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)قاریخ دریانت 61/1/81 :قاریخ پذیرش(69/6/1 :

چکيده؛
مراجع قضایی یو کشور صرناً قوانین کیفرب خود را اجراء میک  .البنه این امر به مع اب بیاعنبارب
قوانین ا آراب کیفرب خارجی نیست .گاهی قانون کیفرب داخلیق مراجع قضایی را ملزح میک که به
قوانین ا آراب دادگاههاب کیفرب خارجی هم قوجّه ک  .براب مثالق در صورت مـاکمه ش ن منهم در
یو کشورق ار مـاکمة مج ّد اا بپرهیزن یا در صورقی به جرح ارقکابی قبعة خود در خارج ار کشور
رسی گی ک

که رننار ارقکابی اا در کشور مـل اقوع هم جرح باش  .این امر در مرحلة قـ ی ات

م ّماقی حائز اهمیّت بسیار است .در مرحلة قـ ی ات م ّماقیق قرارهایی ار ررف دادسرا صادر میشون
که برخی مثل قرار بارداشت موقّت پیش ار اقّخاذ قصمیم نهایی ا برخی مثل قرار م ع قع یب ا موقونی
قع یب در مرحلة اقّخاذ قصمیم نهایی صورت میگیرن  .نرضیة م اله آن است که آراب کیفرب خارجی
در مورد قمامی این قرارها ااج ا ر ا داراب اعنبار است.
واژگان کليدی :رأی کيفری خارجی ،تحقيقات مقدّماتی ،منع تعقيب مجدّد ،دادسرا ،قرار بازداشت
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مقدّمه
اصتل کلیق اعمال قانون کیفرب یو کشورق ق ها در قلمرا حاکمیّت آن کشور است .مب اب این
اصتل حقّ اعمال حاکمیّت هر کشتور بر سترنوشتت خود است که دیگران را ار م اخله در امور
داخلی خود م ع مینمای  .جلوة کامل این اصتتتل در ح وق کیفرب استتتت ا در امور ح وقی ا
مت نی امکتان اجراب قوانین خارجی اجود دارد؛ 8علّت آن در ع ح ارقباط این امور به حاکمیّت
کشتورها دانستنه شت ه استت 3.درستت استت که قعارض قوانین در اکثر رشنههاب ح وقی مان
ح وق جزاب بینالمللق ح وق ادارب بینالملل ا ح وق مالیة بینالملل نیز رخ میده (الماستتیق
)31 :8271ق الی در امور کیفرب چون علّت اصتلی اضع قوانین کیفربق حمایت ار م انع جامعه
ا حفظ نظم عمومی داخلی است ()Desportes et Gunehec, 1996: 284ق امکان اجراب قانون
خارجی اصتوالً نراهم نیست (مـس یق 8271ق 219؛ حسی ی نژادق  .)816-868 :8272ربیعناً اقنی
امکتان اجراب «قتانون کیفرب ختارجی» نراهم نیستتتتق بته رریق االی نبای امکان اجراب «رأب
کیفرب دادگاه خارجی» اعم ار حکم دادگاه یا قرار دادستتتراب خارجی هم نراهم باشتتت  .با این
حالق این امر به مع اب بیاعنبارب کامل «قانون» ا «رأب کیفرب خارجی» نیست.
در مواردب دادگاههاب یو کشتور براب شتراع به رستی گیهاب خود یا براب ص ار حکم
بتایت بته «قتانون کیفرب ختارجی» قوجتّه ک ت ا در مواردب هم بتایت بته «رأب دادگاه کیفرب
ختارجی» جهتت اخذ قصتتتمیمات خود قوجّه ک  .البنه هیچ ک اح ار این موارد به مع ی اجراب
 .8در ح وق ایران نیز در رمی ة اجراب احکاح م نی خارجی مادة  896قانون اجراب احکاح م نی م رّر میدارد « :احکاح م نی
صادر ار دادگاه هاب خارجی در صورقی که ااج شرایط ریر باش در ایران قابل اجراء است مگر ای که در قانون قرقیب
دیگرب م رّر ش ه باش  .»...در مادة 841قانون آیین دادرسی م نی نیز به این مسأله به نوعی پرداخنه ش ه است.
 .3اهمیّت اصل حاکمیّت به ان ارهاب است که ب  8مادة  3م شور ملل منّـ اعمال ارادة سایر حکومتها بر حورة صالحیّنی
یو دالت ا سرنوشت ا قلمرا حاکمیّنی آن را مم وع اعالح کرده است ا حنّی به موجب ب  7مادة  3م شور یادش ه دخالت
سارمان ملل در امورب که ذاقاً در صالحیّت داخلی کشورها است م ع گردی ه است .به موجب ب  4مادة  3م شور یادش ه در
صورت قـمیل ارادهاب خارج ار ارادة حاکمیّنی دالت این مسأله به مع اب قه ی اسن الل سیاسی ا ار مصادیق قه ی صلح ا
ام یّت بینالمللی مـسوب ش ه است (دلخوشق .)32-34 :8269
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قانون یا رأب کیفرب خارجی نیستتتت .به همین جهت ع وان بـق م الة حاضتتتر هم «اعنبار رأب
کیفرب خارجی» است .در ااقعق ق ها جایی که به مع ی دقیق کلمه رأب ا به عبارت دقیققر حکم
کیفرب خارجی اجراء می شتتتود بـق انن ال مـکومین به حبس استتتت که مبانی خار خود را
دارد (آشتتتوربق 832 :8262؛ پوربتانرانیق  .)4 :8262انزان بر اینق بـتق اعنبار «قانون کیفرب
ختارجی» با بـق اعنبار «رأب کیفرب خارجی» هم دا م ولة ج اگانه استتتت .ااّلی در مواردب
چون قتاع ة مجرمیّت من ابلق اجود موجبات قانونی براب قع یب در هر دا کشتتتور مـل اقوع
جرح ا منبوع (مـل رستی گی) ا مواردب نظیر قوجّه به قانون کشور مـل اقوع جرح در مباحق
استتنرداد مجرمین مطرم میشتتود .در این نراض دادگاه کشتتور مـل رستتی گیق قانون کیفرب
خارجی را اجراء نمی ک ا ن ط براب شراع به رسی گی خودق به قانون دادگاه کیفرب خارجی
قوجّه کرده ا شرایط قع یب خود را در آن مییاب  .به ع وان مثال هرگاه نسبت به یو ایرانی در
ختارج ار ایران جرح قعزیرب غیر م صتتتور شتتترعی ااقع شتتتود ا ار آن قوستتتط بزهدیت ه در
دادگاه هاب ایران شتکایت شتودق دادسراب ایران براب شراع به رسی گی بای این امر را ربق ب
(ب) مادة  1قانون مجارات اسالمی  8263احرار ک که رننار انجاحش ه نسبت به یو ایرانی آیا
در کشور مـل اقوع هم جرح است یا خیر؟ در حالی که در حالت داّح یع ی اعنبار رأب کیفرب
ختارجیق دادگتاه ایرانی حکم یتا قرار کیفرب خارجی را مورد قوجّه قرار داده ا بر استتتاس آن
قصتتتمیم میگیرد .مواردب مان قاع ة م ع مـاکمة مج ّد (ب (ب) مادة  7ا ب (ال ) مادة 1
قانون مجارات استالمی  )8263ا قاع ة احنساب مجاراتهاب اجراءش ه در خارج (مادة  1همان
قتانون) ار این قبیتل هستتتن ت  .حنّی در مورد موان تتنتامتههاب انن ال مـکومین به حبسق حکم
کیفرب خارجی در کشور منبوع مجرح به اجراء در میآی .
به هر حال بـق م الة حاضتر صرناً نارر به «اعنبار رأب اعم ار حکم یا قرار کیفرب خارجی»
در قانون آیین دادرستی کیفرب  8263اصتالحی  8264است .در این م اله نشان داده خواه ش
که در چه مواردب این قانون به احکاح ا قرارهاب صتتتادره قوستتتط مراجع کیفرب خارجی قوجّه
کرده ا براب قصتمیمگیربق آنها را مب اب قصتمیم مراجع کیفرب ایران (اعم ار دادسرا ا دادگاه)
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قرار داده است .پرسش اصلی این م اله آن است که اعنبار رأب کیفرب خارجی آیا اصل است یا
استتتنث اء؟ به عبارت دیگر اعنباربخشتتتی به رأب کیفرب خارجی قاع ة کلی نظاح ح وق کیفرب
ایران استت یا نیار به قصریح دارد؟ انزان بر اینق آیا این امر ن ط در مرحلة رسی گی در دادگاه
جریان دارد یا در مرحلة قـ ی ات م ّماقی نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخق موارد
ا مصتادیق آن ک اح استت؟ پرستش نرعی این است که اعنبار حکم یا قرار کیفرب خارجی در
مرحلة قـ ی ات م ّماقی صرناً در موارد مساع به حال منهم جریان دارد یا در موارد نامساع به
حال منهم نیز این امکان موجود استتت؟ قوضتتیح ای که گاه اعنباربخشتتی به حکم یا قرار کیفرب
خارجی به ایژه در مرحلة قـ ی ات م ّماقیق نه ق ها مستتاع به حال منهم نیستتت بلکه به ضتترر
اب است .ار جمله این موارد میقوان به مسأله اننخاب نوع قرار قأمین کیفرب پس ار قفهیم اقهاح
اشتتاره نمود که در صتتورت اعنباربخشتتی به رأب کیفرب خارجیق بارپرس مجور صتت ار قرار
بارداشت موقّت را پی ا خواه کرد .به این پرسشها در این م اله پاسخ خواهیم داد ا چگونگی
رهور ا برار اعنبار رأب کیفرب خارجی در مرحلة قـ ی ات م ّماقی را بررستتتی خواهیم کرد.
اهمیّت این بـق با قوجّه به مستتتانرتهاب منع ّد قفریـیق ریارقیق باررگانی ا علمی ایرانیان به
خارج ار کشتتور ا همی ین ستتفرهاب گردشتتگرب خارجیان به شتتهرهاب داراب جاذبة قوریستتنی
ایرانق بر کستی پوشی ه نیست ا م رّرات ح وق کیفرب بای پاسخگوب چ ین نیارهایی باش  .در
ادامه ری شتتش قستتمت به قرقیب به بررستتی اعنبار رأب کیفرب خارجی در ه گاح صتت ار قرار
بارداشتتتت موقّتق قرار موقونی قع یبق قرار م ع قع یبق قرار قرع قع یبق قرار قعلیق قع یب ا
قرار بایگانی کردن پران ه میپرداریم.

