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 مقدمه

ها ذیل اصل حاکمیت قانون قرار دارد. رابطه پاسداری از حقوق شهروندان و حفظ امنیت آن

 ها درای از حراست و حمایت دولت متبوع از آنجلوهدیده پس از وقوع جرم نیز کار و بزهبزه

مابین دولت تحقق این امر در گروِ نظم حقوقی و سیاسی در سطح ملی فیپرتو قانون است. لیکن 

دیده در زهکه بدولت متبوع تا زمانیو اتباع آن است که از دولتی به دولت دیگر متفاوت است. 

دیده خارج آورد. بزهعمل میهای قانونی از او را بهحمایتقلمرو سرزمینی آن اقامت دارد، تمام 

های قانونی آن است. اما حمایت از او بر اساس از قلمرو سرزمینی دولت متبوع نیز مشمول حمایت

دیدگی در اولویت است و با مقتضیات اعمال حاکمیت سرزمینی قوانین دولت سرزمینی محل بزه

دارد، دیدگی فراسرزمینی تبعه کارایی ندیده در بزهت متبوع بزهآن نیز همخوانی دارد. قوانین دول

 شود. چراکه دولت سرزمینیکار آن در محاکم کیفری دولت دیگری محاکمه میکه بزهزمانی

ازه مداخله پردازد و اجدیده آن میکار و به تبع حمایت از بزهبر اساس قوانین داخلی به تعقیب بزه

که مقتضیات آن به نحو دیگری فراهم شده باشد. یکی دهد، مگر ایننمیدیده را دولت متبوع بزه

دیده در از الگوهای غیرمستقیم برای فراهم شدن شرایط اعمال قوانین کیفری دولت متبوع بزه

قوانین کیفری هر دو دولت است. اتحادیه اروپا قصد دارد تا  8سازیسرزمین دولت دیگر، یکسان

دیده در قلمرو امور کیفری نائل شود هدف حمایت یکسان از بزه سازی قوانین بهبا یکسان

(Somek, 2010: 319)سازی قوانین در راستای حمایت . اتحادیه اروپا مدعی است که یکسان

های عضو با برداشته شدن مرزهای جغرافیایی دیده در قلمرو سرزمینی تمام دولتیکسان از بزه

و را در های عضادیه اروپا در عمل هنوز نتوانسته است دولتها میسر شده است. لیکن اتحمیان آن

 سازی قوانین کیفری و منافع آن برای اروپای واحد مجابهای جنایی بر یکسانتبعیت از سیاست

ی اروپای دیدهبزهاتحادیه اروپا خواهان تامین منافع  (. با وجود این884الف: 8261سازد )صالحی، 

ت و های عضو اسمابین دولتو اعمال حاکمیت قوانین کیفری فی نظر از مرزهای سیاسیصرف

 کند. با وضع الگوی جدید برای آن تالش می

                                                      
1. Unification. 
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 ای واجد الگوهایی جدید برایمثابه حقوق کیفری منطقهحقوق کیفری اتحادیه اروپا، به

قرار حمایت (. 399: 8261فرد، های عضو است )رضویدادرسی جرایم در گستره منطقه دولت

دیده اروپایی در سرتاسر قلمرو ی اتحادیه اروپا برای حمایت از بزه، الگو8دیدهاروپایی از بزه

پس؛ دیده )زینهای عضو است. بنابراین قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزهدولت

شود. در این شرایط دولت صادرکننده قرار حمایت دولت صادرکننده قرار حمایت( صادر می

دیده بر اساس قوانین داخلی در قلمرو سرزمینی دیگر های حقوقی از بزهاعمال حمایت درصدد

دیده موضوع قوانین کیفری است. اعمال دولت عضو اتحادیه اروپا است. حمایت قانونی از بزه

ای از اعمال حاکمیت دولت است که تابع مقتضیات مرتبط است. اتکاء به قوانین کیفری، جلوه

سرزمینی کاربرد دارد. چراکه دولت سرزمینی دیده فقط در قلمرو در مورد بزه قوانین کیفری

مجاز به اعمال حاکمیت در قلمرو فراسرزمینی محل وقوع جرم نسبت به تبعه خود نیست. اتحادیه 

ر دیده مرتفع کرده است. باروپا این چالش را به زعم خود با سازکار قرار حمایت اروپایی از بزه

ی دیده منطبق با قوانین کیفری متبوع صادر و برارار حمایت از سوی دولت متبوع بزهاین اساس ق

شود. اما اجراء قوانین دولت صادرکننده دولت سرزمینی محل وقوع جرم فرستاده می اجراء به

پس؛ دولت مجری( همچنان دخالت در اعمال کار )زینقرار حمایت برای دولت متبوع بزه

ار دیده را نسبت به بزهککه قرار حمایت اروپایی، بزهی آن است، زمانیسرزمینحاکمیت درون

، نماید. با وجود اینها در محاکمات دولت مجری میمُحق به کسب امتیازات خاص و تعقیب آن

های عضو اتحادیه اروپا حتمی است. بر این اساس الزام تبعیت از قرار حمایت اروپایی برای دولت

تضمین اقدامات حمایتی از  ت شرایط قرار حمایت اروپایی متعهد بهمحکمه دولت مجری تح

دیده بر اساس قوانین داخلی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی است. این رویکرد برای بزه

دیده در قلمرو فراسرزمینی است. چراکه از منظر اتحادیه اروپا، فرقی میان حمایت یکسان از بزه

 های عضو آن در سرتاسر اتحادیه اروپا نیست. مختلف دولت هایدیده از سرزمینبزه

                                                      
1. European Protection Order.  
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 شناسی در قوانین کیفری دولت متبوعدیدهآوردهای علم بزهدیده بر اساس تبلور دستبزه

های یک از دولتکه در قلمرو سرزمینی کدامهای خاص است، منصرف از اینمشمول حمایت

دیده در قلمرو سرزمینی دولت حقوق بزه عضو اتحادیه اروپا نسبت به او جرم صورت گیرد.

ین کیفری بسا قوانغیرمتبوع نباید کمتر از حقوق آن در قلمرو سرزمینی دولت متبوع باشد. چه

تری از دولت دیده، متفاوت و دارای سطح استاندارد پاییندولت مجری در حمایت از بزه

ه دیده توجیاروپایی از بزه صادرکننده قرار حمایت باشد. در این شرایط صدور قرار حمایت

شود، لیکن اجرای آن در قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم با مشکل نادیده گرفتن قوانین می

 کار خود را در ارتکاب جرم و حقوقکار توأم است. چراکه بزهکیفری سرزمینی نسبت به بزه

حاکمه برای تعقیب، مکار دیده با قوانین دولت متبوع خود هماهنگ کرده است. بزهاحتمالی بزه

انه دیده از اتباع بیگو مجازات در قلمرو سرزمینی موضوع قوانین خارجی نیست، هرچند که بزه

دیده کار در قلمرو سرزمینی دولت متبوع مرتکب جرم شده است و تابعیت بزهباشد. چراکه بزه

ا نادیده دیده این مولفه ررسد که قرار حمایت اروپایی از بزهاز این حیث موثر نیست. اما به نظر می

رفت از گرفته است و از آن عبور کرده است. لذا بررسی ابعاد مختلف و شناسایی راهکار برون

 تیقرار حما یآوردهاکه ابعاد و دستآن واجد اهمیت است تا به این پرسش پاسخ داده شود 

مایت است که قرار حفرض بر این  ست؟یاروپا چ هیاتحاد یفریدر حقوق ک دهیداز بزهاروپایی 

، چراکه شوددیده بر اساس قوانین دولت متبوع آن نمیحمایت یکسان از بزهاروپایی مُنتج به 

عضو  هایسازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتتحقق این هدف در گِرو یکسان

ایی از یت اروپسازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمااتحادیه اروپا است. اما یکسان

دیگر  های عضو اتحادیه اروپادیده است. چراکه در شرایط یکسان بودن قوانین کیفری دولتبزه

دیده نیست. در این نوشتار درصدد اثبات این فرضیه هستیم. قرار حمایت اروپایی از بزهنیازی به 

در  دهیدنفع بزه هب یفریک تیاصول صالح لیتعداثبات این فرضیه، ابتدا مستلزم بررسی مساله 

از  تیمتقابل در حما ییو اصل شناسااروپایی  تیقرار حمااروپایی، سپس بررسی  تیقرار حما
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 اصل الزامات قانونی در محاکمات کیفریقرار حمایت اروپایی و و در نهایت بررسی  دهیدبزه

 باشد.می

 پايیديده در قرار حمايت ارونفع بزه. تعديل اصول صالحيت کيفری به1

ی شخصی( یا غیراتباع در قلمرو سرزمینکیفری حق حاکمیت دولت در امور اتباع )صالحیت 

 ولو در خارج از قلمرو سرزمینی )صالحیت ،سرزمینی( برای حفظ منافع ملیکیفری )صالحیت 

عمال اصل اِجهانی( امری پذیرفته شده است. کیفری واقعی( یا منافع فراملی )صالحیت کیفری 

شرط تابعیت است. لیکن اِعمال اصل صالحیت کیفری کیفری شخصی، متکی به صالحیت 

مبنای اصل  .شرطی نیستپیشسرزمینی با توجیه حفظ نظم و اقتدار حاکمیت داخلی منوط به 

کیفری  صالحیتاصل  .صالحیت کیفری واقعی، دفاع مشروع یک کشور از منافع اساسی است

جرایمى است  صالحیت تقنینى و قضایى یک کشور نسبت به معناى توســعهبه 8یا حمایتیواقعى 

منافع اساسى و حیاتى آن کشور صدمه  که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به

 دو نوع مثبت و منفی مُنقسم است. صالحیت کیفری صالحیت کیفری شخصی به کند.وارد مى

 3ابعیت منفیتگردد. صالحیت کیفری شخصی بر اساس میتابعیت فاعل جرم برشخصی مثبت به 

که ند هرچ ،است دیدهبزهدولت متبوع کیفری عمال صالحیت در قلمرو امور کیفری حاکی از اِ

اما اشد. رخ داده بعلیه تبعه آن جرم در قلمرو سرزمینی کشور دیگر و توسط تبعه دولت ثالث 

محاکمه در  کار برایوط به دسترسی به بزهدیده نیز مناعمال صالحیت کیفری دولت متبوع بزه

رعایت  دیده نیز از این طریققلمرو سرزمینی و بر اساس قوانین کیفری داخلی است تا حقوق بزه

 شود. 

