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چکیده
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپایی منجر به تقریب حقوق کیفری دولتهای عضوو بوه
یکدیگر شده است .تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپایی ناشی از مقررات معاهده
لیسبون جلوهای از حقوق جزای بین الملل از شاخه حقوق داخلی آنهاست .رویکرد اصلی معاهده لیسبون
توسل به گزینه یکسانسازی قوانین کیفری دولتهای عضو است که فصل جدیودی در تواریح حقووق
کیفری اروپا تلقی می شود ،اما یکسانسازی قوانین موجد جرمانگاری جدید ،برخالف انتظارات عموومی
در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولتهای عضو است؛ لذا الزام دولتهای عضوو بوه
اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگسازی قوانین ،پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب خواهد
قضایی یکدیگر متکی است .مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالشهوای آن در قلمورو
حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است .یافته های این پژوهش نشان میدهد اصل شناسایی
متقابل در طول زمان به هماهنگسوازی قووانین کیفوری و جعول سوازوکارهای جدیود بورای تحقو
همکاریهای حقوقی متقابل فیمابین دولتها منتهی شده است.
کلید واژه ها :اصل شناسایی متقابل ،اصل هماهنگسازی قوانین ،اصل یکسوانسوازی قووانین ،حقووق
کیفری اتحادیه اروپایی ،معاهده لیسبون
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بود ،اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالشهایی میباشد که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقووقی و
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مقدمه
حاکمیت قانون در مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت و با هدف حفظ حقوق و آزادیهای
بنیــادیا از ارکــان اساســر دموکراســر اســت (حــا رزاده ،نژنــدیمــنو و زار ــر.)676 :6931 ،
ملکرد دولت در امور کیفری وا د دو بُعد است .از یک طرف ،دولت برای استقرار نظم داخلـر
ملزم به مبارزه و پیشگیری از رم است؛ بنابرایا پلیس و مقامات قضایر بـه دسـتگیری ،بازدا،ـت،
بازپرسر افراد و بازرسر متعلقات آنها مر پردازند .از طرف دیگـر ،دولـت مکلـه بـه حمایـت از
،هروندان در قبال رفتارهای فراقانونر ،مجازات نامتناسب ،نابرابری و ناامنر حقوقر است .تضـمیا
حقوق افراد در امور کیفری و ا مال حاکمیت دولت در امور داخلر برای حفظ نظم ،ماحصل ایا
رویکرد و ایا دو بُعد اختیار و تکلیه دولتها است .تحقق ایا امر در سـح ملـر میـان دولـت و
اتباع وی در گرو نظم حقوقر و سیاسر است .به رسمیت ،ـناختا حقـوق ،ـهروندان و احتـرام بـه
آزادی آنها از پیو،رطهای پیوند دالت ا تما ر و کیفری است (هژبرالسـاداتر و حبیـبزاده،
 .)24 :6939فرقر ندارد تابع در زمان برخورداری از ایا امتیـازات ،نقـو مـتهم یـا قربـانر ـرم را
دا،ته با،د .دوره ایا حمایت از قبل محاکمه تا پـس از محاکمـه را دربرمـرگیـرد و سـازمانهـای
مردمنهاد را نیز درگیر مرکند  ،اما ایا وضـعیت در قلمـرو حقـوق کیفـری اتحادیـه اروپـا متفـاوت
است .حقوق متهم و بزهدیده در قلمرو سرزمینر دولتهای ضو اتحادیه اروپا مشمول ارزشهـای
واحد نیستند6 .هر فرد براساس هویتهای متعدد ملر و اروپایر ،مشمول تعهدات و مزایای قـرارداد
ا تما ر در آن سح قرار مرگیرد (رحمترفر، ،ـهابر و گر ـر ازنـدریانر)19 :6931 ،؛ چراکـه
سرزمینر هریک از دولتهای ضو اتحادیه اروپا هستند (.)Der Aa, 2011a: 191
ایا وضعیت ،لوهای از حاکمیت درون سرزمینر هریک از دولتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا
است که موضوع حقوق زای بیاالمللر ذیل حقوق داخلر آنها قرار گرفته است .تردیدی نیست
که در ایا ،رایط هریک از ایا دولتها حسب قوانیا داخلر با مسائل برونسرزمینر خود ،نسـبت
به اتباع یا ارزشهای اساسر داخلر برخورد مرکنند .ایا وضعیت سـابقهای از آمـوزههـای حقـوق
بیاالملل زایر را دربرندارد که ،اخهای از حقوق خار ر است و با نماد دیوان کیفری بیاالمللر
یا مرا ع مشابه در رصه بیاالمللر یا منحقهای ،ناسایر مر،ود .در ـیا حـال کـه اتحادیـه اروپـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

 .برای محالعه بیشتر در ایا زمینه ر.ک .صالحر6۱4 :693۱ ،
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دارای تمامیت سرزمینر است که قلمرو  4۱کشور ضو را پو،و مردهد ،اما امور کیفـری آن بـه
یک مر ع واحد مانند مرا ع بیاالمللر کیفری یا منحقـه ای واگـاار نشـده اسـت .دیـوان اروپـایر
حقوق بشر هم در قامت یک مر ع کیفری در سح منحقه اتحادیـه اروپـا ایفـای نقـو نمـرکنـد.
واض است که دولت هـای ضـو اتحادیـه اروپـا از مصـوبات اتحادیـه اروپـا و ارکـان آن تبعیـت
مرکنند و قوانیا داخلر را منحبق با ایا سیاستها تنظیم مرکنند ،اما ایا تصمیمات نسبت به آنها
ذیل حقوق خار ر قرار نمرگیرد تا بتوان آن را با آموزههای حقوق بیاالملل کیفری مقایسه کرد؛
بنابرایا وضعیت دولت های ضو نسبت به اتحادیه اروپا و تبعیت از مقررات آن ،لوهای از حقوق
داخلر و قَریا مفهوم حقوق ـزای بـیاالملـل اسـت .محاکمـات کیفـری در دادگـاههـای داخلـر
هریک از دولت های ضو محابق با قوانیا داخلر منبعـ

