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چکيده
ــوال اصول صالفی م تنا بش رابمهت ـابعی در قانوی مجارا اسالما  8263قابپ انوار
نیس  .بشات االین بار در ـار خ فاو کیفشت ا شایق اصپ صالفی م تنا بش ـابعی مجناعلیه
پذ ش ته ش  .قاع هت منع مـاکمهت مج د که پس ار اناالب اسالما فذف ش ه بودق مج اً در
هش دا شوپ اصپ صالفی شخصا ا اصپ صالفی م تنا بش ـابعی مجنا علیه پذ ش ته ش .
در عین فال در راستات ـوجه به م انا اصول صالفی م تنا بش رابمهت ـابعی ق ــوال د کشت
نیز ماـوانس به ا ن موارد اضا ه شودق ار جمله ا ن که ششط اعمال هشدا شوپ صالفی مورد
اشارهق منوط به اجود شوا شاکا ا عالاه بش آی ـ خی ،دادسشا م نا بش مناسب بودی ـعایب
باش ؛ دا شش ا که پذ شش آیها ف اقپ در قلمشا جشا م ـعز شتق مغا شـا هم با موار ن ششعا
ن اش .

واژگان کليدی :صالحیت شخصی ،صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّعلیه ،شكایت

شاكی ،صالحدید دادسرا ،منع محاكمهی مجدد.
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درآمد؛
اصپ االیه بشات اعمال صالفی

در رسی گا به

که ک ـور مـپ اقوع جشیق صالفی

جشیق صالفی

رسی گا به آی را دارد اعم ار ا ن که جشی ـوسط اـ اع ا

غیش اـ اعک ااقع شـــ ه باشـــ  .مفهوی ا ن ســـخن آی اســـ
فاکمی

سشرمینا اس  .به ا ن معنا

که اگش جشما در خارج ار قلمشا

ک ـور ااقع شـ ق اصپ کلاق ع ی صالفی

آی ک ور بشات رسی گا به آی جشی

اسـ  .در عین فال را وشد کلا قوانین ک ـورهات مختل

ن ـای ماده که ا ن اصپ کلا در

خوشـ ینانهـش ن فال

دارات وهار اسـتثناس

( Gilbert, 1992: 424-416; Brownlie, 1990:

 .)305-300اسـتثنات اال اقتا اسـ که جشی ارـوابا در خارج ار قلمشا فاکمی

ک ورق

ـوسـط ـ عهت آی ک ـور ااقع شـ ه باش (اصپ صالفی شخصا) .استثنات دای اقتا اس
جشی ارـوابا در خارج ار قلمشا فاکمی
(اصـپ صالفی

که

ک ــورق علیه ـ عهت آی ک ــور ااقع ش ـ ه باش ـ

م تنا بش رابمه مجنا علیه) .ا ن دا استثنا

ر ه دارن ا آی رابمهت ـابعی

اسـ  .استثنات سوی اقتا اس که جشی ارـوابا در خارجق علیه منا ع اساسا ا فیاـا آی ک ور
باشـ (صــالفی

ااقعا) ا اســتثنات وهاری هنکاما اسـ که جشی ااقع شـ ه در خارج ار قلمشا

فاکمی ار جشا م بینالمللا باشـ ا ک ور مـپ دستکیشت متهم به موجب معاه هات بینالمللا
که به آی ملـ ش ـ ه مول

به مـاکمه ا مســتشد کشدی متهم به ک ــور ااج صــالفی

د کش

باشــ (صــالفی جهانا) .در اســتثنات ســوی جشی مهما علیه نظم عموما داخلا ک ــور اعمال
کنن هت صــالفی

ااقع شــ ه ا در اســتثنات وهاری هم جشی مهما علیه نظم عموما بینالمللا

ااقع ش ه اس  .بنابشا ن ماـوای گف
شــ

استثنات سوی ا وهاری هم ار

ا

ر هان ا آی اهمی

جشی ارـوابا اســ که در وا علیه نظم عموما داخلا ا در د کشت علیه نظم عموما

بینالمللا اس .
آنیه در ا ن پژاهک بشرســا ماشــود دا اســتثنات اال عنا اصــول م تنا بش رابمهت ـابعی
اسـ  .سـئوال اسـاسـا در مورد ا ن اصـول آی اسـ که آ ا اعمال آیها همانن اصپ صالفی
سـشرمینا ممل ا ب ای قی ا ششط اس

ا با ـوجه به استثنا ا بودیق مای ا م شاط اس

ا در

صـور اخیش م انا ا ن م شاط ا مای بودی ویس ؟ شضیهت مااله آی اس که با ـوجه به ا ن
که اصـپ اسـاسـا ا مهم در اعمال قوانین کیفشت

ک ـورق اصپ صالفی

سشرمینا اس

ا
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ک ـــور اقت ـــات رســـی گا به آی جشی ا ع ی ااگذارت رســـی گا آی به
م تنا بش رابمهت ـابعی ق مای ا م شاط اس .

ک ور د کش را داردق اعمال اصول صالفی

در ا ن ماـاله ابت ا با بشرســـا م انا موضـــوعق به ا ن ســـئوال که اعمال ممل ا مـ اد ا ن
مفی ا مملوب اس

اصـولق ک ای

پاسخ داده خواه ش  .سپس با استفاده ار ـجشبهت د کش
ها ا ــوال اصپ صالفی

ک ـورها بخصـوف شانسـه به بشرسـا مـ اد
مجشی(صالفی شخصا) بخصوف ششط «شوا
بودی ـعایب» خواهیم پشداخ
صـالفی

م تنا بش ـابعی

ا «صـالف

شاکا» ا «صالف

ا در آخش به بشرســا ا ن مـ اد

م تنا بش ـابعی

دادسشا م نا بش مناسب

ها ا ــوال در مورد اصــپ

مجنا علیه ماپشدار م .در مورد هش دا اصـپق ششط «شوا

دادسـشا م نا بش مناسب بودی ـعایب» مورد بشرسا قشار خواه گش

شاکا»
؛ دا شش ا

که پذ شش آیها ف اقپ در فورهت جشا م ـعز شت مغا ش با موار ن ششعا هم به نظش نمارس ا
عالاه بش آی باعث ع ی اراد پشان ههات جزئا ا کماهمی

به دستکاه ق ا ا هم خواه ش .

 .1تبیین اصول صالحیت مبتني بر رابطه تابعیت و مباني اعمال مشروط آن؛

منظور ار اصــول م تنا بش رابمهت ـابعی همای اصــپ صــالفی
اسـالما) ا اصـپ صالفی
ع ار ار ـوسـعهت صالفی

م تنا بش ـابعی

شــخصــا(ماده  7قانوی مجارا

مجنا علیه (ماده  1قانوی مجارا اسالما) اس که
ک ور نس

ـانینا ا ق ا ا

«علیه» اـ اع آی ک ــور در خارج ار قلمشا فاکمی

به جشا ما اس که «ـوسط» ا

آی ک ــور ااقع ماشــود .جشی ااقع شــ ه

ـوسـط ـ عهق موضوع اصپ صالفی شخصا ا جشی ااقع ش ه علیه ـ عه موضوع اصپ صالفی
م تنا بش ـابعی
نسـ

مجنا علیه اس ـ  .خصــوصــی

به صـالفی

اصــلا ا ن شــوپ ار صــالفی ق شعا بودی آی

سشرمینا ا در نتیجه اعمال م شاط ا مای آی اس  .در فالا که ففن نظم

عموما ا اقت ار فاکمیتا

ک ورق مانع م شاط بودی اعمال اصپ صالفی

سشرمینا اس ق

ر شا جشی مســتایماً نظم عموما ک ــور مـپ اقوع را مورد لممه قشار داده ا هیچ ک ــور د کشت
به ان ارهت آیق متا ش ار جشی ن ـ ه اسـ  .فتا اگش ا ن جشی ـوســط ا علیه اـ اع ک ــور د کشت
هم ااقع ش ه باش بار ـا یشت در ا ن امش که جشیق نظم عموما ک ور مـپ اقوع را به هم ر خته
ا اقت ار فاکمیتا اا را به والک ک ی هق نخواه داش .
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بش ا ن م ناس ـ که ک ـورهات ر ات مانن ا شای ا شانســهق فتا قاع هت فاو ب ــشت «منع
مـاکمه مج د» را هم در خصوف اصپ صالفی

