
115-144ص ، 1395بهار، چهاردهم، شمارهچهارم، سال کیفريپژوهش حقوق 

شدن جرم در قلمرو حقوق کیفري شکلی ایرانآثار جهانی

**محسن رضایی-*احمد احمدي

)17/12/94: پذیرشتاریخ-11/12/92: دریافتتاریخ(

چکیده
رسی کیفري را با تغییر و شدن جرم، قواعد و اصول، صالحیت و نهادهاي دادجهانی

شدن جرم، نظام حقوق کیفري ایران تحت تأثیر جهانی. هایی مواجه کرده استتعدیل
بینی و پیشهاي گستردهانگاريي حقوق کیفري ماهوي شامل جرمهایی در گسترهاقدام

و حقوق کیفري شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی هاي کیفري و غیرکیفريتدابیر و پاسخ
بینی برخی نهادهاي تخصصی و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفري، پیشاصول

معکوس شدن اصل . دیدگان، انجام داده استکننده و حقوق متهمان و بزهرسیدگی
ي مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، برائت، عدم شمول قاعده

کننده، اعطاي شدن نهادهاي رسیدگیدادرسی کیفري، تخصصیشدن) استثنایی(افتراقی 
ي این تغییر و تحوالت در گستره حقوق کیفري ازحد به پلیس ازجملهاختیارات بیش

در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد . شوندشکلی محسوب می
جرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یاخاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعالم

عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و 
هاي مهم این هاي جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوهغیره در ارتباط با جرم

.شوداصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میتغییر و تعدیل

.ري، نهادهاي قضایی، صالحیتشدن جرم، آیین دادرسی کیفجهانی: واژگان کلیدي

استادیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مهاباد*
)سئولنویسنده م(شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبدانشجوي دکتري رشته حقوق جزا و جرم**

Mohsenrezaee3492@gmail.com



116
1395بهار، چهاردهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال چهارم

درآمد
در کنار آثار و تبعات مثبت 1شدن با فرض فرایند بودن یا پروژه یا پدیده بودنشجهانی

ها و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، پیامدهاي فراوانی که در حوزه
انگیزترین آثار ین و چالشتریکی از مهم. منفی در سطوح خُرد و کالن به همراه داشته است

است، ي جهانی هاي مجرمانهشدن روابط اجتماعی دنیا، پیدایش اَعمال و اقدامي جهانیپدیده
یافته ي جهانی بدین گونه که آثار برخی اَعمال مجرمانه از سطح مرزهاي ملی فرا رفته و گستره

.است
اي براي هاي تازههاي آن، فرصتشدن و آثار و پیامدي جهانیبنابراین، تحت تأثیر پدیده

یافته که تهدیدي براي صلح، بزهکاران پدید آمده و اَشکال نوینی از بزهکاري ظهور و توسعه
عالوه بر ایجاد ناامنی در سطح و آیندشمار میي بشري بهي پایدار جامعهامنیت، ثبات و توسعه

اَشکال بزهکاري و رفتارهاي تحول .شوندملی، تهدیدي علیه امنیت جهانی نیز محسوب می
اي و ي فراملی، فسادمالی، قاچاق، تروریسم، بزهکاري رایانهیافتهویژه بزهکاري سازمانمجرمانه به

ي نظام کیفري در سطوح المللی و تشدید مداخلههاي بینزیست، ضرورت ارتقاي همکاريمحیط
. کندي جنایی را ایجاب میی با پدیدهازپیش مطرح ساخته و مقابله و رویارویملی و فراملی را بیش

هاي جهانی که عمیقاً بر اقتصاد، سیاست و امنیت ملی و به دیگر سخن، آثار و تبعات منفیِ جرم
در راستاي مقابله با آن گرایی جهانیگذارد، سبب شده نوعی دغدغه و همالمللی تأثیر میبین

.صورت پذیرد
دن معضل جرم، تدابیر متعددي در جهت مهار و مبارزه شهاي حقوق کیفري ملی با جهانینظام

شدن جرم در هاي ملی در پرتو جهانیهاي نظامتغییر رویکرد و استراتژي. اندبینی نمودهبا آن پیش

، گریدعبارتبه. استي بیستم هاي آخر سدههاي علمی و تکنولوژیکیِ دههفرایند، محصول پیشرفتعنوانبهشدن جهانی.1
سوب مح) فرایند(پروسهعنوانبهشدن ساز تحقق جهانیپیدایش وسایل ارتباطی مانند تلفن، ماهواره، اینترنت و غیره، زمینه

.کندویکم آن را تجربه میي بیستشوند که انسان سدهمی
ي فرهنگ خود بر سلطهدرصدددانند که از طریق این پروژه سازي میسازي و غربیپروژه را آمریکاییعنوانبهشدن جهانی

رفانه یا طرح تعمدي طعنوان یک فرآیند بیشدن، بهسومین برداشت از جهانی.دیگر جوامع و تاراج منابع جهان سوم است
از این برداشت .شودسویه از آن به پروسه یا پروژه مانع فهم، تبدیل میاي ساخت بشر است که برداشت یکنیست، بلکه پدیده

، همواره در مسیرادیخود بناي منسجم و صورت شبکهکه بهشدهلیتبداي ي جدید، جهان به جامعهشود که در هزارهاستفاده می
، پدیده و فرصت نوظهور نه مطلقاً پیش اندیشیده است که بتوان پروژه نامیده و نه بدون اطالع گریدیعبارتبه. است» شدن«

- رابرتسون، رونالد، جهانی: براي آگاهی بیشتر بنگرید به(ویژه کارگزاران اطالعات بوده که بتوان آن را پروسه نامیدجهانیان به
؛ نصیري، قدیر، در 12، ص 1380ي کمال پوالدي، تهران، انتشارات ثالث، ی، ترجمههاي اجتماعی و فرهنگ جهانتئوري- شدن

و بعد؛ و289: 1380، 13ي ي مطالعات راهبردي، شمارهشدن، فصلنامهچیستی جهانی
Waltz, K. Globalization and governance, in political science and politics, no 233,

December 1999, p.3, Avaliable at: Http://Journals.Combridge.org.
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و تهدید و آمیزهاي افراطی و ابهامانگارياغلب موارد منجر به امنیتی شدن حقوق کیفري، جرم
نظام حقوق کیفري ایران از این قاعده مستثنا نبوده و . شودهاي بشر میتحدید حقوق و آزادي

هاي انگاريي حقوق کیفري ماهوي شامل جرمهایی در گسترهشدن جرم، اقدامتحت تأثیر جهانی
و حقوق کیفري شکلی شامل تغییر و هاي کیفري و غیرکیفريبینی تدابیر و پاسخو پیشگسترده

بینی برخی نهادهاي تخصصی آیین دادرسی کیفري، پیشتعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر 
.دیدگان، انجام داده استکننده و حقوق متهمان و بزهرسیدگی

ي تقنینی جایگاه بسیار بااهمیت و قواعد آیین دادرسی کیفري در تدوین سیاست جنایی سنجیده
در جهت تأمین و ممکن است این قواعد . دهداي به خود اختصاص میحال هنوز ناشناختهدرعین

کار گرفته شود یا خود به ابزاري شکلی در هاي افراد جامعه بهحمایت بهتر از حقوق و آزادي
راستاي تأمین هدف سرکوبگري حقوق جزا تبدیل گردد و از این طریق سهمی خاص در امر مبارزه 

نیازمند دقت و دهی و تنظیم مقررات آن،رو، سازمانازاین. با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گیرد
تنظیم قواعد دادرسی کیفري داراي چنان جایگاهی مهم . هاي اساسی و مهم استگزینش انتخاب

هاي اخیر، بارها اصالحات تقنینی است که بسیاري از کشورهاي اروپایی مانند فرانسه در دهه
1.اندال کردهگسترده با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفري خود اعم

شایسته و سنجیده از حقوق و توان حمایت وسوي کلی ناظر بر این اصالحات را میسمت
درواقع تالش متولیان سیاست جنایی . هاي شهروندي در تمامی مراحل دادرسی اعالم کردآزادي

ي تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده که تأمین امنیت و زوالکشورها در جهت توسعه
ترس ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین 

.آیددست میهاي تمامی افراد اجتماع بهسایر حقوق و آزادي
. هاي جهانی اهداف دیگري نیز دنبال کرده استباوجوداین، قواعد دادرسی ناظر بر جرم

گذاران ي قانوني حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغهئلهها با مسگونه جرمارتباط نزدیک این
موازات رو بهازاین. ي رعایت تضمینات دادرسی را تا حد زیادي از میان برده استدرزمینه

ها در راستاي گسترش تضمینات قرار داشته، که اصالحات قواعد دادرسی در سایر جرمآن
.نات دادرسی بوده استهاي جهانی، تحدید تضمیي جرمهدف اصلی درزمینه

شدن جرم، قواعد و اصول، صالحیت و نهادهاي دادرسی کیفري را با تغییر و جهانی

مدار در فرانسه، مجله دانشکده حقوق و هاي ظهور کیفري امنیتمجیدي، سیدمحمود، جلوه: براي آگاهی بیشتر بنگرید به.1
بوریکان، ژان، تحوالت اخیر سیاست جنایی و؛ 327-344صص ، 1388، 2، شماره 39علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

.193-216: 1387، 25نسه، ترجمه ناصرعلی منصوریان، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره فرا



118
1395بهار، چهاردهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال چهارم

ي مرور زمان، نسبی معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعده. هایی مواجه کرده استتعدیل
دادرسی کیفري، تخصصیشدن) استثنایی(شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی 

ي این تحوالت ازحد به پلیس ازجملهکننده، اعطاي اختیارات بیششدن نهادهاي رسیدگی
در کنار تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند . شوندمحسوب می

، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام 1جرمالزامی بودن اعالم
هاي جهانی و غیره در ارتباط با جرم2ی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارتبه انتشار اسام

اصول و قواعد و آیین دادرسی هاي مهم این تغییر و تعدیلوجود دارد که در این نوشتار، به جلوه
.شوداشاره می

هاي ناظر بر اصول و قواعد دادرسی کیفريدگرگونی-گفتار نخست
هاي تغییر و تحول اصول و قواعد دادرسی کیفري که درگذر وهترین جلدر این گفتار، مهم

.گیرنداند موردبررسی قرار میشدن جرم ظهور یافتهجهانی

ي مجرمیت بر اصل برائتتقدم اماره) الف
شدن ي مجرمیت بر اصل برائت، یکی از آثار جهانیمعکوس شدن بار اثبات دلیل یا تقدم اماره

دلیل دیگر، امروزه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفري بهعبارتبه. جرم در دنیاي معاصر است
از سوي هاي جهانیتبعات منفی و پیچیدگی ارتکاب و کشف و اثبات مشکل جرم

اصل برائت اصطالحی ترکیبی است که از آن معناي خاصی .شودگذاران جنایی نقض میسیاست
م مجهول براي فردي که دچار تردید است در اصطالح اصولیون به معناي حک» اصل«. مراد است

مانند اماره حکمی ظاهري است که مربوط به حالت اصل.و جهت کشف براي او وجود ندارد
به معناي استنباط » اصل«لیکن در اصطالح حقوقی، ،)56: 1376مشکینی (استواقع جهل به

بارت است از هر چیزي که اماره ع.حقوقی و قانونی یا حدس قانونی که واقعیتی وجود دارد است
.و مرحله قطع و یقین نرسدمتعلق خودش را ثابت کند، ولی به درجه

درمواردي.استواحوالاوضاعازواحوال موجود و استنباط عقلیاوضاعبرائت،اصلبناي
دهد و بار واحوال به نحو دیگري باشد، اصل برائت کارایی خود را از دست میکه این اوضاع

گذار، قانون. گیردعلیه یا متهم قرار میشود و بر دوش مدعیدوش مدعی برداشته میاثبات از 

