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 چکيده؛
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 مقدّمه  
مب اب این  ست.ات آن کشور در قلمرا حاکمیّ ق ها قاعمال قانون کیفرب یو کشور قاصتل کلی 

که دیگران را ار م اخله در امور  است ت هر کشتور بر سترنوشتت خود   اعمال حاکمیّ اصتل حقّ 

ا در امور ح وقی  ا کامل این اصتتتل در ح وق کیفرب استتتت  ة . جلوینماداخلی خود م ع می

ت حاکمیّ بهر وت آن در ع ح ارقباط این امعلّ 8مت نی امکتان اجراب قوانین خارجی اجود دارد؛  

 هاب ح وقی مان  قعارض قوانین در اکثر رشنهدرستت استت که    3.شت ه استت  کشتورها دانستنه   

ق یالماستتده  )رخ میالملل نیز بین ةالملل ا ح وق مالیالمللق ح وق ادارب بینح وق جزاب بین

 حمایت ار م انع جامعه قت اصتلی اضع قوانین کیفرب علّ چون در امور کیفربالی  (ق31 :8271

امکان اجراب قانون (ق Desportes et Gunehec, 1996: 284ی است )ا حفظ نظم عمومی داخل

(. ربیعناً اقنی 816-868 :8272حسی ی نژادق ؛ 219ق 8271ق مـس ی) نراهم نیستاصتوالً  خارجی 

 رأب»راب نراهم نیستتتتق بته رریق االی نبای  امکان اج « قتانون کیفرب ختارجی  »امکتان اجراب  

هم نراهم باشتتت . با این اعم ار حکم دادگاه یا قرار دادستتتراب خارجی « کیفرب دادگاه خارجی

 نیست. « کیفرب خارجی رأب»ا « قانون»اعنبارب کامل حالق این امر به مع اب بی

هاب خود یا براب ص ار حکم هاب یو کشتور براب شتراع به رستی گی   در مواردب دادگاه

دادگاه کیفرب  رأب»قوجتّه ک  ت  ا در مواردب هم بتایت  بته      « کیفرب ختارجی قتانون  »بتایت  بته    

جهتت اخذ قصتتتمیمات خود قوجّه ک   . البنه هیچ ک اح ار این موارد به مع ی اجراب  « ختارجی 

                                                             
احکاح م نی » دارد: قانون اجراب احکاح م نی م رّر می 896 ةاجراب احکاح م نی خارجی ماد ة. در ح وق ایران نیز در رمی 8

هاب خارجی در صورقی که ااج  شرایط ریر باش  در ایران قابل اجراء است مگر ای که در قانون قرقیب صادر ار دادگاه

 قانون آیین دادرسی م نی نیز به این مسأله به نوعی پرداخنه ش ه است. 841 ةدر ماد«. دیگرب م رّر ش ه باش ...

صالحیّنی  ةها بر حورسایر حکومت ةم شور ملل منّـ  اعمال اراد 3 ةماد 8 اب است که ب  . اهمیّت اصل حاکمیّت به ان اره3

م شور یادش ه دخالت  3 ةماد 7موجب ب    حنّی به قلمرا حاکمیّنی آن را مم وع اعالح کرده است ا یو دالت ا سرنوشت ا

م شور یادش ه در  3 ةماد 4سارمان ملل در امورب که ذاقاً در صالحیّت داخلی کشورها است م ع گردی ه است. به موجب ب   

ا  ححاکمیّنی دالت این مسأله به مع اب قه ی  اسن الل سیاسی ا ار مصادیق قه ی  صل ةاب خارج ار ارادصورت قـمیل اراده

 (.32-34: 8269المللی مـسوب ش ه است )دلخوشق ام یّت بین



 
 
 
 

88 

  
 

 مقدّماتی تحقیقات مرحلة در خارجی کیفری رأی اعتبار

 أبراعنبار »حاضتتتر هم  ةکیفرب خارجی نیستتتت. به همین جهت ع وان بـق م ال رأبقانون یا 

 قر حکمرأب ا به عبارت دقیقاست. در ااقعق ق ها جایی که به مع ی دقیق کلمه « کیفرب خارجی

شتتتود بـق انن ال مـکومین به حبس استتتت که مبانی خار خود را  کیفرب خارجی اجراء می

قانون کیفرب »(. انزان بر اینق بـتق اعنبار  4: 8262؛ پوربتانرانیق  832: 8262دارد )آشتتتوربق 

ج اگانه استتتت. ااّلی در مواردب  ةهم دا م ول« کیفرب خارجی رأب»بـق اعنبار با « ختارجی 

مجرمیّت من ابلق اجود موجبات قانونی براب قع یب در هر دا کشتتتور مـل اقوع  ةچون قتاع  

جرح ا منبوع )مـل رستی گی( ا مواردب نظیر قوجّه به قانون کشور مـل اقوع جرح در مباحق  

د. در این نراض دادگاه کشتتور مـل رستتی گیق قانون کیفرب  شتتواستتنرداد مجرمین مطرم می

ک   ا ن ط براب شراع به رسی گی خودق به قانون دادگاه کیفرب خارجی خارجی را اجراء نمی

یاب . به ع وان مثال هرگاه نسبت به یو ایرانی در قوجّه کرده ا شرایط قع یب خود را در آن می

دیتت ه در ر شتتترعی ااقع شتتتود ا ار آن قوستتتط بزه  ختارج ار ایران جرح قعزیرب غیر م صتتتو 

هاب ایران شتکایت شتودق دادسراب ایران براب شراع به رسی گی بای  این امر را ربق ب     دادگاه

ش ه نسبت به یو ایرانی آیا احرار ک   که رننار انجاح 8263قانون مجارات اسالمی  1 ة)ب( ماد

رب کیف رأبحالی که در حالت داّح یع ی اعنبار در کشور مـل اقوع هم جرح است یا خیر؟ در 

کیفرب خارجی را مورد قوجّه قرار داده ا بر استتتاس آن  یتا قرار  ختارجیق دادگتاه ایرانی حکم  

 1 ةا ب   )ال ( ماد 7 ةمج ّد )ب   )ب( ماد ةم ع مـاکم ةگیرد. مواردب مان   قاع قصتتتمیم می

همان  1 ةش ه در خارج )مادهاب اجراءراتاحنساب مجا ة( ا قاع 8263قانون مجارات استالمی  

هاب انن ال مـکومین به حبسق حکم نتامته  قتانون( ار این قبیتل هستتتن ت . حنّی در مورد موان تت    

 آی . کیفرب خارجی در کشور منبوع مجرح به اجراء در می

« یکیفرب خارج رأب اعم ار حکم یا قراراعنبار »حاضتر صرناً نارر به   ةبه هر حال بـق م ال

است. در این م اله نشان داده خواه  ش   8264اصتالحی   8263در قانون آیین دادرستی کیفرب  

کیفرب خارجی قوجّه  مراجعکه در چه مواردب این قانون به احکاح ا قرارهاب صتتتادره قوستتتط 

دگاه( اگیربق آنها را مب اب قصتمیم مراجع کیفرب ایران )اعم ار دادسرا ا د کرده ا براب قصتمیم 
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 کیفرب خارجی آیا اصل است یا رأبقرار داده است. پرسش اصلی این م اله آن است که اعنبار 

یفرب کلی نظاح ح وق ک ةکیفرب خارجی قاع  رأباستتتنث اء؟ به عبارت دیگر اعنباربخشتتتی به  

ه ادگارسی گی در د ةایران استت یا نیار به قصریح دارد؟ انزان بر اینق آیا این امر ن ط در مرحل 

قـ ی ات م  ّماقی نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخق موارد  ةجریان دارد یا در مرحل

ر کیفرب خارجی د یا قرار ا مصتادیق آن ک اح استت؟ پرستش نرعی این است که اعنبار حکم   

قـ ی ات م  ّماقی صرناً در موارد مساع  به حال منهم جریان دارد یا در موارد نامساع  به  ةمرحل

کیفرب  یا قرار گاه اعنباربخشتتی به حکمال منهم نیز این امکان موجود استتت؟ قوضتتیح ای که  ح

مستتاع  به حال منهم نیستتت بلکه به ضتترر  نه ق ها  قماقیقـ ی ات م  ّ ةدر مرحل به ایژهخارجی 

هاح مین کیفرب پس ار قفهیم اقأله اننخاب نوع قرار قأقوان به مسار جمله این موارد می .استاب 

کیفرب خارجیق بارپرس مجور صتتت ار قرار  رأبکه در صتتورت اعنباربخشتتی به   شتتاره نمود  ا

