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چکيده
زمينه و هدف :حضور اتباع بیگانه در ايران تحت عناويني مانند مسافر ،ديپلمات ،پناهنده ،مهاجر ،آواره و
ارتکاب جرائم توسط بعضي از آنان در قلمرو ايران که در سالهای اخیر نمود بیشتری يافته ،اين سؤال را
مطرح ميسازد که چگونه اصل صالحیت سرزمیني که در ماده  3قانون مجازات اسالمي تصريحشده را در
مورد اين افراد اعمال نمود و آيا ميتوان استثنائاتي را بر آن وارد نمود؟ بر اساس ماده اخیر «قوانین جزايي
درباره کلیه کساني که در قلمرو حاکمیت زمیني ،دريايي و هوايي جمهوری اسالمي ايران مرتکب جرم
ميشوند اعمال ميشود »...طبق اين ماده قانوني صالحیت دادگاههای جزائي محدود به حدود يك کشور
بوده و دادگاهها به تمام جرائمي که در يك کشور وقوع يابد ،صالحیت رسیدگي دارند؛ اعم از اينکه
ارتکاب جرم توسط يکي از اتباع آن کشور و يا از اتباع کشورهای ديگر واقع شده باشد.
روش :مطالعات در اين پژوهش بهصورت کتابخانهای و بر اساس روش توصیفي -تحلیلي به طبع قلم تقرير
يافته است.
یافتهها و نتایج :اجرای اصل مقرر در قانون مجازات اسالمي در عمل با استثنائاتي روبهرو است .ازجمله
اين استثناءها ميتوان به مصونبودن ديپلماتهای خارجي از قوانین کیفری ايران ،ارتکاب جرائم بینالمللي
توسط خارجیان در ايران و دارا بودن شرايط استرداد مجرمین در مورد مجرمي که در ايران در حال
محاکمه است و… اشاره نمود .تحقیق اخیر چگونگي برخورد نظام کیفری کشور ايران با ارتکاب جرم
فرد تبعه خارجه را بررسي و مشخص مينمايد ،نظام کیفری ايران هماهنگ با تحوالت جامعه جهاني در
زمینه برخورد با جرائم بیگانگان در قلمرو خود عمل ميکند.
کليد واژهها :اتباع بیگانه ،جرم ،صالحیت سرزمیني ،ايران ،استرداد مجرمین.
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مقدمه
يکي از مباحث تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصي موضوع قلمرو قاانون در مکاان اسات.
اين اصطالح در مورد قوانیني بهکار ميرود که از ياكطار دامناه آنهاا محادود باه قلمارو ياك
کشور است و از طر ديگر نسبت به عموم کساني که در قلمارو ياك کشاور ساکونت ياا اقامات
دارند ،اعمال ميگردد .قوانین کیفری ازجمله اين قوانین هستند که باه آنهاا قاوانین درونمارزی ياا
قوانین سرزمیني نیز گفته ميشود (سلجوقي)72 :1385 ،؛ بناابراين در حقاوق کیفاری قاضاي چاون
هد قوانین کیفری را حفظ نظم در کشور ميداند ،نميتواند نسبت به بیگانگان اغمااض نماوده و
رسیدگياش با اجرای حقوق کشور متبوع بیگانه سازگار باشد؛ بنابراين تقارن صاالحیت قضاايي و
قانونگذاری در حقوق کیفری اجباری و در حقوق بینالملل خصوصي احتمالي اسات .طباق ياك
اصل پذيرفتهشده در سطح بینالمللي ،دولتها در ارتباط با جرائمي که در قلمرو آنها اتفاق ميافتد
حق اعمال صالحیت کیفری دارند؛ بنابراين صالحیت دادگاههای جزائاي محادود باه حادود ياك
کشور بوده و دادگاهها به تمام جرائمي که در يك کشور وقوع يابد ،صالحیتدارند؛ اعم از اينکاه
ارتکاب جرم بهتوسط يکي از اتباع آن کشور و يا از اتباع کشورهای ديگر واقعشاده باشاد .دولات
ايران نیز اين اصل را در موارد متعددی ماورد تأکیاد قارار داده اسات .اتبااع بیگاناه تحات عنااوين
متعددی مانند مأمور سیاسي و کنسولي ،دارنده گذرناماه خاارجي ،پناهناده ،مهااجر ،آواره و حتاي
آپاتريد در قلمرو جمهوری اسالمي ايران حضور دارند .حضور بيشمار اتباع خاارجي در اياران در
بعضي موارد به افزايش آمار ارتکاب جرائم در کشور ما افزوده است .همچنین ازدواج زنان ايراناي
با اتباع خارجي دارای اقامت غیرمجاز باعث بروز پديدهای به نام «کودکان بيهويات» شاده کاه باه
دلیل کاستيهای قانوني اين کودکان تا سن  18سال نميتوانناد شناسانامه ايراناي اخاذ نماوده و در
نتیجه ارتکاب جرائم توسط آنان و پیگیاری آن باا مشاکالتي هماراه اسات .در باین اتبااع خاارجي
دارای اقامت مجاز و قانوني نیز و حتي در بین ديپلماتهای در بعضي موارد شاهد ارتکاب جرائماي
مانند خروج میراث تاريخي و فرهنگي ،قتل غیرعمد ناشي از تصاد رانندگي ،ورود غیرقانوني باه
کشور و جاسوسي برای کشورهای بیگانه و جرائم ديگر ميباشیم کاه ساؤاالت متعاددی در ماورد
رسیدگي به جرم اين افراد و شرايط مستثني بودن از صالحیت قضايي ايران را مطرح ميسازد .برای
پاسخ به اين سؤاالت ابتدا با تفکیك اولیه در مورد اتباع خاارجي مرتکاب جارم ورود غیرمجااز باه
قلمرو ايران و تفکیك اتباع خارجي که همزمان باا دعاوی کیفاری دعاوی حقاوقي نیاز علیاه آناان
اقامهشده است به استثنائات اصل صالحیت سرزمیني در رسیدگي به جرائم اتباع بیگانه در اياران باا
عنايت به قانون مجازات اسالمي  1392خواهیم پرداخت.
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الف) تفکيک اوليه در مورد اتباع خارجي مرتکب جرم ورود غيرمجاز به قلمرو

جرم در ايران مورد تعقیب و مجازات قرار مايگیرناد وضاعیت آناان را باياد از اتبااع خاارجي کاه
بهصورت غیرمجاز وارد کشور اياران شادهاناد ،جادا نماود؛ زيارا افاراد اخیرالاذکر باه دلیال ورود
غیرمجاز نیز مستوجب مجازات ميباشند .در اينجا اصل تساوی افراد در مقابل قانون کارايي نادارد؛
زيرا اقامت در ايران بهعنوان يك حق بارای ايرانیاان شاناخته مايشاود ،درحااليکاه هماین اقامات
برخال

قوانین مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجي ايران در مورد خارجیان بهعناوان ياك جارم