توانا، علی و فدایی، حسن، الزام افراد عادي به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه، نجفی: براي آگاهی بیشتر، بنگرید به.1
.165-182: 1387، 19ي ي فقه و حقوق، شمارهفصلنامه

2. Controlled Delivery



119 کیفري شکلی ایرانشدن جرم در قلمرو حقوقآثار جهانی

واحوال و عقل، اصل را بر برائت قرار داده و مدعی را مکلف به حکم اوضاعضمن آنکه به
واحوال، بار اثبات را معکوس حکم همین اوضاعداند، در برخی موارد بهاثبات ادعاي خود می

از اصل برائت در صورتی عدول.دهدعلیه یا متهم قرار میبات را بر عهده مدعیکند و بار اثمی
آور اي قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوي یا اطمینانتوجیه منطقی خواهد داشت که اماره

موجب تغییر روند دادرسی خواهد شد و به این طریق وجود این امارات.است در میان باشد
قاضی به رغم عدم وجود دلیل قاطع،مخدوش شده و درنتیجه بهه متهماصل برائت نسبت ب

بارز توسل به روش استثنایی دادرسی در نمونه.شوددادرسی متوسل میهاي استثناییروش
لوث در مواردي .توان یافتمشکوك موجب لوث میحقوق کیفري اسالم را در موارد قتل

قراین از ادله عادي اثبات قتل از قبیل اقرار و شهادت،وجود یکیرغم عدمشود که بهمطرح می
آور و غیرمتعارضی وجود داشته باشد که داللت بر تحقق قتل توسط متهم کند و و امارات ظن

در چنین . این قراین و امارات به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کندحاکم با توجه به
د و این متهم است که باید براي تبرئه شوزایل میمتهممواردي حاکمیت اصل برائت نسبت به

اثبات جرم هاي استثناییقسامه که از روشو در صورت عدم اقامه بینه،خود بینه اقامه کند
آنچه ). 1392مصوب قانون مجازات اسالمی319و 317، 314مواد (دشواعمال میاست،

، معکوس شدن بار دلیل از دادستان به ي مجرمیت بر اصل برائت و درنتیجهموجب تقدم اَماره
.هاي جهانی وجود دارداي است که در جرمشود، وضعیت ویژهمتهم می

یافته و اقتصادي هاي تروریستی، سازمانها نظیرِ جرمدیگر، امروزه در بعضی جرمعبارتبه
این دسته یافتگی و تشکیالت منسجمی کههاي این رفتارهاي مجرمانه، سازماندلیل پیچیدگیبه

که نظام عدالت کیفري مستأصل نشود و بتواند برخورد مناسبی با کاران دارند و براي ایناز بزه
ي مجرمیت حاکم شده جاي اصل برائت، امارهاین دسته از مجرمان داشته باشد، استثنائاً به

د خالف شوند، اصل بر مجرمیت است و او بایکاران دستگیر میگونه بزهوقتی اینپس1.است
شود، دادستان بنابراین، اگرچه در تمامی اتهاماتی که متوجه هر متهم می؛ فرض را اثبات نماید

دلیل ماهیت و هاي جهانی بهي دالیل، توجه اتهام به متهم را اثبات کند ولی در جرمباید با اقامه
ار مشکل و گاهی ي دلیل و اثبات چنین جرمی توسط دادستان بسیها، اقامهي آنساختار پیچیده

- ها، پولي بارز این جرمنمونه. گرددي متهمان میشود و همین امر، موجب تبرئهناممکن می
شویی براي مخفی نگهداشتن منشأ غیرقانونی درآمد ناشی از مرتکبان جرم پول. شویی است

بسیار که احراز ارتکاب جرم مقدم یا منشأ، طوريکنند، بهاي را طی میجرم، مراحل پیچیده
.53-58: 1387رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفري، تهران، انتشارات سمت، .1
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ي مهم فوق باید افزود که معکوس شدن بار اثبات در ، در کنار دغدغهنی؛ بنابراشودمشکل می
.قدر متیقن اکتفا شودها، استثنا است و باید بهگونه جرماین

هاي سناد معتبر و کنوانسیونرغم حاکم بودن اصل برائت در موارد شک و تردید، در اَعلی
هاي عضو اند، از دولتهاي جهانی را موردتوجه قرار دادهنگاري جرماالمللی متعددي که جرمبین

ي اماره،براي نمونه، در اموالی که مظنون به درآمدهاي ناشی از جرم هستند- شده معاهدات خواسته
مجرمیت را مالك بررسی و تحقیق قرار داده و اصل برائت را مانع ورود به تحقیق و بازپرسی از 

ي فراملی یافتهکنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان. ندانندافراد مورد سوءظن،
ي مجرمیت بر اصل برائت از تقدم امارهعنوان یک سند جهانی ، به2000مصوب ) کنوانسیون پالرمو(

12ي براي نمونه، ماده. را مفروض دانسته استهاي جهانیصحبت کرده و سوءنیت مرتکبان جرم
: هاي عضو مقرر داشتهصادره و توقیف درآمدهاي ناشی از جرم است براي دولتکه مربوط به م

این 7و در بند » ها و درآمدهاي ناشی از آن را مصادره کنندعواید حاصل از جرم یا اموال معادل آن«
ي اصالت و مشروعیت درآمدهاي مورد سوءظن و ماده در ارتباط با اموال مشکوك، از مجرم درباره

کفایت توضیح متهم و کوك و در معرض مصادره توضیح بخواهند که در صورت عدماموال مش
1.عدم اثبات مشروعیت درآمدها، این اموال قابل ضبط و مصادره خواهد بود

شود که اَمارات موجب یقین و ذکر است، از منظر فقهی، اَماره زمانی مقدم بر اَصل میشایان
گردد که ي مجرمیت نیز، زمانی مقدم بر اصل برائت میمارهرو، اَازاین. یا الاقل، تشخیص باشند

شده هاي جهانی این امر پذیرفتهدر خصوص جرم. این اَماره موجب تشخیص و ظن قوي باشد
).456- 459: 1386اسعدي (است 

ي مرور زمانعدم شمول قاعده) ب
هاي انی چالشپذیرش یا عدم پذیرش مرور زمان همانند اغلب مباحث علوم اجتماعی و انس

اي متناسب با ساختار هاي مختلف حقوقی در هر دورهاي که سیستمگونهبسیاري داشته است به
طور مطلق ها، مرور زمان را بهبرخی از سیستم. اندحاکمیت با این قاعده برخورد متفاوت داشته

، 1380آشوري (د انحل بینابین برگزیدهاي هم راهو عدهو برخی با آن مخالفت کردهپذیرفته
.)182- 184نخست، 

ي ماده1بند . استشدهشمردهي مجرمیت بر اصل برائت مقدم اَماره1996ماه می 13در حقوق کیفري فرانسه نیز، قانون .1
اند منشأ مالی منطبق با طرز زندگی خود را در عین داشتن روابط اگر شخص نتو«: دارداز قانون مذکور مقرر می39-222

هاي نامشروع مواد مخدر دست دارند یا سرمایهدوفروشیخرکنند یا در معمولی با یک یا چند نفر که مواد مخدر مصرف می
».شودنمایند، توجیه کند، به حبس به مدت پنج سال و پانصد هزار فرانک جریمه محکوم میسازي میرا پاك
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ي حقوقی معاصر، بیشتر بر ماهیت و اهمیت خاص الملل، نظریهي حقوق بیندر عرصه«
گیرد که وقتی کند و از این موضوع نتیجه میجنایات جنگ و جنایات علیه بشریت پافشاري می

ملل متمدن آن الملل و اصول کلی حقوق کیفري که پاي اَعمال خالف حقوق طبیعی، عرف بین
همان، (» گونه نقشی در این میان بازي کندتواند هیچاند در میان باشد، مرور زمان نمیرا شناخته

المللی ازجمله معاهدات مهم حقوق بشري، المللی در اَسناد و مدارك بیني بیندر گستره). 185
ورنبرگ و توکیو محاکم ندر مقررات راجع به. شده استموضوع مرور زمان مسکوت گذاشته

هاي ي دادگاههمچنین، در اساسنامه. این نهاد حقوق کیفري نشده بوداي بهنیز هیچ اشاره
و نیز، قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشري ذکري از مرور زمان نیامده یوگسالوي و رواندا

.)و بعد234: 1383میرمحمد صادقی (است 
آغاز شد و نخستین بار در 1960المللی از سال ینبحث عدم پذیرش مرور زمان در جنایات ب
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مصوب کنوانسیون عدم پذیرش مرور زمان نسبت به

هاي اروپایی نظیر و سپس در برخی از کنوانسیون) Schabas 1998: 103(نمود پیدا کرد 1975
نایات علیه بشریت و جنایات جنگی جکنوانسیون اروپایی عدم اعمال مرور زمان نسبت به

این دو کنوانسیون صریحاً عدم شمول مرور زمان را نسبت به . وارد گردید1974مصوب 
المللی ها در نظام بیندارند؛ اما شعاع عمل آنجنایات جنگ و جنایات علیه بشریت اعالم می

عالوه، جز تعداد به. بوددلیل نبود ابزار کافی براي مجازات این جنایات ازنظر حقوقی محدودبه
ها خودداري دالیل مختلف از امضا و تصویب این کنوانسیونمحدودي از کشورها بقیه به

صراحت این موضوع را المللی بهاساسنامه دیوان کیفري بین29ي که مادهتا این. نمودند
یک از هیچهاي داخل در صالحیت دیوان مشمول جنایت«: داشتموردتوجه قرار داده و مقرر

مورد (المللی با تصویب این ماده، دیوان بر خاصیت عرف بین» .مقررات مرور زمان نخواهد بود
ي مرور زمان صحه گذاشته و سبب جبران نقایص و قصور قاعدهبودنِ) ي جهانیموافقت جامعه
. ها در خصوص عدم پذیرش این قاعده گردیدي عملی دولتالمللی و رویهمعاهدات بین

گردان مقرر داشته است کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان3ي ماده8نین، بند همچ
مرور زمان طوالنیيهر یک از اعضا در صورت اقتضا تحت حقوق داخلی خود یک دوره«که 

ياین ماده و دوره1موضوع بند را براي شروع اقدامات قانون نسبت به هر یک از جرایم
و » .که متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، مقرر خواهد نمود، درصورتیتري راطوالنی

نیز، در این خصوص بیان داشته » ي مرور زمانقاعده«کنوانسیون مریدا، تحت عنوان 29ي ماده
ي مرور زمانِ طوالنی را هر کشور عضو در صورت اقتضا طبق قانون داخلی خود، قاعده«: است
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هاي هر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و دادرسیبرقرار خواهد نمود که در
تر را برقرار یا ي مرور زمانِ طوالنیکه مجرم از اجراي عدالت گریخته باشد، قاعدهدرصورتی

شود که رویکرد دو سند مالحظه می» .بینی خواهد کردي مرور زمان را پیشتعلیق قاعده
.را مورد تأیید قرار داده است- مرور زمان طوالنی-زمان نوعی عدم پذیرش مرورمذکور، به

طورکلی دلیل ایرادهاي شرعی، نهاد مرور زمان را بهگذار ایران بعد از پیروزي انقالب بهقانون
در قالب قانون 1378نهاد مرور زمان دوباره در سال . از مجموعه قواعد و مقررات حذف نمود

و انقالب در امور کیفري احیا گردید لیکن این بار قلمرو آن هاي عمومی آیین دادرسی دادگاه
- 176مواد (هاي بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی شد هاي مشمول مجازاتجرممحدود به

هاي مشمول رغم احیايِ مرور زمان، این بار ابهام در تفکیک جرمذکر است، علیشایان). 173
گذار ایران در هرحال، قانونبه. گیر مجریان قانون گردیدامنهاي تعزیري و بازدارنده دمجازات

، این مهم را با دقت و ظرافت بیشتري موردتوجه قرار 1392تدوین قانون مجازات اسالمی مصوب 
حتی در خصوص برخی از 1.ي اعمال آن را مشخص نموده استداده است و تا حد زیادي دایره

