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 درآمد .١
 احکام اجراي اساساً بود نیافته توسعه و محدود هنوز المللي بین روابط که گذشته در

 اصل مبناي بر ها، حکومت داخلي قلمرو در خارجي قوانین اعمال یا و خارجي هاي دادگاه
 این در .بود ها حاکمیت براي قبول غیرقابل امري ،دادگاهها و قوانین سرزمیني صالحیت

 حاکمیت لاعما با مستقیم ي رابطه اینکه به توجه با خارجي کیفري احکام اجراي بین
 ي توسعه تدریج به اما .بود برخوردار نیز بیشتري حساسیت از دیگر احکام به نسبت دارد،
 یالملل نیب جامعه تمایل و قضایي معاضدت به کشورها روزافزون نیاز ها، دولت بین روابط

 ارتباط تر کم که مسائلي در ها دولت که شد سبب واحد حقوقي نظام کی ایجاد یسو به
 فقط کشور یک جغرافیایي محدوده در اینکه بر مبني خود موضع از دارند وميعم نظم با

 در و نماید نشیني عقب کمي شود اجرا کشور همان دادگاههاي از صادره احکام باید
 .بپذیرند را خارجي احکام شناسایي و اجرا استثنایي و محدود موارد

حاضر  ها اصوالً چرا دولت ،های اساسی این است که اوالً لیکن در این نوشتار پرسش
دیدگاه سیستم  ،ثانیاًفری خارجی در قلمرو حاکمیت خود نیستند؟ یبه اجرای احکام ک

در چه  لثاً،ثا  چگونه است؟فری خارجیی اجرای احکام کحقوق اسالمی در خصوص
 ؟کنند ورهاي دیگر را شناسایي و اجرا ميمواردي محاکم ایران احکام کیفري صادره از کش

مللی ملزم به رعایت چه ال  کیفری بینمحاکم ایران برای شناسایی و اجرای احکام رابعاً
از این جهت ضروری است که ؟ پاسخ به این سواالت از لحاظ نظری باشند شرایطی می

الملل معاضدت قضایی  ی ایران تا چه حد در تعامالت بیندهد نظام حقوق کیفر نشان می
ظ عملی ااز لح .ن با جامعه جهانی همگام شده استمنعطف و پویا می باشد و تا چه میزا

ه با احکام کیفری هنیز تبیین موضوع سبب رفع سرگردانی محاکم داخلی ایران در مواج
 و دیدگاه سیستم حقوقی اسالم در نوشتار حاضر ابتدا مبانی نظری. دشوخارجی می 

های  نامه  با بررسی قوانین موضوعه و توافقسپس ،دشو موضوع تبیین مینسبت به 
گردد که در چه مواردی احکام کیفری   مشخص میالمللی معاضدت قضایی ایران بین

نهایتاً شرایط شناسایی و اجرای  .خارجی در محاکم ایران قابلیت شناسایی و اجرا دارند
 .گیرد قوانین موجود مورد تحلیل قرار میاحکام کیفری خارجی با توجه به 

  حقوق اسالمی باید گفت در مطالعات انجام شدهدر خصوص پیشینه تحقیق در نظام
تاکنون به طور خاص اجرا و شناسایی احکام کیفری خارجی در نظام حقوق اسالمی 
مورد توجه قرار نگرفته است اما در گذشته مطالعاتی در خصوص جایگاه رفتار متقابل در 
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ان الهی در شرایط تصدی منصب قضا و اجرای احکام سایر ادی آیات قرآنی و روایات،
قلمرو حاکمیت حکومت اسالمی صورت گرفته است که در این تحقیق از مطالعات 

صورت گرفته در راستای تبیین وضعیت اجرای احکام کیفری در نظام حقوق اسالمی  
در خصوص اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران نیز  .بهره گرفته شده است

رای احکام مدنی خارجی با عنایت به ماده مطالعات انجام شده بیشتر حول محور اج
 . قانون مدنی بوده است و توجه خاص به اجرای احکام کیفری خارجی نشده است١٢٩٥
 

 مبانی نظری  تعاریف و .٢
و » اجرای حکم«برای درک بهتر موضوع می بایست قبل از هر چیز تمایز بین دو مفهوم 

 یک قضاییم آن است که مراجع منظور از شناسایی حک .دشوتبیین » شناسایی حکم«
نکه اجرا آکشور مندرجات و مفاد احکام صادره در خارج از قلمرو حاکمیت خود را بدون 

دادگاهی که در  وقتی به عنوان مثال . صرفاً مورد قبول و پذیرش قرار دهند،نمایند
تعیین مجازات جرمی که قبالً در یک دادگاه خارجی رسیدگی و منتهی به صدور حکم و 

شده را هنگام صدور حکم لحاظ میزان مجازات اجرا  اجرای بخشی از مجازات گردیده،
مفاد حکم دادگاه » اصل منع مجازات مضاعف« بدین معناست که در حدود ،کند می

 حکم آن است که مندرجات و یاما مراد از اجرا .خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است
در واقع شناسایی مفاد و  .شور اجرا شوددر قلمرو حاکمیت یک کمفاد حکم خارجی 
شناسایی  .١ای با اجرای آن ندارد م مقدمه اجرای آن است اما مالزمهمندرجات یک حک

ممکن است به جهت استفاده از یک سند در یک دعوی به عنوان مستند دعوی جهت 
از طرفی  .اثبات حقی نسبت به مال یا دفاع از یک دعوی یا طرح دعوی معتبر باشد

سنادی که جنبه اعالمی دارند از قبیل اسناد مثبت مالکیت یا وضعیت و اهلیت اشخاص ا
کند و ضرورتاً جنبه اجرایی  شناسایی آنها کفایت می...)  رشدنسب، طالق، ازدواج،(

االجرا بودن آن مطلب دیگر و ممکن  ن اعتبار سند یک مطلب است و الزمبنابرای .ندارند
به  .االجرا نباشد  ولی الزم، از ایران معتبر تلقی شدهدر خارجاست سند تنظیم شده 

عالوه اجرای مفاد اسناد تنظیم شده در خارج تشریفات بیشتری دارد و به مراتب 

                                                                                                                                                                             
، مجله دانشکده حقوق و "شناسایي و اجراي احکام مدني خارجي" ).١٣٦٩(  الماسي، نجادعلي:نکـ . ١

شناسایي و اجراي احکام " ).١٣٩٠(  و مرداني، محمدحسن٢٥، ش "علوم سیاسي دانشگاه تهران
 .١٢٣، شماره ٥٣، ماهنامه کانون، سال "دادگاههاي خارجي در حقوق ایران
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به عنوان مثال شناسایی و  .تر از شناسایی و معتبر دانستن سند خارجی است مشکل
متقابل نیست در معتبر تلقی نمودن اسناد خارجی در اکثر کشورها موکول به رفتار 

 .]٨١ـ٨٠ص ،٥[حالی که اجرای اسناد خارجی را موکول به رفتار متقابل می نمایند 
ی عملی تفکیک اجرای احکام کیفری خارجی از شناسایی این   ثمرهدر امور کیفری،

احکام این است که در شناسایی احکام کیفری خارجی، محاکم داخلی هنگام رسیدگی 
 مجازات اجرا  و اجرای مجازات قبلی آن جرم در خارج،به جرمی، در صورت رسیدگی

محاکم  اما در اجرای احکام کیفری خارجی، دهند، شده در خارج را مدنظر قرار می
. داخلی احکام کیفری صادر شده در محاکم خارجی را مستقیماً به اجرا خواهند گذاشت

فری خارجی مانند عالوه بر این برخی از دالیل موافقین اجرا و شناسایی احکام کی
فقط در توجیه  »منع تعقیب و مجازات مجدد«، قاعده »تومهدکترین اعتبار امر مخ«

 »اصل عمل متقابل« و دالیلی چون شناسایی احکام کیفری خارجی قابل استناد هستند
کیفری خارجی مورد استناد قرار که در شناسایی احکام  عالوه بر این» نزاکت قضایی«و 
 .گیرند ن احکام نیز مورد استناد قرار میای ایدراجر گیرند، می