شناخته ميشود .بايد اشااره کنایم کاه يکاي از چاالشهاای بازر دولات اياران وجاود مهااجران
غیرقانوني است که در افزايش آمار بیکاری اتباع داخلي ،انتقاال بیمااریهاای مساری ،ازدواجهاای
غیرقانوني با اتباع ايراني و افزايش آمار جنايات نقش مهماي دارناد .ايان مهااجران باه علات اينکاه
برخي از آنها هیچگونه مشخصات هويتي ندارناد ،بسایار خطرنااب باوده و حتاي بعاد از ارتکااب
جنايت نیز ميتوانند بدون برجا گذاشتن ردی به آن سوی مرز بگريزناد .در حاال حاضار ،افازايش
بيرويه اتباع بیگانه که بهصورت غیرمجاز وارد قلمرو ايران گرديادهاناد در عرصاههاای اجتمااعي،
سیاسي ،اقتصادی و امنیتي کشور لطمهها ی زياادی بار نظاام ماا وارد ماي ساازد کاه باياد بارای آن
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ایران
اتباع خارجي در ايران طیف بسیار وسیعي از خارجیان را در برميگیرد که قبالً به آن اشااره شاد .از
آنجاييکه اتباع خارجي که بهصورت مجاز وارد کشور اياران شادهاناد فقاط در صاورت ارتکااب

چارهای اساسي انديشیده شود.
ماده  1قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در اياران مصاوب  19ارديبهشات  1310مقارر
ميدارد هر يك از اتباع خارجه براى ورود ،اقامت و خروج از ايران باياد اجاازه ماأمورين مربوطاه
ايران را تحصیل نمايند .به عبارت سادهتر هر بیگانهای بارای ورود باه اياران باياد دارای گذرناماه و
رواديد (ويزا) باشد ،مگر در مورد اتباع دولتهايي که بر اساس تصمیم دولت ايران بارای سافر باه
ايران نیاز به رواديد ندارند( .شريعت باقری )100 :1397 ،در مااده  2هماین قاانون آماده اسات کاه
اجازه ورود به ايران و عبور از آن بهوسیله ويزاى ماأمورين اياران در خارجاه در روى تاذکره و ياا
اوراق و شهادتنامههاى هويت صادره از طر دولت متبوعه هرکس تحصایل ما شاود .ماأمورين
ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خوددارى نمايند:
 )1درصورتيکه صحت اسناد ارائهشده را ترديد نمايند؛
 )2اشخاص که مطابق قوانین ايران تبعه ايران محساوب شاده و بخواهناد باا اوراق تابعیات غیار
ايران به ايران مسافرت کنند؛
 )3اگر حضور خارج در ايران بر ضد امنیت مملکت و يا نظم عموم و يا بهجهاات ديگارى
مناف مصالح مملکت باشد؛
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 )4اگر خارج در ايران سابقه محکومیت به جنحه و يا جنايات داشاته ياا در مملکات خارجاه
محکومبه جنحه و يا جنايت شده باشد؛
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 )5اگر خارج قبالً از ايران اخراج شده باشد؛
 )6اگر حضور خارج در ايران باه مالحظاه حفاظالصاحه عماوم و ياا عملیاات منااف عفات
صالح نباشد ،
 )7اگر خارج نتواند اثبات نمايد که وسايل تحصیل معاش خود را در ايران بهوسیله سرمايه يا
مشاغل مفیده خود دارا م باشد.
بر اساس ماده  180قانون برنامه سوم توساعه اقتصاادی ،اجتمااعي فرهنگاي حضاور پناهنادگان،
آوارگان ،مهاجران و دارندگان گذرنامه در کشور بهعنوان حضور مجاز شناخته مايشاود .در مااده
اخیر:
الف) پناهنده :به شخصي اطالق ميگردد که به علت ترس موجه از اينکه باه داليال مرباوط باه
نژاد يا مذهب ،ملیت يا عضاويت در بعضاي گاروههاای اجتمااعي ياا داشاتن عقاياد سیاساي تحات
شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت خود به سرمي برد و نميتواند و ياا باه علات
ترس مذکور نميخواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار دهد.
ب) آواره :فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلي يا باینالمللاي ،بادون تشاريفات قاانوني،
کشور متبوع خود را ترب و يا وادار به ترب آن گاردد؛ اماا نمايتواناد برابار کنوانسایون  1951و
پروتکل  1967ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذيت و آزار را به اثبات برساند.
ج) مهاجر :فردی است که متقاضي اقامت در جمهوری اساالمي اياران باشاد و درخواسات وی
مورد قبول جمهوری اسالمي ايران قرارگرفته باشد.
د) دارنده گذرنامه :فردی است که در چاارچوب قاوانین و مقاررات داخلاي و باینالمللاي و باا
اجازه مخصوص وارد کشور ميشود.
با توجه به اين ماده مشخص ميشود که آپاتريدها يا بيوطنان را باياد جازو خارجیااني دانسات
که حضور آنان در ايران غیرمجاز تلقي ميشود .در مورد اتباع خارجي کاه حضاور آناان باا مجاوز
دولت ميباشد در صورت ارتکااب جارائم در قلمارو اياران همانناد شاهروندان ايراناي محاکماه و
مجازات خواهند شد.
با توجه به موارد فوقالذکر چنانچه عبور و اقامت اتباع بیگانه در کشور با قانون راجع به ورود و
اقاماات اتباااع خارجااه در ايااران مصااوب  19ارديبهشاات  1310بااا آخاارين اصااالحات مصااوب
 1399/12/25مغايرت داشته باشد عبور و اقامت غیرمجااز تلقاي مايشاود .بعاالوه در ماواردی کاه
مدت اقامت اتباع خارجه در ايران اعم از اقامت موقت و اقامت دائم پاياانيافتاه باشاد و ايان مادت
تجديد يا تمديد نشده باشد ،اقامت بعدی غیرمجاز شناخته ميشود .باياد توجاه داشات کاه حضاور
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بدون مجوز و مخفیانه خارجیان در ايران به جهات مختلف با امنیت و انتظام عموم کشور ،منافاات

دارد و به همین دلیل قانونگذار بارای ورود غیرمجااز مجاازاتهاايي را در نظار گرفتاه اسات 1.در
بپردازد.
بر اساس ماده  15قانون اصالح  14مهر  1367مجلس شورای اسالمي بر قانون راجاع باه ورود
و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب  1310/2/19بند « )1هار کاس گذرناماه ياا جاواز اقامات ياا
جواز عبور جعل کند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و يا اين قبیل اوراق مجهولاه را
براى ديگرى تحصیل نمايد؛  )2هر کس عامداً در نزد مأمورين ذیدخل براى تحصیل تاذکره و ياا
جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت کذب داده و يا اظهارات خال واقع نمايد و يا موضاوعات را
که در تشخیص تابعیت مؤثر است ،کتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عباور و ياا
ورقه هويت که به وسايل مزبور تحصیل شده است عامداً از آنها استفاده کناد؛  )3هار کاس عاماداً
بدون داشتن اسناد و جواز الزم از مرز ايران عبور کند و همچنین هر کس که از راههای غیرمجاز و
يا مرزهاى ممنوعه عبور نمايد؛  )4هرکس براى اثبات هويت و يا تابعیت خود از اسناد يا اوراق و يا
ورقه هويت متعلق به ديگرى استفاده کند و هرکس براى اثبات تابعیت و يا هويت يك نفر خارج
اسناد و اوراق و يا ورقه هويت به خود ياا غیار را باه ديگارى بدهاد؛  )5هارکس کاه باراى فارار از
اجراى تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است ،مخف شود و يا پس از اخاراج شادن از اياران
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مورد اين افراد در ابتدا قاضي بايد به جرم ورود غیرمجاز رسیدگي نموده و ساپس باه ماوارد ديگار