جرائم ذیل مشمول مرور زمان «: داردمقرر می109ي ادهصراحت در منیز بههاي جهانی جرم
؛ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. 1:تعقیب، صدور حکم و اجرا مجازات نخواهد شد

با رعایت مبلغ این قانون)36(برداري و جرائم موضوع تبصره مادهکالهشامل جرائم اقتصادي. 2
ي ي مادههمچنین، مطابق تبصره. »ن مبارزه با مواد مخدرجرائم موضوع قانو. 3؛ مقرر در آن ماده

شویی، اخالل در نظام اقتصادي کشور و غیره از شمول هایی نظیرِ ارتشا، قاچاق کاال، پولجرم36
.اندشدهمرور زمان خارج

ها سبب آثار و تبعات منفی آنبههاي جهانیگونه نتیجه گرفت که جرمتوان اینسان، میبدین
.شوداعمال نمیهاآندر اَسناد فراملی و چه در قوانین و مقررات ملی، نهاد مرور زمان نسبت بهچه 

علنی بودن نسبی دادرسی) ج
معناي این است که افکار عمومی در هاي مهم دادرسی عادالنه و بهعلنی بودن دادرسی از نشانه

ها وجب منصفانه شدن دادرسیعلنی بودن دادرسی م. جریان محاکمات کیفري قرار گیرند
ترتیب، شفافیت در اعمال عدالت و نمایان ساختن آن از نتایج مفید علنی بودن بدین«.شودمی

حق بر دادرسی علنی در اَسناد مهم ).344، 1383آشوري، بشیریه و یزدي، (» دادرسی است
، )10ي ماده(قوق بشر ي جهانی حاعالمیه. المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته استبین

1392قانون مجازات اسالمی 11از فصل 4از مبحث 105-113مواد .1
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1بند (، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )14ي ماده1بند (المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین
قانون 165اصل . انداز این جمله) 8ي ماده5بند (و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر )6ي ماده

حقوق و اصل علنی بودن، بهسان،بدین. این مهم را موردتوجه قرار داده استهماساسی ایران 
و عموم منافع و مصالح اصحاب دعوا، متهم، قربانی و شهود. شودمنافع افراد و جامعه مربوط می

آید، ي میان این منافع با عمومیت و اطالق این اصل سازگار نمیموازنه. مردم در این شرط است
ها فانه باید باشد، مستلزم محدودیتي یک فرآیند قضایی منصاي که نتیجهبلکه تأمین چنین موازنه

رو، اصل علنی ازاین.)Delmas-marty & Spencer 2002: 550(و استثناهایی بر این اصل است 
.المللی حقوق بشر اغلب به همراه استثناهایی آمده استبودن در قوانین ملی و اَسناد بین

عبارتی، به. گرفته استهاي جهانی، رنگ و بوي دیگرياصل علنی بودن در تقابل با جرم
شدن دادرسی هاي جهانی، اصل بر غیرعلنی بودن و درنتیجه، مخدوشجرمدر رسیدگی به

مظنونان هاي نظامی آمریکا نسبت بهشاهد مثال، محاکماتی است که کمیسون. منصفانه است
.)Becker 2004: 847-849(اند هاي تروریستی برگزار نمودهجرم

ها و حفظ حقوق ضمن اشاره به علنی بودن دادرسیهمالمللی ان کیفري بیني دیواساسنامه
عنوان دهد به، به دیوان اجازه می)67ي ماده1بند (هاطرفانه بودن دادرسیمتهم و منصفانه و بی

صورت غیرعلنی ها بهاستثنایی بر اصل علنی بودن دادرسی دستور دهد بخشی از رسیدگی
هد که اظهارات به کمک وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص ثبت و برگزار شود و اجازه د

دیده یا شاهد بوده است ي خشونت جنسی یا کودکی که بزهدیدهویژه در مورد بزهضبط شود، به
المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن میثاق بین14ي ماده1همچنین، بند ).68ي ماده2بند (

هاي کیفري و ارج نهادن به آن قبول کرده است که تصمیم به پذیرش اصل علنی بودن دادرسی
هاي جزایی، خواه به جهات اخالق حسنه یا بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسیسرّي

.نظم عمومی یا امنیت ملی بالمانع است
قانون آیین دادرسی 188يقانون اساسی و ماده165ي مقررات ملی، اصل در گستره

دادرسی قانون آیین352و ماده 1378عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب هايدادگاه
محاکمات، علنی انجام «که با مضمونی مشابه، ضمن اشاره به این04/12/11392کیفري مصوب 

رامحاکمهبودنغیرعلنیشاکی،یاکه طرفینگذشتقابلجرائمدرمگراست،علنیدادگاهمحاکمات:352ماده.1
صادرزیرواردمدررامحاکمبودنغیرعلنیقراردادستان،عقیدهاظهارپس ازدادگاههمچنین.کننددرخواست

امنیتمخلبودن،علنی-ب.حسنه استاخالقخالفیاعفتمنافیکهجرائمیوخانوادگیامور-الف:کندمی
.باشدقومییامذهبیاحساساتیاعمومی
.استرسیدگیجلساتافراد درحضوربرايمانعایجادعدممحاکمه،بودنعلنیازمنظور-تبصره
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منافی امنیت یا نظم «، »بودنمنافی عفت عمومی «، استثناهاي اصل علنی بودن را شامل »شودمی
.انددانسته»اي طرفین دعوا در دعاوي خصوصیتقاض«و »بودنعمومی 

ي اثباتدگرگونی نظام ادله) د
ي کسب هاي جهانی، اصول و قواعد حاکم بر نحوهپیرامون جرمیکی از مباحث عمده

اند از اصل برائت، اصل آزادي تحصیل دلیل یا نظام دالیل آزاد و ي اثبات است که عبارتادله
در جوامع امروزي که اجتماع حیات خود را در مخاطره . دلیلي تحصیلاصل مشروعیت شیوه

سمت حقوق کیفريِ به» شهروندمدار«بیند و از حقوق کیفريِ یافته میبا جرایم پیچیده و سازمان
و به برقراري نظم و احیاي امنیت در جامعه ) 319: 1383اُتنف (دارد گام برمی» مداردشمن«

نماید، این اهمیت و شدت جرم ارتکابی است که تناسب میتوجهبیشتر از اجراي عدالت جلب
سان، گاه توجه به امنیت بدین. کندي تحصیل دلیل و مشروعیت آن را تعریف و تبیین میشیوه

ي نخست، حقوق افراد شود که در وهلهي شدت و اهمیت جرایم، باعث میواسطهدر اجتماع به
شده در ي دوم، از اصول و قواعد پذیرفتههلهدر اجتماع در معرض خطر قرار گیرد و در و

.فرآیند دادرسی عدول گردد
یکی از موارد تغییر در اصول حاکم بر ادله ،گفتهبه شرح پیش–معکوس شدن بار اثبات دلیل 

همچنین، تعرض به حریم خصوصی در راستاي اصل . اُفتدهاي جهانی اتفاق میاست که در جرم
هاي جهانی از سوي مجریان ي است که در جهت کسب ادله در جرمآزادي تحصیل دلیل، سازوکار

هاي جهانی آوري دالیل در جرمهاي جمعنظارت الکترونیکی یکی از شیوه. گیردقانون صورت می
نوعی تعرض به حریم خصوصی رسد بهکه به نظر می) کنوانسیون مریدا50ي بند الف ماده(است 

: باره مقرر داشته است کهدراین1378انون آیین دادرسی کیفري ق104ي ي مادهتبصره. افراد است
کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنیت کشور مربوط است و یا براي احقاق حقوق اشخاص «

قانون آیین150موجب ماده نین بههمچ» .به نظر قاضی ضروري تشخیص داده شود، ممنوع است
رل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردي کنت«4/12/1392مصوب دادرسی کیفري 

نوعی به هاي جهانی بهرسد اغلب جرمبه نظر می1»که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد
نمایند، بنابراین در این موارد به تشخیص مقام قضایی صالح امکان ضبط امنیت کشور لطمه وارد می

مربوطکشورخارجیوداخلیامنیتبهمواردي کهدرمگراست،ممنوعافرادمخابراتیرتباطاتاکنترل:150ماده.1
صورتایندر.داده شودتشخیصالزمقانوناین302الف، ب، پ و ت ماده بندهايموضوعجرائمکشفبرايیاباشد

واشخاصتلفنیمکالماتکنترل.شودمیاقدامکنترل،و دفعاتمدتتعیینباواستاندادگستريکلرئیسموافقتبا
.نیستسایرینبهقابل تفویضاختیاراینواستهقضائیقوهرئیستأییدبهمنوطقانوناین307موضوع مادهمقامات
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رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل با کهدرحالی. وجود داردو شنود تلفن و مکالمات افراد 
.گیردها در تعارض قرار میگونه اقداماین

ي دیگري است که کارگیري مخبران شیوههاي جهانی از طریق بهتحصیل دلیل در جرم
شایستگی و ). 301-304: 1390پور مهدوي(نماید دار میاصل مشروعیت تحصیل دلیل را خدشه

ویژه در مواردي که خود، جزو مرتکبان جرایم شدید به–مخبران در تحصیل دلیل صالحیت
کند و ممکن است فرآیند دادرسی را از حالت اي را مطرح میسؤاالت اخالقی پیچیده- اندبوده

- به همان ترتیب، این ابهام در مشروعیت دالیلی که از طریق دام. منصفانه بودن خارج نماید
.ردد، وجود داردگگستري تحصیل می

هاي جهانی با تغییر و شهادت شهود یکی دیگر از ادله اثبات جرم است که درگذر جرم
هاي حمایت از شهود یکی از تدابیر ضروري براي مبارزه علیه جرم. تحوالتی مواجه شده است

ي توانند براي حفظ جان شهود اصالحات شکلی از نوع مقرر در مادهکشورها می. جهانی است
32ي ماده1و نیز بند 1ي فراملییافتهکنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمان24

ادله که اجازه دهند شهادت بینی قواعد مربوط بهکنوانسیون مریدا را لحاظ کنند از قبیل پیش
از ي شهادتبراي نمونه، اقامه. روشی که سالمت جان او را تضمین کند ارائه گرددشاهد به

. ها و وسایل مناسب صورت گیردهاي ویدئویی یا سایر روشطریق فناوري ارتباطات مانند رابط
حق دفاع متهم لطمه وارد سازد، اما در تواند بهعدم افشاي هویت شاهد براي متهم اگرچه می

ها و نیز خطرناك بودن مرتکبان استثنائاً موردپذیرشدلیل تبعات منفی آنهاي جهانی بهجرم
هاي مزبور، نیز با الهام از کنوانسیون2قانون جدید مجازات اسالمی186ي ماده. شده استواقع

عضو در حدود امکانات خود، براي حمایت مؤثر از شهودي که در يکشورهایتمام-1«: حمایت از شهود: 24ماده .1
ن و سایر وندادهند و برحسب اقتضاء از خویشاکیفري راجع به جرایم موضوع این کنوانسیون شهادت میجریان دادرسی

) 1(در بند شده بینییشتدابیر پ-2؛ جویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند نمود، در برابر انتقامآناننزدیکان
که به حقوق متهم ازجمله حق برخورداري از دادرسی منصفانه خدشهآنبدون عالوه بر سایر موارد، ممکن است، این ماده، 

که تا حدوديمانندی این افراد، انبراي حفاظت جسمتشریفات الزم وضع ) الف(:یردبرگرا نیز در موارد زیر ،وارد نماید
عات مربوط به هویت و محل اطالافشاء یا تعیین حدود افشاي تغییر مکان و در صورت اقتضاء، اجازه ، الزم و عملی باشد

