
  463 بخش اسناد

  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  463  ـ584 ، صص1385شمارة سي و چهارم، 

  
  

  1كيفري  المللي  ديوان بيندادرسي و ادلهآيين 
  ]قسمت دوم[

  
  فهرست مطالب

  
  تحقيق و تعقيب. 5فصل 

 53، ماده   2 و 1ق بندهاي    آغاز تحقيق طب   خصوص درتصميم دادستان   . بند يك 
  ]اساسنامه[

  ارزيابي اطالعات از سوي دادستان  ـ104
  اعالم تصميم از سوي دادستان مبني بر عدم آغاز تحقيق  ـ105
  اعالم تصميم از سوي دادستان مبني بر منع تعقيب  ـ106

  ]اساسنامه [53، ماده 3 طبق بند شيوه كار. بند دو
  ]اساسنامه [53، ماده )الف (3ند درخواست براي تجديد نظر طبق ب   ـ107
  ]اساسنامه [53، ماده )الف (3 مقدماتي طبق بند  دادرسي شعبهتصميم  ـ 108
  ]اساسنامه [53، ماده )ب (3 مقدماتي طبق بند  دادرسيتجديدنظر شعبه  ـ109
  ]اساسنامه [53، ماده )ب (3 مقدماتي طبق بند  دادرسي شعبهتصميم  ـ110

  ادلهآوري  جمع. بند سه
   كليطور بهثبت روند بازجويي   ـ111

                                                           
.  باشـد كـه در شـرح و بـسط آن،      المللي كيفري رم مي آيين دادرسي و ادله براي اعمال اساسنامه ديوان بين        :  نكته توضيحي

ارجاعات مـستقيم بـه اساسـنامه در        .  است عمل آمده   براي پرهيز از بيان مجدد و تا حد امكان تكرار مقررات اساسنامه، دقت به             
و  51طوري كه در ماده       آيين دادرسي و ادله در صورت مقتضي براي تأكيد بر روابط بين آيين دادرسي و ادله و اساسنامه رم به                   

عايـت  در كليه قضايا آيين دادرسي و ادلـه بايـد بـه اتفـاق و بـا ر                 . بيني شده، گنجانده شده است       پيش 5 و   4بويژه در بندهاي    
المللي كيفري هيچ تأثيري بر آيين دادرسي دادگاه ملـي يـا نظـام     آيين دادرسي و ادله ديوان بين. مقررات اساسنامه تفسير شود 
 .گذارد حقوقي رسيدگي ملي نمي

  :المللي كيفري به نشاني ذيل  متن انگليسي اين سند از پايگاه اينترنتي ديوان بين.1
http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html 

 مجلـه   33چهار فصل از اين سـند در شـماره          . برگرفته شده و توسط آقاي حاتم صادقي زيازي به فارسي برگردانده شده است            
  .گردد اينك فصول پنجم تا دوازدهم در اين شماره تقديم مي. به چاپ رسيد) 1384پاييز ـ زمستان (حقوقي 
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  ثبت روند بازجويي در موارد خاص  ـ112
  ص مورد نظر وضعيت سالمتي شخخصوص درآوري اطالعات  جمع  ـ113
  ]اساسنامه [56العاده تحقيق طبق ماده  موارد فوق  ـ114
  ]اساسنامه [57، ماده )د (3 دولت عضو طبق بند در قلمرو ادلهآوري  جمع  ـ115
  ]اساسنامه [57، ماده )ب (3 به درخواست وكيل مدافع طبق بند ادلهي آور جمع  ـ116

   از آزادي  و محروميت  محدوديتخصوص در هاي كاري شيوه. بند چهار
  كننده بازداشت در كشور بازداشت  ـ117
   در مقر ديوان پيش از محاكمهبازداشت  ـ118
  آزادي مشروط  ـ119
  ابزار محدوديت  ـ120

  ]اساسنامه [61اتهامات طبق ماده  تأييد جريان. بند پنج
  ] اتهامات[ تأييد  بهقبل از رسيدگي جريان   ـ121
  در حضور شخص متهم] اتهامات[تأييد به  رسيدگي جريان   ـ122
  نظر در جلسه رسيدگي تأييد  شخص موردحصول اطمينان از حضوراقدامات در جهت    ـ123

  ]اتهامات[  
  ]اتهامات[تأييد اعراض از حق حضور در جلسه رسيدگي   ـ124
  در غياب شخص مورد نظر] اتهامات[تصميم به برگزاري جلسه تأييد    ـ125
  در غياب شخص مورد نظر] اتهامات[جلسه رسيدگي تأييد    ـ126

   دادرسي مقدماتي پايان مرحله. بند شش
   اتهامات متعددخصوص در مختلف صورت صدور تصميماتآيين در   ـ127
  اصالح اتهامات  ـ128
   درخصوص تأييد اتهاماتعالم تصميما  ـ129
  تأسيس شعبه دادرسي  ـ130

  آيين دادرسي. 6فصل 
  مقدماتيدادرسي  شعبه  توسط ارسالي،سوابقبايگاني   ـ131
  وضعيت جلسات  ـ132
  صالحيتا يايراد بر قابليت استماع ] خصوص در[پيشنهادها   ـ133
  هاي رسيدگي دادرسي  مربوط به جريانيپيشنهادها  ـ134
  عاينه پزشكي متهمم  ـ135
  محاكمات مشترك و مجزا  ـ136
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  هاي رسيدگي دادرسي بايگاني جريان  ـ137
  حفظ ادله  ـ138
   پذيرش جرمخصوص درتصميم   ـ139
  ها براي اداره جلسات و اداي شهادت دستورالعمل  ـ140
  نهايي و اظهارات ادله] زمان ارائه[پايان   ـ141
  جلسات شور  ـ142
  جع به موضوعات مربوط به محكوميت يا جبران خساراتهاي بيشتر را رسيدگي  ـ143
  ابالغ تصميمات شعبه دادرسي  ـ144

  ها مجازات. 7فصل 
  تعيين مجازات  ـ145
  ]اساسنامه [77 طبق ماده تحميل جرايم  ـ146
   ضرر و زيانهايقرار  ـ 147
   به صندوق اماني ها  ضرر و زيانهاي انتقال جرايم ياقرار  ـ148

  جديدنظر استيناف و ت.  8فصل 
  مقررات كلي. بند يك

  مقررات حاكم بر جلسات رسيدگي در شعبه استيناف  ـ149
  خسارات جبران دستورات و مجازات برائت، محكوميت، در مقابل استيناف. بند دو

  استيناف  ـ150
  آيين استيناف  ـ151
  توقف استيناف  ـ152
  حكم استيناف در مقابل دستور جبران خسارات  ـ153

   در مقابل ساير احكامفاستينا. بند سه
   ديوان ندارداستينافي كه نياز به اجازة  ـ154
   ديوان دارداستينافي كه نياز به اجازة  ـ155
  آيين استيناف  ـ156
  توقف استيناف  ـ157
  حكم استيناف  ـ158

   محكوميت يا مجازات راجع بهتجديدنظر. بند چهار
  تقاضاي تجديدنظر   ـ159
  ]به مقر ديوان[دف تجديدنظر به ه] عليه محكوم[انتقال   ـ160
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   تجديدنظرخصوص درتصميم   ـ161
   رفتار عليه ديوان  و سوءجرايم. 9فصل 

  ]اساسنامه [70 عليه اجراي عدالت طبق ماده جرايم. بند يك
  اعمال صالحيت   ـ162
  اعمال اساسنامه و آيين دادرسي   ـ163
  مرور زمانهاي  دوره   ـ164
  تحقيق، تعقيب و محاكمه   ـ165
  ]اساسنامه [70مجازات طبق ماده    ـ166
  المللي و معاضدت قضايي همكاري بين   ـ167
 Ne bis in idem )به اعتبار امر محكوم( محاكمه مجدد براي جرم واحد عدم تجويز   ـ168

  بازداشت فوري  ـ169
  ]اساسنامه [71رفتار نزد ديوان طبق ماده   سوء. بند دو

  اخالل در جلسات رسيدگي  ـ170
  ناع از انجام دستور ديوانامت  ـ171
  ]اساسنامه [71 و 70رفتار مشمول مواد   ـ172

  عليه محكومجبران خسارت براي شخص بازداشت شده يا . 10فصل 
  تخسارجبران درخواست   ـ173
  خسارتجبران آيين درخواست   ـ174
  خسارتجبران مبلغ   ـ175

  المللي و معاضدت قضايي همكاري بين. 11فصل 
  ]اساسنامه [87اي همكاري طبق ماده ه درخواست. بند يك

   همكاريافت هر نـوع اطالعات مربوط به دريمنظور ارسال و دار ديوان بهـاركان صالحيت  ـ176
  المللي و معاضدت قضايي  بين   

  مجاري ارتباط  ـ177
  ]اساسنامه [87، ماده 2زبان منتخب كشورهاي عضو طبق بند   ـ178
  عضو اساسنامهغيرا از كشورهاي براي تقاض] مورد استفاده[زبان   ـ179
  در تقاضاهاي همكاري] مورد استفاده[هاي  تغييرات در مجاري ارتباط يا زبان  ـ180

  ]اساسنامه [90 و 89هاي موازي طبق مواد  تحويل، انتقال و درخواست. بند دو
   نزد دادگاه مليدعوا طرحايراد به قابليت   ـ181
  ]اساسنامه [89اده ، م)هـ (3 طبق بند درخواست انتقال  ـ182
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  امكان تحويل موقت  ـ183
  ترتيبات تحويل  ـ184
  قبل از اتمام دورة محكوميتآزادي شخص از بازداشت ديوان   ـ185
  هاي موازي در زمينه ايراد به قابليت استماع دعوا درخواست  ـ186

  ]اساسنامه [92 و 91بازداشت و تحويل طبق مواد ] درخواست[مدارك . بند سه
  مدارك به همراه درخواست تحويلترجمه   ـ187
  محدوده زماني براي تسليم مدارك بعد از بازداشت موقت  ـ188
  ارسال مدارك مؤيد درخواست  ـ189

  ]اساسنامه [93همكاري طبق ماده . بند چهار
  شهادت  نمودن خود به همراه درخواست برايقلمداد مجرم در خصوص دستورالعمل  ـ190
  ]اساسنامه [93ماده ، 2تضمين ديوان طبق بند   ـ191
  انتقال شخص در بازداشت  ـ192
  ]حكم[اجراي ] محل[انتقال موقت شخص از كشور   ـ193
  درخواست همكاري از ديوان  ـ194

  ]اساسنامه [98همكاري طبق ماده . بند پنج
  تهيه اطالعات  ـ195

  ]اساسنامه [101قاعده اختصاصي بودن طبق ماده . ششبند 
  ]اساسنامه [101، ماده 1ند  بخصوص درتهيه نظراتي   ـ196
  تعميم اعراض  ـ197

  اجرا. 12فصل 
ـ   اجراكننده حكـم در    ينقش كشورها . بند يك  ازات حـبس و تغييـر دولـت         مج

  ]اساسنامه [104 و 103حكم طبق مواد  راكنندهاج
  ارتباطات بين ديوان و كشورها  ـ198
  ]اساسنامه [10ل طبق بخش ركن مسئو  ـ199
  ]حكم[ننده ك فهرست كشورهاي اجرا  ـ200
  اصول توزيع عادالنه  ـ201
  ]حكم[عليه به كشور مورد نظر جهت اجراي  موعد تحويل محكوم  ـ202
  عليه ديدگاههاي محكوم  ـ203
  ]حكم[كننده  اطالعات ارائه شده به كشور اجرا  ـ204
  اي خاص  در قضيه]حكم[كننده  عدم پذيرش از سوي كشور اجرا  ـ205
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  ]حكم[كننده  ر اجراعليه به كشو تحويل محكوم  ـ206
  عبور  ـ207
  ها هزينه  ـ208
  ]حكم[ اجراي  برايتغيير كشور منتخب  ـ209
  ]حكم[ اجراي  برايآيين تغيير كشور منتخب  ـ210

  ]اساسنامه [107و 106، 105 نظارت، انتقال طبق مواد اجرا،. بند دو
  نظارت بر اجراي مجازات و شرايط حبس  ـ211
  امـوالعليه براي اعمال جزاي نقدي، مصادره  م محل محكوخصوص دراطالعات   ـ212

  يا اقدامات جبران خسارت  
  ]اساسنامه [107، ماده 3آيين بند   ـ213

 طبـق   جرايمقيب يا محكوميت در مورد ساير        تع خصوص در  محدوديت. بند سه 
  ]اساسنامه [108 ماده

  درخواست تعقيب يا اجراي حكم براي عمل قبلي  ـ214
  رخواست تعقيب يا اجراي حكم دخصوص درتصميم   ـ215
   اجراخصوص دراطالعات   ـ216

مصادره اموال و قرار جبـران      ] مربوط به [اعمال جزاي نقدي، اقدامات     . بند چهار 
  خسارت

  خسارت راندي، مصادره اموال يا قرار جبقهمكاري و اقدامات براي اعمال جزاي ن  ـ217
  قرارهاي مصادره اموال و جبران خسارت  ـ218
  تغيير قرار جبران خسارتعدم   ـ219
   شده استصادرعدم تغيير احكامي كه در مورد جزاي نقدي   ـ220
   انتقال يا واگذاري مال يا داراييخصوص درتصميم   ـ221
  همكاري براي ارائه خدمات يا هر نوع اقدام ديگر  ـ222

  ]اساسنامه [110تخفيف مجازات طبق ماده ] مسئله[بررسي . بند پنج
   تخفيف مجازاتمعيار بررسي  ـ223
  آيين بررسي تخفيف مجازات  ـ224

  فرار. بند شش
  در صورت فرار ] اساسنامه[ 111تدابير طبق ماده   ـ225
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  تحقيق و تعقيب. 5فصل 
  

