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چکيده

زمينه و هدف: همه افراد ملت با اســتناد به اصل ١٩ و ٢٠ قانون اساســی جمهوری اســالمی ايران، اعم از 

زن و مرد به طور يکســان، در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند. بر اين اساس در تعقيب کيفری افراد و يا احضار آن ها به دادگاه، 

هيچ کس بر ديگری برتری ندارد. اما بر خالف اين اصل و برای رعايت اصول مهم تر و حفظ منافع ملی، گروهی 

از صاحب منصبان، از مصونيت هايی بهره مند می باشند که مأموران سياسی يا کنسولی از آن دسته اند. 

روش تحقيق: شيوه پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصيفی-تحليلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. 

يافته ها: عدالت و اصل برابری و تســاوی همه آحاد جامعه در برابر قانون اقتضاء می کند که هيچ مجرمی 

بدون کيفر نماند. از طرف ديگر برخی از صاحب منصبان و مأمورين سياســی و کنســولی به سبب برخورداری 

از يک جايگاه و موقعيت اجتماعی و سياســی، در کانون توجه رســانه ها قرار دارند و ازآنجايی که نماينده دولت 

متبوع خود محســوب می شــوند هرگونه نقض مقررات و قوانين کشور محل مأموريت، باعث خدشه دار شدن 

وجهه سياسی کشور متبوع مأمور سياسی و کنسولی می گردد. 

نتيجه گيری: به دليل برخورداری مأمورين سياســی و کنســولی از مصونيت و مزايای آن در کشــور محل 

مأموريت، هرگونه تحت تعقيب قرار دادن آنان به سبب ارتکاب جرم در قلمرو سرزمينی کشور محل مأموريت، 

مخالف کنوانســيون ها و اصول و عرف ديپلماتيک اســت. مع الوصف امکان دارد که مأمور سياسی يا کنسولی 

به عنــوان «عنصر نامطلوب» از قلمرو کشــور محل مأموريت اخراج شــوند. اين امــر مانع از تعقيب و محاکمه 

مأمورين سياســی و کنســولی در قلمرو کشــور متبوع خود نخواهد بود. اين امر در قوانين داخلی کشورها و از 

جمله قانون مجازات اسالمی پيش بينی شده است. 

واژگان کليدی: مأمورين سياسی، مصونيت، کنوانسيون وين، عنصر نامطلوب. 

dr. yousefi1983@gmail. com ۱. عضو هيئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
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۱. مقدمه

 مأموران سياسی و کنسولی هر کشور به عنوان کسانی که نمايندگی کشورشان را در انجام 

بخشــی از امور خارجی بر عهده دارند، آينه تمام نمای کشــور و دولت متبوع خود می باشند. 

وظيفه مأموران سياسی که در ماده ٣ ١ کنوانسيون ١٩٦١ وين به آن اشاره شده است، بيشتر 

ناظر به روابط سياسی دولت متبوع خود با ساير دولت ها می باشد، ولی وظيفه مأموران کنسولی 

که در ماده٢٥ کنوانسيون ١٩٦٣ وين به آن اشاره شده، جنبه اداری دارد و هدف آن ها، حفظ 

۱- ماده 3 كنوانسيون 1961 وين : 1 - وظايف يك مأموريت سياسى باالخص عبارت است از:

 الف - نمايندگی کشور فرستنده نزد کشور پذيرنده. 

ب - حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذيرنده تا حدودی که در حقوق بين الملل مورد قبول است. 

ج - مذاکره با حکومت کشور پذيرنده. 

 د - استحضار از اوضاع و سير وقايع در کشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت 

کشور فرستنده. 

ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بين کشور فرستنده وکشور پذيرنده. 

۲ - هيچيک از مقررات اين قرارداد نبايد طوری تفسير شود که مانع از انجام وظايف

کنونی به وسيله يک مأموريت سياسی گردد. 

۲- ماده 5 كنوانسيون 1963 وين : وظايف كنسولي عبارت است از:

(الف ) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو دولت پذيرنده - تا 

حد مجاز در حقوق بين المللي. 

(ب ) - كمك به توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده 

و بسط روابط دوستانه بين دو دولت به هر طريق ديگردر حدود مقررات اين كنوانسيون. 

(ج ) استحضار از اوضاع و تحوالت بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي دولت پذيرنده با استفاده از كليه 

وسايل مشروع و گزارش آن به حكومت دولت فرستنده و همچنين دادن اطالعات به اشخاص ذينفع. 

(د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور رواديد يا اسناد مربوط براي اشخاصي 

كه مي خواهند به قلمرو دولت فرستنده مسافرت كنند. 

(ه ) كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي. 

(و) - اقدام به عنوان سردفتر رسمي و مامور ثبت احوال و سمتهاي مشابه و همچنين اجراي بعضي از اعمال 

اداري - تا حدي كه قوانين و مقررات دولت پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد. 

(ز) - حفظ منافع اتباع دولت فرستنده - اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي درمورد ارث در سرزمين دولت 

پذيرنده - طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده. 

(ح ) حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه دولت فرستنده - مي باشند - در حدود قوانين و مقررات دولت 

پذيرنده - به خصوص در مواردي كه قيموميت و يا سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص الزم باشد. 

(ط) - با رعايت رويه و عرف جاري دولت پذيرنده - نمايندگي از طرف اتباع دولت فرستنده يا اتخاذ ترتيبات به 

منظور تامين نمايندگي الزم براي آنها نزد محاكم و يا نزد ساير مقامات دولت پذيرنده - به منظور درخواست 

اتخاذ تدابير موقتي بر طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده براي حفظ حقوق و منابع اتباع مزبور - هنگامي 
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منافع اتباع دولت خود در خارج از کشور متبوعشان است. پس در اين خصوص، بحث "حقوق 

ديپلماتيک" و "حقوق کنسولی" مطرح می گردد. 

"حقوق ديپلماتيک" را می توان مجموع قواعدی دانست که نظام روابط سياسی خارجی بين 

دولت ها بر اساس آن استوار است. چون بعضی از مسائل مربوط به حقوق ديپلماتيک در حيطه 

حاکميت، منحصر به دولت هاســت و از طرفی هــم حقوق بين الملل نمی تواند در آن دخالت 

کند، به ناچار بايد به وســيله قوانين داخلی دولت ها به نحوی مشــخص گردد تا ساير دولت ها 

خود را ملزم به رعايت اين حقوق بدانند. اين حقوق ناشــی از رعايت اصل نزاکت بين المللی 

بوده و به همين جهت هميشه رويه کشورها در برخورد با اين موضوعات، يکسان نبوده است. 

"حقوق کنســولی" همانند حقوق ديپلماتيک، مجموع قواعدی اســت که ناظر به قسمتی از 

روابط خارجی دولت ها می باشــد، اما از حيث طبيعت، با آن تفاوت دارد. به علت همين تفاوت 

در طبيعت است که "مأموران سياسی"، مأمور يک دولت در نزد دولت ديگر می باشد اما "مأمور 

کنسولی"، مأمور حکومت يک کشور، در نزد حکومت کشور ديگر می باشد(صدر، ١٣٩٢: ١٣١). 

"منتسکيو" فيلسوف بزرگ فرانسوی معتقد بود که نمايندگان سياسی يک کشور در کشور 

خارجــی، در حکم زبان رئيس يا پادشــاه آن مملکت هســتند و بر اســاس مقررات و عرف 

بين المللی، زبان سلطان بايد آزاد باشد(آقايی، ١٣٨٧: ١٤٧). 

كه به علت غيبت يا علل ديگر قادر نباشند در موقع مقتضي از منافع و حقوق خود دفاع نمايند. 

(ي ) - ارسال اسناد قضايي و غير قضايي يا اجراي نيابت قضايي بر طبق موافقتنامه هاي بين المللي معتبر يا 

در صورتي كه چنين موافقتنامه هايي موجود نباشد به هر نحو ديگري كه بر قوانين و مقررات دولت پذيرنده 

منطبق باشد. 

(ك ) - اعمال حقوق كنترل و بازرسي مقرر در قوانين و مقررات دولت فرستنده نسبت به ناوهاي دريايي و 

كشتيهاي رودخانه ای كه تابعيت دولت فرستنده را دارند و هواپيماهايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است 

و همچنين نسبت به كاركنان ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مزبور. 

(ل ) - رسانيدن كمك به ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مذكور در بند تك ت اين ماده و به كاركنان آنها و 

همچنين اخذ اظهارنامه هاي مربوط به مسافرت ناوها و كشتيهاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي 

آنها بدون لطمه به اختيارات مقامات دولت پذيرنده و انجام تحقيقات درباره وقايعي كه طي مسافرت دريايي رخ 

داده و حل هر نوع اختالف بين ناخدا و افسران و ملوانان تا آنجا كه قوانين و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد. 