مجدداً بدون اجازه به خااب اياران مراجعات کناد؛  )6هارکس در يکا از اعماال ماذکوره فاوق
شرکت يا معاونت کرده باشد و  )7هرکس براى استفاده از حقوق کاه باهموجاب ايان قاانون و ياا
آئیننامههاى مربوطه به آن ما تاوان تحصایل نماود ،در خاارج از کشاور مرتکاب يکا از اعماال
مذکوره در بندهاى  4-2-1اين ماده بشود پس از آمدن به ايران درصورتيکاه در خاارج از کشاور
بهموجب حکم قطع محکوم و مجازات نشده باشد ،تعقیب و مجازات خواهد شاد .طباق مااده-15
مجازات افراد فوقالذکر ميتواند حبس تعزيری از  1تا  3سال و يا جزای نقدی از پانصدهزار رياال
تا سهمیلیون ريال باشد ،مگر اينکه جرم آنها مشمول قوانیني گردد کاه مجاازات ساختتاری معاین
کرده باشد .جريمه مزبور در مصوبه مورخ  1399/12/25هیات وزيران باه  100/000/000تاا 000
 250/ 000/ريال تعديل شده است.
تبصره  )1شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در اين ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.
تبصره  )2خارجیان که بهتبع اغنام و احشامشان وارد خاب ايران شوند ،عالوه بر ضابط احشاام
به نفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا  30/000تا  80/000رياال جازاى نقادى محکاوم
خواهند شد و درصورتيکه بین دولت جمهورى اسالم ايران و دولت همساايه عهدناماهاى منعقاد
 .1به ماده  15قانون ورود و خروج اتباع خارجه  1310رجوع نمايید.
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شده باشد ،براساس آن عمال خواهاد شاد .جريماه مزباور در مصاوبه ماورخ  1399/12/25هیاات
وزيران به  7/000/000تا  20/ 000/ 000ريال تعديل شده است.
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني

طبق ماده  -16هر خارجي که مقررات اين قانون و آئیننامههای مربوط به آن را رعايت نکند به
جزای نقدی از دويست و يك رياال تاا ده هازار رياال محکاوم خواهاد شاد .مگار اينکاه عمال او
بهموجب اين قانون يا قوانین ديگر مجازات شديدتری داشته باشد ،همین مجازات دربااره مسالولین
اماکن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماکن شخصاي کاه باه تکلیاف مقارر در مااده 8
عمل نکنند مجری خواهد بود .با توجه به مقتضیات زمان و ناچیز بودن جريماه نقادی در مااده ،16
جزای نقدی مندرج در اين ماده بهموجب مصوبه مورخ  1399/12/25هیات وزياران باه هفاتصاد
هزار ريال ( )700/000تا سيوپنج میلیون ريال ( )35/000/000تعديل شده است.
طبق ماده  1قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهاای کشاور مصاوب 1367
هر کس ديگری را بهصورت غیرمجاز از مرز عبور دهد و ياا موجباات عباور غیرمجااز ديگاران را
تسهیل يا فراهم نمايد ،مجرم و ضمانت اجرای کیفری شديدی برای وی پیشبینايشاده اسات .در
مورد اين بیگانگان بهترين راهحل اخراج از کشور است .لیکن قبل از اخاراج ،فرماناداری و نیاروی
انتظامي محل دستگیری بايد اين افراد را به دادسرای عمومي و انقالب آن حوزه معرفي قارار گیارد
تا به اتهام آنان داير بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاب جمهوری اسالمي ايران رسایدگي باهعمال
آيد.
ب) تفکيک اتباع خارجي که همزمان با دعوی کيفری دعاوی حقوقي نيز عليه
آنان اقامه شده است
اجرای حقوق اتباع بیگانه در قلمرو يك کشور به وياژه در زمیناه حقاوق کیفاری بارای حقاوق آن
کشور قابلتحمل نیست .لیکن در مواردی مانند قضايای کیفری مربوط باه حقاوق خاانوادگي باياد
حقوق بیگانه در مورد آن قضیه اعمال گردد (سالجوقي)75 :1385 ،؛ بناابراين ،ممکان اسات جارم
ارتکابي بیگانگان ارتباط تنگاتنگي با قوانین و مقررات مادني داشاته باشاد کاه در ايان صاورت باا
محدوديت صالحیت تقنیني دولت صالحیت قضائي محاکم جزائي نیز تا حدی تأثیر ميپاذيرد .در
چنین مواردی که وجود مسلولیت کیفری منوط به احراز امور مدني و شخص مرتکب تبعه خارجي
باشد ،بايد قوانین دولت متبوع وی مد نظر قرار گیرد؛ زيارا بار اسااس مقاررات و قاوانین مادني در
خصوص موضوع ،بايد تصمیم به وجود يا عدم مسلولیت کیفری شخص مورد نظر گرفت.
بعضي نويسندگان به اين مسلله توجه نموده و اعالم مايدارناد کاه اگار مقدماه اعاالم مجاازات
بستگي به رسیدگي حقوقي داشته باشد ،مانند مسائل مربوط به روابط زناشويي ،در اين مورد اعماال
قانون متبوع اصحاب دعوی ضروری است .برای مثال ،در کشور فرانسه تعدد زوجاات جارم اسات
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حال اگر تبعه کشور فرانسه به اتهام تعدّد زوجات مورد تعقیب واقاع شاود ،دادگااه جزائاي باياد در
خصوص صحت اتهام ،يعني مشروعیت يا قانوني بودن ازدواج دوم که نقش اساسي در تحقق جارم
کشورهای رومي -ژرمني شبیه به هم است ،در ماورد احاوال شخصایه باياد باه قاانون متباوع ماتهم
مراجعه نمايد (دونديو.)67 :1368 ،
در مورد صالحیت محاکم ايران در مورد رسیدگي به دعااوی اتبااع خاارجي در ماورد مساائل
جزائي و حقوقي نیز باياد قائال باه تفکیاك شاد؛ زيارا در دعااوی جزائاي بیگانگاان و ايرانیاان در
وضعیت يکساني قرار دارند و بدون استثناء تابع قوانین و محااکم اياران مايباشاند (نصایری:1378 ،
 ،)113درحاليکه در دعاوی حقوقي بهويژه در مورد احوال شخصیه طبق ماده  7قانون مادني اتبااع
خارجي تابع قانون کشور متبوع خود ميباشند .افزون بر اين ،طبق قانون آيین دادرسي دادگااههاای
عمومي و انقالب در امور مدني مصوب فروردين  1379در دعاوی حقوقي درصاورتيکاه خواهاان
خارجي باشد و خوانده ايراني در محاکم ايران از اتباع دولاتهاای خاارجي تاأمین اخاذ مايشاود.
درحاليکه در دعاوی کیفری توديع وجهالضمان توساط خواهاان خاارجي الزم نیسات .مثاالهاای
ديگری از ارتباط حقوق کیفری و حقوق بینالملل خصوصي را ميتوان در موارد ازدواج با محاارم
توسط تبعه خارجي که در کشور وی چنین ازدواجي مجاز است يا جرم صادور چاك بالمحال در
خارجه که محل صدور در خارج از کشور باشد را ذکر نمود...
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دارد ،به تحقیق بپردازد و در اين خصوص ،بر اساس اصول حقوق بینالملل خصوصي کاه در اکثار