 .2اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار بازداشت موقّت
امراره در بسیارب ار کشورها به ایژه در قلمرا اراپا ا پس ار قصویب ک وانسیون اراپایی اعنبار
بینالمللی احکاح کیفربق 8شت استایی ا اعنبار احکاح کیفرب خارجیق امر پذیرننه شت هاب استت
1. European Convention on the International Validity of Criminal Judgment (1971).
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( .)Bassiouni, 2008: 512در کشتتتورهاب مع ادب هم مان چین به رغم ای که شت ت استتتایی ا
اجراب احکاح م نی ا قجارب پذیرننه شت هق این کشور به هیچ س بینالمللی نارر به ش اسایی ا
اجراب احکاح کیفرب خارجی ملـق نگردی ه ا حنّی آن را امضتتتاء نکرده استتتت ( Chen and

 .)Others, 2002: 208به هر حال در کشورهایی که به ک وانسیون نوق پیوسنهان احکاح کیفرب
صتادره ار کشتورهاب عضتوق براب مراجع قضایی کیفرب کشور دیگر داراب اعنبار ا ا ر ح وقی
استت ا قفااقی ار این حیق بین مرحلة «قـ ی ات م ّماقی» ا «رسی گی» نیست 8.براب مثالق در
اقّـادیّة اراپا با قوجّه به الزاح شت استایی احکاح کیفرب ستایر کشورهاق قرارهاب بارداشت صادره
نیز موضتوع چ ین شت اسایی من ابلی قرار گرننهان ( .)Cryer and Others, 2010: 91در ح وق
کیفرب ایران هرچ ت بته صتتتورت مـت ادب در مواد  7ا  1قانون مجارات استتتالمی قاع ة م ع
مـاکمة مج ّد پذیرننه ش ت ه ا این امر خود یو نوع اعنبار قائل شتت ن به حکم کیفرب خارجی
استتتق امّا در خصتتور ا ربخشتتی آن به ستتایر موارد ار جمله اعنبار قائل شت ن به این احکاح در
ه گاح ص ار قرار بارداشت یا ص ار قرار م ع قع یب ا جز آن نص صریـی نیست .در خصور
قرار بارداشت موقّتق ربق ذیل ب (ث) مادة  327قانون آیین دادرسی کیفرب  8263ص ار قرار
بارداشتت موقّت در موردب که شتخصتی «ساب ة مـکومیّت کیفرب» به برخی ار جرایم را داشنه
باشت ق جایز است .ربق این ماده« :ص ار قرار بارداشت موقّت جایز نیستق مگر در مورد جرایم
ریرق کته دالیتلق قرائن ا امتارات کتانی بر قوجتّه اقهتاح به منهم داللت ک  )...( :ث -ستتترقتق
کالهبرداربق ارقشاءق اخنالسق خیانت در امانتق جعل ا اسنفاده ار س مجعول در صورقی که
مشمول ب (ب) این ماده قانونی نباش ا منهم ح اقل یو ن ره ساب ة مـکومیّت قطعی به علّت
ارقکاب هر یو ار جرایم مذکور را داشتتنه باشتت » .پرستتش این استتت که چ انیه این ستتاب ة

 .8ربق مادة  19ک وانسیون اراپایی اعنبار بینالمللی احکاح کیفرب هر دالت عضو ق ابیر قانونی م اسب را اقّخاذ میک مب ی
بر آنکه دادگاه ها به ه گاح ص ت ار رأب بنوان هر حکم کیفرب اراپایی را که در مورد جرایم قبالً ارقکابیاننة منهم صتتادر
ش هق م ّنظر قرار ده ا قماح یا قسمنی ار آ ارب را که قانون کشور براب احکاح صادره در قلمرا آن قائل استق بر آن حکم
منرقّب ک .
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مـکومیّت به دلیل ارقکاب جرح در خارج ار کشتتتور ا به استتتن اد حکم دادگاه کیفرب خارجی
باش ق بار هم این جوار بارداشت موقّت در مرحلة قـ ی ات م ّماقی جریان

دارد؟8

براب پاستتتخ به این ستتتئوال دا دی گاه قابل ارائه استتتت .دی گاه نخستتتت که میقوان آن را
دی گاه حاکمیّتمـور نامی ق آن است که اصل بر ع ح پذیرشق ش اسایی ا اعنبار حکم کیفرب
خارجی استت مگر آنیه استنث ائاً در قوانین موضوعه قصریح ش ه باش  .به لـات قاریخی نیز این
اصل داراب پشنوانه بوده ا دالتها به صورت س ّنی رسی گیهاب کیفرب خود را جزئی ار امور
حاکمیّنی خود قل ی کرده ا بر این استتتاس قوجّهی به رستتتی گیهاب کیفرب خارجی ن اشتتتن
( .)Bassiouni, 2012: 509دی گاه داّح که میقوان آن را دی گاه ه فمـور نامی ق آن استتت
که ه ف همة نظاح هاب کیفرب عم قاً یکی استتتت ا آن در ستتتطح کالن عبارت ار حفظ نظم
عمومی اعم ار نظم عمومی داخلی ا بینالمللی ا حفظ ح وق ا آرادبهتتاب نردب استتتت .بتته
عبارت دیگر حفظ نظم عمومی داخلی ا بینالمللی ا اقنضاب م ابله صـیح با مجرمانق ضرارت
به رستتتمیّت شت ت اخنن احکاح کیفرب خارجی در این خصتتتور را داشتتتنه ا این موضتتتوع هیچ
صتت مهاب هم به حاکمیّت داخلی کشتتور نمیرن  .دی گاه نخستتت مبن ی بر بیاعنمادب به نظاح
قضتتتایی دیگر کشتتتورها ا دی گاه داّح مبن ی بر اعنماد به آنها ا یکستتتان دانستتتنن اه اف همة
نظتاح هتتاب کیفرب در جهتتت حفظ نظم عمومی ا رعتتایتتت ح وق ا آرادبهتتاب نردب استتتت.
کشتورهاب اراپایی را میقوان ررن اران دی گاه داّح دانستت .این کشورها احکاح خارجی را بر
پایة قواع ح وق بینالملل معنبر میدان (آشتوربق  .)869 :8271در این خصتتور یو دادگاه
آمریکایی در بخشتتی ار حکم خود چ ین آارده استتت« :دردب در دریا به موجب قوانین جزایی
کلیة ملل جرح قل ی میشتتود .این جرح بر ضت ّ کلیة ملل استتت ا همگی براب آن مجارات قعیین

