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  : چکیده

 از فراتهر  بهه  هکهاری بز دامنهه  ائی رایانه و مخابراتی ارتباطات ، نقل و حمل های سیستم جمله از مختلف ابعاد در بشری جوامع پیشرفت با

 جهرائم  مجهازات  مسهتق   را خهود  فرامهرزی  کیفری صالحیت انواع بینی پیش با ها دولت.است یافته گسترش ها دولت سرزمینی مرزهای

 یافتن به منوط ها دولت شخصی کیفری صالحیت قلمرو تعیین و پذیرش .شناسند می خود حاکمیت قلمرو از خارج در یافته ارتکاب داخلی

 و توجیهه  و برتابعیهت  مبتنهی  فرامرزی کیفری صالحیت فلسفی واکاوی مقاله این نگارش از هدف.باشد می کننده اقناع و ناسبم توجیهی

 توسه   هها  دولهت  قلمروحاکمیت از خارج در ارتکابی جرائم مجازات و کیفری صالحیت اعمال آنستکه بر اعتقاد .باشد می آن قلمرو تعیین

 از اینهرو  از.باشد مطل  بنقو ذیصالح دولت شهروندان منافع کننده تامین که بود خواهد توجیه قابل صورتی در اتنه آنها اتباع علیه یا اتباع

 مواد در مقرر نقو به موسع شکل به دیده بزه یا بزهکار تابعیت ضابطه اساس بر ها دولت فرامرزی مجازات ح  و کیفری صالحیت شناسائی

  .شود می انتقاد 92 اسالمی مجازات قانون 8و 7

  الملل بین جزای حقوق مرزی، فرا ،صالحیت شخصی صالحیت ، کیفری صالحیت : کلیدی های واژه
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 : مقدمه

 نمونهه  بهرای  . نماینهد  مجازات را خود سرزمین از خارج در ارتکابی جرائم برخی مرتکبان که دارند ح  طبعا ها دولت حقوقی نظر نقطه از

 علیهه  اقهدا   مرتکهب  ایهران  حاکمیت قلمرو از خارج در ایرانی غیر یا ایرانی هر 1392 مصوب اسالمی تمجازا قانون 5 ماده الف بند مطاب 

 و مقاکمهه  ایهران  اسهالمی  جمههوری  قهوانین  طب  گردد ایران اسالمی جمهوری استقالل یا ارضی تمامیت خارجی، یا داخلی نظا ،امنیت

 و مقاکمه قابل یابد ارتکاب ایران اتباع علیه یا اتباع توس  جرمی کشور از خارج رد چنانچه شده یاد قانون 8و 7 مواد وف  .شود می مجازات

 برخی مرتکب کشور این مقیم افراد و اتباع چنانچه 2003 مصوب جنسی جرائم قانون وف  انگلستان در .بود خواهد ایران مقاکم در مجازات

 7-113 ماده مطاب  نیز فرانسه در .داشت خواهند را بزهکار مجازات  ح انگلیس مقاکم شوند کشور این از خارج در خاص جنسی جرائم از

 ایهن  خها   از خهارج   یافتهه  ارتکاب ائی جنقه جرائم به نسبت رسیدگی صالحیت کشور این مقاکم 1992مصوب کیفری قوانین مجموعه

 قوانین مجموعه 7 ماده1 بند مطاب  .باشد ودهب فرانسوی تابعیت دارای جر  وقوع زمان در دیده بزه آنکه به مشروط داشت خواهند را کشور

 بهوده  دانمهار   در مقیم افراد یا اتباع از مرتکب آنکه به مشروط بیگانه کشور خا  در یافته ارتکاب جرائم به رسیدگی نیز دانمار  کیفری

 نظیر رفتارهائی کشورها اغلب .بود خواهد دانمار  مقاکم صالحیت در باشد شده انگاری جر  نیز وقوع مقل کشور در مرتکب رفتار و باشد

 مطهاب   اگرچهه  . نماینهد  می مجازات و انگاری جر  آنها ارتکاب مقل از نظر صرف را کشور به خیانت یا جاسوسی ،  رایج پول سازی شبیه

 اجهرا  قابلیت کشور همان حاکمیت قلمرو در ارتکابی جرائم به نسبت  اصوال کشور هر جزائی مقررات ، کیفری حقوق بودن سرزمینی قاعده

 بطهور  .است شده شناخته قبول قابل نسبتا موضوع یک عنوان به کشورها اغلب در الذکر فوق مقررات همانند استثنائی مقررات وضع ، دارد

  : نماینهد  قلمهداد  خهود  ازسرزمین خارج در جر  مرتکبان مجازات در  ح  ذی را خود توانند می صالحیت نوع سه مبنای بر کشورها کلی

 اغلهب  کیفهری  درسیستم که هستند فراسرزمینی صالحیت اقسا  از واقعی صالحیت  و منفعل شخصی صالحیت ، فعال شخصی صالحیت

 و دیهده  بهزه  تابعیهت  بهر  مبتنهی  منفعهل  شخصهی  صالحیت و  مجر  تابعیت بر مبتنی فعال شخصی صالحیت .اند شده شناسائی کشورها

  کهه  اسهت  آوری یهاد  به الز  البته . است کشور حیاتی یا اساسی های ارزش بطورکلی و لیم امنیت و حاکمیت بر مبتنی واقعی صالحیت

 ص ،1383، کریانگسا ) است المللی بین تعهدات و عرف تابع کشور هر خا  از خارج در یافته ارتکاب جرائم مجازات و رسیدگی صالحیت

 تقهت  یها  جرائم نوع چه به نسبت مجازات ح  اجرای و رسیدگی حیتصال  درباره گیری تصمیم در کشور هر چه اگر دیگر عبارت به ( 17

 .بود خواهد توجیه قابل الملل بین حقوق در مقرر معیارهای و موازین چارچوب در تنها اختیار این از استفاده لیکن است مختار شرایطی چه

 مبتنهی   و گیهرد  مهی  قهرار  بررسی مورد برتابعیت مبتنی فراسرزمینی کیفری صالحیت اساس بر مجازات ح  فلسفی مبانی نوشتار این در

 این بر .شود می حمایت مقدود بسیار قلمرو در ها دولت شخصی کیفری صالحیت از مقابل در  .گردد می احراز اخالقی مبانی بر آن نبودن

 بر .نماید توجیه کلی بطور را ها دولت مجازات ح  که باشد ائی ادله به متکی بایست می سرزمینی فرا مجازات ح  قلمرو تعیین که باوریم

  خصیصهه  ابتهدا  نیهز  راسهتا  همهین  در و گهردد  می تبیین ها دولت کیفری صالحیت مبنای بعنوان عمومی منافع نظریه نخست اساس این

 قلمهرو  یتسر برای چه اگر بعالوه .گردد می توجیه عمومی منافع مبنای بر آن بودن فرامرزی آنگاه و داخلی کیفری حقوق بودن سرزمینی

 اعمهال  امها  ( حمهایتی  اصل ) دارد وجود کافی دالیل آنها حیاتی منافع کلی بطور و امنیت یا حاکمیت علیه جرائم به ها دولت مجازات ح 

 مهی  موضهوع  این بررسی به گفتار اخرین در . نیست جایز دیده بزه یا بزهکار تابعیت مبنای بر و موسع شکل به فرامرزی کیفری صالحیت

 .خیر یا بود خواهد پذیرش قابل شخصی صالحیت مبنای بر ها دولت فرامرزی مجازات ح  توجیه برای رقیب های نظریه آیا که  پردازیم

 واقعهی  صهالحیت  شامل و است شخصی صالحیت به مربوط صرفا شود می مطرح نوشتار این در آنچه که است یادآوری به الز  آن از پیش

 موضوع از خارج نیز اند المللی بین  خصیصه دارای و بوده داخلی وصف فاقد که جرائمی دیگر بعبارت و جهانی صالحیت بعالوه .گردد نمی

 می نظر مطمح ضابطه سه غالبا مختلف کشورهای بین در کیفری صالحیت اعمال ح  بررسی در آنکه توضیح .باشد می نوشتار این در بقث

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ایهن  در .آن بودن المللی بین یا ملی ازحیث ادعا مورد جر  ماهیت و  دیده بزه یا بزهکار تابعیت وضعیت ؛ جر  وقوع مقل سرزمین :باشد

 المللی بین جرائم عنوان به غالبا وآنچه شود می بررسی اتباع علیه یا اتباع توس  ارتکابی داخلی جرائم مجازات برای تنها ها دولت ح  مقاله

 دیههیم،  ) انهد  جههانی  جامعهه  نگرانی موجب که جرائمی بعنوان بشریت علیه ئمجرا و جنگی جرائم ، زدائی نسل قبیل از اند شده شناخته

 الملل بین حقوق موازین طب  بر که است تری عا  صالحیت  نوع یک موضوع اخیر جرائم .باشد می ما بقث موضوع از خارج  ( 6 ،ص1380

 .است المللی بین و داخلی جرائم بین تفکیک رعایت نوشتار این در ما بنا . گردد می اعمال

 

 متبوع دولت عمومی منافع نظریه: نخست مبقث

 سرزمینی  خصیصه ابتدا نیز راستا همین در و گردد می دفاع ها دولت کیفری صالحیت مبنای بعنوان عمومی منافع نظریه از مبقث این در

 .دگرد می توجیه عمومی منافع مبنای بر شخصی کیفری صالحیت آنگاه و داخلی کیفری حقوق بودن

  سرزمینی صالحیت اصل : اول گفتار 

 حه   های جلوه از بزهکاران مجازات ح  . است آن قلمرو در یافته ارتکاب جرائم به نسبت دولت یک کیفری صالحیت سرزمینی صالحیت

 آنها حاکمیت قلمرو در دلیلی بهر  که  اشخاصی کلیه ها دولت که نماید می اقتضاء حاکمیت اعمال .شود می مقسوب ها دولت  حاکمیت

 باشند داشته را کسانی مجازات و  اتها  به رسیدگی صالحیت آن از مهمتر و نمایند ملز  خود داخلی کیفری قوانین از تبعیت به را دارند قرار

 یهک  خها   در جهر   وقوع احراز که مسئله این ( 35-36 صص ،1392 خالقی، .)نمایند می نقض آنها خا  در را داخلی کیفری قوانین که

 این در ما بقث موضوع و است علیقده بررسی شایسته  که باشد می خود خاص های پیچیدگی دارای است ضوابطی و شرای  چه تابع دولت

 از .باشهد  داده رخ دولت یک مرزهای درون آن مجرمانه نتیجه هم و رفتار هم که است جرائمی با ارتباط در ما بقث موضوع .نیست نوشتار

 بهر  مجهازات  حه   اجرای توجیه برای وجود این با .ندارد وجود ها دولت مرزی قلمرو مفهو  خصوص در چندانی نظر اختالف حقوقی جنبه

 .باشد داشته وجود ائی کننده قانع دلیل است الز  نیز کیفری قوانین بودن سرزمینی اصل اساس

 مجازات ح  .نماید می توجیه را مجر  مجازات که تپرداخ دالیلی بررسی به بایست می ها دولت فرامرزی مجازات ح  قلمرو توجیه برای

