تا طرح شکایت به تأخير افتاده است ،این تأخير ميتواند به دليل تأخير در طرح شکایت
از ناحيه بزهدیده باشد یا به دليل یافت نشدن مجرم در ایران یا دیگر موارد و اگر هم مالک
صالحيت را زمان رسيدگي و اعمال صالحيت دادگاه ایران بدانيم ،چون در این فرض ،فقط قانون
کشور محل وقوع نسخ شده است نه قانون ایران ،دادگاههای ایران همچنان صالحيت دارند.
همينطور اگر بعد از وقوع جرم و طرح شکایت بزهدیده ایراني در دادگاههای محل وقوع جرم،
حين رسيدگي ،از آن رفتار در کشور محل وقوع جرم ،جرمزدایي شود و درنتيجه مرتکب تحت
تعقيب قرار نگرفته باشد ،بزهدیده به دادگاههای ایران مراجعه و طرح شکایت نماید ،بازهم
دادگاههای ایران صالح به رسيدگي هستند؛ زیرا جرم درزماني واقع شده که در همان زمان در
کشور محل وقوع جرم این رفتار عليه تبعه ایراني جرم بود و دادگاه ایراني هم صالحيت رسيدگي
به آن را داشت و صرفاً طبق قانون ،آنچه دادگاههای ایران را از رسيدگي منع مينماید ،تبرئه و
در صورت محکوميت ،اجرای مجازات صادره از محاکم خارجي است .نسخ قانون بعد از
ارتکاب جرم ،درحاليکه در ایران هنوز آن رفتار جرم قلمداد ميشود ،مانع از رسيدگي در دادگاه
ایران نخواهد بود ،زیرا صالحيتي که برای دادگاه ایران بهواسطه ارتکاب جرم عليه تبعهایراني به
وجود آمد موجبي برای نسخ یا عدم توجه به آن در قانون ایران نيست و نسخ قانون کشور محل
وقوع جرم نيز تأثيری در حاکميت دادگاهها و قوانين ایران ندارد.
فرض دوم برعکس مورد قبل است ،به اینکه در خالل فاصله زماني وقوع و طرح شکایت در
دادگاههای ایران ،از این رفتار در ایران جرمزدایي شود ،در این مورد باید گفت دادگاههای ایران
با خأل قانوني مواجه هستند ،چراکه با جرمزدایي از یک رفتار ،قانونگذار ميخواهد عدم نياز به
واکنش کيفری از ناحيه جامعه خود را به آن رفتار اعالم دارد و جایي برای رسيدگي کيفری و
اعمال مجازات باقي نميماند و دادسرا یا دادگاهها رأی به موقوفي تعقيب یا برائت متهم خواهند
داد .اگر در این فاصله ،مجازاتهای در نظر گرفتهشده در قانون ایران تشدید یا تخفيف یابد بر
اساس قانون مخفف عمل خواهد شد.
هنوز هم در کرهی زمين مکانهای مشابه آبهای آزاد وجود دارند که در تصرف دولت
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خاصي نيستند ،بر اساس حقوق بينالملل ،همه کشورها بهطور آزادانه ميتوانند از آنها استفاده
کنند یا مناطقي وجود دارد که جمهوری اسالمي ایران ،دولت و حکومت آنها را غاصب ميداند
و به رسميت نميشناسد ،مثل اسرایيل ،حاال اگر جرم توسط شخص غير ایراني عليه ایراني ،در
این مناطق اتفاق بيفتد ،آیا محاکم ایران مجاز هستند که طبق قانون ایران رسيدگي کنند یا خير؟
به نظر ،آنچه از مفهوم مخالف ماده  8ق.م.ا فهميده ميشود این است که اگر عملي در ایران جرم
باشد و در کشور دیگر آن رفتار جرمانگاری نشده باشد ،یعني ازنظر قانونگذار آن کشور ،این
رفتار ارزش تعيين مجازات نداشته باشد محاکم ایران هم آن رفتارها را که در سرزمين آنها و
عليه تبعه ایران اتفاق افتاده باشد چنانچه از جرائم موجب تعزیر موضوع این ماده باشد تحت تعقيب
قرار نخواهد داد ،ولي برای دیگر جرائمي که مجازاتهای حدی یا قصاص یا دیه دارند حسب
قسمت اول ماده مزبور دادگاههای ایران صالح به رسيدگي خواهند بود .حال اگر جرم تعزیری
عليه یک ایراني ،در منطقهای بدون حاکم و قانون اتفاق بيفتد تکليف چيست؟ این بحث در
حقوق ایاالتمتحده امریکا موردتوجه قرارگرفته است ،کشوری که در پذیرش صالحيت مبتني
بر تابعيت بزهدیده ،احتياطهای زیادی دارد و عمده قوانين این کشور در این خصوص بعد از
الحاق به کنوانسيونها و معاهدات بينالمللي تصویبشده است که نهایتاً اصل صالحيت مبتني بر