شود اي ارائهگونهبهشهودشهادتتا بدین ترتیبشواهد و مستنداتارائهمربوط به تدوین مقررات) ب(؛زندگی این افراد
یا یدئوییوارتباطاتاز قبیل دادن اجازه اداي شهادت با استفاده از فناوري ارتباطات،مانندتضمین گردد، آنانایمنی که 

به افرادانتقالها یا ترتیباتی را با سایر کشورها در زمینه نامهکشورهاي عضو، امکان انعقاد موافقت-3.یل مناسبوساسایر
تنها در صورتی مفاد این ماده در مورد قربانیان -4؛ این ماده، مدنظر قرار خواهند داد) 1(بند در مورداشارهمحل جدید 

.»حسوب شوندمشاهد این افراد یک که اعمال خواهد شد
، با احراز شدهضبطتصویري زنده و یا -مکتوب، صوتیصورتبهچنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی «: 185ماده .2

».شرایط و صحت انتساب، معتبر است
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.بینی نموده استي شهادت را پیشارائهاین شیوه
هاي شکلیِ به منظور حفظ جان شهود و مطلعان روشبنابراین، گاهی اوقات الزم است به

در بیشتر کشورهاي اروپایی، . کنیمرسمیت شناختن اظهارات پیش از محاکمه را لحاظ
شوند در ارائه می) مطلعان(اظهارات قبل از محاکمه که توسط شهود و همیاران عدالت 

که طرفین، فرصت شوند، مشروط بر آنعنوان مدرکی معتبر به رسمیت شناخته میدادگاه به
مخدر ملل متحد دفتر مقابله با جرم و مواد (شرکت در بازپرسی از شهود را داشته باشند 

1390 :86.(

هاي جهانیهاي ناظر بر نهادها، صالحیت و آیین دادرسیِ جرمدگرگونی- گفتار دوم
ي یک سند جهانی بر تخصصی کردن نهادها و همچنین، منزلهکنوانسیون مریدا به

هاي جهانی تأکید ي مؤثر با جرمدیده کردن کنشگران عدالت کیفري در راستاي مقابلهآموزش
ی مراجع تخصص«: دارداین کنوانسیون در رابطه با جرم فساد بیان می36ي مادهبراي نمونه، . اردد
متخصص در ر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراده

بق اصول اساسی نظام کشور به ط. دقانون را تضمین خواهد نمويطریق اجرامبارزه با فساد از
ضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادي، استقالل الزم اعطا خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون ع

چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از . نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند
صصی شدن تخ» .دآموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهن

هاي جهانی ي رسیدگی به جرمنهادها و مأموران نظام عدالت کیفري، صالحیت و آیین ویژه
.دهندموضوع گفتار حاضر را تشکیل می

تخصصی کردن نهادهاي عدالت کیفري) الف
ي رسیدگی خاصی را هاي جهانی، شیوهي جرمگذار ایران براي رسیدگی به همهقانون

هاي دیگر و تحت تشریفات معمول آیین ها همانند جرماغلب این جرمبینی نکرده است و پیش
باوجوداین، در مورد برخی از . رسیدگی استهاي عادي قابلدادرسی کیفري در مورد جرم

براي نمونه، . هایی صورت گرفته استها در خصوص تشکیالت و آیین دادرسی اقدامجرم
منیت داخلی و خارجی، محاربه، بغی، مواد مخدر هاي علیه اقواعد مربوط به آیین دادرسی جرم

توان در واگذاري ها را میهاي دیگر متفاوت است؛ این تفاوتبا آیین دادرسی جرم... و
قانون آیین303ماده (هاي مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقالب صالحیت رسیدگی به جرم
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قرار تأمین (قرارهاي تأمین ، وجود مقررات خاص در مورد1)4/12/92دادرسی کیفري مصوب 
ي الیحه17ي ها است مادهاز سایر جرم- قرار دیگرتبدیل بهغیرقابل- در این مورد شدیدتر 

منظور مداوا و قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به
، مالحظه )مبارزه با مواد مخدرهاي مربوط بهو نیز اصالحیه1359اشتغال به کار معتادان مصوب 

در 4/12/92همچنین، در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ). 242- 261: 1383رحمدل (کرد 
ي مؤثر با لیکن باید اذعان کرد که مبارزه. ها، متفاوت عمل نموده استمورد برخی از این جرم

برخورد و نگاهی افتراقی به ها مستلزم ي آنها به جهت ماهیت پیچیده و ابعاد گستردهاین جرم
دیده و قضات و مأموران آموزشها همچون تخصیص نهادي ویژه و تخصصی در رسیدگیآن

هاي جهانی به جرمدر این بند، برخی نهادهایی که در راستاي رسیدگی تخصصی و ویژه. است
، اندي دادرسی به وجود آمدهو چه در مرحلهي کشف و تعقیب و تحقیقچه در مرحله

.گیرندموردبررسی قرار می

سازي نهاد پلیسمدرن. 1
. کندها ایفا میي با جرمي بازوي اجراي عدالت کیفري، نقش پررنگی در مبارزهمنزلهپلیس به

شوند، اغلب کاري سنتی علیه اشخاص و اموال و اخالق اضافه میکاري که به بزهمظاهر جدید بزه
همین به. اندو قوانین کیفري را با نیازهاي روز آشکار کردهعدم انطباق وسایل و امکانات پلیس

سازي پلیس در دستور هاي مدرنو نیز، استقرار برنامهدلیل، در بعضی کشورها بازنگري این قوانین
هاي گذشته، سان، تحول رویدادهاي اجتماعی، در طول دههبدین.کار قرار گرفته است

ي عامل نخست را باید در تحول و توسعه). 110: 1390یکا پ(زده است شدن پلیس را رقمجهانی
و کاري سایبريهاي نوین مانند بزهکاري ناشی از تغییرات اجتماعی و فناوريمعنادار مظاهر بزه

یافته با کاري سازمانو بزهالمللیهاي بینکاري اقتصادي و مالی با خصایص پیچیده و شعبهبزه
- توان افزایش تقاضاي امنیت که نتیجهجستجو کرد؛ عامل دوم را میاَشکال مختلف ملی و فراملی 

بنابراین، ضرورت ؛ )111همان (ي آن، ایجاد یک بازار حقیقی امنیت خصوصی بود، دانست 
ي بازار امنیت خصوصی نوعی عامل کاري و توسعههاي نوین بزهچالشي مؤثرتر علیهمبارزه

ومحاربـه خـارجی، وداخلـی امنیـت علیـه جـرائم -الف:شودمیرسیدگیانقالبدادگاهدرزیرجرائمبه:303ماده.1
امـوال اتـالف واحـراق، تخریـب  یـا مسـلحانه اقدامیاایراناسالمیجمهوريعلیهاجتماعوبغی، تبانیاالرض،فیدافسا

بـه مربـوط جـرائم تمـام -رهبـري؛ پ مقاموایراناسالمیجمهوريگذاربنیانمقامبهتوهین-نظام؛ ببامقابلهمنظوربه
کهموارديسایر-کنترل؛ تتحتموادواقالمومهماتاسلحه،اچاقو قآنسازهايپیشوگرداننروامخدر،مواد

.دادگاه استاینصالحیتدرخاصقوانینموجببه
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.شودمحسوب مییسسازي نهاد پلمحرك در مدرن
سازي پلیس هستند بسیار درندنبال مهایی که بههاي علمی و فناوريباید افزود که آورده

کاران، ها مساعد کردن امکان شناسایی و تشخیص بزهي آناند، ولی وجه مشترك همهمتنوع
در ابعاد باید رو، پلیسازاین. طورکلی، گسترده کردن وسایل اقدام پلیس استآوري دالیل و بهجمع

ي اطالعات شنگن تأسیس سامانه. هاي فناورانه مجهز باشداي به بعضی دادهالمللی و منطقهملی، بین
- کاري و نیز فراملیي بزهاز پیامدهاي پیچیده شدن شکل و شیوه1)یوروپل(ي اروپا پلیس اتحادیه

هاي ین دولتعات بي مشترك اطالکه یک سامانه- در چارچوب این سامانه . شدن آن است
حق مراقبت و تعقیب فرامرزي که به واحدهاي پلیس، در جریان تحقیقات یا ،امضاکننده است

همچنین، اینترپل، . شده استبینیي ورود به کشور همسایه را بدهد، پیشتعقیب مجرم اجازه
المللی را در ماتیک و فضاي سایبري، در سطح بیني ارتباطات و انفورترین ساختار درزمینهمدرن

کشور 176ي جستجوي خودکار در اختیار دارد که به پلیس بیش از اینترپل یک سامانه. اختیار دارد
حدود صد هزار ي مربوط به شدههاي حاوي اطالعات گزینشدهد تا از پایگاه دادهعضو اجازه می

.طور مستقیم استفاده کنندالمللی بهمجرم بین
شود ها استفاده میدر مبارزه با جرمهاي نوین فناورياستفاده از دادههمدر نظام حقوقی ایران 

اي عنوان شاخهدفتر اینترپل تهران به. اندگذاران کیفري این مهم را موردتوجه قرار دادهو سیاست
هاي جهانی به مدد آوردها و تکنولوژهاي نوین مبارزه با جرماز پلیس اینترپل از آخرین دست

13892همچنین، تأسیس پلیس تخصصی فضاي سایبر در سال . بردینترپل بهره میهاي اسامانه

. رودشمار میهاي جهانی بهسازي پلیس ایران براي مقابله با جرمگامی دیگر در جهت مدرن
هاي اقتصادي منجر به ظهور ویژه در جرمهمین ترتیب، اعطاي اختیارات به وزارت اطالعات بهبه

ي اقتصادي، ي چهارم توسعهقانون برنامه124يماده» ب«در بند . شده است) تیامنی(ضابطان ویژه 
به وزارت اطالعات در کشف مفاسد کالن اقتصادي و 1383اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 

در مقام 4/12/13923قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 29سرقت میراث فرهنگی و بند ب ماده 

/https://www.europol.europa.eu:براي آگاهی بیشتر از ساختار و وظایف یوروپل بنگرید به.1
http://www.cyberpolice.ir: رپل تهران، بنگرید بهبراي شرح و توضیح وظایف دفتر اینت.2

آقابابایی، : هاي سایبري اتخاذ نماید، بنگرید بهتواند در راستاي مبارزه با جرمي تدابیري که پلیس فتا مینهیدرزمهمچنین، 
ي مطالعات پیشگیري گیرانه فراروي ناجا، فصلنامهپیشهاي حسین و عباسی، مراد، حریم خصوصی، فضاي مجازي و چالش

.50-55: 1389، 17ي از جرم، شماره
شدهمحولوظایفدر حدودخاصقوانینموجببهکهمأمورانیومقاماتشاملخاصضابطان:ببند 29ماده .3

زندانیان، بهمربوطمورابهنسبتزندانمأمورانومعاونانقبیل رؤسا،ازشوند؛میمحسوبدادگستريضابط
سپاه بسیجمقاومتنیرويمأمورانواطالعاتوزارتمأموران4مصوبکیفريدادرسیآیینقانون22/12/1392
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ي اجرایی قانون نامهآیین32ي طور طبق مادههمین. شده استدادهي قضائیه اختیارضابط قوه
، وزارت اطالعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز 1379ي اعمال تعزیرات حکومتی مصوب نحوه

قانون 4ي ماده. هاي الزم را به عمل خواهد آوردربط اقدامهاي ذيبوده و با همکاري سازمان
ي نکته. هم به این موضوع اشاره دارد1390ي و مقابله با فساد مصوب ارتقاي سالمت نظام ادار

عنوان ضابط خاص در این گفته این است که فعالیت وزارت اطالعات بهذکر در مواد پیشقابل
همچنین، در خصوص . زده استقمنوعی رویکرد امنیتی را در این زمینه رها، بهدسته از جرم

گونه عنوان ضابطان ویژه اینزیست بهن سازمان حفظ محیطمحیطی، مأموراهاي زیستجرم
).زیستقانون حفاظت و بهسازي محیط15ي ماده(شوند ها محسوب میجرم

