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چکیده 

بررسی حدود اعمال اصل صالحیت جهانی 
در نظام حقوقی ایران

سینا رستمی *

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران.
sinarostami.1372@yahoo.com :پست الکترونیک

با ظهور جرایم فراملی، ضرورت بازنگری در مبانی صالحیت سرزمینی و 
شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صالحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی 
رسیدگی به جرایم بینالمللي وارد حقوق داخلی دولت ها شد. مطابق با این 
اصل، دولت ها حق تعقیب مرتکبان جرایمی که نقض کننده قواعد حقوق 
بشردوس��تانه بین المللی هس��تند را بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا 
تابعیت مرتکب آن بر عهده می گیرند. معاهدات بین المللی مختلف و نیز 
عرف بینالمللي برخی از جرایم را مشمول اصل صالحیت جهانی دانسته اند.

 بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی و یا عادی خود به پیش بینی این 
اصل پرداخته و منشأ اعتبار آن را کنوانسیون های بینالمللي با شرط عضویت 
یا بدون ش��رط عضویت، عرف بینالمللي، قوانین داخلی و یا ترکیبی از این 
موارد دانسته اند. در نظام حقوقی ایران ماده 9 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 با افزودن عبارت مقررات بینالمللي به عهدنامه و قوانین خاص، برخالف 
ماده 8 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 این ابهام را به وجود آورده است که 
قانونگذار عالوه بر عهدنامه و قوانین خاص آیا عرف بینالمللي را نیز به عنوان 
یکی از منابع قابل استناد برای قضات محاکم کیفری ایران در پرتو اعمال اصل 
صالحیت جهانی قرار داده است؟ در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با 
استفاده ازمنابع کتابخانه ای موجود، به این نتیجه رسیده می شود که باتوجه 
به بررسی عرف بینالمللي و نیز مبانی نظام حقوقی ایران، امکان استناد به 

عرف بینالمللي در پرتو اعمال صالحیت جهانی وجود ندارد.
واژگان کلیدی: 

صالحیت جهانی، عرف بینالمللي، کنوانسیون بینالمللي، جرایم بینالمللي.
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مقدمه
برخی از انس��انها یا گروه های انس��انی با اقداماتی  همچون قتل، به بردگی گرفتن، 
ش��کنجه، راهزنی و ب��ه طور کلی نقض قواعد حقوق بشردوس��تانه بین المللی مرتکب 
جنایات فجیعی می شوند که از منظر حقوق بین المللی تحت عناوینی همچون جرایم 
علیه بش��ریت، نسل کش��ی و جرایم جنگی شناخته می ش��وند. این جرایم و جنایات 
از خصوصی��ات و ویژگی هایی همچون فرامکانی بودن برخوردار هس��تند که از حیث 
قلمرو قواعد مکانی و بررسی صالحیت های قضایی ممکن است در قلمرو هیچکدام از 
اصول صالحیت کیفری یعنی، اصل صالحیت سرزمینی، اصل صالحیت واقعی و اصل 

اصالحیت شخصی فعال و منفعل قرار نگیرند. 
 ب��ر همین اس��اس ارتکاب ای��ن گونه از جرایم ک��ه وجدان بش��ریت را جریحه دار 
می نمایند کشورها را بر آن داشته است تا اگر مرتکبان آنها را در قلمرو تحت صالحیت 
خ��ود یافتند، تحت تعقیب قرار داده و محاکمه نماین��د. این امر موجب پیدایش اصل 
صالحیت جهانی گردید که در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته و مفاد آن در ماده 9 قانون 
مجازات اسالمی گنجانده ش��ده است. بر اساس این ماده قضات محاکم ایرانی از میان 
منابع حقوق بین المللی که عرف بین المللی، معاهدات و اسناد بین المللی واصول کلی 
حقوقی هس��تند، تنها می توانند به قوانین خاص، مقررات و عهود بینالمللي که اصل 
صالحیت جهانی را پذیرفته اند استناد نموده و به تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب 

جرایم و جنایات بینالمللي بپردازند. 
از س���وی دیگر در هر جامعه انس��انی رواب�ط اجتماعی بر اس�اس قواعد و مقررات 
حقوقی انتظام می یابد که در قالب های مختلفی پدیدار می ش��وند. ش��ناخت قواعد و 
مق��ررات حقوقی و به تبع آن حل موضوعات حاصل ش��ده از روابط پیچیده اجتماعی 
و نی��ز افعال انس��ان ها نیازمند مراجعه به منابعی اس��ت که حک��م قضایای حقوقی را 
مشخص می نماید. بر همین اساس جهت نیل به این اهداف و نیز تعیین تکلیف احکام 
موضوعات مختلف بایس��تی به منابع حقوقی و باالخص منابع حقوق کیفری مراجعه و 

آنها بازشناخت. 
بر اساس تقسیم بندی مرسوم حقوقدانان، منابع حقوق به منابع اصلی و منابع فرعی 
تقسیم می شوند. منابع اصلی منابعی هستند که بایستی احکام قضایا بر اساس آن ها 
مشخص شده و قضات محاکم بایستی به آنها استناد نمایند. در نظام حقوقی ایران منابع 
اصلی قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند حقوقی کشور و امال قوانین که در سلسله 
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مراتب قوانین موجود به عنوان هنجار برتر پذیرفته ش��ده است، قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی، قوانین مصوب مجلس شورای ملی در صورتی که مغایر با موازین شرعی 
نباشند و نیز لوایح شورای انقالب، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت 
رویه و در نهایت معاهدات بینالمللي می باشند. در کنار منابع اصلی، منابع فرعی وجود 
دارند که تنها نقش راهنمای قضات محاکم جهت شناخت موضوعات، تشخیص مصادیق 
و یا تفسیر مواد قانونی ایفای نقش می نمایند. منابعی همچون رویه قضایی، منابع معتبر 
فقهی و عرف از جمله این منابع هستند. بنابراین در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر فقه 
و الهام گرفتن از نظام حقوقی رومی- ژرمنی عرف به عنوان منبعی فرعی به کار گرفته 

می شود و از جایگاه چندان مهمی برخوردار نیست. 
این جایگاه در خصوص عرف بینالمللي با توجه به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی 
و ماده 9 قانون مدنی، به مراتب بی اهمیت و نامعین تر می باشد و به طور کلی در نظام 
حقوقی ایران اشاره ای به جایگاه عرف بین المللی نشده است. بر همین اساس با عنایت 
 به ماده 9 قانون مجازات اس��المی حدود و ثغور صالحیت دادگاه های ایران نس��بت به 
جرایم بینالمللي عرفی و معاهداتی که کش��ور ایران به آن ها نپیوسته است محل ابهام 