تابعيت بزهدیده را در خارج از امریکا به شرطي که جرم در سرزمين دارای حکومت و دولت
خاص اتفاق افتاده باشد و هدف مرتکب تحت تأثير قرار دادن دولت یا افکار عمومي امریکا
باشد ،پذیرفته است ،ولي جنایت عليه اتباع خودی در مناطق آزاد را بدون قيد و شرط پذیرفته
است ( )Watson, 1993: 10که این مناطق غير از مناطق تحت حاکميت دولت خاص است .در
حقوق اسالم نيز ،برخي از فقها با تأکيد بر اینکه اسالم دین جهانشمولي است و «ضرورتها،
دین اسالم را که در اصل دین جهاني است بهصورت دین محلي درآورده است (عوده:7313 ،
 )219و لزوم اجرای شریعت و نيز اطالق ادله جرائم و مجازاتها شامل هر فرد اعم از مسلمان و
غيرمسلمان و اعم از قلمرو اسالم یا خارج از آن است ،نظر بر قبول صالحيت دادگاههای اسالمي
برای تحت تعقيب قرار دادن مجرم در سرزمينهای فاقد حکومت دارند ،چراکه قوانين از طرف
شارع برای همه مردم که در کره زمين زندگي ميکنند صادرشده است و تفاوتي بين سرزمينهای
دارای حکومت و غيره نيست .در ایران مطابق ماده  8ق.م.ا .مقنن با مشروط نمودن اعمال
صالحيت دادگاه های ایران در رسيدگي به جرائم تعزیری به گذاردن شرط مجرميت متقابل ،نظر
به صالحيت فرا سرزميني محاکم ایراني به جرائم ارتکابي عليه ایرانيان در سرزمينهای فاقد دولت
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مثل مناطق آزاد ندارد ،اما در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات
منصوص شرعي ،قانونگذار حسب اطالق قسمت اول ماده  8ق.م.ا قائل به صالحيت مطلق و
بدون شرط مجرميت متقابل است ،لذا اگر این نوع جرایم در مناطق آزاد یا سرزمينهایي که فاقد
دولت است عليه یک تبعهایراني واقع شود محاکم ایراني صالح به رسيدگي خواهند بود.
شرط مجرميت متقابل در برخي کشورها مثل ایاالتمتحده آمریکا موردتوجه نيست،
ایاالتمتحده آمریکا در سال  7445قانون مصونيت دولتهای خارجي (مصوب  )7415را اصالح
کرد .بر اساس این قانون ،اشخاص آمریکایي آسيبدیده از حمالت تروریستي در هر جای دنيا
یا بازماندگان آنها ميتوانند در محاکم آمریکا عليه دولتهایي که حامي عمليات تروریستي
هستند شکایت کنند .وزارت خارجه آمریکا فهرست دولتهای حامي تروریسم را مشخص
ميکند .جمهوری اسالمي ایران از سال  7484در فهرست دولتهای حامي تروریسم
ایاالتمتحده آمریکا قرارگرفته است .ازاینرو از سال  7445به اینسو و با وضع اصالحيه مزبور،
دعاوی متعددی توسط اشخاصي که در کشورهای مختلف ،از عمليات نيروهای جهادی نظير
حماس و حزباهلل آسيبدیده بودند یا بازماندگان آنها عليه جمهوری اسالمي ایران ،مطرح شد.
دولت ایران معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکميتها و مصونيت دولتها در حقوق
بينالملل ،محاکم داخلي یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه عليه دولتهای خارجي
رسيدگي کنند .لذا سياست جمهوری اسالمي ایران در قبال اینگونه دعاوی ،به رسميت نشناختن
این رویه و عدم شرکت در محاکم بود .ليکن دادگاههای آمریکا عليرغم عدم حضور بهعنوان
مدعي عليه (که در اغلب موارد ،دولت ایران و نهادهایي همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمي
بود) بهصرف ادعای خواهانها به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایي حکم دادند.
یکي از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته ميشود ،مربوط به انفجاری بود که در سال
 7483در لبنان اتفاق افتاد و طي آن مقر تفنگداران دریایي آمریکا در لبنان موردحمله قرار گرفت
و حدود  241نفر از تفنگداران آمریکایي در آن کشته شدند .بازماندگان این اشخاص ،در سال
 2113موفق به تحصيل رأیي از دادگاهي در آمریکا شدند که جمهوری اسالمي ایران به پرداخت
حدود  2ميليارد دالر آمریکا به خواهانها محکوم شد.

