
41- 63ص ، 1394بهار، دهم، شماره سوم، سال کیفريپژوهش حقوق 

محدوده اعتبار احکام کیفري خارجی صادره مطابق صالحیت جهانی 
ي ایرانهادادگاهدر 

**فرشاد شیرزادي فر- *کیومرث کالنتري

)22/4/94:تاریخ پذیرش -94/ 23/1:تاریخ دریافت(

چکیده
اعم از محـاکم  (معناي حکمی است که توسط محاکم خارجی اعتبار حکم محکمه خارجی به

بـر بنـا نسبت به جـرم عمـومی، بـه اعتبـار صـالحیت جهـانی،       ) ی و محاکم داخلی کشورهاالمللنیب
.تعارض مثبت صالحیت صادر شده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد

شد، ولو اینکـه آن جـرم مشـمول عنـوان     چنانچه در خصوص جرمی صالحیت جهانی مطرح با
. باشد، محاکم کشور ما حق رسـیدگی مجـدد ندارنـد   ) االرضیفمحاربه یا افساد مثالعنوانبه(حد 

ایرانـی باشـد، حتـی    ) جرم مشمول عنوان حد(لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صالحیت جهانی 
در ایـران  کـه یدرصورتل کند اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحم

.به جرم او رسیدگی کنندتوانندیمیافت شود، با لحاظ صالحیت شخصی محاکم ایران 
براي فرار از مجازات به جهـل حکمـی خـود در برخـی     تواندیمهمچنین مرتکب جرم جهانی 

حاکم پذیرش عدم صالحیت مظاهراًاگرچهرسدیمبه نظر وجرایم و جهل موضوعی استناد نماید
ایران در خصوص صالحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فـرد در خـارج   

ي شرعی نظیر عدم تعطیلـی حـدود ناسـازگار اسـت،     هاآموزهاز کشور مجازات را تحمل نموده، با 
.این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوي حل نمودتوانیمولی با توجه به مصلحت جهانی، 

ي خـارجی، صـالحیت جهـانی،    هـا دادگـاه اعتبار احکام خارجی، : ژگان کلیديوا
.رسیدگی مجدد، صالحیت اضافی
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مقدمه
دری، خـود را  المللـ نیبـ جرایم جهانی داراي چنان قبحی هستند که تمـام کشـورهاي جامعـه    

محـل  تا مبادا مرتکبین ایـن جـرایم بـا فـرار از کشـور     دانندیماین جرایم صالح به رسیدگی قبال
کـه در قبـال جـرم واحـد کشـورهاي      شـود یمـ این امر سـبب  . ارتکاب جرم از مجازات بگریزند

اعـم از  (ي خارجی هادادگاهبحث اعتبار احکام نجایامتعددي براي رسیدگی صالح باشند که در 
که بـه اعتبـار صـالحیت جهـانی بـه      ) ي داخلی کشورهاي دیگرهادادگاهی و المللنیبي هادادگاه
یکی از نتـایج مهـم   . شودیمدر محاکم کشورهاي دیگر مطرح ندینمایمتکابی رسیدگی جرم ار

ی حقـوق مـدنی و   المللـ نیبـ است کـه در میثـاق   »قاعده منع مجازات مضاعف«پذیرش این اصل 
هرگـاه مطابق این اصل . استقرارگرفتهدیتأکنیز مورد 1966سیاسی مصوب سازمان ملل متحد 

ه خاطر ارتکاب جرمی مجازات شـود، در صـورت بازگشـت بـه کشـور      فردي در کشور بیگانه ب
او را بـه خـاطر همـان جـرم تعقیـب،      مجـدداً 1توان بـه اعتبـار صـالحیت اضـافی    متبوع خود، نمی

.محاکمه و مجازات نمود
و پرداختهاین مقاله به بررسی اعتبار احکام خارجی صادره مطابق صالحیت جهانی در ایران 

:استمطروحه ذیل االتسؤدرصدد پاسخ به 
باشـد،  چنانچه جرم ارتکابی مشمول صالحیت جهانی در کشور ما مشمول عنـوان حـد  - 1

آیا رسیدگی در خارج از کشور نافی صالحیت محاکم داخلی کشور ما است؟
در محکمـه خـارجی بـه    کـه یدرصـورت اگر شخص ایرانی مرتکب جرم جهانی شـود،  - 2

در ایران یافت شـود، آیـا محـاکم    کهیدرصورتند، جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل ک
به جـرم او رسـیدگی   مجدداًبا این استدالل که مرتکب جرم شخص ایرانی است، توانندیمایران 

نمایند؟
براي فرار از مجازات به جهل خود استناد کند؟توانندیمآیا مرتکب جرم جهانی - 3
ازین شرعی است؟موبرخالفآیا پذیرش احکام خارجی در صالحیت جهانی - 4

فوق با لحاظ مقررات حقوقی و موازین فقهی تحت عناوین مفهوم اعتبـار احکـام   سؤاالتبه 
حقـوق کیفـري ایـران در خصـوص احکـام      نگاهکیفري خارجی در صالحیت جهانی و بررسی 

.ذیل پاسخ داده شدشرحبهدادگاه کیفري خارجی

گاهی به علت وجود یک عنصر خارجی نظیر تابعیت مرتکب یا مجنی علیه یا به علت اینکه جرم در خاك یک کشور . 1
هریک کهیرصورتد. منافع عالیه کشور دیگري صورت گرفته، دو یا چند کشور خود را صالح به رسیدگی بدانندهیعللیکن 

گرددیماز کشورهاي مرتبط با جرم، خود را صالح به رسیدگی به این جرم بدانند، چند صالحیت به نفع چند دولت ایجاد 
).33: 1392خالقی (شودیمنامیده هاتیصالحتعارض مثبت اصطالحاًکه 
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هانیمفهوم اعتبار احکام کیفري خارجی در صالحیت ج-1
ي خــارجی هــادادگــاهدر ایــن مبحــث ابتــدا بــه مفهــوم اعتبــار احکــام کیفــري کــه از ســوي 

ی بـه عنـوان   المللـ نیبـ يفـر یکوانیدو سپس مطالبی در خصوص شودیم، پرداخته اندصادرشده
و اینکـه مرجـع مـذکور    جادشـده یای کـه در سـطح جهـان    المللـ نیبـ اولین مرجع دائمی کیفـري  

ی بـه  المللـ نیبـ در آخر به اعتبـار احکـام   ود؛شویمبیان جرایمی دارد،صالحیت رسیدگی به چه
.استشدهپرداختهلحاظ منطق حقوق جزاء 

ي خارجیهادادگاهمفهوم اعتبار احکام صادره از سوي -1-1
در معناي حقوقی، اعتبار احکام خارجی در صالحیت جهانی بـه معنـاي آرایـی اسـت کـه از      

صـورت بـه چـه  ) یالمللـ نیبـ اکم ملی کشورهاي خـارجی و محـاکم   اعم از مح(خارجی محاکم
باشند، در کشورهاي دیگر تـا  صادرشدهصالحیت جهانی بربناغیر قطعی صورتبهقطعی و چه 

بوده و کشورها به اعتبار این محاکمه از تعقیـب، محاکمـه و مجـازات مجـدد     احترامقابلچه حد 
.ی نمایندپوشچشممرتکب 

حکـم محکمـه   «: گفـت تـوان یمـ از اعتبار احکام خـارجی  ترقیدقدر تعریف گریدعبارتبه
این محاکم نسبت به جرم عمومی بـه اعتبـار صـالحیت    خارجی به معناي حکمی است که توسط

، صـادر  )ی و کشـورهاي عضـو  المللنیبکیفريتعارض مثبت صالحیت بین دیوان بربنا(جهانی 
)6-5: 1393شیرزادي فر (. »یت یا برائت مرتکب باشدشده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکوم

ی اعتبـار دادن بـه احکـام کیفـري صـادره از سـوي محـاکم خـارجی و         المللـ نیبي عرصهدر 
به قاعـده منـع تعقیـب، محاکمـه و از     توانیمپذیرش آن نتایجی را به دنبال دارد که از آن جمله 

non bis in«این قاعده تحت عنـوان التـین   . منع مجازات مضاعف اشاره کردقاعدهبهترمهمهمه 

idem « ی عبـارت اسـت از جلـوگیري از تعقیـب، محاکمـه و      المللـ نیبکه در مفهوم ردیگیمقرار
کیفر متهم در محاکم کشورهاي مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانه واحد یـا بـه دلیـل    

).135: 1388توجهی (ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص 
:وق انگلیس در آثار حقوقدانان در این خصوص آمده استدر حق

یک قاعده کلی در حقوق انگلیس است که شخص نباید دو بار به خاطر ارتکاب عمـل  ینا«
Sally(1»باشـد شـده محکـوم واحد محاکمـه شـود، اعـم از آنکـه در محاکمـه نخسـت تبرئـه یـا         

1. It is a general principle of English law that a person may not be tried twice for the
same offence, whether he was acquitted on the first occasion (autrefois acquit) or
convicted (autrefois convict).
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Broadbridge 2009: 2.(
: داردیمـ در ایـن خصـوص مقـرر    1سیاسـی -ی مـدنی المللـ نیبـ میثاق 14ماده 7همچنین بند 

صـورت بـه به علت جرمی که بر اساس قانون و آیین دادرسـی هـر کشـور    توانینمرا کسچیه«
. »مورد محاکمه و مجازات قرار دادمجدداًیا از آن برائت یافته شدهمحکومنهایی به ارتکاب آن 