 .8ا ر ا ین بـق در رمان حکومت قانون آیین دادرستتتی کیفرب  8271که موارد صت ت ار قرار بارداشتتتت موقّت به الزامی ا
اخنیارب ق ستیم می شت ق بیشتنر بود؛ ریرا بر استاس آن قانون در صتورقی که منهم داراب ساب ة مـکومیّت به علّت ا رقکاب
جرایم مذکور در مادة ( 327ب ث) نعلی بودق ص ار قرار بارداشت موقّت الزامی بود.
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کردهان  .ب ابراینق حکم برائت صتادرشت ه دربارة منهم در یو کشور منم ّن بای پذیرننه شود»
(ریاضیق 318 :8298ق به ن ل ار :آشوربق .)8271
در رایّة قضتایی ایران هم دا دی گاه در این خصور اجود دارد .برخی ع ی ه دارن ساب ة
مـکومیّت در این مادهق صترناً نارر به مـکومیّت صتادره ار ررف م امات قضایی داخلی استق
نه خارجی .به این قرقیب در پران ة کالستة  629164شتعبة ستوّح بارپرسی دادسراب اصفهان که
در آن نردب منهم بته ارقکتتاب کالهبردارب شتتت ه بود ا اکیتتل شتتتاکی قرجمتة حکم یکی ار
دادگاه هاب خارجی را که مفاد آن ناشتتتی ار مـکومیّت قبلی منهم در خارج ار کشتتتور بودق به
شتتعبة بارپرستتی ارائه داده بود ا ار این را در الیـة اکیل شتتاکی به لزاح بارداشتتت موقّت منهم
اشتاره شت ه بودق بارپرس دادسراب اصفهان صرفنظر ار ای که قرجمة ارائهش ه مورد قأیی است
یا خیرق با این استتتن الل که مادة  21قانون آیین دادرستتتی دادگاههاب عمومی ا ان الب نارر به
مـکومیّت قطعی صتادره ار دادگاههاب داخلی استتق با این ق اضاب اکیل شاکی مخالفت ا به
صت ار قرار ا ی ه من اسب اق اح نموده بود (پران ه کالسه  629164شعبه سوح بارپرسی داسراب
اصفهان).
در مورد دیگرب شعبة دیگر بارپرسی در موردب مشابه با این اسن الل که مـکومیّت مذکور
در مادة یادش ه مطلق است ا قی مـکمة داخلی یا خارجی را ن ارد ا ه ف قانونگذار برخورد
شتتت یت بتا انرادب استتتت که مبادرت به ارقکاب جرایم مذکور در مادة  21مینمای ق اق اح به
ص ار قرار بارداشت موقّت نمود که با اعنراض اکیل منهمق پران ه به دادگاه ارسال ش  .دادگاه
در م اح رستتتی گی به اعنراض به قرار بارداشتتتت موقّت با این استتتن الل که علّت صتتت ار قرار
بارداشتت موقّت در مورد منهم پران ه اجود ستاب ة مـکومیّت قی شت هق امّا در خصور ای که
آیا مراد قانونگذارق ستتتاب ة مـکومیّت قطعی ار دادگاههاب کیفرب خارجی هم هستتتت یا خیرق
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شبهه اجود دارد که بای به نفع منهم قفسیر شود .ار این راق دادگاه اق اح به ن ض قرار بارداشت
موقّت ا ارسال پران ه به دادسرا جهت ص ار قرار قأمین من اسب دیگر
در م اح ن

نمود8.

نظر دادگاه بای گفت اگرچه ص ت ار قرار بارداشتتت موقّت الزامیق به موجب قانون

آیین دادرستتی کیفرب  8263م نفی گردی ه استتتق 3به لـات اخنیار بارپرس در ص ت ار این قرار
در موارد قتانونی بتای به ه ف قانونگذار در اعطاب چ ین اخنیارب ا در موارد خار که الزامی
است به ه ف چ ین الزامی قوجّه نمود .با قوجّه به موارد ص ار این قرار اعم ار الزامی ا اخنیارب
میقوان به این ننیجه رستی که چ ین قجویز ا قکلیفی یا به لـات اضعیّت خار منهم است یا به
دلیل درجه ا اهمیّت بزه اننستتابی به منهم .در حالت نخستتت چون منهم نردب استتت که مرقکب
قکرار جرح یا جرایم خار میگردد ار م ظر قانونگذار مستتتنلزح برخورد شتتت ی قر استتتت ا در
حالت داّح اهمیّت جرح ار م ظر نظم جامعه به ح ّب استتتت که راهر اصتتتل برائت را ک ار رده ا
ص ار قرار قأمین ش ی را در نظر میگیرد .به این قرقیبق بای گفت ه ف ار ص ار قرار قأمین
عالاه بر مستتألة دستتنرستتی به منهم یا جبران ضتترر ا ریان اارده به بزهدی هق قوجّه به آستتایش
عمومی ا ام یّت جامعه استتت .با این قوضتیح به پاستتخ این پرستتش میرستتیم که آیا ارادة ااقعی
قتانونگذار در قوجّه به ستتتاب ة مـکومیّت در صتتت ار قرار قأمین خارق اخنصتتتار به ستتتاب ة
مـکومیتّت ار جتانتب دادگتاههتاب داخلی دارد یتا ای کته بته ستتتاب تة مـکومیّت به نـو مطلقق
صترفنظر ار مـکمة آن قوجّه داشتنه استت؟ با نگاهی اجمالی به اصول قفسیر قوانین کیفرب ار
جمله اصتتل قفستتیر به نفع منهم ا قوجّه به شتترایط اعمال آنق رمانی قفستتیر به نفع منهم صتتورت
میگیرد که ارادة ااقعی قانونگذار کشتت

نگردد (امی بق 839 :8216؛ حاجی دهآبادبق :8212

 .8پران ة کالستة  629268شتعبة  833دادگاه عمومی جزایی اصتفهان .موارد عملی اشتارهشت ه نارر به پیش ار اجراییش ن
قانون آیین دادرستی کیفرب  8263استت .البنه در حال حاضر نیز ار جهت ای که در صورت اجود ساب ه به شرم م رج در
مننق بارپرس اخنیار ص ار این قرار را دارد یا خیر همین اخنالف دی گاهها مطرم است.
 . 3با اجود اینق ه ور مواردب ار بارداشتتت موقّت الزامی در قانون آیین دادرستتی کیفرب اجود دارد .مادة  981قانون آیین
دادرستی جرایم نیراهاب مستلح ا دادرستی الکنرانیکی مصوّب 8262م رّر میدارد« :در رمان ج گ ص ار قرار بارداشت
موقّت با رعایت م رّرات م رج در این قانون در موارد ریر الزامی است.»...
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 .)893ار این راق با لـات مطالبی که در مورد اه اف صت ار قرار قأمین بیان ش ق میقوان بر این
باار بود که ستاب ة مـکومیّت مطلق در برخی ار جرایم ار م ظر قانونگذار حائز اهمیّت بوده ا بر
استتاس آن ایجاد مـ ادیّت بیشتتنر را براب مرقکب م ّنظر داشتتنه استتت .در این قستتمت براب
قتانونگتذار مهم نبوده کته دادگتاه صتتتادرک ه رأب قطعی در مورد منهمی که مج ّداً به لـات
قکرار جرح قـتت قع یب قرار گرننهق داخلی بوده یا خارجی .بر این استتتاسق قانونگذار در هیچ
یو ار م رّراقی که راجع به ص ت ار قرار قأمین کیفرب خار (به ایژه ستتالب آرادب) نستتبت به
اضتع قاع ه اق اح کردهق اشتارهاب به ستاب ة مـکومیّت ار ررف دادگاههاب داخلی ن اشنه بلکه
همواره ار ااژه مطلق «ستاب ة مـکومیّت» استنفاده کرده استت .اگر گفنه شود این قفسیر به ضرر
منهم استتتق در م ابل بای گفت اگر ارادة اصتتلی قانونگذار کشت

گرددق گرچه به ضتترر منهم

باشت ق بای اجراء شود .به این قرقیبق میقوان بیان داشت که قانونگذار داخلی به نـو ضم ی در
این م وله به حکم کیفرب صادره ار مـکمة خارجی اعنبار بخشی ه است.