ی اِعمال صالحیت کیفری مبتنی وقوع جرم در خارج از قلمرو حاکمیتی یک کشور، الزمه

یت فراسرزمینی دیده از نوع صالحدیده است. صالحیت کیفری مبتنی بر تابعیت بزهبر تابعیت بزه

که دولت سرزمینی محل وقوع جرم یا دولت است و برای دولت متبوع وی ناکارآمد است، زمانی

                                                      
1. Protective Principle. 

2. Passive Personality Principle. 
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نی بر کیفری مبت عمال صالحیتاِکار را دارد. لذا کار آمادگی تعقیب و محاکمه بزهمتبوع بزه

یث سرزمین و از حکیفری های صاحب صالحیت بیشترین تنش با دولتواجد  علیهتابعیت مجنی

ایم برای مبارزه با جرکیفری صالحیت این نوع از عمال اِطرف، از یک. ستفاعل جرم اتابعیت 

اصل که این مشروط به ،الملل مقبولیت پیدا کرده استیافته یا تروریستی در عرصه بینسازمان

سرزمینی و هم در خاطر ارتکاب جرم در قلمرو برونهم در محاکمه تبعه به 8مجرمیت متقابل

اما همه جرایم چنین دیده مراعات شود. خاطر ارتکاب جرم علیه بزهمحاکمه تبعه خارجی به

 همایلی باهمیت تدر جرایم کم دیدهبزهدولت متبوع دیگر خصوصیتی را ندارند. از طرف

ه جرایم علیه اشخاص با غلبه جنب ندارد.را ی کیفر عمال چنین صالحیتاِانگاری متقابل و جرم

 اهمیتدیده برای دولت متبوع واجد خصوصی آن بر جنبه عمومی در راستای حمایت از بزه

ای هانگاریدیده تنها در قلمرو جرمکیفری بر اساس تابعیت بزهصالحیت اصل جعل است. چراکه 

 دیده کاربرد دارد. کار و بزهمشابه هر دو دولت متبوع بزه

ترتیب برای دولت سرزمینی محل وقوع جرم و سپس دولت متبوع  رسیدگی به اولویتاما 

بخواهد از  رسد تا آن دولتدیده نمیدولت متبوع بزهکار است. لذا نوبت به رسیدگی کیفری بزه

دسترسی که دیده بر اساس قوانین کیفری داخلی بپردازد، مگر ایناین طریق به دفاع از حقوق بزه

ولت که دیا این اشته باشدوجود ندکار یا متبوع بزهانه برای دولت سرزمینی عوامل مجرم به

دیده وع بزهدر این شرایط دولت متب. قضایی باشند متبوع فاعل جرم ناتوان از رسیدگیسرزمینی یا 

 کارتعقیب، محاکمه و مجازات بزهدر راستای اعمال حاکمیت و حمایت از تبعه داخلی به 

دهد. دازد، لیکن قوانین کیفری داخلی را مالک تعقیب و محاکمه قرار میپرفراسرزمینی می

ت ی اصل صالحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیکار به واسطهکه تعقیب و محاکمه بزهچنان

دیده است که بر اساس قوانین داخلی ایجاد شده است. این وضعیت امری مقبول و معمول در بز

دیده زهبعمال صالحیت کیفری بر اساس تابعیت اِاما واگذاری  نظام حقوقی تمام کشورها است.

دولت  کهاین ؛اوالً است.مواجه  اتیایرادگیرد، چراکه با معموالً صورت نمیدولت متبوع وی به 

                                                      

 .88: 8269، پوریو جان یگوهرشکفته. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. 8
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لت متبوع )دو دولت خارجیاصل ممنوعیت استرداد اتباع به بنا به متبوع فاعل جرم تبعه خود را 

حیت اصل صال وقوع جرم بنا بهمحل که دولت سرزمینی این ؛ثانیاً .دکنمسترد نمیدیده( بزه

که ، چراتاسقضایی رسیدگی  لویتوادارای  جرم سرزمینی یا صالحیت بر اساس تابعیت فاعل

 ,Chehtman) است تاثیر قرار گرفتهسرزمینی تحتبا وقوع جرم  آننظم عمومی جامعه 

شده است و تحت حاکمیت  کاربزه ینیز با اراده خود وارد قلمرو سرزمین دیدهبزه(. 68 :2010

کار، او را دیده در قلمرو سرزمینی بزهاقامت بزهکار قرار گرفته است. بزه متبوعدولت سرزمینی 

دهد و باعث الزام وی در تبعیت و احترام به کار قرار میتحت پوشش قوانین دولت متبوع بزه

اصل که همین فرد مرتکب جرم شود، بنا به ت سرزمینی است. در صورتیقوانین کیفری دول

سرزمینی صالحیت کیفری دولت محل اقامت، موضوع قوانین کیفری دولت متبوع قرار 

که دولت سرزمینی نخواهد یا نتواند به تعقیب وی بپردازد. در چنین شرایطی گیرد، مگر ایننمی

ع )دولت غیرسرزمینی( و بر اساس اصل صالحیت ممکن است تعقیب او از سوی دولت متبو

رد در قلمرو که یک فنحو زمانیهمیندیده فراهم شود. به کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه

دیده نیز موضوع تبعیت فاعل جرم از قوانین سرزمینی، بزه شود، بنا بهواقع می دیدهبزهفراسرزمینی 

 است.  قوانین سرزمینی دولت غیرمتبوع و خارجی

دیده بنا ای متفاوت در این زمینه است. بر اساس این نظریه، بزهنظریه اما اتحادیه اروپا قائل به

بر  که در سرزمین دیگریتابعیت اصلی همچنان مخاطب قوانین دولت متبوع است، ولو اینبه 

وانین دولت دیده در قلمرو سرزمینی دولت خارجی همچنان از قعلیه او جرم واقع شود. لذا بزه

گیرد. اما های آن قرار میموجب قرار حمایت اروپایی در پناه بایستهمتبوع خویش تبعیت و به 

در قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم بنا صادرکننده قرار حمایت اروپایی حاکمیت قوانین دولت 

در این  دیدهتوجیه منطقی است. چراکه حمایت از بزهاصل حاکمیت قوانین سرزمینی فاقد به 

لویت وامقام  درکار در محاکمات کیفری باشد. بسا به معنای نادیده گرفتن حقوق بزهشرایط، چه

حمایت  صادرکننده قرارمخاطب قوانین و صالحیت کیفری دولت  کاروار نیست که بزهاسزنیز 

 رزیابی شودادیده )دولت خارجی( متبوع بزهکه رفتار او با قوانین دولت تا این ،قرار گیرداروپایی 
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(Zerk, 2010: 20) .کار با الگوی اتحادیه اروپا و در پرتو قرار حمایت اروپایی،چراکه بزه 

یفری آن کو تحت حاکمیت قوانین صادرکننده قرار حمایت اروپایی دولت تبعه یا مقیم سرزمین 

واسپاری  ها بهها حاکی از تمایل آنرویه قضایی دولتاین در حالی است که  شود.تلقی می

ا هدر جایی است که فاعل جرم از اتباع آنتنها دیده بزهعمال صالحیت کیفری دولت متبوع اِ

معنا که دو تبعه بیگانه در قلمرو سرزمینی واحد اقامت داشته باشند. سپس یکی از بدین نباشد.

ین شرایطی ممکن است تقاضای ها مرتکب جرم علیه دیگری شود. دولت سرزمینی در چنآن

ی نماید. این کار بررسمورد برای استرداد بزهکار را حسبدیده یا دولت متبوع بزهدولت متبوع بزه

قاضای ن شرایطی اگر توضعیت با اصل ممنوعیت استرداد تبعه داخلی نیز منافات ندارد. در چنی

انین کار بر اساس قومحاکمه بزهدیده در اولویت قرار گیرد، بدیهی است که دولت متبوع بزه

فوظ دیده مح)دولت غیرسرزمینی( انجام خواهد شد و از قِبل آن حقوق بزه دیدهدولت متبوع بزه

 است. 

صالحیت  مراتب کمتر از اصلعلیه بهاقتدار اصل صالحیت کیفری مبتنی بر تابعیت مجنی

اگر فاعل جرم از اتباع  (.833: 8261 )پوربافرانی، کار استکیفری شخصی بر اساس تابعیت بزه

سرزمینی و هم در دولت سرزمینی باشد، دولت سرزمینی هم در راستای اِعمال حاکمیت درون

دیده اعم از داخلی یا خارجی در هنگام تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات راستای حمایت از بزه

یگانه عامل بسرزمینی به درون رو اعمال صالحیتاِعمال صالحیت قضایی است. از اینمکلف به 

دولت سرزمینی حسب قوانین شود. جرم واگذار نمیدیده متبوع بزهو دولت خارجی، ولو دولت 

پردازد دیده اعم از متبوع یا بیگانه میرعایت حقوق بزه کار و از قِبَل آن بهمحاکمه بزهداخلی به 

نین مراتب کمتر باشد. در چدیده بهبزهکه ممکن از استانداردهای قوانین کیفری دولت متبوع 

د، امری که دولت متبوع آن به جرم رسیدگی کندیده نسبت به جاییشرایطی تضعیف موقعیت بزه

دیده در قلمرو فراسرزمینی حق اما گریزی از آن نیست. چراکه دولت متبوع بزه بدیهی است.