ها در این م اله پاسخ خواهیم داد ا چگونگی بارداشت موقّت را پی ا خواه  کرد. به این پرسش

قـ ی ات م  ّماقی را بررستتتی خواهیم کرد.  ةکیفرب خارجی در مرحل رأبرهور ا برار اعنبار 

هاب منع ّد قفریـیق ریارقیق باررگانی ا علمی ایرانیان به اهمیّت این بـق با قوجّه به مستتتانرت

قوریستتنی  ةخارج ار کشتتور ا همی ین ستتفرهاب گردشتتگرب خارجیان به شتتهرهاب داراب جاذب

اش . در پاسخگوب چ ین نیارهایی بایرانق بر کستی پوشی ه نیست ا م رّرات ح وق کیفرب بای   

ار در ه گاح صتت ار قرکیفرب خارجی  رأببه بررستتی اعنبار ادامه ری شتتش قستتمت به قرقیب  

بارداشتتتت موقّتق قرار موقونی قع یبق قرار م ع قع یبق قرار قرع قع یبق قرار قعلیق قع یب ا 

 پرداریم.قرار بایگانی کردن پران ه می

 هنگام صدور قرار بازداشت موقّت کيفری خارجی در رأیاعتبار  .2
امراره در بسیارب ار کشورها به ایژه در قلمرا اراپا ا پس ار قصویب ک وانسیون اراپایی اعنبار 

ت اب استتشت استایی ا اعنبار احکاح کیفرب خارجیق امر پذیرننه شت ه    8المللی احکاح کیفربقبین

                                                             
1. European Convention on the International Validity of Criminal Judgment (1971). 
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(Bassiouni, 2008: 512  در کشتتتورهاب مع ادب هم مان .)  چین به رغم ای که شتتت استتتایی ا

اسایی ا المللی نارر به ش اجراب احکاح م نی ا قجارب پذیرننه شت هق این کشور به هیچ س   بین 

 Chen andاجراب احکاح کیفرب خارجی ملـق نگردی ه ا حنّی آن را امضتتتاء نکرده استتتت ) 

Others, 2002: 208یفرب ان  احکاح کوسنه(. به هر حال در کشورهایی که به ک وانسیون نوق پی

صتادره ار کشتورهاب عضتوق براب مراجع قضایی کیفرب کشور دیگر داراب اعنبار ا ا ر ح وقی    

براب مثالق در  8نیست.« رسی گی»ا « قـ ی ات م  ّماقی» ةاستت ا قفااقی ار این حیق بین مرحل 

صادره  ارهاب بارداشتاراپا با قوجّه به الزاح شت استایی احکاح کیفرب ستایر کشورهاق قر    ةاقّـادیّ

(. در ح وق Cryer and Others, 2010: 91ان  )نیز موضتوع چ ین شت اسایی من ابلی قرار گرننه  

م ع  ةقانون مجارات استتتالمی قاع  1ا  7کیفرب ایران هرچ ت  بته صتتتورت مـت ادب در مواد    

ارجی خ مج ّد پذیرننه شتت ه ا این امر خود یو نوع اعنبار قائل شتت ن به حکم کیفرب ةمـاکم

استتتق امّا در خصتتور ا ربخشتتی آن به ستتایر موارد ار جمله اعنبار قائل شتت 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 

ص ار قرار  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  327 ةقرار بارداشت موقّتق ربق ذیل ب   )ث( ماد

ه به برخی ار جرایم را داشن« مـکومیّت کیفرب ةساب »اشتت موقّت در موردب که شتخصتی    بارد

ص ار قرار بارداشت موقّت جایز نیستق مگر در مورد جرایم »باشت ق جایز است. ربق این ماده:  

 قستتترقت -ریرق کته دالیتلق قرائن ا امتارات کتانی بر قوجتّه اقهتاح به منهم داللت ک  : )...( ث      

 جعل ا اسنفاده ار س   مجعول در صورقی که قخیانت در امانت قاخنالسءق ارقشاق کالهبردارب

ت ه علّت قطعی بمـکومیّ ةمنهم ح اقل یو ن ره ساب مشمول ب   )ب( این ماده قانونی نباش  ا 

 ةاین ستتاب  ه یچ ان پرستتش این استتت که  «.ارقکاب هر یو ار جرایم مذکور را داشتتنه باشتت  

                                                             
مب ی ک   المللی احکاح کیفرب هر دالت عضو ق ابیر قانونی م اسب را اقّخاذ میک وانسیون اراپایی اعنبار بین 19 ة. ربق ماد8

منهم صتتادر  ةیاننها به ه گاح صتت ار رأب بنوان   هر حکم کیفرب اراپایی را که در مورد جرایم قبالً ارقکاببر آنکه دادگاه

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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جرح در خارج ار کشتتتور ا به استتتن اد حکم دادگاه کیفرب خارجی  مـکومیّت به دلیل ارقکاب

  8قـ ی ات م  ّماقی جریان دارد؟ ةباش ق بار هم این جوار بارداشت موقّت در مرحل

ا قوان آن ربراب پاستتتخ به این ستتتئوال دا دی گاه قابل ارائه استتتت. دی گاه نخستتتت که می

ع ح پذیرشق ش اسایی ا اعنبار حکم کیفرب مـور نامی ق آن است که اصل بر دی گاه حاکمیّت

خارجی استت مگر آنیه استنث ائاً در قوانین موضوعه قصریح ش ه باش . به لـات قاریخی نیز این   

 هاب کیفرب خود را جزئی ار امورها به صورت س ّنی رسی گیاصل داراب پشنوانه بوده ا دالت

  هاب کیفرب خارجی ن اشتتتن رستتتی گیحاکمیّنی خود قل ی کرده ا بر این استتتاس قوجّهی به 

(Bassiouni, 2012: 509دی گاه داّح که می .)مـور نامی ق آن استتت قوان آن را دی گاه ه ف

نظاح هاب کیفرب عم قاً یکی استتتت ا آن در ستتتطح کالن عبارت ار حفظ نظم   ةکه ه ف هم

هتتاب نردب استتتت. بتته  المللی ا حفظ ح وق ا آرادبعمومی اعم ار نظم عمومی داخلی ا بین

المللی ا اقنضاب م ابله صـیح با مجرمانق ضرارت عبارت دیگر حفظ نظم عمومی داخلی ا بین

به رستتتمیّت شتتت اخنن احکاح کیفرب خارجی در این خصتتتور را داشتتتنه ا این موضتتتوع هیچ  

 ظاحاعنمادب به نرن . دی گاه نخستتت مبن ی بر بی اب هم به حاکمیّت داخلی کشتتور نمی صتت مه

 ةقضتتتایی دیگر کشتتتورها ا دی گاه داّح مبن ی بر اعنماد به آنها ا یکستتتان دانستتتنن اه اف هم 

هتتاب نردب استتتت.  هتتاب کیفرب در جهتتت حفظ نظم عمومی ا رعتتایتتت ح وق ا آرادبنظتاح 

قوان ررن اران دی گاه داّح دانستت. این کشورها احکاح خارجی را بر  کشتورهاب اراپایی را می 

(. در این خصتتور یو دادگاه 869: 8271دان   )آشتوربق  الملل معنبر میبینقواع  ح وق  ةپای

دردب در دریا به موجب قوانین جزایی »آمریکایی در بخشتتی ار حکم خود چ ین آارده استتت:  

ملل استتت ا همگی براب آن مجارات قعیین  ةشتتود. این جرح بر ضتت ّ کلیملل جرح قل ی می ةکلی

                                                             
که موارد صتتت ار قرار بارداشتتتت موقّت به الزامی ا  8271ین بـق در رمان حکومت قانون آیین دادرستتتی کیفرب . ا ر ا8

رقکاب مـکومیّت به علّت ا ةشت ق بیشتنر بود؛ ریرا بر استاس آن قانون در صتورقی که منهم داراب ساب     اخنیارب ق ستیم می 

 ارداشت موقّت الزامی بود. )ب   ث( نعلی بودق ص ار قرار ب 327 ةجرایم مذکور در ماد
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« دمنهم در یو کشور منم ّن بای  پذیرننه شو ةبرائت صتادرشت ه دربار  ان . ب ابراینق حکم کرده

 (.  8271ق به ن ل ار: آشوربق 318: 8298)ریاضیق 

 ةقضتایی ایران هم دا دی گاه در این خصور اجود دارد. برخی ع ی ه دارن  ساب   ةدر رایّ

 ی داخلی استقمـکومیّت در این مادهق صترناً نارر به مـکومیّت صتادره ار ررف م امات قضای  

ستوّح بارپرسی دادسراب اصفهان که   ةشتعب  629164 ةکالست  ةنه خارجی. به این قرقیب در پران 

