
 

 

  

  اعتبار احکام کیفري خارجی در فقه اسالمی
  المللی و نقش آن در توسعه مناسبات بین

  *پور یجان یمجتب

  
  
  

  چکیده
هـاي   شـور کآمـد مـردم بـه    و کان رفتل و امیدر عصر حاضر با توجه به تسه

از غیـر   م در داراالسالم اعم از مسـلمان و یفرد مق یکمختلف جهان، هرگاه 
ا یـ تبرئه  ،مه شدهکب جرم شود و در آنجا محاکمسلمان در خارج از آن مرت

 ین فقه اسالمین داراالسالم برگردد از منظر موازیوم شود اگر به سرزمکمح
ـ ؟ ریـ ا خیمعتبر است  یومت اسالمکم صادره در خارج توسط حکح  ه نظـر ب

ارشناسـان  کن امر توسط یص ایو تشخ یبا لحاظ مصالح نظام اسالمرسد  می
در صـورت پـذیرش احکـام    . ر باشـد یپـذ  انکـ ن امر امیسنج تحقق ا مصلحت

بـه  سو  ازیک جانبهویژه در غالب معاهدات دوجانبه یا چند بهکیفري خارجی 
ـ  ییقضاهاي  يارکاستقرار روشمند هم  يبـرا  سـازي  زمینـه هـا و   ن دولـت یب

ـ  ک مـ ک هـاي دیگـر   دولـت  ن ایـران و یگسترش مناسبات و اعتماد متقابل ب
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ي، و معنـو  ينـه مـاد  
و سهولت امکان برقراري ارتباط محکومان 

صـالحیت  ، اسـالمی 

نـه مـاد  یند و از سوي دیگـر موجـب کـاهش تحمیـل هز    ک می
و سهولت امکان برقراري ارتباط محکومان  یي از عدالت کیفري بوممند بهره

  .کند می با خانواده و بستگان را فراهم
اسـالمی  الملل بینحقوق جزاي ، احکام کیفري: هاي کلیدي واژه

  .داراالسالم کیفري دارالکفر،
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می
بهره

با خانواده و بستگان را فراهم
واژه

کیفري دارالکفر،
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 یاسـالم  يشـورها کم بـر مناسـبات   
در مفهـوم  ( یاسـالم  

ة مفهوم عـام  رندیگوجه دربر
 ،یگدلیب ییایض. (نخواهد بود

ه کـ اسـت  پـذیر   ی امکان
ت از یـ لـف بـه تبع  کم

ا در حـال حاضـر در روابـط و    
عنوان سؤال اصلی این مقاله نیازمند تحقیق و تتبـع  

یت مکه به لحاظ عدم حا
ع و آسـان  یان سرکامبه 

اعم  یشور اسالمکم در 
ب جـرم شـود   کمرت ی

کـه در   درصـورتی  مه اسـت و 
از  یافـت شـود   ین اسالم

ـ اعتبـار دارد    ؟ریـ ا خی
ـ فـرد مـتهم    ی وم منتفـ کـ ا محی
وجـود خواهـد    ینیومت د

هاي متفاوتی با توجـه بـه جـرائم مسـتلزم     
هـاي دیگـر ماننـد     هاي شرعی صرف، ماننـد حـدود و قصـاص و مجـازات    

  دیباچه
م بـر مناسـبات   کقواعـد نـاظر و حـا    یاسـالم  المللی بین
 الملـل  بـین حقـوق   .است )یاسالم یاسیم سیبا رژ ییشورها
وجه دربر چیبه ه و خاص است المللی بیندر واقع حقوق  
نخواهد بود) یراسالمیو غ یاسالم(شورها اعم از کعموم  ی

ی امکانوقت یاسالم یعموم الملل البته تحقق حقوق بین )21
ـ  ياریـ ل اختکثر غالب آن به شکا ایشورها  کم يا اجبـار ی
  .باشندحقوق اسالم 

ا در حـال حاضـر در روابـط و    یه در گذشته و کار مهم یاز موضوعات بس یکی
عنوان سؤال اصلی این مقاله نیازمند تحقیق و تتبـع   المللی مؤثر بوده و به بینمناسبات 

ه به لحاظ عدم حاکن است یا ویژه ایران، هاي سیاسی اسالمی به بیشتر در نظام
به ت یاسالم در جهان با عنا للالم مقررات و ضوابط حقوق بین

م در ید مقاهرگاه افر ،مختلف جهان يشورهاکآمد مردم به 
ینیدغیر ومتکا حین یمسلمان در داخل سرزمغیر ایاز مسلمان 

مه اسـت و کقابل محا یا توسط دستگاه قضایی حکومت اسالمی
ن اسالمیسرزم و سپس دروم شود کا محیتبرئه  ه،دانجا محاکمه ش

اعتبـار دارد   یشـور اسـالم  کصـادره در  ی رأي ن حقوق اسالمیمنظر مواز
فـرد مـتهم   ۀ مـ کمحا ،است در صورت مثبت بودن پاسـخ 

ومت دکب و مجازات او در قلمرو حیان تعقکاال امخواهد بود و
هاي متفاوتی با توجـه بـه جـرائم مسـتلزم      در ضمن آیا ممکن است رویکرد 
هاي شرعی صرف، ماننـد حـدود و قصـاص و مجـازات     مجازات

  

 

  

دیباچه
بینحقوق 

شورهاک(
 )ورکمذ

یعنآن ی
1380 :21
شورها کهمه 

حقوق اسالم 
یکی
مناسبات 

بیشتر در نظام
مقررات و ضوابط حقوق بین

آمد مردم به و رفت
از مسلمان 

یا توسط دستگاه قضایی حکومت اسالمیآ
انجا محاکمه ش

منظر مواز
است در صورت مثبت بودن پاسـخ  یهیبد

خواهد بود و
 .داشت

مجازات



تفـاهم و  جـاد  یتوانـد در ا 
ج حقـوق  یو تـرو  المللـی 

هـاي غیراسـالمی،    در مورد اعتبار یا عدم اعتبار احکام کیفري صادره از سوي دولـت 
. انـد  سنت و شیعه تا حدي آن را مـورد بررسـی قـرار داده   

اساساً در پاسخ به این امر قائل به صالحیت رسـیدگی  
حکومت اسالمی نیست اعم از اینکه حکم برائت یا محکومیت نسـبت بـه مـتهم در    
این امر به صراحت در منابع استفاده شـده در ایـن   

ل به صالحیت است مذاهب دیگر اسالمی براي حاکم اسالمی قائ
این امر در آثار فقیهـان متقـدم و متـأخر بیـان     
اي در مورد ارتباط اعتبار این احکام بـا توسـعه   
الملل از طریق جلب اعتماد متقابل و حسن تفاهم مـورد مالحظـه قـرار    

ــري صــادره از کشــورهاي    ــار آراي کیف ــع و مقتضــیات اعتب از بررســی موان
غیراسالمی و رویکرد تقنینی ایران، نگارنده این مقاله ناگزیر به شرح مختصر مفـاهیم  

الملـل اسـالم و    حقـوق جـزاي بـین   
  .صالحیت کیفري در نظام حقوقی ایران و فقه اسالمی است

 سـنت  اهـل  ویـژه  بـه  ی
ـ منوط و مشـروط بـه ا   ن امـر  ی

ناشـر فقـه    ابویوسفمثالً 
اسـت ولـو تمـام     يدر آن جار

نان کفر غالب است ولو تمام سـا 

توانـد در ا  ئل مین مسایدر هر صورت پاسخ به اتعزیرات قائل شد؟ 
المللـی  بـین مناسـبات   ه و بسطها و توسع ماد متقابل بین دولت

  .داشته باشد یا منفینقش مثبت  

  پیشینه تحقیق
در مورد اعتبار یا عدم اعتبار احکام کیفري صادره از سوي دولـت 

سنت و شیعه تا حدي آن را مـورد بررسـی قـرار داده    فقیهان اسالمی اعم از اهل
اساساً در پاسخ به این امر قائل به صالحیت رسـیدگی   وحنیفهابرئیس مذهب حنفی، 

حکومت اسالمی نیست اعم از اینکه حکم برائت یا محکومیت نسـبت بـه مـتهم در    
این امر به صراحت در منابع استفاده شـده در ایـن   . دارالکفر صادر شده باشد یا خیر

مذاهب دیگر اسالمی براي حاکم اسالمی قائ. شود مقاله بیان می
این امر در آثار فقیهـان متقـدم و متـأخر بیـان     . دانند و استدالل ابوحنیفه را مردود می

اي در مورد ارتباط اعتبار این احکام بـا توسـعه    شایان ذکر است که سابقه. شده است
الملل از طریق جلب اعتماد متقابل و حسن تفاهم مـورد مالحظـه قـرار     مناسبات بین
  .نگرفته است

  نظريهاي  چهارچوب
ــري صــادره از کشــورهاي    ــار آراي کیف ــع و مقتضــیات اعتب از بررســی موان
غیراسالمی و رویکرد تقنینی ایران، نگارنده این مقاله ناگزیر به شرح مختصر مفـاهیم  