محاکمـه  اساسـاً از اینکـه  نظـر صـرف مطلـق و  رتصوبهاین ماده شودیمکه مالحظه گونههمان
اعـم از آنکـه صـالحیت شخصـی یـا واقعـی یـا        (از اصـول صـالحیت   کیـ کـدام متهم بر اساس 

، محاکمـه مضـاعف را ممنـوع    ردیـ گیمـ اعمال قوانین کیفري صـورت  ) سرزمینی یا جهانی باشد
.داردیماعالم 

ی و اصل صالحیت جهانیالمللنیبدیوان کیفري -1-2
، نخستین نهاد دائمی قضایی کیفري در سـطح جهـانی اسـت کـه از     المللنیبکیفري دیوان 

ایـن دادگـاه   سیتأسـ اهـداف  نیتـر مهـم . استگرفتهنشأترم ، بر پایه اساسنامههادولتمعاهده 
اجراي عـدالت همگـانی، پایـان دادن مصـونیت، کمـک بـه پایـان دادن منازعـات،         : ازاندعبارت

ی موقت و خـاص، انجـام محاکمـه در صـورت     المللنیبي کیفري هادادگاهص جبران و رفع نواق
ي کیفري ملی و ایجاد رعب و وحشت نسبت بـه جنایتکـاران   هادادگاهعدم تمایل یا عدم توانایی 

رسـالت اصـلی دیـوان    شـود یمـ همانطور کـه مشـاهده   ). 38: 1385آقاالرثالث (جنگی در آینده 
در خصـوص قلمـروي صـالحیت موضـوعی     . اسـت 2م جهانیرسیدگی به جرایالمللنیبکیفري 

، )ژنوسـید (ی کشـتارجمع چهار دسـته از جـرایم کـالن کـه شـامل      3اساسنامه رم5دیوان در ماده 
درآمـده جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بـه حیطـه صـالحیت رسـیدگی دیـوان      

به تصویب مجمع ) شمسی1345آذر 25مطابق (میالدي 1966دسامبر 16ی حقوق مدنی و سیاسی که در المللنیبمیثاق.1
ي جهانی حقوق بشر داراي بیشترین اهمیت است هیاعالممتحد رسید، از جهت حقوقی و سیاسی پس از عمومی سازمان ملل 

ش در مجلس شوراي ملی سابق به تصویب رسید و در .ه1351این میثاق در سال . شودیممکمل آن محسوب درواقعو 
).46-45: 1375کالنتري (است داکردهیپایران نیز ارزش قانونی 

یافت شود هرکجاو مرتکب در اندافتهاز اینکه در کجا ارتکاب ینظرصرفی برخی جرایم المللنیبي هاونیانسکنومطابق . 2
دوفروشیخرجرایمی نظیر تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تجارت و . ردیگیممطابق قانون جزاي آن کشور تحت تعقیب قرار 

)97: 1391ساوالنی (قرار داد ی المللنیبدر زمره جرایم توانیمی را کشنسلو برده
صالحیت قضایی دیوان محدود به خطیرترین جرایمی است که مایه «: داردیماساسنامه رم در این خصوص مقرر 5ماده . 3

:»دیوان بر طبق این اساسنامه در مورد جرایم زیر صالحیت قضایی دارد. باشدیمی المللنیبنگرانی کل جامعه 
یکشتارجمعجرم -الف

رایم علیه بشریتج-ب
جرایم جنگی-پ
.جرم تجاوز-ت
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.است
. تقسـیم کـرد  دودسـته را بـه  آنتـوان یمـ بر همین مبنا در خصوص اعتبـار احکـام خـارجی،    

. باشـد صادرشـده ی المللـ نیبـ یا از سوي محـاکم  صادرشدهحکمی که از مراجع داخلی کشورها 
به همین اعتبار قاعده منع مجازات مضاعف که از نتایج اعتبار احکام خـارجی اسـت، بـه دو نـوع     

.دشویممنع تعقیب مجدد تالی و منع تعقیب مجدد عالی تقسیم 
ی بـه اتهـام   المللـ نیبـ دادگـاه کیفـري   کـه یدرصـورت ه منع تعقیب مجدد تالی، قاعدموجببه

ي ملی مجاز به تعقیب مجـدد مـتهم نسـبت    هادادگاهفردي رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند، 
).377: 1391حبیب زاده، (به همان عمل نیستند 

رت بـه  ي ملـی مبـاد  هـا دادگـاه قاعده منع تعقیـب مجـدد عـالی، بـدین معناسـت کـه هرگـاه        
ی حق تعقیب المللنیبي کیفري هادادگاهرسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهام شخص کردند، 

دي 11(2000دسـامبر  31جمهوري اسالمی ایران در ). 378: 1391حبیب زاده (مجدد را ندارند 
، لیکن هرگز آن را بـه تصـویب سـامانه    )6: 1392خلیلیان (اساسنامه دیوان را امضاء کرد ). 1379

ي داخلی خود نرسانیده و مدرك تصویب را به دفتر سازمان ملل تسلیم نکرده اسـت،  گذارانونق
). 19-18همـان منبـع،   (یک کشور عضو دیوان به شمار نخواهد آمـد  1بنابراین مطابق قانون خود

روي ایــران در تصــویب ایــن اساســنامه در مجلــس و مــوانعی پــیشهــايدشــوارچــه آنکــهحــال
چون مقالـه حاضـر بـا توجـه بـه آنکـه       . بوده، از حوصله این مقاله خارج استي خود گذارقانون

ی کیفري نیست، بیشتر مترصد بیان حدود اعتبـار احکـام خـارجی    المللنیبکشورمان عضو دیوان 
در ) صـالحیت جهـانی  بنـا بـر  (صادره از سوي محاکم داخلی کشورها نسـبت بـه جـرم ارتکـابی     

.کشور ما است

اعتبار احکام دادگاه کیفري خارجیبررسی محدوده-1-3
در خصوص اعتبار احکام خارجی باید بین حالتی که فرد در دادگاه خـارجی  رسدیمبه نظر 

و حـالتی کـه   ) گـردد یمحکم و عدم اعمال حکم 2که خود شامل دو فرض اعمال(شدهمحکوم
حـالتی پرداختـه   لیـ وتحلهیـ تجزبنابراین در این بخش ابتدا به . وي تبرئه شده قائل به تفکیک شد

قانون اساسی از اعتبار قانونی 77ی در صورت تصویب مجلس مستند به اصل المللنیبقانون مدنی، معاهدات 9طبق ماده . 1
)40: 1393انیگلدوز(برخوردارند 

است و به لحاظ منطقی اجرانایی اعم از در معناي دقیق کلمه بین اعمال و اجراي مجازات تفاوت است و اعمال داراي مع. 2
فیزیکی است، ولی اعمال اعم اجرا به معناي عملی مادي و. بین این دو موضوع رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است

باشد یا به دلیل شمول نهادهایی نظیر عفو و آزادي مشروط و تعلیق و مرور زمان درآمدهاجراء موقعبهحکم کهاست از آن
.تلقی گرددشدهاعمالم حک...
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ی قـرار  موردبررسـ که فرد در دادگاه خارجی محکوم شده و سپس فرض تبرئه شدن فرد شودیم
.ردیگیم

اعتبار احکام دادگاه کیفري خارجی در فرض صدور حکم محکومیت-1-3-1
در فرضی که دادگاه خارجی نسـبت بـه جـرم ارتکـابی اقـدام بـه رسـیدگی و صـدور حکـم          

ه، در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار این حکـم در محـاکم داخلـی کشـورها بایـد      محکومیت نمود
.بین دو حالت قائل به تفکیک شد

اینکه مبتنی بر محکومیت رغمیعلفرض اول شامل موردي است که حکم محکمه خارجی 
در ایـن فـرض   . اسـت امدهیدرناجرا موقعبهمرتکب بوده، لیکن به دالیلی نظیر فرار مرتکب جرم 

حکم صادره از سوي دادگاه خارجی مانع از رسیدگی مجدد در کشورهاي عضـو نیسـت، چـون    
در این فرض مجازاتی بر فرد اعمال نشده که بر اسـاس قاعـده منـع مجـازات مضـاعف خواسـتار       

احکـام  احکام کیفري در قلمرو دولتی که ایناصوالًهمچنین . جلوگیري از محاکمه مجدد شود
بنـابراین مراجـع قضـایی    . اسـت و در خـارج از آن قـدرت اجرایـی نـدارد     االجراالزم، صادرشده

نیترمهممعموالً . کنندینمي خارجی را اجرا هادادگاهکشور ثالث، حکم کیفري صادره توسط 
، لزوم حفظ حاکمیـت ملـی   شودیمدلیلی که در توجیه عدم اجراي احکام کیفري خارجی ارائه 

بـه دولـت، اجـراي    هـا مجـازات ما با واگذاري حق اعمال همچنین در جوامع متمدن عصر . است
بنـابراین،  شـود؛ یمـ محسوب هادولتي اعمال حق حاکمیت هاجلوهکیفر نسبت به بزهکاران از 

ي یـک  هـا دادگـاه ي قواعد دولتی و ابزارهاي اجبار کننده براي اجـراي تصـمیمی کـه    ریکارگبه
این تصمیم تلقـی  اجراکنندهیت ملی دولت ، موجب لطمه به حاکماندنمودهکشور خارجی اتخاذ 

