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 ارتکابی جرایم خصوص در ایران جزایی قوانین حاکمیت
  ملی امنیت و امامیه فقه رویکرد با ازکشور درخارج

  
  * مالمیر محمود   

  

  چکیده
 طرف از. پیوندد می وقوع به وغیرآن ملی امنیت علیه جرایمی کشور از خارج مقیم ایرانیان طرف از

. گردد می مربوط ما کشور به اي گونه به که دهد می رخ کشور از خارج در جرایمی نیز ایرانیان غیر
 می وارد لطماتی ما کشور خارجی و داخلی امنیت به کشور از خارج در جرایم این از برخی ارتکاب

 جرایم تمامی بر کشور جزایی قوانین کلیه اجراي و اعمال که گردد بیان شده سعی مقاله این در. سازد
 جزایی قوانین مجموعه حقیقت در. بود خواهد میسور نه و منطقی نه کشور از خارج در ایرانیان ارتکابی

 ارتکابی جرایم همچنین و ایرانیان توسط کشور از خارج ارتکابی جرایم از تعدادي خصوص در ما کشور
 جزایی قوانین نتیجه در.  بود خواهد اجراء قابل نماید وارد صدماتی ما ملی امنیت به که ایرانیان غیر
 حاکمیت هدف و دلیل. گردد اعمال کشور از خارج ارتکابی خاص جرایم از تعدادي خصوص در باید فقط

 یک از شرعی مقررات و قوانین نیز کشور از خارج در ارتکابی جرایم از تعدادي بر ایران جزایی قوانین
  .باشد می دیگر طرف از کشور ملی امنیت و طرف

  
  ها واژه کلید
  ) بها محکوم قضیه(  مختوم امر اعتبار -مجازات -جرم - جزایی قوانین – ملی امنیت

                                                             
 )خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه یار استاد(علمی هیات عضو .  *
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  مقدمه
 کشور مرزهاي داخل در که افرادي خصوص در ایران اسالمی جمهوري جزایی قوانین اجراي

. است ضروري و جراء اال الزم گردند می جزایی قوانین مجموعه در مذکور جرایم از یکی مرتکب
 جمهوري مرزهاي از خارج در ایرانی فرد یک اگر که است وضعیتی به راجع مقاله این موضوع
 و تعزیرات ، دیات قصاص، حدود، مجازاتهاي مشمول جرایم انواع از یکی مرتکب ایران اسالمی

 قبیل از اسالمی مجازات قانون) 7( ،)6( ،)5( ،)3( مواد در مصرح جرایم از اعم بازدارنده، یا
..... و هبرداري کال نامشروع، رابطه خمر، شرب قتل، کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم
 آن در جرم ارتکاب از پس و گردد ملی امنیت علیه جرایم مرتکب ایرانی غیر یک یا و گردد
 صورت به مواردي در یا و گردد دستیگر یا و شود یافت مملکت داخل در کشور مرزهاي سوي
 مجازات ایران اسالمی جمهوري جزایی قوانین طبق را وي توان می آیا شود، محاکمه غیابی

 کشور محاکم در ایرانی غیر یا ایرانی اگر که است وضعیتی به راجع بیشتر بحث نمود؟البته
 ، تعقیب را آنها مجدداً توان می آیا باشند شده نیز محکوم واحتماالًً شده کیفري تعقیب بیگانه

 جرم مرتکب کشور از خارج در که بیگانه یا ایرانی چنانچه باالخره نمود؟ ومحکوم محاکمه
 امکان باشدآیا درآمده اجرا مرحله به وي خصوص در نیز وحکم محکوم بیگانه کشور در گردیده
 مباحثی با که شده سعی مقاله این در یاخیر؟ دارد وجود ایران در آنان مجدد ومجازات محاکمه
 ارایه شده طرح سئواالت به مناسب پاسخی کشور از خارج در جرایم ارتکاب پیرامون اجمالی

  .گردد
  

  مجدد محاکمه منع وقاعده محاکم صالحیت
 جـرایم  بـه  دررسـیدگی  محـاکم  صالحیت درخصوص کلی نظریات ابتداء بهترموضوع درك براي

 شـده  اعمـال  مجازات احتساب وقاعده مجدد محاکمه منع قاعده ازکشوروسپس درخارج ارتکابی
  .گیرد می قرار بررسی نقدو مورد کشور از خارج در
  محاکم صالحیت -1

 کلـی  نظریه چهار کشور، از درخارج ارتکابی جرایم به رسیدگی در محاکم صالحیت خصوص در
  :عبارتنداز داردکه وجود

  .دیده بزه متبوع کشور صالحیت -1 
  از نوع این به اشاره اسالمی مجازات قانون)  8(ماده: جرایم به رسیدگی جهانی صالحیت -2 
   تعبیر گونه این را جرایم به رسیدگی جهانی  صالحیت حقوقدانان، از برخی. 1دارد صالحیت 
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 در) بشریت علیه جرایم جنگی، جرایم ، کشی ،نسل تجاوز(  بشریت علیه جرم مرتکب: اند کرده
 ویـا  وي محاکمـه  بـه  مکلـف  دسـتگیري  محل دولت شود ودستگیر شده یافت که دنیا جاي هر

   2 .میباشد محاکمه براي دیگر صالح دادگاه به او استرداد
 نظریـه  ایـن  گیرنـده  بر در اسالمی مجازات قانون) 3( ماده: محاکم بودن سرزمینی صالحیت -3

 ایـن  در. دارنـد   اعتقـاد  محـاکم  بـودن   سـرزمینی  اصـل  به فقط حقوقدانان از برخی 3.باشد می
 اعمـال  جـایی  در باید کیفر:((گوید می اسزاربکاری از  نقل به) 43: 1378 نژاد حسینی( خصوص

 نا افراد که است جرم ارتکاب محل در فقط که مهم دلیل این به داده روي درآنجا جرم که گردد
  4.))ببرند ازبین را کرده ایجاد بزه که شومی آثار مجازات، با که گزیرند

 مجـازات  قـانون ) 6(و) 4(مـواد  حـدودي  وتا)7(،)5(مواد: جرم مرتکب کشورمتبوع صالحیت -4 
  5.باشند می نظریه این برگیرنده در اسالمی

 سیاسـی  مجـرمین   مورد در جرم مرتکب  متبوع کشور  صالحیت شده، یاد مواد غیراز همچنین
 قالـب  در سیاسـی  مصـونیت  اصـل  پـذیرش  بـا . باشـد  مـی  جهـانی  شـده  پذیرفته  اصول از نیز