از ارزشهـای متفـاوت نیـز نتیجـه همـیا

رویکرد است .مسئله همکاری دولتهای ضو با یکدیگر در مقابله با رائم فراسـرزمینر بـه یـک
ا تبار نیز نافر چنیا نتیجهگیری نیست .کما اینکه همکاری متقابل دولتهای ضـو اتحادیـه اروپـا
قبل از ،کل گیری اتحادیه اروپا با تو ه بـه الزامـات قـوانیا داخلـر و بـا ر ایـت اصـل حاکمیـت
درون سرزمینر سابقه دا،ته است و همچنان با سازوکارهای دید نیـز ادامـه ماننـد اسـت .سـروکار
دا،تا دولت های ضو با سازوکارهایِ دیدِ همکاریِ متقابل نیز قرینهای بر استقرار ایا ،ـاخه از
حقوق کیفری ذیل حقوق داخلر است .بهطور مثال همکاری دولتهای ضو اساسنامه رم با دیوان
کیفری بیاالمللر به ز ضویت آنها ،به سازوکار دیگری نیاز ندارد ،حال آنکه وضعیت اخیر در
قلمرو اتحادیه اروپا و دولتهای ضو آن مفقود است.
سرزمینر یکر از ابزارهای مبارزه با رائم بود .ایا همان رویکرد سنترای است که تمام دولتها با
آن سروکار دارند ،اما تجربه نشان داده است که ایا رویکرد در قلمرو اتحادیه اروپا نتیجـه مـر ری
ندا،ت .لاا یکسانسازی قوانیا کیفری بـرای اسـتقرار حمایـت یکسـان در قلمـرو سـرزمینر تمـام
دولتهای ضو اتحادیه اروپـا پیشـنهاد ـایگزیا اسـت .بـر ایـا اسـاس ،قـوانیا کیفـری و آیـیا
دادرسر متفاوت در قلمرو دولت های ضو اتحادیه اروپا باید ای خود را به قانون واحـد بدهنـد،
بدون اینکه از ماهیت داخلر بودن به ماهیت بیاالمللـر بـودن مبـدل ،ـوند ،امـا میـان آرمـانهـای
اتحادیه اروپا و رویکـرد دولـت هـای ضـو فاصـله زیـاد اسـت .الگوهـای کیفرگـااری بـهتناسـب
دولتهای واضع آن دستفوش دگرگونر هستند ( وان عفری بجنـوردی و سـاداتر.)61 :6932 ،
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همکاری متقابل دولتهای ضو اتحادیه اروپا پیو از ایا با اولویت تبعیت از قـوانیا کیفـری
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ایا وضعیت بهخاطر تفاوت های سیاسـر ،اقتصـادی ،ا تمـا ر و ایـدئولومیک مو ـود در امعـه
اروپاست؛ ولو اینکه حقوق بنیادیا افراد ،پل ارتبـاط میـان اتحادیـه و دولـتهـای ضـو آن با،ـد
( .)383Canor, 2013:با و ود ایا ،انتقال قانونگااریهای پراکنده داخلر دولـتهـا بـه اتحادیـه
اروپا ،نمونه موفقر از ادغام ارزشهای مشـترک و اصـول مشـارکتر اسـت کـه در کنـار وفـاداری
دولت های ضو به حفظ هویت ملر محقق ،ده است .حمایت از حقوق بنیـادیا افـراد ،بفشـر از
هویت اتحادیه اروپاست که با آن ،ناخته مر،ود .اتحادیه اروپا تالش کرده است در قلمرو حقوق
کیفری نیز از ایا الگو استفاده کند ،در یا حال یکسانسازی قوانیا کیفری با چالوهای متعددی
موا ه است؛ بنابرایا اصل ،ناسایر متقابل 6قرار و آرای کیفری دولتهای ضو اتحادیه اروپا در قلمـرو
سرزمینر یکدیگر را به نوان راهکار ایگزیا معرفر ،ده است (.)Mitsilegas, 2006: 1277
اکنون با اتکا به اصل ،ناسایر متقابل ،زمینه برای توسل دولتهای ضو به سازوکارهای ا رایر
فراهم ،ده است .ایا سازوکارها زمینه تعقیب و محاکمه وامل رم را در سرتاسر قلمرو سرزمینر
اتحادیه اروپا میسر مرکنند ،بدون اینکه مداخله در امور داخلر یا نقض اصول حاکمیتر دیگر
دولتها تلقر ،وند .تجربه اتحادیه اروپا از ا رای اصل ،ناسایر متقابل چشماندازی پیوروی
دولتهایر است که درصدد هستند بهصورت منحقهای یا هانر در امور کیفری حسب قوانیا
داخلر با یکدیگر به همکاری بپردازند ،اما بهرهبرداری از ایا تجربه وا د ،ناخت مفهوم و
چالوهای پیوروی آن است .پرسو اصلر پژوهو ایا است که اصل ،ناسایر متقابل در قلمرو
ایا حوزه وا د دستاوردهایر تحبیقر است که راهگشای توسعه آموزههای حقوق کیفری سایر
نظامهای حقوقر مر،ود؛ از ایارو به بررسر مفهوم اصل ،ناسایر متقابل در قلمرو حقوق کیفری
اتحادیه اروپا پرداخته و چالوهای احتمالر پیوروی آن را تحلیل نقادانه مرکنیم؛ بنابرایا ایا
محالعه مستلزم بررسر  .6مفهوم اصل ،ناسایر متقابل و چالوهای پیوروی آن؛  .4تجربه
یکسانسازی تا هماهنگسازی قوانیا کیفری در تقابل یا تعامل با اصل ،ناسایر متقابل است که
موضوع ایا نو،تار قرار گرفتهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mutual Recognition Principle.
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 .8مفهوم اصل شناسايی متقابل و چالشهای پیشروی آن
ر ایت اصل حاکمیت قانون در وامع مردمساالر به نوان زیربنای ایجـاد یـک نظـام حقـوقر
سازمانیافته و از پیو،رطهای اساسر تحقق آموزههای حقوق بشری است (دارابر و توانا:6931 ،
 ،)419اما بایسته های حقوق مومر در دوران معاصر به مرزهای کشورها محدود نیسـتند .هنجارهـا
و قوا د بیاالملل تأ یرات به سزای متعددی بر نهادها و ساختارهای حقوق مـومر درونسـرزمینر
گاا،تهاند .حقوق کیفری از مسائل حقوق بیا الملـل مـومر و حقـوق مـومر منفـک اسـت ،بـا
و ود ایا بر آن تأ یرگـاار و از آن متـأ ر اسـت .دولـت هـا بنـا بـه برخـر از مالحظـات سیاسـر و
اقتصادی ناگزیر از همکاری در امور قضایر بـا یکدیگرنـد ،امـا ایـا میـزان از همکـاری فـرمـابیا
دولتها پاسـفگوی نیازهـای حقـوقر و قضـایر آنهـا در تعقیـب ـرائم نیسـت؛ بنـابرایا توسـعه
همکاری قضایر در امور کیفری در سح اتحادیه اروپا منتهر به اصل ،ناسایر متقابل ،ـده اسـت
( ،)Ouwerkerk, 2011a: 38بدون اینکه از منشأ قوانیا داخلر منفک ،ود .سـیر تحـوالت حقـوق
کیفری در سح اتحادیه اروپا از تامپره 6تا لیسبون 4و برنامههـای اسـتکهلم 9و الهـه 2نیـز حـاکر از
توسعه کاربرد اصل ،ناسایر متقابل در امور کیفری هستند ( ،)Blackstock, 2010: 17تا ایر که
امــروزه اصــل ،ناســایر متقابــل ،خــود مبنــای همکــاریهــای قضــایر در امــور کیفــری و حقــوقر
دولتهای اروپایر با ر ایت اصل حاکمیت درونسرزمینر ،ده است.
اصل ،ناسایر متقابل در ابتدا برای امور داخلر کشورهای ضو اتحادیـه اروپـا در نظـر گرفتـه
بهکارگیری اصل ،ناسایر متقابل در امور کیفری با تردید موا ه بود؛ چراکه مفالفان تسری اصـل
،ناسایر متقابل در امور کیفری معتقد بودند ایا آموزه هیچ مبنایر در معاهـدات مرسـس اتحادیـه
اروپا ندارد ( .)Cullen and Buono, 2007: 170حال آنکه مبنای حقوقر اصل ،ناسایر متقابل در
امور کیفری در معاهده لیسبون است .رویه معمول دیوان دادگستری اروپایر 1نیـز بـر همـیا منـوال
،کل گرفته است؛ بنابرایا تعقیب ،محکومیت و ا رای مجازات وامل ـرم در سرتاسـر اتحادیـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tampere Council, 1999.
2 Lisbon Treaty, 2009.
3 Stockholm Programme.
4 Hague Programme, 2005.
5. European Court of Justice
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اروپا بدون در نظر گرفتا مرزهای دولت های ضو اتحادیه اروپا و تفاوت در نظامهـای حقـوقر و
قضایر مبتنر بر اصل ،ناسایر متقابل است .اصل ،ناسایر متقابـل ،سـازوکاری در حقـوق کیفـری
است که در سح دولت های اتحادیه اروپا بـاالتریا میـزان آرامـو خـاطر را بـرای ،ـهروندان در
حوزه های آزادی ،امنیت و دالت فراهم مرکند .بـا و ـود ایـا تردیـدی نیسـت کـه تـأ یر اصـل
،ناسایر متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا با و ود ناصر هماهنـگسـازی در قـانونگـااری
تحــت نــوان اســتانداردهای حــداقلر بیشــتر اســت .توســعه اســتانداردهای حــداقلر بــا اســتقرار
سازوکارهای ا تماد متقابل منجر به پایداری رمیم ،ناسـایر متقابـل مـر،ـود .مقـررات بروکسـل،
مقدمهای بر ا تماد متقابل و مبنایر بر ،ناسایر متقابل است.
اصل ،ناسایر متقابل وا د به رسمیت ،ناختا آرای قضایر صادره از دادگاه دیگر دولتهای
ضو با سازوکارهای مربوط است ،ولو اینکه ا رای آن در قلمرو سرزمینر دولـت مجـری ممکـا
نبا،د ( .)Ouwerkerk, 2011b: 77هریک از دولتهای ضو بـر ایـا اسـاس مکلـه بـه پـایرش
آرای قضایر دیگر دولت های ضو و ا تباربفشر حقـوقر بـه نحـو آرای قضـایر داخلـر هسـتند.
همچنیا ایا اصل ،وا د ،ناسایر و ا رای دستورات حمایتر صادره از یک دولت ضو در قلمرو
دیگر دولت ضو است .ا ـرای اصـل ،ناسـایر متقابـل زمـانر صـورت مـرگیـرد کـه دو دولـت
صادرکننده و مجری قرار حمایت اروپایر ،نسبت به یک رفتـار ـرمانگـاری متقابـل 6بـا مجـازات
حـداقل سـه سـال حـبس دا،ـته با،ـند ()Fazekas and Nanopoulos, 2016: 46؛ از ایـارو قـرار
غیرکیفری موضوع دیگر مقررات اتحادیه اروپاست 4که وا د سازوکاری متفاوت از قرار حمایـت
اروپایر است ( .)Sanjuan and Martin, 2014: 15ایا رویکرد متکـر بـر اسـتانداردهای حـداقلر
مشترک 9یا ناصر هماهنگسازی 2مرتبط اسـت ()Weyembergh, 2005: 159؛ از ایـارو برخـر
ایا رویکرد را معادل تقریب قوانیا 1یا هماهنگسازی نظامهای حقـوقر ملـر 1دولـتهـای ضـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Double Criminality. 2013/ 606.
2. Regulation EU, No. 606/2013.
3. Common Minimum Standard
4. Elements of Harmonisation
5. Law Approximation
6. Harmonisation of National Legal Systems
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اتحادیـه اروپـا تلقـر کـردهانـد ( .)Cemalovic, 2015: 244حـال آنکـه ایـا رویکـرد بـه معنـای
هماهنگ سازی اقدامات حمایتر در قلمرو سرزمینر دو دولت صادرکننده و مجـری قـرار حمایـت
اروپایر نیست .اتحادیه اروپا درصدد نیست تا از ایا طریق دولتهای ضو را مکله بـه اقـدامات
حمایتر خاص کند یـا اینکـه ا تبـار خاصـر بـر ایـا اقـدامات قائـل ،ـود ،بلکـه اتحادیـه اروپـا از
دولتهای ضو مر خواهد که مفاد دستورات حمایتر را از یک دولت ضو به همان نحو اصداری
به رسمیت بشناسند ()Der Aa et. al., 2015: 205؛ بدون اینکه دولت مجری در دستورات صـادره
دخل و تصرفر دا،ته با،د .بر ایا اساس دولت مجـری ،ولـو اینکـه سـابقه سـازوکارهای حمـایتر
ماکور قرار حمایت اروپایر را در قوانیا داخلر ندا،ته با،د ،باز هم مکله بـه ا ـرای آن اسـت.
بنابرایا ،ایا روند متکر بر سازوکارهای اصل ،ناسایر متقابل است.
مفهوم ،ناسایر متقابل بر دو زء اسـتوار اسـت :ـزء اول آن ،ناسـایر اسـت کـه بـر مفـاهیم
برابری ،سازگاری و مقبولیت در نظام حقوقر طرف مقابل مبتنر است .زء دوم آن تقابل است که
بر ابه ایر مقام رسمر بـا ر ایـت یکسـانبـودن در ـه و رتبـه اسـتوار اسـت (

