مقاله

مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی
در حقوق تطبیقی ایران ،فرانسه و انگلستان
سید حسین احمدی گلیان

*

چکیده
در بین دولتها اصلی مورد پذیرش قرار گرفته که مبتنی بر این است اعمال
مجرمانهای که در خارج از سرزمین دولتی توسط تبعه همان کشور یا کشور
دیگری با هدف تهدید امنیتی و آسیب به منافع حیاتی وحساس واقتصادی
انجام شود تحت عنوان اصل صالحیت واقعی بوده که قوانین کیفری در خارج
قلمرو حاکمیت دولتها قابل اعمال وجرم مورد رسیدگی و متهم به مجازات
قانونی محکوم میشود.
در هر سه کشور ایران ،فرانسه وانگلستان مصادیق جرائم این اصل که مورد
پذیرش حقوق بینالملل بوده توسعه وافزایش یافتهاند و رسیدگی غیابی به
اتهام مرتکب پذیرفته شده واز سوی دیگر میزان مجازات مرتکب که در خارج
از قلمرو رس��یدگی وحکوم اجرا شده در کشوری که منافع حیاتی آن مورد
تهدید قرار گرفته نیز قابل محاسبه و مورد پذیرش قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :قلمرو مکانی حقوق جزا ،اصل صالحیت واقعی ،جرائم
مشمول اصل ،تغییرات قوانین.

* دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی پردیس بینالمللی گلبهار – دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
پست الکترونیکGelyan.ahmadi@gmail.com :
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مقدمه:
اشخاص حقوق بینالملل عمومی سه دسته هستند :دولتها ،سازمانهای بینالمللی
دولتی و بعضی از اشخاص حقیقی .عضو اصلی جامعه بینالملل دولتها میباشند که
واجد صالحیت دارا شدن حق و تکلیف هستند و اصل سوم منشور سازمان ملل متحد
بر این موضوع تأکید دارد .بر اس��اس ماده یک کنوانس��یون  1933مونتی ویدو ازنظر
حقوق بینالملل یک کشور از اجزای زیر تشکیل میشود:
 -1جمعیت دائمی و همیشگی
 -2سرزمین معین
 -3قدرت ،حکومت یا حاکمیت
 -4استقالل و اهلیت برای ایجاد رابطه با سایر دولتها
باوجود ارکان مذکور کشور از سوی سایر دولتها به طرق پیشبینیشده در حقوق
بینالملل مورد شناس��ایی قرار میگیرد و متعاقباً میتواند اعمال صالحیت و حاکمیت
نماید.
صالحی��ت دولت عبارت اس��ت از اعمال قدرت حاکمه دولت ب��ر اشخاص و اموال
واق��ع در قلمرو خود از طریق قانون داخلی و طب��ق موازین حقوق بینالملل و یکی از
ارکان اصلی حاکمیت دولت اعمال آن در محدوده سرزمین خود است (اصل صالحیت
سرزمینی) و مطابق اصل عدممداخله درامور داخلی کشورها که برگرفته از پاراگراف 7
اصل  2منشور سازمان ملل متحد است.
ه��ر دولتی صالحیت قانونگذاری و اقتدار وضع قوانین را بهعنوان اعمال حاکمیت
سرزمینی برای اتباع کشور خود و ساکنین کشور خود دارد .ممکن است تبعه کشوری
در خارج از س��رزمین خود مرتکب جرم شود در این صورت رس��یدگی به اتهام با اصل
عدم مداخله در امور دیگر کشورها دچار تضاد میشود.
برای اینکه صالحیت دولتها طبق حقوق بینالملل قانونی و مشروع و موردحمایت
قرار گیرند بایستی بر اساس یکی از اصول و مبانی موردپذیرش حقوق بینالملل بوده تا
قابل توجیه داخلی و بینالمللی قرار گیرند:
 -1اصل صالحیت سرزمینی (ارضی)
 -2اصل صالحیت شخصی (ملی)
 -3اصل صالحیت امنیتی (حفاظتی یا حمایتی)
 -4اصل صالحیت جهانی
 -5اصل صالحیت تبعی که آن را صالحیت شخصی منفی (مجنی علیه) نیز بیان

مقاله
مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی در حقوق تطبیقی ایران ،فرانسه و انگلستان

کردهاند.
موضوع قلمرو اصل صالحیت واقعی همواره موردتوجه حقوقدانان قرار گرفته است؛
ک��ه یک حقوقدان چنین بیان داشته « :اغلب کش��ورها از این اصل تا حدودی پیروی
مینمایند و به بالنتیجه به نظر میرس��د که اصل معتبری است ولی این خطر همواره
وجود دارد که برخی دولتها مالحظات امنیتی خود را به نحو بسیار گستردهای تفسیر
کنند».1
در بین دولتها قاعدهای مورد پذیرش قرار گرفته که مبتنی بر این است که اعمالی
را که در خارج از س��رزمین دولتها با هدف تهدید امنیتی آنها انجام میشود اعم از
اینکه شخصی تبعه آن کشور باشد یا تبعه کشور بیگانهای در کشوری قابلرسیدگی و
مجازات باشد که امنیتش مورد تهدید قرارگرفته است و بهعبارتدیگر جرم علیه منافع
عالی کشور و تمامیت ارضی و سیاسی ،مکانی یا اقتصادی کشورها ارتکاب یافته است.