حکم یکی ار  ةدر آن نردب منهم بته ارقکتتاب کالهبردارب شتتت ه بود ا اکیتتل شتتتاکی قرجمتت  

هاب خارجی را که مفاد آن ناشتتتی ار مـکومیّت قبلی منهم در خارج ار کشتتتور بودق به  دادگاه

اکیل شتتاکی به لزاح بارداشتتت موقّت منهم  ةبارپرستتی ارائه داده بود ا ار این را در الیـ ةشتتعب

ت ش ه مورد قأیی  اسارائه ةنظر ار ای که قرجماشتاره شت ه بودق بارپرس دادسراب اصفهان صرف  

هاب عمومی ا ان الب نارر به قانون آیین دادرستتتی دادگاه 21 ةیا خیرق با این استتتن الل که ماد

هاب داخلی استتق با این ق اضاب اکیل شاکی مخالفت ا به  مـکومیّت قطعی صتادره ار دادگاه 

 داسراب بارپرسی سوح شعبه 629164 کالسه پران ه) صت ار قرار ا ی ه من اسب اق اح نموده بود 

 .  (اصفهان

دیگر بارپرسی در موردب مشابه با این اسن الل که مـکومیّت مذکور  ةدر مورد دیگرب شعب

داخلی یا خارجی را ن ارد ا ه ف قانونگذار برخورد  ةیادش ه مطلق است ا قی  مـکم ةدر ماد

نمای  ق اق اح به می 21 ةشتتت یت  بتا انرادب استتتت که مبادرت به ارقکاب جرایم مذکور در ماد   

ص ار قرار بارداشت موقّت نمود که با اعنراض اکیل منهمق پران ه به دادگاه ارسال ش . دادگاه 

م اح رستتتی گی به اعنراض به قرار بارداشتتتت موقّت با این استتتن الل که علّت صتتت ار قرار  در 

مـکومیّت قی  شت هق امّا در خصور ای که   ةبارداشتت موقّت در مورد منهم پران ه اجود ستاب   

هاب کیفرب خارجی هم هستتتت یا خیرق مـکومیّت قطعی ار دادگاه ةآیا مراد قانونگذارق ستتتاب 
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که بای  به نفع منهم قفسیر شود. ار این راق دادگاه اق اح به ن ض قرار بارداشت شبهه اجود دارد 

 8موقّت ا ارسال پران ه به دادسرا جهت ص ار قرار قأمین من اسب دیگر نمود.

در م اح ن   نظر دادگاه بای  گفت اگرچه صتت ار قرار بارداشتتت موقّت الزامیق به موجب قانون 

به لـات اخنیار بارپرس در صتت ار این قرار  3ی گردی ه استتتقم نف 8263آیین دادرستتی کیفرب 

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 

که چ ین قجویز ا قکلیفی یا به لـات اضعیّت خار منهم است یا به  قوان به این ننیجه رستی  می

دلیل درجه ا اهمیّت بزه اننستتابی به منهم. در حالت نخستتت چون منهم نردب استتت که مرقکب 

گردد ار م ظر قانونگذار مستتتنلزح برخورد شتتت ی قر استتتت ا در  قکرار جرح یا جرایم خار می

معه به ح ّب استتتت که راهر اصتتتل برائت را ک ار رده ا حالت داّح اهمیّت جرح ار م ظر نظم جا

گیرد. به این قرقیبق بای  گفت ه ف ار ص ار قرار قأمین ص ار قرار قأمین ش ی  را در نظر می

دی هق قوجّه به آستتایش دستتنرستتی به منهم یا جبران ضتترر ا ریان اارده به بزه   ةعالاه بر مستتأل

اقعی ا ةرستتیم که آیا ارادیح به پاستتخ این پرستتش میعمومی ا ام یّت جامعه استتت. با این قوضتت

 ةمـکومیّت در صتتت ار قرار قأمین خارق اخنصتتتار به ستتتاب    ةقتانونگذار در قوجّه به ستتتاب  

مـکومیّت به نـو مطلقق  ةهتاب داخلی دارد یتا ای کته بته ستتتاب ت     مـکومیتّت ار جتانتب دادگتاه    

ر لی به اصول قفسیر قوانین کیفرب اآن قوجّه داشتنه استت؟ با نگاهی اجما   ةنظر ار مـکمصترف 

جمله اصتتل قفستتیر به نفع منهم ا قوجّه به شتترایط اعمال آنق رمانی قفستتیر به نفع منهم صتتورت  

: 8212آبادبق ؛ حاجی ده839: 8216ااقعی قانونگذار کشتت  نگردد )امی بق  ةگیرد که ارادمی

                                                             
ش ن شت ه نارر به پیش ار اجرایی دادگاه عمومی جزایی اصتفهان. موارد عملی اشتاره   833 ةشتعب  629268 ةکالست  ة. پران 8

استت. البنه در حال حاضر نیز ار جهت ای که در صورت اجود ساب ه به شرم م  رج در   8263قانون آیین دادرستی کیفرب  

 ها مطرم است.ص ار این قرار را دارد یا خیر همین اخنالف دی گاه مننق بارپرس اخنیار

قانون آیین  981 ة. با اجود اینق ه ور مواردب ار بارداشتتت موقّت الزامی در قانون آیین دادرستتی کیفرب اجود دارد. ماد 3

گ ص ار قرار بارداشت در رمان ج »دارد: م رّر می8262دادرستی جرایم نیراهاب مستلح ا دادرستی الکنرانیکی مصوّب    

 «. موقّت با رعایت م رّرات م  رج در این قانون در موارد ریر الزامی است...
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ن قوان بر ایرار قأمین بیان ش ق می(. ار این راق با لـات مطالبی که در مورد اه اف صت ار ق 893

مـکومیّت مطلق در برخی ار جرایم ار م ظر قانونگذار حائز اهمیّت بوده ا بر  ةباار بود که ستاب  

استتاس آن ایجاد مـ ادیّت بیشتتنر را براب مرقکب م ّنظر داشتتنه استتت. در این قستتمت براب     

رد منهمی که مج ّداً به لـات قتانونگتذار مهم نبوده کته دادگتاه صتتتادرک   ه رأب قطعی در مو    

قکرار جرح قـتت قع یب قرار گرننهق داخلی بوده یا خارجی. بر این استتتاسق قانونگذار در هیچ  

یو ار م رّراقی که راجع به صتت ار قرار قأمین کیفرب خار )به ایژه ستتالب آرادب( نستتبت به  

هاب داخلی ن اشنه بلکه مـکومیّت ار ررف دادگاه ةاب به ستاب  اضتع قاع ه اق اح کردهق اشتاره  

استنفاده کرده استت. اگر گفنه شود این قفسیر به ضرر   « مـکومیّت ةستاب  »همواره ار ااژه مطلق 

اصتتلی قانونگذار کشتت  گرددق گرچه به ضتترر منهم  ةمنهم استتتق در م ابل بای  گفت اگر اراد

م ی در داخلی به نـو ضقوان بیان داشت که قانونگذار باشت ق بای  اجراء شود. به این قرقیبق می 

 خارجی اعنبار بخشی ه است.  ةاین م وله به حکم کیفرب صادره ار مـکم

 کيفری خارجی در هنگام صدور قرار موقوفی تعقيب رأیاعتبار  .1
ا مواردب  8263قانون آیین دادرستتتی کیفرب  82 ةقرار موقونی قع یب در موارد م  رج در ماد

قانون یادش ه موارد آن  82 ةگردد. مادصادر می 8که در قوانین خار به آنها قصریح ش ه استق

علیهق گذشتت شتاکی در جرایم قابل گذشتتق شتمول عفوق نسخ     را شتامل نوت منهم یا مـکوح 

منهم در موارد  ة ه در قتانونق قوبتت شتتتبی یمجتارات قتانونیق شتتتمول مرار رمتان در موارد پیش   

شتتت ه در قتانون ا اعنبار امر مخنوح دانستتتنه استتتت. این موارد ارقباری به ماهیّت رننار    بی یپیش

ار  نظرمجرمانه ن ارن . در این موارد مرجع کیفرب اراد در ماهیّت ن ارد. به عبارت دیگر صرف

ای که جرح ااقع شتت ه یا خیر ا دالیل کانی اجود دارد یا خیرق به لـات شتتکلی امکان اراد در  

                                                             
هرگاه قبل ار ص ار حکم قطعی شاکی گذشت نمای  ا یا »چ ین م رّر ش ه است:  8213قانون چو اصالحی  83 ة. در ماد8

