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  :چکیده
در عین حال کشـورها در  . است در حقوق جزاي بین الملل اصل بر صالحیت سرزمینی

چند حالت استثنایی به توسعۀ قلمرو مکانی حقوق کیفري خود به خارج از قلمرو حاکمیـت  
به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمـرو حاکمیـت   . هم مبادرت می کنند

یـن  یکـی از ا . خود، قوانین و دادگاه هاي خود را واجد صالحیت رسیدگی به آن می داننـد 
موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر 

بـا  . می گوینـد » صالحیت واقعی«به صالحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود . قرار دهد
توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصـل صـالحیت واقعـی، کشـورهاي مختلـف هـیچ       

د، درحالی که در قـوانین الزم  ل چنین صالحیتی قائل نیستنمحدودیت و شرطی را براي اعما
جراي فعلی ایران، براي اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته  شـده  األ

لذا دادگاه هاي ایران صالحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صالحیت واقعی را . است
مجـازات اسـالمی برداشـته شـده و     در تحولی مفید، این محدودیت در الیحه جدید . ندارند

  .گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودي گسترش پیدا کرده است
  

منافع اساسی و حیاتی، قلمـرو مکـانی حقـوق جـزا، حقـوق جـزاي بـین         :واژگان کلیدي
  .الملل، اصل صالحیت واقعی، اصل صالحیت سرزمینی

                                                   
                                  Email: hpoorbafrani@yahoo.com.دانشگاه اصفهان ،گروه حقوقاستادیار  -1
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  :مقدمه

اصل بر صالحیت سرزمینی است و توسعۀ  در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا،
در . صالحیت اعمال قوانین کیفري به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است

یک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دو 
  .مبناي فرعی دیگر است

هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت  مبناي اول، ماهیت و شدت جرم ارتکابی است که
واقع شده، اما خطرناکی و شدت آن توجیه کنندة مداخلۀ مقامات تقنینی و قضایی کشور 

به دو اصل صالحیتی که از این مبنا ناشی می شود، اصل . اعمال کنندة صالحیت است
در اصل . گویند و اصل صالحیت جهانی می )Protective principle( صالحیت واقعی

الحیت واقعی هر چند جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور واقع شده، ولی ص
جرایم موضوع این اصل هم عمدتاً جرایم . به منافع اساسی و حیاتی آن کشور لطمه می زند
که ضرر و صدمۀ مستقیم آن متوجه امنیت . علیه امنیت و آسایش عمومی یک کشور است

آسیب «قوق فرانسه از این جرائم تحت عنوان جرائم در ح. و منافع عمومی کشور است
در اصل ). 52، ص 1387لوترمی و کُلب، . (یاد شده است» زننده به منافع عالی کشور فرانسه

صالحیت جهانی هم جرائم موضوع آن، جرائم بین المللی است که به نظم عمومی بین 
در حقوق فرانسه از . کند المللی یا حداقل نظم عمومی بسیاري از کشورها خدشه وارد می

 »آسیب زننده به منافع عالی جامعۀ بین المللی«این جرائم هم تحت عنوان جرائم 
)L'infraction portant atteinte aux intérêts supérieurs de la communauté 

internationale(  یاد شده است)همان .(  
به این صورت که کشور متبوع متهم یا مجنی علیه . مبناي دوم رابطۀ تابعیت است

  قوانین کیفري خود را نسبت به آنها در خارج از قلمرو حاکمیت خود هم قابل اعمال 
بر اگر اتباع آن کشور در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور مرتکب جرم شوند . می داند

و  )Personality principle or nationality principle( اصل صالحیت شخصی اساس
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تحت شرایطی به تعقیب آنها می پردازد و اگر علیه آنها و توسط بیگانگان جرمی واقع شود 

به  )Passive personality principle( اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه بر اساس
  .تعقیب مرتکبین جرایم علیه آنها می پردازد

است که قانونگذاران کشورهاي مختلف معموالً براي اعمال سه قاعده از  نکته مهم آن
ها و شروطی را مثل محدودیت) از قاعده صالحیت واقعی غیر(قواعد صالحیتی مورد اشاره 

منع محاکمه (شرط حضور مجرم در کشور، مجرمیت متقابل و شرط عدم محاکمه قبلی 
جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی هیچ  در نظر می گیرند اما با توجه به اهمیت) مجدد

ر حالی است که در مقررات الزم این د. محدودیت و شرطی را براي اعمال آن قائل نیستند
جراي فعلی ایران، مقنن شرط حضور مجرم در ایران را براي اعمال صالحیت واقعی قائل األ

ر محدودیت کرده شده و بنابراین دادگاه هاي ایران را براي رسیدگی به این جرایم دچا
خوشبختانه در راستاي توجه به مبانی این قاعده و نیز همگام با حقوق سایر کشورها، . است

مقنن در الیحه جدید مجازات اسالمی عالوه بر این که این محدودیت را برطرف کرده 
است، منافع مورد حمایت این قاعده را هم تا حدودي گسترش داده و به مالحظات حقوق 

به بهانه این تحول و براي اثبات این مطلب . در اعمال مجازات توجه کرده استبشري هم 
که تحوالت انجام شده مبتنی بر مبانی منطقی و اصولی بوده، در این مقاله با نگاهی تطبیقی 

نیز مفهوم منافع اساسی و حیاتی موضوع  به بررسی ابعاد مختلف اصل صالحیت واقعی و
  .آن می پردازیم

  
  :و تعریف اصل صالحیت واقعیاهمیت  -1

از دقت در تاریخ حقوق کیفري مالحظه می شود که همواره بنیادي ترین اصل در 
؛ اصلی که به نوبه خود است عرصه حقوق جزاي بین الملل، اصل صالحیت سرزمینی بوده

 ، صالحیت قضایی)حق وضع و تصویب قوانین(هر سه جلوه حاکمیتی صالحیت تقنینی 
) حق اجراي قوانین و دستورات دادگاه ها(و صالحیت اجرایی ) مال قوانینحق تفسیر و اع(
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در عین حال خصوصیات منحصر ). kittichaisaree, 2005, p.38-39(را در بر دارد 