«ماده  :4قطعنامه موسسه حقوق بینالملل در سال  1931بیان داشته است که:
هر کشوری حق دارد جرائم زیر را که بیگانگان خارج از سرزمین آن مرتکب شوند
مجازات نماید:
الف) هر عملی که علیه امنیت آن صورت گیرد.
ب) جعل پول رایج ،مهر و اسناد و نشان رسمی آن دولت؛ این قاعده قابلاعمال است
و حتی وقتیکه اعمال موردنظر بهوسیله قانون کیفری دولتی که جرم در آن واقعشده
قابل مجازات نباشد»2.
مبانی موردپذیرش صالحیت واقعی برای دولتها در حقوق بینالملل همین جرائم
است و درحالیکه برخی از کشورها به حدی دایره آن را توسعه دادهاند و تفسیر موسع
داشتهان��د ک��ه از حدود عرف و مقررات بینالمللی فرات��ر رفتهاند و در این تحقیق نوع
جرائم در صالحیت واقعی کشورهای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فرانسه و کشور
انگلستان موردبررسی تطبیقی قرار میگیرد.
 -1مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی در حقوق جزای ایران در گذر زمان
پس از تصویب اولین قانون مجازات عرفی در سال  1285هجری شمسی که تا سال
 1352هجری شمس��ی ادامه داشت مق��ررات خاص و جامعی در مورد اصل صالحیت
واقعی در باب جرائم علیه منافع ملی اعم از سیاسی – امنیتی و اقتصادی وجود نداشت
1A modern introduction to international law,Michael Akehurst
.opcit,p.p.105-106
2-Max, Sorensen,opcit,p.p.363-362
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و قوانین بهصورت پراکنده و متفرقه بودند.
در سال  1304نیز قانون مجازات عمومی ایران منبعث از قانون جزای  1810فرانسه
با اندک تغییراتی بهصورت مجموعهای مدون تصویب شد و سپس در سال  1352قانون
مجازات عمومی جدید ایران مجددا ً بر اساس و برگرفته از قانون جزای فرانسه به تصویب
مجلس شورای ملی و س��نا رس��ید و در س��الهای  1361و  1370و  1392نیز جرائم
مشمول صالحیت واقعی دستخوش تغییرات و اضافاتی شد.
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 2-1ماده  3قانون مجازات عمومی  1352ایران:
در بند ج قانون ماده  3آن در باب اول به موضوع جرائم مش��مول صالحیت واقعی
اختصاص یافته بود که مقرر میداشت:
هر ایرانی یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر
ش��ود طبق قانون ایران مجازات میشود و هرگاه نس��بت به آن جرم در خارج مجازات
شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد.
 -1اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی
یا استقالل کشور ایران.
 -2جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
 -3جعل نوشته رسمی نخستوزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی
و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
 -4جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبولشده از طرف
بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اس��ناد تعهدآور بانکها و همچنین
جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمینشده از طرف دولت یا شبیهسازی و
هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی.
در بند "د" نیز آمده بود که :جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه
که در خدمت دولت ایران هس��تند به مناس��بت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند
همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاس��ی و کنس��ولی دولت ای��ران که از مصونیت
سیاسی استفاده میکنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.
هرچند اساس��یترین اصل حاکم بر مقررات جزای��ی ازنظر حقوق جزای بینالملل
رسیدگی ،تعقیب و مجازات مرتکبان جرم واقع در قلمرو حاکمیت یک کشور بهموجب
قوانین داخلی همان کشور است لکن در بعضی موارد اجرای این اصل (اصل صالحیت
س��رزمینی) برای حفظ نظم و تأمین آسایش عمومی و امنیت داخلی و خارجی کشور
کافی نیس��ت و هنگامیکه جرم علیه منافع اساسی یک کش��ور در خارج از آن کشور
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انجام شود دولتها برای رفع ضرر رسانی به خود ،کشور متضرر از جرم را نیز صالح به
رس��یدگی دانستهاند که همان صالحیت واقعی بوده و مبتنی بر نظریه دفاع مشروع و
حمایت از دولتها است.
جرائمی که در بند ج ماده  3ذکر شده در تطبیق با ماده  4قطعنامه موسسه حقوق
بینالملل  1931آنچه مشترک هستند عبارتاند از:
 -1جرائم علیه امنیت (داخلی و خارجی).
 -2جعل پول رایج ایران (اسکناس).