 53، مـاده    2 و   1 آغاز تحقيق طبـق بنـدهاي        در خصوص تصميم دادستان   . بند يك 
  ]اساسنامه[

  ارزيابي اطالعات از سوي دادستان . 104ماده 
 اهميت اطالعات موجود،در ارزيابي دادستان ، ]اساسنامه [53، ماده 1بند  وجبم  بهـ1

   .دهد تحليل قرار مياطالعات دريافتي را مورد تجزيه و 
تواند اطالعات  ، دادستان مي]فوق [1ماده فرعي مذكور در  اهدافدر جهت نيل به  ـ2

 ديگر از يا دولتيغير و لمللي دولتيا هاي بين سازمان ملل متحد،  سازماناركانبيشتري از دولتها، 
 ديوان دريافتشفاهي در مقر كتبي يا  ند و شهادتك درخواست داند، مي مناسب وي كه موثق منابع
  .شود مي، در مورد دريافت چنين شهادتي اعمال ]آيين دادرسي [47 در ماده مقرّرآيين . نمايد

  
  غاز تحقيقاعالم تصميم از سوي دادستان مبني بر عدم آ. 105ماده 

، تصميم به عدم آغاز تحقيق ]اساسنامه [53، ماده 1 دادستان طبق بند كه ي هنگامـ1
، ]اساسنامه [14كه وضعيتي را طبق ماده  ييكتبي به دولت يا دولتها صورت  بهگيرد، بايد سريعاً مي

 ،]اساسنامه [13، ماده )ب( وضعيت مشمول بند خصوص در يا به شوراي امنيت ،ارجاع دادند
  .اطالع دهد
مقدماتي در دادرسي  دادستان تصميم به عدم ارائه درخواستي به شعبه كه صورتي در ـ2

  .، بايد اعمال شود]آيين دادرسي [49گيرد، ماده ب تحقيق ]آغاز[مورد تجويز 
، 1شامل تصميم دادستان كه در آن بند ] فوق [1 اعالميه مورد اشاره در ماده فرعي ـ3

  .باشد  اين تصميم، مي]توجيهي[ مورد توجه قرار گرفته و نيز داليل ،]اساسنامه [68ماده 
، تصميم به عدم ]اساسنامه [53، ماده )ج (1كه دادستان صرفاً بر اساس بند در حالتي  ـ4

تصميمي  چنين اتخاذ از بعد سريعاً را مقدماتي دادرسي شعبه كتبي صورت به بايد گيرد،ب تحقيق آغاز
  .مطلع سازد
  .باشد  اين تصميم مي]توجيهي[داليل  حاوي تصميم دادستان و ، اعالميهـ5
  

   تعقيبمنعاعالم تصميم از سوي دادستان مبني بر . 106ماده 
، مبناي كافي ]اساسنامه [53، ماده 2كه طبق بند كند  تعيين مي دادستان كه ي هنگامـ1

قدماتي، دولت يا دولتهايي  م دادرسي كتبي به شعبهصورت  بهبراي تعقيب وجود ندارد، بايد سريعاً
 وضعيت خصوص در يا به شوراي امنيت ،، ارجاع دادند]اساسنامه [14كه وضعيتي را طبق ماده 
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  .، اطالع دهد]اساسنامه [13، ماده )ب(مشمول بند 
  حاوي تصميم دادستان كه در آن بند،]فوق [1 هاي مورد اشاره در بند فرعي  اعالميهـ2

  . باشد رد توجه قرار گرفته و داليل توجيهي اين تصميم، مي، مو]اساسنامه [68 ماده 1
  

  ]اساسنامه [53، ماده 3طبق بند شيوة كار . بند دو
  ]اساسنامه [53، ماده )الف (3درخواست براي تجديدنظر طبق بند . 107ماده 

 از سـوي    تـصميم  تجديـدنظر در     منظور   به ،]اساسنامه[ 53، ماده   3درخواست طبق بند    ـ  1
 ظـرف  در داليـل و   با ذكر  و كتبي صورت  به بني بر عدم آغاز تحقيق يا منع تعقيب بايد        دادستان م 

  .، انجام گيرد]آيين دادرسي[ 106 يا 105صادره طبق ماده  يها اعالميه متعاقب روز 90
 نمايد كه اطالعات يا اسناد در اختيار تواند از دادستان تقاضا دماتي مي مق دادرسي شعبهـ2

  .داند، ارسال نمايد  براي انجام تجديدنظر ضروري ميكه شعبه  از آن رااي خالصهخود يا 
، براي ]اساسنامه[ 93 و 72 ،54 طبق موادكه  مقدماتي تدابيري رادادرسي  شعبه ـ3

، ]اساسنامه [68، ماده 5 و طبق بند ]فوق[ 2نگهداري اطالعات و اسناد مورد اشاره در ماده فرعي 
  .كند شان ضروري است، اتخاذ مي نيان و اعضاي خانوادهشهود و قربابراي حفظ امنيت 

 را مطرح ]فوق [1در ماده فرعي  هرگاه دولتي يا شوراي امنيت درخواست مورد اشاره ـ4
  .مطالبه نمايدتواند اظهارات بيشتري را از آنها  مقدماتي ميدادرسي ند، شعبه ك

آيين  [59شود، ماده  مطرح اي   صالحيت يا قابليت استماع قضيهمسئله در موردي كه ـ 5
  .شود ، اعمال مي]دادرسي

  
  ] اساسنامه [53، ماده )الف (3مقدماتي طبق بند دادرسي  شعبه تصميم. 108ماده 

، بايد با موافقت ]اساسنامه[ 53، ماده )الف (3مقدماتي طبق بند دادرسي  شعبه تصميمـ 1
 ]جلسات[ همه كساني كه در  بهتصميم.  باشد]توجيهي[اكثريت قضات شعبه و حاوي داليل 

  .شود تجديدنظر شركت داشتند، ابالغ مي
مقدماتي از دادستان تقاضاي بررسي كل يا بخشي از دادرسي  در موردي كه شعبه ـ2

كند، دادستان در اسرع وقت تصميم را مورد  تصميمش مبني بر عدم آغاز تحقيق يا منع تعقيب مي
  .دهد بررسي مجدد قرار مي

دادرسي كتبي شعبه  صورت  بهبايد  نهايي را اتخاذ كرد،تصميمان دستكه دا  همينـ3
 اين ]توجيهي[داليل ين اعالميه حاوي تصميم دادستان و ا. مطلع سازد مقدماتي را از اين امر

شركت داشتند، ابالغ  تجديدنظر ]جلسات[كساني كه در  اعالميه بايد به همه. باشد تصميم مي
  .شود
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 53، مــاده )ب (3 مقــدماتي طبــق بنــد دادرســي بهتجديــدنظر شــع. 109مــاده 
  ] اساسنامه[
، ]آيين دادرسي [106 يا 105 روز متعاقب اعالميه صادره طبق ماده 180 در ظرف ـ1

طبق به بررسي تصميم دادستان كه صرفاً تواند به ابتكار خود تصميم  تي ميمقدمادادرسي شعبه 
مقدماتي دادستان را از دادرسي شعبه . ذ شده، بگيرد، اتخا]اساسنامه [53ماده ، )ج (2يا ) ج (1بند 

كه در ظرف آن كند  و محدودة زماني تعيين مينمايد   ميدر بررسي تصميم وي مطلعقصدش 
  .بتواند اظهارات و ديگر مطالب را ارائه دهد] دادستان[

تسليم مقدماتي دادرسي خواستي را به شعبه در امنيت شوراي يا دولتي كه  در موارديـ2
، ]آيين دادرسي[ 107 ماده مطابق را  اظهاراتتوانند مي ،گردند  آنها نيز از اين امر مطلع مي،ندا كرده

  .ارائه نمايند
  

  ]اساسنامه [53، ماده )ب (3 مقدماتي طبق بند  دادرسي شعبهتصميم .110ماده 
بق  تصميم دادستان كه صرفاً طتأييد يا عدم تأييد مقدماتي در  دادرسي شعبهتصميم ـ1

، اتخاذ شده، بايد با موافقت اكثريت قضات شعبه و ]اساسنامه [53، ماده )ج (2يا بند ) ج (1بند 
  .شود شركت داشتند، ابالغ مي ]جلسات[ به همه كساني كه در تصميم.  باشد]توجيهي[داليل 

 1مقدماتي تصميم دادستان، مورد اشاره در ماده فرعي دادرسي  شعبه كه يهنگامـ 2
  .دهد  نكند، وي تحقيق يا تعقيب را ادامه ميتأييد را ]فوق[

  
  آوري ادله جمع. بند سه

   كليطور بهثبت روند بازجويي . 111ماده 
كه در ارتباط با تحقيق يا رسيدگي مورد بازجويي  هر شخصي ثبت از اظهارات رسمي ـ1
 ]االتسؤ[كند و  شده توسط شخصي كه ثبت مي موارد ثبت. پذيرد  صورت ميگيرد، قرار مي

گيرد و وكيل وي، در صورت  كه مورد بازجويي قرارمي كند و شخصي بازجويي را مطرح مي
در مستندات، . شود  و در موارد قابل اعمال توسط دادستان يا قاضي كه حاضرند، امضاء مي،حضور

همچنين . شود  همه اشخاص حاضر در طي روند بازجويي ذكر مي]اسامي[مكان و  روز، زمان و
داليل عدم امضاء موارد  ، شخص موارد ثبت شده را امضاء نكرده استكه يدات، هنگامدر مستن
  .شود ذكر مي

كنند، توجه الزم به ماده   دادستان يا مقامات ملي از شخصي بازجويي ميكه ي هنگامـ2
 مطلع ]اساسنامه[ 55، ماده 2 شخص از حقوق خود طبق بند كه يزمان. ، دارند]اساسنامه[ 55
  .شود اند در مستندات ذكر مي  كه اين اطالعات لحاظ شده]امر[اين حقيقت گردد،  مي
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  ثبت روند بازجويي در موارد خاص. 112ماده 
شود  ، نسبت به او اعمال مي]اساسنامه [55، ماده 2 هرگاه دادستان از شخصي كه بند ـ1

 58، ماده 7 طبق بند ]نزد ديوان[  وي كسي كه قرار بازداشت يا احضاريه براي حضورازيا 
 سمعي يا بصري مطابق صورت  بهكند، روند بازجويي ، صادر شده است، بازجويي مي]اساسنامه[

  :شود آيين ذيل ضبط مي
فهمد و تكلم  كه وي كامالً ميـ به زباني  دهند به شخص تحت بازجويي اطالع مي) الف(

 شخص مورد نظر اينكهشود و   سمعي يا بصري ضبط ميصورت  به روند بازجويي ـ كهكند مي
اند و  كه اين اطالعات لحاظ شده اين حقيقت. هايي اعتراض كند تواند درصورت داشتن خواسته مي

قبل از پاسخگويي، در تواند   شخص مي.شوند  در مستندات ذكر مي،پاسخ شخص مورد نظر
 ضبط سمعي ،اگر شخص مورد نظر.  خصوصي با وي صحبت كندطور به، شصورت حضور وكيل

  شود؛ ، دنبال مي]آيين دادرسي [111 روند بازجويي را نپذيرد، آيين مورد نظر در ماده بصري يا
در شود و  كتبي ثبت مي صورت  بهحق انجام بازجويي در حضور وكيلاعراض از ) ب(

  گردد؛  سمعي يا بصري ضبط ميصورت  بهصورت امكان
پايان ضبط سمعي يا در صورت وقفه در جريان بازجويي، موقع و زمان وقفه قبل از ) ج(
  شود؛   ثبت مي و زمان از سرگيري بازجوييبصري،

هر  خصوص درتوضيح  براي فرصتي بازجويي، تحت شخص به جويي،باز پايان در )د(
زمان پايان  .شود  مي وي بخواهد، دادهكه هر مطلبيكردن  كه وي بيان داشته و اضافه مطلبي

  بازجويي بايد يادداشت شود؛
 ممكن فرصت اولين دربعد از پايان بازجويي ] ضبط صوت يا تصوير[وار ن] محتواي) [هـ(

ضبط صوت [رونوشت از آن به همراه يك نسخه از نوار  يك و شود مي آورده در مكتوب صورت به
 نسخه از نوارهاي ، يك از دستگاههاي ضبط متعدد استفاده شده استكه صورتييا در ] يا تصوير

  شود؛ داده ميشخص بازجويي شده به  ]صوت يا ويدئو[اصلي ضبط 
] ضبط صوت يا تصوير[يا يكي از نوارهاي اصلي ] ضبط صوت يا تصوير[نوار اصلي ) و(

 امضاي دادستان و شخص پس از وكيل وي،  در صورت حضور،در حضور شخص بازجويي شده و
  .شود  وكيل وي، مهر مي در صورت حضور، بازجويي شده و

] فوق [1  را براي ثبت بازجويي مطابق ماده فرعيلمعقو تالش  هر نوع دادستانـ2
تواند بدون ضبط سمعي يا بصري مراحل بازجويي،    استثناء، شخص ميعنوان به. دهد صورت مي

در اين .  كه شرايط مانع چنين عملي شود]افتد اتفاق مي[در جايي ] اين امر[بازجويي شود و 
 111شود و آيين ماده   كتبي بيان ميورتص  بهحالت، داليل توجيهي براي عدم ثبت بازجويي

  .شود ، دنبال مي]آيين دادرسي[



  473 بخش اسناد

 بازجويي ضبط كه ي، زمان]فوق [2فرعي  يا ماده ]فوق[ 1 مطابق بند الف، ماده فرعي ـ3
  .كند اي از اظهاراتش را دريافت مي شود، شخص بازجويي شده نسخه سمعي يا بصري نمي

