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 چکيده
ن ابلق اراپا داراب الگوب همکارب م ۀق اضاب دالیل کیفرب یا قـ ی ات کیفرب جرایم نرامررب در قلمرا اقّـادیّ

اصل ش اسایی من ابل ا قرار قـ ی ات کیفرب است. این رایکرد جایگزی ی براب قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی 

وانین سارب قهماه گ ۀاراپا است. قصوّر این است که رمی  ۀهاب عضو اقّـادیّسارب قوانین داخلی دالتا یکسان

قرار  همکارب من ابلق ش اسایی من ابل ا ۀم یرق بر اصول آیین دادرسی کیفرب با قجرب هاب عضوداخلی دالت

ج ّب دارن  که قا  هاییشود. امّا اصل ش اسایی من ابل ا قرار قـ ی ات کیفرب کاسنیقـ ی ات کیفرب ممکن می

هاب این ن ارد. یاننههاب عضو اجود سارب قوانین داخلی دالتان ارب براب هماه گمرقفع نش ن آنها چشم

نش هق انگاربده   که ش اسایی من ابل یا قرار قـ ی ات کیفرب در خصوص رننارهاب جرحپژاهش نشان می

مشمول امر مخنومهق قفاات در اسنان اردهاب ح وق کیفرب یا در قعارض با حاکمیّت ملّی ا خیوط قرمز با شکست 

سارب قوانین ر قصویب قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی ا یکسانان . مشابه این اضعیّت دبست مواجه ش ها بن

 هاب عضو در آی  ه اجود دارد. دالت

واژگان کليدی: دولت فراسرزمينی، اتّحاديّة اروپا، همکاری متقابل، اصل شناسايی متقابل، قرار 

 تحقيقات کيفری. 
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 مقدّمه

 وانسیون اراپایی ک»ق مت مرن ی بر الگوب  قـ ی ات کیفرب در اقّـادیّۀ اراپا با بیش ار نیم س ه

ک وانسیون »آنق  2ا داّح 3هاب الـاقی ااّلپراقکل 8ق«راجع به همکارب من ابل در امور کیفرب

است.  1ا پراقکل الـاقی آن 4«شوراب اقّـادیّۀ اراپا راجع به همکارب من ابل در امور کیفرب

در سیح اراپا ابن ا با قوسّل به  همکارب قضایی کالسیو در قلمرا دالیل امور کیفرب

(. بار McClean, 2012: 171المللی داجانره ا چ  جانره آغار ش ه است )هاب بیننامهموان ت

ش ن مررهاب ملّی جامعۀ اراپا بر اساس ک وانسیون ش گن نرصنی ج ی  است قا بزهکاران 

ب جامعۀ اراپا قـرّک ها در سرقاسر کشورهاپس ب ان م اخله ا ک نرل هر یو ار دالترین

هاب هر یو ار کشورهاب عضو با یک یگر راق ضرارت همکارب دادسنان داشنه باش  . ار این

 ,Zimmermannالمللی احساس ش ه است )در راسناب ایفاب ن ش براب مرارره با جرایم بین

Glaser and Motz, 2011: 57لی مفعوالمللیق ع صر خارجی ناعلیق (. در ح وق کیفرب بین

ق ایزدیار ا میرمـمّ صادقیک   )یا موضوعی ارقکاب جرحق آن را به دالت خارجی مرقرط می

راق ارجاع صالح ی  در امور کیفرب ار سوب دادسنان کشورهاب عضو به  (. ار این4: 8263

قرارب هاب عضو خواسنار بریک یگر در قلمرا جرایم نرامررب کارسار نروده است. در ابن ا دالت

اصل درخواست بودن  قا بر اساس آن یکی ار دیگرب درخواست همکارب در امور کیفرب داشنه 

شون ه این ق اضا را نپذیرد؛ این راهکار در مرارره با جرایم نرامررب باش ق گرچه دالت درخواست

جانره  هاب دا یا چ نامههاب عضو اقّـادیّۀ اراپا با ق ظیم موان تمؤثّر نروده است. اگرچه دالت

ان ق گرننار قعیین قانون حاکم در رمان اجراب درخواست در امور درص د رنع این کاسنی برآم ه

                                                      
1. European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959).  

2. Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters (1978). 

3. Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in 

Criminal Matters (2001). 

4. Council of the European Union, Council Act (2000). 

5. Council of the European Union, Additional Protocol to the Council Act (2001). 
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   ه کان . قفاات قوانین هر یو ار اعضاء باعث ش ه است که دالت درخواستکیفرب ش ه

خواهان اعمال قوانین داخلی خود در رمان اجراب درخواست در امور کیفرب ار دالت دیگر 

شون ه این رایکرد را در قعارض با اعمال حاکمیّت در امور داخلی الی دالت درخواست باش .

قل ّی کرده ا در اکثر موارد ار اجراب آن امن اع کرده است. بر این اساسق ق ابل میان دالت 

شون ه در امور کیفرب هر یو به جهت قوانین داخلی خود م جر ک   ه ا درخواستدرخواست

   آن ش ه است. یّب این قـ ی ات ا دالیل مؤرآم به ناکا

نخسنین رایکرد جامعۀ اراپا براب رنع این اشکالق قصویب ک وانسیون اراپایی راجع به 

گیرب شکلنق نخسنین گاح در مسیر ر کیفرب بود. قصویب این ک وانسیوهمکارب من ابل در امو

اخنه ش . در ک وانسیون اراپایی در سیح اقّـادیّۀ اراپا ش  8م ی ۀ آرادبق ام یّت ا ع الت

هاب ن  ان آیین دادرسی کیفرب نراملّی در همکارب ح وقی در امور کیفرب قالش ش  کاسنی

هاب عضو براب قصویب قانون آیین دادرسی نراملّی یا سیح اقّـادیّۀ اراپا جرران شود. دالت

واسنه هاب عضو خیون ار دالتسارب قوانین داخلی اجماع ن ارن . ب ابراینق در این ک وانسیکسان

آارب ا ارسال دالیلق م ارک ش  که در خصوص درخواست هر دالت عضو دیگر براب جمع

ا اس اد کیفرب میابق قوانین خود عمل ک   . این ررح در ابن ا با شکست مواجه ش . اگر رننار 

نرودق با اجراب  شون ه جرحک   ه میابق م رّرات دالت درخواستمورد ادّعاب دالت درخواست

ش . بر همین شون ه موان ت نمیاین درخواست به جهت قعارض با م رّرات دالت درخواست

 هایی سربارشون ه ب ا بر اغراض سیاسی ار اجراب چ ین درخواستهاب درخواستاساسق دالت

ا اب قعارض بههایی به بهانهشون ه در برخورد با چ ین درخواستهاب درخواستردن . دالتمی

حاکمیّتق ام یّتق نظم عمومی یا دیگر م انع داخلی یا قعاریف مخنلف ار جرایم سیاسیق نظامی 

هاب کردن . این در حالی است که قکامل پ ی ها مالیاقی ار همکاب با ررف م ابل خوددارب می

مرارره با جرح (. 8: 8268راده ا عیارق هاب اجنماعی است )حریبح وقی قابعی ار قکامل پ ی ه

ااقعیّنی است که در عرصۀ جهانی دسنخوش قـوّالقی قرار گرننه است که ناگزیر همکارب 

                                                      
1. Area of Freedom, Security and Justice. 
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هاب این ک وانسیون ا قجربۀ اقّـادیّۀ اراپا ار آن راق پی ایی کاسنیرلر . ار اینها را میدالت

فرب با یو امور کی م جر به قصویب ک وانسیون شوراب اقّـادیّۀ اراپا راجع به همکارب من ابل در

پراقکل الـاقی ش . قصویب ک وانسیون همکارب من ابل در امور کیفرب ار سوب شوراب اقّـادیّۀ 

اراپا ب ین م ظور بود قا بر اساس آن همکارب سریع ا مؤثّر اعضا با یک یگر قضمین شود. بر این 

( 7قا  8مواد ارب من ابل )اساسق قمرکز اصلی این ک وانسیون بر دا مسئلهق یع ی ابعاد اجرایی همک

 (ق بوده است. 33قا  1ا اشکال مخنلف همکارب من ابل )مواد 

آیین دادرسی کیفرب نراملّی است که اقّـادیّۀ اراپا حنّی پس  این رایکردها براب رنع خأل

پا راقـ ّق آن نیست. رایکرد اقّـادیّۀ انراد در این حوره ب ا به دالیلی مونق به اار نیم س ه نرار

 اصل ش اسایی من ابل ا قوسّل به ابزارهاب جایگزین مان  در قـ ی ات کیفرب نرامررب 

ایص گمان خود ن رریق بهدسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در امور کیفرب است قا ار این

ار هایی دارد که موضوع این نوشنرا مرقفع شون . امّا هر یو ار این دا رایکرد نیز کاسنیپیش

ان . رایکرد اقّـادیّۀ اراپا در این راسنا قکاملی ا درص د رنع ن ایص به صورت گاح گرننه قرار

 ش ه است که همچ ان ادامهنشیب ری  نرار ا راق براب قـ ّق آن مسیرب پرگاح است. ار اینبه

امّا  قنسرت داراب ن ایص کمنرب استج ی  اقّـادیّۀ اراپا ار رایکردهاب سابق به  دارد. رایکرد

است. با اجود اینق  قرب هسن   که گذر ار آنها دشوارب عمیقهارایکردهاب ج ی  داراب چالش

ه اب نیست کراق چاره هاب داراب ن ایصق جایگزی ی بهنر اجود ن ارد. ار اینبراب این گزی ه

نـوب قفسیر ا اجرایی شون  که کمنرین برخورد با اصول ب یادین ح وق همین رایکردها به 

ار همکارب شود ابن ا سارککیفرب ج ی  را داشنه باش  . بر این اساسق در نوشنار حاضر قالش می

( ا سپس 8شمارۀ قضایی در قـ ی ات کیفرب در شرایط ن  ان آیین دادرسی کیفرب نراملّی )

( ا در 3اصل ش اسایی من ابلق الگوب ج ی  اقّـادیّۀ اراپا در قـ ی ات کیفرب نرامررب )شمارۀ 

نهایت دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در امور کیفرب در قعارض با اصول ب یادین ح وق 

ه ف  شون . هاب احنمالی بررسی ا قـلیل( با رایکردب انن ادب ار حیث چالش2کیفرب )شمارۀ 

