
 

1394بهار و تابستان ، 3و  2شماره ، 2 دوره

90 تا 71صفحات   

 هاي ايران  تحليلي بر صالحيت دادگاه

 در رسيدگي به جرم دزدي دريايي

1علي خالقي
 2، سيد سجاد کاظمي 
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 چکيده
المللي که صالحيت رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي را داشتهه   ينبا توجه به فقدان دادگاهي ب

بسياري از کشورها با  ي اخير،ها سالدر  .هاي داخلي است دادگاهعهدۀ باشد، اين مهم در شرايط حاضر بر 

د. انت  دزدان دريايي در کشور ختود را فتراهم آورده  زمينۀ محاکمۀ روزرساني آنها،  تصويب قوانين الزم يا به

اي موارد براساس اصول صالحيت سرزميني، جهتاني و شصصتي بمبهنتي بتر      هاي ايران نيز در پاره دادگاه

اما اين اعمتال   ،ديده(، صالحيت رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي را دارند تابعيت مرتکب يا بزه

اري از کشورها الزم است با شود. همگام با بسي ارتکاب دزدي دريايي را شامل نمي صالحيت، تمامي اشکال

کته   شتوند تحوالت دزدي دريايي نوين، در اين زمينه قوانين صالحيهي داخلي به شکلي اصتال   به توجه 

المللي  هاي بين هاي ايران صالحيت رسيدگي به همگي فروض و حاالت ارتکاب دزدي دريايي در آب دادگاه

 را داشهه باشند.
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 مقدمه

ريخ پيوستهه  جهان رخت بربسهه و بته تتا   ازرفت ديگر  اي که گمان مي عنوان پديده دزدي دريايي به

 ۀگستهر استت.  ه شتد سواحل سومالي و خليج عدن حيتاتي دوبتاره آزتاز     ي اخير درها سالاست، در 

 ۀتنگت دليتل ماتاورت بتا     ت سياسي و اقهصتادي آن بته  عمليات دزدي دريايي در اين منطقه و اهمي

المللي زيادي را در منطقه و جهان  هاي بين آنها حساسيت ۀسابق بيهاي  خواهي المندب و نيز باج باب

از سوي ديگر، ناتواني دولت سومالي در مقابله با دزدان دريايي در سواحل خود کته   .دامن زده است

داشهه است، سراناام سازمان ملل و کشورهاي دنيا را  در پينها را آ ۀمارماناقدامات  ۀتوسعتداوم و 

 ويي در اين زمينه واداشت. ج به چاره

انتد، از   دزدان دريايي واقع شتده  ۀمورد حملو ملوانان ايراني نيز بارها  ها ي اخير کشهيها سالدر 

 کته  1389ستال   در« ايران ديانت»به کشهي دزدان دريايي مسهقر در سواحل سومالي جمله حمله 

از  ستراناام پت   و  نتد بودايي ستوماليايي  يت روز در استارت دزدان در  50مدت به اين کشهي  ۀخدم

تن انواع مواد معتدني و   500زار و ه 42 باشهي مذکور ه کمذاکرات بسيار آزاد شدند. گفهني است ک

 توستط ي المللت  هتاي بتين   بآدر خليج عتدن و در  که صنعهي از چين به سمت هلند در حرکت بود 

ميليون تن نفتت   2نزديک به  با کش هراز به کشهي نفتيا حمله  ،1دزدان دريايي سومالي ربوده شد

ضررهاي اقهصادي هنگفهي  توانست مي ،دريايي از سوي دزدان آنتصرف  که 1389بهمن  5در  خام

 .در پي داشهه باشدرا براي کشور 

شورها نبوده بلکه اتباع و اموال ايرانتي  بدين ترتيب، مصاطرات دزدي دريايي فقط مهوجه ساير ک

هاي ايتران بتراي    صالحيت دادگاه ۀمسئلرو،  اند. ازاين هم گاه آماج حمالت دزدان دريايي قرار گرفهه

شود و الزم است که با بررسي ايتن   مقابله با اين پديده و به ماازات رسانيدن مرتکبان آن مطر  مي

. در کوششي براي رستيدن  شودر رويارويي با آن، ارزيابي موضوع، امکانات مراجع قضايي کشورمان د

قسمت، ابهدا بته بيتان وضتعيت فعلتي دزدي دريتايي در دنيتا و        حاضر در چند ۀمقالبه اين منظور، 

گرفهه در دنيا براي مقابلته   فعاليت دزدان دريايي و اهم اقدامات صورت در موردتوضيحات مصهصري 

هتاي ايتران بتراي     رت مفصل فروض مصهلت  صتالحيت دادگتاه   صو با اين پديده پرداخهه و سپ  به

 .کند ميم مرتکبان دزدي دريايي را بررسي يرسيدگي به جرا

 

                                                           

 دوه استت کته   هاي خود پرداختت کترد   ميليون دالر را براي آزادي دو فروند از کشهي چهار شور ما مبلغي در حدودک .1

، 1387شهريور  25ابهکار،  ۀروزنامبپرداخت شده است « ايران ديانت»ميليون دالر از اين مبلغ تنها براي آزادي کشهي 

 .(1293ش 



 
 

 73                                            سيدگي به جرم دزدي دريايي  تحليلي بر صالحيت دادگاههاي ايران در ر

 

 دزدي دريايي در عصر حاضرپديدۀ ملي بر أت الف(
ي اخيتر دوبتاره   هتا  سالالمللي است که در  ين جرم بينتر حقوقدانان، قديمي ۀعقيددزدي دريايي به 

شد کته جترم دزدي    ها تصور مي . تا مدت(Dutton, 2010: 76ب قرار گرفهه استدر کانون توجه جهانيان 

کتم متوارد آن بته     طور کلي از دنياي معاصر رخت بتر بستهه يتا دستت     دريايي مانند تاارت برده، به

ختالف ايتن    . بر(Dickinson,1999: 412ب المللي ندارد بين ۀجامعاي شده که نيازي به توجه جدي  اندازه

ند سال گذشهه اين پديده در برخي مناطق دريايي از جمله سواحل سومالي و انتدونزي،  تصور، در چ

.به معضل جدي تبديل شده است
1 

ي اخير يکي از قربانيتان حتوادد دزدي دريتايي    ها سالکشور ما هم در  که اشاره شد، گونه همان

ااه بار مورد حملته  ي ايراني در چند سال گذشهه نزديک به صدوپنها نحوي که کشهيبه ،بوده است

آميتز بتوده و    اند که در چند مورد، اين حمتالت موفقيتت   دزدان دريايي واقع شده ۀحمليا تهديد به 

استت و در ديگتر   ده شت و زارت اموال و کاالهاي آنهتا   ها کشهي ۀخدمبه گروگان گرفهه شدن منار 

ي ها حفاظت از کشهي ي جنگي نيروي دريايي ارتش که براي حمايت وها موارد نيز با دخالت کشهي

ده بودند، دزدان دريايي از تصرف کشهي و رسيدن به اهداف شنفهکش و تااري به خليج عدن اعزام 

 ..اند مانده بازخود 

دزدي دريتايي، متوارد ارتکتابي در ستواحل      ۀزمينت المللتي در   بتين  ۀجامعدر حال حاضر چالش 

ص حتاکم بتر ستومالي، اقتدامات دزدان     زيرا شرايط و اوضاع و احوال خا ،سومالي و خليج عدن است

 ۀمحدودمسير و  راهبرديي امدادرسان وابسهه به سازمان ملل، اهميت ها دريايي در حمله به کشهي

از جمله اسباب برجسهه شدن موضوع و تلقتي آن   ، المللي و ... عمليات دزدان دريايي در تاارت بين

. اما دزدي دريايي در جهان منحصر بته  (Elagab, 2010: 12ب اند المللي عنوان تهديد صلح و امنيت بين به

 ۀعرصت ي گذشهه مناطقي چون آسياي جنوب شرقي و درياي کارائيب ها سالاين منطقه نبوده و در 

ماالکتا،   ۀتنگت ستواحل انتدونزي،    ماننتد طور مشصص مناطقي  بهوتاز دزدان دريايي بوده است.  تاخت

ياريه، زنا، پرو، کلمبيا، جامائيکتا، ونتزوئال، ستومالي، و    مالزي، فيليپين، ويهنام، بنگالدش، سواحل ن

حهتي در   ؛(Archibugi, 2010: 231بهستهند  وقتوع دزدي دريتايي در جهتان     ۀعمتد خليج عدن مناطق 

ي اخير در اروندرود و خليج فارس نيز متوارد مهعتددي از فعاليتت و حمتالت دزدان دريتايي      ها سال

                                                           

قريتب بته سته     2013نوين تا سال  ۀالمللي از آزاز حمالت دزدان دريايي به شيو دريانوردي بين ۀبراساس گزارش ادار .1

توقيت  کشتهي و    موجبوي دزدان دريايي اتفاق افهاده است. اين حمالت در موارد بساري شده از س ثبت ۀهزار حمل

عنتوان بتاج بتراي آزادستازي      ده استت. همننتين مقتادير هنگفهتي بته     شبه گروگان گرفهه شدن خدمه و مسافران 

 ده است.  شها به دزدان دريايي پرداخت  ا و کشهيه نگروگا
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که ميان برخي از اين دزدان دريايي است نشان داده شده گزارش شده است. در بعضي مطالعات نيز 