Nicolaidis and

 .)Shaffer, 2005: 264حل قه ارتباط ایا ا زا متکر بر ا تماد و اطمینان بـه ملکـرد طـرف مقابـل
است؛ چراکه ،ناسایر متقابل متکر بر فرضیه ا تماد متقابـل 6اسـت، .ناسـایر آرای قضـایر یـک
طرف از سوی طرف دیگر ،در بحا خود مستلزم ا تماد دا،ـتا بـه نظـام حقـوقر و قضـایر طـرف
مقابل و مقبولیت پروسههای طر،ده نزد وی است؛ بنابرایا کارکرد اصل ،ناسایر متقابل در امـور
دولت ها از استانداردهای دادرسر ادالنه در امور کیفری تبعیـت نمـرکننـد .حـال آنکـه اسـتقرار
دالت ماهوی در فرایند قضایر منو ط به ر ایـت ـدالت ،ـکلر تـوام بـا دادرسـر ادالنـه اسـت
(ضرغامر و مهرا .)64۱ :6939 ،ا تماد متقابل نباید ا تماد کور با،د؛ از ایارو ،ناسـایر متقابـل از
حی

نظری وا د ارزش و ا تبار نسبر است .در نتیجـه تبعیـت از اسـتانداردهای بنیـادیا و حقـوق

بشری ،انکار آن با فاکتورهای قحعر و ر ایت اصل تناسب از استثناءهایر است که بر کلیت اصـل
ا تمــاد متقابــل وارد اســت ( .)Ouwerkerk, 2011a: 44در ــیا حــال کــه صــالحیت قضــایر
درونسرزمینر براساس قانون داخلر بازتعریه ،ده است؛ ا تماد متقابل وا د سـازوکارهای ا ـرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mutual Trust.
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آن در قلمرو فراسرزمینر است ،اما در حالـت ـادی ا مـال قـانون داخلـر در قلمـرو فراسـرزمینر
بهطورکلر با ممنو یت حاکمیت دولت خار ر موا ه است؛ درحـالرکـه اصـل ،ناسـایر متقابـل
دریچهای برای بور از ایا ممنو یت است.
هدف اصل ا تماد متقابل ،گسترش همکاری میان مو ودیتهای قضـایر اسـت ،امـا کـارکرد
اصل ،ناسایر متقابل در امور کیفری مستلزم ،ناخت نحوه همکـاری قضـایر در امـور کیفـری در
سح اتحادیه اروپا است که در ابتدا براساس مدل تقاضا، 6کل گرفته است .مدل تقاضـا مبتنـر بـر
ایده مسا دت حقوقر دو انبه 4است که سنگبنای اولیه اصل ،ناسایر متقابـل قـرار گرفتـه اسـت
که براساس مـدل دسـتور 9تغییـر موضـع داده اسـت .مسـا دت حقـوقر دو انبـه ،راهکـار معمـول
همکاری میان دولت ها در امور کیفری در سرتاسر دنیا است .مقامات پلیس یا قضـایر یـک دولـت
در زمان انجام اقدامات حقوقر در قلمرو دیگر دولتهـا نیازمنـد مسـا دت حقـوقر دولـت دخیـل
هستند .ایا مدل از مسا دت حقوقر دو انبه مبتنر بر تقاضا است .ایا تقاضـا بـا نامـهنگـاریهـای
رسمر صورت مرگیرد .سـازوکارهای ایـا نـوع از همکـاری فـرمـابیا دولـتهـا معمـوالک کنـد و
غیرمر ر است .انجام تقاضاهای حقوقر برای مع آوری دالیل مجرمانه در قلمرو دولت مجری بـر
ایا اساس از الگوی استاندارد تبعیت نمرکند و هیچ مهلت زمانر مشفصر برای آن قابل پیوبینر
نیست .احتمال موفقیت دولت متقاضر در تحقق خواستههای حقوقر منوط به نوع روابط سیاسـر و
دیپلماتیک دو دولت است .در سح دولتهای ضو اتحادیه اروپا در ایـا مسـیر نیـز تـالشهـایر
کنوانسیون مسا دت حقوقر در امور کیفری و پروتکل آن 1ا رایر ،ـود .لـیکا ایـا سـازوکارها
رضایتبفو نبوده اند .چراکه مدتاک بر روی نوع خاصر از دالیل کیفری قابل ا را بـودهانـد و بـه
همیا دلیل بفو زیادی از تقاضاهای همکاری در امور کیفـری بـا فقـدان سـازوکارهای ملیـاتر
موا ه ،دهاند .از ایا رو الگوی تقاضا ای خود را به الگوی دستور داده است .اولیابار در قلمـرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Request Model.
2. Mutual Legal Assistance.
3. Order Model.
4. Schengen Agreement.
5. Mutual Legal Assistance Convention, 2000.
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دولتهای ضـو اتحادیـه اروپـا از ابـزار بـر