 
 دالیل موافقین اجرا و شناسایی احکام خارجی. ١. ٢

و شناسایی احکام کیفری خارجی  در توجیه استثنائات وارد بر قاعده عدم اجرا
 »دکترین اعتبار امر مختومه« یکی از این استدالالت .استدالالت مختلفی ارائه شده است

اي به پایان  عوي در نقطهکند که د ایجاب مي »نظم عمومي« ین دکترینبه موجب ا .است
اند براي همیشه نسبت  ار مورد رسیدگي قضایي قرار گرفتهبرسد و موضوعاتي که یک ب

از  احکام دادگاهها معموالً پس .گردند یافته تلقي به اصحاب دعوي مختومه و فیصله
و این مستلزم صرف  شوند يوقفه و مستمر اصحاب دعوي صادر م هاي بي تالش
لذا اگر امکان  .باشد ادگاهها و هم براي طرفین دعوي ميهاي زیاد هم براي د هزینه

هاي  ده وجود داشته باشد زحمات و تالشرسیدگي مجدد و بررسي دوباره پرون
 توان براي و از طرف دیگر هیچگاه نمي له بیهوده خواهد بود دستگاههاي قضایي و محکومٌ

بنابراین احکام دادگاهها زماني معتبر  .نمود بیني اصحاب دعوي پایاني پیشنزاع بین 
 با توجه به فلسفه .که امکان رسیدگي مجدد پرونده وجود نداشته باشد خواهند بود

توان گفت این قاعده هم در مورد احکام داخلي  به یقین مي »اعتبار امر مختومه« وجودي
مشي موافق با  تواند خط لذا این قاعده مي ،هم در مورد احکام خارجي صادق استو 
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های خارجی برای محاکم  احکام جزایی دادگاه چرا که اگر . احکام خارجي باشداجراي
ممکن است شخصی که به خاطر ارتکاب  اخلی هیچگونه اعتباری نداشته باشددملی 

جرمی در کشوری خارجی محاکمه شده و حکم در موردش اجرا شده است در صورت 
آنکه میزان کیفر تحمل شده قبلی از محکومیت  محاکمه شود بی  در کشور دیگرحضور

به این ترتیب حقوق چنین شهروندی با محاکمه مجدد و مجازات . جدید کسر گردد
 .گردد مضاعف پایمال می

تواند در توجیه شنایایی احکام کیفری  نیز می» منع تعقیب و مجازات مجدد« قاعده
ه دلیل اتهامی که توان ب هیچ کس را نمی مبنای این قاعده بر .خارجی راهگشا باشد

ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم  سابقاً به شیوه
محاکمه و مجازات  برای بار دوم مورد تعقیب، قطعی اعم از محکومیت و برائت شده،

یا مشمول مرور زمان شده حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته  قرارداد،
همین  مبنای اسناد حقوق بشر بر .قابل اجرا باشدجهات قانونی غیریا به هر جهت از 

در زمینه اسناد برای نمونه  .اند بینی قرار داده این قاعده را مورد پیش ضوابط و مبانی،
 و المللی حقـوق مدنی میثاق بین ١٤ مــاده ٧ بندتوان به  المللی می حقوق بشر بین

 ٧ پروتکل شماره ٤  ماده١ بندتوان به   میای در حوزه حقوق بشر منطقهو سیاسی 
 .  اشاره نمود کنوانسیون آمریکایی٨ ماده ٤ بندو کنوانسیون اروپایی 

یابد   کیفری خارجی به این شکل تجلی میارتباط بین این قاعده و شناسایی احکام
 در همان محل ارتکاب جرم محاکمه که هرگاه فردی در خارج کشور مرتکب جرم شود و

دیگر بنا بر این قاعده به دلیل ارتکاب همان  شود بعد از تحمل کیفر در خارج کشور،
بنابراین اسقاط مجازات در داخل بنابر  .جرم درکشور متبوع خود قابل مجازات نیست

 .باشد  و شناسایی احکام کیفری خارجی میحکم خارجی به معنی اعتبار
دکترین « یحات اجرا و شناسایی احکام کیفری خارجی در موارد محدوداز دیگر توج
: است گونه تعریف شده  در برخي از منابع این»نزاکت«اصطالح  .باشد می» نزاکت قضایي

نزاکت عبارت است از اینکه دادگاه یک کشور به قوانین و تصمیمات قضایي کشور دیگر "
 م باشد بلکه به علت احترام متقابل انجاماز روي الزا اثر بخشد و این اثر بخشیدن نه

باشد   مي٢ و واتل١مبناي این نظریه که برگرفته از نظریات گروسیوس بر .[19]"پذیرد
که چنین   چرا،هیچ کشوري مکلف نیست که قانون خارجي را در قلمرو خود اجرا کند
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قبول کند تکلیفي نافي استقالل کشورهاست و اگر در برخي از موارد استثنایي کشوري 
لحاظ رعایت منافع خود آن که قانون کشور دیگر در قلمرو او اجرا شود این امر صرفاً به 

المللي بر مبناي تساوي بین  لذا دکترین نزاکت بین .]٥١ـ٥٠ص ،٤[ باشد دولت مي
ها و رفتار متقابل به وجود آمده است و اگر این امر جنبه یک طرفه داشته باشد  دولت
 .یجاد یک نوع رابطه ناخوشایندي میان دو دولت شودتواند باعث ا مي

 
 دالیل مخالفین شناسایی اجرای احکام خارجی. ٢ .٢

ترین دلیل در توجیه اینکه کشورها ملزم به اجراي احکام کیفري که در خارج از  مهم
به این  ،حاکمیت ملي است قلمرو حاکمیت آنها صادر شده است نیستند، لزوم حفظ

چون مستلزم توسل به قوه قهریه و به کار بردن   اجراي حکم کیفريترتیب که صدور و
یکي از مصادیق اعمال حاکمیت  ،علیه است اجبار در محدود کردن آزادي محکوم

کننده براي اجراي هاي اجباربه کارگیري قواي دولتي و ابزار بنابراین ،شود محسوب مي
 کننده خواهد شدلت اجرانیان حاکمیت و استقالل دوسبب سست شدن ب احکام خارجي

اند  ر تایید این استدالل تاکید نمودهحتي برخي از حقوق دانان فرانسوي د ].٨٠ص ،٤[
 .[20 :472] »اجراي احکام کیفري خارجي ندارد فرانسه هیچ نفعي در تامین«که 

 و  عدالت و حقیقتلرعایت اصو مانند يیها مش  گاهي ممکن است خطهمچنین
الشعاع قرار   را تحتیت از اتباع خود دکترین اعتبار امر مختومهها به حما عالقه دولت

  .]١٧٣ص ،٢[ از سوي محاکم گرددداده و موجب نادیده گرفته شدن این قاعده 
دهد رعایت  الشعاع قرار مي  قاعده اعتبار امر مختومه را تحتهایی که مش از خط

ره از کشورهاي خارجي بنابراین در صورتي که احکام صاد .اصول عدالت و حقیقت است
مغایر با اصول عدالت طبیعي و یا ناشي از تقلب باشد فاقد اعتبار امر مختومه خواهند 

شود که افراد  ها در کشورهای مختلف سبب می گذاری  این توضیح که تفاوت قانونبا .بود
متمایل به فرار از حکومت قوانین کشور متبوع خود و ایجاد صالحیت ساختگی برای 

شده و از وسایلی که قانوناً در اختیار  ن کشوری که منافع آنها را بهتر تامین کند،قوانی
لذا برای خالص شدن از  .برای رسیدن به یک هدف غیرقانونی استفاده کنند آنهاست،

معموالً یکی از عوامل ارتباط را مانند وانینی که برای آنها نامطلوب است حکومت ق
به  .کنند میییر داده و بدین وسیله منظور خود را عملی تابعیت یا اقامتگاه خود را تغ