باعث نمی شده است که   (Cassese, 2008, p.336)به فرد اصل صالحیت سرزمینی
  قع می شده و امنیت آنها را به مخاطره ها در قبال جرایمی که در خارج از قلمرو آنها واولتد

بر عکس تاریخ حقوق کیفري نشان می دهد که کشورهاي . می انداخته خلع سالح شوند
مختلف همواره در برابر جرائمی که منافع اساسی و حیاتی آنها را به مخاطره می انداخته، 

م واقع می شد، حتی اگر این جرائم در خارج از قلمرو حاکمیت آنها و توسط بیگانگان ه
، ص 1373؛ حسینی نژاد، Ryngaert, 2008, p.96-97 (واکنش نشان می داده اند 

در واقع در این ) Sorensen, 1968, p.362-363؛ Cameron, 1994, p.35؛ 57
حالت ارتکاب جرم آثار زیانباري را براي کشور در برداشته و به تعبیر برخی از اساتید 

ورد صدمه در این موارد اتخاذ می کند عنوان دفاع مشروع عکس العمل جزایی که کشور م
دارد و دولت مورد صدمه نمی تواند حمایت از خود را در این موارد به سایر دولت ها 

گارو از حقوقدانان فرانسوي در این خصوص ). 142، ص 1370علی آبادي، (واگذار کند 
لیه و مصدوم این جرائم است و مجنی ع... در حقیقت دولت«: تعبیر جالبی دارد و می گوید

خود اقدام به تعقیب مرتکبین می نماید و تفاوتی نمی کند که این جرائم در داخل کشور 
  ).342ص بی تا، گارو، (» کشور انجام شده باشد یا درخارج

برپایۀ چنین تفکراتی است که براي حمایت از این منافع اساسی و حیاتی، اصل 
  .استصالحیت واقعی بوجود آمده 

اصل صالحیت واقعی به معنی توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به 
 جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و

  ).121، ص 1390پوربافرانی، ( حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند
و شدت خود جرم ارتکابی  در این اصل، تنها معیار و مبناي ایجاد صالحیت، ماهیت

به . شمار می آیده است که علیه منافع اساسی و حیاتی کشور اعمال کنندة صالحیت ب
عبارت دیگر با توجه به خطراتی که کشورها از وقوع چنین جرایمی احساس می کنند، تن 
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این ایده حمایت و حفاظت از منافع جامعه سبب شده  .به پذیرش چنین صالحیتی داده اند

-43، ص 1388خالقی، (نامیده شود  که اصل مذکور اصل صالحیت حمایتی نیز است
  ).28، ص 1377میرمحمدصادقی، 

این نوع از صالحیت آنچنان براي کشور ها مهم است که حتی درحالتی که اتباع خود 
آنها هم در خارج از قلمرو حاکمیت آنها مرتکب چنین جرایمی شوند، اصل صالحیتی 

بدیهی است . اصل صالحیت شخصی که اصل صالحیت واقعی می دانند قابل اعمال را نه
شرایط و محدودیت هایی که در حقوق جزاي بین الملل و نزد کشورهاي مختلف براي 
اعمال اصل صالحیت شخصی وجود دارد، هیچ کدام در مورد اصل صالحیت واقعی 

ی را مشروط به به عنوان مثال کشورهاي مختلف اعمال اصل صالحیت شخص. وجود ندارد
وجود شرایطی از جمله مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل، عدم رسیدگی قبلی و 

که هیچ ) 51- 59، ص 1390پوربافرانی، (مراجعت متهم به داخل کشور خود می دانند 
  .کدام از این موارد را در مورد اصل صالحیت واقعی اعمال نمی کنند

صل است آنکه دو کشور ایاالت متحدة آمریکا و نکته دیگري که بیانگر اهمیت این ا
که به طور سنتی دید خوشی نسبت به صالحیت ) داراي نظام حقوقی کامن ال(انگلستان 

؛ 86و  115-118همان، ص (اعمال قوانین کیفري در خارج از قلمرو حاکمیت ندارند 
ه آن اصل صالحیت واقعی را پذیرفته و ب)  Watson, 1993, p.4-5؛ 342گارو، ص 

حتی آمریکا بعضاً به شکل افراطی و قابل انتقاد به پذیرش . اعتماد زیادي هم نشان داده اند
 ,Sorensen, 1968؛ 154-156، ص 1390پوربافرانی، (این اصل روي آورده است 

p.363  ؛Gilbert , 1992, p.421  .( انگستان هم به رغم اینکه کشوري است که
پایبند است، جرایم علیه امنیت انگلیس و جعل پول  شدیداً به اصل صالحیت سرزمینی

مملکت را که در خارج از کشور واقع شده باشد، تعقیب می کند، خواه مرتکب تبعه داخله 
 ,Brwonlie, 1990, p.304; Shaw, 1994؛ 342 -343گارو، ص (باشد یا خارجه 

p.410-411 .(  
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  :مفهوم منافع اساسی و حیاتی موضوع صالحیت واقعی - 1-2

گفته شد که منافع اساسی و حیاتی کشورها، آنها را وادار کرده است که به توسعۀ 
قلمرو مکانی حقوق کیفري خود در حالتی که جرائم ارتکابی، در خارج از قلمرو حاکمیت 

چیست؟ واقعیت » منافع اساسی و حیاتی«اما مفهوم و مصادیق این . آنها واقع شده بپردازند
تلف هر چند در کلیات مبحث وحدت نظر دارند اما در جزئیات آن است که کشورهاي مخ

به عبارت دیگر تقریباً همۀ کشورها اتفاق . و بیان مصادیق وحدت نظري مشاهده نمی شود
نظر دارند که جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی، جرایمی است که علیه منافع اساسی و 

دیق این جرایم چه جرایمی است حیاتی کشور ارتکاب می یابد ولی در مورد اینکه مصا
این اختالف نظر تاحدي است که حتی برخی کشورها اجازة استفاده از . اختالف نظر دارند

. (Cameron, 1994, p.49-50)این اصل را در مورد جرایم غیر عمدي هم می دهند 
 علی رغمباعث شده است تا این اصل » منافع اساسی و حیاتی«حتی مشخص نبودن قلمرو 

هی و منطقی بودن پذیرش آن، از حیث قلمرو آن و سوء استفاده هاي احتمالی که بدی
-Bowett, 1982, p49(. ممکن است از آن بشود مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گیرد