آاردهاب بررسی قیری ی الگوهاب بیش ار نیم س ه قالش جامعه ا دست ۀار این نوشنار ارائ
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ه جامعۀ هاب عضو باقّـادیّۀ اراپا در راسناب قـ ی ات کیفرب نرامررب در قلمرا سررمی ی دالت

ب براب ا هشقردی  الگوب قجربهم   به مراحث ح وق کیفرب ج ی  است که بیح وقی عالقه

 اب غرب آسیا در این عرصه است. هاب م ی هرا ا همکاربهاب ح وقی پیشسایر نظاح

سازکار همکاری قضايی در تحقيقات کيفری در شرايط فقدان آيين دادرسی  .3

 کيفری فراملّی 

آیین دادرسی کیفرب نراملّی ا قوسعۀ آن ار موضوعات ج ی  ح وق کیفرب است. ضرارت 

آیین دادرسی کیفرب نراملّی براب نخسنین بار در سیح اقّـادیّۀ اراپا میرح ش ه بی ی قانون پیش

( ا نـوۀ قعامل آن با ح وق 38: 8262است. حاکمیّت ح وق ج ی  اراپایی )پرادل ا کورسن زق 

ح وق  هابداخلی در سیح کشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا به نظر برخی سرب قضعیف ایژگی

سرانجاح به چالش کشی ه ش ن نظاح هرمی اقّـادیّۀ اراپا ش ه است داخلی یا ح وق م رن ا 

ها به نـو اجرارب در قلمرا (. ح وق اراپایی با قضعیف حاکمیّت دالت879: 8264االمی یق )راح

ی هاب قضایکشورهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا هم براب قانونگذارب در عرصۀ داخلی ا هم رسی گی

(. این اضعیّت 421: 8262مارقیق گیرد )دلماسهاب عضو قرار میتدر مـاکم داخلی م ّنظر دال

هاب عضو است. بر این اساسق حاکی ار برقرب قوانین اقّـادیّۀ اراپا بر قوانین داخلی دالت

دین هاب ب یاکشورهاب اراپایی قوانی ی ار جمله پیمان اراپایی حمایت ار ح وق بشر ا آرادب

نظمی در ام یّت ح وقی شهران ان میان ن  که ااضع آن نیسن  . بیگذار( را به اجراء می8619)

ح وق داخلی کشورهاب عضو ا ح وق اراپایی مُ رعث ار قکثّر م ابع ا نیز قعارض احنمالی در 

هاب عضو با یک یگر یا با قوانین اقّـادیّۀ اراپاق ج ّب ا در شرف ایجاد بـران ام یّت قوانین دالت

هاب قوانین کیفرب دالت 8ساربرنت ار این اضعیّت در گرا یکسانانح وقی است. راهکار بر

                                                      
1. Unification. 
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قوانین کیفرب به  8ساربسوب هماه گخارر ع ح امکانق به  عضو با اقّـادیّۀ اراپا است که به

 (. 864: 8264االمی یق رننه است )راحپیش 

نماعی ی ا اجهاب نره گخارر قفااتساربق مسنلزح قشابه در قوانین است که به یکسان

سارب مسنلزح سارگارب در عین قفاات قوانین است کشورهاب عضو ناممکن است ا هماه گ

راق در حال حاضر انجاح (. ار این 892: 8263مارقیق هایی مواجه است )دلماسکه با م اامت

ی ایگیرب ار سارکار همکارب قضهاب داراب ماهیّت نراملّی مسنلزح بهرهقـ ی ات کیفرب پران ه

 هاب عضو در قع یب ا قـ یقجانرۀ هر یو ار دالتدر قـ ی ات کیفرب است. عملکرد یو

هاب کیفرب آمیز نروده است. ب ابراینق قع یب ا قـ یق پران هجرایم نراملّی قاک ون مونّ یّت

 ۀبلصالح قضایی ملّی براب م ااب ار م امات ذبهاب عضو م جر به ایجاد شرکهنراسررمی ی دالت

راب ر با جرایم نراملّی ش ه است. همکارب قضایی در قـ ی ات کیفرب یکی ار ابزارهاب پیشمؤثّ

ها در ها براب دسنرسی به اراّلعات مجرمانۀ نرامررب در قـ ی ات کیفرب است. دالتدالت

قرادل  هاب همکارب ح وقی من ابل در قـ ی ات کیفرب بهنامهالمللی به اقّکاء موان تجامعۀ بین

الملل ار پردارن . قرادل ارّالعات نرامررب در عرصۀ بیننراملّی می ۀیاننراّلعات جرایم سارمانا

ن ص بودن آن نیست. همکارب ب یل است. امّا این به مع اب کامل ا بیاین رریق قاک ون بی

ر دها براب دسنرسی به اراّلعات مجرمانه م جر به قوقّف قـ ی ات کیفرب ح وقی من ابل دالت

ر شون ه دشودق قا ای که اراّلعات م ّنظر در اخنیار اب قرار گیرد. دالت درخواستجریان می

ه ک   ه براب دسنرسی بجانره به ارریابی نوریّت یا صالحیّت دالت درخواستاق امات یو

ا یپردارد. این رایکرد در اکثر موارد م جر به ار دست رننن رمان اراّلعات کیفرب م ّنظر می

ل بَر بودن قشریفات قرادشود. رمانننیجه مان ن درخواست دریانت اراّلعات کیفرب میبی

ات ک   ه در نـوۀ عملیّاراّلعات کیفرب اغلب با برآارده نش ن یکرارۀ قوقّع دالت درخواست

ها در جرایم شود. ع ح همکارب دالتآارب ا ارسال دالیل کیفرب م ّنظر داچ  ان میجمع

شون ه راجع به دریانت درخواست یا گزارش ع ح دریانت اراّلعات ار دالت درخواست خردق

                                                      
1. Harmonisation. 
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ری مراحل رسی گی به آن قا حصول ننیجهق اشکاالت راجع به مـنواب موضوع درخواست مر ی 

بر کلّی بودنق مشخّص نرودنق ن  ان ضرارت ا نوریّت دسنرسی به اراّلعاتق یکسان نرودن ربان 

هاب هاب ح وقی ررنین ار حیث نوع ا اسن اد به دالیل اثراقی جرح ار چالشاحررنین ا قفاات نظ

ک   ه ا برآارده ش ن اننظارات اب ار همکارب ح وقی من ابل با پیش راب دالت درخواست

هاب اقّـادیّۀ اراپا استق صرف نظر ار ای که نرای   قرادل اراّلعات مجرمانۀ دیگر دالت

ۀ نرامررب در برخی موارد با مم وعیّت دسنرسی به خارر ارقراط آن با ش ه در مراکز دادذخیره

 ام یّت داخلی مواجه است. 

هاب کیفرب دران سررمی ی م رعث اصل ع ح اعنرار قوانین جزایی دیگر کشورها در دادگاه

هاب الملل است که در هزارۀ سوّح در قماح نظاحار راابط س ّنی کشورها در ح وق جزاب بین

به نـوب ار انـاء دسنخوش قع یل ا قـوّل قرار گرننه است )میرخلیلیق رحمانی  ح وقی

ک   ه به دالیل (. با اجود اینق دسنرسی دالت درخواست818: 8262نرق آبادب ا ساالربنعیم

کیفرب ابن اب مصائب اب استق چراکه این دالت ممکن است در نرض دسنرسی به دالیل 

ش ه قوسّط دالت آارب ا ارسالداخلی ار اسنفاده ار دالیل جمع هابکیفرب ب ا بر مـ ادیّت

شون ه مم وع باش . امّا درخواست همکارب دالت خارجی در قـ ی ات کیفرب درخواست

ران نظر کردن ار اعمال حقّ حاکمیّت دمسنلزح اعنراربخشی میلق به قوانین کیفرب اب ا صرف

ساس قوانین کیفرب دالت مجرب به مـو قوانین ش ه بر اآاربسررمی ی نیست. دالیل جمع

گیردق شود ا در صورت قیابق مسن   مـکومیّت قرار میک   ه رده میکیفرب دالت درخواست

. شودآارب آن ب ان قوجّهی نمیرغم صرف رمان ا انرژب ریاد براب جمعدر غیر این صورت علی

المللی ینهاب با منفاات کشورها در همکارب این اشکاالت عم قاً ار اقّکاء به الگوهاب کالسیو

گیرن . در این سرو الگوب ااح  معاه ۀ همکارب ح وقی در قلمرا جرایم سایررب نشئت می

من ابل براب قرعیّت همۀ کشورها اجود ن ارد. ق ظیم معاه ۀ همکارب ح وقی من ابل منّکی به نظاح 

ت سنیابی به اراّلعات نرامررب به یو درخواسقانونگذارب داخلی است. نرای   ساده یا پیچی ۀ د

آم ه ار رریق دستهک   ه مـ اد است. اقّکاء به اراّلعات بساده ار سوب دالت درخواست
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همکارب ح وقی من ابل ب ان ضرارت قیریق با اسنان اردهاب قانون آیین دادرسی کیفرب یا ع ح 

کیفرب داخلی نیز ننیجه سارکارهاب  خارر قضاد با معیارهاب آیین دادرسی پذیرش آنها به

 ها است. کالسیو همکارب ح وقی میان دالت

این در حالی است که اصولق قواع  ا آیین دادرسی کیفرب در پرقو جهانی ش ن جرح با قغییر 

(. با اجود اینق دالیلْ حسب قوانین 881 :8261احم ب ا رضاییق ) ان هایی مواجه ش ها قع یل

شون ق قا ک   ه ارسال میآارب ا براب دالت درخواستشون ه جمعواستداخلی کشور درخ

ک   ه با قوانین اب قعارض اساسی ن اشنه باش . در چ ین ح ّب که دسنرسی دالت درخواست

هاب الرح ا معمول نرای  هاب همکارب ح وقی در شرطشراییی کسب اراّلعات ناق  پیش

این الگوب کالسیوق اق امات منفااقی حسب صالح ی  قـ ی ات کیفرب اسنان ارد است. در 

شون . همکارب م امات آارب دالیل ا ارسال آنها انجاح میم اح قضایی دالت مجرب براب جمع