سـبز 6بـرای مـعآوری دالیـل کیفـری در قلمـرو

سرزمینر دولت مجری برای ارسال به دولت متقاضر استفاده ،ده است .تحت ایـا ،ـرایط تـالش
،ده است قابلیت پایرش دالیل معآوری،ده در دادگاههای دولت متقاضر محفـو با،ـد ،امـا
در ایا ،یوه براساس الگوی برنامه استکهلم و بهمنظور بهبود همکاری مبتنر بر ،ناسـایر متقابـل از
سازوکار دستوری استفاده ،ده است .با و ود ایا ،هر دو سازوکار «تقاضا» و «دستور» با خألهـایر
موا ه ،دهاند .از ایارو هر دو الگوی ماکور با قرار تحقیقات اروپایر 4ایگزیا ،ـدهانـد .لـیکا
حاکمیت قرار تحقیقات اروپایر نیز در گِرو اصل ،ناسایر و ا تماد متقابل قرار گرفته است.
ا تماد متقابل برای ا رای دالت در امعه ،منجر به تو یه آراء صادره از دستگاههای قضایر
هریک از دولتهای ضو مر ،ود تا اینکه ایا آراء بدون نیـاز بـه طـر پروسـه دیـد بـهصـورت
اتوماتیک به ا را گاا،ته ،وند .اصل ،ناسایر متقابل آراء دادگاههای خـار ر متکـر بـر ا تمـاد
متقابل و نیز در گِرو هماهنگسازی قوانیا کیفری ( )Pakamanis, 2017: 178و با قا ده مجرمیت
متقابل 9در ارتباط مستقیم است .قا ـده مجرمیـت متقابـل ،قا ـدهای حقـوق بشـری اسـت (،ـکفته
گوهری و انرپـور اسـکلکر .)1 :6931 ،برخـر از قا ـده مجرمیـت متقابـل تلقـر ا تبـار قـوانیا
خار ر (پوربافرانر )66 :6931 ،و برخر دیگر تلقر ا تبار مقررات حقوق بشری دارند (میرخلیلر،
رحمانر نعیمآبادی و ساالریفر .)6۱۱ :6939 ،لیکا رمانگاری و عل حقوق مشابه برای مجرم و
4

قربانر آن در قوانیا دولت مجری در پرتو اصل ،ـفافیت قـانون  1.زمینـهسـاز بهـرهگیـری از ابـزار
متقابل دولت های ضو در ایا ،رایط با اصل ،ناسایر متقابل هـمسـو اسـت (پورقهرمـانر:6931 ،
 .)41قوانیا داخلر دولت های ضو اتحادیه اروپا براساس اصل هماهنگسازی قوانیا کیفری تـابع
قوا د یکسان هستند .قوا د یکسـان بـرای هماهنـگسـازی قـوانیا هـم وا ـد ،ـرایط متفـاوتر از
یکسانسازی قوانیا کیفری مربا،ند .دولت های ضو درحـالرکـه در تبعیـت از دیگـر معاهـدات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Green Paper
2. European Investigation Order
3. Double Criminality
 .2برای محالعه بیشتر در ایا زمینه ر.ک .مرذنزادگان و رهدارپور632 :6937 ،
5. The Quality of Law
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اتحادیه اروپا آزاد هستند ،مکله به تبعیت از حداقل استانداردهای اتحادیه اروپا در وضـع قـوانیا
داخلر هستند ( .)Chalmers, Davies and Monti, 2015: 700لیکا قوا د یکسان الزاماک به حقوق
یکسان منتهر نمر،وند .چراکه یکسانسازی قوانیا کیفری در قلمرو سـرزمینر دولـتهـای ضـو
اتحادیه اروپا منوط به ترویج مـاهب ،ارزش و فرهنـگ واحـد اسـت کـه تـاکنون بـهدلیـل ا مـال
حاکمیت درونسرزمینر هریک از دولتها محقق نشده است؛ بنابرایا تفاوت میان هماهنگسازی
و یکسانسازی قحعر است (دلماس مارتر)619 :6934 ،؛ صـرفنظـر از اینکـه عـل قوا ـد کلـر
با

مر،ود تا آرمان حقوق اروپایر در گِرو همکاری و هماهنگسازی نظام حقوقر دولتهـای

ضو اتحادیه با،د (پرادل و کورستنز )41 :6939 ،و بدون اینکه قانونگااری متکر بـه مصـادیق و
ذکر زئیات ،ضرورت یابد.
برتردید ،ناسایر آراء صادره از دادگاه های هریک از دولتهـای ضـو مبنـای اصـل ا تمـاد
متقابل و زمینهساز درهمآمیفتگر اصل ،ناسایر متقابل آراء قضایر در امور کیفری به نـوان ـزء
الینفک حقوق کیفری اروپایر است .لیکا تحقق ایا هدف در گِرو هماهنگسازی کامـل اسـت.
هماهنگ سـازی کامـل ـرائم نیـز در قلمـرو سـرزمینر تمـام دولـتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا بـا
واقعیت های حاکم بر وامع متفاوت منحبق نیست؛ در یا حال که قوانیا آیـیا دادرسـر کیفـری
متفاوت در قلمرو دولتهای ضو نیز مانع از همکاری قضایر فرمابیا دولتها است .تالش بـرای
تقریب قوانیا دولت هـای ضـو بـا پیشـبرد ،ناسـایر متقابـل بـهصـورت توامـان گزینـه پـیوروی
زمینهساز بهکارگیری اصل ،ناسایر متقابل است ،مشروط بـه اینکـه در تعـارض بـا اصـول حقـوقر
بنیادیا دولتهای ضو نبا،ن د .همیا سیاست در برنامه الهه و معاهده لیسـبون در ههـور اقـدامات
تقریبساز 6زمینه را برای توسعه همکاری های قضایر در امور مدنر در قالـب سیسـتم همکـاری و
براساس اصل ،ناسایر متقابل فراهم کرده است .لیکا استانداردهای حداقلر متکر بر ویژگرهـای
خاص حقوقر کیفری در رابحه با حقوق بشر و حاکمیت دولـتهـا اسـت .هـدفگـااری اتحادیـه
اروپا در  9حوزه آزادی ،امنیت و دالت برای ،هروندان به معاهده آمستردام ( )6337برمرگـردد.
در معاهده آمستردام همکاری در امور داخلر و دالت ،با مفهوم منحقـه آزادی ،امنیـت و ـدالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Approximating Measures
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ایگزیا ،ده است ( .)Kostakopoulou, 2007: 170بر ایا اساس صـالحیت ا،ـتراکر 6اتحادیـه
اروپا و هریک از دولت های ضـو آن در حـوزه آزادی ،امنیـت و ـدالت پایـهریـزی ،ـده اسـت
( .)Tridimas, 2012: 63ایــا رویکــرد بــرای گــار از مقاومــت دولــتهــای ضــو اتحادیــه در
یکسانسازی قوانیا کیفری بوده است، .کست در متقا د کردن دولتهای ضو بر یکسانسـازی
قوانیا کیفری و ا رای قانون واحد در سرتاسر قلمرو اتحادیه اروپا منجـر بـه ایـده اصـل ،ناسـایر
متقابل با حفظ تنوع قوانیا کیفری دولتهای ضو ،د .با و ود ایا اِ مال اصل ،ناسـایر متقابـل
در گِرو اصل هماهنگسازی قوانیا است (.)Mitsilegas, 2012: 363
 .4تجربه يکسانسازی تا هماهنگسازی قوانین و ارتباط آن با اصل شناسايی متقابل
2

واکنوهای کیفری همواره در ،مار مر رتریا روشهـای ا مـال قـدرت دولـتهـا اسـت .از
یکطرف ،تأمیا امنیت امعه و ،هروندان به نوان خطمشر اساسـر دولـتهـا در مجمو ـهای از
اقدامات برنامهریزی،ده در قالب سیاستهای کنترل رم تبلـور مـریابنـد (دارابـر و نجفـرتوانـا،
 .)6۱7 :6931لیکا افزایو مجازات ،راهکار مناسبر برای مقابله با ازدیاد ـرائم نیسـت (مجیـدی،
 .)413 :6931بایدها و نبایدهای قانونر به تحدید آزادیهای ا،ـفاص مـرانجامـد کـه بـا دیـدگاه
3