طبق ماده  144قانون فوقالذکر «اتباع دولتهای خارج ،چه خواهان اصلي باشند و ياا باهعناوان
شخص ثالث وارد دعوا گردند .بنا به درخواست طر دعوا ،برای تأديه خسارتي که ممکان اسات
بابت هزينه دادرسي و حقالوکاله به آن محکوم گردند بايد تأمین مناسب بسپارند .درخواسات اخاذ
تأمین فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته ميشود».
طبق ماده  145قانون آيین دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني  1379در ماوارد
زير اتباع بیگانه ،اگر خواهان باشند از دادن تأمین معا ميباشند:
 ) 1در کشور متبوع وی ،اتباع ايراني از دادن چنین تأمیني معا
 )2دعاوی راجع به برات ،سفته و چك؛

باشند؛

 )3دعاوی متقابل؛
 )4دعاوی که مستند به سند رسمي ميباشد؛
 ) 5دعاوی که بر اثر آگهي رسمي اقامه ميشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
مواد  146تا  148به شرايط و حالتهای اخذ تأمین اشاره دارد .ماده  146مقارر مايدارد«هرگااه
دراثنای دادرسي ،تابعیت خارجي خواهان يا تجديدنظرخواه کشاف شاود و ياا تابعیات اياران از او
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سلب و يا سبب معافیت از تأمین از او زايل گردد ،خوانده ياا تجدياد نظرخواناده ايراناي مايتواناد
درخواست تأمین نمايد».
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني

ماده  147به وظیفه دادگاه در قبال اخذ تأمین اشاره دارد طبق ايان مااده «دادگااه مکلاف اسات
نسبت به درخواست تأمین ،رسیدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیاین نماياد و تاا وقتاي تاأمین
داده نشده است ،دادرسي متوقف خواهد ماند .درصورتيکه مدت مقرر بارای دادن تاأمین منقضاي
گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحلاه تجديادنظر باه
درخواست تجديدنظر خوانده ،قرار رد دادخواست صادر ميگردد».
اگر بحث رسیدگي به جرائم ارتکابي بیگانگان در ايران صر نظر از موارد فاوقالاذکر مطارح
باشد ،قاضي رسیدگيکننده به پرونده ممکن است با استثنائات زيار روباهرو شاده و امکاان اجارای
اصل سرزمیني بودن قوانین جزائي را نداشته باشد.
ج) استثنائات اصل صالحيت سرزميني در رسيدگي به جرائم بيگانگان در حقوق
ایران
بر اساس ماده  3قانون مجازات اسالمي  ،1392اصل صالحیت سرزمیني ،در ايران اينگونه بنا شاده
است« :قاوانین جزاياي دربااره کلیاه اشخاصاي کاه در قلمارو حاکمیات زمیناي ،درياايي و هاوايي
جمهوری اسالمي ايران مرتکب جرم ميشوند اعمال ميشود  .»...بر طبق اين مااده ،محااکم اياران

اعم از اينکه ارتکاب جرم بهتوسط يکي از اتباع آن کشور و يا از اتباع کشورهای ديگار واقاعشاده
باشد ،صالحیت رسیدگي دارند .اين قانون در مباحث تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصي
با عنوان قانون محل وقوع جرم 1شناخته مايشاود .باه نظار بعضاي حقوقادانان آمريکاايي و آلمااني
تعارض قوانین جزايي نیز در قلمرو تعارض قوانین در حقوق باینالملال خصوصاي قارار مايگیارد.

لیکن به نظر اکثر حقوقدانان در حقوق کیفری در چنین مواردی بیشتر بحث قلمرو قاانون در مکاان
مطرح ميباشد و با مباحث تعارض قوانین بین قانون کشور متبوع مجرم و قاانون محال وقاوع جارم
تفاوت دارد( .الماسي )42-45 :1388 ،قاانون مجاازات اساالمي فاوقالاذکر در مااده  8باا پاذيرش
صالحیت مبتني بر تابعیت ايراناي بازهدياده در جارائم مساتوجب مجاازاتهاای حادود ،قصااص و
ديات ،دادگاههای ايران را بدون هیچ قید و شرطي صالح به رسیدگي به اين نوع جرائم ارتکابي در
خارج از کشور توسط اتباع خارجي علیه اتباع ايراني ميداند (شاکری و خان احمدی.)70 :1395 ،
قوانین ايران بهويژه قانون مجازات اسالمي با تأکید بر اصل سرزمیني بودن قوانین کیفاری هایچ
تفاوتي بین اتباع کشور و بیگانگان قائل نشده است .لیکن اين اصل در بعضي موارد باا اساتثناءهايي
در مورد اتباع خارجي حاضر در ايران روبهرو ميشود که به آنها اشاره خواهیم کرد.
1. Lex loci delicti
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کشور پذيرنده برخوردار ميباشند (ارفع نیا .)136 :1369،اين کنوانسیون در مهر  1343باه تصاويب
دولت ايران رسید و از  14اسفند  1343در ايران الزم االجراء گرديد .طبق ماده  31ايان کنوانسایون
مأمور سیاسي در کشور پذيرنده از مصاونیت جزائاي برخوردارناد .بار اسااس مااده  43کنوانسایون
روابط کنسولي  1963که ايران در سال  1353به آن ملحق شده (همان) مأموران کنساولي در رابطاه
با اعمالي که در اجرای وظايف کنسولي خود انجام ميدهند از همین مصونیتها برخوردارند.
در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجاه در اياران مصاوب  1310/2/19آماده اسات کاه:
اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثن خواهند بود:1
 )1کسان که داراى مصونیت سیاس هستند؛  )2مأمورين کنسول دول خارجاه و افاراد عائلاه
آنها که با هم در يك خانه زندگ م کنند و اعضای رسم آنها ،ول اگار اتبااع اياران از طبقاات
مذکوره مقیمین در يک از ممالك خارجه از مزاياى مزبور کالً يا بعضاً بهرهمند نباشاند ،نسابت باه
اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد .از طر مأمورين اياران باه مشامولین
فقرات 1و 2اين ماده براى ورود به ايران و همچنین براى عبور و خروج از ايران ويزاى سیاسا داده
م شود بهشرط معامله متقابله؛  )3اعضاى هیاتهاى اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت اياران
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 .1اتباع خارجي دارنده مصونيت دیپلماتيک
بر اساس اصل مصاونیت ديپلماتیاك در قالاب کنوانسایون  1961رواباط و مصاونیتهاای سیاساي،
ديپلماتها و مأمورين سیاسي دولتها با توجه به اصل عمل متقابل از مصونیت از تعقیب جزائي در