حقـوق جـزاي بـین    اساسی چون نهادهاي داراالسـالم و دارالکفـر،  
صالحیت کیفري در نظام حقوقی ایران و فقه اسالمی است تأسیسهمچنین 

  فرکم داراالسالم و دارالیمفاه
یاسالم يتوسط علما یفقه يها تابکفر در کداراالسالم و دارال

منوط و مشـروط بـه ا   یام اسالمکت احیمکحا .مشابه هستند يریتعاب
ابویوسفمثالً . ان آن منطقه مسلمان باشندنکت سایثرکا اۀ یه همک

در آن جار یام اسالمکه احکداند  یی می، داراالسالم را جا
فر غالب است ولو تمام سـا کام که احکاست  ییفر جاکافر باشند و دارال

  

 

اعتبار احکام 
خارجی  کیفري

در فقه اسالمی
و نقش آن در 
توسعه مناسبات 

المللی بین

182

تعزیرات قائل شد؟ 
ماد متقابل بین دولتاعت

 یاسالم

پیشینه تحقیق
در مورد اعتبار یا عدم اعتبار احکام کیفري صادره از سوي دولـت 

فقیهان اسالمی اعم از اهل
رئیس مذهب حنفی، 

حکومت اسالمی نیست اعم از اینکه حکم برائت یا محکومیت نسـبت بـه مـتهم در    
دارالکفر صادر شده باشد یا خیر

مقاله بیان می
و استدالل ابوحنیفه را مردود می

شده است
مناسبات بین
نگرفته است

چهارچوب. 1
ــیش ــري صــادره از کشــورهاي    پ ــار آراي کیف ــع و مقتضــیات اعتب از بررســی موان

غیراسالمی و رویکرد تقنینی ایران، نگارنده این مقاله ناگزیر به شرح مختصر مفـاهیم  
اساسی چون نهادهاي داراالسـالم و دارالکفـر،  

همچنین 

مفاه. 1- 1
داراالسالم و دارال

تعاب يدارا
کست ین

، داراالسالم را جایحنف
افر باشند و دارالکمردم 
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ان داشـته  یب کاسانین 
ام اسـالم  کفر با ظهور اح

ــه شــده اســت  ن گفت

 یاسـالم  ن فقهیکست ل
اسـت و لـذا صـور     ی
غـرض از   .دهـد  مـی  

 نـژاد،  ینیحسـ ( .اسـت 
ن در طـول زمـان دو   

ومت شام و کح( يو عامل مرز
 .رنـد یت مستقل قـرار گ 

 یدولتـ  يدارا هرکـدام 
 :همـان (. هاست ن دولت
 یاسـالم غیر و یاعم از اسالم

ۀ ن خـاص سـبب عـدم تحقـق همـ     
ل بـه اهـداف   ین يبرا 

هـر   يحقوق جـزا  یی
 ياز حقوق جزا به نام حقـوق جـزا  

ـ ان کدر م ي ا قلمـرو  ی

اسـت   یاسـالم  الملل
 ه شـارع اسـالم در مـورد   

 انـد،  هب شـد کـ در خـارج از داراالسـالم مرت  

ن یهمچن )99: 1406، ر محمدکابوب یسرخس( .آن مسلمان باشند
فر با ظهور احکه دارالکست یان اصحاب ما نیدر م یچ اختالفیه ه

ــ) 130 :1996 ،یاســانک( .شــود مــی در آن داراالســالم ــه شــده اســت یهمچن ن گفت
  .ن مسلمان نباشدآم که حاکاست  ینیسرزم »دارالحرب

ست لیدولت منصور ن یکش از یاز آن گذشته در خود قرآن ب
یمختلف اسالم بمذاه یگر حتید يشورهاکر به شناختن 

 قرار ییام قرآن را در خارج از داراالسالم مورد شناساکاح
ـ در د ین اسـالم یقوان يعدم اجرا ی،صور منف اسـت  یاسـالم غیر اری

ـ  »یدتیار عقیمع«البته در اسالم ). 52 ن در طـول زمـان دو   یکمبنا بوده است ل
و عامل مرز یعه و سنیجاد مذاهب مختلف شیا یعنیگر ی

ت مستقل قـرار گ یمکن تحت دو حایه مسلمکموجب شد  )ومت عربستان
  )224: 1385 گران،یو د 

هرکـدام ه کـ شور در جهان وجـود دارد  کست یامروزه حدود دو
ن دولتیت اینند تابعک می را از هم جداها  آنچه دولت .مستقل است

اعم از اسالمها  وجود دولت ،ضرورت ين فقها به مقتضایبنابرا
  )36 :همان( .اند هرفتین آنها را پذیجاد روابط ب

  الملل اسالم حقوق جزاي بین
ن خـاص سـبب عـدم تحقـق همـ     یا در محدوده سـرزم منحصر ساختن حقوق جز

 .ن استاعدالت و مجازات نمودن مجرم يل اجرایاهداف از قب
ییو قلمرو اجرا یین جزایشده بحث از اشخاص مشمول قوان

از حقوق جزا به نام حقـوق جـزا  اي  هجه رشتیو در نت شود ناپذیر می اجتناب
يفرکین یتعارض قوان(چون  يگرین دیه تحت عناوکالملل 

  )220 :همان( شود می رکذ )انکحقوق جزا در م
الملل بین يحقوق جزا ی،اسالم يحقوق جزاهاي  از رشته یکی

ه شـارع اسـالم در مـورد   کاست  یامکن رشته از حقوق دربردارنده اصول و اح
در خـارج از داراالسـالم مرت  که مسلمانان و اهل ذمه  یابکارت

  

 

آن مسلمان باشند
ه هکاست 

در آن داراالســالم
دارالحرب«

از آن گذشته در خود قرآن ب
ر به شناختن یناگز
اح یمنف

صور منف
1373 :52

یعامل د
ومت عربستانکح
 یاسیق(

امروزه حدود دو
مستقل است

بنابرا) 35
جاد روابط بیو ا

حقوق جزاي بین. 2-1
منحصر ساختن حقوق جز

اهداف از قب
شده بحث از اشخاص مشمول قوانیاد
اجتنابشور ک
الملل  نیب

حقوق جزا در م
یکی

ن رشته از حقوق دربردارنده اصول و احیو ا
ارتجرائم 



از اي  هرشت ییجزا المللی
از اي  هشـاخ  المللـی  بـین 

اسـالم بـه    المللـی  بـین 
منصـرف از موضـوع حقـوق    

از ایـن قلمـرو   . هدف حقوق کیفري اجراي عدالت و مجازات نمودن مجرمان است
ل تأمل این است کـه  
آیا محدودة اعمال حقوق کیفري به خارج از مرزهاي هر کشور قابل تعمیم است یـا  

مـرزي   مـرزي در کنـار صـالحیت درون   
خود بـه سـه قسـم    ) 

واقعـی یـا حمـایتی، صـالحیت شخصـی و      

است و آن عبـارت   ی
ت یـ ومـت و امن که ح

ن یبـا قبـول چنـ   هـا   در واقـع دولـت  

در خارج از قلمرو  ي
واقع شود دولت متبـوع واجـد   

و ) مثبـت (ت فعـال  ی
 بـه  یدگیت رسـ ینـوع اول آن، صـالح  

 متبـوع  یه قربـان یـ علجـرائم  

ت بـا  ین نـوع صـالح  
افتـد   مـی  به خطـر  یو خانواده جهان
هر  ،اب جرمکان ارتک

المللی بینه رشته حقوق کح است یالزم به توض .رده است
بـین  يه حقـوق جـزا  کـ حال آن ،است یعموم المللی بین
بـین  يه حقوق جـزا رسد ک می نظره ب .است یداخل يحقوق جزا

منصـرف از موضـوع حقـوق    ) محـل وقـوع جـرم   ( یعنصر خارج یکلحاظ وجود 
  .است یعموم المللی

  صالحیت کیفري در حقوق ایران
هدف حقوق کیفري اجراي عدالت و مجازات نمودن مجرمان است

ل تأمل این است کـه  ترین سؤال قاب مهم. شود مکانی، اجراي قوانین جزایی مطرح می
آیا محدودة اعمال حقوق کیفري به خارج از مرزهاي هر کشور قابل تعمیم است یـا  

مـرزي در کنـار صـالحیت درون    خیر؟ در پاسخ به این سؤال صالحیت برون
) فرا سرزمینی(مرزي  صالحیت برون. شود مطرح می) سرزمینی

واقعـی یـا حمـایتی، صـالحیت شخصـی و      صـالحیت  : شـود  بندي می عمده تقسیم
  .صالحیت جهانی

یا واقعی یتیت حمایصالح يمرز ت برونیطبقه اول صالح
ه حیجرم عل ویژه بهشور که یه مصالح عالیاب جرم علکاست از ارت

در واقـع دولـت   .شـور کدر خارج از قلمرو  يو اقتصاد 
  .نندک می تیه خود حمایومت و مصالح عالکاز ح ی

يه اگر فردکمفهوم است  نیبد یت شخصیطبقه دوم صالح
واقع شود دولت متبـوع واجـد   ) هیعل یمجن( یا قربانیب جرم شود کشور خود مرت
یت بـه صـالح  ین نوع از صـالح یا .باشد ی میدگیت رس