 .5زمان تحقق صالحیت دادگاههای ایرانی
صالحيت ،شایستگي همراه با الزام قانوني مرجع یا مقام خاص به تعقيب ،تحقيق ،محاکمه و اجرای
حکم است .مطابق ماده  8ق.م.ا .دادگاههای ایران با شکایت شاکي در جرایم تعزیری صالحيت
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تعقيب مرتکب را دارند ،مشروط به اینکه طبق صراحت مادهقانوني در ایران «یافت یا به ایران
اعاده گردد» .آیا این عبارت ناظر به آغاز زمان صالحيت محاکم ایران است؟ یعني از زماني است
که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده شود؟ یا اینکه این عبارت ناظر به رسيدگي و اعمال قانون
است؟ و با صرف وقوع جرم (نه یافت شدن یا اعاده به ایران) دادگاههای ایران صالحيت رسيدگي
پيدا مينمایند؟ بهبياندیگر ،با وقوع جرم دادگاههای ایران ميتوانند قبول شکایت نمایند؟ یا اینکه
این صالحيت را دادگاهها بعد از یافت شدن مجرم در ایران یا اعاده به ایران پيدا ميکنند؟ و
دادگاهها قبل از یافت شدن یا اعاده به ایران مجاز به قبول شکایت و تعقيب مرتکب نيستند؟ ثمره
این بحث بيشتر در شمول مرور زمان شکایت است که به آن پرداخته ميشود.
قبل از ورود به بحث ذکر یک نکته ضروری است و آن راجع به مفهوم اعاده مذکور در این
ماده است ،اعاده در لغت به معنای برگرداندن چيزی بهجای اول آن است (عميد،)7494 :7347 ،
در فقه به معنای انجام دادن دوباره یک عمل است (نجفي .)381 :7352 ،این عبارت در ماده 1
همين قانون به این مفهوم آمده است ،زیرا ماده  1ق.م.ا .مربوط به تابعيت ایراني مرتکب جرم
است که اگر در خارج از ایران مرتکب جرم شود و به ایران اعاده (برگردانده) شود طبق قانون
ایران مجازات ميشود ،با لحاظ اینکه وطن مرتکب ایراني درواقع ایران است ،چنانچه در خارج
از کشور مرتکب جرم شده باشد استفاده از کلمه اعاده به معنای فوقالذکر قابلقبول است ،ولي
مرتکب جرم ماده  8ق.م.ا تبعه خارجي است و ممکن است هيچوقت در ایران نبوده باشد که
بخواهيم او را به ایران اعاده کنيم (برگردانيم) ،لذا شایسته بود که مقنن صرفاً به کلمه یافت شدن
اکتفا ميکرد .مقنن از کلمه اعاده بعد از کلمه یافت شدن استفاده کرده ،شاید بتوان از این ترتيب
بهکارگيری کلمات اینطور استفاده کرد که منظور مقنن سلطه و دستيابي دادگاهها به مجرم است،
چراکه آنچه از کلمه اعاده استنباط ميشود این است که دولت ایران بتواند اعمال قانون نماید،
ولي با تأمل در عبارت ماده  8ق.م.ا .به نظر ميرسد دادگاهها ميتوانند بعد از وقوع جرم و صرفاً
پس از طرح شکایت از ناحيه بزهدیده وارد رسيدگي شوند ،حال اگر مجرم در ایران حضور
داشت که بهسادگي اعمال قانون ميشود و اگر مجرم در ایران و محل وقوع جرم نباشد ،بلکه بعد
از وقوع جرم و قبل از طرح شکایت به کشور دیگری غير از کشور متبوع خود رفته باشد ،بر
اساس مقررات استرداد امکان حضور مجرم در ایران است که دیگر ذکر کلمه اعاده معنا ندارد،
چراکه اگر تعبير شود بعد از استرداد مجرم ،اعاده برای جرم دیگری هم صورت گرفته است،
یعني بعد از حضور مجرم در ایران بهواسطه استرداد ،برای جرم دیگر نيز ،مجرم تحت تعقيب و
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محاکمه قرار ميگيرد ،نميتواند برداشت صحيحي باشد؛ زیرا بر اساس قانون استرداد ،اگر دولتي
از دولت دیگر تقاضای استرداد مجرم را نماید باید نوع محکوميت را اعالم نماید ،7لذا نميتوان
متعاقباً برای یک جرم معين ،استرداد مجرم را از کشوری تقاضا و سپس تعقيب و محاکمه کرد و
درهمان زمان بدون خروج این تبعه خارجي از ایران برای جرم یا جرائم دیگر ارتکابي در خارج