وارد ايران م شوند و کسان ديگرى که داراى ويزاى مأمور باشند.
تبصره -مقررات مربوطه به اجرای اين ماده از طار وزارت اماور خارجاه باا موافقات وزارت
کشور ضمن نظامنامه مخصوص تعیین م شود .ماده  -19در ماورد کارکناان وساايط نقلیاه هاوائ ،
قطارهاى ترانزيت و کشت ها و مسافرين که قصد ورود و اقامت در ايران را نداشته و اساناد الزم را
که بهموجب اين قانون بايد دارا باشند ،ندارند و در موقع توقف موقت کشت ها ،هواپیماها و قطارها
در ايران پیاده م شوند ،وزارت کشور با موافقت وزارت امور خارجاه و وزارت دارائا آئاینناماه
مخصوص تدوين و براى اجرا به شهربان کشور و سازمانهاى مربوط ابالغ خواهد نمود.
بخشنامه  1/38017مورخه  1360/12/10شورای عالي قضائي نیاز ضامن تأکیاد بار مصاونیت از
تعقیب جزائي مأمورين سیاسي در قلمرو دولت ايران اشاره نموده کاه چاون طباق مااده ( 21بناد )4
قرارداد وين  1961در مورد روابط ديپلماتیاك چاون ماأمورين سیاساي در کشاور خاود از تعقیاب
قضائي معا نیستند ،لذا درخواست تعقیب اين افراد در ايران بايد بهضمیمه مدارب و داليل جارم
به اداره حقوقي دادگستری ارسال تا پس از تماس اين اداره با وزارت امور خارجه و انجام مقدمات
امر اقدامات مقتضي توسط دادگاه مربوطه انجاام پاذيرد( .پاورهاشامي )314-315 :1380،در ساال
 .1اصالح مصوب 1350/3/31
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 1388يکي از ديپلماتهای سفارت آرژانتین در تهران که قصد داشت بارخال

کنوانسایون 1961

روابط ديپلماتیك ،بهجای لاوازم شخصاي مجااز از تفتایش گمرکاي ،بخشاي از میاراث تااريخي و
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني

فرهنگي کشورمان را به خارج قاچاق کند ،به دلیل آنکه اين کاالها برخال

اظهارنامه اعالماي وی

غیرمجاز بوده و ازنظر گمرب ايران قاچاق محسوب مايشاد ،دساتگیر شاد .بار اسااس کنوانسایون
 ،1961کاالهای ديپلماتیك از شمول کنترلهای گمرکي در تماام دنیاا مساتثني اسات .لایکن اداره
گمرب حق داشت در صورت مشکوب بودن بر اساس پیشبینيهای قانوني و با هماهنگي مراجاع
مختلف و با حضور نماينده سفارت آرژانتین محموله را مورد بازبیني و بازديد قرار ميدهد که پس
از بازگشائي ،مشخص گرديد که محموله بخشي از آثار تاريخي و فرهنگي ايران باوده اسات .پاس
از شکايت گمرب از اين فرد ،دادسارای ناحیاه  24تهاران ،نمايناده وزارت اماور خارجاه اياران را
جهت اخذ توضیحات در شعبه دوم بازپرسي دادسرای قاچاق کاال و ارز باه منظاور پیگیاری مسالله
1

احضار نمود .لیکن در عمل مصونیت ديپلماتیك تاکنون مانع برخورد با اين ديپلمات شده است.
برای حل اين مشکل بر اساس ماده  6قانون مجازات اسالمي با توجه به اين نکته که تأکید شاده
مصونیت از تعقیب جزائي ماأمورين سیاساي در خاارج از کشاور موجاب عادم مسالولیت آناان در
کشور فرستنده نخواهد شد .اين ماده مقرر ميدارد که «هر جرمي کاه اتبااع بیگاناه کاه در خادمت
دولت جمهوری اسالمي ايران هستند و ياا مساتخدمان دولات باه مناسابت شاغل و وظیفاه خاود در
خارج از قلمرو حاکمیت جمهاوری اساالمي اياران مرتکاب مايشاوند و همچناین هار جرماي کاه
مأموران سیاسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونیت سیاسي استفاده ميکنناد مرتکاب
گردند ،طبق قوانین جزائي جمهوری اسالمي ايران مجازات ميشوند».
در حقوق ديپلماتیك در چنین مواردی دو راه برای پیگیری جرم قابل اعمال است :اول ،دولات
پذيرنده ميتواند بر اساس ماده  32کنوانسیون  1961خواهان لغو مصونیت مأمور ديپلماتیك توساط
دولت فرستنده شود؛ و در اين صورت ،شرايط اعمال صالحیت برای قضات دولت پذيرناده فاراهم
ميشود .دوم ،دولت پذيرنده ميتواند ماأمور ديپلماتیاك خطاکاار را براسااس مااده  9کنوانسایون

« 1961عنصر نامطلوب» 2اعالم کرده و با تعیین يك فرصات زمااني خواهاان تارب خااب کشاور
توسط وی شود .بديهي است پسازآن تاريخ ،در صورت عدم خروج مأمور ديپلماتیاك خطاکاار،
وی ديگر فاقد مصونیت نبوده و مقامات پلیسي – قضايي دولت پذيرنده ميتوانناد وی را بازداشات
و محاکمه نمايند( دنزا.)287-286 :1998 ،3

1. https://www.magiran.com/article/1968394
2. persona non grata
3. Denza
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بینالمللي بودن موضوع قانون يعني استرداد ،قانون ايران نیز همانند اکثر قوانین از يك الگوی مشابه
تبعیت ميکند .در ماده  1قانون مذکور چنین آمده است :در مواردی کاه باین دولات اياران و دول
خارجه قرارداد استرداد منعقد شاده ،مانناد قارارداد اساترداد مجارمین باین اياران و فرانساه در ساال
 ،1342استرداد طبق شرايط مذکور در قرارداد بهعمل خواهد آمد (ارفع نیا .)216 :1369،در مااده 3
قانون اخیرالذکر مقرر گرديده که دولت ايران در صورت وجود شرايط زير و به درخواست دولت
تقاضاکننده خارجي افراد غیرايراني مورد تعقیب را به دولت تقاضاکننده مسترد خواهاد کارد .اول،
جرم ارتکابي در قلمرو دولت متقاضاي انجاامشاده باشاد؛ دوم ،جارم ارتکاابي در خاارج از قلمارو
دولت تقاضاکننده توسط اتباع آن دولت انجام شده باشد؛ سوم ،جرم ارتکاابي در خاارج از قلمارو
آن کشور و توسط فرد غیرتبعه مضر به مصالح عمومي کشور تقاضاکننده باشاد .البتاه طباق مااده 8
همین قانون اگر جرم ارتکابي ،جرم سیاسي يا جرم نظامي باشد و يا مرتکب در ايران ماورد تعقیاب
واقع و يا محکوم گرديده باشد امکان استرداد مجرم وجود ندارد (ارفع نیا.)218:1369 ،
تقاضای استرداد به همراه مدارب مربوطاه باياد از طرياق سیاساي يعناي از طرياق وزارت اماور
خارجه به وزارت دادگساتری ارساال شاود .وزارت اخیار در صاورت احاراز شارايط پروناده را باه
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 .2اتباع خارجي مشمول قرارداد استرداد مجرمين خارجي در ایران
در مفهوم حقوقي ،استرداد عبارت است از تحويل يك متهم يا فرد مجرم به کشاوری کاه ماتهم ياا
مجرم در قلمرو آن کشور مرتکب جرم گردياده ياا ماتهم باه ارتکااب آن مايباشاد 1.باا توجاه باه