 -3جعل مهر رسمی دولت ایران که همان مهر رئیس مملکت ایران است که بهجز
جعل اسکناس رایج ایران سایر موارد اضافهشده است استفاده از آنها نیز اضافهشده و
توسعهیافته است.
 -4جعل اسناد رسمی دولت ایران که هم فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء رئیس
مملکت یا نوشته رس��می نخستوزیر یا هر یک از روسای مجلس سنا و شورای ملی و
یا هر یک از وزیران را شامل میشود که بندهای دوم و سوم ماده  3میباشند و در این
قسمت نیز عبارت استفاده از آنها اضافه و توسعهیافته است.
در مورد جعل نش��انهای رسمی دولتها که ازجمله جرائم در صالحیت واقعی در
قطعنام��ه آم��ده لکن در بند ج ماده  3چنین عبارتی نیامد اس��ت و با مالحظه قوانین
جزایی مصوب بعد انقالب اسالمی نیز در سالهای  1361و  1370و  1392این موضوع
مغفول مانده و درحالیکه طبق اصل یکصدو بیس��ت و نهم قانون اساس��ی کش��ورمان
نشانهای دولتی به رسمیت شناخته شده و اعطای آن با رئیسجمهور است مگر اینکه
موضوع از مصادیق بند دوم ماده  525قانون مجازات اس�لامی مبحث تعزیرات مصوب
( 1375عالمت یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقالب اسالمی) باشد.
مطاب��ق بند ج م��اده  3قانون مجازات عمومی  1352هر ف��ردی چه ایرانی یا تبعه
خارجی مرتکب جرائم مذکور شود مش��مول صالحی��ت واقعی ،اعمال مجازات قوانین
جزای��ی ایران برای ارتکاب جرائم واقع در خارج از کش��ور علیه منافع کش��ورمان قرار
میگی��رد و این برای فرد تبعه ایران از جهت اعمال صالحیت شخصی نیس��ت بلکه از
جهت اعمال صالحیت واقعی به لحاظ اهمیت جرم ارتکابی علیه منافع ملی کشور ایران
است .در این صورت امکان محاکمه غیابی نیز وجود دارد برخالف صالحیت شخصی و از
سوی دیگر از شمول قاعده منع محاکمه مجدد نیز خارج است و در صالحیت واقعی این
قاعده پذیرفته نشده است و صرفاً میزان مجازاتی که مجرم در خارج از کشور متحمل
شده و در زمان تعیین مجازات در کش��ور ایران موردتوجه قرار میگیرد که مس��تلزم
بررس��ی موضوع و احراز و اثبات آن از س��وی دادگاه رسیدگیکننده در ایران و سپس
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تعیین دقیق نوع و مقدار و محاسبه آن با مجازات مورد حکم در دادگاه ایران است.
بندهای چهارگانه ماده  3قانون مجازات عمومی  1352جرائم ارتکابی را ازاینجهت
مش��مول صالحیت واقعی قرارداده که یا بهنظام سیاسی یا به نظام امنیتی یا اقتصادی
کشور و درمجموع به حیثیت و اعتبار و جایگاه بینالمللی کشور ایران لطمه و خسارت
و ضرر وارد کرده و مراودات سیاسی – تجاری و اقتصادی و بینالملل بین دولتهای با
ایران و بین ایران با مجامع بینالمللی را دچار نوعی بیاعتمادی قرار داده است که نهایتاً
موجب سلب امنیت و آسایش عمومی داخلی و بینالمللی در سطوح سیاسی – امنیتی
– اقتصادی و اجتماعی میگردد.
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 :2-2صالحیت واقعی در قانون راجع به مجازات اسالمی :1361
قانونگذار ایرانی پس از انقالب اسالمی  1357با همان تئوری دفاع مشروع که در
بین دولتها و در حقوق بینالملل راجع به اعمال صالحیت واقعی جرائم خاصی علیه
منافع اساسی کشور که در خارج از کشور از ناحیه تبعه ایرانی یا بیگانهای انجام میشود
و نظام سیاسی – اقتصادی و امنیتی کشور ایران را هدف قرار میدهد ،در بند ب ماده 3
قانون راجع به مجازات اسالمی بدون در نظر گرفتن تابعیت مرتکب جرم و محل وقوع
ج��رم داخل در صالحیت قوانین جزایی و دادگاههای کیفری ایران بیان و مقرر داشته
است.
بند ب ماده  3قانون راجع به مجازات اسالمی :1361
ه��ر ایرانی یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم
ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران مجازات میشود.
 -1اقدام علیه حکومت جمهوری اسالمی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت
ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران.
 -2جع��ل فرمان یا دس��تخط یا مهر یا امضاء مقام رهب��ری یا رئیسجمهوری و یا
استفاده از آنها.