رم انگاری حداقلر و اصول حداقلر آن منافـات دارد .بـا و ـود ایـا ،دولـتهـا بیشـتریا سـهم
دخالت و ا بار در تعییا کیفر را در اختیار دارند (مهرا ،قورچربیگر و مرذن ،)617 :6931 ،لـیکا
محدودیتهای پیوروی دولتها است .در یا حال ،منحق حاکم بر الزامـات همکـاری حقـوقر
متقابل دولت های ضو از طریق اینترپل متفاوت از بایستههای حقوق کیفـری اسـت .ایـا نحـوه از
همکاری ،لوهای از نیابت قضایر بیاالمللر در قالب موافقتنامههای قضایر دو انبه یا منحقـهای
است .از ایارو ،امضاء و تصویب موافقتنامـههـا و هدنامـه هـای پلیسـر ،قضـایر و امنیتـر دو یـا
چند انبه ،فارغ از اصول حقوق کیفـری مـدنظر دولـتهـا هسـتند .از طـرف دیگـر ،صـالحیت در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shared Competence
 .4برای محالعه بیشتر در ایا زمینه ر.ک .ساداتر ،نجفرابرندآبادی و نوبهار.97 :6931 ،
 .9برای محالعه بیشتر در ایا زمینه ر.ک .زرنشان و ،جا ر نصرآبادی.947 :6931 ،
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حقوق بیاالملل مومر به معنای اِ مال قدرت دولت در حوزههای تقنینر ،ا رایر و قضایر است.
صالحیت دولت ،سنگبنای حاکمیت دولت و منع مداخله در امور داخلر وی است (

Crawford,

 .)2012: 486کشورها بر اصـول حـاکمیتر خـود پافشـاری دارنـد .از ایـارو ،اقتـدار اصـل ا مـال
صالحیت کیفری لوهای از ا مال حقوق حاکمیتر کشور است (پوربافرانر .)۱ :6931 ،گسـترش
صالحیت در امور داخلر دیگر دولتها ،مُبیا تعارض در حاکمیت است که بـا قوا ـد یـک انبـه
برطرف نمر،ود (طباطبایرنژاد .)667 :6931 ،دستاوردهای هانر،دن حقوق کیفـری نیـز وا ـد
رویکرد مشابهر است ( .)Lang, 2013: 95به هر حال تغییر رویکرد و استراتژیهای نظامهای ملـر
در پرتو هانر،دن رم منجر به امنیتر ،دن حقوق کیفری و تحدیـد حقـوق و آزادیهـای بشـر
،ده است (احمدی و رضایر )667 :6931 ،و اصول و قوا د دادرسـر کیفـری را نیـز تحـت تـأ یر
قرار داده است.
معاهده لیسبون در سح اتحادیه اروپا ا رایر و با مفهوم اروپـای یکپارچـه و بـدون مـرز میـان
دولت های ضو آن توام ،ده است .لیکا حقوق کیفری داخلر دولتهای ضو اتحادیه با ههـور
حقوق کیفری اتحادیه اروپا برچیده نشده است .لاا وقوع رم در قلمرو فراسـرزمینر بنـا بـه اصـل
قا ده ،حاکر از دم صالحیت دولتر است که حاکمیتر بر آن سرزمیا ندارد (پوربافرانر:6931 ،
)61؛ مگر اینکه رم لیه منافع ملر وی ،توسـط تبعـه وی یـا لیـه تبعـه وی با،ـد .رویکـرد اخیـر
حاکر از لزوم ،ناسایر اصل صالحیت کیفری مبتنر بر تابعیت بزهدیده است ،در غیر ایا صـورت
،فصر فا ل رم؛ صالحیت واقعر و یا صـالحیت هـانر ،دارای صـالحیت کیفـری نیسـت .بـه
بارتر قوانیا دولت متبوع بزهدیده در قلمرو فراسرزمینر ،نسبت به وی کـارایر نـدارد (

Klimek,

 ،)2016: 171صرفنظر از اینکه مداخله بزهدیده یا نقو انحصـاری مقامـات مـومر بـه رسـمیت
،ــناخته ،ــده با ،ـد (،ــیری .)۱2 :6937 ،حمایــت از بــزهدیــده دارای تابعیــت بیگانــه متفــاوت از
حمایت های قانونر دولت متبوع بزهدیده است .لاا وقوع رم از سوی تبعـه بیگانـه لیـه بـزهدیـده
متبوع یک کشور که مشمول صالحیت واقعر و هـانر نیسـت ،حـالتر اسـت کـه مسـتلزم ِا مـال
صالحیت براساس تابعیت بزهدیده قرار مرگیرد .برکیفرمانر مجرم دارای تابعیت دولت ال

غیـر

از دولت سرزمینر محل وقوع رم که متفاوت از قلمرو سرزمینر دولت متبوع بزهدیده است ،یکر
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از مبانر اصلر مو د صالحیت کیفری براساس تابعیت بـزهدیـده اسـت (،ـاکری و خـاناحمـدی،
 .)72 :6931لیکا ا مال صالحیت کیفری دولت متبوع بزهدیده نسـبت بـه ـرم فراسـرزمینر تبعـه
خار ر لیه تبعه داخلر وی نیازمند تصری در قوانیا داخلر وی است.
سابقه رمانگاری متقابل ،پیو،رط تعقیب بزهکار خار ر بهخـاطر ارتکـاب ـرم در قلمـرو
فراسرزمینر لیه بزهدیده داخلر آن براساس قوانیا کیفری دولت متبوع بزهدیـده اسـت .آنجـا کـه
رمانگاری متقابل وا د موضعگیری کیفری دو دولـت متبـوع بزهکـار و بـزهدیـده در نظـامهـای
حقوقر خویو است؛ از ایارو ،صِرف رمانگاری از سوی دولت متبوع بزهدیـده بـهخـاطر رفتـار
تبعه بیگانه لیه تبعه داخلر در قلمرو فراسرزمینر کفایت نمـرکنـد .از سـویر تعقیـب تبعـه بیگانـه
بهدلیل اباحه قوانیا سرزمینر دولت متبوع وی و با استناد به قوانیا کیفری متبـوع بـزهدیـده ممکـا
نیست؛ به همیا هت نقض حقوق مکتسب تبعه خار ر بهدلیل اباحه قوانیا دولت سرزمینر متبوع
وی بهصرف تفحر از قوانیا کیفری دولت خار ر در قلمرو فراسرزمینر (ا م از دولت متبـوع یـا
دولت ال ) مانع از اِ مال صالحیت کیفری براساس تابعیت بزهدیده و براساس قوانیا دولت متبوع
بزهدیده است.
ایـا وضـعیت مبتالبـه دولـت هـای ضـو اتحادیـه اروپـا اسـت کـه بـرای بـور از آن پیشــنهاد
یکسانسازی قوانیا کیفری در سح داخلر دولتهای ضو بیان ،ده است .ایا پیشنهاد بـا فلسـفه
1

مشارکت و همکاری کشورها بهدلیل هانر،دن بزهکاری نیز هماهنگ اسـت ،تـا غایـت اصـلر
(رمضانر قوامآبادی ،)471 :6937 ،امـا بهـرهگیـری مـر ر و حـداکثری از سـازوکارهای همکـاری
حقوقر متقابل فرمابیا دولتهـای ضـو اتحادیـه اروپاــ بـهمـوازات ،در گِـروِ ،ـفافیت و قابلیـت
پیو بینر اصول حقوق کیفری برای مردم است .در غیر ایا صورت ،اتباع دولتهای ضو اتحادیه
اروپا به قحعیت ا رای آنها در امعه اروپایر مبتنر بر حاکمیـت قـانون اطمینـان نمـریابنـد ،ولـو
اینکه ایا همکاری نا،ر از الزام مقررات امالشمول اتحادیه اروپا با،د.
دولتها موههاند در قالـب ایـا مقـررات بـه ـرمانگـاری متقابـل بپردازنـد .ضـروری اسـت
دولتهای غیربرخوردار از رمانگاریهـای دیـد ،در راسـتای همکـاری بـا دیگـر دولـتهـا بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6برای محالعه بیشتر ر.ک .نجفر ابرندآبادی9 :6931 ،
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رمانگاری مشابه بپردازند تا از ایا طریق با آن دولتها همکاری کرده با،ند .در ایا چـارچوب،
ا مال قوانیا خار ر را ع به مجنر لیه فراسرزمینر ،در قلمرو سرزمینر محل وقوع ـرم و منجـر
به نتیجه یکسان از ا مال قوانیا داخلر را
 .)Bondt, 2015: 117از ایا حی

