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ی فریهای کیفری ملی و محاکم کتأثیر متقابل آرای دادگاه
 در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد المللیبین

 4یلیاردبی محمدعل، 3آشوری محمد، *2ثابتی مهدو محمدعلی، 1آبانگاه محمد

 چکیده
 کس برای یک جرم یاا فتتااف بایز اک یاک بااف      مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ

تعقیب  محاکمه یا مجاکات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات  اک قواعد مهم دادفسی کیفاری دف  
ی دافد. این قاعاده  اژهیوالملل نیز گام نهاده و جایگاه های داخلی است که به حوکۀ حقوق بیننظام

سات. باا   المللی اعم اک موقت  موفدی و دائمی تصاری  داده ا  های محاکم کیفری بیندف اساسنامه
المللی نسبت به محاکمات داخلی و ترض یا امکان محاکمۀ منصافانه  توجه به برتری محاکمات بین

صوفت مطلق برای محاکم کیفری ملای زکم المللی بهو بدون اعمال نفوذ  آفای محاکم کیفری بین
تهاماات  ازتباع است  ولی برعکس آن اک چنین اطالقی برخوفداف نیست و اگار دولتای باه یکای اک ا    

المللای دف دارای    المللی ترد دف محاکم داخلی فسیدگی کناد  محااکم کیفاری باین    جنایات بین
محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز فعایت برخای   مجدداًتوانند همان ترد فا خاص می

کیفرماانی مرتکباان جنایاات تااحز     های دادفسی منصفانه و جلوگیری اک بیداخصه نیترمهماک 
مجادد باه لحاار دارای       و مجاکاتهای اعمال محاکمه المللی. با وجود این با گسترش کمینهنبی

المللای  ایان   هاا و محااکم باین   وجودآمده میان صالحیت ملی دولتالمللی و تعافض بهجامعۀ بین
های متفاوت جارم ی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیتفأدود که اصداف مطرح می سؤال

چه تأثیری بار محاکماه یاا     ]دیوان مشخصاً[المللی المللی نسبت به محاکم بیننایات بینانگافی ج
آیاد  المللی چنین برمای های محاکم بینفسیدگی توس  دیوان دافد؟ اک مالحظۀ مقرفات اساسنامه

 نیا دف اهای مذکوف تأثیری بر محاکمۀ مجدد توس  دیوان نادافد.  ی بر مبنای وضعیتفأکه اصداف 
المللی های محاکم بینمنظر مقرفات اساسنامه مذکوف اکتحلیلی قاعدۀ  -صوفت توصیفیبهپژوهز 

 با نگاهی به قوانین ایران تحلیل دده است.  
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 مقدمه
ی داخلای  هاا دف نظاام هم دادفسی کیفری قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد اصالتاً اک قواعد م

الملل نیز گام نهاده است  چراکه فیشۀ ایان قاعاده باه اعتبااف امار      است که به حوکۀ حقوق بین
گاردد. ایان قاعاده دف    عنوان یکی اک موانع تعقیب دعوای عمومی برمای دده بهمختوم یا قضاوت

  نیااکی باه هماۀ داروو عماومی      گیردعین حال که درای  خود فا اک اعتباف امر مختوم وام می
های خاص دعوای کیفری و آثاف سوئی که این دعاوا بار ماتهم    جهت ویژگیاعتباف امر مختوم به

توان گفت به مفهوم اعتباف امار مختاوم دف دعااوی کیفاری     کند  ندافد. موضوعی که میوافد می
مباانی اعتبااف امار     دف خصاوص  نظرهاا اخاتال   فغمبهی که اگونهبهمعنایی تاکه بخشیده است  

مختوم  جای تردیدی دف خصوص مبنای قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجدد کاه هماناا حفا     
 کسچیهحقوق متهم همسو با فویکردهای حقوق بشری است  وجود ندافد. به موجب این قاعده 

توان برای افتکاب یک جرم که به صدوف حکم قطعی اعم اک محکومیات یاا برائات منجار     فا نمی
ه است  مجدداً تحت تعقیب و محاکمه قراف داد. با این توضی  مفهوم تراملی قاعدۀ ممنوعیت دد

محاکمه و مجاکات مجدد نیز عبافت است اک جلاوگیری اک تعقیاب  محاکماه و کیفار ماتهم دف      
های کشوفهای مختلف به لحار افتکاب فتتاف مجرمانۀ واحد یا به تعبیر دیگر یک عناوان  دادگاه

ص. ایان مفهاوم اک قاعادۀ یادداده فیشاه دف پاذیرش اعتبااف امار مختاوم کیفاری           مجرمانۀ خا
المللی و اثر منفی احکام کیفری خافجی دافد  البته این موضاوع کاه اگار تاردی دف کشاوف      بین

سابب تقابال دو یاا    دیگر محکوم یا تبرئه دده بادد دف کشوف دیگر قابل تعقیب مجدد نبادد  به
(  spinillis, 2002: 1150الحیت محاکم با چالز مواجاه اسات )  چند حاکمیت ملی و تعافض ص

ها با اعمال صالحیت مثبت و به موجب اصول مختلف صالحیت دف حقاوق کیفاری   دولت چراکه
المللی  ممکن است خود فا واجد صالحیت قضایی بدانند و به تعقیاب مرتکاب و محاکماه و    بین

ع تا حدود کیاادی باه صاالحدید قانونگاذاف یاک      اعمال مجاکات وی بپرداکند. بنابراین این موضو
کشوف بستگی دافد که تا چه انداکه نسبت به احکام صادفه اک محاکم خاافجی ترتیاب اثار داده و    

صوفت کامل دناسایی کند یا حداقل مجاکاتی فا که دف کشوف دیگار اجارا داده اسات      آنها فا به
یت محاکمه و مجااکات مجادد ناابر بار     احتساب کند. برای مثال دف قوانین جزایی ایران ممنوع

بینای  دف جرائم تعزیری پیز صرتاً 2دیدهو بزه 1اصل صالحیت دخصی به اعتباف تابعیت مرتکب
دده است  با این توضی  که مقنن با وضع محدودیت بیشتر اعمال این ممنوعیت فا وتق تبصرۀ 

داناد. اک طرتای   نمای  دامل تعزیرات منصوص درعی 1392قانون مجاکات اسالمی  115مادۀ  2
ماوفد   اصاوزً قانونگذاف ایرانی ممنوعیت محاکمه و مجاکات مجدد فا دف اصال صاالحیت واقعای    
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  بلکاه حتای   اندهاحکام برائت اک دمول قاعدۀ منع خافج دد تنهانهپذیرش قراف نداده است  کیرا 
دی کاه مجااکات   احکام محکومیت نیز مانع اک محاکمۀ مجدد نیستند. دف این حالت جز دف مواف

دف قوانین ایاران باداد  محااکم     ددهنییتعدف خافج اک کشوف برابر یا بیشتر اک مجاکات  اجرادده
 جارائم هاای  داده دف خاافج اک ایاران فا دف تعیاین مجااکات     میزان مجاکات متحمل صرتاًایرانی 

 1کنند.محاسبه و کسر می 5موضوع مادۀ 
یهنگاام کند یاا  المللی اقدام میتأسیس محاکم بینالمللی به با وجود این وقتی جامعۀ بین

المللای همواون اساسانامۀ دیاوان کیفاری      ها داوطلبانه با عضویت دف یک معاهدۀ بیندولت که
فود که مشکالت کمتاری دف ایان کمیناه وجاود داداته      پیوندند  انتظاف میالمللی به آن میبین

دلیال  ده دف محاکم و ضروفت پرداختن به آن بهبا توجه به کافبرد عملی این قاع نکهیابادد  کما 
دادتن افتباطات عملی دف هر سه اساسنامۀ تصویبی دهۀ آخار قارن بیساتم دف ایجااد محااکم      

المللی موقتی یا دائمی به این قاعده پرداخته دده و درای  و چگونگی اعمال ایان قاعاده فا   بین
اعمال محاکمه و مجاکات مجادد باه   های تعیین دده است. با این حال همونان گسترش کمینه

وجودآمده میان صاالحیت محااکم ملای کشاوفها و     المللی و تعافض بهلحار درای  جامعۀ بین
المللی  ضروفت تبیاین مفهاوم و جایگااه مناع محاکماه و مجااکات       همونین دیوان کیفری بین

وف یاا فد آن  ها دف پذیرش مطلق یاا مشاروو قاعادۀ ماذک    منظوف اتخاذ تصمیم دولتمجدد فا به
دوچندان ساخته است. اک همین فو هد  اک نگافش این مقاله نیز پرداختن به جایگاه قاعدۀ منع 

المللی )مشخصاً دیوان محاکمه و مجاکات مجدد دف حوکۀ صالحیت محاکم کیفری داخلی و بین
ای ایران المللی( است. با این حال قبل اک آن درای  قاعدۀ منع فا اک منظر حقوق جزکیفری بین

ی کاافبردی  باا ایجااد کمیناۀ     اوهیدا کنیم تا ضمن دفک بهتر این قاعده به برفسی و تحلیل می
 ترملموسذهنی برای خوانندگان این مقاله پاسخ به برخی اک مسائل موفد طرح دف این مقاله نیز 

 جلوه کند.
ملای بار    سؤال اصلی که دف این تحقیق مطرح است این است که اصداف فأی محاکم کیفری

المللای نسابت باه دیاوان کیفاری      انگافی جنایات بینهای متفاوت جرممبنای برخی اک وضعیت
فسد اصاداف فأی بار   نظر میالمللی چه تأثیری بر محاکمه یا فسیدگی توس  دیوان دافد؟ بهبین

 انگافی تأثیری بر محاکمۀ مجدد توس  دیوان ندادته بادد.های متفاوت جرممبنای وضعیت
تحلیلی صوفت گرتتاه و    اقتضای موضوع آن است  به فوش توصیفی همونان کهمقاله   این