 -3جعل نوشته رس��می نخس��توزیر یا رئیس مجلس شورای اسالمی و یا شورای
نگهبان و یا شورای عالی قضایی یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر
یک از وزیران یا استفاده از آنها.
 -4جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبولشده از طرف
بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اس��ناد تعهدآور بانکها و همچنین
جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمینشده از طرف دولت یا شبیهسازی و
هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
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ازلحاظ مصادیق جرائم توس��عهیافته و اضافه گردی��ده و به عبارتی از حدود پانزده
مص��داق مجرمانه افزایشیافته اس��ت که شامل جعل و نوشته رس��می رئیس مجلس
شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
میباشند و شخصیتها و مقامات مذکور را بهنوعی در س��طح تصمیم گیران و مدیران
عالی نظام معرفی نمودهاند.
در بن��د ج م��اده  3نیز آمده که :هر جرمی که مس��تخدمان دولت ی��ا اتباع بیگانه
که در خدمت دولت جمهوری اس�لامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود
مرتکب میشوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که
از مصونیت سیاسی استفاده میکنند مشمول مقررات بند ب خواهد بود .که با بند "د"
ماده  3قانون  1352تفاوتی ندارد و بهنوعی افراد مشمول در حکم در صالحیت واقعی
را مدنظر قرار دادهاند.
دادگاههای ایران در صورتی صالحیت رس��یدگی ب��ه جرائم موضوع بند ب ماده 3
قانون راجع به مجازات اس�لامی  1361را داشتند یک از دو شرط محقق میشد یکی
اینک��ه هرگاه قس��متی از جرم در ایران واقع و نتیج��ه آن در خارج از قلمرو حاکمیت
ایران حاصل شود دوم اینکه هرگاه قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران
به دس��ت میآید؛ که بر اساس ماده  200قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم در
حوزهای از کشور ایران دستگیر شود در داخل کشور ایران مورد تعقیب و مجازات قرار
میگیرد.
تنها تفاوت عمده با قانون س��ابق این است که قاعده احتساب مجازات مرتکب
جرم در خارج از کش��ور نیامده و حذفش��ده و در دادگاههای ایران به آن توجهی
نمیکنند.
 :1-3صالحیت واقعی در قانون مجازات اسالمی :1370
ماده  5قانون مجازات اس�لامی  1370نیز در مورد جرائم در صالحیت واقعی است
که مقرر داشته:
ه��ر ایرانی یا بیگانهای که در خ��ارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم
ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری
اسالمی ایران مجازات میشود:
 -1همانند سابق و بدون تغییر.
 -2مقام رئیسجمهور از بند دوم به بند سوم منتقل شده است.
 -3نخس��توزیر حذفشده و معاونان رئیسجمهور بجای آن آمده و رئیس شورای
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عالی قضایی حذف و رئیس قوه قضائیه بجای آن آمده است.
 -4همانند سابق و بدون تغییر.
در قانون س��ال  1370مقنن یک تغییر اساس��ی آورده که ب��رای اعمال صالحیت
واقعی ضروری است در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد بهعبارتدیگر امکان
محاکمه غیابی را سلب کرده و وجود ندارد و درحالیکه اساس صالحیت واقعی جرائم
علیه منافع اساس��ی و حیاتی و مهم کشور بوده که موردحمایت حقوق بینالملل اسد
و صالحیت دادگاههای کش��ور ایران را محدود نموده که با مصالح عالی نظام در داخل
کش��ور در تعارض و از س��وی دیگر از حقوق متعارف بینالملل نیز فاصله گرفته است؛
و اکثر کشورها در توسعه صالحیتها مصلحتاندیشی مینمایند نه در محدود نمودن
صالحیتها .تغییر دیگر قابلتوجه در قانون سال  1370حذف قائده احتساب مجازات
اجراشده برای مرتکب جرم در خارج از کشور به هنگام صدور حکم در دادگاههای ایران
است و موردتوجه در تعیین مجازات قرار نخواهد گرفت .موضوع اتباع در استخدام کشور
بهصورت ماده  6جدا آمده است.
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 :1-4صالحیت واقعی در قانون مجازات اسالمی :1392
م��اده  5از فص��ل دوم از بخش اول از کتاب اول قانون مجازات اس�لامی  1392به
موضوع مصادیق جرائم در صالحیت واقعی پرداخته است و مقرر میدارد:
هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو و حاکمیت ایران مرتکب یکی
از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران
محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور
حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازای تعزیری میزان
محکومیت اجراشده را محاسبه میکند:
الف) همانند سابق و بدون تغییر.
ب) عبارت حکم رهبری اضافهشده.
پ) عبارت حکم رئیسجمهور و سایر اشخاصی که اضافه شدهاند شامل :نمایندگان
مجلس شورای اس�لامی ،اعضای ش��ورای نگهبان ،رئیس و اعضای مجمع تش��خیص
مصلحت نظام هستند.
ت) جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی
و یا استفاده از آنها.