قضایی دا دالت در قرادل اراّلعات سرآغارب براب انجاح قـ ی ات کیفرب است. امّا هیچ 

د. دالیل کیفرب میابق صالح ی  م اح ش ه اجود ن ارآاربقضمی ی براب پذیرش دالیل جمع

ار گرننه کان  ا براب اثرات جرح در نظاح قضایی ررف دیگر بهآارب ش هقضایی یو ررف جمع

آارب دالیل حسب م رّرات آیین دادرسی کیفرب منفاات بسا نـوۀ دسنیابی ا جمعشون . چهمی

ک   هق نـوب که دالت درخواستها بیش ار خود دلیل ااج  اررش ا اهمیّت باش ق به دالت

ش ۀ الرح بی یگرچه در شرایط دسنیابی به دلیل کیفربق به خارر ع ح رعایت اسنان اردهاب پیش

براب اعنراربخشی ا اسن اد به آنق در مـکومیّت منّهم با شکست مواجه شودق در حالی که 

هاب م رّر در قانون شرطپیشآارب ا ارسال دالیلق بودق اگر در جمعمـکومیّت منّهم قیعی می

 گرنت. آیین دادرسی اب مالک عمل قرار می

چوب هاب عضو در چاربر این اساسق الگوب قـ یق ا قع یب جرایم با همکارب قضایی دالت

براب رنع این کاسنی ق این ش ه است. این نگرش ج ی  در قع یب  8«اصل ش اسایی من ابل»

دالیل علیه اب ا در نهایت به مـاکمه کشی ن اب مسنلزح آارب منّهمق قـ ی ات کیفربق جمع

                                                      
1. Principle of Mutual Recognition. 
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آیین دادرسی کیفرب نراملّی عادالنه است. مرارره با جرایم نراملّی ب ان رعایت اسنان اردهاب 

هاب جامعۀ بشرب است. جلوگیرب ار نرار دادرسی عادالنه ار قع یب قا مجارات منّهم ار نگرانی

ر کانون قوجّه جامعۀ بشرب است. امّا قع یبق مـاکمه ا مجرح نراملّی ار قع یب ا مجارات د

مجارات نکردن مظ ون بیگ اه در چ ین نرای  ب نیز اهمیّت دارد. این امر مسنلزح قع یبق قـ یق ا 

مـاکمۀ عادالنه در بسنر اصول همکارب ح وقی من ابل ا ش اسایی من ابل اعضاء است که در 

ب هاهاب ح وقی من ابل دالتکن است. همکاربچارچوب آیین دادرسی کیفرب نراملّی مم

هاب دادرسی عادالنه ا قـ ّق ع الت کیفرب جهانی در حقّ شرطعضو نرای  م جر به قضییع پیش

ان ها براب قأثیر در ننیجۀ نهایی پران ه ار نرصت یکسراد ررنین این پران همنّهم شود. اننظار می

آارب دالیل علیه منّهمق قابلیّت ملّی اراپا در جمعبرخوردار باش  . آیین دادرسی کیفرب نرا

برقرارب قوارن ح وق اب با دادسنان را دارد. این رایکرد منّکی به اصل ش اسایی من ابل ا 

. هاب عضو استنظر ار قلمرا سررمی ی هر یو ار دالتسارب ح وق دناعی منّهم صرفیکسان

ۀ وقعیّت منّهم مؤثّر است. قفااقی میان منّهم در اقّـادیّحفظ ا قوسعۀ ررح ام یّت اقّـادیّۀ اراپا بر م

هاب عضو نیست. منّهم در قلمرا مررهاب دالت اراپا با منّهم در قلمرا سررمی ی هر یو ار دالت

گاه ک   . این جایهایی برخوردار است که ح وق دناعی اب را قضمین میسررمی ی ار بایسنه

بل هاب عضو نیز مـ ّق است. اصل ش اسایی من امن ابل دالت براب منّهم در بسنر همکارب ح وقی

 ب اب قوسعۀ همکارب ح وقی من ابل در سیح اقّـادیّۀ اراپا قرار گرننه است. س گ

رایج ا المللیق قالملل ابزارب در جهت حفظ صلح ا ام یّت بینحاکمیّت قانون در عرصۀ بین

رادهق اجیش ه است )ح ه به م رّرات پذیرننهگیرناعنالب ح وق بشر ا پایر  ب ارکان قصمیم

(. بر این اساسق قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی بسنرسار 878 :8269م ش ا رارعیق نژن ب

هاب کیفرب نراملّی است. منّهم در پران ۀ کیفرب اقّـادیّۀ ح وق دناعی یکسان منّهم در پران ه

 نیستق بلکه احنمال درگیر ش ن اب با قوانین اراپا موضوع قانون آیین دادرسی یو دالت عضو

راق پران ۀ کیفرب نراملّی با ن  ان قانون آیین دادرسی هاب عضو میرح است. ار این قماح دالت
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به  8هاب عضو بر اساس اصل دسنرسیهاب عضو است. دالتنراملّی مشمول همکارب دالت

ین که منّهم یا اکیل اب ار چ گیرن ق حال آنبل منّهم قرار میمراکز دادۀ مشنرک اراّلعاقی در م ا

عضو به  هابک   ه یا الزاح دالتامنیارب برخوردار نیست. دسنرسی به اراّلعات ا م ارک قررئه

ها الحق ها برابرب سهمکارب در انشاب دالیل پیش ار شراع مـاکمه مف ود است. این اضعیّت نه 

حقّ منّهم را در برخوردارب ار مـاکمه در دادگاه قانونی ک  ق بلکه را به ضرر منّهم نامنعادل می

هاب گیرد. همکارب م امات اجرایی دالتبا الزامات آیین دادرسی کیفرب من اسب نادی ه می

ی ار آن پوشاب علیه منّهم است که چشمعضو در پران ۀ کیفرب نراملّی داراب ظرنیّت بال وّه

 هاب عضو با مساع تاساس نظاح ح وقی هر یو ار دالتممکن نیست. احنمال مـاکمۀ منّهم بر 

ۀ دیگر ک   آارب ا ارائۀ دالیل کیفرب علیه اب به دادگاه مـاکمههاب عضو در جمعکلّیّۀ دالت

ک  . مـکومیّت اب در چ ین اضعیّنی ار دالت عضو به ش ّت ح وق دناعی اب را قضعیف می

برخوردارب منّهم ار قضمی ات دادرسی عادالنهق  که در خصوصقر استق حال آنقررئۀ اب مـنمل

ار قلمرا  آارب دالیلالمللی یا داخلی نیست. جمعهاب کیفرب نراملّیق بینقفااقی میان پران ه

نّهم هاب عضو امکان ارریابی مک   ه به ظرنیّت قماح دالتنراسررمی ی ا قوسّل دادگاه مـاکمه

(. اضعیّت منّهم ا قضمین Buric, 2015: 65ک   )یار دلیل ا دناع در برابر آن را دشوار م

هاب عضو در ص ار قرارهاب ح وق اب در بسنر منفاات عملکرد قضایی هر یو ار دالت

 آارب دالیلک  . جمعآارب دالیلق مـاکمه ا مجارات اب را پیچی ه میم  ّماقی پران ه ا جمع

نها به دادگاه یو دالت عضو جهت اسن اد کیفرب ار قلمرا سررمی ی کلّ جامعۀ اراپا ا ارسال آ

در مـاکمۀ منّهمق در شرایط ن  ان قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّیق با احنمال غیرمسموع 

هاب عضو با دالت بودن آن دالیل به خارر قفاات در قوانین آیین دادرسی کیفرب دالت

 ک   ه مواجه است. مـاکمه

هاب ن اردهاب آیین دادرسی کیفرب هر یو ار دالتقـ ّق ع الت در شرایط نابرابر اسنا

نیانن ی استق حال آنکه آارب دالیلق مـکومیّت ا مجارات منّهم دستعضو در جمع

                                                      
1. Principle of Availability. 
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گیرب پران ۀ کیفرب نراملّی علیه منّهم در سیح جامعۀ آارب دالیل ا شکلاسنان اردهاب جمع

ت باش  . ع ح آش ایی منّهم ا م امات هاب عضو نرای  منفاااراپا با اسنان اردهاب داخلی دالت

ر ک   ه دهاب عضو با ربان خاص ا نظاح ح وقی سایر اعضاب همکاربقضایی هر یو ار دالت

هاب کیفرب نراملّی اقّـادیّۀ اراپا است. راب پران ههاب پیشپران ۀ کیفرب نراملّی ار چالش

 مراقبشودق به قررئه دی ه نمی ان ارشرکت دادن منّهم در چ ین نرای  ب که در آن چشم

هاب قر ار مـاکمه نکردن اب است. قرکیب قوانین آیین دادرسی کیفرب داخلی دالتخیرناک

عضو براب قع یب ا قـ یق کیفرب ار مصائب دالت عضوب است که با قلفیق آنها با قانون آیین 

ظ رعه ه دارد. برقرارب ا حفدادرسی کیفرب داخلی خود اظیفۀ مـاکمۀ منّهم به جرح نراملّی را ب

هاب عضو به آسانی ممکن نیست. حلّ این معضل در قعادل ح وق منّهم در قوانین مخنلف دالت

 سارب اصول ا اسنان اردهاب قوانین آیینگرا ق این قانون آیین دادرسی نراملّی ااح  یا یکسان

را ی اجراءش نی در قلمهاب عضو است. ق این قانون آیین دادرسی نراملّدادرسی کیفرب دالت

هاب عضوْ منّکی به اصول ا اسنان اردهاب ااح  آیین دادرسی کیفرب ا سررمی ی قماح دالت

 هابهاب عضو است. امّا برآارده ش ن اننظارات قماح دالتبرآارده ش ن اننظارات قماح دالت

ها دشوار است هاب قضایی منفاات آنهاب ح وقی ا رایّهعضو در انیراق قانون ااح  با نظاح

(Gless, 2013: 95ار این .) اب ان یشی ه شود که مـاکمۀ جرایم نراملّی با ن  ان راق بای  چاره

اک ون در اب که ققانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی در سیح اقّـادیّۀ اراپا ممکن باش . قجربه

آن  هابیچارچوب همکارب قضایی در قـ ی ات کیفرب اجود داشنه است به دلیل کاسن

آمیز نروده است. اصل ش اسایی من ابل پیش هاد ج ی  اقّـادیّۀ اراپا براب ار میان بردن ت یّمون

 هاب قـ ی ات کیفرب نرامررب است.کاسنی

 اصل شناسايی متقابل: الگوی جديد اتّحاديّة اروپا در تحقيقات کيفری فرامرزی .2

(. یکی ار ابزارهاب 894: 8268دارد )سعی بق جامعۀ اراپا بر ق رت نرح )مزیّت ه جارب( اقّکاء 