سشرمینا قابپ اعمال نمادانن  .ا ال مواد 2

ا  4قانوی مجارا اسالما  8263ا شای 8ا  882-3قانوی مجارا مصوب  8663شانسه 3که هیچ
سشرمینا قائپ ن هان ق مو ا ن امش اس  .ا ن در

قی ا شـش ا را بشات اعمال اصـپ صـالفی

فالا اسـ که اسـناد فاو ب ـشت مثپ بن  7ماده 84میثا بینالمللا فاو م نا ا سـیاساق
اعمال قاع هت منع مـاکمه مج د را به صــور ممل (ا نه م ــشاط) پیکبینا کشدهان  .در ا ن
ســن گفته ن ــ ه که اعمال قاع هت منع مـاکمهت مج دق مخصــوف اصــول صــالفی
ســشرمینا اســ .

غیش

ا ن بن «هیچ کس به خا ش جشما که به خا ش آی ق الً مـاکمه ا به ور

قمعا مماب قانوی ا آ ین دادرســـا هش

ار ک ـــورها ـ شئه شـــ ه ا مـوومی

ا ته داباره

مـاکمه ا مجارا نخواه شـ » .با ا ن فالق ا ن ک ورها فاضش ن هان ا ن قاع ه را در مورد
اصپ صالفی

سشرمینا بپذ شن ق ر شا ففن نظم عموما ا اعمال اقت ار فاکمیتا خود را مهمـش

ار اعمال ا ن قاع ه مادانن .
بـه هش فـال هم ار لــاب م نـا ا هم همـای ور کـه متعـاق ـاً مالفظـه خواهیم کشدق ار لـاب
را وشد ک ورهاق نماـوای قائپ به اعمال م شاط ا مای اصپ صالفی
بشات اعمال م شاط اصول م تنا بش رابمه ـابعی

سشرمینا ش  .بش عوس

ماـوای م انا متع دت را به ششح ذ پ بششمشد

 .1-1احترام و اعتماد به رسیدگي دولت محل وقوع جرم؛

گفته ش که جشی ق پ ار هش ویز به نظم عموما ک ور مـپ اقوع آیق لممه اارد ماکن ا دهن
کجا آشـوار به قوانین قابپ افتشای آی ک ور اس  .بش ا ن اساس ار رارگارای گذشته ـا به فال
.8

ماده « 2قوانین جزا ا ا شای در باره کلیه اشخاصا که در قلمشا فاکمی رمیناق در ا ا ا هوا ا جمهورت

اسالما ا شای مشـوب جشی ما شون ق اعمال ماشودق مکش آی که به موجب قانوی ـشـیب د کشت ماشر ش ه باش «
ا

ماده  « 4هشگاه قسمتا ار جشی ا نتیجه آی در قلمشا فاکمی

ا شای ااقع شود در فوم جشی ااقع ش ه در

جمهورت اسالما ا شای اس ».
.3

ماده  882-8قانوی مجارا

شانسه مصوب « 8663قانوی مجارا

شانسه در مورد ـماما جشا م ااقع ش ه

در سشـاسش قلمشا جمهورت شانسه اجشا ما شود .هشگاه وا ار عناصش اصلا جشما در شانسه ااقع شودق در فوم
ارـواب آی در شانسه اس ».
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پذ ش ته ش ه اس که رسی گا به جشی ااقع ش ه در
ک ــور اس ـ  .در ااقع وا ار ن ــانههات اقت ار
قلمشا فاکمی

ک ورق ذاـاً جزء صالفی

ک ــور رســی گا به جشا ما اس ـ که در

آی ک ــور ااقع شــ ه اســ  .بن  7ماده  3من ــور ملپ متـ هم در ا ن راســتا

ماگو

«هییی

صـالفی

داخلا هش ک ـورت اس ق دخال

ار ماشرا ا ن من ـــورق ملپ متـ را مجار نمادارد در امورت که ذاـاً جزء
نما  .»...بش ا ن اساس شا سته اس که دال مت وع

مجشی ا مجنا علیه که بنا به شضق صــالفی شـــخصـــا ا م تنا بش ـابعی
خود ا جاد کشدهان ق ق پ ار هش اق اما منتظش رســـی گا دال
گذارن  .اـفاقاً دال
بش ـابعی

داخلا آی

انکلسـتای هنکای قانویگذارت دال

مجنا علیهق ا شاد م اخله دال

آمش وـا ا علیـه ـ

مـپ اقوع بوده ا به آی «افتشای»

شانسـه در مورد اصپ صالفی

مت وع مجنا علیه( شانســـه) در فاکمی

اقوع جشی را ممشح کشد(فســـینا نژادق  .)91 8272دال
دار اعمال ا ن اصپ ـوسط دال

مجنا علیه را بشات

موز

در مورد

موز واق نوعا مـ اخله در فاکمی

م تنا

ک ـــور مـپ

آمش وا هم در گذشـــتهات نه ون ای
آمش وا ا را به جه

ارـواب جشی در

خود به فســـاب آارد ( Watson,

 .)1993: 5-6ال ته همای ور که گفته شـ ه اسـ ق اعمال مـ اد ا م ـشاط ا ن اصپ م اخلهات
در فاکمی

ک ور مـپ اقوع مـسوب نماشود (پوربا شاناق  )67 8264ا بشخا ار ک ورهات

منتا هم امشاره به شــوپ مـ ادت ا ن اصــپ را پذ ش ته ا در مورد جشا م ـشار ســتا ا جنکا
آی را اعمال ماکنن (.)Shaw, 1994: 406

عالاه بش «افتشای» به فاکمی

داخلا

ک ــور مســتاپق هموارت متاابپ ک ــورها بشات

ففن نظم عموما ا ماـابلـه قانویم ار ا عادالنه با ارـواب جشیق هم مات ـــا «اعتماد» ک ـــور
مت وع مجشی ا مجنا علیه به دســـتکاه ع ال کیفشت ک ـــور مـپ اقوع جشی اسـ ـ ؛ ر شا نظم
عموما ک ـور مـپ اقوعق با ارـواب جشی ار بین ر ته ا ب ها اسـ
مجشی به وش اعادهت نظم عموما خود اسـ

که ا ن ک ور با مجارا

ا شض آی اسـ که آی ک ور ففن نظم عموما

خود را شا ستهـش ار هش ویز د کشت دانسته ا ع ال کیفشت را اعمال خواه کشد .بخصوف که
و ـمای ـیزبین دال هات مت وع مجشی ا مجنا علیه هم نظارهگش رسـی گا اس  .با ا ن اص ق
در شضـا ماـوای رسی گا دال مت وع مجشی ا مجناعلیه را قابپ ـوجیه دانس که به هش دلیلا
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آی دال

ار رسی گا به جشی ارـوابا شانه خالا کن ا مجشی با شار خودق ار ذ پ سلمه دستکاه

عـ الـ کیفشت خارجا بکش زد ا جشی هم ار ونای اهمیتا بشخوردار باشـــ که دخال

ا ن دا

ک ور مت وع مجشی ا مجناعلیه را قابپ ـوجیه کن .
 .2-1عدم لطمه به نظم عمومي و اقتدار حاکمیتي دول متبوع مجرم يا مجنيعلیه؛

