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تحليلي بر صالحيت دادگاههاي ايران
در رسيدگي به جرم دزدي دريايي
2

علي خالقي ، 1سيد سجاد کاظمي

 .1دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت - 1392/12/19 :تاریخ تصویب)1394/11/12 :

چکيده
با توجه به فقدان دادگاهي بين المللي که صالحيت رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي را داشتهه
باشد ،اين مهم در شرايط حاضر بر عهدۀ دادگاه هاي داخلي است .در سالهاي اخير ،بسياري از کشورها با
تصويب قوانين الزم يا به روزرساني آنها ،زمينۀ محاکمۀ دزدان دريايي در کشور ختود را فتراهم آوردهانتد.
دادگاه هاي ايران نيز در پاره اي موارد براساس اصول صالحيت سرزميني ،جهتاني و شصصتي بمبهنتي بتر
تابعيت مرتکب يا بزه ديده) ،صالحيت رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي را دارند ،اما اين اعمتال
صالحيت ،تمامي اشکال ارتکاب دزدي دريايي را شامل نمي شود .همگام با بسي اري از کشورها الزم است با
توجه به تحوالت دزدي دريايي نوين ،در اين زمينه قوانين صالحيهي داخلي به شکلي اصتال شتوند کته
دادگاه هاي ايران صالحيت رسيدگي به همگي فروض و حاالت ارتکاب دزدي دريايي در آبهاي بين المللي
را داشهه باشند.

کليدواژگان
دزدي دريايي ،صالحيت جهاني ،صالحيت شصصي ،کنوانسيون حقوق درياها.

* akhaleghi@ut.ac.ir
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مقدمه
دزدي دريايي بهعنوان پديدهاي که گمان ميرفت ديگر از جهان رخت بربسهه و بته تتاريخ پيوستهه
است ،در سالهاي اخير در سواحل سومالي و خليج عدن حيتاتي دوبتاره آزتاز شتده استت .گستهرۀ
عمليات دزدي دريايي در اين منطقه و اهميت سياسي و اقهصتادي آن بتهدليتل ماتاورت بتا تنگتۀ
بابالمندب و نيز باجخواهيهاي بيسابقۀ آنها حساسيتهاي بين المللي زيادي را در منطقه و جهان
دامن زده است .از سوي ديگر ،ناتواني دولت سومالي در مقابله با دزدان دريايي در سواحل خود کته
تداوم و توسعۀ اقدامات مارمانۀ آنها را در پي داشهه است ،سراناام سازمان ملل و کشورهاي دنيا را
به چارهجويي در اين زمينه واداشت.
در سالهاي اخير کشهيها و ملوانان ايراني نيز بارها مورد حملۀ دزدان دريايي واقع شتدهانتد ،از
جمله حمله دزدان دريايي مسهقر در سواحل سومالي به کشهي «ايران ديانت» در ستال  1389کته
خدمۀ اين کشهي به مدت  50روز در استارت دزدان دريتايي ستوماليايي بودنتد و ستراناام پت از
مذاکرات بسيار آزاد شدند .گفهني است که کشهي مذکور با  42هزار و  500تن انواع مواد معتدني و
صنعهي از چين به سمت هلند در حرکت بود که در خليج عتدن و در آبهتاي بتينالمللتي توستط
دزدان دريايي سومالي ربوده شد ،1يا حمله به کشهي نفتکش هراز با نزديک به  2ميليون تن نفتت
خام در  5بهمن  1389که تصرف آن از سوي دزدان دريايي ،ميتوانست ضررهاي اقهصادي هنگفهي
را براي کشور در پي داشهه باشد.
بدين ترتيب ،مصاطرات دزدي دريايي فقط مهوجه ساير کشورها نبوده بلکه اتباع و اموال ايرانتي
هم گاه آماج حمالت دزدان دريايي قرار گرفههاند .ازاينرو ،مسئلۀ صالحيت دادگاههاي ايتران بتراي
مقابله با اين پديده و به ماازات رسانيدن مرتکبان آن مطر ميشود و الزم است که با بررسي ايتن
موضوع ،امکانات مراجع قضايي کشورمان در رويارويي با آن ،ارزيابي شود .در کوششي براي رستيدن
به اين منظور ،مقالۀ حاضر در چند قسمت ،ابهدا بته بيتان وضتعيت فعلتي دزدي دريتايي در دنيتا و
توضيحات مصهصري در مورد فعاليت دزدان دريايي و اهم اقدامات صورتگرفهه در دنيا براي مقابلته
با اين پديده پرداخهه و سپ بهصورت مفصل فروض مصهلت صتالحيت دادگتاههتاي ايتران بتراي
رسيدگي به جرايم مرتکبان دزدي دريايي را بررسي ميکند.

 .1کشور ما مبلغي در حدود چهار ميليون دالر را براي آزادي دو فروند از کشهيهاي خود پرداختت کترده استت کته دو
ميليون دالر از اين مبلغ تنها براي آزادي کشهي «ايران ديانت» پرداخت شده است بروزنامۀ ابهکار 25 ،شهريور ،1387
ش .)1293
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الف) تأملي بر پديدۀ دزدي دريايي در عصر حاضر
دزدي دريايي به عقيدۀ حقوقدانان ،قديميترين جرم بينالمللي است که در سالهتاي اخيتر دوبتاره
در کانون توجه جهانيان قرار گرفهه است ب .)Dutton, 2010: 76تا مدتها تصور ميشد کته جترم دزدي
دريايي مانند تاارت برده ،بهطور کلي از دنياي معاصر رخت بتر بستهه يتا دستتکتم متوارد آن بته
اندازهاي شده که نيازي به توجه جدي جامعۀ بينالمللي ندارد ب .)Dickinson,1999: 412بر ختالف ايتن
تصور ،در چند سال گذشهه اين پديده در برخي مناطق دريايي از جمله سواحل سومالي و انتدونزي،
1
به معضل جدي تبديل شده است.
همانگونهکه اشاره شد ،کشور ما هم در سالهاي اخير يکي از قربانيتان حتوادد دزدي دريتايي
بوده است ،بهنحوي که کشهيهاي ايراني در چند سال گذشهه نزديک به صدوپنااه بار مورد حملته
يا تهديد به حملۀ دزدان دريايي واقع شده اند که در چند مورد ،اين حمتالت موفقيتتآميتز بتوده و
منار به گروگان گرفهه شدن خدمۀ کشهيها و زارت اموال و کاالهاي آنهتا شتده استت و در ديگتر
موارد نيز با دخالت کشهيهاي جنگي نيروي دريايي ارتش که براي حمايت و حفاظت از کشهيهاي
نفهکش و تااري به خليج عدن اعزام شده بودند ،دزدان دريايي از تصرف کشهي و رسيدن به اهداف
.
خود باز ماندهاند.
در حال حاضر چالش جامعۀ بتينالمللتي در زمينتۀ دزدي دريتايي ،متوارد ارتکتابي در ستواحل
سومالي و خليج عدن است ،زيرا شرايط و اوضاع و احوال خاص حتاکم بتر ستومالي ،اقتدامات دزدان
دريايي در حمله به کشهيهاي امدادرسان وابسهه به سازمان ملل ،اهميت راهبردي مسير و محدودۀ
عمليات دزدان دريايي در تاارت بينالمللي و  ، ...از جمله اسباب برجسهه شدن موضوع و تلقتي آن
بهعنوان تهديد صلح و امنيت بينالمللياند ب .)Elagab, 2010: 12اما دزدي دريايي در جهان منحصر بته
اين منطقه نبوده و در سالهاي گذشهه مناطقي چون آسياي جنوب شرقي و درياي کارائيب عرصتۀ
تاختوتاز دزدان دريايي بوده است .بهطور مشصص مناطقي ماننتد ستواحل انتدونزي ،تنگتۀ ماالکتا،
مالزي ،فيليپين ،ويهنام ،بنگالدش ،سواحل نياريه ،زنا ،پرو ،کلمبيا ،جامائيکتا ،ونتزوئال ،ستومالي ،و
خليج عدن مناطق عمتدۀ وقتوع دزدي دريتايي در جهتان هستهند ب)Archibugi, 2010: 231؛ حهتي در
سالها ي اخير در اروندرود و خليج فارس نيز متوارد مهعتددي از فعاليتت و حمتالت دزدان دريتايي