ازات تواند امتیدیده میمتبوع بزهاعمال حاکمیت و مداخله در محاکمات کیفری آن ندارد. دولت 

ای را خارج از فرایند قضایی )دیپلماتیک( برای تبعه خویش درنظر بگیرد و به وی اعطاء ویژه
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ین دیده بر اساس قوانتواند از دولت خارجی توقع اعطاء امتیازات ویژه به بزهکند، لیکن نمی

دیده کند از بزهاتحادیه اروپا ایجاب میوجود این سیاست جنایی کیفری متبوع وی داشته باشد. با 

نظر از قلمرو سرزمینی حمایت یکسان صورت گیرد. این رویکرد به دو معنا قابل اروپایی صرف

وع کار از قوانین کیفری دولت متبکه قوانین دولت سرزمینی یا متبوع بزهدرک است. اول این

ری دولت متبوع دیده از قوانین کیفتبوع بزهکه قوانین کیفری دولت مدیده تبعیت کند. دوم اینبزه

کار یا سرزمینی تبعیت کند. رویکرد ثانوی امری معمول و جاافتاده در سطح تمام کشورها بزه

 های اتحادیه اروپا در قالباست که تاکنون از آن تبعیت شده است. اما رویکرد اول از خواسته

ست که سازی قوانین کیفری اامر مستلزم یکساندیده است. تحقق این قرار حمایت اروپایی از بزه

های عضو است که تاکنون میسر نشده است. اتحادیه اروپا درصدد تحقق آن در قلمرو تمام دولت

دیده یا برعکس آن در قلمرو کار بر حقوق بزهدر این شرایط، اولویت و اهمیت حقوق بزه

میزان نیست. اتحادیه اروپا بدون توجه  یکهای عضو اتحادیه اروپا به سرزمینی هر یک از دولت

های عضو متبوع هر یک از دولت دیدهبه این شرایط، خواهان برخورداری حقوق یکسان بزه

جبران خسارات . برهمین اساس الزام به 8دیده استاتحادیه بر اساس قرار حمایت اروپایی از بزه

نظر از محل وقوع جرم در قلمرو هر پا، صرفنحو عادالنه در سرتاسر قلمرو اتحادیه ارودیده بهبزه

که جبران های جنایی اتحادیه اروپا است. حال آنهای عضو منطبق با سیاستیک از دولت

های حقوق مدنی است و یکسان بودن الزامات حقوق مدنی ای از بایستهدیده، جلوهخسارات بزه

افتاده است که بررسی ابعاد آن های عضو اتحادیه اروپا متصور و موضوعی جادر قلمرو دولت

ابق دیده خارجی مطکه به اعتقاد برخی ضروری است که بزهموضوع این نوشتار نیست. چنان

یز مطابق دیده آن نقوانین دولت متبوع وی همان فرایند و جبران خساراتی را دریافت کند که بزه

 . (Gaziova and Krali, 2016: 94)شود قوانین داخلی بدان نائل می

                                                      
1. Council of the European Union 2016, Council Conclusions Establishing an Informal 

European Network on Victims’ Rights, p. 1.  
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با وجود این اتحادیه اروپا خواهان همین شرایط در قلمرو حقوق کیفری و نسبت به سایر 

دیده در تعقیب جرم است. اگر انتظارات اتحادیه اروپا در مبارزه با جرم و حقوق متصور برای بزه

 ه ودیدمداخله در وضعیت بزهدیده برآورده نشود، اتحادیه اروپا راساً مجاز به حمایت از بزه

. چراکه شهروند هر (Lang, 2013: 94) محکومیت دولت خاطی از مقررات اتحادیه است

تحادیه های یکسان ادولت عضو اتحادیه اروپایی، قبل از همه شهروند اروپایی و تابع دستورالعمل

های عضو است. قرار حمایت اروپایی، یکی از سازکارهای اتحادیه اروپا اروپا برای تمام دولت

تحقق این هدف است. قرار حمایت اروپایی به یک اعتبار، ابزار شناسایی متقابل قوانین برای 

شود که حمایتی میهای عضو اتحادیه است. قرار حمایت اروپایی منجر به کیفری دیگر دولت

ناشی از مقررات کیفری متفاوت دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی برای اجراء در قلمرو 

محدود  8مجری است. دستورالعمل اتحادیه اروپا در رابطه با قرار حمایت اروپاییسرزمینی دولت 

مسائل کیفری است. محدود بودن دستورالعمل اتحادیه اروپا در این رابطه از محتویات به 

کی از دیده در این دستورالعمل حادستورالعمل قابل استنباط است. تعبیر اقدامات حمایتی از بزه

امور کیفری است که مقام قضایی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی بر  تصمیم قضایی در

کند تا اقدامات محدودکننده یا سالب آزادی نسبت اساس قوانین شکلی و ماهوی متبوع صادر می

الح صاز سوی مقام قضایی ذی دیدههای بزهمجرم در راستای حمایت از جان، حیثیت و آزادیبه 

رو دولت مجری، قرار حمایت اروپایی از این (.Bradley, 2017: 121)رتبه صورت گیرد هم

وضعیت دیده دارای تابعیت بیگانه بنا به گذارد تا از بزهاجراء میقوانین خارجی به را با اتکاء به 

شده به خاص وی از جمله جنسیت، سن، وضعیت جسمانی و صدمات روحی و روانی متحمل

معنای نادیده گرفتن اعمال ایت کند. لیکن این وضعیت بهمتبوع وی حمدولت درخواست 

کار بت به بزهسرزمینی نستبع آن نادیده گرفتن قوانین کیفری درونسرزمینی و بهحاکمیت درون

                                                      
1. Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 

2011 on the European Protection Order, Official Journal of the European Union, No. 338.  
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 بوع نسبت بهکار متمعنای نقض حقوق مکتسب بزهاست. نادیده گرفتن قوانین کیفری داخلی به

 دیده بیگانه است.بزه

تبعیت دولت مجری از قرار حمایت اروپایی در زمان اعمال صالحیت کیفری شخصی بر اساس 

دولت  تر است. چراکهمراتب از زمان اعمال صالحیت کیفری سرزمینی سهلکار بهتابعیت بزه

کننده در اعمال صالحیت کیفری شخصی، محل وقوع جرم نیست. محاکمات دولت بنا محاکمه

ی شخصی و قوانین کیفری داخلی، منصرف از محل وقوع جرم است. اصل صالحیت کیفربه 

جرم در قلمرو فراسرزمینی رخ داده است، لیکن دولت سرزمینی به اعمال صالحیت کیفری 

کار را به دولت متبوع وی مسترد کرده است. در این شرایط که نظم سرزمینی نپرداخته است و بزه

است و  الشعاع قرار نگرفتهار در قلمرو سرزمینی تحتکحقوقی و امنیت عمومی دولت متبوع بزه

اهمیت قائل به تعقیب وی هم نباشد. در این شرایط صدور قرار حمایت بسا در جرایم کمچه

و  دیده قابل درکدیده برای تعقیب جرم و رعایت حقوق بزهاروپایی از سوی دولت متبوع بزه

ت در زمان اعمال صالحیت کیفری سرزمینی منطقی است. اما تبعیت دولت مجری از قرار حمای

به این سادگی نیست. اولویت دولت مجری در مقام اعمال صالحیت کیفری سرزمینی مبارزه با 

قیب جرم تعجرم و برقراری نظم عمومی بر اساس قوانین کیفری داخلی است. دولت سرزمینی به

سرزمینی  کار برای دولتتابعیت بزهکار آن چه باشد. که تابعیت بزهنظر از اینپردازد، صرفمی

همین دلیل برای اعمال صالحیت کیفری سرزمینی، اعمال صالحیت کیفری موضوعیت ندارد. به 

تابعیت فاعل جرم و اعمال صالحیت دولت متبوع وی بنا به اصل صالحیت کیفری نوبت به 

 جرم است، هرچندتعقیب، محاکمه و مجازات عامل رسد. دولت سرزمینی صالح به شخصی نمی

حیث اعمال صالحیت کیفری سرزمینی فاقد که عامل جرم دارای تابعیت بیگانه باشد. از این

رم از وقوع جاولی نیز صادق است. طریق دیده بهشرط است. این وضعیت در رابطه با بزهپیش

زمینی و ردیده در قلمرو سرزمینی مستوجب اِعمال صالحیت کیفری سسوی تبعه بیگانه علیه بزه

دولت سرزمینی درصدد اعمال  دیده است.نه اِعمال صالحیت کیفری مبتنی بر تابعیت بزه

رد. لذا فرقی کار اهمیتی ندادیده همانند تابعیت بزهصالحیت کیفری است و برای آن تابعیت بزه
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ری جحاکمیت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری وجود ندارد. برای دولت م دو بنا بهمیان این 

کار عنوان بزهدر مقام اعمال صالحیت کیفری سرزمینی فرقی ندارد که با دو تبعه بیگانه )یکی به

دیده( حتی از دو ملیت متفاوت سروکار داشته باشد. در این شرایط دولت عنوان بزهو دیگری به

خورده حاکمیت قوانین کیفری برای اعاده نظم عمومی برهم مجری همچنان قائل به

سرزمینی است. اجرای قوانین کیفری داخلی بر عوامل ارتکاب جرم و قربانیان متأثر از آن، درون

اولویت اصلی دولت سرزمینی است. عامل جرم با قانون کیفری سرزمینی تحت تعقیب، محاکمه 

ود و شدیده هم بر اساس همان قوانین کیفری داخلی رفتار میگیرد و با بزهو مجازات قرار می

دیده در قوانین کیفری دولت که استانداردهای حقوق بزهشود، ولو اینتضمین می حقوق وی

وق کننده باشد. استانداردهای حقمتبوع وی بیشتر از قوانین کیفری دولت سرزمینی محاکمه

کار دیده خارجی در قوانین کیفری دولت متبوع وی برای دولت سرزمینی یا دولت متبوع بزهبزه

 اهمیتی ندارد.

