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سخن ناشر

از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین 
انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 
خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  علمی بیش  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



پیشانی عفو تو را پُر چین نسازد جرم ما
آیینه ِکی بر هم خورد از زشتی تمثال ها1 

از دریای  بهره خود  تا اند.  ارزانی داشت  را مجالی  این کمینه  را شاکرم که  قادر  خداوند 
بی کران حقوق را در قالب این مجلّد در اختیاران حقوقدانان گرامی و ره پویان طریق انصاف 
و دادورزی قرار دهد. بی ترید، این کتاب بیش و پیش از هر چیز وامدار اند.شه بزرگانی- اعم 
از متّقدمین و متأخّرین- است که با کالم و قلم شان عرصه را بر مشتاقانی چون این حقیر 
هموار ساخته تا به مدد قلمفرسایی و کوشش ایشان، دستاوردی -هرچند ناچیز- را مهّیای 
عرضه نمایم. کتاب حاضر که به بررسی مباحث حقوق جزای عمومی می پردازد، در پنج 
بخش - کلیات، جرایم، مجازات ها، مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات دعوا- گردآوری شده 
است حاصل اند. مطالعاتی است که به فراخور سال های یادگیری در کسوت دانشجو و معلّم، 
به دست آمده و سعی بر آن بوده تا با حفظ ایجاز در سخن، تمامی مطالب ضروری برای 
آمادگی در آزمون های کشوری و پاسخ به پرسش هایی که گاه در عرصه عملی برای قضات، 

وکال و حقوقدانان گرامی ایجاد می شود، در حّد فهم و دانش نگارنده در آن  بیان شود.
در معّرفی اجمالی این کتاب برای خوانندگان گرامی، بایستی به چند مطلب اشاره نمود :

نخست، این اثر نه بر مبنای چارچوب دانشگاهی و سرفصل مصّوب وزارت علوم، بلکه بر 
مبنای فصول قانون مجازات اسالمی 1٣٩٢ گرد آمده و از اینرو، از پرداختن به مباحثی 
نظیر تاریخ تحواّلت حقوق کیفری، که در آثار گران سنگ اساتید حقوق آمده، احتراز 
شده است و در مقابل، به بیان مباحثی پرداخته شده که در کتب موجود سخنی از آنها 
به میان نیامده یا کمتر از آن بحث شده است. )نظیر قلمرو مکانی قوانین کیفری یا ادلّه 

اثبات دعوا(
دوم، روزآمد بودن، از مهم ترین ویژگی های کتاب حاضر است و تمام سعی نگارنده بر 
اینست تا با بیان آخرین آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و 
آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خوانندگان گرامی را از آخرین تحواّلت 
نظام حقوقی و نظر غالب مفّسرین و صاحب نظرات آگاه سازد. از سوی دیگر تالش شده 
است تا در همه موارد مستند قانونی عیناً قید شود تا خوانندگان گرامی را از مراجعه 

1- صائب تبریزی

مقدمه مؤلف



همزمان به متن قانون بی نیاز سازد.بدیهی است، افراط در این روش برآیندی جز حجیم 
تر شدِن بی دلیل کتاب نداشته و از اینرو در مواردی که نیاز ضروری به انعکاس ماده 

قانونی در کتاب نبوده، در پاورقی به مواد مربوطه استناد شده است.
گوناگون  نظران  بروز  عرصه  انسانی،  علوم  شاخه های  از  یکی  عنوان  به  حقوق  سوم، 
است، ولیکن تمام سعی نگارنده بر آن بوده است تا با حفظ امانت نسبت به نظر سایر 
نویسندگان و صاحب نظران در پاورقی - اعم از نظرات موافق، مخالف و ارشادی-  از 
ورود به موارد اختالفی - به ویژه نسبت به موضوعات کم اهمّیت- اجتناب نموده و در 
بیان نظرات موجود، تا حّد امکان بر متن قانون پای بند بماند و در صورت نیاز به تفسیر 
و بهره گیری از عقیده سایرین، نظر مشهور را مالک قرار داده و از پرداختن به نظرات 

شاذ پرهیز نماید.
چهارم، در خاتمه کتاب به سواالت آزمون های سنوات گذشته اشاره شده است که این 
اتّفاق، هرچند شاید ظاهر کتاب را از رسالت آموزشی آن و سیاق کتب دانشگاهی دور 
سازد، اّما به عقیده نگارنده سنجش تکمله ی آموزش است و درج این سواالت سنجه 
بهتری برای فراگیری مطالب کتاب است.خاصه آنکه غالب خوانندگان این کتب، هدفی 
جز یادگیری محض را در سر دارند و در صدد کامیابی در آزمون های کشوری - اعم از 
دکترا، ارشد، قضاوت، وکالت، سردفتری و... -  هستند و بیان سواالت آزمون ها به همراه 
توضیح تفصیلی همه گزینه ها، درک بهتر مطالب کتاب را آسان تر ساخته و از سوی 