 سیاسـی  ومـامورین  دیپلماتهـا  دولتها، اکثر توسط سیاسی ومصونیتهاي روابط 1961 کنوانسیون
 مـی  برخـوردار  پذیرنـده  کشور در جزائی تعقیب مصونیت از متقابل عمل اصل به توجه با دولتها
 در 1343 اسـفند  14 واز رسـید  ایـران  دولـت  تصویب به 1343 مهر در کنوانسیون این  6.باشند
 از پذیرنـده  کشـور  در سیاسـی  ماموران کنوانسیون این 31 ماده طبق. گردید االجراء الزم ایران

 در ایـران  کـه  1963 کنسـولی  روابـط  کنوانسیون 43 ماده براساس. برخوردارند جزائی مصونیت
 کنسولی وظایف دراجراي که اعمالی با رابطه در کنسولی ماموران شده ملحق آن به 1353 سال
 خارجـه  اتباع واقامت ورود به راجع قانون در. برخوردارند مصونیتها ازهمین دهند می انجام خود

 خواهنـد  مستثنی قانون این مقررات از ذیل اشخاص که است آمده 19/2/1310 مصوب ایران در
  : بود
  .هستند سیاسی مصونیت داراي که کسانی -1
 واعضاء میکنند زندگی خانه یک در هم با که آنها عائله وافراد خارجه دول کنسولی مامورین -2 

 مزایـاي  از خارجـه  ممالـک  از دریکی مقیمین مذکوره طبقات از ایران اتباع اگر ولی آنها، رسمی
 متقابلـه  معاملـه  فـوق  طبقـات  از مزبور مملکت بااتباع نسبت نباشند مند بهره بعضاًً یا کالًً مزبور

  .شد خواهد
 کشـور،  از خـارج  در ارتکـابی  جـرایم  در محاکم صالحیت خصوص در کلی نظریات به عنایت با 

 فـروض  در را داخلـی  محـاکم  صالحیت و کشور از خارج در ایرانیان توسط جرایم ارتکاب مسئله
  .نماییم می بررسی گردد، مطرح است ممکن که مختلفی
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  مجدد محاکمه منع قاعده-2
 بـه  صریحی اشاره کشورمان، جزایی ازقوانین کدام درهیچ که شود می شروع آنجا از اصلی بحث
 واقعـی  صالحیت در حقوقدانان از اي عده زعم به البته است نگردیده مجدد محاکمه منع قاعده

 اصـل  اندازد، می جدي مخاطره به را کشور یک وحیاتی اساسی ومنافع ملی امنیت که وجرایمی
 اي یافتـه  تعـدیل  شـکل  بـه  حـداکثر  یـا  گیـرد  نمـی  قـرار  توجه مورد مجدد محاکمه منع عدم

 ایـن  جـرایم،  سـایر  خصـوص  در امـا . باشد توجه مورد  است ممکن)  مرتکب مجازات احتساب(
 اعمال مجازات احتساب قاعده همچنین.میباشد حقوقدانان اکثر توجه مورد جدي طور به  قاعده
 مصوب عمومی  مجازات قانون در 7.خورد نمی چشم کشوربه قوانین نیزدر ازکشور درخارج شده

 آمـده  کشـور  از خـارج  در شده اعمال مجازات احتساب قاعده خصوص در) ج بند 3ماده( 1304
 زیـر  جـرایم  از یکـی  مرتکـب  ایـران  حاکمیت قلمرو از خارج در که اي بیگانه یا ایرانی هر. ((بود

 باشـد  شده مجازات خارج در جرم آن به نسبت وهرگاه شود می مجازات ایران قانون طبق شود،
  .))شد خواهد احتساب گردد، می تعیین ایران هاي دادگاه در که مجازاتی بابت

 وشخصـی  واقعـی  صـالحیت  اصـل  کـه  اسـت  مطلـب  این بررسی عالقه مورد مساله حقیقت در 
 مختـوم  امـر  واعتبـار  طـرف  یـک  از جرایم وسایر مملکت خارجی یا داخلی امنیت علیه درجرایم

  .است توسعه قابل حد چه تا دیگر طرف از بها محکوم وقضیه
 صالحیت اصل مشمول کشور از خارج در ارتکابی جرایم همه که معتقدند حقوقدانان از تعدادي

 تعقیـب  مـورد  کشـور  داخـل  در را آنهـا  مـرتکبین  تـابتوان  گیرنـد  نمـی   قـرار  وشخصـی  واقعی
 را واقعـی  صـالحیت  اصل جهان کشورهاي از خیلی))  اکهرست مایکل((  قول به هرچند.قرارداد

 موسـع  چنـان  آن را خود امنیتی حظات مال است ممکن لکن دانند می اعمالی وقابل معتبر اصل
   8.شود شامل را کشور از خارج در ارتکابی جرایم از بسیاري که نمایند تفسیر
 اسالمی مجازات  قانون)  7( ماده طبق  را مجرم  متبوع  کشور  صالحیت تئوري ایران ما کشور
  :دارد می بیان و قرارداده پذیرش مورد
 شـود  جرمـی  مرتکب ایران از درخارج که ایرانی هر) 6(و) 5( مواد در مذکور موارد بر عالوه(( ... 

 بـا  حـال .)) شـد  خواهد مجازات ایران اسالمی جمهوري جزایی قوانین طبق شود یافت ودرایران
 دارنـد  پاسـخگویی  بـه  ونیـاز  گردند مطرح است ممکن که سئواالتی ، قانونی ماده این به عنایت
 آن نظـر  از کـه  شـود  مرتکب را عملی کشور از خارج در ایرانی اگر اینکه، اول: نماییم می رابیان
 مـورد  ایـران  در بایـد  مـی  مـوارد  همـه  در آیا آید حساب به جرم درایران ولی نباشد جرم کشور

 محاکمـه  اش مجرمانـه  فعل براي ، جرم مرتکب ایرانی چنانچه دوم، قرارگیرد؟ ومحاکمه تعقیب
 محاکمـه  را او تـوان  مـی  ایران در هم باز آیا درآید اجرا به وي مورد در نیز وحکم شود ومحکوم
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 بـه  نـاظر  وفقـط  بـدانیم  اخیر مورد از منصرف را اسالمی مجازات قانون) 7( ماده اینکه یا نمود؟
 باشد نشده ومحکوم محاکمه ولی شده جرم مرتکب خارج در ایرانی که دهیم تشخیص وضعیتی

 از کشـور  وخـارجی  داخلـی  امنیت علیه وجرایم ودیات وقصاص حدود جرایم بین باید اصوالًً ویا
  .شویم تفکیک به قایل دیگر طرف از وبازدارنده تعزیر مشمول وجرایم طرف یک

  مختوم امر اعتبار و اسالم شمولی جهان اصل
 بایکـدیگر  تضـاد  در وگاهـاًً  مهـم  اصـل  دو با بحث کلی سئواالت به پاسخگویی براي و اینجا در 