 افراد از یک هر و بود خواهد عمومی منافع دارای االجراء الز  کیفری سیستم یک وجود که شود می توجیه اساس این بر ها دولت فرامرزی

 از .اسهت  قهانونی  ضواب  و حقوقی اصول چارچوب در مجازات ح  اجرای ایده این مبنای .گردند می مند بهره آن از خاص شیوه به جامعه

 که است خاصی نهاد یک وجود به منوط االجراء الز  حقوقی سیستم یک وجود که دارد این بر داللت تلویقا موضوع این حقوقی نظر نقطه

 که بود خواهد اءاالجر الز  صورتی در تنها  کیفری حقوق سیستم که دارد وجود ادعا این بخصوص .باشد داشته را بزهکار مجازات  صالحیت

 منظور وجود این با.(Raz,1999,p.171) .باشند داشته آن بودن االجراء الز  به باور  برای دالیلی حقوقدانان هم و سیستم  آن  تابعان هم

 ههای  سیسهتم  بهه  نیهز  باوری هرنوع .است روانی – ذهنی واقعیات به منوط صرفا کیفری حقوق های سیستم اجرائی قدرت که نیست این

 الهی احکا  بودن نافذ و  مرگ از پس روحانی حیات به انگلیس در مسیقیان از بسیاری  مثال برای .داد نخواهد اجرائی قدرت کیفری قوقح

 بهر  مبتنهی   اعتقهادی  چنین است الز  واقع در .باشد گونه همین قضیه نیز واقع در که نیست  معنا بدین این اما دارند ایمان کشور این در

 مهی  اشاره حقوقی های سیستم در  قوانین اجرای برای رسمی مرجع بعنوان ها دادگاه نقش به مطلب این توضیح برای .باشد  خاص دالیل

 برای نهادینه  و رسمی آئین یک دارای بلکه بود خواهند افراد رفتار راهنمای که هستند هنجارهائی حاوی تنها نه حقوقی های سیستم .شود

 تشریفات حقوقی های سیستم که است آن از حاکی ها دادگاه وجود .باشند می نیز قانون با افراد رفتار ازانطباقاحر و قضاوت و قوانین وضع

 و قاطع  تصمیم اتخاذ ها دادگاه اصلی نقش .نمایند می بینی پیش حقوقی های وضعیت درباره گیری تصمیم برای را  ائی نهادینه و رسمی

 ) .باشند می آن اجرای به ملز  آنها و است شده مقرر آن از پیش که است قانونی هنجارهای با رتب م های وضعیت درباره واقعیت با منطب 
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Raz,1999,pp.134-137) به ها دادگاه صورتیکه در جز ) متعارض مالحظات سایر به توجه بدون  را، مقررات و قوانین ها دادگاه بعالوه 

 در و مقررات و قوانین اساس بر تنها که هائی قضاوت باورما به  .نمایند می اجراء ،(باشند مالحظات نوع این دادن دخالت به مجاز قانون حکم

 حقهوقی  سیسهتم  بهودن  االجراء الز  به حقوقدانان و کیفری سیستم تابعان ، مسئول مقامات اعتقاد موجب باشد قانونی اختیارات چارچوب

 .است اجرائی قدرت دارای حقوقی مسیست که شد مدعی توان می که است صورت این در و شد خواهد

 را کیفهری  مقهررات  و قوانین که اشخاصی ، نخست :است ضروری شرط دو وجود باشد  اجراء الز  کیفری حقوق سیستم آنکه برای بعالوه،

 آن بهه  صریقا حقوقی سیستم که شود تقمیل دادگاهی توس  بایست می  مجازات این ، دو  و شوند؛ مجازات بایست می نمایند می نقض

 به دو  شرط است الز  اما .نیست آن درباره توضیح به نیازی که است برخوردار وضوحی چنان از نخست شرط .باشد داده را اختیاری چنین

 ضروری است اجرائی قدرت دارای حقوقی سیستم که شود تصور این ایجاد باعث کیفری اجرای ضمانت آنکه برای .شود داده توضیح اختصار

 نیهز  مجهازات  اجهرای  مرجهع .است داده آنها به را ائی اجازه چنین صریقا حقوقی سیستم که گردد اعمال اشخاصی توس  رتقد این است

 در تنها کیفری های سیستم اغلب در واقع در ( 74 ،ص1389 فلچر، ت.)اس آن قوانین ناقض بزه که شود می تعیین ائی حقوقی نظا  توس 

 را آن بودن االجراء الز  حقوقدانان و کیفری سیستم تابعان باشد شده صادر دادگستری مقاکم از بزهکار کیفری مقکومیت حکم که صورتی

 امها  نمود تلقی  طبیعی عدالت از مظاهری عنوان به را طبیعی حوادث از ناشی صدمات یا خصوصی انتقا  بتوان شاید .نمود خواهند تصدی 

 خود ایران های دادگاه اگر ترتیب همین به .اند اجرائی قدرت دارای مربوطه مقررات و قوانین که شد نخواهند اعتقاد این نضج سبب هیچیک

 کیفهری  قوانین بودن االجراء الز  به اعتقاد سبب ندرت به بشناسند فرانسه در یافته ارتکاب سرقت مجازات برای کیفری صالحیت واجد را

 .بود خواهد سرقت قبال در فرانسه

 مجموعهه  یک وجود لقاظ به که است منافعی  نماید توجیه را آن تواند می و است مهم کشور هر توس  کاربزه مجازات ح  دراعمال آنچه

 ادعائی این .گردد می کشور آن مرد  نصیب جاسوسی و سرقت ، زنا ، عمد قتل نظیر  رفتارهایی انگاری جر  و االجراء الز   کیفری مقررات

 وضهع  بها  “ کیفهری  حقوق ها گفته این از یکی اساس بر .نمود حاصل اطمینان اظهارات برخی به استناد با آن درستی از توان می که است

 , Feinberg) ”.میکنهد  حمایهت  شههروندان  سهایر  مقابهل  در مها  آزادی از حقهوق  اعطا با بلکه میکند مقدود را ما آزادی تنها نه تکالیف

1984,p.8) ازقوانین تمکین به مکلف آنها  که است افراد در نگرش این وجود به طمنو کیفری حقوق بودن االجراء الز  شد بیان همانگونه 

 ذی احسهاس  به کیفری حقوق بودن االجراء الز  که نمود بیان توان می اساس همین بر . هستند واقعی دالیل اساس بر  کیفری مقررات و

 مفهو  این در کیفری حقوق بودن االجراء الز  .کند می حمایت قویا اشخاص حقوق از نیز حقوقی سیستم و نماید می کمک افراد بودن ح 

 .نماید می کمک نیز افراد در امنیت و کرامت احساس ایجاد به

 جامعه .نمود پوشی چشم آن مزایای از توان می ندرت به و است افراد برای فراوانی منافع دارای کیفری مقررات و قوانین بودن االجراء الز  

 از اوضهاع  صهورت  این در باشد خصوصی انتقا  و  مشروع دفاع  آن در مجرمانه رفتارهای برابر در مقبول  واکنش تنها که کنید تصور را ائی

 منهافع  و آسهایش  قانونی مجازات که آنگونه بعالوه .گردد می درافراد دائمی ترس با همراه زندگی به منتهی و شد خواهد بدتر  هست آنچه

 رویهم افراد از حمایت حیث از موضوع این .داشت نخواهند کارائی شکنجه و موثر پلیسی شگردهای ، نماید می تامین را افراد آحاد عمومی

 .نماید می پاسداری واقعی بطور آنها حقوق از حقوقی سیستم که است متفاوت پیا  این حاوی رفته

 یهک  در افهراد  کهه  امنیتهی  و کرامت احساس افزایش مبنای بر مجازات ح  که نیست آن مستلز  استدالل این که است آوری یاد به الز  

 رسهاندن  حهداکثر  به برای تالش و مقض مدارانه پیامد نظریه یک به منجر اینصورت غیر در .گردد توجیه برند می بهره آن از معین جامعه

 در االجراء الز  کیفری نقوانی وجود واقع در نماید؛ می عمل معکوس بصورت استلزامی رابطه این .شد خواهد افراد امنیت و کرامت احساس

 بنابراین .نمایند مجازات را بزهکاران دهد می ح  ها دولت به  که است معین جامعه یک در افراد  امنیت و کرامت احساس ایجاد به کمک

 آن از خود فیزیکی نیتام در مستقیما آنها که منافعی نه و دارند قوانین بودن االجراء الز  در افراد که است منافعی بر مبتنی شده یاد نظریه
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 الز  و نافذ حقوقی سیستم که نمود اظهار اطمینان با توان می شود  گذارده اجراء موقع به معینی سطح در قوانین هنگامیکه .برند می سود

 .است نکته همین شود می تاکید آن بر نظریه دراین که  آنچه تما  .است االجرا

 سیستم بودن االجراء الز  صورتیکه در .شود نمی استناد کیفری قوانین بودن االجراء الز  در خاص فرد یک منافع به نظریه دراین همچنین

 سبب آنچه واقع در .بود نخواهد کافی بزهکاران قانونی مجازات توجیه برای باشد مفید خاصی فرد منافع و آسایش برای تنها کیفری حقوق

 اصهل  نظریه این اما .است کیفری سیستم بودن االجراء الز  از ناشی عمومی فعمنا شود می ها دولت توس  بزهکاران مجازات ح  پذیرش

 قهوانین  بودن االجراء الز  در افراد عمومی منافع داشت اظهار توان می پاسخ در نماید؟ می  توجیه چگونه را کیفری قوانین بودن سرزمینی

 قهوانین  بهودن  االجهراء  الز  از ساده عبارت به .نماید می توجیه را آنان دولت توس  بزهکاران مجازات ح  خود اقامت مقل کشور کیفری

  .برند می نفع ایران  مرد  تنها ایران کیفری

 می توجیه را یافته ارتکاب آنها  خا  در بیگانگان علیه یا بیگانگان توس  که جرائمی مجازات برای ها دولت ح  سادگی به  فوق استدالل 

 منهافع  بهه  نتیجهه  در و کشهور  آن کیفهری  قهوانین  ونفوذ اعتبار به دهد می رخ کشوری خا  در بیگانگان هعلی که جرائمی واقع در . نماید

 دائر کیفری مقررات وجود در تردید ایجاد باعث شود می خارجی فرد یک عمد قتل مرتکب فردی که هنگامی .کند می وارد آسیب  عمومی

 جههت  مثال برای و  اتفاقی کامال بطور و بوده بیگانه اتباع از دیده بزه هم و هکاربز هم که صورتی در حتی .شود می عمد قتل ممنوعیت بر

 بطهور  کهه  ائهی  بیگانه اتباع باورما به .نمود مطرح را استدالل این توان می نیز دارند حضور  جر  ارتکاب مقل کشور در تعطیالت گذراندن

 آن توس  بزهکاران مجازات ح  از ناشی  عمومی منافع از نیز دارند حضور جر  وقوع مقل کشور در کوتاه بسیار زمان مدت برای و اتفاقی

 آن در که است افرادی کلیه منافع نماید می توجیه را دولت یک توس  بزهکاران مجازات ح  که آنچه دیگر بعبارت .شوند می منتفع دولت