 .1براساس گزارش ادارۀ دريانوردي بينالمللي از آزاز حمالت دزدان دريايي به شيوۀ نوين تا سال  2013قريتب بته سته
هزار حملۀ ثبتشده از سوي دزدان دريايي اتفاق افهاده است .اين حمالت در موارد بساري موجب توقيت کشتهي و
به گروگان گرفهه شدن خدمه و مسافران شده استت .همننتين مقتادير هنگفهتي بتهعنتوان بتاج بتراي آزادستازي
گروگانها و کشهيها به دزدان دريايي پرداخت شده است.
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گزارش شده است .در بعضي مطالعات نيز نشان داده شده است که ميان برخي از اين دزدان دريايي
و گروههاي تروريسهي همنون القاعده ارتباطاتي وجود دارد ب.)Chang, 2010: 32
رشد فزايندۀ دزدي دريايي در سالهاي اخير بهخصوص در سواحل سومالي ،واکنشهاي جهاني
گوناگوني را در پي داشهه است .کشتورهاي مهعتددي از جملته ايتران 1در تتالش بتراي حفاظتت از
کشهيراني بينالمللي و البهه منافع تااري خود ،اقدام به گسيل نيروي دريايي خود به خليج عتدن و
سواحل سومالي و ديگر مناطق پرخطر ديگر کردهانتد 2.بعضتي مقامتات سياستي کشتورها از جملته
روسيه و هلند پيشنهاد تشکيل يک دادگاه بينالمللي خاص بتا عنتوان «دادگتاه بتينالمللتي دزدي
دريايي» را دادهاند 3.پارهاي کشورها مانند انگلسهان ،آمريکا و کنيا به همکاريهاي بينالمللتي بتراي
تعقيب مرتکبان اين جرم روي آوردهاند ،شوراي امنيت با عنايت به اخهيتارات ختود براستاس فصتل
هفهم منشور ملل مهحد ،ماموعه قطعنامههايي را بته تصتويب رستانده کته بته کشتورها اخهيتارات
بيسابقهاي را در مبارزه با دزدي دريايي اعطا کرده است ب.)Ginkel, 2012: 54
عالوهبر اين ،در سالهاي اخير ،بر خالف گذشهه که دولتها تمايل چنتداني بته محاکمتۀ دزدان
دريايي از خود نشان نميدادند و حهي در موارد بسياري آنها را بعد از دسهگيري در سواحل سومالي
دوباره آزاد ميکردند ،با افزايش بيسابقۀ موارد ارتکاب دزدي دريتايي در دنيتا ،بستياري از کشتورها
تمهيدات و اقدامات قانوني و قضايي را براي محاکمۀ مرتکبان دزدي دريايي آزتاز کتردهانتد .برختي
کشورها قوانيني را براي جرمانگاري دزدي دريايي تصويب کردهاند و در حتوزۀ دادرستي و محاکمته
نيز ،تا حدود زيادي از حالت انفعالي که تا به امروز به آن دچار بودند ،ختارج شتدهانتد .بتراي نمونته
کشور کنيا در سال 2009م به جرمانگاري دزدي دريايي پرداخهه است و از اين تتاريخ محتاکم ايتن
کشور به اسهناد قتانون جديتد ،تعتداد زيتادي از مرتکبتان دزدي دريتايي دسهگيرشتده را محاکمته
کردهاند .برخي کشورها از جمله آمريکا ،آلمان و هلند که تا سالهاي اخير بهدليل مشکالت فتراوان
 .1گروه عمليات ويژۀ نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،شامل ناو خارک و ناوشکن جنگتي ستبالن ،بارهتا در
خليج عدن حضور يافهه است .کشهيهاي جنگي ايراني بيشهر در منطقۀ خليج عدن مسهقرند ،ولي بهنظر متيرستد
با توجه به وسعت منطقه خطري که از صالله در جنوب عمان شروع شده و تا جنوب سومالي بته وستعت حتدود دو
ميليون کيلومهر مربع ادامه دارد ،اين تعداد کشهي جنگي براي تأمين امنيت منطقته کتافي نباشتد .تتداوم ارتکتاب
دزدي دريايي در اين منطقه حاکي از درست بودن چنين برداشهي است.
 .2تا سال 2012م بسياري از کشورها بهصورت انفرادي يا ائهالفي ،کشهيهتاي جنگتي ختود را روانتۀ آبهتاي ستومالي
کردهاند .براي مثال ائهالفي از کشورها شامل اسهراليا ،فرانسه ،آلمان ،ايهاليتا ،پاکستهان ،انگلستهان ،آمريکتا و ديگتر
کشورها مساحهي بالغ بر  2/5ميليون مهر مربع از آبهاي بينالمللي مااور سواحل ستومالي را تحتت پوشتش قترار
ميدهند.
 .3اين پيشنهاد از سوي ديميهري مدودف رئي جمهور وقت روسيه مطر شده استت ببته نقتل از روزنامتۀ همشتهري15 ،
ارديبهشت .)1388
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از محاکمۀ مههمان به دزدي دريايي امهناع ميورزيدند ،دادگتاههتايي را بتراي محاکمتۀ ايتن افتراد
تشکيل دادهاند ب.)Guilfoyle, 2012: 164

ب) دادگاههاي ايران و صالحيت رسيدگي به جرم دزدي دريايي
کشور ما در سالها ي اخير با مواردي از دسهگيري دزدان دريايي مواجه بتوده کته مهأستفانه گتاه
محاکم ايراني با انفعال تمام از محاکمۀ ايشان ختودداري کترده و ايتن افتراد دوبتاره در ستواحل
دولت هاي مهبوعشان آزاد شدهاند 1.آيا واقعاً محاکم ايرانتي صتالحيت رستيدگي بته جترم دزدي
دريايي را ندارند؟ به طور کلي دادگاههاي ايتران براستاس متواد  3تتا  9قتانون ماتازات استالمي
براساس چهار اصل صالحيت سرزميني ،واقعي ،شصصي بفعال و منفعتل) و جهتاني ،صتالحيت و
امکان رسيدگي به جرايم مصهل را دارند ،اما در پژوهش حاضر ،از بين اصول ذکرشده ،تنها اصل
صالحيت سرزميني ،جهاني و شصصي ببراساس تابعيت مرتکب يتا بتزه ديتده) مطمتح نظتر قترار
مي گيرند .اما اصل صالحيت واقعي در اين خصوص نمي تواند مبنايي براي صالحيت محاکم کشور
ما باشد ،چراکه با توجه مادۀ  5قانون ماتا زات استالمي متوارد مشتمول اصتل صتالحيت واقعتي
2
ارتباطي با جرم دزدي دريايي و مصاديق آن پيدا نمي کنند .البهه براستاس بنتد «الت » متادۀ 5
شايد بهوان فروضي هرچند زيرمحهمل را مهصور شد 3.در ادامه هر کدام از اين مباني صتالحيهي
به طور جداگانه و مسهقل بحث و بررسي ميشوند.
 .1از جمله دسهگيري تعداد پنج نفر از دزدان دريايي در سال  1389بته دستت نيتروي دريتايي کته بعتد از تحويتل بته
مقامات قضايي بوشهر ،مادداً در سواحل سومالي آزاد شدند بتارنماي تابناک 23 ،فروردين  ،1389کد خبر.)93257 :
 .2مادۀ  5قانون ماازات اسالمي مصوب  1392مقرر ميدارد« :هر شصص ايراني يا زيتر ايرانتي کته در ختارج از قلمترو
حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم زير يا جرايم مقترر در قتوانين ختاص گتردد ،طبتق قتوانين ايتران محاکمته و
ماازات ميشود..........ال  -اقدام عليه نظام ،امنيت داخلي يا خارجي ،تماميت ارضي يا اسهقالل جمهتوري استالمي
ايران».
 .3براي مثال فرضي را ميتوان مهصور شد که حملۀ دزدان دريايي به يکي از کشهيهاي تااري ايران در درياهتاي آزاد،
اقدام عليه نظام اسالمي تلقي شده يا امنيت داخلي يا خارجي کشور ما را بر هم بزند که در اين صورت عمتل دزدي
دريايي مي تواند براساس اصل صالحيت واقعي در صالحيت محاکم کشور ايران باشد .البهه اين موضوع بستيار بعيتد
و اسهثنايي ميتواند باشد ،زيرا عالوهبر آنکه براساس تعري موجود از دزدي دريايي در کنوانستيون حقتوق درياهتا،
حمالتي دزدي دريايي تلقي خواهد شد که براي «اهداف خصوصي» ارتکاب پيدا کنند و عمليات انهقامجويانه يتا بتا
اهداف سياسي عليه يک کشور ديگر جرم «دزدي دريايي» تلقي نميگردد ،همننين بتهطتور معمتول حمتالت بته
کشهي هاي تااري ارتباط چنداني به امنيت داخلي يا خارجي که بيشهر با اقدامات دولتها و سازمانهاي معتارض و
مصال خارجي در ارتباط است ،نصواهد داشت .البهه همانگونهکه توضيح داده شد اين اصل صرفاً در صتورتي قابتل
اسهناد خواهد بود که دزدان دريايي در درياهاي آزاد به يک کشهي ايراني و يا ختارجي حملته کننتد و بتر اثتر ايتن
حمله ،بهعنوان مثال بهدليل نوع کاالي خاصي که کشهي حمل کرده و ديگتر مستائل مشتابه ،امنيتت داخلتي و يتا
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 .1محاکم ایران و اعمال صالحیت جهانی
اصل صالحيت جهاني نشاندهندۀ وجه اشهراک جامعۀ جهاني در اعالم انزجار از برخي اعمالي است
که در گوشه و کنار جهان ارتکاب مييابند و احساسات همۀ افراد بشر را صرفنظر از تابعيت مرتکب
و بزهديده و محل وقوع آن جريحهدار ميسازند ب .)Goodwin, 2006: 14از همين روست که ايتن اعمتال
به حق وص بينالمللي پيدا ميکند و از آنها تحت عنوان جرم بينالمللتي يتاد متيشتود .در واقتع،
«اصل صالحيت جهاني به هر دولت اجازۀ تعقيب مارماني را ميدهد که جترايم خاصتي را مرتکتب
شدهاند حهي وقهيکه دولت تعقيبکننده فاقد يک رابطۀ سنهي با جرم ،مارم يتا بتزهديتده استت»
ب .)Kenneth, 1988: 785هدف اصلي صالحيت جهاني نيز اين است که به هر طريق ممکن از بيماازات
ماندن مرتکبان اينگونه جرايم جلوگيري شود .با اين وص ميتوان گفت که اصل صالحيت جهاني،
توسعۀ صالحيت دادگاههاي يک کشور به جرايم بينالمللي است ،در جايي که مرتکبان ايتن جترايم
براساس هيچکدام از اصول صالحيهي ديگر بسترزميني ،شصصتي و واقعتي) توستط دادگتاههتاي آن
کشور قابل تعقيب نيسهند.
در اين مورد اوالً دولت تعقيبکننده رابطهاي با جرم ندارد ،چراکته از طرفتي جترم در سترزمين او
واقع نشده است تا جاي اعمال اصل صالحيت سرزميني باشد و از طرف ديگر ،جرم عليه منافع اساسي
آن کشور هم نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت واقعي باشد .ثانياً دولت تعقيبکننتده بتا ماترم هتم
رابطهاي ندارد ،چراکه مارم تبعۀ او نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت شصصي باشد .ثالثاً بتا مانتي
عليه رابطه هم ندارد ،چراکه ماني عليه تبعۀ او نيست تا جاي اعمال اصل صالحيت مبهني بر تابعيتت
بزهديده باشد .بدين ترتيب تنها معيار در اين مورد «محل دسهگيري مرتکب» است.
در اين قسمت صالحيت محاکم کيفري ايران براي رستيدگي بته جترم دزدي دريتايي براستاس
اصل صالحيت جهاني بررسي ميشود و در اين زمينه طي دو قسمت ابهدا نحوۀ انعکتاس ايتن اصتل
در قوانين کيفري ايران و سپ فروض و شرايط صالحيت محاکم کشتورمان را بتراي رستيدگي بته
جرم دزدي دريايي براساس اصل صالحيت جهاني بررسي خواهيم کرد.