دال ها مسـئول بشقشارت امنی

ا ففن نظم عموما در داخپ قلمشا فاکمی خود هستن  .جشی

در ک ـورت غیش ار ک ور مت وع مجشی ا مجنا علیه ااقع ش ه ا نظم عموما ا ن دا ک ور را به
هم نزده اسـ  .بش ا ن اساس دخال

ا ن دا ک ور بشات رسی گا به جشیق جن هت شعا ا انوت

دارد ا ـنها اقتا قابپ ـوجیه اســـ که ک ـــور مـپ اقوع جشی به هش دلیلا به جشی ااقع شـــ ه
رســی گا نون  .مثالً مجشی ار ک ــور مـپ اقوع جشی بکش زد ا اســاســاً عمپ در ک ــور مـپ
اقوعق جشی ن اشــ  .8شض کنی جشی ـشار ســتا مهما در ک ــور ال
ک ـته ا رخما شـ هان  .در ا ن فال

نظم عموما ک ور ال

ااقع شــ ه ا ون ن نفش

به هم خوردهق فتا اگش در میای

متهمین ـا مجناعلیهم (بزهد ـ گـای) ون نفش ـ عهت ک ـــور د کشت هم باشـــن  .در ا ن شض
نماـوای گف

نظم عموما ک ــور مت وع متهمین ا مجناعلیهم نیز به خورده اسـ ق ر شا جشما

در آی دا ک ـور ااقع ن ـ ه اسـ  .بنابشا نق رسی گا به جشی ارـواباق ف مسلم ا ذاـا ک ور
مـپ اقوع اسـ که نظم عمومااش به هم ر خته ا اقت ار فاکمیتااش ر ش سئوال ر ته اس  .بش
ا ن اساس رسی گا ک ور مت وع مجشی ا مجنا علیه با مـ اد به مواردت شود که مثالً مجشی
به آی دا ک ـور شار کشده ا ع ی رسـی گا ا ن دا ک ـور منجش به باکیفشت مجشی ماشود .بش
ا ن اســاس بشعوس را وشد قانوی مجارا

شانســه در مورد اصــپ صــالفی

م تنا بش ـابعی

مجناعلیهق امشاره ا ن اعتااد اجود دارد که فتا اگش عمپ ارـوابا در ک ــور مـپ اقوعق جشی
ن وده ا اط در ک ـــور مت وع مجشی ا مجناعلیه جشی باشـــ ق بار هم ـوجیها بشات رســـی گا

 .8ماده  882-7قانوی مجارا

شانسهق ششط مجشمی

متاابپ را در مورد اصپ صالفی

اس  .لذا اگش علیه ـ عه شانسه عملا انجای شود که در ک ور مـپ اقوعق جشی نیس
دادگاههات شانسه صالفی
ــ

عنوای صالف

م تنا بش ـابعی

مجناعلیه نپذ ش ته

الا مماب قانوی شانسه جشی اس ق

رسی گا را دارن  .در عین فال ششط کنتشل کنن هات که در ماده  882-1قانوی مجارا

دادسشا اجود دارد ـا ف اد ر ادت ا ای ا ن ششط را ج شای ماکن .

شانسه
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ک ور مت وع مجشی ا مجناعلیه نیس ؛ ر شا نظم عموما آی دا ک ور لممه ن
به ا ن م ناق وا ار شـشا ط ا مـ اد
رابمـه ــابعیـ

ه اس  .با ـوجه

هات قابپ اعمال در مورد هشدا اصـپ صالفی

م تنا بش

«مجشی» ا «مجناعلیه» ماـوان جشی بودی عمپ در هش دا ک ـــور مـپ اقوع ا

مت وع مجشی ا مجناعلیه باشـ ق ر شا در شضــا که ر تار ااقع شـ ه در ک ــور مـپ اقوعق جشی
ن اش ق نظم عموما آنجا به هم نخورده ا ـعایب با ا ه اس .
 .3-1هزينهبر و مشكل بودن رسیدگي دول متبوع مجرم يا مجنيعلیه

رســی گا دال مت وع مجشی ا مجناعلیه نســ

به جشما که در داخپ قلمشا فاکمی ک ــور

د کشت ااقع ش هق هم «هز نهبش» ا هم «م وپ» اس  .شض کنی جشی کاله شدارت علیه وا ار
اـ اع ا شای در ک ـور ـشکیه ااقع ش ه اس ق مـپ اقوع جشیق شاه ن ا ـماما اسناد ا م ار
در ک ــور ـشکیه اســ

ا متهم نیز نه ـ عهت ا شای اســ

ا نه در ا شای ف ــور دارد؛ با ا ن فال

مجناعلیه به ا شای مشاجع کشده ا در دادگاههات کیفشت ا شای شح شـــوا

ماکن  .ـصــور

کنی بارپشســا که پشان ه به اا ارجاع شــ هق بشات اف ــار ا جلب متهم ا شــهود ا مالفظهت
اســناد ا م ار

متـمپ وه م ــااـا خواه شــ ا دســتکاه ع ال کیفشت را هم متـمپ وه

م ـاا ا هز نهها ا خواه کشد؟ وه م

ول خواه ک ی ـا پشان ه به نتیجه بشس ا نشس

ا در صـور صـ ار فومق فوم صادره به مشفلهت اجشا بشس ا نشس ؟ درگیش ش ی دادسشا ا
دســـتکـاه عـ ال

کیفشت ا بارمان ی ار رســـی گاهات مهمـش وه هز نهات را بش داش دال

شهشان ای خواه گذاش
علیهق به رسـی گا دال

ا غیشه؟ با ا ن اص

ا

آ ا شا سته نیس که دال مت وع مجشی ا مجنا

مـپ اقوع اعتماد کامپ داشته ا اط در موارد مهم ا استثنا اق آی هم

رمانا که اررش ــمپ ا ن م اا ا هز نهها را داشته باش ق دارات صالفی

رسی گا باشن ؟!

ب ن ـشـیب اقت ــات ـوجه به ا ن م انا منماا ا عالا آی اســ که ک ــورها در ـوســعهت
اِعمال قوانین کیفشت خود به اَعمال ارـوابا که در خارج ار قلمشا فاکمی

آیها ـوســط ا علیه

اـ ـاع آیهـا ااقع شـــ هق با دا ه ف متعالا فاو جزات بینالملپ خود را هماهنگ کنن  .وا
ا نوـه هیچ مجشما بـ ای مجـارا نمـانـ ا د کشت ا نوـه هیچ مجشما دا بـار مجارا ا بلوه
مـاکمه ن ــود .مـ اد

ها ا شــشا ط اعمال اصــول صــالفی

م تنا بش رابمهت ـابعی

اعم ار
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رابمـهت ــابعیـ

مجشی ـا مجناعلیـه بـا ـ بـا ـوجه به آی م انا ا نکاه به ا ن اه اف اضـــع ا

پیکبینا شود.
 .2محدوديتها و تحوالت اصلل صلالحیت مبتني بر رابطهی تابعیت مجرم (صالحیت
شخصي) ؛

اشـــاره شـ ـ که ار لـاب م نا اق اعمال اصـــول صـــالفی

م تنا بش رابمهت ـابعی

م ـــشاط بـاشـــ  .ار لـاب را وشد قانویگذارت نیز ک ـــورهات مختل

با مای ا

اعمال آی را منوط به

شــشا ما دانســتهان (آرما کق 897 8219؛ رغ اق  )64 8661که فســب ـ ــخی ،هش ک ــور
متفاا اسـ  .در ا ن قسم

ابت ا به بیای ا ن مـ اد

ا سپس ــوال آی ماپشدار م .پیک

ار آی با ـوجه به اسـتفاده ار ااژهت «ـابعی » 8در ا ن ــای اشـاره ماشـود که بشخا ار ک ورها
مانن نالن ق دانمار
صالفی