  ).Brownlie 1990, p.304؛ Shaw, 1994, p410؛  Akehurst, 1988, p.105-106؛   50
فري کشورهاي مختلف مالحظه می شود که منظور در عین حال از دقت در قوانین کی

به عبارت . آنهاست» امنیت و آسایش عمومی«از منافع اساسی و حیاتی از نظر آنها عمدتاً 
جرایم علیه امنیت و آسایش «دیگر آنچه امروزه در حقوق کیفري کشورها تحت عنوان 

با این . ه استشناخته می شود، جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی قرار گرفت» عمومی
توضیح که جرایم علیه امنیت تماماً و جرایم علیه آسایش عمومی بعضاً موضوع چنین 

به عبارت دیگر همۀ جرایم علیه آسایش عمومی موضوع چنین . صالحیتی قرار گرفته اند
ترین این جرایم بخصوص جرم جعل اسناد بانکی،  صالحیتی واقع نمی شوند، بلکه مهم

  از جمله . فرمان رؤساي کشورها موضوع این صالحیت واقع می شوند قلب سکه و نیز جعل
قانون مجازات  6و  5قانون مجازات اسالمی ایران، مواد  5می توان در این خصوص به مادة 
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 19قانون مجازات فرانسه، مادة  113-10، مادة )16-19، ص 1389عباسی، : به. ك.ر( آلمان

 2قانون مجازات مصر 2مادة  2مجازات سوریه و نیز بند قانون  19، مادة 1قانون مجازات لبنان
در تمامی این قوانین جرائم علیه امنیت و نیز جرائم مهم علیه آسایش عمومی . اشاره کرد

از دقت در این قوانین . مانند جعل اوراق بهادار و اسناد بانکی مد نظر قرار گرفته است
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  مالحظه می شود کشورهاي مختلف تمامی آنچه را که

خود می دانند، مغایر با منافع اساسی و حیاتی خود قلمداد کرده و در حوزه جرایم علیه 
آسایش عمومی نیز جرایم قلب سکه و جعل، بخصوص جعل اسناد و اوراق بانکی، مهر 

  .دولت و گذرنامه را وارد این قلمرو می دانند
ر نظام حقوقی کامن ال بخصوص در ایاالت متحدة در عین حال باید متذکر شد که د

آمریکا ابهام در مورد قلمرو اصل صالحیت واقعی و نیز مصادیق منافع اساسی و حیاتی 
  .بیشتر از هر نظام حقوقی دیگري وجود دارد که به موقع به آن اشاره خواهیم کرد

  
  :)اعمال بدون قید و شرط(خصوصیات صالحیت واقعی  -3

یر اصول صالحیت اعمال قوانین کیفري در خارج از قلمرو حاکمیت براي اعمال سا
اصل صالحیت شخصی، اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و اصل صالحیت (

از جمله مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت . شرایط و محدودیت هایی وجود دارد) جهانی
، )اعمال کنندة صالحیتجرم بودن عمل هم در کشور محل وقوع و هم در کشور (متقابل 

این در حالی است که براي اعمال این اصل هیچ . عدم رسیدگی قبلی و شرط حضور متهم
این به دلیل طبیعت خاص جرائم موضوع . کدام از این شرایط و محدودیت ها وجود ندارد

                                                   
قانون مجازات لبنان که تا حدودي شبیه قانون مجازات سوریه است، صراحتاً به جرایم مخل امنیت دولت،  19مادة  -  1

 ؛376-377، ص 1988. عوجی. ك.ر(اسکناس، جعل اسناد بانکی و جعل ویزا اشاره می کند جعل مهر دولت، جعل 
 ).135، ص 1976فاضل، 

و نیز ) جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی(قانون مجازات مصر صریحاً از جرایم علیه امنیت حکومت  2مادة  2بند  -  2
 ).200- 201ص ، 1959محمد ابراهیم، . ك.ر(جرم جعل و تزویر نام می برد 
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سی، این اصل است که مستقیماً منافع اساسی و حیاتی یک کشور از جمله تمامیت سیا

به عبارت دیگر تمامی جرائمی که به . ها را مورد لطمه قرار می دهدتصادي دولتارضی و اق
نوعی لطمه به امنیت داخلی و خارجی و نیز آسایش عمومی یک کشور وارد می کنند، از 
جرائم مهم محسوب شده و لذا شرط مهم بودن در مورد آنها وجود دارد و نیازي به ذکر 

  .آن نیست
از طرف دیگر این جرائم فقط در قوانین کشور ذینفع مورد جرم انگاري قرار گرفته و 

به عنوان مثال جرائم علیه امنیت . مطابق قانون کشور دیگر اصوالً جرم محسوب نمی شود
قوانین ایران جرم است و دولت هاي دیگر آنها را  بر اساسداخلی و خارجی ایران، صرفاً 

بر ور جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مثالً کشور فرانسه صرفاً همین ط. جرم نمی دانند
. قانون فرانسه جرم است و در قوانین ایران و کشورهاي دیگر جرم شناخته نشده است اساس

لذا اگر قرار به وجود شرط مجرمیت متقابل باشد، هیچ دادگاهی، هیچگاه واجد صالحیت 
ه قائل شدن به چنین شرطی به معنی کشیدن واقعی به شمار نخواهد آمد و بدیهی است ک

  .خط بطالن بر روي اصل صالحیت واقعی است
بر همین اساس نمی توان قائل به شرط عدم رسیدگی قبلی هم شد، چون اوالً همان 
طور که گفته شد، اصوالً قوانین کشورهاي دیگر جرم علیه امنیت کشورهاي غیر خود را 

 (Ryngaert, 2008, p.96)ا بتوانند به آن رسیدگی کنندجرم نمی دانند تا دادگاه هاي آنه
قانون مجازات اسالمی  502و ثانیاً به فرض هم که در حالت استثنائی شبیه آنچه در مادة 

آمده، عملی را جرم بدانند، نمی توان به رسیدگی دادگاه هاي یک کشور دیگر  1ایران
نسبت به این جرائم امیدوار بود، لذا قائل شدن به وجود شرط عدم رسیدگی قبلی دادگاه 