وع دیده متبگیری دولت سرزمینی با بزهموضعبه 8اعتماد متقابلدیده مکلف به لت متبوع بزهدو

دیده مکلف بنای شناسایی متقابل است. بر این اساس دولت متبوع بزهاست. اعتماد متقابل، سنگ

 ,Szilagyiتبعه خویش است )گیری دادگاه خارجی نسبت بهتبعیت و شناسایی تصمیمبه

دیده دارای تابعیت دولت دیده داخلی اولویت ندارد. بزهدیده خارجی بر بزه(. بزه197 :2016

ده خارجی دیحیث میان بزهسرزمینی، مخاطب قوانین کیفری داخلی است. دولت سرزمینی از این

چه شود. دولت سرزمینی بر اساس قوانین کیفری متبوع هر آندیده داخلی تفاوتی قائل نمیبا بزه

اس کند. بر این اسمی دیده خارجی نیز اعمالدیده داخلی تجویز شده است، را در حق بزههبرای بز

حاکمیت  معنا و مغایر با اصلدیده داخلی بیدیده خارجی نسبت به بزهاعطای حقوق بیشتر به بزه

ال صالحیت خاطر اعمکار متبوع است. این رویکرد بهو اجرای قوانین کیفری داخلی نسبت به بزه

ری دیده نیست. بلکه این رویکرد در مقام اولویت اعمال صالحیت کیفکیفری بر اساس تابعیت بزه

سرزمینی و منطبق با اصول حقوق کیفری در سرتاسر دنیا است. اما اتحادیه اروپا ادعای اروپای 

                                                      
1. Mutual Trust.  
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، های عضو را مطرح کرده استواحد و حقوق کیفری خاص آن با ترکیبی یکسان از تمام دولت

کیل زمینی واحد را تشهای عضو را برداشته است و قلمرو سرای جغرافیای سیاسی میان دولتمرزه

 های آن باید برای تبعه اروپایی یکسان باشد،داده است. بر این اساس حقوق کیفری و ممنوعیت

های عضو اتحادیه اروپا، قلمرو سرزمینی آن است. لذا اعمال صالحیت چراکه کل قلمرو دولت

قلمرو سرزمینی به تمام قلمرو اتحادیه اروپا بسط داده شده است. اعمال صالحیت  کیفری در

کننده نیست، های عضو اتحادیه اروپا قانعکیفری مبتنی بر مرزهای جغرافیای سابق در عرصه دولت

دیده در قلمرو سرزمینی از استانداردهای چراکه ممکن است استانداردهای حمایت از بزه

وضعیت تا  دیده بیشتر ضامن منافع وی باشد. اینقوانین کیفری دولت متبوع بزه بینی شده درپیش

رو های عضو اتحادیه اروپا محفوظ است. از اینشدن قوانین کیفری در کل قلمرو دولتیکسان 

 تا آن زمان باید با اتکاء به سازکار قرار حمایت اروپایی درصدد جبران آن بود. 

 ديدهحمايت از بزهاصل شناسايی متقابل در و . قرار حمايت اروپايی 2

است، لیکن از آن یک گام جلوتر است.  8قرار حمایت اروپایی مبتنی بر اصل شناسایی متقابل

ر حمایت قرااصل شناسایی متقابل، از سازکارهای قدیم اتحادیه اروپا و از تجربیات رسیدن به 

طرف رویکرد سنتی اصل شناسایی متقابل، متضمن شناسایی و اجرای اروپایی است. از یک

 ,Cemalovicبه داخلی بوده است )های دیگر با سازکارهای مشاقرارهای صادره از سوی دولت

دند، شاجراء گذاشته نمیمعنا که سابق بر این، اصل دستورات صادره به (. بدین252 :2015

ته خدمت گرفآن هدف به ترین مقررات مشابه در سطح داخلی برای رسیدن به بلکه نزدیک

 داشت، شناساییکه مقررات مشابهی در سطح داخلی دولت مجری وجود نشدند. در صورتیمی

(. این وضعیت 392ب: 8261شد )صالحی، بست مواجه میو اجرای دستور دولت خارجی با بن

رو بینی مواجه بود. از اینهایی غیرقابل پیشدولت عضو اتحادیه اروپا با دشواری 37در سطح 

تا  های آن، سازکار قرار حمایت اروپایی را وضع کرداتحادیه اروپا برای عبور از دشواری

                                                      
1. Mutual Recognition Principle. 
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دیده ذیل قرار حمایت معطل نماند. اما قرار حمایت اروپایی نیز با دستورات دولت متبوع بزه

عضو  هاینبودن قوانین کیفری دولتترین آن یکسان های دیگری مواجه است که مهمدشورای

ی سازی قوانین کیفری در نظام حقوقدیگر در شرایط یکساناتحادیه اروپا است. لیکن از طرف

های عضو اتحادیه اروپا قرار حمایت اروپایی در قلمرو دولتهای عضو، دیگری نیازی به تدول

شدن قوانین کیفری در سرتاسر قلمرو اتحادیه اروپا، حمایت یکسان از  نیست. در فرض یکسان

نظر از تابعیت یا محل وقوع جرم بدون سازکار قرار حمایت اروپایی نیز میسر است. دیده صرفبزه

دیده خارجی را برای بزه 8قوانین داخلی همان حقوق و مزایاییکننده با اتکاء به ت محاکمهدول

ت. دیده متبوع درنظر گرفته اسها را برای بزهگیرد که دولت متبوع آن نیز مشابه آندرنظر می

چون قوانین کیفری هر دو دولت یکسان هستند. دولت مجری برای اعمال حقوق یکسان برای 

دیده تبوع بزهکند که با قوانین کیفری دولت میده غیرمتبوع به قوانین کیفری داخلی استناد میدبزه

دیده عمل یکسان است. با این تفاوت که در این شرایط دولت مجری به قوانین دولت متبوع بزه

نکرده است، بلکه از قوانین کیفری سرزمینی تبعیت کرده است، ولی همان مزایای دولت متبوع 

دیده را به وی داده است. تفاوت دیگر آن این است که با اجرای قوانین کیفری مشابه و تضمین زهب

 کار را نیز نقض نکرده است. اما این وضعیتمثابه دولت متبوع وی، حقوق بزهدیده بهحقوق بزه

 آندر اروپای واحد و حقوق کیفری آن هنوز در حد ایده است و اجرای قرار حمایت اروپایی تا 

 زمان و درگیری با مصائب آن ناگزیر است.

ست. مقتضیات متفاوت فرهنگی، مذهبی و سیاسی میسر نیسازی قوانین کیفری بنا به یکسان

و اصل شناسایی متقابل با  3انگاری متقابلبر این اساس سازکارهای دیگری از جمله؛ جرم

اسایی انگاری متقابل با اصل شن. جرماندگشا بودهنحو محدود راهدربرداشتن ایراداتی تاکنون به

های تحقق مناسبات همکاری در شرطقوانین کیفری مرتبط و از پیش 2سازیمتقابل و هماهنگ

مکاری لیکن ه .های قضایی است که در سرتاسر دنیا معمول و بدیهی استتعقیب و رسیدگی

                                                      
 .25: 9911زادگان، برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. اختری و مؤذن. 9

2. Double Criminality.  

3. Harmonisation.  
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قی های حقوین و نظامقضایی در منطقه عدالت، آزادی و امنیت با در نظر گرفتن حقوق بنیاد

زعم ها در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا بهناشی از الزام عضویت آن های عضومتفاوت دولت

 طرفدیده تسهیل کرده است. از یکخود این شرایط را با جعل قرار حمایت اروپایی از بزه

دیده که انتقال بزهو ایندیده از اهداف قرار حمایت اروپایی است، ولاستمرار حمایت مطلق از بزه

 :Klimek, 2016)برای شرکت در جلسات دادرسی در قلمرو سرزمینی دولت دیگر الزم باشد 

ه های خاص قانونی است، مشابدیده حسب قوانین کیفری متبوع مشمول حمایتاگر بزه .(170

 قلمروبه  کاست در قالب قرار حمایت اروپایی در زمان انتقال ویوها بدون کمهمین حمایت

های سرزمینی دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد. حتی اگر دولت مجری چنین حمایت

ها را در تضاد که آننظر نگرفته باشد، یا ایندیده درمشابهی را در قوانین کیفری داخلی برای بزه

. ه کیفری تلقی کندهای دادرسی عادالنکار )تبعه خود( در برخورداری از مولفهبا حقوق بزه

ان محاکمات کار در زمدیده در تقابل با حقوق بزهبینی شده برای بزهکه برخی از حقوق پیشچنان

دیده رعایت حقوق بزههم ملزم به است. دولت مجری قرار حمایت اروپایی، تحت این شرایط باز 

الف اصل وضعیت برخ بر اساس قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی است. این

دیگر، سیاست اتحادیه اروپا حاکی قانونی بودن امور در سطح داخلی دولت مجری است. از طرف

از این است که ارتکاب جرم واحد در قلمرو سرزمینی متفاوت نباید میزان خسارات قابل پرداخت 

دیده به سان از بزهحمایت یک .8دیده سرزمینی یا فراسرزمینی آن را کاهش یا افزایش دهدبزه به

فری سازی قوانین کیاعتبار برخورداری وی از عنوان و حقوق شهروند اروپایی، مستلزم یکسان

که تفاوت در میزان های عضو است. حال آنکننده خسارات ناشی از جرم در قلمرو دولتجبران

 هعی نسبت بهای اجتماتبع آن خسارات ناشی از جرم ناشی از تفاوت در واکنشمجازات و به

برسد  شود، چهجرم واحد در جوامع مختلف تشدید میجرایم است. این وضعیت حتی نسبت به 

فرد هستند و در قلمرو سرزمینی دیگر که برخی از جرایم در قلمرو سرزمینی منحصر بهاینبه 