 .(Chang, 2010: 32ب ي تروريسهي همنون القاعده ارتباطاتي وجود داردها و گروه

ي جهاني ها خصوص در سواحل سومالي، واکنش هي اخير بها سالدزدي دريايي در  ۀفزايندرشد 

در تتالش بتراي حفاظتت از     1ايتران  داشهه است. کشتورهاي مهعتددي از جملته    در پيگوناگوني را 

به خليج عتدن و   د، اقدام به گسيل نيروي دريايي خودالمللي و البهه منافع تااري خو کشهيراني بين

بعضتي مقامتات سياستي کشتورها از جملته       2.انتد  سواحل سومالي و ديگر مناطق پرخطر ديگر کرده

المللتي دزدي   دادگتاه بتين  »عنتوان  المللي خاص بتا   روسيه و هلند پيشنهاد تشکيل يک دادگاه بين

المللتي بتراي    هاي بين اي کشورها مانند انگلسهان، آمريکا و کنيا به همکاري پاره 3.اند را داده« دريايي

اند، شوراي امنيت با عنايت به اخهيتارات ختود براستاس فصتل      تعقيب مرتکبان اين جرم روي آورده

بته تصتويب رستانده کته بته کشتورها اخهيتارات        يي را ها هفهم منشور ملل مهحد، ماموعه قطعنامه

  .(Ginkel, 2012: 54ب اي را در مبارزه با دزدي دريايي اعطا کرده است سابقه بي

دزدان  ۀمحاکمت  هتمايل چنتداني بت   ها دولتکه  خالف گذشهه ي اخير، برها سالبر اين، در  عالوه

بعد از دسهگيري در سواحل سومالي  دادند و حهي در موارد بسياري آنها را دريايي از خود نشان نمي

موارد ارتکاب دزدي دريتايي در دنيتا، بستياري از کشتورها      ۀسابق کردند، با افزايش بي آزاد مي دوباره

ي خت رانتد. ب  ان دزدي دريايي آزتاز کترده  مرتکب ۀمحاکماقدامات قانوني و قضايي را براي تمهيدات و 

دادرستي و محاکمته    ۀحتوز و در  اند کردهتصويب ي انگاري دزدي درياي براي جرمرا کشورها قوانيني 

انتد. بتراي نمونته     ختارج شتده   ،نيز، تا حدود زيادي از حالت انفعالي که تا به امروز به آن دچار بودند

انگاري دزدي دريايي پرداخهه است و از اين تتاريخ محتاکم ايتن     به جرم م2009کشور کنيا در سال 

يتادي از مرتکبتان دزدي دريتايي دسهگيرشتده را محاکمته      کشور به اسهناد قتانون جديتد، تعتداد ز   

مشکالت فتراوان   دليل بهي اخير ها سالان و هلند که تا . برخي کشورها از جمله آمريکا، آلماند کرده

                                                           

در  ارهتا رتش جمهوري اسالمي ايران، شامل ناو خارک و ناوشکن جنگتي ستبالن، ب  نيروي دريايي ا ۀگروه عمليات ويژ .1

رستد   نظر متي  ولي به، خليج عدن مسهقرند ۀهاي جنگي ايراني بيشهر در منطق خليج عدن حضور يافهه است. کشهي

دو  و تا جنوب سومالي بته وستعت حتدود   شده با توجه به وسعت منطقه خطري که از صالله در جنوب عمان شروع 

مين امنيت منطقته کتافي نباشتد. تتداوم ارتکتاب      أميليون کيلومهر مربع ادامه دارد، اين تعداد کشهي جنگي براي ت

 دزدي دريايي در اين منطقه حاکي از درست بودن چنين برداشهي است.

هتاي ستومالي    آب ۀهتاي جنگتي ختود را روانت     صورت انفرادي يا ائهالفي، کشهي بسياري از کشورها به م2012تا سال  .2

مان، ايهاليتا، پاکستهان، انگلستهان، آمريکتا و ديگتر      آلمثال ائهالفي از کشورها شامل اسهراليا، فرانسه،  براياند.  کرده

المللي مااور سواحل ستومالي را تحتت پوشتش قترار      هاي بين ميليون مهر مربع از آب 5/2کشورها مساحهي بالغ بر 

 دهند. مي

 15همشتهري،   ۀبته نقتل از روزنامت   ب شده استت  مطر جمهور وقت روسيه  ي ئري مدودف رهياين پيشنهاد از سوي ديم .3

 .(1388ارديبهشت 
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ايتن افتراد    ۀمحاکمت بتراي  را هتايي  دادگتاه   ،ورزيدند مههمان به دزدي دريايي امهناع مي ۀمحاکماز 

  .(Guilfoyle, 2012: 164ب اند دهداتشکيل 

 هاي ايران و صالحيت رسيدگي به جرم دزدي دريايي دادگاه ب(
 گتاه مهأستفانه  ي اخير با مواردي از دسهگيري دزدان دريايي مواجه بتوده کته   ها سالکشور ما در 

در ستواحل  دوبتاره  و ايتن افتراد   کترده  ايشان ختودداري  محاکمۀ محاکم ايراني با انفعال تمام از 

محاکم ايرانتي صتالحيت رستيدگي بته جترم دزدي       آيا واقعاً 1اند. آزاد شدهي مهبوعشان ها دولت

قتانون ماتازات استالمي     9تتا   3متواد  براستاس  هاي ايتران   طور کلي دادگاه بهند؟ دريايي را ندار

و  ، صتالحيت بفعال و منفعتل( و جهتاني   چهار اصل صالحيت سرزميني، واقعي، شصصي اساسبر

اصول ذکرشده، تنها اصل بين اما در پژوهش حاضر، از  دارند،ا م مصهل  ريامکان رسيدگي به جرا

ديتده( مطمتح نظتر قترار      بتزه  يتا ببراساس تابعيت مرتکب  صالحيت سرزميني، جهاني و شصصي

تواند مبنايي براي صالحيت محاکم کشور  گيرند. اما اصل صالحيت واقعي در اين خصوص نمي مي

زات استالمي متوارد مشتمول اصتل صتالحيت واقعتي       قانون ماتا  5 مادۀچراکه با توجه  ،ما باشد

 52 متادۀ  «الت  »کنند. البهه براستاس بنتد    ارتباطي با جرم دزدي دريايي و مصاديق آن پيدا نمي

کدام از اين مباني صتالحيهي   در ادامه هر 3شايد بهوان فروضي هرچند زيرمحهمل را مهصور شد.

 شوند. ميطور جداگانه و مسهقل بحث و بررسي  به
                                                           

بته دستت نيتروي دريتايي کته بعتد از تحويتل بته          1389از جمله دسهگيري تعداد پنج نفر از دزدان دريايي در سال  .1

 .(93257خبر:  ، کد1389فروردين  23ک، تارنماي تابناب در سواحل سومالي آزاد شدند مقامات قضايي بوشهر، مادداً

هر شصص ايراني يا زيتر ايرانتي کته در ختارج از قلمترو      »دارد:  مي مقرر 1392قانون ماازات اسالمي مصوب  5 ۀماد .2

حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم زير يا جرايم مقترر در قتوانين ختاص گتردد، طبتق قتوانين ايتران محاکمته و         

اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا اسهقالل جمهتوري استالمي    -..ال شود........ ماازات مي

 «.ايران

هاي تااري ايران در درياهتاي آزاد،   دزدان دريايي به يکي از کشهي ۀتوان مهصور شد که حمل مثال فرضي را مي براي .3

هم بزند که در اين صورت عمتل دزدي   ور ما را براقدام عليه نظام اسالمي تلقي شده يا امنيت داخلي يا خارجي کش

تواند براساس اصل صالحيت واقعي در صالحيت محاکم کشور ايران باشد. البهه اين موضوع بستيار بعيتد    دريايي مي

بر آنکه براساس تعري  موجود از دزدي دريايي در کنوانستيون حقتوق درياهتا،     عالوه زيرا ،تواند باشد و اسهثنايي مي

جويانه يتا بتا    ارتکاب پيدا کنند و عمليات انهقام« اهداف خصوصي»دزدي دريايي تلقي خواهد شد که براي حمالتي 

طتور معمتول حمتالت بته      گردد، همننين بته  تلقي نمي« دزدي دريايي»اهداف سياسي عليه يک کشور ديگر جرم 

هاي معتارض و   ها و سازمان ات دولتهاي تااري ارتباط چنداني به امنيت داخلي يا خارجي که بيشهر با اقدام کشهي

در صتورتي قابتل    که توضيح داده شد اين اصل صرفاً گونه مصال  خارجي در ارتباط است، نصواهد داشت. البهه همان

اسهناد خواهد بود که دزدان دريايي در درياهاي آزاد به يک کشهي ايراني و يا ختارجي حملته کننتد و بتر اثتر ايتن       

نوع کاالي خاصي که کشهي حمل کرده و ديگتر مستائل مشتابه، امنيتت داخلتي و يتا        دليل عنوان مثال به حمله، به
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 عمال صالحیت جهانیم ایران و امحاک. 1
جهاني در اعالم انزجار از برخي اعمالي است  ۀجامعوجه اشهراک  ۀدهند اصل صالحيت جهاني نشان

نظر از تابعيت مرتکب  افراد بشر را صرف ۀهميابند و احساسات  که در گوشه و کنار جهان ارتکاب مي

. از همين روست که ايتن اعمتال   (Goodwin, 2006: 14ب سازند دار مي ديده و محل وقوع آن جريحه و بزه