 از یکـی : امامیـه  فقـه  نظـر  از اسـالمی  ومقـررات  قواعـد  شـمولی  جهـان  اصـل -1:هستیم مواجه
 تـوان  مـی  کلی طور به پس: (( که است معتقد خصوص دراین ]199: 1376[اسالمی حقوقدانان

 از هـرکس  کـه  کنـد  مـی  حکـم  چنـین  اسـالمی  والیـت  کلیت و عموم که گرفت نتیجه  چنین
 در چـه  ومکانی جا هر در است گرفته قرار والیت این حمایت چتر زیر که ذمی وشخص مسلمان

 قـاره  فـالت  آبهـاي  در چـه  وتجارتی جنگی هاي کشتی در چه دردارالحرب، وچه اسالمی کشور
 جـرایم  از جرمـی  هـر  مرتکـب  زمـین،  جـو  ماوراي فضاي در وچه هواپیماها در چه آزاد، وآبهاي
 جـایی  در ویـا .)) بـود  خواهد آن کیفر ومستحق است مسئول اسالمی جزاي حقوق نظر از گردد،
 برمسـلمین  فقیـه  ولـی  یـا ) ع( علـی  امـام  والیت عموم از:(( است داشته بیان] 88: 1369[دیگر

 در وچـه  داراالسـالم  در چـه  باشـند  کـه  مکـانی  هـر  در مسـلمین  کـه  شـود  می مستفاد چنین
 مرتکـب  بیگانـه  کشـور  در مسلمانی هرگاه بنابراین،. هستند اسالمی احکام به محکوم دارالحرب،

 موجب راههاي از یکی به اسالمی قضایی محکمه برگرددودر اسالمی وطن به شودوسپس جرمی
  .))آمد درخواهد اجرا به او درباره وکیفر حد برسد، ثبوت به او جرم شرعی، علم

 شـده  پذیرفتـه  اصـول  از یکـی  کـه  اصل این:((  مختوم امر اعتبار ویا بها محکوم قضیه اصل -2
 نهـایی  بنظر منتهی که است دعوئی قضایی ارزش: که است معنی باشدبدین می کالسیک حقوق
 را خـود  قطعـی  ونظر نموده اعالن را دادرسی ختم دادگاه یعنی باشد شده) درجه هر در( دادگاه

   9... ))باشد داده
  در و گیرند می قرار تعارض در باهم دواصل این که است مواردي در ما بحث عمده درحقیقت

  نیز را الزم راهکارههاي فروض، این بیان ضمن ما که گردد می مطرح مختلفی فروض نتیجه 
  .کنیم می بررسی 

 درداخـل  لکـن  نگردد تلقی جرم کشور از خارج در ارتکابی عمل است ممکن فرض یک در :اول
 *بینانـه  خمر،کونکو شرب بانوان، براي شرعی حجاب رعایت عدم مثل آید حساب به جرم کشور

  نمایند، مشترك زندگی باهم ازدواج بدون concubin) کونکوبین(   شخص دو یعنی(
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  10.)یانه باشند مخالف دوجنس از خواه 
 محسوب جرم کشور از خارج در ارتکابی عمل است ممکن یعنی برعکس، دیگري فرض در: دوم
 نظـر  از دوهمسـري :مـردان  بـراي  دوهمسري مثل:نیاید حساب به کشور،جرم داخل در ولی شود

 در انگلسـتان  م،. 1981 قـانون  خصـوص  این در. گردد می محسوب جرم انگلستان جزاي حقوق
  : گوید می چنین اشخاص علیه جرایم

It is an offence if anyone being married shall marry any other person during the life 
of the former husband or wife S. 57 of the offence  against the person Act, 1861 

 خـارج  در لکـن  است جرم کشور از خارج در وهم ایران در هم ارتکابی عمل فرض این در :سوم
 ایـران  جزاي قانون در که مسلمان توسط کافر عمد قتل مثل دارد تري سنگین مجازات کشور از

  .داشت خواهد بدنبال را..... و حبس تر سنگین مجازات کشور از خارج در لکن دارد دیه مجازات
 تـري  سـنگین  مجـازات  کشـور  داخل در ارتکابی عمل سوم فرض برعکس فرض این در :چهارم

 در. (است قصاص آن مجازات که مسلمان عمد قتل یا محاربه ملی، امنیت علیه جرایم مثل دارد
  .)ندارد وجود اعدام بدنی مجازات اروپایی کشورهاي از خیلی در که حالی
 مـا  کشـور  داخل در ارتکابی عمل که فرضی در گردید بیان که مختلفی فروض به عنایت با حال
  :بود خواهند ذیل شرح به که گردد مطرح است ممکن مختلفی مسایل باشد، جرم

 نگرفته قرار جرم وقوع محل قضایی مقامات تعقیب تحت کشور از درخارج ایرانی مرتکب-1
  .است

 نهـایی  تصـمیم  صـدور  به منجر تعقیب لکن قرارگرفته جزایی تعقیب تحت جرم مرتکب-2
  .است نگردیده ازکشور خارج قضایی مراجع

 مرحلـه  بـه .... ویا محکوم فرار دلیل به شده صادر حکم لکن شده محکوم ، جرم مرتکب -3
  .است نیامده در اجرا

  .است ننموده مجازات تحمل...  عفوویا یا شاکی گذشت دلیل به ایرانی علیه محکوم -4
 چـون  دالیلـی  بـه  مجـازات  بقی ما لکن کرده تحمل را مجازات از مقداري علیه محکوم -5

  .است نگردیده اجرا... و خصوصی شاکی گذشت ویا عفو
   کامل طور به کشور از خارج در ایرانی جرم مرتکب خصوص در محکومیت حکم باالخره -6
  . است آمده در اجرا مرحله به

  کشور از خارج در ایرانیان ارتکابی جرایم مختلف فروض بررسی
  :نمود بیان ترتیب به را ذیل مطالب توان می شده طرح مختلف فروض به پاسخگویی براي
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 باشـد  جـرم  کشـور  داخل در ولی نبوده جرم کشور از خارج در ارتکابی عمل که فرضی در :اول
 کشـور  از خـارج  در ارتکابی جرایم اگر معتقدند اي عده. دارد وجود نظر اختالف حقوقدانان بین

 کشـور  خـارجی  یـا  داخلـی  امنیـت  علیه جرایم از ویا دیات -قصاص -حدود مجازاتهاي مشمول
 گرفتـه  قـرار  تعقیب تحت ایران اسالمی جمهوري ومقررات قوانین موجب به باید مرتکب باشند،

 درایـران  ومحاکمـه  تعقیـب  باشـد  شـده  یاد ازموارد خارج ارتکابی جرایم شودوچنانچه ومحاکمه
 جـرم  هـر  شـامل  اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 7( ماده اطالق معتقدند نیز اي عده.ندارد اي فایده