                                                      
1. Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 Relating to Compensation to Crime 

Victims, Official Journal of the European Union, Official Journal of the European Union, 

No. 261, p. 15.  
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برای  نشده ندارند. بر این اساس حقوق، خسارت و دیگر مزایای یکساانگاری معادل مشابه جرم

یفری طور قطع از قِبَل قوانین کهای عضو اتحادیه اروپا بهدیده در قلمرو سرزمینی کلیه دولتبزه

ر در مقام کانادیده گرفتن حقوق مکتسب بزهها منوط به شود یا حصول آنمتفاوت حاصل نمی

 دیده دارای تابعیت همسان با وی است. مقایسه با بزه

، واجد طیف 8قربانیان جرمپارلمان و شورای اروپایی راجع به در این راستا، دستورالعمل 

اروپا  های عضو اتحادیهدیده در قلمرو سرزمینی تمام دولتای از حقوق یکسان برای بزهگسترده

دیده شامل؛ حق مطلع شدن از سیر پرونده و حق مطلع شدن از حقوق خویش و است. حقوق بزه

کار و دولت صوصی، حق بر جبران خسارات از طرف بزهها، حق بر حریم خبرخورداری از آن

تحادیه های عضو اقوانین داخلی دولتمتبوع وی است. لیکن اعمال این حقوق در نهایت متکی به 

های قانونی یکسان در گِرو . از این منظر، تحقق تضمین(Blackstock, 2012: 8) اروپا است

های حاکم بر ت. چراکه شرایط و محدودیتهای عضو اسسازی قوانین داخلی دولتیکسان

ور عدم مداخله در حاکمیت کشدیده منجر به اعمال اصل صالحیت شخصی بر اساس تابعیت بزه

که قوانین کیفری دو دولت صادرکننده قرار حمایت و دولت شود، در جاییمحل وقوع جرم می

های اجتماعی متفاوت دارد. این تنوع ریشه در فرهنگ، اقتصاد و ارزش .مجری آن متفاوت است

وی مبتنی بر عوامل اجتماعی و دیدگی، نحوه و میزان جبران خسارات وارده بهاگرچه مفهوم بزه

ین دیده بر اساس قوانفرهنگی هستند، ولی با وجود این اتحادیه اروپا خواهان رعایت حقوق بزه

ن که قوانین کیفری در ایهای عضو است، ولو ایندولت متبوع در قلمرو سرزمینی سایر دولت

ها تاکنون یکسان نشده باشند. اتحادیه اروپا برای مساله یکسان نبودن قوانین کیفری زمینه

اندیشی کرده است. اتحادیه اروپا در تصمیم ساختاری خواهان های عضو چارهدولت

 تهای عضو شده است تا سپس شرایط حمایدیده در قوانین دولتسازی تعریف بزههماهنگ

                                                      
1. Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 

2012 establishing the Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of 

Victims of Crime and Replacing Framework Decision 2001/220/JHA, Official Journal of 

the European Union, No. 315. 
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دیده اروپایی منصرف از قلمرو سرزمینی محل وقوع جرم و بر اساس دستورالعمل یکسان از بزه

ها هنوز اجرایی قربانیان جرم محقق شود. اما این سیاستپارلمان و شورای اروپایی راجع به 

دیده که اتحادیه اروپا با سازکار قرار حمایت اروپایی بر حمایت یکسان از بزهاند، در حالینشده

رین که یکسان بودن از نظر اتحادیه اروپا باالتکند. ضمن ایندر کل قلمرو اتحادیه اروپا تاکید می

کار دیده در تعقیب، محاکمه و مجازات بزهاستانداردهای حقوق کیفری برای تضمین حقوق بزه

بشری استانداردهای حقوق دیده از است. چراکه یکی از اهداف قرار حمایت، برخورداری بزه

کننده قوانین کیفری دولت سرزمینی محاکمه برتر در قوانین کیفری دولت متبوع وی نسبت به

ن منتفی است. لیک اروپاییصورت زمینه صدور و اجرای قرار حمایت کار است. در غیر اینبزه

ه با دیدشود. چراکه حقوق بزهکار میهمین شرط باعث نادیده گرفتن حداکثری حقوق بزه

 عمل و نقضداردهای برتر در قوانین کیفری دولت متبوع وی واجد محدودیت در آزادیاستان

ها در قوانین کیفری دولت که معادل آنکار است، زمانیهای دادرسی عادالنه در حق بزهبایسته

کار مفقود است. این وضعیت از چارچوب اصل قانونی بودن نیز خارج است و منجر به متبوع بزه

 شود.کار بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع یا سرزمینی وی میگرفتن حقوق مکتسب بزهنادیده 

اخلی کار ددولت مجری قرار حمایت اروپایی در مقام اعمال صالحیت کیفری شخصی با بزه

یده ددیده داخلی یا خارجی مواجه است. اما تفاوت در فرایند الزم برای بزهمورد با بزهو حسب

رجی وجود دارد. در فرضی که تبعه اروپایی در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو داخلی یا خا

ست. دولت تعقیب وی نیبسا دولت سرزمینی قائل به شود، لیکن چهاتحادیه اروپا مرتکب جرم می

تبوع وی دولت مکار را به کند و بزهنظر میسرزمینی از اعمال صالحیت کیفری سرزمینی صرف

 اصل صالحیت کیفری شخصی انجام دهد.حاکمه را دولت متبوع وی بنا به کند، تا ممسترد می

را به  که آن تبعه خارجیاقدام دولت سرزمینی با اصل ممنوعیت استرداد اتباع مواجه نیست، چرا

دولت متبوع وی مسترد کرده است. در این شرایط، اعمال صالحیت کیفری از سوی دولت متبوع 

یت کیفری سرزمینی نیست، اگرچه این اقدام آن نتیجه اعمال کار بر اساس اصل صالحبزه

مینی دیده از اتباع دولت سرزدارد. تحت این شرایط اگر بزهصالحیت کیفری سرزمینی را دربر
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محل وقوع جرم باشد، انتظار استمرار حمایت دولت متبوع وی در قلمرو سرزمینی دولت 

 کار منطقی است. واسپاری اعمال صالحیتهکننده صالحیت کیفری بر اساس تابعیت بزاعمال

 بهای انصراف از صالحیت کیفری سرزمینی است که بدانکار بهکیفری بر اساس تابعیت بزه

اری محقق انگدلیل عدم جرمکه اعمال صالحیت کیفری سرزمینی بهاولویت داشته است، ولو این

وظ است. کار همچنان محفولت متبوع بزهدیده بر اساس قوانین کیفری دنبوده باشد. اما حقوق بزه

دیده در رعایت حقوق تبعه بر اساس کلیات قوانین داخلی خواسته دولت متبوع بزه لذا توجه به

دیده در تمام جرایم مورد انتظار است. صدور قرار حمایت اروپایی از سوی آن راجع به حقوق بزه

یفری کار در زمان اعمال صالحیت کتبوع بزهدیده در این شرایط و تبعیت دولت مدولت متبوع بزه

دیده خارجی بر اساس قوانین دولت متبوع وی موجه است. از شخصی در راستای حمایت از بزه

کننده در زمان اعمال صالحیت منظر اجرای قرار حمایت اروپایی از سوی دولت محاکمهاین 

ارجح است.  یت کیفری سرزمینیاعمال صالحکار نسبت به کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزه

کار نیز منافات ندارد، چراکه او ها در حق بزهاین وضعیت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات

لمرو که موقتاً در قهمچنان تبعه دولت متبوع و مخاطب قوانین کیفری آن دولت است، ولو این

ن مرتکب جرم شده باشد. لیک جاسرزمینی دولت دیگر اقامت داشته باشد و در زمان اقامت در آن

این وضعیت در کلیه موارد صدور قرار حمایت اروپایی محقق نیست. در بسیاری از موارد اعمال 

ر، در دولت واحد کاصالحیت کیفری سرزمینی و صالحیت کیفری شخصی بر اساس تابعیت بزه

دیده زهباشد، لیکن ب کار از اتباع داخلی و استرداد وی منتفیجمع است. در همین مثال، اگر بزه

ر قلمرو دیده داز اتباع خارجی باشد، در این شرایط قرار حمایت اروپایی از سوی دولت متبوع بزه

کند. اما مورد توجه دولت کار موضوعیت پیدا میدولت سرزمینی محل وقوع جرم و متبوع بزه

به صدور  دیده اقدامبزه گیرد. در این وضعیت، دولت متبوعکار قرار نمیسرزمینی یا متبوع بزه

نماید، اما تبعیت دولت مجری )دولت قرار حمایت اروپایی برای اجراء در قلمرو دولت مجری می

معنای تبعیت کار( از قوانین دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی بهسرزمینی و دولت متبوع بزه
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 اعمال قوانین کیفری متبوع سرزمینی وپوشی از اعمال حاکمیت دروناز قوانین خارجی و چشم

 الملل عمومی با ممنوعیت مواجه است. های حقوق بینکار است که در آموزهتبعه بزهنسبت به

 

 اصل الزامات قانونی در محاکمات کيفری. قرار حمايت اروپايی و 3

قوانین کیفری داخلی با حاکمیت دولت مرکزی ارتباط مستقیم دارند. وضع قوانین کیفری و 

سرزمینی است. رفتار دولت مجری بر اساس قرار ای از حاکمیت درونمجازات ناقضان آن، جلوه

سرزمینی حمایت اروپایی صادرشده از سوی دولت متبوع ذیل اصل اعمال حاکمیت درون

ت گیرد. ماهیت قرار حمایت اروپایی بر اساس قوانین دولکار متبوع قرار نمیبزه دیده نسبت بهبزه