پرداخت ک   یا موجبات پرداخت اجه چو ا خسارات  ان ةای که منهم اجه چو ا خستارات قأخیر قأدیه را ن  اً به دارن  

چو به بانو( را نراهم ک   یا در ص  اق دادگسنرب یا اجراء  بت قودیع نمای  مرجع رسی گی قرار  ةمذکور )ار قاریخ ارائ

 «.موقونی قع یب صادر خواه  کرد...
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(. ار این راق به دلیل آمرانه بودن م رّرات شتتکلی ا 321: 8217گردد )خال یق ماهیّت نراهم نمی

بتا نرض حتادث شتتت ن یکی ار موارد موقونی قع یتبق مرجع کیفرب مبتادرت به صتتت ار قرار      

قونی قع یب نموده ا این قرار مطل اً اعنبار امر مخنومه خواه  داشت ا در ننیجه امکان قع یب مو

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 

اح به ص ار قرار موقونی قع یب کرده باش ق آیا این قرار براب دادگاه داخلی داراب آن مرجع اق 

   ا مطل اً گفنه شتتکلی هستتناعنبار استتت؟ در پاستتخ بای  گفت چون موارد موقونی قع یب پیش

داراب اعنبار امر مخنوح هسن  ق دلیلی بر حصر آن به موارد صادرش ه ار دادگاه داخلی نیست. امّا 

قر آن استتت که اگر موارد موقونی قع یب به موجب قانون خارجی بیشتتنر ار موارد  مپرستتش مه

مذکور در قوانین داخلی باشتت   ا دادگاه خارجی به آن دلیل قرار موقونی قع یب صتتادر نموده  

نظر ار علّت ا همان اقهاح نرد در ایران مورد رستتتی گی قرار گیردق آیا آن قرار صتتترف  8باشتتت 

دستتراب ملّی داراب اعنبار استتت یا چون علّت صتت ار قرار امرب بوده که به   صتت ار آن براب دا

موجب قوانین ایران دلیلی بر موقونی قع یب آن نیستتتتق آن نرد بای  قـت قع یب قرار گیرد؟ با 

قرار موقونی قع یب اگرچه حکم صتتریـی ار ستتوب قانونگذار  ةبررستی م رّرات مربوط در رمی  

قوان به دا دی گاه در این رمی ه اشتاره نمود. دی گاه نخست  ستتق می در این ارقباط بیان نشت ه ا 

ای که موارد موقونی قع یب صرناً مواردب است که ار ررف قانونگذار به آن قصریح ش ه است. 

                                                             
ن این مصونیّت سیاسی. در این رمی ه الرح به بیا . نظیر موانع مسئولیّت کیفرب چون اکراهق اضطرارق دناع مشراعق صغر سن ا8

اجرائی شتت ه استتتق موارد موقونی  8/4/8264که ار  8263قانون آیین دادرستتی کیفرب  82 ةمطلب استتت که بر استتاس ماد

قع یب شتتامل نوت منهم یا مـکوح علیهق گذشتتت شتتاکی یا م عی خصتتوصتتی در جرائم قابل گذشتتتق شتتمول عفوق نستتخ 

قانون مجارات استتتالمی  886قا  884منهم در موارد قانونی )مواد  ةمول مرار رمان در موارد قانونیق قوبمجارات قانونیق شتتت

گردد که آیا موارد صتت ار قرار موقونی ( ا اعنبار امر مخنوح اعالح شتت ه استتت. با این اصتت ق این پرستتش مطرم می8263

قانون  876 ةقوان همان گونه که مادون چو( استتت یا میقع یب ن ط این موارد ا موارد مصتترّم در قوانین خار )نظیر قان

داشتتتت مواردب را که به هر علّت امرب قابل م رّر می 8271هتاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب  آیین دادرستتتی دادگتاه 

 قع یب نباش  نیز شامل موارد ص ار قرار موقونی قع یب قلم اد کرد؟
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قوان اق اح به صتت ار این قرار نمود. اصتتل در رستتی گی   ار این راق در موارد ع ح قصتتریح نمی

مگر آنکه  8گرددکه به موجب قانون شراع ش ه منوق  نمیاب کیفرب آن استت که رستی گی  

قصتتریح قانونی اجود داشتتنه باشتت . دی گاه داّح ای که موارد صتت ار قرار موقونی قع یب ن ط    

قانون آیین دادرستی کیفرب نیستت؛ گاه قانونگذار به علل ع ح امکان    82 ةموارد مصترّم در ماد 

قانون  876 ةاره داشتتنه استتت. براب مثالق در ماد قع یب ار م ظر قانون ا اصتتول کلی ح وقی اشتت

قانونگذار م رّر داشتتتنه بود:  8271هاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب آیین دادرستتتی دادگاه

چ انیه دادگاه در جریان رستتتی گی به پران ه قشتتتخیص ده  که به لـات گذشتتتت شتتتاکی   »

ست گرب منهم قابل قع یب نیباش  یا به جهت دیخصوصی در مواردب که دعوا قابل گذشت می

 جهت»ع ح امکان قع یب به «. نمای )...( حستتتب مورد رأب بته موقونی قع یب )...( صتتتادر می  

مطلق استت ا شتامل مواردب که نستبت به اقهاح نرد رستی گی آغار ا نرجاح آن ص ار      «دیگر

 یا خارجی( آن اعم ار داخلی ةنظر ار مرجع صتتادرک   قرار موقونی قع یب بوده استتق )صترف  

قانونی به موجب قانون آیین دادرسی کیفرب  ةگردد. اگر چ ین استن الل شود که این ماد نیز می

ق م سوخ بوده ا اسن اد به آن موجبی ن اردق در م ابل بای  گفت نخست ای که اسن اد به این 8263

ی که ت. داّح اماده جهت بیان این مستأله استت که موارد موقونی قع یب صرناً موارد مصرّم نیس  

قانون آیین دادرسی کیفرب ج ی  نیز اشاره ش ه است که اقّفاقاً نارر  212 ةبه همین مسأله در ماد

قوان در ا ار اح ّت مالع این ماده می 3قـ ی تات م  ّماقی ار ررف دادگاه استتتت  ةبته مرحلت  

هاب منفااقی در این رمی ه مطرم استتتق به ستتانق اگر چه دی گاهدادستترا نیز استتنفاده نمود. ب ین

                                                             
هاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب قانون ایین دادرستتتی دادگاه 9 ة. در ماد8263قانون ایین دادرستتتی کیفرب 82 ة. ماد8

 نیز به این امر قصریح ش ه بود. 8271

قانون آیین دادرستی کیفرب در مواردب که پران ه به رور مستن یم در دادگاه کیفرب یو رسی گی    212 ة. به موجب ماد3

نهم کانی براب اننساب جرح به م ةپایان قـ ی ات م  ّماقی چ انیه عمل اننستابی جرح مـستوب نشتود یا ادل   شتودق پس ار  می

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 

 ک  .این صورت قرار رسی گی صادر می



   
  

 

   
11 

 

 1397 زمستان، وپنجمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

رس  با قوجّه به مـل اقوع جرح ا شکلی بودن قرارق دی گاه ع ح امکان قع یب با انصاف نظر می

 ا اصول ح وقی ا رایکرد جهانی ش ن ح وق کیفرب سارگارب بیشنرب داشنه باش .

 کيفری خارجی در هنگام صدور قرار منع تعقيب رأیاعتبار  .9

قع یب در مواردب که رننار ارقکابی جرح نیستتتت یا در مواردب که دلیلی بر قوجّه اقهاح قرار م ع 

(. در 828: 8276شتود )آشوربق  به منهم اجود ن ارد یا دلیل هستت امّا کانی نیستتق صتادر می   

اشاره ش ه بود که در  8218هاب عمومی ا ان الب اصالحی این ارقباط در قانون قشتکیل دادگاه 

به لـات ع ح کفایت ادله قرار م ع قع یب صتتادر گرددق در صتتورت کشتت  دالیل صتتورقی که 

شود. به با ق اضتاب دادسنان ا قجویز دادگاه براب یو بار امکان قع یب مج ّد نراهم می  8ج ی 

ر گفنه قرار م ع قع یب ن ط در حالت ع ح کفایت ادله اعنبار اماین قرقیبق بر استتاس قانون پیش

در ستتتایر موارد ار این اعنبار برخوردار استتتت. در قانون آیین دادرستتتی کیفرب  مخنومه ن ارد ا

ک  : این قانون چ ین م رّر می 371 ةاب دیگر م رّر شت ه استق چ انکه ماد این امر به گونه 8263

هرگتاه بته علتّت جرح نبودن عمتل ارقکابی قرار م ع قع یب صتتتادر ا به هر دلیل قطعی شتتتودق      »