کشور عليه تبعهایراني نيز وی را تحت تعقيب و محاکمه قرار داد .البته یک فرض دیگری نيز
مي تواند تصور شود و آن اینکه مجرم بعدازاینکه به خاطر جرم دیگری به ایران استرداد شد پس
از محاکمه و تحمل مجازات ،یا برائت اگر با اختيار و اجازه دولت در قلمرو حاکميت ایران بماند،
در این صورت هم با شکایت بزهدیدهی ایراني ميتوان وی را تحت تعقيب قرار داد ،چراکه بعد
از تحمل مجازات یا احياناً تبرئه از جرم قبلي ،با اختيار خود در ایران مانده است که این خصوص
ميتواند یکي از مصادیق یافت شدن باشد نه اعاده ،زیرا این تبعه خارجي به اختيار خود از ایران
خارج نشده است تا مجدداً به کشور ایران برگردانده شده باشد ،اما اگر وی از ایران خارج یا
اخراج و سپس بدون درخواست دولت ایران یعني بدون استرداد و بدون اینکه خودش بخواهد
که در ایران باشد و صرفاً عليرغم ميل خود توسط کشوری به ایران اعزام شود مخصوصاً که وی
سابقه حضور در ایران را داشته است و حتي اگر هم سابقه حضور در ایران را نداشته باشد و به هر
علتي کشور فرستنده تبعه خارجي ،ایران را برای تعقيب و محاکمه کيفری او به لحاظ ارتکاب
جرم عليه تبعهایران صالح تشخيص دهد ،اعاده مصداق پيدا ميکند.
این بحث که شرط صالحيت دادگاههای ایراني بعد از یافت شدن یا اعاده مجرم به ایران است
و در صورت عدم حضور وی دادگاهها صالحيت رسيدگي ندارند بين فقها اسالمي هم سابقه
دارد ،بعضي از فقها عدم سلطه را مانع اجرای اصل صالحيت دادگاهها برای رسيدگي به جرائمي
مي دانند که خارج از سرزمين حکومت اسالمي اتفاق افتاده است ،عبدالقادر عوده به نقل از
ابوحنيفه ميگوید «جرائمي که از سوی مسلمان یا ذمي در سرزمينهای غير اسالمي ارتکاب
ميیابد به علت عدم سلطه در محل وقوع جرم ،مجازات ندارد» (عوده .)381 :7313 ،این بيان
اگرچه اشارهای به اینکه این جرم عليه مسلمان یا کافر ذمي که در کشور اسالمي زندگي ميکند،
ندارد ،ولي صرف عدم سلطه را دليل عدم صالحيت دانسته است ،حالآنکه عدم سلطه در زمان
و مکان وقوع جرم مانع از صدور حکم و محکوميت وی نيست ،لذا در این موارد دادگاهها
 .7ماده  :2استرداد وقتي موردقبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص موردتقاضا به اتهام یکي از جرائم مذکور در
این قانون مورد تعقيب قرارگرفته یا محکومشده باشد.
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مي توانند اقدام به تعقيب و صدور حکم نمایند (اگر امکان قانوني برای استرداد وجود داشت
نسبت به اعاده وی اقدام کنند) و در صورت سلطه و دستگيری وی حکم را اجرا نمایند ،لکن
مقنن ایراني در ماده  8ق.م.ا رسيدگي را منوط به یافت شدن یا اعاده مرتکب خارجي به ایران
نموده است و قبل از یافت شدن یا اعاده مرتکب به ایران ،دادگاههای ایران را مجاز به تعقيب و
محاکمه مرتکب خارجي ندانسته است که از این نظر محل تأمل است.

 .6تعارض صالحیت
در بحث رسيدگي به جرائم خارج از سرزمين ،ممکن است بين دو کشور محل وقوع جرم و
کشوری که خود را یا بر اساس صالحيت مبتني بر تابعيت (اعم از فعال و منفعل) یا صالحيت
واقعي صالح به رسيدگي ميدانند ،تعارض به وجود بياید ،به این معنا که هر کشور نسبت به این

جرم و مجرم اعمال صالحيت و اجرای قانون نماید ،این مهم در کشور ایران ممکن است برجسته-

تر باشد ،چراکه رسيدگي و حتي اجرای مجازات در کشورهای دیگر ،بر اساس مواد  1و  8قانون
مجازات اسالمي در جرائم مستوجب حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات منصوص شرعي
موردقبول واقع نشده است ،اگرچه موجب مجازات مضاعف شود.