 .1اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار موقوفی تعقيب
قرار موقونی قع یب در موارد م رج در مادة  82قانون آیین دادرستتتی کیفرب  8263ا مواردب
که در قوانین خار به آنها قصریح ش ه استق 8صادر میگردد .مادة  82قانون یادش ه موارد آن
را شتامل نوت منهم یا مـکوح علیهق گذشتت شتاکی در جرایم قابل گذشتتق شتمول عفوق نسخ
مجتارات قتانونیق شتتتمول مرار رمتان در موارد پیشبی یشتتت ه در قتانونق قوبتة منهم در موارد
پیشبی ی شتتت ه در قتانون ا اعنبار امر مخنوح دانستتتنه استتتت .این موارد ارقباری به ماهیّت رننار
مجرمانه ن ارن  .در این موارد مرجع کیفرب اراد در ماهیّت ن ارد .به عبارت دیگر صرفنظر ار
ای که جرح ااقع شتت ه یا خیر ا دالیل کانی اجود دارد یا خیرق به لـات شتتکلی امکان اراد در
 .8در مادة  83قانون چو اصالحی  8213چ ین م رّر ش ه است« :هرگاه قبل ار ص ار حکم قطعی شاکی گذشت نمای ا یا
ای که منهم اجه چو ا خستارات قأخیر قأدیه را ن اً به دارن ة ان پرداخت ک یا موجبات پرداخت اجه چو ا خسارات
مذکور (ار قاریخ ارائة چو به بانو) را نراهم ک یا در ص اق دادگسنرب یا اجراء بت قودیع نمای مرجع رسی گی قرار
موقونی قع یب صادر خواه کرد.»...
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ماهیّت نراهم نمیگردد (خال یق  .)321 :8217ار این راق به دلیل آمرانه بودن م رّرات شتتکلی ا
بتا نرض حتادث شتتت ن یکی ار موارد موقونی قع یتبق مرجع کیفرب مبتادرت به صتتت ار قرار
مو قونی قع یب نموده ا این قرار مطل اً اعنبار امر مخنومه خواه داشت ا در ننیجه امکان قع یب
مج ّد اجود ن ارد .با این قوصتتی ق پرستتش این استتت که چ انیه شتتخصتتی به دلیل اقهامی ار
ررف دادگاه خارجی قـت قع یب قرار گرننه ا به لـات ح اث یکی ار موارد موقونی قع یبق
آن مرجع اق اح به ص ار قرار موقونی قع یب کرده باش ق آیا این قرار براب دادگاه داخلی داراب
اعنبار استتت؟ در پاستتخ بای گفت چون موارد موقونی قع یب پیشگفنه شتتکلی هستتن ا مطل اً
داراب اعنبار امر مخنوح هسن ق دلیلی بر حصر آن به موارد صادرش ه ار دادگاه داخلی نیست .امّا
پرستتش مهمقر آن استتت که اگر موارد موقونی قع یب به موجب قانون خارجی بیشتتنر ار موارد
مذکور در قوانین داخلی باشتت ا دادگاه خارجی به آن دلیل قرار موقونی قع یب صتتادر نموده
باشتتت  8ا همان اقهاح نرد در ایران مورد رستتتی گی قرار گیردق آیا آن قرار صتتترفنظر ار علّت
صتت ار آن براب دادستتراب ملّی داراب اعنبار استتت یا چون علّت صتت ار قرار امرب بوده که به
موجب قوانین ایران دلیلی بر موقونی قع یب آن نیستتتتق آن نرد بای قـت قع یب قرار گیرد؟ با
بررستی م رّرات مربوط در رمی ة قرار موقونی قع یب اگرچه حکم صتتریـی ار ستتوب قانونگذار
در این ارقباط بیان نشت ه استتق میقوان به دا دی گاه در این رمی ه اشتاره نمود .دی گاه نخست
ای که موارد موقونی قع یب صرناً مواردب است که ار ررف قانونگذار به آن قصریح ش ه است.
 . 8نظیر موانع مسئولیّت کیفرب چون اکراهق اضطرارق دناع مشراعق صغر سن ا مصونیّت سیاسی .در این رمی ه الرح به بیان این
مطلب استتت که بر استتاس مادة  82قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263که ار  8264/4/8اجرائی ش ت ه استتتق موارد موقونی
قع یب شتتامل نوت منهم یا مـکوح علیهق گذشتتت شتتاکی یا م عی خصتتوصتتی در جرائم قابل گذشتتتق شتتمول عفوق نستتخ
مجارات قانونیق شت تمول مرار رمان در موارد قانونیق قوبة منهم در موارد قانونی (مواد  884قا  886قانون مجارات استتتالمی
 )8263ا اعنبار امر مخنوح اعالح ش ت ه استتت .با این اص ت ق این پرستتش مطرم میگردد که آیا موارد ص ت ار قرار موقونی
قع یب ن ط این موارد ا موارد مصتترّم در قوانین خار (نظیر قانون چو) استتت یا میقوان همان گونه که مادة  876قانون
آیین دادرستتتی دادگتاههتاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب  8271م رّر می داشتتتت مواردب را که به هر علّت امرب قابل
قع یب نباش نیز شامل موارد ص ار قرار موقونی قع یب قلم اد کرد؟

اعتبار رأی کیفری خارجی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی

86

ار این راق در موارد ع ح قصتتریح نمیقوان اق اح به صتت ار این قرار نمود .اصتتل در رستتی گی
کیفرب آن استت که رستی گیاب که به موجب قانون شراع ش ه منوق

نمیگردد 8مگر آنکه

قصتتریح قانونی اجود داشتتنه باشتت  .دی گاه داّح ای که موارد صتت ار قرار موقونی قع یب ن ط
موارد مصترّم در مادة  82قانون آیین دادرستی کیفرب نیستت؛ گاه قانونگذار به علل ع ح امکان
قع یب ار م ظر قانون ا اصتتول کلی ح وقی اشتتاره داشتتنه استتت .براب مثالق در مادة  876قانون
آیین دادرستتتی دادگاههاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب  8271قانونگذار م رّر داشتتتنه بود:
« چ انیه دادگاه در جریان رستتتی گی به پران ه قشتتتخیص ده که به لـات گذشتتتت شتتتاکی
خصوصی در مواردب که دعوا قابل گذشت میباش یا به جهت دیگرب منهم قابل قع یب نیست
( )...حستتتب مورد رأب بته موقونی قع یب ( )...صتتتادر مینمای » .ع ح امکان قع یب به «جهت
دیگر» مطلق استت ا شتامل مواردب که نستبت به اقهاح نرد رستی گی آغار ا نرجاح آن ص ار
قرار موقونی قع یب بوده استتق (صترفنظر ار مرجع صتتادرک ة آن اعم ار داخلی یا خارجی)
نیز میگردد .اگر چ ین استن الل شود که این مادة قانونی به موجب قانون آیین دادرسی کیفرب
 8263ق م سوخ بوده ا اسن اد به آن موجبی ن اردق در م ابل بای گفت نخست ای که اسن اد به این
ماده جهت بیان این مستأله استت که موارد موقونی قع یب صرناً موارد مصرّم نیست .داّح ای که
به همین مسأله در مادة  212قانون آیین دادرسی کیفرب ج ی نیز اشاره ش ه است که اقّفاقاً نارر
بته مرحلتة قـ ی تات م ّماقی ار ررف دادگاه استتتت 3ا ار اح ّت مالع این ماده میقوان در
دادستترا نیز استتنفاده نمود .ب ینستتانق اگر چه دی گاههاب منفااقی در این رمی ه مطرم استتتق به

 .8مادة  82قانون ایین دادرستتتی کیفرب .8263در مادة  9قانون ایین دادرستتتی دادگاههاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب
 8271نیز به این امر قصریح ش ه بود.
 .3به موجب مادة  212قانون آیین دادرستی کیفرب در مواردب که پران ه به رور مستن یم در دادگاه کیفرب یو رسی گی
میشتودق پس ار پایان قـ ی ات م ّماقی چ انیه عمل اننستابی جرح مـستوب نشتود یا ادلة کانی براب اننساب جرح به منهم
اجود ن اشنه باش ا یا به جهات قانونی دیگر منهم قابل قع یب نباش دادگاه حسب مورد قرار م ع یا موقونی قع یب ا در غیر
این صورت قرار رسی گی صادر میک .
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نظر می رس با قوجّه به مـل اقوع جرح ا شکلی بودن قرارق دی گاه ع ح امکان قع یب با انصاف
ا اصول ح وقی ا رایکرد جهانی ش ن ح وق کیفرب سارگارب بیشنرب داشنه باش .

 .9اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار منع تعقيب
قرار م ع قع یب در مواردب که رننار ارقکابی جرح نیستتتت یا در مواردب که دلیلی بر قوجّه اقهاح
به منهم اجود ن ارد یا دلیل هستت امّا کانی نیستتق صتادر میشتود (آشوربق  .)828 :8276در
این ارقباط در قانون قشتکیل دادگاههاب عمومی ا ان الب اصالحی  8218اشاره ش ه بود که در
صتتورقی که به لـات ع ح کفایت ادله قرار م ع قع یب صتتادر گرددق در صتتورت کش ت

دالیل

ج ی  8با ق اضتاب دادسنان ا قجویز دادگاه براب یو بار امکان قع یب مج ّد نراهم می شود .به
این قرقیبق بر استتاس قانون پیشگفنه قرار م ع قع یب ن ط در حالت ع ح کفایت ادله اعنبار امر
مخنومه ن ارد ا در ستتتایر موارد ار این اعنبار برخوردار استتتت .در قانون آیین دادرستتتی کیفرب
 8263این امر به گونهاب دیگر م رّر شت ه استق چ انکه مادة  371این قانون چ ین م رّر میک :
« هرگتاه بته علتّت جرح نبودن عمتل ارقکابی قرار م ع قع یب صتتتادر ا به هر دلیل قطعی شتتتودق
نمیقوان بتار دیگر منهم را به همان اقهاح قع یب کرد .هرگاه به علّت ن ان یا ع ح کفایت دلیل
قرار م ع قع یب صتادر ا در دادسترا قطعی شودق نمیقوان بار دیگر منهم را به همان اقهاح قع یب
کردق مگر پس ار کش

دلیل ج ی که در این صورت با نظر دادسنان براب یو بار قابل قع یب

 .8پرستتشتتی که د ر این رمی ه مطرم استتت ای که آیا دلیل ج ی بای ار نوع ادلة قبلی موجود در پران ه نباش ت یا میقوان ار
همان نوع نیز باشتت ؟ به ع وان مثال اگر در پران ه اب شتتاکی اعالح دارد چهار شتتاه جهت ا بات ادعاب خود دارد الی در
شتترایط نعلی دستتنرستتی به دا شتتاه دارد با نرض ای که دا شتتاه حاضتتر امرب را شتتهادت ن ه که موجب ص ت ار قرار
مجرمیّت گردد ا ننیجة ان صت ار قرار م ع قع یب باشت ق در صتورت قطعی شت ن قرارق چ انیه دسنرسی به دا شاه دیگر
نراهم شتود ایا میقوان گفت دلیل ج ی مـسوب نمیشودق چون ار ج س ادلة موجود قبلی است یا ای که بای آنها را دلیل
ج ی به حستاب اارد؟ نظیر این مستأله در قشت ی قرار قأمین نیز مطرم استت که آیا قشت ی میزان قرار قأمین اننخابش هق
قش ی قرار مـسوب میشود؟ قبصرة مادة  342قانون آیین دادرسی کیفرب م رّر میدارد« :قش ی یا قخفی
ار قب یل نوع قرار یا قغییر مبلغ آن است».