قسمت تنظیم دده است؛ دف قسمت اول باه دارای  قاعادۀ مناع      دف سهنظر به اهمیت موضوع 
باه تاأثیر قاعادۀ     و ساوم هاای دوم  جزای ایران و دف قسمت دف حقوقمحاکمه و مجاکات مجدد 

 المللی پرداخته دده است.و بین نامبرده بر محاکم کیفری ملی
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 شرایط قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای ایران
قانون آیین دادفسی کیفری ایران دف حالی اعتبااف امار مختاوم فا اک موجباات     13 مادۀ« چ»بند 

با وجود  صدوف قراف موقوتی تعقیب یا اجرای حکم دانسته که درای  قاعده فا مقرف ندادته است.
 گرید اصوزًتعقیب   قراف منعهمین قانون مقرف دادته است که با حصول قطعیت  278این مادۀ 

متهم فا با همان اتهام سابق تحت تعقیب قراف داد. مستفاد اک مادۀ اخیرالذکر و  ]همان[ توانینم
ۀ وحدت سابب  وحادت جارم یاا فتتااف و      گانسهتوان گفت با اجتماع دروو   می1سایر مقرفات

ت اصحاب دعوا  طرح دعوای جدید با ایراد اعتباف امر مختوم مواجه خواهاد داد. باا وجاود     وحد
فساد ضاروفتی باه اجتمااع داروو      نظار مای  های خاص دعوای کیفری بهاین با توجه به ویژگی

ۀ مذکوف نیست  بلکه با تقدان برخی اک دروو مذکوف باک هام قضایه مشامول اعتبااف امار      گانسه
 مختوم خواهد بود.

 

  وحدت سبب. 1

داود. سابب   منظوف اک سبب مبنا و هدتی است که براساس آن اقدام به فسیدگی و محاکمه مای 
های کیفری اعمال مجاکات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا هر نوع واکنشی است کاه  دف فسیدگی
امار  فتتاف مخل نظم اجتماعی تعیین دده اسات. بناابراین کماانی اعتبااف      عنوانبهدف قبال جرم 

مختوم مانع اک فسیدگی مجدد است که سابب دعاوا دف فسایدگی ساابق و جدیاد یکای باداد         
دیاده هام داده و باه     بنابراین اک آنجا که ممکن است عمل مرتکب  موجب خسافت ماالی بازه  »

 همین جهت  دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدوف حکم قطعی علیه مرتکب گردیده بادد
و عمل او یک نوع تخلاف ادافی هام محساوب داده و دف      ک ادافه بودهی یا مرتکب اک کافمندان

اک این دو فسیدگی  فسیدگی به  کیچیهدادگاه تخلفات ادافی به این عمل فسیدگی دده بادد  
دعوای جبران خسافت دف دادگاه حقوقی و فسایدگی باه تخلاف ادافی دف دادگااه ادافی  ماانع      

ه ممکن است با یکی اک عنااوین جزایای منطباق    فسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب ک
 (.141:1395)خالقی  « بادد نخواهد بود

عباافت  گاهی ممکن است بخشی اک سبب دعوای کیفری به دزیلی اعماال نشاده باداد. باه    
رای با طوف کامال وجاود نداداته باداد.     به ددهینیبزیپدیگر  امکان تعیین مجاکات یا واکنز 

هبردافی که میزان جزای نقدی مقرف دف حکم تابع میزان مالی اسات  مثال دف جرائمی مانند کال
که کالهبرداف اخذ کرده است  اگر مرتکب طی عملیات مجرمانۀ واحد و دف کماانی واحاد اماوال    

                                                           
که: دفصوفتی 1379های عمومی و انقالب دف اموف مدنی قانون آیین دادفسی دادگاه 84مادۀ  6به موجب بند  .1

دده نسبت به  مقام آنان هستند  فسیدگیدده سابقاً بین همان ادخاصی که اصحاب دعوا قائمدعوای طرح»
 قانون نامبرده مکلف به صدوف قراف فد دعواست. 89  دادگاه مستند به مادۀ «آن حکم قطعی صادف دده بادد
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بار فد  دیدگان مرتکاب فا عاالوه  احدی اک کیان صرتاًچندین نفر فا ببرد و دادگاه متعاقب دکایت 
سال حبس مقرف( و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کاه   مال به یک سال حبس )یک تا هفت

دیدگان نسابت  اک داکی اخذ کرده است  محکوم کند و با قطعیت فأی مذکوف چنانوه سایر کیان
علیه مذکوف اقدام به دکایت کنند  فأی قبلی دف خصاوص محکومیات باه یاک ساال      به محکوم

حبس یا تشدید آن فا ندافد  بلکاه   حبس به قوت خود باقی است و لذا دادگاه حق تعیین مجدد
دده اک سایر مالباختگاان و فد  دف مقام تعیین پرداخت جزای نقدی معادل مال برده صرتاًدادگاه 

کند. دایان ذکر است حتی اگر دادگااه دف حکام ساابق  یاک ساال      مال اقدام به اصداف فأی می
خواه هماان دادگااه صاادفکنندۀ    [  باک هم دادگاه 1حبس مقرف فا وتق مقرفات تعلیق نموده بادد

حق لغو قراف تعلیاق اجارای مجااکات و تعیاین مجااکات       ]آن ریغدادگاهی  حکم نخستین خواه
اک موافد لغو تعلیق مجاکات نیست  بلکه حکم قطعی  تنهانهچنین موفدی  چراکهحبس فا ندافد  

دود. البتاه  زین میهای جایگنخست دف این کمینه مانع اک وفود مجدد دادگاه به حبس و واکنز
کردند یا اینکه دادگااه اک میازان ماال    دفست است که اگر مالباختگان با هم اقدام به دکایت می

یاتت  احتمازً مجاکات حبس بیشتری بارای  دده اک سایر ادخاص به دیوۀ مذکوف اطالع میبرده
اک  داده ن ماال بارده  دد یا امکان تعلیق اجرای مجاکات وی با توجه به میزاکالهبرداف تعیین می

مالباختگان )بیز اک یکصد میلیون فیال دف جرائم اقتصادی( وجود ندادت  اما باید توجه دادت 
 داده نیای تعاصوزً تأثیری دف مجاکات ثابت حابس   باختگانمالکه اک نظر قانونی تعدد دکات یا 

جرم کالهبردافی چه برای جرم کالهبردافی ندافد  کیرا دادگاه مختاف است دف غیر موافد مشدده 
به حداقل مجاکات حابس یعنای یاک ساال      صرتاًمالباخته یک نفر بادد و چه بیز اک یک نفر  

که دادگااه  بر این هنگامیبیز اک یک تا هفت سال حبس تعیین کند. عالوه نکهیابسنده کند یا 
مجااکات   با دکایت یکی اک مالباختگان که کیر ده میلیون توماان اک او کالهباردافی داده اسات    

کند  این پاسخ قضایی نابر بر همان فتتاف مجرمانۀ واحادی اسات کاه دف    حبس او فا تعلیق می
کمان واحد علیه اتراد متعدد افتکاب یاتته اسات. بناابراین باا داکایت ساایر مالباختگاان هایچ        

هاای  دادگاهی حق وفود مجدد به مجااکات ثابات کالهباردافی؛ یعنای حابس و ساایر واکانز       
 ن فا برای همان فتتاف ندافد.جایگزین آ

 
 

                                                           
قانون تشدید مجاکات مرتکبین افتشاء  اختالس و  1مادۀ  1تعلیق کیفر حبس جرم کالهبردافی وتق تبصرۀ  .1

 47مادۀ « ج»یرت این تبصره با مفهوم مخالف بند پذیر نیست  ولی با عنایت به مغاامکان 1367کالهبردافی 
که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیز اک یکصد میلیون فیال فا قابل تعلیق و  1392قانون مجاکات اسالمی 

 تعویق ندانسته است  کین پس کالهبردافی تا یکصد میلیون فیال قابل تعلیق )و تعویق( است.
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 وحدت جرم یا رفتار .2
منظوف این است که جرم یا فتتاف موضوع دعاوای کیفاری دف فسایدگی جدیاد هماان جارم یاا        

میثااق حقاوق مادنی و     14مادۀ  7فتتافی بادد که دف فسیدگی سابق مطرح بوده است. دف بند 
ایی حقاوق بشار دف بیاان قاعادۀ مناع      کنوانسیون افوپ 7پروتکل دمافۀ  4مادۀ  1سیاسی و بند 

 محاکمه و مجاکات مجدد اک وحدت جرم و نه فتتاف  سخن فتته است.
قانون آیین دادفسی کیفری ایران نیز دف مقام بیاان اعتبااف امار مختاوم قاراف مناع        278مادۀ 

علات جارم نباودن عمال     هر گااه باه  »اعتراض به آن مقرف دادته است:  العادهتوقتعقیب و طریق 
تاوان بااف دیگار ماتهم فا باه هماان        تکابی قراف منع تعقیب صادف و به هر علت قطعی دود  نمای اف
علت تقدان یا عدم کفایت دلیل قراف منع تعقیب صاادف و دف دادسارا   تعقیب کرد. هر گاه به« اتهام»

تعقیاب کارد. مگار پاس اک کشاف دلیال       « اتهاام »توان باف دیگر متهم فا به همان قطعی دود نمی
دود این است که تعقیب مجدد هماان  بنابراین آنوه اک منطوق این ماده نیز استنباو می«. د...جدی

سبب متهم تحت عنوان دیگری برخاسته اک همان فتتاف موفد فسیدگی سابق  تاقد ادکال بوده و به
تقدان درو وحدت جرم اک دمول اعتباف امر مختوم خافج است. برخی نویسندگان نیاز دف هماین   

دف مرجعی تحت عناوان   نکهیااگر با عناوین دیگری طرح دود ایرادی ندافد مثل »ه معتقدند: کمین
کالهبردافی مطرح دده و اعتباف امر مختوم فا پیدا کند  دف مرجع دیگری تحت عناوان خیانات دف   

 (.67:1393)گلدوست جویبافی  « دکایت نمود مجدداًتوان امانت می
المللی نیز خود فا نشاان داده  های محاکم کیفری بیننامهتفکیک بین جرم و فتتاف دف اساس

ی هم اک واژۀ جرم و هم فتتاف دف جهت بیان قاعدۀ منع محاکمه و مجاکات مجادد  اگونهبهاست  
ی بودن برخی اک آنها  یعنی اساسانامۀ دیاوان کیفاری    امعاهدهاستفاده دده است. موضوعی که 

بادان   لیتفصا بهنبوده است که دف مباحث آتی  ریتأثیبنیز ی این واژگان ریکافگبهالمللی دف بین
 خواهیم پرداخت. 