رایج است که علت آن » طالق مهاجرتی«عنوان مثال در آمریکا نوعی طالق موسوم به 
 . برخی از ایاالت مانند نوادا استسهولت در
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 کشورها تمایل کند مي محدود را مختومه امر اعتبار اصل اعمال که یگرید یمش خط
 اتباع از حمایت به عالقه دلیل به ها دولت که معنا بدین .باشد مي خود عاتبا از حمایت به

 نیستند ودخ اتباع به نسبت دیگر کشورهاي احکام اجراي اجراي به حاضر معموالً خود
 .]١٧٣ص ،٢[

 
 شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در نظام حقوق اسالمی  .٣

در نظام حقوق اسالم دو دیدگاه در خصوص شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی 
دیدگاه موافق با اجرای احکام کیفری خارجی مبتنی بر اصل  .موافق و مخالف وجود دارد

 و قاعده  اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسالمیعمل متقابل،
غیر فقدان شرایط تصدی منصب قضا در قضات و دیدگاه مخالفان بر پایه  باشد، میدرء 

 . است  استوارمسلمان
 

 اجرای احکام کیفری خارجی در نظام حقوق اسالمی شناسایی ودیدگاه موافقان  .١. ٣
کیفری خارجی مبتنی بر اصل شد دیدگاه موافق با اجرای احکام همانطور که بیان 

 و قاعده  اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسالمیعمل متقابل،
 .باشد، لذا در ادمه به تشریح آنها پرداخته خواهد شد درء می

 
 اجرای احکام ارتباط آن با اصل عمل متقابل در نظام حقوقی اسالم و .١. ٣.١

 کیفری خارجی
 »قابل«مصدر ثالثی  »مقابله« .است »مثل« و »مقابله« ترکیبی از دو واژه »مقابله به مثل«

 گرفتن، معاوضه کردن با کسی و مواجه به معنای رو در روی کسی قرار» قابل«است و 
مقابله نیز به مواجه شدن و روبرو شدن در فارسی معنا  .]٥٢٥ص ،١[شدن آمده است 

ضدیت  رویارویی، تالفی کردن، برابری،  و نیز به معنای مقایسه،]٤٢٧٩ص ،١٦[شده است 
 ،]٤٢٧٩ ص ،١٦[ نظیر مترادف مانند، نیز »مثل« .]١٨٧٦٩ ص ،٨[و مخالفت آمده است 

را به » مقابله به مثل«واژه یعنی  و ترکیب دو ]١٨٧٩٧ص ،٨[ و شبیه آمده است همتا،
 .]١٨٧٩٧ص ،٨[ اند یکی کسی را بعینه عوض دادن آوردهمعنای تالفی کردن و بدی یا ن

 به "Reciprocate"، "Retaliate"، "Reprisal" های چون الملل نیز واژه در حقوق بین
 .]١٨ـ٨ص ،٣[ الملل اشاره دارند معامله به مثل در روابط بینفی و تال عمل متقابل،
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دسته اول بر مقابله به مثل در  کریم بر دوگونه از مقابله به مثل داللت دارند؛ آیات قرآن
سیئه و اعتداو تجاوز دیگران اشاره داردکه بیشتر با مفهوم عرفی و اصطالحی آن  مقابل بدی،
» ٤نبذ سواء« و» ٣قصاص «و» ٢معاقبه به مثل«، »١تداء به مثلاع«و بیشتر با عبارت  تطابق دارد

گی برای شخص آمده است که بیشتر جنبه تالفی جویانه برای شخص مظلوم و جنبه بازدارند
احسان  ،نیز مقابله به مثل در مقابل خوبینوع دوم مقابله به مثل  نظر دارد؛ظالم و متجاوز را مد

که در آیاتی مانند آیه  ه اخالقی روابط انسانی اشاره دارندو خیر دیگران است که بیشتر به جنب
 . به آن اشاره شده است٦ سوره مبارکه نسا٨٦ و آیه ٥ سوره مبارکه رحمان٦٠

مقابله به مثل در  .ماهیت این دو قسم مقابله به مثل با یکدیگر کامالً متفاوت است
ظر گرفته شده است مقابل بدی یک حق برای شخصی که مورد تعدی قرار گرفته در ن

اما مقابله به مثل در مقابل نیکی و احسان یک  باشد؛ قابل اسقاط و عفو می که این حق،
 بهترین پاسخ داده شود تکلیف است و دستور داده شده که به احسانی که صورت گرفته،

 .]١٣٦ص ،١٨[ »اوردوها «یا دست کم با آن برابر باشد »باحسن منها«
. است  های مختلفی بیان شده اسالمی نیز به شکل احادیثدر  اصل مقابله به مثل

 :برای نمونه
کاری به من یاد بده که میان ! ای فرستاده خدا: پرسید پیامبر اسالمشخصی از ـ ١

خشم مگیر و از مردم چیزی طلب ": پیامبر فرمود. ای نباشد فاصله بهشتآن کردار و 
 .]٢٧ص ،٧٢ج ،١٣[ "٧پسندی  نیز برای مردم بپسند آنچه را برای خود میمکن، و
رسول ای : پیامبر را گرفت و گفت شترعرب بادیه نشینی نزد پیامبر آمد، رکاب ـ ٢
آنچه را که " :پیامبر فرمود! شوم بهشتوسیله آن وارد  چیزی به من یاد بده که به، خدا

و  .وا دارند، تو نیز همان را نسبت به آنان روا داردوست داری دیگر مردمان نسبت به تو ر

                                                                                                                                                                             
  )١٩٤:بقره(  عَلَیْکُمْ هِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْ  فَمَنِ اعْتَدي.١
  )١٢٦ :نحل( ...وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ . ٢
 :بقره(  ... بِالْأُنْثي  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثي یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي. ٣

  )١٩٤ :بقره...(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌو ) ١٧٨
  )٥٨ :انفال(  سَواءٍ وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلي. ٤
  )٦٠:رحمن ( هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِالَّ الْإِحْسانُ. ٥
  )٨٦:نساء (ءٍ حَسیباً  کُلِّ شَيْ وْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَليوَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَ. ٦
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِی ص یا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی عَمَلًا لَا یحَالُ بَینَهُ وَ بَینَ الْجَنَّةِ قَالَ لَا تَغْضَبْ وَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ . ٧

 .ی لِنَفِْسکشَیئاً وَ ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَ
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تو نیز آن را در حقّ  داری دیگر مردمان نسبت به تو انجام دهند، آنچه را که ناپسند می
همین قاعده برای تو کافی است، برو و بر [ !حال، رکاب شتر را رها کن. هآنان انجام مد

 .]١٠٦ص ،٧١ ج ،١٣[ "١اساس آن عمل کن
هر چه برای ! ای علی" :فرمودند علی بن ابی طالبر نصیحتی به د پیامبر اسالمـ ٣

خواهی برای دیگران هم  پسندی برای دیگری مپسند، و آنچه برای خود می خود نمی
و  نگر خواهی بود، بخواه؛ در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت یکسان

 داشت و در سینه اهل زمین به محبّت جای خواهی اهل آسمان تو را دوست خواهند
 .]٦٨ص ،٧٤ج ،١٣[ "٢ به خاطر سپار ـبه خواست خداـ این سفارش مرا . گرفت
 نفْسِام را دریاب، و  توصیه! ای پسرم": در سفارش به فرزندش فرمودند )ع(علیـ ٤

پس آنچه را که برای خود  : خود و دیگران قرار دهمیان مقیاسخود را ترازو و 
داری، برای  ران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود خوش نمیداری برای دیگ دوست

نیکی  ستم روا مدار، آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود؛ دیگران هم خوش مدار؛
داری  کن، آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند؛ و آنچه را که برای دیگران زشت می

 پسندی؛  بپسند که برای خود میبرای خود نیز زشت بشمار؛ و چیزی را برای مردم
از مواردی که دوست : دانی را مگو دانی مگو، بلکه همه چیزهایی که می چیزی را که نمی