خارجي کشور جمهوري اسالمي ايران در معرض خطر قرار بگيرد يا اقتدام عليته نظتام ايتران قلمتداد گتردد ،ماننتد
حملهاي که در  5بهمن  1389به کشهي نفهکش ايراني «هراز» توسط دزدان دريايي سومالي اناتام گرفتت .شتايان
ذکر است که اين کشهي حامل نزديک به دو ميليون تتن نفتت ختام بتوده و تصترف ايتن کشتهي از ستوي دزدان،
ضررهاي اقهصادي فراواني را به کشور وارد کند .البهه حهي در اين صورت نيز باز مرتکبتان براستاس متادۀ  8قتانون
ماازات اسالمي به شر صفحات بعدي قابل محاکمهاند و نيازي به اسهناد به مادۀ  5نصواهد بود.
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 .1.1انعکاس اصل صالحیت جهانی در قوانین کیفري ایران
اصل صالحيت جهاني در قوانين کيفري ايتران در متادۀ  9قتانون ماتازات استالمي مصتوب 1392
پيشبيني شده است .اين ماده که در قانون ماازات استالمي مصتوب  1370و همننتين در قتانون
ماازات عمومي اصالحي  1352نيز با همين سياق و عبارات و با اندک تغييراتي تصريح شتده بتود،
بيان ميدارد« :مرتکب جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللتي در هتر
کشوري يافت شود در همان کشور محاکمه ميشود ،اگر در ايران يافت شتود طبتق قتوانين جزايتي
جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات ميگردد» 1.تفاوت شايان ذکتر مقتررۀ جديتد بتا قتوانين
پيشين تصريح و اضافه شدن عبارت «مقررات بينالمللي» بته متادۀ  9استت کته ظتاهراً بتهصتورت
عامدانه و بهمنظور شناسايي عرف بينالمللي بهعنوان منبع صتالحيت جهتاني بتوده استت .توضتيح
اينکه براساس قانون سابق چون صرفاً دو موضوع «قوانين خاص» و «عهود بتينالمللتي» در متادۀ 8
تصريح شده بود ،اسهناد به ديگر منابع حقوق بينالملتل از جملته عترف بتينالمللتي بتراي توجيته
صالحيت محاکم کشور براساس اصل صالحيت جهاني قابل اسهفاده نبود ،چراکه محتاکم کشتور متا
صرفاً با اسهناد به قوانين خاص و عهود بينالمللي ميتوانستهند صتالحيت ختود را برقترار و توجيته
کنند .اما از آناا که مقررات حقوق بين الملتل ناشتي از منتابع مصهلفتي ماننتد معاهتدات جهتاني و
منطقهاي ،عرف بينالمللي و دکهرين است ،اگر براساس مقررات بينالمللي منبعث از منبتع ديگتري
زير از عهدنامههاي بينالمللي ،مانند عرف ،براي يک جرم بينالمللي صالحيت جهاني شناخهه شده
باشد ،محاکم ايران ميتوانند با اسهناد به مادۀ  9قانون جديد از اين مقرره بهرهمند شتوند و بته ايتن
جرم ،بر پايۀ اصل صالحيت جهاني رسيدگي کنند.
در مادۀ  9قانون ماازات اسالمي بهطور کلي مقنن دو رکن اصتلي را بتراي محاکمته و ماتازات
مههم در ايران شرط ميداند؛ اول اينکه قانون خاص يا عهدنامتههتا يتا مقتررات بتينالمللتي چنتين
اجازهاي را داده باشند؛ دوم اينکه عمل براساس قانون ايران مارمانه و قابل ماازات باشتد و عبتارت
« طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات خواهد شد» مفيد همين معناست .بتديهي
است که اگر عمل براساس قانون ايران جرمانگاري نشده باشد ،امکتان تعقيتب ،محاکمته و ماتازات
مرتکب وجود نصواهد داشت.
اما عبارت «قانون خاص» تصريحشده در مادۀ  9اندکي مبهم بهنظر ميرسد و مفهتوم آن کتامالً
مشصص نيست .بهنظر برخي نويسندگان ،منظور قانونگذار از تصتريح عبتارت قتانون ختاص ،همتان
 .1مادۀ  8قانون ماازات اسالمي مصوب « :1370در مورد جرائمي که به موجب قانون خاص يا عهود بينالمللي مرتکتب
در هر کشوري که بهدست آيد محاکمه ميشود اگر در ايران دسهگير شتد طبتق قتوانين جمهتوري استالمي ايتران
محاکمه و ماازات خواهد شد».
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قانوني است که به موجب آن ،مال شوراي اسالمي مطابق اصل  177قانون اساسي عهدنامتههتاي
بينالمللي را به تصويب ميرساند؛ زيرا عهدنامههاي بينالمللتي پت از تصتويب مالت  ،در حکتم
قانون داخلياند و همان ارزش و اعهبار را دارند 2.ازاينرو از اين پ ميتوان گفتت کته يتک قتانون
داخلياند و اطالق قانون خاص به اين قانون هم بدون اشکال است بپوربتافراني ،همتان .)186 :امتا بتهنظتر
ميرسد همانگونهکه در جاي ديگري هم گفهه شده ،منظور از قانون خاص ،قانون ديگري است کته
توسط مال به تصويب رسيده باشد و بهطور مشصص صالحيت رسيدگي به جرم يتا جترايم مهتم
بين المللي را به محاکم ايران داده باشد که تاکنون نيز چنين قتانوني بته تصتويب قانونگتذار ايرانتي
نرسيده است بخالقي .)119 :1388 ،همننين ،بر خالف نظر برخي نويستندگان کته معهقدنتد منظتور از
عبارت «عهدنامههاي بينالمللي» در مادۀ مورد بحتث ،هتر گونته عهدنامته اي استت کته در عرصتۀ
بينالمللي به تصويب دولتها ميرسد ،حهي اگر دولت ايران نيتز بته عضتويت آنهتا درنيامتده باشتد
بپوربافراني ،همان ،)186 :بايد گفت منظور از عهدنامهها ،آن دسهه از معاهداتي است که ايران به عضتويت
آنها درآمده باشد و صرفاً براساس آنها مي توان رأي به صالحيت جهاني محاکم ايران بتراي محاکمتۀ
جرايم بينالمللي داد .البهه در مورد عهدنامههاي بينالمللي مشکل ديگري نيز در مادۀ  9قتانون بته
چشم ميخورد .کنوانسيونهاي بينالمللي در خصوص اعطاي صالحيت به کشتورهاي عضتو بته دو
گونه عمل ميکنند .برخي که موارد اندکي را هم شامل ميشوند ،بهطور مستهقيم و بتدون نيتاز بته
تصويب هر گونه قانون خاص داخلي به محاکم کشورهاي عضو صالحيت رسيدگي اعطتا متيکننتد،
مانند کنوانسيونهاي چهارگانۀ ژنو مصوب 1949م که کشور ما هم عضو آنهاست .اما دستهۀ دوم
اين اسناد بين المللي که بيشهر معاهدات بين المللي را شامل ميشوند ،بتر ختالف دستهۀ نصستت
براي اعطاي صالحيت به قانونگذاري داخلي نياز دارند ،مانند کنوانسيون منتع اعمتال زيرقتانوني
عليه امنيت کشهيراني  .1988براي اعمال صتالحيت جهتاني از ستوي محتاکم متا براستاس ايتن
عهدنامه هاي بين المللي ،لزوماً بايد بعالوهبر مادۀ  9قانون ماازات اسالمي) قتانون ختاص داخلتي
براي اعط اي صالحيت توسط مال به تصويب برسد که در مورد اکثر قريب به اتفاق اين استناد،
قانون داخلي خاصي به تصويب نرسيده است .ازاين رو ،دادگاههاي ما نميتوانند صترفاً بته استهناد
مادۀ  9يا به اسهناد اين عهدنامه هاي بين المللي بته اعمتال صتالحيت جهتاني نستبت بته جترايم
بينالملل ي مذکور در آنها بپردازند.