دیگر از تحمیل هزینه های گزاف بابت خرید کتب تست، جلوگیری می نماید.
آقای فرزاد  بزرگوار، جناب  برادر  از همراهی دوست و  بر خود فرض می دانم  پایان  در 
مهّیا  را  کتاب  این  نشر  بستر  که  دانش  معَظم چتر  مجموعه  محترم  مدیریت  دانشور، 
ساخته و همچون همیشه بنده را در اهداف خویش یاری رسان بوده اند. کمال قدردانی 
را داشته باشم و بر خویش می بالم که از شروع به فعالّیت این مجموعه - بهعنوان یکی 
از مؤثرترین مجموعه های آموزش عالی در نظام حقوقی کشور- نقشی، ولو جزئی در 

آموزش و تعلیم حقوقدانان کشور داشته ام. 

با آرزوی توفیق
بهداد کامفر 

تیر ماه 1٣٩٨ خورشیدی
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مقدمه

)قانون  ماهوی  دسته  دو  به  کلی  بندی  بندی  طبقه  یک  در  کیفری  حقوق 
حقوق  می شود،  تقسیم  کیفری(  دادرسی  )آیین  شکلی  و  اسالمی(  مجازات 
کیفری ماهوی که از آن تحت عنوان »حقوق جزا« یاد می شود به بررسی جرایم، 
مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مسئولیت کیفری اشخاص می پردازد و 
همان گونه که در م1ق.م.ا نیز آمده است: »قانون مجازات اسالمی مشتمل بر 
جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و 
تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.« 
اّما شاخه دیگر یعنی حقوق کیفری شکلی ، به بررسی نحوه رسیدگی به جرایم 
بر تشکیالت قضایی، صالحیت  قواعد حاکم  بیانگر  و  پرداخته  در مراجع صالح 
مراجع و شیوه دادرسی است.1حقوق جزا خود به دو دسته حقوق جزای عمومی 
و اختصاصی تقسیم می شود، در حقوق جزای عمومی به بررسی قواعد و مشترک 
حاکم بر کلیه جرایم و مجازاتها پرداخته می شود و در حقوق جزای اختصاصی 
هریک از جرایم و مجازات آن به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.برای 
مثال بررسی عناصر متشکله کلیه جرایم مربوط به حقوق جزای عمومی است اّما 
بررسی عناصر متشّکله جرم سرقت مربوط به حوزه حقوق جزای اختصاصی است. 
کتاب حاضر که به بررسی شاخه نخست یعنی حقوق جزای عمومی می پردازد، 
با توّجه به مواد عمومی قانون مجازات اسالمی 1٣٩٢ )مواد 1تا 116ق.م.ا( در 

پنج بخش و به شکل زیر تنظیم شده است :
بخش نخست: کلّیات

بخش دوم: جرایم

1- مطابق م1ق.آ.د.ک مصّوب 1392:»آیین دادرسی کیفری مجموعه مقّررات و قواعدی است که برای کشف 
جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض 
به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده 

و جامعه وضع می شود.«
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بخش سوم: مسئولیت کیفری
بخش چهارم: مجازات ها

بخش پنجم: ادلّه اثبات دعوا
ناگفته نماند، بخش پایانی کتاب یعنی ادلّه اثبات دعوا، مربوط به حوزه حقوق 
شکلی است، ولیکن با توّجه به آنکه قانون گذار در مواد عمومی قانون مجازات 
اسالمی )مواد160تا ٢14ق.م.ا( به بیان آن پرداخته است، بخش پایانی این کتاب 

به این بحث، اختصاص یافته است.



نشر چتر دانش/ آموزه های حقوق جزای عمومی 16

بخش نخست: کلیات

تمام نظام های قانونگذار همواره سعی بر گسترش سیطره خود بر رسیدگی 
به جرایم و مجازات مرتکبین داشته و بسیار اتّفاق می افتد که در رابطه با جرم 
در  یا  می دانند،  رسیدگی  به  صالح  را  قضایی خود  مراجع  کشور،  ارتکابی چند 
رفتارهای  موجود،  وضع  فراخور  به  قانونگذار  که  می آید  پیش  موارد  بسیاری 
انگاری نموده یا متقاباًل وصف مجرمانه را از رفتاری که سابقاً  جدیدی را جرم 
جرم بوده است، می زداید، بدیهی است سخن از جرم و مجازات نسبت به رفتاری 
که مراجع قضایی داخلی اساساً صالحیت رسیدگی به آن را نداشته و یا در گذر 
زمان نسخ شده اند، فاقد موضوعیت است و به همین جهت، باید پیش از ورود به 
مباحث اصلی حقوق جزای عمومی، قواعد حاکم بر تعیین قلمرو مکانی و زمانی 
قوانین کیفری را مورد بررسی قرار داد. به اقتضای همین امر، بخش نخست کتاب 

در رابطه با کلیات حقوق جزا و در سه فصل زیر تقسیم شده است.
فصل نخست: قلمرو مکانی حقوق کیفری