نـوع اول آن، صـالح   .شـود  بندي می طبقه) یمنف(ت منفعل 
جـرائم   بـه  یدگیت رسـ یب و نوع دوم آن، صالحکمرت

  .باشد
ـ ه براسـاس ا کـ اسـت   ینیت فراسرزمیطبقه سوم صالح ن نـوع صـالح  ی

یو خانواده جهانها  دولت یخاص مصالح تمامجرائم  اب به
کم ،ت مجرمیدر منظر از تابع یات جنگیجنا یی،ایدر يمثل دزد

  

 

اعتبار احکام 
خارجی  کیفري

در فقه اسالمی
و نقش آن در 
توسعه مناسبات 

المللی بین

184
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لحاظ وجود 

المللی بین

صالحیت کیفري در حقوق ایران .1- 3
هدف حقوق کیفري اجراي عدالت و مجازات نمودن مجرمان است

مکانی، اجراي قوانین جزایی مطرح می
آیا محدودة اعمال حقوق کیفري به خارج از مرزهاي هر کشور قابل تعمیم است یـا  

خیر؟ در پاسخ به این سؤال صالحیت برون
سرزمینی(

عمده تقسیم
صالحیت جهانی

طبقه اول صالح
است از ارت

 یاسیس
یتیصالح

طبقه دوم صالح
شور خود مرتک

ت رسیصالح
ت منفعل یصالح

مرتجرائم 
باشد می

طبقه سوم صالح
اب بهکارت

مثل دزد
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ـ جنا یی، ی ات جنگـ ی

 ییو قضـا  یون امـور حقـوق  
ب در یـ را بـه ترت  يمرز
شـده در  هـاي یاد  تیر است اقسـام صـالح  
قـانون   3ن در مـاده  ی

بـا   ینده قانون فعلیه در آ
ه کـ ر شـوم  کنجا متذی

) یقربـان (از نـوع منفعـل   

 از يریضــرورت جلــوگ
 یـی نسـبت بـه حقـوق عـدالت جزا    

  )128: 1387ی، پوربافران
ــوگ  ــر ضــرورت جل  از يریب

ت یـ ثیدفاع از ح ی،داخل

و نظم  يریشور محل دستگ
 .ن اسـت امجازات مانـدن مجرمـ  

ب جـرائم  کـ مرت یمعتقدند اگر مسـلمان 
پـس از مراجعـت بـه داراالسـالم     

حد منوط بـه   يوجوب اجرا
 ،ب سرقتکمرت) دارالحرب

. ي حـد بـر وي را نـدارد   
بنابراین در هنگام بازگشت او به داراالسالم قادر نیست حـد را بـر مسـلمین جـاري     

ـ در يمه و مجازات مجرم را دارد مثل دزدکحق محا ي یی،ای
 1373 :87(  

ون امـور حقـوق  یسیمک 1370ران مصوب یا یقانون مجازات اسالم
مرز ت برونیز اقسام صالحهر سه طبقه ا یاسالم يمجلس شورا

یر است اقسـام صـالح  کالزم به ذ .رفته استیپذ 8و  7 ،5
یچنو هم 1352ی سال قانون اصالح قانون مجازات عموم

ه در آکرفته بود یپذ 1361مصوب سال  یراجع به مجازات اسالم
ید در ایته را باکن نیا .ردیگ می قرار ین گذشته مورد بررس

از نـوع منفعـل    یت شخصـ یصالحی ن سابق و چه قانون فعلیچه در قوان
  .رفته نشده است

ضــرورت جلــوگبــه تــوان  ی مــیت واقعــیصــالح ین مبــانتــری مهــماز 
نسـبت بـه حقـوق عـدالت جزا    ها  تماد دولتعدم اع ،نامجازات ماندن مجرم

پوربافران( .اشاره کرد اقتدار دولت يگانه و تئوریبهاي  توسط دولت
ــان درخصــوص ــالو یت شخصــیصــالح یمب ــوگ  هع ــر ضــرورت جل ب

داخل یل حفظ نظم عمومیتوان دال ، مینامجازات ماندن مجرم
  )47 :همان(. ردکان یت را بیحما يمبناشور و کو اعتبار 
شور محل دستگک ینظم عموم یت جهانیرش اصل صالحیپذ یمبان
مجازات مانـدن مجرمـ   بی از يریشگینار ضرورت پکدر  المللی بین 
 161(  

  صالحیت کیفري از منظر فقه اسالمی
معتقدند اگر مسـلمان  یحنف يفقها يه و عامه به استثنایامام

پـس از مراجعـت بـه داراالسـالم      ،فر شودکات در دارالیقصاص و د ،مستلزم حدود
وجوب اجرا یحنف يبه نظر فقها .مه و مجازات استکمستحق محا
دارالحرب( یاسالمي غیرشورهاکدر  یمسلمان هرگاه .قدرت است

ي حـد بـر وي را نـدارد   ن قـدرت بـر اجـرا   یمسلم يشوایپ ،شود ا شرب خمر
بنابراین در هنگام بازگشت او به داراالسالم قادر نیست حـد را بـر مسـلمین جـاري     

  

 

يشورک
 ،مقتدر(

قانون مجازات اسالم
مجلس شورا

5موارد 
قانون اصالح قانون مجازات عموم 3ماده 

راجع به مجازات اسالم
ن گذشته مورد بررسیقوان

چه در قوان
رفته نشده استیپذ

از 
مجازات ماندن مجرم بی

توسط دولت
درخصــوص

مجازات ماندن مجرم بی
و اعتبار 
مبان

 یعموم
 :همان(

صالحیت کیفري از منظر فقه اسالمی. 1- 4
امام يفقها

مستلزم حدود
مستحق محا
قدرت است

ا شرب خمریزنا 
بنابراین در هنگام بازگشت او به داراالسالم قادر نیست حـد را بـر مسـلمین جـاري     



همچنین فقهاي حنفـی درخصـوص قتـل عمـدي نیـز      
ند و ارالحرب بـه قتـل برسـا   

و  یشـافع  يفقهـا ) 99
ام اسـالم  کـ اح يلف بـه اجـرا  
 يفقهـا  .)همـان (دانـد  

نقطـه از جهـان همـواره مشـمول     
ن یکهستند ل) اتیقصاص و د

ـ در اعمـال تعز  ین قاضـ  ر ی

ـ ه جـرائم داخـل در ا   ن قسـم از  ی
ه با آن مبارزه کاست  

بـه آن در   یدگیعامـه رسـ  
 هرچنـد  ین اقـدام یه چنـ 
  )انهم. (ستین ی

هــاي  حکومــتشــده از 
ل و یسـب  ینفـ ة ل قاعـد 

اصول اضـطرار و   ،به عهد
  .ردکر ک

جعـل  یلـن   :سوره نساء فرموده اسـت 
ن را مسـدود  یفار بر مسـلم 

 سـؤال در پاسـخ بـه    
) 175 :1361 ،يرازیارم شـ 
 يالیه موجـب اسـت  کـ 

ومـت  کح يموال مسـلمانان شـود بـرا   

همچنین فقهاي حنفـی درخصـوص قتـل عمـدي نیـز      ) 195: 1996الکاسانی، 
ارالحرب بـه قتـل برسـا   اند هرگاه مسلمانی شخص مسلمان دیگري را در د

99: همـان  ،یالسرخسـ ( .شود نمی داراالسالم برگردد قصاص
لف بـه اجـرا  که مسلمان همواره مکن نظر هستند یقائل به ا

دانـد   مـی  را مسـتوجب حـد   ياب جرم در هر نقطه وکاست و ارت
نقطـه از جهـان همـواره مشـمول     ه هر مسلمان در هـر  کده هستند یعقبر این 
قصاص و د حدود،( یاسالم يفرکین یو بالتبع قوان ین اسالم

ن قاضـ یسـت بنـابرا  یه معلوم نیم اولکح يریدر مورد جرائم تعز
  )278 :همان ،یاسیق( .باشد می

ه جـرائم داخـل در ا  کـ نیبـا توجـه بـه ا    یت واقعـ یاعمال صـالح 
 ینظام اسالمبرعهده ن یر است بنابراکق منیاز مصاد، ت

عامـه رسـ   يبـه نظـر فقهـا    یت جهـان یجرائم داخل در صالح
ه چنـ یامام يدر نزد فقها یست ولیم داراالسالم نکت محا

یآن حرام بودن دادرس را مفهومیز ن جائز استیکست لیواجب ن

  اعتبار احکام کیفري دارالکفر مقتضیات و موانع
ــت درخصــوص یاســالم  شــده از ي صادرفــرکیام کــد احأیی
ل قاعـد یموانع آن از قب .اند هردکر کرا ذ یاتیموانع و مقتض یاسالم

به عهد يوفاة توان قاعد را میاست و ادله لزوم آن  یصفات قاض
کذ )یومتکم حکح(و مصلحت ) يم ثانوکح(عسر و حرج 