ا نشاژ اقام کنن گای دائما در ک ـور خود را هم ار فیث اعمال اصپ

شخصا در فوم ـ عه مادانن (Brownlie, 1990:303; Akehurst, 1972-73: 156-

.)157
 .1-2محدوديتهای اصل صالحیت شخصي؛

در م ـانا مورد اشـــاره ا ـوجه به اه اف فاو جزات بینالملپق هش نظای فاوقا بنا به

بـا دقـ

ســـلیاه ا منم با نظای فاوقا خود ماـوان مـ اد
م تنا بش رابمهت ـابعی
(اصـــپ صـــالفی

اعم ار رابمهت ـابعی
م تنا بش ـابعی

ها ا را بشات اعمال اصـــول صـــالفی

مجشی(اصــپ صــالفی

شــخصــا) ا مجناعلیه

مجناعلیه) در نظش بکیشد .در ا ن خصـــوف هشون عموماً

 .8بش اسـاس قانوی ا شای ـابعی با در رمای ارـواب جشی اجود داشـته باشـ ا کسـب ا ار دس

دادی آی بع ار ا ن ـار خ

مو ش نیس

(خالااق  .)83 8263اما قانویگذارای بشخا ک ورها مانن ل نای ا سور ه فتا در فالتا که شدت پس ار ارـواب

جشی ـابعی

آی ها را کسـب کشده ا آی را ار دس

داده باش نیز خود را ااج صالفی بشات رسی گا به جشا م ارـوابا اا

دادی ـابعی

مشـوب شـ ه اسـ هم مادانن (عالیهق 829 8663؛ اضپق .)829 8679

که پیک ار کسـب ـابعی
قسـم

ا ار دسـ

اخیش مادهت 9ــــ 882قانوی جزات شانسه مصوب  8663هم ف اقپ در فالتا که شخصا پس ار ارـواب جشی ـابعی

شانسـه را کسـب کشده باشـ ق قانوی جزات شانسـه را در مورد جشائم ارـوابا پیک ار کسب ـابعی اا قابپ اعمال مادان  .به
موجب ا ن ماشره « ...ا ن قانوی در صـــورـا نیز که متهم پس ار ارـواب جشیق ـابعی
اجشاس » .ش یه ا ن فوم در قسم

شانســـه را کســـب کشده باشـ ـ ق قابپ

دای ار بن  3ماده  7قانوی مجارا آلمای هم اجود دارد.
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نظایهات فاوقا به نتیجهت وســانا مارســن ق اما اب اع مـ اد
ک ـور خاصا نیس

هات کارگ ــاق منـصــش به

ا هش ک ورت ماـوان راهفپ منـصش به نظای فاوقا خود را بشگز ن  .در

ا ن بخک به دا دسته «مـ اد

ها ا ششا ط مشسوی» ا «مـ اد

ها ا ششا ط منـصش به قانوی

شانسه» اشاره ماشود
ال -مـ اد تهات مشسوی

منظور ار مـ اد

هات مشســویق مـ اد

ها ا اس ـ که کم ا بیک در قانویگذارت کیفشها

ساباه داشته ا در فال فاضش هم در قوانین کیفشت ک ورهات مختل
ار رمشهت ا ن مـ اد

قابپ مالفظه اس .

ها «ع ی رسی گا ق لا به موضوع اـهای» اس  .اقتا مجشی به جه

ارـواب جشی در ک ـــور مـپ اقوعق مـاکمه ا مجارا شـــ ه اســـ ق د کش ن ا قابپ ـعایب
ـوسـط ک ـورهات مت وع مجشی ا مجناعلیه باشـ  .اصپ االیه عنا صالفی

سشرمینا نس

به

اا اعمـال شـــ ه ا د ن خود به جامعه را هم پشداخته اســـ  .ا زای بش ا ن منع مـاکمهت مج دق
امشاره بیک ار آنوــه وهشهت فاو جزات بینالمللا داشـــتــه بــاشـــ ق وهشهت فاو ب ـــشت
دارد( .)Cryer, et al, 2010: 80بش ا ن اسـاس کمتش ک ورت را ماـوای ا

که باـوجه به آی

باشـ  .بن  7ماده  84میثا فاو م نا ا سـیاسـا  8699ا ماده  39اساسنامهت د وای بینالمللا
کیفشت هم ا ن قاع ه را پذ ش تهان  .ا ن قاع ه در اسـناد منماهات هم پذ ش ته شـ ه اس (خالااق
 .)349-347 8211مادهت 6ـ 882قانوی مجارا
شــخصــا ا هم در اصــپ صــالفی

شانسه 8هم ا ن قاع ه را هم در اصپ صالفی

م تنا بش رابمهت ـابعی

پذ ش ته اســ  3.مادهت  37قانوی

مجارا ســـور ه2ق بن  3ماده  37قانوی مجارا ل نای ا ماده  86قانوی جزات ا غانســـتای هم ا ن
قاع ه را پذ ش تهان .
.8

ا ن ماده «در موارد پیک بینا ش ه در مواد 9ـ 882ا 7ـ 882در مورد کسا که اب کن در خارج ار ک ور بشات همای

جشائمق مورد مـاکمهت قمعا قشار گش ته ا در صور مـوومی ق مجارا را ــمپ کشده ا مجارا اا م مول مشار رمای
ش ه اس ق ـعای ا صور نخواه گش
 .3با ا ن فال قانوی مجارا

».

شانسه اعمال ا ن قاع ه در مورد اصپ صالفی

سشرمینا ا اصپ صالفی

ااقعا را نپذ ش ته

اس .
.2

ا ن ماده «به استثنات جنا ا منصوف در ماده ( 86جشا م علیه امنی ا آسا ک عموما) ا جشائم ارـوابا در سشرمین

سور ه هیچ سورت ا بیکانهات در سور ه ــ

ـعایب قشار نما گیشدق هش گاه ق الً در خارج مـاکمه نها ا ش ه باش ا در
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«مهم بودی جشی ارـوابا ـ عه در خارج ار ک ــور» وا د کش ار مـ اد

ها ا اســ که

بشخا ک ــورها آی را در راســتات عمپ به م انا مورد اشــارهق پذ ش تهان ( ;Shaw , 1995: 407

 Watson, 1992: 70؛ عوجاق 276 8661ـ271؛ اضپق  .)821 8679ـعایب جشما که در ک ور
(ال ) ااقع شـ هق ـوسـط ک ـور (ب)ق هز نهبشق رمایبشق دردسـشسـار ا م ـا راس  .پس با
ونین ـعای ا مـ اد به جشا م با اهمی
شـوپ ار صالفی

مانن جنا ا ا جنـههات سنکین شود .در انکلستای ا ن
شمارت مثپ خیان

صش اً در مورد جشا م انک

راجا اجود دارد ا قاع هت کلاق ع ی صـــالفی
آمش وا هم ـما لا نسـ
انواع صـــالفی

اســـ

به اعمال ا ن شـوپ ار صـالفی

مثپ خیان

به ک ـــور ا جنا ا

به ک ورق قتپ عم ا ـع د

( .)Malanczuk, 1997: 111در
جز در موارد نادر ا همپوشای با سا ش

جنکا اجود ن ارد ( ;;Watson, 1992: 47

 Reach and Smith, 2012: 560میشمـم صادقاق .8)97 8212

«جشی بودی عمپ ارـوابا ـ عه در ک ـور مـپ اقوع» هم وا ار مـ اد
صــالفی

هات د کش اصپ

شــخصــا اس ـ که بشخا ک ــورها منم بش م انا پیک گفته آی را پذ ش تهان  .اگش

ـ عهت ک ــور (ال ) در ک ــور (ب) مشـوب عملا شــود که جشی نیســ ق نظم عموما آنجا را
ناض نوشده اسـ ـ  .جشی بودی ر تار در ک ـــور مت وع هم ـا یشت در ا ن ق ـــیه ن ارد .ار ش ا
ووی جشی در ک ـــور مت وع هم انجای ن ـــ هق نظم عموما آنجا را به هم نزده اســـ  .بشخا ار
نو سـن گای ه ف اصـپ صالفی شخصا را جلوگیشت ار باکیفشت مادانن که با جشی ن ودی
عمپ در ک ـور مـپ اقوعق اعمال آی با ا ه اس ( اضپق  .)821 8679بش همین اساس اغلب
فاو دانای ا ن شـشط را بشات اعمال اصـپ صـالفی

شـخصا پذ ش تهان (Tigar, 1991: 763-

174; Mullan, 1997: 17-29; Cameron, 1994:؛ مـســـناق  .)89 8213ماده  7قانوی جزات
ســـوئیسق مـاده  83قـانوی جزات نشاژ ا بنـ  3مـاده  7قـانوی جزات آلمـای هم جشی بودی عمپ

فوم مـاکمه اس

هشگاه فوم در مورد اا اجشا ش ه باش ا بواسمه مشار رمای ا عفو مجارا اا ساقط ش ه باش ».