راجع به جرایم تعزیری نيز ممکن است در اعمال صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده ،بين
دادگاههای دو کشور محل وقوع جرم و دادگاههای ایران تعارض پيش بياید ،به این معنا که
دادگاه محل وقوع جرم ،بر اساس صالحيت سرزميني خود را صالح به رسيدگي ميداند و
دادگاههای ایراني نيز بر اساس ماده  8ق.م.ا .که راجع به صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده است
خود را صالح بدانند ،در این صورت بزهدیده هم اختيار مراجعه به هریک یا هر دو دادگاه کشورها
را همزمان دارد .در این حالت اگر بزهدیده ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را انتخاب کند ،مسئله
روشن است و در صورت تبرئه یا محکوميت مرتکب و اجرای مجازات یا قسمتي از آن ،مطابق
نص صریح قانون ،دادگاههای ایران حق رسيدگي مجدد را ندارند و در صورت شروع رسيدگي
باید رسيدگي را متوقف کنند ،ولي اگر بزهدیده ،برای شکایت ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را
انتخاب ولي قبل از صدور حکم ،به دادگاههای ایران مراجعه و طرح شکایت مجدد نماید ،از
طرفي دادگاههای ایران حق عدم رسيدگي به شکایت را به بهانه طرح شکایت در دادگاه محل
وقوع جرم ،ندارند ،چراکه مقنن عدم اعمال صالحيت دادگاه ایران را منوط به صدور حکم برائت
و یا در صورت محکوميت ،به اجرای مجازات در آن کشور کرده است و از طرفي ممکن است
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بعد از صدور رأی دادگاههای ایراني و اجرای مجازات در ایران ،رأی دادگاههای محل وقوع
جرم نيز مبني بر محکو ميت مرتکب صادر شود و با برگشت مجرم به کشور محل وقوع جرم،
مجبور به تحمل مجدد اجرای حکم صادره شود ،اگرچه در ماده  73قانون آیين دادرسي کيفری
قرار اناطه در موارد شبيه این مورد پيشبينيشده ولي چون ابتدا دادگاه خارجي اقدام به رسيدگي
نموده است ،دادگاه ایراني نمي تواند رسيدگي به این شکایت را منوط به تعيين تکليف در دادگاه
خارجي نماید ،درنتيجه اعمال صالحيت دادگاههای ایران و محکوميت مجرم ازیکطرف و
احتمال محکوميت مرتکب در محاکم خارجي از طرف دیگر ،ممکن است منجر به اعمال
مجازات مضاعف شود ،همينطور اگر بزهدیده در دادگاه ایران اقدام به طرح شکایت نماید و
بعد از محکوميت مرتکب و تحمل مجازات ،مجدداً همين بزهدیده ایراني در دادگاه محل وقوع
جرم طرح شکایت و مجازات مرتکب را از دادگاه آن کشور ،درخواست نماید و دادگاه محل
وقوع هم بر اساس صالحيت سرزميني اقدام به محاکمه و در صورت محکوميت ،مجازات را بر
وی تحميل نماید ،در این دو حالت ،جدا از بحث تعارض صالحيت ،اجرای مجازات مضاعف به
سبب یک جرم به وجود ميآید که پيشنهاد ميشود مقنن در این موارد برای جلوگيری از آراء
معارض یا اجرای مجازات مضاعف تا تکليف رسيدگي دادگاههای محل وقوع جرم روشن نشده
باشد دادگاههای ایران را تکليف به صدور قرار اناطه کند تا اگر نتيجه محاکمه خارجي تبرئه یا
اجرای محکوميت به تبعهایراني باشد ،دیگر دادگاههای ایراني نتوانند وارد رسيدگي شوند؛ زیرا
با لحاظ ماده  8ق.م.ا در جرایم تعزیری قانونگذار ایران نظر بر پذیرش و اجرای مجازات مضاعف
یا حتي محاکمه مضاعف ندارد.
