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 ایران کیفری حقوق در مضاعف مجازات و محاکمه منع قاعده جایگاه

 

 2لرکجوری عاطفه ،1حسینی محمد فرشته

 الهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، جرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی 1

 (مسئول نویسنده) الهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار 2

 

 چکیده

را از  دولتهیا ژرمنیی اسیک کیه     -ت مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومیی قاعده منع محاکمه و مجازا

تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد همان اشخاص از ارتکاب همان جرم و همان سبب باز می دارد. به دنبال تحوالت اِعمال اصول 

و طبی    1562در قانون مجیازات اسیالمی مصیوب    صالحیک شخصی، صالحیک واقعی، صالحیک مبتنی بر تابعیک مجنی علیه، 

های تعزیری غیرمنصوص شرعی که با سکوت قانونگیاار در قیانون مجیازات اسیالمی      نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات

ره مواجه بود، پایرفته شد. در مقاله حاضر، پس ازبیان مفهوم و تحوالت، جایگاه و مبانی قاعده مارالاکر و همچنیین اشیا   1534

به نظرات موافقان و مخالفان و بررسی ابعاد مختلف حقوقی این قاعده، این نتیجه حاصل شده که با توجه با نص قانون مجیازات  

الملیل   های خارجی مواف  با قواعد و دکتیرین جیزای بیین    مورد اجرای احکام صادره از دادگاه اسالمی، سیاسک کیفری ایران در

، قانونگاار ایران، اِعمال قاعده منع مجازات مضاعف را با شیرایطی و همچنیین بیا احتسیاب     ، اما در خصوص جزایم تعزیریاسک

 های اجرا شده را با رعایک شرایطی پایرفته اسک. محکومیک یا محکومیک
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 مهمقد

الملل و هم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد پایرش قرار گرفته اسک  یکی از اصول مترقی حقوق که در هم در حقوق بین

می باشد. طب  این قاعده هر کس با ارتکاب عملیی، هنجارهیای جامعیه را    « قاعده منع محاکمه مضاعف»ای دارد  و جایگاه ویژه

ایین اصیل    گرفته اسک، نقض کند، مرتکب آن تنها یک بار باید محاکمه و مجازات شود.که در حقوق آن کشور، مورد حکم قرار 

به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. چرا که یک بیار  

حاکمه و مجازات مضاعف او را نفیی خواهید کیرد.    رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائک وی همیشه و همه جا امکان م

 1بنابراین برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالک خواهانه نوع بشر و منطب  با قاعده ی انصاف اسک.

پایرش قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در کشورهای مختلف دارای اهمیک یکسان نیسک. بعضی از کشیورها بیه لحیا      

یک خاصی که برای این قاعده قائل هستند آن را در سطح فراتقنینی )قانون اساسی( و بعضی دیگر آن را در قوانین عیادی و  اهم

 در شده اسیک و  مطرح بشر حقوق ای منطقه و المللی بین اسناد در قاعده این یا در رویه قضایی پیش بینی کرده اند. همچنین

 اسک. شده پایرفته نیز دائمی و از موقک، خاص اعم ،بین المللی کیفری دادگاه های اساسنامه

ها، حماییک از حقیوق بشیر، اصیل عیدالک، اصیل       به طور کلی آزادی فردی، حمایک از افراد در برابر سوءاستفاده از قدرت دولک

نافع فردی تناسب اعتبار امر مختوم و نظم و آرامش اجتماعی از دیگر عوامل توجیهی این قاعده اسک. همچنین ضرورت حفظ م

بار محاکمه شده و حکم قطعی درباره او صادر کند که کسی که یکو اجتماعی و لزوم تأمین امنیک قضایی شهروندان ایجاب می

 شده اسک، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و محاکمه قرار نخواهد گرفک.

هیای فیردی نیه تنهیا در جرییان      مقام و حیثیک انسانی و تضمین آزادی اهمیک قاعده منع محاکمه مضاعف بر مبنای احترام به

گیردد، همچنیین   رسید آشیکار میی   دادرسی بلکه در زمانی که اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری به مرحله قطعی می

ود و حکم قطعی دادگیاه  تمایالت جامعه و نظم مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف متهم از لحا  مجرمیک یا عکس آن معلوم ش

 المللی از نو آغاز نشود.   خواه بر محکومیک، برائک یا تعقیب مضاعف چه در محاکم ملی و چه در محاکم بین

شیده   های ملی به رسمیک شیناخته اغلب نظامدر  والمللی کیفری اسک  یکی از قواعد حقوق بشری در حقوق بین این قاعده که

در حقوق کیفری ایران با توجه به نسخ قیانون مجیازات عمیومی     .کور کامل انعکاس نیافته اسهرگز در قوانین ایران به ط اسک،

اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قانون مجازات اسالمی ایران دچیار ابهیام شیده     1532با اصالحات  1540سال 

بار پس از انقیالب  ، برای اولین1562 سالمی مصوبقانون مجازات ا  82و  3در مواد  .در قوانین پس از انقالب حاف شدبود که 

                                                           
 .193، ص 1580، 164اساسی کشورها، تهران، مجله ی کانون وکال، شماره . فالحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین 1
 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  3ماده  -. 2

جمهوری اسالمی ایران اعاده گردد، طب  قوانین عالوه بر موارد ماکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافک و یا به ایران »

 :شود مشروط بر اینکه محاکمه و مجازات می

 .رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد -الف

 .درباره او اجراء نشده باشد بعضاً در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا -ب

 «.طب  قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد -پ

 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  8ماده  -

ئم ماکور در مواد قبل شود و در ایران یافک و یا به ایران اعاده گردد، طب  قوانین هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرا» 

 :شود، مشروط بر اینکه جزائی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می

 .اره او اجراء نشده باشدمتهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا بعضاً درب -الف

 «.رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد -ب



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 916-953، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

921 

 

نیز به نوعی به نفی این قاعیده مربیوط    53بیان شده اسک. مفاد ماده  ایران مضمون این قاعده در قانون مجازات اسالمیاسالمی 

ملیه  به جنبه فاعلی اصل صالحیک شخصی مربیوط اسیک و اعمیال ایین اصیل صیالحیتی را از ج       3می شود. توضیح آنکه ماده 

در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه »مشروط کرده اسک به اینکه 

نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صیالحیک   8ماده « نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.

انی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده اسیک بیه   شخصی اسک که تعقیب شخص ایر

متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کیالً ییا بعضیاً در    »اینکه: 

 «باره او اجرا نشده باشد.

 مجازات مضاعف از جامعیک کافی برخوردار نیستند زیرا:مواد ماکور در بیان قاعده منع محاکمه و 

گیاار در مقیام   نیز کیه قیانون   3در ماده . تواند به این قاعده استناد کندقاضی ایرانی فقط در مقام اعمال صالحیک شخصی می  

ور حکیم  هرگیاه رسییدگی بیه ایین جیرایم در خیارج از اییران بیه صید         »بیان اصل صالحیک حمایتی اسک، تصریح شده اسیک:  

های تعزیری، میزان محکومیک اجیرا شیده را محاسیبه میی    محکومیک و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات

در اعمال صالحیک حمایتی مراجع قضایی ایران همیواره ملیزم بیه تعقییب و محاکمیه شیخص        این به آن معنی اسک که«. دکن

کشور محل وقوع جرم یا توسط دولک متبوع خود یا دولک صالح دیگیری محاکمیه و   هرچند وی قبالً به همین اتهام در  ،هستند

مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم اسک مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. شایسته اسک در این میوارد نییز رسییدگی    

ده و مجازات نامتناسب اعمیال کیرده   های خارجی محاکمه صوری برپا نمو مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه

 .باشند

شیود.   شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمیی  فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایک می همچنین

در غییر ایین   اعمال این قاعده فقط در صورتی پایرفته شده که متهم در دولک محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در عین حال 

المللی دیگیری   المللی کیفری یا مرجع کیفری بین شود. یعنی اگر دولک صالح دیگری یا دیوان بین اعمال نمی فوق قاعده صورت

البته با در نظر گیرفتن قواعید فقهیی     شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند.