ع به بزهدیده درونسرزمینر مر،ود ( Vermeulen and

تفاوتر میان ا مال قوانیا داخلر یا خار ر نسبت به مجنر لیه

فراسرزمینر برای دولت سرزمینر محل وقـوع ـرم و را ـع بـه مـتهم دارای تابعیـت یـا اقامـت در
سرزمیا وی نیست.
اما مصال حقوقر مرتبط با قانون اساسر اسـت .قـانون اساسـر منبـع و مسـتند مصـال حقـوقر
است .در یا حال که برخر معتقدند مصال حقوقر محدود به بایستههای قانون اساسر نیست .بـر
ایــا اســاس مــرتــوان انتظــارات بیشــتری را در قلمــرو ــرمانگــاری بــر قــانون اساســر افــزود
(محمودی انکر .)612 :6939 ،لیکا تصمیمگیری از بیرون مرزها بـرای اتبـاع داخلـر نیـز وا ـد
محدودیت ها و سازوکارهایر است که چارچوب پایرش آن در قانون اساسر ملر پیوبینـر ،ـده
است .با چنیا رویکردی اگر یکسانسازی قوانیا داخلر با قوانیا دیگر دولتهـای ضـو اتحادیـه
اروپا ،منجر به نقض ایا محدودیتها و سازوکارهای پیو بینر ،ـده آن در قـانون اساسـر دولـت
متبوع ،ود ،نمرتوان انتظار تبعیت و همسویر دا،ت .مگر اینکه قانون اساسر در سـح ملـر تمـام
دولت های ضو اتحادیه اروپا برچیده ،وند و از الگوی قانون اساسر نانو،ته اتحادیه اروپا در تمام
امور داخلر پیروی ،ود .ایـا امـر مسـتلزم تلقـر تمـام دولـتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا بـه نـوان
در یا حال ،نتیجه برخر از محالعات نشان مردهد که رویکرد یکسانسـازی قـوانیا حتـر در
1

حوزه مسئولیت مدنر در قلمرو اتحادیه اروپا با ،کست موا ه ،ده است .حال آنکه ایا وضعیت
بنا به دالیل مفتله در قلمرو حقوق کیفری تشدید مر،ود .حاکمیت دولتهای ضـو در قلمـرو
سرزمینر اتحادیه اروپا با چالو مداخلهگری نیز موا ه ،ده است؛ زمانر که اراده نهادهـای دیگـر
بر دولت های ضو در وضع قوانیا تحمیـل مـر،ـود (روحاالمینـر .)673 :6932 ،ا مـال گسـترده
حقوق اروپایر در کنار حقوق داخلر دولتهای ضو نیز مزید بر لت است .به نوان نمونه رائم
در حوزه سایبر که وا د نبه فنر هستند و تصمیمگیری را ع به ابعاد آنها از تفصص و حوصله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6برای محالعه بیشتر در ایا رابحه ر.ک .طباطبائرنژاد.71 :6937 ،

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-27

ایالت های فدرالیسم اتحادیه اروپا است که تاکنون محقق نشده است.

جواد صالحی

اصل شناسايی متقابل و چالشهای آن در قلمرو حقوق کیفری اتحاديه اروپا 021

قانونگاار دولت های ضو خارج است (کرمر .)916 :6937 ،قانونگاار به ا بار تعیـیا مصـادیق
ایا رائم یا دامنه و گستردگر آنها را به بفو های دیگر از حاکمیت حسب تفصص یا فعالیـت
فنر آنها از مله وزارتفانهها ،سازمانهای دولتر یا ترکیبر از ایاها واگاار مرکند .ایا وضعیت
با

مر،ود مسئله یکسانسازی قوانیا در سح دولتهای ضـو تنهـا بـه اراده قـوه مقننـه آنهـا

متکر نبا،د .در ایا صورت یکسان سازی قوانیا کیفـری مسـتلزم لـب نظـر مثبـت دیگـر ارکـان
حاکمیت است و دخالت بفو های متعدد در ایـا زمینـه بـر د،ـواریهـای یکسـانسـازی قـوانیا
کیفری مرافزاید .در یا حال که مردم در قلمرو سرزمینر متفاوت دولتهای ضو اتحادیه اروپـا
نسبت به رفتارهای ا تما ر با واکنوهای مفتله موضعگیری مرکنند .برخـر وامـع نسـبت بـه
رفتاری حساسیت و واکنشر ندارند ،حال آنکه وامع دیگـر بـه کمتـر از آن واکـنو و از دولـت
متبوع انتظار مداخله کیفری دارند .از ایارو ،یکسانسازی قوانیا کیفری متفاوت ماهوی و ،ـکلر
حاکم در قلمرو دولتهای ضو اتحادیه اروپا غیرممکا است.
بــا و ــود ای ـا ،یکســانســازی قــوانیا در ســح تمــام دولــتهــای ضــو اتحادیــه اروپــا از
پیو،رطهای حمایت از مجنر لیه اروپایر معرفر ،ده است تا بتوان در پرتـو آن از بـزهدیـده در
قلمرو اتحادیه اروپا حمایت یکسان بـه مـل آورد ( .)Der Aa, 2011b: 199بـر ایـا اسـاس رفتـار
واحد باید از سوی تمام دولتهای ضو رمانگاری ،ود ،تا اینکه بتوان از بزهدیده احتمالر آن در
سرتاسر قلمرو اتحادیـه اروپـا حمایـت یکسـان بـه

مـل آورد ( Der Aa and Ouwerkerk, 2011:

یکسانسازی قوانیا به تعریه ممنو یت هایر بپردازند که سـابق بـر ایـا در لیسـت قـوانیا کیفـری
داخلر آنها نبوده است .درحالرکه چنیا رمانگاریهایر در قلمرو داخلر برای آنها ضروری و
محدودکننده [نبوده و یا] نیست (فالحر .)463 :6932 ،تحمیل قـوانیا کیفـری بـرخالف انتظـارات
مومر امعه به دولت مجری برای هماهنگر بـا دیگـر ا ضـای اتحادیـه اروپـا و بردا،ـتا موانـع
ا رایر در زمان ار اع قرار حمایت اروپایر از سوی دولت صادرکننده ،بهتنهایر ضرری است که
تبعات منفر آن را دولت مجری و اتباع وی پرداخت مرکنند؛ حال آنکه ممنو یـت دیـد وا ـد
هیچ منفعتر در راستای ا مال حاکمیت داخلر دولت مجری قرار حمایت اروپایر نیست.
منافع یکسان سازی قوانیا با افزودن رائم به لیست قوانیا کیفری داخلـر متو ـه دولـتهـایر
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است که سابق بر ایا رمانگاری کردهاند و اینک در راستای منافع داخلر توقـع هـمسـویر دیگـر
بـرای تعقیـب احتمـالر ـرائم محتمـل

دولتهای ضو اتحادیه را دارند .آنها از کشورهای ال

صورت یافته لیه بزهدیدگان متبوع خویو در قلمرو فراسرزمینر تقاضای رمانگاری دارند .حـال
آنکه حق پاسدا،ت کرامت انسانر ،استقالل و حقهای بشری در امعه با

غلبه گفتمان حق در

رصه کنونر ،ده است (احمدی .)717 :6931 ،بنا بر اصل اولویت انرالز ،حقوق و آزادیهـای
1

بنیادیا افراد نباید قربانر منافع ا تما ر و اقتصادی ،وند؛ بنابرایا قربانرسازی مردم به بهانه حفظ
نظم مومر ،نقض فلسفه و ودی دولتها ،نهادهای متولر حفظ نظم مومر نظیر :دستگاه دالت
کیفری و پلیس است (،املو و مرادی.)66۱ :6934 ،
اصل قانونر بودن رائم و مجازات برای احتراز از ایا واقـب ،راهگشـا اسـت .اصـل قـانونر
بودن رائم و مجازات از بایستههای حقوق اساسر کشورها از مله اول ضو اتحادیه اروپا است؛
از ایارو اصل ،ناسایر متقابل ،بسترساز ا رای قرار حمایت اروپایر است .از سویر اصل ،ناسایر
متقابل براساس الگوی لیسبون در پرتو قرار حمایت اروپایر 4بـازتعریه ،ـده اسـت ،بـدون اینکـه
ا رای آن منوط به هماهنگسازی قوانیا با،د .در یاحـال کـه ،تأکیـد مـر،ـود اصـل ،ناسـایر
متقابل نباید ناقض اصل قانونر بودن رائم و مجازات با،د.
،ناسایر متقابل مستلزم ممنو یت های کیفری دو انبه است؛ حقوق اساسر دولت مجری قـرار
یا رای صادره از طرف دولت متقاضر ا ازه نمردهد که رفتاری را به مو ب قرار یـا رای صـادره
قوانیا کیفری وی ممنوع نشده است .ایا وضعیت مجوزی هم برای قانونگااری دید در قلمـرو
حقوق کیفری نیست ،مگر اینکه الزام آن از سوی اتحادیه اروپا تو یه ،ـده با،ـد .بـر ایـا اسـاس
دولت مجری ،قرار یا رای صادره از دادگاه های دولت متقاضـر را بـه ا ـرا نمـرگـاارد ،چنانچـه
موضوع آن در قلمرو حقوق کیفری داخلر وی قرار نمرگیرد .در واقع برخر از رفتارهـا در سـح
احد از دولـتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا ـرمانگـاری ،ـدهانـد کـه در دیگـر دولـتهـای ضـو
رمانگاری نشدهاند .بـه همـیا نحـو برخـر از ـرائم در سـح دولـتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6برای محالعه بیشتر ر.ک .رستمر و تقرپور.7۱ :6932 ،
2. European Protection Order.
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تعقیب و مج ازات کند یا مالک مل محرومیت یا نقض حقوق تبعه داخلر قرار دهد که در لیست
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پیوبینر ،دهاند که در حقوق کیفری اتحادیه اروپـا