رسد دلیل واضـح دیگـري کـه بـراي عـدم اجـرا       همچنین به نظر می). 26: 1383خالقی (شود می
تنها مجري اجـراي احکـام   کشورهراجراي احکام نهاداحکام خارجی وجود دارد این است که

فـرامین صـادره از خـارج    داند که احکام و خود را موظف نمیگاهچیهداخلی آن کشور است و 
مقـرر  1371/ 9/ 29–10304/7یمشـورت اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه . کشور را اجرا کند

سـیروس  وشـکري (» اجراي احکام کیفري خارجی در ایران مجـوز قـانونی نـدارد   «: داشته است
باشـد، در  نتیجه گرفت که هرگاه حکم محکمه خارجی اجرا نشـده توانیمبنابراین ). 32: 1389

در این فرض با توجه به عـدم اعتبـار حکـم    . حاکمیت کشور دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت
اصـل صـالحیت   بـر بنـا صادره از سوي محکمه خارجی، کشور محل دستگیري مرتکـب جـرم،   

.خواهد نمودجهانی اقدام به رسیدگی و اعمال مجازات بر شخص مرتکب
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حکام صادره از سوي دادگاه خارجی اجرا شود کـه در  فرض دوم ناظر به موردي است که ا
چـون در صـورت عـدم اعتبـار آن موجبـات مجـازات مضـاعف        . کندیماین صورت وضع فرق 

قـرار  رشیموردپـذ مخالف عدالت است، بلکه هـیچ عقـل سـلیمی آن را    تنهانهکهدشویمفراهم 
اعتبـار  1ه اعتبـار منفـی  در این فرض کشـور محـل دسـتگیري مرتکـب بـ     گریدعبارتبه. دهدینم

.ندکیماحکام خارجی از رسیدگی مجدد به جرم خودداري 

حدود اعتبار احکام دادگاه کیفري خارجی در فرض صدور حکم برائت-1-3-2
محکمه خارجی اقدام به تعقیب و رسیدگی به اقدام مجرمانه نمایـد و شـخص   کهیدرصورت

خذ نماید، محاکم ملی سـایر کشـورهاي عضـو    مرتکب بتواند در خصوص جرم ارتکابی برائت ا
صـادره از سـوي محکمـه خـارجی در     حکمبهباید هاآندر صورت حضور مرتکب در سرزمین 

.خصوص برائت مرتکب اعتبار داده و از تعقیب و محاکمه مجدد چنین فردي خودداري کنند
عتبار امـر مختـوم   ي برائت باشد، از ارأبنابراین هرگاه حکم محکمه خارجی مبتنی بر صدور 

فرد را به خـاطر همـان واقعـه مجرمانـه تحـت هـر       شودینمکیفري برخوردار خواهد بود و دیگر 
مثالً اگر فـرد در خـارج از کشـور بـه     ؛عنوان دیگري مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد

ر محاکم ي دادگاه مبتنی بر برائت باشد دیگرأعلت ارتکاب جرم جنگی یا تجاوز تعقیب شود و 
جرم محاربه یا هـر  مثالًاین فرد را به علت همان عمل تحت عنوان دیگر توانندینمملی کشورها 

تعقیب کننـد، چـون دادگـاه کیفـري خـارجی بـه عمـل رسـیدگی و آن را         مجدداًعنوان دیگري 
2.ي برائت صادر کرده استرأاز عناوین جرم جهانی ندانسته و کیچیهمشمول 

اعتبار مثبت احکام کیفري خارجی، ناظر بر قدرت اجراي مفاد . باشندیمحکام خارجی داراي دو اعتبار مثبت و منفی ا. 1
اعتبار منفی احکام خارجی که ناظر به قضیه محکوم بها است، بدین معنا که .حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگر است

حسینی نژاد (مجددا دعوایی عمومی آغاز شود قرارگرفتهکه بر مبناي عملی که مورد حکم دشویمحکم کیفري مانع 
زیرا محاکم دولت دوم به ؛هاستآنمنظور از اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفري اثر بازدارنده گریدعبارتبه). 213: 1391

دد و صدور حکم کیفري جدید در مورد عمل اعتبار حکم صادره از سوي محکمه خارجی است که خود را از رسیدگی مج
توانندیمکشورها با شناسایی اعتبار منفی احکام خارجی ،المللنیبيدر حقوق جزا. کندیممجرمانه موضوع حکم اول منع 

باشد را محترم صادرشدهاز یک محکمه غیر داخلی کهنیااز رسیدگی مجدد خودداري کرده و حکم قبلی صادره، ولو 
کیفري نظامبهو آن را محدود و منحصر دهندیمتسري یالمللنیبگستره اعتبار امر مختوم را در جامعه درواقعشمرده و 

اعتبار منفی احکام خارجی در عمل بیش از اعتبار مثبت آن مورد اقبال کشورها قرار ). 160: 1388توجهی (دانندینمداخلی 
عمل مجرمانه محاکمه و مجازات شده و سزاي عمل خود را چشیده محکمه فرد در کشور محل وقوع کهیوقتزیرا . ردیگیم

به همین دلیل است که افکار عمومی . ندکدوم با شناسایی اعتبار منفی احکام خارجی باید از رسیدگی مجدد خودداري 
.دشومحاکمه و مجازات باردوکه متهم به خاطر عمل واحد رندیپذینمهرگز 

چون اگر دلیل صدور قرار منع تعقیب فقدان دلیل باشد . گرددیدر خصوص قرار منع تعقیب رعایت نميااما چنین قاعده.2
قاعده اعتبار امر مختوم در مورد آن مجرا نخواهد بود مگر آنکه علت صدور قرار منع تعقیب تشخیص دادگاه خارجی مبتنی 
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حقوق کیفري ایران در خصوص احکام دادگاه کیفري خارجیبررسی دیدگاه - 2
نظـر حقوقـدانان و فقهـا در خصـوص شناسـایی اعتبـار       لیـ وتحلهیـ تجزدر این مبحث ابتدا بـه  

قانونگـذار ایـران در   شـده رفتـه یپذخارجی و سپس به بیان دیدگاه احکام صادره از سوي محاکم
.شودیمپرداخته ) 1392(قانون مجازات اسالمی 

نظر حقوقدانان و فقها در خصوص احکام کیفري خارجی-2-1
در این مبحث به بررسی نظرات مخالف و موافق در خصوص اعتبار احکام خارجی پرداخته 

بحث اعتبار یا عدم احکـام کیفـري   کهییازآنجا، رسدیمذکر این نکته ضروري به نظر . شودیم
امـا در عصـر حاضـر از    ؛در فقـه نـدارد  خارجی امري مستحدثه و جدید اسـت، جایگـاه چنـدانی   

کشـورها کـه یکـی    نیببودن ارتباط ریناپذاجتنابي کشورها و از سوي دیگر ریگشکلطرفی با 
ي خارجی اسـت، فقهـا نیـز    هادادگاهاحترام به احکام صادره از هاي این ارتباطاز بارزترین جلوه

ا تدقیق در این نظرات وجود اخـتالف در  که باندداشتهبا ورود به این عرصه نظرات مختلفی بیان 
.استشدهمنعکسکه در ذیل اهم این نظرات دشویممحدوده شناسایی احکام خارجی متجلی 

مخالفان اعتبار احکام خارجی-2-1-1
که در ذیل اهـم  اندکردهحقوقدانان مخالف اعتبار دادن به احکام خارجی، دالیلی را مطرح 

.استرگرفتهقرامورداشارهاین دالیل 
هاي مخالفان در خصوص عدم پذیرش اصل مجازات مضاعف، تاکید یکی از اولین استدالل

و اجراي قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قـوانین خـارجی بـر مجـرم، بـه      هادولتبر حاکمیت 
و تالش بـراي جلـوگیري از بـه مخـاطره افتـادن      هادولتخصوص در دورانی که اصل حاکمیت 

مخالفـان معتقدنـد   ). 1388:26تـوجهی  (له عمده و حیاتی بـراي هـر کشـوري اسـت     کشور، مسا
1)منفـی (پذیرش قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در حقیقت نتیجه اثر شناسـایی اعتبـار سـلبی    

زیـرا محـاکم دولـت دوم بـه اعتبـار حکـم       ؛براي احکام کیفري صادره از محاکم خارجی اسـت 
پـس اگـر دولـت و    . کنـد یمـ را از رسیدگی مجدد منع صادره از محکمه خارجی است که خود

یب همچون حکم برائت از اعتبار امر مختوم کیفري بر عدم جرم بودن فعل ارتکابی باشد که در این صورت قرار منع تعق
.برخوردار خواهد بود

اعتبار مثبت احکام کیفري خارجی، ناظر بر قدرت اجراي . محاکم خارجی داراي دو اعتبار مثبت و منفی استاحکام.1
ن احکام است که مانع منظور از اعتبار منفی یا سلبی اثر بازدارنده ای. مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگر است

).17: 1383خالقی (دشویمرسیدگی مجدد و صدور حکم کیفري جدید در مورد عمل مجرمانه موضوع حکم اول 
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محکمه دوم حکم صادره قبلی را محترم بشـمارد دلیلـی بـراي رسـیدگی مجـدد وجـود نخواهـد        
اگر حکم صادره قبلی را معتبر نداند اقدام به محاکمه مجدد و متعاقب آن مجـازات  کنیل. داشت

، عـدم اعتمـاد   انـد نمودهلفان مطرح دلیل دیگري که مخا). 1388:27توجهی (دینمایممضاعف 
نظم عمومی داخلی است، بدین معنا کـه دولـت خـارجی    نیتأمي کشور خارجی در هادادگاهبه 