قرار قامین اعم
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دلیل ج ی به درخواستت دادسنان

میقوان اا را براب یو بار با اجارة دادگاه صالح براب رسی گی به اقهاح قع یب کرد .در صورقی
که دادگاه قع یب مج ّد را قجویز ک ق بارپرس مطابق م رّرات رسی گی میک ».
با قوجّه به مادة یادشتتت ه میقوان گفت که صتتت ار قرار م ع قع یب به دلیل ن ان اصتتت
جزایی رننار ارقکابی قوستتتط شتتتخص در معرض قع یبق مطل اً اعنبار امر مخنوح دارد 8ا امکان
قع یب نراهم نیستت .در صتتورقی که قرار م ع قع یب به دلیل ن ادله یا ع ح کفایت ادله صتتادر
شت ه باش ق ار دا حالت خارج نیست :نخس ت آنکه قرار م ع قع یب در دادسرا قطعی ش ه باش
کته در این حالت نیارب به قجویز دادگاه جهت قع یب مج ّد در صتتتورت کشتتت

3

دلیل ج ی

نیستت .داّح آنکه قرار م ع قع یب در دادگاه قطعی شت ه استت 2که در این حالت با کش

دلیل

ج ی با قجویز دادگاه امکان قع یب مج ّد براب یو بار نراهم است .ار این راق قرار م ع قع یب
صتتتادره ار دادستتترا در این دا حالت اعنبار امر مخنوح ن اشتتتنه ا امکان قع یب مج ّد با رعایت
شترایط پیش گفنه نراهم استت .با اضتعیّنی که قرار م ع قع یب داردق به این پرسش در ارقباط با
بـق میرسیم که در صورقی که دادسرا مواجه با منهمی باش که نسبت به اب به دلیل ارقکاب
همان امرب که اک ون منهم استتت رأب قطعی ار ررف دادگاههاب کیفرب خارجی صتتادر شتت ه
باشت ق قکلی

چیستت؟ براب پاستخ به این پرستش بای به م شاء صالحیّت دادسرا ا دادگاههاب

ایران قوجّه کرد .اگر صتالحیّت دادسترا ار نوع صالحیّت ااقعی (موضوع مادة  1قانون مجارات
استالمی) باشت ق با قوجّه به ب ان قی ا شرط بودن اعمال این شکل ار صالحیّتق مراجع قضایی
ایران مطل تاً صتتتالحیتّت دارنت ا بت ان قوجتّه به حکم کیفرب خارجی به قع یب منهم خواه
پرداختت .نهتایتت ای کته دادگاه در موقع قعیین مجاراتق مجاراتهاب قـمیلشتتت ه بر منهم در

 .8به نظر میرست عبارت قانون در صت ر مادة  371در بیان ع ح امکان قع یب منهم به همان اقهاح مـمول بر مستامـه باش ت ق
ریرا اگر رننار ارقکابی جرح نباش اسنفاده ار لفظ اقهاح ا منهم صـیح نیست.
 .3به دلیل ع ح اعنراض یا اعنراض خارج ار مهلت.
 .2به دلیل اارد ن انسنن اعنراض.
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خارج ار کشور را مـاسبه خواه کرد (پوربانرانیق  .)846-818 :8264امّا اگر م شاء صالحیّتق
اصتتل صتتالحیّت شتتخصتتی (مادة  7قانون مجارات استتالمی) یا اصتتل صتتالحیّت مبن ی بر قابعیّت
مج یعلیه (مادة  1قانون مجارات استتالمی) باش ت ق موجبی جهت قع یب در ایران ار جهت همان
اقهاح نیستتتتق ریرا دا مادة  7ا  1قانون نوق قاع ة م ع مـاکمة مج ّد را در مورد این دا اصتتتل
پذیرننهان  .ربق مادة « :7عالاه بر موارد مذکور در مواد نوق هر یو ار اقباع ایران در خارج ار
کشتتور مرقکب جرمی شتتود در صتتورقی که در ایران یانت ا یا به ایران اعاده گردد ربق قوانین
جمهورب استالمی ایران مـاکمه ا مجارات خواه شت مشتراط بر ای که )...( :ب -در صورقی
که جرح ارقکابی ار جرایم موجب قعزیر باش ق منهم در مـل اقوع جرح مـاکمه ا قبرئه نش ه یا
در صتورت مـکومیّتق مجارات کالً یا بعضتاً دربارة اا اجراء نش ه باش » .همین رور ربق مادة
 « :1هرگاه شتخص غیرایرانی در خارج ار ایران علیه شتخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرقکب
جرمی بته جز جرایم متذکور در مواد قبل شتتتود ا در ایران یانت ا یا به ایران اعاده گرددق ربق
قوانین جزایی جمهورب اسالمی ایران به جرح اا رسی گی میشودق مشراط به ای که :ال  -منهم
در جرایم موجب قعزیر در مـل اقوع جرحق مـاکمه ا قبرئه نشت ت ه یا در صتتتورت مـکومیّتق
مجارات کالً یا بعضاً در مورد اا اجراء نش ه باش ».
قصتتتویب این دا ماده که قاع ة م ع مـاکمة مج ّد ا در مورد بـق ما م ع قع یب مج ّد را
در ارقباط با جرایم موجب قعزیر پذیرننه استتتق گامی منرقّی ا بل در اعنباربخشتتتی به قانون ا
حکم کیفرب خارجی استت .به این قرقیبق بای گفت قرار م ع قع یب صادره ار دادگاه خارجی
در غیر ار مورد اصتتتل صتتتالحیتّت ااقعیق داراب اعنبتار قضتتتیة مـکوحبها براب دادگاه داخلی
(دادسراب ملّی) بوده ا مانع ار قع یب مج ّد منهم

است8.

