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چکیده

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچکس برای یک جرم یاا فتتااف بایز اک یاک بااف
تعقیب محاکمه یا مجاکات نشود .قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات اک قواعد مهم دادفسی کیفاری دف
نظامهای داخلی است که به حوکۀ حقوق بینالملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژهای دافد .این قاعاده
دف اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی اعم اک موقت موفدی و دائمی تصاری داده اسات .باا
توجه به برتری محاکمات بینالمللی نسبت به محاکمات داخلی و ترض یا امکان محاکمۀ منصافانه
و بدون اعمال نفوذ آفای محاکم کیفری بینالمللی بهصوفت مطلق برای محاکم کیفری ملای زکم
ازتباع است ولی برعکس آن اک چنین اطالقی برخوفداف نیست و اگار دولتای باه یکای اک اتهاماات
جنایات بینالمللی ترد دف محاکم داخلی فسیدگی کناد محااکم کیفاری باینالمللای دف دارای
خاص میتوانند همان ترد فا مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز فعایت برخای
اک مهمترین داخصههای دادفسی منصفانه و جلوگیری اک بیکیفرماانی مرتکباان جنایاات تااحز
بینالمللی .با وجود این با گسترش کمینههای اعمال محاکمه و مجاکات مجادد باه لحاار دارای
جامعۀ بینالمللی و تعافض بهوجودآمده میان صالحیت ملی دولتهاا و محااکم باینالمللای ایان
سؤال مطرح میدود که اصداف فأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیتهای متفاوت جارم
انگافی جنایات بینالمللی نسبت به محاکم بینالمللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بار محاکماه یاا
فسیدگی توس دیوان دافد؟ اک مالحظۀ مقرفات اساسنامههای محاکم بینالمللی چنین برمایآیاد
که اصداف فأی بر مبنای وضعیتهای مذکوف تأثیری بر محاکمۀ مجدد توس دیوان نادافد .دف ایان
پژوهز بهصوفت توصیفی -تحلیلی قاعدۀ مذکوف اک منظر مقرفات اساسنامههای محاکم بینالمللی
با نگاهی به قوانین ایران تحلیل دده است.
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مقدمه
قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد اصالتاً اک قواعد مهم دادفسی کیفری دف نظاامهاای داخلای
است که به حوکۀ حقوق بین الملل نیز گام نهاده است چراکه فیشۀ ایان قاعاده باه اعتبااف امار
مختوم یا قضاوتدده بهعنوان یکی اک موانع تعقیب دعوای عمومی برمایگاردد .ایان قاعاده دف
عین حال که درای خود فا اک اعتباف امر مختوم وام میگیرد نیااکی باه هماۀ داروو عماومی
اعتباف امر مختوم بهجهت ویژگی های خاص دعوای کیفری و آثاف سوئی که این دعاوا بار ماتهم
وافد میکند ندافد .موضوعی که میتوان گفت به مفهوم اعتباف امار مختاوم دف دعااوی کیفاری
معنایی تاکه بخشیده است بهگونهای که بهفغم اخاتال نظرهاا دف خصاوص مباانی اعتبااف امار
مختوم جای تردیدی دف خصوص مبنای قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد کاه هماناا حفا
حقوق متهم همسو با فویکردهای حقوق بشری است وجود ندافد .به موجب این قاعده هیچکس
فا نمی توان برای افتکاب یک جرم که به صدوف حکم قطعی اعم اک محکومیات یاا برائات منجار
دد ه است مجدداً تحت تعقیب و محاکمه قراف داد .با این توضی مفهوم تراملی قاعدۀ ممنوعیت
محاکمه و مجاکات مجدد نیز عبافت است اک جلاوگیری اک تعقیاب محاکماه و کیفار ماتهم دف
دادگاه های کشوفهای مختلف به لحار افتکاب فتتاف مجرمانۀ واحد یا به تعبیر دیگر یک عناوان
مجرمانۀ خا ص .ایان مفهاوم اک قاعادۀ یادداده فیشاه دف پاذیرش اعتبااف امار مختاوم کیفاری
بین المللی و اثر منفی احکام کیفری خافجی دافد البته این موضاوع کاه اگار تاردی دف کشاوف
دیگر محکوم یا تبرئه دده بادد دف کشوف دیگر قابل تعقیب مجدد نبادد بهسابب تقابال دو یاا
چند حاکمیت ملی و تعافض صالحیت محاکم با چالز مواجاه اسات ()spinillis, 2002: 1150
چراکه دولتها با اعمال صالحیت مثبت و به موجب اصول مختلف صالحیت دف حقاوق کیفاری
بین المللی ممکن است خود فا واجد صالحیت قضایی بدانند و به تعقیاب مرتکاب و محاکماه و
اعمال مجاکات وی بپرداکند .بنابراین این موضوع تا حدود کیاادی باه صاالحدید قانونگاذاف یاک
کشوف بستگی دافد که تا چه انداکه نسبت به احکام صادفه اک محاکم خاافجی ترتیاب اثار داده و
آنها فا به صوفت کامل دناسایی کند یا حداقل مجاکاتی فا که دف کشوف دیگار اجارا داده اسات
احتساب کند .برای مثال دف قوانین جزایی ایران ممنوعیت محاکمه و مجااکات مجادد ناابر بار
اصل صالحیت دخصی به اعتباف تابعیت مرتکب 1و بزهدیده 2صرتاً دف جرائم تعزیری پیزبینای
دده است با این توضی که مقنن با وضع محدودیت بیشتر اعمال این ممنوعیت فا وتق تبصرۀ
 2مادۀ  115قانون مجاکات اسالمی  1392دامل تعزیرات منصوص درعی نمایداناد .اک طرتای
قانونگذاف ایرانی ممنوعیت محاکمه و مجاکات مجدد فا دف اصال صاالحیت واقعای اصاوزً ماوفد
 .1مادۀ  7قانون مجاکات اسالمی .1392
 .2مادۀ  8قانون مجاکات اسالمی .1392
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پذیرش قراف نداده است کیرا نهتنها احکام برائت اک دمول قاعدۀ منع خافج ددهاند بلکاه حتای
احکام محکومیت نیز مانع اک محاکمۀ مجدد نیستند .دف این حالت جز دف موافدی کاه مجااکات
اجرادده دف خافج اک کشوف برابر یا بیشتر اک مجاکات تعییندده دف قوانین ایاران باداد محااکم
ایرانی صرتاً میزان مجاکات متحملداده دف خاافج اک ایاران فا دف تعیاین مجااکاتهاای جارائم
موضوع مادۀ  5محاسبه و کسر میکنند1.
با وجود این وقتی جامعۀ بینالمللی به تأسیس محاکم بینالمللی اقدام میکند یاا هنگاامی
که دولتها داوطلبانه با عضویت دف یک معاهدۀ بینالمللای همواون اساسانامۀ دیاوان کیفاری
بینالمللی به آن میپیوندند انتظاف می فود که مشکالت کمتاری دف ایان کمیناه وجاود داداته
بادد کما اینکه با توجه به کافبرد عملی این قاعده دف محاکم و ضروفت پرداختن به آن بهدلیال
دادتن افتباطات عملی دف هر سه اساسنامۀ تصویبی دهۀ آخار قارن بیساتم دف ایجااد محااکم
بین المللی موقتی یا دائمی به این قاعده پرداخته دده و درای و چگونگی اعمال ایان قاعاده فا
تعیین دده است .با این حال همونان گسترش کمینههای اعمال محاکمه و مجاکات مجادد باه
لحار درای جامعۀ بین المللی و تعافض بهوجودآمده میان صاالحیت محااکم ملای کشاوفها و
همونین دیوان کیفری بینالمللی ضروفت تبیاین مفهاوم و جایگااه مناع محاکماه و مجااکات
مجدد فا بهمنظوف اتخاذ تصمیم دولتها دف پذیرش مطلق یاا مشاروو قاعادۀ ماذکوف یاا فد آن
دوچندان ساخته است .اک همین فو هد اک نگافش این مقاله نیز پرداختن به جایگاه قاعدۀ منع
محاکمه و مجاکات مجدد دف حوکۀ صالحیت محاکم کیفری داخلی و بین المللی (مشخصاً دیوان
کیفری بین المللی) است .با این حال قبل اک آن درای قاعدۀ منع فا اک منظر حقوق جزای ایران
برفسی و تحلیل میکنیم تا ضمن دفک بهتر این قاعده به دایوهای کاافبردی باا ایجااد کمیناۀ
ذهنی برای خوانندگان این مقاله پاسخ به برخی اک مسائل موفد طرح دف این مقاله نیز ملموستر
جلوه کند.
سؤال اصلی که دف این تحقیق مطرح است این است که اصداف فأی محاکم کیفری ملای بار
مبنای برخی اک وضعیتهای متفاوت جرمانگافی جنایات بینالمللای نسابت باه دیاوان کیفاری
بین المللی چه تأثیری بر محاکمه یا فسیدگی توس دیوان دافد؟ بهنظر میفسد اصاداف فأی بار
مبنای وضعیتهای متفاوت جرمانگافی تأثیری بر محاکمۀ مجدد توس دیوان ندادته بادد.