 ن قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد.توا می« ال حرج»و « ال ضرر»مانند 

                                                           
 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  3. ماده 5

ئم مقرر در قوانین خاص گردد، طب  قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیک ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرا» 

های تعزیری، میزان محکومیک اجراء شده را  شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیک و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات می

 :محاسبه می کند

 اقدام علیه نظام، امنیک داخلی یا خارجی، تمامیک ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران. -الف

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن. -ب

می، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسال -پ

 کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحک نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

 آنها.جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از  -ت

یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات  جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکک صادرشده یا تضمین شده از طرف دولک یا تهیه -ث

 «رایج داخل.
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 بیان مسأله

بار تعقیب، محاکمه و یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمیه ییا    کس برای یک جرم بیش از یک مقتضای عدالک آن اسک که هیچ

 3حاکمیه ییا مجیازات کیرد.    در همین راستا و به این معنا اسک که نباید یک شخص را برای یک جرم دو بار م 0مجازات مضاعف

هیا   برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالک خواهانه نوع بشر و منطب  با قاعده انصاف اسک. معموالً اغلب دولک

المللیی   تمایل به اجرای قاعده منع مجازات )احتساب مجازات( دارند. این قاعده که یکی از قواعد حقیوق بشیری در حقیوق بیین    

های ملی به رسمیک شناخته شده اسک، هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافتیه اسیک.    سک و در اغلب نظامکیفری ا

اجیرای قاعیده منیع محاکمیه و      1532بیا اصیالحات    1540در حقوق کیفری ایران با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی سال 

 هام شده بود که در قوانین پس از انقالب حاف شد.مجازات مضاعف در قانون مجازات اسالمی ایران دچار اب

بار پس از انقالب اسالمی مضمون این قاعده در قانون مجازات  ، برای اولین1562قانون مجازات اسالمی مصوب   89و  3در مواد 

به جنبیه فیاعلی    3ده شود. توضیح آنکه ما نیز به نوعی به نفی این قاعده مربوط می 33اسالمی ایران بیان شده اسک. مفاد ماده 

اصل صالحیک شخصی مربوط اسک و اعمال این اصل صالحیتی را ازجمله مشروط کرده اسک بیه اینکیه در صیورتی کیه جیرم      

ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومییک، مجیازات کیالً ییا     

نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صالحیک شخصی اسک که تعقیب شخص ایرانی به خیاطر   8اشد. ماده بعضاً درباره او اجرا نشده ب

ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور ازجمله مشروط شده اسک به اینکه متهم در جرایم قابیل تعزییر در محیل وقیوع     

 اً در باره او اجرا نشده باشد.جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا بعض

 مواد ماکور در بیان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف از جامعیک کافی برخوردار نیستند زیرا:
                                                           

0. Ne Bis In Idem ,Non Double Jeopardy 

 . 543، ص 1562حاکمات کیفری بین المللی، . فضایلی، مصطفی، دادرسی عادالنه در م3

 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  3. ماده 9

اعاده گردد، طب  قوانین جمهوری اسالمی ایران عالوه بر موارد ماکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافک و یا به ایران »

 :شود مشروط بر اینکه و مجازات میمحاکمه 

 .رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد -الف

 .بعضاً درباره او اجراء نشده باشد در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا -ب

 «.طب  قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد -پ

 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  8ماده  -

در ایران یافک و یا به ایران اعاده گردد، طب  قوانین هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم ماکور در مواد قبل شود و » 

 :شود، مشروط بر اینکه جزائی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می

 .اشدمتهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجراء نشده ب -الف

 «.رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد -ب
 :1562قانون مجازات اسالمی مصوب  3. ماده 3

طب  قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات  هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیک ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد،» 

های تعزیری، میزان محکومیک اجراء شده را  شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیک و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات می

 :محاسبه می کند

 لی یا خارجی، تمامیک ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران.اقدام علیه نظام، امنیک داخ -الف

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن. -ب

دیوانعالی کشور، دادستان کل  ئیسجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، ر -پ

 کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحک نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

 جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها. -ت

در مورد مسکوکات  ا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکک صادرشده یا تضمین شده از طرف دولک یا تهیه یا ترویج سکه قلبجعل اسکناس رایج ی -ث

 «رایج داخل.
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گیاار در مقیام    نیز کیه قیانون   3تواند به این قاعده استناد کند. در ماده  قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال صالحیک شخصی می  

هرگیاه رسییدگی بیه ایین جیرایم در خیارج از اییران بیه صیدور حکیم           »سک، تصریح شده اسیک:  بیان اصل صالحیک حمایتی ا

هیای تعزییری، مییزان محکومییک اجیرا شیده را محاسیبه         محکومیک و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجیازات 

محاکمه شیخص هسیتند هرچنید وی     یعنی در اعمال صالحیک حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و« کند. می

قبالً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولک متبوع خود یا دولک صالح دیگری محاکمه و مجیازات شیده باشید.    

دادگاه فقط ملزم اسک مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. شایسته اسک در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضیایی اییران   

 های خارجی محاکمه صوری برپا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند. واردی شود که دادگاهمحدود به م

همچنین در مورد دایره شمول و حیطه اجرای این قاعده براساس موازین اسالمی موافقان و مخالفان فراوانی وجود دارد، گروهی 

حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمیی شیود. در   شود و در  در جرایم تعزیری این قاعده رعایک می»معتقدند: 

عین حال اعمال این قاعده فقط در صورتی پایرفته شده که متهم در دولک محل وقوع جرم محاکمیه شیده باشید در غییر ابین      

المللی دیگیری   بین المللی کیفری یا مرجع کیفری صورت این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولک صالح دیگری یا دیوان بین

شیود: درقیانون    در مقابل گفتیه میی  «. شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند

این قاعده به عنوان یکیی ازشیرایط اعمیال اصیول صیالحیک شخصیی و صیالحیک مبتنیی بیر تابعییک            1562مجازات اسالمی 

کننیدگان ایین قیانون     های تعزیری غیرمنصوص شرعی پایرفته شیده اسیک. ظیاهرا ًتیدوین     زاتعلیه و صرفاً در قلمرو مجا مجنی

انید،   های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسالمی دانسیته  پایرش این قاعده را در قلمرو مجازات

ی احکام اسالمی، وجیود قاعیده فقهیی مالزمیه بیین      پایر های اسالمی ازجمله ویژگی انعطاف درحالی که از توجه دقی  به آموزه

 8برد. توان به عدم استحکام این عقیده پی حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی الحرج و الضرر می

 

 اهمیت انجام پژوهش

ی های اجتماعی قابل توجیه اسک. مبنیا  قاعده منع تعقیب مضاعف براساس فکر و اندیشه مضاعف، در منافع فردی و نیز ضرورت

تنها در جریان دادرسی بلکه زمیانی کیه دعیوی     های فردی نه اهمیک فردی آن احترام به مقام و حیثیک انسانی و تضمین آزادی

شود و همچنین تأثیر در اصطالح و تربیک بزهکار اسک. اعتماد افراد به این کیه دعیوی    کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می

سیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی بیه همیان اتهیام سرنوشیک و آینیده او      کیفری به طور مسلم و با قاطعیک ر

ای که در سیاسک کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دسیتگاه قضیایی میوثر و نافیا خواهید بیود. از        متزلزل نخواهد گردید، به گونه

از لحا  مجرمیک یا عکیس آن معلیوم شیود.    سوی دیگر تمایالت جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم 

حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیک، برائک و یا تعقیب مضاعف، از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر 

دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. احترام به رأی دادگاه و جلیوگیری از احکیام متنیاقض بیا نظیم عمیومی       

توانند آثار آن را از بین ببرند، زیرا حفظ حیثیک محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیسیک.   کند و طرفین نمی ارتباط پیدا می

بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخالل در ایین   منافع جامعه اقتضا دارد ح  طرح دعوی تنها یک

دیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک دولیک و حاکمییک   ان تالقی نفع عمومی باشد. 