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بندت موضوع جدیدی است و اخیرا ً بهعنوان جرائم در صالحت واقعی اضافه شدهاند.
ث)  ...تهیه یا ترویج سکه قلب بجای هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله
آمده است و سایر عبارت تغییر نکردهاند.
جرائم مس��تخدمان (اعم از ایرانی و خارجی) دولت ایران و مأمورین سیاسی دارای
مصونیت سیاسی جداگانه در ماده  6آمده است.
همانط��وری که مالحظه میشود اعمال صالحیت قوانی��ن و دادگاههای ایران در
م��ورد جرائم مذک��ور در ماده  5قانون مجازات اس�لامی  1392در مرتکبینی جرائمی
اس��ت که ایرانی باشند یا غیر ایرانی و در ایران یافت شوند و یا به ایران مس��ترد شوند
فل��ذا محدودیت منع محاکمه غیابی برداشته شده و رس��یدگی غیابی اجازه داده شده
اس��ت .در متن ماده  5آمده است که قاعده احتساب مجازاتهای اعمال شده بر متهم
در دادگاههای خارج از کش��ور در هنگام تعیین مج��ازات در دادگاههای ایران اعمال و
موردتوجه قرار میگیرد و این به عدالت و انصاف نزدیکتر است هرچند که قاعده منع
محاکمه مجدد در اصل صالحیت واقعی کماکان پذیرفته نشده است.
جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و
استفاده از آنها ازاینجهت به موارد و مصادیق جرائم در صالحیت واقعی قانون مجازات
اس�لامی ایران در س��ال  1392اضافه شده است که دولت ایران در طول مهرومومهای
گذشت��ه موافقتنامههای متعدد معاضدت قضایی و اس��ترداد مجرمین و محکومین و
اجرای نیابت قضایی با س��ایر دولتها را بهصورت دوجانبه یا چندجانبه منعقد کرده و
احتمال هرگونه جعل آراء قضایی و اجرائیهها متصور است.
 -2مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی در حقوق جزای فرانسه
حقوق فرانسه از خانواده حقوق نوشته رومی ژرمن است و مبدأ تحوالت قانونگذاری
در کش��ورهای خاورمیان��ه شده و در فرانس��ه نیز تحت تأثیر مجموع��ه عقاید و افکار
دانشمندان و فالسفه حقوق و علوم اجتماعی نهضت اصالحطلبی در قوانین جزایی در
قرن هجدهم میالدی شروع شد و پس از انقالب کبیر فرانسه در سال  1789اصالحات
حقوق جزا و قوانین جزایی آغاز شد و اولین قانون مجازات عمومی فرانس��ه در س��ال
 1791به تصویب مجلس مؤسس��ان رس��ید که مبتنی بر اندیش��ه اصالت فرد و حفظ
ارزشه��ای جمعی و حمایت از اشخاص و مالکیت پیریزی شده و هدفش نیز دفاع از
شخص انسانی و تمایل به شکوفایی کامل استعدادها و دفاع از او در برابر هرگونه تعرض
بود .در طول حاکمیت صد هشتادس��اله قان��ون فوقالذکر نقاط قوت و ضعف آن دیده
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شد و نهایتاً در سال  1810میالدی بر مبنای اصالحات جدید قانون جزای عمومی که
معروف به کد (ناپلئونی) شد به تصویب رسید.
بهطورکل��ی نظام کیفری دوره امپراتوری ناپلئونی ترکیبی از نظام جزایی مختلط و
بینابین نظام جزایی قدیم فرانس��ه و نظام جزایی بعد از انقالب فرانسه بود که هدف از
مجازات بیشتر بر تشدید مجازات از طریق ارعاب و اخافه برای تأمین امنیت و آسایش
عمومی استوار بود.
نهایتاً پس از حاکمیت دو قرن قانون مذکور قانون جدید جزای فرانس��ه در س��ال
 1992به تصویب رس��ید که در حال حاضر حاکم و قابلاجرا اس��ت«.برای اولین بار در
کشور فرانسه ماده  7قانون تحقیقات جنایی بهوسیله اصالح قانون  27ژوئن  1866در
بند اول چنین مقرر میداشت که:
هر بیگانهای که در خارج از قلمرو فرانسه خواه بهعنوان مباشر و خواه بهعنوان معاون
مرتکب جرمی علیه امنیت دولت شود یا مهر دولت یا نقد رایج و اوراق ملی و اسکناس
رایج بانک و مجاز کشور را جعل کند اگر در فرانسه دستگیر شود یا دولت با استرداد او
3
را به خاک فرانسه بیاورد ،مطابق احکام قانون فرانسه محاکمه خواهد شد.