 به گردشگر عنوان به استرالیا اتباع از یکی اگر نمونه برای .کشورند آن در اقامت یا تابعیت دارای که افرادی منافع انقصارا نه و  هستند کشور

 یها  تههران  ههای  خیابان از یکی در روی پیاده حال در او زمانیکه  .برد می نفع ایران کیفری قوانین از افراد آحاد پیروی از نماید سفر ایران

 ایهن  چنهد  ههر  .بهرد  مهی  نفع ایران کیفری قوانین بودن االجراء  الز از استرالیائی گردشگر این است اصفهان در همایش یک در غذا صرف

 منهافع  همچهون  او منهافع  لهیکن  نیست زیادی منافع دارای حیث این از و گرفت خواهد ایران از خروج به تصمیم روز چند از بعد گردشگر

 منهافع  از بخشهی  است موقتی انکه ولو استرالیائی رگردشگ منافع . هستند درایران دائم اقامت یا تابعیت دارای و او کنار در که است افرادی

 بعبارت .نماید می توجیه نمایند می نقض را ایران کیفری قوانین که اشخاصی مجازات اعمال برای ایران مقاکم صالحیت که است عمومی

 منهافع  براهمیهت  تاکید برای ائی نهزمی اما نباشد مهم ها دولت توس   بزهکاران  مجازات ح  اثبات برای شاید چه اگر موضوع این ، دیگر

 .دارند حضور کشوری در موقت بطور که است گردشگرانی

 جهرائم  بهه  رسهیدگی  صهالحیت  دارای  ها دولت اصل این مطاب  . نماید می توجیه را سرزمینی کیفری صالحیت اصل شده یاد مالحظات

 صالحیت در مجازات اعمال آیا که شود می مطرح سوال این .شندبا می قانونی ضواب  مطاب  آن مرتکبان مجازات و خود خا  در ارتکابی

 نمایند کیفری صالحیت اعمال توانند می نیز ها دولت سایر همزمان بطور آنکه یا و است داده رخ آن خا  در جر  که است دولتی انقصاری

 از مهانع  اصوال حاکمیت ح  .ندارد رفتارها یبرخ انگاری جر  به اختصاص تنها حاکمیت ح  .هستند برخوردار حاکمیت ح  از ها دولت .

  ایران دولت نیز اساس برهمین  ( 22 ص ،1382 کریانگسا ، .)نمایند تقمیل دولتی به را خود کیفری مقررات ها دولت سایر که است آن

 هها  دولت سایر کیفری رراتمق اجرای و تقمیل از دولت هر مصونیت .باشد نمی انگلستان در خود کیفری مقررات اجرای و تقمیل به قادر

 جامعه یک به سیاسی قدرت واگذاری در حاکمیت ارزش که است آن بر اعتقاد .شود توجیه کشور همان مرد  منافع اساس بر بایست می نیز

 تاررف کنترل نقوه درباره گیری تصمیم در کشور هر مرد  عمومی منافع (Raz and Margalit,1994,p.126 ).باشد می خود اداره برای

 مفید اصوال قید .شود می خصوص این در ها دولت سایر مداخله از مانع اصوال که است مهمی بسیار موضوع کشور همان خا  در اشخاص

 وابستگی یا رابطه که شود اشخاصی منافع به مقید حداقل بایست می بلکه و نبوده  مطل   ها دولت سایر مداخله منع اصل که معناست این
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 مقهل  دولهت  حاکمیت در ها دولت سایر مداخله منع که منافعی بنابراین (.Raz and Margalit, 1994,p.126 ) .رندندا دولت آن به

 در جهر   آن مرتکهب  مجهازات  برای ذیق  دولت بعنوان ثانوی دولت توس  جر  کیفری تعقیب از مانع لزوما نماید می توجیه را جر  وقوع

 موارد به نسبت خود کیفری قوانین اجرای برای ارزشی با منافع دارای ثانوی کشور  مرد  میکههنگا .شود نمی خود حاکمیت قلمرو از خارج

 می تفوق جر  وقوع مقل کشور حاکمیت در مداخله منع اصل بر ثانوی کشور فراسرزمینی مجازات ح  اصل باشند دیگر کشور در آن نقض

 برخهی  تنهها  کهه  شود داده تذکر نکته این است الز  البته  .است ضروری طشر این تقق  فرامرزی مجازات توجیه برای آنکه خالصه . یابد

 منهع  اصهل  از عدول برای ، قبیل هر از و کلی بطور افراد منافع بنابراین و نمایند توجیه را ثانوی دولت مجازات ح  توانند می خاص  منافع

  .نیست کافی کشورها سایر حاکمیت در مداخله

   

 شخصی فریکی صالحیت : دو  گفتار

 متبهوع  دولهت  عمومی منافع مبنای بر منفعل شخصی کیفری صالحیت آنگاه و فعال شخصی کیفری صالحیت توجیه به ابتدا گفتار این در

 .پرداخت خواهیم

 فعال شخصی کیفری صالحیت : الف

 جهرائم  مجهازات  حه   ثهانوی  دولت آیا که است این اینجا در مسئله .کرد خواهیم بررسی را شخصی صالحیت اخالقی اعتبار بخش این در

 صهالحیت  نهوع  ایهن  سهرزمینی  صهالحیت  اصل همانند  دارد؟ بزهکار تابعیت به استناد با را کشور آن از خارج در خود اتباع توس  ارتکابی

 پذیرفته غالبا واقع در  (See Oppenheim,1992 and Lowe,2006,p.354 ) .است شده پذیرفته الملل بین حقوق در نیز کیفری

 به اعمال قابل صورتی در تنها کشورها قوانین  و باشند می اعمال قابل کشور همان مرد  به نسبت اصوال کشور هر ومقررات قوانین که شده

 بینهی  پهیش  را شروطی  صالحیت نوع این اعمال برای کشورها از بسیاری چه اگر .باشند کشور آن خا  در داخل که بود خواهد بیگانگان

 .نماید منع ، صالحیت نوع این ضرورت حد تا و گسترده اعمال از را کشورها که ندارد وجود ائی قاعده هیچ که  شود می ادعا لباغا اند؛ نموده

 در تها  دههد  می اختیار آنها متبوع دولت به ، آن کیفری قوانین بودن الجراء الز  در ثانوی کشور افراد آحاد عمومی منافع که باوریم این بر

 سازگاری فعال شخصی صالحیت با ها دولت مجازات ح  که نمائیم می مطرح را ادعا این اینرو از .نماید مجازات را بزهکاران قانون چارچوب

 بها  تنهها  کشهور   خارج در یافته ارتکاب سرقت جر  مجازات با ائی مالزمه بهیچوجه ها دولت کیفری قوانین بودن االجراء الز  .ندارد کامل

 بزهکهار  متبوع دولت کیفری قوانین نقض استنتاج زیرا . ندارد است، بوده خارجی کشور داخل اتفاق حسب بر که کار،بزه تابعیت به استناد

 احسهاس  در ثهانوی  کشهور  مرد  عمومی منافع اگر حتی .رسد می نظر به بعید است، شده کشورمرتکب از خارج در وی که جرمی بواسطه

 آسیبی یافته ارتکاب بزهکار کشورمتبوع از خارج در که سرقتی  بپذیریم؛ را خود  کیفری قوانین بودن االجراء الز  از ناشی امنیت و کرامت

 وقوع اما شوند؛ شوکه کشور از خارج در سرقت جر  وقوع از است ممکن ثانوی کشور  مرد  . نمیکند وارد کشور آن مرد  عمومی منافع به

 بهین  حقوق مغایربا آنکه بر عالوه فوق استنتاج .شود نمی آنها کشور کیفری قوانین دنبو االجراء الز  به آنها اعتقاد تضعیف سبب جر  این

 صهالحیت  از نهوع  این توجیه برای که پرداخت خواهیم دالیلی  بررسی به بقث این ادامه در .پذیرد نمی را آن نیز سلیم عقل ، است الملل

   .است شده مطرح فراسرزمینی کیفری

 جنسی جرائم برخی مثال مجازات برای ثانوی دولت ح  که باشد استدالل این بر مبتنی شاید تابعیت بر بتنیم کیفری صالحیت از حمایت

  ).اسهت  توجیهه  قابهل  بزهکهار  وطهن  در جهر   تکهرار  از پیشهگیری  حیهث  از یافتهه،  ارتکهاب  بیگانهه  کشهور  خها   در آن اتبهاع  توس  که

Malcolm,2006) که نماید می توجیه را اتباع از آندسته مجازات استدالل این حال هر در که است این مورد این در نظر اظهار نخستین 
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 ذی توجیه به قادر استدالل این .نماید نمی توجیه را دارند اقامت بیگانه کشورهای  که را اتباعی مجازات و دارند اقامت خود متبوع کشور در

 تغییر باعث استدالل این لذا  .نیست اسپانیا در یافته ارتکاب جر  قبال در اسپانیا مقیم انگلیسی تبعه مجازات برای انگلستان شناختن ح 

 این اشکال آن، از نظر صرف .داشت خواهد وجود الملل بین حقوق در آن پیرامون مباحثاتی که شود می نقوی به  صالحیت نوع این قلمرو

 از .باشهد  مهی  بزهکار بازپروری و  اصالح یعنی تر پائین درجه یک یا توانگیری مبنای بر مجازات ح  توجیه مستلز  که است این استدالل

 مجازات ح  اعطا برای ها استدالل نوع این مخالف  سیاسی و حقوقی پردازان نظریه اغلب .است پیچیده بسیار مسئله این فلسفی نظر نقطه

 طبیعتا .گردد اعمال انسانی و اخالقی مالحظات به توجه بدون سرزمینی فرا کیفری صالحیت که ندارد وجود دلیلی .باشند می مطل  بنقو

 ( 184 ص،  1390، فرد رضوی.)اند بشری حقوق موازین رعایت به منوط کیفری حقوق از جزئی عنوان به نیز مجازات اعمال

 ,Arnell,2001 ).است  خود حاکمیت قلمرو در دولت منافع حفظ برای مقدود اهداف از فراتر مفهومی متضمن تابعیت که شود می گفته

p. 960   ) دارنهدگان  یا  اتباع توس  که جنسی جرائم برخی مقابل در صغار از نمونه عنوان به ولز و انگلیس کیفری حقوق حاضر حال در 

 صهالحیت  اعمهال  صهغار  از ویژه حمایت چنانچه وجود این با .نمایند می حمایت یابد، ارتکاب آنها خا  از خارج در کشورها این در اقامت

 آن اتبهاع  از بزهکهار  کهه  باشهد  داشهته  را آن انجا  ح  دولتی تنها دلیلی چه به که دارد وجود مسئله این نماید؛ توجیه را فرامرزی یکیفر

 شود، شناخته فعال شخصی صالحیت اعمال توجیه برای عاملی عنوان به صغار از ویژه حمایت نمونه برای  که صورتی در  .شود می شمرده

 دارای دیهدگان  بهزه  اگهر  بهویژه  ) دیده بزه تابعیت بر مبتنی صالحیت یعنی منفعل شخصی صالحیت اعمال برای توان می استدالل این از