نظار  المللای اساتنباو داد  باه    با این اوصا  برخال  آنوه اک باهر مقارفات داخلای و باین   
داخلی ایران آنوه حائز اهمیت است  اموف مادی است که متهم بابت آن تحت  دف حقوقفسد می

ای که ممکن است متهم دفک صحیحی است نه عناوین مجرمانهفسیدگی و محاکمه قراف گرتته 
قانون آیاین   195اک آنها ندادته بادد. به همین علت است که باکپرس یا مقام تحقیق طبق مادۀ 

صاوفت  دادفسی کیفری مکلف دده است نه عنوان اتهام  بلکه موضوع اتهام فا با ذکر دزیال باه  
نابراین بالتبع آنوه مشامول اعتبااف امار مختاوم اسات      صری  و قابل تهم به متهم تفهیم کند  ب

درو جرم بودن عمل ترد طبق قانون ایران  دف بیان قانونگذاف نکهیاهمین فتتاف متهم است.کما 
دف دف جهت اِعمال اصل صالحیت دخصی به اعتباف تابعیت مرتکب و دارو مجرمیات مضااعف    

مادۀ « ب»و بند  7مادۀ « الف»ب دف بند ترتیدیده بهصالحیت دخصی به اعتباف تابعیت بزه اصل
ترتیب حتای اگار فتتااف واحاد تارد      سخن به میان آوفده است. بدین« فتتاف افتکابی»ق.م.ا اک  8
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قانون مجااکات اساالمی    131مشمول عناوین مجرمانه متعدد بادد )تعداد اعتبافی موضوع مادۀ 
هت تجدید دعوای کیفری و هار بااف   ای ج(  توصیفات حقوقی متعدد این فتتاف نباید بهانه1392

 تحت یک عنوان مجرمانۀ دیگر بادد.
دف موفدی دادگاه عمومی جزایی مشهد عمل متهم فا دف تروش مال امانی متعاقاب داکایت   

کناد و باا تعیاین یاک ساال حابس بارای مرتکاب پاس اک          مالک  خیانت دف امانت توصیف می
رای حکام  خریاداف ماال اماانی کاه دف      یاباد. پاس اک اجا   واخواهی به دز ماه حبس تقلیل می

علیه مذکوف به جرم تروش ماال  دادفسی سابق حضوف ندادته  دف مقام داکی برآمده و اک محکوم
ی اک آنجا که اقدام دااکی  دفستبهکند که پس اک افجاع به دعبۀ دادیافی  دادیاف غیر دکایت می

موفد حکم قراف گرتتاه  باه    سابقاً داند کهدلیل همان تعل متهم میدف طرح دعوای کیفری فا به
قانون سابق موضوع فا مشمول اعتباف امار مختاوم دانساته و قاراف موقاوتی       6مادۀ  5استناد بند 

(  البته موفد مذکوف فا نباید با تقدان 274-281: 1387کند )کاتوکیان  تعقیب متهم فا صادف می
 تنهاا نهاک دکایت خریداف   نظر صربخشی اک سبب جهت اعمال مجاکات ادد مقایسه کرد  کیرا 

امکان اعمال مقرفات تعدد اعتبافی و مجاکات ادد اک سوی دادگاه عمومی جزایی مشاهد وجاود   
کارد  باا   دادته است  بلکه حتی اگر دادگاه مذکوف متهم فا اک اتهام خیانت دف امانات تبرئاه مای   

منطبق بر واقع بادد  باک هم  هرچنددکایت بعدی خریداف یا مالک تحت عنوان انتقال مال غیر  
 مواجه خواهد دد. امر مختومبا مانع اعتباف  گفتهزیپبه درح 
 

 وحدت اصحاب دعوا .3
داود  دف  فو مای قاعدتاً هموون دعوای مدنی  دعوای کیفری که با ایراد اعتباف امر مختاوم فوباه  

کاه اصاحاب آن    اقامه دده و به صدوف فأی قطعای  قبالًدود که صوفتی همان دعوا محسوب می
 همان اصحاب دعوای سابق بادند  منتهی دود.

ۀ جرم قراف دافد. با این حال امروکه دیدانیکدف دعاوی کیفری  یک طر  متهم و طر  دیگر 
کنندۀ نظم اجتمااعی جامعاه اسات     جرم اختالل نکهیابا پیدایز مفهومی به نام نظم عمومی و 

ۀ نهادی به نام دادسرا و دف فأس آن دادستان عهد براک مناتع جامعه  و دتاعحف  حقوق عمومی 
نماینادۀ   عناوان باه قراف گرتته است؛ امری که موجب دده است دف لساان حقاوقی اک دادساتان    

دادستان ملزم به تعقیاب کیفاری ماتهم اسات و      قاعدتاًجامعه یاد دود. بنابراین با افتکاب جرم 
هاا اک جملاه کشاوف ماا     دف بسیافی اک دولات  نباید دف انتظاف دکایت داکی بنشیند. با وجود این
ی که با تعادی باه حقاوق داخ  یاا      اگونهبهبرخی اک جرائم واجد جنبۀ خصوصی نیز هستند  

 جارائم  عناوان باه  اصطالحبر جنبۀ عمومی غلبه دافد که دف  دانیخصوصادخاص معین  جنبۀ 
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تق  باا داکایت دااکی     دف نظام دادفسی ما  تعقیب این جرائم 1دوند.قابل گذدت دناخته می
 گذدات رقابال یغ جارائم دود و با دکایت دااکی  ایان دادساتان اسات کاه همواون       دروع می

سابب غلباۀ جنباۀ    گیارد. اماا باه   نمایندگی جامعه فا دف تعقیب کیفری این جرائم بر عهده مای 
خصوصی  دادستان اصرافی بر تعقیب یا اجرای مجاکات ندافد  بلکاه باا گذدات دااکی  دف هار      

 2ه اک دادفسی تعقیب یا اجرای مجاکات  متوقف خواهد دد.مرحل
دف مقام مقایسه با دعوای مدنی  تفاوت اصحاب دعوای کیفری با اصاحاب دعاوای مادنی دف    

صاوفت مفاروض  دادساتان اسات کاه      این است که دف دادفسی کیفری ما  یک طر  دعاوا باه  
ست  نفع جامعه فا مادنظر قاراف   دنبال نفع دخصی خویز ابرخال  خواهان دعوای مدنی که به

خوانادۀ   اصاوزً دهد. اک سوی دیگر  طر  دیگر دعوا )متهم( اک امتیاکاتی برخوفداف اسات کاه   می
های خاص دعوای کیفری است گرتته اک ویژگیدعوای مدنی تاقد آن است؛ امری که خود نشأت

یم. دف اداماه باا   دود درو وحدت اصحاب دعوا فا دف دعاوی کیفری ضروفی نادان که موجب می
 کشیم.ذکر مثالی زکم نبودن این درو فا دف اموف کیفری به تصویر می
کاه   1375قاانون تعزیارات    690ترض کنیم دف طرح دعوای تصر  عادوانی موضاوع ماادۀ   

یکی اک درکای ملک مشاع علیه متصر  اقدام به دکایت نمایاد   صرتاًجرمی قابل گذدت است  
مطارح   ساؤال طعی ددن آن  متهم تبرئه دود. دف این صوفت ایان  و دف نهایت با صدوف فأی و ق

دده دف خصوص هماان موضاوع  باا    دود که آیا سایر درکا دف صوفت دکایت علیه ترد تبرئهمی
 مانع اعتباف امر مختوم مواجه خواهند دد یا نه؟ پاسخ به این پرسز مثبت است  کیرا:

قابال گذدات    جارائم ان دکایت داکی دف که گفته دد  دف نظام دادفسی ایرطوفهماننخست  
صوفت وی  نمایندۀ ترضی تماام متضارفینی    نیدف ازکمۀ تعقیب کیفری اک سوی دادستان است و 

  کیرا دف ترض تعادد متضارفین   اندندادتهدود که دف دکایت اولیۀ دریکشان درکت محسوب می
کم است  ناه داکایت هماۀ    ز جرائمجرم آنوه برای دروع تعقیب کیفری اک سوی دادستان دف این 

لاذا دف صاوفت باه جریاان اناداختن       3کناد. متضرفین  بلکه صر  دکایت یکی اک آنها کفایت مای 
باه   قابالً کناد کاه خاود    پرونده  دف واقع دادستان باف دیگر همان موفدی فا علیه متهم تعقیب مای 

حاب دعاوای  نمایندگی اک جامعه دف آن درکت دادته است  بنابراین با حصاول دارو وحادت اصا    
 کیفری )همان دادستان و متهم دف دعوی سابق و تعلی( قضیه مشمول اعتباف امر مختوم است.
 اساسااً دوم؛ حتی اگر دف مثال مذکوف  دادستان فا نمایندۀ بقیۀ درکا یا متضرفین ندانیم یاا  

                                                           
 مراجعه دود. 1392قانون مجاکات اسالمی  104مادۀ  برای مالحظۀ جرائم قابل گذدت به .1
 .1392قانون آیین دادفسی کیفری  13مادۀ « ب».بند  .2
هرگاه متضرفین اک جرم متعدد بادند تعقیب جزایی با دکایت هار یاک   :»1392قانون مجاکات اسالمی 102مادۀ  .3