در رسیدگی به اتهام مورد بحث، نه به دنبـال احیـا و برقـراري نظـم عمـومی کشـور دیگـر        اساساً
.گرددیمنیتأماست و نه با دادرسی خارجی چنین هدفی 

هـایی ارائـه   اعتبار احکام خارجی نیز براي عدم اعتبار احکام خارجی اسـتدالل فقهاي مخالف 
احکـام  بااعتبـار اولـین دلیلـی کـه فقهـا در مخالفـت      . آمـده اسـت  هاآنکه در ذیل اهم اندکرده

بـدین معنـا کـه خداونـد هرگـز راهـی بـراي کفـار         . است1قاعده نفی سبیلکنندیمخارجی بیان 
بنابراین فقها معتقدند که شـخص مسـلمان نبایـد در بـالد     . ان مسلط شوندکه بر مسلمانگذاردینم

دومـین دلیـل فقهـاي مخـالف اعتبـار احکـام خـارجی، عـدم وجـود          . کفر مجازات و تحقیر شود
بـدین معنـا   . در خـارج کشـور اسـت   کنندهیدگیرسشرایط الزم براي قضاوت شرعی در قضات 

و فـردي کـه بـه تصـدي     دشـو یماسالم تلقی که تصدي منصب قضا امري خطیر و مهم در شرع 
بلـوغ،  : ازانـد عبـارت این منصب نائل است باید شرایطی داشته باشد که اهم ایـن شـرایط در فقـه    

از منظـر فقهـا اگـر قاضـی     2. ...عقل، مذکر بودن، ایمان، طهارت مولد، عدالت، رشد، اجتهـاد و  
است و از آن در فقه تحت عنـوان  واجد شرایط مذکور نباشد، حکم صادره فاقد وجاهت شرعی 

در محـاکم خـارجی واجـد شـرایط     کننـده یدگیرسـ قضات کهازآنجا3.دشویمقضات جور یاد 
یکـن  لـم فوق نیستند، حکم صادره از سوي این قبیل قضات در کشور مسلمان ایران باطـل و کـان  

چـون اگـر   . م نیسـت تمـا گفتهشیپاین دلیل مخالفین و دالیل .بوده و فاقد اعتبار و وجاهت است
دلیل عدم پذیرش اعتبار احکام خارجی این موارد باشد در خصوص تمامی جـرایم وجـود دارد،   

ایران و اکثریت فقها در خصوص برخـی جـرایم   گذارقانونکه خواهیم دید طورهمانآنکهحال
.انددادهاعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار 

خارجیموافقان اعتبار احکام-2-1-2
در مقابل مخالفان اعتبار احکام خارجی، گروهی از حقوقـدانان و فقهـا موافـق اعتبـار احکـام      

).سوره نساء141آیه (و لن یجعل اهللا للکافرین علی المومنین سبیال .1
: طهاره المولد، السادس: االیمان، الخامس: بعالذکوره، الرا: العقل، الثالث: البلوغ، الثانی: یعتبر فی القاضی امور، االول. 2

).14-13، صص 41موسوي خوئی، ج(االجتهاد، بل ضبط علی وجه : الرشد، الثامن: العداله، السابع
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.استقرارگرفتهلیوتحلهیتجزخارجی هستند که در ذیل اهم استدالالت این گروه مورد 
یکـی از دالیلـی کـه    . انـد حقوقدانان موافق اعتبار احکام خارجی به دالیل ذیل اسـتناد جسـته  

مجـازات یعنـی هـدف اخالقـی، ارعـابی،      گانـه سـه اهداف کندیمدییتأاحکام خارجی را اعتبار 
هـر کـس مرتکـب خطـایی شـد و      کنـد یمـ بدین معنا و مفهوم که اخالق حکـم  . اصالحی است

زیانی به اشخاص و اجتماع وارد نمود باید به جبران آن اقدام کند و سزاي عمل خـویش را ببینـد   
تکاب جرم واحدي در محکمـه بیگانـه تحـت تعقیـب و محاکمـه و      ارواسطهبهپس اگر شخصی 

اخالقــی باهــدفاعمــال مجــازات قــرار گیــرد، تعقیــب و محاکمــه و اعمــال مجــازات مجــدد او 
بـه وسـیله اعمـال کیفـر، از طرفـی      کـه نیاهدف از جنبه ارعابی مجازات . مجازات مغایرت دارد

ارتکاب جرم بوده درصددکسانی که خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم دست بکشد و هم کلیه 
پس اگر هدف مجازات بازدارنـدگی آن باشـد   . مرعوب گردیده و اقدام به ارتکاب جرم ننمایند

و مجـازات مجـدد ایـن فـرد     شودیممجازات مرتکب جامه عمل پوشانده بارکبه این هدف با ی
هـدف اصـالحی   .شـود یجنبه بازدارندگی نـدارد، بلکـه سـبب انزجـار و تنفـر از قـانون مـ       تنهانه

کیفـر، تادیـب و اصـالح شـود و بـاز اجتمـاعی شـدن او        تحمـل بامجازات این است که بزهکار 
هرگاه بزهکاري خارج از قلمرو کشور متبوع خود مرتکـب  ). 355: 1390نور بهاء (تسهیل گردد 

و جرم شود و در همان محل مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگـر تعقیـب مجـدد ا   
کشـور محـل   گـذار قـانون وجهی ندارد؛ چـون  1صالحیت اضافیواسطهبهدر داخل قلمرو ایران 

اصــالحی مرتکــب را مجــازات کــرده و همچنــین از بــال مجــازات مانــدن او   باهــدفمحاکمــه 
همان جـرم بـا هـر تـوجیهی کـه باشـد مغـایر        واسطهبهلذا تعقیب مجدد او . جلوگیري کرده است

.هدف اصالحی مجازات است
دلیل دوم موافقان اینکه عدالت اقتضـاء دارد کـه مجـرم بـه دلیـل ارتکـاب جـرم واحـد، تنهـا          

قبالً بـه جـرم او رسـیدگی شـده و سـزاي عمـل       کهیدرصورتمورد مجازات قرار گیرد و بارکی
خود را دیده همان رسیدگی سابق معتبر تلقی شده و کشور متبوع وي از رسیدگی مجدد به جرم 

چون چنین فردي با چشیدن طعم مجازات در خارج از کشور دین خود را به . ایداو خودداري نم
جامعه ادا کرده و بازخواست مجدد وي به علت همـان عمـل مجرمانـه، نقـض صـریح عـدالت و       

.)89: 1391پوربافرانی(دیآیمانصاف به شمار 

هرگاهشدهنیمعبطی که براي صالحیت مراجع رسیدگی در خصوص ضوا:صالحیت اضافی در حقوق داخلی عبارتست از. 1
استثنایی یک مرجع رسیدگی بر صالحیتش افزوده شود این صالحیت افزوده را طوربهي از اوضاع استثنایی اقتضا کند که اپاره

ابراین در اصل صالحیت سرزمینی است، بنالمللنیبدر عرصه ). 2355: 3، ج 1391جعفري لنگرودي (صالحیت اضافی نامند 
.دشویمبحث صالحیت اضافی یا مضاعف مطرح کنندیماقدام به رسیدگی هادولتخصوص سایر موارد صالحیت که 
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دهـد و  به جامعه و دسـتگاه دادگسـتري پاسـخ   بارککسی که یک جرم مرتکب شده، باید ی
الزام او به پاسخ به چند مرجع قضایی، هرچند هر مرجع نماینده یک جامعـه باشـند، امکـان دفـاع     
مناسب را به دلیل لزوم تدارك دفاع در چند محل از او سلب و احتمـال صـدور احکـام متنـاقض     

.ندکیمرا تقویت 
تـی کـه از   بنابراین ضروري است کـه قاعـده اعتبـار امـر مختـوم کیفـري رعایـت شـود و دول        

، از ورود دشـو یمـ ي کشوري دیگر از جهت همان جرم مطلـع  هادادگاهمحاکمه پیشین متهم در 
براي رفـع آثـار سـو ایـن امـر، قاعـده منـع مجـازات         رونیازا. در رسیدگی جدید خودداري کند

ی المللـ نیبـ مضاعف که خود نتیجه اعتبار قائل شدن براي احکام خارجی است در حقـوق جـزاء   
.استوضع شده

الملـل نیبـ دو هدف عمـده حقـوق جـزا    نیتأمکنند، دلیل سومی که موافقان به آن استناد می
یعنی جلوگیري از عدم اعمال مجازات بر مجرمان و ممانعت از تکرار مجـازات بـر مجرمـی کـه     

مقتضـی  ادشـده دو هـدف ی . باشـد یمـ به واسطه عمل مجرمانه خود محاکمه و مجازات شده قبالً
شخص در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شود، براي بار دوم در محـل دیگـر   چنانچهاست

اصـل صـالحیت سـرزمینی و    هرچنـد . اعم از کشـور متبـوعش قابـل محاکمـه و مجـازات نباشـد      
شخصی حق تعقیب و اعمال مجازات بر مرتکبین را تحـت شـرایطی بـراي کشـور متبـوع لحـاظ       

از کشوري به کشـور دیگـر   هاآني هامجازاتایم و کرده و باز به اعتبار متفاوت بودن برخی جر
، ولـی کشـورها   )1378:314آشـوري  (نـد کیمـ ی بـه احکـام بیگانـه را دشـوار     اعتباربخشاصوالً