دیگر منهم را به همان اقهاح قع یب کرد. هرگاه به علّت ن  ان یا ع ح کفایت دلیل قوان بتار  نمی

قوان بار دیگر منهم را به همان اقهاح قع یب قرار م ع قع یب صتادر ا در دادسترا قطعی شودق نمی  

کردق مگر پس ار کش  دلیل ج ی  که در این صورت با نظر دادسنان براب یو بار قابل قع یب 

                                                             
قوان  ار قبلی موجود در پران ه نباشتت  یا می ةر این رمی ه مطرم استتت ای که آیا دلیل ج ی  بای  ار نوع ادل. پرستتشتتی که د8

اب شتتاکی اعالح دارد چهار شتتاه  جهت ا بات ادعاب خود دارد الی در  همان نوع نیز باشتت ؟ به ع وان مثال اگر در پران ه

دا شتتاه  حاضتتر امرب را شتتهادت ن ه   که موجب صتت ار قرار  شتترایط نعلی دستتنرستتی به دا شتتاه  دارد با نرض ای که

ان صت ار قرار م ع قع یب باشت ق در صتورت قطعی شت ن قرارق چ انیه دسنرسی به دا شاه  دیگر      ةمجرمیّت گردد ا ننیج

را دلیل  اموجود قبلی است یا ای که بای  آنه ةشودق چون ار ج س ادلقوان گفت دلیل ج ی  مـسوب نمینراهم شتود ایا می 

ش هق ج ی  به حستاب اارد؟ نظیر این مستأله در قشت ی  قرار قأمین نیز مطرم استت که آیا قشت ی  میزان قرار قأمین اننخاب     

قش ی  یا قخفی  قرار قامین اعم »دارد: قانون آیین دادرسی کیفرب م رّر می 342 ةماد ةشود؟ قبصرقش ی  قرار مـسوب می

 «.یر مبلغ آن استار قب یل نوع قرار یا قغی
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این قرار در دادگاه قطعی شتودق پس ار کشت  دلیل ج ی  به درخواستت دادسنان     استت ا اگر 

دادگاه صالح براب رسی گی به اقهاح قع یب کرد. در صورقی  ةقوان اا را براب یو بار با اجارمی

 «.ک  که دادگاه قع یب مج ّد را قجویز ک  ق بارپرس مطابق م رّرات رسی گی می

قوان گفت که صتتت ار قرار م ع قع یب به دلیل ن  ان اصتتت   مییادشتتت ه  ةبا قوجّه به ماد

ا امکان  8جزایی رننار ارقکابی قوستتتط شتتتخص در معرض قع یبق مطل اً اعنبار امر مخنوح دارد

قع یب نراهم نیستت. در صتتورقی که قرار م ع قع یب به دلیل ن   ادله یا ع ح کفایت ادله صتتادر  

 3ت آنکه قرار م ع قع یب در دادسرا قطعی ش ه باش شت ه باش ق ار دا حالت خارج نیست: نخس 

کته در این حالت نیارب به قجویز دادگاه جهت قع یب مج ّد در صتتتورت کشتتت  دلیل ج ی    

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

ب راهم است. ار این راق قرار م ع قع یج ی  با قجویز دادگاه امکان قع یب مج ّد براب یو بار ن

صتتتادره ار دادستتترا در این دا حالت اعنبار امر مخنوح ن اشتتتنه ا امکان قع یب مج ّد با رعایت  

گفنه نراهم استت. با اضتعیّنی که قرار م ع قع یب داردق به این پرسش در ارقباط با   شترایط پیش 

اب باش  که نسبت به اب به دلیل ارقک رسیم که در صورقی که دادسرا مواجه با منهمیبـق می

هاب کیفرب خارجی صتتادر شتت ه  همان امرب که اک ون منهم استتت رأب قطعی ار ررف دادگاه

هاب باشت ق قکلی  چیستت؟ براب پاستخ به این پرستش بای  به م شاء صالحیّت دادسرا ا دادگاه    

قانون مجارات  1 ةوع مادایران قوجّه کرد. اگر صتالحیّت دادسترا ار نوع صالحیّت ااقعی )موض  

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        

 ه بر منهم در شتتتهاب قـمیلپرداختت. نهتایتت ای کته دادگاه در موقع قعیین مجاراتق مجارات    

                                                             
در بیان ع ح امکان قع یب منهم به همان اقهاح مـمول بر مستامـه باشتت ق   371 ةرست  عبارت قانون در صت ر ماد  . به نظر می8

 ریرا اگر رننار ارقکابی جرح نباش  اسنفاده ار لفظ اقهاح ا منهم صـیح نیست.

 . به دلیل ع ح اعنراض یا اعنراض خارج ار مهلت.3

 اارد ن انسنن اعنراض. . به دلیل2
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(. امّا اگر م شاء صالحیّتق 846-818: 8264خارج ار کشور را مـاسبه خواه  کرد )پوربانرانیق 

قانون مجارات استتالمی( یا اصتتل صتتالحیّت مبن ی بر قابعیّت  7 ةاصتتل صتتالحیّت شتتخصتتی )ماد

همان قانون مجارات استتالمی( باشتت ق موجبی جهت قع یب در ایران ار جهت  1 ةعلیه )مادمج ی

مج ّد را در مورد این دا اصتتتل  ةم ع مـاکم ةقانون نوق قاع  1ا  7 ةاقهاح نیستتتتق ریرا دا ماد

یو ار اقباع ایران در خارج ار  عالاه بر موارد مذکور در مواد نوق هر» :7 ةان . ربق مادپذیرننه

وانین ربق قیا به ایران اعاده گردد  که در ایران یانت ا کشتتور مرقکب جرمی شتتود در صتتورقی

در صورقی  -ب: )...( جمهورب استالمی ایران مـاکمه ا مجارات خواه  شت  مشتراط بر ای که   

منهم در مـل اقوع جرح مـاکمه ا قبرئه نش ه یا  قم موجب قعزیر باش یکه جرح ارقکابی ار جرا

 ةداهمین رور ربق م .«نش ه باش  ءاا اجرا ةمجارات کالً یا بعضتاً دربار  قتدر صتورت مـکومیّ 

هرگاه شتخص غیرایرانی در خارج ار ایران علیه شتخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرقکب   : »1

جرمی بته جز جرایم متذکور در مواد قبل شتتتود ا در ایران یانت ا یا به ایران اعاده گرددق ربق   

 منهم -شودق مشراط به ای که: ال قوانین جزایی جمهورب اسالمی ایران به جرح اا رسی گی می

در جرایم موجب قعزیر در مـل اقوع جرحق مـاکمه ا قبرئه نشتتت ه یا در صتتتورت مـکومیّتق 

 «.مجارات کالً یا بعضاً در مورد اا اجراء نش ه باش 

را ا در مورد بـق ما م ع قع یب مج ّد  دمج ّ ةم ع مـاکم ةماده که قاع  داقصتتتویب این 

 ه قانون ابل   در اعنباربخشتتتی ب ای منرقّ گامی قم موجب قعزیر پذیرننه استتت یدر ارقباط با جرا

به این قرقیبق بای  گفت قرار م ع قع یب صادره ار دادگاه خارجی حکم کیفرب خارجی استت.  

بها براب دادگاه داخلی مـکوح ةدر غیر ار مورد اصتتتل صتتتالحیتّت ااقعیق داراب اعنبتار قضتتتی    

 8)دادسراب ملّی( بوده ا مانع ار قع یب مج ّد منهم است.