به  بازجويي اشخاص ديگري كه يين ماده را هنگامدرا] مقرر[تواند آيين   مي دادستانـ4
 استفاده كه ي مدنظر است، دنبال كند، بويژه در مواقع]فوق[ 1 از شخص مذكور در ماده فرعي غير

) از لحاظ(تواند به كاهش هرگونه لطمات بعدي به قرباني خشونت جنسي يا  از چنين آييني مي
] در اين مورد[تواند  دادستان مي. كند ، كمكشان ادله يا اشخاص معلول در تهيه جنسيت، كودكان

  .از شعبه مربوط درخواست نمايد
تواند دستور دهد كه   مقدماتي مي دادرسي، شعبه]اساسنامه [56، ماده 2 مطابق بندـ 5

  .در اين ماده براي بازجويي هر شخص اعمال شود] مقرر[آيين 
  

  نظر ص موردشخ وضعيت سالمتي در خصوصآوري اطالعات  جمع. 113ماده 
شخص  خود يا بنا به تقاضاي دادستان، تواند، به ابتكار  مقدماتي مي دادرسي شعبهـ1

، داراي حقوقي ]اساسنامه [55، ماده 2بند ] برطبق[ دستور دهد كه شخص ،مورد نظر يا وكيلش
ادرسي  ددر تعيين اين امر، شعبه.  استروانكاوي انجام معاينات پزشكي، روانشناختي يا ]مبني بر[

نظر  مددهد، را   آيا شخص به انجام معاينه رضايت مياينكهمقدماتي ماهيت و هدف از معاينه و 
  .دهد قرار مي

] ديوان [مديردفتر تأييد مورد فهرستمقدماتي، يك يا چند متخصص از دادرسي  شعبه ـ2
  .كند مي صوبمن ،]دعوا[ طرف يك تقاضاي به بنا را مقدماتي دادرسي شعبه تأييد مورد متخصص يا

  
  ]اساسنامه [56العاده تحقيق طبق ماده  موارد فوق. 114ماده 

 1، و با رعايت مفاد بند ]اساسنامه [56، ماده )الف( 1مطابق بند  دادستان پيشنهاد به  بناـ1
شخص  مشورت با دادستان، ةتأخير جلس مقدماتي بدون  دادرسي، شعبه]اساسنامه [56، ماده )ج(

، تشكيل  رااش حاضر است و وكيل مدافعيه نزد ديوان پي احضار ي كه دربازداشت شده يا كس
تواند در برگيرنده  كه مي اجرايي استهاي  و روش تعيين اتخاذ تدابيرمنظور به ]اين جلسه[دهد،  مي

  .باشد، ]اساسنامه [67، ماده )ب (1 حق ايجاد ارتباط طبق بند حفظتدابيري در جهت تضمين 
 ،]اساسنامه [56 ماده ،3 مقدماتي براي اتخاذ تدابيري مطابق بند ي دادرس تصميم شعبهـ2
درجريان مشورت، . مشورت با دادستان و با نظر موافق اكثريت قضات باشد از بعد بايستي

تواند  گرفته شده مي  مقدماتي پيشنهاد دهد كه تدابير در نظر دادرسيتواند به شعبه دادستان مي
  .اندازدره ريان كامل تحقيق را به مخاطج
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  ] اساسنامه [57، ماده )د (3 دولت عضو طبق بند قلمرو در ادلهآوري  جمع. 115
، حاكم است، ]اساسنامه [57، ماده )د (3 كه بند تشخيص دهد دادستان كه يصورت در ـ1

 مقدماتي براي تجويز اتخاذ تدابير خاص در سرزمين  دادرسيكتبي به شعبه تواند درخواستي مي
  دادرسي شعبهبعد از ارائه چنين درخواستي، در هر وقت ممكن،. ظر ارائه دهددولت مورد ن

  .شود نظر كشور مربوط را جويا ميدهد و   اطالع ميمقدماتي به دولت عضو مربوط
ارائه  آيا درخواست مستند است، هر نوع نظر اينكه تأييد مقدماتي در  دادرسي شعبهـ2

تواند به ابتكار   مقدماتي مي دادرسيشعبه. دهد رار مي را مدنظر قشده از سوي دولت عضو مربوط
  . بگيرد تصميم به تشكيل جلسه رسيدگي قاضاي دادستان يا دولت عضو مربوطخود يا به ت
بيني  ، كه مبتني بر معيارهاي پيش]اساسنامه [57، ماده )د (3 مجوز طبق بند ]اعطاي[ ـ3

 ]اين[. گردد  آن بيان مي]صدور[ود و داليل ش باشد، در قالب دستور صادر مي شده در آن بند مي
  . تصريح نمايداي دنبال شده ادلهآوري چنين  كه در جمعرا تواند آييني  دستور مي
  

 57، مـاده    )ب (3 به درخواست وكيل مـدافع طبـق بنـد           ادلهآوري    جمع. 116ماده  
  ]اساسنامه[

 57، ماده )ب (3 مقدماتي دستور يا درخواست همكاري طبق بند  دادرسي شعبهـ1
  : بخش است كه كند و در مواقعي رضايت ، را صادر مي]اساسنامه[

گيري صحيح   كه ممكن است براي تصميم رااي ادلهآوري   جمعي،چنين دستور) الف(
   فراهم كند؛ و ،مسائل مورد حكم يا تدارك كامل دفاع شخص، اساسي باشد

 96، ماده 2 بند عايتجهت ردر مورد همكاري طبق بخش نهم، اطالعات كافي ) ب(
  .، مهيا شده باشد]اساسنامه[

، )ب (3درخواست همكاري طبق بند  خواه خواه صدور دستور يا،  قبل از اتخاذ تصميمـ2
  . دهد مقدماتي نظرات دادستان را مورد توجه قرار ميدادرسي ، شعبه ]اساسنامه[ 57ماده 

  
  از آزادي محدوديت و محروميت در خصوص يهاي كار شيوه. بند چهار

  بازداشت در كشور بازداشت كننده. 117ماده 
ت  از بازداشت شخص در پاسخ به درخواسآگاهي تضمين منظور به ديوان تدابيري را ـ1

 دادگاه مسئله از اين آگاهي محض  به.نمايد ، اتخاذ مي]اساسنامه [92 يا 89طبق ماده ديوان 
 مقدماتي  دادرسيازداشت صادره از شعبهب از دستور كه شخص مورد نظر رونوشتيكند  تضمين مي

اني اين اسناد به زب. كند مي دريافت ، اساسنامه، و هر مقرره مربوط به]اساسنامه[ 58طبق ماده را 
  .شود كند، تنظيم مي تكلم ميرا  آن فهمد و كه شخص بازداشت شده كامالً مي
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 منظور بهدماتي مقدادرسي تواند از شعبه   ميزمان بعد از بازداشت، شخص هردر  ـ2
 انتصاب وكيل براي مساعدت به وي در جريان رسيدگي نزد ديوان درخواست نمايد و شعبه

  . نمايد  مقدماتي تصميمي بر اساس چنين درخواستي اتخاذ ميدادرسي
 58، ماده )ب(و ) الف (1 آيا مجوز بازداشت كامالً مطابق بند اينكه ايراد نسبت به ـ3

اد مبناي اير.گردد  مقدماتي ارائه مي دادرسيصورت كتبي به شعبه  بهت، صادر شده اس]اساسنامه[
 بدون ،دادستان ظراتن نقطه دريافت از بعد مقدماتي  دادرسيشعبه. شود در درخواست بيان مي

  . كند گيري مي درخواست تصميم مورد در تأخير
ي اطالع  مقدمات دادرسيكننده به شعبه  كشور بازداشتصالحيتدار زماني كه مقام ـ4

، تنظيم ]اساسنامه [59، ماده 5دهد كه تقاضاي آزادي توسط شخص بازداشت شده مطابق بند  مي
 هايش را در مدت زمان مقرر از سوي كشور بازداشت  مقدماتي توصيه دادرسيشده است، شعبه

  .دارد  بيان مي،كننده
ي موقت يابد كه به آن شخص آزاد  مقدماتي آگاهي مي دادرسي زماني كه شعبهـ 5

دهد كه   كشور اطالع ميآن كننده اعطاء شده است، به  كشور بازداشتصالحيتدارتوسط مقام 
 وضعيت آزادي موقت، خصوص دراي  هاي دوره  گزارشدريافتخواهان چگونه و چه زماني 

  .باشد مي
  

  در مقر ديوانپيش از محاكمه بازداشت . 118ماده 
، ]ين دادرسييآ[ 121 حضورش مطابق ماده  اگر شخص تسليم شده به ديوان در اولينـ1

 مقدماتيه دادرسي شعب نمايد،خالل دادرسي  آزادي موقت در اي جهت  اوليهيا متعاقباً درخواست
  . نمايد گيري مي درخواست، بدون تأخير تصميم اساس بر دادستان، نظرات نقطه بررسي از بعد

بازداشت شخص مطابق بند  آزادي يا خصوص دررا  تصميمش مقدماتي ه دادرسيشعبـ 2
 را در هر كاري چنينتواند  دهد و مي  روز مورد بررسي قرار مي120 ، هر]اساسنامه [60، ماده 3

  .زماني بر اساس تقاضاي شخص موردنظر يا دادستان انجام دهد
. كتبي ارائه شود صورت  به بايد درخواست آزادي موقت،حضور نزد دادگاه بعد از اولين ـ3

  مالحظاتاينكه مقدماتي بعد از  دادرسيشعبه. شود وجود چنين درخواستي مطلع ميدادستان از 

  دادرسيشعبه .كند مي گيري تصميم كرد دريافت راشده  كتبي دادستان و شخص بازداشت
تقاضاي دادستان يا شخص بازداشت شده يا به ابتكار خود تصميم به  اساس بر تواند مي مقدماتي

  .شودايستي حداقل يكبار در سال برگزار جلسه رسيدگي ب. تشكيل جلسه رسيدگي گيرد
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  آزادي مشروط. 119ماده 
به قرار ذيل تواند يك يا چند شرط تحديدكننده آزادي كه   مقدماتي مي دادرسي شعبهـ1

  :باشد تعيين نمايد مي
مقدماتي  دادرسي شعبه توسط شده مشخص سرزميني محدوده فراي نبايستي شخص )الف(
  قت صريح شعبه مسافرت كند؛بدون مواف
دادرسي كه توسط شعبه  خاصي اشخاص با يا برود خاص به مكانهاي ايستينب شخص )ب(

  اند ارتباط داشته باشد؛  مقدماتي مشخص شده
  مستقيم با قربانيان يا شهود در تماس باشد؛غير مستقيم يا طور بهشخص نبايستي ) ج(
  كار شود؛  بهي مشغولا  شخص نبايستي در برخي فعاليتهاي حرفه)د(
شود   مقدماتي مشخص مي دادرسيكه توسط شعبه ي خاصنشانيشخص بايستي در ) هـ(

  اقامت داشته باشد؛
منصوب شعبه دادرسي مقدماتي دار  يا شخص صالحيت بايد وقتي توسط مقامصشخ) و(
  پاسخ بدهد؛ شود،  احضار مي
الضمان شخصي يا حقيقي را تهيه  شخص بايستي تضميني را ارائه كند يا وثيقه يا وجه) ز(

مقدماتي تعيين دادرسي توسط شعبه ] آن[بندي و نوع پرداخت  كند كه مبلغ و برنامه زمان
  شود؛ مي

عرضه ] ديوان [مديردفتربه  ،اش را گذرنامه  بويژه،شخص بايستي همه اسناد هويتي) ح(
  .كند

ا به ابتكار خود ين  مقدماتي به درخواست شخص مورد نظر يا دادستا دادرسي شعبهـ2
  .بگيرد] فوق [1تواند در هر زماني تصميم به اصالح شرايط مقرر متعاقب ماده فرعي  مي

كننده آزادي، هرگونه شرايط تحديد قبل از تحميل يا اصالح ،مقدماتيدادرسي  شعبه ـ3
ا آن كشور مرتبط با قضيه و قربانياني كه در رابطه ب نقطه نظرات دادستان، شخص مورد نظر، هر
دي يا شرايط توانند در نتيجه آزا  از نظر شعبه ميكه قضيه با ديوان در ارتباط هستند و كساني

  .خواهد داد مورد توجه قرار تحميلي در خطر باشند را
كه شخص موردنظر از انجام يك يا چند تعهد  مقدماتي متقاعد شود  دادرسي اگر شعبهـ4

يي بنا به تقاضاي دادستان يا به ابتكار خود دستور تحميلي قصور كرده است بر اساس چنين مبنا
  .كند بازداشت شخص را صادر مي

 58 ه، ماد7اي را براي حضور، متعاقب بند   مقدماتي احضاريه دادرسيكه شعبه  هنگاميـ 5
 به مقررات مربوط ،كند و قصد تعيين شرايط تحديدكننده آزادي را دارد مي ، صادر]اساسنامه[

 ملي قوانين با هماهنگ كه روشي به .نمايد مي رعايت كننده احضاريه را  دريافتقوانين ملي كشور
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] فوق [3  و2 ،1 شعبه دادرسي مقدماتي مطابق مواد فرعي باشد، كننده احضاريه مي دريافت كشور
جام نظر از ان كه شخص موردمقدماتي اطالعاتي دريافت نمود   دادرسياگر شعبه. نمايد عمل مي

  .كند اقدام مي] فوق [4 مطابق ماده فرعيكرده است،  قصورشرايط تحميلي 
  

  ابزار محدوديت. 120ماده 
از شخص در  احتياط در مقابل فرار، حمايت عنوان بهابزارهاي شخصي محدوديت جز 

كه گيرد و هنگامي   استفاده قرار نميبازداشت ديوان و ديگران يا براي داليل امنيتي ديگر مورد
  .شود برداشته مي] اين ابزارهاي محدوديت[شود،  ميشخص نزد شعبه حاضر 

