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گفت وگوی «شرق» با علیزاده طباطبایی درباره تشکیل پرونده برای زنان بی حجاب خارج از کشور

باید در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی 
تجدید نظر شود

نســترن فرخه: سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته از تشــکیل پرونده برای فرزندان بی حجاب برخی مسئوالن که در خارج از کشور هستند، خبر داد؛ موضوعی که روزهای قبل هم 
با عنوان طرح حجاب و عفاف در دســتور کار مســئوالن قرار گرفته است و در کنار آن، همین موضوع تشکیل پرونده برای بی حجابی در خارج از کشــور هم برای بسیاری واکنش برانگیز بوده است؛ اما 
طبق قانون مجازات اســالمی، هر ایرانی در هرجای دنیا که مرتکب جرم شود، دادگاه های ایران ذیل ۵ قانون مجازات اســالمی، می توانند با او برخورد کنند و در واقع هر خانم ایرانی در هرجای دنیا، 
بدون حجاب شــرعی در انظار عمومی ظاهر شود، می توان او را جریمه کرد؛ اما موضوع حائز اهمیت به عدم به روزرســانی چنین قوانینی در قانون اساسی برمی گردد و برخی از وکال مانند سیدمحمود 
علیزاده طباطبایی تأکید جدی بر تجدید نظر  درمورد تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی که مربوط به حجاب است، دارد و در بخشی از صحبت هایش اشاره می کند؛ «کل این ماده و تبصره را باید به 
عرف واگذار کنند و در آن تجدید نظر  کنند. هر عمل حرامی که قرار نیست جرم انگاری شود». همچنین در روزهای قبل برخی از امامان جمعه و مسئوالن به اهمیت حجاب اسالمی در سخنرانی های خود 

پرداختند و خواستار برخورد قاطعانه با جرم کشف حجاب بودند که در گفت وگو با این وکیل به برخی از ابعاد حقوقی آن پرداختیم.
 زنــان  ایرانی  بی حجــاب  در  خارج  از  کشــور  هــم  مجازات 

می شوند!
ســیدمحمود علیــزاده طباطبایــی، وکیل دادگســتری، در 
گفت وگو با «شــرق» به صحبت های ســخنگوی ســتاد امر به 
معــروف و نهی از منکر درباره تشــکیل پرونده بــرای فرزندان 
بی حجاب مســئوالن در خارج از کشور اشــاره می کند و درباره 
شــرح حقوقی چنین اقدامــی می گوید: طبق قانــون مجازات 
اســالمی، هــر ایرانی در هرجــای دنیا که مرتکب جرم شــود، 
دادگاه هــای ایران ذیل ۵ قانون مجازات اســالمی، می توانند با 
او برخورد کنند و در قانون هم قید شــده هر شــخص ایرانی یا 
غیرایرانــی خــارج از قلمرو ایران مرتکب یکــی از جرائم زیر یا 
جرائــم معین در قوانین خاص شــود، طبــق قوانین جمهوری 
اســالمی محاکمه و مجازات می شــود. بعد هم به یک سری از 
جرائم خاص اشاره کرده؛ ولی هر ایرانی در هرجای دنیا مرتکب 
عملی شــود که در ایران جرم اســت، دادگاه هــای جمهوری 
اســالمی صالحیت رسیدگی به این جرم را دارند. حال این جرم 
چیســت؟ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی می گوید 
زنانی که بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر 
شــوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه محکوم می شوند که حبس 

زیر ســه ماه به جزای نقدی تبدیل می شود یا از ۵۰ هزار ریال تا 
۵۰۰ هزار ریال به جزای نقدی محکوم می شــوند که همین هم 

براساس شاخص های مرکزی باال یا پایین می شود.
 بی حجابی مشمول درصد  زیادی  از  زنان  است