این مقاله همونان که اقتضای موضوع آن است به فوش توصیفی تحلیلی صوفت گرتتاه و
نظر به اهمیت موضوع دف سه قسمت تنظیم دده است؛ دف قسمت اول باه دارای قاعادۀ مناع
محاکمه و مجاکات مجدد دف حقوق جزای ایران و دف قسمتهاای دوم و ساوم باه تاأثیر قاعادۀ
نامبرده بر محاکم کیفری ملی و بینالمللی پرداخته دده است.
 .1مادۀ  5قانون مجاکات اسالمی .1392
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شرایط قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای ایران
بند «چ» مادۀ 13قانون آیین دادفسی کیفری ایران دف حالی اعتبااف امار مختاوم فا اک موجباات
صدوف قراف موقوتی تعقیب یا اجرای حکم دانسته که درای قاعده فا مقرف ندادته است .با وجود
این مادۀ  278همین قانون مقرف دادته است که با حصول قطعیت قراف منع تعقیب اصوزً دیگر
نمیتوان ]همان[ متهم فا با همان اتهام سابق تحت تعقیب قراف داد .مستفاد اک مادۀ اخیرالذکر و
سایر مقرفات 1میتوان گفت با اجتماع دروو سهگانۀ وحدت سابب وحادت جارم یاا فتتااف و
وحد ت اصحاب دعوا طرح دعوای جدید با ایراد اعتباف امر مختوم مواجه خواهاد داد .باا وجاود
این با توجه به ویژگیهای خاص دعوای کیفری بهنظار مایفساد ضاروفتی باه اجتمااع داروو
سهگان ۀ مذکوف نیست بلکه با تقدان برخی اک دروو مذکوف باک هام قضایه مشامول اعتبااف امار
مختوم خواهد بود.

 .1وحدت سبب
منظوف اک سبب مبنا و هدتی است که براساس آن اقدام به فسیدگی و محاکمه مایداود .سابب
دف فسیدگی های کیفری اعمال مجاکات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا هر نوع واکنشی است کاه
دف قبال جرم بهعنوان فتتاف مخل نظم اجتماعی تعیین دده اسات .بناابراین کماانی اعتبااف امار
مختوم مانع اک فسیدگی مجدد است که سابب دعاوا دف فسایدگی ساابق و جدیاد یکای باداد
«بنابراین اک آنجا که ممکن است عمل مرتکب موجب خسافت ماالی بازهدیاده هام داده و باه
همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدوف حکم قطعی علیه مرتکب گردیده بادد
یا مرتکب اک کافمندان یک ادافه بوده و عمل او یک نوع تخلاف ادافی هام محساوب داده و دف
دادگاه تخلفات ادافی به این عمل فسیدگی دده بادد هیچیک اک این دو فسیدگی فسیدگی به
دعوای جبران خسافت دف دادگاه حقوقی و فسایدگی باه تخلاف ادافی دف دادگااه ادافی ماانع
فسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است با یکی اک عنااوین جزایای منطباق
بادد نخواهد بود» (خالقی .)141:1395
گاهی ممکن است بخشی اک سبب دعوای کیفری به دزیلی اعماال نشاده باداد .باهعباافت
دیگر امکان تعیین مجاکات یا واکنز پیزبینیدده بهطوف کامال وجاود نداداته باداد .بارای
مثال دف جرائمی مانند کالهبردافی که میزان جزای نقدی مقرف دف حکم تابع میزان مالی اسات
که کالهبرداف اخذ کرده است اگر مرتکب طی عملیات مجرمانۀ واحد و دف کماانی واحاد اماوال
 .1به موجب بند  6مادۀ  84قانون آیین دادفسی دادگاههای عمومی و انقالب دف اموف مدنی  1379دفصوفتیکه:
«دعوای طرح دده سابقاً بین همان ادخاصی که اصحاب دعوا قائممقام آنان هستند فسیدگی دده نسبت به
آن حکم قطعی صادف دده بادد» دادگاه مستند به مادۀ  89قانون نامبرده مکلف به صدوف قراف فد دعواست.
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چندین نفر فا ببرد و دادگاه متعاقب دکایت صرتاً احدی اک کیاندیدگان مرتکاب فا عاالوهبار فد
مال به یک سال حبس (یک تا هفت سال حبس مقرف) و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کاه
اک داکی اخذ کرده است محکوم کند و با قطعیت فأی مذکوف چنانوه سایر کیاندیدگان نسابت
به محکومعلیه مذکوف اقدام به دکایت کنند فأی قبلی دف خصاوص محکومیات باه یاک ساال
حبس به قوت خود باقی است و لذا دادگاه حق تعیین مجدد حبس یا تشدید آن فا ندافد بلکاه
دادگاه صرتاً دف مقام تعیین پرداخت جزای نقدی معادل مال بردهدده اک سایر مالباختگاان و فد
مال اقدام به اصداف فأی می کند .دایان ذکر است حتی اگر دادگااه دف حکام ساابق یاک ساال
حبس مقرف فا وتق مقرفات تعلیق نموده بادد 1باک هم دادگاه ]خواه هماان دادگااه صاادفکنندۀ
حکم نخستین خواه دادگاهی غیر آن[ حق لغو قراف تعلیاق اجارای مجااکات و تعیاین مجااکات
حبس فا ندافد چراکه چنین موفدی نهتنها اک موافد لغو تعلیق مجاکات نیست بلکه حکم قطعی
نخست دف این کمینه مانع اک وفود مجدد دادگاه به حبس و واکنزهای جایگزین میدود .البتاه
دفست است که اگر مالباختگان با هم اقدام به دکایت میکردند یا اینکه دادگااه اک میازان ماال
بردهدده اک سایر ادخاص به دیوۀ مذکوف اطالع مییاتت احتمازً مجاکات حبس بیشتری بارای
کالهبرداف تعیین می دد یا امکان تعلیق اجرای مجاکات وی با توجه به میزان ماال باردهداده اک
مالباختگان (بیز اک یکصد میلیون فیال دف جرائم اقتصادی) وجود ندادت اما باید توجه دادت
که اک نظر قانونی تعدد دکات یا مالباختگان اصوزً تأثیری دف مجاکات ثابت حابس تعیاینداده
برای جرم کالهبردافی ندافد کیرا دادگاه مختاف است دف غیر موافد مشدده جرم کالهبردافی چه
مالباخته یک نفر بادد و چه بیز اک یک نفر صرتاً به حداقل مجاکات حابس یعنای یاک ساال
بسنده کند یا اینکه بیز اک یک تا هفت سال حبس تعیین کند .عالوهبر این هنگامیکه دادگااه
با دکایت یکی اک مالباختگان که کیر ده میلیون توماان اک او کالهباردافی داده اسات مجااکات
حبس او فا تعلیق می کند این پاسخ قضایی نابر بر همان فتتاف مجرمانۀ واحادی اسات کاه دف
کمان واحد علیه اتراد متعدد افتکاب یاتته اسات .بناابراین باا داکایت ساایر مالباختگاان هایچ
دادگاهی حق وفود مجدد به مجااکات ثابات کالهباردافی؛ یعنای حابس و ساایر واکانزهاای
جایگزین آن فا برای همان فتتاف ندافد.

 .1تعلیق کیفر حبس جرم کالهبردافی وتق تبصرۀ  1مادۀ  1قانون تشدید مجاکات مرتکبین افتشاء اختالس و
کالهبردافی  1367امکانپذیر نیست ولی با عنایت به مغایرت این تبصره با مفهوم مخالف بند «ج» مادۀ 47
قانون مجاکات اسالمی  1392که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیز اک یکصد میلیون فیال فا قابل تعلیق و
تعویق ندانسته است کین پس کالهبردافی تا یکصد میلیون فیال قابل تعلیق (و تعویق) است.
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 .2وحدت جرم یا رفتار
منظوف این است که جرم یا فتتاف موضوع دعاوای کیفاری دف فسایدگی جدیاد هماان جارم یاا
فتتافی بادد که دف فسیدگی سابق مطرح بوده است .دف بند  7مادۀ  14میثااق حقاوق مادنی و
سیاسی و بند  1مادۀ  4پروتکل دمافۀ  7کنوانسیون افوپایی حقاوق بشار دف بیاان قاعادۀ مناع
محاکمه و مجاکات مجدد اک وحدت جرم و نه فتتاف سخن فتته است.