 . 8اعنباربخشتتی به حکم کیفرب خارجی در قالب پذیرش قاع ة م ع مـاکمة مج ّدق در قوانین کیفرب کشتتورهاب دیگر نیز
مطرم استت .مادة  37قانون مجارات لب ان (عالیهق )842 :8663ق مادة  882-6قانون مجارات نرانسه ( Stefani, G. et al,
 )1995: 145ا مادة  37قانون مجارات ستتوریه (ناضتتلق  )821 :8679نارر به این مطلب استتت .در نظاح ح وقی کامنال نیز
قاع ة مشتابهی در این ارقباط اجود دارد (کینی شتیایزربق  .)127 :8212مادة  39استاس امة دیوان کیفرب بینالمللی هم آن را
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 .4اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار ترک تعقيب
یکی ار ابزارهتاب کتارآمت در جلوگیرب ار قراکم پرانت ه در مرجع رستتتیت گی ا نیز دار نگه
داشتتنن منهم ار نرای دادرستتیق استتنفاده ار جایگزینهاب قع یب کیفرب استتت .این امر باعق
میشود انزان بر ع ح اراد پران ه در جریان دادرسی ا جلوگیرب ار صرف هزی ههاب منعاقبق
منهم نیز مـکومیتّت کیفرب نیاننه ا امکان استتتنفاده ار نهادهاب قشتتت ی مجارات در صتتتورت
ارقکتاب بعت ب نراهم نباشتتت  .همی ینق این امر موجب قشتتتویق به اصتتتالم ا باردارن گی در
ارقکاب جرایم بع ب نیز میشتود .قرار قرع قع یب که ار این ستیاست قبعیّت میک در قانون
آیین دادرستی کیفرب  8369پیشبی ی نش ه بود .در م رّرات پس ار ان الب براب نخسنین بار در
قانون آیین دادرستی دادگاههاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب  8271به این مسأله قوجّه ش .
در قبصرة  8مادة  877م رّر ش که اگر جرح ارقکابی ار جرایم قابل گذشت باش شاکی میقوان
پذیرننه استت .ربق این ماده -8« :به غیر ار موارد مذکور در این استاست امه هیچ شتخصی را نمیقوان در دیوان در ارقباط با
جرمی که قبالً در دیوان به خارر آن مـکوح یا ار آن برائت حاصل کرده استق مـاکمه کرد -3 .کسی که به اقهاح ارقکاب
یکی ار جرایم م رج در مادة  1در دیوان مـکوح یا ار آن قبرئه ش ه استق در دادگاه دیگرب به خارر همان ج ایت مـاکمه
نخواه شت  -2 .کسی که براب ارقکاب عملی که به موجب مواد 9ق  7ا 1جرح ش اخنه ش ه قوسط دادگاه دیگرب مـاکمه
ش ه استق قوسط دیوان بین المللی کیفرب براب همان رننار مـاکمه نخواه ش مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر:
ال  -به م ظور صتتیانت شتتخص مورد نظر ار مستتئولیّت کیفرب ج ایت مشتتمول صتتالحیّت دیوان بوده استتت یا آنکه ب-
دادرستی مستن ل ا بیررنانه مطابق مالعهاب شت اخنهشت ة ح وق بینالملل صتورت نگرننه ا به شیوهاب انجاح ش ه که در
ااضاع ااحوال مربوره مغایر با قص اجراب ع الت نسبت به شخص مورد نظر بوده است .با قوجّه به این ماده میقوان گفت:
 -8رأب دیوان کیفرب بین المللی براب این دیوان مطل تاً اعنبتتار امر مخنوم تة کیفرب دارد (ب ت  -3 .)8رأب دیوان کیفرب
بینالمللی در خصتور جرایم موضتوع مادة  1استاس امه براب همه دادگاهها اعنبار امر مخنوح کیفرب دارد (ب  -2 .)3رأب
دادگاههاب دیگر در خصتور جرایم موضتوع مواد 9ق  7ا  1براب دیوان به نـو مشتراط اعنبار امر مخنوح دارد (ب  .)2در
مادة  6اساس امة دادگاه راان ا ا مادة  89اساس امة دادگاه یوگسالاب (سابق) هم اصل م ع مـاکمة مج ّد پذیرننه ش ه است.
در ک وانستیونهاب چهارگانة  8646ژنو نیز به گونهاب به این امر قوجّه شت ه استت « :حقّ برخوردارب ار دادرستی م صفانه ا
قانون م م رج در این است ت اد مشتتتنمل استتتت بر )...( :حقّ مجارات نشت ت ن بیش ار یو بار به خارر عمل ااح (مادة 19
ک وانسیون سوّح ژنو ا ب  2مادة  887ک وانسیون چهارح ژنو)( .کینی شیا یزربق .)312 :8211
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ق اضاب قرع قع یب نموده ا این امر مانع ار ررم شکایت مج ّد نیست .به این قرقیبق اگر این
قرار صتادر می ش با قوجّه به ای که م یّ به مهلت نش ه بود ا براب دنعاقی که شاکی میقوانست
ار این حق استتنفاده نمای هم ح ّ ا مررب قعیین نش ت ه بودق ار این را ص ت ار این قرار اعنبار امر
مخنومته ن اشتتتت ا موجبات قع یب مج ّد منهم ار جهت همان رننار براب هر قع اد دنعاقی که
شتاکی اراده میکردق نراهم بود .به لـات اجود چ ین ایراداقی قانونگذار سال  8263در مادة 76
قانون ایین دادرسی کیفرب م رّر نمود« :در جرایم قابل گذشتق شاکی میقوان قا قبل ار ص ار
کیفرخواستت درخواستت قرع قع یب ک  .در این صتورت دادستنان قرار قرع قع یب صادر
میک  .شتتاکی میقوان قع یب مج ّد منهم را ن ط براب یو بار قا یو ستتال ار قاریخ صتت ار
قرار قرع قع یب درخواستت نمای » .ب ینستانق صت ار قرار قرع قع یب ضابطهم ش ق ب ین
نـو که براب یکبار ا ررف یو سال ار قاریخ ص ار قرار قرع قع یب (ا نه قاریخ قطعیّت آن)
امکان درخواست براب قع یب مج ّد منهم نراهم است ا پس ار آن این قرار ار اعنبار امر مخنوح
برخوردار است.
با این قوضتیح به این پرستش در ارقباط با موضتوع بـق میرسیم که اگر در دادگاه کیفرب
خارجی نستبت به اقهاح نردب قرار قرع قع یب یا مشابه آن صادر ش ه باش ق با نرض دارا بودن
اعنبار امر مخنوح در کشتور صتادرک هق آیا این اقهاح قابل قع یب مج ّد در ایران استتت یا خیر؟
به عبارت دیگر اگر نستتبت به یو ایرانی در دادگاه کیفرب خارجی قرار یادشتت ه صتتادر شتت ه
باشت آیا شاکی اب میقوان قع یب مج ّد اب را در دادگاههاب ایران درخواست نمای یا ای که
آن قرار براب دادگاههاب ایران اعنبار ن اشتنه ا شتکایت شتاکی ااّلیّه مـسوب میگردد؟ به نظر
میرست با استنفادة قانونگذار ار لفظ مطلق ص ار قرار قرع قع یبق بنوان آن را به قرار صادره
ار دادگاههاب خارجی نیز قستترّب داد ا با رعایت قاع ة قفستتیر به نفع منهم بر این اعن اد بود که
امکان قع یب چ ین منهمی ار ررف دادگاههاب ایران ن ط براب یو بار با ق اضاب شاکی نراهم
است.
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 .5اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار تعليق تعقيب
قعلیق قع یب با موضتتوع قعلیق اجراب حکم منفاات استتت .قرار قعلیق اجراب مجارات به مع اب
منوقّ

نمودن قماح یا قستتتمنی ار مجارات کستتتی استتتت که به کیفر قعزیرب مـکوح میگردد.

صت ار این قرار قابع شرایط خاصی است که در م رّرات ماهوب به آن پرداخنه میشود 8.ان یشة
قعلیق اجراب مجارات ابنکارب غربی استتتت که در یو ست ت ة اخیر رننهرننه به نظاحهاب کیفرب
کشتورهاب جهان راه یاننه استت (اردبیلیق  .)381 :8262امّا قعلیق قع یب راش قارهاب است که
ار ستال  8213به بع در کشتور ما پیشبی ی شت ه است (آخون بق  .)13 :8217در قانون اصالم
پارهاب ار قوانین دادگستتنرب مصتوّب  8219ا در مادة  33این قانون آم ه بود« :در کلیة اقهامات
ار درجة ج ـه به اسنث اء ج ـه هاب باب داّح قانون مجارات عمومی هرگاه منهم به ارقکاب جرح
اقرار نمای ق دادستنان راساً میقوان قا ااّلین جلسة دادرسی با احرار شرایط ریر قع یب کیفرب اا
را با رعایت قبصترههاب  8ا  3مادة  49مکرّر قانون قستتریع دادرستی ا اصتتالم قستتمنی ار قوانین
آیین دادرستی کیفرب ا کیفر عمومی معلّق سارد -8 :اقرار منهم حسب مـنویات پران ه م ران
به ااقع باش  -3 .منهم ساب ة مـکومیّت کیفرب مؤ ر ن اشنه باش  -2 .شاکی یا م عی خصوصی
در بین نبوده یا شتکایت خود را مستنرد کرده باشت » .بر استاس این ماده امکان ص ار قرار حنّی
پس ار ص ار کیفرخواست براب دادسنان اجود داشتق به این قرقیب که مهلت ص ار این قرار
قا ااّلین جلسه دادرسی بود.
پس ار قصویب قانون قشکیل دادگاههاب عمومی ا ان الب در سال  8272ار این نهاد ذکرب
بته میتان نیام  .با قصتتتویب قانون آیین دادرستتتی دادگاههاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب

 .8در مادة  49قانون مجارات استتتالمی  8263چ ین م ّرر شت ت ه استتتت« :در جرایم قعزیرب درجة  2قا  1دادگاه میقوان در
صورت اجود شرایط م رّر براب قعویق ص ار حکم اجراب قماح یا قسمنی ار مجارات را ار  8قا  1سال معلّق نمای  .دادسنان
یا قاضی اجراب احکاح کیفرب نیز پس ار اجراب یو سوّح مجارات میقوان ار دادگاه صادرک ة حکم قطعی ق اضاب قعلیق
نمای  .همی ین مـکوح می قوان پس ار قـمل یو ستوّح مجارات در صتورت دارا بودن شترایط قانونی ار رریق دادسنان یا
قاضی اجراب احکاح کیفرب ق اضاب قعلیق نمای ».
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مصتتوّب  8271نیز جایگاهی براب این نهاد در نظر گرننه نشتت  .با قصتتویب قانون اصتتالم قانون
قشتکیل دادگاههاب عمومی ا ان الب در ستال  8218نیز ا رب ار این نهاد مالحظه نش ا این امر
ستبب شت ع ه اب بر این باار باشت که استاستاً امکان ص ار قرار قعلیق قع یب اجود ن ارد .به
لـتات اخنالنتاقی که در این مورد اجود داشتتتتق ادارة ح وقی قوّة قضتتتائیه در نظریهاب اعالح
داشتت که مادة  33قانون اصالم پارهاب ار قوانین دادگسنرب نسخ نش ه است .بر این اساسق در
شترایط نعلی رایکرد امکان اصت ار این قرار ق ویّت ش  .با اجود اینق همی ان در ارقباط با این
قرار قردی هایی اجود داشتتت ار جمله ای که آیا بر نرض امکان صتت ار این قرار بای گفت این
قرار قطعی است یا قابل اعنراض است؟
قانونگذار با آگاهی ار ای که این قرار ابزار مفی ب در نرای دادرستتی استتتق آن را در قانون
آیین دادرستتتی کیفرب  8263م رّر کرد .متتادة  18این قتتانون چ ین م رّر میک ت « :در جرایم
قعزیرب درجة شتتشق هفت ا هشتتت که مجارات آنها قابل قعلیق استتتق 8چ انیه شتتاکی اجود
ن اشتتنه یا گذشتتت کرده یا خستتارت اارده جبران گردی ه باش ت ا یا با موان ت بزهدی ه قرقیب
پرداخت آن در م ّت مشتخّصی داده شود ا منهم نیز ناق ساب ة مـکومیّت مؤ ّر کیفرب 3باش ق
دادستنان می قوان پس ار اخذ موان ت منهم ا در صورت ضرارت با اخذ قأمین من اسب قع یب