ایــن وکیل اضافه می کند: یعنی اگر ســتاد امــر به معروف 
پرونده تشکیل دهد و دختر مسئوالن که هیچ، هر زن ایرانی که 
در خارج از کشور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شــده، به این جرمش می توان رســیدگی کرد. وقتی گفته 
زنانی که بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر 
شوند، این مشــمول ۹۰ درصد خانم ها در داخل ایران می شود؛ 
چون حجاب شرعی براساس فتوای همه مراجع پوشاندن تمام 
بدن جز وجه و کفین اســت. من با جرئــت می گویم ۹۰ درصد 
خانم ها حداقل یک تار موی شان بیرون است که همین حجاب 
شرعی است، پس این قانون قابل اجرا نیست. قانونی قابل اجرا 

است که اکثر مردم توانایی پذیرش آن را داشته باشند.
 حجاب باید عرفی شود

طباطبایــی بــر قابلیت ایــن قانــون تأکید می کنــد و ادامه 
می دهــد: هر ایرانی که حتی در خارج کشــور قوانین، جرائم و 
مقررات خاص را مرتکب شــود، به صــورت غیابی به جرمش 

رســیدگی می شود و دادگاه هم غیابی به آن رأی می دهد، حال 
روزی که به ایران برگردد، محکومیتش اجرا می شود. این چیزی 
اســت که در قانون آمده، تا االن برای اصالح تبصره ماده ۶۳۸ 
مجلس با مشــکل مواجه بوده، اگر هم می خواست این تبصره 
را حذف کند، شــورای نگهبان می گفت صالح بر این اســت که 
شــرع حفظ شــود؛ ولی با صحبت های اخیر که رهبری داشتند 
و صراحتا گفتند زنانی که حجابشــان را کامل رعایت نمی کنند، 
هم آدم های متدینی هستند و هم انقالب و نظام را قبول دارند؛ 
بنابراین حجاب الزم اســت حجاب عرفی شــود. حجاب عرفی 
هم همان اســت که عرف پذیرفته اســت. از نظر قانونی رئیس 
ستاد امر به معروف درســت گفته، هر خانم ایرانی در هرجای 
دنیا، بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، می توان 

او را جریمه کرد.
طباطبایی به مجازات انتشــار تصاویر در این موضوع اشاره 
می کند که: ببینید ما یک ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای داریم که 
آنجا می گوید انتشــار تصاویر مستهجن مجازات شش ماه تا دو 
سال دارد و انتشار تصاویر مبتذل هم جزای نقدی و شالق دارد. 
اینجا تصاویر مستهجن را تشــبیه کرده؛ تصویر عریان زن و مرد 
در انجام عملیات جنسی و کامال آن را توضیح داده که؛ سامانه 

رایانه ای و مخابراتی که محتویات مســتهجن را منتشــر کند، از 
۹۱ روز تــا دو ســال حبس با جزای نقدی از پنــچ میلیون تا ۴۰ 
میلیون ریال خواهد داشت. همچنین در قانون بیان شده ارتکاب 
عمل مجرمانه درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت 
حداقل یکی از مجازات های فوق می شــود، بعد هم محتویات 
مســتهجن را در تبصره چهار تعریف کرده، گفته تصویر، صوت 
یا متن واقعی و غیرواقعی که نشــان دهنده برهنگی کامل مرد 
یا زن یا اندام تناســلی یا آمیزش یا عمل جنســی است. درمورد 
تعریف مبتذل هم گفتــه آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه 
باشــد؛ اما آیا تصویر یک زن بدون حجاب صور قبیحه و زشــت 
است؟ متأسفانه برخی پرونده های حجاب که در فضای مجازی 
منتشــر شــده، تحت تبصره ۱۴ مــاده قانونی جرائــم رایانه ای 
می گذارنــد که واقعا این موضوع به آن قانون نمی خورد؛ چون 

تصویر بدون حجاب مبتذل نیست.
 باید در ماده  ۶۳۸    تجدید نظر   کنند

این وکیل در پاســخ به اینکه برخی حقوق دان ها درباره این 
قوانین پیشــنهادهایی داشتند و حاال پیشنهاد شما در این زمینه 
چیســت، می گوید: من فکــر می کنم تنها راهش این باشــد که 
درمورد کل ماده ۶۳۸ تجدید نظر  کنند؛ چون این ماده می گوید 