مادۀ  278قانون آیین دادفسی کیفری ایران نیز دف مقام بیاان اعتبااف امار مختاوم قاراف مناع
تعقیب و طریق توقالعاده اعتراض به آن مقرف دادته است« :هر گااه باهعلات جارم نباودن عمال
افتکابی قراف منع تعقیب صادف و به هر علت قطعی دود نمایتاوان بااف دیگار ماتهم فا باه هماان
«اتهام» تعقیب کرد .هر گاه بهعلت تقدان یا عدم کفایت دلیل قراف منع تعقیب صاادف و دف دادسارا
قطعی دود نمیتوان باف دیگر متهم فا به همان «اتهاام» تعقیاب کارد .مگار پاس اک کشاف دلیال
جدید .»...بنابراین آنوه اک منطوق این ماده نیز استنباو میدود این است که تعقیب مجدد هماان
متهم تحت عنوان دیگری برخاسته اک همان فتتاف موفد فسیدگی سابق تاقد ادکال بوده و بهسبب
تقدان درو وحدت جرم اک دمول اعتباف امر مختوم خافج است .برخی نویسندگان نیاز دف هماین
کمینه معتقدند« :اگر با عناوین دیگری طرح دود ایرادی ندافد مثل اینکه دف مرجعی تحت عناوان
کالهبردافی مطرح دده و اعتباف امر مختوم فا پیدا کند دف مرجع دیگری تحت عناوان خیانات دف
امانت میتوان مجدداً دکایت نمود» (گلدوست جویبافی .)67:1393
تفکیک بین جرم و فتتاف دف اساسنامههای محاکم کیفری بین المللی نیز خود فا نشاان داده
است بهگونها ی هم اک واژۀ جرم و هم فتتاف دف جهت بیان قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجادد
استفاده دده است .موضوعی که معاهدهای بودن برخی اک آنها یعنی اساسانامۀ دیاوان کیفاری
بینالمللی دف بهکافگیری این واژگان نیز بیتأثیر نبوده است که دف مباحث آتی بهتفصایل بادان
خواهیم پرداخت.
با این اوصا برخال آنوه اک باهر مقارفات داخلای و باینالمللای اساتنباو داد باهنظار
میفسد دف حقوق داخلی ایران آنوه حائز اهمیت است اموف مادی است که متهم بابت آن تحت
فسیدگی و محاکمه قراف گرتته است نه عناوین مجرمانهای که ممکن است متهم دفک صحیحی
اک آنها ندادته بادد .به همین علت است که باکپرس یا مقام تحقیق طبق مادۀ  195قانون آیاین
دادفسی کیفری مکلف دده است نه عنوان اتهام بلکه موضوع اتهام فا با ذکر دزیال باهصاوفت
صری و قابل تهم به متهم تفهیم کند بنابراین بالتبع آنوه مشامول اعتبااف امار مختاوم اسات
همین فتتاف متهم است.کما اینکه قانونگذاف دف بیان درو جرم بودن عمل ترد طبق قانون ایران
دف جهت اِعمال اصل صالحیت دخصی به اعتباف تابعیت مرتکب و دارو مجرمیات مضااعف دف
اصل صالحیت دخصی به اعتباف تابعیت بزهدیده بهترتیب دف بند «الف» مادۀ  7و بند «ب» مادۀ
 8ق.م.ا اک «فتتاف افتکابی» سخن به میان آوفده است .بدینترتیب حتای اگار فتتااف واحاد تارد
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مشمول عناوین مجرمانه متعدد بادد (تعداد اعتبافی موضوع مادۀ  131قانون مجااکات اساالمی
 )1392توصیفات حقوقی متعدد این فتتاف نباید بهانهای جهت تجدید دعوای کیفری و هار بااف
تحت یک عنوان مجرمانۀ دیگر بادد.
دف موفدی دادگاه عمومی جزایی مشهد عمل متهم فا دف تروش مال امانی متعاقاب داکایت
مالک خیانت دف امانت توصیف می کناد و باا تعیاین یاک ساال حابس بارای مرتکاب پاس اک
واخواهی به دز ماه حبس تقلیل مییاباد .پاس اک اجارای حکام خریاداف ماال اماانی کاه دف
دادفسی سابق حضوف ندادته دف مقام داکی برآمده و اک محکومعلیه مذکوف به جرم تروش ماال
غیر دکایت می کند که پس اک افجاع به دعبۀ دادیافی دادیاف بهدفستی اک آنجا که اقدام دااکی
دف طرح دعوای کیفری فا بهدلیل همان تعل متهم میداند که سابقاً موفد حکم قراف گرتتاه باه
استناد بند  5مادۀ  6قانون سابق موضوع فا مشمول اعتباف امار مختاوم دانساته و قاراف موقاوتی
تعقیب متهم فا صادف میکند (کاتوکیان  )274-281 :1387البته موفد مذکوف فا نباید با تقدان
بخشی اک سبب جهت اعمال مجاکات ادد مقایسه کرد کیرا صر نظر اک دکایت خریداف نهتنهاا
امکان اعمال مقرفات تعدد اعتبافی و مجاکات ادد اک سوی دادگاه عمومی جزایی مشاهد وجاود
دادته است بلکه حتی اگر دادگاه مذکوف متهم فا اک اتهام خیانت دف امانات تبرئاه مایکارد باا
دکایت بعدی خریداف یا مالک تحت عنوان انتقال مال غیر هرچند منطبق بر واقع بادد باک هم
به درح پیزگفته با مانع اعتباف امر مختوم مواجه خواهد دد.

 .3وحدت اصحاب دعوا
قاعدتاً هموون دعوای مدنی دعوای کیفری که با ایراد اعتباف امر مختاوم فوباهفو مایداود دف
صوفتی همان دعوا محسوب میدود که قبالً اقامه دده و به صدوف فأی قطعای کاه اصاحاب آن
همان اصحاب دعوای سابق بادند منتهی دود.
دف دعاوی کیفری یک طر متهم و طر دیگر کیاندیدۀ جرم قراف دافد .با این حال امروکه
با پیدایز مفهومی به نام نظم عمومی و اینکه جرم اختاللکنندۀ نظم اجتمااعی جامعاه اسات
حف حقوق عمومی و دتاع اک مناتع جامعه بر عهدۀ نهادی به نام دادسرا و دف فأس آن دادستان
قراف گرتته است؛ امری که موجب دده است دف لساان حقاوقی اک دادساتان باهعناوان نماینادۀ
جامعه یاد دود .بنابراین با افتکاب جرم قاعدتاً دادستان ملزم به تعقیاب کیفاری ماتهم اسات و
نباید دف انتظاف دکایت داکی بنشیند .با وجود این دف بسیافی اک دولاتهاا اک جملاه کشاوف ماا
برخی اک جرائم واجد جنبۀ خصوصی نیز هستند بهگونهای که با تعادی باه حقاوق داخ یاا
ادخاص معین جنبۀ خصوصیدان بر جنبۀ عمومی غلبه دافد که دف اصطالح باهعناوان جارائم
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قابل گذدت دناخته میدوند 1.دف نظام دادفسی ما تعقیب این جرائم تق باا داکایت دااکی
دروع میدود و با دکایت دااکی ایان دادساتان اسات کاه همواون جارائم غیرقابالگذدات
نمایندگی جامعه فا دف تعقیب کیفری این جرائم بر عهده مایگیارد .اماا باهسابب غلباۀ جنباۀ
خصوصی دادستان اصرافی بر تعقیب یا اجرای مجاکات ندافد بلکاه باا گذدات دااکی دف هار
مرحل ه اک دادفسی تعقیب یا اجرای مجاکات متوقف خواهد دد2.
دف مقام مقایسه با دعوای مدنی تفاوت اصحاب دعوای کیفری با اصاحاب دعاوای مادنی دف
این است که دف دادفسی کیفری ما یک طر دعاوا باه صاوفت مفاروض دادساتان اسات کاه
برخال خواهان دعوای مدنی که بهدنبال نفع دخصی خویز است نفع جامعه فا مادنظر قاراف
می دهد .اک سوی دیگر طر دیگر دعوا (متهم) اک امتیاکاتی برخوفداف اسات کاه اصاوزً خوانادۀ
دعوای مدنی تاقد آن است؛ امری که خود نشأتگرتته اک ویژگی های خاص دعوای کیفری است
که موجب می دود درو وحدت اصحاب دعوا فا دف دعاوی کیفری ضروفی نادانیم .دف اداماه باا
ذکر مثالی زکم نبودن این درو فا دف اموف کیفری به تصویر میکشیم.
ترض کنیم دف طرح دعوای تصر عادوانی موضاوع ماادۀ 690قاانون تعزیارات  1375کاه
جرمی قابل گذدت است صرتاً یکی اک درکای ملک مشاع علیه متصر اقدام به دکایت نمایاد
و دف نهایت با صدوف فأی و قطعی ددن آن متهم تبرئه دود .دف این صوفت ایان ساؤال مطارح
میدود که آیا سایر درکا دف صوفت دکایت علیه ترد تبرئهدده دف خصوص هماان موضاوع باا
مانع اعتباف امر مختوم مواجه خواهند دد یا نه؟ پاسخ به این پرسز مثبت است کیرا:
نخست همانطوفکه گفته دد دف نظام دادفسی ایران دکایت داکی دف جارائم قابال گذدات
زکمۀ تعقیب کیفری اک سوی دادستان است و دف این صوفت وی نمایندۀ ترضی تماام متضارفینی
محسوب میدود که دف دکایت اولیۀ دریکشان درکت ندادتهاند کیرا دف ترض تعادد متضارفین
جرم آنوه برای دروع تعقیب کیفری اک سوی دادستان دف این جرائم زکم است ناه داکایت هماۀ
متضرفین بلکه صر دکایت یکی اک آنها کفایت مایکناد 3.لاذا دف صاوفت باه جریاان اناداختن
پرونده دف واقع دادستان باف دیگر همان موفدی فا علیه متهم تعقیب مایکناد کاه خاود قابالً باه
نمایندگی اک جامعه دف آن درکت دادته است بنابراین با حصاول دارو وحادت اصاحاب دعاوای
کیفری (همان دادستان و متهم دف دعوی سابق و تعلی) قضیه مشمول اعتباف امر مختوم است.