شتود. در واقتع،    المللتي يتاد متي    و از آنها تحت عنوان جرم بين کند ميالمللي پيدا  به حق وص  بين

م خاصتي را مرتکتب   يدهد که جترا  ني را مياتعقيب مارم ۀاجازاصل صالحيت جهاني به هر دولت »

 «ديتده استت   سنهي با جرم، مارم يتا بتزه   ۀرابطيک  کننده فاقد که دولت تعقيب اند حهي وقهي شده

ماازات  صالحيت جهاني نيز اين است که به هر طريق ممکن از بي ي. هدف اصل(Kenneth, 1988: 785ب

توان گفت که اصل صالحيت جهاني،  با اين وص  مي م جلوگيري شود.يجرا گونه ماندن مرتکبان اين

م ين ايتن جترا  االمللي است، در جايي که مرتکب م بينياي يک کشور به جرها صالحيت دادگاه ۀتوسع

هتاي آن   ( توستط دادگتاه  و واقعتي  کدام از اصول صالحيهي ديگر بسترزميني، شصصتي   براساس هيچ

 د.نيسهنقابل تعقيب کشور 

چراکته از طرفتي جترم در سترزمين او      ،ندارد با جرم اي کننده رابطه دولت تعقيب در اين مورد اوالً

 جرم عليه منافع اساسي ،ز طرف ديگرتا جاي اعمال اصل صالحيت سرزميني باشد و اواقع نشده است 

کننتده بتا ماترم هتم      دولت تعقيب نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت واقعي باشد. ثانياًهم آن کشور 

بتا مانتي    او نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت شصصي باشد. ثالثاًتبعۀ چراکه مارم  ،اي ندارد رابطه

او نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت مبهني بر تابعيتت  تبعۀ چراکه ماني عليه  ،هم نداردابطه رعليه 

 .است« محل دسهگيري مرتکب»ديده باشد. بدين ترتيب تنها معيار در اين مورد  بزه

در اين قسمت صالحيت محاکم کيفري ايران براي رستيدگي بته جترم دزدي دريتايي براستاس      

انعکتاس ايتن اصتل     ۀنحوابهدا  طي دو قسمتزمينه و در اين  شود مياصل صالحيت جهاني بررسي 

فروض و شرايط صالحيت محاکم کشتورمان را بتراي رستيدگي بته      سپ در قوانين کيفري ايران و 

 .دکرجرم دزدي دريايي براساس اصل صالحيت جهاني بررسي خواهيم 

 

                                                                                                                                              

ماننتد   ،خارجي کشور جمهوري اسالمي ايران در معرض خطر قرار بگيرد يا اقتدام عليته نظتام ايتران قلمتداد گتردد      

 شتايان م گرفتت.  توسط دزدان دريايي سومالي اناتا  «هراز»به کشهي نفهکش ايراني  1389بهمن  5اي که در  حمله

ميليون تتن نفتت ختام بتوده و تصترف ايتن کشتهي از ستوي دزدان،          دو ذکر است که اين کشهي حامل نزديک به

قتانون   8براستاس متادۀ   مرتکبتان  د. البهه حهي در اين صورت نيز باز وارد کنکشور  هي را بفراوانضررهاي اقهصادي 

 نصواهد بود. 5نيازي به اسهناد به مادۀ و  اند ماازات اسالمي به شر  صفحات بعدي قابل محاکمه
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 انعکاس اصل صالحیت جهانی در قوانین کیفري ایران. 1.1
 1392مصتوب   قتانون ماتازات استالمي    9 متادۀ حيت جهاني در قوانين کيفري ايتران در  اصل صال

قتانون  در و همننتين   1370مصتوب   قانون ماازات استالمي است. اين ماده که در  شدهبيني  پيش

 ،بتود  شتده و با اندک تغييراتي تصريح نيز با همين سياق و عبارات  1352 اصالحي ماازات عمومي

المللتي در هتر    و مقررات بين ها مي که به موجب قانون خاص يا عهدنامهيکب جرامرت»دارد:  بيان مي

ي يت شود، اگر در ايران يافت شتود طبتق قتوانين جزا    کشوري يافت شود در همان کشور محاکمه مي

جديتد بتا قتوانين     ۀمقترر ذکتر   شايانتفاوت  1«.گردد جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات مي

صتورت   کته ظتاهراً بته    استت  9 متادۀ بته  « المللي مقررات بين»شدن عبارت  پيشين تصريح و اضافه

توضتيح   عنوان منبع صتالحيت جهتاني بتوده استت.     بهالمللي  منظور شناسايي عرف بين بهعامدانه و 

 8 متادۀ در « المللتي  عهود بتين »و « قوانين خاص»دو موضوع  چون صرفاً سابق نوبراساس قان اينکه

المللتي بتراي توجيته     الملتل از جملته عترف بتين     به ديگر منابع حقوق بيناسهناد ، بود شدهتصريح 

چراکه محتاکم کشتور متا     نبود، اسهفادهصالحيت محاکم کشور براساس اصل صالحيت جهاني قابل 

توانستهند صتالحيت ختود را برقترار و توجيته       ميالمللي  وانين خاص و عهود بينبا اسهناد به ق صرفاً

الملتل ناشتي از منتابع مصهلفتي ماننتد معاهتدات جهتاني و         ررات حقوق بيناما از آناا که مق. ندکن

المللي منبعث از منبتع ديگتري    مقررات بيناساس اگر بر است،المللي و دکهرين  اي، عرف بين منطقه

المللي صالحيت جهاني شناخهه شده  المللي، مانند عرف، براي يک جرم بين هاي بين زير از عهدنامه

و بته ايتن    وندشت مند  قانون جديد از اين مقرره بهره 9 مادۀتوانند با اسهناد به  ن ميباشد، محاکم ايرا

   .ندکنرسيدگي اصل صالحيت جهاني  ۀپايجرم، بر 

طور کلي مقنن دو رکن اصتلي را بتراي محاکمته و ماتازات      بهقانون ماازات اسالمي  9 مادۀدر 

المللتي چنتين    هتا يتا مقتررات بتين     هدنامته اول اينکه قانون خاص يا ع ؛داند مههم در ايران شرط مي

قانون ايران مارمانه و قابل ماازات باشتد و عبتارت    اساسدوم اينکه عمل بر ؛دناي را داده باش اجازه

مفيد همين معناست. بتديهي  « طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات خواهد شد»

شده باشد، امکتان تعقيتب، محاکمته و ماتازات     انگاري ن قانون ايران جرماساس است که اگر عمل بر

 مرتکب وجود نصواهد داشت.

 رسد و مفهتوم آن کتامالً   نظر مي بهاندکي مبهم  9 دۀشده در ما تصريح« قانون خاص»اما عبارت 

منظور قانونگذار از تصتريح عبتارت قتانون ختاص، همتان       نويسندگان، نظر برخي به مشصص نيست.

                                                           

المللي مرتکتب   در مورد جرائمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين: »1370قانون ماازات اسالمي مصوب  8مادۀ  .1

شود اگر در ايران دسهگير شتد طبتق قتوانين جمهتوري استالمي ايتران        دست آيد محاکمه مي در هر کشوري که به

 «.شد محاکمه و ماازات خواهد
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ي هتا  قانون اساسي عهدنامته  771ال  شوراي اسالمي مطابق اصل قانوني است که به موجب آن، م

المللتي پت  از تصتويب مالت ، در حکتم       ي بينها عهدنامه زيرا ؛رساند المللي را به تصويب مي بين

توان گفتت کته يتک قتانون      از اين پ  ميرو  ازاين 2.و همان ارزش و اعهبار را دارند اند  قانون داخلي

نظتر   بته امتا   (.186: بپوربتافراني، همتان   خاص به اين قانون هم بدون اشکال است اند و اطالق قانون داخلي

قانون ديگري است کته   ،منظور از قانون خاص، در جاي ديگري هم گفهه شدهکه  گونه رسد همان مي

مشصص صالحيت رسيدگي به جرم يتا جترايم مهتم    طور  بهتوسط مال  به تصويب رسيده باشد و 

م ايران داده باشد که تاکنون نيز چنين قتانوني بته تصتويب قانونگتذار ايرانتي      المللي را به محاک بين

خالف نظر برخي نويستندگان کته معهقدنتد منظتور از      همننين، بر (.119 :1388بخالقي،  نرسيده است

 ۀعرصت اي استت کته در    گونته عهدنامته   مورد بحتث، هتر   مادۀدر « المللي هاي بين عهدنامه»عبارت 

 رسد، حهي اگر دولت ايران نيتز بته عضتويت آنهتا درنيامتده باشتد       مي ها دولتيب المللي به تصو بين

، آن دسهه از معاهداتي است که ايران به عضتويت  ها بايد گفت منظور از عهدنامه، (186: بپوربافراني، همان

 ۀمحاکمت توان رأي به صالحيت جهاني محاکم ايران بتراي   آنها درآمده باشد و صرفاً براساس آنها مي

قتانون بته    9 مادۀالمللي مشکل ديگري نيز در  ي بينها  هعهدنام مورد البهه در .المللي داد جرايم بين

المللي در خصوص اعطاي صالحيت به کشتورهاي عضتو بته دو     ي بينها خورد. کنوانسيون چشم مي

ز بته  طور مستهقيم و بتدون نيتا    بهشوند،  ند. برخي که موارد اندکي را هم شامل ميکن گونه عمل مي