(م ) انجام هر وظيفه ديگري كه دولت فرستنده به عهده يك پست كنسولي محول نموده باشد و قوانين و 

مقررات دولت پذيرنده آنها را منع نكرده و يا مورد ايراد دولت پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامه هاي 

بين المللي معتبر موجود بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده ذكر شده است. 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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بــا ذکر مقدمــه فوق در اين مقاله برآنيم تا ضمن بررســی مفهــوم مصونيت، مزايای آن، 

انــواع مصونيت ها و اســتثنائات و اصول حاکــم بر آن ها، به تبيين جرايــم ارتکابی مأموران 

سياســی و کنسولی بر اســاس اصول حاکم بر حقوق کيفری و بين المللی و صالحيت محاکم 

رسيدگی کننده به جرايم ارتکابی توسط آن ها بپردازيم. 

۲. مصونيت ها

۲-۱. مفهوم مصونيت 

مصونيت١ در لغت عبارت است از در امان بودن، محفوظ بودن(دهخدا، ١٣٨٥: ٤١١٢) و در 

اصطالح مصونيت، وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی، معاف و محفوظ 

اســت (لنگرودی، ١٣٩٢: ٦٥٠). به عبارت ديگر می توان عنوان کرد که بعضی از اشــخاص و 

برخی اموال در ســرزمين يک دولت، از حيطه قدرت اجرايی قانون هايی که بر آن ســرزمين 

اعمال می شــوند، خارج و مســتثنا بوده و قانون و مأموران مجری قانون، نمی توانند شــخص 

دارنده مصونيت را تعقيب، محاکمه و يا مجازات نمايند. 

۲-۲- انواع مصونيت ها

۲-۲-۱-۱- مصونيت شغلی

منظور از "مصونيت شــغلی در حقوق داخلی"، اصل تعرض ناپذيری بعضی از افراد و معاف 

بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضايی، انتظامی، مالياتی و غيره می باشد. اين مصونيت 

بعضی مواقع به مفهوم عدم تغيير شــکل يا عدم جابجايی اجباری محل خدمت و يا در مورد 

نمايندگان مجلس، آزادی در بيان و گفتار و رأی است. مصونيت در اينجا نوعی استثنا بر اصل 

تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه است. 

هدف اين مصونيت، حفظ اســتقالل شــغلی فرد و عدم تعرض به وی و تأمين حسن اجرای 

وظايف وی  می باشــد. مبنای اين مصونيت، قوانين و مقررات داخلی قانون اساســی و قانون 

عادی است(صدر، ١٣٩٣: ١١٥). 

 در حقوق داخلی ايران، اصل بر تساوی همه شهروندان در مقابل قانون و محکمه است و هيچ 

1. immunity
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کس از تعقيب کيفری مصون نيســت. ليکن در حقوق داخلی کشــور ما همانند ساير کشورها 

برای بعضی مشــاغل حســاس عمومی، مصونيت شغلی در نظر گرفته شده است. هدف از اين 

مصونيت، حفظ استقالل شغلی دارنده مصونيت، تأمين حسن اجرای  وظايف و در روابط بين 

کشورها رعايت اصل تساوی حاکميت کشورهاست. 

بررســی وضعيت دارندگان مصونيت شــغلی در حقوق داخلی نشــان می دهد که به دليل 

اسالمی  بودن نظام حکومتی ايران، اين مصونيت با محدوديت هايی روبرو می باشد. لذا با توجه 

به تأکيد شــرع مقدس اســالم و قوانين داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل 

قانون، برای مقامات قوه مجريه از جمله  رهبر١، رئيس جمهور٢ و ســاير مقام های حکومتی٣، 

۱- اصل  يکصد و هفتم: پس  از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقالب  جهانی  اسالم  وبنيانگذار جمهوری  

اسالمی  ايران  حضرت  آيت  اهللا  العظمی  امام  خمينی  "قدس  سره  الشريف " که  از طرف  اکثريت  قاطع مردم  

به  مرجعيت  و رهبری  شناخته  وپذيرفته  شدند، تعيين  رهبر به  عهده  خبرگان  منتخب  مردم  است . خبرگان  

رهبری درباره  همه  فقها واجد شرايط مذکور در اصول  پنجم  و يکصد و نهم  بررسی  و مشورت  می  کنند؛ هر گاه  

يکی  از آنان  را اعلم  به  احکام  و موضوعات  فقهی  يا مسائل  سياسی  و اجتماعی  يا دارای  مقبوليت  عامه  يا واجد 

برجستگی  خاص  در يکی  ازصفات  مذکور در اصل  يکصد و نهم  تشخيص  دهند او را به  رهبری  انتخاب  می  کنند 

ودر غير اين  صورت  يکی  از آنان  را به  عنوان  رهبر انتخاب  و معرفی  می  نمايند. رهبر منتخب  خبرگان ، واليت  امر 

و همه  مسئوليت  های  ناشی  از آن  را بر عهده  خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين  با ساير افراد کشور مساوی  است . 

۲- ماده ۳۰۷ قانون آيين دادرسی کيفری ۱۳۹۲ : رسيدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و 

مشاوران آنان، رئيس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائی، رئيس و دادستان ديوان 

محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرايم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه 

سرتيپ و باالتر و يا دارای درجه سرتيپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و يا فرماندهی تيپ مستقل، 

حسب مورد، در صالحيت دادگاه های کيفری تهران است، مگر آنکه رسيدگی به اين جرايم به موجب قوانين 

خاص در صالحيت مراجع ديگری باشد. 

تبصره ۱- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب 

مورد، در قوه قضائيه يا نيروهای مسلح انجام وظيفه کنند. 

تبصره ۲- رسيدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع اين ماده که در صالحيت سازمان قضائی 

نيروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صالحيت دادگاه نظامی يک يا دو تهران است. 

۳- ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسی کيفری ۱۳۹۲ : رسيدگی به اتهامات مشاوران وزيران، باالترين مقام 

سازمان ها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه  های عمومی غيردولتی، مديران کل، فرمانداران، 

مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه  های عمومی غيردولتی استان ها و شهرستان ها، 

رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صالحيت 

دادگاههای کيفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسيدگی به اين اتهامات به موجب قوانين 

خاص در صالحيت مراجع ديگری باشد. 
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مصونيت اداری وجود ندارد. ليکن برای سه گروه از افراد، از جمله نمايندگان مجلس، قضات 

و وکالی مدافع١، تا حدی مصونيت شغلی پيش بينی شده است٢. 

۲-۲-۱- ۲- مصون ترهای شغلی در حقوق بين الملل

همان طور که می دانيم به دليل "رفتار متقابل" در حقوق بين الملل، همان گونه که نمايندگان  

دولت های خارجی و ســازمان های بين المللی در قلمرو ايران، از مصونيت های مقرر در حقوق 

بين الملل،   برخوردارند؛ اتباع ايرانی نيز که نماينده دولت ايران يا ســازمان های بين المللی در 

قلمرو کشور خارجی  می باشند، از اين مصونيت ها نيز برخوردار می باشند. بر اساس همين اصل 

"رفتار متقابل" است که مأموران ديپلماتيک و کنسولی ايران نيز در قلمرو کشورهای پذيرنده، 

در راستای انجام وظايف شغلی خودشان، از مصونيت هايی، برخوردار می باشند. 

٢-٢-٢- مصونيت پارلمانی

مصونيت پارلمانی٣، قسمی از اقسام مصونيت سياسی است که به موجب آن، بدون اطالع و 

تصويب مجلس شورای ملی، کسی حق تعرض به اعضای آن  را ندارد و اگر احيانًا يکی از اعضاء، 

علنًا مرتکب جنحه و جنايتی شود و در حين ارتکاب، دستگير گردد؛ بايد اجرا سياست، درباره 

۱- در قوانين قبل از انقالب اسالمی، در ماده ۲۰ قانون استقالل کانون وکال، پيش بينی شده بود ”هرکس 

نسبت به وکيل دادگستری در حين انجام وظيفه وکالتی يا به سبب آن، توهين نمايد؛ به حبس  تأديبی از 

پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گرديد“. اين قانون صرفا به حمايت وکال در حين انجام  وظيفه، پرداخته 

بود و به مصونيت آنان، توجهی نداشت. 

اما در حال حاضر با استناد به ماده واحده «انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا» مصوب مجمع تشخيص مصلحت 

نظام در تاريخ ۱۳۷۰/۷/۱۱ که عنوان می دارد که:«وکيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين قضا 

برخوردار است»؛ می توان عنوان کرد که مصوبه فوق، مصونيتی مشابه مصونيت دادرسان، برای وکال در مقام 

دفاع، در نظر گرفته است. 

همچنين در مورد محروميت از وکالت و عزل وکيل، تنها مرجع ذيصالح، دادگاه انتظامی است. بايد توجه 

داشت که چنانچه بيانات و نوشته های وکيل خارج از موضوع وکالت و موجب اهانت و افترا به ديگران باشد؛ 

مصونيت فوق الذکر، مشمول وی نمی شود و همچنين در صورت ارتکاب  جرايم و ساير تخلفات، وکيل همانند 

ساير افراد عادی در محاکم عمومی قابل محاکمه خواهد بود. 

۲- مصونيتهای شغلی در حقوق ايران، دکتر منوچهر توسلی نايينی، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خوراسگان اصفهان

3- legislative immunity; privilege of parliament
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او، با استحضار مجلس باشد١. اساس اين مصونيت اين است که نماينده مجلس، آزادانه، انجام 

وظيفــه کند و در نتيجــه در دعاوی مطروحه عليه او، قانون تحت عنوان مصونيت پارلمانی و 

در حدود آن، از نماينده، حمايت می کند(لنگرودی، ١٣٩٢: ٦٥٧). 