 .8بش عوس در شانسه به موجب ماده  882-9قانوی جزات شانسهق اصپ صالفی شخصا در مورد جنا ا ا جنـه ها ارـوابا
اـ اع شانسه در خارج ار قلمشا فاکمی

قابپ اعمال اس

به همه جنـهها قابپ انتااد به نظش بشس ق اما ششط «صالف
ماکن .

ا اط شامپ جشا م خالف نما شود .شا ـوسعه صالفی

نس

دادسشا» که متعاق اً به بشرسا آی ماپشدار م ا ن نا ،را ج شای
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ارـوابا ـ عه در ک ـور مـپ اقوع (مجشمی

86
متاابپ )1را شـشط اعمال اصـپ صـالفی شخصا

مادانن  .همینین ذ پ ماده  81قانوی جزات ا غانســتای مصــوب  28ســن له  8211هم ا ن شــشط را
پذ ش ته اس  .3ال ته مادهت 9ـــ 882قانوی جزات شانسه ا ن ششط را اط در جنـهها (نه جنا ا )
پذ ش ته اس  .2با دق
صـالفی

در ا ن ماده مالفظه ماشود که مانن شانسه دا ششط را بشات اعمال اصپ

شـخصا خود در نظش گش ته اس

قلمشا شانسـه با ار درجهت جنا

وا آیکه جشی ارـوابا اـ اع شانسه در خارج ار

ا جنجه باشـ  .لذا اساساً جشائم خال ا را دربش نماگیشد ا

دای آیکـه اگش جشی ارـوـابا اـ ـاعق در خارج ار قلمشا فاکمی
صـورـا دادگاههات شانسـه ااج صـالفی
اقوع آی هم جشی ا قابپ مجارا

ار جشائم جنـهات باشـــ ق در

رسی گا هستن که جشی ارـواباق در ک ور مـپ

باش (.)Desportes, 1996: 301-302

وا ار شـشا ط د کش اعمال اصـپ صالفی شخصا ق ما ا مشسوی که بشخا ار ک ورها
نظیش ســور هق ل نایق ا غانســتای ا ا شای آی را پذ ش تهان ق شــشط «ف ــور مجشی» در ک ــور مت وع
خود اسـ  .در عین فال قانوی جزات  8663شانســه ا ن شــشط را نپذ ش ته اسـ ا بش ا ن اســاس
مـاکمهت غیابا را هم در ا ن خصوف جا ز مادان  .به نظش مارس مانن شانسه با اجود ششط
شوا شاکا ا صالف دادسشا که در ادامه بشرسا ماشودق نیارت به اجود ا ن ششط ن ه
اس .

1

 .3بش

. Double Criminality
ماده  81ا ن قانوی « هش ا غای که در خارج ا غانستای مشـوب عملا گشدد که به موجب افوای ا ن قانوی جشی شمشده

شودق در صور مشاجعه به ا غانستای

افوای ا ن قانوی مجارا ماشود؛ م شاط بش ا ن که عپ مذکور به موجب قوانین

ک ور مـپ ارـوابق قابپ مجارا باش ».
 .2مماب ا ن ماده «قانوی مجارا

شانسه در مورد هش جنا تا که به اسیلة

اب ق قابپ اعمال اس  .همینین قانوی مجارا

شانسوت در خارج ار سشرمین جمهورت ارـواب

شانسه در مورد جنـههات ارـوابا اـ اع شانسه در خارج ار سشرمین جمهورت

قابپ اجشاس ؛ م شاط بش ا نوه جنـه هات ارـوابا در قانوی ک ور مـپ اقوع جشی هم مجشمانه ا قابپ مجارا
صورـا هم که متهم پس ار ارـواب جشی ـابعی
).1995:154

باشن  .در

شانسه را کسب کشده باش ق مفاد ا ن ماده قابپ اجشاس » (Stefani, et al,
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ب .محدوديتهای منحصر به قانون فرانسه؛

منظور ار ا ن مـ اد

ها ا اســ که در قانوی مجارا

هاق مـ اد

پذ ش ته شـ ه ا ااهشاً در قانوی ک ور د کشت ساباه ن ارد .ا ن مـ اد
شاکا ا د کشت صالف

شانســه مصــوب 8663
ها وا ششط شوا

دادسشا بشات ـعایب اس  .در ذ پ به ا ن دا ششط اشاره ماشود

 .1شللكايت شللاکي :ماده  882-1قانوی جزات شانســه مصــوب  8663بشات اعمال صــالفی
شخصاق شوا

شاکا را الری مادان  .ا ن ماده که به دا ششط «شوا

دادسـشا» ـصش ح ماکن ق صشافتاً درخواس

ا صالف

وا ار کسانا که ار جانب بزهد ه ف شوا

شاکا» ا «صالف

دادسشا را «متعاقب شوا

بزهد ه ا

دارن ا اعالی رسما مااما ک ورت که جشی

در آی ااقع شــ ه اســ »ق مادان  .ا ن شــشط ـا ف ر ادت اراد پشان هها به دادســشا را کنتشل
ما کن  .به عنوای مثال در فاو کیفشت ا شای اغلب جشا م ار رمشه جشا م غیش قابپ گذشـــ ان
شاکا خصوصا نیس  .با ا ن فال گذاشتن ونین شش ا

که بشات ـعایب آنها نیارت به شـوا

خودبخود بـاعث ع ی شح پشان ههات مشبوط به جشا م ارـوابا اـ اع در خارج خواه شـــ  .با
ـوجه به ا ن که قانویگذار بع ار اناالب ا شای ـما لا به مـ اد کشدی صــالفی
همینین صــالفی
مـ اد

م تنا بش ـابعی

شــخصــا ا

مجنا علیه ن اردق پذ شش ا ن شــشط ما ـوان کم ود ســا ش

ها را ج شای کن .

 .2صللالحديد دادسللرا :شــشط مهم د کش که آی هم در ماده  882-1قانوی جزات شانســه آم ه
اسـ ق صالف

دادسشا بشات مناسب بودی ـعایب اس  .متن کامپ ماده  882-1قانوی مجارا

شانسه به ششح ذ پ اس
درخواسـ

«در موارد پیک بینا ش ه در مواد 9ـ 8882ا 7ـ3882ق جنـهها صش اً به

دادسشا قابپ ـعایب اس  .درخواس

کسـانا که ار جانب بزهد ه ف شوا

دادسشا با متعاقب شوا

بزهد ه ا وا ار

دارن ا اعالی رسما مااما ک ورت که جشی در آی

ااقع شـ ه اسـ ق صور گیشد» .ـا جا ا که نکارن ه قوانین ک ورهات مختل

را بشرسا کشده

اسـ ق ا ن شـشط در آیها مالفظه نماشود ا ااهشاً شانسه االین ک ورت اس

که ا ن ششط را

بـه صـــور ممل در مورد ـمـاما فنــههـات ارـوابا اـ اع خود در خارج ار قلمشا فاکمی
 .8ماده 9ـ 882راجع به اصپ صالفی

شخصا اس .