  . بود خواهد نیزنباشند) 8(و) 6( ،) 5( مواد مشمول که کشور از خارج در ارتکابی
 خصوص در فقط اسالمی مجازات قانون) 7( ماده اعمال که است این دارد وجود که دیگري نظر

 دیـات  یـا  قصـاص  -حدود مشمول که است جرایمی به مربوط کشور از خارج در ارتکابی جرایم
 اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 5( ماده مشمول چند هر باشد داشته وجود خصوصی شاکی یا و بوده

 مشکالت از صرفنظر کشور از خارج در ارتکابی جرایم کلیه به رسیدگی اینصورت غیر در. نگردد
 اینگونـه  مجازات دیگر عبارت به. رساند نخواهد مجازاتها نظر مورد اهداف به را ما... و جرم اثبات

 رسـیدگی  صـالحیت  دیگـر  اي نظریـه  باالخره. داشت نخواهد ایرانی جامعه براي نفعی مرتکبین
 اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 8( الـی ) 5(مـواد  در منعکس موارد به اختصاص فقط را ایران محاکم
 الـی ) 5(مواد در منعکس موارد از باشدو شده واقع ایران از خارج در جرم چنانچه: ((است دانسته

 بـه  صالح قضایی، مقامات نباشد شود، می محسوب استثنآت جزء که اسالمی مجازات قانون) 8(
   11.))باشد داشته ایرانی تابعیت نیز علیه مجنی که چند هر باشند نمی رسیدگی

 قـوانین  نظـر  نقطـه  از کشـور  از خـارج  در ارتکـابی  عمـل  چنانچه دوم، فرض خصوص در: دوم 
 وجـود  جزایـی  تعقیب براي موردي شود یافت ایران در جرم مرتکب اگر نباشد جرم ایران جزایی
 فعلـی  تـرك  یا فعل هر: (( دارد می مقرر که اسالمی مجازات قانون) 2( ماده طبق که چرا ندارد

 جـزاي  قـانون  منظـور  کـه ... ))  محسـوب  جرم باشد شده تعیین مجازاتی آن براي قانون در که
 بنابر باشد نگرفته درنظر مجازاتی آنها براي ایران جزایی قوانین که اعمالی نتیجه ودر است ایران
 وچـه  کشـور  داخل در اعمال این چه شود نمی محسوب جرم ومجازاتها جرایم بودن قانونی اصل

  .باشد گرفته صورت کشور از خارج در
  وقصاص حدود مجازاتهاي مشمول جرایم بین باید وچهارم سوم فروض براي: چهارم -سوم

 امنیـت  علیـه  جـرایم  از غیر( وبازدارنده تعزیري مجازاتهاي مشمول وجرایم طرف یک از ودیات 
 مجازاتهـاي  مشـمول  جـرایم  خصـوص  در درنتیجـه . شـویم  تفکیک به قایل دیگر طرف از) ملی

 شـرب ( باشـد  نشـده  گرفتـه  نظـر  در مجازاتی اصالًً کشور از درخارج چه ودیات قصاص -حدود
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 مجازاتهـاي  از تر سنگین ویا تر سبک مجازاتی مجرمانه دیگر مختلف عناوین تحت وچه... ) خمر
 شـمولی  جهان اصل به توجه با درهرصورت باشد، داشته وجود اسالمی مجازات قانون در مندرج
 اسـالمی  بافقـه  منطبق جزایی ومقررات قوانین طبق جرم مرتکب آن، به مربوط ومقررات12اسالم

 نقـل  عظـام  آیات از تعدادي نظریات مورد این در بیشتر توضیح براي. شود می ومحکوم محاکمه
  : گردد می

 ازکشـورایران  درخـارج  افـرادي  کـه  درصورتی: (( شده سئوال شیرازي مکارم العظمی اهللا ازآیت
 جـرم  براي مقرر وکیفر گردیده ومحاکمه تعقیب کشورها آن قوانین وطبق شده جرایمی مرتکب

 مسـتوجب  درجـرایم ) الـف : بفرماییـد  انـد  کـرده  مراجعت ایران به سپس گذارانیده را نظر مورد
 درجـرایم ) ب  خیر؟ یا هستند ومجازات تعقیب قابل آیا دم، اولیاي درخواست صورت در قصاص
 گیـرد  مـی  تعلـق  قصاص که مواردي در) الف:  که فرمودند پاسخ له معظم چیست؟ حکم حدي

 گرفتـه  خسـارتی  شـاکی  آن جـاي  بـه  واگـر  شود می جاري قصاص حکم کند تقاضا شاکی اگر
 وتقاضـاي  گرداند می باز را خسارت وجه نشده راضی واگر است ساقط قصاص حکم شده وراضی
) مسـلمان  غیـر  کشـورهاي ( آنها زیرا شود نمی ساقط حد حدود، موارد در) ب.  کند می قصاص

   13))نیستند حد به قایل وبعالوه راندارند حد اجراي صالحیت
 آنهـا  از وحـد  قصـاص ) وب الف:  اند فرموده مشابه سئواالت خصوص در بهجت العظمی اهللا آیت
   14.باشد دارا را شرایط اگر شود، نمی رفع
 بعـد  اگر الناس حقوق وسایر قصاص جرایم در: اند فرموده لنکرانی فاضل محمد العظمی اهللا آیت

 تواننـد  نمـی  دم باشـداولیاي  گرفتـه  صـورت  بـرآن  اي مصـالحه  حـق  صاحبان با حکم صدور از
   15.باشد می پیگیري قابل باشد نگرفته صورت اي مصالحه امااگر کنند، پیگیري

 ومجـازات  تعقیـب  قابـل  بلی) الف:  اند داده پاسخ چنین همدانی نوري حسین العظمی اهللا آیت
   16.شود می جاري حد مربوط، ومقررات شرایط بارعایت بلی) ب.  باشد می
 وحد قصاص مستوجب جرایم در: (( اند فرموده نیز اردبیلی موسوي الکریم عبد العظمی اهللا آیت
   17.))هستند تعقیب وقابل نمایند مراجعه صالحه محاکم به توانند می

 مجـازات  و تعقیـب  قابـل  بلـی ) الف: اند داشته بیان گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت 
   18.العالم واهللا. شود می جاري شرعیه احکام) ب. العالم هستندواهللا

  ) ملی امنیت علیه جرایم از غیر( وبازدارنده تعزیري مجازاتهاي مشمول جرایم سایر خصوص در
 مملکـت  داخـل  بـه  نسـبت  تـري  سنگین مجازات جرایم اینگونه ارتکاب کشور از خارج در خواه