ي دو قراردادهاي را مورد اقبال قرار داده و فرامرزی را پذیرفته و عضویت نهادها المللنیبنزاکت 
بر این مبانی چرا واندنمودهی، حقوقی را نیز قبول و مراودات سیاسی اجتماعی، علمچندجانبهیا 

صدور حکـم  منزلهبهو به چه دلیل، صدور حکم علیه مرتکب و اجراي آن توسط محکمه بیگانه 
و اجرا توسط کشور متبوع تلقی نگردد؟

دلیل آخر حقوقدانان موافق این است که کاربرد صحیح حقوق کیفري، مجازات مجرمان و 
هـا آندر مقابل مسئولیت کیفري است که منجـر بـه بـازجویی و تحقیـق از     ناهانگیبحمایت از 

ي کیفـري، پـی بـردن بـه واقعیـت      هـا یدادرسـ رسالت بسیار مهـم  الواقعیف. شودیماست، اعمال 
تـا  واقعیت اصلی، پی بـردن بـه تمـام واقعیـت یـک قضـیه      افتنیدراصلی است، لیکن قدرت بشر 
لـذا  . اسـت رممکنیـ غاست، به عقب برگردد آمدهشیپدرگذشتهزمانی که محاکمه واقعیتی که 

حتی اگر ما حداکثر تالشمان را با کاربرد هوش، اطالعات و منـابع مـادي انجـام دهـیم، همـواره      
براي فـائق آمـدن و غلبـه بـر شـناخت محـدود       . یافت شوندتوانندینمهستند که هاتیواقعبرخی 
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ی، عقالنـ ی قضـایی و فقـدان منطـق و    طرفـ یبـ ود تـا  مقـرر شـ  سـت یبایمانسان وظیفه دادخواهی 
در مفهـوم قاعـده، ارزش بـراي سـاده کـردن      . اجتناب از تکرار دادرسی کیفري را تضـمین کنـد  

حفـظ کـردن   منظـور بههاي ممانعت از تحقق قضاوت مکرر روشواسطهبهآیین دادرسی قضایی 
، shan ،zhang jun. (ســتتعــادل در محــدوده تمــامی نظــام ارزشــی در آیــین دادرســی کیفــري ا

p.866 ،vol 73 ،maio youshui،changzong(
کـه حـاکی از پـذیرش اعتبـار احکـام خـارجی       شـود یمـ در فقه اسالمی هم مواردي مشاهده 

اولین دلیل فقهاي موافق اعتبار دادن بـه احکـام خـارجی سـازگاري قاعـده اعتبـار دادن بـه        . است
اجمالی قاعده آن است که در مواردي که وقوع جرم یـا  مفاد. است1درأقاعدهبااحکام خارجی 

انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وي به جهتی، محل تردید و مشکوك باشد، 
در این مـورد  ). 43: 1379محقق داماد (این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست موجببه

همـان محـل ارتکـاب جـرم محاکمـه و بعـد از       که فرد در خارج کشور مرتکب جرم شـده و در  
تحمل کیفر به کشور متبوع خود بازگشته است، قاضی کشور متبوع بر اساس قاعـده درأ کـه آیـا    

ی پوشـ چشمچنین فردي مستحق مجازات دوباره است یا نه باید از اعمال مجازات بر چنین فردي 
.کند

سـازگاري اعتبـار احکـام    کننـد یمـ اد دلیل دیگر که موافقان اعتبار احکام خارجی بدان استن
اعتبار امـر مختـوم کیفـري اسـت کـه در فقـه شـیعه اصـل بـر یـک درجـه بـودن             باقاعدهخارجی 

هـدف از اعتبـار امـر مختـوم     ازآنجاکـه . از محـاکم قطعـی اسـت   صـادره رسیدگی است و آراي 
بـر  بنـابراین بایـد احکـام صـادره از سـوي محـاکم خـارجی را معت       2کیفري فصل خصومت است

شدن ورشعلهموجب تحمیل هزینه هنگفت به جامعه اسالمی و صورتنیاچون در غیر . دانست
نتیجـه  تـوان یمبنابراین ). 66: 1385رك آقاالر ثالث (دشویمشدهفراموشي هاخصومتآتش 

گرفت اعتبار قائل شدن براي احکـام صـادره از سـوي محکمـه خـارجی داراي ریشـه در قواعـد        
.با آن استفقهی و هماهنگ 

در فقه در خصوص اعتبار احکام کیفري خارجیشدهرفتهیپذدیدگاه -2-1-3
با توجـه بـه هـدف از اعمـال مجـازات در جـرایم       باشندیمگروه سوم از فقها که در اکثریت 

ــهیمحــلراهمختلــف،  ــا عــدم اعتبــار احکــام خــارجی   اان ــار ی ــددهیــبرگزي در خصــوص اعتب . ان

.شوندیمشبهه ساقط باواسطههامجازاتیعنی . ادرئوا الحدود بالشبهات. 1
.بل الفائده فی قطع خصومه الخصمیین لو عاود المنازعه فی تلک الواقعه.2
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در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار احکـام خـارجی بـین جـرایم شـرعی و      این گروهگریدعبارتبه
چنـین  هـا آناز آمـده عمـل بـه و در استفتائات اندشدهی قائل به تفکیک و تفصیل رشرعیغجرایم 

مجرمی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مطابق مقررات همان کشور نیز «:انددادهنظر 
متبـوعش مراجعـت شـده، در جـرایم مشـمول حـدود و       محاکمه و مجـازات و سـپس بـه کشـور    

و مجازات مجدد دانسته و حکم بر عدم رفـع قصـاص و حـد از چنـین فـردي      بیتعققابلقصاص 
1.»اندنموده، لیکن در جرایم مشمول تعزیر موضوع را موکول به نظر حاکم شرع اندکرده

ر جرایم شرعی کـه شـامل   از دید این گروه از فقها احکام صادره از سوي محاکم خارجی د
، حتـی اگـر در کشـور خـارجی حکـم      دشـو یمحدود، قصاص، دیه و تعزیرات منصوص شرعی 

مجـدداً  توانـد یمـ باشد در کشور دیگـر فاقـد اعتبـار اسـت و آن کشـور      درآمدهاجرا هم موقعبه
ــد       ــام ده ــور را دارد را انج ــت آن کش ــه تابعی ــرم ک ــب ج ــازات مرتک ــه و مج ــب، محاکم . تعقی

ي منصـوص  هـا مجـازات این گروه معتقدند جـرایم مسـتوجب حـدود و قصـاص،     گریدعبارتبه
ي منصـوص در مـورد   هـا مجـازات شرعی دارند و در صورت اثبات این جرایم، الزاماً باید همـان  

را هـا آنکرده یا اجـراي  نظرصرفهاآناز اجراي توانینماجرا شود و تحت هیچ شرطی هاآن
از هـا مجـازات ایـن  گـر یدعبـارت بـه . عدم محاکمه قبلی دانستملهجمنمنوط به تحقق شرایطی 

را متوقـف کنـد یـا در خصـوص     هـا آنکه حکومت بتواند اجراي اندنشدهسوي حکومت تعیین 
.به شرط عدم محاکمه قبلی ملتزم شودهاآناجراي 

. نـد یجویمـ این گروه براي توجیه استدالل خود به هدف اعمال مجازات در جرایم شرعی اسـتناد  
آن گنـاه از  لهیوسـ بـه ي شرعی اجراي حکم خداوند است تا هامجازاتهدف از اعمال گریدعبارتبه

بنابراین براي تحقق این هدف اعمال مجازات فقـط بایـد در داخـل    . جسم مرتکب زدوده و پاك شود
می ولـو آنکـه کشـوري اسـال    (همان کشور انجام شود و در صورت اعمال مجازات در کشـور دیگـر   

ي کشـورهاي دیگـر   هادادگاهفقها مستند به موازین اسالمی، 2.سبب تحقق این مهم نخواهد شد) باشد
ي دیگـري، حتـی   هـا دادگـاه ي کشور اسالمی ایران هادادگاهمطابق نظر این گروه جز . را قبول ندارند

ه رسـیدگی بـه   ي کشورهاي اسالمی همچون افغانستان، عربستان، سودان، ترکیه، عراق شایستهادادگاه
).78: 1392رك پوربافرانی و بیگی (جرایم ارتکابی را ندارند 

دیدگاه دکنندهییتأکه آوردهعملبه استفتایی از مراجع تقلیددر این خصوصموزش و تحقیقات قوه قضاییه معاونت آ. 1
)157-156: 1388رك توجهی، (. فوق است

. در خصوص حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی حکم صادره از سوي محکمه خارجی اعتباري ندارد. 2
آن را در کشور بیگانه اجرا و از تعقیب و محاکمه و از اجراي توانینمند، بنابراین چون این جرایم حکم خاص خداوند هست

)125، 1393شیرزادي فر، -شاکري. (ی نمودپوشچشمحکم خدا در ایران 
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درست به همین دلیل است که این فقهـا بـه احکـام صـادره خـارجی در جـرایم شـرعی ولـو         
کـه  کننـد یمـ باشد اعتباري نداده و اقدام به مجـازات مجـدد مرتکـب    درآمدهاجرا موقعبهاینکه 

نجـا یای کـه در  سـؤال . آوردیمـ در فقـه اسـالمی بـه وجـود     موجبات اعمال مجازات مضـاعف را 
اینکه اگر اولیاي دم در خارج از کشور با قاتل بر سر گرفتن دیه مصالحه کـرده و  دشویممطرح 