می باشد.
با توجه به مطالب فوق س��ئوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پرداخته خواهد 
شد این می باشد که با توجه به جایگاه عرف و معاهدات تصویب نشده در نظام حقوقی 
ایران آیا امکان اجرای عرف بین المللی در راستای اجرای اصل صالحیت جهانی وجود 
 دارد و قض��ات دادگاه ه��ای ای��ران در پرتو اصل صالحیت جهانی م��ی توانند به عرف 
بین المللی و معاهدات تصویب نش��ده اس��تناد نمایند؟ جهت پاسخ به این پرسش این 

پژوهش به دو بخش تقسیم می گردد. 
در بخش اول به بررسی عرف و کنوانسیون بین المللی پرداخته می شود و در بخش 
دوم اصل صالحیت جهانی، شرایط اعمال و موانع اجرایی آن و در نهایت حدود و ثغور 

آن در مقررات کیفری ایران مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

1- عرف بین المللی
واکاوی اصل صالحیت جهانی نیازمند بررس��ی عرف و کنوانسیون های بین المللی 
می باش��د زیرا از دیدگاه حقوق بینالمللي، منشأ صالحیت جهاني ممکن است معاهده 

یا عرف بینالمللي باشد.

بررسی حدود اعمال اصل صالحیت جهانی در نظام حقوقی ایران
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1-1- تعریف عرف بین المللی 
حقوقدان��ان مختلفی به تعریف ع��رف ر پرداخته اند که از میان آنها این تعریف که 
عرف بین المللی را »تکرار اعمال یا رفتار مش��ابه توسط تابعان حقوق بین الملل که به 
تدریج در روابط متقابل آن ها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و 
در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدرن دارد« تعریف می نماید جامع ترین 
و مانع ترین تعریف از عرف بینالمللي میتوان به حساب آورد. با وجود این تعریف، اغلب 
حقوقدان��ان حقوق بین المللی هنگام بح��ث در خصوص عرف بین المللی به اساسنامه 
دیوان بین المللی دادگستری استناد می کنند در حالی که عرف به عنوان یکی از منابع 
اصلی حقوق بینالمللي از مدتها پیش از تصویب اساسنامه مورد قبول جامعه بین المللی 
بوده است امری که در خصوص قضیه جرمانگاری دزدی دریایی و صالحیت رسیدگی 

به آن توسط اغلب کشورها مشهود است.
 ب��ا مداق��ه در اساسنام��ه دیوان بی��ن المللی دادگس��تری، بند ب م��اده 38 عرف 
بینالمللي را ب��ه منزله روی��ه عامی میداند که به عنوان حقوق پذیرفته شده است. این 
عبارت در پرتو آراء نویسندگان و رویه قضایی بینالمللي مبین عناصر تشکیل دهنده عرف 
 است. 1- عنصر مادی یا رویه 2- عنصر روانی. بر همین اساس، عناصر متشکله عرف را 
می توان رویه متحدالش��کل و هماهنگ تعداد زیادی از دولت ها و تداوم یا تکرار رویه 
طی یک مدت زمان قابل توجه )به عنوان عنصر مادی عرف(، و تصور یا باور به الزام آور 
بودن رویه به موجب حقوق ر و پذیرش عمومی رویه از سوی دولت های دیگر )به عنوان 

عنصر روانی عرف( دانست.
1-2- ویژگی های عرف بین المللی

عرف بین المللی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین منابع حقوق بین المللی به شمار 
م��ی رود. هم��ان طور که گفته شد عرف، رویه عامی است که به عنوان حقوق پذیرفته 
 شده است بر همین اساس از ویژگی هایی برخوردار است که کنوانسیون ها و معاهدات 
بینالمللي دارا نیس��تند. ویژگی هایی همچون پویائ��ی و تطابق سریع با تحوالت روز، 
قابلیت جایگزینی و تابع خواست و اراده بودن تابعان اصلی روابط بین الملل بدون نیاز 
به وجود قدرت عالیه یا تشریفات خاصی برخوردار می باشد. در حقیقت عرف بینالمللي 
از لح��اظ زمان��ی دارای توفق و تقدم زمانی و سابق بر شکل گیری معاهدات بینالمللي 
بوده و دارای نقش اصلی و ابتدایی در شکل گیری حقوق بینالمللي بوده است. بر اساس 
ای��ن ویژگی، عرف بین المللی مهم ترین قواعد حقوق کیف��ری را در روابط بینالمللي 
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ایجاد ک��رده است. همچنین به دلیل فقدان یک مرجع قانونگ��ذاری بینالمللي، عرف 
نقش برجس��ته ای در شکل گیری حقوق بینالمللي ایفا می کند. از دیگر ویژگی های 
عرف بین المللی می توان به عام و فراگیر بودن آن اشاره نمود یعنی بر خالف معاهدات 
 بی��ن المللی، عرف متضمن حقوق و تعهدات برای هم��ه دولتهاست و موردی و خاص 
نمی باشد. بر اساس تمام این ویژگی ها است که در صورت عدم امکان اجرای معاهدات، 

قواعد عرفی به جای معاهدات بین المللی اعمال می شوند.
اگرچه مهم ترین ویژگی عرف یعنی امکان انطباق سریع با شرایط زمانی و تغییرات 
در اوضاع و احوال، پویائی سیس��تم حقوق بینالمللي را رقم زده و این سیس��تم را به 
خود وابس��ته نموده است اما در کنار این ویژگی ها، نامش��خص بودن و دشواری اثبات 
 قواع��د عرفی همواره از چالش های اساسی نظام حقوق عرفی بوده است. وجود ابهام و 
نارسای��ی های متع��دد در فرآیند شکل گی��ری و شناسایی قواعد مذک��ور به واسطه 
 فق��دان اصول و قواعدی دقیق و منس��جم در این رابطه هم��واره سبب اختالف میان 
دولت ها تلقی شده است. برای حل این مشکل وجود یک مرجع بی طرف الزم بود تا 
عرف های بینالمللي را مورد شناسایی قرار دهد که در قس��مت بعدی مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.