مقنن فرانسه در قانون جزای  1992در بخش نخست مواد کیفری مربوط به اصول
کلی در فصل س��وم آنکه ناظر بر اجرای قانون کیفری در مکان اسد در قسمت گفتار
دوم بزهه��ای ارتکاب یافته در خارج از قلمرو زمینی جمهوری ماده  113 – 10چنین
مقرر داشته است که:
قانون کیفری فرانس��ه برجنایتها و جنحه ه��ای توصیفشده بهعنوان بزههای علیه
منافع بنیادین ملت و سرکوبشده به وسیله بخش نخست کتاب چهارم ،برجعل و تقلب
مهرهای دولتی ،جعل س��که و اوراق بانکی و اوراق قرضه س��رکوبشده بهوسیله مواد
 444-1 ،443-1 ،442-15 ،442-5 ،442-2 ،442-1و ب��ر ه��ر جنایت یا جنحه ای
ارتکابی علیه مأموران یا مکانهای دیپلماتیک یا کنسول فرانسه ،ارتکاب یافته در خارج
از قلمرو جمهوری ،اعمال میشود.
بامالحظه متن ماده مذکور که ناظر بر اعمال صالحیت واقعی قوانین جزایی کشور
فرانس��ه اس��د و به نظر میرس��د که ناظر بر اشخاص چه فرانس��وی چه غیر فرانسوی
(خارجی) باشند را شامل میشود و محاکمه غیابی را نیز بهنوعی پذیرفته بدین توضیح
که شرط ماده  694قانون آیین دادرس��ی کیفری نیز حذف شده اس��ت که در مبانی
مذکور با مقررات کشور ایران مشابه است.
 -3پوربافرانی ،حسن ،حقوق جزا بینالملل ،چاپ دهم ،تهران ،نشر جنگل ،1395 ،ص .136
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در م��ورد مصادی��ق جرائم جعل مهر دولتی ،تقلب مهر دولتی ،جعل س��که بانکی،
جعل اوراق بانکی و جعل اوراق قرضه با جرائم مذکور در ماده  5قانون مجازات اسالمی
 1392ایران مشابه هستند و سایر جرائم که در ماده  5قانون مجازات اسالمی کشورمان
توسعهیافته به نظر میرسد بیشتر ناظر بر تعداد اشخاص طراز اول تصمیم گیران نظام
حکومتی کشورمان باشد و صرفاً جعل آراء و اجرائیههای قضایی و استفاده از آنها از باب
مصلحتاندیش��ی قضایی و سیاسی برای اعتالء بخشی به اینگونه آراء و اجرائیهها
به لحاظ موافقتنامههای معاضدت قضایی و استرداد مجرمین و محکومان و نیابتهای
قضایی بین دولت ایران و سایر دول است.
در موردمحاسبه مجازات اعمالشده برای محکوم در خارج از کشور فرانسه نیز ماده
 113-9مقرر داشته :در حالتهای پیشبینیشده در مواد  113-6و  113-7هیچگونه
تعقیبی نمیتواند علیه شخصی که ثابت مینماید که برای همین اعمال بهطور قطعی
در خارج از کشور محاکمه شده است و یا در حالت محکومیت ثابت مینماید که کیفر
مورد حکم قرارگرفته را تحمل نموده است و یا ثابت مینماید که کیفر موردنظر مشمول
مرور زمان شده است به مورداجرا گذاشته شود .با امعان نظر در مواد  13-6و 113-7
قانونگذار فرانس��ه منع محاکمه مجدد را برای محکوم موضوع ماده  13-7که مجازات
او بهطور قطعی اجراشده یا محاکمه و تبرئه شده یا بزه مشمول مرو زمان شده تجویز
نکرده و ممنوع کرده درجایی است که بزه دیده تبعه فرانسه باشد که فقط به صالحیت
شخص��ی منفی توجه شده نه به صالحیت واقعی .م��اده  13-7مقرر داشته که :قانون
کیفری فرانس��ه قابلاعمال نس��بت به همه جنایتها و همینطور همه جنحه ها قابل
کیفر با مجازات حبس جنحه ای ارتکاب یافته بهوسیله یک فرانسوی یا یک بیگانه در
خارج از قلمرو زمینی جمهوری است هنگامیکه بزه دیده در زمان وقوع بزه تبعه فرانسه
اس��ت .لذا در مورد اعمال قاعده احتس��اب میزان مجازات اعمالشده در خارج از کشور
فرانس��ه تصریحی مشاهده نمی گردد و رسیدگی غیابی و عدم محاکمه غیابی نیز منع
یا تجویز نشده است .اصل عدالت و انصاف و تفسیر به نفع متهم قاعده محاسبه را بیان
میدارد و اصل موردپذیرش در حقوق بینالملل در صالحیت واقعی نیز تجویز محاکمه
غیابی است و ازلحاظ مراتب مذکور تباینی با قانون مجازات اسالمی ایران مصوب 1392
مشاهده نمیگردد.