کول به گذدت تمام کسانی اسات کاه   دود ولی موقوتی تعقیب  فسیدگی و اجرای مجاکات مواک آنان دروع می
 «اند...دکایت کرده
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تارد   ای فا متصوف دویم که تعقیب کیفری بر عهدۀ داکی بادد  اک آنجا که یک بافنظام دادفسی
برای همان فتتاف موفد اتهام تحت محاکمه و فسیدگی قراف گرتته است  اتخاذ هر گوناه تصامیم    

دود  لذا تغییار  ماهیتی اک جمله فأی برائت مانع اک به جریان انداختن پرونده علیه همان ترد می
تارض  اصحاب دعوای کیفری اصوزً نباید خللی به اعتبااف فأی ساابق وافد آوفد  کیارا حتای باا      

پذیرش درو اصحاب دعوا دف دعاوی کیفری این درو تارع بار دارو وحادت فتتااف اسات. اک       
( اک عباافت مناع   Res Judicataی عبافت عام اعتبااف امار مختاوم )   جابهفوست که امروکه همین

 Non Double( دف حقوق فم و منع مخاطرۀ دوبافه )Ne bis in idemمحاکمه و مجاکات مجدد )

Joepardyکنند. عبافات اخیر دال بر منع محاکمۀ مجدد دف عاین حاال   ز استفاده میمن( دف کا
 اصاوزً دهناد کاه   ی نشاان مای  خاوب باه داوند   که مکمل اعتباف امر مختوم کیفری محسوب می

خاستگاه این قاعده  بیز اک هر چیز حف  حقوق متهم  همگام با مواکین حقوق بشری است که 
 آوفدلهاره قبال فتتافی که مرتکاب داده اسات تحات ترایناد       یک ترد نباید بیز اک یک باف دف

توجیه این قاعده نیز تضمین امنیت فوحی و فوانی تردی  نیترمهم نکهیاکیفری قراف گیرد  کما 
تبرئه داده یاا باا هار تصامیم       نکهیااست که یک باف محاکمه دده و مجاکات فا تحمل کرده یا 

ترض  تارد   نیدف امواجه دده است. البته چنانوه  اشیدگیفسماهیتی دف خالل یا پایان ترایند 
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      

  کیارا  خواهد داد انع اعتباف امر مختوم مواجه اختال  اصحاب دعوا دف قالب تغییر متهم نیز با م
ی قراف گرتتاه اسات و متفااوت دادن ماتهم موجاب       دگیموفد فسیک باف  قبالً موفد اتهامفتتاف 

 تجدید محاکمه نخواهد دد.  
 ]ماتهم  بعضاً و[بر آنوه گفتیم  انصا  و عدالت نیز مقتضی آن است که با تغییر داکی عالوه

ان فتتاف دچاف اختالل نکنیم. به همین ترتیب تغییر داکی یا متضارف  خاطر همکندگی اتراد فا به
داوند  موجاب   اک جرم دف موافدی که دف اثر فتتاف واحد ترد چندین نفر متحمل ضرف و کیان می

نفع متهم فا بابت فتتافش محاکمه و مجااکات کنایم؛ مثال    دود که هر باف با دکایت هر ذینمی
فبایناده   نکهیاره همزمان چندین مادین فا نابود یا تخریب کند یا ترد با پرتاب مواد منفج نکهیا

دف این موافد چنانوه دادگاه پیرو دکایت یکی  1همزمان چندین نفر فا با اتومبیل خویز برباید.
دیدگان و تعقیب کیفری توس  دادستان اقدام به تعیین کیفر برای مرتکب کناد  داکایت   اک بزه

کند و باا ماانع اعتبااف امار     ف مجاکات موفد حکم دادگاه ایجاد نمیبقیۀ متضرفین جرم تغییری د

                                                           
مادۀ موضوع  )چون عناوین مجرمانه متعدد نیستند. دده اک آنجا که نه تعدد اعتبافی استموافد عنوان. 1

)چون جرایم  و نه تعدد نتیجه ق.م.ا( 134 مادۀموضوع  و نه تعدد مادی )چون فتتاف واحد است. ق.م.ا(131
مشمول قواعد تعدد جرم موضوع   ق.م.ا( 134 مادۀ 1 تبصرۀموضوع  اند.گر حادث نشدهحاصله دف طول یکدی

 گیرند.میتصل پنجم اک بخز سوم قانون مجاکات اسالمی قراف ن
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  تنها اساتثنا دف ایان   1اگر دادگاه ایشان فا تبرئه کرده بادد طوفهمانفو خواهد دد. مختوم فوبه
کسی که چند نفر فا به یاک لفا    : »1392ق.م.ا 257خصوص  جرم قذ  است. به موجب مادۀ 

تواند جداگانه دکایت نماید و دف صاوفت صادوف حکام    ان میدوندگقذ  نماید هر کدام اک قذ 
محکومیت  اجرای آن فا مطالبه کند. چنانوه قذ  دوندگان یکجا دکایت نمایند بایز اک یاک   

سبب استثنایی بودن قابلیت تسری باه ساایر   بدیهی است مقرفۀ مذکوف به«. دودحد جافی نمی
( فا نادافد  بناابراین   1375قانون تعزیارات   609و  608مشابه نظیر توهین )موضوع مواد  جرائم

تاوان مقارفۀ ماذکوف دف ماادۀ     ی موهن به چندین نفر توهین کند  نمیاجملهاگر کسی با گفتن 
 دوندگان جداگانه اقدام به دکایت کنند  جافی ساخت.فا آنگاه که هر کدام اک توهین 257
 

 یملی فریک محاکم بر محاکمۀ مجدد منع قاعدۀ تأثیر
 نشاده ی نیبزیپ محاکمۀ مجدد  منع خصوص دفی مقرفات  ویتوکی دادفس قواعد و اسنامهدف اس
ی ملا  دادگااه  باه  نسابت  آن اثار  و محاکمه قاعدۀ منع  یصر طوفبه زین نوفمبرگ دادگاه دف. بود
 کیا  کاه ی ماوافد  دف» :اسات  دده مقرف دادگاه آن اساسنامۀ 10 مادۀ دفصرتاً  نشد  بلکه مقرف
 حاق امضااکننده   دولات  هر صال  مقامات دودمی اعالم مجرمانه وانیدی سو اک ساکمان ای گروه
 منااطق  دف داده لیهاای تشاک  دادگاه ای وانید دف فا گروه ای ساکمان آنی اعضا تا دادت خواهد
 ثابات  سااکمان  ایا  گروه مجرمانه تیماه موافد نیا اک کی هر دف .کند محاکمه خود ادغال تحت
 سااکمان  کیا  ناوفمبرگ  دادگاه کهیدفصوفت نیبنابرا .«ردیگ قراف دیدتر موفد دینبا و است دده
 اک ماانع  و باوده ی قطعا  میتصام  نیکرد  ایم اعالم آلمان تکافیجنا ساکمان فای ناک آلمانی فسم
 دادگااه  و( 2یاتقا  سط  دف مجدد محاکمۀ منع) وانید توس  مجدد محاکمۀ و تیصالح اعمال
 آثااف  اک تیا تبع باه  ملازم  ماذکوف  مراجع صوفت هر دف و ددیم (3یتال مجدد محاکمۀ منعی)مل
 نیتضم فا محدود مجاکات و محاکمه منع تیحما کی منشوف جهینت دف .بودندمیی حکم نیچن

                                                           
احتیاطی موجب قتل چندین ای که با بیعلیه یا اولیای دم هموون فانندهدف موافد پرداخت دیه با مطالبۀ مجنی. 1

بر پرداخت دیه متعاقب مطالبۀ برخی اک اولیای دم و تعیین میزان حبس مرتکب وتق  دود  صدوف حکمنفر می
و یا تعیین هر نوع واکنز جایگزین حبس  مانع اک دکایت سایر اولیای دم و  1375قانون تعزیرات  714مادۀ 

عیین آنکه دادگاه دف حکم یا احکام جدید حق تاصداف حکم یا احکام بعدی جهت پرداخت دیه نیست )بی
های مقرف دف دادنامۀ نخستین فا دادته بادد(  چه دیه فا حبس مجدد یا تعدیل و تشدید حبس یا واکنز

طوفکه عنوان دد  دف واقع با این وصف صدوف حکم بر پرداخت دیۀ مجاکات بدانیم که دف این صوفت همان
جهت مقید بودن آن به یشین بهای است که دف حکم یا احکام پسایر اولیای دم بخشی اک همان سبب جامانده

مطالبۀ متضرفین امکان تعیین آن وجود ندادت و چه دیه فا جبران خسافت محسوب کنیم که دف این صوفت 
 بخشد.صدوف حکم بر پرداخت آن اگرچه اک دادگاه کیفری  بدان فنگ و لعاب دعوای حقوقی می

2. Level ne bis in idem 

3. Downward ne bis in idem 
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 اکی دخصا  چنانواه » :اسات  داداته  مقارف  نامبرده دادگاه 11 مادۀ زین کمینه نیهم کرد. دفمی
 دف داده لیتشک ای ینظام ی مل دگاهدا کی یسو اکمجدداً  است ممکن دود محکوم وانیدی سو

 گاروه  کیا  دف تیعضو اک ریغی گرید جرم به حاضر منشوف 10 مادۀ به استناد بای ادغال مناطق
ی مجاکات توانندمی متهم تیمحکوم احراک اک بعد توقهای گردد  دادگاه متهم مجرمانه ساکمان ای
 ای یا سااکمان  نیچنا  مجرماناۀ ای ها تیا تعال دف او مشاافکت  خاطربه وانیدی سو اک آنوه اک ریغ