 مختـوم  اصـل  اعتبار با افراد گونه این مجدد ومحاکمه تعقیب صورت درهر بلعکس وخواه داشته
 عـدالت  اصـل  وخالف بیموردبوده ومجازات ومحاکمه تعقیب ودرنتیجه مواجه بها محکوم وقضیه
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 در تصـریحی  اسـت  شـده  عظـام  آیـات  از که سئواالتی در نیز خصوص این در. باشد می وانصاف
 سئوال این به پاسخ در بهجت تقی محمد اهللا آیت مثالًً. شود نمی دیده مجدد ومجازات محاکمه

) بازدارنـده  ویـا  تعزیري ازنوع( جرایمی  مرتکب کشور از  خارج در افرادي که صورتی در  آیا که
 را نظـر  مـورد  جـرم  بـراي  مقـرر  وکیفر گردیده ومحاکمه تعقیب کشورها آن قوانین وطبق شده

 خیـر؟  یـا  هسـتند  ومجازات تعقیب قابل آیا بفرمایید اند کرده مراجعه ایران به وسپس گذرانیده
  19.دارد شرایط جامع قاضی نظر به بستگی: اند فرموده

 الشـرایط  جـامع  شـرع  حـاکم  نظـر  بـه  موکول: اند فرموده نیز گلپایگانی صافی العظمی اهللا آیت
 و حـدود : ...  انـد  فرموده بیان لنکرانی فاضل محمد العظمی اهللا آیت مخالف درنظري). 23(است
 غیـر  کشـورهاي (  آنهـا  حکـم  کلـی  بطـور  و باشد می پیگیري قابل نیز اللهی حق تعزیرات سایر

   20.ندارد اعتباري هیچ) مسلمان
 بیشـتر  ظـاهراًً  کـه  انـد  داده ارایـه  راهکارهایی نظر، مورد بحث خصوص در نیز کشور حقوقدانان

. شـود  مـی  اشـاره  نظریات این از تعدادي نمونه بعنوان. اند داده نشان مختوم امر اعتبار به تمایل
: (( است داشته بیان 9/5/1368 مورخ 540/7 شماره مشورتی نظریه در قضائیه قوه حقوقی اداره

 بـه  ایران در مجدداًً است شده محاکمه آن وقوع محل کشور در جرمی ارتکاب اتهام به که کسی
 29/11/1377 مـورخ  7255/7 شـماره  بـه  دیگـري  نظریه در)). نیست محاکمه قابل اتهام همان
 ایران در مجددوي تعقیب گردیده دستیگرومحاکمه اتریش در متهم چنانچه: ((است داشته بیان

 مـورخ  4322/7 شـماره  نظریـه  در.)) باشد می کیفري دادرسی کلی اصول خالف اتهام همان به
 جرمـی  مرتکـب  کشـور  از خارج در ایران اهالی از یکی هرگاه: (( است داشته اعالم 18/8/1376

) جـرم ( آن وقـوع  محـل  کشـور  در ومرتکـب  باشد جرم نیز ایران قوانین طبق عمل آن که گردد
 مجازات کشور آن در واگر بود خواهد مجازات قابل ایران جزایی قوانین برابر باشد نشده مجازات

 قـوه  ریاسـت  محتـرم  ومعاونـت  شـد  نخواهـد  مجـازات  جرم همان بابت درایران دیگر باشد شده
 هم ایران در باشد شرعی حد مستلزم خارج در شده ارتکاب جرم اگر که اند عقیده براین قضائیه

: که اند داشته مرقوم 3/9/80 مورخ 7860/7شماره نظریه در.)) بود خواهد ومجازات تعقیب قابل
 در مجـددوي  تعقیـب ... و است شده ومحاکمه دستگیر کشور از خارج در ایرانی متهم چنانچه(( 

 بـار  یـک  از بـیش  جـرم  یـک  بـراي  زیرا است کیفري دادرسی اصول خالف اتهام همان به ایران
: (( کـه  است آمده 22/8/81 مورخ 6853/7شماره به دیگري نظریه در.)) نیست منطقی مجازات
 در مـتهم  مجـدد  تعقیـب ...  و گردیـده  دسـتگیرومحاکمه  ایران از خارج در ایرانی متهم چنانچه

 شـماره  درنظریـه  بـاالخره .)) باشـد  مـی  کیفـري  دادرسی کلی اصول خالف اتهام همان به ایران
 کیفـري  احکـام  اجـراي  ، ایـران  جزایی قوانین: (( اند داشته اظهار 29/11/1377 مورخ 7255/7
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 چنانچـه  ولـی  کنـد،  نمـی  تجویز ایران قضایی مراجع توسط را خارجی دادگاههاي از شده صادر
 به مجدداًً ایران در متهم آن واجراشود صادر کشور از درخارج ایرانی متهم مورد در کیفري حکم
 بعنوان قضاییه قوه حقوقی اداره گردید مالحظه که طور همان.)) نیست تعقیب قابل اتهام همان
 رادر بهـا  محکـوم  وقضـیه  مختـوم  امـر  اعتبـار  مکـرراًً  کشـور،  حقوقی دکترین سطح ترین عالی

 گونـه  ایـن  مجـدد  وتعقیـب  قـرارداده  تاکیـد  مـورد  کشـور  از خـارج  در جرم مرتکبین خصوص
 جـرایم  بین نیز تفاوتی وظاهراًً دانسته کیفري هاي بردادرسی حاکم اصول برخالف را محکومین
  .است نگردیده قایل وغیرآنها ملی امنیت علیه وجرایم دیات یا قصاص -حدود مستوجب

 حکـم  صـدور  مرحلـه  بـه  وي تعقیب ولی گرفته قرار تعقیب تحت متهم که فروضی خصوص در
 نیـز  ایـران  در ارتکـابی  اعمال اینکه فرض با است نگردیده باز مجرمانه فعل بر مجازات و نرسیده

 در. باشد می اشکال فاقد جزایی ومقررات قوانین وفق وي ومحاکمه تعقیب گردد، محسوب جرم
 بیـان   22/7/81 مورخ  6853/7 شماره مشورتی نظریه در قضائیه قوه حقوقی اداره خصوص این

 ویـا  نشـده  صـادر  وي مـورد  در قطعی حکم چنانچه ولی.....  ایرانی متهم چنانچه:(( است داشته
 قـانون ) 57( مـاده  ویـا  اسـالمی  مجازات قانون) 7(ماده طبق باشد، نگردیده اجرا ولی صادرشده

 ومجـازات  تعقیـب  قابل دشو دستگیر ایران در که درصورتی 1378 مصوب کیفري دادرسی آئین
 ولـی : (( ... اسـت  نیزآمـده  29/11/77 تاریخ به 7255/7 شماره به دیگري درنظریه.)) بود خواهد

 نشـده  اجـرا  ویـا  نشده صادر) کشور از درخارج ایرانی مرتکب( وي مورد در قطعی حکم چنانچه
 اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 7( مـاده  وطبـق  کیفـري  دادرسی آئین قانون) 200( ماده طبق باشد