 ،کننتد  گونه قانون خاص داخلي به محاکم کشورهاي عضو صالحيت رسيدگي اعطتا متي   تصويب هر

دوم دستهۀ  که کشور ما هم عضو آنهاست. اما  م1949ژنو مصوب چهارگانۀ هاي  مانند کنوانسيون

نصستت  دستهۀ  ختالف   شوند، بتر  المللي را شامل مي معاهدات بينبيشهر المللي که  اين اسناد بين

مانند کنوانسيون منتع اعمتال زيرقتانوني     ،دارندنياز صالحيت به قانونگذاري داخلي  ياعطابراي 

براي اعمال صتالحيت جهتاني از ستوي محتاکم متا براستاس ايتن        . 1988عليه امنيت کشهيراني 

قتانون ختاص داخلتي     قانون ماازات اسالمي( 9 مادۀبر  بعالوه المللي، لزوماً بايد هاي بين عهدنامه

اي صالحيت توسط مال  به تصويب برسد که در مورد اکثر قريب به اتفاق اين استناد،  براي اعط

صترفاً بته استهناد     توانند هاي ما نمي رو، دادگاه قانون داخلي خاصي به تصويب نرسيده است. ازاين

المللي بته اعمتال صتالحيت جهتاني نستبت بته جترايم         هاي بين به اسهناد اين عهدنامه يا 9 مادۀ

 ي مذکور در آنها بپردازند.الملل بين

                                                           

المللتي بايتد بته تصتويب مالت        هاي بتين  ها، قراردادها و موافقهنامه ها، مقاوله نامه عهدنامه»قانون اساسي:  77اصل  .1

 .«شوراي اسالمي برسد

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايتران و ستاير دول منعقتد شتده باشتد در      »قانون مدني:  9مادۀ  .2

 «.حکم قانون است
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قتانون ماتازات استالمي استهنباط      9 مادۀشده، موضوع ديگري که از  نظر از مسائل مطر  صرف

. کشتورها در خصتوص اعمتال اصتل     استت شرط حضور مرتکب در قلمرو سرزميني ايتران   ،شود مي

عمتال اصتل   بتراي ا از آنهتا  اي  . پتاره کننتد  صالحيت جهاني توسط محاکم خود به دو شيوه عمل مي

 برختي  امتا  ،داننتد  المللي حضور مرتکب را شترط نمتي   صالحيت جهاني در خصوص جرايم مهم بين

قائل به شرط حضور مرتکب در قلمرو سرزميني ختود   ،ندشو شامل ميرا  ها دولتر بيشهکشورها که 

ات قتانون ماتاز   9 متادۀ با توجه به . هسهندبراي اعمال صالحيت جهاني و رسيدگي به اتهامات وي 

شرط حضور مههم ايتن واقعيتت استت     ۀفلسفگيرد. در واقع  دوم قرار مي ۀدسهاسالمي، کشور ما در 

که هدف از اعطاي صالحيت جهاني به يک دولت، جلوگيري از بي کيفر مانتدن مارمتي استت کته     

براي فرار از ماازات به آناا پناهنده شده است. بنابراين با قطع توجه اين صتالحيت از محتل وقتوع    

جترم ارتکتابي و دولتت متدعي     ن بتي جرم، تابعيت مرتکب يا قرباني آن، بايد ارتباطي هرچند انتدک  

صالحيت وجود داشهه باشد و مالک اين ارتباط چيزي جز حضتور مرتکتب در قلمترو سترزمين آن     

 .(122: بخالقي، همان است پذيرفهه شدهدولت نيست، امري که در قانون ماازات اسالمي 

توانند بتر مبنتاي    هاي ايران زماني مي توان نهياه گرفت که دادگاه شده مي ثبراساس مطالب بح

المللي در خارج از قلمرو  المللي رسيدگي کنند که اوالً، جرم بين اصل صالحيت جهاني به جرايم بين

چراکه در صورت وقوع جرم در داخل قلمرو، جرم مشمول اصتل   ،حاکميت کشور ارتکاب يافهه باشد

ثانيتاً، عهدنامته يتا     ؛و نوبت به اعمال اصل صالحيت جهاني نصواهد رستيد  استني صالحيت سرزمي

المللي مبني بر صالحيت جهاني نسبت به آن جرم وجتود داشتهه و ايتران هتم پت  از       مقررات بين

هاي ايران نسبت به جترم متذکور وضتع     تصويب آن عهدنامه، قانوني مبني بر اعالم صالحيت دادگاه

 استاس و آخر آنکه، عمل بايد بر ؛، مرتکب بايد در قلمرو کشور ايران حضور پيدا کندثالثاً ؛کرده باشد

هاي ايران در اعمال اصتل صتالحيت جهتاني نستبت بته       قوانين ايران نيز جرم باشد. بنابراين، دادگاه

رو در شترايط فعلتي    نتد و ازايتن  ا هتاي قتانوني فراوانتي مواجته    المللي با موانتع و خ   جرايم مهم بين

 .ندکنالمللي براساس اصل صالحيت جهاني رسيدگي  توانند به موارد زيادي از جرايم بين نمي

 توسط محاکم ایران الحیت جهانی بر دزدي دریاییصاعمال . 1.2
توانسهيم بگوييم که چتون هتيچ ستازوکار     هرچند تا قبل از تصويب قانون جديد ماازات اسالمي مي

بيني نشتده   هاي ملي پيش وق داخلي و اجراي آن در دادگاهالمللي به حق خاصي براي ورود عرف بين

الملتل   توانند براساس حقتوق بتين   هاي ايران نمي معاهدات مرتبط، دادگاه نبوداست، پ  در صورت 

المللي بپردازند. دليل ايتن گفهته نيتز ايتن بتود کته        م بينيعرفي به محاکمه و ماازات مههمان جرا

المللي توسط حقوق داخلي ايران ناظر  پذيرش مقررات بين ۀنحو معدود مهون قانوني موجود در مورد

قبول و جذب قواعتد عرفتي حقتوق     ۀنحو ۀدربارالمللي بوده و مقررات خاصي  هاي بين بر کنوانسيون
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توانستهند   هاي ايراني نمي بيني نشده بود. در نهياه دادگاه الملل در حقوق داخلي کشورمان پيش بين

المللي خود را صالح به رستيدگي بداننتد،    عرفي بين ۀقاعدبه اسهناد يک  در مقام رسيدگي به جرمي

المللتي   بايست صتالحيت ختود را بتر مبنتاي يتک متهن قتانوني يتا کنوانستيون بتين           بلکه صرفاً مي

مقتررات  »اکنون، با افزودن عبارت  اما هم. (122 :بخالقي، همانشده توسط مال ، اسهوار نمايند  تصويب

، «قتوانين ختاص  »و « هتا  عهدنامته »قانون ماازات اسالمي در کنتار عبتارات    9 ادۀمدر « المللي بين

المللي بتراي رستيدگي بته جرمتي      مشکل مذکور برطرف شده و از اين پ  اگر به موجب عرف بين

هاي ايراني نيز صالحيت رستيدگي بته آن را خواهنتد     بيني شده باشد، دادگاه صالحيت جهاني پيش

بتر استناد و    ، عتالوه متذکور  متادۀ المللتي متذکور در    رت مقتررات بتين  داشت. به ديگتر ستصن، عبتا   

 1است.المللي نيز  المللي، شامل عرف بين هاي بين نامه موافقت

شتود کته بتدانيم دزدي     اهميت اين موضوع در خصوص جرم دزدي دريايي از آناا دوچندان مي

ه شدالحيت جهاني مسهقر الملل عرفي براي آن ص دريايي اولين جرمي است که براساس حقوق بين

( و کنوانستيون حقتوق درياهتا    1958درياهاي آزاد ب  عرفي با تصويب کنوانسيون ۀقاعدو اگرچه اين 

است، کشور متا هنتوز بته عضتويت دو کنوانستيون متذکور       ده ش(، وارد حقوق قراردادي نيز 1982ب

ررات داخلتي کشتورمان،   المللي بته مقت   درنيامده است. بنابراين، در صورت عدم قبول ورود عرف بين

هاي ايراني در هيچ موردي صالحيت رسيدگي به جرم دزدي دريايي را نصواهنتد داشتت. امتا     دادگاه

که دزدان  قانون ماازات اسالمي درصورتي 9 مادۀتوان گفت که براساس مقررات  در شرايط فعلي مي

هتاي   نيستت بته کشتهي   دريايي در درياهاي آزاد يا در نقاطي که در قلمرو حاکميت هتيچ کشتوري   

ربايي، قهل و زتارت   ، مرتکب سرقت، آدمبرندبتااري يا خصوصي داراي تابعيت ديگر کشورها حمله 

ديدگان تابعيت ايران را نداشهه باشند يا اينکه کشهي پرچم جمهوري  شوند، حهي اگر مرتکبان يا بزه

 ن جرم را خواهند داشت.هاي ايران صالحيت رسيدگي به اي ، دادگاهدکنناسالمي ايران را حمل 

يکي از شرايط اعمال صالحيت جهاني توستط محتاکم ايرانتي بتر جترم دزدي دريتايي، حضتور        

و استت  کند، بلکه صرف حضتور شترط    مرتکب در کشور ماست. البهه نحوه و نوع حضور تفاوتي نمي

را در  بتر آنکته متواردي ماننتد حضتور ارادي و انهصتابي دزدان       اهميت دارد. پ  اين حضتور عتالوه  

طور ناشتناس   شود. بنابراين، چه مههم به گيرد، شامل انهقال قهري و حضور اجباري آنها نيز مي برمي