هاي جهانی متوسل ویژه در ارتباط با جرمهاي مدرن بههرحال، امروزه پلیسی که به فناوريبه
تنها بر طرز کار و عملکرد پلیس و نههاي فنیکاربرد نوآوري. تصور استدشواري قابلنشود، به

1.گذاردنتایج آن، بلکه بر تصویر پلیس نزد مردم و افکار عمومی نیز تأثیر می

هاي تخصصیدادسراها و دادگاه. 2
تر و متناسب با هاي جهانی و نیز، کشف، تعقیب و تحقیق دقیقي مؤثرتر با جرمي مبارزهدرزمینه

هاي تخصصی و ویژه با کادر متخصص از لوازم ادسراها و دادگاهها، تشکیل دي جرمگونهاین
قانون تشکیل 4ي گذار ایران در مادهرو، قانونازاین. آیدحساب میضروري سیاست جنایی به

شعبی از «که ضمن اشاره به این1381با اصالحات 1373هاي عمومی و انقالب مصوب دادگاه
دگی به دعاوي حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی هاي حقوقی و کیفري براي رسیدادگاه

هاي ي قانون مذکور، به دادسراها و دادگاهنامهآیین4ي یابد، در مادهتخصیص می» و جرایم اطفال
هاي مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل، تخصصی در رابطه با تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرم

کنندگان قانون آیین تدوین. و غیره را مدنظر قرار داده استبرداري، جرایم کارکنان دولت کاله
اي و هاي رایانهنظیر جرمهاي جهانیدادرسی کیفري هم به این مهم توجه داشته و در خصوص جرم

این 25ي موجب مادهبه. اندبینی نمودهاقتصادي، ضرورت تشکیل این نهادهاي تخصصی را پیش
قضائیه، دادسراهاي تخصصی از قبیل دادسراي جرایم کارکنان ي به تشخیص رئیس قوه«: قانون

اي، اقتصادي دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه

بهضابطانوظایفازبرخییاتمامقانونموجبکه بهموارديدرمسلحنیروهايسایرهمچنین.اسالمیانقالبپاسداران
.شوندمیمحسوبشود، ضابطمحولآنان

ي مهدي نجابتی و علی شایان، تهران، ي پلیس علمی، ترجمهنامهبِل، سوزان، دانش: براي آگاهی بیشتر، بنگرید به.1
.1389انتشارات سمت 
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قانون 758ي همچنین، ماده» .شودو حقوق شهروندي زیر نظر دادسراي شهرستان تشکیل می
ي اختصاص شعبی از ، درباره)ي قانون مجازات اسالمیضمیمهايِجرایم رایانه(مجازات اسالمی 
اي مقرر هاي رایانههاي عمومی و انقالب، نظامی و تجدیدنظر به رسیدگی به جرمدادسراها و دادگاه

هاي تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاهي قضائیه موظف است بهقوه«: داردمی
» ...اي اختصاص دهدم رایانهتجدیدنظر را براي رسیدگی به جرایعمومی و انقالب، نظامی و

گذار به بحث تخصص گرایی در این زمینه شود قانوني مذکور مالحظه میگونه که در مادههمان
باوجوداین، ایراد عدم . کنداي از دادسرا یا دادگاه اکتفا میشعبه» اختصاص«اشاره نکرده و صرفاً به 

- گفته تا حدودي برطرف میي پیشي مادهتبصرهباره بادگاه تخصصی دراینوجود دادسرا یا دا
هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به قضات دادسراها و دادگاه«موجب این تبصره به. گردد

».امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد
-رب و متخصص که بهمندي از کادر مجتردید، کارایی و تأثیر نهادهاي فوق، ضمن بهرهبی

گونه بودن اینها کسب نمایند، به تخصصیروز در آن حوزههاي بهطور متناوب باید آموزش
.بستگی دارد-هاي عمومینه اختصاص شعبه یا شعبی از دادسرا یا دادگاه-نهادها 

هاي جهانیآیین دادرسی و صالحیت راجع به جرم) ب
دلیل تی که در شیوه و تشریفات دادرسی کیفري بهدر این بند، پس از بررسی تغییر و تحوال

هاي جهانی طور مختصر به بحث صالحیت درگذر جرمداده است، بهشدن جرم رخجهانی
.شودپرداخته می

ي دادرسیدگرگونی آیین و شیوه. 1
اند در دو توجههاي جهانی قابلهاي اساسی که در شیوه و آیین دادرسی جرمدگرگونی

.بررسی هستندآیین دادرسی کیفري قابلشدن) افتراقی(و استثنایی رعایت تشریفاتمورد، عدم 

عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی؛ تسریع در رسیدگی. 1- 1
یابد تا زمان صدور حکم مجازات و اجراي آن بر مرتکب، از زمانی که جرمی ارتکاب می

ون رعایت این تشریفات، رسیدگی رعایت یک سلسله تشریفات و قواعد قانونی الزم است و بد
مندي از حق دادرسی عادالنه، همچنین، یکی از شرایط مهم بهره. پذیر نیستامکانبه جرم

اهمیت این . است» اسرع وقت«رسیدگی به دعاوي و شکایات و صدور حکم و اجراي آن در 
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ر اطاله هیچ دلیل موجه و قانونی دچاجهت است که چنانچه فرآیند کیفري بیامر ازآن
طورقطع بر اساس دادرسی عادالنه لطمه زده و آن را از هدف غیرطبیعی و غیرمنطقی شود به

دیگر است و حقوق جامعه از طرفطرفاش که تضمین حقوق اصحاب دعوا ازیکاصلی
.سازدمنحرف می

ذکر است، در مزایا و ضرورت تسریع دادرسی کیفري میان متخصصان کیفري شایان
دان ایتالیایی قرن هجدهم، آنچه که به اعتقاد سزار بکاریا حقوقچنان. وجود نداردنظر اختالف

جامعه را در قبال خطر تبهکاران بهتر صیانت خواهد نمود، وجود قواعدي است که بتواند در 
کشف سریع و فوري جرم و تعقیب و محکومیت حتمی و مسلم مجرم به مجازات مؤثر واقع 

ریع در رسیدگی، شتاب و عجله در کار قضاوت نیست، بلکه منظور لیکن، منظور از تس. شود
که حقوق اساسی فرد، مثل اصل تا حد امکان دادرسی گام سریعی بدون این«این است که 

).145: 1377خزانی (» برائت و حق دفاع او و نظم قضایی صدمه وارد آید، برداشته شود
هاي جهانی به جهت تسریع ی به جرمعدم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفري در رسیدگ

. پذیردها صورت میگونه جرمفرآیند رسیدگی و محکوم و مجازات کردن مرتکبان این
دیدگان طورکلی و بزهدلیل آثار و تبعات سنگینی که براي جامعه بههاي جهانی بهچراکه، جرم

در تأمین و تضمین نظم هاطور خاص در بر دارد و نیز، به جهت حفظ اعتماد عمومی به دولتبه
رغم تبعات لیکن، باید توجه داشت که علی. باشندو آرامش عمومی، مستلزم رسیدگی سریع می

ي ها، مجریان باید مراقب حقوق دفاعی متهمان باشند و به بهانهگونه جرممنفی بسیار زیاد این
.تسریع، حقوق آنان را تضییع ننمایند

منظور سرعت بخشیدن به قوانین و مقررات ملی، گاهی بهي گذار ایرانی در گسترهقانون
هاي مربوط به قاچاق کاال و ارز ها مانند پروندهي عدالت کیفري، رسیدگی به برخی جرمچرخه

را بدون رعایت تشریفات دادرسی تجویز نموده و بدین ترتیب، آیین دادرسی افتراقی در این 
ي واسطهاز اصولی الهام گرفته و پیروي کرده که بهبینی نموده است و در تدوین آن زمینه پیش

ي گونهکه اعمال قواعد اینطوريآن، مصالح اجتماعی را بر حقوق متهمان ترجیح داده است به
ي قانون نحوه4ي ماده1ي تبصره. دنبال دارددادرسی، محکومیت سریع و قطعی متهم را به
مجمع تشخیص مصلحت 1374و ارز مصوب اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال

هاي موضوع این قانون تابع تشریفات آیین رسیدگی به پرونده«: داردباره مقرر مینظام دراین
کار با توجه به روح حاکم بر این قانون و سیاق عبارات به» ...دادرسی و تجدیدنظر نبوده

هاي مربوط به کشفیات روندهشده، صرفاً تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پگرفته



132
1395بهار، چهاردهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال چهارم

قانون ارتقاي سالمت 30ي همچنین، ماده). 71: 1389ساکی (قاچاق اعم از کاال و ارز است 
شکایات و دعاوي مربوط «: دارددر این زمینه مقرر می1390نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

رو، رسیدگی ازاین» .شودبه فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداري خارج از نوبت رسیدگی 
حساب هاي جهانی بهدگی به جرمخارج از نوبت نیز یکی از سازوکارهاي تسریع در رسی

.آیدمی

دادرسی کیفريشدن) افتراقی(استثنایی . 1- 2
ي هاي جهانی در نحوه و شیوهو پیچیدگی و وسعت جرمکاريشدن بزهامروزه با توجه به جهانی

کیفري کارایی الزم را در جهت کشف، تعقیب، تحقیق و آیین دادرسیي ارتکاب، مدل یکپارچه
روست که بحث چند بخش و چندتکه شدن آیین دادرسی کیفري ازاین. داده استمحاکمه ازدست

ي شدت جرم همراه با قواعد متمایل به دفاع بهتر از جامعه در برابر بزهکاري و نیز، توجه به بر پایه
دو ) قوانین امروزین مانند(به باور ژان پرادل، . ه شده استهاي دفاعی و حقوق بشر، پیش کشیدحق

هاي تشدید براي جرم: حاکی از نوعی دادرسی با دو سرعت متفاوت است«) فرانسه(قانون پِربن 
این موارد مظهر چندتکه و چندبخش گمان،بی. هاي متوسطرسی ساده براي جرمشدید و آیین داد

).346: 1385گسن :به نقل از(» شدن آیین دادرسی است
هاي خاص هاي نوین بزهکاري، مستلزم آیین دادرسیي شکلمنزلههاي جهانی بهسان، جرمبدین
است که در کتاب ) استثنایی(ي بارز این موضوع، فرآیندهاي کیفري خاص نمونه. باشندخود می

- جنایت و جنحهمطابق آن، ). 1384پرو (چهارم قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه درج شده است 
هاي علیه بهداشت، هاي اقتصادي و مالی، جرملت، جرمهاي علیه منافع اساسی مهاي نظامی، جرم

هاي هاي دریاها و جرمهاي جنسی، آلودگی آبتروریسم، قاچاق مواد اعتیادآور غیرقانونی، جرم
قانون دادرسی (شوند می) خاص(هاي استثنایی آیین دادرسیالمللی مشمولیافته و بینسازمان

1ايهاي رایانهي جرمایران هم آیین دادرسی ویژهدر نظام حقوقی ). 317- 450: 1388کیفري فرانسه 

.شده استبینیاي پیشقانون جرایم رایانه760تا 779در مواد ) تعقیب، تحقیق و ادله(
عنوان هاي جهانی بهیکی دیگر از مسائلی است که درگذر جرم» نظرتحت«افزایش مدت 

فردي که احتمال وقوع 2نظر قرار دادنِتحت. قواعد استثنایی دادرسی کیفري نمایان گشته است

فراهانی، امیرحسین، درآمدي بر آیین دادرسی کیفري جرایم سایبري، جاللی: براي آگاهی بیشتر در این زمینه، بنگرید به.1
.1388ارات خرسندي، تهران، انتش