 .]٢٩ ص ،٧٢ ج ،١٣[ "٣نداری که در مورد تو گفته شود
کردن خود همین بس که آنچه را که از  ادببرای " :فرمودند علی بن ابی طالبـ ٥

و دارد که تو بر برادر مؤمنت همان حقّ را بر ت داری، از آن اجتناب نمایی؛ دیگری بد می
 .]١٦٩ص ،١ ج ،١٣[ "٤او داری

                                                                                                                                                                             
جَاءَ أَعْرَابِی إِلَی النَّبِی ص وَ هُوَ یرِیدُ بَعْضَ غَزَوَاتِهِ فَأَخَذَ بِغَرْزِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی عَمَلًا . ١

 وَ مَا کرِهْتَ أَنْ یأْتِیهُ النَّاسُ إِلَیک فَلَا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ یأْتِیهُ النَّاسُ إِلَیک فَأْتِهِ إِلَیهِمْ
 .تَأْتِهِ إِلَیهِمْ خَلِّ سَبِیلَ الرَّاحِلَة

یا عَلِی مَا کرِهْتَهُ لِنَفْسِک فَاکرَهْ لِغَیرِک وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِک فَأَحْبِبْهُ لِأَخِیک تَکنْ عَادِلًا فِی حُکمِک . ٢
 .بّاً فِی أَهْلِ السَّمَاءِ مَوْدُوداً فِی صُدُورِ أَهْلِ الْأَرْضِ احْفَظْ وَصِیتِی إِنْ شَاَء اللَّهُ تَعَالَیمُقْسِطاً فِی عَدْلِک مُحَ

بَینَک وَ بَینَ غَیرِک، فَأَحْبِبْ لِغَیرِک مَا تُحِبُّ ] فِیمَا[یا بُنَی تَفَهَّمْ وَصِیتِی، وَ اجْعَلْ نَفْسَک مِیزَاناً . ٣
، وَ أَحْسِنْ کمَا )تحب أن ال تظلم( هْ لَهُ مَا تَکرَهُ لِنَفْسِک، وَ لَا َتظْلِمْ کمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَلِنَفْسِک وَ اکرَ

هُ مِنْ غَیرِک، وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ  مَا تَسْتَقْبِحُ) مِنْ نَفْسِک( تُحِبُّ أَنْ یحْسَنَ إِلَیک وَ اسْتَقْبِحْ لِنَفْسِک
 هُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِک وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کلَّ مَا عَلِمْتَ مِمَّا لَا تُحِبُّ أَنْ یقَالَ لَکبِمَا تَرْضَا] لَک[
ی ، وَ عَلَیک لِأَخِیک الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الَّذِ)مِنْ غَیرِک( لِنَفْسِک اجْتِنَابُ مَا تَکرَهُهُ لِغَیرِک) تَأْدِیباً( کفَاک أَدَباً. ٤

 .لَک عَلَیهِ
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در خصوص کارکرد اصل مقابله به مثل در اجرای احکام کیفری خارجی با عنایت به 
مقابله به مثل در مقابل نیکی و احسان یک تکلیف است و باید  این که  در آیات قرآن،

وری احکام توان گفت اگر کش می به احسان و نیکی به بهترین روش پاسخ داده شود،
صادره از یک کشور اسالمی را در قلمرو حاکمیت خود به اجرا گذارد در حق کشور 
اسالمی احسان کرده است و کشور اسالمی نیز بنابر اصل مقابله به مثل در مقابل احسان 

 .ملزم است به این احسان پاسخ دهد و احکام صادره از آن کشور را اجرا نماید
 

  ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسالمی اجرای احکام سایر .٣.١.٢
 ٤٢در خصوص اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسالمی آیه 

 آنها سخت شنونده و" :فرمایند خداوند در این آیه می .در خور توجه است ١سوره مائده
د و علمائشان از یرنپذ مردمشان از علمای خود دروغ می(پذیرنده دروغ و خورنده حرامند 

پس اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها داوری کن یا از آنان ) گیرند مردم رشوه می
ی و اگر داوری کرد رسانند، رتافتی هرگز هیچ زیانی به تو نمیو اگر روی ب روی برتاب،

 ."٢، زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست داردمیانشان به عدل و داد داوری کن
 است که یروایت تر، از همه روشن  وارد شده،یین آیه، روایات متعدددر شأن نزول ا

 :اش چنین است ر این زمینه نقل گردیده که خالصهد) السالم علیه( از امام باقر
 که او هم از یبا زن شوهردار  همسر بود،یکه دارا» خیبر« از اشرافِ یهودِ ییک
 عفت انجام داد، یهودیان از یعمل مناف شد، یمحسوب م» خیبر« سرشناس یها خانواده

 یو به دنبال راه حلّ در مورد آنها ناراحت بودند،) سنگسار کردن(» تورات« حکم یاجرا
 بند بودن خود به یگشتند که آن دو را از حکم مزبور معاف سازد و در عین حال، پا یم

پیغام » مدینه« هم مسلکان خود در یاین بود که برا . را نشان دهندیاحکام اله
تا اگر در (بپرسند ) آله  هللا علیه ویصل( حکم این حادثه را از پیامبر اسالم :فرستادند

 بود، آن را انتخاب کنند و در غیر این صورت آن را نیز به دست یتر اسالم حکم سبک
به خدمت » مدینه« از بزرگان یهود یبه همین جهت، جمع . بسپارندیفراموش
 .تندشتاف)  هللا علیه وآلهیصل(پیامبر

                                                                                                                                                                             
سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ . ١

 .کَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَیَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَ
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ه ب : پذیرید؟گفتندیآیا هر چه حکم کنم م: فرمود) آله  هللا علیه ویصل( پیامبر
سار سنگبه حکم )  هللا علیه وآلهیصل(در این موقع، پیامبر !ایم خاطر همین نزد تو آمده

 یبه عذر این که در مذهب آنها چنین حکم( آنها از پذیرفتن این حکم ی، ولنمود
 است یاین همان حکم :اضافه کرد)  هللا علیه وآلهیصل(پیامبر ! کردندیشانه خال) نیامده

 بطلبم و هر چه او از ی از شما را به داوریآیا موافقید که یک که در تورات شما نیز آمده،
ابن « :گفت)  هللا علیه وآلهیصل(پیامبر .یآر :گفتند.بپذیرید نقل کرد،» تورات«زبان 
او از همه یهود به  :گفتند  است؟یه عالمکند چگون ی میزندگ» فدک«که در » صوریا

)  هللا علیه وآلهیصل( که نزد پیامبریهنگام به دنبال او فرستادند، .آشناتر است» تورات«
نازل کرد، ) السالم علیه( یرا بر موس» تورات« که یتو را به خداوند یکتائ :به او فرمود آمد،

بیابان شما را از و در  غرق نمود، نجات شما شکافت و دشمن شما فرعون را یدریا را برا
آیا حکم سنگباران کردن در چنین  :دهم بگو یمند ساخت سوگند م مواهب خود بهره

 به من یسوگند: او در پاسخ گفت بر شما نازل شده است یا نه؟» تورات« در یمورد
 در این هنگام، پیامبر .آمده است» تورات« در یچنین حکم ؛یآر : که ناچارم بگویمیداد

 . ١آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنگسار کنند: دستور داد)  هللا علیه وآلهیصل(
تواند مبین نکات ذیل در خصوص اجرای احکام  بیر در این آیه و شان نزول آن میتد

 :سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسالمی باشد
 : دهد کهی این اختیار را م) هللا علیه وآلهیصل( در این آیه خداوند به پیامبر :اوالً

تواند در میان آنها با احکام  ی به او مراجعه کردند می داوریگاه این گونه اشخاص براهر"
 از این اختیاری که به پیامبر اسالم ." گرداندیتواند از آنها رو ی کند و میاسالم داور