1-3- دیوان بین المللی دادگستری، مرجع شناسایی عرف بین المللی
هم��ان طور ک��ه گفته شد از آنجا ک��ه قواعد عرفی نانوشت��ه و نامدون می باشند 
و ای��ن امر عموم��اً اختالفات زیادی را میان دولت ها رق��م می زند، سپردن شناسایی 
قواع��د عرف به نهادهای بی طرف ک��ه اعضای آنها را کارشناسان و متخصصان حقوق 
بینالمللي تش��کیل می دهند تنها و بهترین راه ح��ل ممکن برای جلوگیری از تداوم 

چنین اختالفاتی است. 
ب��ر همین اس��اس در رابطه با مفهوم ع��رف و تبیین عناصر آن دی��وان بینالمللي 
دادگس��تری مفصل ترین و مس��تدل ترین عملکرد را ارائه داده است. رویه این مرجع 
بینالمللي در قضای��ای لوتوس )1927(، کان��ال کورفو )1949(، شیالت )1950(، حق 
ش��رط )1951(، پناهندگی )1951(، ف��الت قاره دریای شم��ال )1966(، نیکاراگوئه 
)1986( و سالح های هسته ای به خوبی این امر را تصدیق می نماید. این صالحیت را 
جامعه بینالمللي به دیوان بینالمللي دادگس��تری اعطا نموده است. در حقیقت اقتدار 
دیوان در شناسایی قواعد عام حقوق بین المللی عرفی مبتنی بر اساسنامه آن و به طور 

بررسی حدود اعمال اصل صالحیت جهانی در نظام حقوقی ایران
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مشخص صدر و ذیل ماده 38 می باشد. به موجب این ماده دیوان بینالمللي دادگستری 
مأموریت دارد اختالفاتی که به آنها ارجاع می شود را مطابق با حقوق بین المللی حل و 

فصل نماید و موازین ذیل را اعمال کند. 
ال��ف( ... ب( عرف بینالمللي به منظور ادله رویه عامی که به عنوان حقوق پذیرفته 
ش��ده است ج( ... د( با رعایت ماده 59 تصمیمات قضایی و آموزه های برجس��ته ترین 

حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهای فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی ... .
بنابراین، مطابق با مطالب فوق رویه قضایی بینالمللي عالوه بر حل و فصل اختالفات 
میان دولت ها و سازمان های بین المللی بر اساس قواعد عرفی گنجینه ارزشمندی در 
راه یافتن شرایط شکل گیری و شناسایی این قواعد نیز به حساب می آیند و امروزه هیچ 
تردیدی در پذیرش این واقعیت که آراء مراجع قضایی نقش اساسی و مهمی در تعیین 

قواعد عرفی دارند، وجود ندارد.
1-4- نقش عرف در حقوق بین الملل کیفری

در مطالب قبلی مش��خص شد که عرف در حقوق بینالمللي عرفی دارای قدرت و 
نفوذ قاعده سازی است اما آیا عرف قدرت قاعدهمندسازی و نفوذ را در حقوق بینالمللي 
کیفری دارد یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به این که قلمرو حقوق بین المللی کیفری 
محدودتر از حق��وق بینالمللي عرفی است، در نتیجه عرف در این حقوق دارای همان 
قلمرو و موضوع در حقوق بین المللی عمومی نمی باشد. بنابراین به نظر می رسد منابع 
حق��وق بین المللی کیفری متفاوت از حقوق بین الملل��ی عمومی است و در آن قواعد 
موضوعه بر قواعد عرفی دارای تقدم هستند. البته عرف با شرایطی قدرت جرمانگاری در 

حوزه حقوق بین المللی کیفری را دارد. 
در خصوص امکان تمسک به عرف بینالمللي و جرم انگاری نمودن رفتارها بر اساس 
ع��رف و امکان رسیدگی به آنها مطابق با عرف بین الملل��ی، میان حقوقدانان اختالف 
نظ��ر وجود دارد. این اختالف به تفاوت مبنای��ی موجود در نظام های حقوقی مختلف 
یعنی نظام حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته و نظام حقوقی عرفی باز می گردد. به عنوان 
مثال برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از قواعد حقوق بین المللی کیفری، الزامات 
عرفی مربوط به حقوق بشردوستانه مانند حفاظت از جمعیت غیرنظامی و اموال دارای 
جنب��ه غیرنظام��ی، تمایز میان رزمنده و غیر رزمنده است. نق��ض این اصول عرفی در 
حق��وق بین الملل کیفری جرم و قابل مجازات اس��ت. در همین زمینه دادگاه کیفری 
بینالمللي یوگس��الوی ساب��ق در قضیه فوروندزیجا الزام ب��ه جلوگیری و منع مجازات 
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شکنج��ه را واجد جنبه عرفی م��ی داند به طوری که بر پای��ه آن تمام اعضای جامعه 
بینالمللي مکل��ف به رسیدگی کیفری اند و به دلی��ل اهمیت ارزش هایی که حمایت 
می کند، قاعده آمره محسوب می شود. بر اساس این دیدگاه، به موجب موازین حقوق 
بینالمللي عرف��ی جرای��م بینالمللي خاص صرف نظر از عضویت دولت در یک معاهده 
بینالمللي تح��ت سیطره اصل صالحیت جهانی قرار می گیرد. بنابراین هیچ چیز مانع 
از آن نیست که مانند نسل کشی جرایم تحت سیطره کنوانسیون های بینالمللي را در 
قال��ب حقوق بینالملل عرفی متبلور یابیم. همچنین، برخی از نهادهای بین المللی نیز 
معتقدند که امروزه بسیاری از جرایم طبق حقوق بینالمللي عرفی تابع اصل صالحیت 
جهانی هستند و عالوه بر کشورهای عضو کنوانسیون های بینالمللي پیش بینی کننده 
این صالحیت، سایر کشورها نیز می توانند نسبت به اجرای صالحیت جهانی در مورد 