هاب عضو اقّکاء به اق اع ا لزاح همکارب را براب ع ح م اخله در امور داخلی سایر دالتپیش
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براب حلّ مشکالت مشنرک است. بر این اساسق اصل ش اسایی من ابل براب نخسنین بار راجع به 

ش ه مورد آاربحفظ دالیل مجرمانه جمعبراب قسریع در  8هاب م  ّماقی پیش ار مـاکمهقرار

هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا قرار گرنت. قجربۀ ک وانسیون اراپایی راجع به همکارب قوجّه دالت

آارب دالیل کیفرب ا ارسال آنها به دالت من ابل در امور کیفرب حاکی ار کُ  ب نرای   جمع

موارد این دالیل به اقّکاء قوانین داخلی دالت نظر ار ای که در اکثر ک   ه بودق صرف درخواست

ش ن . قـ ی ات کیفرب من اسب با قوانین داخلی دالت مجرب انجاح ک   ه پذیرننه نمیمـاکمه

رغم صرف رمان ا هزی ۀ ریادق در مـکومیّت منّهم ش ن . دالیل حاصل ار این قـ ی ات علیمی

ن شرایط گرنن  . قـت ایدیگر مسن   قرار نمیبه جرایم نراملّی در دادگاه کیفرب دالت عضو 

رور ار ش . ق ها گزی ۀ عهاب عضو اقّـادیّۀ اراپا نادی ه گرننه مینلسفۀ همکارب ح وقی دالت

یز با هاب عضو بود. امّا این نرای   نسارب قوانین آیین دادرسی داخلی کلّیّۀ دالتاین ق گ ا همسان

راق قوسّل به اصل ش اسایی من ابل در سیح  د. ار اینهاب سیاسی اعضاء مواجه بومخالفت

المللی در رمی ۀ ح وق کیفرب ان یشی ش ق چ انکه قوسعۀ راابط بینهاب عضو چارهدالت

راق اقّـادیّۀ  (. ار این869: 8269پورق جانیالمللی م وط به جلب اعنماد من ابل کشورها است )بین

اساس م رّرات ک وانسیون شوراب اقّـادیّۀ اراپا بر همکارب من ابل اراپا نیز کلّیّۀ اعضاء خود را بر 

ملزح کرد قا به ش اسایی من ابل نورب قرارهاب قضایی ا قصویب الگوب  3در امور کیفرب

هاب عضو خواسنه ش  قا قوانین داخلی دالت مجرب گیرب بر راب آنها بپردارن . ار دالتقصمیم

ار قرار قـ ی ات کیفرب در قلمرا سررمی ی اب در نظر دسنورات قضایی را نیز در رمان ص 

بگیرن  قا ای که دالت مجرب بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفرب داخلی ار دسنورات م اح 

بر این اساسق دالت  2آارب دالیل کیفرب قرعیّت ک  .ک   ه در جمعقضایی دالت درخواست

نن ال دالیل کیفرب ار قلمرا سررمی ی دیگر ک   ه ملزح است درخواست خود را براب ادرخواست

                                                      
1. Pre-trial. 

2. Council of the European Union’s Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

(2000). 

3. Council Framework Decision 2003/577/JHA (2003). 
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دالت عضو م یرق با م رّرات معاه ۀ همکارب من ابل در امور کیفرب ق ظیم ک   قا ای که م اح 

صالح قرار قضایی را با در نظر گرننن همزمان م رّرات داخلی ا الگوب معاه ۀ همکارب ذب

 8ح وقی من ابل اجرایی ک  .

دالیل امور کیفرب به ررح کمیسیون اراپا در خصوص قصمیم  قجربۀ ش اسایی من ابل در

قصمیم ساخنارب شورا راجع به  3991در سال  2م نهی ش . 3ساخنارب راجع به قرار دلیل اراپایی

صل هاب عضو مرن ی بر اقرار دلیل اراپایی قصویب ش  قا بر اساس آن همکارب قضایی دالت

موجب این قانون م رّر ش  قا دالیلق م ارک ا  ش اسایی من ابل قرار قضایی شکل گیرد. به

کلّ نرای   قوقیفق  4اراّلعات موجود براب اثرات جرح در اخنیار دالت عضو دیگر قرار گیرد.

ک   ه مشمول قصمیم ساخنارب شورا بود. آارب ا ارسال دالیل کیفرب به دالت درخواستجمع

قـ ی ات کیفرب ممکن نرود. دالت  ۀک   امّا ارسال برخی ار دالیل به دالت درخواست

سیو ش ه مجرور به قوسّل به راهکار سابق کالک   ه براب دسنرسی به دالیل مسنث یدرخواست

آارب همکارب قضایی در امور کیفرب بود. در عین حالق قصمیم ساخنارب شورا ن ط براب جمع

ربرد داشت. اگر راجع به شون ه کاا ارسال دالیل موجود در قلمرا سررمی ی دالت درخواست

اضعیّت مجرمانه هیچ دلیلی در قلمرا دالت عضو دیگر اجود ن اشتق اجراب قرار قـ ی ات 

 ش ق چراکه قوقّع انجاح قـ ی ات کیفرب براب کشف دالیل کیفرببست مواجه میکیفرب با بن

راب اراپا وبه اسن اد قصمیم ساخنارب شورا ممکن نرود. با اجود اینق ررح نوق به قصویب ش

 رسی ق ب ان ای که اشکال اساسی آن مرقفع شود. 

این رایکرد ب ین مع ا بود که هم دسنور قوقیف دالیل ا هم قرار دلیل اراپایی داراب 

آارب دالیل نراسررمی ی را ب ان قوسّل به هایی بودن  که اه اف م ّنظر ار کشف ا جمعکاسنی

                                                      
1. Directive of the European Parliament and of the Council of Regarding the European 

Investigation Order in Criminal Matters (2014). 

2. European Evidence Warrant. 

3. Proposal for a Council Framework Decision on the European Evidence Warrant for 

obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters (2003). 

4. Council Framework Decision 2008/978/JHA (2008). 
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اسایی کردن . نخسنین ابزار ش کیفرب مـ ّق نمی سارکارهاب کالسیو همکارب قضایی در امور

من ابل در حورۀ همکارب ح وقی من ابل با قصویب قصمیم ساخنارب شوراب اراپا قابل اجراء در 

امّا دسنور قوقیف  8بی ی ش .سیح اقّـادیّۀ اراپا براب اجراب دسنور قوقیف اموال ا دالیل پیش

ۀ شون ه بود ا شامل نـوال ا دالیل در سررمین درخواستم ظور قوقیف امواموال ا دالیل ق ها به 

   ه کک   ه نرود. این ب ین مع ا بود که اگر دالت درخواستارسال آنها به دالت درخواست

بایست درخواست را در چارچوب معاه ۀ همکارب ح وقی خواهان دریانت دالیل بودق می

 کرد. اینشون ه ارسال میدالت درخواستمن ابل ضمن دسنور قوقیف اموال ا دالیل براب 

کارب بودق چراکه درخواست مرن ی بر همکارب ح وقی من ابل مع اب دابارهرایکرد به 

راق دسنور قوقیف اموال ا قوانست هر دا اق اح قوقیف ا ارسال دالیل را دربرگیرد. ار این می

رسال به دالت دسنورده  ه بودق چراکه آم ق اگر ه ف ار قوقیف آنهاق انظر رائ  میدالیل به 

ک   ه ب ان ص ار دسنور قوقیف اموال ا دالیل نیز حسب مفاد ک وانسیون دالت درخواست

 ش . ار این راق کمیسیون اراپا قصمیم ساخناربهمکارب ح وقی من ابل به همین ننیجه نائل می

هاب موجود برچی ه شون  ا قصویب کرد قا به موجب آن قماح سارکار 3996دیگرب را در سال 

با اجود اینق این  3قصمیم ساخنارب ج ی  ق ها رریق قوسّل به دالیل کیفرب نراسررمی ی باش .

ی با دیگر سررمی رایکرد نیز به مع اب قرادل ارّالعات ا دالیل ام یّنی مرقرط با حاکمیّت دران

ر هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا قرار نگرنت. براق مورد اسن رال دالتاعضاء اقّـادیّۀ اراپا نرود. ار این 

 هاب عضو با قصمیم ساخنارب ج ی  جایگزین نش ن .این اساسق سارکارهاب سابق دالت

ره با ها در رمی ۀ مرارالمللی ق ها با همکارب دالتااقعیّت این است که رن گی در جامعۀ بین

(. بر این اساسق 881: 8264میربق پذیر است )اپ ی ۀ مجرمانه ا مهار آن در سیح جهانی امکان

به قوانق  2کمیسیونق شورا ا پارلمان اراپا راجع به ش اسایی من ابل آراء نهایی در امور کیفرب

                                                      
1. Protocol into the framework of the European Union (1997). 

2. Green Paper on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to 

another and securing its admissibility (2009). 

3. Mutual Recognition of Final Decisions in Criminal Matters. 
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(. Mitsilegas, 2006: 1279هاب عضو ش  )رسی ن . این اق اح مشنرک موجب اجماع دالت

هاب اقّـادیّۀ ر اب همکارب دالتاب بر اساس معاه ۀ لیسرون ماصل ش اسایی من ابل با چ ین پیشی ه

معاه ۀ لیسرون(. م رّرات اسنکهلم  13(8ا ) 97(2اراپا در امور کیفرب معرّنی ش  )ر.ک. مواد )

هاب داراب م شأ نرامررب منّکی به اصل ریزب سیسنم جامع کسب دلیل در پران هبراب پی

قا  8دادن مفاد م رّرات ب  هاب این اسن ناج ار ک ار هم قرار  8ش اسایی من ابل قصویب ش ه است.

 سارب ح وق کیفرباین معاه ه در ضرارت ق ظیم م رّرات در امور کیفرب ا یکسان 13مادۀ  2

در موضوعات مهم قابل حصول است. بر این اساسق اصل ش اسایی من ابل مر اب همکارب آقی 

من ابل  ن نیز اصل ش اساییکه پیش ار ایدر امور کیفرب قل ّی ش ق حال آن هاب عضو اقّـادیّهدالت

 رنتپذیرننه ش ه بود. اگرچه اننظار می 3با قصویب قصمیم ساخنارب راجع به قرار جلب اراپایی

فاق هاب عضو اقّـادیّه اراپا شودق این اقّسارب م رّرات دالتاصل ش اسایی من ابل م جر به یکسان

ها ق ها پذیرنن   که این (. دالتZimmermann, Glaser and Motz, 2011: 60رخ ن اد )

اجه اشنراک را مر ایی براب اصول ب یادین ح وق کیفرب داخلی قرار ده  ق اگرچه اسنان ارد 

 قوانین کیفرب یکی ار دیگرب کمنر یا برقر باش .