دادسرا ارسال و دادساتان دساتور جلاب و بازداشات وی را صاادر خواهاد کارد .پاس از بازداشات
دادستان پرونده را به دادگاه عمومي ارسال خواهاد کارد .دادگااه اخیار پاس از رسایدگي چنانچاه
تقاضای استرداد را قبول نمايد ،مراتب از طريق وزارت دادگستری به وزارت امور خارجه اعاالم تاا
به دولت متقاضي اعالم شود .چنانچه ظر ياك مااه از تااريخ اعاالم دولات تقاضااکننده اقادامي
جهت استرداد شخص مورد تقاضا بهعمل نیاورد ،نامبرده فوراً آزاد خواهد شاد و ديگار اساترداد او
به جهاتي که قبالً تقاضا شده قبول نخواهد شد(دل افروز و لطفي.)114-115 :1397 ،
بر اساس ضوابط اينترپل 2تعقیب مجرمین در سطح بینالملل در چارچوب ضوابط تعیینشاده باا
استفاده از صدور اعالن قرمز انجام ميشود .در اعالن قرمز تصريح ميشود که اينترپل کشوری کاه
فرد تحت پیگیری در آنجا پیدا ميشود بايد بالفاصله اينترپل کشاور درخواساتکنناده و دبیرخاناه
کل را مطلع نمايد .کشور تقاضاکننده ابتدا فرم مخصوص متهمان تحت پیگیاری را تکمیال و آن را
برای صدور اعالن قرمز 3به دبیرخانه کال ارساال مايکناد .فارم اخیار باياد حااوی تماام اطالعاات
 .1در سال  1339قانون استرداد مجرمین در ايران نیز تصويب شد .اين قانون در  26ماده و يك تبصره به تصاويب رسایده کاه در
فصل اول آن شرايط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گرديده است.

)2. International Criminal Police Organization (Interpol

 .3صدور اعالن قرمز بهمنزله حکم دستگیری موقت است
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ضروری بوده و از ارزش حقوقي برخوردار باشد تا بهعنوان حکم دستگیری موقات تلقاي شاود .در
مورد تعقیب و رديابي مجرمین خارجي ،چنانچه متهماین ياا مجارمین تبعاه کشاورهای خاارجي در
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني

کشور متبوع خود يا ساير کشورها مرتکب جرمي شده باشند و اين موضوع از طريق اينترپل کشاور
مربوطه به ساير کشورها اعالمشده باشد ،اينترپل کشورها با توجه به مدارکي که از طرياق دبیرخاناه
مرکزی سازمان اينترپل و اينترپل کشور ذیربط در اختیار آنهاا قارار مايگیارد اقادام باه ردياابي و
جستجو برای شناسايي وی ميکنند .در جمهوری اسالمي ايران اين امر پس از جمعآوری مادارب
در اداره کل پلیس بینالملل به مراجع اجرايي ناجا بهخصوص در مبادی ورودی و خروجاي کشاور
منعکس و از طريق اين مراجع درخصوص شناسايي و رديابي متهم يا مجرم موردنظر اقدام ميشود.
در صورت شناسايي وی ،مدارب مربوطاه از طرياق مجااری سیاساي اخاذ و پاس از همااهنگي باا
مقامات قضايي جمهوری اسالمي ايران و با توجه به قاوانین کشاور ماتهم ،باه کشاور متباوع مساترد
ميشود.
بر اساس ماده  23قانون استرداد مجرمین در مواردی که استرداد شخصي مورد قبول قارار گیارد
ديگر نميتوان وی را به اتهام جرم ديگری که قبل از تاريخ استرداد مرتکب گرديده ماورد تعقیاب
قرار داد با مجازات نمود؛ مگر با جلب رضاايت دولات مساترد کنناده کاه چناین اماری از مجااری
ديپلماتیك بايد پیگیری شود .چنین رويهای در پرونده درخواست استرداد يکي از اتباع خارجاه در
پرونده شماره  114 – 95 - 232توسط دولت ترکیه قابل مشاهده است .در ساال  1364ايان دولات

طي فرم قرمز صادره از سوی دبیرخانه مرکزی اينترپل درخواست تعقیب و پیگیری ناامبرده فاوق را
به اتهام شروع به قتل مينمايد ،اينترپل تهران بهمحض دريافت بخشانامه مراتاب را باه اداره آگااهي
تهران و اداره  ...اعالم مينمايد ،نامبرده در سال  1366توسط آگاهي تهران دساتگیر و پروناده امار
در بازپرسي شعبه  4دادسرای تهران طي شاماره  50/66تحات رسایدگي قرارماي گیارد مراتاب باه
اينترپل تهران نیز اعالم ميشود .اينترپل تهران بالفاصله اطالعات را به اينترپل آنکارا اعالم ميدارد،
اينترپل آنکارا درخواست تعقیب و بازداشت وی را مينمايد .اينترپل ايران (تهران) به اينترپل اعاالم
نموده است ،درخواست استرداد متهم بايد از طريق سیاسي بهعمل آيد (شیرخانلو.)1392،

1

 .3اتباع خارجي مرتکب جرائم بينالمللي در قلمرو ایران و دستگيرشده در کشور
دیگر
ماده  9قانون مجازات اسالمي به ياك اصال مهام در حقاوق جازا اشااره دارد کاه از آن «باه اصال
صالحیت جهاني» ياد کردهاند .بهموجب اين اصل ،برخي از جرائم باینالمللاي علايرغام اينکاه در
خارج از قلمرو حاکمیت يك دولت اتفاق ميافتد و متهم و مجني علیه نیز تبعاه آن کشاور نیساتند،
1. http://www.lawgostar.com
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درصورتيکه متهم در آن کشور يافت شود ميتواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد .بارای مثاال

جاارم تروريساام باینالمللااي ،1توريساام جنسااي کودکااان ،2دزدی دريااايي 3يااا هواپیماربااائي .اصاال
کشور محل دستگیری مجرم فراهم ميآورد( فیلیپس.)377 :2006 ،4

طبق ماده  9فوقالذکر «در مورد جرائمي که بهموجب قانون خاص يا عهود باینالمللاي مرتکاب در
هر کشوری که بهدست آيد ،محاکمه ميشود؛ اگر در اياران دساتگیر شاد طباق قاوانین جمهاوری
اسالمي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد» بايد توجه داشت وقتي يك کشور برای رسایدگي از
صالحیت جهاني خود استفاده مي کند که مطابق اصول صالحیتي ديگر ،صالحیت رسیدگي نداشته
باشد (عليآبادی.)152 :1385 ،
برای اعمال اين نوع صالحیت شرايطي ازجمله وقوع جرم در خاارج از قلمارو کشاور ،حضاور
مجرم در کشور محل دستگیری ،وجود عهدنامه بینالمللي مبني بار جارم باینالمللاي باودن عمال و
الحاق دولت به آن ،مجرمانه بودن عمل در کشور محل دستگیری و عدم رسیدگي قبلاي در قاوانین
کیفری کشورها پیشبیني شده است .حال اگر تبعه خارجي مرتکاب جارم هواپیمارباايي در قلمارو
ايران شده و در کشور ديگری مانند فرانساه دساتگیر شاود ،بار اسااس اصال صاالحیت جهااني در
کشور اخیر مورد تعقیب و محاکمه قرار خواهد گرفت