 .1اصل  77قانون اساسي« :عهدنامهها ،مقاوله نامهها ،قراردادها و موافقهنامههاي بتينالمللتي بايتد بته تصتويب مالت
شوراي اسالمي برسد».
 .2مادۀ  9قانون مدني« :مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايتران و ستاير دول منعقتد شتده باشتد در
حکم قانون است».
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صرفنظر از مسائل مطر شده ،موضوع ديگري که از مادۀ  9قتانون ماتازات استالمي استهنباط
ميشود ،شرط حضور مرتکب در قلمرو سرزميني ايتران استت .کشتورها در خصتوص اعمتال اصتل
صالحيت جهاني توسط محاکم خود به دو شيوه عمل ميکننتد .پتارهاي از آنهتا بتراي اعمتال اصتل
صالحيت جهاني در خصوص جرايم مهم بينالمللي حضور مرتکب را شترط نمتيداننتد ،امتا برختي
کشورها که بيشهر دولتها را شامل ميشوند ،قائل به شرط حضور مرتکب در قلمرو سرزميني ختود
براي اعمال صالحيت جهاني و رسيدگي به اتهامات وي هسهند .با توجه به متادۀ  9قتانون ماتازات
اسالمي ،کشور ما در دسهۀ دوم قرار ميگيرد .در واقع فلسفۀ شرط حضور مههم ايتن واقعيتت استت
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
جرم ،تابعيت مرتکب يا قرباني آن ،بايد ارتباطي هرچند انتدک بتين جترم ارتکتابي و دولتت متدعي
صالحيت وجود داشهه باشد و مالک اين ارتباط چيزي جز حضتور مرتکتب در قلمترو سترزمين آن
.
دولت نيست ،امري که در قانون ماازات اسالمي پذيرفهه شده است بخالقي ،همان)122 :
براساس مطالب بحثشده ميتوان نهياه گرفت که دادگاههاي ايران زماني ميتوانند بتر مبنتاي
اصل صالحيت جهاني به جرايم بينالمللي رسيدگي کنند که اوالً ،جرم بينالمللي در خارج از قلمرو
حاکميت کشور ارتکاب يافهه باشد ،چراکه در صورت وقوع جرم در داخل قلمرو ،جرم مشمول اصتل
صالحيت سرزميني است و نوبت به اعمال اصل صالحيت جهاني نصواهد رستيد؛ ثانيتاً ،عهدنامته يتا
مقررات بين المللي مبني بر صالحيت جهاني نسبت به آن جرم وجتود داشتهه و ايتران هتم پت از
تصويب آن عهدنامه ،قانوني مبني بر اعالم صالحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جترم متذکور وضتع
کرده باشد؛ ثالثاً ،مرتکب بايد در قلمرو کشور ايران حضور پيدا کند؛ و آخر آنکه ،عمل بايد براستاس
قوانين ايران نيز جرم باشد .بنابراين ،دادگاههاي ايران در اعمال اصتل صتالحيت جهتاني نستبت بته
جرايم مهم بينالمللي با موانتع و خ هتاي قتانوني فراوانتي مواجتهانتد و ازايتنرو در شترايط فعلتي
نميتوانند به موارد زيادي از جرايم بينالمللي براساس اصل صالحيت جهاني رسيدگي کنند.