 اي عـده  چنـد  هر.)) باشد می ومجازات تعقیب قابل شود دستگیر درایران مرتکب که درصورتی
 مرتکـب  چنانچـه  درنتیجـه  بـود،  خواهد قاعده همین مشمول نیز برائت راي صدور معتقدند نیز

 جزایی جنبه فقد علت به ودرنهایت واقع تعقیب تحت داده انجام که عملی براي درکشورخارجی
 اسـتناد  بـه  شـود  دسـتگیر  درایران نمایدوسپس حاصل برائت) خارجی کشور قوانین موجب به( 

 جزایـی  قـوانین  مـالك  چراکـه  کند دفاع خود از توانست نخواهد مختوم امر واعتبار برائت حکم
  21.است ایران

 جـرایم  مشـمول  ارتکـابی  وبـزه  اسـت  گرفتـه  قرار موردمحاکمه متهم دیگرکه درفروض باالخره
 ودر دانسـت  حـاکم  را مختـوم  وامـر  بهـا  محکـوم  قضیه باشد،بایداعتبار می بازدارنده ویا تعزیري
 هـاي  دادرسـی  بـر  حـاکم  اصول برخالف مرتکب نمودن ومحکوم ومحاکمه مجدد تعقیب نتیجه

 جـرایم ) 174( مـاده  تبصره در 1378 کیفري دادرسی آئین قانون که همچنان. باشد می کیفري
  22.است دانسته زمان مرور مشمول را کشور از خارج در دارنده باز

Archive of SID

www.SID.ir



  مالمیر محمود 

 

  

  

  

  

  

137 

امه
نشن

دا
 

وق
حق

 و 
ست

سیا
  

اره
شم

 
14، 

اییز
پ

 و 
تان

مس
ز

 
13

89
  

 

 به توجه با رسد می نظر به که است ذکر به الزم: ((معتقدند حقوقدانان از اي عده اینخصوص در
 قابـل  صورتی در اسالمی مجازات قانون) 7( ،)6( ،)5( مواد مضاعف مجازات اعمال از پرهیز لزوم

   23.))باشد شده مجازات جرم ارتکاب محل کشور در مرتکب فرد که باشند اعمال
 جرم آن خاطر به جرم وقوع محل درکشور مرتکب چنانچه که است آمده نظر این با مخالفت در

 کنـد،  مطـرح  را مختـوم  امـر  ایـراد  توانسـت  نخواهد باشد، شده اجرا نیز وحکم یافته محکومیت
 مصوب کیفري امور در وانقالب عمومی دادگاههاي دادرسی آئین قانون 57ماده با او زیراوضعیت

  24.است نشده ذکر استثنایی نیز) 57( ماده ودر است منطبق 1368
 اینگونـه  مـرتکبین  اینکه رغم به ودیات وقصاص حدود مجازاتهاي مشمول جرایم خصوص در اما

 قسـمتی  ویـا  کالًً نیز وحکم باشند شده هم ومحکوم واقع تعقیب تحت کشور از خارج در جرایم
 اسـالم  شـمولی  جهـان  اصـل  به توجه با شیعه فقهاي اکثر باشد شده گذاشته اجرا مورد به ازآن

 محاکمـه  اسـالم  جزایـی  ومقـررات  قـوانین  ووفـق  اسالمی حکومت بایددر مرتکبین که معتقدند
 امـر  اعتبـار  اسـالمی  غیـر  ومقـررات  قـوانین  بـا  ازکشـور  درخارج آنان شوندومحکومیت ومحکوم
  .گردید بیان عظام آیات از تعدادي نظریات دراینخصوص که. کند نمی ایجاد مختومه

  وقصاص حدود مجازاتهاي مشمول جرایم به صریح اشاره بدون نیز کشور حقوقدانان از اي عده
 یـا  و داخلـی  امنیـت  علیـه  جـرایم  ویـا  وبازدارنـده  تعزیري مجازاتهاي مشمول ویاجرایم ودیات 

 رسـیدگی  خـارجی  دادگاههاي در باید کیفري دعوي اگر که معتقدند آنها، غیر و کشور خارجی
 اعتبـار  ایران کیفري دادگاههاي به نسبت حکم این شود صادر آنها به نسبت قطعی حکم و شود
  25.داشت نخواهد را مختوم امر

  کشور از خارج در ایرانیان غیر ارتکابی جرایم
 قلمـرو  از خـارج  اگـر  اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 5(مـاده  تصـریح  به نیز ایرانیان غیر خصوص در

 ایـران  ودر گردند شده یاد ماده در مندرج ملی امنیت علیه جرایم از یکی مرتکب ایران حاکمیت
 مجـازات  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  جزایـی  قـوانین  طبـق  گردند مسترد ایران به ویا شوند یافت

 خـدمت  در کـه  ایرانیـان  غیر چنانچه اسالمی مجازات قانون) 6(ماده وفق همچنین. شد خواهند
 گردنـد ) نباشد چه باشد ملی امنیت علیه چه( جرمی هر مرتکب هستند ایران اسالمی جمهوري

 وعلـی  قـانونی  مـاده  2/دو ایـن . شد خواهند مجازات ایران اسالمی جمهوري جزایی قوانین طبق
 انکـاري  قابـل  غیـر  تاثیرات آنها در مندرج جرایم که دارند مهم این به اشاره) 5( ماده الخصوص
 از بسـیاري  هماننـد  مـا  کشور که است تاثیرات همین بدلیل. داشت خواهند کشور ملی برامنیت

 گـذار  تـاثیر  ملـی  امنیت بر که را کشور از خارج در ارتکابی جرایم به رسیدگی جهان کشورهاي
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 جزایـی  قـوانین  نیز را آن بر حاکم ماهوي جزایی وقوانین دانسته ایران محاکم صالحیت در باشد
  .است داشته اعالم ایران اسالمی جمهوري

 مشـمول  کـه  کشـور  از خارج در ایرانیان غیر ارتکابی جرایم چنانچه رسد می نظر هب نیز دراینجا
 بایـد  باشد شده واقع خارج محاکم در رسیدگی مورد شود می اسالمی مجازات قانون 6 یا 5مواد

 علیـه  اقـدام  بـزه  مرتکـب  ایرانـی  غیـر  چنانچـه  نتیجـه  در. نمود اقدام قبلی مباحث به عنایت با
 کشـور  اسـتقالل  یـا  ارضـی  وتمامیـت  وخـارجی  داخلی وامنیت ایران اسالمی جمهوري حکومت