دوم؛ حتی اگر دف مثال مذکوف دادستان فا نمایندۀ بقیۀ درکا یا متضرفین ندانیم یاا اساسااً
 .1برای مالحظۀ جرائم قابل گذدت به مادۀ  104قانون مجاکات اسالمی  1392مراجعه دود.
. .2بند «ب» مادۀ  13قانون آیین دادفسی کیفری .1392
 .3مادۀ  102قانون مجاکات اسالمی«:1392هرگاه متضرفین اک جرم متعدد بادند تعقیب جزایی با دکایت هار یاک
اک آنان دروع میدود ولی موقوتی تعقیب فسیدگی و اجرای مجاکات موکول به گذدت تمام کسانی اسات کاه
دکایت کردهاند»...
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نظام دادفسی ای فا متصوف دویم که تعقیب کیفری بر عهدۀ داکی بادد اک آنجا که یک باف تارد
برای همان فتتاف موفد اتهام تحت محاکمه و فسیدگی قراف گرتته است اتخاذ هر گوناه تصامیم
ماهیتی اک جمله فأی برائت مانع اک به جریان انداختن پرونده علیه همان ترد میدود لذا تغییار
اصحاب دعوای کیفری اصوزً نباید خللی به اعتبااف فأی ساابق وافد آوفد کیارا حتای باا تارض
پذیرش درو اصحاب دعوا دف دعاوی کیفری این درو تارع بار دارو وحادت فتتااف اسات .اک
همینفوست که امروکه بهجای عبافت عام اعتبااف امار مختاوم ( )Res Judicataاک عباافت مناع
محاکمه و مجاکات مجدد ( )Ne bis in idemدف حقوق فم و منع مخاطرۀ دوبافه ( Non Double
 )Joepardyدف کامنز استفاده می کنند .عبافات اخیر دال بر منع محاکمۀ مجدد دف عاین حاال
که مکمل اعتباف امر مختوم کیفری محسوب میداوند باهخاوبی نشاان مایدهناد کاه اصاوزً
خاستگاه این قاعده بیز اک هر چیز حف حقوق متهم همگام با مواکین حقوق بشری است که
یک ترد نباید بیز اک یک باف دف قبال فتتافی که مرتکاب داده اسات تحات ترایناد دلهارهآوف
کیفری قراف گیرد کما اینکه مهمترین توجیه این قاعده نیز تضمین امنیت فوحی و فوانی تردی
است که یک باف محاکمه دده و مجاکات فا تحمل کرده یا اینکه تبرئه داده یاا باا هار تصامیم
ماهیتی دف خالل یا پایان ترایند فسیدگیاش مواجه دده است .البته چنانوه دف این ترض تارد
یا اتراد دیگری نیز مظنون به افتکاب تصر عدوانی دف مقطع کمانی واحد باا تارد برائات یاتتاه
بادند دکایت مجدد داکی سابق یا سایر درکای ملک مشاع علیاه ساایر مظناونین باه بهاناۀ
اختال اصحاب دعوا دف قالب تغییر متهم نیز با مانع اعتباف امر مختوم مواجه خواهد داد کیارا
فتتاف موفد اتهام قبالً یک باف موفد فسیدگی قراف گرتتاه اسات و متفااوت دادن ماتهم موجاب
تجدید محاکمه نخواهد دد.
عالوهبر آنوه گفتیم انصا و عدالت نیز مقتضی آن است که با تغییر داکی ]و بعضاً ماتهم[
کندگی اتراد فا بهخاطر همان فتتاف دچاف اختالل نکنیم .به همین ترتیب تغییر داکی یا متضارف
اک جرم دف موافدی که دف اثر فتتاف واحد ترد چندین نفر متحمل ضرف و کیان میداوند موجاب
نمیدود که هر باف با دکایت هر ذینفع متهم فا بابت فتتافش محاکمه و مجااکات کنایم؛ مثال
اینکه ترد با پرتاب مواد منفجره همزمان چندین مادین فا نابود یا تخریب کند یا اینکه فبایناده
همزمان چندین نفر فا با اتومبیل خویز برباید 1.دف این موافد چنانوه دادگاه پیرو دکایت یکی
اک بزه دیدگان و تعقیب کیفری توس دادستان اقدام به تعیین کیفر برای مرتکب کناد داکایت
بقیۀ متضرفین جرم تغییری دف مجاکات موفد حکم دادگاه ایجاد نمیکند و باا ماانع اعتبااف امار
 .1موافد عنواندده اک آنجا که نه تعدد اعتبافی است (چون عناوین مجرمانه متعدد نیستند .موضوع مادۀ
131ق.م.ا) و نه تعدد مادی (چون فتتاف واحد است .موضوع مادۀ  134ق.م.ا) و نه تعدد نتیجه (چون جرایم
حاصله دف طول یکدیگر حادث نشدهاند .موضوع تبصرۀ  1مادۀ  134ق.م.ا) مشمول قواعد تعدد جرم موضوع
تصل پنجم اک بخز سوم قانون مجاکات اسالمی قراف نمیگیرند.
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مختوم فوبهفو خواهد دد .همانطوف اگر دادگاه ایشان فا تبرئه کرده بادد 1تنها اساتثنا دف ایان
خصوص جرم قذ است .به موجب مادۀ  257ق.م.ا« :1392کسی که چند نفر فا به یاک لفا
قذ نماید هر کدام اک قذ دوندگان میتواند جداگانه دکایت نماید و دف صاوفت صادوف حکام
محکومیت اجرای آن فا مطالبه کند .چنانوه قذ دوندگان یکجا دکایت نمایند بایز اک یاک
حد جافی نمیدود» .بدیهی است مقرفۀ مذکوف بهسبب استثنایی بودن قابلیت تسری باه ساایر
جرائم مشابه نظیر توهین (موضوع مواد  608و  609قانون تعزیارات  )1375فا نادافد بناابراین
اگر کسی با گفتن جملهای موهن به چندین نفر توهین کند نمیتاوان مقارفۀ ماذکوف دف ماادۀ
 257فا آنگاه که هر کدام اک توهیندوندگان جداگانه اقدام به دکایت کنند جافی ساخت.

تأثیر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد بر محاکم کیفری ملی
دف اساسنامه و قواعد دادفسی توکیو مقرفاتی دف خصوص منع محاکمۀ مجدد پیزبینی نشاده
بود .دف دادگاه نوفمبرگ نیز بهطوف صری قاعدۀ منع محاکمه و اثار آن نسابت باه دادگااه ملای
مقرف نشد بلکه صرتاً دف مادۀ  10اساسنامۀ آن دادگاه مقرف دده اسات« :دف ماوافدی کاه یاک
گروه یا ساکمان اک سوی دیوان مجرمانه اعالم میدود مقامات صال هر دولات امضااکننده حاق
خواهد دادت تا اعضای آن ساکمان یا گروه فا دف دیوان یا دادگاههاای تشاکیلداده دف منااطق
تحت ادغال خود محاکمه کند .دف هر یک اک این موافد ماهیت مجرمانه گروه یاا سااکمان ثابات
دده است و نباید موفد تردید قراف گیرد» .بنابراین دفصوفتیکه دادگاه ناوفمبرگ یاک سااکمان
فسمی آلمان ناکی فا ساکمان جنایتکاف آلمان اعالم میکرد این تصامیم قطعای باوده و ماانع اک
اعمال صالحیت و محاکمۀ مجدد توس دیوان (منع محاکمۀ مجدد دف سط اتقای )2و دادگااه
ملی(منع محاکمۀ مجدد تالی )3میدد و دف هر صوفت مراجع ماذکوف ملازم باه تبعیات اک آثااف
چنین حکمی میبودند .دف نتیجه منشوف یک حمایت منع محاکمه و مجاکات محدود فا تضمین
 .1دف موافد پرداخت دیه با مطالبۀ مجنیعلیه یا اولیای دم هموون فانندهای که با بیاحتیاطی موجب قتل چندین
نفر میدود صدوف حکم بر پرداخت دیه متعاقب مطالبۀ برخی اک اولیای دم و تعیین میزان حبس مرتکب وتق
مادۀ  714قانون تعزیرات  1375و یا تعیین هر نوع واکنز جایگزین حبس مانع اک دکایت سایر اولیای دم و
اصداف حکم یا احکام بعدی جهت پرداخت دیه نیست (بی آنکه دادگاه دف حکم یا احکام جدید حق تعیین
حبس مجدد یا تعدیل و تشدید حبس یا واکنز های مقرف دف دادنامۀ نخستین فا دادته بادد) چه دیه فا
مجاکات بدانیم که دف این صوفت همان طوفکه عنوان دد دف واقع با این وصف صدوف حکم بر پرداخت دیۀ
سایر اولیای دم بخشی اک همان سبب جاماندهای است که دف حکم یا احکام پیشین بهجهت مقید بودن آن به
مطالبۀ متضرفین امکان تعیین آن وجود ندادت و چه دیه فا جبران خسافت محسوب کنیم که دف این صوفت
صدوف حکم بر پرداخت آن اگرچه اک دادگاه کیفری بدان فنگ و لعاب دعوای حقوقی میبخشد.