این جرایم اقدام نمایند. 
با وجود این، عرف بینالمللي در صورتی می تواند اقدام به جرمانگاری و مجازات نماید 
که اجماع حداکثری جامعه بین المللی مبنی بر جرم بودن رفتار وجود داشته باشد و آن 
جرم به رسمیت شناخته شده و تخلف ناپذیر باشد یعنی در صورت نقض با واکنش مواجه 
گردد. بنابراین اگر عرف فراگیر با این ویژگی ها شکل بگیرد می تواند منجر به جرمانگاری 
گردد که این مسئله نیز با وجود منافع و دیدگاه های متفاوت کشورهای مختلف به استثنای 
تعداد اندکی از جرایم امکان پذیر نمی باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد مطابق با اصل 
قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز رویه جامعه بینالمللي مبنی بر مدون نمودن جرایم 
بین المللی عرفی، با وجود پذیرش عرفی بودن جنایات بین المللی، بنابر مش��کالتی که 
ممکن است در هنگام اثب��ات و استناد به عرف بینالمللي در هنگام رسیدگی به جرایم 
 بینالمللي عرف��ی به وجود بیاید، امکان اعمال اص��ل صالحیت جهانی بر این اساس در

 نظام های حقوقی حقوق نوشته دشوار می باشد.
     با توجه به این مباحث بایس��تی وضعیت نظام حقوقی ایران در رابطه با امکان 
اعمال جرایم بینالمللي عرفی بررسی شود. به عنوان مثال، یکی از اقداماتی که مطابق 
ب��ا ع��رف بینالمللي در حقوق بینالمللي کیفری جرمانگ��اری شده، کاربرد ممنوعیت 
س��الح های هس��ته ای به عنوان حقوق الزم االجرا و مس��لاّم موج��ود است. حال اگر 
شخصی از سالح های هسته ای استفاده نمود، در صورتی که کشور ایران به معاهدات 
بینالمللي مرتب��ط با این مس��ئله نپیوسته بود، آیا محاکم دادگ��اه ایران در پرتو اصل 
صالحی��ت جهانی و با استناد به ع��رف بینالمللي می تواند به قضیه رسیدگی و حکم 
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صادر نماید؟ همچنین یکی دیگر از عرفهای بین المللی موجود که در حقوق بینالمللي 
کیفری جرمانگاری شده است، رفتار توهین آمیز با غیرنظامیان یا اسیران جنگی است. 
 حال اگر یک افسر ارتش رژیم غاصب صهیونیستی در ایران یافت شود به جرایم عرفی 
بینالمللي وی چگونه رسیدگی خواهد شد؟ پاسخ به این سئواالت نیازمند بررسی اصل 
صالحی��ت جهانی و ماده 9 قانون مجازات اسالمی است که پس از بررسی معاهدات و 

کنوانسیون های بینالمللي به آن پرداخته خواهد شد.
1-5- کنوانسیون های بین المللی

یک��ی از منابع اساسی و در عین حال اب��زار ایجاد و توسعه صالحیت جهانی وجود 
معاهدات و کنوانس��یون های بین المللی بوده است. چنین اسنادی در بین سایر متون 
بینالمللي یک��ی از منابع مس��تقیم حقوق بینالمللي ب��رای اعضای آن ایجاد می کند. 
معاهده یا کنوانسیون یا عهدنامه یا پیمان، یک موافقت نامه بین المللی است که میان 

کشورها یا سازمان های بین المللی منعقد شده و مشمول حقوق بینالمللي می باشد.
معاهده در عرصه حقوق داخلی با قوانین مصوب مجلس قانونگذاری قابل مقایس��ه 
است. اما تفاوت مهم این دو در آن است که که مفاد معاهده نسبت به دولت هایی که 
با آن موافقت کردهاند قابل اجرا است و معموالً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق 
داخل��ی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین المللی از این 

حق برخورداند.
     معاهدات یا کنوانسیونهاي بی��ن المللی به عنوان وسیلهاي رایج و مناسب براي 
بیان اهداف مشترک دو یا چند کشور و پیشبیني طرق نیل ب�ه آن اه�داف ب�ه ک��ار 
می روند. به  طور کلي در کنوانسیونهاي بینالمللی، صالحیت جهاني دولتهای عضو 

کنوانسیون به یکي از دو شکل ذیل پیشبیني ميشود: 
در برخي از ای��ن  کنوانسیون ه��ا، دولتهاي عضو، قطع نظر از محل ارتکاب، برای 
رسیدگ��ی ب��ه جرای��م م�ورد نظ�ر کنوانسیون صالحیت دارند و مل�زم ب�ه تعقی�ب و 
محاکم�ه متهم�ین جرای��م مذک��ور در دادگاههاي خود هستند. این کنوانسیون ها  به 
تنهایي قابل اج��را ه�ستند، یعن�ي ب�ه ط�ور مستقیم در کشورهاي عضو قابل اجرا 
هستند و نیازي به تصویب قانون جداگانهاي براي تأیید صالحیت پیشبیني شده در آن 
کنوانسیونها نیست. بهعب�ارت دیگ�ر، ب�ه ص��رف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش 
بیني شده در قانون اساسي و ورود کنوانسیون ب�ه حقوق داخلي، دادگاههاي آن کشورها 
مي توانند خود را صالح ب�ه رسیدگی ب�ه جرایم مورد نظر بشناسند، بدون اینکه نیازي به 
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تصویب قانوني جداگانه براي تأیید ص�الحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون وجود 
داشته باشد. اما دسته دوم کنوانسیون هایی هستند که خود مستقیماً به نفع دولت ها 
ایجاد صالحیت نمی کنند، بلکه از آنها می خواهند که با اتخاذ تدابیر الزم یعني وضع 
قانون در حقوق داخلي خ�ود، ص�الحیت جهاني خویش را نسبت به جرای��م م�ورد نظر 

کنوانسیون تثبیت نمایند.
در رابطه با جرایم حقوق بینالمللي بسیاری از کنوانسیون های بینالمللي، صالحیت 
 جهان��ی محاکم ملی کشوره��ای متعاهد را برای محاکمه چنی��ن جرایمی پیشبینی 
نم��وده ان��د. کنوانسیون استرداد مجرمین جنگي از دولتهاي ب��ی ط��رف 1945، 
کنوانسی��ون چهارگان��ه ژن��و، پروتکل دوم الحاقي به کنوانسیون الهه درباره حمایت از 
اموال فرهنگي در خصومتهاي مسلحانه 1954، کنوانسیون مبارزه با توقیف غیرقانوني 
هواپیما 1970، کنوانسیون مبارزه با اقدامات علیه امنیت هوانوردی 1971، کنوانسیون 
ممنوعیت و مجازات تبعی��ض ن��ژادی 1973، کنوانسی��ون جلوگیري و مجازات جرایم 
علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللي شامل نمایندگان دیپلماتی��ک 1973، پروتکل 
الحاقي اول به کنوانسیون ژنو 1977، کنوانسیون علیه گروگانگیري 1979، کنوانسیون 
 حقوق دریاها 1982، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتاره��ا یا مجازات های ظالمانه، 
غیر انسانی و تحقیر آمیز 1984، اساسنامه دیوان بینالمللي کیفري 1998، کنوانسیون 
مبارزه با کمک مالي به تروریس��م 1999، کنوانسیون مبارزه با بمبگذاري تروریس��م 
 2001، کنوانسیون جرایم سازمانیافته 2004، کنوانسیون مبارزه با اقدامات تروریس��م 
هست��ه ای 2005، کنوانسیون نسلکشي 1948، کنوانسیون جرایم و دیگر اقدامات 
مشخ��ص ارتکابی در هواپیما 1963 کنوانسی��ون هایی هستند که متضمن صالحیت 