 .2.1اعمال صالحیت جهانی بر دزدي دریایی توسط محاکم ایران
هرچند تا قبل از تصويب قانون جديد ماازات اسالمي ميتوانسهيم بگوييم که چتون هتيچ ستازوکار
خاصي براي ورود عرف بينالمللي به حقوق داخلي و اجراي آن در دادگاههاي ملي پيشبيني نشتده
است ،پ در صورت نبود معاهدات مرتبط ،دادگاههاي ايران نميتوانند براساس حقتوق بتينالملتل
عرفي به محاکمه و ماازات مههمان جرايم بين المللي بپردازند .دليل ايتن گفهته نيتز ايتن بتود کته
معدود مهون قانوني موجود در مورد نحوۀ پذيرش مقررات بينالمللي توسط حقوق داخلي ايران ناظر
بر کنوانسيونهاي بينالمللي بوده و مقررات خاصي دربارۀ نحوۀ قبول و جذب قواعتد عرفتي حقتوق
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بينالملل در حقوق داخلي کشورمان پيشبيني نشده بود .در نهياه دادگاههاي ايراني نميتوانستهند
در مقام رسيدگي به جرمي به اسهناد يک قاعدۀ عرفي بينالمللي خود را صالح به رستيدگي بداننتد،
بلکه صرفاً مي بايست صتالحيت ختود را بتر مبنتاي يتک متهن قتانوني يتا کنوانستيون بتينالمللتي
تصويبشده توسط مال  ،اسهوار نمايند بخالقي ،همان .)122 :اما هماکنون ،با افزودن عبارت «مقتررات
بينالمللي» در مادۀ  9قانون ماازات اسالمي در کنتار عبتارات «عهدنامتههتا» و «قتوانين ختاص»،
مشکل مذکور برطرف شده و از اين پ اگر به موجب عرف بينالمللي بتراي رستيدگي بته جرمتي
صالحيت جهاني پيشبيني شده باشد ،دادگاه هاي ايراني نيز صالحيت رستيدگي بته آن را خواهنتد
داشت .به ديگتر ستصن ،عبتارت مقتررات بتينالمللتي متذکور در متادۀ متذکور ،عتالوهبتر استناد و
1
موافقتنامههاي بينالمللي ،شامل عرف بينالمللي نيز است.
اهميت اين موضوع در خصوص جرم دزدي دريايي از آناا دوچندان ميشتود کته بتدانيم دزدي
دريايي اولين جرمي است که براساس حقوق بين الملل عرفي براي آن صالحيت جهاني مسهقر شده
و اگرچه اين قاعدۀ عرفي با تصويب کنوانسيون درياهاي آزاد ب )1958و کنوانستيون حقتوق درياهتا
ب ،)1982وارد حقوق قراردادي نيز شده است ،کشور متا هنتوز بته عضتويت دو کنوانستيون متذکور
درنيامده است .بنابراين ،در صورت عدم قبول ورود عرف بينالمللي بته مقتررات داخلتي کشتورمان،
دادگاه هاي ايراني در هيچ موردي صالحيت رسيدگي به جرم دزدي دريايي را نصواهنتد داشتت .امتا
در شرايط فعلي ميتوان گفت که براساس مقررات مادۀ  9قانون ماازات اسالمي درصورتيکه دزدان
دريايي در درياهاي آزاد يا در نقاطي که در قلمرو حاکميت هتيچ کشتوري نيستت بته کشتهيهتاي
تااري يا خصوصي داراي تابعيت ديگر کشورها حمله ببرند ،مرتکب سرقت ،آدمربايي ،قهل و زتارت
شوند ،حهي اگر مرتکبان يا بزه ديدگان تابعيت ايران را نداشهه باشند يا اينکه کشهي پرچم جمهوري
اسالمي ايران را حمل نکند ،دادگاههاي ايران صالحيت رسيدگي به اين جرم را خواهند داشت.
يکي از شرايط اعمال صالحيت جهاني توستط محتاکم ايرانتي بتر جترم دزدي دريتايي ،حضتور
مرتکب در کشور ماست .البهه نحوه و نوع حضور تفاوتي نميکند ،بلکه صرف حضتور شترط استت و
اهميت دارد .پ اين حضتور عتالوهبتر آنکته متواردي ماننتد حضتور ارادي و انهصتابي دزدان را در
برمي گيرد ،شامل انهقال قهري و حضور اجباري آنها نيز ميشود .بنابراين ،چه مههم بهطور ناشتناس
 .1البهه مشکل نبود سازوکاري مشصص براي ورود ساير عرفهاي بينالمللي به حقوق داخلي همننان باقي استت ،زيترا
اگرچه براساس اصل  77قانون اساسي و مادۀ  9قانون مدني معاهدات بينالمللي در صورت تصويب توستط مالت
«در حکم قانون» بهشمار مي آيند ،در خصوص ميزان ارزش و اعهبار عرف بينالمللي در قانون اساسي و ساير قوانين
عادي هيچ تصريحي به چشم نميخورد .بنابراين ،بايد تصويب مادۀ  9قانون ماازات اسالمي را به فال نيتک گرفتت
که راه را براي ورود عرف بينالمللي به حقوق داخلي هموار ساخهه است.
.
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به ايران سفر کند و پ از شناسايي دسهگير و محاکمه شود ،و چته هواپيمتاي او در حتال عبتور از
فراز ايران دچار نقص فني شده و مابور به فرود اضطراري در ايران شود ،شرط متورد بحتث فتراهم
است .همننين ،حضور مههمان به دزدي دريايي در ايران متيتوانتد در اثتر دستهگيري در ختارج از
کشور توسط نيروهاي نظامي ايراني يا خارجي و انهقال آنها به ايران باشد ،مانند اينکه ناوهاي جنگي
ايراني در حال گشتزني در آبهاي آزاد ،آنها را دسهگير کنند و به ايران انهقال دهنتد يتا اينکته بتا
کسب اطالع از اينکه مههمان به دزدي دريايي سوار بر يک کشتهي يتا هواپيمتاي ختارجي در حتال
عبور از قلمرو سرزميني ايران باشند و با مهوق کردن کشهي يا فرود اجباري هواپيمتا ،مههمتان بته
1
دزدي دريايي را بازداشت کنند.
يکي ديگر از شرايط برقراري صالحيت جهاني ،مارمانه بودن عمل در کشتور متدعي صتالحيت
است .اما آيا اين شرط به معناي آن است که لزوماً بايد عنوان مارمانتۀ موجتود در حقتوق داخلتي،
همان وص جرم بين المللي براي موضوع باشد؟ يعني آيا دادگاههاي ايران صرفاً زماني ميتوانند بته
جرم دزدي دريايي رسيدگي کنند که عنتوان مارمانتۀ «دزدي دريتايي» در قتوانين کيفتري ايتران
وجود داشهه باشد؟ پاسخ منفي است و چنين امتري الزم نيستت .بتهعبتارت ديگتر ،اگرچته جترايم
بين المللي به لحاظ شناعت و زشهي در درجۀ باالتري از جرايم حقوق داخلي قرار متيگيرنتد و الزم
است که بهنحو شديدتري ماازات شوند ،حهي اگر عنوان جرم بينالمللي ختاص در حقتوق داخلتي
نيز وجود نداشهه باشد و در قوانين کيفري داخلي با عناوين ديگتر بته جترمانگتاري اعمتال ارتکتابي
پرداخهه شده باشد ،باز محاکم داخلي براساس اصل صالحيت جهاني صالحيت رسيدگي بته جترايم
بينالمللي ارتکابي را خواهند داشت .ازاينرو اگرچه عنوان دزدي دريتايي در قتوانين جزايتي ايتران
وجود ندارد ،محاکم ايراني بعد از برقراري صالحيت خود بر مههمتان دزدي دريتايي دسهگيرشتده و
احراز جرم ايشان ،براساس عناوين مارمانۀ موجود در حقوق داخلي خود مانند سترقت ،آدمربتايي و
قهل به ماازات مرتکبان ميپردازند.
شايان ذکر است براساس قاعدۀ منع محاکمۀ مادد که در حقوق داخلتي بيشتهر کشتورها و در
بسياري از اسناد بينالمللي مورد پذيرش قرار گرفهته استت ،درصتورتيکته دزدان دريتايي در يتک
دادگاه داخلي يا بينالمللي محاکمه و ماازات شده باشند يتا اينکته در دادگتاهي بته اتهامتات آنهتا
رسي دگي و رأي بر برائت آنها صادر شده باشد ،در هيچ دادگاه ديگري قابل محاکمته نصواهنتد بتود.
اين نکهه ،يعني قبول قاعدۀ منع محاکمۀ مادد ،يکي از ويژگيهاي اصتل صتالحيت جهتاني استت،
 .1البهه در اين راه نبايد طريق افراط را در پيش گرفت و در همه حال ،انهقال قهري بايد به طرق قانوني صتورت گيترد و
شامل روشهاي زيرقانوني مانند آدمربايي نميشود ،چه اين امر گتاه متيتوانتد حاکميتت کشتوري ديگتر يتا نظتم
عمومي بين المللي را نقض کند ،نظير آننه در قضيۀ آدول آيشمن افسر آلمان نازي اتفاق افهاد و ربودن وي توسط
نيروهاي رژيم صهيونيسهي از کشور آرژانهين و انهقال وي به اسرائيل براي محاکمه انهقادهاي بسياري را برانگيصت.
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ولي مهأسفانه قانونگذار ايراني در مادۀ  9قانون ماازات اسالمي از اين لحتاظ هتيچگونته قيتدي بته
صالحيت دادگاه هاي ايران وارد نساخهه است .در نهياه ،چناننه محاکم ايتران دزدان دريتايي را در
قلمرو سرزميني ايران دسهگير نمايند ،مانعي براي محاکمه آنها در فرضي که قبالً براي همين عمتل
در خارج محاکمه و ماازات شده باشند ،پيش بيني نشده است .بديهي است که اين امتر بتر ختالف
1
عدالت و انصاف و مقهضيات دادرسي منصفانه است.
اما مسئلۀ آخر ،مربوط به صالحيت داخلي ،يعني صالحيت محلي دادگاه ايراني بتراي رستيدگي
به جرم دزدي دريايي است .بديهي است که در خصوص جرم مورد بحث ،قاعتدۀ صتالحيت دادگتاه
محل وقوع جرم تعيينکننده نيست ،زيرا حسب فرض ،جرم دزدي دريايي در مکاني واقع شتده کته
قلمرو حاکميت ايران نيست .بهعبارت ديگر ،در محل وقوع جترم ،دادگتاه ايرانتي وجتود نتدارد و در
ايران هم ،جرمي واقع نشده است .بنابراين ،تعيين صالحيت محلي دادگاه در مورد جرايم ارتکابي در
خارج از کشور نيازمند قانونگذاري خاص است که بهوسيلۀ مادۀ  316قانون آيتين دادرستي کيفتري
مصوب  1392صورت گرفهه که مقرر ميدارد« :به اتهامات اشصاصي که در خارج از قلمرو حاکميتت
جمهوري اسالمي ايران مرتکب جرم ميشوند و مطابق قانون ،دادگاههاي ايران صتالحيت رستيدگي
به آنها را دارند ،چناننه از اتباع ايران باشند ،حسب مورد در دادگتاه محتل دستهگيري و چناننته از
اتباع بيگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسيدگي ميشود».