آنچه در ذیل ماده  113-10قانون جزای فرانسه تحت عنوان بر هر جنایت یا جنبه
ارتکابی علیه مأموران یا مکانهای دیپلماتیک یا کنسولی فرانسه ،ارتکاب یافته در خارج
از قلم��رو جمهوری اعمال میشود .موضوع جدیدی اس��ت که تحت شمول صالحیت
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واقعی بیانشده و چنین تصریحی در مواد قانونی مجازات اسالمی  1392ایران مشاهده
نمیگردد مگر اینکه با تفس��یر موس��ع بهعنوان بند الف که اقدام علیه نظام یا امنیت
خارجی در نظر گرفته شود که ازنظر عنصر قانونی نوعی خلل قانونی ملموس است.
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 -3مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی در حقوق انگلستان
در سالیان گذشته نظام حقوق و قضایی انگلستان را بهعنوان «کامن ال» میشناختند
و در سالهای اخیر قوانین مختلف کیفری و حقوقی در نظام قانونگذاری این کشور به
تصویب رس��یده که سمتوسوی نظام حقوقی مدون را در پیشگرفته است و از شیوه
عرفی محاکماتی در سالهای آینده خارج خواهد شد .در حقوق انگلستان قاعده اقتضاء
تعقیب متهم به دو روش قابلاجرا اس��ت «بدون مداخله» «ت��وأم با مداخله»  .4منابع
حقوقی جزای انگلستان عبارتاند از :کامن ال که همان سابقه قضایی عرفی است و قانون
مصوب پارلمان .در بررسی قوانین جزایی و سابقه قضایی کامن ال مقررات مدون جامعی
در باب مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی همانند کشور فرانسه و ایران در کشور
انگلستان مشاهده نمیگردد و قوانین و جرائم ماهیتی بوده و ازاینجهت میتوان آنها
را در کنار یکدیگر قرار دارد و بهعنوان جرم انگاری در جهت حفظ و حمایت از اموال و
دارایی در جهت حفظ و حمایت از امنیت کشور یا حفظ و حمایت از اشخاص خاص و
غیره تحلیل و تبیین کرد.
 :1-3در مورد بزه جعل اسناد -اسکناس -قلب سکه و غیره
قانونی در سال  1981به تصویب پارلمان در انگلستان رسید« .بهموجب ماده  1آن
درصورتیکه شخصی سندی بدلی بسازد تا آن را بهعنوان نسخه اصل به کاربرد جاعل
محسوب میشود که جرم جنایی است .جعل اسناد دولتی شامل اسکناس ،حوالههای
پس��تی ،اوراق س��هام ،گذرنامه ،چک ،چککارت و کارتهای اعتباری ،استنساخ اسناد
ثب��ت تولد ،ازدواج یا فوت و قلب س��که و مهرهای دولتی مش��مول قانون مذکور قرار
میگیرند که در صورت کیفرخواست تا ده سال حبس قابل مجازات هستند که جریان
محاکمه در دادگاه شاهی و از س��وی قاض��ی و هیئتمنصفه انجام میشود و در صوت
محاکمه بهصورت اختصاری (بدون کیفرخواس��ت) که در دادگاه بخش رسیدگی شود
5
مجازات آن جریمه هزار پوندی یا شش ماه حبس اسد».
 - 4شکر چی زاده ،محسن ،آیین دادرسی کیفری انگلستان (قاعده اقتضاء تعقیب) ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات مجد ،سال  ،1394ص .22
 - 5رمضانی ،محمود ،یزدان صیقل و مهدی سلیمی ،ترجمه حقوق جزای انگلستان ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات بهنامی سال  ،1382ص .361

مقاله
مصادیق جرائم مشمول صالحیت واقعی در حقوق تطبیقی ایران ،فرانسه و انگلستان

 :2-3بعد از وقایع  11سپتامبر آمریکا
پارلمان انگلس��تان در س��ال  2001قانونی تحت عنوان «قانون ضد تروریس��م» را
تصویب کرد که بر اساس آن مراجع امنیتی اجازه دارند مظنونین جرائم ضد امنیتی را
از طریق بازداشت بدون چشمانداز فوری (ناصحین) یا پیشگیرانه بازداشت نمایند و طبق
قانون مهاجرت سال  1971نیز مقامات اختیار وسیعی دارند که اشخاص غیر انگلیسی
را که حضورشان به دالیل امنیتی مساعد نیست بازداشت نمایند.
« 3-3قانون خیانت» مصوب سال  1351میالدی
«مطاب��ق «قانون خیان��ت» مصوب  1351میالدی ،که هن��وز بخشهایی از آن در
انگلستان معتبر اسد ،اعمال زیر را خیانت و مستحق مجازات اعدام محسوب کرده است:
 -1قصد کشتن شاه ،ملکه یا ولیعهد.
 -2تعرض و بیحرمتی نسبت به همسر شاه یا دختر بزرگ و ازدواجنکرده او و یا
به همسر ولیعهد.
 -3به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت.