 . 8موضوع مواد  49الی  11قانون مجارات اسالمی .8263
 . 3مادة  31قانون مجارات اسالمی  8263م رّر داشنه است « :مـکومیّت قطعی کیفرب در جرایم عم ب پس ار اجراب حکم
یا شتتتمول مرار رمان در م ّت رمان م رّر در این ماده مـکوح را ار ح وق اجنماعی به ع وان مجارات قبعی مـراح میک :
ال  -هفت ستال در مـکومیّت به مجاراتهاب ستالب حیات ا حبس اب ار قاریخ قوقّ
در مـکومیّت به قطع عضتوق قصتار عضتو در صتورقی که دیه ج ایت اارده بیش ار نص

اجراب حکم اصلی .ب -سه سال
دیه مج یعلیه باش ق نفی بل ا

حبس درجة چهار .پ -دا ستال در مـکومیّت به شتالق ح ّبق قصت ار عضو در صورقی که دیه ج ایت اارده نص

دیه

مج یعلیه یا کمنر ار آن باش ا حبس درجة پ ج .قبصرة  -8در غیر موارد نوق مراقب مـکومیّت در پیشی ة کیفرب مـکوح
درج میشود لکن در گواهیهاب صادره ار مراجع ذیربط م عکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی براب قعیین یا
بارنگرب در مجارات».
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اب را ار شتتش ماه قا دا ستتال معلّق نمای  8.»...در قبصتترة  1این ماده نیز امکان صتت ار این قرار
براب دادگاه در مواردب که پران ه به رور مستتن یم 3در دادگاه مطرم میگرددق پیشبی ی شتت ه
است.
بر اساس قبصرة  8مادة  18قانون آیین دادرسی کیفرب« :در صورقی که منهم در م ّت قعلیق
به اقهاح ارقکاب یکی ار جرائم مسنوجب ح ق قصار یا قعزیر درجة هفت ا باالقر مورد قع یب
قرار گیرد ا قع یتب اب م نهی به صتتت ار کیفرخواستتتت گردد ( )...قرار قعلیق لغو ا با رعایت
م رّرات مربوط به قع ّدق قع یب به عمل میآی .»...
با قوجّه به قبصترة نوق این پرستش مطرم استت که چ انیه نستتبت به نردب ار ررف دادگاه
کیفرب خارجی قرار قعلیق قع یب صتتادر ش ت ه باش ت ا در م ّت قعلیق در ایران مرقکب یکی ار
جرایم مذکور در قبصترة یادش ه گرددق آیا ضمانت اجراب مذکور در قبصره قابل اعمال است؟
به عبارت دیگرق آیا قرار صتادره ار دادگاه خارجی در این رمی ه براب دادسراب ایران معنبر بوده
ا بای به مفاد قبصتترة پیشگفنه ار این م ظر که قع یب اب با رعایت م رّرات قع ّد بای صتتورت
گیردق عمل کرد یا خیر؟ در پاستتخ شتتای بنوان دا دی گاه را مطرم کرد :دی گاه نخستتت ای که
قبصترة یادشت ه ن ط نارر به قرار صتادره ار دادگاه داخلی استت ا قابل قسترّب به قرار صادره ار
ررف دادگاه خارجی نیستت .دی گاه داّح ای که قبصتره به نـو مطلق استتت ا قرار قعلیق مذکور
در این قبصتره مطلق بهکار رننه ا قفااقی ن ارد که ار دادگاه داخلی صادر ش ه باش یا خارجی.
آنیه براب قانونگذار مهم بوده این استت که نردب که در مورد اا قرار قعلیق قع یب صادر ش ه
استتق بای به این قرار در جهت حفظ نظم عمومی احنراح گذارد ا قخلّ

بای همراه با ضمانت

اجراء باشت  .به نظر می رست علیرغم ع ح بیان این مسأله در هیچ م بعی بای دی گاه داّح را معنبر
دانست .این دی گاه گامی به سمت جهانی ش ن ح وق کیفرب است.

 .8به موجب این مادة قانونی قعلیق قع یب ساده اجود ن ارد ا همواره م یّ به اجراب برخی دسنورات است.
 .3نگاه ک ی به مواد  249ا 299قانون ایین دادرسی کیفرب.
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مستألة دیگرب که در ارقباط با این قرار قابل ررم میباشت این استت که بر اساس قبصرة  2مادة
« :18هرگاه در م ّت قرار قعلیق قع یب معلوح شود که منهم داراب ساب ة مـکومیّت کیفرب مؤ ّر
استتق قرار مزبور بالناصله به اسیلة مرجع صادرک ه لغو ا قع یب ار سر گرننه می شود .م ّقی
که قع یب معلّق بوده استت جزء م ّت مرار رمان مـستوب نمیشود» .این م رّره این پرسش را
ایجاد میک که چ انیه ار ررف مرجع قضتتایی ایران در مورد منهمی قرار قعلیق قع یب صتتادر
گردد ا سپس کاش

به عمل آی که این منهم داراب ساب ة مـکومیّت کیفرب ار ررف دادگاه

خارجی استتق آیا بای نستبت به لغو قرار قعلیق قع یب اق اح ا قع یب ار سترگرننه شود یا خیر؟
دی گاه نخستتت آن استتت که بای قانون را قفستتیر به نفع منهم نمود ا بگوییم مراد قانونگذار در
این قبصره مـکومیّت کیفرب مؤ ّر منهم ار ررف مرجع داخلی است (خال یق  )36 :8212ا اگر
ار دادگاه خارجی داراب چ ین مـکومیّنی باشتت ق قأ یرب در ستترنوشتتت منهم نخواه داشتتت.
دی گاه داّح آن استتتت که مـکومیّت کیفرب مؤ ّر مذکور در این ماده را مطلق ا نارر به اصتتتل
مـکومیّت ب انیم اعم ار ای که ار دادگاه داخلی یا خارجی باشت  .اانگهیق با کش

ارادة اصلی

قانونگذار بای به اجراب آن مبادرت گرددق حنّی در مواردب که به ضتترر منهم استتت .به عبارت
دیگرق قمس تّو به اصتتل قفستتیر به نفع منهم رمانی استتت که ار ررق دیگر مان قفستتیر م ط ی ا
کش

نظر قانونگذار ننوان به ننیجه رسی ا ابهاح همی ان اجود داشنه باش  .ار حیق مب ایی بای