 صالحیت مبنای عنوان به استداللی  چنین اساس همین بر .نمود استفاده نیز  جهانی صالحیت اعمال و ( باشند بوده پذیر آسیب وضعیت

 .است رد قابل یسادگ به بزهکار تابعیت بر مبتنی کیفری

 رخ هنگهامی  مسهئله  ایهن  .است گرفته قرار حقوقدانان توجه مورد که است دیگری موضوع کیفری بی با مقابله ضرورت و صالحیتی شکاف

 نهژاد،  حسینی ؛37 ،ص1392 خالقی،. )گردد  باز خود کشور به بیگانه کشور درخا  جر  ارتکاب از پس بزهکار مثال برای که  داد خواهد

 خود اتباع استرداد از که قائلند خود برای را ح  این حداقل مجرمین استرداد به مربوط داخلی قوانین مطاب  کشورها اغلب ( 49 ،ص1391

 ارائهه   دالیلی بایست می کنند می حمایت دیدگاه این از که کسانی ( 181 ،ص1386 اردبیلی، ؛ 48 ،ص1392 پوربافرانی، ) .نمایند امتناع

 هسهتند  حقی چنین دارای ها دولت که بپذیریم ما اگر حتی . نمایند امتناع خود اتباع استرداد از دارند ح  ها دولت مایدن ثابت که نمایند

 عهد   قاعهده  بزهکاراز متبوع کشور مرد  چند هر .داشت خواهد را او مجازات ح  بزهکار متبوع دولت که گرفت نتیجه آن از توان نمی باز

 با ارتباطی هیچ قضیه این اما نماید امتناع خود اتباع استرداد از که دارد اختیار دولت نیز اساس همین بر و برند می نفع بزهکار اتباع استرداد

 بزهکهار  اتبهاع  کیفری بی از اجتناب اگر .است متفاوت قضایا این حکم .ندارد آنها دولت توس  بزهکار مجازات در آنها بودن نفع ذی مسئله

 این منطقی نتیجه بعالوه .نمود استرداد جر  ارتکاب مقل کشور به شرط و قید بدون را بزهکار است الز  پس ، است فراوانی اهمیت دارای

 بنهابراین  .باشهد  داشهته  را بزهکار مجازات و کیفری صالحیت اعمال ح  دولتی هر بلکه بزهکار متبوع دولت تنها نه که است این استدالل

 .کند نمی توجیه را منفعل و فعال از اعم شخصی کیفری صالحیت کیفری بی از اجتناب صرف

 . یابند می وابستگی و ارتباط دولتی به آن بواسطه به افراد که است خاصی رابطه بر مبتنی شخصی صالحیت که شود می اظهار غالبا النهایه

 .دارد بسهتگی  رابطهه  این دقی  آثار به استدالل این پذیرش .شود می استفاده وفاداری یا و تبعیت واژه از رابطه نوع این به اشاره برای غالبا

 معنهوی  ارزش از دفهاع  در مطروحهه  ههای  استدالل از یک هیچ که آنست گیرد قرار توجه مورد بایست می مورد این در که فاکتوری اولین

 هها  استدالل این هدف .شدبا کشور از خارج در خود اتباع به نسبت ثانوی دولت کیفری صالحیت اعمال مستلز  که رسد نمی بنظر تابعیت

 بنابراین .دهند قرار اولویت در آنان منافع از حمایت قبیل از موضوعاتی در را خود اتباع اند موظف ها دولت چرا که است مسئله این  تبیین

 صالحیت  از است ممکن بعکس بلکه شود؛ نمی حمایت بزهکار تابعیت بر مبتنی شخصی صالحیت اصل از مستقیم بطور ها استدالل این در
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 تبعه  حقوق که کسانی مجازات طری  از دهد اجازه دیده بزه متبوع دولت به که معنا این به شود؛ حمایت دیده بزه برتابعیت مبتنی شخصی

  .کرد خواهیم بررسی را هائی ادعا چنین آتی درمباحث .نماید حمایت وی از اند، نموده نقض را او

 (Miller ,1995,p.61) .نمهود  متقابهل  منافع تبادل بر مبتنی را خود کشور حاکمیت به شهروندان وفاداری رابطه این توان می عوض در

 عهده بایست می نماید، می دریافت خود دولت از شهروند یک عنوان به بزهکار  که منافعی و حمایت ازاء در معتقدند استدالل این حامیان

 اعمهال  قابل دولتی هر به نسبت که است این استدالل این  ایراد نخستین .باشد نیز تدول آن قبال در شهروندی رابطه از ناشی تکالیف دار

 کهه  باشهند  داشهته  انتظهار  آن ازاء در و نماینهد  اداء را خهود  شههروندان  کامل حقوق ها دولت تمامی که نیست اینگونه واقع در .باشد نمی

 که شهروندانی از آندسته به نسبت مثال برای استدالل این .نمایند عمل دولت آن قبال در کشور از خارج در خود تکالیف به نیز شهروندان

 قبهال  در بزهکهار  اگهر  حتهی  آن از مهمتر .باشد نمی اعمال قابل شوند می اقتصادی یا بشردوستانه دالیل بنابه خود کشور  تر  به مجبور

 عایهد  منهافعی  چه خود متبوع کشور قوانین از تبعیت به هکاربز الزا  از که شد خواهد مطرح سوال این باز باشد تکالیفی دار عهده کشورش

 خهود  وطهن  بهه  کهه  هنگهامی  و کنهد  سرقت بانکی از آنجا در و نماید سفر کشوری به بزهکار کنید فرض ؟ شد خواهد کشور آن شهروندان

 متبوع دولت فرض این در که یستن روشن حاضر حال در .شود مجازات و گرفته قرار تعقیب تقت خود کشور کیفری قوانین مطاب  بازگشت

 شهروندان که نیست این بر مبتنی بزهکار مجازات ح  قطعا .برد می سود کشور از خارج در خود قوانین به احترا  در منافعی چه از بزهکار

 وی متبوع کشور کیفری قوانین بزهکار رفتار .شوند می برخوردار نماید، می فراهم آنها برای کیفری سیستم که  امنیتی و کرامت احساس از

 خاصی عناصر دارای جر  که صورتی در جز دیگر عبارت به .نماید نمی تضعیف توجه قابل نقو به را آن شهروندان امنیت و کرامت احساس و

 خود یفریک صالحیت اعمال ح  بزهکار متبوع ،دولت نماید وارد آسیب عمومی منافع و امنیت به که باشد نتایج و آثار حیث از نمونه برای

 .داشت نخواهد را خود مرزهای از خارج در وی علیه

 کشهور  شههروندان  منفعهت  که دهند پاسخ اینگونه اشکال این به است ممکن خود، کشور حاکمیت به شهروندان وفاداری استدالل حامیان

 کشورشان در که  شوند می رفتاری تکبکشورمر از خارج به باعزیمت که است بزهکارانی گریزی قانون از ممانعت در حداقل بزهکار متبوع

 این  بگذریم که موضوع این از اما .شود پذیرفته بزهکار اقامت حتی و تابعیت اساس بر تواند نمی نیز استدالل این . است شده انگاری جر 

  دائم اقامت یا تابعیت نه اللاستد این مقبولیت عامل وجود این با .رسد می بنظر قبول قابل فرامرزی کیفری صالحیت اعمال برای استدالل

 رفتن برای را دیده بزه و رفته مجاور کشور و خود متبوع کشور میان مرز به دیده بزه با همراه بزهکار کنید فرض .است دیگری موضوع بلکه

 شههروندان  آیها  . گردند باز خود کشور به دو هر سپس و دهد  قرار جرح و ضرب مورد را او آنجا در و داده فریب مجاور کشور مرز داخل به

 نفعهی  دارای شود می گذارده اجراء به موثر نقو به کشورشان کیفری قوانین که تصور این نضج و بزهکار مجازات مشاهده برای ثانوی کشور

 دولهت  که نگیرند قرار وضعیتی در زور اعمال با یا و فریب با که است دراین آنها نفع .بود خواهند نفعی چنین دارای آنها ما باور به هستند؟

 چنین وجود مستلز  هستند، ثانوی کشور داخل در که بهنگامی آنها امنیت و کرامت احساس .باشد نداشته را بزهکار مجازات قدرت ثانوی

 تمجهازا  و کیفهری  صالحیت اعمال ح  که دلیلی .ندارد بزهکار دائم اقامت یا تابعیت با ارتباطی هیچ موضوع این وجود این با .است نفعی

 بقوت نیز باشند بوده  خارجی گردشگران جزء دیده بزه هم و بزهکار هم که صورتی در حتی نماید، می توجیه را ثانوی دولت توس  بزهکار

 شخصی صالحیت که رسد می نظر به واقع در .نماید توجیه را شخصی صالحیت تواند نمی استداللی چنین بنابراین . بود خواهد باقی خود

 .است سرزمینی شبه یا سرزمینی ظاتمالح بر مبتنی

  منفعل شخصی صالحیت : ب

 حه   رود، مهی  بشهمار  کشور آن اتباع از دیده بزه که استدالل این با و اخالقا ثانوی دولت آیا که پردازیم می مسئله این بررسی به اینجا در

 نهوع  ایهن  سهرزمینی  فرا کیفری های صالحیت سایر ینب در داشت؟ خواهد را کشور از خارج در یافته ارتکاب جر  قبال در بزهکار مجازات

 را صالحیت نوع این ائی فزاینده شکل به ها دولت وجود این با .است شده مواجه الملل بین حقوق در مخالفت بیشترین با کیفری صالحیت
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 نظهر  بهه  حاضر حال در(  27ص ،1377 صادقی، میرمقمد. )  است گرفته قرار تائید مورد نیز المللی بین کنوانسیونهای دربرخی و پذیرفته

 مجازات ح  توجیه برای که متبوع دولت عمومی منافع نظریه آیا .نماید نمی منع را صالحیت نوع این اعمال  الملل بین حقوق که  رسد می

 از ثانوی کشور انشهروند آیا که است این مسئله مجددا کند؟ می حمایت منفعل شخصی صالحیت از گردید، مطرح نوشتار این در ها دولت

 ادعائی چنین بیان برای  برند؟ می سود خود هموطنان علیه کشور از خارج در یافته ارتکاب جرائم به نسبت خود کشور کیفری قوانین  اجراء

 روشهن  یاتفهاق  چنهین  تقق  اما .شود می ثانوی دولت کیفری قوانین دراعتبار تردید سبب بزهکار رفتار واقع  در که شود ثابت  است الز 

 اعتماد به آسیبی گیرد، قرار جرح و ضرب مورد  نژادپرست افراد توس  فرانسه در لوور موزه از بازدید حین در ایرانی شهروند یک اگر .نیست

 .زند نمی ایران کیفری قوانین بودن االجراء الز  به ها ایرانی

 که باشند می منافعی دارای ایران کیفری قوانین فرامرزی اعمال در ایرانی شهروندان شود گفته که نیست درست هم مورد دراین کلی بطور

 ارتکاب جر  مجازات ح  که منافعی تواند نمی ایران کیفری حقوق زیرا .دهد می را موارد اینگونه در بزهکاران مجازات ح  ایران دولت به

 برای .شد خواهد روشن موضوع مثالی ذکر با .نماید تامین کشور از خارج در ارتکابی جر  به نسبت نماید، می توجیه را ایران خا  در یافته