فصل دوم: قلمرو زمانی حقوق کیفری
فصل سوم: دسته بندی مجازات ها1

1- بحث تفصیلی پیرامون مجازاتها به بخش چهارم کتاب واگذار شده است، ولیکن با توّجه به تغییرات چشمگیری 
که در قانون مجازات اسالمی1392 - به ویژه در رابطه با درجه بندی تعزیرات - در این زمینه صورت گرفته است، 
در بخش نخست کتاب به بیان کلیاتی راجع به اقسام مجازاتها پرداخته شده که فهم بهتر مطالب را در بخش 

های بعدی آسان تر می نماید. 
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فصل نخست: قلمرو مکانی قوانین کیفری

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق کیفری، تعیین قانون حاکم در مواردی 
است که در رابطه با جرم ارتکابی چند کشور محاکم خود را صالح به رسیدگی 
می دانند، برای مثال در فرض قتل یک عراقی از سوی یک فرانسوی در ایران، 
دلیل  به  عراق  و  فرانسه  دولت های  و  جرم  ارتکاب  محل  دلیل  به  ایران  دولت 
تابعیت بزهکار و بزه دیده محاکم خود را صالح به رسیدگی می دانند. اصول حاکم 
بر تعیین قلمرو مکانی قوانین کیفری که در مواد ٣ تا ٩ ق.م.ا به بیان آن پرداخته 

شده است، در ارتباط با همین مسئله است که ذیاًل به توضیح آن می پردازیم: 

مبحث نخست: اصل صالحیت سرزمینی
جایگاه  ترین  مهم  از  اصل  این  صالحیت،  تعیین  بر  حاکم  اصول  میان  در 
بر سایر  به وقوع پیوسته است،  برخوردار است و دولتی که جرم در قلمرو آن 
دولت ها اولویت دارد، بدین ترتیب در فرض فوق - یعنی قتل یک عراقی از سوی 
یک فرانسوی در قلمرو ایران - مراجع قضایی ایران به دلیل محل ارتکاب جرم، 
صالح به رسیدگی خواهند بود.مطابق م٣ ق.م.ا :»قوانین جزایی ایران درباره 
کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری 
موجب  به  آنکه  مگر  می شود  اعمال  شوند  جرم  مرتکب  ایران  اسالمی 

قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.«

بند�اول:�مفهوم�»سرزمین«
با توّجه به اصل صالحیت سرزمینی، کلیه جرایم ارتکابی در قلمرو جمهوری 
اسالمی، در صالحیت مراجع قضایی ایران هستند.اّما نکته ای که باید به آن توّجه 
نمود آنست که قلمرو حاکمیتی ایران، محدود به حیطه زمینی، دریایی و هوایی 
نبوده و کشتی ها و هواپیماهاِی تحت پرچم ایران نیز به عنوان جزئی از قلمرو آن 
به شمار می رود. برای مثال اگر یک آلمانی در هواپیمای تحت پرچم ایران که 
بر فراز آب های روسیه در حال پرواز است یک عراقی را به قتل برساند، محاکم 
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قلمرو  که  گفت  می توان  کلی  طور  می نمایند1.به  رسیدگی  وی  جرم  به  ایران 
حاکمیت یک کشور عالوه بر خاک و فضای باال و زیر آن، شامل آبهای ساحلی، 
ها، هواپیماها و  اِشغالی، سرزمین های تحت سرپرستی، کشتی  سرزمین های 

وسایل نقلیه فضایی آن نیز می شود٢.

بند�دوم:�جرایم�در�حکم�جرم�ارتکابی�در�ایران
ایران  برای اجرای صالحیت سرزمینی، الزم نیست که تمام جرم در قلمرو 
در حکم  بیفتد،  اتّفاق  ایران  در  نیز  جرم  از  بخشی  اگر  بلکه  بپیوندد،  وقوع  به 
جرم ارتکابی در ایران بوده و رسیدگی به آن در صالحیت مراجع قضایی قوانین 
جمهوری اسالمی است. مطابق م4ق.م.ا: »هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن 
در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری 
با  ایران  در  را  دیگری  فرضی که شخصی،  در  بنابراین  ایران است.«  اسالمی 
چاقو مجروح کرده و مجنٌی علیه در کشور دیگر فوت کند، محاکم ایران صالح به 
رسیدگی اند، چرا که قسمتی از جرم در ایران اتفاق افتاده است، همچنانکه اگر 
آن شخص در کشور دیگر، مجروح شده و در ایران فوت کند، باز محاکم ایران از 
حّق رسیدگی برخوردارند، چرا که نتیجه جرم در قلمرو آن محّقق شده است٣.