تقاضـاي  تواننـد یمـ اعالم گذشت نمایند در صورت بازگشت مرتکب به کشـور متبوعشـان آیـا    
اسـتدالل ایـن گـروه کـه هـدف از اعمـال       بـا توجـه بـه   رسـد یمـ اجراي قصاص نمایند؟ بـه نظـر   

و اجراي این احکـام را توسـط کشـور دیگـر     دانندیمي شرعی را اجراي فرامین الهی هامجازات
تقاضاي قصاص مرتکـب را  توانندیماولیاي دم رسدیمسبب تحقق فرامین الهی ندانسته، به نظر 

دریـافتی در  المصـالحه وجهباید در کشور متبوع خود بنمایند فقط براي اجراي قصاص اولیاي دم
.خارج از کشور را به شخص مجرم مسترد کنند

ی کـه شـامل تعزیـرات غیـر منصـوص شـرعی و       رشـرع یغجرایم شـرعی در جـرایم   برخالف
یسـت، بلکـه   ناست، هدف از اعمال مجازات اجراي حکـم خداونـد   ) بازدارنده(جرایم حکومتی 

الح و تهذیب مرتکب و ارعاب دیگران اسـت تـا   هدف از اعمال مجازات در این قبیل جرایم اص
اگـر  ). 125: 1393رك شـاکري و شـیرزادي فـر    . (با اعمال مجازات دیگر مرتکب جـرم نشـوند  

پذیرفته شود که هدف از اعمال مجازات در این قبیل جرایم اصالح مرتکب است، به این هـدف  
جنبـه اصـالحی   تنهانهو شودیمولو با اعمال مجازات در خارج از کشور نیز جامه عمل پوشانده 

بر اعمال مجدد مجازات مترتب نیست، بلکه عملـی خـالف عـدالت و انصـاف اسـت کـه سـبب        
بنابراین اکثریـت فقهـا معتقدنـد    . شودیمانزجار مرتکب و حتی دیگران از اعمال مجدد مجازات 

حکـم  کـه یدرصـورت که احکام صادره از سوي محاکم خـارجی در خصـوص جـرایم تعزیـري     
باشـد، اعتبـار دارد و بـا پـذیرش و بـه رسـمیت شـناختن حکـم صـادره و          درآمـده اجـراء  موقعبه

.ی نمایندپوشچشماز محاکمه، تعقیب و مجازات مجدد فرد براي همان جرم ارتکابی اجراشده

دیدگاه حقوق کیفري ایران در خصوص احکام کیفري خارجی-2-2
ص اعتبـار احکـام خـارجی در خصـوص     ایـران در خصـو  گـذار قـانون دیـدگاه در خصوص 
مرتکب جرایمـی کـه   «: داردیماین ماده مقرر . استشدهاشارهبدان 9در ماده 1صالحیت جهانی

حق اعمال صالحیت کیفري بر یالمللنیها به موجب حقوق بهمه دولت: شدهدر خصوص تعریف صالحیت جهانی گفته. 1
دهنده وجه اشتراك اصل صالحیت جهانی نشانگریدعبارتبهMeron 1995: 57)(را داشته باشند) یلمللانیب(مجرمان 

و احساسات همه افراد بشر ابندییجامعه جهانی در اعالم انزجار از برخی اعمالی است که در گوشه و کنار جهان ارتکاب م
).160: 1391پوربافرانی (سازندیمدارحهیرنظر از تابعیت مرتکب و مجنی علیه و محل وقوع آن جرا صرف
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ی در هـر کشـوري یافـت شـود در همـان      المللـ نیبو مقررات هاعهدنامهقانون خاص یا موجببه
هـوري اسـالمی ایـران    ، اگر در ایران یافت شود، طبق قـوانین جزایـی جم  شودیمکشور محاکمه 

در مـورد مـذکور بـین    شـود یمـ همانطور که از متن ماده فهمیـده  . »گرددیممحاکمه و مجازات 
تعارض مثبت صـالحیت  ) المللنیبکیفريدیوان (ی کیفري المللنیبصالحیت کشورها و مراجع 

بیـل متهمـان   بدین معنا و مفهوم که دولت ایران ممکن است بخواهد و بتواند این ق. دشویمایجاد 
مـورد  انـد شـده ی المللـ نیبـ کیفرياساسنامه دیوان 5را که مبادرت به نقض جرایم موضوع ماده 

سـوي  در خصوص اعتبـار احکـام خـارجی صـادره از    ). 48: 1393گلدوزیان (محاکمه قرار دهد 
دادگاه خارجی در برخی کشورها براي اجراي اصـل صـالحیت جهـانی، شـرایطی از قبیـل عـدم       

زراعـت  (شـرط شـده اسـت    ... بلی، نداشتن اعتبار امر مختومه، نبودن صالحیت برتر و رسیدگی ق
، در قـانون ایـران   رسـد یمـ از این شروط که ضروري هم به نظـر  کیچیهآنکهحال، )62: 1392
مطابق قانون ما صرف وجود سه شرط بـراي محاکمـه و مجـازات مـتهم در ایـران      . شودینمدیده 

ي را داده ااجـازه ی چنـین  المللـ نیبـ قانون خاص یا عهدنامه و مقـررات  نخست اینکه . کافی است
شرط آخر عمل ارتکابی مطـابق  وباشدیمدومین شرط یافت شدن مرتکب جرم در ایران . باشند

مشـخص ننمـوده   گـذار قـانون ایـن بـدان معناسـت کـه     1.قانون ایران واجد وصف مجرمانه باشـد 
بـوده و از  احتـرام قابـل تـا چـه حـد ایـن حکـم      شـود فرد در کشور دیگر مجـازات کهیدرصورت

در ایـن فـرض بایـد میـان دو     رسدیملیکن به نظر . کندیممجازات مضاعف مرتکب جلوگیري 
حالت اول اینکه مرتکب جرم جهانی نه تابعیت ایرانی داشـته باشـد و   . حالت قائل به تفکیک شد

ما را تهدید کرده باشـد کـه در ایـن فـرض     باشد و نه منافع کشور شدهواقعنه جرم در سرزمین ما 
ی از کشورهاي متعاهد، اعمال مجازات مجدد توسط کشور ما، کیدردر صورت اعمال مجازات 

صـرف بـه از سوي دیگـر در صـالحیت جهـانی    . منع تکرار مجازات ممنوع استقاعدهبهبا توجه 
ی و محاکمـه خواهنـد   ممنوع از رسـیدگ هادادگاهشروع محاکمه از سوي دادگاه کشوري، سایر 

بنـابراین  . کنـد یمـ شروع محاکمه، قضیه اعتبار امر مختوم کیفري پیدا صرفبهبدین معنا که . بود
اینکـه  دشـو یممطرح نجایای که در سؤال. شودنمیدیگر موجباتی براي مجازات مضاعف ایجاد

مطـابق  ارگرفتهقرصالحیت جهانی مورد رسیدگی دادگاه خارجیبربناهرگاه جرم ارتکابی که 
فـرد مرتکـب   کـه یدرصورتقرار گیرد، االرضیفقانون ایران مشمول عنوان حد محاربه یا افساد 

بعد از تحمل مجازات کشور خارجی در ایران یافت شـود، آیـا محـاکم ایـران حـق      ) غیر ایرانی(

چون در حقوق ایران نص قانونی که راجع به جرم جهانی تحت عنوان فوق جرم انگاري کرده باشد، وجود ندارد نظام . 1
.یی می باشدهایکاستداراي خصوصنیاحقوق کیفري ما در 
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کشـور  صالحیت جهانی خواهند داشت؟ مثالً یـک فـرد افغـانی در    بربنارسیدگی به این جرم را 
صالحیت جهـانی  بربنای شود، اگر به جرم این فرد در کشور هند کشنسلپاکستان مرتکب جرم 

با این استدالل که جرم ارتکابی از جـرایم حـدي   توانندیمرسیدگی شده باشد، آیا محاکم ایران 
به جرم ارتکابی رسیدگی نمایند؟مجدداًاست 1)االرضیفمثال افساد (

یی که جرم جهانی ارتکـابی مطـابق   درجافوق منفی باشد و حتی سؤالسخ که پارسدیمبه نظر 
قانون ما در زمره جرایم حدي قرار گیرد، دولت ایران حق رسیدگی مجدد بـه آن جـرم را نخواهـد    

زیرا عمده دلیلی که حقوقدانان معتقدنـد، در جـرایم شـرعی احکـام خـارجی داراي اعتبـار       . داشت
اسـت کـه مقـرر    13922قـانون مجـازات اسـالمی    115مـاده  2تبصره مفاد صراحتبهنیست، استناد

احکام خـارجی صـادره از سـوي محـاکم خـارجی در مـورد جرایمـی بـا مجـازات تعزیـر           : داردیم
باشـد، اعتبـار نـدارد،    درآمـده اجـرا در خارج کشور بـه  همآنمنصوص شرعی، حتی اگر مجازات 

اشته است که اطالق مقررات ایـن مـاده و همچنـین    مقرر دصراحتبهی قانونمادهچون مقنن در این 
. دشـو ینمـ شامل تعزیرات منصـوص شـرعی   ...و 8ماده ) ب(و ) الف(و بندهاي ) 7(ماده ) ب(بند 

در خصـوص  9ي به ماده ااشارهاین ماده هیچ آنکهحال). 119- 118: 1393شاکري و شیرزادي فر (
یعنـی مقـنن نخواسـته در    . ام بیان، بیان استصالحیت جهانی نکرده است و این سکوت مقنن در مق