فصلنامه علمي تحقیقات حقوقي بین المللي ،دوره چهاردهم /شماره  /54زمستان 1400

صالحیت جهاني صر نظر از مکان وقوع جرم ياا تابعیات مجارم امکاان رسایدگي باه جارم را در

 .4اتباع خارجي مرتکب جرم در کشتيهای دولتي خارجي واقع در قلمرو دریایي
ایران
آبهای سرزمیني يا ساحلي بخشي از قلمرو هر کشور است .لذا ،محااکم جزائاي اياران صاالحیت
رسیدگي به جرايم ارتکابي اتباع خارجي در کشتيهای خصوصاي خاارجي در آبهاای داخلاي و
حق اعمال حاکمیت کامل پلیس خود را نسبت به کشتي خصوصي خارجي در آبهاای داخلاي را
دارند .بنابراين ،فرار مجرم باه داخال کشاتي خاارجي پناهنادگي محساوب نمايشاود و در نتیجاه،
مشمول مقررات مربوط به اساترداد مجرماان نمايگاردد .البتاه رسایدگي باه تخلفاات انضاباطي در
صالحیت کشاور صااحبپارچم کشاتي اسات .کشاتيهاای صانعتي و بازرگااني دولتاي در حکام
کشتيهای خصوصي هستند .بر اساس بند  5ماده  19قارارداد ژناو ( )1958در صاورت وقاوع جارم
پیش از اينکه کشتي خارجي به آبهای ساحلي برسد ،دولت صالحیت رسیدگي به جرم را ندارد.

1. international terrorism
2. child sex tourism

 .3مطابق مواد  14و  22کنوانسیون ژنو  1958چنانچه دزدی دريايي در دريای آزاد اتفاق افتد هار کشاوری کاه ماتهم در قلمارو
وی يافت شود ،ميتواند صالحیت کیفری خود را بر او اعمال نمايد.

4. epillihP
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در مورد ارتکاب جرائم توسط اتباع خارجي در کشاتيهاای جنگاي واقاع در قلمارو اياران ،بار
اساس مقررات حقوق بینالملل ،کشور ايران حق رسیدگي به جارائم ارتکاابي در کشاتي را نادارد.
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني

در خصوص کشتيهای دولتي خارجي در حال عبور از دريای ساحلي ايران چنانچه بر اسااس مااده
 30کنوانسیون  1982حقوق درياها اقادام کنایم .دولات سااحلي هایچگوناه صاالحیتي نادارد و در
صورت عدم رعايت قوانین دولت ساحلي توسط کشتي خارجي ،مقاماات محلاي حاق درخواسات
خروج آنها از دريای ساحلي را دارند .لیکن در ماواردی کاه مجارم و مجناي علیاه جازو کارکناان
کشتي نباشند که در اين صورت ،کشور ساحلي حق رسیدگي دارد و ناخدای کشتي باياد مجارم را
به مقامات محلي تسلیم نمايد .همچنین اگر جرم ارتکابي اتباع خارجي در خارج از کشاتي صاورت
گرفته و مربوط به خدمات عمومي کشتي نباشد ،دادگاههای ايران صالحیت رسیدگي دارند .لایکن
دولت ايران عليرغم امضاء کنوانسیون  1982از تصاويب آن خاودداری نماوده اسات و نمايتاوان
مقررات اخیر را الزامي دانست.
بر اساس ماده  8قاانون «تعیاین حادود آبهاای سااحلي و منطقاه و نظاارت دولات بار درياهاا»
مصوب  24تیرماه  :1313رسیدگي و تعقیب جنحه و جنايااتي کاه در کشاتيهاای جنگاي خاارجي
واقع ميشود از صالحیت مقامات ايراني خارج اسات .عاالوه بار ايان ،حکام اعادام اشخاصاي کاه
بهوسیله مقامات خارجي صادر شده باشد ،نميتواند در آبهاای سااحلي و منطقاه نظاارت درياايي
ايران به مورد اجرا گذاشته شود.
در مورد کشتيهای دولتي غیرجنگي که به امور گمرکاي ،بهداشاتي ،انتظاامي و پساتي اشاتغال
دارند ،بر اساس قرارداد بروکسل ( ،)1926کشور صاحبپرچم کشتي ،صاالحیت انحصااری بارای
رسیدگي به دعاوی ناشي از تصادم (حوادث دريايي) ،معاونت ،نجات کشاتي ،خساارات مشاترب،
جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد .اين کشتيها از مصونیت جزائي کشاتيهاای جنگاي
برخوردار نیستند و تنها از توقیف و ضبط توسط دولات سااحلي در اماان هساتند (ضایاي بیگادل ،
.)320 :1385
در خصوص صالحیت محااکم حقاوقي کیفاری داخلاي نسابت باه جارايم ارتکاابي در درياای
ساحلي ،بايد گفت :ماده  19قرارداد ژنو ( )1958و نیز مواد  21و  27قرارداد حقوق درياها (،)1982
صالحیت رسیدگي به جرايم ارتکاابي در کشاتي خاارجي در حاال عباور از درياای سااحلي را باه
دولت صاحبپرچم داده است.
اما اين اصل کلي در مواردی با استثنائاتي روبهرو شده است .ايان ماوارد در بناد ياك مااده 19
قرارداد  1985ژنو بیان گرديده است:
 )1هنگاميکه نتايج و آثار جرم در کشور ساحلي تأثیر بگذارد.
 )2هنگاميکه جرم آرامش عمومي کشور ساحلي يا نظم دريايي سرزمیني را مختل نمايد.
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 )3هنگاميکه ناخدای کشتي يا کنسول دولت صاحبپرچم کشاتي از مقاماات کشاور سااحلي
درخواست کمك نمايد.
بر اساس بند  1ماده  19قرارداد مزبور توقّف و بازرسي کشاتي و باازجويي سرنشاینان و توقیاف
هر يك از آنها درصورتيکه مبدأ حرکات کشاتي آبهاای داخلاي باوده باشاد ،باه اساتناد قاوانین
سرزمیني جاايز اسات .نکتاه قابال ذکار در ايان خصاوص آن اسات کاه باا توجاه باه اصال آزادی
کشتیراني ،کمیسیون حقوق بینالملل از دولتها خواسته است ،اقدام دولات سااحلي بارای توقیاف
افرادی که هنگام عباور کشاتي از درياای سااحلي در آن کشاتي هساتند ،مساتند باه علات موجاه و
محکمي باشد .بنابراين ،متوقف نمودن کشتي برای توقیف شخص مرتکب جرم کماهمیات ،موجّاه
نیست.
در همین راستا ماده  10قانون مناطق دريايي جمهوری اسالمي اياران در خلایجفاارس و درياای
عمان مصوب  1372مقرر داشته اسات« :صاالحیت کیفاری ،تعقیاب ،رسایدگي و مجاازات جارائم
ارتکابي در کشتيهای در حال عبور از دريای سرزمیني در موارد زير در صالحیت مراجاع قضاايي
جمهوری اسالمي ايران ميباشد .الف) چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمي اياران
گردد؛ ب) چنانچه جرم ارتکابي مخال صالح و نظام و آراماش داخلاي و ياا نظام عماومي درياای
سرزمیني باشد؛ ج) چنانچه فرمانده کشتي يا نماينده ديپلماتیك ياا کنساولي دولات صااحبپارچم
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 )4هنگاميکه برای ممانعت از معامله غیرمجاز مواد مخدر اقداماتي الزم باشد.