مجموعه مقاالت (علوم جنایی : نظر، دراردبیلی، محمدعلی، نگهداري تحت: براي آگاهی بیشتر در این زمینه، بنگرید به.2
.202-223: 1383، تهران، انتشارات سمت )در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري
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هایی است که براي پیشرفت بازجویی، مهم و اساسی بزه از سوي وي وجود دارد، ازجمله اقدام
زمان کوتاهی استنظر قرار دادن، مدتاگرچه برابر قواعد عمومی، مدت تحت. شودقلمداد می

براي نمونه مطابق قانون دادرسی کیفري (بار شده و تنها یککه باید در یک مدت معقول انجام
نظر را براي گذاران، مدت تحتي عمومی، قانونرغم این قاعدهقابل تمدید است، علی) فرانسه

قانون 706- 88ي براي نمونه، ماده. مالحظه داده استهاي مهم افزایش قابلبرخی از جرم
نظر بودن ارتباط بیان کرده است که مدت تحتدراین2004سی کیفري فرانسه مصوب دادر

هاي جنایات و جنحه(قانون دادرسی کیفري فرانسه 706-23ي هایی که در مادهبراي جرم
قانون مجازات 322-8و 311- 9، 224- 5- 2، 222- 4، 221- 4یافته مندرج در مواد سازمان

قانون مجازات 421-5تا 421-1هاي تروریستی مندرج در عمومی فرانسه؛ جنایات و جنحه
بنابراین، ؛ ي دیگر تمدید شودساعته24تواند در دو نوبت ذکرشده می) عمومی فرانسه

هاي عادي با احتساب یک نوبت تمدید نظر بودن اشخاص براي جرمکه مدت تحتدرحالی
یافته، اي تروریستی و سازمانههاي جهانی مانند جرمساعت است در مورد جرم48حداکثر 
نظر توان مدت تحتساعت دیگر نیز قابل تمدید است، یعنی می48تا ساعت اولیه48عالوه بر 

.روز کامل دانست4ها را حداکثر در این جرم
هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه24ي در نظام حقوقی ایران، ماده

در جرایم ... ضابطان دادگستري«: داردهاي عادي مقرر میخصوص جرمدر 1378کیفري مصوب 
مقام ... «نمایند و » ...نظر نگهداريتوانند متهم را تحتساعت می24حداکثر تا مدت ... مشهود

شود که در این ماده، مالحظه می. »...نمایدتعیین تکلیف می... قضایی در خصوص ادامه بازداشت 
کنندگان قانون آیین باوجوداین، تدوین. انی نکرده استهاي جهنظر در جرماي به مدت تحتاشاره

مواد مختلف این قانون مانند . اندتر عمل کردهدر این زمینه دقیق4/12/92دادرسی کیفري مصوب 
نظر در ي افزایش مدت تحتینهنظر استفاده نموده است و درزمي تحتاز واژه46- 53مواد 
48ي ي مادهگردان در تبصرهیافته و موادمخدر و روانهاي سازماننظیر جرم) جهانی(هاي مهم جرم

مخدر و مواد... یافته، زمانهاي سااگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرم«: آمده است
نظر قرار گرفتن امکان مالقات با تا یک هفته پس از شروع تحتنظر قرار گیردتحت... گردان روان

هاي جهانی اشاره نظر در خصوص جرمصراحت به افزایش مدت تحتاگرچه به» .اردوکیل را ند
» نظریک هفته پس از شروع تحت«توان این افزایش مدت را از عبارت نکرده، لیکن باوجوداین می

نظران آیین دادرسی کیفري، این ي حائز اهمیت و البته موجب نگرانی صاحبنکته. استنباط نمود
شود؟طور واقعی رعایت میهاي دفاعی متهم بهاین وضعیت، حقوق بشر و حقاست که آیا در
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هاي جهانیصالحیت رسیدگی به جرم. 2
المللی و جهانی مستلزم وجود نهادهاي قضایی استاندارد با نیروهاي جنایات بینرسیدگی به

م بر جنایات متخصص و متبحري است که توانایی تحلیل قوانین و مقررات پیچیده حقوق حاک
هاي فوق، نهاد دیوان کیفري منظور جبران کاستیدر چنین فضایی و به. المللی را داشته باشندبین
. اجراي عدالت کیفري داخلی تشکیل گردیده استمنظور کمک و مساعدت بهالمللی بهبین

بهدلیل وجود تعارض در اعمال صالحیت کیفري کشورها، رسیدگی حتی در مواردي که به
گردد دیوان با صالحیت فراسرزمینی بهتأخیر افتاده یا غیرمقدور میالمللی بهجنایات بین

رو، ازاین. طرفی براي اعمالِ صالحیت باشدتواند مرجع بیاختالفات کشورها پایان داده و می
تانداردهاي ویژه در ارتباط با اسي نواقص حقوق کیفري داخلی بهکنندهنوعی تکمیلدیوان به

هاي جهانی، چگونگیِ ساختار تشکیالتی و سازمانی، صالحیت انگاري جرمالزم براي جرم
.گرددمحسوب میهاي جهانی ي رسیدگی عادالنه در خصوص مرتکبان جرمکیفري و نحوه

ي توانایی و و بسیج کلیهنیازمند عزمی جهانی ي جهانیمقابله با جرایمی با گستره و عرصه
همین دلیل است که در به. انجام این وظیفه نیستتنهایی قادر بهاست و دیوان بهجهانی انرژي

.شده استبینیاساسنامه، صالحیت تکمیلی براي دیوان پیش
ي دیوان شاملِ شدت و انگاري مستنبط از اساسنامهشایان توجه است که معیارها و ضوابط جرم

یافته و گسترده بودن، مغایرت با منافع کل ، سازمان1لمللیاوخامت جرایم، داشتن خاصیت عرف بین
هاي سیاسی و اجتماعی، و داشتن انگیزههاي بحرانی و غیرمعمولي بشري، وقوع در زمانجامعه

هاي جدید مغایر اَعمال و رفتاري جرایم تحت صالحیت دیوان را در آینده و نسبت بهامکانِ توسعه
ي رم با کنندگان اساسنامهتدوین). 167- 187: 1390جعفري (نماید میفراهم وجدان جمعی جهانی

فهرست جرایم تحت درك ضرورت فوق در مواد انتهایی آن، چگونگی الحاق جرایم جدید به
در خصوص موضوعات جدید را المللی و جهانی صالحیت دیوان و چگونگی تحصیل اجماع بین

).121ي ماده(اند در نظر گرفتهیادآوري نموده و فرآیندي را براي آن 
المللی تنها مرجع دایمی جهانی که در دوران معاصر، دیوان کیفري بینسان، ازآنجاییبدین

ي جهان است و از طرفی، نظام با صالحیت تکمیلیِ رسیدگی به جنایات شدید در گستره
اره به بحث اصلی، حقوقی ایران صرفاً به امضاي آن اکتفا نموده است، ضروري است قبل از اش

و جهانی اوامر و نواهی المللی، مقبولیت و پذیرش عمومی انگاري جرایم بینالمللی در جرممقصود از ویژگی عرف بین.1
در ) ي مدنی جهانیموافقت و همراهی جامعه(و جهانی ) هاموافقت دولت(المللی یعنی تحقق اجماع بین؛ ناشی از آن است

ن، دیوان کیفري جعفري، فریدو: بنگرید به(.ها و جوامع بشريبار علیه انسانجرم محسوب نمودن اَعمال و اقدامات زیان
).171-173: 1390، تهران، انتشارات میزان )تعامل یا تقابل(سازي حقوق کیفري المللی و جهانیبین
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.مختصري راجع به دیوان و لزوم الحاق ایران بدان پرداخته شود

المللیدیوان کیفري بینالحاق به. 2- 1
ایجاد معضل مشترك و همگانی براي کل جهان گردیده و سببِ انسجام شدن منجر بهجهانی

منطبق رایزشده است؛ جهانیيها) جرم(خطر بر معضالت براي غلبهي جهانی گرایی جامعهو هم
گردند تا از بین بردن ها با خطر مشترك مواجه میکه انسانبر مقتضیات زندگی انسانی وقتی

. نمایندهاي آن، اختالفات را کنار گذاشته و مساعی خود را صرف مقابله با خطر مشترك میریشه
یجاد معضل و خطر مشترك گردیده اشدن منجر بهدر ارتباط با حقوق بشر و بشردوستانه، جهانی

گیري دیوان کیفري سببِ وحدت و هماهنگی میان جهانیان در قالب شکل1990و در اواخر دهه 
).117همان (شد بر معضالت مشترك جهانی المللی براي غلبهبین

هاي ارتکابیي جنایتدلیل شدت و گسترهاي که بهي بیستم، سدههاي پایانی سدهدر سال
هاي بشرمحوري با تأسیس دیوان کیفري نامیده شده، تالش» قرن خشونت«عنوان ر آن بهد

کشور،119امروزه، . المللی جامه عمل پوشیدالمللی براي مقابله با جنایات شدید بینبین
1.اندي دیوان مزبور را تصویب کردهاساسنامه

ناقضان حقوق بنیادین بشر صادر است که حکم مجازات برايکه تنها دادگاه جهانی - دیوان 
اي و ملی منطقهالملل کیفري و تعامالت جهانی واقعیت مسلم و انکارناپذیر حقوق بینبه- نمایدمی

توانند خود را از تبعات و پیامدهاي مختلف آن شده و کشورها چه عضو و چه غیر عضو نمیتبدیل
و الرعایه در سطح جهانی المللی الزمهاي بینوندارند، بلکه همانند اغلب اسناد و کنوانسیمصون نگه

دلیل ضرورت زندگی در جو ها بهرغم میل باطنی صاحبان قدرت و حاکمیتالمللی که علیبین
هاي طور مسلم تغییراتی را در سیستمشده است، دیوان و مقررات آن نیز بهها تحمیلبر آنجهانی

بسیاري از نویسندگان دیوان کیفري . نمایدها ایجاد میپردازي آنحقوقی و کیفري و حتی سیاست
المللی ومانعی در تعقیب جنایات بینالمللی معتقدند که دیوان توانایی ارعاب و بازدارندگی جامعبین

ي وسیلهتعقیب مستقیم بههاي داخلی در مقابله با جرایم داخلی دارد، خواه با تهدید بههمانند سیستم
.ي غیرمستقیم توسط محاکم داخلی کشورهاي عضومحاکمهبا تهدید بهخود دادگاه یا
عنوان متغیر بسیار تأثیرگذاري در ایجاد هماهنگی و انسجام نظري و ي دیوان بهاساسنامه

المللی است و در در مبارزه با جنایات شدید بینمبنایی در خصوص تجمیع مساعی جهانی

ي رم که نیازمند تصویب و الملل در خصوص معاهداتی چون اساسنامهاست که صرف امضا در حقوق بینذکرانیشا.1
نماید وگرنه در همان ابتداي تصویب براي تصویب نهایی ایجاد نمیآور است و تعهديتصدیق هستند، فاقد اثر حقوقی الزام

.اقدام به امضاي آن نمودند) 2000دسامبر 23در (ایران جمهوري اسالمیازجملهکشور و 139اساسنامه، 
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هاي بنابراین، نظام؛ )26همان (ظري مؤثر بوده است سازي حقوق کیفري ازلحاظ نجهانی
ي ناگزیر از پذیرش اساسنامههاي جهانی حقوقی ازجمله ایران در راستاي مبارزه با برخی جرم

.باشندمیدیوان

هاي ملیدادگاه1شدن صالحیت جهانیبرجسته. 2- 2
ها را د و گاه آندهها اجازه میصالحیت جهانی در شمار نهادهایی است که به دولت«

المللی در هاي بینموازات اقدامات دادگاهالمللی بهکند که در مبارزه علیه جنایات بینمکلف می
ي چنین صالحیتی آمران و عامالن جنایات توانند بر پایهها میدولت. این عرصه پیشگام باشند

ران یا تابعیت قربانیان جرم نظر از محل وقوع این جنایات یا تابعیت جنایتکاالمللی را صرفبین
).14: 1390اردبیلی (» تعقیب و مجازات کنند