همان طور که مالحظه می شود، مصونيت از تعقيب کيفری نمايندگان مجلس ، در قانون اساسی 

دوران مشــروطه، پذيرفته شده بود ولی در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، 

تنها اصلی که بيانگر مصونيت نمايندگان مجلس می باشــد، اصل ۸۶ قانون اساســی٢ اســت و 

همچنين در تکميل اين اصل، می توان به اصل ۸۴ قانون اساســی٣ اشــاره کرد. با توجه به اين دو 

اصل، مشخص می شود که مصونيت پارلمانی در ايران، محدود به مصونيت نوع اول يعنی مصونيت 

در بيان و گفتار يا عدم مســئوليت اســت که از آن به  عنوان مصونيت ماهوی نيز ياد می شــود و 

مصونيت از تعقيب کيفری، مورد قبول واقع نشــده اســت. بدين علت که در قانون اساسی کشور 

ما، با توجه به اسالمی بودن نظام آن، چنين  مصونيتی، برخالف اصل تساوی شهروندان در مقابل 

قانون و مغاير با مبانی اسالمی تلقی شده است (توسلی نائينی، ١٣٨٥: ٢٣٢). 

٢-٢-٣- مصونيت قضايی

مصونيت قضايی٤ يعنی مصونيت و معافيت پاره ای از اشخاص يا اموال يا حاالت، از قواعد کلی 

و عمومی و جاری کشور در امور قضائی يا انتظامی(لنگرودی، ١٣٩٢: ٦٥٨). پس به عبارت ديگر 

می توان اين طور عنوان کرد که گروه ديگری از افراد، که به دليل انجام وظايف خطير و مسئوليت 

قانونی، از مصونيت خاصی برخوردارند؛   "قضات محاکم" می باشند. اين افراد، قبل از صدور حکم  

تعليــق از دادگاه انتظامــی قضات، قابل تعقيب کيفری نيســتند و جابجايی آنان به جز در موارد 

استثنايی ، امکان پذير نيست. البته اين مصونيت به مفهوم  عدم مسئوليت در برابر ارتکاب جرايم 

نيست. بلکه رسيدگی به تخلفات و جابجايی آنان، با شرايط و تشريفات ويژه ای انجام پذير است. 

۱- اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه

۲- اصل ۸۶ قانون اساسی: “ نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود، در اظهارنظر و رأی 

کامال آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف 

نمايندگی خود داده اند؛ تعقيب يا توقيف کرد“. 

۳- اصل ۸۴ قانون اساسی : “ نماينده، در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در همه مسايل داخلی 

و خارجی کشور را دارا می باشد“

4- immunite de juridiction
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۲-۲-۳- ۱- مصونيت شغلی قضات

در حقوق ايران، با استناد به اصل ١٦٤ قانون اساسی١، مصونيت شغلی قضات، در قالب دو 

قاعده کلی منع عزل قضات و منع نقل وانتقال و تغيير قضات بيان شده است. 

در رابطــه بــا مصونيت عزل قضات، بايد توجه داشــت که هدف از ايــن مصونيت، اجرای 

صحيح  عدالت، توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحيح وظايف آنان است. قاضی، با ساير 

کارگزاران نظام، تفاوت دارد. او تحت امر مقام مافوق خود نيســت و حتی رئيس دادگســتری 

حوزه قضايی محل مأموريت  قاضی هم، صرفًا بر او، رياست اداری دارد و نه قضايی. 

در رابطه با مصونيت منع انتقال و تغيير قضات، ذکر دو نکته الزم اســت. اول، مفهوم  اقتضای 

مصلحت جامعه، بســيار وسيع است و برحســب زمان و مکان و اوضاع واحوال، قابل تفسيرهای  

متعدد می باشد. دوم، عيلرغم پيش بينی مشورتی رئيس قوه قضاييه با رئيس ديوان عالی کشور 

و دادســتان کل، دست او برای نقل وانتقال قضات باز است که اين امر تا حدی می توان مصونيت 

مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. در خاتمه بايد اشاره کنيم که نقل وانتقال دوره ای قضات منافاتی با 

مصونيت  آنان ندارد. بعالوه، بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی٢ قاضی در صورت تقصير يا خطای 

شخصی ، مسئوليت مدنی دارد و موظف به جبران خسارت می باشد(توسلی نائينی، ١٣٨٥: ٢٣٥). 

۲-۲-۳- ۲- مصونيت از تعقيب كيفري قضات

در اين نوع از مصونيت با اســتناد به ماده ٤٢ اليحه قانوني اصالح قســمتي از قانون اصالح 

تشــكيالت دادگستري و اســتخدام قضات، مصوب ١٣٣٣/١٢/١٤ ٣ می توان عنوان کرد که 

۱- اصل ۱۶۴ قانون اساسی : قاضي را نمی توان از مقامي كه شاغل آن است، بدون محاكمه و ثبوت جرم يا 

تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دائم، منفصل كرد يا بدون رضاي او، محل خدمت يا سمتش 

را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه، با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي 

كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد. 

۲- اصل ۱۷۱ قانون اساسی :هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر 

مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسالمی ضامن 

است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می گردد. 

مصوب  قضات،  استخدام  و  دادگستري  تشكيالت  اصالح  قانون  از  قسمتي  اصالح  قانوني  اليحه   ۴۲ ماده   -۳

۱۳۳۳/۱۲/۱۴ چنين اظهار مي دارد كه: «هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا 

جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات، آن نسبت را مقرون به داليل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد؛ 

تعليق كارمند مظنون را از شغل خود، تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري، از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد. . . ». 
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دارندگان پايه هاي قضايي را درصورتی که در مظان اتهام كيفری قرار گيرد تا زمان صدور قرار 

تعليق از خدمت، نمی توان احضار، بازجويی و به طريق اولی قرار تأمينی در مورد آن ها صادر 

كرد ولی در امور مدنی، احضار آن ها به عنوان خوانده و شاهد، بالاشكال می باشد. 

همچنين با استناد به ماده ٣٠٧ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ١٣٩٢/١٢/٤و تبصره 

١ آن١، به اتهامات دارندگان پايه های قضائی در دادگاه های کيفری تهران رسيدگی می شود. 

۲-۲-۳-۳- مصونيت سياسی و کنسولی

مصونيت سياســي و کنسولی، جزء اصلي ترين مباحث حقوق ديپلماتيك است؛ كه خود، از 

موضوعات موردبحث حقوق بين الملل عمومي است. 

مصونيت سياسی٢ در لغت عبارت است از يک رشته معافيت های راجع به نمايندگان سياسی 

کشورهای خارجی و زن و فرزند آن ها و اعضای رسمی سفارت، که به موجب آن، اشخاص مزبور، 

تابع محاکم دولت متبوع خود، باشــند و از محاکم کشــوری که در آنجا انجام وظيفه می کنند، 

تبعيت نمی کنند و نيز از تعقيب مدنی و جزائی و اداء شهادت در محاکم و پاره ای از تشريفات 

قانونی برخی اعمال حقوقی و نيز برخی ماليات ها، معاف می باشند(لنگرودی، ١٣٩٢: ٦٥٧). 

مباحث مربوط به مصونيت ديپلماتيك و كنســولي در کنوانســيون وين ١٩٦١ و ١٩٦٣ 

همچنيــن پروتکل هــای مربوط به آن ها، خود دليلي بر تحول وســيع اين موضوع، در عرصه 

حقوق بين الملل عمومی مي باشد. لذا در اين خصوص موضوعاتی نظير مصونيت از تعرض٣ و 

۱- ماده ۳۰۷ قانون آيين دادرسی کيفری ۱۳۹۲ : رسيدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و 

مشاوران آنان، رئيس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائی، رئيس و دادستان ديوان 

محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرايم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه 

سرتيپ و باالتر و يا دارای درجه سرتيپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و يا فرماندهی تيپ مستقل، 

حسب مورد، در صالحيت دادگاه های کيفری تهران است، مگر آنکه رسيدگی به اين جرايم به موجب قوانين 

خاص در صالحيت مراجع ديگری باشد. 

تبصره ۱- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب 

مورد، در قوه قضائيه يا نيروهای مسلح انجام وظيفه کنند. 

2- diplomatic immunity
۳- يعنی:حرمت و حقوق يك محل يا يك شخص، غيرقابل نقض است يا بعبارت ديگر وارد شدن بدون اجازه 

به يک محل، تعرض به مصونيت محل است وموجب نقض حقوق و آزاديهاي شخصي می شود. 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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مصونيت قضايي١ مأموران سياسی و کنسولی همواره مطرح می باشد. 

در حقوق بين الملل عمومی، مأموران سياســی و کنسولی هر کشور، با استناد به ماده ٢٩ ٢ 

کنوانسيون ١٩٦١ وين و ماده ٤١ ٣ کنوانسيون ١٩٦٣ وين، شخصًا از تعقيب و تعرض مأموران 

دولتی کشــور پذيرنده، که نزد آن ها مأموريت دارند، مصون می باشند. اما بايد متذکر شد که 

اين مصونيت ها به موجب عرف بين المللی و رسوم، برقرار شده و نه به موجب قوانين کشوری. 