                                                           

المللي به حقوق داخلي همننان باقي استت، زيترا    هاي بين البهه مشکل نبود سازوکاري مشصص براي ورود ساير عرف. 1

المللي در صورت تصويب توستط مالت     قانون مدني معاهدات بين 9قانون اساسي و مادۀ  77اگرچه براساس اصل 

المللي در قانون اساسي و ساير قوانين  رف بينآيند، در خصوص ميزان ارزش و اعهبار ع شمار مي به« در حکم قانون»

قانون ماازات اسالمي را به فال نيتک گرفتت    9خورد. بنابراين، بايد تصويب مادۀ  عادي هيچ تصريحي به چشم نمي

 المللي به حقوق داخلي هموار ساخهه است. که راه را براي ورود عرف بين

. 
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به ايران سفر کند و پ  از شناسايي دسهگير و محاکمه شود، و چته هواپيمتاي او در حتال عبتور از     

رد بحتث فتراهم   ، شرط متو دشوفراز ايران دچار نقص فني شده و مابور به فرود اضطراري در ايران 

توانتد در اثتر دستهگيري در ختارج از      است. همننين، حضور مههمان به دزدي دريايي در ايران متي 

کشور توسط نيروهاي نظامي ايراني يا خارجي و انهقال آنها به ايران باشد، مانند اينکه ناوهاي جنگي 

ان انهقال دهنتد يتا اينکته بتا     و به اير کنندهاي آزاد، آنها را دسهگير  زني در آب ايراني در حال گشت

کسب اطالع از اينکه مههمان به دزدي دريايي سوار بر يک کشتهي يتا هواپيمتاي ختارجي در حتال      

کشهي يا فرود اجباري هواپيمتا، مههمتان بته    دن کرعبور از قلمرو سرزميني ايران باشند و با مهوق  

 1.دکنن بازداشترا  دزدي دريايي

حيت جهاني، مارمانه بودن عمل در کشتور متدعي صتالحيت    يکي ديگر از شرايط برقراري صال

موجتود در حقتوق داخلتي،     ۀمارمانت ي آن است که لزوماً بايد عنوان ااست. اما آيا اين شرط به معن

توانند بته   هاي ايران صرفاً زماني مي المللي براي موضوع باشد؟ يعني آيا دادگاه همان وص  جرم بين

در قتوانين کيفتري ايتران    « دزدي دريتايي » ۀمارمانت که عنتوان  جرم دزدي دريايي رسيدگي کنند 

اگرچته جترايم    ،عبتارت ديگتر   وجود داشهه باشد؟ پاسخ منفي است و چنين امتري الزم نيستت. بته   

گيرنتد و الزم   باالتري از جرايم حقوق داخلي قرار متي  ۀدرجالمللي به لحاظ شناعت و زشهي در  بين

المللي ختاص در حقتوق داخلتي     ، حهي اگر عنوان جرم بينندشونحو شديدتري ماازات  است که به

انگتاري اعمتال ارتکتابي     نيز وجود نداشهه باشد و در قوانين کيفري داخلي با عناوين ديگتر بته جترم   

پرداخهه شده باشد، باز محاکم داخلي براساس اصل صالحيت جهاني صالحيت رسيدگي بته جترايم   

اگرچه عنوان دزدي دريتايي در قتوانين جزايتي ايتران      رو ينازاالمللي ارتکابي را خواهند داشت.  بين

وجود ندارد، محاکم ايراني بعد از برقراري صالحيت خود بر مههمتان دزدي دريتايي دسهگيرشتده و    

ربتايي و   موجود در حقوق داخلي خود مانند سترقت، آدم  ۀمارماناحراز جرم ايشان، براساس عناوين 

 .پردازند قهل به ماازات مرتکبان مي

کشتورها و در  ر بيشته مادد که در حقوق داخلتي   ۀمحاکممنع  ۀقاعدبراساس  شايان ذکر است

کته دزدان دريتايي در يتک     المللي مورد پذيرش قرار گرفهته استت، درصتورتي    بسياري از اسناد بين

بته اتهامتات آنهتا     يباشند يتا اينکته در دادگتاه    شدهالمللي محاکمه و ماازات  دادگاه داخلي يا بين

دگي و رأي بر برائت آنها صادر شده باشد، در هيچ دادگاه ديگري قابل محاکمته نصواهنتد بتود.    رسي

هاي اصتل صتالحيت جهتاني استت،      مادد، يکي از ويژگي ۀمحاکممنع  ۀقاعداين نکهه، يعني قبول 

                                                           

ش گرفت و در همه حال، انهقال قهري بايد به طرق قانوني صتورت گيترد و   البهه در اين راه نبايد طريق افراط را در پي .1

توانتد حاکميتت کشتوري ديگتر يتا نظتم        شود، چه اين امر گتاه متي   ربايي نمي هاي زيرقانوني مانند آدم شامل روش

وي توسط المللي را نقض کند، نظير آننه در قضيۀ آدول  آيشمن افسر آلمان نازي اتفاق افهاد و ربودن  عمومي بين

 .نيروهاي رژيم صهيونيسهي از کشور آرژانهين و انهقال وي به اسرائيل براي محاکمه انهقادهاي بسياري را برانگيصت
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گونته قيتدي بته     قانون ماازات اسالمي از اين لحتاظ هتيچ   9 مادۀولي مهأسفانه قانونگذار ايراني در 

هاي ايران وارد نساخهه است. در نهياه، چناننه محاکم ايتران دزدان دريتايي را در    الحيت دادگاهص

قلمرو سرزميني ايران دسهگير نمايند، مانعي براي محاکمه آنها در فرضي که قبالً براي همين عمتل  

الف خت  بيني نشده است. بديهي است که اين امتر بتر   در خارج محاکمه و ماازات شده باشند، پيش

1عدالت و انصاف و مقهضيات دادرسي منصفانه است.
 

صالحيت داخلي، يعني صالحيت محلي دادگاه ايراني بتراي رستيدگي    مربوط بهآخر،  ۀمسئلاما 

صتالحيت دادگتاه   قاعتدۀ  بديهي است که در خصوص جرم مورد بحث،  به جرم دزدي دريايي است.

م دزدي دريايي در مکاني واقع شتده کته   ، زيرا حسب فرض، جرنيست کننده محل وقوع جرم تعيين

عبارت ديگر، در محل وقوع جترم، دادگتاه ايرانتي وجتود نتدارد و در       قلمرو حاکميت ايران نيست. به

م ارتکابي در يايران هم، جرمي واقع نشده است. بنابراين، تعيين صالحيت محلي دادگاه در مورد جرا

قانون آيتين دادرستي کيفتري     316 مادۀ ۀوسيل هخارج از کشور نيازمند قانونگذاري خاص است که ب

 حاکميتت  قلمرو از خارج در که اشصاصي اتهامات به» دارد: صورت گرفهه که مقرر مي 1392مصوب 

 رستيدگي  صتالحيت  ايران هاي دادگاه قانون، مطابق و شوند مي جرم مرتکب ايران اسالمي جمهوري

 از چناننته  و دستهگيري  محتل  دادگتاه  در مورد حسب باشند، ايران اتباع از چناننه دارند، را آنها به

   .«شود مي رسيدگي تهران دادگاه در مورد، حسب باشند بيگانه اتباع

 صالحیت محاکم ایران براساس دیگر اصول صالحیتی .2
توانند براساس آن بته جترايم ارتکتابي از ستوي دزدان دريتايي       ترين اصلي که محاکم ايراني مي مهم

اصتل   بتر  عتالوه  داده شتد. که در مبحث پيشين توضيح  استصالحيت جهاني اصل  ،ندکنرسيدگي 

صالحيت جهاني، اصول صالحيهي ديگري نيز هسهند که امکان اينکه محاکم ما بهواننتد بته برختي    

ايتن مصتاديق محتدود     ۀدامنت با اين توضيح کته   ؛وجود دارد ،ندکنمصاديق دزدي دريايي رسيدگي 

شتود. ايتن اصتول صتالحيهي، اصتل صتالحيت        را شامل متي  و موارد مشصص و فروض معيني است

که طي دو گفهتار   هسهندديده(  بزه حيت شصصي بمبهني بر تابعيت مرتکب ياسرزميني و اصل صال

 .شوند ميبررسي 

                                                           

صتورت نتاقص و تنهتا در برختي      بته  1392. شايان ذکر است که قاعدۀ منع محاکمۀ مادد در قانون ماازات استالمي  1

قتانون قاعتدۀ متذکور تنهتا در جترايم تعزيتري بآن هتم زيتر         ايتن   8و  7جرايم پذيرفهه شده است. براساس متواد  

شوند، مورد پذيرش قرار گرفهه استت.   منصوص( که اتباع ايراني در خارج از کشور مرتکب شده يا قرباني آن واقع مي

 عنتوان يتک استهثنا و    عنوان يک اصل بلکته بته   بنابراين، از آناا که قانونگذار ممنوعيت محاکمۀ مادد مههم را نه به

بيني کرده است، تعميم آن بته   صرفاً در اصل صالحيت شصصي فعال و منفعل، آن هم محدود به برخي جرايم، پيش

 رسد. نظر مي دشوار به  هاي ايران، مانند اصل صالحيت جهاني، ساير موارد صالحيت دادگاه
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 اصل صالحیت سرزمینی. 2.1
اعمال قوانين کيفري است که از ابهداي تشکيل ين اصول تر ي يکي از اساسياصل صالحيت سرزمين