 .2صالحیت محاکم ایران براساس دیگر اصول صالحیتی
مهمترين اصلي که محاکم ايراني ميتوانند براساس آن بته جترايم ارتکتابي از ستوي دزدان دريتايي
رسيدگي کنند ،اصل صالحيت جهاني است که در مبحث پيشين توضيح داده شتد .عتالوهبتر اصتل
صالحيت جهاني ،اصول صالحيهي ديگري نيز هسهند که امکان اينکه محاکم ما بهواننتد بته برختي
مصاديق دزدي دريايي رسيدگي کنند ،وجود دارد؛ با اين توضيح کته دامنتۀ ايتن مصتاديق محتدود
است و موارد مشصص و فروض معيني را شامل متيشتود .ايتن اصتول صتالحيهي ،اصتل صتالحيت
سرزميني و اصل صالحيت شصصي بمبهني بر تابعيت مرتکب يا بزهديده) هسهند که طي دو گفهتار
بررسي ميشوند.
 .1شايان ذکر است که قاعدۀ منع محاکمۀ مادد در قانون ماازات استالمي  1392بتهصتورت نتاقص و تنهتا در برختي
جرايم پذيرفهه شده است .براساس متواد  7و  8ايتن قتانون قاعتدۀ متذکور تنهتا در جترايم تعزيتري بآن هتم زيتر
منصوص) که اتباع ايراني در خارج از کشور مرتکب شده يا قرباني آن واقع ميشوند ،مورد پذيرش قرار گرفهه استت.
بنابراين ،از آناا که قانونگذار ممنوعيت محاکمۀ مادد مههم را نه بهعنوان يک اصل بلکته بتهعنتوان يتک استهثنا و
صرفاً در اصل صالحيت شصصي فعال و منفعل ،آن هم محدود به برخي جرايم ،پيشبيني کرده است ،تعميم آن بته
ساير موارد صالحيت دادگاههاي ايران ،مانند اصل صالحيت جهاني ،دشوار بهنظر ميرسد.
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 .1.2اصل صالحیت سرزمینی
اصل صالحيت سرزميني يکي از اساسيترين اصول اعمال قوانين کيفري است که از ابهداي تشکيل
دولتها وجود داشهه است ب .)Kontorovich, 2004: 71اين اصل بهحدي اهميت دارد که متيتتوان ادعتا
کرد که بدون وجود آن ،اقهدار و حاکميت يک کشور معناي خود را از دست ميدهد« .اين امتر کته
دولهي بهواند جرايم ارتکابي در داخل قلمرو حاکميت خود را تحت تعقيب قرار دهد ،تالي منطقتي
اعمال حاکميت يک کشور مسهقل بوده و کامالً معقول است ،زيرا مقامات يک کشور مسئول اجراي
قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هسهند» بحسينينژاد.)43 :1373 ،
به موجب اين اصل کليۀ جرايم ارتکابي در داخل قلمرو حاکميت يک کشور ،مطتابق قتوانين آن
کشور قابل تعقيب ،محاکمه و ماازات است ،اعم از اينکه مرتکب آن ،تبعه يا بيگانته باشتد .متادۀ 3
قانون ماازات اسالمي در اين خصوص مقرر ميدارد« :قوانين جزايي ايران دربارۀ کليۀ اشصاصي کته
در قلمرو حاکميت زميني ،دريايي و هوايي جمهتوري استالمي ايتران مرتکتب جترم شتوند اعمتال
مي شود ،مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد» .قلمرو سرزميني ايران عتالوهبتر
قلمرو خشکي ،شامل قلمرو هوايي و دريايي بدرياي سرزميني) 1هم ميشود و در حقوق بتينالملتل،
کشهيها و هواپيماها ،بهويژه کشهي ها و هواپيماهاي نظامي ايران نيز جزو قلمترو سترزميني کشتور
ايران بهحساب ميآيند.
براساس تعريفي که از جرم دزدي دريايي در مادۀ  101کنوانستيون حقتوق درياهتا يعنتي تنهتا
سندي که در کنار کنوانسيون درياهاي آزاد ،به اين جرم بهصورت اخهصاصي پرداخهه ،آمتده استت،
دزدي دريايي جرمي است که در «درياهاي آزاد» و «جاهايي که در قلمرو صالحيهي هتيچ کشتوري
نيست» قابليت ارتکاب دارد .اين محدوديت مکاني از ضع هاي آشکار کنوانسيون  1982بهحستاب
ميآيد که در سالهاي اخير مورد سوء اسهفادۀ فراوان بستياري از دزدان دريتايي نتوين در ستواحل
سومالي و تنگۀ ماالکا واقع شده است ،بهنحوي که با توجه به ويژگتي کتامالً ختاص ايتن دو منطقتۀ
دريايي ،بسياري از حمالت دزدان در آبهاي آزاد صورت نميگيرد و در نهياه تحت شمول تعريت
مقرر در کنوانسيون قرار نمي گيرد .البهه برخي کشورهاي عضو کنوانسيون حقتوق درياهتا از جملته
کنيا در راسهاي پر کردن خ قانوني مذکور با اصال قوانين داخلي خود ،مواردي را که حمتالت در

 .2درياي سرزميني قسمهي از آبهاي آزاد در مااورت سواحل يک کشور است که از خط مبدأ بپايينترين نقطتۀ جتزر
دريا) تا  12مايل دريايي امهداد دارد .هر مايل دريايي نيز  1852مهر است .اگرچه هر کشور بعد از درياي سترزميني
خود در منطقهاي به وسعت  200مايل دريايي نيز اخهياراتي انحصاري مانند حقوق بهرهبترداري انحصتاري از منتابع
دريايي و اقهصادي آن را دارد ،نمي تواند در اين منطقه حاکميتت قضتايي و حقتوقي ختود را جتز در برختي متوارد
اسهثنايي مانند تااوز به منابع دريايي اين منطقه ،اعمال کند.
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جايي زير از آبهاي آزاد از جمله در قلمرو دريايي يک کشور خاص نيز اتفاق متيافهتد ،هتم جترم
دزدي دريايي قلمداد کردند.
نظام حقوقي کشور ما در اين خصوص با مشکالت بيشهري نيز مواجته استت .بته ديگتر ستصن،
کشور ما عالوهبر آنکه نميتواند از مقررات کنوانسيون حقوق درياها در اين خصتوص بتهدليتل عتدم
عضويت در اين سند مهم بينالمللي ،اسهفاده کند ،هيچگونه مقررۀ داخلي خاصتي را نيتز در زمينتۀ
دزدي دريايي تصويب نکرده تا با استهفاده از آن بهوانتد اعمتال دزدي دريتايي ارتکتابي در آبهتاي
داخلي و درياي سرزميني جمهوري استالمي ايتران را محاکمته و ماتازات کنتد .البهته در صتورت
عضويت ايران در کنوانسيون مذکور نيز کشور ما تنهتا در صتورتي خواهتد توانستت حمتالت دزدان
دريايي در قلمرو دريايي ايران را براستاس صتالحيت سترزميني و بتا اتهتام «دزدي دريتايي» متورد
محاکمه ق رار دهد که اقدام به قانونگذاري خاص داخلي در اين زمينته بتراي جترمانگتاري و تعيتين
ماازات آن کند و تا زمانيکه چنين قانون خاصي به تصويب نرسيده است ،نظام قضايي ما براستاس
ديگر عناوين عمومي مارمانه مانند سرقت و آدمربايي که ويژگيهاي يک جرم بينالمللتي از جملته
1
وخامت و لزوم شدت در ماازات را ندارند ،ميتواند بته ماتازات مرتکبتان دزدي دريتايي بپتردازد.
البهه دادگاههاي ايران مي توانند به برخي از جترايم مترتبط بتا دزدي دريتايي براستاس کنوانستيون
 1988در زمينۀ منع اعمال زيرقانوني عليه ايمني دريانوردي 2که کشورمان به عضويت آن درآمتده
است ،3رسيدگي کنند .کنوانسيون مذکور پاره اي از مصاديق جرم دزدي دريتايي را بتدون بته ميتان
آوردن نامي از جرم خاص دزدي دريايي ،مورد جرمانگاري قرار داده و بسياري از خ هاي موجود در
 .2در سالهاي اخير گزارشهايي از حمالت قايقهاي تندروي عراقي به کشهيهاي ماهيگير و تااري ايراني در اروندرود
و سرقت از آنها و همننين حمالتي به کشهيهاي ايراني در خليج فارس و حهي در آبهاي سرزميني ايران گزارش
شده است که صرفنظر از مکان ارتکاب آنها ،ديگر خصيصههاي جرم دزدي دريتايي منتدرج در کنوانستيون حقتوق
درياها را دارند .ازاينرو مقهضي است که قانونگذار ايراني به فکر راه چارهاي براي مقابلتۀ مناستب کيفتري بتا دزدي
دريايي در آبهاي داخلي باشد ببراي کسب اطالعات بيشهر در خصوص برخي از اين حمالت ر.ک :تارنماي تابناک  :مورخته
 23فروردين  ،1391کد خبر .)237416 :همننين برخي گزارشها از مرکز ايمني و امنيت دريانوردي ستازمان بنتادر و
دريانوري حکايت از اين دارد که دزدان دريايي بهدليل ناکامي در ادامه روشهاي جاري بتراي ربتايش کشتهيهتاي
کارگو در محدودۀ خليج عدن و آبهاي فراساحلي سومالي ،اهداف جديدي را بتراي ختود برگزيتدهانتد کته منطقتۀ
آبهاي درياي عمان و محدودۀ تنگه هرمز ميتواند از جملۀ اين مناطق جديد باشد.
2 . Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, (Rome, 10
March 1988).