یامبر از داوری داده شده است می توان استنباط نمود که اعراض پ)  هللا علیه وآلهیصل(
 . در میان پیروان سایر ادیان الهی به معنی احاله کردن ایشان به محاکم خودشان است

 هللا یصل( شان نزول این آیه حکایت از آن دارد که سیره عملی در زمان پیامبر :ثانیاً
گونه بوده است که پیروان سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت  بدین )آله علیه و
های دینی خود قضاوت  اند که در میان خود بر مبنای آموزه می این اختیار را داشتهاسال

و ملزم نبودند در مسائل پیش آمده مابین خود به محاکم  نمایند و حکم صادر کنند
 ی صلچرا که در مسئله پیش آمده ابتدائاً ملزم به رجوع به پیامبر .اسالمی رجوع نمایند

                                                                                                                                                                             
نقل کرده، هنگامی که ) دارالفکر بیروت (٢٤٦خود، صفحه » سنن «٨در جلد » بیهقی« طبق روایتی که .١

 بودند آمدند، آن زن و مرد را نیز همراه خود آورده) وآله هعلی هللا صلی( علمای یهود خدمت پیامبر
 .)ق.  ه١٤٠١، دارالفکر بیروت، ١٧٠، صفحه ٥صحیح بخاری، جلد (
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های تورات   چون گریزی از اجرای حکم سنگسار بر مبنای آموزهنبودند و ) هللا علیه وآله
 .رجوع نمودند)  هللا علیه وآلهیصل(پیامبراسالم به برای آنان نبود 

انی که با والی حضرت در مصر درباره مرد مسلم نیز، )السالم علیه( زمان امام علی در
 مسلمان و حضرت دستور اجرای حد مرد .سوال کردند ،زن مسیحی زنا کرده بود

 ،٦[ تا آنان خود حکم خویش را جاری کنند واگذاری زن مسیحی به مسیحیان را دادند،
اهل ذمّه «گوید  شمندان غیر مسلمان، در این باب می از دانفلیپ یکی .]١٥٢ص ،٢٨ج

 شد، مواردی که به یک مسلمان مربوط میجز در  در مسایل حقوقی و همه امور قانونی،
 .]٤١١ص ،١١ [»ود بودندپیرو روسای روحانی خ

توان گفت که پیروان سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت  مطالب صدراالشاره می بربنا
استقالل قضایی پیروان  .توانند از استقالل قضایی برخوردار باشند حکومت اسالمی می

 که قوانین(منتج به اجرای قوانین خارجی  سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت اسالم  نیز
 . خواهد شد) سایر ادیان الهی از مصادیق آن است

 
 قاعده درء و ارتباط آن با شناسایی احکام کیفری خارجی  .٣.١.٣

برخی فقهای موافق اعتبار دادن به احکام خارجی سازگاری اعتبار دادن به احکام 
ه مفاد اجمالی قاعده آن است که در مواردی ک .اند ارجی با قاعده درء را مطرح نمودهخ

 وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی،
 به موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست محل تردید و مشکوک باشد،

 در استحقاق مجازات با توجه به اینکه دایره شمول این قاعده به شک .]٤٣ص ،١٤[
 این مورد که فرد در خارج از کشور مرتکب جرم توان گفت در کند، می تسری پیدا می

ور گردیده و در همان محل ارتکاب جرم محاکمه گردیده و بعد از تحمل کیفر به کش
که آیا چنین فردی مستحق مجازات دوباره است یا نه  متبوع خود بازگشته است در این

زات چنین  موجب اسقاط مجاپس به تبع این شک اعمال قاعده درء تردید وجود دارد،
وط لذا ممکن است احکام خارجی به موجب  قاعده درء موجب سبب سق .گردد فردی می

 .تواند موجب شناسایی و اعتبار احکام خارجی شود مجازات گردد لذا این قاعده می
 
 نظام حقوق اسالمی شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی دردیدگاه مخالفان  .٣.٢

د در کشورهای مسلمان ش عدم اجرای احکام کیفری خارجی بیان  که در خصوص دالیلیعالوه بر
که نظام حقوقی آنها مبتنی بر فقه اسالمی است اجرای احکام کیفری خارجی با مانع دیگری مواجه 
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شود که شرایط  از منظر فقه اسالمی چون احکام کیفری خارجی از سوی قضاتی صادر می .است
بدین معنا که تصدی منصب قضا در  .وان آنها را معتبر دانستت نمی ندارند،شرعی الزم برای قضاوت 

د شو ردی که به تصدی این منصب نایل مید و فشو  اسالم امری خطیر و مهم محسوب میشرع
... و  اجتهاد رشد، عدالت، طهارت مولد، ایمان، بودن، مذکر عقل، ،بلوغ: باید دارای شرایطی از قبیل

د این شرایط نباشد احکام صادره وی فاقد وجاهت شرعی خواهد از نظر فقها اگر قاضی واج. باشد
کننده در  از آنجایی که قضات رسیدگی .دشو  فقه تحت عنوان قضاوت جور یاد میبود که از آن در

های ره از سوی این قبیل قضات در کشورمحاکم خارجی واجد شرایط مذکور نیستند حکم صاد
  .]١٢٤ص ،١٠[ شدبا مان فاقد اعتبار و وجاهت شرعی میمسل

 در فقه حائز اهمیت دانسته شده وصاًخص از جمله شرایطی که برای صالحیت قاضی،
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و بر این مطلب تاکید . اجتهاد است است،

ات  آیات و روای.اند خویش ادله متعددی را ارائه نمودهاین فقها برای اثبات نظر  .بسیار دارند
 ١٦٩آیه  ،٢ سوره یونس٣٦آیه  ،١ سوره اسراء٣٦کننده از عمل به غیرعلم از جمله آیه  نهی

روایت مرفوعه از امام  ،]٢٠ص ،٢٧ج ،٦ [٤)ع(، صحیحه ابی عبیده از امام باقر٣سوره بقره
 ص ،٦ ج ،٩[ کند نقل می) ع(روایت را از امام علی که شیخ مفید در مقنعه این ) ع(صادق
 و همچنین آیات ]٤٠٦ص ،٧ج ،١٢[  ٦)ع(صادق ایت سلیمان بن خالد از امامو رو ٥]٢١٨

سوره  ٤٩ و ٤٧ ،٤٥ آیه ،٧ سوره نساء١٠٥از جمله آیه » ما انزل هللا«رکننده به حکم بنابر ام
 . ، در لزوم اجتهاد در قضاوت مورد استناد فقها قرار گرفته است٨مائده

                                                                                                                                                                             
 ).٣٦:اسراء( سْؤُالًوَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَ. ١
 ).٣٦:یونس( مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما یَفْعَلُونَ وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنا إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْني. ٢
 ).١٦٩:بقره (إِنَّما یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ. ٣
 . الئکَةُ العَذابِ، و لَحِقَهُ وِزرُ مَن عَمِلَ بِفُتیاهُ، لَعَنَتهُ مَالئکَةُ الرَّحمَةِ و مَهمَن أفتَی الناسَ بغیرِ عِلمٍ و ال هُدی مِنَ اللّ. ٤
رَجُلٌ قَضی بِجَورٍ و هُوَ یَعَلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، و رَجُلٌ قَضی :  النّارِ و واحِدٌ فِي الجَنَّةِثَالثَةٌ فِي: القُضاةُ أربَعَةٌ. ٥

الحَقِّ و هُوَ الیَعلَمُ فَهُو فِي النّارِ و رَ جُلٌ قضی بِالحَقِّ و هُوَ بِجَورٍ و هُوَ الیَعلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، و رَجُلٌ قَضی بِ
 .یَعلَمُ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ

 .العادِلِ فی المُسلمینَ، لِنَبیٍّ أو وَصیِّ نبیٍّ اتَّقُوا الحُکومَةَ؛ فإنَّ الحُکومَةَ إنّما هی لِإلمامِ العالِمِ بالقَضاءِ،. ٦
 ).١٠٥:نساء( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ وَ ال تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً. ٧
وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ . ٨