تتوان ادعتا    که متي  دارداهميت  حدي بهاين اصل . (Kontorovich, 2004: 71ب وجود داشهه است ها دولت

اين امتر کته   »دهد.  کرد که بدون وجود آن، اقهدار و حاکميت يک کشور معناي خود را از دست مي

 دولهي بهواند جرايم ارتکابي در داخل قلمرو حاکميت خود را تحت تعقيب قرار دهد، تالي منطقتي 

معقول است، زيرا مقامات يک کشور مسئول اجراي  اعمال حاکميت يک کشور مسهقل بوده و کامالً

 (.43: 1373نژاد،  بحسيني «قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هسهند

جرايم ارتکابي در داخل قلمرو حاکميت يک کشور، مطتابق قتوانين آن    ۀکليبه موجب اين اصل 

 3 متادۀ ماازات است، اعم از اينکه مرتکب آن، تبعه يا بيگانته باشتد.   کشور قابل تعقيب، محاکمه و 

اشصاصي کته   ۀکلي ۀدربارقوانين جزايي ايران »دارد:  قانون ماازات اسالمي در اين خصوص مقرر مي

در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهتوري استالمي ايتران مرتکتب جترم شتوند اعمتال        

بتر   قلمرو سرزميني ايران عتالوه  .«انون ترتيب ديگري مقرر شده باشدشود، مگر آنکه به موجب ق مي

الملتل،   شود و در حقوق بتين  هم مي 1قلمرو خشکي، شامل قلمرو هوايي و دريايي بدرياي سرزميني(

ها و هواپيماهاي نظامي ايران نيز جزو قلمترو سترزميني کشتور     ويژه کشهي ها و هواپيماها، به کشهي

 ند.آي حساب مي هايران ب

کنوانستيون حقتوق درياهتا يعنتي تنهتا       101 مادۀ براساس تعريفي که از جرم دزدي دريايي در

صورت اخهصاصي پرداخهه، آمتده استت،    سندي که در کنار کنوانسيون درياهاي آزاد، به اين جرم به

جاهايي که در قلمرو صالحيهي هتيچ کشتوري   »و « درياهاي آزاد»دزدي دريايي جرمي است که در 

حستاب   به 1982آشکار کنوانسيون  هاي قابليت ارتکاب دارد. اين محدوديت مکاني از ضع « نيست

فراوان بستياري از دزدان دريتايي نتوين در ستواحل      ۀاسهفادي اخير مورد سوء ها سالآيد که در  مي

 ۀمنطقت نحوي که با توجه به ويژگتي کتامالً ختاص ايتن دو      به ،ماالکا واقع شده است ۀتنگسومالي و 

گيرد و در نهياه تحت شمول تعريت    هاي آزاد صورت نمي يايي، بسياري از حمالت دزدان در آبدر

گيرد. البهه برخي کشورهاي عضو کنوانسيون حقتوق درياهتا از جملته     مقرر در کنوانسيون قرار نمي

قانوني مذکور با اصال  قوانين داخلي خود، مواردي را که حمتالت در   خ دن کرکنيا در راسهاي پر 

                                                           

ترين نقطتۀ جتزر    بدأ بپايينهاي آزاد در مااورت سواحل يک کشور است که از خط م . درياي سرزميني قسمهي از آب2

اگرچه هر کشور بعد از درياي سترزميني  مهر است.  1852هر مايل دريايي نيز  مايل دريايي امهداد دارد. 12دريا( تا 

بترداري انحصتاري از منتابع     مايل دريايي نيز اخهياراتي انحصاري مانند حقوق بهره 200اي به وسعت  خود در منطقه

تواند در اين منطقه حاکميتت قضتايي و حقتوقي ختود را جتز در برختي متوارد         ارد، نميدريايي و اقهصادي آن را د

 اسهثنايي مانند تااوز به منابع دريايي اين منطقه، اعمال کند.
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هتم جترم    ،افهتد  هاي آزاد از جمله در قلمرو دريايي يک کشور خاص نيز اتفاق متي  جايي زير از آب

 .دندکردزدي دريايي قلمداد 

نظام حقوقي کشور ما در اين خصوص با مشکالت بيشهري نيز مواجته استت. بته ديگتر ستصن،      

دليتل عتدم    تواند از مقررات کنوانسيون حقوق درياها در اين خصتوص بته   بر آنکه نمي ما عالوهکشور 

 زمينتۀ داخلي خاصتي را نيتز در    ۀمقررگونه  ، هيچدکنالمللي، اسهفاده  عضويت در اين سند مهم بين

ي هتا  دزدي دريايي تصويب نکرده تا با استهفاده از آن بهوانتد اعمتال دزدي دريتايي ارتکتابي در آب     

. البهته در صتورت   کنتد داخلي و درياي سرزميني جمهوري استالمي ايتران را محاکمته و ماتازات     

عضويت ايران در کنوانسيون مذکور نيز کشور ما تنهتا در صتورتي خواهتد توانستت حمتالت دزدان      

متورد  « دزدي دريتايي »دريايي در قلمرو دريايي ايران را براستاس صتالحيت سترزميني و بتا اتهتام      

انگتاري و تعيتين    رار دهد که اقدام به قانونگذاري خاص داخلي در اين زمينته بتراي جترم   محاکمه ق

که چنين قانون خاصي به تصويب نرسيده است، نظام قضايي ما براستاس   و تا زمانيد کنماازات آن 

المللتي از جملته    هاي يک جرم بين ربايي که ويژگي ديگر عناوين عمومي مارمانه مانند سرقت و آدم

 1.تواند بته ماتازات مرتکبتان دزدي دريتايي بپتردازد      ت و لزوم شدت در ماازات را ندارند، ميوخام

توانند به برخي از جترايم مترتبط بتا دزدي دريتايي براستاس کنوانستيون        هاي ايران مي البهه دادگاه

 که کشورمان به عضويت آن درآمتده  2منع اعمال زيرقانوني عليه ايمني دريانوردي در زمينۀ 1988

اي از مصاديق جرم دزدي دريتايي را بتدون بته ميتان      . کنوانسيون مذکور پارهدکننرسيدگي  ،3است

هاي موجود در  انگاري قرار داده و بسياري از خ  آوردن نامي از جرم خاص دزدي دريايي، مورد جرم

                                                           

هاي ماهيگير و تااري ايراني در اروندرود  هاي تندروي عراقي به کشهي هايي از حمالت قايق هاي اخير گزارش . در سال2

هاي سرزميني ايران گزارش  هاي ايراني در خليج فارس و حهي در آب همننين حمالتي به کشهي و سرقت از آنها و

هاي جرم دزدي دريتايي منتدرج در کنوانستيون حقتوق      نظر از مکان ارتکاب آنها، ديگر خصيصه شده است که صرف

ي مقابلتۀ مناستب کيفتري بتا دزدي     اي برا رو مقهضي است که قانونگذار ايراني به فکر راه چاره درياها را دارند. ازاين

ببراي کسب اطالعات بيشهر در خصوص برخي از اين حمالت ر.ک: تارنماي تابناک : مورخته  هاي داخلي باشد  دريايي در آب

مرکز ايمني و امنيت دريانوردي ستازمان بنتادر و   ها از  همننين برخي گزارش .(237416، کد خبر: 1391فروردين  23

هتاي   هاي جاري بتراي ربتايش کشتهي    دليل ناکامي در ادامه روش دزدان دريايي بهين دارد که حکايت از ا دريانوري

 ۀانتد کته منطقت    هاي فراساحلي سومالي، اهداف جديدي را بتراي ختود برگزيتده    خليج عدن و آب ۀکارگو در محدود

 .اين مناطق جديد باشد ۀتواند از جمل تنگه هرمز مي ۀهاي درياي عمان و محدود آب
2 . Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, (Rome, 10 

March 1988). 

ونقل تااري جهتان را از طريتق دريتا اناتام      درصد از حمل 90عضو دارد که اعضاي آن بيش از  152. اين کنوانسيون 2

وجب قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون مقابلته بتا   به م 13/9/87دهند. ايران نيز در تاريخ  مي

اعمال زيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتکل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمتال زيرقتانوني عليته ايمنتي     

 المللي در آمده است. سکوهاي ثابت واقع در فالت قاره به عضويت اين سند مهم بين
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نگتاري  ا کنوانسيون حقوق درياها را پوشش داده است. البهه تا زمان تصويب قتانوني مبنتي بتر جترم    

ن اين اعمال بتا استهفاده از عنتاوين    االمللي، ماازات مرتکب اعمال زيرقانوني مصر  در اين سند بين

 پذير خواهد بود. عام مارمانه امکان

 ۀحملت و مورد  اند هاي ايراني است که در درياهاي آزاد در حال حرکت کشهي در موردديگر  ۀنکه

ي از قلمترو سترزمين کشتوري    يت ها جز الملل، کشهي ينگيرند. از نظر حقوق ب دزدان دريايي قرار مي

م يهاي آن کشتور نستبت بته جترا     اند و صالحيت دادگاه شوند که پرچم آن را برافراشهه محسوب مي

هتاي ايتران    شود. بنابراين، صتالحيت دادگتاه   ارتکابي در آن، براساس صالحيت سرزميني توجيه مي

هتاي ايرانتي هتم مبهنتي بتر اصتل        ت بته کشتهي  براي رسيدگي به جرم دزدي دريايي ارتکابي نستب 

 صالحيت سرزميني است.