 ایهران  کیفری سیستم نماید احساس که است دشوار بسیار است ( فرانسه پایتخت ) پاریس در خیابانی در  زدن قد  حال در که ایرانی یک

 پهیش  را دیهده  بهزه  تابعیت اساس بر فرامرزی کیفری صالحیت ایران کیفری سیستم اگر حتی .است نموده بینی پیش را حقوقی وی برای

 نیز عمومی منافع و شود می توجیه عمومی منافع مبنای بر مجازات ح  زیرا . شد نخواهد ایجاد وضعیت این در تغییری باشد، نموده بینی

 بهره سرزمینی فرا بصورت توان نمی آن خصوصیات بلقاظ عمومی منافع از  .میگردد خاص سرزمین و کشور یک قلمرو در افراد آحاد عاید

 نیهز  سهازد  مهی  فراهم عمومی نقل و حمل ، بهداشت حوزه همانند هایی حوزه در ثانوی دولت که عمومی منافع مورد در قضیه همین .برد

 احسهاس  بهه  توانهد  مهی  جهر   ارتکاب مقل دولت کیفری حقوق سیستم برد می بسر کشور از خارج دیده بزه که هنگامی .نماید می صدق

 فرامهرزی  مجهازات  حه   ثهانوی  دولهت  نتیجه در .نماید می صدق داخلی جرائم مورد در حداقل موضوع این .کند کمک او نیتام و کرامت

 .ندارد است آن اتباع از دیده بزه آنکه به استناد با تنها را بزهکار

 یک هیچ تابع که دارد وجود مختلفی ماکنا واقع در افتاد؟ خواهد اتفاقی چه نباشد دولتی هیچ حاکمیت قلمرو در جر  ارتکاب مقل اگر اما

 خصوص این در که  اند اماکنی المللی بین های آب اعماق در کوچک جزایر برخی و جنوب قطب .باشند نمی کیفری حقوق های سیستم از

 ایهن  بهه  پاسخ برای دارد؟ را خود کیفری قوانین وف  ارتکابی جر  مجازات ح  ثانوی دولت آیا شرایطی چنین در .شوند می متبادر بذهن

 که مناطقی در خود کیفری حقوق سیستم بودن االجراء الز  از ثانوی دولت شهروندان آیا که شود بررسی مسئله این مجددا است الز  سوال

 جراءاال الز  در منفعتی هیچ ژاپنی شهروندان نمونه برای که باوریم این بر برند؟ می نفع ندارد وجود سرزمینی کیفری حقوق سیستم هیچ

 اهمیهت  حهائز  بزهکار مجازات ح  پذیرش برای منفعتی چنین وجود آنکه حال و ندارند جنوب قطب در خود کیفری حقوق سیستم بودن

 درکشورخود ها ژاپنی که امنیتی و کرامت احساس به که رسد نمی بنظر شود کشته جنوب قطب در ژاپن اتباع از یکی بواقع اگر زیرا .است

 در عمد قتل به مربوط کیفری مقررات بودن االجراء الز  به ائی لطمه فرض این در قتل وقوع بنابراین .نماید وارد آسیبی برخوردارند، آن از

 تغییهری  آن جمعیتی و حقوقی وضعیت در مادامیکه حداقل و جنوب قطب در واقع در تواند نمی ژاپن کیفری حقوق بعالوه .زند نمی ژاپن

 قطب در را بزهکار مجازات ح  مرجعی هیچ سرزمینی حاکمیت درغیاب که نیست معنا بدین این .باشد داشته اجراء قابلیت نگردیده ایجاد

 کیفری صالحیت اعمال بهیچوجه است دولتی تابعیت دارای دیده بزه آنکه صرف که دارد واقعیت براین داللت تنها بلکه .باشد نداشته جنوب

 .نماید نمی توجیه ، نیست کشوری هیچ حاکمیت تقت که مناطقی در ، را دولت آن

 حمایت قضیه این از غالبا ها استدالل این .کنند می دفاع تابعیت اخالقی مفهو  از که بپردازیم هائی استدالل بررسی به است الز  اینجا در

 Scheffler,2001, p.79 and  ).باشهند  مهی  وظهایفی  دارای خهود  هموطنهان  بهه  نسهبت  اجتمهاعی  روابه   در مهرد   کهه  کننهد  مهی 

Tamir,1993,p. 137 ) هها  اسهتدالل  کلیه شک بدون اما دارد؛ وجود تفاوت شده مطرح ها استدالل این در که وظایفی نوع در چه اگر  
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 ثانوی دولت که دارد این بر داللت ضمنا ائی وظیفه چنین .دارد خود اتباع منافع از حمایت برای خاصی وظیفه ثانوی دولت که آنند از حاکی

 می خاص وظایف این انجا  به ملز  را ثانوی دولت نفسه فی تابعیت رابطه اگر حال .داشت خواهد نیز را فرض این در بزهکاران مجازات ح 

 خارج به هموطنان از حمایت گسترش به هستند، خود هموطنان قبال در شهروندان خاص وظایف به قائل که آنهائی رسد می نظر به نماید،

 حه   مسهتلز   نفسهه  فهی  دیده بزه از حمایت ح  . است نادرست ایده این اساس بر مجازات ح  ادعا اینقال با .باشند ملتز  نیز کشور از

 قتل ارتکاب قبال در بزهکار مجازات مستق  ها دولت معموال نمونه برای . هستند متفاوت حکم دارای قضایا این .باشد نمی بزهکار مجازات

 مجهازات  شهامل  اتبهاع  از حمایهت  آنکهه  بهرای  بنابراین .نمود مقتول از نتوان را حمایتی  هیچگونه طری  این از آنکه ولو شوند می شناخته

 آن توجیه برای مجازات سازی ناتوان نهایتا یا بازدارندگی آثار به توان می تنها منظور این برای .است دیگری استدالل به نیاز شود، بزهکاران

  .نمود استناد

 و اخالقها  مجهازات  سهازی  نهاتوان  عامهل  اینکه در .شد خواهد بررسی نوشتار این دو  مبقث در مجازات ح  توجیه یبرا بازدارندگی عامل

 که بود خواهد معنا بدین باشد بزهکار سازی ناتوان مجازات از هدف چنانچه زیرا .دارد وجود تردید باشد مجازات ح  توجیه به قادر بدرستی

 این دارد وجود  موضوع این  با ارتباط در که مشکلی .شود می نقض او انسانی کرامت بنابراین و ستا خطرنا  و رحم بی موجودی بزهکار

 نگهداشته ناتوان بزهکار مادامیکه همه، از گذشته .دارد ائی پیچیده و مبهم پیامدهای کیفری صالحیت اعمال حیث از سازی ناتوان که است

 بزه تابعیت براساس شخصی کیفری صالحیت ازهموطنان، حمایت ح  بنابراین .کرد نخواهد ایجاد او در توجهی قابل تقول تغییرو شود، می

  .جست بهره بزهکار مجازات برای جهانی کیفری صالحیت از توان می حمایتی  چنین برای .نماید نمی توجیه را دیده

  رقیب های نظریه  : دو  مبقث

 توجیهه  برای گردیده مطرح مجازات توجیه برای که هائی نظریه سایر آیا که پردازیمب مسئله این بررسی به است الز  گیری نتیجه از پیش

 نظریه بر رقیب های نظریه باشد مثبت پاسخ اگر .برخوردارند بیشتری مقبولیت و قوت از شخصی صالحیت اساس بر فرامرزی مجازات ح 

 این در شده مطرح های استدالل اغلب با رابطه در وجود این با .داشت خواهد رجقان نمودیم دفاع آن از ما که متبوع دولت عمومی منافع

 مجهازات  حه   سهرزمینی  قلمرو با روشنی رابطه اند شده مبتنی آن بر رقیب های نظریه که مالحظاتی ، نخست .دارد وجود مشکل دو باب

 اغلهب  بهه  راجهع  موضوع این .باشند نمی عیتبرتاب مبتنی فرامرزی کیفری صالحیت توجیه به قادر معموال رقیب های نظریه ، دو  .ندارند

 و سزادهی ، بازپروری و اصالح ، ناتوانسازی ، بازدارندگی همانند مجازات توجیه مقا  در مدار اخالق یا بنیاد تکلیف و مدار پیامد های تئوری

 از تهر  موسع کیفری صالحیت قواعد از حمایت به مایل شده مطرح مجازات توجیه برای که هائی نظریه اغلب واقع در .کند می صدق غیره

 .اند جهانی صالحیت در افتادن فرو خطر متضمن ها نظریه این آنکه خالصه .باشند می شده شناسائی الملل بین حقوق در امروزه که آنچه

 بعهالوه  .بهود  هنهد خوا خطهر  ایهن  تصدی  به حاضر بندرت ها نظریه این طرفداران اما نمیکند ثابت را آنها نادرستی خطر این وجود اگرچه

 صالحیت توزیع با نامتناسب یا مغایر ها تئوری این شود می مطرح مجازات ح  فرامرزی قلمرو کردن مقدود برای خاصی قیود که هنگامی

 . باشند می شده شناسائی الملل بین حقوق در اینک هم که ائی گونه به آنها مجازات ح  قلمرو تعیین  و ها دولت بین کیفری

 عمهومی  منافع که بود این ما مدعای .گردد نمی نامطلوب نتایج این از یک هیچ به منتهی ما حمایت مورد نظریه که نمائیم ثابت است الز 

 آن توسه   بزهکهار  مجازات ح  نماید منع را زنا ، عمد قتل نظیر رفتارهائی که حقوقی سیستم یک از برخورداری در کشور یک افراد آحاد

 جههانی  سطح در خود کیفری قوانین بودن االجراء الز  از خاص کشور یک شهروندان آیا که است این مسئله باز .نماید می توجیه را کشور

 مدعای منفعل و فعال شخصی صالحیت درباره بقث هنگا . است منفی پاسخ شد بیان تاکنون که هائی استدالل به توجه با .برند می سود

 در .نیسهت  مکزیک در یافته ارتکاب عنف به سرقت مرتکب مجازات مستلز  بهیچوجه ایران کیفری قوانین بودن االجراء الز  که بود این ما

 در عنف به سرقت ارتکاب که است این همه از مهمتر اما .رسد می بنظر بعید است کرده نقض را ایران قوانین بزهکار اینکه پذیرش فرض این

 نمی وارد آسیبی آید، می بوجود آنها برای ایران کیفری قوانین بودن االجراء الز  هبواسط که ایران، مرد  امنیت و کرامت احساس به مکزیک
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 بهودن  آور الهزا   در امها  نماینهد  همهدردی  احساس ایران از خارج در ارتکابی جر  دیده بزه با ایران مرد  که دارد وجود احتمال این .سازد

 یهک  مرتکهب  مجازات ح  ایران ابهامی هیچ بدون بنابراین .نماید نمی ادایج تردیدی جر  آن ارتکاب بواسطه ایران کیفری حقوق سیستم

 .نمائیم می بررسی و نقد مورد جداگانه را رقیب های نظریه مطلب این بهتر در  برای .ندارد جهانی صالحیت مبنای بر را داخلی جر 