همچنین اصـولی نظیـر   . به جرم ارتکابی رسیدگی کندمجدداًجرایم حدي مطابق صالحیت جهانی 
منع مجازات مضاعف اقتضـاء دارد کـه کشـور مـا     قاعدهبهتفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم و احترام 

تـوان یمـ این نظـر  دییتأن استداللی که در آخری. از رسیدگی مجدد به جرم جهانی خودداري نماید
قاعـده منـع مجـازات    بـرخالف اسـالمی  قانون مجازات115ماده 2مطرح نمود اینکه حکم تبصره 

، فلذا باید مضیق تفسیر شده و فقط در مواردي کـه نـص صـریح راجـع     باشدیممضاعف و استثنایی 
).126- 117، 1393شاکري و شیرزادي فر (به آن وجود دارد اکتفا شود 

جهـانی داراي تابعیـت ایرانـی باشـد کـه بـه نظـر        فرض دوم ناظر به حالتی است که مرتکب جـرم 
تعزیـرات غیـر منصـوص شـرعی و     (جـرم ارتکـابی از زمـره جـرایم تعزیـري      کـه یدرصـورت رسـد یم

ارچوب حاکمیت کیفري جمهوري اسالمی ایران معنا شاید گروهی استدالل کنند که جرم حدي محاربه در چنجایادر .1
بدین معنا و مفهوم که به دست گرفتن سالح براي برهم زدن نظم و امنیت عمومی ایران مطابق قانون ما واجد . کندیمپیدا 

این ایراد براي مصون ماندن ازبنابراین. کندینمو جرم جهانی ارتباطی با حقوق کیفري ایران پیدا باشدیمعنوان محاربه 
االرضیفچون امکان تحقق جرم افساد . آمده استاالرضیفتحت عنوان جرم افساد شدهمطرحمصداقی که براي سوال 

ژهیوبه) غیر از کشور ایران(که از زمره جرایم حدي است در کشورهاي دیگر ) قانون مجازات اسالمی286مندرج در ماده(
.ور استی قابل تصروشنبهدر کشورهاي اسالمی 

) 8(ماده ) ب(و ) الف(و بندهاي ) 7(ماده ) ب(اطالق مقررات این ماده و همچنین بند : آمده است115ماده 2در تبصره . 2
.شودینماین قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی ) 105(و ) 94(، )93(، )46(، )45(، )40(، )39(، )27(و مواد 
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باشد، محاکم داخلی حق رسیدگی مجدد بـه جـرم   ) ی یا همان جرایم بازدارنده سابقرشرعیغتعزیرات 
قـانون مجـازات اسـالمی در خصـوص اصـل صـالحیت       7چون مقـنن در مـاده   . را نخواهند داشتاو 

»ب«کامل قاعده منع مجـازات مضـاعف را پذیرفتـه و در بنـد     طوربهشخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار 
فرد به علت ارتکاب جرم در محل وقوع جـرم محاکمـه و تبرئـه نشـده     کهیدرصورت«: این ماده آورده

بنابراین اگر شـخص ایرانـی   . »باشداجرانشدهدرباره او بعضاًیا کالًرت محکومیت، مجازات در صویا
مرتکب جرم جهانی، توسط دادگاه خارجی محاکمـه و مجـازات شـود، دیگـر محـاکم داخلـی حـق        

کشـور محـل   «ي عبـارت  جـا بهایران گذارقانونالبته جا داشت . رسیدگی به جرم او را نخواهند داشت
در فـرد کـه یدرصـورت تـا  نمـود یماستفاده »یالمللنیبدادگاه صالح خارجی یا «از عبارت »وقوع جرم

محکمه کشور محل وقوع جرم که صالحیت رسـیدگی بـه جـرم ارتکـابی را داشـته،      رازیغي امحکمه
محاکمه و مجازات شده و سـزاي عمـل خـود را چشـیده، بتوانـد از اعمـال مجـازات مجـدد بـر خـود           

، لیکن اگر جرم جهانی ارتکـابی توسـط شـخص ایرانـی واجـد      )36- 35، 1393سلیمی (اجتناب نماید 
قانون مجازات اسالمی کـه مقـرر   115ماده 2شود، مستفاد از تبصره ) االرضیفمثالً افساد (عنوان حد 

نتیجـه  تـوان یمـ ، دشـو ینمـ شـامل تعزیـرات منصـوص شـرعی     7مـاده  »ب«داشته اطالق مقررات بند 
یران در خصوص جایی که جرم جهانی واجـد عنـوان حـد بـوده و مرتکـب شـخص       گرفت که مقنن ا

بنـابراین  . شـود ینمی براي احکام صادره از سوي دادگاه خارجی اعتباري قائل اولقیطربهایرانی باشد، 
در این فرض حتی اگر مرتکب در کشور خارجی محاکمه و مجازات شده باشد محاکم داخلـی حـق   

ي هـا عهدنامـه صالحیت شخصـی دارنـد، ولـو اینکـه کشـور مـا در       بربنارا رسیدگی مجدد به جرم او
ی هسـتند، در هـر کشـوري    المللـ نیبـ ی پذیرفته باشد که مرتکب این جرایم که از زمره جرایم المللنیب

1.که یافت شدند محاکمه شوند

ت وجـود  ي خـارجی در صـور  هـا دادگاهاینکه آیا اعتبار احکام دشویممطرح نجایای که در سؤال
مرتکـب ایرانـی باشـد    کـه یدرصورتنظیر تعزیري بودن عمل ارتکابی و اجراي مجازات (سایر شرایط 

شـامل دیـوان   ) و در صورت غیر ایرانی بودن اجراي مجـازات ولـو آنکـه جـرم ارتکـابی حـدي باشـد       
کیفـري  بـا توجـه بـه اینکـه دولـت مـا اساسـنامه دیـوان         گـر یدعبارتبه؟ شودیمی نیز المللنیبکیفري 

ي خود نرسانیده است، آیا آراء صـادره از سـوي ایـن مرجـع     گذارقانونی را به تصویب مرجع المللنیب
در خصوص جرم جهانی در کشور ایران داراي اعتبار است؟ قانونگذار ایران در خصـوص ایـن مـورد    

دولت نباید با وضع قانون معارض، عهدنامه را القاعدهیعلبیش از قانون داخلی است و عهدنامهی اعتبار المللنیبدر روابط . 1
آن قانون را به دلیل توانندینمهادادگاهیک جانبه محدود کند با این وصف چنانچه قانون معارض با عهدنامه وضع شد، 

: 1392صالح احمدي (ونگذار را به اجراء گذارد باید آخرین اراده قانهادادگاهمعارض بودن با عهدنامه اجراء نکنند چون 
67.(
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مفهـوم کـه   بدین معنـا و . فوق مثبت باشدسؤالپاسخ رسدیمسکوت اختیار نموده است، لیکن به نظر 
ي ایـران نرسـیده اسـت، لـیکن     گذارقانونی به تصویب مجلس المللنیبکیفري هرچند اساسنامه دیوان

ی مـورد شناسـایی   المللـ نیبـ ی صالح در رسیدگی به جرایم المللنیبیک مرجع عنوانبهما این مرجع را 
1.میدهیمایم فلذا به احکام صادره از سوي این مرجع اعتبار قرار داده

پذیرش اعتبار احکام خـارجی در صـالحیت جهـانی حتـی در جـرایم شـرعی       رسدیمه نظر ب
هـر  «: ي از قـرآن آمـده اسـت   اهیـ آمثالً در خصوص قصـاص در  ؛مخالفتی با موازین فقهی ندارد

راضـی شـود نیکـی کـرده و چنـین عملـی کفـاره گنـاه او         ) دیـه (ي قصاص بـه صـدقه   جابهکس 
اصـل  عنـوان بـه گذشت از اجراي قصـاص  دشویمکه مالحظه همانطور 2.»خواهد آمدحساببه

حـق يذکفاره گناه نیز تلقی شده تا عنوانبهاز آن، » نیکی«نظر است و با توصیف تشویقی مطمح
ــه نیکــی باهــدف» اســتحقاق«حتــی در مــوارد  و برخــورداري از عامــل طــرفکیــازاتصــاف ب

و بـه تعقیـب و   دهیـ برگزانتقام، بخشـش را  ي توسل به جابهکنندگی گناه از طرف دیگر نیز لیزا
یی کـه فـرد در خـارج    درجای فراتر از استحقاق مرتکب اولقیطربهپس دیایبرنمجازات مرتکب 

از کشور سزاي عمل خود را دیده مجوزي براي مجازات مجـدد چنـین فـردي در داخـل کشـور      
پوشـی  ا را بـر بـزه  مبنـ هم خداوند متعالدر خصوص حدود. متبوع مرتکب وجود نخواهد داشت

. قرار داده تا مرتکب جرم با اظهار ندامت و توبـه بـین خـود و خـدایش از مجـازات رهـایی یابـد       
بنابراین در فرضی که فردي مرتکب جرمی جهانی شود که مطابق قانون مـا مشـمول عنـوان حـد     

مرتکب در خارج از کشور محاکمه و مجازات شـده و سـزاي عمـل خـود را     کهیدرصورتباشد
خارجی وجود نخواهـد داشـت تـا بـه     محکمهشیده باشد، دیگر محملی براي عدم اعتبار حکم چ