  .محل وقوع جرم هم نقض غرض بوده و منطقی نیست

                                                   
هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر بیگانۀ دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم «برطبق این ماده  - 1

 .»ک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شدجاسوسی شود، به نحوي که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به ی
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اعمال کنندة » شرط حضور مجرم در کشور«همین اساس کشورهاي مختلف  بر

مثالً در فرانسه . الحیت را نیز الزم ندانسته و معتقد به محاکمۀ غیابی چنین متهمینی هستندص
به رغم آنکه قوانین قبلی شرط دستگیري یا استرداد مجرم به دولت فرانسه را براي رسیدگی 

چنین شرطی حذف گردیده و  1992قانون جزاي مصوب  113- 10قائل بودند، اما در مادة 
قانون  19در مادة . ضر امکان محاکمۀ غیابی چنین متهمینی وجود داردلذا در حال حا

مجازات لبنان هم، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیري او شرط نشده و محاکمۀ 
 2بند دوم از مادة  بر اساس). 163، ص 1995الزغبی، (غیابی او صحیح دانسته شده است 

؛ 607عبدالملک، ص (جایز شناخته شده است  قانون مجازات مصر هم محاکمۀ غیابی
بدیهی است اعتقاد به جواز محاکمۀ غیابی متهمین ). 201-202، ص 1959محمود ابراهیم، 

قعی هم سازگاري بیشتري دارد، موضوع اصل صالحیت واقعی با مبانی اصل صالحیت وا
ده و قائل شدن که این اصل در راستاي دفاع از منافع اساسی و حیاتی کشورها ایجاد شچرا

مضافاً که بسیاري از جرایم موضوع این . به این شرط، کارآیی الزم را از آن سلب می کند
اصل به دلیل مقابلۀ مستقیمی که با حاکمیت دارند، از جرائم سیاسی به شمار آمده و عمالً 
  کشورها مطابق با یک قاعدة قدیمی و پذیرفته شده، از استرداد مجرمین سیاسی منع 

حال اگر امکان محاکمۀ . لذا عمالً امکان دسترسی به چنین مجرمینی مشکل است. اند شده
غیابی نیز در این موارد وجود نداشته باشد، مجرمین براي ارتکاب جرم، جرأت بیشتري پیدا 

در حالی که اگر امکان محاکمه و محکومیت . کرده و امنیت کشورها به مخاطره می افتد
ته باشد، همین حکم غیابی آنها را دچار محدودیت هاي اجتماعی چنین مجرمینی وجود داش

مضافاً که امکان دستگیري آنها هم از طریق مجاري قانونی مثالً از . عمده اي خواهد کرد
  .براي تحمل مجازات وجود خواهد داشت... طریق پلیس بین الملل و

  

  :صالحیت واقعی در حقوق کیفري ایران -4
  :1352می اصالحی قانون مجازات عمو - 4-1
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در جهت توسعۀ قلمرو مکانی حقوق  1352قانون مجازات عمومی  3بند ج مادة 

کیفري ایران نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت خود که علیه منافع 
هر ایرانی یا بیگانه اي که در خارج از قلمرو «: داشت اساسی و حیاتی مملکت بود، مقرر می

مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه حاکمیت ایران 
هاي ایران  نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد، بابت مجازاتی که در دادگاه

  .تعیین می گردد، احتساب خواهد شد
اقدام علیه حکومت مشروطۀ سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا  -1

  .ایراناستقالل کشور 
 .جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفادة از آنها -2

جعل نوشتۀ رسمی نخست وزیر یا هر یک از رؤساي مجلسین سنا و شوراي ملی و یا هر  -3
 .یک از وزیران یا استفادة از آنها

ها یق بانکبرات هاي قبول شده از طر جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند -4
هاي صادرشده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد یا چک

خزانه و اوراق قراضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازي و هرگونه تقلب 
 .»در مورد مسکوکات رایج داخله

اموازین حقوق جزاي همان گونه که مالحظه می شود این ماده در تطابق تقریباً کاملی ب
اوالً مقنن در این ماده درصورت ارتکاب این جرائم توسط ایرانی . بین الملل قرار دارد

این امر نشانۀ سختگیري مقنن در . اصل قابل اعمال را اصل صالحیت واقعی می داند) تبعه(
یا (چون برعکس اصل صالحیت شخصی . مورد حفظ منافع اساسی و حیاتی کشور است

. اعمال این اصل داراي قید و شرط خاصی نیست) یت مبتنی بر تابعیت مجرماصل صالح
ثانیاً منافع مورد حمایت مقنن در این اصل مطابق با موازین حقوق جزاي بین الملل، جرائم 

صراحتاً به جرائم علیه  1بند . علیه امنیت و نیز جرائم مهم علیه آسایش عمومی است
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یه امنیت داخلی و خارجی اشاره دارد و سه بند دیگر حکومت مشروطۀ سلطنتی و جرائم عل

  .به شمار می آیند) جعل، قلب سکه(از زمرة جرائم مهم علیه آسایش عمومی 
نکته اي که در مورد این ماده مالحظه می شود آن است که مقنن در این ماده میزان 

نظر قرار داده مجازاتی را که مجرم در خارج از کشور بابت جرم ارتکابی متحمل شده، مد 
اول آنکه بعید به نظر می رسد که جرائم . دو مطلب در این خصوص، قابل ذکر است. است

این ماده بخصوص جرائم علیه حکومت مشروطۀ سلطنتی در قانون کشور  1موضوع بند 
دیگري جرم شناخته شده باشد، لذا این گفته هم که مجرم در دادگاه هاي کشور دیگر در 

بنابراین حکم این ماده را بایستی از این . شده باشد، تقریباً بعید است این خصوص محاکمه
حیث منحصر به موارد کامالً استثنایی دانست که کشور خاصی به محاکمۀ چنین مجرمی 

قاعدة «توان آن را ثانیاً به نظر می رسد که پذیرش این امر که می . مبادرت کرده باشد
بر ی هم با مبانی اصل صالحیت واقعی نداشته باشد، چون نام نهاد، منافات» هااحتساب مجازات

این قاعده اگر در موارد استثنایی مجرم موضوع این ماده در کشور دیگري محاکمه  اساس
و مجازات شده باشد، مقنن فقط مجازات اجرا شدة او در کشور خارجی را مد نظر قرار 