  
  ] اساسنامه [61 طبق ماده  اتهاماتتأييدجريان  .پنج بند

  ]اتهامات[ تأييدقبل از رسيدگي به جريان . 121ماده 
 ،]اساسنامه [58حضور طبق ماده  براي ، شخص مشمول دستور بازداشت يا احضاريهـ1

با رعايت . شود مقدماتي حاضر ميدادرسي دستان نزد شعبه محض رسيدن به ديوان، با حضور دا به
، ]اساسنامه [67شده در ماده بيني  نظر از حقوق پيش ، شخص مورد]اساسنامه[ 61  و60مواد 
كه بر اساس آن شعبه   راتاريخي مقدماتي  دادرسيدر اولين حضور، شعبه. گردد مند مي  بهره
مقدماتي دادرسي  شعبه .نمايد مي مقرر دهد، مي يرسيدگ جلسه تشكيل اتهامات تأييد منظور به

به اطالع عموم  ]ذيل[ 7  كه اين تاريخ و هر تعويقي طبق ماده فرعيبايد اطمينان حاصل نمايد
  .برسد

 درمقدماتي تصميمات ضروري دادرسي ، شعبه ]اساسنامه [61، ماده 3بند مطابق ـ 2

ر بازداشت يا احضاريه براي حضور كه دستوشخص مورد نظر  افشاگري بين دادستان و خصوص
  : ]موضوعات[در خالل افشاگري . كند وي صادر شده است، اتخاذ مي

شخص موردنظر توسط وكيل منتخب خود يا وكيل انتصابي مورد مساعدت قرار ) الف(
  ؛گيرد مي

 ]اين نكته[ را براي تضمين ]حقوقي[ وضعيت جلسات تعيين مقدماتي  دادرسيشعبه) ب(
يك قاضي مورد،  ره براي. گيردطبق شرايط قابل قبولي صورت كه افشاگري برد ده تشكيل مي

 به جلساتشود، اين   منصوب مييهاي  مقدماتي براي سازماندهي چنين كنفرانس دادرسيشعبه
  شود؛  پيشنهاد قاضي، يا به تقاضاي دادستان يا شخص مورد نظر تشكيل مي

 رسيدگي ]جلسه[ موردنظر براي اهداف  افشاء شده بين دادستان و شخصادلهكليه ) ج(
  .گردد مقدماتي ارائه ميدادرسي  به شعبه ]اتهامات[ تأييد

، شرح ]اتهامات[ تأييد رسيدگي ]جلسه[ روز قبل از تاريخ 30 كمتر از دادستان ظرف  ـ3
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  را كه وي قصد دارد در جلسه رسيدگي ارائه نمايداي ادلهجزئيات اتهامات به همراه فهرستي از 
  . كند  ميمقدماتي و شخص مورد نظر تهيهدادرسي اي شعبه بر

، ]اساسنامه[ 61، ماده 4 دادستان قصد اصالح اتهامات را متعاقب بند كه صورتي در ـ4
 روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي، اتهامات اصالح شده را به همراه 15، ظرف كمتر از داشته باشد

رسيدگي دارد به اطالع شعبه  جلسه  اتهامات درتأييد كه او قصد ارائه آنها در ادلهفهرستي از 
  . رساند مقدماتي و شخص موردنظر ميدادرسي 

 فهرست، داشته باشدرسيدگي را   جديد در جلسهادله دادستان قصد ارائه كه صورتيدر ـ  5
 مقدماتي و  دادرسي تاريخ جلسه رسيدگي براي شعبه روز قبل از15 را ظرف كمتر از ادلهآن 

  .نمايد رد نظر تهيه ميشخص مو
داشته  را اي ادله، قصد ارائه ]اساسنامه [61، ماده 6 اگر شخص مورد نظر طبق بند ـ 6

  دادرسي روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي براي شعبه15 را ظرف كمتر از ادله آن فهرست، باشد
. فرستد دستان مي را بدون تأخير براي دافهرستمقدماتي آن  دادرسيشعبه . كند مي تهيه مقدماتي

 فهرستقصد دارد در پاسخ به اتهامات اصالح شده يا  كه اي ادلهفهرستي از شخص مورد نظر 
  . نمايد  تهيه شده از سوي دادستان ارائه دهد، تهيه ميادلهجديد 

تاريخ  تعويق مقدماتي تقاضايدادرسي تواند از شعبه  نظر مي دادستان يا شخص مورد ـ7
تواند به ابتكار خود  مقدماتي ميدادرسي همچنين شعبه . را بنمايد] تهاماتا [تأييدرسيدگي  جلسه

  .تصميم به تعويق جلسه رسيدگي بگيرد
يا انقضاي  بعد از پايان زمان مقرر ،رائه شده اادلهمقدماتي به اتهامات و دادرسي  شعبه ـ 8

  .كند  رسيدگي نميزمان تمديد شده،
وقع و موضوعات  همراه با شرح مالوايح كتبي را توانند  شخص موردنظر مي  دادستان وـ9

] اساسنامه [31، ماده 1بيني شده در بند   كيفري پيشمسئوليتكه شامل مباني معافيت از حقوقي 
.  روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي به شعبه مقدماتي تسليم نمايندسهباشد ظرف كمتر از  مي

  . شود ستان وشخص مورد نظر ارسال مي رونوشتي از اين لوايح فوراً به دادبرحسب مورد
  دادرسيزد شعبهكليه جريان رسيدگي ن كامل و دقيقي از  بايگاني، دفتر ديوانـ10

باشد، ايجاد و  مي] 121[ن ماده  ايموجب بهشعبه همه اسناد ارسالي به مقدماتي را كه شامل 
اطالعات امنيتي  حفظ  امانتداري وخصوص درمحدوديت نوع  با عنايت به هر. نمايد مينگهداري 

شان  موردنظر، قربانيان يا نمايندگان قانوني مشورت دادستان، شخص تواند با  ميملي، اين بايگاني
  .اند، تنظيم شود داشته شركت ]آيين دادرسي[ 91 تا 89كه در جريان رسيدگي متعاقب مواد 
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   در حضور شخص متهم]اتهامات[ تأييد رسيدگي به جريان. 122ماده 
 مقدماتي از كارمند دفتر ديوان درخواست همكاري با شعبه  دادرسيئيس شعبه رـ1

رئيس شعبه چگونگي اداره جلسه . نمايد  مي راشده از سوي دادستان  قرائت اتهامات ارائهمنظور به
 جريان رسيدگي رادر  مضبوط ادلهارائه   و شرايطترتيبتواند  نمايد، بويژه مي رسيدگي را تعيين مي

  .ردمقرر بدا
 58 صالحيت يا قابليت استماع مطرح گردد ماده خصوص در يا ايرادي مسئله اگر ـ2

  . شود ، اعمال مي]آيين دادرسي[
مقدماتي دادرسي ، رئيس شعبه ]دعوا[ماهيت  خصوص در قبل از رسيدگي به موضوع ـ3

در ظراتي كه آيا آنها قصد طرح ايراد يا بيان ن سؤال خواهد كردنظر  از دادستان و شخص مورد
  را]اتهامات [تأييدرسيدگي قبل از جلسه رسيدگي  مربوط به اداره صحيح جريان مسئله خصوص

  . دارند
 3شده بر اساس ماده فرعي   ايرادات و نظرات مطرحيك از مراحل بعدي در هيچ ـ4

  .شود براي بار دوم در جلسه رسيدگي يا جريان رسيدگي مطرح يا بيان نمي] فوق[
 ارائه شوند، رئيس شعبه] فوق [3ات يا نظرات مورد اشاره در ماده فرعي  اگر ايرادـ 5
را براي ارائه استدالالتشان بر اساس ] فوق [3 مقدماتي افراد مورد اشاره در ماده فرعي دادرسي

  .شخص مورد نظر داراي حق پاسخگويي است. نمايد دارد، دعوت مي دستوري كه وي مقرر مي
] فوق [3باشند كه در ماده فرعي   يا نظرات بيان شده آنهايي شده  اگر ايرادات مطرحـ 6
 مطرح شده را با بررسي مسئلهگيرد كه آيا   مقدماتي تصميم مي دادرسياند، شعبه ارائه شده

 مقدماتي جلسه  دادرسي يكي نمايد يا آنها را از هم جدا كند كه در اين مورد شعبهادلهاتهامات و 
را به وقت ديگر موكول  شده مطرح مسائل اساس بر تصميم دورص و] اتهامات [تأييدرسيدگي 

  .كند مي
نظر  مورد شخص و دادستان ،]دعوا [ماهيت خصوص در رسيدگي خالل  درـ7

  .دهند ، ارائه مي]اساسنامه [61، ماده 6 و 5استدالالتشان را مطابق بندهاي 
ورد نظـر اجـازه     به دادستان و شـخص مـ      ] فوق[ مقدماتي در آن دستور       دادرسي  شعبه ـ 8

  . دهد بيان آخرين نظرات را مي
 با اعمال تغييرات الزم ]اساسنامه [69، ماده ]اساسنامه [61 با رعايت مقررات ماده ـ9

  .شود اعمال مي] اتهامات [تأييددر جلسه رسيدگي به 
  

                                                           
 . mutatis mutandis. 
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 شخص موردنظر در جلـسه      حصول اطمينان از حضور    اقدامات در جهت  . 123ماده  
  ]اماتاته [تأييدرسيدگي 

، ]اساسنامه [58، ماده 7 مقدماتي براي شخصي مطابق با بند  دادرسي زماني كه شعبهـ1
شود يا  مي شخص بازداشت مجوز بازداشت يا احضاريه براي حضور نزد ديوان صادر كرده و

نمايد كه شخص از   تضمين مي]اين نكته را[مقدماتي دادرسي شود، شعبه  مي احضاريه ابالغ
  .يابد ، آگاهي ]اساسنامه [61 ماده ،2مقررات بند 

 اينكهمنظور تعيين  ضاي دادستان يا به ابتكار خود بهمقدماتي بنا به تقادادرسي  شعبه ـ2
بيني شده در   اتهامات طبق شرايط پيشتأييد خصوص درآيا دليلي براي تشكيل جلسه دادرسي 

زماني كه شخص . كند  مي، وجود دارد، با دادستان مشورت]اساسنامه [61، ماده )ب (2بند 
گيرد  باشد، مشورت در حضور وكيل صورت مي شده براي ديوان مي موردنظر داراي وكيل شناخته

 . مقدماتي تصميم ديگري اتخاذ نمايد دادرسي شعبهاينكهمگر 
كند كه دستور بازداشت   مياطمينان حاصل ]اين نكتهاز [مقدماتي دادرسي شعبه  ـ3

كه دستور بازداشت در مدت زمان معقول بعد از صدور   در صورتيشخص مورد نظر صادر شده و
  .باشد كليه اقدامات معقول براي يافتن و دستگيري شخص اتخاذ شده دستور، اجرا نشده است،

  
  ]اتهامات [تأييدرسيدگي اعراض از حق حضور در جلسه . 124ماده 

 در حضور حق ازاعراض  به اما تمايل هست ديوان دسترس در نظر مورد شخص  اگرـ1
 مقدماتي تسليم  دادرسي اتهامات دارد، درخواست كتبي به شعبهتأييد خصوص درجلسه رسيدگي 

و شخص موردنظر  دادستان و مقدماتي جلسه مشورتي را بادادرسي نمايد كه پس از آن شعبه   مي
  .كند برگزار ميبا مساعدت يا حضور وكيلش 

صرفاً زماني  ،]اساسنامه[ 61ماده ) الف (2 بند متعاقب] اتهامات [تأييد جلسه رسيدگي ـ2
نظر حق حضور در جلسه   مقدماتي متقاعد شود كه شخص مورد دادرسيگردد كه شعبه برگزار مي
  .داند عواقب اعراض از اين حق را مي و رسيدگي

اي را وضع نمايد كه شخص مورد  تواند اجازه دهد و مقرره  مقدماتي مي دادرسي شعبهـ3
آوري ارتباطات در صورت نياز  رسيدگي را بيرون از اتاق دادگاه از طريق استفاده از فننظر جلسه 

  . نمايدمشاهده
 مقدماتي از دريافت  دادرسينع شعبهاز حق حضور در جلسه رسيدگي ما اعراض ـ4

  .شود شعبه نمي نزد  موضوعات مطرحدرخصوص  شخص موردنظركتبينظرات 
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  در غياب شخص موردنظر ] اتهامات [تأييدسه تصميم به برگزاري جل. 125ماده 
 مقدماتي  دادرسي، شعبه]آيين دادرسي [124 و 123طبق مواد  بعد از انجام مشورت ـ1

 اتهامات در غياب تأييد خصوص درگيرد كه آيا دليلي بر برگزاري جلسه رسيدگي  تصميم مي
. د را به نمايندگي بفرستدتواند وكيل خو شخص موردنظر وجود دارد و در اين مورد آيا شخص مي

كند و آن   مقدماتي تاريخي را براي جلسه رسيدگي مشخص مي دادرسيدر زمان مقتضي، شعبه
  . دارد تاريخ را به عموم اعالم مي

 مقدماتي به اطالع دادستان و در صورت امكان به شخص  دادرسي تصميم شعبهـ2
  .شود موردنظر يا وكيلش رسانده مي

 تأييد خصوص در جلسه برگزاري به تصميم مقدماتيه دادرسي شعب كه صورتي درـ 3
اتهامات در غياب شخص مورد نظر نگيرد، و شخص مورد نظر در دسترس دادگاه نباشد، جلسه 

 شعبه. قرار گيرد دادگاه دسترس در شخص اينكه تا شود تواند برگزار  اتهامات نميتأييدرسيدگي 
درخواست دادستان يا به ابتكار خود  به زماني بناهر تواند تصميمش را در  قدماتي مي مدادرسي