 ).٤٥ :مائده( بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَقِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ 
  ).٤٧:مائده(  هُمُ الْفاسِقُونَوَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ

کَ فَإِنْ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْ
 ).٤٩ :مائده( تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ
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 .ه ابوخدیجه نیز قابل توجه استدر این خصوص مقبوله عمربن حنظله و مشهور
میان آنها  در باره دو تن از اصحابمان که در) ع(از امام صادق " :گوید عمربن حنظله می

ی ( ها و نزاع خود را نزد سلطان یا قاضیدر مورد دین یا میراث نزاعی پیش آمده بود 
هرکس : حضرت فرمود که آیا چنین عملی حالل است؟ سوال کردم؛ برده بودند،) سلطان

 اگرچه حقش ثابت باشد، نزاع خود را نزد طاغوت ببرد و طاغوت به نفع او حکم کند،
 زیرا آنچه به دست آورده، به حکم طاغوت بوده است؛ آنچه به دست آورده حرام است،

چه باید بکنند؟  : گفتم.حالی که خداوند دستور داده که به طاغوت کفر بورزند در
کند و در  ش آن کسی که حدیث ما را روایت میبنگرید در میان خوی :حضرت فرمود

که من  به داوری او رضایت دهید شناسد، افکند و احکام ما را می حالل و حرام ما نظر می
ا حکم نمود و از وی نپذیرفتند پس آنگاه که به حکم م او را حاکم شما قرار دادم،

اند و کسی به ما پشت کند به  کردهگمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت  بی
 اگر هر کدام شخصی را گفتم .ستده و این در حد شرک به خداوند اخداوند پشت کر

آن دو حَکَم،  حَکَم ساخت و راضی شدند که آن دو شخص ناظر در حقّ آنان باشند و
این  در د،هایشان مختلف بو حُکمِ مختلف دادند و هر دو از شما حدیث داشتند و حدیث

تر و در نقل  تر و فقیه تر است که عادل حکم آن کسی درست: فرمود ورت چه بایدکرد؟ص
 .]٢١٨ص ،٦ج ،٩[ »١حدیث راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن دیگری توجّه نشود

گوید که امام  نیز می)) ع(ورد اعتماد امام صادقیکی از اصحاب م(خدیجه ابو
از طرف ایشان چنین پیغام ) شیعه(  به دوستانمانبه من مأموریت دادند که     )ع(صادق
 دریافت و یا در مورد افتد، شما خصومت و نزاعی اتفاق می     مبادا وقتی بین«: بدهم

از این جماعت زشتکار  محاکمه و رسیدگی به یکی      آید، برای پرداخت اختالفی پیش می
شناسد بین خودتان حاکم و داور  می   را     ما   مردی را که حالل و حرام .مراجعه کنید

                                                                                                                                                                             
قال سألت ابا اعبد هللا علیه السالم عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او : عن عمر بن حنظلة. ١

من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی : اکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ قالمیراث فتح
 النه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر هللا ان یکفر ،الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له

ینظران : فکیف یصنعان؟ قال: قلت« یکفروا بهیریدون ان تحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان «به قال هللا تعالی 
من کان ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته 

 فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم هللا و علینا رد و الراد علینا الراد علی هللا و ،علیکم حاکماً
فإن کان کل رجل اختار رجال من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین في حقهما، : قلت. شرک باللههو علی حد ال

أصدقهما في  أفقههما و الحکم ما حکم به أعدلهما و: واختلفا فیما حکما وکالهما اختلفا في حدیثکم؟ قال
  .ال یلتفت إلی ما یحکم به اآلخر أورعهما و الحدیث و
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بعضی از شما علیه بعضی      و مبادا که. ام زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده سازید؛
 .]١٣٩ ص ،٢٧ ج ،٦[ »١دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد

 
 اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي خارجي در ایران  .٤
پذیرفته شده است و » م اجراي احکام کیفري خارجيعد« ایران نیز اصل  قوانیندر

 .مراجع قضایي ایران مجاز به اجراي احکام کیفري صادره از مراجع قضایي بیگانه نیستند
 قانون مجازات اسالمی ٨ماده ) الف(و بند  ٧ ماده) ب( بند ،٥ در ماده به عنوان مثال

احکام خارجی اعتبار قائل  قانونگذار صرفاً در خصوص جرایم تعزیری برای ١٣٩٢مصوب 
است و در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیات چنین اعتباری را در نظر 

 همین قانون نیز اعتبار احکام ١١٥که وفق تبصره دو ماده   مضافاً این.نگرفته است
 .کیفری به جرایم تعزیرات منصوص شرعی نیز قابل تسری نیست

ه دلیل سازگاري با برخي از دیدگاههاي  این اصل ب اسالمیپس از پیروزي انقالب
 کشورهای  مبنی بر عدم وجود شرایط شرعی الزم برای قضاوت در قضات دادگاهفقهي 

اعتبار بیشتري در حقوق کیفري ایران  خارجی که در مباحث قبلی به آن پرداخته شد،
یران و برخی  مابین ا»انتقال محکومین«های  نامه با این اوصاف انعقاد موافقت. ٢یافته است

 . توان استثنایی بر این اصل تلقی کرد از سایر کشورها را می
                                                                                                                                                                             

سعید، عن أَبی      سْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن احمد بْن محمد، عن حسین بْنِمحمّدبْنِ حَسن بِا  . ١
إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ : لَهُمْ     قُلْ:إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ) ع(الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبدهللا 

إجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُالً قَدْ . مِنْ هؤُالء الفُسّاقِ     ذِ وَالْعَطاء اَنْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍالْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَی فی شَئ مِنَ االَخْ
 .إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر     وَ. ا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاًعَرَفَ حَاللَنا وَحَرامَٰن

نامه معاضدت  ان مثال شوراي نگهبان در مقام اعالم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص موافقتبه عنو. ٢
 با ١٧/٣/١٣٨٠ مورخ ١٥٢٣/٢١/٨٠قضایي و انتقال محکومان مابین ایران و سوریه در نظریه شماره 

 گردند، مي این استدالل که احکام کیفري خارجي توسط قاضي غیر واجد شرایط و غیر منصوب صادر
همچنین اداره حقوقي قوه قضاییه نیز در  .ي چنین احکامي را خالف شرع تشخیص داده استاجرا

اجراي « :نظر کرده است  در خصوص عدم اجراي احکام کیفري خارجي چنین اظهار١٩/٨/٨٣تاریخ 
احکام جزایي کشورهاي دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانوني ندارد و اگر کشور صادر کننده حکم 

م را مشروط به تعهد و تقبل اجراي آن به وسیله ایران در ایران نماید قانوناً مجوزي براي تحویل مجر
این تعهد وجود ندارد و چگونه بدون احراز بزهکاري شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایي ایران 

ق با این حال در حقو »تعهد نمود که حکم جزایي کشور خارجي را در مورد او اجرا کرد؟ شود مي
کیفري ایران در موارد کامالً استثنایي احکام کیفري دادگاههاي خارجي قابلیت اجرا در قلمرو 

 .حاکمیت ایران دارند که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت
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قوانین جزایي یک کشور درباره کلیه »  بودنصالحیت سرزمیني« با توجه به اصل
به طور  .شود شوند اعمال مي اشخاصي که در قلمرو حاکمیت آن کشور مرتکب جرم مي

اما در حقوق کیفري نوین  .شود نمي در اعمال این اصل به تابعیت مرتکب توجه معمول
به عنوان مثال  .توان به یک باره در اعمال این اصل تابعیت مرتکب را نادیده گرفت نمي

در اجراي اصل صالحیت سرزمیني اگر یک ایراني در خارج از کشور به دلیل ارتکاب 
هاي خارجي  مدت حبس خود را در یکي از زندان جرمي به مجازات حبس محکوم شود،