ها به اعمیال و رفتارهیای اتبیاع خیود در قلمیرو سیایر        )که بعدها در مفهومی تحک عنوان تابعیک مطرح گردید( و اهمیک دولک

                                                           
 .35ص ، 1562. پوربافرانی، حسن، فاطمه بیگی، حسن، اعمال قاعده منع محاکمه مجدد درجرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، 8
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به دلیل ارتکیاب برخیی افعیال مجرمانیه در خیارج از قلمیرو       کشورها منجر به ایجاد مسئولیک کیفری و مؤاخاه و مجازات اتباع 

ها گردیده اسک و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحیک   سرزمینی و پایرش آن در نظام کیفری اکثر دولک

مفهیوم   ها نییز پدیید آیید و بعیدها تحیک عنیوان مجیازات مضیاعف در         عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیک

المللی مبهمی دارد و برخی کشورها در  .  اما در حالک کلی قاعده )منع تعقیب مضاعف( امروزه ارزش بینالمللی مطرح گردد بین

مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم، یک سویه و بدون همیاهنگی ترتیبیات منطقیی و الزم صیالحیک سیرزمینی و      

سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند کیه بییم آن   مشخص می صالحیک قانون جزای خود را تعریف و

تاثیر باشد بیمیی کیه در   می رود که حکم خارجی نسبک به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی باشد و یا  ساده, خفیف و بی

المللی همان خطر را ملحو  و  ک کیفری بیناصل توجیه پایر هم هسک چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدال

 مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده )منع تعقیب مضاعف( را کنار بگااریم.

 

 ها و اصطالحات فنی و تخصصی تعریف واژه

 منع محاکمه مضاعف: -

دن آنها اسک. اما این امر به معنای عدم صالحیک دادگاه های ییک کشیور   یکی از واژه های عمده قوانین کیفری، درون مرزی بو

 .برای رسیدگی به برخی جرایم ارتکاب یافته در خارج از قلمروی حاکمیک آن کشور نیسک

پیش از هر دولک دیگری، دولک محل وقوع آن جرم، امر تعقیب، محاکمیه و مجیازات   « بر اساس اصل حاکمیک»با ارتکاب جرم 

الملیل نیدارد حتیی در میوارد بسییاری       دنبال میکند. پایرش این قاعده، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین حقوق بینمجرم را 

 .میتواند پشتوانه حقوقی برای اقدامات سیاسی دولک ها به شمار آید

 

 تعدد تعقیب )نظام های حقوقی ملی( -

گیردآوری شیده اسیک و در حقیوق     « حقیوق موضیوعه  »نیام  هر جامعه ای دارای هنجار هایی اسک که در قالب مجموعه ای به 

 .کیفری، نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانک های ترمیمی و کیفری را تحمل کند

کشوری که می خواهد مرتکب جرمی را محاکمه نمایید و برای بار دوم مورد محاکمه قرار دهید بایید ایین دو نکتیه را مید نظیر       

 :بگیرد

کشوری که پیش از این به موضوع رسیدگی کرده اسک، ممکن اسک بیشتر از دیگران برای اعمال عدالک دغدغه و نگرانیی   الف(

 .داشته باشد

در مورد شخصی که قبال میورد محاکمیه قیرار     جدیدح  تعقیب و محاکمه مضاعف و در صورت لزوم، اعالم ضمانک کیفری  ب(

یجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجیازاتی کیه در   گرفته اسک: این ح  را برای کشور دوم ا

 .حکم اول تعیین شده، اعمال نمایید
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 معنی اصطالحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

مجیرم  » اند: ن نوشتهدانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیک مجازات مضاعف چنی برای نمونه، برخی از حقوق

 6«.توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، میورد مجیازات مضیاعف قیرار داد     صرفاً یک بار قابل مجازات اسک و مضاعفاً نمی

 نویسد: همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می

کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب  ب میوجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجا»

ها صادر شده و حکم نیز به مرحلیه اجیرا درآمیده اسیک و ییا بیه علیک         اند و حکم قطعی نیز درباره آن و محاکمه و مجازات شده

بایسک  قلمرو دولک متبوع می قانونی قدرت اجرائی را از دسک داده اسک خودداری شود. مطاب  این اصل برای اعمال مجازات در

متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیک مجازات کالً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشیده  

 14«.باشد

 

 روش تحقیق

و بهیره بیردن از    روش پژوهش در این مقاله توصیفی ی تحلیلی بوده و با استفاده از منیابع کتابخانیه ای و جسیتجوی اینترنتیی     

مقاالت موجود در نشریه ها و مجله های تخصصی تالش شده اسک، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضیوع میورد نظیر    

پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. در این روش منابع اصلی مورد اسیتفاده، کتیب   

تخصصیی  -های حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقیاالت علمیی  ه موضوع مورد مطالعه و مجموعهمرجع و تخصصی در زمین

 تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت توصیفی و استداللی انجام خواهد گرفک. همچنینمنتشر شده در نشریات تخصصی اسک. 

 

 قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی )ایران(

ادوار مختلف قانون گااری ایران قانون گاار در پایرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقیالب   در نظام حقوقی و

اسالمی نظرات مختلفی داشته اسک. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضیاعف و  

وانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسالمی، نشانگر آن اسک عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن ق

که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته اسک، لکن اغلب مفهیوم تشیدید مجیازات را داشیته و در     

داخلیی مصیوب قبیل از     المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در میتن چنید قیانون    هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین

انقالب و چند مورد از تواف  نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قیانون گیااری بیه کیار     

 رفته اسک. 

در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقالب از قوانین مجازات اسالمی حاف شید. در   1532اگر چه این قاعده در سال 

به تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رسید، قیانون گیاار در ایین     1564حه مجازات اسالمی که در سال الی

رجعک نموده اسک. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پایرش این قاعیده تلقیی میی شیود،      1532خصوص به قانون 

 واهد شد.  ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خ

                                                           
 .38، ص1581، . پوربافرانی، حسن6
 .042، ص، بی تا.  محسنی، مرتضی14
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قانون مجیازات عمیومی    5و در ماده  1532این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته اسک. اولین بار در سال 

الیحه مجازات اسالمی از سوی قوه قضائیه تهیه  1589وارد شد. سپس در قوانین پس از انقالب کالً حاف شد، تا اینکه در سال 

برای  1564الیحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار  1589که پس از تصویب آن در دولک، آذرماه  و به دولک ارجاع شد

 28تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبیان در نهاییک در جلسیه    

اردیبهشیک   11الزم االجرا نشد تیا اینکیه بیاالخره در تیاریخ      مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفک اما بنا به دالیلی 1564دی 

نیز تیدوین   1562آمده بود، در قانون  1532به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون  1562

 شده اسک. 

 بیان چند نکته در مورد شرایط و جزئیات اعمال این قاعده ضروری به نظر می رسد: 

نظیر خیواهی در    جدیید که از دادگاه صادر می شوند و در اثر عدم اعتراض ییا پیس از ت  « احکامی»ف( این قاعده فقط در مورد ال

دادگاه باالتر قطعی می شوند، قابل اجراسک. اگر دادسرا قرار نهایی از قبیل قرار منیع تعقییب ییا موقیوفی تعقییب صیادر کنید،        

ی اعتراض ذینفع به دادگاه ارسال و در دادگاه قطعی شود. چون رسیدگی دادگیاه تیابع   مشمول این قاعده نیسک؛ ولو اینکه در پ

المللی در آن رعایک می شود. مثالً طرفین ح  حضور و دفاع در  تشریفاتی اسک که باید رعایک شود و حداقل استانداردهای بین

امل دارند، می توانند از شهود سوال کنند ولیی دادسیرا   محاکمه علنی و ح  انتخاب وکیل دارند، از اتهام و اوراق پرونده اطالع ک

 مقید به این اصول و تشریفات نیسک. 