بر اساس اصل منع محاکمه مضاعف ،یک شخص نباید به سبب ارتکاب یک جرم بهطور
موازی یا متوالي در دو دادگاه محاکمه شود .بر همين اساس قانونگذار در ماده  8ق.م.ا .پذیرفته
است چنانچه متهم تبعه خارجي مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم تعزیری عليه یک تبعهایران
در کشور محل ارتکاب جرم تبرئه شده باشد ،دادگاه ایران صالح به رسيدگي نخواهد بود،
همين طور این قانون پذیرفته است چنانچه تبعه خارجي مرتکب جرم تعزیری عليه تبعهایراني در
دادگاه خارجي محکومشده و به مجازات رسيده باشد در دادگاه ایران تعقيب و محاکمه نخواهد
شد ،در این خصوص قانون ایران شرط صالحيت دادگاه ایران را در صورت محکوميت عدم
اجرای کل یا بعض مجازات اعالم کرده است .تحقيقاً بحث در خصوص محکوميت به مجازات
تبعه خارجي در کشور خارجي و اجرای کامل مجازات نيست؛ زیرا بهصراحت نص قانون در ماده
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 8ق.م.ا .دادگاه ایران صالح است ،ولي اگر بعض مجازات صادره از محاکم خارجي عليه تبعه
خارجي مرتکب جرم عليه تبعه ایراني در کشور محل ارتکاب جرم به اجرا درآید بحث است که
دو برداشت از قانون قابل تصور است ،اول مفهوم مخالف عبارت ماده مزبور است ،به اینکه اگر
بعض مجازات به اجرا درآید دادگاه ایران صالح است و دوم مفهوم موافق متن ماده موردنظر
است به اینکه اگر بعض مجازات به اجرا درنياید دادگاه ایران صالح است .تفسير به نفع محکوم
اقتضای پذیرش برداشت اول را دارد ،ولي عدالت کيفری و فلسفه مجازاتها که مترصد اصالح
مجرم است اقتضای پذیرش برداشت دوم را دارد که اصل هم بر پذیرش مفهوم موافق است ،ولي
به نظر ميرسد صرفنظر از اینکه مجازات اجراشده کمتر از مجازات مذکور در قانون خارجي
یا کمتر از مجازات مذکور در حکم صادره از محاکم خارجي باشد ،باید با لحاظ کشور خارجي
اجرای مجازات را تفسير کرد .مثالً اگر به سبب ارتکاب جرمي در قانون کشور خارجي محل
وقوع جرم دو سال حبس پيشبينيشده باشد و مجرم خارجي در حکم محکوميت به یک سال
حبس محکوم شود ،ولي طبق نظر مقامات ذیصالح آن کشور محکوم پس از تحمل شش ماه از
ارفاقات قانوني یا قضائي کشور محل جرم استفاده کند و آزاد شود باید حکم را اجراشده تلقي
کرد ،هرچند محکوم صرفاً بعض مجازات مذکور در قانون یا حکم را متحمل شده است ،اما اگر
همين محکوم دراثنای تحمل مجازات فرار کند یا به هر علتي غيرقانوني متحمل مجازات نشود،
نميتوان این اندازه از تحمل مجازات را بهعنوان اجرای بعض مجازات موجب عدم صالحيت
دادگاه ایران دانست.
در جرایم مستوجب مجازاتهای حدود ،قصاص و دیات نيز ممکن است این تعارض بيشتر
نمایان شود ،فرض کنيم یک نفر از هموطنان ایراني دریکي از کشورهای مسلمان همسایه بزهدیده
واقع شود و بزهدیده ایراني در آن کشور اقامه دعوا نماید و بعد از ورود مرتکب به ایران ،بزهدیده
متوجه حضور مرتکب در ایران شده باشد و در ایران نيز طرح شکایت نماید ،بعد از مدتي دو
محکوميت برای مجرم ،یکي از ناحيه دادگاه محل وقوع جرم و دیگری از دادگاه ایران ،صادر
شود که واقعاً اجرای دو مجازات مخصوصاً سنگين مثل قطع دست برای یک جرم خالف منطق
و وجدان عمومي است ،لذا بهمنظور جلوگيری از مجازات مضاعف بهتر است ،قاعده منع مجازات
مضاعف جهت یک جرم ،بر اساس یک کنوانسيون بينالمللي کشورهای اسالمي موردپذیرش
باشد تا همه کشورهای اسالمي احکام محکوميت صادره از دادگاههای یکدیگر را حداقل در
برخي جرایم که ریشه در منابع مشترک مثل قرآن دارد ،معتبر بدانند.