سایر  اجتماعي وجه اشتراکي با  آداب و عادات فرهنگ، زبان،نماید که از نظر  سپري می
وجود چنین  . امکان مالقات با وي را در زندان ندارند نیز ندارد و بستگان ويزندانیان

 در نتیجه تحمل  وسازد مشکالتي ارتباط زنداني را با محیط پیرامونش دشوار مي
اعادالنه خواهد بود و در سازگاري اجتماعي وي اخالل ن تر و مجازات براي وي سخت

 انتقال محکومان مشکالتی،در حقوق کیفري نوین به منظور رفع چنین  .نماید ایجاد مي
این  در .المللي مورد توجه قرار گرفته است به عنوان یکي از اشکال معاضدت جزایي بین

 محاکمه و ی هاي کشور هشخصي که به دلیل ارتکاب جرمي در دادگا ،نوع از معاضدت
محکومیت باقیمانده د تا شو علیه منتقل مي به کشور متبوع محکوم ، شده استمحکوم

البته برخالف اطالق عنوان، انتقال محکومین منحصر به  .خود را در آنجا سپري نماید
 .شود ها را شامل نمي ست و سایر مجازاتهاي سالب آزادي اکیفر

 اعضاي شوراي ، دو جانبه در خصوص انتقال محکومینهاي نامه قطع نظر از موافقت
المللي احکام کیفري به   کنوانسیوني در مورد ارزش بین١٩٧٠ مه ٢٨اروپا در تاریخ 

نتقال محکومان به نحو محدودي  این کنوانسیون اپنجتصویب رساندند که در ماده 
 تدوین کنوانسیوني لزوم ،هاي این نوع انتقال اما به دلیل محدودیت .بیني شده بود پیش

 کنوانسیون ١٩٨٣ مارس ٢١در نتیجه در تاریخ  .شد در این خصوص احساس ميجامع 
 ١٩٨٥ا رسید و از اول ژوئیه شوراي اروپا درباره انتقال محکومان در استراسبورگ به امض

نامه نمونه سازمان   موافقت١٩٨٥ دسامبر ١٣ در تاریخ بعد از آن نیز .االجرا گردید الزم
 اي به تصویب مجمع عمومي این سازمان رسید  قطع نامهدرباره انتقال زندانیان طيملل 

 .]١٨ ص ،٧[
توسعه همکاري قضایي با دیگر کشورها هاي اخیر نیز ایران با درك ضرورت  سالدر 

ها بیشتر این کشور. نامه دو جانبه با برخي از کشورها نموده است اقدام به انعقاد موافقت
رز مشترك یا نزدیکي جغرافیایي با ایران یا به دلیل برخورداري از به دلیل داشتن م
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تعداد  .اي از ایرانیان هستند ه ساله پذیراي تعداد قابل مالحظههاي گردشگري هم جاذبه
 قانون .باشد انبه مربوط به انتقال محکومان ميي دو جها نامه معدودي از این موافقت

ن دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت نامه انتقال محکومین به حبس بی موافقت
های حقوقی، بازرگانی،  نامه همکاری قضایی در زمینه  قانون موافقت،١جمهوری آذربایجان

ها  ل محکومان به زندان و تصفیه ترکهکیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقا
نتقال قانون موافقتنامه ا و ٢بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه

محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی 
های  نامه راین ایران با پذیرش موافقتبناب .ها هستند نامه  از جمله این موافقتپاکستان

در قلمرو ایی اجرای احکام کیفری خارجی را المللی انتقال محکومین به طور استثن بین
 .حاکمیت خود پذیرفته است

 
 شناسایي احکام کیفري  صادره از دادگاههاي خارجي در ایران . ٥

در نظام حقوق کیفری ایران عالوه بر موارد استثنایی اجرای احکام کیفری خارجی که 
بینی شده است که احکام  مورد بررسی قرار گرفت مواردی پیشدر مبحث گذشته 

ران داشته باشند از برخی کیفری خارجی بدون اینکه قابلیت اجرا در قلمرو حاکمیت ای
و اعمال مرور ها  نع مجازات مضاعف در تعیین مجازاتجهات دیگر مانند رعایت اصل م

 سجل کیفری افراد و اعمال تاثیر بر زمان کیفری در اجرای احکام خارجی کیفری،
در ادامه به  .معتبر شناخته است تعیین خسارات ناشی از جرم های تبعی و مجازات

 :این موارد خواهیم پرداختبررسی بیشتر 
            تاثیر احکام کیفری خارجی بر رعایت اصل منع مجازات مضاعف از سوی محاکم )١

                                                                                                                                                                             
  میالدي در شهر باکو در دو٢١/٢/١٩٩٨ هجري شمسي مطابق با ٢/١٢/٧٦این موافقتنامه در تاریخ . ١

هاي فارسي، آذري و انگلیس تنظیم گردید و قانون آن مشتمل بر ماده واحده  باننسخه اصلي به ز
 فروردین ٢٥ ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ٢٢منضم به متن توافقنامه شامل مقدمه و 

 . به تایید شوراي نگهبان رسید٥/٢/١٣٧٨مجلس شوراي اسالمي تصویب شد و در تاریخ ١٣٧٨
شمسی برابر با   هجری٢٥/٢/١٣٧٨  هجری قمری برابر با٢٨/١/١٤٢٠  تاریخاین موافقتنامه در. ٢

قانون  دمشق تنظیم شده است    نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی در٤میالدی در  ١٥/٥/١٩٩٩
ماده در جلسه علنی روز   فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نود و نه

شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ام آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس  سیچهارشنبه مورخ
 .مصلحت نظام رسیده است  عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص ١٥/٤/١٣٨١
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در خصوص اصل در قوانین جزایی ایران قبل از انقالب یکی از موارد قابل توجه : ایران
 بر.  بود١٣٥٢ اصالحی سال قانون مجازات عمومی ٣ وضعیت ماده منع مجازات مضاعف

ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران  هر ایرانی یا بیگانه" :اساس بند ج این ماده
مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن 

خارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین  جـرم در
این ماده درباره شرایط تعقیب و )   ه( همچنین بند ."گردد احتساب خواهد شد می

 :داشت که رجی مرتکب جرم شده بودند مقرر میمحاکمه اتباع ایرانی که در کشور خا
در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کالً یا «

 در این خصوص مالحظه ده صریحیبعد از انقالب ما .»بعضاً درباره او اجرا نشده باشد
تا اینکه رفته رفته قانونگذار داخلی نیز اهمیت و لزوم اجرای این قاعده را درک  ،شد نمی

 در خصوص مجازاتهایی که جنبه نموده و با توجه به محدودیتهای خود خصوصاً
 ،)مجازاتهای موضوع حدود و قصاص( باشند الناس دارند و شرعاً قابل تبدیل نمی حق

 و ٥قاعده و قبول اعتبار احکام خارجی را در جرائم قابل تعزیر بشرح ماده اجرای این 
 .  پذیرفت١/٢/٩٢قانون  مجازات اسالمی مصوب ٨ماده ) الف( و بند ٧ماده ) ب(بند 
در امور کیفری قبل از  :رعایت مرور زمان کیفری در اجرای احکام کیفری خارجی )٢

ای  گردید، قاعده شد و مجازات اجرا می یمشروطیت به صورتی که امور کیفری تعقیب م
به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بعد از مشروطیت در اخذ مقررات کیفری از 

 ٥١مواد  در .مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود اختصاص داد کشورهای اروپائی،
 قانون مجازات عمومی ٥٣ تا ٤٩ و مواد ١٣٠٤ قانون مجازات عمومی، سال ٥٢ و

 اصول محاکمات جزایی، سال ٨در شق چهارم، ماده  همچنین ،٥٢سال  الحی،اص
 .]١٨٣ ص ،١٥[ ، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود١٣١٨

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، شورای نگهبان مرور زمان کیفري را خالف 
وط به مرور  در مورد مواد قانونی مرب١/٦/١٣٦١آنان در تاریخ  .شرع اعالم نموده است