، اعتبـار  شـود یمـ همـانطور کـه مشـاهده    . استناد آن بتوان دوباره آن را محاکمه و مجـازات کـرد  
ي خارجی کـه مطـابق صـالحیت جهـانی اقـدام بـه رسـیدگی بـه جـرم ارتکـابی           هادادگاهاحکام 

که جرم ارتکابی از منظر قانون ما واجد عنـوان حـدي باشـد، مـانعی در     ، حتی در فرضینندکیم
.پذیرش اعتبار آن وجود نخواهد داشت

بـراي فـرار از   توانـد یمـ مطرح کرد اینکه آیا مرتکب جرم جهانی توانیمی که سؤالآخرین 

ی المللنیبگروهی مخالف دیدگاه فوق باشند و این طور استدالل کنند که حکم صادره از سوي دیوان کیفري البته شاید . 1
در خصوص جرم جهانی در ایران اعتبار نخواهد داشت و محکمه داخلی حق تعقیب و مجازات مجدد مرتکب را خواهند 

را به تصویب سامانه قانونگذاري خود نرسانیده، بنابراین خود را یالمللنیکشور ایران اساسنامه دیوان کیفري بداشت؛ چون
از آنجایی که این مرجع به ی رسدنظرمبه لیکن . داندیملزم به اعتبار قائل شدن براي احکام صادره از سوي این مرجع نم

.باشدیمترحیدیدگاه اول، صح،شده استیم جهانی شناختهعنوان مرجع صالح براي رسیدگی به جرا
.سوره مائده45آیه »فمن تصدق به فهو کفاره له... «.2
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زا در این مورد بایـد تـابع عمومـات حقـوق جـ     رسدیممجازات به جهل خود استناد کند؟ به نظر 
...ی، دزدي دریـایی و  کشـ نسـل بدین معنا که هرگاه جرم جهانی از زمره جرایم ذاتـی نظیـر   . بود

اما گـاهی ممکـن اسـت کـه کشـوري      ؛نخواهد بودرشیپذقابلفرد ) حکمی(باشد ادعاي جهل 
مثـل آن جرم از زمره جـرایم ذاتـی نباشـد؛    آنکهحالجرمی را در زمره جرایم جهانی تلقی کند، 

حکـم بـه ادعـاي جهـل   توانـد یمـ در سطح وسیع که در این مورد مرتکب ستیزطیحمآلودگی 
حالت اول شامل موردي است کـه مرتکـب در   . دشویمتقسیم دودستهکند که این مورد خود به 

عمـل ارتکـابی آن جـرم جهـانی بـوده و هـر کشـوري حـق         دانسـته ینمـ کـه  کندیمدادگاه ادعا 
ي بـر حـال   ریتـأث که اشتباه در میزان مجـازات جـرم   طورهماندر این مورد . محاکمه وي را دارد

لـیکن ایـن   . ي بر حال مرتکـب نـدارد  ریتأثمرتکب جرم ندارد، عدم آگاهی از جرم جهانی بودن 
بـدین  . عمل ارتکابی وي جرم است بایـد در دادگـاه بررسـی شـود    دانستهینمادعا که فرد اساساً 
باید بین جهـل  نجایاپس در . دشویمي مشاهده اردادقرجرایم جهانی هم جرم معنا که گاهی بین

هرگاه جهل فرد قصوري باشـد یعنـی بـه سـبب     . قصوري و تقصیري مرتکب قائل به تفکیک شد
وجود قوه قاهره، فاعل قادر به دریافت حکم اصلی نباشد، در این فـروض اگـر مـدعی بتوانـد در     

؛ امـا اگـر   )270: 1391سـاوالنی  (پـذیرفت  دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعاي او را
جهل تقصیري باشد، یعنی فاعل در دریافت حکم کوتاهی کند، تاثیري در مسـئولیت فـرد نـدارد    

یعنـی فـرد بـا    . گـاهی جهـل فـرد جهـل موضـوعی اسـت      ). 82: 1393ي و شـیرزادي فـر   کالنتر(
. انـد مردهقبالًاین افراد کردهیمي در شهر همه مردم را کشته، لیکن ادعا کند که فکر گذاربمب

.کندیملیزاجهل موضوعی عنصر روانی جرم را در جرایم عمدي 

يریگجهینت
کشـور ازي خـارج  هادادگاهدر خصوص اعتبار یا عدم اعتبار احکام خارجی صادره از سوي 

راجع بـه آن  هادولتجرایمی باشد که ازجملهدر جرایم جهانی باید گفت چنانچه جرم ارتکابی 
باشـد  ) االرضیفـ مـثالً افسـاد   (صالحیت جهانی دارنـد، ولـو اینکـه آن جـرم داراي عنـوان حـد       

ی بـه جـرم رسـیدگی کـرده و فـرد را      المللنیبي خارجی یا دیوان کیفري هادادگاهکهیدرصورت
اصل صـالحیت جهـانی حـق رسـیدگی بـه ایـن جـرم را        بربنامجازات کرده باشند محاکم ایران 

قـانون مجـازات   115مـاده  2در تبصـره  9ی از عـدم ذکـر مـاده    خـوب بـه ن امـر  ای. نخواهند داشت
ي بـه رسـیدگی مجـدد بـه جـرم      اعالقـه گذارقانونمطابق مقررات فوق . شودیماسالمی استنباط 

از سـوي دیگـر خـالف قاعـده بـودن      . نـدارد جهانی ولو اینکه در زمره جرایم مشمول حـد باشـد  
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، بنابراین باید به موضع نص بسنده شـود  ندکیمیق آن را اقتضا لزوم تفسیر مض115ماده 2تبصره 
.و از تسري آن به موارد مشابه خودداري گردد

در محکمـه  کهیدرصورتلیکن هرگاه مرتکب جرم جهانی مشمول عنوان حد، ایرانی باشد؛ 
ت این فرد در ایـران یافـ  کهیدرصورتخارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند 

بـر بنـا ي ایـران  هـا دادگـاه نجـا یادر . بـه جـرم او رسـیدگی کننـد    تواننـد یمـ شود، محاکم ایـران  
همچنـین  . ننـد کیمـ به جـرم ارتکـابی رسـیدگی    مجدداًصالحیت شخصی و نه صالحیت جهانی 

جهـل حکمـی در   وبراي فرار از مجازات به جهل خود استناد کندتواندیممرتکب جرم جهانی 
قصوري بـوده و جهـل موضـوعی در صـورت اثبـات در دادگـاه،       کهیدرصورتجرایم قراردادي 

.شوندیمدفاع محسوب 
بـا  ظـاهراً پذیرش اعتبار احکام خارجی صادره مطابق صالحیت جهانی ممکن اسـت  اگرچه

مـثالً در  ؛با پذیرش احکام ثانوي حل نمودتوانیمتعالیم فقهی ما ناسازگار باشد، ولی این امر را 
ی از مجـازات افـراد حتـی در فـرض     پوشچشممواردي مشاهده کرد که حاکی از توانیمفقه ما 

یی که فرد سزاي عمل خود را چشـیده بـر مجـازات مجـدد وي     درجا؛ بنابراین باشدیماستحقاق 
.ي مترتب نخواهد بودادهیفاهیچ 

اي در برخـی کشـورها بـر   اوالًیی دارد؛ هـا یکاسـت نـواقص و  1392قانون مجـازات اسـالمی   
اجراي اصل صالحیت جهانی، شرایطی از قبیل عدم رسیدگی قبلی، نداشتن اعتبـار امـر مختومـه،    

از این شروط که ضـروري هـم بـه    کیچیهآنکهحال، اندنمودهبرقرار ... نبودن صالحیت برتر و 
یی کـه مرتکـب جـرم جهـانی مشـمول حـد       درجـا ثانیـاً  . شـود ینم، در قانون ما دیده رسدیمنظر 

رانی است، رسیدگی مجدد به جرم وي با توجه به پذیرش دامنه وسیع اصـل صـالحیت   شخص ای
که موجبات قـرار گـرفتن کشـور مـا     دشویمشخصی در کشور ما سبب ایجاد مجازات مضاعف 

.دکنیمی را فراهم المللنیبدر لیست ناقضین حقوق بشر در جوامع 
کشـورها  نیبـ ه سـبب ارتبـاط تنگاتنـگ    وسایل ارتباطی کروزافزونبا توجه به پیشرفت ثالثاً

محکمه حکمبهي دیگر هاتیصالحما عالوه بر صالحیت جهانی در گذارقانونشده، جا داشت 
اعتبار دهد تا مانع اعمال مجـازات مضـاعف   ) حدود، قصاص و دیات(خارجی در جرایم شرعی 

اوالًراد شـود کـه   حـدود ایـ  ژهیوبهشاید در خصوص جرایم شرعی . مرتکبین در این جرایم شود
خیلی از عناوین جـرایم حـدي نظیـر قـذف     اًیثاناین جرایم داراي مجازات خاص و ثابت هستند؛ 

روزافـزون قابل انطباق با جرایم مندرج در کشورهاي خارجی نیستند، لیکن با توجه بـه پیشـرفت   
رام بـه احکـام   احتـ کشورها که یکی از تجلی بارز این ارتبـاط نیمابیفجوامع و ارتباط تنگاتنگ 
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بـا  ) ولو در حدود(ي خارجی است و سازگاري پذیرش اعتبار احکام خارجی هادادگاهصادره از 
مصلحت جهانی نظام کیفري ایران تا از انتقادات اغلب مغرضانه مصون بماند، پذیرش این امـر را  

.دکنیمتوجیه 
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