 در چند هر شود شناخته ومحارب باشد گردیده)  5ماده1بند موضوع... ( ایران اسالمی جمهوري
 محکومیـت  ایـن  باشـد  حدي غیر وي محکومیت لکن شده محکوم و محاکمه هم کشور از خارج
 -قصاص  -حدود در اسالم شمولی جهان اصل به توجه با و نمود نخواهد ایجاد مختوم امر اعتبار
 محاکمـه  ایران جزایی قوانین موجب به شود دستگیر ویا یافت ایران در کار بزه چنانچه....  دیات

  . شد خواهد
) محاربـه (حـد  مسـتوجب  جرایم از خارج بیگانه توسط کشور از خارج در ارتکابی جرایم اگر لکن
 خـارجی  ویـا  داخلی امنیت علیه جرایم جمله واز گردد وبازدارنده تعزیري جرایم ومشمول باشد

 در ایرانیـان  ارتکـابی  بـزه  خصـوص  در شـدکه  خواهد عمل گونه گرددهمان محسوب نیز کشور
  .گرفت قرار بحث مورد کشور از خارج

  :گیري نتیجه
 از خـارج  در ایرانـی  فـرد  یک اگر که است این گرفت توان می شده مطرح بحث از که اي نتیجه
 بـه  خـارجی  کشـور  در لکن شود، محسوب جرم ایران قانون نظر از که شود عملی مرتکب کشور

 گرفتـه  وي مجرمانه عمل خصوص در نهایی تصمیم یا نگیرد قرار جزایی تعقیب مورد دلیلی هر
 ومنـافع  ملـی  امنیـت  علیـه  وجـرایم  ودیـات  وقصـاص  حدود هاي مجازات موضوع جرایم نشود،

 رسیدگی مورد صورتی در جرایم سایر. بود خواهد رسیدگی قابل ایران در کشور وحیاتی اساسی
 دادرسـی  آیـین  قـانون ) 174( مـاده  تبصـره  موضـوع  زمان مرور مشمول که گرفت خواهند قرار

 نهـایی  رسـیدگی  مـورد  کشور از خارج در ارتکابی جرایم چنانچه. نگردند 1378 مصوب کیفري
 حدودو هاي مجازات موضوع جرایم خصوص در شود، هم اجرا وحتی صادر نیز وحکم گرفته قرار

 قـرار  اشـاره  مـورد  کـه  عظـام  آیات ونظریات اسالم شمولی جهان اصل به باتوجه ودیات قصاص
 حـق  از نیز وقبالًً کنند شکایت ایران در منه ومسروق مقذوف چنانچه وسرقت قذف حد( گرفت،

 امـر  قاعـده  بـا  کـه  چنـد  هـر  بـود؛  خواهنـد  مجدد رسیدگی قابل) باشند نکرده نظر صرف خود
 خصـوص  در شـده  واجرا شده صادر احکام دیگر، عبارت به گردد می حاصل تعارض نیز مختومه

 تنهـا  نـه  ودیـات  وقصاص) باشد می ملی امنیت علیه جرایم از که محاربه جمله از( حدود جرایم
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 در بلکـه  نـدارد،  اسـالم  ومقـررات  قـوانین  وفـق  جـرایم  گونـه  این به مجدد رسیدگی در تاثیري
 چنانچـه  نیز ایرانیان غیر خصوص در. گردید نخواهند احتساب یعنی نداشته؛ تاثیري نیز مجازات

 گردند، تعزیرات یا حدود مشمول و بوده کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه آنان ارتکابی جرایم
 قـانون  در کیفـري  عدالت رعایت گرددبراي می پیشنهاد چند هر. بود خواهد جاري حکم همین

 ملـی  امنیـت  علیـه  جرایم خصوص در سابق، عمومی مجازات قانون همانند نیز اسالمی مجازات
  .گردد احیاء کشور از خارج در شده اعمال مجازات احتساب قاعده

 یـا  ایرانی فرد اگر ملی امنیت علیه وجرایم ودیات وقصاص حدود از غیر جرایم سایر خصوص در 
 وي اتهـام  خصـوص  در نهـایی  وتصمیم  گرفته قرار جزایی تعقیب مورد جرم، مرتکب ایرانی غیر

 یـا  ایرانـی  فـرد  محکومیت نهایی تصمیم این نتیجه اینکه از نظر صرف باشد، شده گرفته صورت
 از نظـر  صـرف  خیـرو  باشـدیا  شـده  اجرا شده صادر حکم اینکه از نظر وصرف نه یا باشد خارجی

 قـرار  قانونگـذار  صریح پذیرش مورد خارجی محاکم از شده صادر حکم اجراي ما کشور در اینکه
 اصـول  بـرخالف  مجـدد  رسـیدگی  مختـوم،  امـر  اعتبار به عنایت با ، صورت هر در است؛ نگرفته

 ویـا  نگردیده صادر حکم آنها خصوص در که جرایمی به رسیدگی همچنین. بود خواهد دادرسی
 دیـات  -قصـاص  -حـدود  مجازاتهـاي  مشـمول  جـرایم  واز نگرفته قرار جزایی تعقیب مورد اصوالًً

 فایـده  ایـران  در آنهـا  جزایـی  تعقیـب  رسد می نظر به باشند، خارج نیز ملی امنیت علیه وجرائم
 دادگسـتري  در هـا  پرونـده  وحجـم  تعداد رویه بی افزایش وموجب داشت نخواهد بر در چندانی
 فلـذا . شـد  خواهد کشور در دادرسی اطاله سبب خود نوبه به نیز امر این طبیعتاًً. گردید خواهند
  .گردند اصالح اینخصوص در... ) و اسالمی مجازات قانون 7ماده( ما قوانین گردد می پیشنهاد
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  تهران.کبیر امیر انتشارات اسالم، جزاي حقوق در تطبیق و مقارنه ،1369علیرضا، فیض،:  -7
 وزارت پـنجم،  چـاپ  اسـالم،  عمـومی  جـزاي  حقوق در وتطبیق مقارنه ،1376علیرضا، فیض، -8

  تهران.وانتشارات چاپ سازمان -اسالمی وارشاد فرهنگ
  افـزار  نـرم  ،1نسـخه  قضـاییه،  قـوه  فقهی تحقیقات مرکز 1382قضایی، -فقهی آراي گنجینه -9

  اي رایانه
 معاونـت  اول، چـاپ  دوم، ،جلـد 1382کیفـري،  امـور  در فقهـی  مشـورتی  نظریات مجموعه -10

  فقهی تحقیقات مرکز. قضاییه قوه وتحقیقات آموزش
 ، اول چـاپ  مقـاالت،  مجموعه الملل، بین جزاي حقوق ،1377حسین، -صادقی محمد میر -11
  تهران.میزان نشر

  :ومقررات قوانین
  1352 واصالحیه 1304 مصوب عمومی مجازات قانون -1
  8/5/1370 مصوب اسالمی مجازات قانون -2
  28/6/1378 مصوب کیفري امور در وانقالب عمومی هاي دادگاه دادرسی آئین قانون -3

 :انگلیسی منابع
1-Akeharst Michal,1988، A modern introduction to international law, tned, unwin 
hyman 
2-International law commission,1995 , report,Draft cod of crimes aginst the peace 
and security of mankind. 