 .«رندیبگ نظر دف است دده لیتحمی گروه
 تیقابل قسمت نیا دف که یسؤالای که دف حقوق ایران برفسی و تحلیل دد  مسئلهبه مانند 

 اک اعام  میتصام  اتخااذ  باه  و محاکماه  المللیبین دادگاه دفی متهم اگر که است نیدافد  ا طرح
 هماان  لحاار  باه ی و مجادد  گرتتن قراف بیتعق تحت امکان ایآ منجر دود  تیمحکوم ای برائت
 است؟ ریپذی امکانمل دادگاه دف گریدی عنوان تحت و اعمال
 عناوان ی ترضا  دف دهاد   افائاه ی فودان  پاسخ آنکهیی بحقوق سندۀینو کی کمینه نیهم دف
 و اسات  یالمللبین جرم هم مجرمانه عمل کهی موافدی عنی  هافیتوص فقابت موفد دف» :دافدمی
 و قیا دق یاگوناه باه  مجادد  بیا تعق مناع  اصل نقز تا نمودی شیاندچافه دی  بایعموم جرم هم

 اکی تعداد به ابتدا پاسخ اتتنی یبرا اوصا  نیا با(. 176:1377 پرالوس ) «گردد مشخ  دفا 
 .دودمی موفد  ادافه خصوص دف المللیبین محاکمهای اساسنامه نیترمهم
 داده  مقارف  ساابق ی وگساالو یی محاکم فواندا و هااساسنامه 10و 9مواد  1 ترتیب دف بندبه
هاای  نقا   اساسانامه  نیا ا موجب به که «یاعمال» خاطربهی مل دادگاه کی دف کسچیه» :است
 اک قابالً  او چنانواه  داد  نخواهاد  محاکمه فوندمی دمافبه المللیبین ۀبشردوستان حقوق تاحز
 .«بادد دده محاکمه(اعمال نیهم یلدلبه)المللی بین وانید کی یسو

 کاه  «یاعمال» خاطربه لبنانی مل دادگاه کی دف کسچیه» :لبنان ژۀیو دادگاه 5 مادۀ 1 بند
 .«دد نخواهد محاکمه است دده محاکمه ژهیو دادگاهی سو اکقبالً  او

قبالً  که «یاعمال» خاطربه توانینم فا کسچیه» :رالئونیس ژۀیو دادگاه اساسنامۀ 9 مادۀ 1 بند
 .«نمود محاکمه رالئونیسهای دادگاه دف است دده محاکمه ژهیو دادگاه دف آنها افتکاب مناسبت به

 اکی کا ی (افتکااب ) یبارا  کاه ی کسا » :المللای باین ی فار یک وانید اساسنامۀ 20 مادۀ 3 بند
ی گرید دادگاه است  دف دده تبرئه آن اک ای دهیگرد محکوم وانید دف 5 مادۀ دف مندفج «جرائم»

 .«دد نخواهد محاکمه
 مناع  قاعادۀ  انیا ب دف اساسانامه  واضاعان  اسات   معلوم مذکوف مواد مالحظۀ اک طوفکههمان
 که نوفمبرگ دادگاهجز )به 1«فتتاف» واژۀ   بهیموفد وی موقتهای دادگاه دفی تال مجدد محاکمۀ
. اناد کارده   یتصار  2«جارم » واژۀ باه  المللای بینی فریک وانید دف و (دد مرقومقبالً  آن  یتوض

                                                           
1. Conduct 

2. Crime 
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 دود گفته است ممکنی موقت المللیبینی فریک محاکمهای اساسنامه مواد باهر حسب نیبنابرا
 رای. با ستین ممکن گریدی عنوان تحت و اعمال همانی برا متهم دادن قراف بیتعق تحت امکان
 تحات  گار ید فباا  و المللای بین دادگاه دف دیژنوسا عنوان تحت باف کی فا متهم نتوان دیدا مثال
 ایا  عمال  همان مجدد بیتعق رایک قراف داد  بیتعق موفدی ملی فریک دادگاه دف عمد قتل عنوان
ی فار یک محااکم  کاه  آنجا اک معتقدندی برخ اما است  دده منع گرید عنوان تحت هرچند اعمال
 هبا  ندافناد   فای عاد جرائم بهی دگیفس تیصالح و کنندیمی دگیفس دیدد جرائم به المللیبین
 عیوقاا  هماان ی مبناا  بار  ولو مجرمانه نیعناو ریسا به نسبت توانندمیی مل محاکم لیدل نیهم

 دف خااص  تیسوءن تقدان لحار به دیژنوسا اتهام اکی ترد اگر مثال برای کنند. تیصالح اعمال
 عمد قتل اتهام بهی مل دادگاه دف که بود نخواهد آن اک مانع امر نیا دود  تبرئه المللیبین دادگاه
 دۀیا عق باه  و تأمال  قابال  نظار  نیا اspinellis, 2002: 1158-1159). )رد یا گ قاراف  بیتعق تحت

 عمال  فودمای  انتظااف  قاعادتاً یی قضا محکمۀ اک که است دفست رایک است  دتاع قابل نگافندگان
 نیقوان که یامجرمانه عنوان و کندی برفس موجود مجرمانه نیعناو همۀ تحت فا متهم بهی انتساب
 با سهیمقا دف دادت توجه دیبا کنیل کند  نییتع انددناخته آنهای برا که افتکاب کمان دف برمعت

 المللیبین تاحز اتیجنا به منحصراصوزً  و محدود المللیبین محاکم تی  صالحیداخل محاکم
 کاه ...و  جارح  و   ضرب2دکنجه  1عمد قتل مانند یاهیپا جرائم به بخواهند اگری حت لذا و است
 توانندنمیذاتاً  و مواجهند تیمحدود با کنند ی دگیفس ندافند فا المللیبین اتیجنا خاص  یراد
 کاه یدفصاوفت  ددمی دیق المللیبین محاکم یهادف اساسنامه نکهیا وفکند  مگر اقدام امر نیا به
 مطرح طهمربو المللیبینی فریک دادگاه دف اساسنامه دف مندفج اتیجنا اکی کی اعتباف بهی تیجنا
 تیصاالح  دف کاه  دافدی گرید عنوان تردی افتکاب فتتاف ای عمل دهد  یتشخ دادگاه آن و دود

 3کند.میی دگیفس جرم آن به المللیبین دادگاه است ی گرید مرجع هر ای یمل محاکم
 نیماواک  وی بشار  حقاوق هاای  دگاهیا د باتنها نه ییهاهوید نیچن اتخاذ نگافندگان دۀیعق به

                                                           
1. murder 
2. torture 

 لیتشکی متفاوتی فریکهای دادگاه  یدگیفس جهت جرائم تیاهم حسبها دولت اکی افیبسی داخل حقوق دف .3
ی اسالمی جمهوف کی یفریک دادگاه مثال برای .دافندی ذات تیصالح گریکدی به نسبت زین اصوزً که است اتتهی
  مشابه بحث دف .دافد عهده بر فا مهم جرائم بهی دگیفس تیصالحی قاض تعدد نظام اکی برخوفداف با رانیا

 کی یفریک دادگاه دف ابد حبس ای اتیح سلب مجاکات مستوجب هموونی جرائم اعتباف بهی جرم چنانوه
 که دوی فریک دادگاه تیصالح دفی افتکاب عمل که دهد  یتشخی دادفس ختم اک بعد دادگاه کنیل دود مطرح
ی دگیفس ستین تزیصالح دف ذاتاً کهی جرم به است مکلف دافد  عهده بر فا جرائم ریسا بهی دگیفس تیصالح
 بهی جرم چنانوه» :است دادته مقرف 1392ک.د.آ.ق314 مادۀ 2 تبصرۀ خصوص نیهم دف .دینما صادف حکم و

 وی دگیفس اک پس دادگاه و گردد مطرح کی یفریک دادگاه دف قانون نیا 302 مادۀی بندها اکی کی اعتباف
 دف آن بهی دگیفس که دافدی گرید مجرمانۀ عنوانی افتکاب عمل دهد  یتشخی دادفس ختم وی کات قاتیتحق
 .«دینمامی صادفی مقتض حکم وی دگیفس جرم نیا به کی یفریک است  دادگاه دوی فریک دادگاه تیصالح
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 حقاوق  کننادۀ نیتضام  بلکاه  نادافد   رتیمغاا  تارد یی قضاا  تیامنی فاستا دف منصفانهی دادفس
 خاود ی جاا  دفی دفسات به که آنگاه مجدد محاکمۀ قاعدۀ منع بهی الطمه آنکهیب است  انیقربان
 .دود وافد دود  گرتته کافبه

 انیا پا به مللیالبینی فریک وانید اساسنامۀ با فا بحث نیا دادتند نظر دفاک ابتدا  نگافندگان
  یماوقت  محااکم هاای  اساسانامه  باا  ساه یمقا دف داد   گفتاه  کهطوفهمان نکهیا ژهیوبهبرسانند  
 واژۀ یجاا به «جرم» واژۀ اکی تال مجدد محاکمۀ منع انیب دف المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ

 بحاث  خصاوص  دفی ترفودن جینتا تواندیم رییتغ نیا و است کرده استفاده «فتتاف» ای «عمل»
ی فار یک وانیا د اساسنامۀ 20 مادۀ 2 بند به مجدد ادافۀ ضمن نیبنابرا  دهد افائهموفد اختال  

 اک ای محکوم وانید 5 مادۀ دف مندفج جرائم اکی کی یبرا کهی کس» :دافدمی مقرف که المللیبین
 دو لاب قا دف بناد  نیا ا  یتشار  باه   «دد نخواهد محاکمهی گرید دادگاه دف است دده تبرئه آن
 :دودمی پرداخته ریتفس