کشتي تقاضای کمك و رسیدگي نمايد؛ د) چنانچه رسیدگي و تعقیب برای مبارزه باا قاچااق ماواد
مخدر و روانگردان ضروری باشد»(شريعت باقری و الماسي.)58-59 :1398 ،
 .5اتباع خارجي مرتکب جرم در هواپيمای خارجي واقع در قلمرو هوائي ایران
برخي مواقع در قلمرو هوايي صالحیت سرزمیني يك کشور جرماي ارتکااب مايياباد کاه ممکان
است عامل يا عنصر خارجي در آن دخیل باشد ،در اين حالت در مورد کشور صالح باه رسایدگي،
اختالفي بهوجود ميآيد و بحث صالحیت کشورها در رسیدگي به جرم ارتکابي مطرح ميگردد و
ممکن است کشاورهای مختلفاي باه اساتناد اصاول مختلاف باینالمللاي همچاون اصال صاالحیت
سرزمیني يا شخصي و يا جهاني؛ خود را صالح به رسایدگي بدانناد( .فروغاي و محمادی کراچاي،
 )249 :1396بر اساس اصل «صالحیت سرزمیني» ،دولتي که هواپیما در قلمرو آن پرواز ميکناد در
مورد جرائم ارتکابي در آن هواپیما صالحیت دارد .لیکن بر اساس ماده  3کنوانسیون  1963توکیاو،
صالحیت رسیدگي به جرايم داخلي هواپیمای خارجي در حال پرواز بر فراز قلمارو هاوايي کشاور
ديگر با کشوری است که هواپیماا در آنجاا باه ثبات رسایده اسات .در ايان ماورد بار اسااس اصال
«صالحیت سرزمیني شناور» کشور صاحبپرچم صالحیت دارد به جرائم ارتکابي داخل در هواپیما
و کشتي تحت پرچم خود رسیدگي کند؛ اين صالحیت به اين دلیل است که کشتي و هواپیما جازو
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قلمرو کشور صاحبپرچم محسوب ميگردند (شريعت بااقری و الماساي )64-65 :1398 ،در ايان
مورد کشورها با تصويب قوانین خاص اعمال صاالحیت مايکنناد .در خصاوص هواپیماای نظاامي
استثنائات اصل صالحیت سرزمیني دررسیدگي به جرائم اتباع بیگانه با عنايت به قانون مجازات اسالمي  / 1392نويسنده  :منوچهر توسلي نائیني
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خارجي ،ماده  32قرارداد  1929هواپیماهای نظامي را که اجازه پرواز بر فراز خاب کشوری ديگار
و فرود داشته ،در حکم کشتيهای جنگي خارجي دانسته است( .صفدرى )357 :1341،قانونگاذار
ايراني حکم هواپیماهای جنگي خارجي را از ساير هواپیماهای خاارجي جادا ماينماياد .بار اسااس
ماده  2قانون هواپیمای کشوری ( ،)1328اين قانون مربوط به هواپیماهاای کشاوری اسات و شاامل
هواپیماهای نظامي نميگردد .از اين نظر ،ميتوان نتیجه گرفت کاه هرگااه در هواپیماهاای جنگاي
خارجي ،که وارد قلمرو هوائي ايران شاود ،جرماي اتفااق افتاد ،رسایدگي باه ايان جارم باا کشاور
صاحبپرچم يعني دولت متبوع هواپیما است.

بدون پروانه اقامت مجاز تحت هر عنواني در ايران حضور داشته باشند ،در صورت ارتکااب جارائم
در قلمرو ايران عالوه بر مجازات جرم ارتکابي برای ورود غیرمجاز به قلمرو ايران نیاز قابالتعقیاب
کیفری هستند .اين افراد در مورد بعضي دعاوی حقوقي که مؤثر در امر جزائاي باشاد نیاز وضاعیت
متفاوتي از اتباع ايراني پیدا ميکنند .بر اساس اصل مندرج در ماده  3قانون مجازات اساالمي 1392
قوانین جزايي درباره کلیه تمام کساني که در قلمرو حاکمیت زمیناي ،درياايي و هاوايي جمهاوری
اسالمي ايران مرتکب جرم ميشوند اعمال ميشود »...اين ماده نشان ميدهد که دادگاههاای اياران
اعم از اينکه ارتکاب جرم بهتوسط يکي از اتباع آن کشور و يا از اتباع کشورهای ديگر واقاع شاده
باشد ،صالحیت رسیدگي يکساني دارند و برخال دعاوی حقوقي روياههاای متفااوتي پایشبیناي
نشده است .لیکن دادگاههای ايران در عمال در اجارای اصال صاالحیت سارزمیني در ماورد اتبااع
خارجي حاضر در ايران در بعضي موارد با چالشها يا استثنائاتي روباهرو مايشاوند .ايان اساتثنائات
ناشي از رويه هماهنگ جهاني است که مواردی را خارج از صالحیت سارزمیني مايداناد و دولات
ايران نیز خاود را متعهاد باه اجارای آنهاا مايداناد .لاذا دولات اياران در ماواردی مانناد مصاونیت
ديپلماتیك روسا و مأمورين سیاسي کشاورهای خاارجي مرتکاب جارم در قلمارو اياران ،پاذيرش
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بحث و نتيجهگيری
حضور بيرويه اتباع بیگانه در ايران تبعات منفي متعددی برای کشورمان داشته اسات .يکاي از ايان
تبعات باال رفتن آمار جرايم توسط بعضي از آنها در قلمرو اياران اسات .اتبااع بیگاناه در اياران کاه

استرداد مجرم خارجي طبق قانون اساترداد مجارمین ،اعماال اصال صاالحیت جهااني توساط سااير
کشورها در مورد جرائم انجامشده در قلمرو ايران و وقوع جرم در کشتيهاا ،هواپیماهاای دولتاي و
نظامي کشورهای خارجي واقع در قلمرو سرزمیني و هاوايي دولات اياران ،ايان اساتثنائات را ماورد
تأکید قرار داده است .در خاتمه به نظر ميرساد دولات اياران بارای پیشاگیری و مباارزه باا جارايم
بیگانگان در ايران بهتر اسات در وهلاه اول تادابیر اصالي را در جلاوگیری از ورود غیرمجااز اتبااع
بیگانه به ايران بهعمل آورد.
تشکر و قدرداني
نگارنده از عزيزاني که در فرآيند انتشار اين پژوهش نهايت همکاری را داشتند ،کمال امتنان را دارد.
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