بر اساس اصل ش اسایی من ابلق م امات قضایی دالت عضو با اقّکاء به قوانین داخلی حکم 

ن ع وان مخارب ای )دالت صادرک   ه( ا م امات دالت دیگر عضو بهک    قضایی را صادر می

حکم موظّف به اجراب آن هسن  ق ب ان ای که به بررسی مـنویّات آن بپردارن  )دالت 

اجراءک   ه(. مر اب اعمال مجارات در این شرایط لزاح اصل ش اسایی من ابل استق برخالف آن 

اب ار اعمال حقّ حاکمیّت دالت رایج بوده وان جلوهچیزب که قاک ون ار اعمال مجارات به ع 

راق در برخی موارد دالت اجراءک   ه مـق ا (. ار این 49: 8264نرق ا شیررادب است )کالننرب

حنّی مکلّف به امن اع ار اجراب حکم خارجی است. این مم وعیّت بر اساس قوانین مـ اد داخلی 

مرن . شیل ع ح اجراب حکم م اح قضایی خارجی را برمیاخنیارب یا الزامی است؛ این قوانین دال

                                                      
1. Stockholm Programme (2010). 

2. European Arrest Warrant (2002). 
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صورتق م اح دالت اجراءک   ه صالح ی  خوددارب ار اجراب حکم م اح خارجی در غیر این 

را ن اردق حال آنکه در سیسنم کالسیو همکارب ح وقی من ابل این صالح ی  براب م اح دالت 

 دالیل منع ّد اجرایی ار جمله م نضیّات یا مصالح قوان  ب ا بهقر است. اا میاجراءک   ه گسنرده

عمومی ار اجراب آن سربار بزن ق اگرچه قانونی خاص اسن الل اب را ق ویّت نک  . امّا این 

راپا در اقّـادیّۀ ا ح وقاضعیّت در اصل ش اسایی من ابل ن ط مـ اد به ن ض اصول ب یادین 

(. الرنه چ ین اضعیّنی ار اساس منصوّر نیستق چراکه Klip, 2009: 344قلمرا داخلی است )

اقّـادیّۀ اراپا منّکی بر ص ار حکم ناقض اصول ب یادین  ح وقاجراب حکم ناقض اصول ب یادین 

استق  بیالنقانون اقّـادیّۀ اراپا است. بر این اساسق ص ار حکم با چ ین شراییی مـکوح به 

اجود اینق این رایکرد ار جهت قأکی  ا ک نرل ا نظارت پیش ار ای که به مرحلۀ اجراء برس . با 

دالت اجراءک   ه بر احکاح صادرۀ دالت عضو دیگر در رمان اجراء در قلمرا داخلی استق 

اش  ق ب ان اقّـادیّۀ اراپا ب ح وقمشراط به ای که هر دا براب بارقعریف اصول ب یادین منّکی به 

 ل ک   .هاب دیگر خود را در آن دخیای که قجربه

بر این اساسق در رمان اجراب حکمق قانون آیین دادرسی کیفرب دالت صادرک   ه در قلمرا 

شود. این اضعیّت م جر به ار بین رننن ک نرل دالت اجراءک   ه نرما میدالت اجراءک   ه حکم

( Peers, 2004:10در اجراب آراء کیفرب دالت صادرک   ه در قلمرا دران سررمی ی است )

(. امّا این کاسنی با Mitsilegas, 2006: 1282کشان  )حاکمیّت ملّی اب را به چالش میکه 

رمی ی آراء شود. قأثیر نراسررایکرد اعنماد من ابل براب اجراب اصل ش اسایی من ابل مرقفع می

ودق شصادرش ه ار سوب م امات یو دالت عضو اقّـادیّه براب دالت اجراءک   ه پذیرننه می

که ص ار ا اجراء آراء بر اساس قوانین دالت صادرک   ه قوجیه ح وقی داشنه باش  . با  رمانی

اجود اینق نرض سیح من اسری ار اعنماد من ابل در میان دالت صادرک   ه ا دالت اجراءک   ه 

هایی مواجه است. نخست ای که نرای  هاب کیفرب همیشه داراب م اخلۀ ج ّب همیشه با چالش

آارب دالیل با م اخله در حریم لیّۀ انراد هسن  . قـ ی ات کیفرب براب جمعدر ح وق ااّ

نظر ار ای که حضور م اح قضایی در مـلّ سکونت یا کار اب به خصوصی همراه استق صرف
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گر اق امات پلیس در انجاح قـ ی ات م  ّماقی علیه رنی مجرمانه نزد همسایگان که نظارهبرچسب

حمایت ار »شود. این در حالی است که عث سلب اعنماد عمومی ار اب میاب هسن   م جر ا با

: 8262است )نراغیق برجی ا مصلـیق « شخصیّت انسان در گِرا حمایت ار حریم خصوصی اب

راق برقرارب قوارن میان قـ ی ات کیفرب در راسناب م انع عمومی ا حمایت ار (. ار این 821

برخوردار است. قـت این شرایط اجراب آراء  ر اهمیّنی ایژهح وق ب یادین انراد دخیل در آن ا

قضایی دالت صادرک   هق که با قوانین داخلی دالت اجراءک   ه در حمایت ار ح وق جامعه یا 

 هاب عضوانراد خاری ار آن همخوانی ن اردق موجب نگرانی در سلب اعنماد من ابل میان دالت

 است.

در امور کيفری در تعارض با اصول بنيادين  3يیدستورالعمل قرار تحقيقات اروپا .1

 حقوق کيفری

هاب ناشی ار اصل ش اسایی من ابل ررح دیگرب را ارائه شوراب اقّـادیّۀ اراپا براب رنع کاسنی

هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا قرار نگرنت. با اجود اینق امّا این ررح مورد اسن رال کلّیّۀ دالت 3کرد.

شکست اقّـادیّۀ اراپا در این ررحق گشایشی براب قصویب دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی 

قرار  4قصویب ش . 3984دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در سال  2در امور کیفرب ش .

ت براب م اح قضایی دالت عضو دیگر داراب این مع ا است که در آن یو یا چ   اق اح قـ ی ا

شود. قـ ی اقی قابل انجاح در قلمرا دالت عضو دیگر براب کسب دلیل کیفرب درخواست می

یل کیفرب ۀ دالآارب ا ارسال کلّیای   کشفق جمعدسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی کلّیّۀ نر

گیرد. در راسناب قـ ّق این خصوصیّتق دیگر به میک   ه را دربردرخواست به سررمین دالت

                                                      
1. Directive on the European Investigation Order.   

2. Action Plan Implementing the Stockholm programme (2010).   

3. Initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the 

European Investigation Order in criminal matters (2010). 

4. Directive 2014/41/EU (2014).   
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 ش ۀ سابق نیارب نیست. دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی بربی یهیچ یو ار سارکارهاب پیش

هاب اساس اصل همکارب من ابل در راسناب انجاح قـ ی ات ا انن ال دالیل کیفرب میان دالت

تق امّا ار رنگیرد. این همان چیزب است که سابق بر این اننظار میپا صورت میعضو اقّـادیّۀ ارا

 ها به اسن اد م رّراتاس اد مصوّب اقّـادیّۀ اراپا قا آن رمان برآارده نش . اگرچه برخی ار دالت

کردن ق این رایکرد آنها مرن ی بر سارکارهاب داخلی قا آن رمان این اننظارات را برآارده می

سیو همکارب قضایی در امور کیفرب بود. براب آنها بر اساس قوانین مؤخّر بر آن الزامی کال

میل خود این قـ ی ات را به درخواست دالت دیگر انجاح راق هر دالنی به  ایجاد نش ه بود. ار این

رار ق هاب عضو دیگر ملزح به رننار مشابه نرودن . بر این اساسق دسنورالعملدادق امّا دالتمی

قـ ی ات اراپایی قرکیب سارکارهاب ک وانسیون همکارب قضایی در امور کیفرب ا دیگر 

جا دربر گرنت. دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی ار این حیث رور یوم رّرات مؤخّر را به

آارب رط جمعششود. اصل ش اسایی من ابل در ننیجۀ این رایکرد پیشیو گاح به جلو قل ّی می

در  3987می  33ل نرامررب قرار گرننه است. دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی ار قاریخ دالی

ش ه است ا سارکارهاب سابق بر  8هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا قصویب ا اجرایینظاح ح وقی دالت

  3ان .االثر ش هاین ملغی

ار دلیل ع به قردسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی مرن ی بر قواع  قصمیم ساخنارب راج

قواع  قصمیم ساخنارب راجع به قرار دلیل اراپایی برگرننه ار م رّرات ک وانسیون  2اراپایی است.