«هرکــس علنا در انظار و معابر عمومــی تظاهر به عمل حرام 
کنــد...» عمل حرام که تعریف نشــده و باید به رســاله عملی 
مراجعــه کرد و در تبصره هم می گویــد زنانی که بدون حجاب 
شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند... در صورتی که کل این ماده 
و تبصــره را باید به عرف واگذار کنند یــا درمورد آن تجدید نظر  
شــود. قرار نیست که ما تمام کارهایی را که خداوند روز قیامت 
انجام می دهــد، در نیا انجام دهیم، هر عمــل حرامی که قرار 
نیســت جرم انگاری شــود و ما در دنیا مجــازات کنیم. در ماده 
۶۳۸ می گوید هر عمل حرامــی، در صورتی که دروغ بزرگ ترین 
عمل حرام است. نمی شــود فاعل هر عمل حرامی را مجازات 

کرد؛ بنابراین باید در این ماده ۶۳۸ تجدید نظر شود.
طباطبایــی درباره اینکــه تا به حال زنــان ایرانی ای بوده اند 
که به دلیل بی حجابی در کشــوری دیگر مجازات شوند، اضافه 
می کند: وقتی مجازاتش ۵۰۰ تومان جزای نقدی اســت، قاعدتا 
نه؛ اما به خاطرم هســت که یک بار برای خانم شــیرین عبادی 
پرونده ای تشکیل شــد که گفتند ایشان در خارج از کشور بدون 
حجــاب بوده؛ ولی به صدور حکم نرســید. من برای هیچ کس 
ندیده ام اقدام قضائی انجام شــده باشــد، باید ذکر کنم که این 

حرف ها عمال خیلی اجراکردنی نیست.

اگر فردی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، آیا محاکم داخلی می توانند او را 
محاکمه کنند؟ اگر این مجرم در کشور خارجی برای جرم مرتکب شده مجازات شده باشد، 
تکلیــف محاکم داخلی چه خواهد بود؟ در قانون مجازات اســالمی مواد ۵ و ۷ ناظر به 
جرائم ایرانیان در خارج از کشور است. براساس ماده ۵ قانون مجازات اسالمی هر شخص 
ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم 
مقرر در قوانین خاص شــود، طبق قوانین جمهوری اســالمی ایران محاکمه و مجازات 
می شــود و هرگاه رســیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و 
اجرای آن منتهی شــود، دادگاه ایران در تعییــن مجازات های تعزیری، میزان محکومیت 

اجراشده را محاسبه می کند:
الــف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا اســتقالل جمهوری 

اسالمی ایران
ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، 
رئیس و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان  عالی 
کشور، دادســتان کل کشور، اعضای شــورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا ســایر مراجع قانونی 

و یا استفاده از آنها
ث- جعل اســکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و 
اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد 

مسکوکات رایج داخل
مــاده ۶ قانون مجازات اســالمی مقرر می دارد: به جرائم مســتخدمان دولت اعم از 
ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شــغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران 
مرتکب شــده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که 

از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می شود.

همچنین مطابق ماده ۷ قانون مجازات اســالمی عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق 
هریک از اتباع ایران در خارج از کشــور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت  
یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اســالمی ایران محاکمه و مجازات می شود 

مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشــد، متهم در محل وقوع جرم 
محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کال یا بعضا درباره او اجرا نشده 

باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا 

سقوط آن نباشد.
نکته مهم آن است که: ماده ۷ قانون مجازات اسالمی مربوط به جرائم تعزیری است 

ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.
به طور مثال اگر کســی در خارج از ایران مثال در یک کشــوری که مذهب شان اسالم 
است، مرتکب جرم زنای به عنف شود و محکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا 
تحمل نکرده باشد؛ در ایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک 
بالمحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی 
است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بالمحل باشد 
لذا مطابق ماده ۸ (قانون صدور چک -۱۳۷) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به 
عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و 
یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد، چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در 
ایران مجددا آن فرد را می توان محاکمه و مجازات نمود. (جرائم ایرانیان خارج از کشور)