۲-۲-۴- مزايای مصونيت های سياسی و کنسولی

مزايا، از نظر مفهوم، با مصونيت ها، تفاوتی ندارند و هر دو امتيازاتی هستند که به شخص معينی 

داده می شــود؛ درحالی که به طورکلی، اشــخاص ديگر، از آن، بی بهره اند و به همين جهت نيز در 

کليه نوشته ها، مصونيت ها و مزايا، باهم، در يک فصل مورد بحث قرار می گيرند. اما از نظر فلسفه 

وجودی و طبيعت، می توان بين آن ها، تفاوت هايی را قائل شد. درباره مصونيت ديپلماتيک، عرف 

و سنت های قديم و رسوم معمول و همچنين نزاکت بين المللی از ابتدا برقرار شده و تعميم يافته 

۱- مصونيتهاي قضايي ماموران سياسي و كنسولي يعنی اينکه به خاطر وظايف خاص آنها در يك كشور 

مستقل، شرايط به نوعي ايجاب مي كند كه اين افراد، در معرض تعقيب جزايي و رسيدگيهاي حقوقي قرار 

نگيرند و اين بدين معني است كه دولت ميزبان، صالحيت قضايي يا قانوني براي رسيدگي به جرايم مدني 

و كيفري آنها را نداشته؛ بلكه دولت متبوع آنها، صالحيت خود را، در مورد ماموران سياسي و كنسولي خود، 

اعمال می نمايد. 

۲- ماده ۲۹ کنوانسيون ۱۹۶۱ وين : مصونيت مامور ديپلماتيک

شخص مأمور سياسی مصون است و نمی توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. کشور پذيرنده 

با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات الزم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه 

به شخص و آزادی وحيثيت او اتخاذ خواهد کرد. 

۳- ماده ۴۱ کنوانسيون ۱۹۶۳ وين : مصونيت شخصی مأموران کنسولی از تعرض

الف - مأموران کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنايتی بزرگ ( درجه يک) و متعاقب تصميم مقام 

قضايی صالحيتدار توقيف يا در انتظار محاکمه بازداشت نمود. 

ب - به استثنای مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر - مأموران کنسولی نمی توان زندانی نمود يا آزادی شخصی 

آنها را به نحو ديگری محدود ساخت مگر در اجرای يک تصميم قضايی که جنبه قطعی داشته باشد. 

ج - اگر مأمور کنسولی تحت تعقيب جزايی قرار گيرد بايد نزد مقامات صالحيتدار حاضر شود.  معذلک اين 

تعقيب بايد با رعايت احترامی که در شأن مقام رسمی مأمور کنسولی است - به عمل آيد و جز در مورد مذکور 

در بند ۱ ماده حاضر تا حد امکان کمتر مانع از انجام وظايف کنسولی او گردد. هنگامی که در شرايط مذکور 

در بند ۱ اين ماده بازداشت مأمور کنسولی ضروری باشد رسيدگی به دعوای اقامه شده عليه او بايد هر چه 

زودتر شروع گردد. 
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و بعدها به آن، مبنای حقوقی داده اند. به همين جهت عهدنامه ١٩٦١ وين وارد جزئيات بسياری 

که رســوم مورد قبول دول است نشده. درباره کنسول ها، اصوًال هيچ گونه مصونيت و مزايا نبوده 

و دولت ها به ميل خودشان بر توافقاتی که در معاهدات کنسولی ميان خودشان منعقد کرده اند، 

بعضی مصونيت ها و مزايا را برای کنسول ها شناخته اند ؛ بدون آنکه آن را يک قاعده حقوقی مسلم 

يا سنت الزم االجرا بدانند. به همين جهت هيچ مصونيت و مزيت کنسولی نمی تواند مورد ادعای 

دولتی باشــد بدون آنکه در عهدنامه ای، بين آن دو دولت، توافق شــده باشد و يا الاقل در حدود 

عرف جاری، شــده باشــد. پس عهدنامه ١٩٦٣ وين الزم دانسته است که جزئيات اين حقوق را 

تصريح کند و مواردی را که به عرف مراجعه داده است بسيار کم می باشد(صدر، ١٣٩٢: ١٢٤). 

در نتيجه مصونيت و مزايای ديپلماتيک مأموران سياســي و كنسولي، موارد متعددي را در 

برمی گيرد كه مي توان در اين مورد به مصونيت جزايي، مدني، و اداري اشاره كرد که در ذيل 

به اين نوع از مصونيت ها و مزايا می پردازيم. 

براســاس بند ١ماده ٣١ كنوانســيون ١٩٦١ وين، مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده، از مصونيت 

تعقيب جزائي، برخوردار مي باشد. اين مصونيت مطلق و غير قابل خدشه مي باشد مگر در موارد خاص. 

اما براساس بند ١ ماده ٤١ كنوانسيون ١٩٦٣ وين، مأمور كنسولي صرفًا در مورد اعمالي كه 

در رابطه با انجام وظايف كنسولي خود، به عمل مي آورد در برابر مقامات قضايي و اداري دولت 

پذيرنده، داراي مصونيت جزايي مي باشند. پس بنابراين مصونيت مأموران كنسولي، نسبي است. 

مأمــوران ديپلماتيك، اصــوًال از مصونيت در دعاوي مدنــي و اداري برخوردارند؛ برهمين 

اســاس در بند ٣ ماده ٣١ كنوانسيون ١٩٦١ وين، مأمور ديپلماتيك، به جز در موارد مقرر در 

استثناهاي مصونيت مدني و اداري١، از مصونيت ناشي از اقدامات اجرايي برخوردار مي باشد. 

۱- ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۶۱ وين:

بند ۱ - مأمور سياسی در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايی برخورداراست و از مصونيت دعاوی مدنی 

و اداری نيز بهره  مند  خواهد بود مگر در موارد زير:

 الف - دعوی راجع به مال غير منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذيرنده مگر آنکه مأمور سياسی مال را 

به نمايندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد. 

ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سياسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امين 

ترکه و وارث يا موصی له واقع شده باشد. 

ج - دعوی راجع به فعاليت های حرفه ای يا تجاری از هر نوع که مأمور سياسی در خاک کشور پذيرنده و خارج 

از وظايف رسمی خود به آن اشتغال دارد. 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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در موارد اســتثنا نيز، عمليات بشــرطي مجاز اســت كه به مصونيت شخصي و يا محل اقامت 

مأمور، لطمه اي وارد نشــود. درحالی که براســاس ماده ٤٣ كنوانسيون ١٩٦٣ وين، مصونيت 

از اقدامات اجرايي مأمور كنســولي، صرفًا در مورد اعمالي اســت كه در راستای انجام وظايف 

كنسولي خود، به عمل مي آورد١. حال جا دارد که با استناد به کنوانسيون های ١٩٦١ و ١٩٦٣ 

وين، به معافيت از پرداخت ماليات ٢، آزادی رفت وآمد٣، آزادی ارتباطات٤ و معافيت از حقوق 

۱- ماده ۴۳ كنوانسيون ۱۹۶۳ وين :مصونيت قضايی

۱ - مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظايف کنسولی خود به عمل می آورند 

در برابر مقامات قضايی يا اداری دولت پذيرنده مصونيت قضايی خواهند داشت. 

۲ - معذلک مقررات بند ۱ ماده حاضر شامل دعاوی حقوقی زير نمی شوند:

 الف - دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط يک مأمور کنسولی يا کارمند کنسولی منعقددگرديده لکن 

او قرارداد مزبور را تصريحًا به عنوان نماينده و کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است. 

ب - دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسيله نقليه و کشتی يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده. 

۲- ماده ۳۴ کنوانسيون ۱۹۶۱ وين:

 ماده سی و چهارم - مأمور سياسی از پرداخت کليه عوارض شخصی يا مالی يا مملکتی يا منطقه ای يا شهری 

جز در موارد زير معاف است. 

 الف - مالياتهای غير مستقيم که معموًال جزء قيمت کاال يا خدمت محسوب می شود. 

ب - مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذيرنده جز درمواردی که مأمور سياسی 

مال را به نمايندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموريت درتصرف داشته باشد. 

ج - ماليات بر ارث که از طرف کشور پذيرنده دريافت می گردد با رعايت مفاد بند ۴ماده ۳۹. 

 د - ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه های 

به کارافتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور. 

ه - ماليات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود. 

 و - هزينه های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غير منقول با رعايت مفاد ماده ۲۳. 

ماده ۳۲ کنوانسيون ۱۹۶۳ وين: معافيت مالياتی اماکن کنسولی

۱ - اماکن کنسولی و محل اقامت رييس کاربری پست کنسولی که مالک يا مستأجر آن دولت فرستنده يا 

نماينده آن می باشد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض مملکتی و منطقه ای و يا شهری معاف خواهد بود. مگر 

آن که دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد. 

۲ - در صورتی که طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصی باشد که 

با دولت فرستنده يا با نماينده آن معامله می کند. معافيت مالياتی موضوع بند ۱ ماده حاضر منتفی خواهد بود. 