 مجازات بازدارندگی نظریه : اول گفتار

 نظریهه  در نمهود؟  خواههد  تقلیهل  را آنهها  حاکمیهت  قلمرو از خارج در ارتکابی جرائم مجازات یبرا ها دولت ح  چگونه بازدارندگی نظریه

 مهی  حمایت عمومی منافع و افراد حقوق از بالقوه بزهکاران ارعاب با مجازات که شود می استدالل اینگونه مجازات توجیه برای بازدارندگی

 از نظهر  صهرف  .کند می توجیه را بزهکار مجازات که است حمایت همین ( 29-34صص ،1381، پرادل ؛ 158 ،ص1384 کاتینگها ، د.)کن

 بازدارنهدگی  باشهد،  داشهته  وجهود   اخالقی مالحظات اعمال طری  از مجازات بازدارندگی نظریه نامطلوب نتایج نمودن مقدود امکان اینکه

 افراد حقوق نتیجه در و بود خواهد بیشتر مجازات ارندگیبازد اثر شود تقمیل بیشتر مجازات چه هر : که است استدالل این بر مبتنی الجر 

 )دارد آن سرعت و شدت ، قطعیت به بستگی مجازات بازدارندگی اثر که است شده اظهار بخصوص .شد خواهد نقض کمتر عمومی منافع و

Bentham, 1830, chapter VI   ( مفهروض  جهر   بهه  نسهبت  خهود  کیفری صالحیت اجرای به مجاز دولت هر صورتیکه در بنابراین 

 .کند می افراد در مجازات قطعیت احساس ایجاد به که باشد کمکی آن از مهمتر شاید .کرد خواهد کمک مجازات قطعیت به شود شناخته

 نهوع  هب بستگی مجازات بازدارندگی میزان ما گمان به . است مقاله این موضوع از خارج بود خواهد بیشتر بازدارندگی اثر مقدار چه تا اینکه

 عوائد تطهیر جر  در آن اثربازدارندگی از متفاوت ها مغازه از سرقت جر  در مجازات بازدارندگی اثر است ممکن .دارد بزهکار افراد و جرائم

 ریهنظ اساس بر مجازات توجیه بود خواهد بیشتر  بازدارندگی اثر دارای مجازات حالت این در که پذیرفتیم اگر صورت هر در .باشد  نامشروع

 .باشد داشته را بزهکار مجازات ح  دولتی هر که بود خواهد آن مستلز  بازدارندگی

 مهی  کهه  است ازمالحظاتی یکی تنها بازدارندگی که نمایند استدالل اینگونه آن از دفاع مقا  در است ممکن بازدارندگی نظریه پیروان البته

 مالحظهات  سهایر   بهه  توجهه  با  مجازات بازدارندگی نظریه است الز  دیگر رتبعبا .گیرد قرار توجه مورد آن سودمندی مقاسبه در بایست

 جهرائم  بهه  نسهبت  جههانی  صالحیت اجرای اثر در ها دولت بین که است تعارضی نمونه برای مالحظات این از یکی . شود تعدیل متعارض

 اعطهاء  و بازدارنهدگی  بین وملزومی الز  رابطه توانند می یبازدارندگ نظریه موافقان نکته این گرفتن نظر در با بنابراین .دهد می رخ داخلی

 .نمایند نفی را جهانی قلمرو در ها دولت به بزهکار مجازات ح 

 .نیسهت  کننهده  قهانع  نهایتها   دلیهل  دو به نیز استدالل این ما نظر به اما .است برخوردار بیشتری مقبولیت و اعتبار از مسلما اخیر استدالل

 در را زیهادی  بسهیار  ههای  مقهدودیت  نهایت در اما است موثر مجازات ح  فرامرزی قلمرو نمودن مقدود در ستداللا این اگرچه ، نخست

 ، مالحظهات  تمهامی  گرفتن نظر در با و بازدارندگی سودمندی مقاسبه در چنانچه نمونه برای .کند می ایجاد ها دولت مجازات ح  اجرای

 در روسی عوامل مجازات برای توجیهی انگلستان نمونه برای که شود می آن نتیجه باشد دارندگیباز از مهمتر المللی بین تعارض از اجتناب

 بهودن  قبول قابل در را هائی تردید تنهائی به نکته این .باشد نداشته بود یافته ارتکاب لندن مرکز در که لیتویننکو الکساندر عمد قتل قبال

 تردیهد  بیشتر توان می استدالل این درستی در شود گرفته نظر در مجازات ح  فرامرزی رعنص که هنگامی  .نماید می ایجاد فوق استدالل

 .نمود

 مجرمهان  مجازات که معنا این به ) مجازات مدارانه ح  جنبه برتری ما نظر به بازدارندگی نظریه از برداشتی چنین با مخالفت دلیل دومین

 کفه ، بازدارندگی و ها دولت بین تعارض از اجتناب بین مقایسه مقا  در چنانچه .ستا مجازات مدارانه پیآمد تئوری بر ( است ها دولت ح 

 مجازات ح  دولت که بود خواهند دیدگاه این به ملتز  مجازات مدارانه پیآمد تئوری حامیان نماید سنگینی ها دولت بین تعارض از اجتناب

 حتی بزهکار کیفری تعقیب مورد در گیری تصمیم که دارد این بر داللت کاربزه مجازات برای دولت ح  پذیرش مقابل در .ندارد را بزهکار
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 در مههم  نکتهه  این تواند می نمودیم صقه برآن ما که ائی مدارانه ح  استدالل .است دولت آن عهده بر تنها ، کشورها میان تعارض بهاء به

 دولهت  توسه   بزهکار مجازات برای کافی منافع  دارای کشوری نشهروندا آنکه به مشروط که نماید روشن را مجازات عملی رویه با ارتباط

 دارای هنگامی ،حتی خاص مجر  یک مجازات عد  یا مجازات مورد در که داشت خواهد را ح  این آنان متبوع دولت ،  باشند خود متبوع

  .نماید تصمیم اتخاذ ، است سودمندی از پائینی سطح

 مجازات سزادهندگی نظریه :دو  گفتار

 مجازات سزاگرائی نظریه اصلی انگاره.میباشد گفته پیش اشکال با مواجه رسد می نظر به نیز مجازات سزاگرائی نظریه که است توجه البج

 سزاگرایان برخی :آید بعمل تفکیکی است الز  اینجا در .است مجازات شایسته بزهکار زیرا دارد را بزهکار مجازات اختیار دولت که است این

 نگاه از (McDermott, 2001, 403-432  ) .است جایز بزهکار مجازات دلیل چه به که دهد می توضیح صرفا نظریه این که اند مدعی

 دولهت  چرا که دهد نمی توضیح اما ندارد را مجازات از معافیت مطالبه ح  بزهکار دلیل چه به که دهد می توضیح نظریه این ، مدارانه ح 

 چنهدانی  حهرف  نظریه این اینجا تا .ندارد فرامرزی سطح در صالحیت به التزامی شکل این در سزامدار نظریه  .دارد را بزهکار مجازات ح 

  .ندارد ما بقث مورد موضوع درباره

 این با ما .شود می شمرده کافی شرط دولت توس  بزهکار مجازات ح  اعمال برای  استققاق  مجازات سزاگرائی نظریه از برداشت دردومین

 بر مجازات تقمیل“ یا ”است مجازات مستق  زیرا دارد را بزهکار مجازات ح  دولت“ که دیدگاه این ازآنکه نظر صرف ؛ نیستیم اف مو ادعا

 مجازات ح  ثانوی دولت که سازد می ممکن را استنباط این ظاهرا باشد؛ داشته تواند می توجیهی چه دقیقا ”است مطلوب نفسه فی  مجر 

 این طری  از انگاره این نمودن مقدود به قادر سزاگرائی تئوری که زمانی تا الاقل نتیجه این از .دارد جر  ارتکاب مقل از نظر قطع را بزهکار

 نمی اتخاذ را رویکردی چنین طبعا سزاگرایان اما .میشود پیروی است x مفوروض  دولت توس  مجازات مستق  بزهکار که نباشد استدالل

 انتقها   حس ارضاء بواسطه مجازات که است این سزاگرائی تئوری در قضیه واقعیت که بگیرید نظر در هانریشرا دت  ادعا نمونه برای .نمایند

 احسهاس  که کسانی و دیده بزه برای جوئی انتقا  حس ارضاء حیث از (  Honderich, 1984, pp. 233-234) .شود می توجیه جوئی

 بهه  بنهابراین  .نماید اجراء را مجازات دولت کدا  که داشت نخواهد تفاوتی گردد مجازات عمال بزهکار  که مادامی  نمایند می او با همدردی

 .باشهند  مهی  کیفری صالحیت اعمال برای ها دولت ح  از حمایت به ملتز  جر  ارتکاب مقل از نظر صرف نیز سزاگرایان که رسد می نظر

 .ندارد بزهکار مجازات برای ها دولت  ح  مبنای با اطیارتب هیچیک دیده بزه و بزهکار تابعیت که رسد می نظر به همچنین

 

 خطهای  دنیهوی  کفهاره  را مجهازات  داف .شهد  خواهیم متمرکز مجازات توجیه برای داف آنتونی سیاسی جامعه نظریه بر گفتار این ادامه در

 به داف آنتونی بنابراین .اند اخالقی لیتمسئو دارای که است اشخاصی به آن اخالقی پیا  انتقال آن اصلی هدف که نماید می تلقی ارتکابی

 پیا  یک انتقال برای اقدامی را کیفر داف آنتونی واقع در ( Duff‚ 2001, p.62 ).دارد توجه مجر  اخالقی وجدان بر گذاری تاثیر قابلیت

 تلقهی  مقض سزاگرائی تفکر این ( 318ص ،1384، صفاری.)شود می شمرده زشت آنها رفتار آن طری  از که بیند می مرتکبین به اخالقی

 جوان. )است مجرمان اصالح نهایت در و ندامت،پشیمانی یعنی معین هدفی به رسیدن برای کیفر توجیه بر آن اصلی تمرکز بلکه و شود نمی

 بها  ارتباط در داف دیدگاه ارزیابی ما اصلی هدف .نمائیم بررسی نوشتار این در را نظریه این درستی نداریم قصد ( 140ص ،1390، جعفری

 برای  اخالقی- معنوی ثبات از دولت است الز  بزهکاران اخالقی وجدان بر مجازات گذاری تاثیر منظور به .است فرامرزی کیفری صالحیت

 در او رفتار یا بزهکار با باید دولت ، نخست .است شرط دو تقق  به منوط نیز دولت اخالقی - معنوی ثبات .باشد برخوردار آنها رفتار تقبیح

 می تقمیل آن سوی از مجازات که نماید می  سیاسی جامعه یک وجود بر داللت تلویقا شرط این .باشد داشته مناسبی رابطه مسئله فرض

 الهزا   در کیفهری  حقهوق  اقهدا   و  اسهت  مشهتر   اساسهی  های ارزش و هنجارها از ائی مجموعه و زبان دارای که  ائی جامعه یعنی گردد،
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 بزهکار با قبلی نادرست برخوردهای برخی نتیجه در دولت دو ، .سازد می  در  قابل همگان  برای  را هنجارها آن به احترا  به شهروندان