  .قرار دهدتجديدنظر مورد 
 تأييد خصوص درمقدماتي تصميم به برگزاري جلسه دادرسي شعبه  كه  در صورتيـ4

نظر نگيرد، و شخص موردنظر در دسترس دادگاه باشد، شعبه  غياب شخص مورداتهامات در 
  .كند  شخص موردنظر را صادر مي]هدر دادگا[مقدماتي دستور حضور دادرسي 

  
  در غياب شخص موردنظر] اتهامات [تأييدجلسه رسيدگي . 126ماده 

براي تدارك  با اعمال تغييرات الزم، ]آيين دادرسي[ 122 و 121 مقررات مواد ـ1
 .شود  اتهامات در غياب شخص مورد نظر اعمال ميتأييدبرگزاري جلسه رسيدگي 

شخص مورد نظر همراه با كه  كرده يين مقدماتي تعسي دادر شعبهكه صورتي در ـ2
  . حقوق آن شخص را دارددفاع ازحضور پيدا كند وكيل فرصت ] در دادگاه [وكيلش

 را كه بر اساس يشود و دادگاه اتهامات  گريخته است، بعداً دستگير هرگاه شخصي كه ـ3
دادرسي شخص متهم به شعبه ، باشد كرده تأييدآن دادستان قصد پيگرد آن در محكمه را دارد، 

. گردد ، مقرر شده است، تحويل مي]اساسنامه [61 ماده 11مقدماتي همانطوري كه طبق بند 
 موضوعاتي را دادرسيكه شعبه  كتبي درخواستي را ارائه نمايد صورت  بهتواند شخص متهم مي

دالنه شعبه طبق  مقدماتي، مورد اشاره قرار دهد كه براي عملكرد مؤثر و عا دادرسيبراي شعبه
  .باشند ، ضروري مي]اساسنامه [64 ماده 4بند 
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  دادرسي مقدماتيپايان مرحله . بند شش
   اتهامات متعدددر خصوص مختلف تصميمات صورت صدورآيين در . 127ماده 
 اما جلسه اتهامات باشد برخي از تأييد مقدماتي آماده  دادرسي شعبهكه صورتيدر 

، به وقتي ديگر موكول ]اساسنامه [61، ماده )ج (7 را طبق بند ماتاتها ديگر خصوص دررسيدگي 
 خصوص در دادرسي شخص موردنظر به شعبه تحويلتواند تصميم بگيرد كه  كند، شعبه مي 

پس . باشد در حين تداوم جريان رسيدگي به تعويق بيافتد  آن ميتأييداتهاماتي كه آن شعبه آمادة 
كند كه در آن دادستان مطابق  واند محدودة زماني را مشخصت ي مي مقدمات دادرسياز آن شعبه

  .، اقدام نمايد]اساسنامه [61، ماده )2(يا ) 1) (ج (7بند 
  

  اصالح اتهامات. 128ماده 
نسبت به [  شده وتأييد  قبالً دادستان در صدد اصالح اتهاماتي است كهكه صورتي در ـ1

دادرسي ، درخواست كتبي را به شعبه ]سنامهاسا [61 دادرسي آغاز شده است، مطابق ماده ]آن
  .رساند كند و آن شعبه آن را به اطالع متهم مي مقدماتي تسليم مي

 صادر كه آيا مجوز اصالحگيري نمايد  يم تصماينكه مقدماتي قبل از  دادرسي شعبهـ2
از  برخي خصوص درشان را  كه اظهارات كتبيد از متهم و دادستان تقاضا نمايد توان ، ميكند

  .دنحقوقي تسليم نماي يا موضوعات مورد اختالف
پيشنهادي دادستان  اصالحات كه دهد تشخيص مقدماتيه دادرسي شعب كه صورتي در ـ3

 يا 122 و 121طوري كه مقتضي است طبق مواد  كند، به تري را ايجاد مي ر و جدياتهامات ديگ
  .خواهد كرد، اقدام ]آيين دادرسي[ 126 تا 123مواد 

  
   اتهاماتتأييد در خصوص تصميماعالم . 129ماده 
، دادرسي متهم به شعبه تحويل و اتهامات تأييد خصوص در مقدماتي دادرسي شعبه متصمي

 و پرونده يچنين تصميم .شود نظر و وكيلش اعالم مي صورت امكان به دادستان، شخص مورد در
  . ددگر  رئيسه ارسال ميهيئتمقدماتي به دادرسي جريان رسيدگي شعبه 

  

  دادرسي شعبه تأسيس. 130ماده 
كند،   و قضيه را به آن ارجاع ميتأسيس را دادرسي رئيسه، شعبه هيئتهنگامي كه 

. دارد مي ارسال دادرسي مقدماتي و پرونده جريان رسيدگي را به شعبه  دادرسي شعبهتصميم
  . است، ارجاع كند شدهتأسيس كه قبالً دادرسيتواند قضيه را به شعبه   رئيسه ميهيئتهمچنين 
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  آيين دادرسي. 6فصل 
  

   مقدماتي دادرسيشعبه  توسطارسالي، سوابقبايگاني . 131ماده 
متعاقب ، مقدماتيدادرسي شعبه توسط  جلسه رسيدگي ارسالي بايگاني  از،دفتر مدير ـ1

  .كند  ميي، نگهدار]آيين دادرسي [121، ماده 10ماده فرعي 
 و نگهداري از ]موضوعات[ط به محرمانه بودن هاي مربو با توجه به محدوديتـ 2

 مورد مشورت دادستان، وكيل مدافع، نمايندگان كشورها در سوابقاطالعات امنيتي ملي، اين 
كنند و قربانيان يا نمايندگان قانوني آنان كه در  زماني كه آنها در جلسات رسيدگي شركت مي

  .گيرد اند، قرار مي  شركت كرده،]آيين دادرسي [91 تا 89جلسات رسيدگي متعاقب مواد 
  

  وضعيت جلسات. 132ماده 
اي را براي تعيين تاريخ محاكمه برگزار  ، جلسهتأسيس، فوراً بعد از دادرسي شعبه ـ1

اند تاريخ تو ، بنا به پيشنهاد خود يا تقاضاي دادستان يا وكيل مدافع، ميدادرسيشعبه . كند مي
در  كنندگان ليه شركتك را به اطالع تاريخ محاكمه سيدادرشعبه . ندازدمحاكمه را به تعويق بي

 اطالع كند كه اين تاريخ و هرگونه تعويق به  تضمين ميدادرسيشعبه . رساند ميرسيدگي  جلسه
  .عموم برسد
 براي تسهيل عدالت و تسريع جريان رسيدگي، با طرفين در مورد دادرسي شعبه ـ2

  .كند برگزاري جلسه، در صورت لزوم، مذاكره مي
  

   صالحيتيااستماع ايراد بر قابليت ] در خصوص[پيشنهادها . 133ماده 
ايرادات به صالحيت ديوان و قابليت استماع دعوا در شروع محاكمه يا بعداً با اجازه ديوان، 

  .شود ، بررسي مي]آيين دادرسي [58 مطابق ماده دادرسيتوسط رئيس شعبه و شعبه 
  

  هاي رسيدگي دادرسي يانجرپيشنهادهاي مربوط به . 134ماده 
 بنا به پيشنهاد خود يا به تقاضاي دادستان يا دادرسي قبل از شروع محاكمه، شعبه ـ1

هر . تصميم بگيرداي راجع به ادارة جلسات رسيدگي  مسئله هر خصوص درتواند  وكيل مدافع مي
 ديگر رسانده باشد و به اطالع طرف  كتبي ميصورت  بهي از جانب دادستان يا وكيل مدافعيتقاضا
در قالب  كه يي از آنهابه غيربراي كليه تقاضاها .  يكجانبه باشدي تقاضا اقداماينكهشود، مگر  مي

  . باشد اقدام يكجانبه ارسال شده، طرف ديگر داراي فرصت براي ثبت پاسخ مي
 يرادات آيا آنها اپرسد كه  ميمدافع وكيل و دادستان از محاكمه شروع ، دردادرسي  شعبهـ2
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. دارند] اتهامات [تأييد اداره جلسات رسيدگي قبل از جلسات رسيدگي خصوص دريا اظهار نظراتي 
همان  در دادرسي در زمان بعد از رسيدگي بدون اجازه شعبه مجدداً، يچنين ايرادات يا اظهار نظرات

  .شود رسيدگي، مطرح نمي
به تقاضاي دادستان يا ، بعد از شروع محاكمه، بنا به پيشنهاد خود يا دادرسي شعبه ـ3

  .محاكمه ايجاد شده، حكم دهدي كه در خالل مسائل خصوص درتواند  وكيل مدافع مي
  

  معاينه پزشكي متهم. 135ماده 
، يا ]اساسنامه [64، ماده )الف (8تعهداتش طبق بند  دادرسي، به هدف ايفاي شعبه ـ1

 113شده در ماده  بيني پيشتواند طبق شرايط  طرف، ميبراي داليل ديگر يا به تقاضاي يك 
  .دهدب  يا روانپزشكي متهم را ، روانكاوي، دستور معاينه پزشكي]آيين دادرسي[

  .كند  مياقامه پرونده خصوص درچنين دستوري صدور  داليلش را براي دادرسي شعبه ـ2
، يا مديردفتر تأييد يك يا چند كارشناس از ليست كارشناسان مورد دادرسي شعبه ـ3
  .كند  به تقاضاي يك طرف، منصوب ميدادرسي، شعبه تأييدن مورد كارشناسا
 حضور ]جسماني يا روحي[كه متهم آمادگي   متقاعد شوددادرسيشعبه  كه صورتي در ـ4

 بنا به پيشنهاد خود دادرسيشعبه . افتددهد كه محاكمه به تعويق  ور ميدر محاكمه را ندارد، دست
 120در هر حال، پرونده هر . كند مي ، پرونده متهم را بررسييا به تقاضاي دادستان يا وكيل مدافع

در صورت لزوم، .  باشد وجود داشته براي عدم انجامي داليلاينكهشود، مگر   بررسي مي يكبارروز
 متقاعد شود دادرسي شعبه كه يزمان. بدهدرا تواند دستور معاينات بيشتر متهم   ميدادرسيشعبه 

آيين  [132مطابق ماده  براي حضور در محاكمه را دارد، ]روحيجسماني يا [كه متهم آمادگي 
  .كند اقدام مي] دادرسي

  
  محاكمات مشترك و مجزا . 136ماده 

، بنا به دادرسي شعبه اينكهشوند مگر   محاكمه ميطور مشترك به اشخاص متهم ـ1
 لطمه جدي به پيشنهاد خود يا به تقاضاي دادستان يا وكيل مدافع دستور دهد كه براي پرهيز از

را پذيرفته است و خود  جرم ، مشتركبه جرممتهم، حفظ منافع عدالت يا چون شخص متهم 
، اقدام شود، محاكمات مجزا، ضروري ]اساسنامه[ 65، ماده 2تواند عليه وي مطابق بند  مي
  .باشد مي

كه در صورت شود  متهمي همان حقوقي داده مي در محاكمات مشترك، به هر ـ2
  .شد جزا به وي داده ميمحاكمة م
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  هاي رسيدگي دادرسي جريانبايگاني . 137ماده 
، اقداماتي را براي تنظيم و حفظ كامل و ]اساسنامه [64، ماده 10، مطابق بند مديردفتر ـ1

ها، موارد ضبط شده سمعي و بصري و ديگر  دقيق بايگاني كل جلسه رسيدگي، شامل رونوشت
  .دهد يانجام موسايل ضبط صوت و تصوير، 

جريان نشده  افشا كل يا بخشي از بايگاني يتواند دستور افشا  ميدادرسي شعبه ـ2
  .رسيدگي را كه ديگر داليلي براي دستور عدم افشاي آن وجود ندارد، بدهد

 اجازه تهيه عكس، مديردفتر از به غيرتواند به اشخاص ديگري   مي دادرسي شعبهـ3
  . بدهد راسايل ضبط صوت يا تصويرموارد ضبط شده سمعي و بصري و ديگر و

  
   ادلهحفظ . 138ماده 
خالل رسيدگي، با  در  آمدهدست به ديگر اسناد  وادله كليه از تضيصورت مق تر بهمديردف

  .كند  حفظ و نگهداري ميدادرسيرعايت دستور شعبه 
  

   پذيرش جرمدر خصوصتصميم . 139ماده 
، اقدام كرد، براي ]اساسنامه [65ده ، ما1 مطابق بند اينكه بعد از دادرسي شعبه ـ1
، اقدام كند، نظرات ]اساسنامه [65، ماده 4 آيا مطابق بند اينكه ]خصوص در[گيري  تصميم

  .شود  ميجويادادستان و وكيل مدافع را 
گيرد و داليل اين   پذيرش جرم ميخصوص دررا  تصميمش ،دادرسي شعبه  سپسـ2

  .آيد كند كه در پرونده مي تصميم را بيان مي
  

  ها براي اداره جلسات و اداي شهادت دستورالعمل. 140ماده 
 ندهد، ]اساسنامه [64، ماده  8طبق بند هايي را   رئيس شعبه دستورالعملكه صورتي در ـ1

شود، توافق   ميارائه دادرسي به شعبه برابر آن ادلهدادستان و وكيل مدافع بر دستور و روشي كه 
  .كند هايي صادر مي نشد، رئيس شعبه دستورالعملاگر توافقي حاصل . كنند مي

 69، ماده 4، بند ]اساسنامه [64، ماده 9و ) ب (8موارد، با رعايت بندهاي  كليه  درـ2
  :شود ، از شاهد به قرار ذيل پرسش مي]آيين دادرسي [88، ماده 5، و ماده فرعي ]اساسنامه[