 .2اين کنوانسيون  152عضو دارد که اعضاي آن بيش از  90درصد از حملونقل تااري جهتان را از طريتق دريتا اناتام
ميدهند .ايران نيز در تاريخ  87/9/13به موجب قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون مقابلته بتا
اعمال زيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتکل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمتال زيرقتانوني عليته ايمنتي
سکوهاي ثابت واقع در فالت قاره به عضويت اين سند مهم بينالمللي در آمده است.
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کنوانسيون حقوق درياها را پوشش داده است .البهه تا زمان تصويب قتانوني مبنتي بتر جترمانگتاري
اعمال زيرقانوني مصر در اين سند بين المللي ،ماازات مرتکبان اين اعمال بتا استهفاده از عنتاوين
عام مارمانه امکانپذير خواهد بود.
نکهۀ ديگر در مورد کشهيهاي ايراني است که در درياهاي آزاد در حال حرکتاند و مورد حملتۀ
دزدان دريايي قرار ميگيرند .از نظر حقوق بينالملل ،کشهيها جزيتي از قلمترو سترزمين کشتوري
محسوب ميشوند که پرچم آن را برافراشههاند و صالحيت دادگاههاي آن کشتور نستبت بته جترايم
ارتکابي در آن ،براساس صالحيت سرزميني توجيه مي شود .بنابراين ،صتالحيت دادگتاههتاي ايتران
براي رسيدگي به جرم دزدي دريايي ارتکابي نستبت بته کشتهيهتاي ايرانتي هتم مبهنتي بتر اصتل
صالحيت سرزميني است.
نکهۀ آخر در زمينۀ «اصل صالحيت سرزميني حکمي يا فرضي يا اعهباري» است .براساس متادۀ
 4قانون ماازات اسالمي« :هر گاه قسمهي از جرم يا نهياۀ آن در قلمرو حاکميت ايران واقتع شتود
در حکم جرم واقعشده در جمهوري اسالمي ايران است» .بنابراين ،درصورتيکه جرم دزدي دريتايي
در درياهاي آزاد ارتکاب يابد و دامنۀ آن به قلمرو آبهاي سرزميني ايتران کشتيده شتود ،براستاس
مادۀ مذکور ،دادگاههاي ايران صالحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي را خواهنتد داشتت .بتراي مثتال،
دزدان دريايي کشهي تااري را در آبهاي آزاد مورد ربايش قرار داده و با هدف باجخواهي از کشتور
صاحب پرچم کشهي ،آن را به سواحل يکي از جزاير ايراني يا بته آبهتاي سترزميني ايتران انهقتال
دهند يا خدمۀ کشهي ربودهشده را در آبهاي سرزميني ايران مورد ضرب و جر قرار دهنتد يتا بته
قهل برسانند؛ يا اينکه دزدان دريايي با ورود به آبهاي سرزميني ايران کشهيهتايي را متورد حملته
قرار دهند و اين درگيري تا آبهاي آزاد ادامه پيدا کند.

 .2.2اصل صالحیت شخصی
اصل صالحيت شصصي ،که عبارت است از صالحيت قوانين و دادگاههاي يک کشور نسبت به جرايم
ارتکابي توسط يا عليه اتباع آن کشور در خارج ،بهعنوان مبنايي براي صتالحيت قتوانين کيفتري در
خارج از قلمرو حاکميت ،مورد پذيرش جهاني قترار گرفهته استت .اصتل صتالحيت شصصتي اصتلي
تکميلي است که براي پر کردن خ هاي جنبۀ منفي اصل صالحيت سرزميني پيشبيني شده و بتر
دو نوع است :اصل صالحيت شصصي فعتال يتا مثبتت براستاس تابعيتت مرتکتب و اصتل صتالحيت
شصصي منفي يا منفعل مبهني بر تابعيت مانتي عليته .حتال ،صتالحيت دادگتاههتاي ايتران بتراي
رسيدگي به اتهامات مرتکبان دزدي دريايي براستاس اصتل صتالحيت شصصتي در دو شتکل ختود
بررسي ميشود.

86

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

 .1.2.2صالحیت شخصی مثبت یا فعال
مادۀ  7قانون ماازات اسالمي در اين خصوص مقرر ميدارد« :عالوهبر موارد مذکور در مواد فوق ،هر
يک از اتباع ايران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود ،درصورتيکه در ايران يافت و يتا بته ايتران
اعاده گردد ،طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاکمه و ماازات مي شود ،مشروط بر اينکه :ال ت
رفهار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد .بت درصورتيکته جترم ارتکتابي از
جرايم موجب تعزير باشد ،مههم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميتت،
ماازات کالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد .پت طبق قوانين ايران موجبي براي منع يتا موقتوفي
تعقيب يا موقوفي اجراي ماازات يا سقوط آن نباشد».
همانگونهکه پيداست اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال همنتون گذشتهه ،صترفاً براستاس
رابطۀ تابعيت ميان مرتکب و دولت پيش بيني شده است و به عناصري ديگر مانند اقامهگتاه مرتکتب
توجه ندارد .مادۀ  7يادشده براي اعمال اصل صالحيت شصصي توسط دادگاههاي ايران ،شترايطي را
الزم دانسهه است؛ اول ،اينکه رفهار ارتکابي به موجب قانون ايران جرم باشد .البهه اين شرط يک امر
بديهي است و نيازي به تصريح آن از سوي قانونگذار وجود نداشت ،زيرا اگر رفهاري که از سوي اتباع
ايراني در خارج از کشور ارتکاب يافهه است در ايران جرم نباشد ،دادگاههاي ايران با توجه بته اصتل
برائت ،امکان تعقيب و محاکمۀ وي را نصواهند داشت .آننه شايسهۀ ذکر بود ،لزوم جرم بودن عمتل
مرتکب در محل ارتکاب ،يعني شرط مارميت مضاع است .دوم ،اينکه پذيرش قاعدۀ منع محاکمۀ
مادد محدود به جرايم تعزيري ،آن هم جرايم تعزيري زيرمنصوص ،شده است که با ويژگي تبعي و
تکميلي بودن اصل صالحيت شصصي چندان سازگار نيست .مفهوم مصال بند «ب» متادۀ  7قتانون
ماازات اسالمي اين است که در جرايم حدي ،مسهوجب قصاص ،ديه و تعزيترات منصتوص شترعي،
قاعدۀ منع محاکمۀ مضاع رعايت نصواهد شتد .البهته از آناتا کته اعمتال ارتکتابي از ستوي دزدان
دريايي در حقوق داخلي ازلب بتا جترايم تعزيتري انطبتاق دارد ،در متورد محاکمتۀ دزدان دريتايي،
مشکل عمدهاي در مراعات قاعدۀ منع محاکمۀ مادد وجود نصواهد داشتت .ستوم ،براستاس قتوانين
ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي ماازات يا ستقوط آن نباشتد .در قتانون
ماازات عمومي اصالحي سال  1352قانونگذار نبود موجبات منع يا موقوفي تعقيب «براساس قانون
محل وقوع جرم و قانون کشور مهبوع مرتکب» را شرط اعمال اصل صالحيت شصصتي متيدانستت،
ولي بهنظر ميرسد که در مادۀ  7قانون ماازات کنوني ،با عدم اشاره به قتانون محتل وقتوع جترم ،و
اکهفا به نبود اين موجبات در قانون ايران ،عمالً قانونگذار شرطي زائد را براي اعمال اصتل صتالحيت
شصصي پيشبيني کرده است ،زيرا هر گاه محاکم ايران بصواهند کسي را محاکمه کنند ،حهي بدون
تصريح مادۀ مذکور ،به اين نکهه توجه خواهند کرد که موجبات موقوفي تعقيتب بته شتر مقترر در
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مادۀ  13قانون آيين دادرسي کيفري ،فراهم نباشد .البهه اين فترض نيتز مطتر متيشتود کته اگتر
مههمان به دزدي دريايي پ از ارتکاب جرم ،تابعيت ايران را کسب کرده باشند ،آيا براساس مادۀ 7
قانون ماازات اسالمي همننان در ايران قابل محاکمه خواهند بود يا خير .برخي کشورها در حقتوق
خود به اين پرسش پاسخ مثبت ميدهند ،مثالً در قسمت اخير متادۀ  113-6قتانون جتزاي فرانسته
مصوب  1992آمده است...« :اين قانون در صورتي نيز که مههم پ از ارتکاب جرم تابعيتت فرانسته
را کسب کرده باشد ،قابل اجراست» .همين موضوع را نيز مادۀ  20قانون ماازات لبنان مورد تأکيتد
قرار داده است بجاويتدزاده .)48 :1376 ،در قانون ماازات اسالمي مصتوب  1392و ستاير قتوانين مقتررۀ
خاصي در اين خصوص مشاهده نمي شود .در اين شرايط ،بايد بر آن بود که با توجه به لزوم اجهمتاع
شرايط صالحيت کيفري در تاريخ ارتکاب جرم و مالک بودن اين تاريخ براي ارزيابي صالحيت ،و بتا
توجه به اينکه با فقدان شرط تابعيت در زمان تحقق جترم ،اساستاً صتالحيهي محقتق نشتده استت،
حدود شرط تابعيت بعد از زمان مقرر ،موجب ايااد صالحيت براي دادگاههاي ايران نصواهد بود .در
اين حال ،دادگاه دولهي ميتواند براساس اصل صالحيت شصصي به اتهتام دزدان دريتايي رستيدگي
کند که در آن تاريخ ،دولت مهبوع آنها محسوب ميشده است.