یافته باشد قابل اجرا اسک. بنابراین، اگر پرونده در جریان رسیدگی باشد، هیر  « قطعیک»ب( این قاعده فقط در صورتی که حکم 

نظر اسک، این قاعده اعمیال نمیی شیود. بیر خیالف نظیام        یدجدچند دادگاه بدوی رای خود را صادر نموده و پرونده در جریان ت

المللی اعمال قاعده منع محاکمیه و   حقوق کیفری داخلی که به یک اتهام نباید همزمان در دو مرجع رسیدگی کرد، در نظام بین

ضعیک متفیاوت  المللی کیفری و مجازات مجدد محدود به موردی اسک که حکم قطعیک یافته باشد. البته در خصوص دیوان بین

اسک؛ یعنی اگر دول عضو دیوان شروع به رسیدگی کرده باشند، دیوان رسیدگی نمی کند و یا اگیر دییوان شیروع بیه رسییدگی      

 اساسنامه دیوان(.  6و فصل  13کرده دول عضو باید همکاری کنند و هم زمان رسیدگی صورت نمی گیرد. )ماده 

ختوم کیفری در حقیوق داخلیی دارد. اشیترار در برخیی شیرایط از قبییل وحیدت        ج( این نهاد یا قاعده شباهک زیادی با امر م

موضوع اتهام )عمل ارتکابی( و شخص متهم و ضرورت وجود حکم قطعی موجب می شود، قاعده منع محاکمه تجلی قاعیده امیر   

همیان قاعیده اعتبیار امیر      المللی تلقی شود و لاا برخی نویسندگان در بیان مبنای این قاعیده بیه تشیریح    مختوم در صحنه بین

مختوم کیفری پرداخته اند. ولی باید توجه داشک که این دو قاعده از دو فلسفه کامالً متفاوت ناشی می شوند، اعتبار امر مختیوم  

کیفری در تحلیل نهایی ناشی از حاکمیک دولک اسک؛ یعنی تمامی دادگاه ها در یک کشور ابزارهای اعمیال حاکمییک هسیتند.    

ادگاه اعمال حاکمیک کرد، بقیه باید احترام بگاارند. در حالی که چنین بحثی در قاعده منع محاکمیه نیسیک؛ بلکیه    وقتی یک د

مساله از باب رعایک حقوق بشری شخص متهم مورد توجه اسک؛ زیرا عادالنه نیسک شخص به خاطر یک عمل چند بار محاکمه 

أکید بر احترام و اعتبار دادن توسط هر یک از اعمال کنندگان حاکمیک بیه  یا مجازات شود. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، ت

تصمیمات سایر ابزارهای اعمال حاکمیک دولک یعنی مراجع قضایی می باشد. ولی در قاعیده منیع محاکمیه و مجیازات مجیدد،      

  تأکید بر رعایک حقوق بشری افراد و خودداری از تکرار محاکمه و مجازات برای جرم واحد اسک.

المللی کیفری هم در مورد محاکمه و تبرئه قطعی اجیرا میی شیود و     مجدد در حقوق بین« مجازات»و « محاکمه»د( قاعده منع 

هم در موردی که محکومیک قطعی یافته و مجازات در مورد شخص به طور کامل اجرا شده باشد. اگر شخص محاکمه شده و به 
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مجدد کاربرد دارد؛ چون شخص مجازات نشده تیا اعمیال مجیازات    « محاکمه» صورت قطعی تبرئه شده اسک؛ در این مورد منع

مجیدد  « مجازات»مجدد ممنوع شود. ولی اگر شخص محکومیک قطعی یافته و مجازات را نیز تحمل نموده، در این صورت منع 

محاکمه می توانید اعمیال   مجدد نیسک؛ بلکه چون نتیجه نهایی « محاکمه»معنی پیدا می کند. بیان این مطلب به مفهوم جواز 

مجازات باشد، با منع مجازات به طری  اولی بر پایی محاکمه نیز بی مفهوم اسک. بدیهی اسک که اگر در چنین موردی نیز صرفاً 

مجیدد کیافی و   « محاکمیه »مجدد منع شود، نتیجه حاصل می شود. بنابراین ممکن اسک تصور شود که عبارت منع « محاکمه»

مجدد نیسک. باید تاکید کنیم که چنین عبارتی کافی و مانع نخواهد بود؛ زییرا اگیر   « مجازات»به بیان منع جامع اسک و نیازی 

شخص محاکمه شده و محکومیک قطعی به تحمل مجازات یافته ولی در پی فرار یا هر عامل دیگیری مجیازات در میورد وی بیه     

اسک. همچنین اگر شخص محاکمیه شیده و اراده واقعیی بیر     موقع اجرا گااشته نشده اسک، محاکمه مجدد و مجازات وی جایز 

محاکمه و مجازات عادالنه وی وجود نداشته و فقط جهک رهانیدن وی از مسئولیک و کیفیر مناسیب صیورت گرفتیه و مجیازات      

اب بسیار خفیف و نامتناسبی اعمال شده، محاکمه و مجازات مجدد وی جایز اسک و نهایتاً مجیازاتی را کیه شیخص بیرای ارتکی     

 همان عمل متحمل شده باید ملحو  و کسر شود. 

المللی حقوق بشیری الزم اجیرا تلقیی میی      المللی حقوق مدنی و سیاسی جامع ترین سند بین الزم به تاکید اسک که میثاق بین

ران نییز  الزم االجرا گردیده اسک. این میثاق قبل از انقیالب بیه تصیویب ایی     1639مارچ  25تدوین و از  1699شود که در سال 

 سند تسلیم آن تودیع شده و به آن متعهد هستیم.  1633جون  20رسیده اسک و در تاریخ 

اساسنامه اگر دولک صالحی شروع به تحقی  یا تعقیب در موردی نموده باشد، دیوان شیروع بیه    13الف  -1به عالوه مطاب  بند 

ا فقط امضا کرده ولی تصویب نکرده اسک، ولیی بیه عنیوان    رسیدگی نمی کند. اگر چه جمهوری اسالمی ایران اساسنامه دیوان ر

 المللی باشد.   یک سند جامع که حدود دو سوم دول جهان آن را تصویب کرده اند می تواند نمایانگر قواعد عرفی بین

در  1532همان طور که ذکر شد پایرش این قاعده در حقوق ایران تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته اسیک. اولیین بیار در سیال     

جنبیه فیاعلی اصیل صیالحیک      5قانون مجازات عمومی این قاعده وارد شد. به این صورت که قانون گاار در بند ه میاده   5ماده 

در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشیده  »شخصی را مقید به شرایطی پایرفک که شرایط سوم از این شرایط مقرر می داشک: 

( و 1591در قوانین راجیع بیه مجیازات  اسیالمی )    « یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. باشد یا در صورت محکومیک مجازات کالً

نیز این قاعیده تقریبیاً    1562( ذکری از این قاعده به میان نیامد. لیکن در قانون مجازات اسالمی 1534قانون مجازات اسالمی )

 که به بررسی آنها خواهیم پرداخک.  به تصویب رسید 1532قانون  5به همان شکل و با همان ایرادات ماده 

در رویه ی قضایی موجود علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین موجود، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص 

در محاکم خارجی محکومیک یافته و مجازات شده باشد این قاعده اعمال می شود که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقیوقی نییز   

چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نییز در میورد وی اجیرا شیده باشید،      »بر این اساس  . 11اسک

تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خالف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچیه حکیم قطعیی در میورد وی     

در  1534قانون مجازات اسیالمی مصیوب    3ن دادرسی کیفری و ماده قانون آیی 244صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طب  ماده 

با این حال، این نظریات و روییه قضیایی فقیط محیدود بیه      «. صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد

قیانونی کیه بیه     مواردی هستند که شخص محکومیک قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی

                                                           
می توان اشاره کرد که همگی تقریباً به یک شکل  26/11/1533 -3233/3و  18/8/1539 -0522/3، 3/6/1532 -354/3 -6/3/1598 -304/3. برای نمونه می توان به نظریه های شماره 11

 در مواردی که شخص مجازات شده، تایید می کنند. اجرای قاعده را در جرایم تعزیری
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موارد فوق در دو بخش به بررسی جایگیاه قاعیده قبیل و    صراحک این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کامالً مشهود اسک. 