جهانی هستند.
 در حق��وق ایران مطابق با اص��ل هفتاد و هفتم قانون اساس��ی »عهدنامه ها، مقاوله 
نامه ها، قراردادها و موافقتنامه ه��ای بینالمللي باید به تصویب مجلس شورای اسالمی 
برس��د«. همچنین بر اساس ماده 9 قانون مدنی عهدنامه های بین المللی در صورتی در 
نظام حقوقی ایران دارای اعتبار و اثر حقوقی هستند که به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسی��ده باشد. این ماده مقرر می دارد: »مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین 
دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است«. بنابراین تنها در صورتی 
که معاهدات بینالمللي به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد، قضات دادگاه های 
ایرانی می توانند در رسیدگی به قضایا به آن استناد نمایند و در صورتی که ایران به آنها 
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نپیوسته باشد و یا اینکه پیوسته باشد اما آن را امضا نکرده باشد و یا اینکه امضا نموده اما در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسیده باشد، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در حال 
حاضر مطابق با کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است صالحیت 
جهانی تنها نسبت به جرایم قلب سکه و جعل اسکناس، بردهداری و تجارت برده، اشاعه 
نشریات مستهجن، نژاد پرستی، گروگانگیری و جرایم علیه مأموران دیپلماتیک در حقوق 

کیفری جمهوری اسالمی ایران اعمال می گردد.

2- اصل صالحیت جهانی1 
در ای��ن بخش از پژوهش پیش از آنکه به ح��دود و ثغور اصل صالحیت جهانی در 
قان��ون مجازات اسالمی مصوب 1392 بپردازیم، ابتدا اصل صالحیت جهانی را تعریف، 
شرای��ط و موانع اعمال آن را به اختصار تبیین و در نهایت به بررسی این اصل در نظام 

حقوقی ایران می پردازیم.
2-1- تعریف اصل صالحیت جهانی

در تعریفي که از سوي اعالمیه پرینستون ارائه شده است صالحیت جهاني عبارت 
است از کیفري مبتني بر ماهیت جرم بدون توجه به تابعیت مجرم، تابعیت مجنيعلیه 
و یا هرگونه ارتباط دیگري با دولت اعمالکننده صالحی��ت و اینک��ه جرم کجا ارتکاب 

یافته است.
در تعریف کالسیک و قدیمی از صالحیت جهانی گفته شده است »صالحیت جهانی 
توسع��ه قلمرو حقوقی و قضایی یک کشور نسبت به اعمال ارتکابی در مناطق خارج از 
قلمرو حاکمیت دولت ها می باشد. مثال مناسب برای تعریف کالسیک صالحیت جهانی 
موضوع دزدی دریایی است که در آن هر کشور برای دستگیری و محاکمه یک شخص 
به اتهام این جرم که در عرف بینالمللي تعریف شده اند حق دارد. در اعمال صالحیت 
جهانی برای دولت ها هیچ نفع مستقیمی وجود ندارد، بلکه تنها یک مسأله مطرح است 
و آن هم تعهد دولتها بر اساس حقوق ناشی از معاهدات و حقوق بینالمللي عرفی است 
ک��ه زمینه اجرای این صالحیت را فراه��م می سازد و این خود مستلزم وجود یک نوع 
نفع غیر مستقیم است و آن برقراری نظم صلح و امنیت بین المللی و اعمال اصل بدون 

مجازات نماندن مجرمان است. 
ب��ا توجه به گستردگ��ی جرایم و اهداف فوق الذکر برخ��ی از حقوقدانان صالحیت 
1. The universality principle or universal Jurisdiction.
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جهان��ی را نیازمند تعریفی جامع و بسیط تر دانست��ه اند و این اصل را »اختیار یا لزوم 
اعمال صالحیت دادگاه های کیفری ملی در رسیدگی به جرایم یا جنایات خاص و معین 
توسط منابع حقوق بین المللی و حقوق داخلی که در خارج از کشور ارتکاب یافته است« 

تعریف نموده اند. 
2-2- شرایط اعمال و موانع اصل صالحیت جهانی

اص��ل صالحیت جهان��ی همانند سایر اصول صالحیت قوانی��ن کیفری در خارج از 
قلم��رو حاکمیت، یک اصل بی قید و شرط و مطل��ق نیست بلکه اصلی است که برای 
رف��ع نقص سایر اص��ول صالحیت ها به وجود آمده است. یک��ی از شرایط اعمال اصل 
صالحیت جهانی، ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت کشور اعمال کننده است. به 
عنوان مثال، جرم در دریای آزاد یا در جایی واقع شده باشد که که در قلمرو حاکمیت 
هیچ کشوری نباشد. شرط بعدی شرط دستگیری متهم در محل اعمال اصل صالحیت 
جهانی است. شرط دیگر عدم امکان اعمال اصول صالحیتی دیگر نظیر اصل صالحیت 
واقعی، اصل صالحیت سرزمینی و اصل صالحیت شخصی است بنابراین، اصل صالحیت 

جهانی یک صالحیت تکمیلی است. 
وجود عهدنامه های ر مبنی بر بین المللی بودن عمل مجرمانه و الحاق دولت به آن 
عهدنامه شرط دیگر اعمال اصل صالحیت جهانی است در غیر این صورت، دولت محل 
دستگی��ری نمی تواند مدعی صالحیت جهانی بر شخص دستگیر شده در کشور خود 
باشد. در عین حال به نظر می رسد استثنائاً در مورد صالحیت جهانی بر جرایمی که به 
اتکای عرف حقوق بین المللی، جرم بینالمللي به حساب می آیند )نظیر دزدی دریایی(، 
الحاق به عهدنامه ضرورتی نداشته باشد هرچند برای ایجاد صالحیت در این موارد نیز 