 .2.2.2صالحیت شخصی منفی یا منفعل
اگرچه فرض مشارکت يا مباشرت اتباع ايراني در حمالت دزدي دريايي عليه ديگر کشهيها محهمل
است ،موارد آن در مقايسه با فرض حملۀ اتباع ديگر کشورها به کشهيها و اتباع ايراني بسيار انتدک
است ،که در اين صورت بايد اصل صالحيت شصصي منفي يا منفعل را ماتري دانستت .ايتن اصتل،
همانند اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال بر رابطۀ تابعيت ميان دولت و فرد استهوار استت ،ولتي
در ايناا ،فرد مزبور قرباني جرمي د ر خارج از کشور شده است .مبناي اين اصل نيز حمايت کيفتري
از اتباع در خارج از کشور است که وظيفۀ دولتها شناخهه شده است.
پ از سکوتي سنگين و طوالني در قوانين ما ،سراناام در سال  1392متادۀ  8قتانون ماتازات
اسالمي صالحيت دادگاه هاي ايران براساس اصل صالحيت شصصي منفي يا منفعتل را بتدين شتر
پذيرفت« 1:هر گاه شصص زيرايراني در خارج از ايران عليه شصصتي ايرانتي يتا عليته کشتور ايتران
 .1در بسياري از کشورها نيز همنون ايران ،اين اصل ديرتر از ساير اصول صالحيهي پذيرفهه شده استت و دليتل آن نيتز
همواره ترديد در لزوم دخالت کيفري دولت براي حمايت از اتبتاع ختود در ختارج از کشتور بتوده استت ،يعنتي در
کشوري که اصوالً خود بر مبناي اصل صالحيت سرزميني صالحيت رستيدگي بته ايتن جترايم را دارد .در ايتران تتا
پيش از تصويب قانون ماازات اسالمي  ،1392اين اصل بته طتور متوردي در برختي قتوانين پراکنتده ماننتد قتانون
هواپيمايي کشوري مصوب  1328مبناي اعالم صالحيت دادگتاههتاي ايتران بتوده استت بمتادۀ  ،)31امتا هتيچگتاه
بهعنوان يک اصل شناسايي نشده بود.
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مرتکب جرمي به جز جرايم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق
قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران به جرم او رسيدگي ميشود ،مشروط بر اينکه :ال  -متههم در
جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ،ماازات کالً
يا بعضاً دربارۀ او اجرا نشده باشد .ب-رفهار ارتکابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري
اسالمي ايران و قانون محل وقوع ،جرم باشد».
در مادۀ  8قانون ماازات اسالمي براي صالحيت دادگاههاي ايران شرايطي بدين شر پيشبيني
شده است :اول اينکه مرتکب جرم بايد زيرايراني باشد .البهه درصورتيکه مرتکب تبعۀ ايتران باشتد،
براساس اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال قابل تعقيب خواهتد بتود .دوم اينکته جترم نيتز بايتد
خارج از قلمرو حاکميت ايران ارتکاب يافهه باشد .سوم اينکه بزهديده داراي تابعيت ايران باشد .البهه
نوع جرم ارتکابي عليه وي براساس مادۀ  8اهميهي ندارد .چهارم آنکه مههم در ايران حضتور داشتهه
باشد يا به ايران اعاده گردد .پنام آنکه ،در جرايم تعزيري زيرمنصوص شرعي مههم قتبالً در کشتور
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
پيداست که قانونگذار مادداً و مشابه با اصل صالحيت شصصي مثبت يا فعال ،بين جرايم تعزيتري و
ديگر جرايم قائل به تفکيک شده و درصورتيکه جرم ارتکابي از جرايم مسهوجب حد ،قصتاص ،ديته
يا تعزير منصوص شرعي باشد ،شرط عدم محاکمۀ قبلي مرتکب را الزم ندانسهه است .همننتين در
1
اينگونه جرايم نيازي به جرم بودن عمل در محل وقوع آن نيست.
اصل صالحيت مبهني بر تابعيت ماني عليه در بحث اعمال صالحيت محاکم ايراني بر مرتکبتان
دزدي دريايي در شرايط فعلي ميتواند بسيار پرکاربرد باشد و پيشبيني اين اصتل در قتانون جديتد
بسيار اجهنابناپذير است که قانونگذار ضرورت وجود و تصريح به آن را احساس کرده است .چراکته
در سالهاي اخير در مواردي کشهيهاي نظامي ايران هنگام گشتزني در آبهاي بينالمللي ،اقتدام
به دسهگيري مرتکبان دزدي دريايي کرده و آنها را به ايران انهقال داده بودنتد ،ولتي بتهستبب عتدم

 .1البهه شايان ذکر است که قانونگذار در صدر مادۀ  8عالوه بر وقوع جرم عليته اتبتاع ايرانتي ،ارتکتاب هتر جرمتي عليته
«کشور ايران» در خارج از کشور را نيز در صالحيت دادگاه هاي ايران دانسهه است .منظور قانونگتذار از ايتن عبتارت
روشن نبوده و پيشبيني چنين امري در قوانين کشورهاي ديگر نيز کمسابقه است .در واقع همانگونهکه بيان شتد،
اصل صالحيت شصصي منفي يا انفعالي ،بهمنظور حمايت کيفري از اتباع يک کشور بنه خود آن کشتور) ،در قتوانين
داخلي و همننين در برخي اسناد بينالمللي از جمله کنوانسيون منع شکناه متورد شناستايي قترار گرفهته استت.
بنابراين ،بهنظر ميرسد که با پيشبيني اصل صالحيت واقعي بحمايهي) در مادۀ  5قانون ماازات استالمي ،بتهويتژه
بند «ال » آن در مورد اقدام عليه نظام و امنيت داخلي يا خارجي کشور ،تماميتت ارضتي و استهقالل ايتران ،ديگتر
نيازي به افزودن «کشور ايران» در مادۀ  8نبوده است.
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احراز صالحيت از سوي دادگاههاي ايراني براي محاکمۀ ايشان ،نيروي دريايي مابور شده بتود کته
مرتکبان را مادداً در سواحل سومالي آزاد سازد.
اين نکهه شايان توجه است که بسياري از مراودات تااري و اقهصادي ايران با ديگتر کشتورها از
طريق دريا صورت ميگيرد .همننين از آناا که کشور ايران در زمرۀ کشورهاي عمدۀ توليتدکننتدۀ
نفت و ديگر ذخاير زيرزميني است و ستاالنه مقتادير بستيار زيتادي از ايتن محمولتههتا را از طريتق
کشهيهاي بزرگ به خارج از کشور صادر ميکند ،کشهيها و خدمههاي ايراني بهصورت گسهرده در
معرض حمالت دزدان دريايي قرار دارند .عالوهبر اين بعضي خدمۀ کشهيهاي با پرچم ديگر کشورها
نيز داراي تابعيت ايران هسهند ،يا اينکه کشهي اگرچه مالکيت يک کشور ختارجي استت ،در اجتارۀ
کشور ايران است ،ازاينرو در اين خصوص بسيار اتفاق ميافهد که اتباع يا کشهيهتاي داراي پترچم
ايراني مورد حملۀ دزدان دريايي در آبراههاي بينالمللي قرار بگيرند و از اين نظتر پتيشبينتي اصتل
صالحيت مبهني بر تابعيت مانيعليه در قوانين کيفري ايران و در مادۀ  8قانون جديد بسيار حتائز
اهميت تلقي ميشود .بهخصوص وجود اين اصل در قوانين کيفتري ايتران زمتاني اهميتت بيشتهري
مييابد که تا قبل از اين مقررۀ جديد ،مواردي از حمالت دزدان دريتايي عليته اتبتاع و کشتهيهتاي
ايراني ارتکاب پيدا ميکرد ،ولي بهدليل عدم صالحيت محاکم ايراني براساس مبتاني حقتوق جتزاي
بينالملل ايران ،مرتکبان قابل محاکمه در ايران نبودند .براي مثال اگر دزدان دريايي در زير آبهاي
آزاد و در آبهاي سرزميني يک کشور ديگر به يک کشهي ايراني پهلوگرفهه در ستاحل يتا در حتال
عبور از يک تنگه و کانال ،حمله ميکردند ،براساس هيچکدام از اصول صتالحيهي باصتل صتالحيت
سرزميني ،شصصي ،جهاني و واقعي) قابل محاکمه نبودند.
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 نمايد تا همگام با،برقراري صالحيت دادگاههاي ايران براي محاکمۀ مرتکبان دزدي دريايي ميشوند
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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