بدین ترتیب در فرض شرکت یا معاونت در جرم نیز در صورتی که قسمتی از 
جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، به جرم سایر شرکا و معاونین نیز در 
ایران رسیدگی خواهد شد.برای مثال اگر در جرم کالهبرداری،  مراجع قضایی 

و  ها  ، شامل کشتی  یاد می شود  نیز  اصل صالحیت سرزمینی شناور«   « عنوان  تحت  آن  از  که  اصل  این   -1
ترّدد  با پرچم جمهوری اسالمی  و  بوده  ایران  اجاره دولت  بوده و تحت  به کشور دیگر  هواپیماهایی که متعلّق 

می کنند، نیز می شود.
2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج1، ص14٠ 

3- به بیان دیگر اصل مذکور متضّمن دو جنبه ی ذهنی و عینی باشد است؛ رویکرد نخست ناظر بر فرضی است 
که جرم در ایران آغاز شده اما نتیجه ی آن در کشور دیگری محقق شده باشد. )نظریه ی عناصر متشّکله جرم ( 
و رویکرد دوم ، بیانگر حالتی است که جرم در کشوری دیگر شروع شده و نتیجه ی آن در قلمرو حاکمیت ایران 
تحقق یافته است.)نظریه آثار جرم( برای رفع تعارض میان دو جنبه فوق، نظریه ی » مختلط » ارائه شده است که 
بر مبنای آن، کشوری صالح به رسیدگی است که مجرم را در اختیار دارد . ) میرمحمد صادقی ، حسین ، حقوق 
جزای بین الملل ، ص 24 و پور بافرانی ، حسن ، ماهیت و انواع صالحیت در حقوق جزای بین الملل، ص 169(
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عملیات متقلّبانه در کشور خارجی و بردن مال در ایران انجام گرفته باشد، به 
این  در  که  مطلبی  شد.1  خواهد  رسیدگی  ایران  قوانین  براساس  شریک،  جرم 
زمینه بایستی یادآور شد آنست که »قسمتی از جرم« شامل عملیات مقّدماتی آن 
نمی شود و در صورتی که صرفاً مقّدمات جرم در قلمرو حاکمیت ایران فراهم شده 
را نخواهند داشت٢.  به آن جرم  ایران صالحیت رسیدگی  باشد، مراجع قضایی 
برای مثال در فرضی که یک فرانسوی در ایران اسلحه ای تهیه کند تا با آن در 
ایران در مورد قتل  برساند، محاکم  به قتل  را  از هموطنانش  کشور خود، یکی 
اسلحه غیرمجاز،  تهیه  به جرم  تنها در رسیدگی  و  بوده  فاقد صالحیت   عمدی 

دارای حّق مداخله اند.

بند�سوم:�استثنائات�اصل�صالحیت�سرزمینی
همان گونه که بیان شد، به جرایم کلیه اشخاص - اعم از حقیقی و حقوقی- 
داخلی  قضایی  مراجع  در  می پیوندد،  وقوع  به  اسالمی  جمهوری  قلمرو  در  که 
رسیدگی می شود، با این وجود استثنائاً در بعضی موارد، علیرغم وقوع جرم در 
این  نمی باشند،  برخوردار  مداخله  از حّق  داخلی  مراجع  ایران،  قلمرو حاکمیت 

موارد استثنایی با توّجه به معاهدات بین المللی و قوانین داخلی عبارتند از:
الف( جرایم نمایندگان سیاسی و کنسولی: با توّجه به کنوانسیون های 
ارتکاب  نمایندگان سیاسی و کنسولی٣ در صورت  وین1٩61 و1٩6٣ میالدی، 
یا مجازات  بوده و تعقیب، محاکمه  جرم در قلمرو کشور دیگر دارای مصونیت 
آنان از سوی مراجع داخلی کشور پذیرنده، ممنوع است.با توّجه به الحاق ایران 
در  و  هستند  آن  رعایت  به  موّظف  داخلی  مراجع  مزبور4،  های  کنوانسوین  به 
صورتی که نمایندگان مزبور به اشتباه از سوی مراجع قضایی ایران تحت تعقیب 

1- مطابق م311ق.آ.د.ک: »شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام 
متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.« 

2- گلدوزیان، ایرج، محّشای قانون مجازات اسالمی، ص36 
3- م29 کنوانسیون وین1961و م 41 کنوانسیون وین 1963 

4- کنوانسیون های مزبور به ترتیب در سال های 1343 و 1353 شمسی به امضای مجلس ملّی ایران رسیده و 
با توّجه به م9 قانون مدنی به منزله قوانین داخلی می باشند. 
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به  مقام قضایی موّظف  ایران،  آنان در  تعقیب  امکان  به دلیل عدم  قرار گیرند، 
نمایندگان  مصونیت  بر خالف  است  گفتنی  است.1  تعقیب  موقوفی  قرار  صدور 
سیاسی که جنبه مطلق دارد، مصونیت مأموران کنسولی جنبه نسبی داشته و در 
جرایم مهم نظیر قتل عمدی یا جرایم مشهود٢ اِعمال نمی شود و امکان تعقیب 
با  آنکه،  دیگر  دارد.نکته  وجود  داخلی  قضایی  مراجع  سوی  از  آنان  مجازات  یا 
توّجه کنوانسیون نیویورک 1٩6٩ در مورد »مزایا و مصونیت های مأموریت های 
مخصوص« افزون بر مأموان سیاسی و کنسولی، نمایندگانی که به طور موّقت و 
برای انجام یک مأموریت خاص )مانند حل و فصل یک اختالف( به ایران می آیند 
نیز دارای مصونیت بوده و تعقیب، محاکمه یا مجازات آنان در قبال کلیه جرایم 