در اعالم انزجار ي جهانی ي وجه اشتراك جامعهدهندهنشانسان، اصل صالحیت جهانی بدین
ي افراد بشر را یابند و احساسات همهاز برخی اَعمالی است که در گوشه و کنار جهان ارتکاب می

ضرورت . سازنددار میعلیه و محل وقوع آن جریحهمرتکب، مجنینظر از تابعیتصرف
المللی، از ن، تأمین و تضمینِ نظم عمومی بینمجازات ماندن مجرمان و همچنیجلوگیري از بی

هاي جهانیدیگر، با ارتکاب جرمعبارتبه. شودترین مبانی ایجاد اصل مذکور محسوب میمهم
فقط نظم عمومی کشور ی، جنایات علیه بشریت و غیره، نهنظیرِ دزدي دریایی، جنایات جنگ

ها از طریق براي این منظور است که دولت. شودالمللی مختل میخاصی، بلکه نظم عمومی بین
ها در کشور شوند که اگر مرتکبان یکی از این جرممتعهد میهاي چندجانبهقراردادها و معاهده

.زات نمایندها دستگیر شد او را تعقیب و مجاآن
المللی هاي فاحش بینجرمنسبت بهاعمال صالحیت جهانی تنها قادر بهها نهبنابراین، دولت

اعمال صالحیت مزبور و اعطاي صالحیت رسیدگی بههستند، بلکه در برخی موارد داراي تعهد به
هاي در برخورد با جرمجهانی اعمال صالحیتاین نوع از تعهد به. باشندمحاکم داخلی خود نیز می

ي ي اساسنامهدیباچه. ها استالمللی دولتعنوان یکی از مصادیق اصلی همکاري بینالمللی بهبین

لی الملهاي بیني صالحیت اعمال قوانین کیفري یک کشور در رسیدگی به جرماصل صالحیت جهانی عبارت از توسعه.1
اصولِ سرزمینی، شخصی، مبتنی بر (از اصول صالحیتی دیگر کدامچیهیی که مجرم موضوع آن بر اساس درجااست، 

الزم به ذکر است در این موارد، تنها معیار . هاي آن کشور نباشدتوسط دادگاهبیتعققابل) علیه و واقعیتابعیت مجنی
یت جهانی که صالحیتی مبتنی بر دستگیري است، صالحیتی فرعی بنابراین، صالح؛ است» محل دستگیري مجرم«صالحیت، 

براي آگاهی بیشتر در این زمینه، . (گرددیمتر وجود نداشته باشد اعمال صالحیتی عالیکهیدرصورتشمار آمده و فقط به
.)157-202: 1388الملل، تهران، انتشارات جنگل پوربافرانی، حسن، حقوق جزاي بین: بنگرید به
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ي هر دولتی است که صالحیت کیفري خود را در وظیفه«دارد المللی مقرر میدیوان کیفري بین
هاي قضایی ملی رو، سهم نظامازاین. »ندمال کالمللی هستند اعمورد کسانی که مسئول جنایات بین

توان نادیده گرفت و با کیفري را نمیي بیدادن به پدیدههاي جهانی و پایان با جرمدر مبارزه
).16همان (نیاز بود توان از وجود آنان بیالمللی نمیدار بینتأسیس یک مرجع صالحیت

قانون 36ي ي مادهو تبصره9ي مادهو13701قانون مجازات اسالمی مصوب 8ي مطابق ماده
هایی را که جرمبراي رسیدگی بههاي ایران، صالحیت جهانی ، دادگاه2جدید مجازات اسالمی

دلیل دیگر، موارد مذکور جرایمی هستند که یا بهعبارتبه. المللی است دارنددارايِ وصف بین
هاي جهان بهآور و جهانی، دولتي الزامهالمللی یا برخورداري از معاهدداشتن ویژگی عرف بین

هاآنتوانند بهها داشته باشد میکه ارتباطی مستقیم با آنبدون ایناستناد اصل صالحیت جهانی 
کنوانسیون ملل متحد در مورد 105ي براي نمونه، در خصوص دزدي دریایی ماده. رسیدگی نمایند

است مقرر 1958کنوانسیون دریاي آزاد مصوب 19يکه شبیه ماده1982حقوق دریاها مصوب 
در دریاهاي آزاد یا در هر مکان دیگري که خارج از قلمرو حاکمیت هر دولتی است هر «: داردمی

شده از طریق دزدي تواند کشتی یا هواپیماي دزد دریایی یا کشتی یا هواپیماي گرفتهدولت می
کرده و ضمن دستگیري دزدان دریایی، اموال روي دریایی و تحت کنترل دزدان دریایی را توقیف 

هایی مجازاتتوانند نسبت بههاي کشور دستگیرکننده میدادگاه. ي کشتی را هم توقیف کندعرصه
هایی هم که عضو کنوانسیون نیستند ازجمله ایران، دولت. »...که باید تحمیل شود، تصمیم بگیرند

سایر ). Kenneth 1988: 792(ی، چنین ادعایی را داشته باشند الملل عرفتوانند بر اساس حقوق بینمی

المللی مرتکب در بینودموجب قانون خاص یا عهکه بهجرائمیدر مورد«:1370مصوب قانون مجازات اسالمی 8يادهم.1
محاکمه و ایران شد طبق قوانین جمهوري اسالمیدستگیرشود، اگر در ایرانمحاکمه میدست آیدبههر کشوري که 

صورت عرفی منحصر به دزدي هاي ملی، ابتدا بهدادگاهبراياست که صالحیت جهانیذکرانیشا.»شدخواهد مجازات 
همچون براي نمونه، جرایمی. استافتهیگسترشهاي تحت شمول صالحیت جهانی دریایی بود و لیکن امروزه، دامنه جرم

سناد و گیري و غیره مذکور در اکُشی، نژادپرستی، هواپیماربایی، گروگانجنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل
منع 1979، کنوانسیون 1984ژنو، کنوانسیون منع شکنجه 1949ي هاي چهارگانههاي جهانی نظیرِ کنوانسیونکنوانسیون

.توان نام بردرا می2000المللی ي دیوان کیفري بینگیري، اساسنامهگروگان
:قانون جدید مجازات اسالمی36ي ي مادهو تبصره9يماده.2
المللی مرتکب در هر کشوري که یافت ها و مقررات بیننامهموجب قانون خاص یا عهدکه بهجرائمیمرتکب«:9ي ماده-

.»دگردمیمحاکمه و مجازاتایران شود طبق قوانین جزائی جمهوري اسالمییافتشود، اگر در ایران شود محاکمه می
جرم ارتکابی، یک میلیارد مال موضوع زیر که میزان حکم محکومیت قطعی در جرائمانتشار «: 36ي ي مادهتبصره- 
: شودهاي کثیراالنتشار ملی منتشر میملی یا یکی از روزنامهيهریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسان) 1,000,000,000(
- 4؛ توسط مجرم یا دیگرينفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال اعمال- 3؛ اختالس- 2؛ رشاء و ارتشاء- 1

اخذ - 6؛ تبانی در معامالت خارجی- 5؛ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري
جرائم - 10و ارز؛ قاچاق کاال- 9؛ جرائم گمرکی- 8؛ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت- 7؛ پورسانت در معامالت خارجی

.»تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی- 13؛ اخالل در نظام اقتصادي کشور- 12؛ شوییپول- 11؛ مالیاتی
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ي موضوع ماده(تجارت برده : اند ازهایی که موضوع صالحیت جهانی ایران قرار دارند عبارتجرم
موضوع (نشریات مستهجن دوفروشیخرو ، جرم اشاعه)1982کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 22

ژنو که ایران 1923ي نشریات مستهجن مصوب از اشاعه و معاملهالمللی براي جلوگیريقرارداد بین
موضوع (، اَعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوري )به آن ملحق شده است1309هم در سال 

که دولت ایران در 1971کنوانسیون جلوگیري از اَعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوري مصوب 
المللی ازجمله مأموران بینتیموردحماجرایم علیه اشخاص ، )به آن ملحق شده است1352سال 

تیموردحماموضوع کنوانسیون راجع به جلوگیري و مجازات جرایم علیه اشخاص (دیپلماتیک 
، جنایت آپارتاید )1357الحاقی ایران در سال - 1973المللی ازجمله مأموران دیپلماتیک مصوب بین

در 1362و تصویب سال - 1973مجازات آپارتاید مصوب المللی منع و موضوع کنوانسیون بین(
موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و (و قاچاق مواد مخدر ) ایران

ذکر است که شایان). در ایران1370تصویب سال –1988گردان مصوب داروهاي روان
اند ن اَعمال موضوع خود، اعضا را متعهد کردههاي مذکور ضمن تصریح به مجرمانه بودکنوانسیون

که اَعمال مذکور را در قوانین خود مجرمانه قلمداد کرده و براي این اَعمال طبق صالحدید خود 
و همچنین، همگی به صالحیت کشور محل دستگیري مجرم که معیار هایی را وضع کنندمجازات

.انداصل صالحیت جهانی است، تصریح کرده
هاي گونهرسیدگی بهصالح بهي جهانیو نبود یک محکمههاي جهانی و فزونی جرمبا ظهور 

صورت بههمآنالمللی المللی در چهار جرم ذاتی بینجز دیوان کیفري بینبه(ها مختلف این جرم
هاي داخلی هاي ملی ناگزیر از وضع و اعطاي صالحیتی فراملی براي دادگاه، دولت)1تکمیلی

هاي جرمهاي ملی فاقد توانایی و سازوکارهاي الزم در جهت رسیدگی بهد؛ چراکه، صالحیتهستن
.هستندجهانی 

المللی را نباید با اصل هاي بینمتهمان جرمهاي ملی نسبت بهدادگاهاعمال صالحیت جهانی 
هر بهحیت جهانی اصل صال. ارتباط دانستالمللی بیهاي بینها در مبارزه با جرمهمکاري دولت

دهد که نه در قلمرو المللی را میهاي بینارتکاب جرمي تعقیب متهمان بهها اجازهیک از دولت
ها تجاوز منافع حیاتی و اساسی آنها هستند، نه بهاند، نه از اتباع آنها مرتکب جرم شدهآن

المللی ذکر است که دیوان کیفري بینشایان. اندها مرتکب جرم شدهاند و نه علیه اتباع آنکرده
هاي داخلی که دادگاه) صالحیت ِ تکمیلی(المللی است هاي بینجرمرسیدگی بهزمانی صالح به

» هاي کیفري ملی خواهد بودمکملِ صالحیت...دیوان«صالحیت کهنیاي دیوان، به اساسنامه1ي در مقدمه و ماده.1
.استشدهاشاره
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ي نخست این بنابراین، در وهله؛ )ي دیواناساسنامه17ي ماده(رسیدگی نباشند به» قادر«یا » مایل«
کیفري خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب ها است که صالحیت حق و شاید وظیفه دولت

).225- 241: 1386الکساندر سیسیلیانوس (المللی هستند، اعمال نمایند جنایات بین
المللی، حق تقدم در رسیدگی بهصالحیت دیوان کیفري بینبودنیلیتکمبر اساس اصل 

شود که این امر باعث میهاي ملی است و المللی مشمول صالحیت دیوان از آنِ دادگاهجنایات بین
ویژه تالش اساسنامه در ایجاد موازنه به. هاي ملی محفوظ بماندحریم اصل اعمال صالحیت دادگاه

هاي هاي عضو و صالحیت دیوان، باعث شده است که اهتمام دادگاهمیان صالحیت ملی دولت
این امر در راستاي ). 3، 1385زمانی، (ازپیش توسعه یابد بیشاصل صالحیت جهانی داخلی به

هاست که ي هر یک از دولتاین وظیفه«ي دیوان است که یادآور شده ي اساسنامهتصریح مقدمه
.»المللی هستند اعمال نمایدهاي بینصالحیت کیفري خود را در مورد کسانی که مسئول جرم