 بعد از انقالب اسالمی ایران می پردازد.

 

 پیش از پیروزی انقالب اسالمی  

و ذیل مبحیث ششیم قیانون     12اصول در محاکمات حقوقی برای اولین بار در ماده ای از قوانین موقتی« محاکمه مجدد»عبارت 

 15، در معنایی از مفهوم خاص مورد بحث در این پایان نامه به کار رفیک. «در توقیف و تعقیب و بطالن محاکمه»ماکور با عنوان 

ددی کیه در  نیز به معنای محاکمه مجی  10قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه 10همین عبارت در ماده 

اثر وارد دانستن اعتراض بر حکم صادر شده صورت می گیرد، استعمال شد که باز هم با مفهوم فراملی مجازات مضاعف تناسیبی  

 نداشک.  

اما مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ظاهراً با روی کرد پایرش اعمال مجازات مضاعف، برای نخستین بار در ادبیات قانون گیااری  

)آیین دادرسی کیفری( با الحاقات و اصالحات بعدی به کار رفک که در خصیوص   13قانون محاکمات جزایی 244کشور، در ماده 

هر گیاه یکیی از تبعیه    »صالحیک محاکم رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایران در کشور خارجی مقرر می داشک: 

ک بیاید در محکمه ای محاکمه می شود که در حیوزه او مقصیر   ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دس

 19«.را یافته اند

همین مفهوم از مجازات مضاعف این بار با روی کرد منع اعمال مجازات مضاعف در اصالحات قانون مجازات عمومی مطرح شید؛  

، اصیول صیالحیک حقیوق    1540وب با این توضیح که در جریان تصویب قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی مص

قانون مجازات عمومی کیه متیأثر از    3/5/1532المللی ذکر نشده بود، لکن متعاقب اصالحات مصوب  داخلی و حقوق کیفری بین

گاار ضمن بیان مصادی  و موارد صالحیک کیفیری و اصیل    تغییرات و اصالحات به عمل آمده در قانون جزای فرانسه بود، قانون

، هر ایرانی که در خارج از اییران  «د»و « ح»در غیر موارد ماکور در بندهای »مقرر کرد:  5ماده « هی»در بند  صالحیک شخصی،

مرتکب جرمی شود و در ایران یافک شود، طب  قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد، مشروط بر اینکه در محل وقیوع جیرم،   

 «.  ازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشدمحاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیک، مج

سیاسی و در جریان عضیویک و الحیاق کشیورها بیه آن، اییران نییز بیا         -المللی حقوق مدنی همچنین پس از تصویب میثاق بین

سییون  رسیماً بیه کنوان   13/2/1530المللی حقوق مدنی سیاسیی در تیاریخ    تصویب قانون اجازه الحاق دولک ایران به میثاق بین

 3قانون مدنی در حکم قانون )داخلیی( محسیوب شید. بنید      6ماکور ملح  شد و مفاد این کنوانسیون نیز با توجه به مفاد ماده 

هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علک اتهام آن به موجب حکم قطعیی صیادر شیده    »این میثاق مقرر می دارد:  10ماده 

. بنابراین بیا  13«ری محکوم یا تبرئه شده اسک، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار دادطب  قانون آیین دادرسی کیفری هر کشو

الحاق ایران به کنوانسیون ماکور، روی کرد ممنوعیک اعمال مجازات مضاعف که قبالً در جریان اصالح قانون مجازات عمومی با 

 ن گااری کشور تثبیک شد. شرایط خاصی پایرفته شده بود، به عنوان یک تعهد فراملی در نظام قانو
                                                           

 شمسی 1264اذرماه  18قمری مصادق با  1526ذی القعده  16.  مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 12
 . منظور از محاکمه و مجازات مضاعف به طور خاص در این پایان نامه کلیه ی مراحل دادرسی کیفری را مد نظر قرار می دهد.15

 کمیسیون عدلیه 21/11/1540مصوب  - 10

 شمسی( 1261قمری )مصوب  1554مصوب نهم رمضان  - 13

 تکرار شده اسک. 1538قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  33پس از پیروزی انقالب اسالمی، همین ماده با اندر تغییراتی در قالب ماده  - 19

  13/2/1530ه الحاق دولک ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب متن ترجمه ماده از متن قانون اجاز - 13
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در خالل مرور رویه قانون گاار در خصوص موضوع، مرور برخی از متون حقوقی از جملیه نظرییات مشیورتی اداره کیل حقیوقی      

دادگستری نیز قابل توجه اسک. نگاهی به سابقه این نظریات نشانگر آن اسک که موضوع مجازات مضاعف قبیل از راه ییافتن بیه    

رات مصوب مجلس شورای ملی، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سیاب  نییز   متون قانونی و مقر

 مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده اسک.

اولین نظریه مشورتی آن اداره کل در این خصوص، بیه سیال هیا قبیل از پییروزی انقیالب اسیالمی و ظیاهرًا بیه نظرییه میورخ            

و مجازات مضاعف کامالً در آن مطرح شده اسک. متن نظریه ماکور بیه  ه مفاهیم محاکمه مجدد مربوط می شود ک 11/8/1503

با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از ح  حاکمیک دولک ها استف متهم خیارجی کیه در   »این شرح اسک: 

به علک ارتکاب آن جیرم   ایران مرتکب جرم شده اسک، به هر حال در ایران قابل تعقیب اسک. با وجود این، هر گاه شخص مزبور

در کشور متبوع خود محکوم و متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات با  مجازاتی که ممکین اسیک از طیرف محیاکم ایرانیی      

درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد، برای احتراز از این که مجرم بابک یک جرم، متحمل دو مجیازات شیود مجیازات اجیرا     

همان طور که از متن نظریه پیدا اسک، مبنای پایرش محاکمه مجدد، حی  حاکمییک دولیک هیا و      18.«شده باید احتساب شود

اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بوده و نظریه احتساب مجازات اعمال شده قبلی در کشور خارجی در محاکمه مجدد نییز در  

 محاکم ایران پایرفته شده اسک. 

بطه در سال های قبل از انقالب از اداره کل یاد شده و در پاسخ به استعالم یکی از مراجیع  متعاقباً نظریه دیگری نیز در همین را

قانون آیین دادرسی کیفری، اتباع ایرانی که در خیارج از اییران    244گر چه طب  ماده »... قضایی به این شرح صادر شده اسک: 

تعقیب می باشند، ولی بر طب  اصول اساسی و مسیلم   مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافک شده قابل

حقوق جزا، اجرای این ماده منوط به آن اسک که قبالً موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشده باشید. در غییر ایین صیورت بیا      

 16هجنقانون جلیوگیری از نشیریات مسیت    2المللی مورد قبول واقع شده و در ماده  وجود اصل منع تعقیب مجدد که از نظر بین

به معنای پیایرش منیع    24«.نیز در مورد تصویب مقنن ایرانی قرار گرفته اسک، موجبی برای تجویز محاکمه مجدد وجود ندارد...