 تقا   وانید که کرد استنباو توانیم 5 مادۀ دف مندفج اتیجنا ای جرائم واژۀ اک اول. ریتفس
 اعماال  (یافض تجاوک وی جنگ تیجنا ت یبشر هیعل تیجنا د یچهافگانه )ژنوسا اتیجنا به نسبت
 است نیبر ا دافد  دال دوجو موفد نیدف ا مفسرانی برخ انیم کهی نظر اتفاق. کندمی تیصالح
 مناع  مجادد  محاکمۀ اک اساسنامه 5 مادۀ دف مندفج خاص اتیجنا موفد دف تق ی مل محاکم که
 اتیا جنا اکی کی اتهام به وانید دف متهم ترد اگر که معنا؛ بدان(:wyngaert, 2002 (724اند دده
 اکی کا ی اتهاام  باه  افهدوبا  فای و توانناد یمی ملهای بادد  دادگاه دده محاکمه چهافگانه خاص
 واضاعان  نکهیا ضمن .کنند محاکمه 1عنف بهی کنا لیقب اکی داخل حقوق تیصالح تحت جرائم

ی ماوقت  محااکم هاای  اساسانامه  همواون  داداتند  یم نیا اک ریغی منظوف اگر وانید اساسنامۀ
 دف نکاه یا کماا  .کنناد  استفاده «اعمال» واژۀ اک توانستندیم مذکوف بند دف «جرائم» واژۀی جابه
 اک ی(عاال  مجادد  محاکمۀ منع)نامبرده  مادۀ 3 بند و ی(مجدد اتق محاکمۀ منع) 20 مادۀ 1 بند
 مجدد محاکمۀ منع دفتعمداً  اساسنامه واضعان فسدمی نظربه و است دده استفاده «فتتاف» واژۀ
هاا  دولت تیحاکم به احترام با زین کمینه نیا دف بتوانند تا اندکرده استفاده «جرائم» واژۀ اکی تال
 .ساکند تراهمها دولت نزد فا اساسنامه شتریب هرچه رشیپذ نۀیکم

 انیا م کیا تفک صار   نکهیا انیب با است؛ اول ریتفس مکمل واقع دف ریتفس نیا .دوم ریتفس
 محاکماۀ  جهات ی ملا  محاکم جواک عدم ای جواک جهتی قیدق افیمع فسدنمی نظربه فتتاف و جرم
 مالحظاات  جملاه  اک جهاات  عیا جم گارتتن  نظر دف با وی کلی دگاهید با دیبا بلکه بادد  مجدد
 گفتهی موفد ای یموقتهای دادگاه خصوص دف طوفکههمان نیبنابرا. کردی ابهافنظر بشر حقوق
ی بارا  مجادد ی دگیفسا  جهات ی مجاال  گرید المللیبینی فریک وانید دف ترد تیمحکوم با دد 
 وجاود  تیا جنا عناوان  هماان  ۀیپا جرائم اکی کی ای ددهمحکوم عنوان همان تحت و فتتاف همان

                                                           
1. rape 
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 عنصار  خااص  داروو  تقدان سبببه المللیبینی فریک وانید دف ترد کهیدفصوفت کنیل 1.ندافد
 حقاوق  دف منادفج  جارائم  اکی کا ی اتهام به ترد مجدد محاکمۀ دود  تبرئه جرمی ماد ای یمعنو
 صاادف  اعتبااف  نیا ا به متهم برائتی فأ  وانید دف چنانوه استی هیبد .است ادکال تاقدی داخل

 آن افتکااب  دلیال باه ی و مجدد بیتعق است  نشدهی عمل چیه مرتکبی اصوزً و که دده بادد
 وانیا د برائتی فأ و است ممنوع المللیبین وی داخل مجرمانۀ نیعناو اک اعمی عنوان هر به اعمال
 .است اداستن قابل محاکمه قاعدۀ منعی مبناعنوان به موفد نیدف ا
 

 المللیبینی فریک بر محاکم محاکمۀ مجدد منع تأثیر قاعدۀ
چراکاه   اسات   ساکت 2یعال مجدد مجاکات و محاکمه منعدف خصوص  ویتوک و نوفمبرگ منشوف
 توسا   محاکمه و بیتعق اک مانعی ملهای بیتعق که است نشده مقرف منشوف اکی قسمت چیدف ه
 ساابق ی وگساالو ی دادگااه  اساسانامۀ  10 مادۀ 2بند  ا دفام .دد خواهد ویتوک و نوفمبرگ دادگاه
 تااحز  نقا   کاه ی اعماال  افتکاب سبببهی مل دادگاه کی یسو اک کهی ترد» :است دده مقرف
ی سو اکمجدداً  است ممکن بادد  دده محاکمه دودمی محسوب المللیبین ۀبشردوستان حقوق

 :چنانوه .دود محاکمه المللیبین وانید
 ای دود؛ی تلقی عاد جرم کی است دده محاکمه آن خاطربه ردت کهی آ( عمل
 تیمصاون  منظاوف باه  ایا  نباداد  مستقل ای طرتانهیی بمل دادگاه کی مقابل دفی دگیب( فس

 .«بادد دادگاه تیصالح دف جرائم قبال دفی فریک تیمسئول اک متهم دنیبخش
ی فتتااف ی برا کهی کس» :است تهداد مقرف زین المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ 20 مادۀ 3 بند
  اسات  داده  محاکماه ی گار ید دادگاه دده  توس  دناختهمکرف جرم  8 ای 6 7 8 مواد موجب به که

 :گرید دادگاه دفی دادفس انیجر آنکه مگر دد  نخواهد محاکمه فتتاف همانی برا وانید توس 
 وانیا د تیصاالح  مشامول  جارائم ی فریک تیمسئول اکموفدنظر  دخ  انتیص منظوفآ( به
   ای است؛ بوده

 الملال باین  حقاوق  دادۀ داناخته های مالک مطابق طرتانهیب و مستقل طوفبهی ب( دادفس
 عدالتی اجرا قصد با ریمغا مربوطه احوال و اوضاع دف که دده انجامی اوهید به و نگرتته صوفت
 .«است بودهموفدنظر  دخ  به نسبت

                                                           
 دف مجدداً تواندمی بادد  دده محکوم دیژنوسا مثلی تیجنا اتهام به وانید دف کهی کس: باوفند نیا بری برخ. 1

 باوف به(Wyngaert, 2002: 724). رد یگ قراف بیتعق تحت عمد   قتلیعاد جرم اتهام بهی داخلهای دادگاه
 افتکابی برا باف کی دخ  و ددهی تلق مجرمانه عنوان کی تردی افتکاب اعمال مجموعه که اک آنجا نگافندگان

 نظربه  یصح مجموعه آن اکی جزئ سبببهی و مجدد تیمسئول  است دده دناخته ولمسئ اعمال نیا
 .دافد مناتات مجدد محاکمه منع قاعدۀ با و فسدنمی

2. Upward ne bis in idem 
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 محااکم  برابر دفی اصوزً ملهای دادگاه آفای که دودمی بردادت مذکوف چنین مواد مالحظۀ اک
 دف کاه  فا یترد ندافند حق المللیبین محاکم بیترتنیبد و است مختوم امر اعتباف واجد المللیبین

 :دافد استثنا دو اصل نیا کنیل .کنند محاکمهمجدداً  دده است  محاکمهی ملی فریک دادگاه
 و کارده  فیتوصی داخل مجرمانۀ نیی اک عناوکی لبقا دف فای افتکاب عملی مل نخست  دادگاه

 خااص  ریا تعب باه  ا( یا فوانادا  وی وگسالوی محاکم اساسنامۀ)بادد صادف کرده ی فأموفد  نیا دف
 تارد  محاکماۀ ( لبناان  ژۀیا و دادگااه  اساسانامۀ  نیهمونا  و)المللی بینی فریک وانید اساسنامۀ

 .بادد گرتته وفتصی فریک تیمسئول اک مرتکب دادتن نگاه مصون منظوفبه
ی دادفسا  نیماواک  با ریمغا و نبوده طرتانهیب و مستقل طوفبهی مل دادگاه دفی فأ صدوف. دوم
های دادگاه اساسنامۀ دف مشابه زیوبی کمعبافات با که ریاخ موفد. بادد عدالتی اجرا و منصفانه
ی دادفسا  نیاکماو  اعماال  باا  کاه  اسات  آن نیمبا   دده مقرف المللیبینی فریک وانید وی موقت

 اتیا جنای اجرا ضمانت متهم ی دتاع حقوق حف  ضمن آن های داخصه نیترمهم دف منصفانه
 المللیبینی فریک محاکم بهتر ی عبافتبه .دود اعمال استاندافدی چافچوب دف مرتکب بهی انتساب
 یابیدسات  کنیل  اندالمللیبین تاحز اتیجنا مرتکبان نماندن فریکیب دنبالبه که حال نیع دف
 اتیا جنا باه  محااکم  واکانز  صاوفت  نیا ا ریغ دف چه رند یپذنمیی متیق هر به فا هد  نیا به
ی دادفسا  نیماواک  نقا   باا ی جهاان  جامعاۀ  به فای مناسب امیپ بادد  دیدد اگری حت المللیبین

 دافهیا طال و ماروج  سات یبامی خود کهی فریک مراجع نکهیایی گو. کرد نخواهد مخابره منصفانه
 زیا ن دومی اساتثنا  اک کاه طوفهماان  البتاه  1اند.دده تیجنا مرتکب بادند ی بشر حقوق نیمواک

 ضاروفت  بار  المللای باین ی فار یک محاکمهای اساسنامه چون کرد تصوف دینبا دود می استنباو
 مساائل  محاوف  بر دیبا آن مقرفات اعمال و ریتفاس اند کرده دیتأک منصفانهی دادفس اصول تیفعا

 حقاوق ی ملا  محااکم هاای  یدگیفس انیجر دف کهی موافد ۀیکل دف پس  گیرد امانج بشر حقوق
 قابال  المللای باین ی فار یک محاکم دف پرونده دود می گرتته دهیناد متهمی دتاع اک اعم ادخاص