دولت صادرکننده قرار حمایت( است که از سوی دولت مجری )دولت دارای صالحیت خارجی )

ین شرایط شود. در ااجراء گذاشته میکار( به سرزمینی و صالحیت شخصی بر اساس تابعیت بزه

ت جای آن از قوانین کیفری دولنظر کرده است و بهدولت سرزمینی از اعمال قوانین داخلی صرف

 کند. تبعیت دولت سرزمینی از قوانین دولت خارجیایت اروپایی تبعیت میصادرکننده قرار حم

ی خوانسرزمینی دولت مجری همدیده آن با الزامات اعمال حاکمیت درونبرای رعایت حقوق بزه

توان حق انتخاب دولت مجری در تبعیت یا نادیده گرفتن قرار حمایت ندارد. با وجود این می

سرزمینی تلقی کرد. اما این تفسیر بر اساس عمال حاکمیت درونای از ااروپایی را جلوه

های عضو محاکم کیفری جزئی از تشکیالت دولتپذیر نیست. دستورالعمل اتحادیه اروپا امکان

عمومی  ها برای تحقق نظم و امنیتتصمیات آناتحادیه اروپا هستند که دولت متبوع با اتکاء به 

لویت با قوانین کیفری ون شرایط برای محاکم دولت مجری ادر اینماید. اعمال حاکمیت می

سرزمینی است که دولت مرکزی بر سر آن با اتباع خویش توافق کرده است. دولت صادرکننده 

قرار حمایت اروپایی نیز با اتباع خود در اجرای قوانین کیفری خود تفاهم دارد. با این تفاوت که 

اع آوردهای توافق با اتبمایت اروپایی درصدد اعمال دستدیده با صدور قرار حدولت متبوع بزه

حمایت آن نیاز دارند. لیکن به اند و به دیده واقع شدهکه در قلمرو فراسرزمینی بزهخود است 

کار، اجراء گذاشتن قرار حمایت اروپایی از سوی دولت سرزمینی محل وقوع جرم و متبوع بزه
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رزمینی کار بر سیاهه قوانین کیفری سیده گرفتن تفاهم با بزهمعنای اعمال قوانین خارجی و نادبه

ها در قلمرو سرزمینی دولت مجری است. این وضعیت ناقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

ادیه گذارد. البته اتحاست که قرار حمایت اروپایی را بر اساس قوانین دولت خارجی به اجراء می

دی از الگوی اصل قانونی بودن تبعیت کرده است. لیکن این اروپا برای رفع این تعارض تاحدو

 توجهی است. تئوری هم همچنان واجد ایرادات قابل

با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم عدالت کیفری  اروپاییتعارض قرار حمایت 

ز هر یک ا (.Sievala, 2014: 28) دولت مجری قرار حمایت اروپایی از موانع پذیرش است

د از ها بایهای عضو اتحادیه اروپا در صورت تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتدولت

رد قرار ها خودداری کنند. دولت مجری مجاز به دیگر دولت اروپاییشناسایی قرار حمایت 

نده که از سوی دولت صادرکناست، اگر قرار حمایت اروپایی کامل نباشد یا این اروپاییحمایت 

قوانین دیده باید متکی بهف مهلت مقرر دولت مجری تکمیل نشود. امتیازات خاص برای بزهظر

د که فعل یا ترک فعلی باشباید راجع به  اروپاییمسبوق بر زمان وقوع جرم باشند. قرار حمایت 

رد قرار انگاری شده باشد، وگرنه دولت مجری مکلف به در قوانین کیفری دولت مجری هم جرم

. چراکه مستندی برای (Der Aa and Ouwerkerk, 2011: 276) است اروپایی حمایت

اصل  کار وجود ندارد. ابتدا بایدوی در قبال رفتار بزهدیده و اعطای حقوق و مزایا به شناسایی بزه

دیدگی ناشی از آن بر اساس قوانین سرزمینی محل وقوع رفتار محرز باشد، تا جرم و امکان بزه

دیده آن برسد. بر این اساس دولت مجری باید از کار و حمایت از بزهبه تعقیب بزهسپس نوبت 

فعلی خودداری کند که از عوامل موجهه جرم فعل یا ترکراجع به  اروپاییپذیرش قرار حمایت 

کار از تعقیب دولت مجری مصون است، این اقدام آن در سطح قوانین داخلی است. اگر بزه

ب کیفری قرار گیرد. تعقی اروپایینین کیفری متفاوت و موضوع قرار حمایت تواند حسب قوانمی

فعلی که حسب قانون اساسی دولت مجری با ممنوعیت یا مصونیت مواجه خاطر فعل یا ترکبه

ی تبعیت از قرار حمایت اروپای بر این اساس الزام دولت مجری بهاست، نیز همین وضعیت را دارد. 

ا اصل رعایت الزامات قانونی تداخل نیابد. لیکن الگوی اتحادیه اروپا تا حدی مجاز است که ب
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رفتارهایی است که در قلمرو سرزمینی دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی مربوط به

ای ندارند. در این شرایط صدور قرار اند، لیکن در قلمرو دولت مجری سابقهانگاری شدهجرم

بست عم دولت متبوع وی برای اجراء به لحاظ اصل اباحه با بنزدیده بهحمایت اروپایی از بزه

شود. این رویکرد در جای خود مناسب است، ولی کافی نیست. چراکه نگرانی نسبت مواجه می

های متفاوت یا اجراءبه قرار حمایت اروپایی راجع به جرایم مشترک، لیکن دارای ضمانت

کار آن ده و نادیده گرفتن احتمالی حقوق مکتسب بزهدیشده برای بزهبینیامتیازات متفاوت پیش

 در قوانین آیین دادرسی کیفری همچنان محفوظ و محل بحث است.

بینی شده در قوانین کیفری دولت اجراءها و امتیازات پیشکار از ضمانتبرخورداری بزه

اشی از اصل ن های قانونی دولت متبوع ویدیده و حمایتمتبوع بدون در نظر گرفتن تابعیت بزه

نظر از عضویت آن در اسناد یا قانونی بودن است. بر این اساس شهروندان یک دولت صرف

اریا، بک) نوع رفتاری جرم و مشمول مجازات استالمللی باید بدانند چه های بیننامهموافقت

ظر ه احتمالی درندیدها یا بزههایی برای آنو از قِبل قوانین داخلی چه مزایا و محرومیت (32 :8261

کننده دولت صادر گذاریتردید در این شرایط اصل قانونی بودن در قانون. بیگرفته شده است

ر که عمل مجرمانه در هشود، ولو ایناتباع دولت مجری نقض میقرار حمایت اروپایی نسبت به 

ان اجراءهای آن یکسبسا ضمانتانگاری شده باشد. چهها جرمدو دسته از قوانین کیفری دولت

ند. چراکه بینی نشده باشنحو یکسان پیشهای دادرسی عادالنه در آن به بایستهکه نباشد یا این

انونی اتباع داخلی ذیل اصل ققوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی، نسبت به 

بینی . پیشکنندگیرند و نسبت به اتباع خارجی از اصل قانونی بودن تبعیت نمیبودن قرار می

دیده در قوانین آیین دادرسی کیفری دولت متبوع وی و صدور قرار رای بزهامتیازات خاص ب

که هر دو دولت اصل جرم را در ها برای دولت مجری در جایینبه اتکاء آحمایت اروپایی 

. اند، لیکن سازکارهای متفاوت دارند، نیز با اصل قانونی بودن در تضاد استقوانین کیفری پذیرفته

اتباع ولت صادرکننده قرار حمایت اروپایی در قلمرو فراسرزمینی و نسبت به لذا قوانین کیفری د

اجراءهای آیین دادرسی اجراء نیستند. چراکه برخورداری مجرم از ضمانتدولت مجری قابل
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دیده بزهبینی امتیازات خاص برای کار در پیشخوردن محاسبات بزهکیفری نیز موجب برهم

کار، از دیده دارای تابعیت همسان با بزهبسا بزهشود. چهاخلی میدیده دخارجی نسبت به بزه

ه ککار برخوردار باشد، در حالیامتیازات کمتری در تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات بزه

دیده دارای تابعیت خارجی حسب قوانین دولت متبوع خود از امتیازات بیشتری در تعقیب، بزه

یده به داطالع است. اما بزهکار از آنها بیبرخوردار باشد که بزه کارمحاکمه و اعمال مجازات بزه

 شود. موجب قرار حمایت اروپایی از مزایای آن در محاکم کیفری دولت مجری برخوردار می

دیده داخلی و خارجی امری معمول است. چراکه قرار در این شرایط وضعیت نابرابر دو بزه

دیده خارجی در قلمرو فراسرزمینی بر اساس قوانین زهحمایت اروپایی درصدد تضمین حقوق ب

که قوانین کیفری دولت مجری برای وی حقوق کمتری را در کیفری دولت متبوع است، وقتی

کار درنظر گرفته است. لذا اصل قانونی بودن در این وضعیت نیز تعقیب، محاکمه و مجازات بزه

 کار هم ذیلهای دادرسی عادالنه در حق بزهفهشود. چراکه استانداردها و مولنادیده گرفته می

دیده داخلی و که موجب تبعیض میان دو بزهنظر از ایناصل قانونی بودن قرار دارند، صرف

ار و کفقط متوجه بزه اروپاییرویکرد قرار حمایت شود. خارجی در مقابل مجرم واحد نیز می

نه بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری های دادرسی عادالهای احتمالی وی از بایستهمحرومیت

و  دیده متبوعدولت متبوع نیست. بر این اساس با اجرای قرار حمایت اروپایی، میان دو بزه

اوت ناشی های متفدیدگان دارای تابعیتشود. امتیازات خاص بزهغیرمتبوع نیز تفاوت ایجاد می