 .3ماده 7ـ 882راجع به اصپ صالفی

م تنا بش ـابعی

مجناعلیه اس .
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ا غیش قابپ گذشـ

شانسـه اعم ار آیوه در ربای فاو دانای ا شای قابپ گذشـ
اس  .بش اساس ا ن ماده در مورد جنـهها ششط اعمال صالفی
درخواسـ

باشـ ق پذ ش ته

شانسه ا ـعایب جشی در ک ورق

دادسشا اس  .نیز ب اساس همین ماده دادسشا هم رسساً نماـوان اارد عمپ ش ه ا به

ـعایـب مجشی بپشدارد ا در صـــورـا ا ن ف را دارد که بزهد ه ا ا شاد ذ ـ د کش ا مااما
رسما ک ور مـپ اقوع جشی به شح شوا

در دادسشا پشداخته باشن  .در خارج ار ا ن مواردق

جنــه هـات ارـوـابا اـ ـاع شانســـه در خـارج ار قلمشا فـاکمیـ
دادگاههات شانســه نیســتن  .ب ها اس ـ

قابپ ـعایب کیفشت ـوســـط

ا ن شــشا ط در مورد جنا ا ارـوابا اـ اع شانســه در

خارج ار قلمشا شانســه اجود ن ارد .ا ن شــشط باعث کنتشل پشان ههات مهم ار غیش مهم شـ ه ا
مانع اراد بســیارت ار پشان ههات غیش مهم به داســشا ماشــود .م ــا اً که ا ن شــشط خالء ا ای
شــشا ط د کش ار جمله ف ــور متهم در ک ــور را هم پش خواه کشد .ار جمله ا نوه دادســشا در
ا ای مجشی در ک ور به رافتا ماـوان ـعایب را مناسب ا به صالح ن ان .

فال

 .2-2تحوالت قانون مجااات اسالمي 1332؛

نس

به قانوی  8279مانن در ماده  7قانوی 8263ق مـ اد

شخصا در نظش گش ته اس .

هات بی تشت را بشات اصپ صالفی

ا ن ماده «عالاه بش موارد مذکور در مواد و هش

ا شای در خارج ار ک ور مشـوب جشما شودق در صورـا که در ا شای ا
گشددق

قوانین جمهورت اسالما ا شای مـاکمه ا مجارا

ار اـ اع

ا ا به ا شای اعاده

ماشود م شاط بش ا نوه ال -

ر تار ارـوابا به موجب قانوی جمهورت اسالما ا شای جشی باش  .ب-در صورـا که جشی ارـوابا
ار جشائم موجب ـعز ش باش ق متهم در مـپ اقوع جشی مـاکمه ا ـ شئه ن ه ا در صور
مـوومی ق مجارا

کال ا بع ا درباره اااجشاء ن ه باش  .م-

منع ا موقو ا ـعایب ا موقو ا اجشات مجارا

قوانین ا شای موج ا بشات

ا ساوط آی ن اش ».

با دق در ا ن ماده مالفظه ماشود که مانن عمالً اط ششط «ع ی مـاکمه ق لا» را پذ ش ته
ا بن ال

ا م رائ اس  .بن ال

رائ اس

ر شا در آی گفته ش ه «ر تار ارـوابا به موجب

قانوی جمهورت اسالما ا شایق جشی باش » .ا ن امش ب ها اس

که اگش ر تار ارـوابا به موجب

قانوی ا شایق جشی ن اش ق رسی گا دادگاههات ا شایق موجه نخواه بود .بن م هم رائ اس ر شا
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در آی گفته ش ه اس
مجارا

«به موجب قانوی ا شایق موج ا بشات منع ا موقو ا ـعایب ا ع ی اجشات

ا ساوط آی ن اش » .دادگاههات کیفشت ا شای مثپ دادگاههات هش ک ور د کشت صش اً

به قانوی کیفشت خود عمپ ماکنن  .مثالً بشات ـعایب جشا م قابپ گذش ق نیار به شوا

شاکا

خصوصا دارن  .در غیش ا ن صور ف ـعایب ن ارن  .شقا هم نماکن که جشی ااقع ش ه در
داخپ ا خارج ار ک ور باش  .به هش فال ا ن مورد هم مثپ مورد بن ال
ــولا که در قسم اصپ صالفی

رائ اس  .بنابش ا ن ـنها

شخصا در قانوی مجارا اسالما  8263رخ دادهق پذ شش

«قاع ه منع مـاکمه مج د» در بن ب ماده  7اس ؛ آی هم مستن به ـ صشه  3ماده  884ا ن قانویق
اط در مـ ادهت جشا م ـعز شت غیشمنصوف ششعا .8لذا در جشا م مستوجب ف اد ا قصاف
ا د ا ا جشا م ـعز شت منصوف ششعا ا ن قاع ه قابپ اعمال نیس .
ب ن ـشـیب به نظش مارس مانن ا شای ون ای ـوجها به م انا اعمال مـ اد ا م شاط اصپ
صـالفی شخصا ن اشته اس  .ششط مهم بودی جشی ارـوابا ا مجشمی

متاابپ رعا

ن ها

شــشط ع ی رســی گا ق لا هم به صــور ناق ،پذ ش ته ش ـ ه اس ـ  .انتظار ا ن بود که ف اقپ
مانن ار ـجشبهت فاو شانســـه در ماده  882-1اســـتفاده ماکشد ا شـــشط شـــوا
صـالف

شـــاکا ا

دادسشا را هم به دا ششط پذ ش ته ش ه (ف ور مشـوب در ا شای ا منع مـاکمه ق لا)

اضا ه ما کشد .ا ن اق ای ف اقپ در فوره جشا م ـعز شت مغا شـا هم با موار ن ششعا ن اش
اـ ای شـــشا ط د کش (ار جملـه اهمی

جشی ارـواباق مجشمی

ا

متاابپ ا اجود موج ا قانونا

بشات ـعایب در قانوی هش دا ک ور مـپ اقوع ا مت وع) را هم ـا ف اد ر ادت ج شای ماکشد .با
پذ شش ا ن شــشط ا ن اش ی

بشات دادســشاهات ا شای ا جاد ماشــود ـا بتوانن با در نظش گش تن

همهت جوانب موضــوعق ار جمله اهمی جشی ارـواباق م ــوال پیک راق ادله ارـواب جشی ا
غیشه ـصمیم به ـعایب ا ع ی ـعایب بکیشن .

.8

ا ن ـ صشه «ا ال ماشرا  ...بن ب ماده  7ا بن هات ال

ا ب ماده  ...1شامپ ـعز شا منصوف ششعا نماشود».
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 .3محدوديتها و تحوالت اصل صالحیت مبتني بر تابعیت مجنيعلیه؛

در ا ن قسم نیز ابت ا به بیای مـ اد
ــوال آی ماپشدار م.

هات اصپ صالفی

مجناعلیه ا سپس

م تنا بش ـابعی

 .1-3محدوديتهای اصل صالحیت مبتني بر تابعیت مجنيعلیه؛

در فاو کامن ال رات خوشـا به ا ن اصـپ ن ـای داده ن ه اس

(Harris, 1998: 279-280؛

بل سو ا بوسی ق  .)827 8271گفته ش ه اس که اعمال ا ن اصپ ـوسط دال

مت وع مجناعلیه

باعث م اخله در فاکمی ک ـور مـپ اقوع جشی ماشود .عالاه بش آی نفعا عا دال
مجناعلیه نماکن ا باعث باع التا نســ

مت وع

به متهم هم ماشــود .با اجود ا ن انتاادا (همایق

893ـــ64؛ میشمـم صادقاق  .)37: 8277ک ورهات ر ادت همیوی شانسهق آلمایق ا تالیاق ونایق
ـشکیهق موز

ا ســوئیس آی را پذ ش تهان (Sorensen, 1968: 368-372; Akehurst, 1972-

 .)73: 163-164اـفاقاً ا ن انتاادا عم ـاً متوجه اعمال ممل ا ب ای قی ا ششط ا ن اصپ بوده
ا با اعمال مـ اد ا م ــشاط ا ن اصــپ عم ه انتاادا منتفا ماشــون (پوربا شاناق .)69 8264
امشاره ا ن اصـپ جا کاه مـوما دارد به نـوت که بسیارت ار ک ورها فتا ک ورهات همسا ه
مثپ ـشکیه ا ا غانستای نیز آی را پذ ش تهان .