از سوی مراجع قضایی داخلی ممنوع است.٣
ب( جرایم ارتکابی در کشتی های خارجی: همان گونه که بیان شد، کشتی 
ها جزئی از قلمرو کشور دیگر بوده و جرایم ارتکابی در آن در صالحیت کشور 
صاحب پرچم است.دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورتی که 
اتّفاق  جرمی در کشتِی خارجی که در حال عبور از قلمرو دریایی ایران است، 
در  است.البته  پرچم  صاحب  دولت  صالحیت  در  جرم  آن  به  رسیدگی  بیفتد، 
زیرا  تفاوت گذاشت،  و غیرجنگی  میان کشتی های جنگی  بایستی  زمینه  این 
رسیدگی به جرایم ارتکابی کشتی های جنگی، در هرحال برعهده دولت صاحب 
اّما در  نخواهند داشت4.  حّق مداخله  ایران مطلقاً  و مراجع قضایی  پرچم است 
رابطه با جرایم ارتکابی در کشتی های غیرجنگی ، مراجع داخلی تحت شرایطی 
دارای حق مداخله اند؛ مطابق م10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران 

1- خالقی، علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، ذیل م 13، ش 2، صص 34و35 
2- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص216 

3- م31 کنوانسیون نیویورک، گفتنی است دولت ایران در 1353 به این کنوانسیون ملحق شده است. 
4- مطابق م 8 قانون تعیین حدود آب های ساحلی مصّوب 1313: »رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که 
ایرانی خارج است - حکم اعدام اشخاص که به  در کشتیهای جنگی خارجی واقع می شود از صالحیت مقامات 
وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی تواند در آبهای ساحلی و منطقه نظارت بحری ایران به موقع اجرا 

گذاشته شود.«  



21 بخش نخست: کليات

ارتکابی در کشتی های در  1٣7٢: »تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم 
حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صالحیت مراجع قضایی 

جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ایران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم 

عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت 

صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
و  مواد مخدر  قاچاق  با  مبارزه  برای  تعقیب  و  د- چنانچه رسیدگی   

روانگردان ضروری باشد.«
پ( جرایم ارتکابی در هواپیماهای خارجی: هواپیما نیز همچون کشتی، 
جرایم  به  رسیدگی  بنابراین  و  می رود  شمار  به  دیگر  کشور  قلمرو  از  جزئی 
عرف  نظر  از  است  گفتنی  است،  پرچم  صاحب  دولت  عهده  بر  آن  در  ارتکابی 
در  غیرجنگی،  و  جنگی  های  کشتی  میان  موجود  تفکیک  همان  المللی  بین 
مورد هواپیماهای نظامی و غیرنظامی هم وجود دارد، یعنی در رابطه با جرایم 
ارتکابی در هواپیماهای نظامی که با اجازه دولت ایران، وارد قلمرو آن شده اند، 
در هرحال رسیدگی برعهده دولت صاحب پرچم است و مراجع قضایی داخلی 
مطلقاً حّق مداخله نخواهند داشت، 1 اّما در مورد جرایم ارتکابی در هواپیماهای 
غیرنظامی که بر فراز آسمان ایران در حال پرواز است، مراجع قضایی ایران تحت 
شرایطی دارای حّق مداخله اند؛ مطابق م 31 قانون هواپیمایی کشوری مصّوب 
مصّوب 1328: »به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین 
ایران  محاکم  ذیل  شرائط  از  یکی  وجود  صورت  در  شود  ارتکاب  پرواز 

رسیدگی خواهند کرد:
 الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

1- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ص123
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پرسش های چهارگزینه ای مبحث »قلمرو مکانی«

نمی شود؟ ایران  به  نسبت  شناور  سرزمینی  صالحیت  شامل  مورد،  کدام   -1
)ارشد سراسری 13٩٨(  

اثر پرتاب مواد منفجره به  ایرانی پهلو گرفته در بندرعباس در  1( احراق کشتی 
درون آن از ساحل

کشور  هیچ  به  متعلق  که  هوایی  فضای  در  ایرانی  نظامی  هواپیمای  در  ٢( جرح 
نیست.

٣( سرقت در هواپیمای غیرنظامی ایرانی در قلمرون هوایی فرانسه
4( قتل در کشتی غیرنظامی ایرانی در اقیانوس آرام

2- اگر جرم مستمری در ایران، توسط یک آلمانی علیه یک ایرانی آغاز شده و 
در ترکیه ادامه یابد، محاکم ایران بر اساس کدام نوع از صالحیت، به جرم 
)ارشد سراسری 13٩٨( رسیدگی می کنند؟ 

٢( شخصی 1( سرزمینی   
4( جهانی ٣( واقعی   

3- چنانچه یک تبعه ایراني، در خارج از کشور مرتکب جرم حدي شود و در 
ایران یافت شود، کدام شرط براي محاکمه و مجازات او ضروري نیست؟

)وکالت 13٩7(  
1( رفتار ارتکابي به موجب قانون ایران، جرم باشد.