 ارائه يق شاهدر از ط،]اساسنامه[ 69، ماده 3 را مطابق بند اي ادلهفي كه هر طر) الف(
  دهد، حق پرسش از شاهد را دارد؛ مي

 موضوعات مربوط به خصوص دروكيل مدافع حق پرسش از شاهد دادستان و ) ب(
   را دارند؛ عتبار شاهد و ديگر موضوعات مربوط، ا شاهد و موثق بودن آنشهادت
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 شركت توسط وي كهاين داراي حق پرسش از شاهد قبل يا بعد از دادرسيشعبه ) ج(

ال قرار مورد سؤ] فوق) [ب (يا) الف( 2  فرعيماده در اشاره مورد ]دادگاه جلسه در[ كنندگان
  باشد؛  گرفت، مي

  .عنوان آخرين شخص حق سؤال از شاهد را دارد بهوكيل مدافع ) د(
 در زمان تاكنون شهادت نداده است،، اگر يا بازپرس از كارشناس به غير ، هر شاهديـ3

. دهد ديگري دستور دادرسي شعبه اينكه مگر شود، نمي حاضر ]دادگاه در[ شهود، ديگر شهادت يااد
اين دليل از اداي شهادت براي  تنها است، شنيده را شهود يركه شهادت سا حال، شاهدي به هر

اداي شهادت نمود، شاهد بعد از شنيدن شهادت ديگر شهود،  كه وقتي. شود ت نميفاقد صالحي
 مورد دادرسي از سوي شعبه ادلهشود و در موقع ارزيابي   ذكر مي]پرونده[قت در بايگاني اين حقي

  .گيرد توجه قرار مي
  

   نهايي و اظهاراتادله] زمان ارائه [پايان. 141ماده 
  .پذيرد  مي پايانادلهكند كه در چه زماني ارائه  رئيس شعبه اعالم ميـ 1
. كند دعوت ميشان  اظهارات پاياني ارائه براي مدافع به از دادستان و وكيلشع رئيسـ 2

  .را دارد آخرين شخص ]عنوان به[  كردنوكيل مدافع هميشه فرصت صحبت
  

  جلسات شور. 142ماده 
 تشكيل علنيغير صورت  به، بعد از آخرين اظهارات، براي انجام شوردادرسي شعبه ـ1

 تاريخي كه تصميم خود را اعالم كنندگان در جلسات، دادرسي به كليه شركتشعبه . دهد مي جلسه
 براي انجام دادرسي شعبه اينكهاين اعالم در ظرف زماني معقول بعد از . دهد كند، اطالع مي مي

  .گيرد شور، نشست برگزار كرد، صورت مي
 براي هر اتهام، جداگانه تصميم دادرسي بيش از يك اتهام وجود دارد، شعبه كه ي زمانـ2

 جداگانه راجع به اتهامات عليه دادرسياز يك متهم وجود دارد، شعبه  بيش كه يهنگام. گيرد مي
  .گيرد هر متهم تصميم مي

  

راجع به موضوعات مربوط به محكوميت يا جبـران         بيشتر  هاي    رسيدگي. 143ماده  
  تاخسار

رسيدگي بيشتر جلسات ، به هدف برگزاري ]اساسنامه [76، ماده 3 و 2متعاقب بندهاي 
ت، رئيس شعبه تاريخ ابوط به محكوميت و در صورت امكان، جبران خسارراجع به موضوعات مر

در شرايط خاص بنا به پيشنهاد خود يا به تقاضاي  دادرسيشعبه . كند رسيدگي بعدي را تعيين مي
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 ، در]دادرسي آيين[ 91 تا 89دادستان، وكيل مدافع يا نمايندگان قانوني قربانيان كه متعاقب مواد 
] آيين دادرسي [94به درخواست آن قربانياني كه طبق ماده  بنااند و  كرده جلسات رسيدگي شركت

  راجلسه رسيدگياين تواند  اند، مي  دادهيت تقاضاياهاي مربوط به جبران خسار نسبت به رسيدگي
  .اندازدبه تعويق 
  

  تصميمات شعبه دادرسيابالغ . 144ماده 
يت ولمسئعوا، صالحيت ديوان،  قابليت استماع دخصوص در دادرسي تصميمات شعبه ـ1

در هر جاي ممكن، در حضور متهم،  علني و طور بهكيفري متهم، محكوميت و جبران خسارات 
، در ]آيين دادرسي [91 تا 89كه متعاقب مواد ان يا نمايندگان قانوني قربانيان دادستان، قرباني

لسات رسيدگي حضور كشورها كه در جاند، و همچنين نمايندگان  كت كردهجلسات رسيدگي شر
  .شود اند، اعالم مي داشته

  :شود تهيه مي] لبراي افراد ذي[وقت الذكر در اسرع  يي از تصميمات فوقها  رونوشتـ2
  اند؛ جلسات رسيدگي شركت كرده كه در كساني كليه كاري ديوان براي به زبان) فال(
كند و در صورت  فهمد يا تكلم مي كامل مي طور بهبراي متهم و به زباني كه وي ) ب(

  ].اساسنامه [67، ماده )و (1لزوم، براي برخورداري از شرايط منصفانه طبق بند 
  

  ها مجازات. 7فصل 
  

  تعيين مجازات. 145ماده 
  ]: اساسنامه [78، ماده 1 ديوان در تعيين مجازات متعاقب بند ـ1
 77ادة  طبق مبرحسب مورددهد كه كليتِ مجازات حبس و جريمه  نظر قرار مد) الف(

  كند؛  را منعكسعليه محكوم بايستي مجرميت شود و تحميل مي] اساسنامه[
 و عليه محكوم، شامل عوامل مخففه و مشدده رابسنجد و شرايط مربوطهمه عوامل ) ب(

  جرم را بررسي نمايد؛
 زيان وارده ميزان به از جمله، ]اساسنامه [78، ماده 1عالوه بر عوامل مذكور در بند ) ج(

گيري در اجراي كار بهشان، ماهيت رفتار نامشروع و ابزار  آسيب وارده به قربانيان و خانواده بويژه
 زمان و مكان؛ و رفتار،] مؤثر بر[اوضاع و احوال ؛ قصد؛ درجة عليه محكومجرم؛ ميزان مشاركت 

  .نمايد  توجه ميعليه محكومتحصيلي، اجتماعي و اقتصادي  شرط سني،
 مدنظر قرار ]موارد ذيل را[صورت مقتضي ن در لذكر، ديواا عالوه بر عوامل فوق ـ2

  : دهد مي
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  :كيفيات مخفّفه از قبيل )الف(
 كيفري، از قبيل تحليل مسئوليت از معافت دهندة تشكيل داليل كردن كم شرايط )يك

  جدي توانايي ذهني يا اكراه؛
ي جبران  براويونه تالش هرگ عمل، شامل ]ارتكاب[ بعد از عليه محكومرفتار ) دو

  .خسارت قربانيان و هرگونه همكاري با ديوان
  : كيفيات مشددهعنوان به )ب(

يم در محدوده صالحيت ديوان يا هرگونه محكوميت كيفري قبلي مربوط به جرا )يك
  ي ماهيت مشابه؛اردا

  سوء استفاده از اختيار يا قدرت رسمي؛ )دو
  اع است؛دف  خاص قرباني بيطور به كه ييارتكاب جرم در جا) سه

   قربانيان متعددي وجود دارند؛ كه ييرحمي خاص يا جا ارتكاب جرم با بي) چهار
 21، ماده 3هاي مورد اشاره در بند   در زمينهآميز تبعيض  ارتكاب جرم با هر انگيزه) پنج

  ؛]اساسنامه[
 شبيه به موارد ،شان ماهيتواسطه بهر باال احصاء نشده، چند دكه هر ديگر كيفيات)شش

  .باشند الذكر مي فوق
 با وجود يك يا عليه محكوم درجه سنگيني جرم و شرايط خاص كه ي حبس ابد هنگامـ3
  .گردد ، تحميل مي باشدت مشدده توجيه شدهچند كيفي

  
  ]اساسنامه [77 طبق ماده جرايمتحميل . 146ماده 

 رعيين مقدات و در ،]اساسنامه [77 ماده ،)الف (2طبق بند  تعيين قرار جريمه در  ديوان،ـ1
، عليه محكومديوان به توانايي مالي . مجازات كافي است ،حبس كه آيا كند جريمه، مشخص مي

 طور به، و ]اساسنامه [77، ماده )ب( 2اموال مطابق بند  به انضمام هر نوع دستور براي مصادره
ديوان . ايدنم ، توجه مي]اساسنامه [75مقتضي، به هر نوع دستور براي جبران خسارت مطابق ماده 

كسب منفعت مالي كه وجود يا ميزان ، ]آيين دادرسي [145عالوه بر عوامل مورد اشاره در ماده 
  .دهد انگيزة ارتكاب جرم شده است را مد نظر قرار مي

. گيرد مي سطح مناسبي قرار، در ]اساسنامه [77، ماده )الف (2 جريمه تحميلي طبق بند ـ2
 خاص آسيب و صدمات وارده و طور بهمل مورد اشاره در فوق، با اين هدف، ديوان عالوه بر عوا

تحت هيچ شرايطي مقدار . دهد نيز منافع متناسب ناشي از جرم از سوي مرتكب را مدنظر قرار مي
 نقدي و  قابـل شناساييهاي يوال و دارايـ درصد از ارزش ام75تواند بيش از   نمي]جريمه [كلي

 و بستگانش را عليه محكوماي مالي كه نيازه كافي ر مقداركس بعـد از ]عليه محكوم[نقدشدني 
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  .سازد، باشد مرتفع مي
 مدت آن در  زماني معقولي را كهدورهبايد ، عليه محكوم ديوان، در تحميل جريمه به ـ3

 صورت بهطور مبلغ يكجا يا  بهپرداخت براي  تواند مي ديوان .كند منظور يد،نما پرداخت را جريمه
  .بگيردآن دوره تصميم خالل  اقساط در
هاي   با سيستم جريمه مطابقتواند به اختيار، جريمه را جريمه مي ديوان، در تحميل ـ4

ني پنج سال  روز و حداكثر دوره زما30در چنين مواردي، حداقل دوره زماني .  كندمحاسبهروزانه، 
ديوان . گيرد تصميم مي] جريمه[كل  در مورد مقدار] فوق[ 2 و 1 فرعي مواد مطابق ديوان .باشد مي

، به انضمام نيازهاي مالي بستگانش عليه محكوممقدار پرداخت روزانه را در پرتو شرايط خاص 
  .كند تعيين مي
كند، ن  جريمه تحميلي مطابق شرايط مقرر فوق را پرداخت عليه محكوم كه صورتي در ـ 5

، اقدامات مناسبي را ]اساسنامه [109، و مطابق ماده ]آيين دادرسي [222 تا 217 مواد طبقديوان 
 به يا خود تشخيص بنا به رئيسه هيئتچنانچه  مستمر،  عمديپرداختدر موارد عدم . كند اتخاذ مي

 عنوان به ديوان اند،  شده، اجرادر دسترستقاضاي دادستان متقاعد شود كه كليه اقدامات اجرايي 
اي يا پنج  نين دورهكه بيش از ربع چ ،اي مجازات حبس را براي دورهمدت تواند   مي چاره آخرين
، ي رئيسه در تعيين چنين دوره تمديدهيئت. تمديد نمايدنباشد،  ،كدام كه كمتر است  هرسال،
ديدي در مورد حبس چنين تم. دهد ده را مدنظر قرار ميش جريمه، جريمه تحميلي و پرداخت مبلغ

  . سال شود30 از با اين تمديد كل دوره حبس نبايد بيش. شود ابد اعمال نمي
علني به غير نشست اي مقرر گردد،  و دوره آيا تمديداينكهبراي تعيين  رئيسه هيئت ـ 6

مندي از   حق بهرهعليه محكوم. نمايد  و دادستان برگزار ميعليه محكومتحصيل ديدگاههاي هدف 
  . حقوقي را داردمساعدت مشاور

 در پرداخت جريمه كه چنانچه  اخطار دهدعليه محكومبايد به  جريمه تحميل در  ديوانـ7
ي كه در طور به منتج به تمديد دوره زماني حبس ]اين امر[ دمطابق شرايط مقرر فوق قصور ورز

  .شود اين ماده توصيف شده، مي
  

  قرارهاي ضرر و زيان. 147ماده 
ن آيي [63، مادة 1رعي ، و ماده ف]اساسنامه [76، ماده 3 و 2 ديوان، مطابق بندهاي ـ1
در  مصادره، دستور بررسي جلسه رسيدگي براي ، در هر]آيين دادرسي [143ماده ، و ]دادرسي

  مستقيم يا غيرمستقيم ازطور بهكه  ي خاصها ييو دارايابي عايدات، اموال  اسايي و مكانشن مورد
  .دهد  را مورد بررسي قرار ميادلهاند،  تصرف شده جرم] ارتكاب[

 ]علت هب[خالل رسيدگي، شعبه از حسن نيت شخص ثالث كه  قبل يا در كه صورتي در ـ2
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يابد آگاه شود، ديوان   نزد ديوان حضور ميمربوطي ها ييداشتن منفعت در عايدات، اموال يا دارا
  .دهد  اطالع ميويبه 

 عايدات، اموال يا درنفع  و ذي با حسن نيت  ثالث و هر شخصعليه محكوم دادستان، ـ3
  . ارائه دهندمسئلهاي را مربوط به اين موضوع يا  د ادلهنوانت  ميي مربوطها ييدارا

اموال يا  با عايدات، ارتباطتواند دستور مصادره در  مي رسالي،ادله ا از بررسي شعبه، بعد ـ4
 جرم ]ارتكاب[مستقيم از غيريا  مستقيم طور بهموارد كه اين  متقاعد شود، اگر ي خاص راها ييدارا