مجرمانه بودن عمل مطابق قوانین داخل کشور مدعی صالحیت ضروری است. 
در همی��ن راستا یکی دیگ��ر از شروط اصلی مجرمانه ب��ودن عمل در کشور محل 
دستگی��ری است. در این رابطه الزم اس��ت نسبت به عملی که دولت محل دستگیری 
می خواهد به تعقیب و مجازات آن مبادرت کند طبق قوانین کیفری داخلی آن دولت 
مجرمانه و قابل مجازات باشد. در غیر این صورت تعقیب مجازات چنین شخصی امکان 
پذی��ر نیست. ممکن است مجرمانه بودن این عمل قبل از الحاق دولت به این عهدنامه 
عم��ل مزبور مطابق با قوانین کیفری آن کشور مجرمانه و قابل مجازات باشد یا پس از 
الحاق به این عهدنامه ها یا تأسی از آنها دولت مربوطه مبادرت به مجرمانه قلمداد کردن 

این قبیل اعمال نموده باشد.
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2-3- جرایم تحت شمول صالحیت جهانی
جرم بینالمللي عبارت است از اقدامي که به طور جهاني جرم شناخته شده است 
و بخش مهمي از نگراني بینالمللي را به خود اختصاص ميدهد و به دالیلي نميتواند 
در صالحیت انحصاری دولتی قرار گیرد که در شرایط عادی بر آن موضوع کنترل دارد.

اصل صالحیت جهانی ابتدا در حقوق بینالمللي عرفی در قرن هفدهم، در مورد دزدی 
دریایی اعالم شد.اگر چه در گذشته اعتقاد بر این بوده است که تنها جرمی که به موجب 
حقوق بینالمللي عرفی میتواند موضوع صالحیت جهانی دادگاه داخلی یک کشور باشد، 
صرف��اً جرم دزدی دریایی است اما برخ��ی از حقوقدانان امروزه معتقدند که صالحیت 
جهانی دادگاه های داخلی کشورها نسبت به جنایات جنگی بر اساس حقوق بینالمللي 

عرفی تردید وجود ندارد. 
همچنین برخی دیگر نیز معتقدند که در حال حاضر نیز حقوق مبتنی بر معاهدات 
بینالمللي و هم حقوق بینالمللي عرفی اصل را بر این قاعده گذاشته اند که افراد متهم 
به ارتکاب جنایاتی از نوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی نباید بدون 
کیفر بماند و بر اساس این دو نوع حقوق دولت ها موظف هستند اصل صالحیت جهانی 
را مدنظ��ر قرار دهند. بر همی��ن اس��اس، امروزه عرف و معاهدات بینالمللي صالحیت 
جهاني را ب����راي برخي جرائم مهم مانند جرائم ج����نگي، تجاوز، جرایم علیه بشریت، 
نسلکشي، شکنجه، بردهگیري، تبعیض نژادي، دزدي دریایي، اقدامات ضدامنیتي در 

هواپیما، گروگانگیري و قاچاق مواد مخدر قابل اعمال ميداند.
2-4- اصل صالحیت جهانی در مقررات کیفری ایران

در قوانین داخلی کشورها شیوه های مختلفی از پیش بینی اصل صالحیت جهانی 
به چشم می خورد. به عبارت دیگر، اگر انعکاس اصل صالحیت جهانی در حقوق داخلی 
کشوره��ا را مورد مطالعه قرار دهیم مشاهده می کنیم که به طور کلی امروزه کشورها 
 از روش ه��ا و م��دل های مختلف قانونگذاری در زمینه پی��ش بینی این اصل استفاده 

می نمایند که در این رابطه پنج مدل وجود دارد:
1- اج��ازه صری��ح و مشخص برای اعمال اصل صالحی��ت جهانی نسبت به جرایم 
 خاص حق��وق بینالمللي. نمونه این روش قوانینی است ک��ه در بسیاری از کشورهای 
مشت��رک المنافع در خصوص کنوانسیون ه��ای ژنو وضع وتصویب شده است و جرایم 

مشمول آن اصل مشخص گردیده است.
2- اجازه اعمال اصل صالحیت جهانی نسبت به جرایم عادی حقوق داخلی
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3- اجازه اعمال اصل صالحیت جهانی نسبت به جرایم تعیین شده در کنوانسیون ها
4- اجازه اعمال اصل صالحیت جهانی نسبت به جرایم طبق حقوق بینالمللي عرفی 

یا اصول کلی حقوقی 
5- پذیرش مستقیم حقوق بینالمللي در حقوق داخلی2

بنابراین به طور کلی دادگاه هاي داخلي، منشأ صالحیت خود را در این مورد  از عرف 
یا معاهدات بینالمللي و قوانین ملي کشور متبوع کسب نموده اند.

 اص��ل صالحیت جهانی در قوانین ای��ران در ماده 9 قانون مج��ازات اسالمی مورد 
پی��ش بینی قرار گرفته است. بر اساس این ماده »مرتکب جرائمی که به موجب قانون 
خاص یا عهدنامه و مقررات بینالمللي در هرکشوری یافت شود در همان کشور محاکمه 
می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و 
مجازات می گردد«. بر اساس این ماده مقنن به طور کلی دو رکن اصلی را برای محاکمه 
و مج��ازات متهم در ایران شرط میداند. اول اینکه قوانین خاص، عهدنامه ها و مقررات 
بینالمللي چنی��ن اجازه��ای را داده باشد. دوم آنکه عمل طبق قانون ایران جرم و قابل 
مج��ازات باشد و همچنین دادگاه های ایران زمانی می توانند بر مبنای اصل صالحیت 
جهان��ی به جرائم بینالمللي رسیدگی کنند ک��ه اوالً جرم بینالمللي در خارج از قلمرو 
حاکمیت کشور ارتکاب یافته باشد و ایران نیز آن عهدنامه را تصویب نموده باشد و ثالثاً 