نظریات  اداره   کل   امور   حقوقی   قوه  قضائیه
 نظریه ۱۰۱۷۰/ ۷- ۱۳۸۰٫۱۰٫۲۶: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین 
ایران و سوئد و تابعیت متهم مورد تعقیب مراجع قضائی سوئد که به جهت ایرانی بودن 
در صورت وجود قرارداد نیز قابل اســترداد نمی باشد، اساسا حضانت و سرپرستی اطفال 

حق و تکلیف والدین بوده و از این حیث خارج کردن اطفال توســط هریك از والدین جرم 
نبوده و فاقد وصف کیفرى اســت، لذا موردى جهــت مداخله مقامات قضائی و پلیس 

بین الملل وجود ندارد.
 نظریه ۵۷۵۹/ ۷- ۱۳۸۴٫۸٫۱۵: ماده ۷ قانون مجازات اسالمی ناظر به اعمالی است 
که در کشــور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشــده باشد، چنین کسی اگر 
در ایران یافت شــود، وفق قوانین جزائی ایران (نه قوانین جزائی محل ارتکاب) مجازات 
خواهد شــد؛ بنابراین اگر اعمال ارتکاب  شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول 

ماده ۷ قانون مجازات اسالمی خارج است.
 نظریه ۵۴۰/ ۷- ۱۳۶۸٫۵٫۹: کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن 

محاکمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.
 نظریه ۵۳۰/ ۷-۱۳۷۲٫۹٫۷: به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسالمی چنانچه یکی 
از اتباع ایران اقدام به واردات مواد مخدر به کشــور دیگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن 
نماید و در ایران یافت شــود طبق قوانین جزائی جمهورى اسالمی ایران مجازات خواهد 
شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجددا در ایران مجازات نمی شود.
 نظریه ۴۳۲۲/ ۷- ۱۳۷۶٫۸٫۱۸: ۱- هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی 
مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع 
آن مجازات نشــده باشــد، برابر قوانین جزائی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن 
کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت 
محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده  اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد 

شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
۲- ظاهــرا، مــراد از مقنن از عبارت «در ایران یافت شــود»، حضــور متهم در قلمرو 
جمهورى اسالمی ایران است و کیفیت حضور تأثیرى در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهی 
است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، 

باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.
۳- هرچند برابر ماده ۷ قانون مجازات اسالمی، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب 
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نمای ســاختمان- پــول ژاپن ۱۰- ماده اصلی شیشــه- 
فیلسوفی که با شک به همه چیز به فلسفه رسید- دچار 
گیجــی موقــت ۱۱- پدر آذری- پافشــاری کــردن- کاخ 
لویــی چهاردهم ۱۲- نام چندتن از پادشــاهان فرانســه 

بود- فاقد شــهرت ۱۳- شــهر قوم لوط- برکه- کامیاب
 ۱۴- جانشــین او- عبــادت غیرواجــب- از القــاب امام 
زمان(عج) ۱۵- معادل فارسی رنسانس- محل تعویض 

لباس ورزشکاران- دشمن سرسخت  افقی: 
 ۱- بخشــودن- سخن ســنج- یار دلیله ۲- ساعت 
قدیمــی- یگانگــی- از محبــت ... حوری می شــود
 ۳- زیاده روی- از ارتفاعات اســتان کرمانشــاه ۴- ماه 
چهارم میالدی- نام پســرانه- امانتــداران ۵- قومی 
ایرانی- آلبومی با آواز ســاالر عقیلی- سهل و ساده- 
حرف نــدا ۶- از میوه ها- فصل پاییز- از مراکز خرید و 
فروش ارز ۷- آونگ- اصطالحی در فوتبال ۸- خالص- 
از باشــگاه های فوتبال اسپانیا- دریاچه دیدنی لرستان 
۹- حرکت ماده ســیال- دربه دری ۱۰- همیشــگی- 
هــر عمل زشــت و ناپســند- جوانمــردی ۱۱- حرف 
دهن کجی- هدیــه دادن- کوره گچ پــزی- گاهی دل 
هم می زند ۱۲- ابریشــم مصنوعی- حساب و شمار- 
یــار ویس ۱۳- هم پیمان شــدن چند گروه سیاســی- 
شنیده شــده ۱۴- زمان مرگ- پزشک نامدار ایرانی که 
در جوانی شاه سامانی را معالجه کرد- سه ماه از سال 