۳- ماده ۳۴ کنوانسيون ۱۹۶۳ وين:آزادی رفت و آمد

 دولت پذيرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای پست کنسولی را در سرزمين خود با رعايت قوانين و مقررات 

مربوط به مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنيت ملی ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصی است تأمين می نمايد. 

۴- ماده ۳۵ کنوانسيون ۱۹۶۳ وين: آزادی ارتباطات

۱ - دولت پذيرنده آزادی ارتباطات پست کنسولی را برای مقاصد رسمی اجازه داده وحمايت خواهد نمود. 
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گمرکی و عوارض آن١، به عنوان پاره ای از مزايا، برای مأموران سياســی و کنســولی اشاره کرد 

پست کنسولی به منظور برقراری ارتباط با حکومت و مأموريتهای ديپلماتيک و ديگر پستهای کنسولی دولت 

فرستنده در هر جا که باشد می توانند از تمام وسايل ارتباطی الزم منجمله از پيکهای ديپلماتيک يا کنسولی و 

همچنين کيسه های ديپلماتيک يا کنسولی و پيامهای " کد" يا رمز استفاده کند.  ليکن پست کنسولی فقط با 

رضايت دولت پذيرنده می تواند اقدام به نصب و استفاده ازدستگاه فرستنده راديويی نمايد. 

۲ - مکاتبات رسمی پست کنسولی مصون از تعرض خواهد بود. مکاتبات رسمی عبارت است ازکليه مکاتباتی 

که مربوط به پست کنسولی و وظايف آن می باشد. 

۳ - کيسه کنسولی نبايد باز يا توقيف شود. معهذا هرگاه مقامات ذيصالحيت دولت پذيرنده داليل کافی داشته 

باشند که کيسه کنسولی حاوی چيزی غير از مکاتبات و اسناد يا اقالم مذکور در بند ۴ ماده حاضر است - 

می توانند تقاضا کنند که کيسه مزبور توسط نماينده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز شود اگر اين تقاضا 

از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود کيسه مزبور به مبدأ آن عودت داده خواهد شد. 

۴ - بسته های جزء کيسه کنسولی بايد دارای عالمات خارجی مشهود و مشخص کيفيت آن بوده، فقط حاوی 

مکاتبات رسمی و اسناد يا اشيايی که منحصراً مورد استعمال رسمی دارند باشد. 

۵ - پيک کنسولی بايد دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های جزء کيسه کنسولی باشد. 

بدون کسب رضايت دولت پذيرنده پيک کنسولی نبايد از اتباع دولت اخير بوده يا به استثنای موردی که پيک 

مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد - در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دايمی داشته باشد.  پيک کنسولی در انجام 

وظايف خود مورد حمايت دولت پذيرنده خواهد بود. شخص پيک مصون از تعرض می باشد و به هيچ نحو 

نمی توان او را توقيف يا زندانی نمود. 

۶ - دولت فرستنده و مأموريتهای ديپلماتيک و همچنين پست های کنسولی آن می توانند پيکهای کنسولی 

مخصوص تعيين نمايند - در اين مورد نيز مقررات بند ۵ ماده حاضر ومصونيتهای مندرج در آن فقط تا زمانی 

که پيک مزبور کيسه کنسولی خود را به مقصد می رساند - جاری خواهد بود. 

۷ - کيسه کنسولی را می توان به فرمانده کشتی يا هواپيمای بازرگانی که بايد در يک محل ورودی مجاز 

توقف کند سپرد. فرمانده مزبور بايد دارای مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته های جزء کيسه کنسولی باشد. 

ليکن وی پيک کنسولی تلقی نخواهد شد.  پست کنسولی می تواند متعاقبًا ترتيباتی که با مقامات ذيصالحيت 

محلی می دهد يکی ازاعضای خود را برای دريافت مستقيم و آزادانه کيسه کنسولی از شخص فرمانده کشتی 

يا هواپيما اعزام دارد. 

۱- ماده ۳۶ كنوانسيون ۱۹۶۱ وين:

۱- کشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتی که ممکن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق 

گمرکی و عوارض و ساير هزينه های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزينه های ناشی از خدمات مشابه 

اجازه خواهد داد. 

 الف - اشياء مورد استفاده رسمی مأموريت. 

ب - اشياء مورد استفاده شخص مأمور سياسی يا بستگان او که اهل خانه او هستند و ازجمله اثاثيه ای که 

برای منزل خود الزم دارد. 

۲ - توشه شخصی مأمور سياسی از تفتيش معاف است مگر اين که داليل جدی دال بر وجود اشيايی در آن 

که مشمول معافيتهای مندرج در بند ۱ اين ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب 

قوانين يا مقررات قرنطينه کشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتی تفتيش جز در حضور مأمور سياسی 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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که برای دولی که آن را امضاء و تصويب کرده اند؛ يک تعهد قراردادی می باشد. 

۳- تبيين جرايم ارتکابی مأموران سياســی و کنسولی، بر اساس اصول حاکم بر حقوق 

کيفری و بين الملل

منافع مشــترك تمامی کشورها در جهت جلوگيري از بی مجازات ماندن مجرمين و حفظ نظم 

بين المللی، حتی در قبال جرايم ارتکابی توســط مأموران سياســی و کنسولی، که از مصونيت های 

خاصی بهره مند می باشند، آن کشورها را ناگزير ساخت که بـــراي اعمـــال درست تصميمات و 

اقدامات قضايی خود، اصولی را تببين نمايند؛ که در ذيل، به بحث و بررسی آن ها خواهيم پرداخت. 

۳-۱- اصل صالحيت شخصی

به موجب اينکه تمامی کشــورها حق دارند دامنه اجرای قوانين خور را نســبت به جرايمی 

که خارج از محدوده قلمرو آن ها واقع می شــود، گســترش و تسری دهند؛ بحث صالحيت فرا 

ســرزمينی که سه اصل مهم (اصل صالحيت شخصی مثبت و منفی، اصل صالحيت واقعی و 

اصل صالحيت جهانی) را دربرمی گيرد؛ مطرح می گردد. 

اصل صالحيت شخصی، نسبت به اصول ذکر شده فوق، از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. 

به موجب اين اصل، دولت ها به خودحق می دهند که هرگاه جرمی عليه اتباع يا توســط اتباع 

آن ها واقع شــود، به طوری که دستگيری مرتکب امکان پذير باشد؛ صالحيت رسيدگی به جرم 

ارتکابی را داشته باشند و بدين طريق از بی مجازات ماندن برخی از مجرمين که ممکن است به 

موجب اصل صالحيت ســرزمينی١، قابل مجازات نمی باشند؛ جلوگيری به عمل آورند(فرجيها 

و آقايی، ١٣٩١: ٨٥). 

با توجه به مطالب عنوان شــده متوجه شــديم که اين اصل، صالحيت محاکم يک کشور را، 

بــا توجــه به تابعيت بزهکار يا بزه ديده تعين می نمايد. پس در اينجا، جا دارد که به جنبه های 

مثبت و منفی اصل صالحيت شخصی بپردازيم: 

يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت. 

۱- يعنی :دولتی که جرم در سرزمين آن واقع شده است، برای تعقيب کيفری جرم ارتکابی و مرتکب آن، 

صالح می باشد. 
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- در تبيين جنبه مثبت اصل صالحيت شخصی با استناد به ماده٧ ١ قانون مجازات اسالمی 

مصوب١٣٩٢ اين طور می توان عنوان کرد که شخص بزهکار، تبعه کشوری غير از کشور محل 

وقوع جرم می باشد. در اين صورت ازآنجاکه ممکن است مجرم پس از ارتکاب جرم در کشور 

بيگانه، به کشور متبوع خود فـرار کنـد؛ چنانچـه اصل صالحيت شخصی در جنبه مثبت آن 

مورد پذيرش نباشد، اين مجرم از مجازات فرار کرده و هـدف اصـلی حقوق جزاي بين الملل که 

جلوگيري از بی مجازات ماندن مجرمين است؛ حاصل نمی گردد. لذا دولت ها، ناچار بـه توسعه 

صالحيت تقنينی و قضايی خودشان، به خارج از قلمرو خود گرديده اند؛ تا اتباعشان را که در 

سـرزمين سـاير کشورها، مرتکب جرم شده اند را مجازات نمايند(پورباقراني، ١٣٨٠: ٨٣). 

- از طرفی ديگر در بيان جنبه منفی اصل صالحيت شــخصی با اســتناد به ماده ٨ ٢ قانون 

مجازات اسالمی مصوب ١٣٩٢، دولت متبوع شخص بزديده، خود را صالح به رسيدگی در قبال 

جرمی که در خارج از قلمرو کشور خود، اتفاق افتاده است؛ می داند. در اين صورت نيز برخی 

از کشــورها، اصل صالحيت شخصی را به مواردي که اتباع آن ها، در خارج از کشـــور متبوع 

خود، بزه ديده واقع می گردند را نيز توسعه و تعميم داده اند و خود را صالح بـــراي رسـيدگی 

بـــه ايـــن جرايم می دانند. صالحيت شخصی در اين مفهوم اين گونه توجيه می شود که يکی 

از وظايف هر کشوري حمايت از اتباع خـــود می باشد و از طرفی چون در چنين مواردي به 

۱- ماده ۷ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت شخصی مثبت)

هريک از اتباع ايران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ايران يافت و يا به ايران اعاده 

گردد، طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اينکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ايران جرم باشد. 