گیرينتیجه
، با شدهمطرحها دگی انسانهاي مختلف شئون زنیندي که در حوزهعنوان فراشدن بهجهانی

عنوان یک ي علوم جنایی نیز بهالمللی، در حوزهکاري در سطح بیني بزهتوسعهتوجه به
ي شهرسازي و هاي صنعتی و علمی، رشد پدیدهانقالب و پیشرفت. استطرحقابلضرورت 

ها انسانآمدورفتکاالها و ونقلحملشهرنشینی، ایجاد تسهیالت تدریجی در امر ارتباطات، 
، با سونیاي نوزدهم بهي دوم سدهویژه از نیمهمیان کشورها سبب شده است که کشورها به

امروزه، شرایط ناامنی دایمی کهينحوبه. کاري مواجه شوندافزایش جرایم و اشکال نوین بزه
اي پرورش عنوان بستري برمانند تهدیدهاي تروریستی، اقتصادي و غیره در سرتاسر جامعه به

ها رفتاريکجي واکنش شدید نسبت بهکنندهبسیاري از اَشکال جرایم و همچنین، عامل تعیین
.رودشمار میبه

. ي بزهکاري استشدن ناظر به تحوالت عرصهیکی از پیامدهاي منفی جهانیبنابراین، 
والت اجتماعی، روند روزافزون تح. ها تأثیرگذار استشدن بر تغییر طبع و ماهیت جرمجهانی

و تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و تسهیل تعامالت انسانی منجر به پیدایش صنعتی، فنی
ها متفاوت بوده و افزون بر هاي سنتی جرماند که با شکلکاري شدهههاي نوینی از بزشکل

ها را گونه جرماین.شونداختالل در نظم و امنیت ملی موجب برهم خوردن امنیت جهانی نیز می
، بودنمیوخیافتگی، شدید و اوصافی همچون سازمانکه هاي جهانی نامیدتوان جرممی

متصف به این ها راپیچیدگی در وقوع، فرامرزي بودن و توسل توأمان به خشونت و نیرنگ، آن
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است، » اي محلیپدیده«شدن، این اندیشه را که جرم بر این پایه، امروزه جهانی. نمایندوصف می
صورت دقیق و هایی در حال انجام است که هنوز بهروشاین تغییر به . شدت تغییر داده استهب

-ي محلی عمدهعنوان یک واقعه، همیشه مؤلفهاگرچه جرم به. اندکامل موردبررسی قرار نگرفته
اي دارد، زیرا نوعاً مخاطب آن قربانیان محل وقوع حادثه هستند، اما امروزه هر چه بیشتر در 

.است» ي فراسرزمینیپدیده«به یک شدنلیتبدحال 
هاي هاي مختلف زندگی بشر مانند عرصهتأثیر انکارناپذیري بر عرصهشدن جرم، جهانی

هاي جهانی، افزون بر این، تالش براي مقابله با جرم. اقتصادي، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد
.فراد ایجاد نموده استهاي اموقعیت دیگري در جهت تضییع حقوق و آزادي

سمت تغییر مفهومی اصول سنتی عدالت کیفري و فرآیند اجراي صحیح قانون و تمایل به
در . آیندمیحساببهشدن جرم هاي بارز جهانیکردن حقوق کیفري ازجمله نشانهنظامی- امنیتی

تر در رانهگیاقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختکنار این موارد باید، شدت بخشیدن به
پلیس از سوي هاي بیشتر بههاي جهانی، اعطاي صالحیتارتکاب جرمخصوص مظنونان به

شدن جرم و تغییر و تحول در ي جهانیسان و درنتیجهبدین. گذاران کیفري ملی را افزودسیاست
ولت نفع دهاي مدنی و صالحیت دولت بههاي کیفري ملی، تعادل میان آزادياستراتژي نظام

دیگر سخن، براي محدود یا فسخ کردن آن دسته از اصول، استانداردها و به. خوردبرهم می
دستی در مقابل منابع ایجاد خسارت هستند، مقررات آیین دادرسی کیفري سنتی که سد راه پیش

. گرددهاي جدید تعیین میو براي قوانین فعلی کاربرد و استفادهشدهبیتصوقوانین جدید 
.ق حاکم بر این تحول آن است که براي حفظ نظم اجتماعی، نظم قانونی باید شکسته شودمنط

و نیز، آثار و تبعات منفی گسترده و هاي پیچیدههاي جهانی با ماهیت و ویژگیجرم
اندیشی سمت چارهرا بههاي حقوق کیفري ملی ازجمله ایرانناپذیري که دارند، نظامجبران

هاي و اتخاذ سازوکار و پاسخهاگونه جرمو تبیین هر چه بیشتر اینجدي در راستاي شناخت
که امنیت و نظم ازآنجاییهاي جهانی دیگر، جرمعبارتبه. ها سوق داده استمقابله با آن

ها در راستاي رو، دولتکشند، ازاینچالش میآن نظم و امنیت ملی را بهتبعبهو عمومی جهانی 
هاي جدید و اتخاذ انگاريجرممبادرت بهو امنیت و نظم عمومی جهانیتأمین و تضمین صلح

تدابیر و سازوکارهاي مؤثر نموده و از طرف دیگر، با تدارك دیدن تشکیالت ویژه و تخصصی
ي دادن قضات و سایر کنشگران نظام عدالت کیفري در مقام مبارزه با این پدیدهو آموزش

.آیندضداجتماعی برمی
شدن جرم با تغییر مرو حقوق کیفري شکلی، نظام حقوق کیفري ایران تحت تأثیر جهانیدر قل
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ي ها با مسئلهگونه جرمارتباط نزدیک این. و تحوالتی در اصول و قواعد مواجه شده است
ي رعایت تضمینات دادرسی از گذاران را درزمینهي قانونحاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه

ها در راستاي که اصالحات قواعد دادرسی در سایر جرمموازات آنرو، بهایناز. میان برده است
هاي جهانی، تحدید تضمینات دادرسی ي جرمگسترش تضمینات قرار داشته، هدف اصلی درزمینه

شدن) خاص(ي مرور زمان، استثنایی معکوس شدن بار اثبات دلیل، عدم شمول قاعده. بوده است
کننده، اعطاي اختیارات وسیع به پلیس، محدود ن نهادهاي رسیدگیآیین دادرسی، تخصصی کرد

دیدگان و غیره از هاي ویژه از بزهبینی حمایتپیشیا محروم کردن متهمان از حقوق دفاعی،
.روندشمار میشدن جرم در قلمرو آیین دادرسی کیفري بهتبعات جهانی



142
1395بهار، چهاردهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال چهارم

منابع
.لد اول، تهران، انتشارات سمت، جآیین دادرسی کیفري، )1380(محمد آشوري، - 
حقوق ، )1383(دیعبدالمجآشوري، محمد، بشیریه، حسین، هاشمی، سیدمحمد و یزدي، - 

.، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایشبشر و مفاهیم مساوات
هاي حریم خصوصی، فضاي مجازي و چالش«آقابابایی، حسین و عباسی، مراد، - 
.1389، سال 17ي ي مطالعات پیشگیري از جرم، شمارهفصلنامه، »گیرانه فراروي ناجاپیش
مجموعه مقاالت در (علوم جنایی : ، در»نظرنگهداري تحت«، )1383(یمحمدعلاردبیلی، - 

.، تهران، انتشارات سمت)تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري
گزیده (الملل کیفريحقوق بین: ، در»صالحیت جهانی«، )1390(یمحمدعلاردبیلی، - 

.، تهران، انتشارات میزان)2مقاالت 
.، تهران، انتشارات میزاني فراملییافتهجرایم سازمان، )1386(دحسنیساسعدي، - 
مسئولیت دولت در عدم پیشگیري و مجازات جنایات «الکساندر سیسیلیانوس، لیون، - 

.1386، سال 46يي تحقیقات حقوقی، شمارهي سیدعلی هنجنی، مجله، ترجمه»المللیبین
شناختی تحلیل جرم(شناختی به تروریسم دیدهشناختی و بزهرهیافت جرم«اُتنف، رنالد، - 

، سال 39ي ي تحقیقات حقوقی، شمارهابرندآبادي، مجلهحسین نجفیي علی، ترجمه»)تروریسم
1383.
شایان، ي مهدي نجابتی و علی ، ترجمهي پلیس علمینامهدانش، )1389(سوزان بِل، - 

.تهران، انتشارات سمت
، ترجمه ناصرعلی منصوریان، مجله تحوالت اخیر سیاست جنایی فرانسهبوریکان، ژان، - 

.1387، 25پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 
ي شهرام ابراهیمی، عباس تدین و ، ترجمهنهادهاي قضایی فرانسه، )1384(روژه پرو، - 

.رات سلسبیلغالمحسین کوشکی، تهران، انتشا
،ترجمه علی حسن نجفی ابرندآبادي،هاي کیفرياندیشهخیتار،)1373(،ژانپرادل،-

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران،
.، تهران، انتشارات جنگلالمللحقوق جزاي بین، )1388(حسن پوربافرانی، - 
ي، تهران، انتشارات حسین نجفی ابرندآبادي علی، ترجمهشناسیجرم، )1390(ژرژ پیکا، - 
.میزان
تعامل (سازي حقوق کیفري المللی و جهانیدیوان کیفري بین، )1390(دونیفرجعفري، - 



143 کیفري شکلی ایرانشدن جرم در قلمرو حقوقآثار جهانی

.، تهران، انتشارات میزان)یا تقابل
، درآمدي بر آیین دادرسی کیفري جرایم سایبري، )1388(نیرحسیامفراهانی، جاللی- 

.تهران، انتشارات خرسندي
.، تهران، انتشارات شهردانشالمللجستارهایی از حقوق جزاي بین، )1388(یعلخالقی، - 
: ، در»بررسی نظري و عملی تسریع آیین دادرسی کیفري«، )1377(منوچهر خزانی، - 

.دانش، تهران، انتشارات گنج)مجموعه مقاالت(خزانی، منوچهر، فرآیند کیفري 
مجله تحقیقات،دعواي کیفرياصل برائت و اقامه دلیل در) 1373(منوچهر، خزانی،- 

تا تابستان1372پاییز ،15و 14شماره حقوقی،
هاي عدالت کیفري واکنش، )1390(متحد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل - 

.ي پیمان نمامیان، تهران، انتشارات میزان، ترجمهبه تروریسم
: ، در»قی در قبال جرایم مواد مخدرآیین دادرسی کیفري افترا«، )1383(منصور رحمدل، - 

.، تهران، انتشارات سمت)مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري(علوم جنایی 
.، تهران، انتشارات سمتبار اثبات در امور کیفري، )1387(ــــــــــــــ - 
ي ، مجله»المللیکیفري جرایم بیني پایانی بر بینقطه: صالحیت جهانی«زمانی، سیدقاسم، - 

.1385، سال 1ي ، شماره)الکترونیکی(الملل ایرانی حقوق بین
.، تهران، انتشارات جنگلحقوق کیفري اقتصادي، )1389(محمدرضا ساکی، - 
با رویکرد یافتهسیاست کیفري ایران در قبال جرایم سازمان،)1380(شمس ناتري، - 

دانشگاه تربیت تهران،، شناسیحقوق جزا و جرمرساله دوره دکتري ،المللحقوق جزاي بینبه
.مدرس

ي ي عباس تدین، تهران، انتشارات روزنامه، ترجمه)1388(فرانسهقانون دادرسی کیفري - 
.رسمی
ي شهرام ، ترجمه»هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفريمالحظه«گسن، رمون، - 

.1385، سال 57و 56ي ي حقوقی دادگستري، شمارهابراهیمی، مجله
، قم، انتشارات الهادي،االصول و معظم ابعاثهااصطالحات،)1376(مشکینی، علی، -
، مجله دانشکده حقوق مدار در فرانسههاي ظهور کیفري امنیتجلوهمجیدي، سیدمحمود، - 

.1388، 2، شماره 39و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 
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