  موانع
سوره نساء فرموده اسـت  141یۀ خداوند در آ :الف ـ قاعده نفی سبیل 

فار بر مسـلم کنفوذ  يها خداوند راه. الین سبیمنؤالم ین علیافر
 ناصر مکارم شیرازي !ستیگونه ن نیا، چرا در عمل. رده است

ارم شـ کم(. ستندین یمنان واقعؤم ،ه چون مسلمانانکند ک می
کـ  یا انجام هرگونه عملـ ی یارتباط هرگونه يبرقرار امام خمینی

موال مسـلمانان شـود بـرا   ا اشخاص و ای یاسالم يشورهاکگانگان بر 
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الکاسانی، (کند 
اند هرگاه مسلمانی شخص مسلمان دیگري را در د گفته

داراالسالم برگردد قصاص به
قائل به ا کیمال

است و ارت
بر این  هیامام
ن اسالمیقوان

در مورد جرائم تعز
می مختار

اعمال صـالح 
تیصالح

جرائم داخل در صالح .ندک
ت محایصالح

واجب ن

موانع. 2
 يفقهــا
اسالمغیر

صفات قاض
عسر و حرج  ینف

موانع .2- 1
الف ـ قاعده نفی سبیل 

افرکاهللا لل
رده استک
می انیب

امام خمینی
گانگان بر یب
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بـه  بنا) 47 :ق1390 ،ی
را موجـب   یاسـالم هـاي غیر 

از جملـه   یطیشرا يد دارا
فاقـد   توسـط افـراد   یی

در منـابع اسـالم   هـا   مـان 
ل یاز اسـماع تاب کن ی

ن یهمچن. انبیاي مرسل الهی بوده است
را در مقابـل آن  ید زین
:  

نعقد شد، حرمت عهد و پیمان و وجـوب  
داند، خواه آن کسی که پیمان بسته از پیمـان  

تـر و   متضرر یا منتفـع شـود؛ زیـرا رعایـت جانـب عـدالت اجتمـاعی الزم       
به اسـتثناي مـوردي   . 

کند کـه در ایـن صـورت متعاهـد     
گونه که او نقض عهد کرده است، نقض عهـد کنـد   

این عهد اعم از عهد . 
247(  

ه کـ  یسک »لمن ال عهد له
) 18: 1349پـژوه،   دانـش 

ـ   ن خـود و دشـمنت   یاگـر ب
-338(  

ه بـا هـدف   یـ بین در صـلح حد 
ن معاهـده و  یبنـابرا  .بند بود

ینـ یامـام خم (. دانـد  مـی  و مسلمانان را ممنوع و حـرام  
هـاي غیر  حکومـت جاد رابطه بـا  ین قاعده ذاتاً ایور اکمراتب مذ
  .داند نمی

د دارایبا یقاض ین فقهیاز منظر مواز :ب ـ صفات قاضی 
ییمات قضـا ین تصـم یبنابرا .باشد... عدالت و اسالم، مرد بودن،
  .ستیمعتبر ن ورکط مذ

  مقتضیات
مـان یبه عهـد و پ  يت و لزوم وفایاهم :الف ـ اصل وفاي عهد 

ن یدر ا :دیفرما می میسوره مر 56ه یخداوند در آ .د شده است
انبیاي مرسل الهی بوده استبند و از یار به معاهدات خود پایه بسکن 

نکه به معاهدات خود وفا اند ک هان داشتیسوره اسراء ب 34
:گوید در مورد وفاي به عهد چنین می المیزانصاحب  .د

نعقد شد، حرمت عهد و پیمان و وجـوب  اسالم بعد از آنکه عهد و پیمانی م
داند، خواه آن کسی که پیمان بسته از پیمـان   وفاي به آن را به طور مطلق می

متضرر یا منتفـع شـود؛ زیـرا رعایـت جانـب عـدالت اجتمـاعی الزم       
. تر از هرگونه نفع خصوصی و یا شخصی است واجب

کند کـه در ایـن صـورت متعاهـد      که یکی از متعاهدین عهد خود را نقض
گونه که او نقض عهد کرده است، نقض عهـد کنـد    دیگر نیز حق دارد همان

. و به همان اندازه که او تعدي کرده، بر او تعدي نماید
7-248: 1348طباطبایی، . (فردي و عهد اجتماعی است

لمن ال عهد له ال دین« :هکده نقل کر )ص(پیامبر اکرم از  انس بن مالک
دانـش . (ز دایـره دیانـت خـارج اسـت    ست ایبند نیبه عهد خود پا

ـ   :مالـک اشـتر  به  امام علیفرمان ) 8: ق. 1403مجلسی،  اگـر ب
-339: 1375شهیدي، (. دار باشیمان خودت پایبه پ یمان بست

ن در صـلح حد ینه و همچنیدر منشور مد) ص(حضرت محمد 
بند بودیرا منعقد نمود و به آن پا یفار معاهداتکشبرد اسالم با 

  

 

 یاسالم
مراتب مذ

نمی الیاست
ب ـ صفات قاضی 

مرد بودن،
ط مذیشرا

مقتضیات .2-2
الف ـ اصل وفاي عهد 

د شده استأییت
ن کاد ی

34ه یدر آ
دیمسئول

انس بن مالک و
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مجلسی، (
مان بستیپ

حضرت محمد 
شبرد اسالم با یپ



  .شده است
احکامی که از طریق وحی خداوندي به طبابع افعال مکلفین 

همـه   ،ان فرمـوده اسـت  
ه کـ نیع افـراد آمـده اسـت بـدون ا    

ـ  بـه  ) 60: 1371 ،یالن
مصـالح و  ه شـارع مقـدس بـر طبـق     

  )45: 1378 ،يتقو( 
لـف  که مکـ  ییت خاص و استثنا

 ،مثـل عسـر و حـرج   
 ،نمـاز  يوضو بـرا  ي

 یالناس مسـلطون علـ  
ز یـ شـرع ن تأییـد   ه به

ـ ا ،گـران شـود  ید  ن ی
ال ضـرر و  « با توجه به مفاد

بـر   يم ثـانو کـ در واقع ح
ـ کـ بـر ح   مقـدم  یم اول

ح ه شـارع مقـدس در مصـال   
ه هم مصلحت فرد و هم مصلحت جامعـه  

سؤاالت مهمی در رابطه با حکم حکومتی قابـل بررسـی   
حکـم حکـومتی در چـه وضـعیتی صـادر      

شـود و   کومتی با حکم اولیه و ثانویه حـادث مـی  
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا حکم حکومتی بر دو دستۀ دیگـر مقـدم اسـت یـا     

  :ردکر که را ذ
سـت و در  ین يو ثـانو 

ت به حفـظ مصـالح و   

شده است ین منابع حقوق اسالم تلقتری مهماز  یکی یقرارداد خارج
احکامی که از طریق وحی خداوندي به طبابع افعال مکلفین  :ب ـ حکم ثانوي 

ان فرمـوده اسـت  یـ ز آنچه سنت بین و »امیم الصیکتب علک«مثل رد یگ می
ع افـراد آمـده اسـت بـدون ا    یطبـا  يرو یامکاح یعنی .ه استیام اولکاح

ـ یگ يمحمـد ( ؛ردیـ از عوارض مورد مالحظه قرار گاي  الن
ه شـارع مقـدس بـر طبـق     کـ اسـت   یامکه آن احیام اولکگر احیعبارت د
 .رده استکدارد آنها را صادر  ه در ذات موضوع قرارک ي
ت خاص و استثنایه به لحاظ وضعکاست  یامکه احیام ثانوک

مثـل عسـر و حـرج    يحاالت خاص و ضـرور  .دشو می صادر شود می با آن مواجه
يه به جاک شود می فرد موجب يماریب. ال ضررة قاعد و ،

الناس مسـلطون علـ  « :امبر فرموده استیه پکنیا ای .مم انجام شودیت يم ثانو
ه بهک یعقلة قاعد یه است ولیم اولکح یکط یقاعده تسل .»