  .محفوظ می داند داده ولی کماکان صالحیت رسیدگی به جرم او را براي خود
  

  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  - 4-2
تقریباً  1361قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  3مقنن بعد از انقالب در بند ب مادة 

ست، جز آنکه قاعدة را پذیرفته ا 1352قانون مجازات عمومی  3همان الگوي بند ج مادة 
به عبارت دیگر مقنن مثل قانون قبلی اوالً این . ها را در این قانون نیاورده استاحتساب مجازات

. دانسته است) تبعه(اصل را، هم قابل اعمال نسبت به بیگانه و هم قابل اعمال نسبت به ایرانی 
ثانیاً هیچ محدودیتی را هم براي اعمال این اصل قائل نشده و ثالثاً منافع اساسی و حیاتی مورد 

این قانون هر چند مدت . ر قانون قبلی دانسته استحمایت را هم عیناً همان موارد مذکور د
اجراي آزمایشی آن پنج سال بود ولی عمالً تا زمان تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

  .الزم االجرا بود 1370



  هاي حقوق قضایی پژوهشی دیدگاه-علمی ۀنامفصل                    
      84 

  
این  بر اساس. این قانون، جایگزین مقررة قبلی شد 5در قانون مجازات اسالمی، مادة 

ه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم هر ایرانی یا بیگانه اي ک«: ماده
ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري 

  :اسالمی ایران مجازات می شود
اقدام علیه حکومت جمهوري اسالمی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی  -1

   .اسالمی ایرانیا استقالل کشور جمهوري 
  .جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبري و یا رئیس جمهوري و یا استفادة از آن -2
جعل نوشتۀ رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شوراي اسالمی و یا شوراي نگهبان و  -3

یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوة قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی 
  .از آنها ور یا هر یک از وزیران یا استفادهکشور یا دادستان کل کش

ها د برات هاي قبول شده از طرف بانکجعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانن -4
هاي صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهد آور بانک ها و همچنین جعل  یا چک

 ا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازي و هرگونهاسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و ی
  .»تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل

همان گونه که مالحظه می شود منافع اساسی و حیاتی مورد حمایت مقنن در این قانون 
در عین حال درخصوص نحوة حمایت . هم نسبت به دو قانون قبلی تغییري نکرده است

یک تغییر اساسی بوجود  1361و  1352به دو قانون سال  کیفري، مقنن در این قانون نسبت
مقنن در این قانون براي اعمال صالحیت قوانین و دادگاه هاي ایران یک شرط . آورده است

در ایران یافت شود و یا به ... «اساسی را ذکر کرده و آن عبارت از این است که مرتکب 
ه امکان محاکمۀ غیابی مرتکب وجود بدین ترتیب مطابق این ماد. »...ایران مسترد گردد

. ندارد و این در حالی است که به منافع اساسی و حیاتی مملکت تجاوز صورت گرفته است
نیز این در حالی است که چنین شرط و محدودیتی در حقوق جزاي بین الملل هم براي 

  .اصل صالحیت واقعی وجود ندارد و مقنن بدون جهت دست دادگاه ها را بسته است
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نیز یک تغییر به  1352الوه بر این در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ع

چشم می خورد و آن عبارت از این است که مقنن قاعدة احتساب مجازات را که در قانون 
این در حالی است که بنا به . وجود داشت، حذف کرده است 1352مجازات عمومی سال 

ه اي هیچ ضرري براي منافع اساسی و حیاتی ایران در بر مطالب پیش گفته وجود چنین قاعد
  .نداشت، چون اصل صالحیت ایران براي محاکمه و مجازات سر جاي خود بود

  به هر حال آن اضافه کردن که باعث محدودیت صالحیت قوانین و دادگاه هاي ایران 
و دقت تدوین می شود و این حذف کردن که نفعی را در بر ندارد، همگی نشانۀ عدم توجه 

کنندگان قانون نسبت به ماهیت مطالب مطروحه و نیز عدم اطالع آنها از موازین حقوق 
  .جزاي بین الملل است

  
   :الیحه جدید مجازات اسالمی - 4-3

: الیحه جدید مجازات اسالمی که مباحث مقاله ناظر به آن است، مقرر می دارد 5مادة 
از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی در خارج «

زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران محاکمه و 
مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم 

هاي تعزیري، محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات 
  :میزان محکومیت اجرا شده را احتساب می کند

اقدام علیه نظام، امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و یا استقالل جمهوري اسالمی  -1
  .ایران

 .جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبري و یا استفاده از آن -2

رئیس قوه قضائیه،  جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، -3
رئیس و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی 
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کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شوراي نگهبان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص 

 .مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور و یا استفادة از آنها

ر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه هاي صاد -4
 .یا استفادة از آنها

جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق  -5
ۀ قلب در مورد مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه و ترویج سک

 .»مسکوکات رایج داخل

، سه 1370نسبت به قانون مجازات اسالمی حه الی مالحظه می شود که مقنن در این
  :تحول ایجاد کرده است که به ترتیب اهمیت آن ها مورد اشاره قرار می گیرد

تحول اول ناظر به رفع محدودیت از دادگاه ها براي رسیدگی به جرایم موضوع اصل 
به  همانطور که گفته شد، در حال حاضر دادگاه ها نمی توانند. صالحیت واقعی است

کنند؛ در حالی  جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی با آن همه اهمیت، رسیدگی غیابی
در واقع مقنن با این . جرا شدن این مصوبه دچار چنین محدودیتی نیستندکه پس از الزم األ

را برطرف کرده  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  5تحول، ایراد مهم وارده به مادة 
عمال صالحیت قوانین و دادگاه هاي ایران را منوط به این که است و آن اینکه دیگر ا

این تحول همانطور که . ، نمی داند»در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد«مرتکب 
اشاره شد منطبق بر مبانی اصل صالحیت واقعی و همگام با قوانین کیفري کشورهاي دیگر 

ث قبلی مورد اشاره قرار گرفت از تفصیل بیشتر با توجه به این که این مبانی در مباح. است
  . خودداري می شود