مرتکب نیز در ایران یافت شود.
در قان��ون مجازات اسالمی مص��وب 1370 تنها به قانون خاص یا عهود بینالمللي 
اشاره شده بود در حالی که در قانون مجازات اسالمی عالوه بر قانون خاص و معاهدات 
بینالمللي، مق��ررات بینالمللي نیز اضافه شده است. این تغییر عبارت باعث به وجود 
آمدن برداشت های مختلفی از ماده مذکور گردیده است. به عبارت دیگر افزوده شدن 
عب��ارت مقررات بینالمللي، امکان استناد به عرف بی��ن المللی را در پرتو عمال اصل 
صالحیت جهانی قابل تأمل نموده است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند 
که مقررات بینالمللي اعم از عرف و تعهدات بینالمللي است و امکان استناد به عرف 
بینالمللي وج��ود دارد.همچنین ممکن است گفته شود با توجه به اینکه در اساسنامه 
دیوان بینالمللي دادگست��ري عرف از منابع حقوق بینالمللي است و کشور ایران نیز 
منش��ور ملل متحد را تصویب کرده و اساسنامه بخش الینفک منشور می باشد، عرف 
بینالمللي ت��ا آنج��ا که دولت ایران نسبت به آن معترض مداوم نبوده در موارد ذیربط 

2 . ر.ک به فروغی، همان، صص 273-274، برخی از کشورها نیز از مدلی که ترکیبی مدل های فوق است استفاده می نمایند.
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قاب��ل استناد است. از سوی دیگر نیز می ت��وان چنین بیان نمود که هر مقرره حقوق 
بینالمللي از جمله عرف بینالمللي مي تواند مشمول ماده 9 باشد زیرا فارغ از اختالف 
در تشخی��ص مصادیق عرف، اجماع در این خصوص وجود دارد که عرف منبع حقوق 

بینالمللي است.
با وجود این دیدگاه ها به نظر می رسد صحت این تفاسیر با توجه به اصول حاکم 
ب��ر نظام حقوقی ایران محل تأمل و تردید باشد. اگرچه دیدگاه های فوق الذکر دالیل 
متقن و منطقی برای خود ترسیم نموده اند اما بایستی خاطر نشان نمود که تفسیری 
از ماده 9 قانون مجازات اسالمی مصواّب 1392 بایستی ارائه نمود که با اصول و قواعد 
حاکم بر نظام حقوق کیفری ایران انطباق بیشتری داشته باشد. در نظام حقوقی ایران 
ب��ا توجه به حاکمیت سنت حقوق نوشته از می��ان مقررات بینالمللي که برای قضات 
می توانند قابلیت استناد را فراهم آورند تنها عهدنامه ها و کنوانسیون های بینالمللي 
پذیرفته شده است که این امر در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تجلی پیدا نموده 
است. بر همین اساس، منشأ اصل صالحیت جهاني دادگاه های کشور ایران را ق�انون 
داخلی تشکیل ميدهد، زیرا پس از تصویب کنوانسیون بینالملل�ي، ای�ن کنوان�سیون 
در حک��م قانون داخلي محسوب خواهد شد. بنابرای��ن، در نظام حقوقی ایران با توجه 
ب��ه اص��ل هفتاد و هفتم قانون اساس��ی و ماده 9 قانون مدنی ک��ه تنها عهدنامه های 
بینالمللي را در حک��م قان��ون و دارای اثر حقوقی می دانند و سخنی از عرف به میان 
نیامده است، امکان استناد به عرف و یا اعمال آن در نظام حقوقی ایران به نظر دشوار 
می رسد. همچنین عدم توجه به عرف بینالمللي در نظام حقوقی ایران موجب گردیده 
که هیچگونه ساز و کار خاصی برای ورود عرف بینالمللي در مبانی حقوقی این نظام 
حقوق��ی پیش بینی نشود. به عبارت دیگر هر چند اص��ل صالحیت جهانی ریشه در 
حقوق بینالمللي دارد که ممکن است از طریق عرف بینالمللي نیز چنین صالحیتی را 
به دادگاه های داخلی اعطا نماید اما با این وجود دادگاه های ایران بر این اساس اجازه 
محاکمه و مجازات متهمان جرائمی از قبیل را ندارند زیرا در کشور ما ساز و کار خاصی 
برای ورود عرف بینالمللي به حقوق داخلی و اجرای آن در دادگاه های ملی پیش بینی 
نشده است. به دیگر سخن، معدود متون قانونی موجود در مورد نحوه پذیرش مقررات 
بینالمللي توس��ط حقوق داخلی ایران )اصول هفت��اد و هفتم، اصل بیست و پنجم و 
م��اده 9 قانون مدنی( ناظر بر کنوانسیون های بینالمللي است و هیچ مقررات خاصی 
 درب��اره نحوه قبول و جذب قواعد عرفی حقوق بینالمللي در حقوق داخلی کشورمان 
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پی��ش بین��ی نشده است. ای��ن امر موجب شده که س��از و کار اثب��ات و اجرای عرف 
بینالمللي دش��وار گردد. نتیجه اینکه دادرس ایران��ی نمی تواند در مقام رسیدگی به 
جرم��ی که پرونده آن به او ارج��اع گردیده است به استناد یک قاعده عرف بینالمللي 
خود را صالح به رسیدگی به آن اعالم نماید بلکه باید صالحیت خود را بر مبنای یک 
متن قانونی یا کنوانسیون بینالمللي تصویب شده توسط مجلس که در واقع بازگشت 

این مورد اخیر نیز به قانون است استوار نماید.
 ب��ه عبارت دیگر در کش��وری مانند ایران که نظام قانون��ی حکم فرماست وظیفه 
بینالمللي در کیف��ر دادن یک ج��رم مبنایی کافی به وجود نمی آورد بلکه قانونی باید 
وجود داشته باشد که مجازات جرم را تصریح کند. با توجه به این مطلب عرف بینالمللي 

در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 
از س��وی دیگ��ر، همانطور ک��ه در بحث جایگاه عرف در حق��وق بین الملل کیفری 
نی��ز بیان گردید ب��ا عنایت به اختالفات دول��ت ها در پذیرش ع��رف بینالمللي و نیز 
دشواری اثب��ات آنها، رویه جامعه بینالمللي جرمانگاری نمودن رفتارهای نقض کننده 
حقوق بشردوستانه بینالمللي و اعطای صالحیت جهانی به کشورها در کنوانسیون های 
بینالمللي اس��ت. بر همین اساس جایگاه عرف بینالمللي در حقوق بینالمللي کیفری 
متزل��زل گردیده و اصل قانونمندی جرایم و مجازات ه��ا در حقوق بینالمللي کیفری 
سخن نخست را بر زبان می راند. از همین رو هر گونه جرایم عرفی که سابقاً در حقوق 
بینالمللي وج��ود داشته، امروزه در معاهدات و کنوانسیون های بینالمللي جرمانگاری 