 يضـرر بـرا   أه اگر تصرف منشکنیده است داللت دارد به ا
با توجه به مفاد کگر تصرف مالیعنوان ضرر شده و دتصرف معروض 

در واقع ح) 64: همان ،یالنیگ يمحمد(. جایز نخواهد بود» ر
بـر ح  يم ثانوکل حین دلیومت داشته و به همکح یم اولک
ه شـارع مقـدس در مصـال   کـ جالـب توجـه اسـت    ) 46: همـان  ،يتقـو (. شـود 
ه هم مصلحت فرد و هم مصلحت جامعـه  یه و ثانویام اولکموجود در اح ياالمر
  )57: همان( .ردیگ می را در نظر

سؤاالت مهمی در رابطه با حکم حکومتی قابـل بررسـی    :ج ـ حکم حکومتی 
حکـم حکـومتی در چـه وضـعیتی صـادر      : است و از اهم آنها دو سؤال زیر اسـت 

کومتی با حکم اولیه و ثانویه حـادث مـی  شود؟ آیا تعارض بین حکم ح
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا حکم حکومتی بر دو دستۀ دیگـر مقـدم اسـت یـا     

ه را ذیتوان سه نظر ی میومتکم حکح درخصوص یلکطور ه 
و ثـانو  یم اولکخارج از دو قسم ح یومتکم حکح :نظریه اول

ت به حفـظ مصـالح و   یه با عنایه و ثانویام اولکاح يهمان اجرا یومتکم حک

  

 

اعتبار احکام 
خارجی  کیفري

در فقه اسالمی
و نقش آن در 
توسعه مناسبات 

المللی بین

188

قرارداد خارج
ب ـ حکم ثانوي 

می تعلق
اح وجز

اي  هعارض
عبارت د

يمفاسد
کاح

با آن مواجه
،اضطرار

م ثانوکبه ح
»اموالهم

ده است داللت دارد به ایرس
تصرف معروض 

رال ضرا
کل حیدل

شـود  می
االمر نفس

را در نظر
ج ـ حکم حکومتی 

است و از اهم آنها دو سؤال زیر اسـت 
شود؟ آیا تعارض بین حکم ح می

در صورت مثبت بودن پاسخ آیا حکم حکومتی بر دو دستۀ دیگـر مقـدم اسـت یـا     
  خیر؟
ه ب

نظریه اول
کواقع ح



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

189  

ـ ن نظر الفـراغ   منطقـۀ ه ی
م کـ بـه نـام ح   یسـوم 
ت کو بـا شـر  کتنبام قرارداد 

ـ  ن قـرارداد موجـب   ی
شـده اسـت بنـا     مـی  ران

طبـق  ) همـان ( .شـود 
سـت پـس   ین يزیماً و نه مصـداقاً امـر متمـا   

مراد از حکم حکومتی این است که فقیـه یـا حکومـت اسـالمی،     
دهد و براسـاس   اي را تشخیص می

همچنـین  . همان حکم اهللا اسـت 
» سـمره «دهد گاهی عنوان ثانوي است مثل قضیۀ 

است و گاهی هم عنوان ثانوي نیست مثل حکـم بـه اول   

نسبت  یه و حتیم ثانو
م کـ ه حکـ اسـت   یه
ـ ت باشد بـدون ترد  ه یـ ام اولکـ د از احی

م است کحا ين صادره از سو
است و  یم اولکنه ح

عت یانت و حفـظ شـر  
ـ ام ثانوک  يمحمـد ( .هی

 یاست البته مـادام پذیر 
از بـاب   یخـارج  يفـر 

م کـ ه حکـ پر واضح است 
ه هـم  یه و ثانویام اولک

ن نظرییدر تب اقتصادنادر  شهید صدرمرحوم  .ات زمان است
ـ بر ابنـا ) 49: همـان (ه است ین نظریقائل به ا ـ ن نظری سـوم  ه شـقّ ی
م قرارداد یتحر درخصوص میرزاي شیرازياقدام  .میندار ی
ـ ا ين چون اجـرا یکبه عهد است ل يوفاة خالف قاعد تالبوت، ی

ـ ن شده و موجب اسـارت ا یان به اسالم و مسلمیضرر و ز رانی
شـود  یبه قرارداد منتف يه وفاکم نموده کح »الحرج« يثانو عنوان

ماً و نه مصـداقاً امـر متمـا   نه مفهو یومتکم حکدگاه چون ح
  .است یموضوعاً منتف يتعارض با عنوان ثانو

مراد از حکم حکومتی این است که فقیـه یـا حکومـت اسـالمی،      :نظریه دوم
اي را تشخیص می گاهی مصلحت تامه ملزمه، یا مفسده تامه ملزمه

همان حکم اهللا اسـت کند که از نظر قرآن و روایات  آن حکمی صادر می
دهد گاهی عنوان ثانوي است مثل قضیۀ  مصلحتی که فقیه مد نظر قرار می

است و گاهی هم عنوان ثانوي نیست مثل حکـم بـه اول   » تحریم تنباکو«و یا قضیه 

م ثانوکه است و نه حیم اولکنه ح یومتکم حکح :نظریه سوم
هیالبتـه بـد   .ز نـدارد یه نیم ثانوکه با حوج عموم و خصوص من

ت باشد بـدون ترد یومت و والکاصل ح ياگر به معنا ی
ن صادره از سویام و فرامکه مفهوم آن احکخاص  ياما در معنا

نه ح یومتکم حکح شود، می ریز تعبین یا سلطانی ییام والک
انت و حفـظ شـر  یصـ  يبرا یمکن حیه چون چنین نظریطبق ا .يم ثانو
ام ثانوکچه رسد به اح ،ه تقدم داردین اولیام عناوکبر اح ،اسالم است

 65(  
پذیر  ی امکانبه مصالحیه بنام اولکح ير عدم اجراین تعبیبا ا

فـر کیام کـ رش احیپذ .باشد یود باقت خن مصلحت به قو
پر واضح است  .ه باشدیام اولکر احیاست هرچند مغاپذیر  امکان مصلحت
که احکرد حال آنیگ می فقط مصلحت جمع را در نظر ی

  .دهد می مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را مد نظر قرار

  

 

ات زمان استیمقتض
قائل به ا

یومتکح
تالبوت،

ضرر و ز
عنوان به
دگاه چون حین دیا

تعارض با عنوان ثانو
نظریه دوم

گاهی مصلحت تامه ملزمه، یا مفسده تامه ملزمه
آن حکمی صادر می

مصلحتی که فقیه مد نظر قرار می
و یا قضیه 

  .ماه
نظریه سوم

عموم و خصوص من
یومتکح

اما در معنا. است
کو به اح

م ثانوکنه ح
اسالم است

 :یالنیگ
با ا

ن مصلحت به قویه اک
مصلحت

یومتکح
مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را مد نظر قرار



 میـرزاي نـائینی  و  اهللا نـوري 
 »مـدبر «ات یه از ضـرور 

ص و یه تشخکه است 
مثـل   یو اجتمـاع  یاسـ 

ن شـناختن  یوت و همچنـ 
ثل رمضان و شناختن موضوعات مربـوط بـه حـدود    

 م را مشـخص کـ تنهـا ح 
 ،يالحـائر  ینیالحسـ (. 

فقیـه در   گیري کرد که اختیار ولـی 
جعل حکم حکومتی بدون حجیت علم فقیه در شناخت مصالح کـه موضـوع جـواز    
صدور حکم حکومتی است، مستلزم عدم امکان صـدور حکـم حکـومتی از جانـب     

ي فقیه که بـه عـالم   شود چرا که در اکثر موارد دسترسی به مصالح واقعیه برا
موضـوعات  و گسـتردگی  

خبره  منحصر نبودن فقیه در شناخت مصادیق و اعتبار شناخت اهل
ــراي نهادهــاي تخصصــی حکــومتی در   اي ب

فقیـه در   ابـزار شـناخت ولـی   
هـا و مسـائل    ویژه احکام حکومتی هستند و چـون فهـم پدیـده   
خبـره در ایـن    سیاسی و اجتماعی غالباً حدسی هستند نه حسی، حجیـت نظـر اهـل   

باشـد فهـم عرفـی فقیـه     
: 1380شـریعتی،  . (رف نیـز منبـع و حجـت اسـت    

مختلـف در موضـوعات   
ـ  يم عقـل بـرا   افتن ی

  مصلحتص یمرجع تشخ
اهللا نـوري  شیخ فضل ي،رازیش يرزایچون م يخرأمت ياز نظر فقها

ه از ضـرور کم اسالم است چرا کو حافقیه  برعهده ولیص مصالح 
  .ص مصالح استیتشخ یم اسالمکبودن حا

ه است ین نظرید صدر قائل به ایاز فقها چون شه يتعداد معدود
اسـ یص موضوعات سیصرف و تشخ یموضوعات خارج

ـ انجام جنـگ   ی و یاص مصالح جامعه اسالم وت و همچنـ کا سـ ی
ثل رمضان و شناختن موضوعات مربـوط بـه حـدود    م يقمرهاي  از ماه یهالل بعض

تنهـا ح  يه وکست بلیه نیفقة مانند زنا و شرب خمر برعهد
. باشـد  می ارشناسانکبا  یص موضوعات خارجیند و تشخ

  )129 :ق
گیري کرد که اختیار ولـی  توان چنین نتیجه با جمع دو نظریه مذکور می

جعل حکم حکومتی بدون حجیت علم فقیه در شناخت مصالح کـه موضـوع جـواز    
صدور حکم حکومتی است، مستلزم عدم امکان صـدور حکـم حکـومتی از جانـب     

شود چرا که در اکثر موارد دسترسی به مصالح واقعیه برا فقیه می
و گسـتردگی   یدگیـ چیبـه لحـاظ پ  . غیب دسترسی ندارد ناممکن است

منحصر نبودن فقیه در شناخت مصادیق و اعتبار شناخت اهلو حکم حکومتی 
ــژه  ــراي نهادهــاي تخصصــی حکــومتی در   در تشــخیص مصــادیق جایگــاه وی اي ب

ابـزار شـناخت ولـی    این نهادهـاي تخصصـی  . آید الحکومه به وجود می
ویژه احکام حکومتی هستند و چـون فهـم پدیـده    موضوعات احکام به