  .باشد نداده دست از را ثبات این

 مجهازات  توجیهه   موضوع در که داند می داف که چرا .دارد رجقان است شده مطرح مقوله این در که هائی استدالل سایر بر داف استدالل

 مجازات ح  از خاص نهادهای برخی تنها آیا که است این آن از مهمتر مسئله بلکه است مجاز بزهکار مجازات آیا که نیست این فق   مسئله

 سیاسی جامعه تشکیل برای داف اگر .است داف نظر مورد سیاسی جامعه تشکیل  شرای  از آگاهی به  منوط مسئله این  پاسخ  برخوردارند؟

 مجازات ح  نهادی هر تقریبا که بپذیرد باید الجر  ( بنیادین بشر حقوق از متقابل  حمایت و پذیرش یعنی ) بداند الز  سادهبسیار شرای 

 منتهی بوده انگاری جر  مستلز  که نادرستی رفتار هر به نسبت جهانی کیفری صالحیت از او حمایت به نهایت در و داشت خواهد را بزهکار

 .گوید می سخن تر پیچیده شرای  با سیاسی جامعه یک از داف که رسد می بنظر .است نبوده داف نظر مورد چیزی چنین اما .شد خواهد

 .بود نخواهد شده یاد نامطلوب نتیجه مستلز  داف دیدگاه بنابراین

 بهرای  کهافی  ثبهات  از خهاص  دنها یک هنگا  چه به اینکه درباره اخیرا داف .نماید می برخورد دیگری مشکالت با داف رویکرد وجود این با

 ,Duff, 2006,p.4 and Duff, 2007 ) .اسهت  نمهوده  ارائهه  بیشهتری  توضهیقات  باشهد  مهی  برخهوردار  بزهکهار  جر  مورد در قضاوت

chapters 1 and 2) مدعی داف .باشد می همسو مجازات توجیه در او دیدگاه با که است قائل کیفری مسئولیت از مفهومی به اصوال داف 

 به فردی اگر مثال برای .است مسئول ب به نسبت خود رفتار قبال در بزهکار . است رابطه نوع یک وجود بر مبتنی مسئولیت ایده که است

 بهرای  را او تواننهد  می خاص افراد یا نهادها صرفا نماید دانشگاه در تدریس به اقدا  الز  آمادگی کسب و مطالعه بدون دانشگاه استاد عنوان

 و  فرماندار  ، خویشاوندان نظیر افراد سایر به پاسخگوئی به ملز  او فرض این در دیگر عبارت به .نمایند احضار رفتار این بالق در پاسخگوئی

 چهه  در  عمهل  اینکه“ .نماید می مخالفت فرامرزی کیفری صالحیت ایده با استدالل همین با داف ( Duff ,2006,p.5 ) .نیست شهردار

 واقع در (Duff ,2006, p.4 4 ) ”. است آن مرتکب عنوان است مهم آنچه بلکه ندارد اهمیتی نفسه فی است دهدا رخ جغرافیائی مقدوده

 آنجا به ما خاص عالقه سیاسی جامعه یک از داف تصور .باشند خود رفتار پاسخگو سیاسی جامعه یک شهروندان عنوان به بایست می افراد

 رفتهار  بهه  نسبت پاسخگوئی به ملز  را بزهکار و گیرد می نشات سیاسی جامعه یک به تعل  از که است ائی رابطه دارد اهمیت آنچه .نیست

 که است مرتب  سیاسی جامعه یک به ائی مجرمانه افعال“ که است مدعی داف اساس همین بر .نماید می خاص دولت یک قبال در مجرمانه

  (Duff ,2006‚ p.13 )  ”.باشد فتهیا ارتکاب جامعه همان درون در و جامعه همان اعضاء خود  توس 

 اشهخاص  و گردشگران به شهروندان بر عالوه را ایده این است  الز بنابراین و آشکاراست نقص یک دارای ایده این که نماید می اذعان داف

 بهودن  پاسهخگو  برای داف استدالل .شود می مشکالتی بروز باعث این اما (Duff ,2006‚ p.54-55 ) .داد تعمیم نیز موقت اقامت دارای

 اشهخاص  و گردشهگران  امها  .اسهت  دولت آن شهروند بزهکار و  دارد سیاسی جامعه آن به تعل  بزهکار که است این دولت مقابل در بزهکار

 زنی آنها به بایست می شهروندی های حمایت و حقوق از بسیاری“ که است مدعی داف آنها با رابطه در .نیستند شهروند موقت اقامت دارای

 ( Duff ,2006, p.54 )  ”.بپذیرنهد  نیز را ها مسئولیت و وظایف برخی که داشت انتظار آنها از مقابل در و  شود اعطاء میهمان عنوان به

 و سهرزمینی  صالحیت اصل به بازگشت معنای به این“ که نماید می تصریح تنها داف .دهد نمی ارائه خصوص این در بیشتری توضیح داف

 صهالحیت  اعمهال  خاص سیاسی جامعه یک به مربوط مقررات و قوانین بلکه :نیست جر  ارتکاب مقل به کیفری حیتصال نمودن مقدود

 تعمهیم  برای داف استدالل ( Duff ,2006, p. 55 ) ”.سازد می در  قابل را موقت اقامت دارای اشخاص و گردشگران به نسبت کیفری

 روی استدالل این اما .شود می اعطاء آنان به که است هائی حمایت و حقوق بر مبتنی موقت اقامت دارای اشخاص و گردشگران به صالحیت

 که باشد این داریم نیاز دولت به بزهکار پاسخگوئی برای ما که را آنچه همه اگر .نماید می تضعیف را مجازات توجیه در داف نظریه رفته هم

  دارد تعله   سیاسی جامعه آن به بزهکار که معنا بدین شهروندی مفهو  ید،نما می دریافت دولت از را خاصی های حمایت و حقوق بزهکار

 یک وجود بر مبتنی کیفری مسئولیت اینکه بر دائر خود عقیده بر دارد نظر در داف مقابل در اگر و .داشت نخواهد مجازات توجیه در تاثیری
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 کهه  باشهد  مهدعا  ایهن  بهه  ملتهز   وی کهه  رسهد  می نظر به ورزدب اصرار ساخته پاسخگو دولت به نسبت را بزهکار که است شهروندی رابطه

 پذیرش به مایل داف زیاد احتمال به که است ائی نتیجه این .باشند نمی پاسخگو دولت مقابل در موقت اقامت دارای اشخاص و گردشگران

 .نیست آن

 به تمایلی داف دیگر طرف از .نیست ها دولت فرامرزی مجازات ح  زمینه در قبول قابل موارد برخی توجیه به قادر داف عقیده آن بر عالوه

 دولت عمومی منافع نظریه بنابراین ( Duff ,2007‚ p.54 ) .ندارد دیده بزه  یا بزهکار تابعیت بر مبتنی شخصی صالحیت اصل از حمایت

 داف دیدگاه دیگر سوی از .دارد جقانر داف نظریه بر ، کشور از خارج در ارتکابی جرائم مجازات ح  و شخصی صالحیت توجیه برای متبوع

 پذیرفتهه  دولت مجازات ح  برای داف که مبنائی نمونه برای .دهد توضیح را سرزمینی صالحیت اصل پیچیده بسیار ابعاد برخی تواند نمی

 قضهیه  بها  ارتبهاط  در ( نهدارد  اسهکاتلندی  تابعیت که کس هر حداقل ) را کسی هر مجازات اختیار اسکاتلند چرا اینکه به روشن پاسخ ارائه

 داشت خواهد فرانسه در ایران رایج پول سازی شبیه قبال در را ایتالیا تبعه مجازات  ح  ایران نمونه برای دلیل چه به اینکه یا و دارد الکربی

 کهه  نمود ادعا توان می سختی به و ندارد ایران و اسکاتلند های دولت با ائی رابطه هیچ بزهکار ها این از گذشته .سازد می مواجه مشکل با

 اند شده پذیرفته کامال تنها نه کیفری های صالحیت نوع این بااینقال .است کرده کسب  دولت دو این از را خاصی حمایت یا منفعت بزهکار

 زیادی دح تا که بینشی و احساس ، دارد وجود دولت مجازات ح  مناسب قلمرو از که است بینشی و احساس بر مبتنی رسد می بنظر بلکه

 .است شده شمرده معتبر

 اسال  بودن جهانی نظریه : سو  گفتار

 اسالمی دولت مرز .است گردیده تشریع بشریت تمامی برای و است  شمول جهان اصوال اسال  شریعت که شود استدالل اینگونه است ممکن

 از نقطهه  هر در اسال  قوانین اجرای وصف این با ( 363 ص ،1380، حمیداله. ) است ایمان و عقیده مرز بلکه ، سیاسی و جغرافیائی مرز نه

 ملتز  مسلمانان غیر و مسلمانان از اعم اسالمی دولت اتباع اینرو از .باشد نمی مستثنی امر این از نیز اسال  جزائی قوانین .است واجب جهان

 بر مجازات و مقاکمه قابل ارتکاب، مقل از نظر صرف د،باش احکا  این ناقض که رفتاری گونه هر ارتکاب و  باشند می اسال  جزائی احکا  به

 .بود خواهد اسالمی دولت مقاکم در شریعت این مقررات اساس

 حاکمیهت  اسهال   نههائی  آرمهان  چنهد  هر زیرا .نماید توجیه را تابعیت صرفا  اساس بر فرامرزی صالحیت تواند نمی تنهائی به استدالل این

 در تسهلیم  و تعظیم سر بشر افراد تمامی که یابد می تقق  زمانی آرمان این اما ، است بشری جامعه در واحد امت تشکیل و اسال  شریعت

 با امروزه آنکه حال ( 34 ص ،1375 ، کالنتری. )  شود برداشته ها ملت میان از سیاسی و ساختگی مرزهای و آورند فرود اسال  شریعت برابر

 بین عرف .دارد وجود مستقل حاکمیت با متعدد اسالمی های دولت آن از فراتر و هستیم وروبر ها دولت سیاسی حاکمیت استقالل و تعدد

 بر تنها اسال  قوانین تطبی  عمل در بنابراین ( 10 ص ،1389 زنجانی، عمید د. )نمای می منع را یکدیگر امور در ها دولت مداخله نیز المللی

 را خود قوانین اجرای قلمرو اسال  نیزدین موجود واقعیات مبنای بر .بود خواهد ممکن قراردارد مسلمانان حاکمیت تقت که هائی سرزمین

 ، اسهال   جزائهی  قهوانین  سرزمینی صالحیت اصل بر بنا .است پذیرفته داراالسال  عنوان به مسلمانان حاکمیت تقت های سرزمین در تنها

 مقهاکم  صهالحیت  در  اصهوال  دارالکفر عنوان به اسال  حاکمیت تقت های سرزمین از خارج در ارتکابی جرائم مرتکبان مجازات و مقاکمه

 به مراجعت از پس ، شود دارالکفر در جرمی مرتکب ذمی کافر یا مسلم فرد چنانچه :دارد وجود استثنائاتی وجود این با .باشد نمی اسالمی

 اتبهاع  علیهه  جرمهی  مرتکهب  دارالکفر در حربی کافر اگر آن بر عالوه .باشد می اسالمی دولت مقاکم در مجازات و مقاکمه قابل داراالسال 