 -4پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام سلطنت.
 -5قلب مهر مقام سلطنت.
 -6جعل پول یا واردکردن آگاهانه آن به کشور.
 -7کشتن قضات شاهی.
در ح��ال حاض��ر فق��رات  1و  3و  4بهعنوان مصادیق بارز خیان��ت در حقوق امروز
انگلستان شناخته شدهاند و بهجای خیانت به یک فرد یعنی سلطان ،خیانت به کشور
و نظام حکومتی آن مدنظر قرار میگیرد .جرم خیانت را ازنظر حقوق انگلستان هرکس
که وظیفه وفاداری نس��بت به کشور را بر عهده دارد مرتکب میشوند» 6بنابراین اتباع
انگلستان به دلیل داشتن تابعیت انگلستان که مانند رشتههایی آنها را به حکومت خود
پیوند میدهد در هر نقطهای از جهان میتوانند مرتکب این جرم شوند ولی خارجیان
فقط درزمانی که در خاک انگلس��تان به س��ر میبرند و یا به دلیل دیگری این وظیفه
وفاداری بر دوش آنان قرار میگیرد میتوانند مرتکب این جرم شوند.
بهموجب قانون ضد تروریسم مفهوم بسیار وسیعی برای تروریسم در نظر گرفته شده
که محدود به اقدام علیه آن کشور نمیشود و هر اقدامی طراحیشده برای تحت تأثیر
قرار دادن سیاست هر دولتی در هرجای دنیا تروریسم تلقی میشود که با تأییدیه وزارت
 - 6میرمحمد صادقی ،حسین ،جرائم علیه امنیت آسایش عمومی (حقوقی کیفری اختصاصی ،)3
تهران ،چاپ بیست و نهم نشر میزان ،سال  1394ص  38و .39
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کشور بازداشت میشود .این قانون هم مربوط به صالحیت واقعی است و هم صالحیت
جهانی .مطابق این قانون هرگونه عضویت یا تعلق به گروههای تروریس��تی بینالمللی
که همان حمایت و مساعدت به این گروهها است نوعی اقدام تروریستی است و صرف
طرفداری شامل آن نیست هرچند که گفته شده است این قانون تبعیضآمیز است و
فقط شامل اتباع غیر انگلیسی است.
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نتیجه:

صالحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت کش��ورها بر
اس��اس ماهیت جرم را صالحیت واقعی میگویند که رابطه تابعیت مجرم یا
مجنی علیه و محل وقوع جرم نقشی در ایجاد صالحیت دادگاههای داخلی
یک کش��ور ندارند و آنچه مبنای صالحیت اس��ت ش��دت و اهمیت جرائم
ارتکابی هس��تند که نوعی توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور در
مورد جرائم ارتکابی علیه آن کشور در خارج از آن کشور است که مبانی آن
مطابق حقوق بینالملل عبارتاند از :دفاع مشروع ،حفظ نظم عمومی داخلی،
ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین ،عدم اعتماد دولتها نسبت
به تحقق عدالت جزایی توسط دولتهای بیگانه و حمایت از اقتدار دولتها.
ش��روط تحقق صالحیت واقعی نیز عبارتان��د از :وقوع جرم در خارج از
کشور ،ارتکاب جرائم مشخص و معین ،جواز رسیدگی غیابی در حقوق ایران
و فرانس��ه تبعه هر کش��وری که باشد و در کش��ور انگلستان در مورد جرائم
امنیتی تروریستی بایستی تبعه خارج باشد.
در موردمحاس��به مج��ازات اجراشده در خارج در حق��وق جزای ایران و
فرانسه و انگلستان اصل محاسبه حاکمیت دارد هرچند در متن قانون ایران
در ای��ن موضوع صراحت دارد لکن در مقررات جزایی فرانس��ه و انگلس��تان
تصریح نداریم و بهنوعی ممنوعیت نیز نداریم و بر اساس اصول موردپذیرش
حق��وق بینالملل و عدالت و انصاف قضایی و تفس��یر به نفع متهم بیش��تر
گرایش بر محاسبه وجود دارد.
ازلح��اظ جرائم موضوع صالحیت واقعی هرچند از مصادیق موردپذیرش
حقوق بینالملل در هر سه کشور توسعهیافتهاند و بهنوعی مصلحتاندیشی
داخلی شدهاند لکن در تطبیق حقوق جزای هر سه کشور عموماً از حیث نوع
و ماهیت جرائم یکس��ان هستند لکن از جهت مصادیق اسناد مورد جعل یا
مهرهای مورد جعل یا اشخاص طراز اول کشوری اختالفاتی مشاهده میشود
لکن ماهیت جرائم شبیه و نزدیک به یکدیگر اس��ت .البته از حیث مجازات
قانونی با یکدیگر فرق دارند که در مباحث حقوق جزای اختصاصی بهصورت
ویژه قابل مباحثه و تحلیل هستند.
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