سیاسی و اجتماعی غالباً حدسی هستند نه حسی، حجیـت نظـر اهـل   
باشـد فهـم عرفـی فقیـه      موارد جاي کالم نیست و در مواردي که از مقوله حسی می

رف نیـز منبـع و حجـت اسـت    طور که نظر ع حجت است، همان
مختلـف در موضـوعات    يهـا  ارشناسـان بـا تخصـص   که ینظر بنابر این) 225
م عقـل بـرا  کـ م بـه ح کدارد و حـا  یح عقلیفرد ترج یکبر نظر  ی

  .ارشناسان استکر به مراجعه به یمصلحت جمع، ناگز
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مرجع تشخ .2- 3
از نظر فقها

ص مصالح یتشخ
بودن حا

تعداد معدود
موضوعات خارجن ییتع

ص مصالح جامعه اسالمیتشخ
هالل بعض

مانند زنا و شرب خمر برعهدشرعی 
ند و تشخک می

ق1414
با جمع دو نظریه مذکور می

جعل حکم حکومتی بدون حجیت علم فقیه در شناخت مصالح کـه موضـوع جـواز    
صدور حکم حکومتی است، مستلزم عدم امکان صـدور حکـم حکـومتی از جانـب     

فقیه می
غیب دسترسی ندارد ناممکن است

حکم حکومتی 
ــژه  در تشــخیص مصــادیق جایگــاه وی

الحکومه به وجود می فقه
موضوعات احکام به

سیاسی و اجتماعی غالباً حدسی هستند نه حسی، حجیـت نظـر اهـل   
موارد جاي کالم نیست و در مواردي که از مقوله حسی می

حجت است، همان
226-225

یتخصص
مصلحت جمع، ناگز
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ن در یو همچنـ  1352
به  1370 یو قانون مجازات اسالم

ن یرفته و تدویرا پذ) 
 يفـر کیام کـ ور احکمذ

 يفـر کیام کـ ز احیـ جانبـه ن 
ـ ن بـدواً ا ی ن امـر را  ی

  .انبه مورد بررسی قرار خواهیم داد

مقـرر داشـت    یقـانون مجـازات عمـوم   

ـ ه در خارج از اک ران ی
 ...هکـ نیران مجازات خواهد شد مشرط بـه ا 
ت یومکا در صورتع مح
ران و یبه موجب قانون ا

ـ ب ی  يا عـدم اجـرا  ی

ـ م کـ ز ح ا قـرار مطلقـاً   ی
مه شده کب و محایت تعق

ت یـ قابل یا به علت قـانون 
بـوده   ين امر شامل مـورد 

ـ منـع   يبـرا  یران و قـانون محـل وقـوع جـرم مـوجب      ا ی
 ةشـد  لذا در قانون نسـخ 

 فعـال  یت شخصـ یگر در مـورد صـالح  
منفعـل   یت شخصـ ی

  رانیرد ایک
ـ ا يفـر کیقـوق  ان شـد ح یـ بقـبالً   هک طور 1352ران در سـال  ی
و قانون مجازات اسالم )یقانون راجع به مجازات اسالم( 1361 هاي
) یو جهان ی، شخصیواقع( يمرز ت برونیانواع صالح صراحت

مذهاي  تینسبت به صالح 1352رده است و در قانون منسوخ 
  .معتبر شناخته بود یطیرا تحت شرا ی

جانبـه ن ین و معاهـدات دو ن در قانون استرداد مجـرم یهمچن
یبنابرا .قرار گرفته و معتبر شناخته شده استتأیید  مورد ی

انبه مورد بررسی قرار خواهیم دادن موضوعه و سپس در معاهدات دوج

  ید قانونریکرو
قـانون مجـازات عمـوم    3ماده  « ه«در بند  1352ران در سال 

ک یرانیهر ا »د«و  »ج«هاي  ور در بندکموارد مذغیر  در
ران مجازات خواهد شد مشرط بـه ا یا یین جزایافت شود طبق قوانی
ا در صورتع محیمه و تبرئه نشده باشد کدر محل وقوع جرم محا )3

به موجب قانون ا )4 .نشده باشد ة او اجراا بعضاً درباریالً کمجازات 
یا موقوف شدن تعقیمنع  يبرا یقانون محل جرم موجب

  .ا اسقاط آن نباشدیمجازات 
ز حاعم ا يفرکی يشده اعتبار آراهاي یاد ت به مفهوم بند

ت تعقکه در خارج از مملک یسانکب یرا تعقیز ،رفته شده بود
ا به علت قـانون یآمده است و ره درباره آنان به مرحله اجرا درم صاد

ن امر شامل مـورد ین ایهمچن .شده است ي میخوددار ،اجرا را از دست داده
ران و قـانون محـل وقـوع جـرم مـوجب     یقانون ابه موجب که 
لذا در قانون نسـخ  و ؛ا اسقاط آن باشدیمجازات  يا عدم اجرایب یتعق ی

گر در مـورد صـالح  ید يشورهاکصادره از  يفرکی يور آرا
ـ یپذ یگـر صـالح  ینـوع د  درخصـوص ن یکرفته شده بود ل

  

 

یکرو .3
طور همان
هاي سال

صراحت
رده است و در قانون منسوخ ک

یخارج
همچن

یخارج
ن موضوعه و سپس در معاهدات دوجیدر قوان

رو .3- 1
ران در سال یمقنن ا
  :است

ت به مفهوم بندیبا عنا
رفته شده بودیپذ

م صادکو ح
اجرا را از دست داده

که است 
یموقوف
ور آراکمذ

پذکامالً 



  .معتبر نبوده است
 یت شخصـ یصـالح  

ـ شود و در ا افـت  یران ی
مراتـب  بنا بـه   .ران مجازات خواهد شد

ـ در قلمـرو ا  يو ران ی
 یخـارج  يفرکی يو اعتبار آرا

 540/7شـماره  یـۀ  نظر
 ره،یـ و غ يشـهر (و مجازات مجدد بوده است 

نسبت جـرائم خـاص   
مـه را قائـل   کب و محا

اصل منـع مجـازات مضـاعف را    
ت و یـ ه امنیـ ب جـرائم عل 

به موقع اجرا گذاشته شده 
 .ران احتساب خواهـد شـد  

  .ت شناخته شده بود
منع مجازات مضاعف بـرخالف قـانون   

ـ افـت شـدن    ا مسـترد  ی
ت یماننـد صـالح   یت واقعـ 
ه چـون  کـ رد کـ ان یـ تـوان ب 

ن یبه طور مطلق در قانون انشا شده است و قوان
ن یبنـابرا  ،مه و مجازات مجـدد هسـتند  

ن امر با انصاف و عـدالت حـداقل در   
م ینما می نشانخاطر. و بازدارنده ناسازگار است

 ییو قضـا  یون حقوق
نگهبان مواجه شـده   ي

معتبر نبوده است یخارج يوت واگذار شده و آراکبه س) 
 درخصوص یقانون مجازات اسالم 7در حال حاضر ماده 

شود و در ا یب جرمکران مرتیه در خارج از اک یرانیهر ا: دارد می
ران مجازات خواهد شدیا یاسالم يجمهور یین جزایشود طبق قوان

و »افـت شـدن  ی«ران یمه در اکن ماده تنها شرط محایور در ا
و اعتبار آراتأیید  ر شده است و ظاهراً اطالق آن داللت بر عدم

نظر یطـ قضـائیه   قـوه  یه اداره حقوقکح است یالزم به توض
و مجازات مجدد بوده است مه کقائل به منع محا 9/5/1368

590(  
نسبت جـرائم خـاص    1352مقنن در سال یا واقعی یتیت حمایدر مورد صالح

ب و محایـ ت تعقیران صـالح یا هاي دادگاه يگانه برایا بی یرانی
اصل منـع مجـازات مضـاعف را     ،مه مجددکب و محایمنع تعق يبوده است و به جا

ب جـرائم عل کران مرتین هرگاه در خارج از قلمرو ایبنابرا ؛ته بود
به موقع اجرا گذاشته شده نیز ده باشد و مجازات یوم گردکاعتبار شده و در آنجا مح

ران احتساب خواهـد شـد  یم در اکدر صدور ح شده در خارج مجازات اعمال
ت شناخته شده بودیبه رسم یخارج امکن قانون احیتوان گفت در ا می جه

منع مجازات مضاعف بـرخالف قـانون   ة قاعد 1370 میدر قانون مجازات اسال
افـت شـدن   یرفته نشده اسـت و فقـط شـرط    یبه صراحت پذ 1352
ت واقعـ ین در مورد اعمال صالحیبنابرا .ده استشان یدن ب
تـوان ب  مـی  جهیر نتد. است یفمنت یابیغۀ مکان محاکام ی

به طور مطلق در قانون انشا شده است و قوان یو واقع یت شخصیحصول صالح
مه و مجازات مجـدد هسـتند  کت و محایران قائل به اعمال صالحیا

ن امر با انصاف و عـدالت حـداقل در   یو ا باشد نمی معتبر یخارج يفرکیمات 
و بازدارنده ناسازگار است يریتعزهاي  جرائم مشمول مجازات
ون حقوقیسیمکب یبه تصو 1388ه در سال ک یحه مجازات اسالم