سات  ین بشر حقوق به فاجع تظلماتی تمام فتعی برای مرجع نامبرده محاکم رایک بادد  رشیپذ
(.(Benzing, 2003: 591 

دف  رد یا گمای  نشأت مذکوف استثنائات اک کهی مطالب و مسائل تمامی برفس است ذکر دایان
 محااکم  آفای اعتبااف  باه ی قبلا  مباحاث  مواکات به ادامه دف فواکاین ست ین ریپذامکان مقال نیا
 .دودمی دود  پرداختهمی صادفی داخل زیبرانگبحث نییکی اک قوان ۀیپا بر کهی ملی فریک

 

                                                           
 وانید اساسنامۀ 8 مادۀ (6)دوم  بند اک «آ» قسمت موجب به نکهیا کما. ستین تیواقع اک دوفی ابهافنظر نیچن. 1

 و عادزنه محاکمۀ حق اک تیحما مشمول ادخاص گرید ای یجنگی اسرا کردن محروم  یالمللبینی فریک
ی جنگ اتیجنا قیمصاد اک جمله 1949 اوت 12های ونیکنوانس تاحزهای نق  اکی کی عنوانبهی قانون

 .است دده دناخته
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 یداخل نیقوان در مندرجی عاد جرمی مبنا بری مل حاکمم میتصم اتخاذ
 و بیا اجااکۀ تعق   المللیبین دادگاه بهصراحت به ی وگسالوی و فواندا دادگاه 10 و 9 مواد 2 بند

 دف جرمی عاد فیتوص   یدرا نیا اکی ک. یاست دادهی طیدرا وجود صوفت دف فا مجدد محاکمۀ
 دادگااه  توسا   یطرتیب تیفعا عدم بریمبن دوم درو اک مستقل  درو نیا .استی مل محکمۀ
 مستقل و کرده فا یطرتیب تیمحاکمه  فعا انجام دفی مل محکمۀ اگری حت گر ید عبافتبه .است
 .دافند فا مجددی دگیفس حق مذکوف المللیبینهای دادگاه  بادد کرده عمل گرید مقامات اک

 اک فا ماتهم  دنیفهان قصد دادگاه گردود این است که امی مطرح خصوص نیا دف کهی سؤال
 چاه   باداد  گرتتاه  انجاام  استقالل و یطرتیب کمال دف زین محاکمه و ندادتهی فریک تیمسئول
 دافد؟ جارم ی عااد  فیتوصا  صر  به المللی بین دادگاه توس  مجدد  محاکمۀ انجام بری هیتوج
 نیا ا داود؟  لیا تحم متهم بری اندک مجاکات  یدگیفس انیپا دف است ممکن که لیدل نیا به ایآ

 تواندمی   حتییمل محکمۀ دف عمد قتل مانندی اتهامات طرح رایک فسد نمی نظربه  یصح هیتوج
 مگار  گاردد   منجر است  ددهی نیبزیپ المللیآنوه دفبافۀ اتهامات بین اکی دتریدد مجاکات به
 عامل  المللیبینهای هدادگا خطیر دف به جنایات متهمان محاکمۀ که کرد استدزل بتوان نکهیا

 مااده  اک بخاز  نیا ا ساان نیبد .بود خواهد ندهیآ دف مشابه جرائم ریسا افتکابی برای اباکدافنده
 . (safferling, 2001: 328-329)بادد دادته بشر حقوق نظر اکی هیتوج تواندنمی

یی قضاا  ۀیا فو ای یا دادفسا  قواعاد  اساسانامه   دفی عااد  جارم  اکی فا یتعر  نکهیا گرید نکتۀ
 افائاۀ  بادون  فوانادا  دادگااه   زیا ن باگوساوفا  ۀیقضا  دف .است نشده فواندا وی وگسالوهای یدادگاه
 هیا عل تیا جنا ای دیژنوسا دلیلبه فا متهم تواندنمی دادستان دادت  ادعافی عاد جرم اکی فیتعر
 محاکمه کیبلژ محاکم دف عنوان نیهم سبببهی و کهیدفصوفتدهد   قراف بیتعق تحت تیبشر
 نقا   و عماد  دلیل قتلبه کیبلژ دف محاکم متهم که دد اتخاذ یدف حال موضع نیبادد  ا دده
 تیبشار  هیعل تیجنا ای دیژنوسا نه و 1949 ژنو ونیکنوانس به 2 و 1ی الحاقهای پروتکل تاحز
 نظار باه  .باود  دده محاکمه بودند  نشدهی نیبزیپ کیبلژی داخل قانون دف اساساً کماندف آن  که
ی ملا  دادگااه ی ساو  اک کاه  اسات ی جرما ی عااد  جرممنظوف اک  مذکوف دعبۀ دگاهید اک دفسمی
 ناهماهنگ المللیبین جامعۀ انتظافات با کهی فیخف مجاکات و دده دناختهی جزئ جرمعنوان به

 (.361:1393  یسافیچای تیک) است دده گرتته نظر دف آنی برا است 
 و فوانادا   ساابق ی وگساالو ی یهاا اساسانامه   برخال المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ دف
 داد  مقرفی کلی عبافات دف آن یجابه و نشد گنجانده مجدد محاکمۀ جهتی  عاد جرمی استثنا
 اتیا جنای فار یک تیمسائول  اک ترد انتیص منظوفبه گرید دادگاه دفی دادفس انیجر چنانوه که

 باا ی نیگزیجاا  و رییا تغ نیا .دد خواهد محاکمه وانید دفمجدداً  بادد  وانید تیصالح مشمول
 فاساؤال   نیا   ا(طرتانهیب و مستقل یاوهید بهی دادفس تیفعا عدم)گر یدی استثنا حف  وجود
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 وی وگساالو هاای ی اساسانامه  بارخال   المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ ایآ که کندمی مطرح
ی عباافت باه  و کناد یما  زیتجو فای ملی فریک محاکم توس ی عاد جرمی مبنا بر محاکمه  فواندا
ی کعنوان یبه نکهیا ای ستینی عال مجدد محاکمۀ منع استثنائات اک گرید یامحاکمه نیچن گرید
 است؟ مطرح مجدد محاکمۀ قاعدۀ منعی استثناعنوان به   همونانیصوف محاکمات قیمصاد اک

ی دگیفسا  للیالمبین تیجناعنوان به فا مرتکب فتتافی داخل محاکم اگر باوفند نیبر ای برخ
 دف (El zeidy,2002: 933). باود   خواهاد  رشیپاذ  قابل وانید دف همونان موضوع  بادند نکرده

 اسات  معتقاد  وانیا د اساسنامۀ 20 مادۀ 3 بند صدف به توجه با داباس امیلیو پروتسوف انیم نیا
 مجارائ  اکی کا ی یبارا ی ملا  محاکماۀ  کاه یدفصوفت تق  فا وانید که بود نیا اساسنامه قصد اگر

 مااده   اک بناد  نیا دف فتتمی انتظاف وقت آن دافد  باک مجدد محاکمۀ اک بادد بوده نامبرده خاص
 استفاده کهیدفحال دد می استفاده 5مادۀ  دف «نامبرده جرائم» اکی کی عبافت اکی قبل بند مانند
 .(schabas, 2007: 192-193) دافد موسع ریتفس رتتنیپذ اک نشان «فتتاف همان»ی برا عبافت اک
 خواهاد  ریتفسا  متهم نفع به مبهم عبافات  یفریک حقوقی کل اصل کی براساس گریدی سوئ اک

 وانیا د دف مجادد  محاکماۀ  اک فا ماتهم  کاه  دود ریتفسی اگونهبه دیبا فتتاف واژۀ جهینت دف دد 
  (carter, 2010: 13) .برهاند 
 محاکماۀ  مناع ) وانیا د اساسانامۀ  20 مادۀ 3 بند لیذ دف مذکوف راتیینگافندگان  تغ باوف به
 محاکماۀ  مناع )اساسانامه  20 مادۀ 2 بند خصوص دف که استی مطالب هیدب افیبس ی(عال مجدد
ی مبناا  بار ی دگیفسا  نگنجاندن با اساسنامه واضعان فسدمی نظربه دد  کیرا عنوانی( تال مجدد
 محااکم  باا  شتریب هرچه تعامل جهت دف مجدد محاکمۀ قاعدۀ منعی استثنا عنوانبهی عاد جرم
 وانیا د اساسانامۀ  20 مادۀ 2 بند دف تعامل نیهمی فاستا دف کهطوفهمان 1اند.بردادته گامی مل

 واژۀ اکی تاال  مجدد محاکمۀ منع انیب دف فواندا و سابقی وگسالوی محاکمهای اساسنامه برخال 
 سات ین آنی عناا م بهذکردده  تعامل البته .دد استفاده( Conduct)فتتاف ی جابه( Crime)جرم 
ی فار یک وانیا د برابار  دفی ملا ی فار یک محاکم توس ی عاد جرمی مبنا بری دگیفس نوع هر که
 .باداد  مختوم امر واجد المللیبینی فریک وانید نزدی فأ صدوف صوفت دف و اثر واجد المللیبین
 ناد توانمای  خودکااف  طاوف باه ی عااد  جارائم ی مبنا بر بیتعق و قیتحقاگرچه  گفت دیبا نیبنابرا
دادات   خواهد وجود کاف نیای برای ادیک احتمال کنیل ساکد  قبول قابل وانید نزد دف فا پرونده

BacioTerracino, 2007: 497))    ًباه  نسابت ی محادودتر  دامناۀ ی عااد  نیقاوان  چراکاه اصاوز 
 چاافچوب  دف ماذکوف  جارائم  دادت  اکی حااک ی کات حدبه آنها مجاکات و دافند وانید اساسنامۀ

                                                           
 اکی المللبین وی عاد جرائم انیم زیتما تا دد شنهادیپی المللبینی فریک وانید سیتأس موقت تۀیکم گزافش دف .1