تحول دوم آن است که مقنن در راستاي توجه به قواعد عدالت و انصاف، قاعده 
احتساب مجازات هاي اعمال شده بر متهم در دادگاه هاي کشورهاي خارجی را به خاطر 

مقنن هرچند به . پذیرفته است اعمال مجرمانه ارتکابی اش، در قلمرو مجازات هاي تعزیري
درستی قاعده منع محاکمه مجدد را بسان اغلب کشورهاي دیگر در مورد اصل صالحیت 
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واقعی نپذیرفته است، اما با پذیرش قاعده احتساب مجازات ها، محاکمه قبلی متهم را هم 

ات هرچند با توجه به عدم اهمیت تعقیب، محاکمه و مجاز. یکسره انکار و رد نکرده است
برخی از جرایم موضوع این ماده براي دادگاه هاي کشورهاي دیگر، احتماالً موارد چندانی 
براي اعمال این بخش از ماده رخ نمی دهد، اما درج آن در ماده که نشان از دغدغه مقنن 
در جهت رعایت حال متهم و پرهیز از ظلم و اجحاف به اوست و همزمان توجه او به 

  .شمار می آیده ا هم نشان می دهد، اقدامی مثبت و پسندیده بمالحظات حقوق بشري ر
یعنی  4تحول سوم آن است که از جهت منافع مورد حمایت، مقنن در این الیحه، بند 

جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه هاي صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا «
ین تحول هم اقدامی مفید ا. حمایت اضافه کرده استرا به جمع منافع مورد » استفاده از آنها
بخصوص که دولت ایران در سال هاي اخیر موافقت نامه هاي متعدد . آیدبه شمار می 

معاضدت قضایی، انتقال محکومین به حبس و نیابت قضایی با کشورهاي دیگر امضاء کرده 
 3همچنین در بند . است و احتمال جعل آراي مراجع قضایی در خارج از کشور وجود دارد

رئیس و اعضاء مجمع ...جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی«این ماده 
به طور کلی از توجه به منافع مورد . را هم اضافه کرده است» تشخیص مصلحت نظام

حمایت در این ماده هم مالحظه می شود که کماکان امنیت و آسایش عمومی مورد 
علیه امنیت و نیز جرایم مهم علیه آسایش عمومی که عمدتاً  حمایت قرار گرفته و جرایم

ذیل جرم جعل و قلب سکه قرار می گیرند، جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی را تشکیل 
  .می دهند

در پایان این قسمت از بحث الزم به ذکر است که تحوالت الیحه جدید مجازات 
صالحیت واقعی نبوده و سایر اسالمی در بحث قلمرو مکانی حقوق جزا محدود به اصل 

از جمله مقنن در . اصول صالحیت اعمال قوانین کیفري هم از تحول بی نصیب نبوده اند
الیحه جدید، اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را که پیش از این اثري از  8ماده 

و  1304آن در مبحث کلیات قانون مجازات اسالمی و حتی قانون مجازات عمومی 
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همچنین در مورد اصل صالحیت شخصی نیز در ماده . نبوده، پذیرفته است 1352حات اصال

این الیحه، عالوه بر وجود شرط حضور متهم در ایران که پیش از آین هم وجود داشت،  7
را در قلمرو ) منع محاکمه مجدد(شرط عدم محاکمه قبلی متهم در کشور محل وقوع جرم 

  .  که بحث از آن مقال و مجال دیگري را می طلبد مجازات هاي تعزیري پذیرفته است
  

   :اصل صالحیت واقعی در حقوق فرانسه و آمریکا -5
  :فرانسه - 5-1

در مورد «: خود می گوید 113-10در مادة  1992قانون مجازات فرانسه مصوب 
ارتکاب یافته و در ) منافع بنیادین ملت(جنایات و جنحه هایی که علیه منافع اساسی ملی 

عنوان اول کتاب چهارم این قانون براي آن مجازات تعیین شده؛ همین طور در مورد جعل 
 443-1، 442- 1و تزویر و قلب مهر دولتی، پول سکه، اسکناس یا اوراق بهادار که در مواد 

براي آن مجازات تعیین شده و نیز در مورد تمامی جنایات و جنحه هایی که علیه  441-1و 
یابد،  سیاسی یا کنسولی فرانسه که در خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب میمأموران یا اماکن 

  .»قانون مجازات فرانسه اجرا می شود
از دقت در این ماده مالحظه می شود که منافع مورد حمایت مقنن شامل سه دسته 

) یا منافع بنیادین ملت(جنایات و جنحه هایی که علیه منافع اساسی ملی : دستۀ اول: است
اب یافته و در عنوان اول کتاب چهارم قانون مجازات فرانسه براي آن مجازات تعیین ارتک

می توان از این جرائم تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی یاد کرد . شده است
(Desportes, et al, 1996, p.304-306) . از دقت در عنوان اول کتاب چهارم قانون

قانون مجازات فرانسه ناظر  414- 9تا  410-1که از مواد مجازات فرانسه مشخص می شود 
عنوان اول کتاب چهارم . (Stefani, et al, 1995, p.154)به این منافع اساسی است 

 .این عنوان خود شامل چهار فصل است. » تعرض ها به منافع اساسی ملی«: عبارت است از
  : عنوان فصل ها و زیر مجموعۀ آنها به شرح ذیل است
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تسلیم  -1: این فصل خود شامل شش مبحث است. در خیانت و جاسوسی: اولفصل 

- 2. و تجهیزات به یک دولت خارجی همه یا بخشی از اراضی ملی، نیروهاي مسلح یا لوازم
 -5.  خرابکاري -4.  تسلیم اطالعات به یک دولت بیگانه -3. همدستی با یک دولت بیگانه

  .رتکاب جرایم پیش بینی شده در این فصلتحریک به ا -6.  تهیۀ اطالعات ساختگی
این فصل شامل . دیگر تعرض ها به نهادهاي جمهوري یا تمامیت ارضی ملی: فصل دوم

در غصب  -3در جنبش آشوبگرانه    -2در سوء قصد و دسیسه    -1: سه مبحث است
  . فرماندهی، سربازگیري از نیروهاي مسلح و تحریک به مسلح شدن غیر قانونی