 خواههد  قهرار  اسهال   جزائهی  قوانین مطاب  مجازات و مقاکمه مورد اسالمی دولت حاکمیت قلمرو به بزهکار ورود از پس ، گردد داراالسال 

 .گرفت
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 دولهت  تابعیهت  نخسهت،  :است شرط نچندی تقق  به منوط فرامرزی صالحیت اعمال و اسال  جزائی قوانین بودن سرزمینی اصل از عدول

 مسلمان طری  دو از اسالمی تابعیت .اسالمی دولت عمومی منافع و اسال  کیان از دفاع ضرورت ، دو  . دیده بزه یا بزهکار جانب از اسالمی

 بها  نیهز  تبعیت . دارد همراه به نیز را تابعیت خودبخود شدن مسلمان ( 111 ،ص1386 شوشتری، عظیمی. )شود می کسب تبعیت و شدن

 کتاب اهل کفار از زرتشت و مسیقیت یهودیت، الهی ادیان پیروان .شود می حاصل اسالمی دولت و کتاب اهل کفار میان ذمه قرارداد انعقاد

 یدائم سکونت ح  از و گردیده مقسوب اسالمی دولت اتباع از مسلمانان همچون اسالمی دولت با ذمه قرارداد انعقاد با و شوند می شمرده

 دولت حسنه اخالق و عمومی نظم با مغایر رفتار گونه هر انجا  از موظفند  ذمه اهل مقابل در برخوردارند؛ اسالمی دولت حاکمیت قلمرو در

 علنهی  میگسهاری  تنها اساس همین بر .نمایند اجتناب باشد، مجاز  آنان مذهب در چند هر ، شرابخواری و مقار  با ازدواج همانند اسالمی

-61 صص ، الف1387 ،2جلد ، طوسی ؛157 ،ص1408 ،4 ،ج حلی مقق . )  است شده شناخته مجازات قابل و منع داراالسال  در ذمه اهل

 ،.ق1404 ،21ج ، نجفی ؛523 ص ،1403 ،7ج اردبیلی، ؛388 ص .ق 1414 ،9ج حلی،عالمه  ؛481 ص ،.ق 1414 ،3 ،ج کرکی عاملی ؛60

 ص ق، 1405 ،2 جلهد  الهدین،  قطهب   راوندی ؛370 و 92 ص .ش1390 ،1-2 ج ، خوئی ؛502ص تا، بی ،2 ،ج خمینی موسوی ؛317 ص

 اقلیهت  رواب  ذمه قرارداد امروزه که است ذکر به الز    ( 207 ،ص.ق1414 ،4 ،ج عاملی ؛439ص ، ب ق. 1407 ،5 ج طوسی، ؛ 15 و14

 تبعهه  عنوان به توانند می اسالمی دولت اساسی قانون اساس بر دینی های اقلیت بلکه بخشد؛ نمی سامان را اسالمی حاکمیت و دینی های

 توس  ارتکابی جرائم مجازات رسد می نظر به حال هر در( 103،ص1394، باطنی. )گردند برخوردار شهروندی تکالیف و حقوق از دولت آن

 آن عمهومی  منهافع  به که باشد می آنان اکممق در مجازات و مقاکمه قابل صورتی در تنها اسالمی های دولت از یک هر اتباع علیه یا اتباع

 غیهر  و تعزیهری  جهرائم  میهان  تفکیهک  ( 316-320 ،صص1390 پژوه، دانش بعد؛ به 130 صص ،1376 مظفری،. ) نماید وارد لطمه دولت

 لقهاظ  به هک اند جرائمی ، شرعی منصوص تعزیرات و دیات ، قصاص ، حد مستوجب جرائم .بود خواهد مفید موضوع این اثبات در تعزیری

 نوع از را هائی ومجازات شمرده حرا  را جرائم این ارتکاب نفس شارع اسالمی، دولت عمومی منافع و مصالح با آنها مغایرت و اهمیت ، شدت

 تکهاب ار اینهرو  از .است شده شناخته جر  و حرا  غالبا نیز ملل و ادیان تمامی در اعمال اینگونه .است نموده تعیین آن مرتکبان برای ثابت

 طبه   مجهازات  قابهل  ، ارتکاب مقل از نظر صرف ، ذمی کافر یا مسلم فرد از اعم اسالمی های دولت از یک هر اتباع جانب از اعمال اینگونه

 نماید می انگاری جر  را آنها هائی مصلقت به بنا اسالمی حکومت که دارند وجود ها رفتار برخی مقابل در  .است دولت همان جزائی قوانین

 چنهین   بعهالوه  .شهوند  مهی  شهمرده  اهمیت کم و سبک جرائم از بعضا جرائم نوع این . شوند می شناخته حکومتی تعزیرات عنوان قتت و

 صدورچک ، رانندگی جرائم به توان می نمونه برای .باشد مجاز کامال و مجرمانه عنوان فاقد دیگر ملل و ادیان برخی در است ممکن جرائمی

 مصالقی چنانچه .نمود اشاره زمینه این در فاکتور صدور عد  یا قیمت برچسب بدون کاال عرضه نظیر صنفی جرائم یبرخ پرداخت، قابل غیر

 به مجاز تنها نه اسالمی دولت گیرد، قرار اولویت در مهمتری مصالح حفظ یا گردد منتفی است شده رفتارها اینگونه انگاری جر  موجب که

 دولت از یک هر اتباع توس  جرائم اینگونه ارتکاب اینرو از .سازد مباح نیز را ممنوعه عمل نفس تواند یم بلکه ؛ است مجازات از مجر  عفو

 اهمیتهی  و شهدت  آنچنهان  از آنکه مگر بود نخواهد دولت آن مقاکم در مجازات و  مقاکمه قابل الزاما اسالمی غیر ممالک در اسالمی های

 .گردد تلقی اسالمی لتدو عمومی منافع با مغایر که باشد برخوردار
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  نتیجه

 جهرائم  مجهازات  حه   و کیفری صالحیت واجد را خود المللی بین تعهدات و عرف چارچوب در و خاص ضواب  تقت است ممکن ها دولت

 ابعیتت ، حیاتی های ارزش همچون ضوابطی مالحظه با غالبا ها دولت .نمایند قلمداد خود حاکمیت قلمرو از خارج در یافته ارتکاب داخلی

 صهالحیت  ، واقعهی  صالحیت :نمایند می خود داخلی قوانین در فرامرزی کیفری صالحیت نوع سه شناسائی به مبادرت دیده بزه یا بزهکار

 یهک  توسه   بزهکهار  مجازات ح  و جغرافیائی قلمرو بین .دیده بزه تابعیت بر مبتنی شخصی صالحیت و بزهکار تابعیت بر مبتنی شخصی

 توجه دالیلی به دقیقا بایست می ها دولت فرامرزی مجازات ح  قلمرو تعیین برای بلکه و ندارد وجود خاصی معنوی هرابط نفسه فی دولت

 فرامهرزی  مجازات ح  و ها دولت شخصی کیفری صالحیت پذیرش ما باور به .باشد خاص دولتی برای حقی چنین توجیه به قادر که نمود

 حمایهت  نیهز  عمهومی  منافع از مقصود .شود می یاد عمومی منافع به آن از و برند می سود آن از ادافر آحاد که دارد منافعی به بستگی آنها

 .است االجراء الز  کیفری مقررات و تکالیف از مجموعه یک وضع مقابل در شهروندان امنیت و  کرامت ، ها آزادی ، حقوق از کیفری سیستم

 در . باشهد  مهی  توجیه قابل آن عمومی منافع مبنای بر ها دولت حاکمیت قلمرو در یارتکاب جرائم مجازات ح  و کیفری صالحیت بنابراین

 می ایفاء آن شهروندان امنیت و کرامت و فردی های آزادی ، حقوق از حمایت در دولت یک کیفری قوانین بودن االجراء الز  که نقشی واقع

 بهه  ویژه توجه سبب که است منافع همین اساس بر مجازات ح  از فاعد .نماید می توجیه را دولت آن  توس  بزهکاران مجازات ح  نماید

 توسه   ارتکابی جرائم به نسبت کشوری هر کیفری قوانین اعمال بعالوه .شود می جر  ارتکاب مقل کشور مجازات ح  و کیفری صالحیت

 برای عمومی منافع متضمن که بود خواهد توجیه لقاب صورتی در نیز باشد داده رخ آن مرزهای از خارج اگر ،حتی خویش اتباع علیه یا اتباع

 دیده بزه یا بزهکار تابعیت صرفا ضابطه اساس بر ها دولت موسع فرامرزی مجازات ح  و کیفری صالحیت اینرو از .باشد کشور آن شهروندان

 دولتی تبعه علیه یا تبعه توس  که میجر از بتوان که است بعید بسیار آنکه چه شناخت؛ آنها مرد  برای عمومی منافع متضمن توان نمی را

 را دیهده  بهزه  ماننهد  خهاص  فرد یک  نه و کشور آن مرد  عمومی منافع به آسیب و قوانین نقض است داده رخ وی متبوع کشور از خارج در

 مجهازات  قانون 8 و 7 مواد در که آنگونه به و موسع و مطل  نقو به منفعل یا فعال شخصی کیفری صالحیت اعمال اینرو از و نمود استنتاج

 نهوع  ایهن  اعمال قلمرو مناسب قانونی تدابیر اتخاذ با ها ذولت است الز  اینرو از . باشد می انتقاد مورد گردیده مقرر 1392 مصوب اسالمی

 ههای  نظریهه  که دگردی ثابت بوضوح النهایه .نمایند مقدود ، اندازد نمی مخاطره به را آنان شهروندان عمومی منافع که آنجا تا را صالحیت

 مبنای بر فرامرزی کیفری صالحیت توجیه از قاصر برآن عالوه و ندارند مرزی فرا مجازات ح  با آشکاری رابطه مجازات ح  توجیه در رقیب

 حه   و هها  دولهت  شخصهی  کیفری صالحیت توجیه برای مقاله این در حمایت مورد نظریه اینرو از . باشند می  دیده بزه یا بزهکار تابعیت

  .دارد رجقان رقیب های نظریه بر آنان مرزی فرا مجازات
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Philosophia  of personality principle in international criminal law with regard 

to Islamic penal code 1392 

Abstract 

With the progress of human societies in various aspects including transportation systems, 

telecommunications and Computer Communications, criminal domain has expanded beyond the 

territorial boundaries of states. Governments are entitled to Punishment of domestic offenses 

committed outside their Sovereign.  It’s necessary to Find proper and persuasive justification For 

acceptance and identification of criminal jurisdiction. The purpose of this article is philosophical 

critique and justification of extraterritorial criminal jurisdiction Based on nationality.It is believed that 

the exercise of criminal jurisdiction and prosecute offenses committed abroad by nationals or Against 

of  nationals is justified by the public goods for The people of the country. Thus, the identification of  

extraterritorial  criminal jurisdiction and the right to punish based on the offender's or the victim's 

nationality criteria absolutely and broad is critical. 

Keyword: criminal jurisdiction, personality principle, extraterritorial jurisdiction ,  international 

criminal law 
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