                                                             
ز مج ّدق در قوانین کیفرب کشتتورهاب دیگر نی ةم ع مـاکم ة. اعنباربخشتتی به حکم کیفرب خارجی در قالب پذیرش قاع 8

 ,Stefani, G. et alقانون مجارات نرانسه ) 882-6 ة(ق ماد842: 8663قانون مجارات لب ان )عالیهق  37 ةمطرم استت. ماد 

 نیز الکامن ح وقی نظاح در( نارر به این مطلب استتت. 821: 8679قانون مجارات ستتوریه )ناضتتلق  37 ة( ا ماد145 :1995

المللی هم آن را دیوان کیفرب بین ةاستاس ام  39 ةماد (.127 :8212 شتیایزربق  )کینی دارد اجود ارقباط این در مشتابهی  ةقاع 
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 کيفری خارجی در هنگام صدور قرار ترک تعقيب رأیاعتبار  .4

یکی ار ابزارهتاب کتارآمت  در جلوگیرب ار قراکم پرانت ه در مرجع رستتتیت گی ا نیز دار نگه      

هاب قع یب کیفرب استتت. این امر باعق داشتتنن منهم ار نرای   دادرستتیق استتنفاده ار جایگزین  

 هاب منعاقبقدادرسی ا جلوگیرب ار صرف هزی هشود انزان بر ع ح اراد پران ه در جریان می

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     

   در قانون کیاست قبعیّت میشتود. قرار قرع قع یب که ار این ست  ارقکاب جرایم بع ب نیز می

بی ی نش ه بود. در م رّرات پس ار ان الب براب نخسنین بار در پیش 8369آیین دادرستی کیفرب  

به این مسأله قوجّه ش .  8271هاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب قانون آیین دادرستی دادگاه 

قوان  یم قابل گذشت باش  شاکی میم رّر ش  که اگر جرح ارقکابی ار جرا 877 ةماد 8 ةدر قبصر

                                                             
قوان در دیوان در ارقباط با در این استاست امه هیچ شتخصی را نمی    به غیر ار موارد مذکور -8»پذیرننه استت. ربق این ماده:  

کسی که به اقهاح ارقکاب  -3جرمی که قبالً در دیوان به خارر آن مـکوح یا ار آن برائت حاصل کرده استق مـاکمه کرد. 

خارر همان ج ایت مـاکمه در دیوان مـکوح یا ار آن قبرئه ش ه استق در دادگاه دیگرب به  1 ةیکی ار جرایم م  رج در ماد

جرح ش اخنه ش ه قوسط دادگاه دیگرب مـاکمه  1ا 7ق 9کسی که براب ارقکاب عملی که به موجب مواد  -2نخواه  شت .  

ش ه استق قوسط دیوان بین المللی کیفرب براب همان رننار مـاکمه نخواه  ش  مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر: 

 -مورد نظر ار مستتئولیّت کیفرب ج ایت مشتتمول صتتالحیّت دیوان بوده استتت یا آنکه ب  به م ظور صتتیانت شتتخص -ال 

 ه که در اب انجاح شالملل صتورت نگرننه ا به شیوه ح وق بین ةشت  هاب شت اخنه ررنانه مطابق مالعدادرستی مستن ل ا بی  

گفت:  قواناست. با قوجّه به این ماده می ااضاع ااحوال مربوره مغایر با قص  اجراب ع الت نسبت به شخص مورد نظر بوده

رأب دیوان کیفرب  -3(. 8کیفرب دارد )ب تت   ةالمللی براب این دیوان مطل تتاً اعنبتتار امر مخنومتترأب دیوان کیفرب بین -8

رأب  -2(. 3ها اعنبار امر مخنوح کیفرب دارد )ب   استاس امه براب همه دادگاه  1 ةالمللی در خصتور جرایم موضتوع ماد  بین

(. در 2براب دیوان به نـو مشتراط اعنبار امر مخنوح دارد )ب     1ا  7ق 9هاب دیگر در خصتور جرایم موضتوع مواد   دادگاه

مج ّد پذیرننه ش ه است.  ةدادگاه یوگسالاب )سابق( هم اصل م ع مـاکم ةاساس ام 89 ةدادگاه راان ا ا ماد ةاساس ام 6 ةماد

حقّ برخوردارب ار دادرستی م صفانه ا  »اب به این امر قوجّه شت ه استت:   ژنو نیز به گونه 8646 ةهاب چهارگاندر ک وانستیون 

 19 ةم   م  رج در این استتت اد مشتتتنمل استتتت بر: )...( حقّ مجارات نشتتت ن بیش ار یو بار به خارر عمل ااح  )ماد قانون

 (.312: 8211شیا یزربق ک وانسیون چهارح ژنو(. )کینی  887 ةماد 2ک وانسیون سوّح ژنو ا ب   
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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 

قوانست ش  با قوجّه به ای که م یّ  به مهلت نش ه بود ا براب دنعاقی که شاکی میقرار صتادر می 

نشتت ه بودق ار این را صتت ار این قرار اعنبار امر ار این حق استتنفاده نمای  هم ح ّ ا مررب قعیین 

مخنومته ن اشتتتت ا موجبات قع یب مج ّد منهم ار جهت همان رننار براب هر قع اد دنعاقی که  

 76 ةدر ماد 8263کردق نراهم بود. به لـات اجود چ ین ایراداقی قانونگذار سال شتاکی اراده می 

ص ار  قوان  قا قبل ارایم قابل گذشتق شاکی میدر جر»قانون ایین دادرسی کیفرب م رّر نمود: 

کیفرخواستت درخواستت قرع قع یب ک  . در این صتورت دادستنان قرار قرع قع یب صادر     

قوان  قع یب مج ّد منهم را ن ط براب یو بار قا یو ستتال ار قاریخ صتت ار  ک  . شتتاکی میمی

ق ب ین م   ش ع قع یب ضابطهستانق صت ار قرار قر  ب ین«. قرار قرع قع یب درخواستت نمای  

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.

فرب رسیم که اگر در دادگاه کیـق میبا این قوضتیح به این پرستش در ارقباط با موضتوع ب   

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؟   

رب خارجی قرار یادشتت ه صتتادر شتت ه  به عبارت دیگر اگر نستتبت به یو ایرانی در دادگاه کیف

هاب ایران درخواست نمای  یا ای که قوان  قع یب مج ّد اب را در دادگاهباشت  آیا شاکی اب می 

ه نظر گردد؟ بهاب ایران اعنبار ن اشتنه ا شتکایت شتاکی ااّلیّه مـسوب می   آن قرار براب دادگاه

ه ار قرع قع یبق بنوان آن را به قرار صادرقانونگذار ار لفظ مطلق ص ار قر ةرست  با استنفاد  می

قفستتیر به نفع منهم بر این اعن اد بود که  ةهاب خارجی نیز قستترّب داد ا با رعایت قاع ار دادگاه

هاب ایران ن ط براب یو بار با ق اضاب شاکی نراهم امکان قع یب چ ین منهمی ار ررف دادگاه

 است.
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 کيفری خارجی در هنگام صدور قرار تعليق تعقيب رأیاعتبار  .5

قعلیق قع یب با موضتتوع قعلیق اجراب حکم منفاات استتت. قرار قعلیق اجراب مجارات به مع اب  

گردد. منوقّ  نمودن قماح یا قستتتمنی ار مجارات کستتتی استتتت که به کیفر قعزیرب مـکوح می 

 ةان یش 8شود.وب به آن پرداخنه میصت ار این قرار قابع شرایط خاصی است که در م رّرات ماه 

کیفرب  هابرننه به نظاحاخیر رننه ةقعلیق اجراب مجارات ابنکارب غربی استتتت که در یو ستتت 

اب است که (. امّا قعلیق قع یب راش قاره381: 8262کشتورهاب جهان راه یاننه استت )اردبیلیق   

(. در قانون اصالم 13: 8217ن بق بی ی شت ه است )آخو به بع  در کشتور ما پیش  8213ار ستال  

اقهامات  ةدر کلی»این قانون آم ه بود:  33 ةا در ماد 8219اب ار قوانین دادگستتنرب مصتتوّب پاره

هاب باب داّح قانون مجارات عمومی هرگاه منهم به ارقکاب جرح ج ـه به اسنث اء ج ـه ةار درج

 دادرسی با احرار شرایط ریر قع یب کیفرب اا ةسقوان  قا ااّلین جلاقرار نمای ق دادستنان راساً می 

مکرّر قانون قستتریع دادرستی ا اصتتالم قستتمنی ار قوانین   49 ةماد 3ا  8هاب را با رعایت قبصتره 

اقرار منهم حسب مـنویات پران ه م ران  -8آیین دادرستی کیفرب ا کیفر عمومی معلّق سارد:  

شاکی یا م عی خصوصی  -2مـکومیّت کیفرب مؤ ر ن اشنه باش .  ةمنهم ساب  -3به ااقع باش . 

بر استاس این ماده امکان ص ار قرار حنّی  «. در بین نبوده یا شتکایت خود را مستنرد کرده باشت    

پس ار ص ار کیفرخواست براب دادسنان اجود داشتق به این قرقیب که مهلت ص ار این قرار 

 قا ااّلین جلسه دادرسی بود.