 المللی بیان شده اسک.  محاکمه مجدد در این نظریه، در حقیقک التزام به اصول حقوق کیفری بین

آن، قبل از انقالب اسالمی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین  بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با روی کرد ممنوعیک اعمال

شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته اسک. قانون گاار در جریان اصالحات قانون مجیازات  

حدود به مواردی کیرد  عمومی با بیان موضع صریح خود در خصوص مجازات مضاعف، اعمال صالحیک شخصی محاکم خود را م

که متهم در محل وقوع جرم )کشور خارجی( محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجیرا نشیده باشید.    

در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، بیه لحیا  رسییدگی قبلیی و صیدور      

ئک که منتهی به اعتبار امر مختوم شده اسک، صالحیک رسیدگی به جیرم ارتکیابی در خیارج از کشیور را     حکم محکومیک یا برا

 نخواهد داشک.  

                                                           
 .03ص تا،  بیحجتی، باری،  - 18
لوگیری از اشاعه و ( قانون تصویب قرارداد بین المللی برای ج1در سواب  قانونگااری ایران با عناوین مشابه قانون مندرج در نظریه اداره حقوقی، صرفاً دو قانون ذیل مشاهده می شود:  - 16

سپتامبر  12) 1542سنبله  24مجلس شورای ملی، ماده واحده مزبور که در پی امضای قرارداد ماکور در  1546آبان ماه  0معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن مصوب 

مه  0و  1640مه  18قانون اجازه الحاق دولک ایران به پروتکل های اصالحی قراردادهای مورخ  (2( تصویب شد، صرفاً مشتمل بر یک ماده بوده و چنین موردی در آن رویک نشد؛ 1625

مجلسین شورای ملی و سنا که مشتمل بر یک ماده  1553آذرماه  18راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفک و مستهجن مصوب  1614مه  0راجع به منع فحشا و قرارداد  1614

 و نه سایر مواد پروتکل ها با اصل ماکور ارتباطی ندارند.  2تکل های اصالحی اسک. لکن به نظر می رسد، نه ماده واحده و متن پرو

 95. موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، ص 24
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 پس از پیروزی انقالب اسالمی

در این قسمک جایگاه قاعده منع مجازات مجدد پس از پیروزی انقیالب اسیالمی در قیوانین مجیازات اسیالمی، آییین دادرسیی        

 مورد بررسی قرار می گیرد.   نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهای قضایی و کیفری، موافقک نامه ه

 

 قوانین مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری

و  1591قانون گاار پس از انقالب اسالمی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی و قوانین قانون گیاار اسیالمی سیال    

قانون ساب  را به صورت نیاقص در   5قانون مجازات عمومی ساب  را حاف و عبارات ماده  5ده ، مقررات مندرج در ذیل ما1592

( ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عمیالً مسیکوت گااشیک. در    8/3/1534قانون مجازات اسالمی )مصوب  3و  9قالب مواد 

قیانون   244صالحیک دادگاه ها، حکم مقرر در ماده همین راستا قانون گاار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  33را با اندر تغییراتی در ماده  21آیین دادرسی کیفری ساب 

مییک جمهیوری   ( احیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاک28/9/1538)مصوب 

اسالمی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صالحیک دادگاهی اسک که متهم در حوزه قضیایی آن دسیتگیر شیده باشید؛     

قانون آیین دادرسی دادگیاه هیای عمیومی و     130لکن این دیدگاه قانون گاار در خصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده 

در موارد ماکور در میاده قبیل، هیر گیاه حکیم صیادر       »احکام خارجی، اندکی تغییر پیدا کرد:  انقالب، با شناسایی محدود اعتبار

شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیک حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر 

 حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.  

ادگاه های خارج از کشور نسبک به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقک نامه های قیانونی مشیمول مقیررات    احکام د»تبصره: 

هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه هیای خیارجی صیرفاً در خصیوص     «. این ماده می باشد

ای فی ما بین محدود شده اسک، لکن از این نظر که نتیجه ایین پیایرش،   اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقک نامه ه

 ممنوعیک تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیک اسک. 

شمسی نیز به چشم میی خیورد. از آن    84روی کرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه 

هر تبعه ایرانی کیه در خیارج از قلمیرو حاکمییک     »مقرر کرده اسک:  22قانون مبارزه با قاچاق انسان 3 جمله، قانون گاار در ماده

بنابراین، قانون گاار در ایین قیانون   «. ایران مرتکتب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود

پافشیاری کیرده و بیدین     20آییین دادرسیی کیفیری    33و ماده  25سالمیقانون مجازات ا 3و  9نیز بر موضوع ساب  خود در مواد 

 ترتیب از روی کرد مطل  ممنوعیک مجازات مضاعف فاصله گرفته اسک. 

 

                                                           
 شمسی. 1261مصوب  - 21

 .28/0/1585. مصوب 22
 .1534. مصوب 25
 .1538. مصوب 20
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 موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه  

سوریه و کوییک، بیا عنیاوین قیانون      با تصویب موافقک نامه های قضایی دو جانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسالمی منطقه،

موافقک نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومیان بیه   

و قانون موافقک نامیه همکیاری هیای حقیوقی و      23زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه

، تغییراتیی در موضیع   29امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولک جمهوری اسالمی ایران و دولک کویکقضایی در 

کلی قانون گاار صورت پایرفک؛ به این ترتیب که در چارچوبی خاص و با وضع شروطی، احکام کیفیری صیادر شیده از محیاکم     

ت موضوع حکم دادگاه های خارجی متقابالً با اعمال شیرایطی بیه   دولک کویک مورد شناسایی متقابل قرار گرفک و اجرای مجازا

نمونیه   23قانون موافقک نامه اییران و کوییک،   32قانون موافقک نامه ایران و سوریه و ماده  84رسمیک شناخته شد. به ویژه ماده 

ل احکیام صیادر شیده از دادگیاه     های بارزی از توجه قانون گاار به موضوع منع محاکمه و مجازات مجدد هستند. بنابراین در قبا

 84های این دو کشور به عنوان کشورهای عضو کنفرانس اسالمی، موضع قبلی خود را تعدیل کرد؛ ضمن این کیه مطیاب  میاده    

بییان شیده، طیرفین    « اجرای حکم»موافقک نامه ماکور )ایران و سوریه( که در فصل سوم از بخش پنجم موافقک نامه با عنوان 

احکام صادر شده در کشور صادر کننده حکم، همان آثار قانونی را در مقررات کیفری کشور اجرا کننیده حکیم   » مقرر می دارند:

دارد و برای کشور اجرا کننده حکم جایز نیسک که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه ای کیه در خصیوص جیرم    

دی که در کشور اجرای حکم در مقیررات کیفیری اسیتثنا شیده     وی حکم محکومیک صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در موار

جیایز  »... موافقک نامه ماکور در خصوص اعتبار حکم صادر شده از دادگیاه خیارجی مقیرر شید:      36همچنین ذیل ماده «. باشد

 «. شود ای وارد نیسک که در اجرای حکم محکومیک در کشور اجرا کننده حکم علیه محکوم علیه، نسبک به اساس حکم خدشه

باید توجه داشک که احکام و تصیمات قضایی کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر، ممکن اسک دو اثر 

حکیم دادگیاه    28و اعتبار را به همراه داشته باشند: اول اعتبار ایجابی یا مثبک و دوم اعتبار سلبی یا منفی. اعتبار ایجابی یا مثبک

ثر الزام آور و الزم االجرای حکم اسک که مستلزم اجیرای مفیاد احکیام و متعاقبیًا اعمیال و توجیه بیه آثیار         خارجی، از یک سو ا

مستقیم و غیر مستقیم حکم، از جمله تکرار جرم، تعلی  مجازات، مجازت ها و محرومیک های تبعی و... اسک. اعتبیار سیلبی ییا    