2. Level ne bis in idem
3. Downward ne bis in idem
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میکرد .دف همین کمینه نیز مادۀ  11دادگاه نامبرده مقارف داداته اسات« :چنانواه دخصای اک
سوی دیوان محکوم دود ممکن است مجدداً اک سوی یک دادگاه ملی نظامی یا تشکیلداده دف
مناطق ادغالی با استناد به مادۀ  10منشوف حاضر به جرم دیگری غیر اک عضویت دف یاک گاروه
یا ساکمان مجرمانه متهم گردد دادگاههای توق بعد اک احراک محکومیت متهم میتوانند مجاکاتی
غیر اک آنوه اک سوی دیوان بهخاطر مشاافکت او دف تعالیاتهاای مجرماناۀ چناین سااکمانی یاا
گروهی تحمیل دده است دف نظر بگیرند».
به مانند مسئلهای که دف حقوق ایران برفسی و تحلیل دد سؤالی که دف این قسمت قابلیت
طرح دافد این است که اگر متهمی دف دادگاه بینالمللی محاکماه و باه اتخااذ تصامیم اعام اک
برائت یا محکومیت منجر دود آیا امکان تحت تعقیب قراف گرتتن مجادد وی باه لحاار هماان
اعمال و تحت عنوانی دیگر دف دادگاه ملی امکانپذیر است؟
دف همین کمینه یک نویسندۀ حقوقی بیآنکه پاسخ فودانی افائاه دهاد دف ترضای عناوان
میدافد« :دف موفد فقابت توصیفها یعنی موافدی که عمل مجرمانه هم جرم بینالمللی اسات و
هم جرم عمومی باید چافهاندیشی نمود تا نقز اصل مناع تعقیاب مجادد باهگوناهای دقیاق و
دفا مشخ گردد» (پرالوس  .)176:1377با این اوصا برای یاتتن پاسخ ابتدا به تعدادی اک
مهمترین اساسنامههای محاکم بینالمللی دف خصوص موفد ادافه میدود.
بهترتیب دف بند  1مواد  9و 10اساسنامههای محاکم فواندا و یوگساالوی ساابق مقارف داده
است« :هیچکس دف یک دادگاه ملی بهخاطر «اعمالی» که به موجب ایان اساسانامه نقا هاای
تاحز حقوق بشردوستانۀ بینالمللی بهدماف میفوند محاکمه نخواهاد داد چنانواه او قابالً اک
سوی یک دیوان بینالمللی (بهدلیل همین اعمال)محاکمه دده بادد».
بند  1مادۀ  5دادگاه ویژۀ لبنان« :هیچکس دف یک دادگاه ملی لبنان بهخاطر «اعمالی» کاه
او قبالً اک سوی دادگاه ویژه محاکمه دده است محاکمه نخواهد دد».
بند  1مادۀ  9اساسنامۀ دادگاه ویژۀ سیرالئون« :هیچکس فا نمیتوان بهخاطر «اعمالی» که قبالً
به مناسبت افتکاب آنها دف دادگاه ویژه محاکمه دده است دف دادگاههای سیرالئون محاکمه نمود».
بند  3مادۀ  20اساسنامۀ دیوان کیفاری باینالمللای« :کسای کاه بارای (افتکااب) یکای اک
«جرائم» مندفج دف مادۀ  5دف دیوان محکوم گردیده یا اک آن تبرئه دده است دف دادگاه دیگری
محاکمه نخواهد دد».
همانطوفکه اک مالحظۀ مواد مذکوف معلوم اسات واضاعان اساسانامه دف بیاان قاعادۀ مناع
محاکمۀ مجدد تالی دف دادگاههای موقتی و موفدی به واژۀ «فتتاف»( 1بهجز دادگاه نوفمبرگ که
توضی آن قبالً مرقوم دد) و دف دیوان کیفری بینالمللای باه واژۀ «جارم» 2تصاری کاردهاناد.
1. Conduct
2. Crime
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بنابراین حسب باهر مواد اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی موقتی ممکن است گفته دود
امکان تحت تعقیب قراف دادن متهم برای همان اعمال و تحت عنوانی دیگر ممکن نیست .بارای
مثال داید نتوان متهم فا یک باف تحت عنوان ژنوساید دف دادگاه بینالمللای و بااف دیگار تحات
عنوان قتل عمد دف دادگاه کیفری ملی موفد تعقیب قراف داد کیرا تعقیب مجدد همان عمال یاا
اعمال هرچند تحت عنوان دیگر منع دده است اما برخی معتقدند اک آنجا کاه محااکم کیفاری
بینالمللی به جرائم ددید فسیدگی میکنند و صالحیت فسیدگی به جرائم عادی فا ندافناد باه
همین دلیل محاکم ملی میتوانند نسبت به سایر عناوین مجرمانه ولو بار مبناای هماان وقاایع
اعمال صالحیت کنند .برای مثال اگر تردی اک اتهام ژنوساید به لحار تقدان سوءنیت خااص دف
دادگاه بینالمللی تبرئه دود این امر مانع اک آن نخواهد بود که دف دادگاه ملی به اتهام قتل عمد
تحت تعقیب قاراف گیارد ( .(spinellis, 2002: 1158-1159ایان نظار قابال تأمال و باه عقیادۀ
نگافندگان قابل دتاع است کیرا دفست است که اک محکمۀ قضایی قاعادتاً انتظااف مایفود عمال
انتسابی به متهم فا تحت همۀ عناوین مجرمانه موجود برفسی کند و عنوان مجرمانهای که قوانین
معتبر دف کمان افتکاب که برای آنها دناختهاند تعیین کند لیکن باید توجه دادت دف مقایسه با
محاکم داخلی صالحیت محاکم بینالمللی محدود و اصوزً منحصر به جنایات تاحز بینالمللی
است و لذا حتی اگر بخواهند به جرائم پایهای مانند قتل عمد 1دکنجه 2ضرب و جارح و ...کاه
درای خاص جنایات بینالمللی فا ندافند فسیدگی کنند با محدودیت مواجهند و ذاتاً نمیتوانند
به این امر اقدام وفکند مگر اینکه دف اساسنامههای محاکم بینالمللی قید میدد دفصاوفتیکاه
جنایتی به اعتباف یکی اک جنایات مندفج دف اساسنامه دف دادگاه کیفری بینالمللی مربوطه مطرح
دود و آن دادگاه تشخی دهد عمل یا فتتاف افتکابی ترد عنوان دیگری دافد کاه دف صاالحیت
محاکم ملی یا هر مرجع دیگری است دادگاه بینالمللی به آن جرم فسیدگی میکند3.
به عقیدۀ نگافندگان اتخاذ چنین دیوههایی نهتنها با دیادگاههاای حقاوق بشاری و ماواکین
1. murder
2. torture

 .3دف حقوق داخلی بسیافی اک دولتها حسب اهمیت جرائم جهت فسیدگی دادگاههای کیفری متفاوتی تشکیل
یاتته است که اصوزً نیز نسبت به یکدیگر صالحیت ذاتی دافند .برای مثال دادگاه کیفری یک جمهوفی اسالمی
ایران با برخوفدافی اک نظام تعدد قاضی صالحیت فسیدگی به جرائم مهم فا بر عهده دافد .دف بحث مشابه
چنانوه جرمی به اعتباف جرائمی هموون مستوجب مجاکات سلب حیات یا حبس ابد دف دادگاه کیفری یک
مطرح دود لیکن دادگاه بعد اک ختم دادفسی تشخی دهد که عمل افتکابی دف صالحیت دادگاه کیفری دو که
صالحیت فسیدگی به سایر جرائم فا بر عهده دافد مکلف است به جرمی که ذاتاً دف صالحیتز نیست فسیدگی
و حکم صادف نماید .دف همین خصوص تبصرۀ  2مادۀ 314ق.آ.د.ک 1392مقرف دادته است« :چنانوه جرمی به
اعتباف یکی اک بندهای مادۀ  302این قانون دف دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس اک فسیدگی و
تحقیقات کاتی و ختم دادفسی تشخی دهد عمل افتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دافد که فسیدگی به آن دف
صالحیت دادگاه کیفری دو است دادگاه کیفری یک به این جرم فسیدگی و حکم مقتضی صادف مینماید».

تأثیر متقابل آرای دادگاههای کیفری ملی و813 ...

دادفسی منصفانه دف فاستای امنیت قضاایی تارد مغاایرت نادافد بلکاه تضامینکننادۀ حقاوق
قربانیان است بیآنکه لطمهای به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد آنگاه که بهدفساتی دف جاای خاود
بهکاف گرتته دود وافد دود.