يرادات متعدد شورایده است و با ایرس یاسالم يمجلس شورا
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) یقربان(
در حال حاضر ماده 

می مقرر
شود طبق قوان

ور در اکمذ
ر شده است و ظاهراً اطالق آن داللت بر عدمکذ

  .است
الزم به توض

9مورخ 
1373 :590

در مورد صالح
یتوسط ا

بوده است و به جا
ته بودرفیپذ

اعتبار شده و در آنجا مح
مجازات اعمال ،باشد
جهیدر نت

در قانون مجازات اسال
1352سال 
دن بیگرد

یشخص
حصول صالح

ا ییجزا
مات یتصم

جرائم مشمول مجازات
حه مجازات اسالمیه الک

مجلس شورا
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است قاعده احتساب مجازات را 
ـ بـا ا  رفته اسـت و ظـاهراً   راد ی

اعم از فعال و  یت شخص
ـ جرائم تعز درخصوص  يری

ـ نگهبـان اطـالق تعز   رات را بـه  ی
مرکز ت یسا(. رده است

در مورد مـرور   1378
ام کـ ه احکـ ان داشـته اسـت   

ــررات و   ــدود مق در ح
ـ منظـور از تبصـره ا   ن ی

رفته شـده باشـد   یگانه پذ
 ؛اذن در لوازم آن اسـت 

م دادگـاه  کـ ح یق اول

هـاي   نامـه  موافقـت ران مبـادرت بـه انعقـاد    
ده کـر افغانسـتان   و قطـر 

شـور توسـط   کان را در خـارج از  
ومـان  کمح ،متقابلرفته است و در صورت رفتار 

ـ ت به حبس را در ا  .دنـ ران بگذرانی
ـ    ـ ن دولـت ا ین بـه حـبس ب ران و ی
ـ  د مجـازات شـخص   توان

 ی،حقوقهاي  نهیدر زم
ـ  ک ن یومان به زنـدان ب

مجمع تشخیص مصـلحت نظـام اثـر    

است قاعده احتساب مجازات را  یت واقعیه ناظر بر صالحکحه یال 5در ماده 
رفته اسـت و ظـاهراً  یپذ یطینده تحت شرارو بازدا يریدر مورد جرائم تعز

ت شخصیدر مورد صالح. نگهبان مواجه نشده است يشورا
درخصوصگانه یب يفرکیام کحه، اعتبار احیال 8و  7منفعل در مواد 
ـ  ،شده استتأیید  ندهرو بازدا نگهبـان اطـالق تعز   ين شـورا یکل

رده استکن شرع اعالم یخالف مواز یرات منصوص شرعیموارد تعز
  )tarh.majlis.irي مجلس ها پژوهش

  رویکرد معاهداتی
1378ران مصوب یا يفریک ین دادرسییقانون آ 173ل ماده یتبصره ذ

ان داشـته اسـت   یـ زمان نسبت به جـرائم مسـتلزم مجـازات بازدارنـده ب    
ــاه ــاي  دادگ ــارج از ه ــاع ا  کخ ــه اتب ــبت ب ــور نس ــیش ــررات و   یران ــدود مق در ح
منظـور از تبصـره ا  . باشـد  مـی  174مشمول مقررات ماده  یقانونهاي  نامه موافقت

گانه پذیبهاي  دادگاهام کاح یا مقرراتاي ی نامه موافقتاگر در 
اذن در لوازم آن اسـت  یءاذن در ش .است 174ث مرور زمان تابع مدلول ماده 

ق اولیبه طر ،رفته شودیپذ یم خارجکن اگر مرور زمان در ح
  .رفته شودید پذیز باین ی
ـ ا یاسـالم  يهورنون دولت جمتاک ران مبـادرت بـه انعقـاد    ی

قطـر  ،نیراوکـ ا ،تیوک ،هیسور ،جانیآذرباهاي  جانبه با دولت
ان را در خـارج از  یرانیت به حبس ایومکام محکاح یه به نوع

رفته است و در صورت رفتار یرا پذ شدهادهاي ی شورهاي ک
ت به حبس را در ایومکتوانند حسب درخواست خود مح ی می

ـ   اومکنتقال محنامه ا موافقت 12مادة  2اس بند  ن بـه حـبس ب
ـ  نمی مکحکنندة  دولت اجرا 25/1/1378جان مصوب  توان

در زم ییقضا يارکهمۀ افقتنامن در مویهمچن .ندکد یوم را تشد
کاسترداد مجرمان و انتقال مح ،هیاحوال شخص ي،فرکی ی،

مجمع تشخیص مصـلحت نظـام اثـر     15/4/1381هاي ایران و سوریه مصوب 

  

 

در ماده  .است
در مورد جرائم تعز

شورا یشرع
منفعل در مواد 

و بازدا یشرع
موارد تعز
پژوهش

رویکرد معاهداتی. 2-3
تبصره ذ

زمان نسبت به جـرائم مسـتلزم مجـازات بازدارنـده ب    
ــاه دادگ
موافقت

اگر در  :است
ث مرور زمان تابع مدلول ماده یاز ح
ن اگر مرور زمان در حیبنابرا

یخارج
تاک

جانبه با دولتدو
ه به نوعکاست 
هاي ک دادگاه

ی میرانیا
اس بند براس
جان مصوب یآذربا
وم را تشدکمح

ی،بازرگان
هاي ایران و سوریه مصوب  دولت



 ایـن  80کـه در مـاده   
معتبـر   يه راجع بـه مجـازات سـالب آزاد   

هد به انتقال محکومان به حبس اتبـاع  
طرف دیگر جهت اجراي حکم هستند، بدون اینکه دولـت مجـري حکـم مجـاز بـه      

در امـور   ییو قضـا  ی
مجمـع   1384ت مصـوب  

بـه   )حـبس (م کـ حکننـده  
راجع به همـان جـرم را   

در  .دار شروع شده است متوقـف خواهـد نمـود   
افتـه  ی ه شـخص انتقـال  

  .ردکاقدام نخواهد 
مجمـع   1386ن مصـوب  

شـور  که کـ مقـرر داشـته اسـت    
 اًیــثان ،نــدکد یوم را تشــد

مجـازات منـدرج در   متـر از  
مبـادرت بـه    تواند می 

معاهـده انتقـال    12مـاده  
م کـ ح يشور مجرکت در 

 نیکل ندکد نیوم را تشد
ـ جرم  يم براکحکننده  ا ی

مجمـع   1389ران و افغانسـتان مصـوب   
قطـر، قاعـده منـع     ر مثل مورد معاهده با

  .رفته است
ن مجلـس  یرفع اختالف ب

کـه در مـاده    نحـوي  منفی اعتبار امر مخدوم کیفـري تأییـد شـده اسـت، بـه     
ه راجع بـه مجـازات سـالب آزاد   یدولت سورهاي  دادگاهام کنامه اح موافقت

هد به انتقال محکومان به حبس اتبـاع  ن متعیطرف یطیشناخته شده است و تحت شرا
طرف دیگر جهت اجراي حکم هستند، بدون اینکه دولـت مجـري حکـم مجـاز بـه      

  .انجام تحقیقات یا محاکمۀ مجدد باشد
یحقـوق  يارکهم نامه موافقتنون از فصل ششم قا 52ماده 

ـ ن ایب ییه و جزایاحوال شخص ي،تجار ـ وکران و ی ت مصـوب  ی
کننـده   ه طـرف اجـرا  کان داشته است یب ص مصلحت نظام

راجع به همـان جـرم را   یی ب جزایقعاقدامات مربوط به ت یتمام ،محض قبول انتقال
دار شروع شده است متوقـف خواهـد نمـود    تیصالح ییمات قضاه توسط مقا

ه شـخص انتقـال  یـ عل يفـر کی يمورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعـوا 
اقدام نخواهد  يمه مجدد وکبه محا نامه موافقتن یمفاد ا براساس

ـ ن این به حبس باومکانتقال مح معاهده ن مصـوب  یراوکـ ران و ای
مقـرر داشـته اسـت     12ص مصلحت نظـام بـه صـراحت در مـاده     

وم را تشــدکــد مجــازات محتوانــ نمــی اوالً م حــبسکــحکننــده 
متـر از  ک يشور مجـر کدر  یابکمجازات جرم ارتکه  درصورتی

 دار تیتوسط دادگاه صالحکننده  شور اجراک حکم صادره باشد،
  .دی خود کنن داخلیبر طبق قوان ثر مجازاتکن حدا

مـاده   5 و 4 يوفـق بنـدها   1388در سـال   صیمجمع تشخ
ت در یومکل محیان تبدکران و قطر امین این به حبس با

وم را تشدکه محیه مجازات صادره علکنیمشروط بر ا ،رفته است
کننده  شور اجراکه قانون کند کن ییرا تع يمترکتواند مجازات 

  .مقرر نموده است یابکجرائم ارت
ران و افغانسـتان مصـوب   ین این به حبس باومکمعاهده انتقال مح

ر مثل مورد معاهده بایشده اخکرذ معاهده 12طبق ماده  ص
رفته استیت حبس پذیومکمح درخصوصمه و مجازات مجدد را 