اپایی . دسنورالعمل قرار قـ ی ات ارهسن  اقّـادیّۀ اراپا راجع به همکارب من ابل در امور کیفرب 

و هاب عضجایگزی ی براب م رّرات منفاات ا پراک  ۀ قابل اعمال در قلمرا سررمی ی دالت

آارب دالیل کیفرب کاربرد دارد. بر این اساسق کمیسیون اقّـادیّۀ اراپا است که راجع به جمع

 ی رمی ی یو دالت به قلمرا سررمیاقّـادیّۀ اراپا براب کسب دالیل در امور کیفرب ار قلمرا سر

                                                      
1. Article 36(1) of the Directive 2014/41/EU (2014). 

2. Article 34(1) and (2) of the Directive 2014/41/EU (2014). 

3. Framwork Decision on the European Evidence Warrant. 
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با این خصوصیّت که دالیل  8دالت عضو دیگر اقّـادیّهق مصوّبۀ برگ سرز را صادر کرده استق

انن الی در نظاح ح وقی دالت دیگر قابلیّت پذیرش ا اسن اد براب مـکومیّت منّهم را داشنه باش  ق 

رب ه ا گیرن ۀ دالیل در امور کیفاگرچه اصول ح وقی ا آیین دادرسی کیفرب دا دالت نرسن  

آارب ا اسن اد به آنها در مـکومیّت مجرح هاب دالیل اثراقی جرحق نـوۀ جمعدر رابیه با شاخص

هاب عضو اقّـادیّه اجاره داده ش  قا براب منفاات ا منعارض باش  . در ک ار این اق امات به دالت

اعث ارق اء نرک بپردارن . این رایکرد بهاب قـ ی ات مشقـ ی ات کیفرب خاص به قشکیل گراه

اصل همکارب ح وقی من ابل به سارکار ش اسایی من ابل ش ه است. قفاات این دا رایکرد در 

مع ا که م اح اجراءک   ه در اصل اعمال صالح ی  م اح اجراءک   ه ا مم وعیّت اب استق ب ین 

قرار قضایی را در نظر  همکارب ح وقی من ابل حسب صالح ی  خودق سارکارهاب اجراب

شود قا ای که اا حسب گیردق امّا در اصل ش اسایی من ابل ار اب سلب صالح ی  میمی

الیل آارب ا ارسال دش ه در قرار قضایی ارسالیق به انجاح قـ ی اتق جمعبی یسارکارهاب پیش

ر ک وانسیون نظر ار ای که د(ق صرفPeers, and De Capitani, 2014: 1کیفرب بپردارد )

ان  که اگر در خالل قـ ی ات هاب عضو قشویق ش هدالت 3شوراب اراپا راجع به جرایم سایرربق

مربوط به قلمرا دالت عضو مواجه ش ن ق قـ ی ات کیفرب در  دیگرب مجرمانۀکیفرب با رننار 

ار ی ه را آغآن رمی ه را نیز انجاح ده  ق اگرچه م امات قضایی آن دالت ه ور قـ ی ات در آن رم

 2نکرده باش   یا درخواسنی براب همکارب ح وقی من ابل در این رابیه ن اشنه باش  .

رقفع هاب م رّرات سابق مدر دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی قالش ش ه است که کاسنی

ر جمله نگرننن مسائلی اشون . با اجود اینق دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی به دلیل دربر

هاب قـ ی ات مشنرک ا ش ود مخابرات داراب کاسنی است. الرنه دسنورالعمل قرار گراه

گیرد. با اجود اینق میآارب ا ارسال دالیل آن را دربرقـ ی ات اراپایی کلّیّۀ جرایم ا جمع

                                                      
1. Green Paper on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to 

another and securing its admissibility (2009).   

2. Council of Europe (COE) Convention on Cybercrime. 

3. Mutual Legal Assistance Provisions of the Budapest Convention on Cybercrime. 
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قوان  در مسائل مرقرط با ام یّت یا م انع ملّیق انراد داراب مصونیّتق شون ه میدالت درخواست

لّی ار هاب مموضوعات ناق  پیشی ه ا سارکارهاب اجرایی یا موضوعات مشابه غیرمجار در پران ه

ک   ه خوددارب ک  . بر اساس دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپاییق همکارب با دالت درخواست

 ک   ه استق اگرچههاب دالت درخواستشون ه مکلّف به قرعیّت ار خواسنهدالت درخواست

راجع به قـ ی ات در رابیه با رننارب باش  که ه ور در قوانین کیفرب این دالت  دسنور

حالق اعمال دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در قلمرا  انگارب نش ه است. با اینجرح

هاب داراب اعنرار امر مخنومه به لـاظ مم وعیّت مـاکمۀ مج ّد ا مجارات مضاعف مجار پران ه

ت. در هاب عضو اقّـادیّه اسرایکرد برخالف اصل ش اسایی من ابل میان دالتنیستق چراکه این 

رب یاننۀ مراجع کیفعین حالق قاع ۀ م ع مـاکمه ا مجارات مج ّد داراب اثر سلری احکاح قیعیّت

ر المللی در امور کیفرب م ّنظهاب بینبا ع وان اصل اعنرار امر مخنومه است که در رمان همکارب

(. بر همین اساسق درخواست 882 :8264پور ا سرـانیق رحمنکشق جانیگیرد )ار میها قردالت

 گی بار مورد رسیهر قرقیب یو آارب دالیل کیفرب در حورۀ جرایمی که بهقـ ی ات ا جمع

ان  در چارچوب م رّرات دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی قرار ا قعیین مجارات قرار گرننه

 گیرد. نمی

اضعیّت منفاات ار درخواست قـ ی ات کیفرب در خصوص رننارهایی است که بر این 

ف به شون ه مکلّاساس قوانین دالت اجراءک   ه قابل مجارات نیسن  . در ااقعق دالت درخواست

قرعیّت ار دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی راجع به رننارهایی است که در قوانین کیفرب اب 

نگارب است. اگرچه در اضعیّت اخیر نیز منّهم ب ا به قوانین داخلی دالت اناق  ساب ۀ جرح

اجراءک   ه نرای  مجارات شود. رایکرد اقّـادیّۀ اراپا در این اضعیّت بر قرعیّت ار دسنورالعمل 

قرار قـ ی ات اراپایی است. در عین حال که الزاح به قرعیّت ار دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی 

ها م انات داردق ننیجۀ آن با رننارهاب مجار با اصل قانونی بودن جرایم ا مجارات در قلمرا

مم وعیّت مـاکمۀ مج ّد ا مجارات مضاعف ح اقل یکسان استق اگر قائل بر ش ّت اضعیّت 

قـ ی ات کیفرب در قلمرا رننارهاب مجار نراشیمق چراکه در اضعیّت مم وعیّت مـاکمۀ مج ّدق 
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 ه است ا مجارات آن را قـمّل کرده استق ای و ار قـ ی ات کیفرب منّهم مرقکب جرح ش

شود. امّا در اضعیّت داّح سار مجارات مج ّد براب رننار مجرمانۀ سابق جلوگیرب میرمی ه

قـ ی ات کیفرب در قلمرا رننارهاب غیرمجرمانه مجار استق حال آنکه اسنـ اق مرقکب آن بر 

رس  این دا رایکرد در قضاد با است. ار این راق به نظر می ع ح مجارات ار حالت ااّل بیشنر

یک یگر هسن   ا ب ا به نلسفۀ مم وعیّت مـاکمۀ مج ّد نیز بای  دسنور قـ ی ات کیفرب در قلمرا 

 رننارهاب غیرمجرمانه مم وع باش . 

اررسی ببا اجود اینق اگر اجراب دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی مسنلزح ش ود مکالمات یا 

رب قوان  ار اجراب دسنور قـ ی ات کیفم زل قرعۀ دالت اجراءک   ه باش ق دالت اجراءک   ه می

با عذر ناهماه گی آن با قوانین داخلی خوددارب ک  . بر این اساسق الزاح دالت اجراءک   ه به 

 ه در نشانگاربایجاد مـ ادیّت برخالف ح وق ب یادین اقراع داخلی در قلمرا رننارهاب جرح

(. نلسفۀ Vermeulen, De Bondt and Van Damme, 2010: 115قوانین داخلی مجار نیست )

هاب عضو در امور کیفرب مـ اد به جرایم مهم است ا کلّیّۀ جرایم را همکارب من ابل دالت

که  ش ه در قلمرا جرایم مهم نراش   یا ایگیرد. در چ ین شراییی اگر قـ ی ات خواسنهدربر نمی

ک   ه ا اجراءک   ه یکسان نراش ق رمی ۀ مهم بودن جرایم ار م ظر قوانین دا دالت درخواست

ش ه مجار ش اسایی من ابل م نفی است. بر این اساسق دالت اجراءک   ۀ قـ ی ات کیفرب خواسنه

قـلیل خود ار خواسنۀ ررف م ابل بر اساس قوانین داخلی است. دالت  ۀبه ارریابی ا ارائ

ک   ه نیز حسب حاکمیّت اصل اعنماد من ابل نیز بای  ار ارریابی ا قـلیل دالت خواستدر

انگارب ش ه قرعیّت ک  . اگر جرحاجراءک   ه در ع ح امکان اجراب قـ ی ات کیفرب خواسنه

رننار مشمول دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در درجات مخنلف یا ناشی ار م رّرات مخنلف 

یجاد اب اک   ه ا اجراءک   ه باش ق نیز اضعیّت مشابههاب درخواستاب ح وقی دالتهدر نظاح

ک   ۀ قـ ی ات ار درجۀ ج ـه باش ق شود. ممکن است جرح در نظاح ح وقی دالت درخواستمی

که در نظاح ح وقی دالت اجراءک   ه ار درجۀ خالف است. همچ ینق ممکن است در حالی 

ت ک   ه ا اجراءک   ه منفاارننار مشمول قـ ی ات در دا دالت درخواستانگارب مسن   جرح
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باش ق یکی بر اساس قانون مصوّب قوّۀ م  ّ ه ا دیگرب بر اساس قانون مصوّب مرجع موارب باش . 

شون ه ار قرعات اجراب دسنورالعمل قرار ار این راق شرایط مشابه ارریابی دالت درخواست

ین شراییی مـفوظ است. قـت این شرایط ب یهی است که قوانین آیین قـ ی ات اراپایی در چ 

دادرسی کیفرب براب انجاح قـ ی ات در رابیه با رننارهاب داراب درجات مخنلف یا نوع مرجع 

حریم خصوصی  هابا به همین میزان کمنرین ق ش را با بایسنه هسن   منفاات نیز آنهاقانونگذارب 

اجارۀ باررسی م زلق بارداشت موقّت یا ش ود مکالمات براب  . ممکن است نناعل آن دار

رننارهاب داراب درجۀ خالف یا ج ـه یا قوانین مصوّب مرجع موارب قوّۀ م  ّ ه در دالت 

اجراءک   ۀ قـ ی ات اجود ن اشنه باش . در چ ین اضعیّنی اننظار ار دالت اجراءک   ۀ قـ ی ات 

قشریفات سخنگیرانه براب رننارهایی دانست که در قلمرا چیست؟ آیا بای  اب را ملزح به اعمال 

شود یا ای که بای  اب را ملزح به قغییر درجه یا مرجع قرب م ابله میداخلی با آنها به نـو سرو

 ک   ه دانست؟ ک   ۀ آن میابق با اضعیّت دالت درخواستقصویب

رس  که اشن نیستق امّا به نظر میپاسخ به این ابهاح در دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی ر

دالت اجراءک   ه بای  میابق با معیارهاب م رّر در نظاح ح وقی داخلی به انجاح قـ ی ات 