٢( متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد.
٣( طبق قوانین ایران، موجبي براي منع یا موقوفي تعقیب نباشد.

4( به موجب قوانین ایران، موجبي براي موقوفي اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.

4- شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی 
تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران 
مسافرت می کند و شاکی ایرانی او، علیه وی در مراجع کیفری مبادرت به 

طرح دعوی می نماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟
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)وکالت ٩6(  
الف( چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.

ب( چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی شود و صرفاً در حکم اسناد رسمی است، 
قابل تعقیب نیست.

ج( چون چک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه 
در ایران یافت شود، قابل تعقیب است.

د( هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند 
برائت حاصل کرده باشد.

5- یک ایراني در ترکیه، اقدام به جعل سند رسمي کرده و در آنجا به شش ماه 
زندان محکوم شده است. او پس از اتمام مدت محکومیت، به ایران مي آید. 
با توجه به اینکه مجازات قانوني این جرم در ایران، یک تا پنج سال حبس 
)قضاوت ٩6( است، وضعیت محاکمه و مجازات او در ایران، چگونه است؟ 
1( قابل محاکمه است، ولي قاضي فقط مي تواند شش ماه زندان براي او تعیین کند.

٢( قابل محاکمه است، ولي قاضي در تعیین مجازات ملزم است شش ماه زندان 
را محاسبه کند.

٣( قابل محاکمه است و به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاضي ملزم به 
تعیین حداکثر مجازات قانوني است.

4( قابل محاکمه و مجازات نیست.

بیگانه مي رود که در آن  به کشور  براي خودکشي مساعدت شده،  6- »الف« 
کشور این عمل جرم است. »ب« که پزشک تبعه آن کشور است، تعدادي 
قرص به »الف« مي دهد تا با خوردن آنها خودکشي کند. »الف« با علم به 
در  بعد  سال  یک  »ب«  مي کند.  فوت  و  خورده  را  قرص ها  بودن،  کشنده 
ایران دستگیر مي شود. طبق کدام اصل صالحیتي، مي توان او را محاکمه 
)دکتري سراسري ٩6( کرد؟  

٢( شخصِي فعال   1( شخصِي منفعل  
4( واقعي ٣( »ب« قابل محاکمه نیست. 
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7- جرم بودن عمل ارتکابي مجرم به موجب قانون ایران و محل وقوع، شرط 
)ارشد سراسري ٩6( اعمال کدام نوع صالحیت است؟  

٢( شخصي فعال 1( واقعي   
4( شخصي منفعل ٣( سرزمیني   

در  اقامت خود  در هتل محل  ثالث،  دولت  تبعه  دو  با مشارکت  توریستي   -٨
در  آنها  اتهام  به  رسیدگي  است.  کرده  خارجي  ارز  جعل  به  اقدام  ایران، 
محاکم ایران، براساس کدام اصل صالحیتي صورت مي گیرد؟ )قضاوت ٩5(

٢( جهاني 1( واقعي   
4( شخصي ٣( سرزمیني   

٩- یک ایراني در نیجریه مرتکب جرم جاسوسي علیه نیجریه و به نفع آمریکا 
شده است. وصف کیفري عمل وي طبق قوانین کیفري ایران چیست؟

)دکتري سراسري ٩5(  
1( در صورت معاملة متقابل دولت نیجریه، جرم جاسوسي له و علیه بیگانگان
٢( در صورت صدمه به امنیت ملي ایران، جرم جاسوسي له و علیه بیگانگان

٣( جرم جاسوسي له و علیه بیگانگان
4( اساساً وصف کیفري ندارد.

10- مجرمیت متقابل در اصل صالحیت مبتني بر تابعیت بزه دیده، در جرایم 
)قضاوت ٩3( مستوجب کدام مجازات، اعمال مي شود؟  

٢( تعزیرات منصوص و غیر منصوص 1( قصاص، دیات و تعزیرات  
4( قصاص و تعزیرات ٣( تعزیرات غیر منصوص   

ایران  از  11- فرد بیگانه در صورت ارتکاب کدام یک از جرایم ذیل در خارج 
)ارشد سراسري  طبق قانون مجازات اسالمي ایران مجازات نمي شود؟ 

)13٩3
1( جعل دستخط مقام رهبري

٢( جعل نوشته رسمي رئیس جمهور
٣( جعل اسکناس رایج ایران
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4( جعل نوشته رسمي یا غیر رسمي رئیس جمهور

12- رسیدگي به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل هواپیماي خارجي، 
)وکالت ٩1( طبق چه قانوني صورت مي گیرد؟  