ار این نهاد ذکرب  8272هاب عمومی ا ان الب در سال ویب قانون قشکیل دادگاهپس ار قص

هاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب بته میتان نیام . با قصتتتویب قانون آیین دادرستتتی دادگاه   

                                                             
قوان  در دادگاه می 1قا  2 ةدر جرایم قعزیرب درج»چ ین م ّرر شتتت ه استتتت:  8263قانون مجارات استتتالمی  49. در مادة 8

سال معلّق نمای . دادسنان  1قا  8صورت اجود شرایط م رّر براب قعویق ص ار حکم اجراب قماح یا قسمنی ار مجارات را ار 

علیق حکم قطعی ق اضاب ق ةقوان  ار دادگاه صادرک   احکاح کیفرب نیز پس ار اجراب یو سوّح مجارات مییا قاضی اجراب 

قوان  پس ار قـمل یو ستوّح مجارات در صتورت دارا بودن شترایط قانونی ار رریق دادسنان یا    نمای . همی ین مـکوح می

 «.قاضی اجراب احکاح کیفرب ق اضاب قعلیق نمای 



   
  

 

   
11 

 

 1397 زمستان، وپنجمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

نیز جایگاهی براب این نهاد در نظر گرننه نشتت . با قصتتویب قانون اصتتالم قانون   8271مصتتوّب 

نیز ا رب ار این نهاد مالحظه نش  ا این امر  8218مومی ا ان الب در ستال  هاب عقشتکیل دادگاه 

اب بر این باار باشت   که استاستاً امکان ص ار قرار قعلیق قع یب اجود ن ارد. به    ستبب شت  ع ه  

اب اعالح قضتتتائیه در نظریه ةح وقی قوّ ةلـتات اخنالنتاقی که در این مورد اجود داشتتتتق ادار  

اب ار قوانین دادگسنرب نسخ نش ه است. بر این اساسق در نون اصالم پارهقا 33 ةداشتت که ماد 

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  

 ابل اعنراض است؟قرار قطعی است یا ق

قانونگذار با آگاهی ار ای که این قرار ابزار مفی ب در نرای   دادرستتی استتتق آن را در قانون 

در جرایم »ک تت : این قتتانون چ ین م رّر می 18 ةم رّر کرد. متتاد 8263آیین دادرستتتی کیفرب 

ود چ انیه شتتاکی اج 8شتتشق هفت ا هشتتت که مجارات آنها قابل قعلیق استتتق ةقعزیرب درج

رقیب دی ه قن اشتتنه یا گذشتتت کرده یا خستتارت اارده جبران گردی ه باشتت  ا یا با موان ت بزه 

باش ق  3مـکومیّت مؤ ّر کیفرب ةپرداخت آن در م ّت مشتخّصی داده شود ا منهم نیز ناق  ساب  

قوان  پس ار اخذ موان ت منهم ا در صورت ضرارت با اخذ قأمین من اسب قع یب دادستنان می 

                                                             
 .8263قانون مجارات اسالمی  11الی  49واد . موضوع م 8

مـکومیّت قطعی کیفرب در جرایم عم ب پس ار اجراب حکم »م رّر داشنه است:  8263قانون مجارات اسالمی  31 ة. ماد 3

ک  : 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 می

 سه سال -هاب ستالب حیات ا حبس اب  ار قاریخ قوقّ  اجراب حکم اصلی. ب هفت ستال در مـکومیّت به مجارات  -ل ا

ل  ا علیه باش ق نفی بدر مـکومیّت به قطع عضتوق قصتار عضتو در صتورقی که دیه ج ایت اارده بیش ار نص  دیه مج ی    

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

کیفرب مـکوح  ةدر غیر موارد نوق مراقب مـکومیّت در پیشی  -8 ةپ ج. قبصر ةعلیه یا کمنر ار آن باش  ا حبس درجمج ی

ا ی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براب قعیینهاب صادره ار مراجع ذیربط م عکس نمیشود لکن در گواهیمی درج

 «.بارنگرب در مجارات
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این ماده نیز امکان صتت ار این قرار  1 ةدر قبصتتر 8«.را ار شتتش ماه قا دا ستتال معلّق نمای ... اب 

بی ی شتت ه گرددق پیشدر دادگاه مطرم می 3براب دادگاه در مواردب که پران ه به رور مستتن یم

 است.

 در صورقی که منهم در م ّت قعلیق»قانون آیین دادرسی کیفرب:  18 ةماد 8 ةبر اساس قبصر

 یب هفت ا باالقر مورد قع ةبه اقهاح ارقکاب یکی ار جرائم مسنوجب ح ق قصار یا قعزیر درج

قرار گیرد ا قع یتب اب م نهی به صتتت ار کیفرخواستتتت گردد )...( قرار قعلیق لغو ا با رعایت   

 «.آی ...م رّرات مربوط به قع ّدق قع یب به عمل می

نوق این پرستش مطرم استت که چ انیه نستتبت به نردب ار ررف دادگاه    ةبا قوجّه به قبصتر 

کیفرب خارجی قرار قعلیق قع یب صتتادر شتت ه باشتت  ا در م ّت قعلیق در ایران مرقکب یکی ار 

یادش ه گرددق آیا ضمانت اجراب مذکور در قبصره قابل اعمال است؟  ةجرایم مذکور در قبصتر 

ادگاه خارجی در این رمی ه براب دادسراب ایران معنبر بوده به عبارت دیگرق آیا قرار صتادره ار د 

گفنه ار این م ظر که قع یب اب با رعایت م رّرات قع ّد بای  صتتورت پیش ةا بای  به مفاد قبصتتر

گیردق عمل کرد یا خیر؟ در پاستتخ شتتای  بنوان دا دی گاه را مطرم کرد: دی گاه نخستتت ای که  

ادره ار دادگاه داخلی استت ا قابل قسترّب به قرار صادره ار   یادشت ه ن ط نارر به قرار صت   ةقبصتر 

ررف دادگاه خارجی نیستت. دی گاه داّح ای که قبصتره به نـو مطلق استتت ا قرار قعلیق مذکور   

کار رننه ا قفااقی ن ارد که ار دادگاه داخلی صادر ش ه باش  یا خارجی. در این قبصتره مطلق به 

ین استت که نردب که در مورد اا قرار قعلیق قع یب صادر ش ه  آنیه براب قانونگذار مهم بوده ا

استتق بای  به این قرار در جهت حفظ نظم عمومی احنراح گذارد ا قخلّ  بای  همراه با ضمانت  

رست  علیرغم ع ح بیان این مسأله در هیچ م بعی بای  دی گاه داّح را معنبر  اجراء باشت . به نظر می 

 سمت جهانی ش ن ح وق کیفرب است. دانست. این دی گاه گامی به

                                                             
 قانونی قعلیق قع یب ساده اجود ن ارد ا همواره م یّ  به اجراب برخی دسنورات است. ة. به موجب این ماد8

 قانون ایین دادرسی کیفرب. 299ا 249. نگاه ک ی  به مواد 3
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 ةماد 2 ةباشت  این استت که بر اساس قبصر  دیگرب که در ارقباط با این قرار قابل ررم می ةمستأل 

ب مؤ ّر مـکومیّت کیفر ةهرگاه در م ّت قرار قعلیق قع یب معلوح شود که منهم داراب ساب : »18

شود. م ّقی و ا قع یب ار سر گرننه میمرجع صادرک   ه لغ ةاستتق قرار مزبور بالناصله به اسیل 

این م رّره این پرسش را «. شودکه قع یب معلّق بوده استت جزء م ّت مرار رمان مـستوب نمی  

ک   که چ انیه ار ررف مرجع قضتتایی ایران در مورد منهمی قرار قعلیق قع یب صتتادر  ایجاد می

ه ـکومیّت کیفرب ار ررف دادگام ةگردد ا سپس کاش  به عمل آی  که این منهم داراب ساب 

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  

( ا اگر 36: 8212ت )خال یق این قبصره مـکومیّت کیفرب مؤ ّر منهم ار ررف مرجع داخلی اس

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 

اصلی  ةا کش  ارادمـکومیّت ب انیم اعم ار ای که ار دادگاه داخلی یا خارجی باشت . اانگهیق ب 

قانونگذار بای  به اجراب آن مبادرت گرددق حنّی در مواردب که به ضتترر منهم استتت. به عبارت 

دیگرق قمستتّو به اصتتل قفستتیر به نفع منهم رمانی استتت که ار ررق دیگر مان   قفستتیر م ط ی ا  

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

اصتتلی قانونگذار در این قبصتتره آن بوده که منهمی ار امنیار قعلیق قع یب برخوردار   ةگفت اراد

ن ارد نبای  با  مـکومیّت ةمـکومیّت کیفرب مؤ ّر ن اشنه باش . منهمی که ساب  ةگردد که ستاب  

دادرسی  ةراحل ااّلیّارقکاب نخستنین جرح به مجارات برس . قانونگذار ار سیاست ق به منهم در م 

 . امّا دلیلی نماینظر میاستنفاده کرده ا به لـات ن  ان ستاب هق ار قع یب منهم با شترایطی صرف   