  .يدنمااند، صادر  شدهتصرف 
  

   به صندوق امانيها ضرر و زيان يا جرايم انتقال قرارهاي .148ماده 
 يندگاننما تواند از ، مي]اساسنامه [79، ماده 2بند متعاقب  از صدور دستور قبل شعبه

  . را بنمايد كتبي يا شفاهي به شعبه راتارسال اظها تقاضاي صندوق
  

  استيناف و تجديدنظر.  8فصل 
  

  مقررات كلي. بند يك
  مقررات حاكم بر جلسات رسيدگي در شعبه استيناف. 149ماده 

 ارائه شده در شعبه رسيدگي و مستندات و ادلة  و مقررات حاكم بر جلسات6 و 5 بخشهاي
  .شود  در جلسات رسيدگي شعبه استيناف اعمال ميبا اعمال تغييراتي الزم و مقدماتي دادرسي

  
   مجازات و دستور جبران خسارتاستيناف در مقابل محكوميت، برائت،. بند دو

  استيناف. 150ماده 
طبق ماده مقابل حكم محكوميت يا برائت  ، استيناف در]ذيل[ 2 با رعايت ماده فرعي ـ1

 75، يا دستور جبران خسارت طبق ماده ]ساسنامها [76ت طبق ماده ، محكومي]اساسنامه [74
حكم، مجازات يا  ،]استيناف[ندة كن  سي روز از تاريخي كه به طرف درخواستتا، ]اساسنامه[

  .گردد شود، ثبت مي دستور جبران خسارت اعالم مي
دليل موجه، بنا به  را به] فوق [1 شعبه استيناف مدت زمان مقرر در مادة فرعي ـ2

  .نمايد درخواست شخص درخواست كنندة استيناف تمديد مي
  .شود  ثبت ميمديردفتروسيله  ه استيناف بـ3
 مقرر شده 3 تا 1درخواست استيناف همان طوري كه در مواد فرعي  كه صورتي در ـ4

  .شود  قطعي ميدادرسيصورت نگيرد، حكم، مجازات يا دستور جبران خسارت شعبه 
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    آيين استيناف. 151ماده 
، بايگاني جلسات مديردفتر، ]آيين دادرسي [150 بر اساس ثبت استيناف طبق ماده ـ1

  .كند ال ميرسيدگي را به شعبه استيناف ارس
اطالع  دادرسي شعبه نزد رسيدگي جلسات در كننده شركت هاي طرف همه به مديردفتر ـ2

  .دهد كه استينافي ثبت شده است مي
  

  توقف استيناف. 152ماده 
تواند استيناف را در هر زماني قبل از   هر طرفي كه درخواست استيناف كرده است ميـ1

 مديردفترتوقف استيناف را به ، آن طرف اعالميه كتبي چنين حالتيدر . صدور حكم متوقف نمايد
اي ثبت  دهد كه چنين اعالميه  اطالع مي]دعوا[ هاي طرف به ديگر مديردفتر. نمايد تسليم مي
  .شده است
 81، ماده )ب (1 مطابق بند عليه محكوم دادستان استينافي را به نيابت از كه صورتي در ـ2

 عليه محكوم، وي به باشد، ثبت كرده ]استيناف[اعالميه توقف  قبل از ثبت هر نوع ،]اساسنامه[
، براي ادامه ]عليه محكوم[دهد كه او قصد توقف استيناف براي دادن فرصتي به او  اطالع مي

  . داردرسيدگي استيناف
  

  تاحكم استيناف در مقابل دستور جبران خسار. 153ماده 
، لغو يا تأييد را ]اساسنامه [75اده رت صادره طبق مشعبه استيناف دستور جبران خساـ 1
  . نمايد اصالح مي
  .شود ، صادر مي]اساسنامه[ 83 مادة 5 و 4 حكم شعبه استيناف مطابق بندهاي ـ2

  
  استيناف در مقابل ساير احكام. بند سه

  استينافي كه نياز به اجازة ديوان ندارد. 154ماده 
، )ب(يا ) الف (1، يا بند ]اساسنامه[ 81، ماده )دو) (ج (3 استيناف طبق بند درخواست ـ1

كننده استيناف اعالم   پنج روز از تاريخي كه حكم به طرف درخواستتا، ]اساسنامه [82ماده 
  .است ثبت  قابلشود، مي

 روز از تا دو، ]اساسنامه[ 82 مادة ،)ج( 1 بند طبق توان مي را استيناف  درخواستـ2
  .نمودشود، ثبت  يناف اعالم ميكننده است  كه حكم به شخص درخواستيتاريخ

 طبق به درخواستهاي استيناف ثبت شده، ]آيين دادرسي [150، ماده 4 و 3 مواد فرعي ـ3
  .شود  اين ماده اعمال مي]فوق[ 2 و 1مواد فرعي 
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  استينافي كه نياز به اجازة ديوان دارد. 155ماده 
، يا بند ]اساسنامه [82، مادة )د (1 هنگامي كه طرفي قصد استيناف حكمي طبق بند ـ1

 را دارد آن شخص ظرف پنج روز از اعالم آن حكم درخواست كتبي را به ]اساسنامه [82ادة ، م2
  .نمايد شعبه صادركننده حكم به همراه بيان داليلي براي درخواست اجازه براي استيناف تسليم مي

رسيدگي كه كننده در جلسات   شركتهاي طرفكلية  نمايد و به  شعبه حكم صادر ميـ2
  .دنماي اند، اعالم مي  شده]فوق[باعث صدور حكم مورد اشاره در ماده فرعي 

  
  آيين استيناف. 156ماده 

، ثبت شد يا اجازة ]ادرسيد آيين[ 154 ماده طبق استيناف درخواست اينكه محض  بهـ1
اي   شعبه، بايگاني جلسات رسيدگيدفتر مدير، اعطاء شد، ]آيين دادرسي [155طبق ماده استيناف 

  .نمايد كه حكم آن مشمول استيناف است را به شعبه استيناف ارسال مي
كننده در   شركتهاي طرف اعالميه درخواست استيناف را به اطالع كلية مديردفتر ـ2

 آنها اينكهرساند، مگر  باشد، مي اي كه حكم صادرة آن مشمول استيناف مي جلسات رسيدگي شعبه
  .، مطلع شده باشند]آيين دادرسي [155، ماده 2عي توسط آن شعبه طبق ماده فر

 شعبه استيناف تصميم اينكهباشد مگر   كتبي ميصورت به جلسات رسيدگي استيناف ـ3
  .بگيرد جلسه استماعبه برگزاري 

  .گيرد ممكن صورت ميسرعت استيناف با حداكثر ت رسيدگي جلساـ 4
تواند تقاضا نمايد   استيناف ميكننده  هنگام ثبت درخواست استيناف، طرف درخواستـ 5

  .باشد، ]اساسنامه [82، ماده 3كه استيناف داراي اثر تعليقي مطابق بند 
  

  توقف استيناف . 157ماده 
كسي  كرده است يا  ثبت،، درخواست استيناف]آيين دادرسي [154كه طبق ماده  هر طرفي
 آورده است، دست به، ]درسيآيين دا [155اي را براي استيناف حكم طبق ماده  كه اجازه شعبه

چنين حالتي، آن طرف در . ني قبل از صدور حكم متوقف نمايدتواند استيناف را در هر زما مي
 ]دعوا[ هاي طرف به ديگر مديردفتر. نمايد  ميثبت مديردفتر نزداعالميه كتبي توقف استيناف را 

  .اي ثبت شده است دهد كه چنين اعالميه اطالع مي
  

  استينافحكم . 158ماده 
كند،   شعبه استيناف كه درخواست استيناف مورد اشاره در اين بخش را بررسي ميـ1

  .، لغو يا اصالح نمايدتأييدتواند حكم استيناف شده را  مي
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  .شود مي، صادر ]اساسنامه [83، ماده 4بند استيناف مطابق كم شعبه حـ 2
  

  محكوميت يا مجازات  راجع بهتجديدنظر. بند چهار
  تقاضاي تجديدنظر. 159ماده 

باشد و   كتبي ميصورت به، ]اساسنامه [84ماده ، 1دنظر مقرر در بند  تقاضاي تجديـ1
اين تقاضا به همراه اسناد . دگرد شود، بيان مي ميكه بر اساس آن تجديدنظر درخواست  داليلي

  .باشد مؤيد ادعا مي
اكثريت قضات شعبه أي  راست، با) دعوا(ماهيت  آيا تقاضا مربوط به اينكه تعيين ـ2

  .گيرد  قرار ميتأييدكتبي مورد  شود و با داليل استيناف مشخص مي
 هاي طرف كليهصورت امكان، براي  دركننده و  درخواست اعالميه حكم براي ـ3
  .شود فرستاده مي حكم اوليه به مربوط رسيدگي جلسات در كننده شركت

  
  ]به مقر ديوان[ظر به هدف تجديدن ]عليه محكوم[انتقال . 160ماده 

، در صورت مقتضي، ]رسيآيين داد [161شده در ماده  مقرر براي اداره جلسه رسيدگيـ 1
  .كند  به مقر ديوان صادر ميعليه محكوم انتقال  امكانِمنظور به دستورش را شعبه مربوط

  .رسد  ميكننده خير به اطالع كشور اجرا تصميم ديوان بدون تأـ2
  .است اعمال قابل ،]دادرسي آيين[ 206 ماده ،3 فرعي ماده  مقرراتـ3
  

   تجديدنظر در خصوصتصميم . 161ماده 
 طبق ماده كه ييآنها كليهكننده و  گيرد و به درخواست  در تاريخي كه ديوان تصميم ميـ1

اي   جلسهدهد، شعبه مربوط مياند، اطالع  هكرد دريافت اعالميه ،]دادرسي آيين[ 159 ماده ،3 فرعي
  .دهد تجديدنظر شود، تشكيل مييا محكوميت يا مجازات  آاينكهگيري مبني بر  تصميمرا براي 

كليه اختيارات شعبه  ،با اعمال تغييرات الزم، ي اداره جلسه رسيدگي، شعبه مربوط براـ2
  دادرسي در شعبه ارائه ادلهو و قواعد حاكم بر جلسات رسيدگي 6  را متعاقب بخشدادرسي

  .كند مال مي اعدادرسي،مقدماتي و 
، ]اساسنامه [83، ماده 4اعمال بند  قابل مقررات وسيله هب تجديدنظر خصوص در  تصميمـ3
  .شود حاكم مي
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   و سوء رفتار عليه ديوانجرايم. 9فصل 
  

  ]اساسنامه [70 عليه اجراي عدالت طبق ماده جرايم. بند يك
  اعمال صالحيت. 162ماده 

تواند با كشورهاي عضو كه  صالحيت، مي اعمال خصوص در ديوان قبل از تصميم ـ1
  .داراي صالحيت بر جرم هستند، مشورت نمايد

 خاص، موارد طور بهعدم اعمال صالحيت، در اتخاذ تصميم مبني بر اعمال يا  ديوان ـ2
  :نمايد ذيل را بررسي مي

   تعقيب در كشور عضو؛]شرايط [ بودنمؤثر و فراهم بودن) الف(
  اهميت جرم؛) ب(
 8 تا 5، با اتهامات بر طبق مواد ]اساسنامه [70احتمالي اتهامات طبق ماده تلفيق ) ج(

  ؛]اساسنامه[
  نياز به تسريع در رسيدگي؛) د(
  كمه نزد ديوان؛ و در حال جريان يا محاايجاد ارتباط با تحقيق ) هـ(
  .اظهارات مستند) و(
 در اعمال صالحيت ديوان اختيار از اعراض منظور به را ميزبان كشور درخواست  ديوانـ3
داند، با نظر مساعد بررسي  مي ي اهميت خاصدارايكشور ميزبان اين اعراض را  كه در مواردي

   .نمايد مي
كشور عضو  تواند از ل صالحيت خود بگيرد، ميعدم اعما بر تصميم ديوان كه صورتي  درـ4

  .نمايد] اساسنامه [70، ماده 4تقاضاي اعمال صالحيت متعاقب بند 
  

  اعمال اساسنامه و آيين دادرسي. 163ماده 
 جازاتم و  در مورد تحقيق، تعقيببا اعمال تغييرات الزم اساسنامه و آيين دادرسي ـ1

مواد در  اينكهشود، مگر  ، اعمال مي]اساسنامه [70ماده  شده در  تعريفجرايمديوان نسبت به 
مقرر ، طور ديگري ]ادرسيآيين د [169 تا 164و مواد  ]آيين دادرسي [162 ماده 3 و 2فرعي 

  .شده باشد
طبق آن، اعمال  اي بر  و هر قاعده2، مقررات بخش ]اساسنامه [21 به استثناي ماده ـ2

  .شود نمي
 و هر 10، مقررات بخش ]اساسنامه [111 و 109، 107، 103 به استثناي مواد ـ3

  . شود اي بر طبق آن، اعمال نمي قاعده
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  مرور زمان هاي دوره. 164ماده 
 را اعمال كند، ]خود[، صالحيت ]آيين دادرسي [162 ماده  ديوان مطابقكه صورتي در ـ1

  .كند بيني شده در اين ماده را، اعمال مي پيشمرور زمان هاي  دوره
ساله از تاريخي كه  پنج مرور زمان، تابع ]اساسنامه [70 تعريف شده در ماده جرايم ـ2

 يا تعقيبي آغاز نشده دوره هيچ تحقيقخالل اين  در ينكهابر  باشند، مشروط مي جرم ارتكاب يافته،
مطابق   كهكشور عضوي ديوان يا توسط آن دوره خالل يا تعقيبي در  تحقيقكه صورتيدر . باشد
مرور زمان قطع  باشد، بر اين قضيه صالحيت دارد، آغاز شده ]اساسنامه [70اده م) الف (4بند 
  .شود مي