1( طبق قانون ایران  
٢( طبق قانون کشور متبوع مجرم            

٣( طبق قانون کشوري که جرم در قلمرو هوایي آن واقع شده
4( طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما                  

افغاني  نفر  یک  قتل  مرتکب  پاکستان  در  بوده  بلژیک  تبعه  که  13- شخصي 
تقاضاي  بلژیک  و  پاکستان  هاي  دولت  مي کند،  فرار  ایران  به  و  مي شود 
استرداد وي را مي نمایند، در فرضي که تقاضاي استرداد هر دو کشور قابل 

استماع باشد، مطابق قانون استرداد مجرمین دولت ایران:  
)وکالت گیالن ٩0(  

1( باید مجرم را به بلژیک مسترد نماید.
٢( باید مجرم را به پاکستان تحویل دهد.

٣( اختیار دارد که مجرم را به هر کدام از کشورهاي متقاضي مسترد کند.
4( باید بر اساس اینکه تقاضاي کدام دولت از لحاظ زماني زودتر بوده، تصمیم گیري 

کند.
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پاسخنامه مبحث »قلمرو مکانی«
1- گزینه 1 صحیح است. هواپیماها و کشتي هاي تحت پرچم ایران جزئي از قلمرو 
در کشتي  ایران  دریایي  یا  هوایي  قلمرو  از   و چنانچه جرمي خارج  ایران هستند 
بیفتد، در صالحیت مراجع قضایي جمهوري  اتّفاق  ایران  یا هواپیماي تحت پرچم 
اسالمي است، از این اصل تحت عنوان »صالحیت سرزمیني شناور« یاد مي شود، 
جرم ارتکابي در گزینه )1( در قلمرو جمهوري اسالمي و در بندر عباس اتفاق افتاده 

و بنابراین مشمول اصل صالحیت سرزمیني است، نه صالحیت سرزمیني شناور.
2- گزینه 1 صحیح است. با توّجه به اصل سرزمیني در مواردي که جرم در قلمرو 
جمهوري اسالمي ارتکاب یابد، مراجع قضایي ایران صالح به رسیدگي خواهند بود. 
همچنین در مواردي که قسمتي از جرم یا نتیجه آن نیز در قلمرو حاکمیت جمهوري 
اسالمي ارتکاب یافته باشد، در حکم جرم ارتکابي در ایران و مشمول اصل صالحیت 
سرزمیني است.در فرض مذکور ارتکاب جرم در ایران آغاز شده و بنابراین مشمول 
اصل صالحیت سرزمیني است.اینها پاسخ دو سوال جدیدي هستند که اضافه شده 

اند
3- گزینه 2 صحیح است. یکي از شرایط اجراي اصل صالحیت شخصي، منع محاکمه 
قبلي است و همان گونه که در مواد 7 و ٨ ق.م.ا نیز آمده است در صورتي که متهم 
آن(  از  جزئي  )ولو  باشد  اجرادرآمده  به  او  مجازات  یا  شده  دیگر،تبرئه  کشور  در 
رسیدگي مجّدد به آن جرم در ایران ممنوع است، اّما این شرط تنها در مورد تعزیرات 
غیرمنصوص مورد پذیرش قرار گرفته و در سایر جرایم)از جمله حدود( حّتي اگر 
متهم، در کشور دیگر تبرئه شده یا مجازات او به اجرا درآمده باشد،باز مراجع قضایي 

ایران به جرم او رسیدگي خواهند کرد.
صالحیت  اصل  اجراي  شرط  شد،  بیان  که  همان گونه  است.  صحیح   3 گزینه   -4
شخصي در تعزیرات غیرمنصوص، آنست که متهم در کشور دیگر تبرئه نشده یا در 
صورت محکومیت، مجازات وي به اجرا در نیامده باشد. در مسئله مذکور با توجه به 
آنکه جعل در زمره جرایم تعزیري بوده و متهم نیز در کشور دیگر تبرئه شده است، 
باید  را نخواهند داشت.در توضیح گزینه 1  ایران حق تعقیب متهم  مراجع قضایي 



نشر چتر دانش/ آموزه های حقوق جزای عمومی 382

یادآور شد که چک اصوالً جزء اسناد تعّهدآوري بانکي محسوب نمي شود مگر چک 
هاي تضمین شده از سوي بانک.