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 .7مرور زمان رسیدگی به جرم تبعه خارجی
منظور از مرور زمان ،گذشتن مدتي است که بهموجب قانون بعد از سپری شدم آن تعقيب
متهم یا اجرای حکم قطعي کيفری موقوف ميشود (آخوندی .)314 :7388 ،به عبارت صریح
منظور از مرور زمان انقضای مدتي است که پسازآن شکایت ،دعوی یا حکم فاقد اثر خواهد
بود .قانونگذار در مواد  719الي  773ق.م.ا .چهار نوع مرور زمان شکایت ،تعقيب و اجرای
مجازات و قطع اجرای مجازات را پذیرفته است .بر اساس ماده  719همين قانون صرفاً جرائم
موجب تعزیر ميتواند مشمول مرور زمان شوند ،بهطورکلي اگر مرتکب جرم در کشور محل
ارتکاب جرم از تأسيس حقوقي ارفاقي مرور زمان شکایت تعقيب یا اجرای حکم استفاده کند
مانع از شکایت تعقيب و محاکمه وی در ایران نخواهد بود؛ زیرا با وقوع جرم توسط تبعه خارجي
عليه یک تبعهایراني ،برای دادگاه ایران بهموجب ماده  8ق.م.ا .با شرایطي صالحيت رسيدگي
ایجاد مي شود تا قوانين ایران را اعمال کند ،یکي از این قوانين مقررات مربوط بهمرورزمان است
که دادگاههای ایران باید به آن توجه کنند صرفنظر از اینکه مقررات کشور خارجي محل
ارتکاب جرم مربوط بهمرورزمان متفاوت از قانون ایران باشد .در خصوص مرور زمان تعقيب،
اجرای حکم و قطع اجرای مجازات اختالفي متصور نيست؛ زیرا قانون کشوری که دادگاه آن
کشور رسيدگي را آغاز نموده است ،مقررات خود را اعمال خواهد کرد ،مثالً اگر رسيدگي به
جرم مرتکب خارجي بهواسطه مرور زمان تعقيب یا مجازات در کشور محل ارتکاب جرم متوقف
شود مانع از صالحيت دادگاه ایران نيست مگر اینکه در ایران هم مشمول مرور زمان شود ،در این
خصوص مرور زمان شکایت قابلتوجه است.
اگر مهلت مرور زمان شکایت بين دو کشور ایران و محل وقوع جرم متفاوت باشد ،آیا
مقررات مرور زمان قانون محل وقوع جرم مالک عمل خواهد بود یا قانون ایران؟ و زمان شروع
مرور زمان از زمان وقوع جرم ،محاسبه ميشود یا از زماني که مجرم در ایران یافت ميشود؟ در
ماده  715ق.م.ا آمده است «در جرائم تعزیری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک
سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم شکایت نکند ،حق شکایت کيفری از او ساقط ميشود مگر
اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دليلي خارج از اختيار قادر به شکایت نباشد که در این صورت
مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه ميشود» ،اگرچه قانونگذار به جرائم قابلگذشت
اشاره کرده است ولي واضح است که این مسئله در مورد جرائم غيرقابلگذشت بهطریقاولي
صدق ميکند ،چراکه عموماً در این خصوص ،جرائم غيرقابلگذشت از اهميت بيشتر برخوردار
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هستند و وقتي مقنن زمان شروع در جرایم قابلگذشت را از زمان خروج از سلطه مرتکب قرار
داده است ،تحقيقاً در جرایم غيرقابلگذشت همزمان شروع مرور زمان از زماني محاسبه خواهد
شد که مجني عليه از سلطه مرتکب جرم خارجشده و امکان طرح شکایت را داشته باشد ،از همين
رو صالحيت محاکم ایران از وقتي است که مرتکب در ایران یافت شود ،زیرا عدم حضور او در
ایران خارج از اراده مجني عليه است ،لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران
شروع ميشود (نه از زمان ارتکاب جرم) ،چراکه اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاههای
ایران صالحيت رسيدگي ندارند و مقنن صالحيت محاکم ایران را مشروط به یافت شدن در ایران
یا اعاده به ایران نموده که خارج از اراده بزهدیده ایراني است.
اگر اختالف بين قوانين دو کشور ازلحاظ مدتزمان مرور زمان باشد ،به این معنا که مثالً
مهلت زمان شکایت بعد از تحقق شرط اعاده یا یافت شدن مرتکب خارجي در ایران یک سال
ولي برای همان جرم در کشور محل وقوع جرم دو سال باشد ،تحقيقاً مالک قانون ایران است،
چراکه محاکم ایراني نميتوانند قوانين آمره کشور دیگری را در ایران اجرا نمایند ،لذا در فرض
مثال ،بعد از گذشت یک سال از زمان یافت شدن مرتکب در ایران ،دیگر مستند قانوني برای
رسيدگي وجود ندارد ،زیرا دادگاهي که به جرمي رسيدگي مينماید به قانون کشور خود مراجعه
مينماید و همان را اجرا مينماید ،ولي اگر مرور زمان شکایت در کشور محل وقوع جرم یک
سال باشد و در ایران دو سال باشد عليرغم مضي این مدت در کشور محل وقوع جرم همچنان
دادگاههای ایران صالح به رسيدگي هستند ،زیرا هنوز دو سال از تاریخ صالحيت دادگاههای
ایران نگذشته است .ممکن است جرم از جرائمي باشد که در کشور وقوع جرم مشمول مرور
زمان ميشود ولي در ایران آن جرائم اساساً مشمول مرور زمان نشود که مستند به ماده  719ق.م.ا
جرایم مستوجب حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات منصوص شرعي هستند و یا برعکس در ایران
مشمول مرور زمان باشد ولي در محل وقوع جرم مشمول مرور زمان نباشد ،درهرصورت قانون
حاکم در این موارد ،قانون ایران است.