انع از محاکمه و مجازات مجدد متهم برای همان جرم می شود. لکن حکم نیز اثر بازدارنده تصمیمات قضایی اسک که م 26منفی

دولک ها معموالً قسمک اول از اعتبار ایجابی را در قلمرو سرزمینی کشور خود برای احکام کیفری دادگاه های خارجی قائل نمی 

امر را می توان در حاکمیک ملیی  شوند و مفاد احکام کیفری دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر اجرا نمی شود. دلیل این 

دولک ها و تعارض اعتبار مثبک احکام خارجی با حاکمیک مستقل کشورها جستجو کرد. برخی اظهارنظرهای اداره حقیوقی قیوه   

 در این خصوص موید این نظر اسک.  54قضائیه

                                                           
 .13/0/1581. مصوب 23
 .26/11/1580. مصوب 29
طرف : »26/11/1530مصوب  قانون موافقک نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولک جمهوری اسالمی ایران و دولک سوریه 32 ماده - 23

ت قضایی صالحیک دار شروع شده اسک، متوقف خواهد نمود. در مورد اجرا کننده حکم به محض قبول انتقال، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقاما

 «. کرد جرم موضوع انتقال، نسبک به اقامه دعوای کیفری علیه شخص انتقال یافته بر اساس مفاد این موافقک نامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد

28 - Autorite  Positive  
29  -  Autotrite Negative  

 34و امور مجلس ریاسک جمهوری، مجموعه جرائم و مجازات ها، ص  معاونک حقوقی - 54
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جزایی سوریه در مورد جبران ضرر بنابراین، وضع مقرراتی به منظور به رسمیک شناختن برخی احکام صادر شده از دادگاه های 

موافقیک نامیه    16میاده   2و بنید   51موافقک نامه بین ایران و سوریه 51و زیان خصوصی و رد اموال به موجب قسمک دوم ماده 

و الزم االجرا تلقی کردن احکام قضایی صادر شده توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطاب  موافقک نامه  52ایران و کویک

 1ر کشور دیگر به رسمیک شناخته شده باشد، بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواسک شونده به موجیب بنید   ماکور د

موافقک نامه ایران و سوریه و قابل اجرا دانستن احکام کیفری صادر شده توسط یکی از طرفین در قلمرو طرف دیگر بیا   59ماده 

مه ایران و کویک اسک. همچنین اعمال و اجرای تمیام ییا میدت باقیمانیده     موافقک نا 06و  09شرایط احصا شده به موجب مواد 

 84و  36مجازات موضوع حکم صادر شده از دادگاه کشور طرف موافقک نامه قلمرو سرزمینی جمهوری اسالمی ایرانط ی میواد  

الف سیاسک و روییه قضیایی و   موافقک نامه ایران و سوریه ولو علیه تبعه خود کشور مجری حکم به نوعی استثنا تلقی شده و خ

تقینی معمول کشور ایران و اغلب کشورها به شمار می رود که با مقداری تمایز در عبارات، در هر دو موافقک نامه قابل مشیاهده  

اسک. این در حالی اسک که موافقک نامه های منعقد با سایر کشورهای دو سک همجوار و غیر همجوار، از جملیه موافقیک نامیه    

متضمن چنین مقرراتی نبوده، تواف  طرفین حداکثر بیه معتبیر    55ان و جمهوری قرقیزستان یا جمهوری آفریقای جنوبیبین ایر

شناختن و اجرای احکام کیفری قطعی و الزم االجرای مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم یا اجرای مجازات نقدی، احکام نیاظر  

مصادر کردن عایدات حاصل از ارتکاب جرم و ضبط منافع ناشی از فعالییک   بر جبران خسارات و اقدام در جهک کشف، محدود و

 های مجرمانه )عواید جرم( و ابزار جرم محدود می شود. 

 

 نتیجه گیری

« منییع محاکمییه و مجییازات مجییدد»از مفییاهیم و معیارهییای بییین المللییی حمایییک از حقییوق بشییر در دعییاوی جزایییی، قاعییده 

قاعده، برخاسته از ذهن عدالک خواهانه نوع بشر و منطب  با قاعیده انصیاف اسیک. قانونگیاار در     برخورداری از مزایای این  اسک.

که به ترتیب به اعمال جنبه هیای فیاعلی )مثبیک( و مفعیولی )منفیی( اصیل        1562قانون مجازات اسالمی مصوب   8و  3مواد 

دودیک هیایی پایرفتیه اسیک. مطیاب  قیانون      صالحیک شخصی مربوط می شوند، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را با محی 

مزبور، این قاعده فقط به موقع اعمال صالحیک شخصی در جرایم تعزیری و صرفاً در صورتی کیه شیخص در محیل وقیوع جیرم      

مراجیع قضیایی اییران در مقیام      3محاکمه و تبرئه قطعی یا محکوم و مجازات شده باشد، قابل اعمال اسک. به عالوه مطاب  ماده 

صالحیک حمایتی در صورتی که شخص قبالً به همان اتهام محاکمه و مجازات شده باشد، ملزم به محاکمه مجدد و کسیر   اعمال

مجازات تحمل شده هستند. روشن نیسک اگر مجازات اعمال شده در خارج بیشتر یا برابر با مجازات مقرر در قانون ایران باشید،  

گاار در ابتدا یا انتهای مواد مربوط به اصول صیالحیتی بیا ذکیر دقیی  میوارد و       تکلیف چیسک. به نظر می رسد بهتر بود قانون

شرایط این قاعده به صورت جامع در تمام موارد تعیین تکلیف می کرد.  همچنین می توان میواردی را مطیرح کیرد کیه نشیان      

 دهنده تطاب  قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد با موازین شرعی اسک.

                                                           
ضیه محکوم بها را پیدا کرده هر یک از دو کشور طرف موافقک نامه، احکام صادر شده از دادگاه های کشور دیگر را در موضوعاتی مدنی، تجاری و احوال شخصیه که اعتبار ق: »51ماده  - 51

می  رات این بخش به اجرا خواهد گااشک. همچنین احکام صادره از دادگاه های جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و در اموال به رسمیکباشد به رسمیک شناخته و مطاب  مقر

 «.شناسد

ای آن در سرزمین خود را خواهد داد: الف( احکام صادر هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادر شده از سوی دادگاه های طرف دیگر را در موارد زیر شناسایی و اجازه اجر: »16ماده  - 52

جبران خسارت یا برگرداندن اشیای ضبط شده می شده در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه الزم االجرا و قراردادهای مصالحه که... ب( احکام الزم االجرای دادگاه های کیفری که درباره 

 «. باشد
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 با توجه به فرضیه های پایان نامه می توان موارد زیر را به طور موردی در باب نتیجه گیری مطرح کرد: در همین راستا و

موافی  قیوانین    1562مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب  سیاسک کیفری ایران در .1

در حوزة حقوق صرفاً داخلی ایران، صیریحاً میورد شناسیایی    الملل اسک. چرا که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد  جزای بین

قرار گرفته اسک و در قوانین داخلی و رویة قضایی و میثاق مدنی و سیاسی کیه دولیک اییران بیه آن ملحی  شیده اسیک، قابیل         

وجب صیدور قیرار   ، اعتبار امر مختوم را مقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب ایران در امور کیفریمالحظه اسک. 

در قیانون مجیازات    1534موقوفی تعقیب و در نتیجه منع تعقیب مجدد دانسته اسک. مواد ذکر شده در قانون مجازات مصیوب  

که  3مورد بازنگری قانونگاار قرار گرفته اسک، در حوزه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و طب  ماده  1562اسالمی مصوب 

جرم مطل  بوده اسک اما در قانون جدید، هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران بیه صیدور   در قانون ساب  محکومیک م

حکم محکومیک و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیک اجراء شده را محاسیبه  

 می کند و این محاسبه اضافه و به انصاف نزدیک تر اسک. 