ـرمانگـاری نشـدهانـد ( Wyngaert, 2004:

 .)232با و ود ایا ،برخر استدالل کرده اند که اصل قانونر بـودن ـرائم و مجـازات در رویکـرد
دیـد کیفر،ناســر ریسـکمــدار اهمیـت خــود را از دسـت داده اســت ،تـا اینکــه بتـوان بــا ،ــعار
1

امنیتگرایر به مبارزه همه انبه با رائم لیه امنیت ملر پرداخـت ،امـا پُرواضـ اسـت کـه تمـام
رائم در سح قوانیا کیفری دولت ضو اتحادیه اروپا چنیا خصوصـیتر ندارنـد .صـرفنظـر از
اینکه امنیت ملر از مقولههای وابسته بـه حاکمیـت و نـوع حکمرانـر درونسـرزمینر اسـت کـه بـا
مرلفههای حقوق بشری گِره خورده است .بر ایا اساس نمرتوان در همه مـوارد ،بـرای آن الگـوی
واحد و الزام تمام دولتهای ضو اتحادیه اروپا به ر ایت ایا بایسـتههـا را تجـویز کـرد؛ بنـابرایا
اهمیت اصل قانونر بودن رم و مجازات در وضعیت دولت های ضو اتحادیه اروپا به قوت خـود
باقر است.
وامع مفتله دولت های ضو اتحادیـه اروپـا نسـبت بـه ـرم واحـد ،مجـرم و بـزهدیـده آن
احساساتر مشابه ندارند تا قوای مقننه متبوع آن ها به تنظیم سیاست کیفـری یکسـان بپردازنـد .اگـر
سفا از پرداخت هزینه در سح دولتهای ضو اتحادیه اروپا است ،چرا نباید پرداخت بفشر از
ایا هزینهها بر هده تمام دولت های ضو اتحادیه اروپا با،د .کما اینکـه بـه نظـر مـررسـد توسـل
حقوق کیفری اتحادیه اروپا به رائم ،دید ،محدود به ناویا رائم خاص مدنظر تمام دولتهای
ضو نیز بر همیا منوال است .اتحادیه اروپا تنها چند رم خاص از مله رائم ،دید ،را ،ناسایر
حساسیت ،اهمیت و قدرت یکسان دولـت هـای مفتلـه بـر موضـعگیـری در قِبـال ابعـاد مفتلـه
رفتارهــای ا تمــا ر و تبعــات آن در مــل ممکــا نیســت؛ صــرفنظــر از اینکــه درهــمتنیــدگر
پیو،رطهای ماکور با

،ده است که دولت های ضو اتحادیه اروپـا نسـبت بـه تحقـق آنهـا

تمایلر ندا،ته با،ند .لاا اتحادیه اروپا بهموازات درصدد برآمدن تحکیم اصل ،ناسـایر متقابـل بـا
سازوکارهای ا رایر آن بدون تو ه به اصل یکسانسازی قوانیا است .از ایا منظر ا تمـاد متقابـل
به نظام حقوقر دیگر دولتهای ضو اتحادیه اروپا زیربنای اصل ،ناسایر متقابل است که از طریق
هماهنگسازی ضمانت ا راهای دادرسر ادالنه توسعه مریابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6برای محالعه بیشتر در ایا زمینه ر.ک .نوبهار و صیقل.419 :6931 ،
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نتیجهگیری
اتباع داخلر دولتهای ضو اتحادیه اروپا به یک ا تبـار دارای تابعیـت اروپـایر بـوده و تمـام
قلمرو دولت های ضو اتحادیه اروپا نیز قلمرو سرزمینر آنها محسوب مر،ـود .ایـا وضـعیت بـه
معنای حاکمیت قوانیا کیفری دولت های ضو اتحادیه اروپا بر رفتارهای آنان است؛ تا زمانر کـه
آن ها وا د تابعیـت اروپـایر و در قلمـرو سـرزمینر اتحادیـه اروپـا مسـتقر هسـتند .در نتیجـه تمـام
دولت های ضو با تأسر از الگوی حقوق زای بیا الملل در برخورد با اتباع اروپایر همانند اتبـاع
داخلر مل مرکنند .ایا رفتار مستلزم همکاری متقابل دولتهای ضو اتحادیه با یکـدیگر اسـت
ولو اینکه که سازوکارهای آن داخلر و منحبق با ارزشهای متفـاوت اسـت .از ایـارو عـل اصـل
،ناسایر متقابل مبتنر بر ،رایحر است که براساس قوانیا و مقررات دیگر دولتها بـه نـوان یـک
،فصیت حقوقر مستقل تعییا مر،وند ،تا در قلمرو درونسرزمینر دولـت مجـری ا مـال ،ـوند.
مده ایا مقررات بر سازگاری محتوی و موضوع ،ناسایر متقابل با اسـتانداردهای داخلـر تأکیـد
دارند ،بهنحویکه ،ناسایر متقابل وا د دستاوردی مفید برای دولت مجـری اسـت .همچنـیا ایـا
،رایط وا د تعهداتر برای دولت صادرکننده دستورات قضایر است؛ درحالرکه ایا تعهدات هم
با مقررات وی همخوانر دارد و هم ا زاء آن وا د منافعر برای وی است .بر همیا اسـاس ،اصـل
،ناسایر متقابل حاکر از ملکردی تحت مدیریت دولت صادرکننده و دولت مجـری اسـت .لـاا
اتکا سایر دولت ها به اصل ،ناسایر متقابل در همکاری قضایر با دولتهـایر کـه مقیـد بـه اصـول
که دولتهای ضو به نظام حقوقر یکدیگر ا تماد دارند ،لیکا لوازم مو د ایا ا تماد از سـوی برخـر
از دولتها فراهم نشده است .از ایارو، ،ناسایر متقابل محلق نیست؛ بنابرایا در های از هماهنگسـازی
قوانیا کیفری برای همکاری میان کشورهای ضو اتحادیه اروپا ضروری به نظر مررسد.
هماهنگسازی تنها طریق تقریـب مقـررات یـا نظـامهـای حقـوقر متفـاوت اسـت و بـا حـاف
تفاوت های مده قوانیا یا ایجاد الزامات یـا اسـتانداردهای حـداقلر حاصـل مـر،ـود .تحـت ایـا
،رایط ،ضرورت تصویب قانون واحد ای خود را به هماهنگسازی یا تقریب قوانیا دولتهـای
ضو اتحادیه اروپا داده است .از ایا هماهنگسازی قوانیا زمینه را برای ا تماد متقابل و همکاری
میان دادگاه ها و مقامات قضایر دولت ضو اتحادیه فراهم مرکند و بستر را برای ،ناسایر متقابـل

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-27

دادرسر ادالنه نیستند ،از مو بات زوال کارکرد اصل ا تماد متقابل است .درحالرکه فرض است