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده 

يا درصورت محکوميت، مجازات کًال يا بعضًا درباره او اجراء نشده باشد. 

پ- طبق قوانين ايران موجبی برای منع يا موقوفی تعقيب يا موقوفی اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد. 

۲- ماده ۸ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت شخصی منفی)

هرگاه شخص غيرايرانی در خارج از ايران عليه شخصی ايرانی يا عليه کشور ايران مرتکب جرمی به جز جرايم 

مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائی جمهوری اسالمی ايران 

به جرم او رسيدگی می شود، مشروط بر اينکه:

الف- متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، مجازات 

کًال يا بعضًا درباره او اجراء نشده باشد. 

ب- رفتار ارتکابی در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری اسالمی ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد. 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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حيثيت و اعتبار آن کشور نيز لطمـه وارد شـده اسـت؛ پس اصل صالحيت شخصی در جنبه 

منفی آن، مطرح شده است٣( علی آبادی، ١٣٧٠ :١٥٠). 

با توجه به آنچه که تاکنون در باره اصل صالحيت شــخصی گفته شــد، اين طور می توان 

نتيجه گيری کرد که اعمال صالحيت شــخصی، به منزله نقض حاکميت و اســتقالل دولت ها 

نمی باشــد؛ بلکه گامی در جهت ايجاد نظم بين المللی و مجازات مجرمين اســت و اين طور 

نيســت که دولتی بتواند، قدرت خويش را، به طور خودســرانه، در قلمرو کشوری ديگر اعمال 

نمايد. منظور از اين نوع از صالحيت اين است که دولت ها، هنگامی می توانند اعمال صالحيت 

نمايند که يا بزهکار شخصًا و با اراده خويش به سرزمين دولت متبوع خود برگردد و يا توسط 

دولت بيگانه، مسترد گردد٤. 

۳-۲- اصل صالحيت واقعی

در تبيين اصل صالحيت واقعی می توان با استناد به ماده ٥ ٥ قانون مجازات اسالمی مصوب 

١٣٩٢ اين طور عنوان کرد که چنانچه اتباع بيگانه، در خارج از کشور، جرايمی را مرتکب شوند 

که منافع عاليه کشــور و جوامع بشــری را به خطر  اندازد، مراجع قضايی کشور ايران، می تواند 

۳- دکتر عبدالحسين علی آبادی، کتاب حقوق جنايی، جلد سوم، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۷۰: ۱۵۰

۴- محمدرضا فرجيها و امين آقايی، فصلنامه علمی ترويجی مطالعات بين المللی پليس، بهار ۱۳۹۱، شماره 

 ۶۶-۹۳ :۹

۵- ماده ۵ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت واقعی يا عينی)

هر شخص ايرانی يا غيرايرانی که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرايم زير يا جرايم مقرر در 

قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسيدگی به اين 

جرايم در خارج از ايران به صدور حکم محکوميت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات های 

تعزيری، ميزان محکوميت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلی يا خارجی، تماميت ارضی يا استقالل جمهوری اسالمی ايران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط مقام رهبری يا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط رسمی رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای 

نگهبان، رئيس واعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی يا اجرائيه های صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانونی و يا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رايج يا اسناد تعهدآور بانکی ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده 

يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سکه قلب در مورد مسکوکات رايج داخل



۷۹

آن ها را مورد تعقيب و مجازات قرار دهند(گلدوزيان، ١٣٨٧: ١١٤). 

پس محدوده صال حيت واقعي قوانين جزايي ايران را، به ترتيب مي توان در جرايم عليه نظام 

سياســي، نظام اقتصادي، اعتبار كشور و آسايش عمومي  عنوان كرد. براين اساس، هر ايراني يا 

بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران، مرتكب يكي از جرايم مندرج در ماده ٥ قانون 

مجازات اسال مي١٣٩٢  شود و در ايران دستگير يا به ايران مسترد گردد؛ برابر قانون مجازات 

جمهوري اسال مي  ايران، مجازات مي شود. 

۳-۳- اصل صالحيت جهانی

صالحيت جهانی، يعنی صالحيت دادگاه های همه کشــورها برای تعقيب و مجازات برخی 

از جرايم مانند دزدی دريايی١، جنايات جنگی٢، تروريسم٣ و گروگان گيری٤ که فرا سرزمينی 

و فراملی بوده و نسبت به آحاد جامعه بشری و در سطح بين المللی، خطرناک تلقی می شوند 

را گويند. 

در قانون مجازات های اسالمی ايران و در ماده ٩ ٥ آن، به بيان اين اصل پرداخته و اين طور 

می توان برداشــت کرد که محاکم کيفری همه کشــورها، صالحيت رسيدگی به جرمی را که 

به موجب قوانين خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللی، نسبت به فردی نامعين در کشوری 

نامعين را دارا می باشند (محسنی، ١٣٧٥: ٣٩٠). 

به عنوان مثال اگر هواپيما ربا، در کشــور ايران دســتگير شود، دادستان ايرانی بايد عليه وی 

طرح شکايت کرده و وی را تحت تعقيب قرار دهد. دادستان نبايد منتظر اقدام و يا درخواست 

کشور ديگری باشد؛ بلکه به محض اطالع از حضور متهم در ايران، بايد وی را دستگير و مورد 

۱- دزدی دريايی((piracy، براساس اصل ۱۹ کنوانسيون ۱۹۵۸ مربوط به دريای آزادمی باشد که بعدا در 

ماده ۱۰۵ کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها گنجانده شد. 

۲- بر اساس کنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو

۳- کنوانسيون ۱۹۷۰ الهه

۴- کنوانسيون ۱۹۷۹ نيويورک

۵- ماده ۹ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت جهانی)

مرتکب جرايمی که به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللی، در هر کشوری يافت شود؛ در 

همان کشور محاکمه می شود. اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائی جمهوری اسالمی ايران محاکمه و 

مجازات می گردد. 

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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محاکمه قرار دهد. البته همان طور که می دانيم شــرط تحقق و اجرای ماده ٩ قانون مجازات 

اســالمی ١٣٩٢ منوط به دســتگيری متهم، در ايران می باشد (داداش زاده و حبيبی، ١٣٨٧: 

 .(٥٤

۳-۴- اصل صالحيت سرزمينی

اصل صالحيت ســرزمينی، مهم ترين و قديمي ترين اصل در تعيين صالحيت كيفري است 

كه بر اصول ديگری١ که از آن ها ياد شــد، مقدم می باشــد و در واقع می توان آن ها را به نوعي 

مكمل و استثنايي بر اين اصل می توان دانست. 

از ايــن اصل که بــه "اصل درون مرزی بودن قوانين کيفری"، نام برده اند و در ماده ٣٢ قانون 

مجازات اســالمی ١٣٩٢ به آن اشاره شده است؛ اين طور می توان استنباط کرد که دولتي كه 

جرم، در سرزمينش واقع شده، براي تعقيب كيفري جرم ارتكابي و مرتكب آن، صالح مي باشد. 

با پذيرش اين اصل و بررســي داليل موجود در هر جرم، هدف عبرت انگيز بودن كيفر، بهتر 

تأمين مي گردد و اقتدار و حاكميت دولت نيز حفظ مي شود(سليمی، ١٣٧٥: ١٣). 

الزم به ذکر است که اصل صالحيت سرزميني داراي ٢ جنبه مي باشد:

الف) جنبه مثبت اصل صالحيت ســرزميني: يعني شمول قوانين كيفري داخلي بر 

كليه جرايم ارتكابي در داخل كشور

ب) جنبه منفي اصل صالحيت سرزميني: يعني خروج جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو 

كشور از شمول قوانين كيفري داخلي

استثنائات وارد بر جنبه های مثبت و منفی اصل صالحيت سرزمينی

۳-۴-۱- استثنائات وارد بر جنبه مثبت اصل صالحيت سرزميني

استثنائات وارد بر جنبه مثبت اصل سرزميني بودن قوانين كيفري ممكن است ريشه داخلي 

يا بين المللی داشــته باشد و شــامل مصونيت ها (اعم از مصونيت با ريشه داخلي و خارجي) و 

قراردادهاي بين المللی است. 

۱- اصل صالحيت شخصي، اصل صالحيت واقعي، اصل صالحيت جهاني

۲- ماده ۳ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت سرزمينی)

قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي 

ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد. 



۸۱

- مصونيت با ريشه داخلي: شامل مصونيت های شكلي و ماهوي است. 

۳-۴-۱-۱- مصونيت ماهوي كه شامل:

الــف) مصونيت نمايندگان مجلس می گردد. طبق اصل ٨٦ قانون اساســي، به نمايندگان 

مجلس در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي اعطاء شــده و لذا نمايندگان در مقام انجام وظايف و 

تكاليف قانوني، داراي مصونيت ماهوي هســتند و نمي توان آن ها را به اســتناد آراِء و نظراتي 

كه در راستاي انجام وظايف و تكاليف نمايندگي، معمول داشته اند؛ تحت تعقيب قرار داد. در 

قوانين ايران براي نمايندگان مجلس مصونيت تعرض ناپذير يا شكلي پيش بيني نشده است. 