8

ک ـــورهـا ا کـه ا ن اصـــپ را پـذ ش تـهانـ ق بشات اعمـال آی نیز مــ اد ـ ها ا را قائپ
شـــ هانـ (خالااق 69-66 8213؛ پوربا شاناق .)219 8219ا ن مـ اد
مـ اد

هات پذ ش ته شـ ه در مورد اصـپ صالفی شخصا اس

ها کم ا بیک شـــ یه

که ار ـوشار آی خوددارت

ماشــود .در ااقع همای ور که در قســم

اال مااله اشــاره ش ـ م انا هش دا اصــپ ار ا ن فیث

وســای اس ـ ق ا م انا وســایق مـ اد

ها ا شــشا ط اعمال وســای را هم به دن ال دارد .ا ن

م انا ما را متوجه ا ن مملب مهم ماکنن که اعمال اصـــول صـــالفی

م تنا بش رابمهت ـابعی

وه در رابمه با مجشی ا وه در رابمه با مجناعلیهق نماـوان ممل ا ب ای قی ا شـــشط باشـــ ا
اجود مـ اد

.8

ها ا بشات اعمال آی الری اسـ ـ  .در ا ن فال

اسـ ـ که با پذ شش نفس ا ن

بن  8ماده  87قانوی جزات ا غانستای مصوب  28سن له  « 8211افوای ا ن قانوی بش هش شخصا که در خارج ا غانستای

علیه ا غای ا منفع

ا غانستای مشـوب جشی گشددق قابپ ـم ی اس ».
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اصـــول ماـوای مممئن بود کـه مجشی باکیفش نمامـانـ ق فتا اگش ار ک ـــور مـپ اقوع جشی
متوارت گشدد ا با پذ شش مـ ا

هات ا ن اصـول ار جمله شــشط ع ی رســی گا ق لاق مممئن

بود که مجشی دا بار مجارا نماشود.
بـا ا ن فـال با متوجه بود که لزاما ن ارد که

نظای فاوقاق عیناً همای مـ اد تا که

بشات اصـپ صالفی شخصا پذ ش تهق آی را بشات اصپ صالفی
بپذ شد .در ااقع شــشا ط اعمال ا مـ اد

م تنا بش ـابعی

ها با ـوجه به موقعی ک ــورها ا نـوه ارـواب جشی

اـ ـاع در خـارج ـا بزهد ـ ه شـــ ی آیها ا کیفی

ا کمی ونین مواردت ماـوان وســـای ا

متفاا باشـ  .مثالً در نظای فاو کیفشت شانسـه شـشا ط ا مـ اد
صــالفی

شــخصــا نس ـ

به اصــپ صــالفی

اســ (پوربا شاناق  .)881 8264شـــا به جه
ارـواب جشی نماد ه اســ
شا فما

مجناعلیه هم

م تنا بش ـابعی

هات بی ـتشت بشات اصـپ

مجنا علیه در نظش گش ته ش ـ ه

آی که شانســـه اـ اع خود را ون ای در معشض

ا آیها را بی ــتش در معشض بزهد ه ااقع شــ ی ماد ه اســ

ار اـ اع بزهد هت خود را ار ااا

ا

اخالقا ا فاوقا خود قلم اد کشده اس .

 .3-2تحوالت اصللل صللالحیت مبتني بر تابعیت مجنيعلیه در قانون مجااات اسللالمي
1332؛

ـا ســال  8263ونین اصــلا مورد پذ شش مانن قشار نکش ته بود .ا ن در فالا بود که ک ــورهات
ر ادت آی را پذ ش ته ا ک ـــورها ا نیز که آنشا نپذ ش ته بودن ق اعتشاضـــا به اعمال آی ـوسـ ـط
ک ــورهات د کش ن اشــتن  .به ـع یش آقات شــاا «به رغم ا نوه اصــپ صــالفی

م تنا بش ـابعی

مجناعلیه وا ار پشانتاادـش ن اصــول صــالفیتا در فاو بینالملپ بوده اما جامعهت بینالمللا
آی را بـه رســـمیـ

شـــنـاخته اســـ » ( .)Shaw, 1994: 406متعاقب پی ـــنهاداـا که ممشح

شـــ (پوربا شاناق 291 8219؛ خالااق  )66 8211مانن بشات االین بار در ـار خ فاو کیفشت
ا شای ا ن اصپ را در ماده  1قانوی مجارا اسالما  8263پذ ش

.

ا ن ماده «هشگاه شخ،

غیشا شانا در خارج ار ا شای علیه شخصا ا شانا ا علیه ک ور ا شای مشـوب جشما به جز جشائم
مذکور در مواد ق پ شود ا در ا شای ا

ا ا به ا شای اعاده گشددق

قوانین جزا ا جمهورت

اســالما ا شای به جشی اا رســی گا ماشــودق م ــشاط بش ا ن که ال  -متهم در جشائم موجب
ـعز ش در مـپ اقوع جشیق مـاکمه ا ـ شئه ن ه ا در صور مـوومی ق مجارا کالً ا بع اً
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در مورد اا اجشا ن ـــ ه بـاشـــ  .ب -ر تـار ارـوـابا در جشائم موجـب ـعز ش بـه موجـب قانوی
جمهورت اسالما ا شای ا قانوی مـپ اقوع جشیق جشی باش ».
بنابشا ن ــول مهم در مورد ا ن اصــپق نفس پذ شش آی ـوســط مانن اسـ

ا با ـوجه به ا ن

که ســـاباهات ار ا ن اصـــپ به شـــوپ کلا آی در فاو کیفشت ا شای ن وده ـا قانوی ج
ماا سـه شـود صــ

ار ــول در مورد مسائپ د کش ا ن اصپ ار جمله مـ اد

نیســ ق الا ماـوای به جات ــول ار نااط قو اق ای مانن صـــ
صـالفی

ها نیز درس

کشد .در ماا ســه با اصــپ

شـخصـا نامه قو اق ای مانن در مورد ا ن اصپق پذ شش مـ اد

«ع ی رسی گا غیابا»ق «ع ی مـاکمه مج د» ا «مجشمی

با آی

هات سهگانهت

متاابپ» بشات اعمال ا ن اصپ اس که

االا بشات ممل جشا م (اعم ار ف ادق قصافق د ا ا ـعزبشا ) ا داما ا سوما بشات جشا م
ـعز شت غیش منصـوف شــشعا اسـ  .ار ـوجه به ا ن شــشاط ســهگانه ا ماا ســهت آیها با ماده 7
به اصپ صالفی شخصاق مـ اد

م ـخ ،ماشود که مانن نس

بی تشت بشات اعمال ا ن

اصپ قائپ ش ه اس  .ووی بشات اعمال اصپ صالفی شخصا صش اً دا ششطق الا بشات اعمال
ا ا ن دقیااً به عوس قانوی مجارا

ا ن اصـپ سـه شـشط قائپ ش ه اس

که پی ـتش گفته شـ ق قانویگذار شانســه مـ اد
شخصا نس

به اصپ صالفی

ـوضـــیح ا ن که بن ال

م تنا بش ـابعی

شانسه اس  .همای ور

هات بی ـتشت را بشات اعمال اصـپ صــالفی
مجنا علیه پذ ش ته اس .