Archive of SID

www.SID.ir



  مالمیر محمود 

 

  

  

  

  

  

141 

امه
نشن

دا
 

وق
حق

 و 
ست

سیا
  

اره
شم

 
14، 

اییز
پ

 و 
تان

مس
ز

 
13

89
  

 

 در مرتکب ، المللی بین عهود یا خاص قانون موجب به که جرایمی مورد در: (( اسالمی مجازات قانون) 8(ماده -1
 ایـران  اسـالمی  جمهـوري  قـوانین  طبـق  دستگیرشـود،  ایران اگردر.شود می محاکمه آید دست به که کشوري هر

  .))شد خواهد مجازات و  محاکمه
2-p2) ،(interna onal law commission1995   
 دریـائی  زمینـی،  حاکمیـت  قلمـرو  در کسـانیکه  کلیه باره در جزائی قوانین: ((اسالمی مجازات قانون) 3( ماده -3

 مقـرر  دیگـري  ترتیـب  قانون بموجب آنکه مگر گردد می اعمال شوند جرم مرتکب ایران اسالمی جمهوري وهوائی
   .))باشد شده

  تهران.میزان نشر المللی، بین کیفري حقوق ،1378حسینقلی، نژاد، حسینی -4
 از یکـی  مرتکب ایران حاکمیت قلمرو از خارج در که اي بیگانه یا ایرانی هر: (( اسالمی مجازات قانون) 5( ماده -5

 ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مجـازات  قـانون  طبـق  گـردد،  مسترد ایران به ویا شود یافت ایران ودر شود ذیل جرایم
  :  شود می مجازات

 کشـورجمهوري  استقالل یا ارضی وتمامیت وخارجی داخلی وامنیت ایران اسالمی جمهوري حکومت علیه اقدام -1
  .ایران اسالمی

 جرمی مرتکب ایران درخارج که ایرانی هر 6و 5 مواد در مذکور موارد بر عالوه: ((اسالمی مجازات قانون) 7(ماده- 2
  .شد خواهد مجازات ایران اسالمی جمهوري جزائی قوانین طبق شود یافت ایران ودر شود
 ایران حاکمیت قلمرو از خارج در آن ونتیجه واقع ایران در جرم از قسمتی گاه هر: ((اسالمی مجازات قانون) 4(ماده

 شـده  واقـع  جـرم  حکـم  در شـود  حاصـل  درایران آن ونتیجه درخارج ویا ایران در جرم از قسمتی ویا شود حاصل
  .)) است درایران

 هسـتند  ایران می اسال جمهوري دولت خدمت در که بیگانه اتباع که جرمی هر: (( اسالمی مجازات قانون) 6(ماده
 مرتکـب  ایـران  اسالمی جمهوري حاکمیت قلمرو از خارج در خود ووظیفه شغل مناسبت به دولت مستخدمان ویا
 استفاده سیاسی مصونیت از که ایران دولت وفرهنگی وکنسولی سیاسی ماموران که جرمی هر وهمچنین شوند می
 .))شوند می مجازات ایران اسالمی جمهوري جزایی قوانین طبق گردند، تکب مر کنند می

  تهران.آگاه انتشارات 136ص اول، چاپ دوم، جلد خصوصی، الملل بین ،حقوق 1369بهشید، -نیا ارفع -۶
 مکارم ناصر اهللا آیت حضرت وبازدارنده، تعزیري جرایم در کشور از خارج در شده اعمال مجازات احتساب درباره -7

 در چنانچـه  است، حاکم نظر به تعزیر اینکه به توجه با وبازدارنده تعزیري جرایم در: (( اند داده نظر چنین شیرازي
 دهـدولو  تخفیف اینجا در را تعزیر تواند می حاکم ، زندان صورت به هرچند باشد، شده تعزیر) کشور از خارج( آنجا

 فقهـی،  آراي گنجینـه : به کنید رجوع بیشتر مطالعه براي.)) باشد بوده واندرز وسرزنش مت مال صورت به او تعزیر
  )اي رایانه افزاري نرم(1 نسخه قضاییه، قوه فقهی تحقیقات مرکز قضایی،

8-]6-p.1.Akeharst.1988  [  
  ] 549 و60: 1383 جعفرلنگرودي[- 9

  3132 شماره حقوقی تحقیقات مجله درفرانسه، مشترك زندگی قراردادمدنی فرهاد، ،1379زاده، خمامی -١٠
  )قضائیه قوه حقوقی ادره 1/5/74 مورخ 2114/7شماره نظریه(-11
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   ملی امنیت و امامیه فقه رویکرد با ازکشور درخارج ارتکابی جرایم خصوص در ایران جزایی قوانین حاکمیت 
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 سـوره  از 28 آیـه  جمله از است شده استناد نیز شریف قران از آیاتی به اسالم، شمولی جهان اصل خصوص در-١٢
 مبارکـه  سـوره  از158 آیـه  همچنین... ))  ونذیراًً بشیراًً للناس کافه اال ارسلناك ما و: (( فرماید می که سبا مبارکه
  ...ً)) جمیعاً الیکم اهللا رسول انی الناس ایها یا قل: ((فرماید می که اعراف

  ] 19: 1382:کیفري درامور فقهی نظریات مجموعه[-13
  ]147سوال: 1 نسخه:قضایی فقهی آراي گنجینه[-١۴
  ] 19: 1382:کیفري درامور فقهی مشورتی نظریات مجموعه[-15
  ] 20: 1382:کیفري فقهی درامور مشورتی نظریات مجموعه[-١۶
  ] 20 1382: کیفري درامور فقهی مشورتی نظریات مجموعه[-١٧
  ] 20: 1382:کیفري درامور فقهی مشورتی نظریات مجموعه[-١٨
  ]19: 1382:کیفري درامور فقهی مشورتی نظریات مجموعه[-١٩
  ]19: 1382:کیفري درامور فقهی مشورتی نظریات مجموعه[-٢٠
  ]203: 1378:مهاجري زراعت[-٢١
 اتباع به نسبت کشور از خارج هاي دادگاه احکام: ((1378 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون) 174( ماده تبصره -٢٢

  .)) باشد می ماده این مقررات مشمول قانونی هاي نامه وموافقت حدودمقررات در ایرانی
  ]27: 1377:صادقی میرمحمد[-٢٣
  ]203:  1378: مهاجري زراعت.[-٢۴
  ]203: 1378:مهاجري زراعت[-٢۵
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