ش ه ار سوب اب با اسنان اردهاب مورد اننظار هاب انجاحش ه بپرداردق اگرچه اسنان اردخواسنه

ات ایط در اسنان اردهاب انجاح قـ ی ک   ه منفاات باش  . چه بسا قـت این شردالت درخواست

 ه براب شقفاات اساسی اجود داشنه باش . این اضعیّت م جر به ع ح پذیرش قـ ی ات انجاح

شود. اگرچه این اضعیّت میلوب ک   ه میاثرات جرح مذکور در نظاح ح وقی دالت درخواست

قّـادیّه نیستق قااان آن را هاب عضو اا غایت م ّنظر ار همکارب ح وقی من ابل در سیح دالت

قر ار ح ّ مجار نسرت به امور داخلی دالت اجراءک   ه نرای  با اعمال اسنان اردهاب سخنگیرانه

: 8216پرداخت ک  ق چراکه ق ابل میان حفظ نظم عمومی ا ام یّت اجنماعی )ر.ک. صالـیق 

رب با قضمین اجراب هاب نردب مشراع شهران ان در آیین دادرسی کیف( با ح وق ا آرادب61

(. اگرچه نظم 887 :8263شود )شاملو ا مرادبق نرای   دادرسی عادالنه در مـاکم مرقفع می

ک   ه با ارقکاب جرح برهم خورده است ا دام ۀ آن عمومی در قلمرا سررمی ی دالت درخواست
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ن تق ایشون ه کشی ه ش ه اسسررمی ی دالت درخواستار حیث دالیل جرح به قلمرا بران 

هاب قانونم   اضعیّت نرای  با ش ّت عمل بیش ار ح ّ ق اسب پاسخ داده شود. اگر با قوسّل به راش

قوان به دالیل مجرمانه دست یانتق چرا قااان ن ض بر اساس م رّرات دران سررمی ی نمی

شون ه پرداخت ک  ق حال آنکه اب براب قع یب هاب ح وق بشرب را دالت درخواستبایسنه

 ک  . جرایم دران سررمی ی ار چ ین رننارهاب نراقانونی اسنفاده نمی

ومیّت اجراء ن ض مـکنـو نامشراع با ضمانت ش ه به اثرات مجرمیّت بر اساس دالیل کسب

(. انجاح قـ ی ات کیفرب 14: 8262ا برگزارب مـاکمۀ ج ی  همراه است )غالملو ا نرجیهاق 

ک   ه ممکن است مسنلزح ش ود ر قوانین دالت درخواستش ه در جرح مالیاقی دخواسنه

هاب بانکی یا ریر نظر گرننن منّهم براب دارۀ رمانی خاصّی باش ق حال مکالماتق ک نرل حساب

راق  آنکه این اق امات در قوانین دالت اجراءک   ه ق ها براب جرایم ام یّنی مجار باش . ار این

ک   ه به دلیل قعارض با حریم خصوصی انراد ا در درخواستانجاح قشریفات مورد اننظار دالت 

که قانون داخلی دالت اجراءک   ه این نـوه ار قـ ی ات را در آن جرح مجار ن انسنه است جایی

که نسرت میان اصل برائت ا حقّ آرادب شخصی به پذیر نیستق چ اناجراءک   ه امکاندر دالت 

ردد گا ح وق ناظر بر قأمین ام یّت ا آرادب منّهم برمیآثار این اصل بر ح وق دناعی منّهم 

: 8211(. حمایت ار ح وق دناعی منّهم )ر.ک. صالـیق 88: 8262باقربق پور ا شریعت)اسمعیل

( ا لزاح حمایت ار ح وق اجنماع با حفظ م زلت م اح قضا ا دادگسنرب موجب قـ ی  96

در کشف یا اثرات جرایم است )حس ی ا هاب نراقانونی اخنیارات قضایی در قوسّل به راش

همهق در نرض اخیر ع ح انیراق قوانین با معیارهاب ح وق بشرب (. با این 7: 8262رادگانق موذن

ک   ه ار سیح معمول ک   ه است. قانون دالت درخواستمنعلّق به دالت درخواست

اجراب  ت شود. داران قصویب ااسنان اردهاب ح وق کیفرب جهانی باالقر است ا نرای  ار آن قرعیّ

قانون آیین دادرسی کیفرب سخنگیرانه در جرایم معمولی به دلیل قعارض با اسنان اردهاب ح وق 

ربق راد ا باقسر رسی ه است )ر.ک. موم یبشرب در قلمرا امور کیفرب دیررمانی است که به 
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وانین سارب  قسارب یا مشابهساننظر ار ای که اقّـادیّۀ اراپا در الزاح اعضاء به یک(ق صرف8269

 داخلی مونّق نروده است. 

 نتيجه

همکارب جامعۀ اراپایی در امور کیفرب بیش ار نیم س ه ساب ه دارد. ک وانسیون همکارب من ابل 

نامۀ چ  جانرۀ اصلی مصوّب شوراب اراپا در این حوره است که در امور کیفرب نخسنین موان ت

ورها را دارد. امّا قوسعۀ آرادبق ام یّت ا ع الت در جامعۀ ااح  اراپا قابلیّت همکارب با قماح کش

در گِرا بهرود سارکارهاب همکارب قضایی در امور کیفرب است. قصویب قانون آیین دادرسی 

 را است. امّا انیراق قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّیهاب پیشکیفرب نراملّی یکی ار االویّت

پذیر هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا به سخنی امکانۀ قضایی منفاات قماح دالتبا نظاح ح وقی ا رایّ

آارب ا ارسال دالیل کیفرب به دالت است. قانونم   کردن همکارب آنها در جمع

هاب ک   ه ا پذیرش اب در مسن   مـکومیّت ا مجارات منّهم قرار دادن ار چالشدرخواست

هاب هاب عضو با دیگر دالتان ار همکارب دالت که چشمنظر ار ایاقّـادیّۀ اراپا استق صرف 

یست الوقوع است. قردی ب ناراپایی غیرعضو اقّـادیّه ا غیراراپایی در سرقاسر جهان نیز مـنمل

ی غیرعضو هاب اراپایکه در این شرایط بای  ق بیرب ان یشی ه شود قا ار آن براب همکارب با دالت

اسر جهان نیز بهره گرننه شود. در ااقعق اگر الگوب قانون آیین اقّـادیّه ا غیراراپایی در سرق

صویب ان ارب براب قت مواجه شودق چشمدر سیح اقّـادیّۀ اراپا با مون یّدادرسی کیفرب نراملّی 

 د که بهشواب در سرقاسر جهان م یرق با الگوب ااح  نراهم میکیفرب م ی ه هاب دادرسیآیین

   در قعامل با یک یگر قرار گیرن . قوان نـو بهنرب می

با اجود اینق رمی ۀ قصویب قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی در اقّـادیّۀ اراپا به دلیل 

هاب عضو ممکن نیست. ار این راق در سررمی ی قوسّط دالتالزامات نسری اعمال حاکمیّت دران

ورۀ اجراب ش اسایی من ابل در حمرقرۀ نخست قصمیم ساخنارب اقّـادیّۀ اراپا نخسنین ابزار 

 آارب ا حفظ دالیلهاب عضو اقّـادیّه براب جمعقـ ی ات کیفرب در قلمرا سررمی ی دالت
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ودبق هاب عضو براب جلوگیرب ار نابمجرمانه بوده است. ش اسایی من ابل دسنورات قضایی دالت

ار هاب عضو مجار به ص لتانن ال یا اخنفاء دالیل مجرمانه ضرارب است. ب ین م ظور کلّیّۀ دا

در  بردارب قضاییآارب ا حفظ دلیل مجرمانه ار قلمرا دالت عضو دیگر براب بهرهدسنور جمع

هاب داخلی هسن  . پس ار این مرحلهق دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی یو گاح مثرت دادگاه

آارب دالیل معجامع ج در پیشررد اصل ش اسایی من ابل آراء قضایی در امور کیفرب است؛ سیسنم

ریزب ش ه است. دالت صادرک   ه میابق قوانین داخلی حکم قضایی نرامررب بر این اساس پایه

ک  . دالت ک   ا دالت اجراءک   ه آن را میابق قوانین داخلی خود اجراء میصادر می

حکمی بر  نک  ق اگرچه اجراب چ یاجراءک   ه ار قصمیم قضایی دالت صادرک   ه قرعیّت می

پذیر نراش . به اسن اد م رّرات دسنورالعمل مذکورق هر اق اح اساس قوانین داخلی اب امکان

هاب عضو اقّـادیّۀ اراپا مجار قل ّی ش ه آارب دالیل در قلمرا سایر دالتقـ ی اقی براب جمع

اه قـ ی اقی گراستق مشراط به ای که این نرای   یا موارد مشابه نظارت بر دالیل نرامررب قوسّط 

 مشنرک صورت گیرد. 

مر اب سیسنم ش اسایی من ابلق اعنماد من ابل به دسنورات ح وقی ا م امات اجراءک   ۀ آن 

هاب در نظاح ح وقی ررنین است. بر این اساسق بررسی ضرارت ا ق اسب دسنور صادره با بایسنه

 که جرح مشمول دسنور قـ ی اتنظاح ح وقی داخلی نیز در چارچوب اعنماد من ابل است. رمانی 

اراپایی در قوانین داخلی دالت اجراءک   ۀ دسنور رننارب مجرمانه نراش ق رریعی است که 

ش ه به یو میزان اهمیّت ن ارن . ب ابراینق هاب م ّنظر دا دالت در حورۀ قـ ی ات خواسنهاررش

لزاح ک   ه استق این استاگرچه انجاح قـ ی ات در راسناب قـ ّق ع الت کیفرب دالت درخوا

که آن قرعه یا م یم داخلی استق حال براب دالت اجراءک   ۀ قـ یق مسنلزح ن ض حریم خصوصی

 ۀ راد دالت نیز خود اجراءک  م یم یا قرعه مخارب م رّرات داخلی است ا به قرع آن اننظار می

این جاست که اجراب اصول الشعاع آن قرار نگیرد؛ ار این م رّرات باش  قا نظم عمومی قـت

ک   ه در راق دالت اجراءر چ ین شراییی ممکن نیست. ار اینش اسایی من ابل یا اعنماد من ابل د

ش ه باش . گیرد که مخنار به ارریابی ضرارت ا ق اسب قـ ی ات کیفرب خواسنهشراییی قرار می
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ست که ار اخلی باش ق رریعی ااگر انجاح این قـ ی ات مسنلزح ن ض ح وق اساسی قرعه یا م یم د