ماده  7قانوی مجارا اســـالما 8263ق رائ ا اق ا ش ا ـوضـــیح

ااضــــا بودق ووی گفته بود ر تار ارـوابا به موجب قانوی ا شای جشی باشــ ق در فالا که در
بنـ ب ماده  1همین قانوی گفته اســـ

ر تار ارـوابا به موجب قانوی ا شای ا قانوی مـپ اقوعق

جشی باش که به معنا پذ شش اصپ مجشمی

متاابپ در خصوف اصپ صالفی

مجناعلیه اس ؛ کارت که مانن در بن ال

ماده  7باـوجه به آی بوده اس .

م تنا بش ـابعی

نوته مهم آی اسـ که با ـوجه به م انا منماا ا عالا اعمال م شاط اصول صالفی

م تنا

بش رابمهت ـابعی ق پذ شش ا ن شــشاط کا ا نیس ـ ا مانن مابا س ـ به شــشط مهم بودی جشی
ارـوابا نیز ـوجه ماکشد .اگش همانن قانوی مجارا شانسه مصوب  8663ششط شوا شاکا
ا صــالف دادســشا بشات ـعایب را هم ماپذ ش ق ا ای شــشا ط د کش را ج شای ماکشد .در
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ا ن صــور ار اراد پشان ههات غیش مهم ا افیاناً م ــش به دادســشا ا دســتکاه ق ــا ا ک ــور
جلوگیشت ماش .
برآمد؛

ا جاد صـالفی

بش اسـاس رابمهت ـابعی

اصـلا با بش دخال

مجشی ا مجناعلیه

فال

استثنا ا اس

ا ـأکی

دادگاه ک ـور مـپ اقوع جشی باش  .در عین فال بشات فاالـا که مجشی

به هش دلیلا در دادگاه مـپ اقوع جشی مورد مـاکمه قشار نکش ته پیکبینا اصـــول صـــالفی
م تنا بش رابمهت ـابعی مفی اســـ ق اما با ـوجه به م انا منماا ا معاول اعمال م ـــشاط ونین
صالفیتاق اعمال صالفی در ونین مواردت با م شاط ا مـ اد باش .
در فاو کیفشت ا شایق ا جاد صالفی بش اساس رابمهت ـابعی مجشی همواره اجود داشته
ق لیون ا جاد مـ اد بشات صـــالفی رســـی گا دادگاههات ا شای در ا ن خصـ ـوف شار ا
ن ــیبها ا داشــته اســ  .ار جمله قانوی مجارا عموما اصــالفا  8213پنج شــشط ف ــور
مشـوـب در ا شایق مهم بودی جشی ارـوـاباق عـ ی رســـیـ گا ق لاق مجشمیـ

متاـابــپ ا اجود

موج ا قانونا بشات ـعایب به موجب قانوی هش دا ک ـــور مـپ اقوع جشی ا ک ـــور مت وع را
پذ ش ته بود .در فالا که قوانین پس ار آی عنا قانوی راجع به مجارا اسالما مصوب  8298ا
ششط عنا ششط ف ور مشـوب در ا شای را
قانوی مجارا اسـالما مصـوب 8279ق صـش ا
بشات اعمال صـــالفی دادگاههات ا شای کا ا مادانســـتن  .ال ته ا ن را ه مملوب ا مفی ن ود ا
مورد انتااد فاو دانای قشار گش

.

ار لـاب قوانین کیفشت ک ـــورهات د کش همق مالفظه ماکنیم که ک ـــورهات دارات نظای
فاوقا کامنالق اســاســا اصــپ کلا را ع ی پذ شش ا ن اصــپ قشار داده ا مثالً ک ــور انکلســتای
اســتثنائاً ا ن اصــپ را در مورد جشائم مـ ادت مثپ خیان به ک ــورق قتپ عم ا ـع د راجا
اـ ـاعک در خـارج اعمـال ماکنـ  .ک ـــور آمش وا هم آی را صـــش ا در مورد جشائم مـ اد ا
مع ادت مثپ جنا ا جنکا ا خیان به ک ــور که عم ـا همپوشــای با ســا ش اصــول صــالفی
اس ـ اعمال ماکن  .ک ــورهات دارات فاو نوشــته هم هشون اصــپ صــالفی شــخصــا را
ها ا نظیش آیوه در قانوی مجارا عموما اصـــالفا

پذ ش تهان الا بشات اعمال آی مـ اد
 8213اجود داش ق در نظش گش تهان .
علاا ـال مانن ا شای درقانوی ج مجارا اســالماق صــش ا دا شــشط ف ــور مشـوب در
ا شای (که ار ق پ اجود داشــ ) ا شــشط ع ی مـاکمهت ق لا در قلمشا مجارا هات ـعز شت را
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بشات اعمال ا ن اصـپ در نظش گش ته که هشون خود پی ش مـسوب ماشودق الا ناق ،اس
ا ششا ط ا مـ اد هات بی تشت بشات اعمال ا ن اصپ الری اس ق ر شا اعمال ممل ا ن اصپ
ا فتا اعمال آی با شــشا ط ا مـ اد هات کمق مفی ا ه ن وده ا در موارد متع دت ماـوان
صـش اً باعث ــمیپ هز نه بش دسـتکاه ق ـا ا ک ـور گشدد .اگش مانن شـشط «شوا شاکا» ا
«صـــالف دادســـشا بشات ـعایب» را به شـــشا ط مذکور بیا زا ق ـا ف اد ر ادت خالء ا ای
ششا ط د کش را ج شای کشده ا انتاادا کمتشت متوجه آی ماشود.
اما ا جاد صـالفی بش اساس رابمهت ـابعی مجناعلیه ـا سال  8263در فاو کیفشت ا شای
بـه عنوای ـ

قاع هت کلا اعمال صـــالفی

اجود ن اشـــته اســـ  .ا ن در فالا اســـ

که

ک ـورهات ر ادت ا ن شوپ ار اعمال صالفی را پذ ش تهان  .در ک ورهات دارات نظای فاوقا
کامنال بخصـوف ا اال متـ ه آمش وا که ار د شبار نه ـنها خود آی را اعمال نوشدهان ق بلوه به
اعمال آی ـوسـط ک ــورهات د کش هم معتشض بودهان ق امشاره به شـوپ مـ اد ا اســتثنا ا ا ن
اصــپ اعمال ماشــود .در فاو آمش وا ا ن اصــپ در مورد جشائم ـشار ســتا ا جنا ا جنکا
علیه اـ اع آمش وا اعمال ماشـود .در فاو ک ـورهات دارات فاو نوشـته مثپ شانسهق آلمایق
ا تالیاق بلژ ا فتا در بشخا ار ک ــورهات همســا ه مثپ ـشکیه ا ا غانســتای هم ا ن اصــپ با
رعا ششا ط آی اعمال ماشود.
ــول مفی ا مملوب ا با در نظش داشتن ا ن امش که
در قانوی ج مجارا اسالما در
پذ شش اصپ صالفی
ک ــور نس ـ

م تنا بش ـابعی

مجناعلیهق ـأمین کنن هت منا ع ملا ا ن انکش ـوجه

به اـ اع خود اس ـ ق ا ن اصــپ پذ ش ته ش ـ ه ا بشات اعمال آی نیز مـ اد

هات

ف ــور مشـوب در ا شای در همهت جشا مق مجشمی متاابپ ا منع مـاکمه ق لا در قلمشا جشا م
ـعز شت غیش منصـوف ششعا پیک بینا ش ه اس  .به نظش مارس که استفاده ار ـجشبهت فاو
شانسـه م نا بش پیکبینا شـشط شـوا شاکا ا صالف دادسشا بشات ا ن شوپ ار صالفی
هم مفی اس .
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