 قانون مدنی چنین اظهار عقیده ١٠٤١زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده 
 ١٨/٩/١٣٦٠ مورخ ٢٦٥٣٣/١شورای عالی محترم قضائی عطف به نامه شماره " :نمودند

 دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات ١٥/١١/١٣٦٠ مورخ ٤٠٥٩پیرو نامه شماره 
ری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه عمومی، اینک مواد دیگ

 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء ١/٦/١٣٦١فقهای شورای نگهبان مورخ 
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فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیالً به اطالع 
 قانون مدنی ١٠٤١ عمومی و ماده قانون مجازت  ٥٣ و ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩مواد  :رساند می

حسب ب امام خمینی مدظله العالی و بربدیهی است با توجه به اوامر موکد رهبر معظم انقال
 .]١٨٣ص ،١٧ [»اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت

ون آئین  قان١٧٦ تا ١٧٣با تحولی جدید باالخره مقنن موضوع مرور زمان را در مواد 
اما با توجه به  . در مورد مجازاتهای بازدارنده پذیرا گردید١٣٧٨دادرسی کیفری مصوب 

دانند و  اینکه اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می
کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز هر کدام 

ها و ادادسر اند  مرور زمان کیفری اظهار نظر کردهبه منسوخ بودن قوانینبه نوبه خود 
دهند و به  مان کیفری را مورد توجه قرار نمیهای جمهوری اسالمی ایران مرور ز دادگاه

ع آن توجه داشته باشند رسیدگی تمامی جرمهای ارتکابی بدون اینکه به تاریخ وقو
 مجدداً به طور مفصل در ١٣٩٢ مصوب سالمیبا این وجود قانون مجازات ا .نمایند می

های بازدارنده  مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است و با حذف مجازات
 ماده ٢قانونگذار در تبصره  .مشمول مرور زمان قرار داده استرا از قانون، جرایم تعزیری 

هاي خارج از  دادگاه قانون مذکور با در نظر گرفتن مرور زمان براي اجراي احکام ١٠٧
هاي خارجي را مورد  کشور درباره اتباع ایراني به نحوي احکام کیفري صادره از دادگاه

 . شناسایي قرار داده است
 :های تبعی  سجل کیفری افراد و اعمال مجازاتتاثیر احکام کیفری خارجی بر) ٣

و به  احکام کیفري خارجي در برخي موارد از جهت تاثیر در سجل کیفري اشخاص
در  .شوند و قابلیت شناسایي دارند تن مجازات تبعي معتبر شناخته ميهمراه داش

 گذار ایران در سجل کیفري باید گفت که  قانونخصوص تاثیر احکام کیفري خارجي 
احکام کیفري صادره از  ٢/١/٨٤نامه سجل قضایي مصوب   آیین٢تبصره ذیل ماده وفق 
اند یا   که قبالً تابعیت ایراني داشتهرانیان یا کسانيهاي دیگر را  در سجل کیفري ایکشور

کساني که تابعیت معین ندارند و در خاك ایران مقیم هستند مشروط به اینکه موضوع 
 داند و از این جهت یران نیز بزه شناخته شود موثر ميمحکومیت آنها به موجب قوانین ا

 است و به عبارت دیگر آنها را قائل هاي دیگر اعتباربراي احکام کیفري صادره از کشور
 . شناسایي کرده است

) الف(ي بر اعمال مجازات تبعي بند همچنین در خصوص تاثیر احکام کیفري خارج
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:  حکم جالبي به این شرح دارد١٨/٤/١٣٥١و بانکي کشور مصوب  پولي قانون
 ،جعل و تزویر کالهبرداري، خیانت در امانت، اختالس، ارتشا، ،سرقت محکومین به"

صدور چک بالمحل و ورشکستگي به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه داخلي 
جرم بوده یا خارجي کشور صادر شده باشد یا محکوم مجرم اصلي یا شریک یا معاون 

 بنابراین در این بند قانونگذار ."باشند ها به هر عنوان ممنوع مي باشد از تصدي امور بانک
گاههاي به احکام داد تصدي امور بانکي کیفري بر ممنوعیت ازدر خصوص ثاثیر احکام 

 .دهد دهد که احکام دادگاههاي خارجي مي خارجي همان اعتباري را مي
 مطابق با برخي از :تعیین خسارات ناشي از جرم تاثیر احکام کیفري خارجي در )٤

ن احکام هاي معاضدت قضایی مابین ایران و سایر کشورها، محاکم ایرا نامه موافقت
کیفري صادره از کشورهاي خارجي را  جهت صدور حکم به پرداخت خسارات ناشي از 

به  .شناسد فري در بخش جبران خسارت معتبر ميجرم یا معاضدت در اجراي احکام کی
نامه متقابل بین جمهوري اسالمي ایران و جمهوري   موافقت٣عنوان نمونه ماده 

 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه ١٨اده  م٢ بندو ترکمنستان در امور کیفري 
 معاضدت سالمي ایران و امارات متحده عربيدر موضوعات کیفري بین جمهوري ا

در اقدامات مربوط به مصادره عواید و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانیان طرفین را 
 .  مورد توجه قرار داده استجرم و پرداخت خسارت

 
 گیری نتیجه .٦
 .عدم اجرای احکام کیفری خارجی استبر  کشورها اصل بیشتر نظام حقوقی در

ترین دلیل در توجیه عدم شناسایي و اجراي احکام کیفري خارجي لزوم حفظ  مهم
و شناسایی اجرا  ها،ر زمان با گسترش روابط میان کشوراما به مرو .حاکمیت ملي است

اخلی کشورها ت قضایی و قوانین دالمللی معاضد حکام کیفری خارجی در معاهدات بینا
امر  که مبنای نظری آن مبتنی بر دکترین اعتبار طور محدود پذیرفته شده است به

 .باشد ها می المللي و عمل حاکمیت دولت مختومه، نزاکت قضایي بین
توان گفت    سیستم حقوق اسالمی، میدر خصوص اجرای احکام کیفری خارجی در

اصل عمل «دهد  را تحت شعاع میام کیفری خارجی یکی از اصولی که اجرای احک
 .این اصل در برخی از آیات قرآنی و روایات مورد توجه قرار گرفته است. است »متقابل

کننده رایط تصدی منصب قضا در قضات صادرهمچنین در این سیستم عدم وجود ش
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ق با آیه مطاب .باشد وانع اجرای احکام کیفری خارجی میاحکام کیفری خارجی یکی از م
 کردن با احکام اسالم درباره غیر ی میان داوریحکومت اسالم سوره مائده نیز ٤٢

 . مخیر استیمسلمانان، و یا صرف نظر کردن از داور
هاي معاضدت قضایي مابین ایران و سایر کشورها و  نامه در ایران نیز با بررسي توافق
 ،مواردي خاص که ایران درد شو  این نتیجه حاصل مي،قوانین موضوعه کیفري ایران

از مواردي که احکام کیفري  .داند احکام کیفري خارجي را قابل شناسایي و اجرا مي
کننده حکم به تقال زنداني ایراني از کشور صادرباشد ان خارجي در ایران قابل اجرا مي

در خصوص شناسایي  .ن دوران محکومیت خود در ایران است کرد سپريبرایایران 
 قانون ١٠٧ ماده ٢ و تبصره ٥ري خارجي نیز باید به مواردي چون ماده احکام کیف

 و بند ٢/١١/٨٤ نامه سجل قضایي مصوب  آیین٢تبصره ذیل ماده  مجازات اسالمي،
 . اشاره نمود١٨/٤/١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب  )الف(

کمیت در خصوص اینکه برای شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حا
 ١٢٨٧ و ١٢٨٤ایران احراز چه شرایطی الزم است باید گفت با توجه به اینکه وفق ماده 

 براي شناسایي یا ،شود م کیفري خارجي سند رسمي محسوب ميقانون مدني احکا
 ١٢٩٥اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي خارجي باید شرایط مندرج در ماده 

 . قانون مدني رعایت گردد
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