مـکومیّت کیفرب مؤ ّر استتتق گرچه ار ررف  ةن ارد این امر نستتبت به منهمی که داراب ستتاب  

 دادگاه خارجیق قسرّب داده شود.
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 کيفری خارجی در هنگام صدور قرار بايگانی کردن پرونده رأیاعتبار  .6

 8263کلی به موضتتتوع بایگانی کردن پران ه قا ستتتال   ةاگرچته قتانونگتذار به ع وان یو قاع    

 89ش . به ع وان مثال در مواد اب ار این قرار یانت میاب ن اشتق در برخی م رّرات ساب هاشتاره 

قانون قشتتت ی  مجارات مـنکران ا  7 ةاب استتتاستتتیق مادقانون م ع خری  ا نراش کوپن کااله

قانون الزاح  ةماده ااح  1 ةقانون مربوط به امور پزشکی ا قبصر 39 ةماد 4 ةنراشتانق قبصر گران

ق به بایگانی کردن پران ه حسب مورد قوسط دادگاه یا 8297به قزریق ااکستن کزار براب بانوان  

صتت ار این قرار را  8263انون آیین دادرستتی کیفرب دادستترا اشتتاره شتت ه استتت. با اجود اینق ق

هفت ا هشتق  ةدر جرائم قعزیرب درج»ک  : این قانون م ّرر می 19 ةم   نموده است. مادضابطه

 ّر مـکومیّت مؤ ةچ انیه شتاکی اجود ن اشتنه یا گذشتت کرده باشت ق در صتورت ن  ان ساب      

اضتتتع اجنماعی ا ستتتوابق منهم ا  ةبا مالحظ قوان  پس ار قفهیم اقهاحکیفربق م اح قضتتتایی می

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       

اعنراض در دادگاه رار ار قاریخ ابالغ قابل  89بتایگتانی پرانت ه را صتتتادر ک  . این قرار ررف    

قانونی شرایطی براب بایگانی کردن پران ه م رّر ش ه است ار  ةدر این ماد«. کیفرب مربوط است

براب م اح قضتتایی امکان اصتت ار  8مـکومیّت کیفرب مؤ ّر ةجمله ای که در صتتورت اجود ستتاب 

اش  لیکن ه بمـکومیّت مؤ ّر هم ن اشن ةاین قرار نیستت. ار سوب دیگر در صورقی که منهم ساب  

برخوردارب ار این امنیار قانونی را داشتنه باشت ق دیگر امکان اسنفاده ار آن نراهم نخواه     ةستاب  

بود ا بای  رستی گی ادامه داشتنه باشت . بیان این مطلب الرح استت که امکان ص ار این قرار ار     

ا  هفت ةعزیرب درجم امات دادسرا اجود ن ارد. به دلیل آنکه ص ار این قرار در جرائم ق ةناحی

قانون آیین دادرستتی کیفرب  249 ةهشتتت م رّر شتت ه ا رستتی گی به این جرایم با قوجّه به ماد  

آی ق الی چون ص ار قرار بایگانی کردن پران ه در به رور مسن یم در دادگاه به عمل می 8263

                                                             
 .8263قانون مجارات اسالمی 31 ة. ماد8
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خود انجاح قـ ی ات م  ّماقی استتتت ا دادگاه در جرایم یادشتتت ه قـ ی ات م  ّماقی را   ةمرحلت 

قـ ی ات م  ّماقی مواجه با اشتتتکال نخواه   ةده ق ار این را بـق ار این موضتتتوع در مرحلمی

 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  

گردد ا شرایط مذکور در  1یا  7 ةمـسوب گردد ا این نرد در ایران مرقکب جرح قعزیرب درج

ار این  قوان قـ ی ات م  ّماقی می ةگفنه نراهم باشتتت ق آیا م اح قضتتتایی در مرحل پیش 19 ةماد

؟ تمـکومیّت است این اخنیار قانونی م نفی اس ةاخنیار قانونی اسنفاده نمای  یا چون داراب ساب 

 ةااقعی قانونگذار در ن اشتتتنن ستتتاب   ةرستتت  اراداگرچه دی گاه مخال  اجود داردق به نظر می

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    

ب قوان  حسف دادگاه خارجی یو بار چ ین قرارب صادر ش ه باش ق آیا دادگاه مینردب ار رر

ن ط »مورد با اجود شتترایط قانونی نستتبت به صتت ار این قرار اق اح نمای ؟ به عبارت دیگر قی    

هاب داخلی به ن  ان صت ار این قرار نسبت به منهم در دادگاه  19 ةمذکور در ماد« براب یو بار

گردد؟ بتتار هم علیرغم اخنالف ا مطلق استتتت ا شتتتامتتل دادگتتاه ختتارجی نیز می گردد یتتبرمی

که  ص ار این قرار ةرس  لـات نلسفهایی که نزد م امات قضتایی اجود داردق به نظر می دی گاه

قع یب منهم در صورت ارقکاب بزه خرد براب نخسنین بار است ا اگر شخصی با  ةهمانا م ع ادام

اجود برخوردارب ار این نهاد مج ّداً مرقکب بزه شتت ه باشتت ق ار م ظر ستتیاستتت ج ایی شتتایستتنه 

نظر نمودق دی گاه داّح که همانا ن  ان جوار براب جهت صتتترفقع یب اب بی ةنیستتتت ار ادامت 

برخوردارب ار این امنیار قانونیق گرچه  ةقرار در صورت اجود ساب  مرجع قضایی در ص ار این

 ار ررف دادگاه خارجی استق مرجّح است.
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 نتيجه

 ا هادادگاه ررف ار صادره قرارهاب ا احکاح به که است آن م نضی کیفرب ح وق ش ن جهانی

 کیفرب ح وق هابنظاح همه ه ف کهاین ا مـورب ه ف ای ه با خارجی کشورهاب دادسراهاب

 هم نردب هابآرادب ا ح وق حفظ المللیقبین ا داخلی ار اعم عمومی نظم حفظ بر عالاه

 قاضی هب اخنیار این ایران کیفرب دادرسی آیین قانون در اقنی اساس این بر. شود قوجه هستق

 منهم بارداشت ارقر بنوان  منهم قبلی کیفرب مـکومیت ساب ه به قوجه با قا است ش ه داده دادسرا

 یا اخلید کیفرب دادگاه حکم موجب به که ک  نمی نرقی مـکومیت ساب ه این ک  ق صادر را

 آسایش هب قوجه منهمق به دسنرسی بر عالاه کیفرب مینقأ قرار ص ار ار ه ف ریرا باش ؛ خارجی

 ایجاد م  ن که است منهم کیفرب مـکومیت ساب ه به قوجه با ا هست هم جامعه عمومی نظم ا

 شوربک چه در مـکومیت این کهاین ار نارغ استق گرننه نظر در را اا براب بیشنر مـ ادیت

 بقع ی موقونی قرار خارجی کشور دادسراب قوسط که مواردب در همی ین. است ش ه حاصل

 بار قباش  آن مشابه یا ایران ح وقی نظاح در موجود قرار همان عی اً کهاین ار اعم باش  ش ه صادر

 وردم در امر این. ب ان  معنبر ایران داسراب قوسط ش ه صادر قرار مثل را آن بای  ایران داسراب

 خارجی کیفرب حکم با ش ن مواجه مـض به ایران دادسراب ا دارد اجود هم قع یب م ع قرار

 خوددارب منهم مج د قع یب ار ا داده قرار نظرم  قانونیق م ررات چارچوب در را آن بایسنی

 ردنک بایگانی ا قع یب قعلیق قع یبق قرع قرارهاب ص ار مورد در عی اً مطالب این. اررد

 م ررات چارچوب در را خارجی کیفرب راب اعنبار بای  ااصاف این با. است صادق هم پران ه

 همه در ا اردد جریان نیز م  ماقی قـ ی ات مرحله در که دانست کیفرب نظاح کلی قاع ه قانونیق

 قـلیل این رغم به ا حال عین در. شودمی اعمال منهم حال به مساع  غیر ا مساع  ار اعم موارد

 ا ددار اجود اشاره مورد مباحق ار برخی خصور در که نظرهایی اخنالف به قوجه با ح وقیق

 برأ ا ونقان که امر این به نسبت گذارقانون قا شودمی پیش هاد ش ق اشاره م اله منن در آنها به

 در یزن م  ماقی قـ ی ات مرحله در خارجی دادسراب قرار یا دادگاه حکم ار اعم خارجی کیفرب

  نمای . قصریح ا راست م شأ منهمق حال به مساع غیر ا مساع  موارد
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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. 
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