هاای  نظاام  هماۀ  دفی زیتماا  نیچن رایک دود  حذ  المللبین حقوق ونیسیکمی شنهادیپ اساسنامۀ 42 مادۀ
 و کادهبیا حب) دیا نما جااد یای حقاوق  دۀیا عد مشاکالت  دافد امکاان  امار  نیا ا و ستین مشترک و جیفای حقوق

 .(63:1384 همکافان 
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 باداند   دیددی کات انداکۀ به موجودهای مجاکات اگری حتعالوه . بهبود نخواهد انوید تیصالح
 اوصاا   نیا با دود. کمان مروف جمله موانعی اک مشمولی عاد مقرفات طبق بیممکن است تعق

ی فار یک تیمسائول  اک ماتهم  داداتن  مصاون  قصد بهی عاد جرائم بریمبتن آفای وی دگیفس اگر
 فد و رشیپذ عدم معتقدندی برخاگرچه  .ستین وانید ترد نزد مجدد ۀمحاکم دفی دیترد بادد 
 وانیا د اساسانامۀ  20 مادۀ 3 بند و 17 مادۀ اکی ضمن طوفبه که استی تعهدی عاد جرائم ۀیفو
 کارد یفو  داد  گفتاه  آنوه به توجه با کنیل(.  (BacioTerracino, 2007: 439است بردادت قابل

 کاه  ماادامی ی عااد  جارائم  تا دود داده اجاکهعمداً  که است آنی ایگو وانید اساسنامۀ واضعان
 بابات  نیا ا اک و رناد یگ قاراف  ماؤثر ی دگیفسا  ماوفد  دهند می قراف توجه موفد فا اتیجنا تیاهم

 .دوند مجددی دگیفس اک مانع توانست  خواهند
 

 گیرینتیجه

بااف امار مختاوم    مجاکات مجدد یکی اک قواعد مهم حقوق بشری مکمل  اعت قاعدۀ منع محاکمه و
ترین دود که اصوزً دف جهت تکریم حقوق تردی متهم وضع دده است. مهمکیفری محسوب می

درو این قاعده نیز عدم فسیدگی مجدد به همان فتتافی است که وی یک باف بابت آن محاکمه 
طوفکه دف حقوق ایران نیز مالحظه کردیم  باکتااب ایان فکان    و همان ]وحدت فتتاف[دده است

یابد کاه باا   عدم ضروفت فعایت درو وحدت اصحاب دعوای سابق و جدید انعکاس می ین دففک
ویژه تغییر ترد یا مقامی که دفصدد به جریان انداختن مجدد هماان فتتااف   صدوف فأی قطعی  به

 موفد فسیدگی سابق علیه همان متهم بادد  تأثیری دف اعمال قاعدۀ منع محاکمه نخواهد دادت.

باه برتاری    المللی با محااکم کیفاری ملای باا توجاه     تقیم  محاکم کیفری بیندف افتباو مس
 بدون و منصفانهی دادفس انجام یا ترض و امکان المللی نسبت به محاکمات داخلیمحاکمات بین

 با وجاود  .محاکمۀ مجددند ازتباع و مانع اکزکم مطلق صوفتبه آنها ماتیتصم و آفا نفوذ  اعمال
  اک موقات  اعام  المللای باین ی فار یک محااکم  دف المللیبین تیجنا اتهام اک دتر کهیدفصوفت نیا

 باداد   المللای باین  اتیا جنا خاص دروو تقدان اکی ناد تبرئه نیا و دود مبرای دائم ای یموفد
 مناع  قاعدۀ ناق  وی بالادکال داخل مجرمانۀ عنوان تحت و اعمال همانی برا ترد مجدد بیتعق

 منادفج ی عاد جرائم بهی دگیفس تیصالح المللیبین محاکم آنکه ژهیوبه ست؛ین محاکمۀ مجدد
 المللای باین  تیجنا اتهام به ترد تیمحکوم صوفت دفی طرت اک .ندافند فای مل محاکم نیقوان دف

 مجرماناۀ  عناوان  اسات  واجاد   داده  محکاوم  بدان ترد کهی اعمال ای عمل آن اکی بخش چنانوه
 مجموعاۀ  نکاه یسبب ابهی داخل محاکم دف ترد عمل اک بخز آن مجدد بیتعق بادد  زینی داخل
ی فار یک محااکم ی فأ وی دگیفسا  ماوفد  المللای باین  خاص مجرمانۀ عنوان تحتقبالً  اعمال آن
 .است مجدد مجاکات و محاکمه منع قاعدۀ برخال   گرتته قراف المللیبین
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 باه  توجاه  باا  انادا فو المللای بینی فریک دادگاه و سابقی وگسالوی المللیبینی فریک دادگاه
 تیا تبع و باوده ی اعالما  صاۀ یخص ت  واجاد یا امنی داوفا های قطعنامهی عنی آنها سیتأس منشأ
 نیهم به. نیست آنها به مربووهای اساسنامه دف آنها تیعضو به منوو دادگاه دو نیا اکها دولت
 اساسانامۀ  28 مادۀ و سابقی وگسالوی المللیبینی فریک دادگاه اساسنامۀ 29 مادۀ دف زین لیدل

ی بارا  آنهاا  آفای لاذا  و اسات  دده استفاده «هادولت» عبافت اک فواندا المللیبینی فریک دادگاه
 دف کاه  اسات ی حاال  دف نیا ا اسات  آوف الزام اساسنامه عضو ریغ و عضوهای دولت محاکمی تمام

رعضاو  یغهاای  دولات  و عضاو هاای  دولت نیب کیتفک ضمن المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ
 وانیا د بای همکاف به متعهد عضوهای دولت )مثل ایران که عضو اساسنامۀ دیوان نیست(  اصوزً

 امر نیا لیدلاست.  آوفالزام اساسنامه عضوهای دولتی برا تنها زین وانیدی آفا نیبنابرا  انددده
 تعاقبم وانیدی فأ صدوف نکهیا مگر است  وانید اساسنامۀ دف هادولت تیعضوی قرافدادی ژگیو

 بادد گرتته صوفت متحد ملل منشوف هفتم تصل قالب دف تیامنی دوفای سو اک تیوضع افجاع
 ملال  رعضویغهای دولتی برا بلکه متحد  مللی اعضای براتنها نه وانیدی فأ صوفت نیا دف که

  منع قاعدۀ نق  نکردن و تیتبع صوفت دف و است آوفمنشوف  الزام 2مادۀ  6 بند براساس متحد
 باه  تیا امنی دوفا توس  کهی موافد دف فا رعضویغ دولتی همکاف عدم موضوع تواندمی وانید
 اسات   نشده منعقد رعضویغ دولت و وانید نیب زینی خاص نامۀمواتقت چیه و دده افجاع وانید
 .دهد اطالع تیامنی دوفا به

 آفای اعتباف بر اصل سابقی وگسالوی و فواندا المللیبینی فریک محاکمهای اساسنامه مطابق
 جارم  براسااس  تارد  نخسات : دافد اساتثنا  دو اصل نیاالوصف مع است ی ملی فریکهای دادگاه
 و نباداد  مساتقل  طاوف باه  ایا  طرتاناه یبی مل دادگاهی دگیدوم  فس و بادد دده محاکمهی عاد
 صاوفت  زکمباا دقات    محاکماه  ایا  باداد  المللیبینی فریک تیمسئول اک ترد دنیفهان منظوفبه
 جرم براساس محاکمه بریمبن اول ی استثنا المللیبینی فریک وانید اساسنامۀ دف .بادد گرتتهن

 باا  تیمسائول  اک تارد  دنیا فهانی عنا ی دوم ی اساتثنا  اکی بخشا  آنی جاا به و دد حذ ی عاد
 .دد اولی استثنا نیگزیجای راتییتغ

 نکهیا به توجه بای ول نشد  فیتعری عاد جرمی  موقت المللیبینی فریک محاکم اساسنامۀ دف
ی فا یتعر هار قاعدتاً  رد یگمی قراف آنهاهای اساسنامه دف ددهفیتعر اتیجنا مقابل دفی عاد جرم
ی عااد  جرم آن مجاکات خواه دد میی تلقی عاد جرمها  اساسنامه آن دف مندفج فیتعاف اک ریغ

 منادفج  مجاکات کهی رضت دف البته .بادد فیخف ای دیدد دف اساسنامه مندفج اتیجنا به نسبت
 صاادف ی فأ آنی مبناا  بار  و باود مای  آنهاا  اساسانامۀ  همعرض ای دتریددی مل محاکم نیقوان دف
ی فار یک تیمسائول  اک تارد  دنیا فهان جهات  دفی عاد جرم براساس محاکمه ترضزیپ دد می

 نیگزیجاا  وی عااد  جارم  براسااس  محاکمهی استثنا حذ  نیبنابرا. کردمی جلوه کمرنگاصوزً 
 المللای بینی فریک وانید دفی فریک تیمسئول اک ترد دادتن مصون منظوفبه محاکمهی عنی  آن
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 واضاعان  واقاع  دف. اسات ی ملهای دادگاه محاکمات وی داخل نیقوان به گذافدن احترام جهت دف
 آن حذ  با فای عاد جرمی استثنا تکاملی تجلکافانه ی محاتظهاستیس اتخاذ با وانید اساسنامۀ

 به دادن اعتباف با کهی اگونهبه اند داده نشان المللیبینی فریک وانید دفدده ی عنواننیگزیجا و
 نیچنا  دهاد   یتشاخ  وانیا د چنانواه  حاال  نیعا  دفی عااد  جرمی مبنا بری داخل محاکمات
 وانیا د تیصالح دف مندفج اتیجنای فریک تیمسئول اک ترد دادتن مصون منظوفبه یامحاکمه
 .کرد خواهد محاکمه دداًمج فا است  او بوده
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