 متادۀ است. براساس « اصل صالحيت سرزميني حکمي يا فرضي يا اعهباري» در زمينۀآخر  ۀنکه

آن در قلمرو حاکميت ايران واقتع شتود    ۀنهياگاه قسمهي از جرم يا  هر»قانون ماازات اسالمي:  4

که جرم دزدي دريتايي   بنابراين، درصورتي .«المي ايران استشده در جمهوري اس در حکم جرم واقع

هاي سرزميني ايتران کشتيده شتود، براستاس      آن به قلمرو آب ۀدامنو  بديادر درياهاي آزاد ارتکاب 

مثتال،   بتراي هاي ايران صالحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي را خواهنتد داشتت.    ، دادگاهمذکور مادۀ

خواهي از کشتور   هاي آزاد مورد ربايش قرار داده و با هدف باج ر آبدزدان دريايي کشهي تااري را د

هتاي سترزميني ايتران انهقتال      صاحب پرچم کشهي، آن را به سواحل يکي از جزاير ايراني يا بته آب 

يتا بته    هنتد هاي سرزميني ايران مورد ضرب و جر  قرار د شده را در آب کشهي ربوده ۀخدمدهند يا 

هتايي را متورد حملته     هاي سرزميني ايران کشهي زدان دريايي با ورود به آبقهل برسانند؛ يا اينکه د

 هاي آزاد ادامه پيدا کند. و اين درگيري تا آب هنددقرار 

 اصل صالحیت شخصی. 2.2
م يهاي يک کشور نسبت به جرا اصل صالحيت شصصي، که عبارت است از صالحيت قوانين و دادگاه

عنوان مبنايي براي صتالحيت قتوانين کيفتري در     به ،ور در خارجارتکابي توسط يا عليه اتباع آن کش

خارج از قلمرو حاکميت، مورد پذيرش جهاني قترار گرفهته استت. اصتل صتالحيت شصصتي اصتلي        

بيني شده و بتر   هاي جنبۀ منفي اصل صالحيت سرزميني پيش تکميلي است که براي پر کردن خ 

راستاس تابعيتت مرتکتب و اصتل صتالحيت      دو نوع است: اصل صالحيت شصصي فعتال يتا مثبتت ب   

هتاي ايتران بتراي     شصصي منفي يا منفعل مبهني بر تابعيت مانتي عليته. حتال، صتالحيت دادگتاه     

رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي براستاس اصتل صتالحيت شصصتي در دو شتکل ختود       

 .شود ميبررسي 
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 مثبت یا فعال صالحیت شخصی. 2.2.1
 بر موارد مذکور در مواد فوق، هر عالوه»دارد:  مي در اين خصوص مقرر ميقانون ماازات اسال 7 مادۀ

که در ايران يافت و يتا بته ايتران     يک از اتباع ايران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود، درصورتي

ت  شود، مشروط بر اينکه: ال  اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات مي

کته جترم ارتکتابي از     ت درصورتي ابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد. برفهار ارتک

جرايم موجب تعزير باشد، مههم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميتت،  

ت طبق قوانين ايران موجبي براي منع يتا موقتوفي    ماازات کالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ

 .«تعقيب يا موقوفي اجراي ماازات يا سقوط آن نباشد

که پيداست اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال همنتون گذشتهه، صترفاً براستاس      گونه همان

بيني شده است و به عناصري ديگر مانند اقامهگتاه مرتکتب    تابعيت ميان مرتکب و دولت پيش ۀرابط

هاي ايران، شترايطي را   شصصي توسط دادگاه يادشده براي اعمال اصل صالحيت 7 مادۀتوجه ندارد. 

الزم دانسهه است؛ اول، اينکه رفهار ارتکابي به موجب قانون ايران جرم باشد. البهه اين شرط يک امر 

و نيازي به تصريح آن از سوي قانونگذار وجود نداشت، زيرا اگر رفهاري که از سوي اتباع  استبديهي 

هاي ايران با توجه بته اصتل    هه است در ايران جرم نباشد، دادگاهايراني در خارج از کشور ارتکاب ياف

وي را نصواهند داشت. آننه شايسهۀ ذکر بود، لزوم جرم بودن عمتل   ۀمحاکمبرائت، امکان تعقيب و 

 ۀمحاکممنع  ۀقاعدمرتکب در محل ارتکاب، يعني شرط مارميت مضاع  است. دوم، اينکه پذيرش 

م تعزيري زيرمنصوص، شده است که با ويژگي تبعي و يآن هم جرام تعزيري، يمادد محدود به جرا

قتانون   7 متادۀ « ب»تکميلي بودن اصل صالحيت شصصي چندان سازگار نيست. مفهوم مصال  بند 

ماازات اسالمي اين است که در جرايم حدي، مسهوجب قصاص، ديه و تعزيترات منصتوص شترعي،    

بهته از آناتا کته اعمتال ارتکتابي از ستوي دزدان       مضاع  رعايت نصواهد شتد. ال  ۀمحاکممنع  ۀقاعد

دزدان دريتايي،   ۀمحاکمت م تعزيتري انطبتاق دارد، در متورد    يبتا جترا   ازلبدريايي در حقوق داخلي 

قتوانين   براستاس . ستوم،  داشتت مادد وجود نصواهد  ۀمحاکممنع  ۀاي در مراعات قاعد مشکل عمده

جراي ماازات يا ستقوط آن نباشتد. در قتانون    ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي ا

براساس قانون »موجبات منع يا موقوفي تعقيب  نبودقانونگذار  1352ماازات عمومي اصالحي سال 

دانستت،   را شرط اعمال اصل صالحيت شصصتي متي  « محل وقوع جرم و قانون کشور مهبوع مرتکب

و عدم اشاره به قتانون محتل وقتوع جترم،     قانون ماازات کنوني، با  7 مادۀرسد که در  نظر مي ولي به

شرطي زائد را براي اعمال اصتل صتالحيت   اين موجبات در قانون ايران، عمالً قانونگذار  نبوداکهفا به 

، حهي بدون کنندگاه محاکم ايران بصواهند کسي را محاکمه  بيني کرده است، زيرا هر شصصي پيش

که موجبات موقوفي تعقيتب بته شتر  مقترر در     د کر، به اين نکهه توجه خواهند مذکور مادۀتصريح 
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شتود کته اگتر     البهه اين فترض نيتز مطتر  متي     قانون آيين دادرسي کيفري، فراهم نباشد. 13 مادۀ

 7 مادۀآيا براساس  ،مههمان به دزدي دريايي پ  از ارتکاب جرم، تابعيت ايران را کسب کرده باشند

اکمه خواهند بود يا خير. برخي کشورها در حقتوق  قانون ماازات اسالمي همننان در ايران قابل مح

قتانون جتزاي فرانسته     113-6 متادۀ دهند، مثالً در قسمت اخير  پاسخ مثبت مي پرسشخود به اين 

اين قانون در صورتي نيز که مههم پ  از ارتکاب جرم تابعيتت فرانسته   »...آمده است:  1992مصوب 

کيتد  أتقانون ماازات لبنان مورد  20 مادۀرا نيز همين موضوع «. را کسب کرده باشد، قابل اجراست

 ۀمقترر و ستاير قتوانين    1392در قانون ماازات اسالمي مصتوب   .(48 :1376بجاويتدزاده،  قرار داده است 

شود. در اين شرايط، بايد بر آن بود که با توجه به لزوم اجهمتاع   خاصي در اين خصوص مشاهده نمي

ب جرم و مالک بودن اين تاريخ براي ارزيابي صالحيت، و بتا  شرايط صالحيت کيفري در تاريخ ارتکا

استت،  ده شت نتوجه به اينکه با فقدان شرط تابعيت در زمان تحقق جترم، اساستاً صتالحيهي محقتق     

هاي ايران نصواهد بود. در  حدود شرط تابعيت بعد از زمان مقرر، موجب ايااد صالحيت براي دادگاه

براساس اصل صالحيت شصصي به اتهتام دزدان دريتايي رستيدگي    تواند  اين حال، دادگاه دولهي مي

 شده است.  کند که در آن تاريخ، دولت مهبوع آنها محسوب مي

 منفی یا منفعلصالحیت شخصی . 2.2.2
محهمل  ها اگرچه فرض مشارکت يا مباشرت اتباع ايراني در حمالت دزدي دريايي عليه ديگر کشهي

و اتباع ايراني بسيار انتدک   ها اتباع ديگر کشورها به کشهي ۀحملموارد آن در مقايسه با فرض  ،است

است، که در اين صورت بايد اصل صالحيت شصصي منفي يا منفعل را ماتري دانستت. ايتن اصتل،     

تابعيت ميان دولت و فرد استهوار استت، ولتي     ۀرابطهمانند اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال بر 

ر خارج از کشور شده است. مبناي اين اصل نيز حمايت کيفتري  در ايناا، فرد مزبور قرباني جرمي د

 شناخهه شده است.  ها دولت ۀوظيفاز اتباع در خارج از کشور است که 

قتانون ماتازات    8 متادۀ  1392پ  از سکوتي سنگين و طوالني در قوانين ما، سراناام در سال 

يا منفعتل را بتدين شتر      هاي ايران براساس اصل صالحيت شصصي منفي اسالمي صالحيت دادگاه

گاه شصص زيرايراني در خارج از ايران عليه شصصتي ايرانتي يتا عليته کشتور ايتران        هر» 1:پذيرفت