قانون ساب  شده و در رابطه با جعل امضا و مقامات رسمی اسک ولی بند  3ماده  5بند پ این ماده جایگزین بند همچنین  .2

دیگری اضافه و مقام دیگر افزوده شده اسک. رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحک نظام، در قانون سیاب  وجیود نداشیک، در    

این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا اسیتفاده از آنهیا نییز از مصیادی       بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از

 صالحیک واقعی قرار گرفته اسک، که  در قانون ساب  جز صالحیک واقعی نبود اسک. 

قانون جدید قاعده منع مجازات مضاعف پایرفته شده اسک. بدون شرط هر مجرم  ایران در خیارج از کشیور مرتکیب     3در ماده 

، در صورتی که در ایران یافک و یا به ایران اعاده گردد، طب  قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجیازات میی   جرمی شود

 شد، ولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شرایطی مانند :

 الف( رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد. 

تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیک، مجیازات  ب( جرم ارتکابی از جرائم موجب 

 کالً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

قانون جدید اصل صالحیک شخصی را پایرفته که در قانون ساب  نبود طب  ایین قیانون، هیر شیخص غیرایرانیی در       8در  ماده 

ی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم ماکور در مواد قبل شود و در ایران یافک و یا خارج از ایران علیه شخصی ایران

به ایران اعاده گردد، طب  قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران با شرایطی به جرم او رسیدگی می شود. الزم به ذکر اسک طب  

محاکمه مجدد محکوم علیه ایرانیی کیه در محیاکم خیارجی بیه       قانون مجازات اسالمی امکان 3نظریه مشورتی با توجه به ماده 

اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل نموده اسک با در نظر داشتن اینکه مجنی علیه غیر مسلمه و غیرایرانی اسک 

ایین   50آن تسری نیدارد. ناظر بر جرایم تعزیری اسک و به غیر  1562قانون مجازات اسالمی مصوب سال  3وجود دارد، زیرا ماده 

نظریه دارای مخالفانی اسک و می توان به این ترتیب عدم تقابل قاعده با موازین شرعی را توضیح داد که عقییده راییج در میورد    

جرایم مستوجب مجازات های شرعی مثل حدود و قصاص آن اسک که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقیرر شیرعی،   

ی منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانیا مجیازات قبلیی مجیرم کیه در      الزاماً باید مجازاتها

کشور خارجی مثال کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی اسک که امیروزه تقریبیا   

المللیی   حتی این قاعده بیش از آن که چهیره حقیوق جیزای بیین    همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مجدد را پایرفته و 
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داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته اسک و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسالمی ایران توالی فاسد زیادی 

 را به همراه دارد.

انین اسالمی سیر بیاز زد، بلکیه همیواره اصیل،      اگرچه نباید با توجیه انعطاف پایری احکام اسالمی و به هر بهانه ای از اجرای قو

اجرای دقی  احکام اسالمی اسک. اما نگاه سطحی به آموزه های اسالمی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبید بیا   

 کلیة احکام اسالمی آفک بزرگی بر پیکر اسالم اسک. 

شد، پایرش کامل و بدون استثنای قاعدة منع محاکمیه و مجیازات    با توجه به مطالبی که در متن پایان نامه هم به تفصیل ذکر

الملیل شیده، نیه     مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیسک و مبانی ای که موجب پایرش این قاعده در حقوق جزای بین

اسیتثناء نمیودن جیرائم بیا     تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسالم نیز هسک. لاا می توان این قاعده را در کلییة جیرائم و بیدون    

 مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحک اقتضاء می کند، مورد پایرش قرار داد.

به نظر می رسد قانون حدود که اجرای آن تعطیل بردار نیسک و نیز قوانین قصاص از جملیه تعارضیات قیوانین    با این وجود  -5

تیجه حاصل می شود که مرور قوانین و مقررات مصیوب در اییران، نشیانگر    داخلی و موازین اسالمی با قاعده ماکور اسک و این ن

آن اسک در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانون گااری، رویه و سیاسک قضایی همگون و همسانی اتخیاذ نشیده و   

ی حقوق مدنی و سیاسی خیود را  الملل فراز و نشیب هایی مشاهده می شد، همان طور که عنوان شد ایران با الحاق به میثاق بین

قانون مدنی، در حکم قانون داخلی اسک. پایرش مطلی  و   6المللی پیرامون موضوع کرده با توجه به ماده  پایبند به تعهدات بین

بدون چهارچوب اصل ماکور، مطلوب و قابل توصیه نیسک، موضوعی که کشورهای خارجی و اعضای اتحادیه اروپا به آن نیز تن 

المللیی و رویکیرد حقیوق     ه اند. لکن نفی مطل  آن نیز به عمی  شدن تعارض ها و اختالف نظرها میان موضع جامعه بیندر نداد

داخلی می انجامد و به نقض حقوق متهم در فرایند دادرسی منتهی می شود. کاهش تعارض و ایجاد قرابک مییان موضیع اسیناد    

، دسک نیافتنی نیسک، همچنان که قیانون گیاار در دهیه هشیتاد شمسیی و بیا       المللی و فرا منطقه ای و قانون گااری ایران بین

، گام هیایی را  1562تصویب برخی موافقک نامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

ار جیرایم مسیتوجب حید بیه     قانون گاار در قانون جدید مجازات اسالمی )بدلیل شمول آثنیز به این سمک و سو برداشته اسک. 

  تعزیرات منصوص شرعی ( این دسته از جرایم را از محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف خارج کرده اسک.

الملل و حقوق ایران کم رنی  تیر شیود و بییش از پییش حقیوق میتهم در فراینید          امید اسک که این تعارضات میان اسناد بین 

الملل باشیم. ضرورت کمک به اصالح و با اجتماعی شدن مجیرم، بیاب جدییدی از     تعهدات بیندادرسی رعایک شده و متعهد به 

المللی در امور جزایی را فرا روی دولک ها گشوده اسک. در ایران ورای این نوآوری، تحولی شگرف نیز در شناسایی  معاضدت بین

سیلبی و ایجیابی احکیام دادگیاه هیای آن دسیته از       اعتبار احکام کیفری خارجی صورت گرفته اسک کیه در نتیجیه آن  اعتبیار    

کشورهایی را که با آنها موافقک نامه انتقال محکومان دارد یا خواهد داشک در قلمرو خود می پیایرد انتقیال محکومیان تحیولی     

ده بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران شده اسک. در واقع چنیین موافقیک نامیه هیای تاییید ضیمنی قاعی       

 ممنوعیک محاکمه مجدد می باشد.  

 

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 916-953، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

953 

 

 

 منابع  

 .1562پوربافرانی، حسن، فاطمه بیگی، حسن، اعمال قاعده منع محاکمه مجدد درجرایم مستوجب مجازاتهای شرعی،  .1

، علوم جنایی مجموعیه مقیاالت   «الملل و ایران محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین»خالقی، علی،  .2

 .1585لیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمک، در تج

 .1583خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی  شهر دانش، چاپ اول،  .5

  .1538، مهر و آبان 19سراس، اسامه، قانون نامه حمورابی، مترجم بهمن رازانی، مجله دادرس، شماره .0

 . 543، ص 1562المللی،  دادرسی عادالنه در محاکمات کیفری بین فضایلی، مصطفی، .3

 .1580، 164المللی و قوانین اساسی کشورها، تهران، مجله ی کانون وکال، شماره  فالحیان، همایون، دیوان کیفری بین .9

 1562قانون مجازات اسالمی مصوب  .3

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آفریقای قانون موافقک نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولک  .8

 مجلس شورای اسالمی 28/1/1589جنوبی، مصوب 

 .معاونک حقوقی و امور مجلس ریاسک جمهوری، مجموعه جرائم و مجازات ها .6

 .51/0/62در تاریخ   62-189-590 - 849/62/3نظریه مشورتی شماره  .14

 

 