۱۵- سرمای شدید- آغشته به رنگ- میمون عرب 
عمودی: 

۱- النــه پرنــده- روزنامه چــاپ کویــت- قدیم، 
طوالنــی ۲- تبدیــل علم بــه عمــل- رئیس جمهور 
شــهید- جام جهان نما ۳- نوعی بیســکویت سبک- 
ســراینده صدای پای آب- شــیفته و شــیدا ۴- علم 
شعبده- منسوب به یمن ۵- گلوله خمیری- فهرست 
الفبایی آغاز کتاب- قوم زردپوســت جنوب شرق آسیا 
۶- خشک سالی- صندوق لباس مادربزرگ- قوس های 
هاللی پیوســته ۷- نــام آذری- گوشه نشــین- مادر 
۸- اطالعات ســازمان یافته بــرای تحلیل- رنگارنگ- 
دارای درجــه باالتر از اســتوار در ارتش ۹- تهی مغز- 
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عددي نباید تکرار شود. 
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جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهورى اسالمی ایران، محاکمه و مجازات نحوه مجازات  جرائم  ایرانیان  خارج  از  کشور  در  قانون  مجازات  اسالمی
خواهد شد، ولی با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷ زمانی است که بزه ارتکابی 
از جرائم بین المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور 
یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و 

مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.
 نظریــه ۷۸۶۰/ ۷- ۱۳۸۰٫۹٫۳: چنانچــه متهم ایرانی در خارج کشــور دســتگیر و 
محاکمه شــده اســت و حکم صادره نیز به اجرا درآمده تعقیب مجــدد وى در ایران به 
همان اتهام خالف اصول کلی دادرســی کیفرى است زیرا براى یك جرم بیش از یك بار 

مجازات، منطقی نیست.
 نظریــه ۶۸۵۳/ ۷- ۱۳۸۱٫۷٫۲۲: چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دســتگیر و 
محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران 
به همان اتهام خالف اصول کلی دادرسی کیفرى است ولی چنانچه حکم قطعی در مورد 
وى صادر نشده یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ قانون مجازات اسالمی یا ماده ۵۷ قانون 
آیین دادرسی دادگاه  هاى عمومی و انقالب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸، در صورتی که 

در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.
 نظریه ۱۱۰۷۱/ ۷- ۱۳۸۱٫۱۱٫۲۸: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ایران ارتکاب یافته 

باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نیست.
 نظریه ۸۰۷۳/ ۷- ۱۳۸۲٫۱۰٫۹: چنانچه شــخص ایرانی در خــارج از ایران مرتکب 
بزهی گردد و در ایران یافت شــود محاکم ایرانی صالح به رســیدگی هســتند و تحصیل 
تابعیت خارجی این صالحیت را نفی نمی کند. و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده 
و متهم در ایران یافت نشــود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رســیدگی است و محاکمه 

غیابی او در ایران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت دیه از بیت المال نیست.
 نظریه ۱۳۴۹/ ۷- ۱۳۸۴٫۳٫۴: به استناد ماده ۷ و ۸ قانون مجازات اسالمی چنانچه 
یکی از اهالی ایران در خارج از کشــور مرتکب قتل شــود طبق قوانین جمهورى اسالمی 
ایران محاکمه نیســت مگر اینکه در ایران دستگیر شود آن هم مشروط به اینکه در خارج 
از ایران محاکمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ایران محاکمه و مجازات 
شــده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود. بنابراین در فرض استعالم 
که جرم در خارج از ایران واقع و متهم نیز در ایران دســتگیر نشــده است، مستندى براى 

رسیدگی بازپرس وجود ندارد و بازپرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
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