                                                           

شورها نيز همنون ايران، اين اصل ديرتر از ساير اصول صالحيهي پذيرفهه شده استت و دليتل آن نيتز    . در بسياري از ک1

همواره ترديد در لزوم دخالت کيفري دولت براي حمايت از اتبتاع ختود در ختارج از کشتور بتوده استت، يعنتي در        

يم را دارد. در ايتران تتا   کشوري که اصوالً خود بر مبناي اصل صالحيت سرزميني صالحيت رستيدگي بته ايتن جترا    

طتور متوردي در برختي قتوانين پراکنتده ماننتد قتانون         ، اين اصل بته 1392پيش از تصويب قانون ماازات اسالمي 

گتاه   (، امتا هتيچ  31هتاي ايتران بتوده استت بمتادۀ       مبناي اعالم صالحيت دادگتاه  1328هواپيمايي کشوري مصوب 

 عنوان يک اصل شناسايي نشده بود. به
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م مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق يمرتکب جرمي به جز جرا

متههم در   -شروط بر اينکه: ال شود، م قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران به جرم او رسيدگي مي

 جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، ماازات کالً

رفهار ارتکابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري -او اجرا نشده باشد. ب ۀدربار يا بعضاً

 .«اسالمي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد

بيني  هاي ايران شرايطي بدين شر  پيش قانون ماازات اسالمي براي صالحيت دادگاه 8 مادۀدر 

 ،ايتران باشتد   ۀتبعکه مرتکب  زيرايراني باشد. البهه درصورتي دبايشده است: اول اينکه مرتکب جرم 

 دبايت براساس اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال قابل تعقيب خواهتد بتود. دوم اينکته جترم نيتز      

ديده داراي تابعيت ايران باشد. البهه  لمرو حاکميت ايران ارتکاب يافهه باشد. سوم اينکه بزهخارج از ق

 اهميهي ندارد. چهارم آنکه مههم در ايران حضتور داشتهه   8 مادۀنوع جرم ارتکابي عليه وي براساس 

در کشتور  م تعزيري زيرمنصوص شرعي مههم قتبالً  ييا به ايران اعاده گردد. پنام آنکه، در جرا باشد

محل وقوع جرم محاکمه و ماازات نشده باشد. در نهايت اينکه رفهار ارتکابي براستاس قتانون محتل    

وقوع و قوانين ايران جرم باشد، و اين يعني لزوم رعايتت شترط مارميتت مضتاع . از ايتن شترايط       

عزيتري و  م تيجران بيپيداست که قانونگذار مادداً و مشابه با اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال، 

م مسهوجب حد، قصتاص، ديته   يکه جرم ارتکابي از جرا ديگر جرايم قائل به تفکيک شده و درصورتي

قبلي مرتکب را الزم ندانسهه است. همننتين در   ۀمحاکميا تعزير منصوص شرعي باشد، شرط عدم 

 1م نيازي به جرم بودن عمل در محل وقوع آن نيست.يجراگونه  اين

بعيت ماني عليه در بحث اعمال صالحيت محاکم ايراني بر مرتکبتان  اصل صالحيت مبهني بر تا

بيني اين اصتل در قتانون جديتد     تواند بسيار پرکاربرد باشد و پيش دزدي دريايي در شرايط فعلي مي

گذار ضرورت وجود و تصريح به آن را احساس کرده است. چراکته  نکه قانو است ناپذير بسيار اجهناب

المللي، اقتدام   هاي بين زني در آب ي نظامي ايران هنگام گشتها ردي کشهيي اخير در مواها سالدر 

عتدم   ستبب  ولتي بته   ،به دسهگيري مرتکبان دزدي دريايي کرده و آنها را به ايران انهقال داده بودنتد 

                                                           

بر وقوع جرم عليته اتبتاع ايرانتي، ارتکتاب هتر جرمتي عليته         عالوه 8شايان ذکر است که قانونگذار در صدر مادۀ . البهه 1

هاي ايران دانسهه است. منظور قانونگتذار از ايتن عبتارت     در خارج از کشور را نيز در صالحيت دادگاه« کشور ايران»

که بيان شتد،   گونه سابقه است. در واقع همان نيز کم بيني چنين امري در قوانين کشورهاي ديگر روشن نبوده و پيش

منظور حمايت کيفري از اتباع يک کشور بنه خود آن کشتور(، در قتوانين    اصل صالحيت شصصي منفي يا انفعالي، به

المللي از جمله کنوانسيون منع شکناه متورد شناستايي قترار گرفهته استت.       داخلي و همننين در برخي اسناد بين

ويتژه   قانون ماازات استالمي، بته   5بيني اصل صالحيت واقعي بحمايهي( در مادۀ  رسد که با پيش نظر مي هبنابراين، ب

آن در مورد اقدام عليه نظام و امنيت داخلي يا خارجي کشور، تماميتت ارضتي و استهقالل ايتران، ديگتر      « ال »بند 

 نبوده است. 8در مادۀ « کشور ايران»نيازي به افزودن 
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ايشان، نيروي دريايي مابور شده بتود کته    ۀمحاکمهاي ايراني براي  احراز صالحيت از سوي دادگاه

 در سواحل سومالي آزاد سازد. دداًمرتکبان را ما

است که بسياري از مراودات تااري و اقهصادي ايران با ديگتر کشتورها از   توجه  شاياناين نکهه 

 ۀکننتد  توليتد  ۀعمدکشورهاي  ۀزمرگيرد. همننين از آناا که کشور ايران در  طريق دريا صورت مي

را از طريتق   هتا  يتادي از ايتن محمولته   و ستاالنه مقتادير بستيار ز    استنفت و ديگر ذخاير زيرزميني 

صورت گسهرده در  ي ايراني بهها و خدمه ها کند، کشهي ي بزرگ به خارج از کشور صادر ميها کشهي

ي با پرچم ديگر کشورها ها کشهي ۀخدمبر اين بعضي  معرض حمالت دزدان دريايي قرار دارند. عالوه

 ۀاجتار در  استت، ه مالکيت يک کشور ختارجي  ند، يا اينکه کشهي اگرچهسهنيز داراي تابعيت ايران 

ي داراي پترچم  هتا  افهد که اتباع يا کشهي در اين خصوص بسيار اتفاق ميرو  ازاين، استکشور ايران 

بينتي اصتل    المللي قرار بگيرند و از اين نظتر پتيش   هاي بين دزدان دريايي در آبراه ۀحملايراني مورد 

قانون جديد بسيار حتائز   8 مادۀانين کيفري ايران و در عليه در قو صالحيت مبهني بر تابعيت ماني

 يشتهري باهميتت   زمتاني خصوص وجود اين اصل در قوانين کيفتري ايتران    بهشود.  اهميت تلقي مي

ي هتا  جديد، مواردي از حمالت دزدان دريتايي عليته اتبتاع و کشتهي     ۀمقررکه تا قبل از اين  يابد مي

يل عدم صالحيت محاکم ايراني براساس مبتاني حقتوق جتزاي    دل ولي به ،کرد ايراني ارتکاب پيدا مي

هاي  مثال اگر دزدان دريايي در زير آب برايالملل ايران، مرتکبان قابل محاکمه در ايران نبودند.  بين

هاي سرزميني يک کشور ديگر به يک کشهي ايراني پهلوگرفهه در ستاحل يتا در حتال     آزاد و در آب

باصتل صتالحيت    کدام از اصول صتالحيهي  کردند، براساس هيچ له ميعبور از يک تنگه و کانال، حم

 سرزميني، شصصي، جهاني و واقعي( قابل محاکمه نبودند.

 گيري نتيجه
 9و  8، 7، 4، 3سازد که هرچند براساس مواد  بررسي قوانين کيفري ما را به اين نهياه رهنمون مي

اي براي رسيدگي بته اتهامتات مرتکبتان     ردههاي ايراني صالحيت گسه قانون ماازات اسالمي، دادگاه

هتا  خورد. البهه اين خ  ها و نواقصي نيز در اين زمينه به چشم ميدزدي دريايي دارند، همننان خ 

المللتي مصهلت  از    م بينيهاي ايران براي رسيدگي به جرا و ابهامات در مورد صالحيت جهاني دادگاه

د. محاکم ايتران بتا اتکتا بتر اصتول صتالحيت جهتاني،        جمله دزدي دريايي بروز و نمود بيشهري دار

سرزميني و شصصي در هر دو شکل آن، صالحيت رسيدگي به بسياري از فروض ارتکاب جرم دزدي 

حقوق درياها نيست، و از آناتا   1982دريايي را دارند، اما از آناا که کشور ما هنوز عضو کنوانسيون 

انگتاري ختاص در متورد دزدي     ورها را ملزم به جترم هاي مهعددي کش که شوراي امنيت در قطعنامه

است، الزم است که قانونگذار با تصويب قانون ختاص  ده کرمرتکبان دزدي دريايي  ۀمحاکمدريايي و 

صتالحيهي کته در متواردي متانع      ۀحوزها و نواقص مقررات فعلي در دزدي دريايي اقدام به رفع خ 
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شوند، نمايد تا همگام با  مرتکبان دزدي دريايي مي ۀکممحاهاي ايران براي  برقراري صالحيت دادگاه

ساير کشورها در راسهاي برقراري صالحيت کامل مراجع قضايي خود در رسيدگي به تمامي فتروض  

 ارتکابي جرم دزدي دريايي قدم بردارد.
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