تعرض ها  - 1: این فصل شامل دو مبحث است. سایر تعارض ها به دفاع ملی: فصل سوم
 - 2.  به امنیت نیروهاي مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند

  . تعرض به اسرار دفاع ملی
این فصل داراي گفتارها و مباحث جداگانه نیست و ذیل آن . مواد خاص: فصل چهارم

  .آمده است 414-9تا  414-1ح مواد ماده به شر 9
جعل و تزویر و قلب مهر دولتی، پول سکه، اسکناس یا اوراق بهادار که در : دستۀ دوم

این جرائم، جرائم علیه . براي آنها مجازات تعیین شده است 444-1و  443-1، 442- 1مواد 
از دقت . شوند، اما همۀ جرائم علیه آسایش عمومی هم نیستند آسایش عمومی محسوب می

  راجع به جرم جعل اسکناس یا  444-1در مواد مورد اشاره معلوم می شود که مادة 
هاي صادر شده بوسیله خزانه دار  راجع به جعل حواله 443-1مادة . هاي بانکی استبرات 

هم راجع به جعل  444-1عمومی یا صادر شده توسط دولت هاي خارجی است و مادة 
  .مهرهاي دولتی است

این دسته از منافع که دولت فرانسه به حمایت از آنها پرداخته و صالحیت : مدستۀ سو
هاي کیفري خود را در مورد آن به خارج از قلمرو حاکمیت هم سرایت  قوانین و دادگاه

از فرانسه علیه مأموران یا  داده عبارت است از تمامی جنایات و جنحه هایی که در خارج
  .شود ه واقع میهاي سیاسی یا کنسولی فرانسمکان
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همان طور که مالحظه می شود مقنن فرانسه در مورد آنچه منافع اساسی خود می داند 

هاي خود را صالح به رسیدگی می داند، هر چند جرم ارتکابی علیه این  قوانین و دادگاه
این همان چیزي است که در حقوق . منافع در خارج و توسط بیگانگان واقع شده باشد

در این اصل همان طور که . جزاي بین الملل، اصل صالحیت واقعی نامیده می شود
نی علیه و نه محل وقوع جرم، نه تابعیت مجرم و مج«: حقوقدانان فرانسوي می گویند

در نتیجه قانون . هیچکدام مالك نیست، بلکه ماهیت و طبیعت جرم مالك قرار می گیرد
فرانسه نسبت به جرائمی که به مصالح و منافع اساسی آن لطمه می زند قابل اجراء خواهد 

 برهمین اساس است که اوالً از دقت در. (Desportes, et al, 1996, p.287)» بود
شود که آنچه در این مقرره مد نظر قرار گرفته ماهیت جرم ارتکابی  معلوم می 113-10مادة 

است که علیه منافع عالیۀ فرانسه است، لذا فرقی نمی کند که جرم ارتکابی توسط بیگانه 
لذا اگر اتباع فرانسه هم این جرائم را در خارج از فرانسه انجام دهند، . واقع شده باشد یا تبعه

اصل صالحیت ( 113- 6خواهند بود، نه مادة ) اصل صالحیت واقعی(ول این ماده مشم
ثانیاً مقنن فرانسه هیچ محدودیت و شرطی را هم براي اعمال این اصل قائل ). شخصی

نیست؛ نه مجرمیت متقابل را الزم می داند، نه به رسیدگی قبلی اعتنا می کند و نه حضور 
از این حیث می توان با برخی از حقوقدانان فرانسه  1.مجرم در کشور را ضروري می داند

به لحاظ اخالل شدید نظم ) صالحیت واقعی(این صالحیت «هم داستان شد که معتقدند 
 (Ibid, p.305)» عمومی فرانسه در خارج، نظیر وقوع آن در خاك فرانسه تلقی می شود

رزمینی وجود به عبارت دیگر همان طور که هیچ شرطی براي اعمال اصل صالحیت س
  .ندارد، هیچ شرطی هم براي اعمال اصل صالحیت واقعی وجود ندارد

  

  :ایاالت متحدة آمریکا - 5-2
کشورهاي داراي نظام حقوقی کامن ال و از جمله ایاالت متحده آمریکا در مواردي که 
اتباع آنها در خارج از کشور مرتکب جرم شده یا مجنی علیه واقع بشوند، عالقه اي به 

                                                   
1- see. Disports, et al, 1996, p.310. 
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اگر یک آمریکایی مرتکب جرم مهمی در کشور دیگري شود و . اعمال صالحیت ندارند

آن کشور نتواند به جرم او رسیدگی کند، متهم آمریکایی به کلی مورد تعقیب قرار نخواهد 
این شکاف . صالحیت استه ایاالت متحده در این مورد فاقد به دلیل آنک. گرفت

ساله مانع تعقیب تعداد زیادي از مجرمین می شود  صالحیتی صرفاً خیالی نیست، بلکه هر
(Watson,1992.p.41-42).  همین طور اگر یک آمریکایی در کشور دیگري مجنی

علیه واقع بشود، جز در مورد جرائم تروریستی انجام شده بر روي اتباع آمریکا، آمریکا 
  .(Watson, 1993, p.14)داند  خود را واجد صالحیت رسیدگی نمی

در عین حال وقتی که پاي منافع اساسی و حیاتی آمریکا مطرح باشد، نه تنها هیچ 
کوتاهی در این مورد مالحظه نمی شود که به شکل افراط آمیزي ایاالت متحدة آمریکا 

اتفاقاً ایاالت متحده مجبور شده است تا خأل . خود را واجد صالحیت رسیدگی می داند
از رابطه تابعیت مجرم یا مجنی علیه را با پذیرش ناشی از عدم پذیرش صالحیت ناشی 

به عنوان نمونه می توان به . افراطی صالحیت ناشی از منافع اساسی و حیاتی جبران نماید
اشاره کرد که دادگاه با توجه به فقدان (U.S.v.Layton) دعواي آمریکا علیه لیتون 

صالحیتی قابل اعمال را  اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، مناسب ترین اصل
 ).28، ص 1377میرمحمدصادقی، (صل صالحیت واقعی دانسته است ا

در عین حال تردیدي نیست که در این کشور نیز آنچه بدون کمترین انتقادي موضوع 
صالحیت قوانین و دادگاه هاي آن کشور قرار می گیرد، جرائم علیه امنیت و نیز مهمترین 

طرح تحقیق « 8و  7در این خصوص می توان به مواد . ستجرائم علیه آسایش عمومی ا
اشاره کرده که به موجب آن جرائم علیه امنیت،  1»کنوانسیون هاروارد درخصوص جرم

سکناس رایج، اسناد اعتباري، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی دولت و جعل مهرها، ا
ع چنین توسعۀ لت موضوها، پاسپورت ها یا اسناد عمومی منتشر شده توسط دونشان

 به تعبیر آکهرست. (Akehurst, 1973, p.158; Cameron, 1994, p.3) صالحیتی است

                                                   
1- Harvard draft convention on jurisdiction with respect to crime (Harvard Draft). 