نگافندگان اک ابتدا دف نظر دادتند این بحث فا با اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی به پایاان
برسانند بهویژه اینکه همانطوفکه گفتاه داد دف مقایساه باا اساسانامههاای محااکم ماوقتی
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی دف بیان منع محاکمۀ مجدد تالی اک واژۀ «جرم» بهجاای واژۀ
«عمل» یا «فتتاف» استفاده کرده است و این تغییر میتواند نتایج فودنتری دف خصاوص بحاث
موفد اختال افائه دهد بنابراین ضمن ادافۀ مجدد به بند  2مادۀ  20اساسنامۀ دیاوان کیفاری
بینالمللی که مقرف میدافد« :کسی که برای یکی اک جرائم مندفج دف مادۀ  5دیوان محکوم یا اک
آن تبرئه دده است دف دادگاه دیگری محاکمه نخواهد دد» باه تشاری ایان بناد دف قالاب دو
تفسیر پرداخته میدود:
تفسیر اول .اک واژۀ جرائم یا جنایات مندفج دف مادۀ  5میتوان استنباو کرد که دیوان تقا
نسبت به جنایات چهافگانه (ژنوساید جنایت علیه بشریت جنایت جنگی و تجاوک افضی) اعماال
صالحیت میکند .اتفاق نظری که میان برخی مفسران دف این موفد وجود دافد دال بر این است
که محاکم ملی تق دف موفد جنایات خاص مندفج دف مادۀ  5اساسنامه اک محاکمۀ مجادد مناع
ددهاند ))wyngaert, 2002: 724؛ بدانمعنا که اگر ترد متهم دف دیوان به اتهام یکی اک جنایاات
خاص چهافگانه محاکمه دده بادد دادگاههای ملی میتوانناد وی فا دوباافه باه اتهاام یکای اک
جرائم تحت صالحیت حقوق داخلی اک قبیل کنای به عنف 1محاکمه کنند .ضمن اینکه واضاعان
اساسنامۀ دیوان اگر منظوفی غیر اک این میداداتند همواون اساسانامههاای محااکم ماوقتی
بهجای واژۀ «جرائم» دف بند مذکوف میتوانستند اک واژۀ «اعمال» استفاده کنناد .کماا اینکاه دف
بند  1مادۀ ( 20منع محاکمۀ مجدد اتقی) و بند  3مادۀ نامبرده (منع محاکمۀ مجادد عاالی) اک
واژۀ «فتتاف» استفاده دده است و بهنظر میفسد واضعان اساسنامه تعمداً دف منع محاکمۀ مجدد
تالی اک واژۀ «جرائم» استفاده کردهاند تا بتوانند دف این کمینه نیز با احترام به حاکمیت دولتهاا
کمینۀ پذیرش هرچه بیشتر اساسنامه فا نزد دولتها تراهم ساکند.
تفسیر دوم .این تفسیر دف واقع مکمل تفسیر اول است؛ با بیان اینکه صار تفکیاک میاان
جرم و فتتاف بهنظر نمیفسد معیاف دقیقی جهت جواک یا عدم جواک محاکم ملای جهات محاکماۀ
مجدد بادد بلکه باید با دیدگاهی کلی و با دف نظر گارتتن جمیاع جهاات اک جملاه مالحظاات
حقوق بشری ابهافنظر کرد .بنابراین همانطوفکه دف خصوص دادگاههای موقتی یا موفدی گفته
دد با محکومیت ترد دف دیوان کیفری بینالمللی دیگر مجاالی جهات فسایدگی مجادد بارای
همان فتتاف و تحت همان عنوان محکومدده یا یکی اک جرائم پایۀ هماان عناوان جنایات وجاود
1. rape
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ندافد 1.لیکن دفصوفتیکه ترد دف دیوان کیفری بینالمللی بهسبب تقدان داروو خااص عنصار
معنوی یا مادی جرم تبرئه دود محاکمۀ مجدد ترد به اتهام یکای اک جارائم منادفج دف حقاوق
داخلی تاقد ادکال است .بدیهی است چنانوه دف دیوان فأی برائت متهم به ایان اعتبااف صاادف
دده بادد که وی اصوزً مرتکب هیچ عملی نشده است تعقیب مجدد وی باهدلیال افتکااب آن
اعمال به هر عنوانی اعم اک عناوین مجرمانۀ داخلی و بینالمللی ممنوع است و فأی برائت دیاوان
دف این موفد بهعنوان مبنای قاعدۀ منع محاکمه قابل استناد است.

تأثیر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد بر محاکم کیفری بینالمللی
منشوف نوفمبرگ و توکیو دف خصوص منع محاکمه و مجاکات مجدد عالی 2ساکت اسات چراکاه
دف هیچ قسمتی اک منشوف مقرف نشده است که تعقیبهای ملی مانع اک تعقیب و محاکمه توسا
دادگاه نوفمبرگ و توکیو خواهد دد .اما دف بند  2مادۀ  10اساسانامۀ دادگااه یوگساالوی ساابق
مقرف دده است« :تردی که اک سوی یک دادگاه ملی بهسبب افتکاب اعماالی کاه نقا تااحز
حقوق بشردوستانۀ بینالمللی محسوب میدود محاکمه دده بادد ممکن است مجدداً اک سوی
دیوان بینالمللی محاکمه دود .چنانوه:
آ) عملی که ترد بهخاطر آن محاکمه دده است یک جرم عادی تلقی دود؛ یا
ب) فسیدگی دف مقابل یک دادگاه ملی بیطرتانه یا مستقل نباداد یاا باهمنظاوف مصاونیت
بخشیدن متهم اک مسئولیت کیفری دف قبال جرائم دف صالحیت دادگاه بادد».
بند  3مادۀ  20اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی نیز مقرف دادته است« :کسی که برای فتتاافی
که به موجب مواد  8 7 6یا  8مکرف جرم دناخته دده توس دادگاه دیگاری محاکماه داده اسات
توس دیوان برای همان فتتاف محاکمه نخواهد دد مگر آنکه جریان دادفسی دف دادگاه دیگر:
آ) بهمنظوف صیانت دخ موفدنظر اک مسئولیت کیفری جارائم مشامول صاالحیت دیاوان
بوده است؛ یا
ب) دادفسی بهطوف مستقل و بیطرتانه مطابق مالکهای داناختهدادۀ حقاوق باینالملال
صوفت نگرتته و به دیوهای انجام دده که دف اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت
نسبت به دخ موفدنظر بوده است».
 .1برخی بر این باوفند :کسی که دف دیوان به اتهام جنایتی مثل ژنوساید محکوم دده بادد میتواند مجدداً دف
دادگاههای داخلی به اتهام جرم عادی قتل عمد تحت تعقیب قراف گیرد ) .(Wyngaert, 2002: 724به باوف
نگافندگان اک آنجا که مجموعه اعمال افتکابی ترد یک عنوان مجرمانه تلقی دده و دخ یک باف برای افتکاب
این اعمال مسئول دناخته دده است مسئولیت مجدد وی بهسبب جزئی اک آن مجموعه صحی بهنظر
نمیفسد و با قاعدۀ منع محاکمه مجدد مناتات دافد.
2. Upward ne bis in idem
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اک مالحظۀ مواد مذکوف چنین بردادت میدود که آفای دادگاههای ملی اصوزً دف برابر محااکم
بینالمللی واجد اعتباف امر مختوم است و بدینترتیب محاکم بینالمللی حق ندافند تردی فا کاه دف
دادگاه کیفری ملی محاکمه دده است مجدداً محاکمه کنند .لیکن این اصل دو استثنا دافد:
نخست دادگاه ملی عمل افتکابی فا دف قالب یکی اک عناوین مجرمانۀ داخلی توصیف کارده و
دف این موفد فأی صادف کرده بادد (اساسنامۀ محاکم یوگسالوی و فوانادا) یاا باه تعبیار خااص
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی (و هموناین اساسانامۀ دادگااه ویاژۀ لبناان) محاکماۀ تارد
بهمنظوف مصون نگاه دادتن مرتکب اک مسئولیت کیفری صوفت گرتته بادد.