در  مرتکب  در فرض مطروحه مجازات  آنکه  به  توّجه  با  5- گزینه 4 صحیح است. 
کشور دیگر به اجرا درآمده است، رسیدگي مجّدد به جرم از سوي محاکم قضایي 
ایران ممنوع است، زیرا همان گونه که بیان شد شرط اجراي اصل صالحیت شخصي 
در جرایم تعزیري غیرمنصوص، عدم تبرئه متهم یا عدم اجراي مجازات او در کشور 
دیگر است. در توضیح گزینه ٢باید یادآور شد که کلیه اسناد اعم از عادي یا رسمي 
مشول اصل صالحیت  واقعي قرار نمي گیرند تا محاکم ایران فرصت رسیدگي مجّدد 
را داشته باشند و فقط جعل اسناد تعهد آور بانکي، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و 

اسکناس رایج داخلي مشمول این اصل قرار مي گیرد.
6- گزینه 3 صحیح است. در این فرض، شخصي که فوت شده ایراني است و ممکن 
است در آغاز به نظر برسد که مشمول اصل صالحیت شخصِي منفعل است، ولیکن 
نخواهند  را  رسیدگي  مطروحه حّق  فرض  در  ایران  قضایي  مراجع  و  نیست  چنین 
داشت زیرا با توجه به بند)ب(م٨ق.م.ا اجراي اصل مذکور، مستلزم آنست که عمل 
مرتکب هم در کشور خارجي و هم در ایران، جرم باشد، در حالیکه خودکشي طبق 
از سوي مراجع داخلي وجود  امکان رسیدگي  بنابراین  و  نیست  ایران جرم  قوانین 

ندارد.
7- گزینه 4 صحیح است. قانونگذار در بند)ب( م٨ق.م.ا شرط اجراي اصل صالحیت 
شخصي منفعل در تعزیرات غیرمنصوص را مجرمیت متقابل دانسته و در صورتي که 
رفتار مرتکب به موجب قوانین ایران، جرم بوده ولیکن در کشور محل ارتکاب، جرم 
نبوده باشد، مراجع قضایي ایران حّق رسیدگي به آن جرم را نخواهند داشت. الزم 
باتوّجه به بند)1( م7ق.م.ا در اصل صالحیت شخصي فّعال، برخالف  به ذکر است 
اصل صالحیت شخصي منفعل، شرط مجرمیت متقابل مورد پذیرش قرار نگرفه و 
همین که رفتار مرتکب، طبق ایران جرم باشد،براي صالحیت مراجع قضایي داخلي 

کفایت مي کند.
٨- گزینه 3 صحیح است. جعل اسکناس رایج اعم از داخلي یا خارجي، طبق قوانن 
ایران جرم است و با توّجه به آنکه محل ارتکاب جرم در مسئله فوق، ایران است، 
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مشمول اصل صالحیت سرزمیني قرار مي گیرد )بي آنکه به تابعیت طرفین دعوا یا 
نوع جرم توجه شود.(

٩- گزینه 4 صحیح است. در رابطه با این سوال،نکته اي که ممکن است در آغاز به 
ذهن متبادر شود آنست که با توّجه به ایراني بودن مرتکب، رفتار او مشمول اصل 
اساساً جرم  بدانیم رفتار متهم دراین فرض  باید  اّما  فّعال است،  صالحیت شخصِي 
نیست زیرا با توجه به م50٢ قانون تعزیرات شرط تحّقق این جرم آنست که شخص 
در قلمرو ایران به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر مرتکب یکي از 
جرایم جاسوسي شود به نحوي که به امنیت ملي صدمه وارد نماید، در حالیکه در 

مسئله مذکور جرم در نیجریه اتفاق است نه در ایران.
10- گزینه 1 صحیح است. همان گونه که گفتیم ،شرط اجراي اصل صالحیت شخصِي 
منفعل آنست که رفتار مرتکب هم در ایران و هم در محل وقوع جرم، جرم باشد، این 
مطلب که از آن تحت عنوان»مجرمیت متقابل« یادمي شود، صرفاً ناظر به تعزیرات 
غیر منصوص است و در سایر جرایم )مانند حدود( همین که رفتار مرتکب ،طبق 

قوانین ایران جرم باشد،کافي است ولوآنکه در کشور خارجي جرم نباشد.
11- گزینه 4 صحیح است. با توجه به م5ق.م.ا تنها جعل نوشته رسمي رییس جمهور 
بنابراین اگر تبعه خارجي در کشور  مشمول اصل صالحیت واقعي قرار مي گیرد و 
ایران  مراجع قضایي  رییس جمهور شود،  غیر رسمي  مرتکب جعل دستخط  دیگر 

صالحیت رسیدگي به جرم او را نخواهند داشت.
12- گزینه 1 صحیح است. هرچند هواپیماهاي خارجي جزئي از قلمرو کشور خارجي 
به شمار مي روند، اّما در مسئله فوق، جرم علیه یک ایراني اتفاق افتاده است و با توّجه 
به اصل صالحیت شخصِي منفعل، مراجع قضایي ایران،صالح به رسیدگي مي باشند.

13- گزینه 2 صحیح است. در میان اصول حاکم بر تعیین صالحیت، اصل صالحیت 
سرزمیني بر دیگر اصول ترجیح دارد و در فرضي که چند کشور خواستار استرداد 
مجرمین  استرداد  به  راجع  »قانون  م٩  به  توجه  با  ایران  دولت  باشند،  مرتکب 
مصّوب1٣٣٩«، مرتکب را به دولتي مسترد مي کند که جرم در قلمرو آن به وقوع 

پیوسته است.