  هاي حقوق قضایی پژوهشی دیدگاه-علمی ۀنامفصل                    
      92 

  
)Akehurst ( توسعۀ صالحیت اعمال قوانین کیفري به چنین جرائمی که در خارج از قلمرو

 ,Akehurst)حاکمیت کشور و توسط بیگانگان ارتکاب یافته غیر قابل اعتراض است 

1973, p.158).  
  
  :گیري نتیجه

یکی از دید . از دو دید مختلف می توان به جرائم ارتکابی در یک کشور نگاه کرد
از دید کشور محل وقوع جرم، . کشور محل وقوع جرم و دیگري از دید کشورهاي دیگر

ذا براي اعادة نظم بایستی جرم ارتکابی نظم عمومی آن کشور را مورد خدشه قرار داده و ل
صل صالحیت سرزمینی به جرم ارتکابی رسیدگی نمایند؛ اعم از ا بر اساسهاي آن دادگاه

این که جرم واقع شده توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع کشورهاي دیگر انجام شده 
اما از دید کشورهاي دیگر اصوالً جرم ارتکابی ربطی به آنها نداشته و دادگاه هاي . باشد

صول جرم ارتکابی در چون علی األیست، آنها واجد صالحیت رسیدگی به چنین جرمی ن
بنابراین . کشور دیگر، نظم عمومی آنها را مورد خدشه قرار نمی دهد و ربطی به آنها ندارد

هاي یک کشور براي رسیدگی به جرم ارتکابی در ل اولیه آن است که قوانین دادگاهاص
تلف، در عین حال در موارد خاصی کشورهاي مخ. کشورهاي دیگر واجد صالحیت نیستند

قوانین و دادگاه هاي خود را براي رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت 
وقتی که تبعۀ این کشورها در  -1: این موارد عبارتند از. خود هم واجد صالحیت می دانند

وقتی که  -2)  اصل صالحیت شخصی(خارج از قلمرو حاکمیت آنها، مرتکب جرم شود 
اصل صالحیت مبتنی بر (ز قلمرو حاکمیت آنها مجنی علیه واقع شود تبعۀ آنها در خارج ا

وقتی که جرم ارتکابی در خارج علیه منافع اساسی و حیاتی آنها  - 3). تابعیت مجنی علیه
  ).اصل صالحیت واقعی(باشد، صرف نظر از آن که مرتکب آن تبعه یا غیر تبعه باشد 

  ). اصل صالحیت جهانی(بین المللی باشد وقتی که جرم ارتکابی در خارج از جرائم  -4
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در این مقاله به بررسی استثناي سوم پرداختیم یعنی جایی که کشورهاي مختلف به 
توسعۀ قلمرو مکانی حقوق کیفري خود در وقتی که منافع اساسی و حیاتی آنها در خارج از 

  .پردازند کشور مورد صدمه قرار گرفته می
را نمی توان یافت که در این موارد به حمایت  شاید بتوان ادعا کرد که کشوري

به عبارت دیگر اصل صالحیت واقعی . کیفري از منافع اساسی و حیاتی خود نپرداخته باشد
مثل فرانسه و ) نوشته(را همۀ کشورها اعم از کشورهاي داراي نظام حقوقی مدون 

  .اند رفتهپذی) مثل ایاالت متحده آمریکا(کشورهاي داراي نظام حقوقی کامن ال 
آنچه هم تحت عنوان منافع اساسی و حیاتی در همۀ کشورها موضوع حمایت این اصل 

تر آنچه به عبارت دقیق . سایش عمومی استآقرار می گیرد، عبارت از امنیت کشور و 
 همین. موضوع اصل صالحیت واقعی است) جرایم علیه امنیت(امنیت کشور را برهم بزند 

مثل جعل اسکناس و (مصداق هاي جرائم علیه آسایش عمومی ترین  طور بخشی از مهم
  .هم موضوع این اصل قرار می گیرد) قلب سکه

با توجه به نقش مهم این اصل در حمایت از منافع اساسی و حیاتی کشور، براي اعمال 
لذا در هنگام وقوع . آن هیچ محدودیتی هم در کشورهاي مختلف در نظر گرفته نمی شود

ر خارج از قلمرو حاکمیت، کشور اعمال کنندة صالحیت فقط جرم چنین جرائمی د
 ارتکابی را مد نظر قرار می دهد و بدون هیچ شرط و محدودیتی به تعقیب مرتکبین آن 

حتی اگر این جرائم توسط اتباع یک دولت هم واقع شود، اصل قابل اعمال را . می پردازد
مال این اصل برعکس اصل می داند، چون اع) نه شخصی و(اصل صالحیت واقعی 

صالحیت شخصی داراي هیچ گونه محدودیتی از جمله مجرمیت متقابل، عدم رسیدگی 
این در حالی است که در حال حاضر در کشور . نیست... قبلی، شرط حضور مرتکب و

ایران برعکس کشورهاي دیگر براي تعقیب چنین متهمینی شرط حضور یا استرداد چنین 
خوشبختانه این . یرفته شده است که تأمین کنندة منافع ملی کشور نیستمجرمینی به ایران پذ

مقررات در الیحه جدید مجازات اسالمی متحول شده و از جمله محدودیت مورد اشاره 



  هاي حقوق قضایی پژوهشی دیدگاه-علمی ۀنامفصل                    
      94 

  
ب مجازات ها برداشته شده و عالوه بر آن در راستاي مالحظات حقوق بشري قاعده احتسا

  .هم پذیرفته شده است
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