شده و به صورت مدون درآمده است. 
ع��الوه بر مطال��ب فوقالذکر نکته دیگری که می توان امک��ان استناد به عرف را با 
تمسک به ماده 9 قانون مجازات اسالمی قابل تردید دانست توجه به عالیم نگارشی در 
متن ماده و تفسیر ماده 9 قانون مجازات اسالمی است. همان طور که می دانیم یکی از 
موارد تفسیر مواد قانونی توجه به عالیم نگارشی موجود در متن قانون است. بر همین 
اس��اس توجه به حرف واو میان عبارات عهدنام��ه و مقررات بینالمللي و عدم استفاده 
از ح��رف ی��ا در این ماده خود م��ی تواند موید عطف مق��ررات بینالمللي به عهدنامه 
باش��د. همچنین در صورتی که منظور از مق��ررات بینالمللي عرف و کنوانسیون های 
بینالمللي ب��وده، ذک��ر عبارت عهدنامه و کنوانسیون به صورت مستقل از سوی مقنن 

امری لغو به نظر می رسد.
بنابرای��ن، با توجه به اینکه عنوان در حقوق بینالمللي تعیین کننده نیست، حتی 
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اگر مقررات بینالمللي را شامل عرف نیز بدانیم مطابق با مبانی نظام حقوقی و منابع 
قاب��ل استناد قضات محاکم کیفری و با عنایت به قسمت دوم این ماده امکان استناد 
ب��ه ع��رف بینالمللي و محاکمه نمودن اشخاص بر اس��اس آن در نظام حقوقی ایران 

وجود ندارد. 
همچنین ذک��ر این نکته نیز ضروری است که با وجود چنین مقررهای در ماده 9، 
در نظ��ام حقوق��ی ایران ساز و کار خاصی برای اعمال این اص��ل وجود ندارد و تنها در 
صورتی که جرم��ی به موجب کنوانسیون بینالمللي برای آن صالحیت جهانی جهانی 
در نظر گرفته شده باشد محاکم ایران می توانند به آن رسیدگی نمایند که در شرایطی 
که، ایران به کنوانسیون پیوسته، آن را امضا نموده و از طریق مجلس به تصویب رسیده 
باش��د. بنابراین، در صورتی که هیچکدام از ای��ن فرآیندها انجام نشده باشد، رسیدگی 

ممکن نخواهد بود. 
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 نتیجه گیری
صالحیت جهاني در راستاي مبارزه با بيکیفري و پناهگاه امن 
مجرمیني که کلیت حیات بشریت را تهدید ميکنند شکل گرفته 
است. اعمال صالحیت جهاني در محاکم ملي بیشتر با ایده حمایت 
از حاکمیت ملي دولتها قرابت دارد و با ضمانت و سرعت بیشتري 
ميتواند در مبارزه با بيکیفري بینالمللي نقشآفریني نماید. ای��ن 
اصل نشان دهن��ده وجه اشتراک جامعه جهان��ی در اعالم انزجار از 
برخ��ی اعمالی است که در گوش��ه و کنار جهان صورت می پذیرد و 
احساسات همه افراد بشر را صرفنظر از تابعیت مرتکب و مجنیعلیه و 

عمل وقوع آن جریحه دار میسازد.
مسئل��ه صالحیت جهانی مسئله توسعه صالحی��ت دادگاه های 
داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه متهم تبعه او 
اس��ت و نه مجنی علیه ی��ا زیاندیده و نه جرم علیه آن کشور ارتکاب 
یافت��ه است. به عبارت دیگر ج��رم از جرائم مهم بینالمللي است که 
نگران��ی جامع��ه بینالمللي را برانگیخته و دولتها م��ی توانند بدون 
هیچک��دام از ارتباطات سابق الذکر به آن رسیدگی نمایند. این اصل 
یکی از ابزارهای مهمی است که با توسل به آن می توان حقوق بشر 
را در سط��ح جهان تأمین و تضمین نمود و ب��ا استفاده از این اصل 
صالحیتی است که مجرمان بینالمللي به عنوان ناقضان حقوق بشر 
جایگاه امنی در دنیا برای خود پیدا نکرده و هر آن دغدغه دستگیری 

تعقیب و مجازات دارند.
در ای��ن پژوهش ب��ا ارائه تعریف ع��رف بینالمللي به عنوان رویه 
عام��ی که از سوی دولت ها پذیرفته شده است ویژگی های مثبت و 
 منف��ی آن مطرح شد. دشواری در اثب��ات عرف بینالمللي و اختالف 
دولت ه��ا در عرفی دانستن یک رفتار، موضوع و یا امری باعث شده 
است ک��ه جایگاه عرف در حق��وق بینالمللي کیف��ری که با پدیده 
مجرمان��ه و مجازات کردن سر و کار دارد متزل��زل شده و به عنوان 
منبع ثانویه مورد استناد و پذیرش قرار گیرد. اهتمام به اصل قانونی 
بودن جرایم و مجازات ها و نیز رویه جامعه بینالمللي در جهت مدون 
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نمودن جرایم بینالمللي به منظور اجتناب از ویژگی های منفی عرف 
بینالمللي، تزلزل جایگاه عرف را در حقوق بینالمللي کیفری تثبیت 

نموده است.
از سوی دیگر، با عنایت به روش های مختلف کشورهای مختلف 
در پیش بینی اصل صالحیت جهانی و نیز توجه به مبانی نظام حقوقی 
ای��ران که تحت سیطره حقوق نوشته می باش��د، عرف بینالمللي به 
عنوان منبع پذیرش اعم��ال اصل صالحیت جهانی در نظام حقوقی 
ای��ران امری دشوار به نظر می رسد. دلیل این امر عالوه بر حاکمیت 
حق��وق نوشته، عدم ارائه ساز و کاری مشخص جهت استناد و اعمال 
ع��رف بینالمللي و عدم پذی��رش آن در قانون اساس��ی ایران است. 
همچنین در خصوص کنوانسیون های��ی نیز که ایران به آنها ملحق 
نش��ده و یا اینکه ملحق شده اما به تصویب مجلس نرسیده است نیز 
با توجه به اصل هفت��اد و هفتم قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی، 
امکان استناد قضات محاکم ایرانی به آنها برای اعمال اصل صالحیت 

جهانی وجود ندارد.
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