ب) وكالي دادگســتري نيز در حين دفاع از موكل خود، از مصونيت ماهوي برخوردار بوده 

و نمي توان آنان را به اســتناد اظهاراتي كه در مقام دفاع از موكل خويش معمول داشــته اند؛ 

تحت پيگرد و محاكمه قرار داد. 

۳-۴-۱-۲- مصونيت شكلي كه شامل:

قضات و نظاميان (از درجه ســرهنگ به باال) بــوده و تعقيب آنان، منوط به لغو مصونيت و 

اجازه تعقيب آنان از طرف مراجع ذيصالح مي باشد. 

- مصونيت با ريشه بين المللی:

الف) مصونيت مأمورين سياســي و كنسولي، به موجب کنوانسيون های ١٨ آوريل ١٩٦١ و 

٢٤ آوريل ١٩٦٣، از طرف دولت ها به رسميت شناخته شده است. 

به موجب مواد ٢٩ و٣١ کنوانسيون ١٩٦١ وين، درباره روابط سياسي، شخص مأمور سياسي 

مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد تعقيب جزائی و يا بازداشت قرار داد و همچنين 

از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند می باشد. 

در ضمن ماده ٤١ كنوانسيون ١٩٦٣وين، درباره روابط كنسولي به مصونيت و عدم تعقيب 

جزائی شخص مأمور کنسولی و نيز چگونگی برخورد با او، پرداخته است. 

ب- كاپيتوالســيون، به معناي اجازه خارج نمودن تبعه بيگانه، از شــمول قوانين كيفري 

داخلي، در صورت ارتكاب جرم مي باشد. 

الزم به ذكر است كه نمي توان مصونيت های نمايندگان سياسي و كنسولي را كاپيتوالسيون 

تلقي كرد. چون:

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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اوال) در گذشته كاپيتوالسيون شامل تمام اتباع يك كشور خارجي مي شد؛ ولي در حال حاضر 

فقط برخي از مأموران سياسي و كنسولي كشورها، از اين نوع مصونيت بهره مند می باشند. 

ثانيًا) در گذشــته كاپيتوالســيون امري يك طرف بود؛ درصورتی که در حال حاضر رعايت 

مقررات و اصول حاکم بر مصونيت ها مأموران سياســی و کنســولی کشــورها، امری متقابل 

می باشد(آزمايش، ١٣٨٠: ٢٣). 

۳-۴-۲- استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل صالحيت سرزميني

با توجه به اصل ســرزميني بودن قوانين جزائي كه ناشــي از حق حاکميت دولت ها است، 

متهم خارجي كه در ايران مرتكب جرم شده است؛ به هر حال در ايران قابل تعقيب است. 

باوجوداين، هرگاه شخص مزبور، به علت ارتكاب آن جرم، در كشور متبوع خود محكوميت 

يافته و متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات، با مجازاتي كه ممكن است از طرف محاكم 

ايراني درباره او تعيين شود قابل احتساب باشد؛ مجازات اجرا شده، بايد احتساب گردد. 

همچنين به لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و با توجه به مفاد ماده ٣ ق. م. ا. ١٣٩٢، 

چنانچه جرمی در خارج از ايران واقع شده باشد و از موارد ذكر شده در مواد ٥ الي ٨ ق. م. ا. جديد، 

كه جزِء اســتثنائات اصل صالحيت سرزمينی محسوب مي شود، نباشد؛ مقامات ايراني، صالح به 

رسيدگي نمي باشند، هر چند كه مجني عليه تبعه دولت ايران باشد(غالمی، ١٣٩١: ٢٤٣). 

۴- صالحيت محاکم در رسيدگی به جرايم ارتکابی مأموران سياسی و کنسولی 

با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با 

توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها، بيشتر شده است. اين امر، مشكل 

چگونگي تعيين صالحيت کيفری محاکم دولت ها را براي رســيدگي به جرايم بين المللی به 

وجود آورده است. 

حال سؤال اينجاست که اگر جرمی توسط مأموران سياسی و کنسولی ايران (با توجه به دارا 

بودن مصونيت سياسی و کنسولی) در خارج از قلمرو سرزمينی کشورمان، به وقوع بپيوندد؛ آيا 

محاکم ايران، صالحيت رسيدگی به جرم يا جرايم ارتکابی توسط آنان را خواهند داشت؟ يا خير؟

برای تبيين هر چه بهتر اين موضوع، جا دارد که به بحث و بررسي پيرامون موضوعات ذيل 



۸۳

بپردازيم:

- قلمرو قوانين جزايي در مكان و تعقيب و مجازات جنايتكاران

- اقسام صالحيت محاكم، از جهت قلمرو قوانين جزايي

- صالحيت دادگاه های ايران در رسيدگي به جرايم ارتکابی مأموران سياسي و كنسولي 

۴-۱- قلمرو قوانين جزايي در مكان و تعقيب و مجازات جنايتكاران

۴-۱-۱- قلمرو قوانين جزايي در مكان

هنگامی کــه يــک امر جزايي، بين المللی يا فراملي مي شــود (يعني: يك عامل خارجي، در 

ارتكاب جرم و آثار حاصل از آن، دخيل مي شــود) مي بايســت كه از طريق قواعد حقوق جزاي 

بين المللی١ به حل آن پرداخت. 

اين عامل خارجي مي تواند تابعيت مرتكب، محل وقوع جرم يا منافع موضوع جرم باشد. 

- جرايمی كه جنبه فراملي پيدا مي كنند: يا اعمالي هستند كه ماهيتًا يك جرم داخلي تلقي 

مي گردند و وجود عامل خارجي به آن ها، بعد بين المللی مي دهد؛ يا اينكه اعمالي هستند كه 

منافــع و نظم عمومي بين المللی را در معرض تهديد قرار مي دهند. بديهي اســت كه ارتباط 

يــك جــرم به نظم عمومي يك جامعه و عدم دخالت عامل يا عوامل خارجي در آن، تعقيب و 

مجــازات مرتكــب به موجب قانون محل وقوع جرم خواهــد بود و نيازي براي رجوع به قواعد 

ديگري نخواهد بود. 

- جرايمی كه جنبه بين المللی پيدا مي كنند: آن دســته از هنجارهاي اساسي جامعه است 

كه نقض آن ها، وجدان بشريت را به لرزه درمي آورد. تأمين و تضمين نظم عمومي بين المللی، 

نيازمند همكاري دولت ها در تعقيب جنايات بين المللي است كه در سايه اجرای عدالت حاصل 

خواهد شد. منظور از اجراي عدالت، رسيدن به ٢ مقصود است:

 الف) بدون مجازات نماندن مجرمين

 ب) بيش از يک بار مجازات نشدن شخص، براي ارتكاب جرم واحد(سليمی، ١٣٧٥: ٢٨٩). 

۴-۱-۲- تعقيب و محاكمه جنايتكاران

اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه دولت ها در تعقيب جنايات بين المللی با يكديگر همكاري 

۱- يعنی: حقوق بين المللي كيفري و حقوق كيفري بين المللي

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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كنند؛ در قدم بعدي بايد مکانيسم های موجود در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهيم. 

به طورکلی درخصوص مرجع صالح تعقيب و محاكمه جنايتكاران، دو شيوه وجود دارد:

الف) تعقيب جنايات در يك محكمه بين المللی

ب) تعقيب جنايات در محاكم ملي

هدف اصلی ما، صالحيت و نحوه رسيدگي به جرايم يا جنايات مأموران سياسی و کنسولی 

در مراجــع قضايي كيفري ملي می باشــد. بي ترديد اجراي قوانين كيفــري، بارزترين جلوه 

حاكميت يك كشورمحسوب مي گردد و همين حاكميت است كه سبب مي گردد دادگاه های 

هر كشــور، به اجراي قانون كيفري دولت متبوع خود بپردازند. زمانی که محاكم كشــوري را 

صالح به رسيدگي به پرونده اي بدانيم؛ در حقيقت حاكميت قانون آن كشور را بر جرم ارتكابي 

پذيرفته ايم( دکترصادق سليمی، ١٣٧٥: ٣٠١). 

٤-٢- اقسام صالحيت محاكم، از جهت قلمرو قوانين جزايي

۴-۲-۱- صالحيت درون مرزي قوانين جزايی

هر كشــوري در مقام اعمال حاكميت خود، تنها مي تواند نســبت به جرايمي كه در حوزه 

حاكميتي آن كشور «اعم از درون مرزهاي خاكي، آبي و هوايي» مي باشد؛ اقدام به رسيدگي 

و مجازات متخلفين از قوانين جزايي كشــور خود را به عمل آورد. اين امر به "اصل ســرزميني 

بودن قوانين جزايي" شــهرت دارد كه «صالحيت درون مرزی» نيز ناميده مي شــود(صانعی، 

 .(١٣٧٤: ١٤١

۴-۲-۲- صالحيت برون مرزی قوانين جزايی

از ســوي ديگر به ســبب مصالحي، استثنائاتي بر اصل ســرزمين به وجود آمده است؛ كه 

«صالحيت برون مرزی» را به وجود آورده است. لذا اين قسم از صالحيت، به صالحيت شخصي 

و صالحيت واقعي و صالحيت جهاني قابل تقســيم مي باشــد که پيش تر، مورد بررســی قرار 

گرفتند(آشوری، ١٣٨٠: ٤٢). 