مسان دیده دارای تابعیت هیتی است. بزهکار در قلمرو سرزمینی واحد موجد چنین وضعاز عمل بزه

دیده که بزهحالی گیرد، درکار قرار میهای قوانین کیفری حاکم بر رفتار بزهکار، ذیل بایستهبا بزه

ت های قوانین کیفری دولت صادرکننده قرار حمایکار، ذیل بایستهدارای تابعیت متفاوت از بزه

ختلف، کند. در صُور مدیده دیگر پرونده متمایز میز بزهگیرد که وضعیت او را ااروپایی قرار می

کار در عدم برخورداری از الزامات قوانین کیفری دولت این وضعیت باعث تشدید جایگاه بزه

 شود.مجری قرار حمایت اروپایی می
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های در قلمرو سرزمینی همان دولت مرتکب جرم بر اتباع دولت« الف»فرض کنید تبعه دولت 

 تعقیب، محاکمه و مجازات بنا بر اصل صالحیت سرزمینی به« الف»شده است. دولت  «ج»و « ب»

ا نیز بر ر« ج»و « ب»های دیدگان از دولتپردازد و حقوق بزهکار به اتکاء قوانین سرزمینی میبزه

و حقوق « الف»قوانین کیفری دولت کار به کند. وقوف بزهاساس همان قوانین مراعات می

ذکور دیدگان در فرض مدیدگان احتمالی آن مفروض است. لیکن بزهده برای بزهشبینیپیش

کننده سرزمینی هستند. در این کار و دولت محاکمهدارای تابعیت متفاوت از دولت متبوع بزه

صادر نمایند، حقوق  اروپاییدیدگان قرار حمایت های متبوع بزهشرایط اگر هر یک از دولت

ر و از الزامات دادرسی عادالنه در قوانین کیفری دولت سرزمینی متفاوت دیدگان از یکدیگبزه

ری دولت کار بر اساس قوانین کیفدیدگان دارای تابعیت متفاوت از تابعیت بزهاست. حقوق بزه

ات کار از قوانین کیفری خارجی و امتیازکار پنهان بوده است. فرض آگاهی بزهها از بزهمتبوع آن

ای اتباع آن وجود ندارد تا به موجب قرار حمایت اروپایی بر او تحمیل شود. این بینی شده برپیش

رویکرد با الگوی اصل قانونی بودن امور داخلی دولت متبوع یا دولت سرزمینی محل وقوع جرم 

عکس دیده نشده است، بلکه برقلمرو سرزمینی دولت متبوع بزهکار وارد نیز مطابقت ندارد. بزه

صالحیت  کار ذیل اصلکار شده است. بنابراین بزهد قلمرو سرزمینی دولت متبوع بزهدیده واربزه

دیده ع بزهقوانین کیفری دولت متبودیده نیست تا علم وی به کیفری سرزمینی دولت متبوع بزه

دیدگان خارجی بر اساس قوانین های خاص قانونی از بزهفرض شود. در این شرایط حمایت

کار بر اساس ها باعث نادیده گرفتن الزامات دادرسی عادالنه در حق بزهنهای متبوع آدولت

قوانین آیین دادرسی کیفری دولت متبوع و سرزمینی است. الزامات این قوانین نیز همانند قوانین 

 های حقوق عمومی و دارای ماهیت قهری و غیرقابل توافق هستند. کیفری ماهوی ذیل آموزه

کیفری، صحنه تقابل میان حقوق فردی و قدرت عمومی هستند الزامات آیین دادرسی 

الزامات ناشی از قانون آیین دادرسی کیفری دولت صادرکننده قرار  .(8: 8262، حیدری و فتحی)

ای از این وضعیت هستند. حمایت اروپایی برای اجراء در دادگاه کیفری دولت مجری، نمونه

قدماتی، جلسات دادرسی و اجرای مجازات و بینی نحوه تعقیب، شرکت در تحقیقات مپیش
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علیه در برخورداری از نهادهای ارفاقی مانند؛ تعویق صدور حکم، تخفیف در ممانعت محکوم

مجازات یا تبدیل آن، قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن، تعلیق و آزادی مشروط باعث 

رزمینی شود. متهم در قلمرو سعلیه بر اساس قوانین دولت مجری مینادیده گرفتن وضعیت محکوم

دولت متبوع مرتکب جرم شده است و از امتیازات قانونی آن دولت در قوانین کیفری به هنگام 

کار دیده آن که تبعه دولت دیگر است، بزهتعقیب، محاکمه و مجازات برخوردار است. لیکن بزه

دیده ن کیفری دولت متبوع بزهرا به موجب قرار حمایت اروپایی از آن امتیازات و بر اساس قوانی

نی و متزلزل بیپیشکار از این حیث غیرقابل رود جایگاه بزهکه انتظار میکند. در حالیمحروم می

های دادرسی عادالنه به اعتقاد برخی موجب تولد و استحکام حقوق که ضرورتنباشد. چنان

حیث فرقی و از این (8: 8264، نائینی ابراهیمی و رئوفیان)بنیادین طرفین در دعاوی کیفری است 

هایی کار از آزادیدیده، در حکم محرومیت بزهدیده نیست. این مزایا برای بزهکار و بزهمیان بزه

ار در این کاند. بزهبسا برای وی در قوانین کیفری دولت مجری درنظر گرفته شدهاست که چه

های دادرسی عادالنه بر میت از بایستهشرایط بدون اشراف به قوانین خارجی در معرض محرو

دولت  های قوانین کیفریکار ذیل آموزهقرار دادن بزه گیرد.اساس قوانین کیفری داخلی قرار می

شود. وی تحمیل میصادرکننده قرار حمایت اروپایی، نوعی مجازات مضاعف است که به

دیده معادل محرومیت بزهحتمیت مقررات آیین دادرسی کیفری در اعطای حقوق خاص به 

رار دیده با صدور قکار از حقوق خاص و ناشی از اعمال حاکمیتی است که دولت متبوع بزهبزه

 آورد. دست میآن را به اروپاییحمایت 

ناکارآمد بودن قرار حمایت در چنین مواردی ناشی از یکسان نبودن قوانین کیفری در قلمرو 

سازی قوانین کیفری در قلمرو تمام است. یکسان های عضو اتحادیه اروپاسرزمینی دولت

ای ههای عضو، پیشنهادی برای گذر از ممنوعیتهای عضو اتحادیه اروپا در سطح دولتدولت

پایی قرار حمایت اروسازی دیگر نیازی به اجرای قرار حمایت اروپایی است. اما در شرایط یکسان

عضو اتحادیه اروپا با قانون واحد سروکار  هایدر این شرایط در سرتاسر قلمرو دولتنیست. 

ینی نیست. دیده فراسرزمبزه حیث تفاوتی میان اعمال قوانین داخلی یا خارجی نسبت بهاست. از این
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متهم دارای تابعیت یا اقامت در سرزمین خویش قانون دولت سرزمینی محل وقوع جرم، راجع به 

 Vermeulen and)دیده آن خارجی باشد زهکه بگذارد، ولو ایناجراء میداخلی را به 

Bondt, 2015: 117) قوانین داخلی یکسان با قوانین دولت  کننده بهتوسل دولت محاکمه. لذا

دیده بدون سازکار قرار حمایت اروپایی محقق است. در این شرایط دولت متبوع بزه

دیده هکار و هم حقوق بزوق بزهکه هم حقکند، در حالیکننده به قوانین داخلی استناد میمحاکمه

دیده کار بر اساس قوانین داخلی رعایت شده است و حقوق بزهرا رعایت کرده است. حقوق بزه

هم بر اساس قوانین دولت متبوع وی رعایت شده است که مشابه قوانین دولت سرزمینی است. اما 

ری وری کلیه قوانین کیفآسازی قوانین کیفری در قلمرو اتحادیه اروپا مستلزم جمعیکسان

های عضو و وضع قانون کیفری واحد از سوی اتحادیه اروپا برای اجرا در قلمرو سرزمینی دولت

های عضو است که تاکنون میسر نشده است. با وجود این قرار حمایت اروپایی نیز نتوانسته دولت

حادیه اروپا با د. اگرچه اتدیده مرتفع کنخالء یکسان نبودن قوانین کیفری را حداقل نسبت به بزه

درصدد رفع این خالء بوده است، لیکن موفقیتی برای آن حاصل نشده  اروپاییجعل قرار حمایت 

 است.

 گيرینتيجه

که او در قلمرو دیده برعهده دولت متبوع وی است، زمانیمسئولیت تضمین حقوق بزه

ود مرو سرزمینی حداکثر تالش خدیده در قلسرزمینی دولت متبوع اقامت دارد. دولت متبوع بزه

عمل را در حمایت از اتباع قربانی جرایم در زمان تعقیب، محاکمه و مجازات فاعل جرم به

دیدگی بزه دیده نیست، بلکهقلمرو سرزمینی دولت متبوع بزهدیدگی محدود به آورد. لیکن بزهمی

است،  هایی مواجهده، با نگرانیدیای یا جهانی محتمل است. حمایت مطلق از بزهدر گستره منطقه

یده و حقوق ددیده است. تعریف بزهکار خارج از حاکمیت سرزمینی دولت متبوع بزهکه بزهزمانی

ساس قانون کار بر انظر از تابعیت بزهکار در محاکمات کیفری احتمالی صرفوی نسبت به بزه

ن پرداخته دیده آاعل و حقوق بزهانگاری فعل مجرمانه، مسئولیت کیفری فجرمداخلی است که به

های عضو دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتحمایت مطلق و یکسان از بزهبا وجود این است. 
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ای از که قوانین کیفری جلوههای جنایی اتحادیه اروپا است. در عین حالدر اولویت سیاست

بندهای ناشی ومتبوع نباید با قیددیده سرزمینی هستند، لیکن حمایت از بزهتحقق حاکمیت درون