جواد صالحی

اصل شناسايی متقابل و چالشهای آن در قلمرو حقوق کیفری اتحاديه اروپا 021

آراء قضایر در قلمرو سرزمینر یکدیگر آماده مرکند .ایا وضعیت درمورد رائم ،ـدید و دارای
خصوصیت فراسرزمینر وا د اهمیت است .قبالک دولت هـا در راسـتای مبـارزه بـا ـرائم فراملـر یـا
دارای تبعات فراسرزمینر از گزینه همکاری حقوقر متقابل بهره مرگرفتند .لیکا ا،ـکاالت نا،ـر
از همکاری حقوقر متقابل در قلمرو سرزمینر دولتهای ضو اتحادیه اروپـا ،ضـرورت تحـوالت
نظری آن را دی کرده است .با و ود ایا ،اتحادیه اروپا تالش کرده است تا زمینه یکسانسـازی
قوانیا کیفری در قلمرو سرزمینر دولت هـای ضـو را فـراهم کنـد تـا از قِبـل آن یکسـانر حقـوق
،هروندان اتحادیه اروپا صرفنظر از تابعیت ملر آنان تأمیا ،ود ،اما ـرمانگـاری دیـد ممکـا
است در تعارض با آموزههای حقوق اساسر دولتهای ضو نیز قرار گیرد که بههیچو ه نمرتوان
بر آن چشم پو،ید .همچنیا ارتباط دوسویه قوانیا کیفری با قانون اساسر ملر وا د سازوکارهایر
است که بهصرف لزوم تبعیت از مصوبات اتحادیه اروپا نمـرتـوان از آرمـانهـای پایرفتـه،ـده در
سح ملـر ـدول کـرد .دولـتهـای متقاضـر همکـاری هـیچ هزینـهای نمـرپردازنـد ،ـز اینکـه
هزینههایر را به دیگر دولت های ضو اتحادیه اروپا و اتباع داخلر آنهـا تحمیـل مـرنماینـد .ایـا
رویکرد هیچ تو یهر ندارد ،ولو اینکه عل نوان ،هروند اروپایر بودن تو یه آن با،د.
چارچوب قوانیا کیفری و محدودیتهای قانونگااری در ایا رصه همراه با معیارها و اصول
پایرفته ،ده در قانون اساسر است که با اصل حاکمیت درونسرزمینر دولت مرکزی گِره خورده
است .اگر از طرف مقابل به موضوع نگاه کنیم ،تحمیل ایا هزینهها منتفر اسـت .چـرا کشـورهایر
اتحادیه اروپا نباید از کیفری بودن رفتارهای غیرمجرمانه در قلمرو سرزمینر دیگر دولتهای ضو
دست بردارند؟ حالآنکه هزینه رمزدایر از برخر رفتارهای منحصر به قوانیا کیفری دولتهـای
ضو در راستای هماهنگر با دیگر دولتهای ضو اتحادیه اروپا بهمراتب کمتر است .صـرفنظـر
کردن از برخر قوانیا کیفری که مفتص یک یا چند دولت محدود در مقابـل اکثریـت دولـتهـا
است ،نهتنها با ا مال حاکمیت درونسرزمینر منافات ندارد ،بلکه ا مال حاکمیت برونسرزمینر را
در حمایت از اتباع داخلر تسهیل مرکند .لیکا اراده دولت های ضو اتحادیه اروپا در ایـا زمینـه
همسو و هماهنگ نیست؛ بنابرایا آرا و قرارهـای قضـایر دیگـر دولـتهـای ضـو اتحادیـه اروپـا
براساس اصل ،ناسایر متقابل ،وا د همان ارزش و آ ار آرای قضایر در سح ملـر اسـت ،بـدون
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اینکه نیازی به بررسر مقدمات صدور آراء دادگاه خار ر با،د .اصـل ،ناسـایر متقابـل در طـول
زمان منتهر به هماهنگسازی قوانیا ،ده است .تحت ایا ،ـرایط قـرار دسـتگیری اروپـایر ،قـرار
دلیل اروپـایر و قـرار تحقیقـات کیفـری از ابزارهـای اصـل ،ناسـایر متقابـل و در راسـتای تحقـق
همکاریهای حقوقر متقابل فرمابیا دولتها در امور کیفری هستند .ایا تجربه و دستآوردهـای
آن مر تواند به نوان نمونه ملیاتر ،ده برای حقوق کیفـری کشـورهای اسـالمر محـرح و مـورد
محالعه قرار گیرند.
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غیرایرانر لیه ایرانر در خارج از ایران (صالحیت ،فصـر منفعـل در حقـوق ایـران)» .فصـلنامه پـژوهو حقـوق
کیفری .سال ، .1ماره .61

، املو ،باقر و مجید مرادی« .)6934( .تحدید تضمینات دادرسر ادالنه در پرتو امنیتگرایـر در ـرم پولشـویر».
مجله حقوق دادگستری، .ماره .۱6

، کفتهگوهری ،معصومه و مجتبر انرپور اسکلکر « .)6931(.قا ده مجرمیت متقابل در حقوق زای بیاالمللـر
ایران» .مجله پژوهوهای حقوق زا و رم،ناسر .دوره ، .1ماره .61

، یری ،باس« .)6937( .حق بزهدیده در تعییا کیفر و نحوه ا رای آن» .فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایر، .ماره .۱6

 صالحر ،واد» .)693۱( .تقابل یا تعامل قوانیا کیفری دولت خار ر با حقوق بزهدیده؛ در پرتو اصـل ،ناسـایر متقابـل در
حقوق کیفری اتحادیه اروپا« ،مجله پژوهوهای حقوق زا و رم،ناسر، ،ماره .69
 ضرغامر ،فرید و نسریا مهرا« .)6939( .مبانر دادرسر بدون کیفرخواست در نظامهای حقوقر ایران و انگلسـتان».
پژوهوهای حقوق تحبیقر .دوره ، .6۱ماره .4

 فالحر ،احمد« .)6932( .اصل ضرورت در رمانگاری و محدودیتهای وارد بر دخالت کیفری در مصرف مـواد
مفدر» .پژوهشنامه حقوق کیفری .سال ، .1ماره .6

 طباطبایرنژاد ،محمد « .)6931(.ا مال فراسرزمینر مقررات انتظامر؛ بررسر موردی ا مال مقررات حقـوق رقابـت
با نگاهر به قانون ا رای سیاستهای اصل  22قانون اساسر» .مجله محالعات حقوقر .دوره ، .۱ماره .4

 طباطبایرنژاد ،محمد« .)6937( .وحدت گرایـر در قوا ـد مسـئولیت مـدنر :محالعـه مـوردی نظـام اتحادیـه اروپـا».
فصلنامه پژوهو حقوق خصوصر .سال ، .1ماره .44

 کرمر ،داود« .)6937( .سیاست کیفری افتراقر در قلمرو ارکان متشکله رائم سایبری» .فصلنامه مجلس و راهبـرد.
سال ، .41ماره .39

 مرذن زادگان ،حسنعلر و حامد رهـدارپور « .)6937( .اصـل ،ـفافیت قـانون و ایگـاه آن در رویـه قضـایر دیـوان
اروپایر حقوق بشر و حقوق کیفری ایران» .فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایر، .ماره .۱6

 مهرا ،نسریا؛ قورچربیگر ،مجید و باس مرذن« .)6931( .تحلیـل تحبیقـر الگوهـای کیفردهـر در نظـام کیفـری
ایران و انگلستان» .فصلنامه پژوهو حقوق کیفری .سال ، .1ماره .41

 میرخلیلر ،محمود؛ رحمانر نعیمآبادی ،لیرضا و ابوذر ساالریفر« .)6939( .بسترهای توسعه ا مال قوانیا زایـر
در مکان .آموزههای حقوق کیفری»، .ماره .۱

 نجفر ابرندآبادی ،لرحسیا  .)6931(.هانر،دن حقوق کیفری و تعـامالت دانشـگاهر بـیاالمللـر .دیباچـه در
رضویفرد .بهزاد .لوههایر از حقوق کیفری فرانسه .تهران :انتشارات دانشگاه المه طباطبایر.
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 مجیدی ،محمود« .)6931( .راهکارهـای تـأمیا ـرمانگـاری توسـعهگـرا در حقـوق کیفـری» .پژوهشـنامه حقـوق
کیفری .سال ، .۱ماره .6
 محمودی انکر ،فیروز « .)6939( .رمانگاری حقمـدار؛ بـا تأکیـد بـر نظریـه آلمـانر مصـال حقـوقر» .فصـلنامه
پژوهو حقوق کیفری .سال ، .9ماره .3
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