۴-۳- صالحيت دادگاه های ايران در رسيدگي به جرايم ارتکابی توسط مأموران سياسي 

و كنسولي 

قبل از اينکه به بررسی صالحيت دادگاه های ايران در رسيدگی به جرايم مأموران سياسی 
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و کنســولی بپردازيــم؛ جا دارد که در ابتدا، ما به دو مفهــوم از صالحيت در حقوق بين الملل 

خصوصي يعني «صالحيت قانون گذاری» و «صالحيت قضايي» اشاره نماييم. 

"صالحيت قانون گذاری"، تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض، بايد بر موضوع 

معيني، حكومت كند ولی "صالحيت قضايي"، تشخيص دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي 

به موضوع معيني را دارد. با توجه به دو مفهوم باال از صالحيت، مشــخص مي شــود كه اگر چه 

منظور ما از صالحيت دادگاه ها، صالحيت مراجع قضاوتي داخلي اســت ولي منظور اصلي ما، 

صالحيت دادگاهي است كه مي تواند به موضوع معيني (مثل جرايم ارتكابي مأموران سياسي 

يا كنسولي) رسيدگي كند. پس "صالحيت دادگاه" را اين طور مي توان تعريف كرد كه؛ توانايي 

يا حق و تكليفي اســت كه به موجب قانون و اســناد قانوني، به مراجع قضايي ذی صالح داده 

شــده است كه به دعاوي و شــكايات در موضوعات مشخص و غيرمشخص رسيدگي کرده و 

حكم مقتضي را صادر نمايند (رحمانی، ١٣٨١: ١١). 

از ديدگاه حقوقي، صالحيت ســرزمينی محاكم ايران، با اســتناد به ماده ٣ ١ قانون مجازات 

اسالمی ١٣٩٢

 به مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آن، محدود مي شود. در نتيجه اعمال صالحيت محاکم 

كيفري ايران٢ را نبايد نســبت به جرايم ارتكابي خارج از محدوده مرزهای کشــورمان تسري 

داد. از طرفی با توجه به اصل ٣٦ ٣ و ٣٧ ٤ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران که به عنوان 

منشــور ملی ما، پذيرفته شــده اســت؛ مجازات افراد از طريق«دادگاه صالح» جايز می باشد 

(حجت االسالم والمسلمين محمد مصدق، مقاله)و همچنين با استناد به ماده ٩٧١ قانون مدنی 

۱- ماده ۳ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت سرزمينی)

قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي 

ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد. 

۲- «مثال تعقيب و به كيفر رسانيدن جرايم ارتکابی توسط ماموران سياسي و كنسولي ايران»

۳- اصل ۳۶ قانون اساسی ايران: «حکم به مجازات و اجرای آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب 

قانون باشد. »

۴- اصل ۳۷ قانون اساسی ايران: « اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر 

اين که جرم او، در دادگاه صالح ثابت گردد. »

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان



فصلنامه علمی- ترويجی مطالعات بين المللی پليس / ســال ششــم / شماره ۲۳/ پاييز ۱۳۹۴

۸۶

١ می توان متوجه شد که محکمه ايران می تواند به دعوايی که در محکمه يک کشور خارجی 

مطرح است نيز رسيدگی نمايد و درصورتی که چنانچه قسمتی از جرم، در ايران واقع شود و 

قســمتی از آن، در کشــوری ديگر و دعوا هم، در محکمه خارج مطرح باشد؛ با استناد به ماده 

٤ ٢ قانون مجازات اســالمی ١٣٩٢ محکمه ايران می تواند به دعوای مربوطه رســيدگی کرده 

و حکــم خود را اجرا نمايد ولی از نظر حقــوق کيفری بين المللی، قاعده منع محاکمه مجدد 

برای اين جرم، بايد رعايت شود(حسينی نژاد، ١٣٩١: ٤٣٦). اين سخنان، تمامًا ترجمان اصل 

صالحيت سرزميني يا درون مرزی بودن قوانين كيفري می باشند. 

در خصوص صالحيت رسيدگی به جرايم ارتکابی اتباع ايرانی و اتباع بيگانه که در خارج از 

کشــور مرتکب جرمی شده اند؛ ماده ٣١٦ ٣ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ١٣٩٤ اذعان 

داشــته اســت که به جرايم ارتکابی اتباع ايرانی در دادگاه محل دســتگيری و اتباع بيگانه در 

دادگاه تهران رسيدگی می شود. از طرفی هم ماده ٥ ٤ قانون مجازات اسالمی ١٣٩٢ شايستگی 

۱- ماده ۹۷۱ قاون مدنی:دعاوي از حيث صالحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات، تابع قانون 

محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی، رافع صالحيت محکمه 

ايران نيست. 

۲- ماده ۳ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت سرزمينی تکميلی)

هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود ؛ در حكم جرم واقع شده در جمهوري 

اسالمي ايران است. 

۳ ماده ۳۱۶ قانون آيين دادرسی کيفری ۱۳۹۴ ( صالحيت رسيدگی به جرايم ارتکابی در خارج از کشور)

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکميت جمهوری اسالمی ايران مرتکب جرم می شوند و مطابق 

قانون، دادگاه های ايران صالحيت رسيدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه 

محل دستگيری و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگی می شود. 

۴- ماده ۵ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ (صالحيت واقعی يا عينی)

هر شخص ايرانی يا غيرايرانی که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرايم زير يا جرايم مقرر در 

قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسيدگی به اين 

جرايم در خارج از ايران به صدور حکم محکوميت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات های 

تعزيری، ميزان محکوميت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلی يا خارجی، تماميت ارضی يا استقالل جمهوری اسالمی ايران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط مقام رهبری يا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط رسمی رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای 
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صالحيت واقعي محاكم ايران در رسيدگي به جرايم ارتکابی اتباع ايرانی و غير ايرانی، در خارج 

مرزهاي ايران را بيان داشته است. 

همچنيــن در خصوص داليل اولويت دادگاهها ايران و قانون محل ارتكاب جرم، مي توان به 

چند مورد اشاره كرد:

الف) مهم ترين دليل اين است كه جرم در هر سرزميني كه واقع مي شود، در حقيقت نظم 

عمومــي همان جامعــه را مختل می کند و همان جامعه حق دارد براي برقراري و تأمين نظم 

عمومي، به تعقيب جرم ارتكابي بپردازد ولي اين موضوع زماني صادق اســت كه اتباع داخلي 

آن كشور، از مصونيت هاي سياسي بهره مند نباشند كه در اين صورت تابع قانون دولت متبوع 

خود، با آن ها برخورد خواهد شد. 

ب) در ضمن، هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تأمين مي گردد و اقتدار و حاكميت دولت 

نيز حفظ مي شود. 

نتيجه گيری:

مسئله محاكمه مقامات سياسي و كنسولي يك كشور، در پيشگاه دستگاه قضايي يك كشور 

ديگــر، از جمله مباحث غامض و پيچيده حقوق بين الملل اســت و همچنين با توجه به ماده 

٧ اساســنامه دادگاه نورنبرگ، ماده ٧ از منشور ديوان يوگسالوي سابق و ماده ٦ از اساسنامه 

ديوان كيفري بين المللي، همگي به اتفاق مقرر مي دارند كه:

مقامات سياســي و كنسولي کشورها، که از مصونيت های مقرر در کنوانسيون های ١٩٦١ و 

١٩٦٣ وين بهره مند می باشــند؛ نمي تواند خود عاملي براي تبرئه و تخفيف مجازات اتهامات 

وارده به آنان تلقي شود. لذا در عمل می بينيم که اگر دادگاه ملي، خود را، واجد صالحيت به 

رســيدگي به جرمي بداند؛ ديگر از جنبه صالحيت جهاني به مســئله توجه نخواهد كرد بلكه 

تنها مقوله داشتن يا فقدان مصونيت متهم را قبل از آغاز دادرسي، مطالعه خواهد كرد. 

نگهبان، رئيس واعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی يا اجرائيه های صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانونی و يا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رايج يا اسناد تعهدآور بانکی ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده 

يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سکه قلب در مورد مسکوکات رايج داخل

جرائم مأموران سياسی و کنسولی ايران در خارج از کشور و صالحيت محاکم داخلی در رسيدگی به جرايم آنان
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درنتيجه مي توان متذكر شــد كه در صورت ارتكاب جرايمي، توســط مأموران سياســي يا 

كنسولي ايران، كه از مصونيت هايی هم برخوردار مي باشند، رخ دهد؛ دادگاه ايران با توجه به 

اصل صالحيت سرزميني خود و با استناد به ماده ٦ ١ قانون مجازات های اسالمي ١٣٩٢، خود 

را صالح به رسيدگي به جرايم ارتكابي آن ها خواهد دانست. 

۱- ماده ۶ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲(جرائم ارتکابی از سوی ماموران دولت ايران در خارج از کشور)

به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو 

حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از 

مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي ميشود. 
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