دوم .صدوف فأی دف دادگاه ملی بهطوف مستقل و بیطرتانه نبوده و مغایر با ماواکین دادفسای
منصفانه و اجرای عدالت بادد .موفد اخیر که با عبافاتی کموبیز مشابه دف اساسنامۀ دادگاههای
موقتی و دیوان کیفری بینالمللی مقرف دده مباین آن اسات کاه باا اعماال ماواکین دادفسای
منصفانه دف مهمترین داخصههای آن ضمن حف حقوق دتاعی متهم ضمانت اجرای جنایاات
انتسابی به مرتکب دف چافچوبی استاندافد اعمال دود .بهعبافتی بهتر محاکم کیفری بینالمللی
دف عین حال که بهدنبال بیکیفر نماندن مرتکبان جنایات تاحز بینالمللیاند لیکن دساتیابی
به این هد فا به هر قیمتی نمیپذیرند چه دف غیر ایان صاوفت واکانز محااکم باه جنایاات
بینالمللی حتی اگر ددید بادد پیام مناسبی فا به جامعاۀ جهاانی باا نقا ماواکین دادفسای
منصفانه مخابره نخواهد کرد .گویی اینکه مراجع کیفری که خود میبایسات ماروج و طالیاهداف
مواکین حقوق بشری بادند مرتکب جنایت ددهاند 1.البتاه هماانطوفکاه اک اساتثنای دوم نیاز
استنباو میدود نباید تصوف کرد چون اساسنامههای محاکم کیفاری باینالمللای بار ضاروفت
فعایت اصول دادفسی منصفانه تأکید کردهاند تفاسیر و اعمال مقرفات آن باید بر محاوف مساائل
حقوق بشر انجام گیرد پس دف کلیۀ موافدی که دف جریان فسیدگیهاای محااکم ملای حقاوق
ادخاص اعم اک دتاعی متهم نادیده گرتته میدود پرونده دف محاکم کیفاری باینالمللای قابال
پذیرش بادد کیرا محاکم نامبرده مرجعی برای فتع تمامی تظلمات فاجع به حقوق بشر نیسات
(.(Benzing, 2003: 591
دایان ذکر است برفسی تمام مسائل و مطالبی که اک استثنائات مذکوف نشأت مایگیارد دف
این مقال امکانپذیر نیست اکاینفو دف ادامه به مواکات مباحاث قبلای باه اعتبااف آفای محااکم
کیفری ملی که بر پایۀ یکی اک قوانین بحثبرانگیز داخلی صادف میدود پرداخته میدود.

 .1چنین ابهافنظری دوف اک واقعیت نیست .کما اینکه به موجب قسمت «آ» اک بند دوم ( )6مادۀ  8اساسنامۀ دیوان
کیفری بینالمللی محروم کردن اسرای جنگی یا دیگر ادخاص مشمول حمایت اک حق محاکمۀ عادزنه و
قانونی بهعنوان یکی اک نق های تاحز کنوانسیونهای  12اوت  1949اک جمله مصادیق جنایات جنگی
دناخته دده است.
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اتخاذ تصمیم محاکم ملی بر مبنای جرم عادی مندرج در قوانین داخلی
بند  2مواد  9و  10دادگاه فواندا و یوگسالوی بهصراحت به دادگاه بینالمللی اجااکۀ تعقیاب و
محاکمۀ مجدد فا دف صوفت وجود درایطی داده است .یکی اک این درای توصیف عادی جرم دف
محکمۀ ملی است .این درو مستقل اک درو دوم مبنیبر عدم فعایت بیطرتی توسا دادگااه
است .بهعبافت دیگر حتی اگر محکمۀ ملی دف انجام محاکمه فعایت بیطرتی فا کرده و مستقل
اک مقامات دیگر عمل کرده بادد دادگاههای بینالمللی مذکوف حق فسیدگی مجدد فا دافند.
سؤالی که دف این خصوص مطرح می دود این است که اگر دادگاه قصد فهانیدن ماتهم فا اک
مسئولیت کیفری ندادته و محاکمه نیز دف کمال بیطرتی و استقالل انجاام گرتتاه باداد چاه
توجیهی بر انجام محاکمۀ مجدد توس دادگاه بینالمللی به صر توصایف عاادی جارم دافد؟
آیا به این دلیل که ممکن است دف پایان فسیدگی مجاکات اندکی بر متهم تحمیال داود؟ ایان
توجیه صحی بهنظر نمیفسد کیرا طرح اتهاماتی مانند قتل عمد دف محکمۀ ملی حتی میتواند
به مجاکات ددیدتری اک آنوه دفبافۀ اتهامات بینالمللی پیزبینی دده است منجر گاردد مگار
اینکه بتوان استدزل کرد که محاکمۀ متهمان به جنایات خطیر دف دادگاههای بینالمللی عامل
باکدافندهای برای افتکاب سایر جرائم مشابه دف آینده خواهد بود .بدینساان ایان بخاز اک مااده
نمیتواند توجیهی اک نظر حقوق بشر دادته بادد ).(safferling, 2001: 328-329
نکتۀ دیگر اینکه تعریفای اک جارم عاادی دف اساسانامه قواعاد دادفسای یاا فویاۀ قضاایی
دادگاههای یوگسالوی و فواندا نشده است .دف قضایۀ باگوساوفا نیاز دادگااه فوانادا بادون افائاۀ
تعریفی اک جرم عادی ادعاف دادت دادستان نمیتواند متهم فا بهدلیل ژنوساید یا جنایات علیاه
بشریت تحت تعقیب قراف دهد دفصوفتیکه وی بهسبب همین عنوان دف محاکم بلژیک محاکمه
دده بادد این موضع دف حالی اتخاذ دد که متهم دف محاکم بلژیک بهدلیل قتل عماد و نقا
تاحز پروتکلهای الحاقی  1و  2به کنوانسیون ژنو  1949و نه ژنوساید یا جنایت علیه بشاریت
که دف آن کمان اساساً دف قانون داخلی بلژیک پیزبینی نشده بودند محاکمه دده باود .باهنظار
میفسد اک دیدگاه دعبۀ مذکوف منظوف اک جرم عاادی جرمای اسات کاه اک ساوی دادگااه ملای
بهعنوان جرم جزئی دناخته دده و مجاکات خفیفی که با انتظافات جامعۀ بینالمللی ناهماهنگ
است برای آن دف نظر گرتته دده است (کیتی چایسافی .)361:1393
دف اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی برخال اساسانامههاای یوگساالوی ساابق و فوانادا
استثنای جرم عادی جهت محاکمۀ مجدد گنجانده نشد و بهجای آن دف عبافاتی کلی مقرف داد
که چنانوه جریان دادفسی دف دادگاه دیگر بهمنظوف صیانت ترد اک مسائولیت کیفاری جنایاات
مشمول صالحیت دیوان بادد مجدداً دف دیوان محاکمه خواهد دد .این تغییار و جاایگزینی باا
وجود حف استثنای دیگر (عدم فعایت دادفسی به دیوهای مستقل و بیطرتانه) ایان ساؤال فا
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مطرح میکند که آیا اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی بارخال اساسانامههاای یوگساالوی و
فواندا محاکمه بر مبنای جرم عادی توس محاکم کیفری ملی فا تجویز مایکناد و باهعباافتی
دیگر چنین محاکمهای دیگر اک استثنائات منع محاکمۀ مجدد عالی نیست یا اینکه بهعنوان یکی
اک مصادیق محاکمات صوفی همونان بهعنوان استثنای قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد مطرح است؟
برخی بر این باوفند اگر محاکم داخلی فتتاف مرتکب فا بهعنوان جنایت بینالمللی فسایدگی
نکرده بادند موضوع همونان دف دیوان قابل پاذیرش خواهاد باود ) .(El zeidy,2002: 933دف
این میان پروتسوف ویلیام داباس با توجه به صدف بند  3مادۀ  20اساسنامۀ دیاوان معتقاد اسات
اگر قصد اساسنامه این بود که دیوان فا تق دفصوفتیکاه محاکماۀ ملای بارای یکای اک جارائم
خاص نامبرده بوده بادد اک محاکمۀ مجدد باک دافد آن وقت انتظاف میفتت دف این بناد اک مااده
مانند بند قبلی اک عبافت یکی اک «جرائم نامبرده» دف مادۀ  5استفاده میدد دفحالیکه استفاده
اک عبافت برای «همان فتتاف» نشان اک پذیرتتن تفسیر موسع دافد ).(schabas, 2007: 192-193
اک سوئی دیگر براساس یک اصل کلی حقوق کیفری عبافات مبهم به نفع متهم تفسایر خواهاد
دد دف نتیجه واژۀ فتتاف باید بهگونهای تفسیر دود کاه ماتهم فا اک محاکماۀ مجادد دف دیاوان
برهاند ). (carter, 2010: 13
به باوف نگافندگان تغییرات مذکوف دف ذیل بند  3مادۀ  20اساسانامۀ دیاوان (مناع محاکماۀ
مجدد عالی) بسیاف دبیه مطالبی است که دف خصوص بند  2مادۀ 20اساسانامه (مناع محاکماۀ
مجدد تالی) عنوان دد کیرا بهنظر میفسد واضعان اساسنامه با نگنجاندن فسایدگی بار مبناای
جرم عادی بهعنوان استثنای قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد دف جهت تعامل هرچه بیشتر باا محااکم
ملی گام بردادتهاند 1.همانطوفکه دف فاستای همین تعامل دف بند  2مادۀ  20اساسانامۀ دیاوان
برخال اساسنامههای محاکم یوگسالوی سابق و فواندا دف بیان منع محاکمۀ مجدد تاالی اک واژۀ
جرم ( )Crimeبهجای فتتاف ( )Conductاستفاده دد .البته تعامل ذکردده به معناای آن نیسات
که هر نوع فسیدگی بر مبنای جرم عادی توس محاکم کیفاری ملای دف برابار دیاوان کیفاری
بینالمللی واجد اثر و دف صوفت صدوف فأی نزد دیوان کیفری بینالمللی واجد امر مختوم باداد.