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نتیجهگیری
صالحيت دادگاه های ایراني نسبت به جرائم اتباع غير ایراني عليه اتباع ایراني در ماده  8قانون
مجازات اسالمي مصوب  7342پذیرفتهشده است که بهموجب آن اگر یک تبعه خارجي جرم
مستوجب مجازات حد ،قصاص ،دیه عليه یک ایراني مرتکب شود دادگاه ایران بدون هيچ قيد یا
شرطي ،صالح به رسيدگي است ،حتي اگر در کشور محل وقوع جرم یا کشور دیگری محاکمه
و مجازات شده باشد ،در این خصوص جرائم مستوجب تعزیرات منصوص شرعي را هم باید با
لحاظ تبصره ماده  779این قانون به آن اضافه کرد ،ولي در خصوص جرائم تعزیری غير منصوص
شرعي ،از مفهوم مخالف قسمت دوم ماده  8قانون مجازات اسالمي مستفاد است که مقنن با شرط
مجرميت متقابل و نيز چنانچه مرتکب خارجي در محل وقوع جرم ،محاکمه و کامل یا جزئي طبق
نظر موافق مقامات ذیصالح خارجي مجازات شده باشد ،از دادگاههای ایراني سلب صالحيت
نموده است .در جرائمي که شرط مجرميت متقابل پذیرفتهشده است ،چنانچه در فاصله زماني بين
وقوع جرم و رسيدگي در ایران ،از آن رفتار در ایران (نه کشور وقوع جرم) جرمزدایي شده باشد
محاکم کيفری ایران مجاز به رسيدگي نخواهند بود ،ولي برعکس آن صحيح نيست ،یعني چنانچه
در فاصله زماني بين وقوع جرم و رسيدگي در ایران ،از آن رفتار در کشور وقوع جرم (نه ایران)
جرمزدایي شود ،محاکم ایراني همچنان صالحيت رسيدگي را دارند .چنانچه جرم در آبهای
آزاد اتفاق بيفتد یا در سرزمينهایي که حاکميت دولتي وجود ندارد به دليل فقدان شرط مجرميت
متقابل ،دادگاههای ایران مجاز به اعمال صالحيت نخواهند بود.
بزهدیده ایراني در مراجعه به هریک از دو دادگاه محل وقوع جرم یا دادگاههای ایران و یا
بهطور همزمان به هردو دادگاه مختار است ،حتي در صورت طرح شکایت در دادگاه محل وقوع
جرم و قبل از صدور رأی ،ميتواند در دادگاههای ایران هم اقدام به طرح شکایت نماید ،ولي
درهرحال الزم است تابعيت ایراني بزهدیده در زمان شکایت تا ختم رسيدگي حفظ شود .چنانچه
در فاصله وقوع و رسيدگي در ایران از آن رفتار جرمزدایي شود دادگاههای ایران دیگر مجاز به
رسيدگي نيستند .در جرائمي که مشمول مرور زمان ميشوند ،با استفاده از مالک ماده  719ق.م.ا
شروع مرور زمان از زماني است که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد ،البته اگر
مرتکب در ایران یافت و سپس متواری شود بصرف یافت شدن دادگاههای ایران صالح به
رسيدگي و با لحاظ شرایط مجاز به صدور حکم غيابي خواهند شد ولو اینکه مجرم در دسترس
و سلطه مأموران و دادگاهها قضایي نباشد .اگرچه پذیرش اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزهدیده،
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گامي مثبت جهت حمایت از اتباع ایران است ،پيشنهاد ميشود در خصوص جرائم مستوجب
حدود ،قصاص ،دیات و تعزیری منصوص شرعي نيز بهمنظور جلوگيری از مجازات مضاعف،
بين وقتي که جرم در یک کشور اسالمي اتفاق افتاده باشد بازماني که جرم در یک کشور غير
اسالمي اتفاق افتاده باشد ،تفاوت قائل شد ،بدین معنا که در این جرائم هم چنانچه مرتکب در
کشور اسالمي محل وقوع ،محاکمه و متحمل مجازات شده باشد ،دیگر دادگاههای ایران اعمال
صالحيت نکنند.
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