رفع اختالف بدنبال  به باال ةشدکرجانبه ذیح راجع به معاهدات دولوا
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منفی اعتبار امر مخدوم کیفـري تأییـد شـده اسـت، بـه     
موافقت

شناخته شده است و تحت شرا
طرف دیگر جهت اجراي حکم هستند، بدون اینکه دولـت مجـري حکـم مجـاز بـه      

انجام تحقیقات یا محاکمۀ مجدد باشد
ماده 

تجار ی،مدن
ص مصلحت نظامیتشخ

محض قبول انتقال
ه توسط مقاک

مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعـوا 
براساس

معاهده
ص مصلحت نظـام بـه صـراحت در مـاده     یتشخ
کننــده  اجــرا

درصورتی
حکم صادره باشد،

ن حداییتع
مجمع تشخ

اومکمح
رفته استیرا پذ

تواند مجازات  می
جرائم ارت

معاهده انتقال مح
صیتشخ
مه و مجازات مجدد را کمحا

لوا
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. ص مصـلحت نظـام ارجـاع شـد    
ـ  ک  نیومان به حـبس ب

ـ ا ،گـر اظهـارنظر شـده اسـت     ن ی
 ،1مـاده   4از مواد آن از جملـه جـزء   
منطبق غیر اعمال مقررات

ز مـواد  یـ و ن ،دانسـته االجـرا  
ه یقـوه قضـائ   ین دادرسـ 

 شـور طـرف متعاهـد   
ولـو   هـا  دادگاهه در آن 

. ن شرع شـناخته شـد  

 :ور و موارد مشـابه عبارتنـد از  
هـاي   ن بـه مجـازات  ا

ش یشـور متبـوع خـو   
ن یمأت يدر راستا المللی
 ییقضـا هاي  يارکه در ضمن به استقرار روشمند هم
بـا   )2. کنـد  ک مـی مـ 

شـور  کاتبـاع   یاسـالم 
نـد لـذا   کن مـی  لیـ مان تحم

مربوطـه  هاي  نهیاهش هز
مجلس در مورد معاهـده مـورد   

  

و  یفرهنـگ بـوم   يآنان در فضا
متـر  کو احتمـال   يخـود 

ص مصـلحت نظـام ارجـاع شـد    ینگهبان به مجمع تشـخ  يو شورای سالما 
کانتقال مح حهیدر مورد ال 7/11/1388نگهبان در جلسه  

  :رده استکن اظهار نظر ینچران و افغانستان 
گـر اظهـارنظر شـده اسـت    یمشابه دهاي  نامه موافقته در گونه ک همان
از مواد آن از جملـه جـزء    ياریه اطالق بسکن جهت یحه از ایال

اعمال مقررات 13و ماده  12بند ب و بند د ماده  6و  5هاي  جزء
االجـرا   ی دولت طـرف متعاهـد را الزم  ن شرعیبا مواز
ن دادرسـ یـی ن و صحت آیصحت قوانتأیید  مستلزم يمتعدد

شـور طـرف متعاهـد   ک هاي دادگاهبه  ییقضا يارهاکز ارجاع یافغانستان و ن
ه در آن کاست  یامکه خود موجب اثر دادن بر احک باشد می

ن شرع شـناخته شـد  یخالف مواز، گردد می صادر یاسالمبرخالف ضوابط 
(http://.tarh.majlis.ir)  

ور و موارد مشـابه عبارتنـد از  کحه مذیه الیمجلس جهت توج یارشناسکل ی
اومـ کمح يشتر برایالت بیجاد تسهیحه در اصل با هدف ا

شـور متبـوع خـو   کت خود در یومکل به گذراندن مدت محایه تمک يسالب آزاد
المللی بینه یرو یکل شدن به ین روش در حال تبدیدارند بوده و ا

ه در ضمن به استقرار روشمند همک باشد می ها شتر حقوق انسان
مـ کن آنهـا  یگسترش مناسبات ب يبرا سازي زمینهها و  ن دولت
اسـالم  يجمهـور هـاي   زنـدان  نیاز محبوسـ  ياریبسـ  هکنیتوجه به ا

مان تحمکشوررا بر  ییباال يو معنو ينه مادیافغانستان بوده و هز
اهش هزکجه یاهش تعداد آنان ودر نتک يتواند برا می حهیب ال
مجلس در مورد معاهـده مـورد    یارشناسک )همان(. داردین اثر مثبت دربربنابرا

  :ب آن ابراز نمودیه تصویر را در توجیل زین دالیراوکبحث با ا
  ی؛بوم ییاز عدالت جزا يبرخوردار. 
آنان در فضا یاران و بازاجتماعکت بزهیشخص يبازساز 

خـود  هـاي  زندانمعمول در  یو مذهب یملهاي  ر آموزش

  

 

 يشورا
 يشورا

ران و افغانستان یا

یاهم دال
حه در اصل با هدف ایال )1

سالب آزاد
دارند بوده و ا

شتر حقوق انسانیب
ن دولتیب

توجه به ا
افغانستان بوده و هز

ب الیتصو
بنابرا باشد،

بحث با ا
1 .
2. 
ر آموزشیدر مس



  ؛گر بستگانیخانواده و د
ف یـ از جمله عفو و تخف

ـ ص گردیخمجمع تش د و ی
به نفع مجلس رفع اخـتالف و  

  .د افتادهز اتفاق خوا

الملـل مسـاوي فـرض شـده و     
وجود ندارد و انزوا هم امکان ندارد؛ بدیهی اسـت اگـر دولتـی    
الملل را درك نکند سلب منافع ملی و منـزوي و منفعـل شـدن آن    

سـو   الملل از یـک  بین
ام کـ گـر نشـر اح  ید ي

 یمنـافع عمـوم   .کول به ایجاد رابطه و همکـاري اسـت  
 یسـنج  ت بـه مصـلحت  

ه کـ  یه مـادام یام اولک
 یشور اسـالم کگانگان را بر 

در هنگـام تـزاحم مقـدم بـر همـه      
هـاي   نتیجه آنکه اعتبار احکام کیفري صادرشـده از سـوي دولـت   

اسالمی اعم از حـدود، قصـاص،   
تواند مشمول مصلحت و حکم حکـومتی باشـند،   
هاي حدود، قصاص و دیات تاکنون 
مورد تصویب مقنن و عمل دستگاه قضائی قرار نگرفته و در الیحه مجازات اسـالمی  

  .گانهینامانوس بهاي کامالً  زنداندر  ین هدفیچن
خانواده و د يومان با اعضاکان مالقات محکل ارتباط و امیتسه 
از جمله عفو و تخف ییازات نظام عدالت جزایوم از امتکمح يبرخوردار 
  )همان( .مشروط ي

مجمع تش یسنج ور موجب مصلحتکل مذیدالرسد  می به نظر
به نفع مجلس رفع اخـتالف و   هبانگن ينظر مخالف شورا رغم بهح مورد نظر را 

ز اتفاق خوایگر نید يشورهاکنده با ین روند در آیااحتماالً . ب نمود

  فرجام سخن
الملـل مسـاوي فـرض شـده و      ها در حقوق بـین  در شرایط فعلی که حاکمیت دولت

وجود ندارد و انزوا هم امکان ندارد؛ بدیهی اسـت اگـر دولتـی     حاکمیت مافوق آنها
الملل را درك نکند سلب منافع ملی و منـزوي و منفعـل شـدن آن     شرایط کنونی بین

  .ناپذیر خواهد بود دولت امري حتمی و اجتناب
بین ينه حقوق جزایدر زم المللی بینتوسعه و بسط مناسبات 

يجهان بـوده و از سـو  هاي  شورکمتقابل  منوط به جلب اعتماد
کول به ایجاد رابطه و همکـاري اسـت  موها،  شورکر یدر سا 

ـ دار بـا عنا  تیارشناسـان صـالح  کص یشور پس از تشـخ  ت بـه مصـلحت  ی
کاح يند از اجراک می جابیشور اک یو فرهنگ ياقتصاد ی،

گانگان را بر یب يالیه موجب استک يند و به نحوک می مصلحت اقتضا
در هنگـام تـزاحم مقـدم بـر همـه       یومتکـ م حکرا حیز ؛شود يند خوددارک
نتیجه آنکه اعتبار احکام کیفري صادرشـده از سـوي دولـت    .گر استیام د

اسالمی اعم از حـدود، قصـاص،   براي همه احکام کیفري (غیراسالمی به نحو مطلق 
تواند مشمول مصلحت و حکم حکـومتی باشـند،    می) دیات و تعزیر شرعی و عرفی

هاي حدود، قصاص و دیات تاکنون  هاي مجازات هرچند موارد مربوط به محکومیت
مورد تصویب مقنن و عمل دستگاه قضائی قرار نگرفته و در الیحه مجازات اسـالمی  

  õ .بینی نشده است نیز پیش
    

  

 

اعتبار احکام 
خارجی  کیفري

در فقه اسالمی
و نقش آن در 
توسعه مناسبات 

المللی بین
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مصلحت اقتضا
کفراهم ن

ام دکاح
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دیات و تعزیر شرعی و عرفی
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