بنابراین باید گفت اگرچه تحقیق و تعقیب بر مبنای جارائم عاادی باهطاوف خودکااف نمایتواناد
پرونده فا دف نزد دیوان قابل قبول ساکد لیکن احتمال کیادی برای این کاف وجود خواهد دادات
) )BacioTerracino, 2007: 497چراکاه اصاوزً قاوانین عاادی دامناۀ محادودتری نسابت باه
اساسنامۀ دیوان دافند و مجاکات آنها بهحد کاتی حااکی اک دادت جارائم ماذکوف دف چاافچوب
 .1دف گزافش کمیتۀ موقت تأسیس دیوان کیفری بینالمللی پیشنهاد دد تا تمایز میان جرائم عادی و بینالمللی اک
مادۀ  42اساسنامۀ پیشنهادی کمیسیون حقوق بینالملل حذ دود کیرا چنین تماایزی دف هماۀ نظاامهاای
حقوقی فایج و مشترک نیست و ایان امار امکاان دافد مشاکالت عدیادۀ حقاوقی ایجااد نمایاد (حبیابکاده و
همکافان .)63:1384
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صالحیت دیوان نخواهد بود .بهعالوه حتی اگر مجاکاتهای موجود به انداکۀ کاتی ددید باداند
ممکن است تعقیب طبق مقرفات عادی مشمول موانعی اک جمله مروف کمان دود .با این اوصاا
اگر فسیدگی و آفای مبتنیبر جرائم عادی به قصد مصاون داداتن ماتهم اک مسائولیت کیفاری
بادد تردیدی دف محاکمۀ مجدد ترد نزد دیوان نیست .اگرچه برخی معتقدند عدم پذیرش و فد
فویۀ جرائم عادی تعهدی است که بهطوف ضمنی اک مادۀ  17و بند  3مادۀ  20اساسانامۀ دیاوان
قابل بردادت است ) .)BacioTerracino, 2007: 439لیکن با توجه به آنوه گفتاه داد فویکارد
واضعان اساسنامۀ دیوان گویای آن است که عمداً اجاکه داده دود تا جارائم عاادی ماادامی کاه
اهمیت جنایات فا موفد توجه قراف میدهند ماوفد فسایدگی ماؤثر قاراف گیرناد و اک ایان بابات
خواهند توانست مانع اک فسیدگی مجدد دوند.

نتیجهگیری
قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد یکی اک قواعد مهم حقوق بشری مکمل اعتبااف امار مختاوم
کیفری محسوب میدود که اصوزً دف جهت تکریم حقوق تردی متهم وضع دده است .مهمترین
درو این قاعده نیز عدم فسیدگی مجدد به همان فتتافی است که وی یک باف بابت آن محاکمه
دده است ]وحدت فتتاف[ و همانطوفکه دف حقوق ایران نیز مالحظه کردیم باکتااب ایان فکان
فکین دف عدم ضروفت فعایت درو وحدت اصحاب دعوای سابق و جدید انعکاس مییابد کاه باا
صدوف فأی قطعی بهویژه تغییر ترد یا مقامی که دفصدد به جریان انداختن مجدد هماان فتتااف
موفد فسیدگی سابق علیه همان متهم بادد تأثیری دف اعمال قاعدۀ منع محاکمه نخواهد دادت.
دف افتباو مستقیم محاکم کیفری بین المللی با محااکم کیفاری ملای باا توجاه باه برتاری
محاکمات بینالمللی نسبت به محاکمات داخلی و امکان یا ترض انجام دادفسی منصفانه و بدون
اعمال نفوذ آفا و تصمیمات آنها بهصوفت مطلق زکمازتباع و مانع اک محاکمۀ مجددند .با وجاود
این دفصوفتیکه ترد اک اتهام جنایت بینالمللی دف محااکم کیفاری باینالمللای اعام اک موقات
موفدی یا دائمی مبرا دود و این تبرئه نادی اک تقدان دروو خاص جنایاات باینالمللای باداد
تعقیب مجدد ترد برای همان اعمال و تحت عنوان مجرمانۀ داخلی بالادکال و ناق قاعدۀ مناع
محاکمۀ مجدد نیست؛ بهویژه آنکه محاکم بینالمللی صالحیت فسیدگی به جرائم عادی منادفج
دف قوانین محاکم ملی فا ندافند .اک طرتی دف صوفت محکومیت ترد به اتهام جنایت باینالمللای
چنانوه بخشی اک آن عمل یا اعمالی که ترد بدان محکاوم داده اسات واجاد عناوان مجرماناۀ
داخلی نیز بادد تعقیب مجدد آن بخز اک عمل ترد دف محاکم داخلی بهسبب اینکاه مجموعاۀ
آن اعمال قبالً تحت عنوان مجرمانۀ خاص باینالمللای ماوفد فسایدگی و فأی محااکم کیفاری
بینالمللی قراف گرتته برخال قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد است.
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دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللای فوانادا باا توجاه باه
منشأ تأسیس آنها یعنی قطعنامههای داوفای امنیات واجاد خصیصاۀ اعالمای باوده و تبعیات
دولتها اک این دو دادگاه منوو به عضویت آنها دف اساسنامههای مربوو به آنها نیست .به همین
دلیل نیز دف مادۀ  29اساسنامۀ دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق و مادۀ  28اساسانامۀ
دادگاه کیفری بینالمللی فواندا اک عبافت «دولتها» استفاده دده اسات و لاذا آفای آنهاا بارای
تمامی محاکم دولتهای عضو و غیر عضو اساسنامه الزامآوف اسات ایان دف حاالی اسات کاه دف
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی ضمن تفکیک بین دولتهاای عضاو و دولاتهاای غیرعضاو
(مثل ایران که عضو اساسنامۀ دیوان نیست) اصوزً دولتهای عضو متعهد به همکافی با دیاوان
ددهاند بنابراین آفای دیوان نیز تنها برای دولتهای عضو اساسنامه الزامآوف است .دلیل این امر
ویژگی قرافدادی عضویت دولتها دف اساسنامۀ دیوان است مگر اینکه صدوف فأی دیوان متعاقب
افجاع وضعیت اک سوی دوفای امنیت دف قالب تصل هفتم منشوف ملل متحد صوفت گرتته بادد
که دف این صوفت فأی دیوان نهتنها برای اعضای ملل متحد بلکه برای دولتهای غیرعضو ملال
متحد براساس بند  6مادۀ  2منشوف الزامآوف است و دف صوفت تبعیت نکردن و نق قاعدۀ منع
دیوان میتواند موضوع عدم همکافی دولت غیرعضو فا دف موافدی که توس دوفای امنیات باه
دیوان افجاع دده و هیچ مواتقتنامۀ خاصی نیز بین دیوان و دولت غیرعضو منعقد نشده اسات
به دوفای امنیت اطالع دهد.
مطابق اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی فواندا و یوگسالوی سابق اصل بر اعتباف آفای
دادگاههای کیفری ملی است معالوصف این اصل دو اساتثنا دافد :نخسات تارد براسااس جارم
عادی محاکمه دده بادد و دوم فسیدگی دادگاه ملی بیطرتاناه یاا باهطاوف مساتقل نباداد و
بهمنظوف فهانیدن ترد اک مسئولیت کیفری بینالمللی باداد یاا محاکماه باا دقات زکم صاوفت
نگرتته بادد .دف اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی استثنای اول مبنیبر محاکمه براساس جرم
عادی حذ دد و بهجاای آن بخشای اک اساتثنای دوم یعنای فهانیادن تارد اک مسائولیت باا
تغییراتی جایگزین استثنای اول دد.
دف اساسنامۀ محاکم کیفری بینالمللی موقتی جرم عادی تعریف نشد ولی با توجه به اینکه
جرم عادی دف مقابل جنایات تعریفدده دف اساسنامههای آنها قراف میگیرد قاعدتاً هار تعریفای
غیر اک تعافیف مندفج دف آن اساسنامهها جرم عادی تلقی میدد خواه مجاکات آن جرم عاادی
نسبت به جنایات مندفج دف اساسنامه ددید یا خفیف بادد .البته دف ترضی که مجاکات منادفج
دف قوانین محاکم ملی ددیدتر یا همعرض اساسانامۀ آنهاا مایباود و بار مبناای آن فأی صاادف
میدد پیزترض محاکمه براساس جرم عادی دف جهات فهانیادن تارد اک مسائولیت کیفاری
اصوزً کمرنگ جلوه میکرد .بنابراین حذ استثنای محاکمه براسااس جارم عاادی و جاایگزین
آن یعنی محاکمه بهمنظوف مصون دادتن ترد اک مسئولیت کیفری دف دیوان کیفری بینالمللای
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دف جهت احترام گذافدن به قوانین داخلی و محاکمات دادگاههای ملی اسات .دف واقاع واضاعان
اساسنامۀ دیوان با اتخاذ سیاستی محاتظهکافانه تجلی تکامل استثنای جرم عادی فا با حذ آن
و جایگزینی عنواندده دف دیوان کیفری بینالمللی نشان دادهاند بهگونهای که با اعتباف دادن به
محاکمات داخلی بر مبنای جرم عاادی دف عاین حاال چنانواه دیاوان تشاخی دهاد چناین
محاکمهای بهمنظوف مصون دادتن ترد اک مسئولیت کیفری جنایات مندفج دف صالحیت دیاوان
بوده است او فا مجدداً محاکمه خواهد کرد.
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