کسان دیده و مراعات حقوق یاز قوانین کیفری سرزمینی یا فراسرزمینی مواجه شود. حمایت از بزه

های عضو بینی در قانون آیین دادرسی کیفری برای وی در تمام قلمرو سرزمینی دولتقابل پیش

ی اخیر است. لذا در حقوق کیفر در دههاتحادیه اروپا، از ابتکارات حقوق کیفری اتحادیه اروپا 

دیده بر اساس سازکارهای حقوق کیفری یکسان اتحادیه اروپا وضعیتی جعل شده است تا از بزه

های عضو اتحادیه اروپا حمایت کند. در قلمرو فراسرزمینی و در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت

مجرمین، انتقال محکومین یا  این حمایت با سازکارهای همکاری حقوقی متقابل در استرداد

المللی و شناسایی احکام ای و بینها ناشی از عضویت در اسناد و معاهدات منطقهالزامات دولت

قوق ها جلوتر است. پیشنهاد حسابقه و یک گام از آنهای متقابل مسبوق بهانگاریخارجی یا جرم

د های عضو اتحادیه اروپا، واجولتکیفری اتحادیه اروپا با الگوی قرار حمایت اروپایی برای د

 سابقه نیست.ها و تنگناهایی است که در قلمرو حقوق کیفری مسبوق بهنوآوری

صدرور قرار حمایت اروپایی بر اساس قوانین داخلی برای اجراء در قلمرو فراسرزمینی دولت 

وآوری حقوق ای از ندیده در زمان محاکمه عامل جرم دارای تابعیت بیگانه، جلوهمتبوع بزه

هدف از صدور قرار حمایت اروپایی دیده است. کیفری اتحادیه اروپا در حوزه حمایت از بزه

اند. ها در قلمرو فراسرزمینی قربانی جرم شدهکه آنحفاظت از حقوق اتباع داخلی است، زمانی

 رعایتدولت مجری در صورت فقدان استانداردهای مشابه در سطح قوانین داخلی مکلف به 

حقوق قربانی بر اساس قرار حمایت اروپایی منطبق با قوانین کیفری دولت متبوع قربانی جرم و 

کننده و متبوع گذاری برای دولت محاکمهاما این تکلیف صادرکننده قرار حمایت اروپایی است.

دیده خارجی بر های کیفری داخلی است. حمایت مطلق از بزهگذاریکار برخالف قانونبزه

لت کار از سوی دادگاه کیفری دوقوانین کیفری دولت متبوع وی در قلمرو سرزمینی بزه اساس

. بر اساس اتباع سرزمینی استمتبوع وی برخالف اصل حاکمیت قوانین کیفری داخلی نسبت به 

رعایت قوانین داخلی است. سرزمینی، دولت مجری مکلف بهمقتضیات اعمال حاکمیت درون
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رفتن حقوق گنادیدهکه منجر بهبا قوانین داخلی آن در تعارض باشند یا این بسا قوانین خارجیچه

های دولت اند. با وجود این، کلیهکار شوند که بر اساس قوانین کیفری سرزمینی تضمین شدهبزه

شدت و  تضمین استانداردهای متناسبی با رعایت محدودیت دامنهعضو اتحادیه اروپا مکلف به

ام عمومی برای حمایت از قربانی جرم هستند. در این شرایط صدور قرار شمول اقدامات مق

ت. اما دیده در قلمرو فراسرزمینی اسحمایت اروپایی با توجیه حمایت مطلق و یکسان از تبعه بزه

لت طرف، دواز یکقرار حمایت اروپایی متکی بر مداخله در امور حاکمیتی دولت مجری است. 

آوری را تهیه و برای دولت قانون کیفری داخلی دستورالعمل الزامدیده بر اساس متبوع بزه

انه را در دیده دارای تابیعت بیگکند تا حقوق بزهکار ارسال میکننده ثالث یا متبوع بزهمحاکمه

 طول تعقیب، محاکمه و مجازات بر اساس قوانین کیفری دولت متبوع مراعات نماید. 

اء دیده اروپایی با اتکتحادیه اروپا درصدد حمایت از بزهاین رویکرد بدان منظور است که ا

ای عضو اتحادیه هقوانین کیفری دولت متبوع است تا تفاوت سرزمینی و قوانین کیفری دولت به

 قوانین کیفریکننده با اتکاء به دولت محاکمهدیگر، دیده احساس نشود. اما از طرفاروپا برای بزه

نظر حاکمه و مجازات مجرم دارای تابعیت یا در قلمرو سرزمینی و صرفتعقیب، م داخلی مجاز به

دارد. کننده موضوعیت ندیده برای دولت محاکمهدیده است. چراکه تابعیت بزهاز تابعیت بزه

کننده مخاطب قوانین کار خارجی در قلمرو سرزمینی دولت محاکمهدیده خارجی همانند بزهبزه

ی به استناد اصل صالحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت به تعقیب سرزمینی است. دولت سرزمین

دیده در مرحله ثانی از اهمیت کار و بزهپردازد، چراکه تابعیت بزهکار و محاکمه وی میبزه

حیث برای دولت دارای صالحیت سرزمینی یا موضوع اعمال صالحیت کیفری است. از این

تحادیه کار نیست. اما دستورالعمل ادیده و بزهبزهکار فرقی میان صالحیت بر اساس تابعیت بزه

وضعیت خاص کرده است، وگرنه صدور و تبعیت از قرار حمایت اروپایی اروپا آن را مشروط به

کار یا دولت دیده در قوانین کیفری دولت متبوع بزهاستانداردهای حامی حقوق بزهشود. توجیه می

کار باید معادل استانداردهای حمایت از مجازات بزهکننده در زمان تعقیب، محاکمه و محاکمه

کننده در دیده در قوانین دولت متبوع وی باشد. اگر استاندارد قوانین دولت محاکمهحقوق بزه
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ایت این دیده باشند، رعدیده بیش از استاندارد قوانین کیفری دولت متبوع بزهزمینه حقوق بزه

دیده و همسو با معیارهای دادرسی عادالنه حاکم بر نفع بزهکار بههنگام محاکمه بزهقوانین به

کار است. لیکن در شرایط متفاوت معادله معکوس است، اگر استاندارد قوانین دولت پرونده بزه

بدین  کار باالتر باشد. این وضعیتدیده از سطح قوانین کیفری دولت سرزمینی بزهمتبوع بزه

 بیگانه به موجب قرار حمایت اروپایی از حقوق بیشتری نسبتدیده دارای تابعیت معناست که بزه

سرزمینی و شود. این رویکرد هم ناقض اصل حاکمیت دروندیده داخلی برخوردار میبزهبه 

کار در برخورداری از اجرای قوانین کیفری در قلمرو داخلی است و هم ناقض حقوق بزه

 ی در قوانین کیفری دولت متبوع است. چراکهبینی برای ومعیارهای دادرسی عادالنه قابل پیش

. راء استقابل اجکننده به پرونده در مرحله اول قوانین خارجی در قلمرو سرزمینی دولت رسیدگی

دیده بزهدیده دارای تابعیت خارجی نسبت به در مرحله دوم مجرم با مزایایی بیشتری برای بزه

 شود. همسان با وی مواجه می

شود. های عضو اتحادیه اروپا مرتفع میسازی قوانین در قلمرو دولتاین اشکاالت با یکسان

ری در سازی قوانین کیفمستلزم یکسان اروپاییدهد که اعمال قرار حمایت این وضعیت نشان می

مشخص  اروپاییهای عضو اتحادیه اروپا است. لذا با اجرای قرار حمایت قلمرو تمام دولت

 های عضو هنوز مساله جدیهم اشکال یکسان نبودن قوانین کیفری در سطح دولت شود کهمی

های عضو اتحادیه اروپا محقق دیده در قلمرو دولتاست و هم تضمین حمایت یکسان از بزه

یفری سازی قوانین کهای عضو را بر یکساناتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است دولتاما شود. نمی

و های عضسازی قوانین کیفری در قلمرو تمام دولتیکسانجاب کند. در قلمرو سرزمینی م

ه قوانین کدر حالی است اند. این اتحادیه اروپا با ایراداتی مواجه است که تاکنون مرتفع نشده

ر اتحادیه اروپا با وضع قراکیفری واحد، الزمه تشکیل اروپای واحد است. لذا حقوق کیفری 

 سازی قوانین کیفری مواجه است. جعل قرارهمچنان با مصائب یکسان دیدهحمایت اروپایی از بزه

تکرار دیده اروپایی عوض نکرده است، بلکه همچنان به نفع بزهتنها چیزی را بهحمایت اروپایی نه

هی های عضو اتحادیه اروپا منتسازی قوانین کیفری در سطح دولتمصائب ناشی از عدم یکسان
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ه اروپا های عضو اتحادیسازی قوانین کیفری در سطح دولتکه یکسانشده است. منصرف از این

شود. چراکه در این فرض هر یک از دو در نهایت موجب منتفی شدن قرار حمایت اروپایی می

، در کننددولت صادرکننده و مجری قرار حمایت اروپایی به قوانین کیفری خود استناد می

شود. دیده توأمان مراعات میکار و بزهها، حقوق بزهآنکه به دلیل شباهت قوانین کیفری حالی

دیده بزه که حقوقدولت مجری قرار حمایت اروپایی به قوانین کیفری خود پایبند است، در حالی

 کار بر اساسدیده و بزهرا هم رعایت کرده است. در این شرایط احتمال تعارض میان حقوق بزه

سازی قوانین رو قرار حمایت اروپایی تا زمان یکساناز اینقوانین کیفری متفاوت متصور نیست. 

اری انگهای جرمهای عضو اتحادیه اروپا، همچنان با محدودیتکیفری در قلمرو سرزمینی دولت

پا های عضو اتحادیه اروو فقدان قوانین آیین دادرسی کیفری مشابه در قلمرو سرزمینی دولت

 مواجه است.
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