گفت ارادة اصتتلی قانونگذار در این قبصتتره آن بوده که منهمی ار امنیار قعلیق قع یب برخوردار
گردد که ستاب ة مـکومیّت کیفرب مؤ ّر ن اشنه باش  .منهمی که ساب ة مـکومیّت ن ارد نبای با
ارقکاب نخستنین جرح به مجارات برس  .قانونگذار ار سیاست ق به منهم در مراحل ااّلیّة دادرسی
استنفاده کرده ا به لـات ن ان ستاب هق ار قع یب منهم با شترایطی صرفنظر مینمای  .امّا دلیلی
ن ارد این امر نستتبت به منهمی که داراب ستتاب ة مـکومیّت کیفرب مؤ ّر استتتق گرچه ار ررف
دادگاه خارجیق قسرّب داده شود.
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 .6اعتبار رأی کيفری خارجی در هنگام صدور قرار بايگانی کردن پرونده
اگرچته قتانونگتذار به ع وان یو قاع ة کلی به موضتتتوع بایگانی کردن پران ه قا ستتتال 8263
اشتارهاب ن اشتق در برخی م رّرات ساب هاب ار این قرار یانت میش  .به ع وان مثال در مواد 89
قانون م ع خری ا نراش کوپن کاالهاب استتتاستتتیق مادة  7قانون قشتتت ی مجارات مـنکران ا
گراننراشتانق قبصرة  4مادة  39قانون مربوط به امور پزشکی ا قبصرة  1ماده ااح ة قانون الزاح
به قزریق ااکستن کزار براب بانوان  8297ق به بایگانی کردن پران ه حسب مورد قوسط دادگاه یا
دادستترا اشتتاره ش ت ه استتت .با اجود اینق قانون آیین دادرستتی کیفرب  8263ص ت ار این قرار را
ضابطهم نموده است .مادة  19این قانون م ّرر میک « :در جرائم قعزیرب درجة هفت ا هشتق
چ انیه شتاکی اجود ن اشتنه یا گذشتت کرده باشت ق در صتورت ن ان ساب ة مـکومیّت مؤ ّر
کیفربق م اح قضتتتایی میقوان پس ار قفهیم اقهاح با مالحظة اضتتتع اجنماعی ا ستتتوابق منهم ا
ااضتاع ا احوالی که موجب اقوع جرح شت ه است ا در صورت ضرارت با اخذ النزاح کنبی ار
منهم براب رعتایتت م رّرات قتانونی ن ط براب یتو بتار ار قع یتب منهم خوددارب نمای ا قرار
بتایگتانی پرانت ه را صتتتادر ک  .این قرار ررف  89رار ار قاریخ ابالغ قابل اعنراض در دادگاه
کیفرب مربوط است» .در این مادة قانونی شرایطی براب بایگانی کردن پران ه م رّر ش ه است ار
جمله ای که در صتتورت اجود ستتاب ة مـکومیّت کیفرب مؤ ّر 8براب م اح قضتتایی امکان اص ت ار
این قرار نیستت .ار سوب دیگر در صورقی که منهم ساب ة مـکومیّت مؤ ّر هم ن اشنه باش لیکن
ستاب ة برخوردارب ار این امنیار قانونی را داشتنه باشت ق دیگر امکان اسنفاده ار آن نراهم نخواه
بود ا بای رستی گی ادامه داشتنه باشت  .بیان این مطلب الرح استت که امکان ص ار این قرار ار
ناحیة م امات دادسرا اجود ن ارد .به دلیل آنکه ص ار این قرار در جرائم قعزیرب درجة هفت ا
هشتتت م رّر شتت ه ا رستتی گی به این جرایم با قوجّه به مادة  249قانون آیین دادرستتی کیفرب
 8263به رور مسن یم در دادگاه به عمل میآی ق الی چون ص ار قرار بایگانی کردن پران ه در

 .8مادة  31قانون مجارات اسالمی.8263
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مرحلتة قـ ی ات م ّماقی استتتت ا دادگاه در جرایم یادشتتت ه قـ ی ات م ّماقی را خود انجاح
میده ق ار این را بـق ار این موضتتتوع در مرحلة قـ ی ات م ّماقی مواجه با اشتتتکال نخواه
بود.
با این اضتتعیّت این پرستتش مهم مطرم استتت که چ انیه نردب ار ررف دادگاه خارجی به
دلیتل ارقکاب جرمی مـکومیّت یاننه باشتتت ا مـکومیّت اب مطابق م رّراتق مـکومیّت مؤ ّر
مـسوب گردد ا این نرد در ایران مرقکب جرح قعزیرب درجة  7یا  1گردد ا شرایط مذکور در
مادة  19پیشگفنه نراهم باشتتت ق آیا م اح قضتتتایی در مرحلة قـ ی ات م ّماقی میقوان ار این
اخنیار قانونی اسنفاده نمای یا چون داراب ساب ة مـکومیّت است این اخنیار قانونی م نفی است؟
اگرچه دی گاه مخال

اجود داردق به نظر میرست ت ارادة ااقعی قانونگذار در ن اشتتتنن ستتتاب ة

مـکومیّت کیفرب به نـو مطلق استت اعم ار آنکه مـکومیّت ناشی ار رأب دادگاه داخلی باش
یا خارجی .در ک ار این موضتتوع مستتأله دیگرب نیز مطرم استتت ا آن ای که چ انیه نستتبت به
نردب ار ررف دادگاه خارجی یو بار چ ین قرارب صادر ش ه باش ق آیا دادگاه میقوان حسب
مورد با اجود شتترایط قانونی نستتبت به صتت ار این قرار اق اح نمای ؟ به عبارت دیگر قی «ن ط
براب یو بار» مذکور در مادة  19به ن ان صت ار این قرار نسبت به منهم در دادگاههاب داخلی
برمیگردد یتا مطلق استتتت ا شتتتامتتل دادگتتاه ختتارجی نیز میگردد؟ بتتار هم علیرغم اخنالف
دی گاههایی که نزد م امات قضتایی اجود داردق به نظر میرس لـات نلسفة ص ار این قرار که
همانا م ع ادامة قع یب منهم در صورت ارقکاب بزه خرد براب نخسنین بار است ا اگر شخصی با
اجود برخوردارب ار این نهاد مج ّداً مرقکب بزه شت ه باشت ق ار م ظر ستتیاستتت ج ایی شتتایستتنه
نیستتتت ار ادامتة قع یب اب بیجهت صتتترفنظر نمودق دی گاه داّح که همانا ن ان جوار براب
مرجع قضایی در ص ار این قرار در صورت اجود ساب ة برخوردارب ار این امنیار قانونیق گرچه
ار ررف دادگاه خارجی استق مرجّح است.
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نتيجه
جهانی ش ن ح وق کیفرب م نضی آن است که به احکاح ا قرارهاب صادره ار ررف دادگاهها ا
دادسراهاب کشورهاب خارجی با ای ه ه ف مـورب ا اینکه ه ف همه نظاحهاب ح وق کیفرب
عالاه بر حفظ نظم عمومی اعم ار داخلی ا بینالمللیق حفظ ح وق ا آرادبهاب نردب هم
هستق قوجه شود .بر این اساس اقنی در قانون آیین دادرسی کیفرب ایران این اخنیار به قاضی
دادسرا داده ش ه است قا با قوجه به ساب ه مـکومیت کیفرب قبلی منهم بنوان قرار بارداشت منهم
را صادر ک ق این ساب ه مـکومیت نرقی نمیک که به موجب حکم دادگاه کیفرب داخلی یا
خارجی باش ؛ ریرا ه ف ار ص ار قرار قأمین کیفرب عالاه بر دسنرسی به منهمق قوجه به آسایش
ا نظم عمومی جامعه هم هست ا با قوجه به ساب ه مـکومیت کیفرب منهم است که م ن ایجاد
مـ ادیت بیشنر براب اا را در نظر گرننه استق نارغ ار اینکه این مـکومیت در چه کشورب
حاصل ش ه است .همی ین در مواردب که قوسط دادسراب کشور خارجی قرار موقونی قع یب
صادر ش ه باش اعم ار اینکه عی اً همان قرار موجود در نظاح ح وقی ایران یا مشابه آن باش ق بار
داسراب ایران بای آن را مثل قرار صادر ش ه قوسط داسراب ایران معنبر ب ان  .این امر در مورد
قرار م ع قع یب هم اجود دارد ا دادسراب ایران به مـض مواجه ش ن با حکم کیفرب خارجی
بایسنی آن را در چارچوب م ررات قانونیق م نظر قرار داده ا ار قع یب مج د منهم خوددارب
اررد .این مطالب عی اً در مورد ص ار قرارهاب قرع قع یبق قعلیق قع یب ا بایگانی کردن
پران ه هم صادق است .با این ااصاف بای اعنبار راب کیفرب خارجی را در چارچوب م ررات
قانونیق قاع ه کلی نظاح کیفرب دانست که در مرحله قـ ی ات م ماقی نیز جریان دارد ا در همه
موارد اعم ار مساع ا غیر مساع به حال منهم اعمال میشود .در عین حال ا به رغم این قـلیل
ح وقیق با قوجه به اخنالف نظرهایی که در خصور برخی ار مباحق مورد اشاره اجود دارد ا
به آنها در منن م اله اشاره ش ق پیش هاد میشود قا قانونگذار نسبت به این امر که قانون ا رأب
کیفرب خارجی اعم ار حکم دادگاه یا قرار دادسراب خارجی در مرحله قـ ی ات م ماقی نیز در
موارد مساع ا غیرمساع به حال منهمق م شأ ا راست قصریح نمای .
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Abstract
In contrast to private international law, a country's criminal authorities
including court and the Public institution prosecution only apply their own
country's criminal laws in the realm of international criminal law.
However, it would not mean that all international criminal laws and
sentences are discredited. Sometimes, domestic criminal laws require the
courts to consider international criminal laws and sentences as well. For
example, over a trial in a country, they may avoid retrial the crime
committed by their nationals in overseas if the committed act is a crime in
that country as well. This is very important during the preliminary
investigation Process. In this Process, foreign criminal law or sentence is
valid from two aspects: one is before making the final decision, and the
other one is the process of making the final decision in the form of final
appointments of the court. At every Process, there are some effects on each
of the mentioned measures, about which there are different opinions.
Keywords: Foreign Criminal Judgment, Preliminary Investigations, Ne Bis
in Idem, Public Prosecutor’s Office, Arrest Warrant.
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