خلی ش ه حسب قوانین داراد در چ ین شراییی ار انجاح قـ ی ات کیفرب خواسنهآن اننظار می

مـکومیّت انراد به مجارات با قوسّل به دالیل »ک   ه امن اع ک  ق چراکه دالت درخواست

  آن نظر ار قوالی ناسرف نـو غیرقانونی با موراین ع الت سارگار نیستق صش ه به آاربجمع

 (.847: 8264پور ا شهرانی کرانیق )مه اب« که منوجّه دسنگاه کیفرب ا جامعه است

قوانین داخلی دالت اجراءک   ه براب م یم یا قرعه این اننظار را به اجود آارده است ا 

ا گذاشت. پ صرف ضرارت قرعیّت ار دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی ریر قوان آن را بهنمی

رس  امن اع یا قرعیّت ح اقلی ار دسنورالعمل قرار قـ ی ات اراپایی در قلمرا نظر میراق به ار این 

ش ه در قلمرا سررمی ی آاربسررمی ی دالت اجراءک   ه م نهی به ع ح پذیرش دالیل جمع

ر برخوردارب ا ک   ه شود. امّا این اضعیّت به قضمین رعایت ح وق انراد دردالت درخواست

ه به شود کاسنان اردهاب قـ ی ات کیفرب ا دادرسی عادالنه میابق قوانین داخلی م نهی می

سارب رس  این رایکرد با هماه گمراقب ار اضعیّت من اقض در االویّت بیشنرب است. به نظر می

و با هاب عضخلی دالتش ه در قلمرا داانگارببردق اگر رننار جرحجایی نمیقوانین نیز راه به 

عضو  هابهاب اجنماعیق نره گی ا اقنصادب برابر مواجه نراش . مگر ای که ار قماح دالتاررش

اب ارق اء ده  ق اگرچه این رننارها هاب مشابهخواسنه شود که سیح م رّرات خود را به مم وعیّت

 قا پیش ار آن مجار بوده باش  . 

قوان  نـوۀ قـ ی ات ا ک   ه میلت درخواستبر این اساسق قردی ب نیست که دا

آارب دالیل مجرمانه را میابق با قوانین آیین دادرسی کیفرب خود براب دالت اجراءک   ه جمع

قشریح ک  . امّا دالت اجراءک   ه در انجاح آن م رّرات قا ح ّب مکلّف به قرعیّت است که این 

ابق قوانین داخلی خود نشون . ایجاد اسنان اردهاب م رّرات م جر به ن ض ح وق ب یادین انراد می

منعادل در قوانین آیین دادرسی کیفرب در نـوۀ قـ ی ات یا کیفیّت یا کمیّت دالیل اثراقی جرح 

ک   ه در این حوره منفاات ار دیگر ار موضوعات داخلی است. اگر قوانین دالت درخواست

 رس  اینبا اب قرار گیرن ق به نظر میهایی است که ممکن است رارب ررف همکارب دالت
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المللی در قلمرا ح وق ک   ه است که بای  در چارچوب اسنان اردهاب بیندالت درخواست

کیفرب اق امات اصالحی را انجاح ده ق نه ای که اننظار داشنه باش  م رّرات ا رایّۀ قضایی دالت 

انین ا رایّۀ قضایی اب م یرق شون . ار این اجراءک   ه در چارچوب م رّرات اقّـادیّۀ اراپا با قو

هاب عضو در قجربۀ الگوب همکارب من ابلق اصل راق قردی ب نیست که اضعیّت نعلی دالت

گذر ار آنها  را اهاب پیشان ارب براب رنع چالشش اسایی من ابل ا قرار قـ ی ات کیفرب چشم

ۀ عملی آن نراهم ش ه است. در ها در گِرا ش اخت است که ای و رمی است. حلّ این چالش

پوشی ار اعمال حاکمیّت میلق مرحلۀ بع  ق بیر براب عرور ار آن است که مسنلزح چشم

اب براب آرمون قابلیّت درک ا سررمی ی ا پذیرش نسری آن است. در هر صورت این رمی هدران

و اقّـادیّۀ هاب عضالتسارب قوانین داخلی دپذیرش قانون آیین دادرسی کیفرب نراملّی ا یکسان

قوان  الگویی م اسب براب هاب آن میاراپا است که در صورت نائق آم ن بر چالش

 اب غرب آسیا نیز باش .هاب م ی ههمکارب
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 منابع 

 الف. فارسی

ش ن جرح در قلمرا ح وق کیفرب آثار جهانی(. »8261) .احم بق احم  ا مـسن رضایی -

 .84ق شمارۀ 4ق سال کیفربپژاهش ح وق ق «شکلی ایران

کااش در مفهوح ا جایگاه حق »(. 8262باقرب. )پورق حام  ا مـم جواد شریعتاسمعیل -

 .19ق شمارۀ 71ق سال ح وقی دادگسنرب ۀمجلق «آرادب ا ام یت شخصی

المللی ای نرپل در قاچاق مواد مخ ر ا ج ایات هاب بینهمکارب»(. 8264امیربق سراش. ) -

 .1ق شمارۀ 3 ۀق دارسالمت اجنماعی ا اعنیاد ۀنصل امق «ملّییاننه نراسارمان

 ۀق قرجمح وق کیفرب شوراب اراپا(. 8262پرادلق ژان ا گئرت کورسن ز ا گرت نرملن. ) -

 مـم  آشوربق قهرانق خرس  ب. 

علیرضا  ۀق قرجمهاب سه گانهجهانی ش ن ح وق: چالش(ق 8263رب. )مارقیق میدلماس -

 میالنیق قهرانق میزان.

حسین نجفی علی ۀق قرجمهاب بزرگ سیاست ج ایینظاح(. 8262................................ ) -

 ابرن آبادبق قهرانق میزان. 

هاب نراراب هرمی ش ن م ابع ح وق کیفرب در اراپا ا چالش(. »8264االمی یق مـمود. )راح -

 .6ارۀ ق شمهاب ح وق کیفربآمورهق «آن

المللی رایکرد دیوان کیفرب بین(. »8264پور ا مهین سرـانی. )رحمنکشق امینق مجنری جانی -

مارۀ ق شهاب ح وق کیفربآمورهق «المللی ار م ظر قاع ه م ع مـاکمه مج دبه عفو جرایم بین

89. 

 جایگاه حاکمیّت»(. 8269م ش ا مـم حسین رارعی. )اله نژن برادهق مـمودق هیرتحاجی -

 .14ق شمارۀ 81ق سال پژاهش ح وق عمومی ۀنصل امق «المللقانون در ح وق بین

ارریابی مفهومی ح وق نرح در نظاح م ابع »(. 8268رادهق قوکل ا مـم صالح عیار. )حریب -

 .3ق شمارۀ 89 ۀق دارهاب ح وق قیری یپژاهشق «المللح وق بین
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ق «ش اسی قا آثارگسنربق ار مفهوحداحدناع »(. 8262رادگان. )حس یق عراس ا حس علی موذن -

 .11ق شمارۀ 71ق سال ح وقی دادگسنرب ۀمجل

اعنرار احکاح کیفرب خارجی در ن ه اسالمی ا ن ش آن در قوسعه (. »8269پورق مجنری. )جانی -

 .3شمارۀ ق 8 ۀق دارالمللهاب راابط بینپژاهش ۀنصل امق «المللیم اسرات بین

ارالعات سیاسی ا ق «اسنراقژب ام ینی آمریکا ا ق رت نرح اراپا(. »8268سعی بق سیااش. ) -
 .317شمارۀ ق اقنصادب

 گراییقـ ی  قضمی ات دادرسی عادالنه در پرقو ام یت»(. 8263شاملوق باقر ا مجی  مرادب. ) -

 .18ق شمارۀ ح وقی دادگسنرب ۀمجلق «در جرح پولشویی

 ۀمجلق «اب ار ح وق دناعی منهم در دادرسی عادالنهسکوت؛ جلوه(. »8211صالـیق جواد. ) -

 .2ق شمارۀ 8 ۀق دارمیالعات ح وقی

هاب پژاهش ۀمجلق «هاب ام یت اجنماعی در قوانین کیفربمولفه(. »8216صالـیق جواد. ) -

 .87ق شمارۀ ح وقی

مرانی مم وعیت ن ض حریم »(. 8262اهللق مـم ناصر برجی ا جواد مصلـی. )نراغیق نضل -

 .2ق شمارۀ 9 ۀق دارمیالعات ح وقی ۀمجلق «خصوصی در ح وق ایران ا آمریکا

ی گ اهگ اهان: ار خیاب قضایی قا بیمـکومیّت بی»(. 8262غالملوق جمشی  ا مـم  نرجیها. ) -

 .1ق شمارۀ 2ال ق سپژاهش ح وق کیفربق «ااقعی

مـ اده اعنرار احکاح کیفرب خارجی »(. 8264نر. )کالننربق کیومرث ا نرشاد شیررادب -

ق شمارۀ 2ق سال پژاهش ح وق کیفربق «هاب ایرانصادره میابق صالحیّت جهانی در دادگاه

89. 

اراپا ا  ۀهاب اقّـادیها ا ق ابل صالحیّتچالش»(. 8269رادق احم  ا نرهاد باقرب. )م یؤم -

 ۀ امنصلق «آرادبق ع الت ا ام یّت ۀهاب عضو در مسائل پلیسی ا کیفرب مربوط حوردالت
 .2ق شمارۀ 47 ۀق دارمیالعات ح وق عمومی
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ن ش مُخرران در آیین دادرسی کیفرب ناظر »(. 8264کرانی. )پورق اعظم ا نجمه شهرانیمه اب -

 .89ق شمارۀ 2ق سال کیفرب پژاهش ح وقق «بر جرایم اقنصادب؛ م نضیات ا موانع

بسنرهاب قوسعه »(. 8262نر. )آبادب ا ابوذر ساالربنعیممیرخلیلیق مـمودق علیرضا رحمانی  -

 .1ق شمارۀ هاب ح وق کیفربآمورهق «اعمال قوانین جزایی در مکان

  أکیعلیه با قصالحیّت مرن ی بر قابعیّت مج ی» (.8263میرمـمّ صادقیق حسین ا علی ایزدیار. ) -

 .1ق شمارۀ هاب ح وق کیفربآمورهق «بر قانون ج ی  مجارات اسالمی
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