 مشروط به 70ه در ارتباط با تخلفات مقرر در مادة شدهاي تحميل  اجراي مجازاتـ 3
 يا در عليه محكومبا بازداشت . باشد يك دوره مرور زمان ده ساله از تاريخ نهايي شدن مجازات مي

  .شود نظر خارج از قلمرو كشورهاي عضو باشد دورة مرور زمان قطع مي كه شخص مورد صورتي
  

  تحقيق، تعقيب و محاكمه. 165ماده 
تواند به ابتكار خود يا بر اساس اطالعات ارسالي از سوي شعبه يا هر منبع  تان مي دادسـ1

  .  را آغاز و اداره نمايد]اساسنامه [70تعريف شده در ماده  جرايم در موردموثقي، تحقيقات 
  .شود اي بر طبق آن، اعمال نمي ، و هر قاعده]اساسنامه [59 و 53 مواد ـ2
يك از هر ] اساسنامه [61جهت اهداف ماده واند در ت  مقدماتي مي دادرسي شعبهـ3

نمايد، مگر كتبي و بدون استماع، صادر  اساس لوايح در آن ماده را بربيني شده  تصميمات پيش
  .  ايجاب نمايدي منافع عدالت طور ديگراينكه

تواند دستور  ن حقوق دفاع، ميقرارداد، در صورت مقتضي و با مدنظر دادرسي شعبه ـ4
، ]اساسنامه [8 تا 5، با اتهامات طبق مواد ]اساسنامه [70تلفيقي از اتهامات طبق ماده كه  دهد

  .صورت گيرد
  

  ]اساسنامه [70 طبق ماده  مجازات. 166ماده 
 تحميل ]اساسنامه [70ماده ] جرايم[ در موردهايي را   ديوان مجازاتكه صورتي در ـ1

  .شود كند، اين ماده اعمال مي
مادة مذكور كه ) ب (2شود به استثناي بند  نمي اعمال  آناعدة ذيل و هر ق77مادة  ـ2

تواند  مي] 77مقرر در مادة [و جريمه و يا هر دو عالوه بر حبس  دستور ضبط اموال،  آنمطابق
  .صادر شود
تواند  مي و جريمه جريمه تعيين نمود جداگانه صورت به توان  ميجرايميك از  هربراي  ـ3
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 درصد از ارزش اموال و 50 بيش از ]جريمه[تحت هيچ شرايطي مقدار كل . دصورت انباشته باش به
 و بستگانش را مرتفع عليه محكومدارايي قابل شناسايي بعد از كسر مقدار كافي كه نيازهاي مالي 

  . سازد، نيست مي
 معقولي ]زماني[دهد كه در دورة   اجازه ميعليه محكوم ديوان، در تحميل جريمه به ـ4
 اقساطي در صورت  به يكجا ياطور بهديوان ممكن است پرداخت جريمه را .  پرداخت كندجريمه را

  .خالل آن دوره مقرر كند
بيني شده در ماده  شرايط پيش جريمه تحميلي را مطابق عليه محكوم كه صورتيدر ـ  5

، و ]آيين دادرسي [222 تا 217را متعاقب مواد  نپردازد، ديوان اقدامات مقتضي ]فوق[ 4فرعي 
  چنانچهمستمر، طور به عمدي پرداخت عدم در موارد. كند اتخاذ مي، ]اساسنامه [109مطابق ماده 

در دسترس كليه اقدامات اجرايي  كه به تقاضاي دادستان متقاعد شود خود يا تشخيص به ديوان
 ، تحميل]اساسنامه [70، ماده 3مطابق بند حبس را ، چاره آخرين عنوان به ،انجام شده است

  .دهد  چنين حبسي، مقدار جريمه پرداختي را مدنظر قرار مي دورهديوان در تعيين. كند مي
  

  المللي و معاضدت قضايي همكاري بين. 167ماده 
كاري دولتها تقاضاي هم، از ]اساسنامه [70 طبق ماده جرايم ديوان، با توجه به ـ1

چنين تقاضايي،  در. نمايد مي ،9 بخش در شده بيني پيش موارد مطابق قضايي معاضدت يا المللي بين
  . باشد ، مي]اساسنامه [70 طبق ماده  جرايمدهد كه مبناي تقاضا، تحقيق يا تعقيب ديوان نشان مي

 70 طبق ماده جرايم مورددر المللي يا معاضدت قضايي با ديوان   شرايط همكاري بينـ2
  .باشد ، مي]اساسنامه [70، ماده 2بيني شده در بند   موارد پيش همسو با،]اساسنامه[

  
 )اعتبار امر محكـوم بـه      (رم واحد ـاكمه مجدد براي ج   ـمحعدم تجويز   . 168ماده  

Ne  bis in idem 

ي كه جرايمديوان راجع به  هيچ شخصي نزد ،]اساسنامه [70 طبق ماده جرايم در مورد
  .شود قبالً توسط ديوان يا ديوان ديگري محكوم يا تبرئه شده است، محاكمه نمي

  

  بازداشت فوري. 169ماده 
 شعبه ارتكاب يافته، در محضر، كه ]اساسنامه [70در مورد جرم مورد ادعا طبق ماده 

 شفاهي تقاضا نمايد كه شعبه دستور بازداشت شخص مورد نظر را صورت بهتواند  دادستان مي
  .صادر نمايد
  



  497 بخش اسناد

  ] اساسنامه [71سوء رفتار نزد ديوان طبق ماده . بند دو
   اخالل در جلسات رسيدگي.170ماده 

، رئيس شعبه با بررسي اين موضوع، ]اساسنامه [63، ماده 2 بند دادن با مدنظر قرار
  : تواند بعد از دادن اخطار مي

 از جلسه دادگاه را اخراجديوان، دستور ترك يا  جلسه زننده نظم برهمبه شخص ) الف(
  ؛ يا بدهد

را جلسات كردن آن شخص از حضور در محروم در مورد تكرار سوء رفتار، دستور ) ب(
  .بدهد

  
  امتناع از انجام دستور ديوان. 171ماده 

كه مشمول  كتبي ديوان انجام دستور شفاهي يا ازعمدي  رفتار با امتناع سوء كه ي هنگامـ1
 از دستور، سرپيچي صورت در مجازات اخطار با دستور آن و اشد،ب  نيست،]آيين دادرسي [170ماده 

محروم كردن آن شخص از حضور تواند دستور  ، رئيس شعبه با بررسي اين موضوع ميهمراه باشد
 سوء رفتار با كه صورتي روز نيست صادر كند، يا در 30 دورة زماني كه بيش از ايدر جلسات را بر
  .بدهدتري است، دستور تحميل جريمه را،  ماهيت جدي

مور از مأ] فوق[اده فرعي شده در م صيفتورفتار  شخص مرتكب سوء كه صورتي  درـ2
تواند،  رسي موضوع ميشعبه با برقربانيان باشد، رئيس ، وكيل مدافع، يا نماينده قانوني ديوان

 30 كه بيش از رة زمانيبراي دورا ديوان آن شخص از اعمال وظايفش نزد كردن  دستور محروم
  .بدهدنيست، روز 

بررسي كند كه دورة ] فوق[ 2و  1 فرعي موادطبق  ي اگر رئيس شعبه در مواردـ3
 رئيسه ارجاع دهد كه براي هيئتتواند اين موضوع را به  تر محروميت مناسب است، مي  طوالني
  .دهند تر يا ثابت محروميت، مقرر نمايند، تشكيل جلسه   آيا دوره طوالنياينكهتعيين 

 در هر ،ل يورو يا مبلغ معاد2000بيش از ] فوق [1 جريمه تحميلي مطابق ماده فرعي ـ4
 در موارد سوء رفتار مكرر، جريمه جديدي به ازاي هر روز كه اينكه رايج نيست، مشروط بر پولِ

  .باشد اي يكجا مي يابد، تحميل شود، و چنين جريمه سوء رفتار ادامه مي
 مجازات سوء رفتار اينكه قبل از ]نظراتش[ به شخص موردنظر فرصتي براي استماع ـ 5

  .دهند ده، تحميل شود، ميتوصيف شده در اين ما
  

  ]اساسنامه [71 و 70رفتار مشمول مواد . 172ماده 
 70شده درماده   تعريفجرايم، يكي از ]اساسنامه [71 ماده  رفتار مشمولكه صورتيدر 
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، ]آيين دادرسي [169تا  162مواد  ، و]اساسنامه [70دهد، ديوان مطابق ماده   را تشكيل]اساسنامه[
  . كند اقدام مي

  
  عليه محكومت براي شخص بازداشت شده يا خسارجبران . 10ل فص

  
  خسارتجبران درخواست  .173ماده 

 85يك از داليل مورد اشاره در ماده  اساس هركننده خسارت بر  شخص درخواستـ1
اي مركب از   رئيسه شعبههيئتكند و  تسليم مي رئيسه هيئت، درخواست كتبي را به ]اساسنامه[

 از احكام صادره از يك هيچاين قضات قبالً در . كند ي اين تقاضا تعيين ميسه قاضي براي بررس
  .اند  شركت نداشته،كننده سوي ديوان نسبت به شخص درخواست

كننده از تصميم  درخواست شخص كه تاريخي از ماه شش تا خسارت، جبران  درخواستـ2
  :گردد  تسليم مي]موارد ذيل[ خصوص درشود،  ديوان مطلع مي

  ؛]اساسنامه [85، ماده 1قانوني بودن بازداشت يا توقيف طبق بند غير )الف(
  ؛]اساسنامه [85، ماده 2نقض محكوميت طبق بند ) ب(
  ].اساسنامه [85، ماده 3 طبق بند عدالتي شديد و آشكار بيوجود ) ج(
  .باشد  درخواست شامل مباني و مبلغ خسارت مورد تقاضا ميـ3
  .باشد معاضدت حقوقي مي از مستحق برخورداري خسارت، كننده شخص درخواست ـ4
  

  خسارتجبران آيين درخواست . 174ماده 
كننده به  كتبي توسط شخص درخواست اظهارنظر تقاضاي جبران خسارت و هر ـ1

 هر اظهارنظري توسط دادستان به .گردد ، ارسال ميرا داردكتبي به آن دادستان كه فرصت پاسخ 
  .رسد ارت ميكننده خس اطالع شخص درخواست

اي تشكيل  ، جلسه]آيين دادرسي [173، ماده 1شده طبق ماده فرعي   شعبه تعيينـ2
سوي دادستان و شخص   ازكتبي اساس تقاضا و هر اظهارنظرموضوع بر اين خصوص در يا دهد مي
صورت تقاضاي دادستان يا شخص متقاضي  جلسه رسيدگي در. گيرد  تصميم ميكننده تقاضا ثبت

  .گردد ت برگزار ميجبران خسار
 به اطالع دادستان و ]شعبه[تصميم . كنند گيري مي  قضات با اكثريت آراء تصميمـ3
  .رسد ميكننده تقاضا   ثبتشخص
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  خسارتجبران مبلغ . 175ماده 
تعيين شده طبق ماده ، شعبه ]اساسنامه [85، ماده 3بند موافق با  خسارت در تعيين مبلغ

فاحش درخصوص شديد و  و آشكار عدالتي شديد بي، نتايج ]رسيآيين داد [173، ماده 1فرعي 
خسارت را مدنظر قرار كننده  و شغلي شخص درخواست ، اجتماعيوضعيت شخصي، خانوادگي

  . دهد مي
  

  المللي و معاضدت قضايي همكاري بين. 11فصل 
  

  ]اساسنامه [87هاي همكاري طبق ماده  درخواست. بند يك
منظور ارسال و دريافـت هـر نـوع اطالعـات             ديوان به  اركان صالحيتدار . 176ه  ماد

  المللي و معاضدت قضايي  مربوط به همكاري بين
 ملل متحد ]سازمان[كل از دبير] ديوان [مديردفتر ديوان، تأسيساساس و متعاقب  برـ1

  .كند  را دريافت مي]اساسنامه [87، ماده 2و ) الف (1هر اطالعات ارسالي از كشورها متعاقب بند 
ها،  پاسخ دارد و ميسوي شعب را ارسال  تقاضاهاي همكاري صادره از مديردفتر ـ2

ر دادستان تقاضاهاي دفت. كند دريافت ميدرخواست، مورد كشورهاي اسناد را از  اطالعات و
اسناد را از كشورهاي  و ها، اطالعات پاسخدارد و  ميرا ارسال از سوي دادستان همكاري صادره 

  .كند افت ميمورد درخواست، دري
 در  بعدي تغييراتخصوص درنوع اطالعات از كشورها  كننده هر  دريافت،مديردفتر ـ3

كه تقاضاهاي  همكاري و نيز هر تغيير در زباني تعيين طرق داخلي مقرر در دريافت تقاضاهاي
قابل حصول اس آن چنين اطالعاتي براي كشورها اسشوند و بر  آن تهيه ميوسيلة ههمكاري ب

  .باشد ، ميشود مي
كه ديوان از   در مواردياعمال تغييرات الزم با ]فوق[ 2فرعي   مقررات مادهـ4
نمايد،   تقاضاي اطالعات، اسناد يا ديگر اشكال همكاري و معاضدت ميالدولي بينهاي  سازمان

  .باشد قابل اعمال مي
، 2 فرعي هو ماد] فوق [3 و 1 هر نوع اطالعات مورد اشاره در مواد فرعي مديردفتر ـ 5

 رئيسه يا دفتر دادستان يا به هر دو آنها، هيئت را در صورت مقتضي، به ]آيين دادرسي [177ماده 
  .كند ارسال مي
  

   ارتباط مجاري. 177ماده 
گرفته   دريافت تقاضاهاي همكاري صورتمسئولداخلي  مقام خصوص در رساني اطالع ـ1
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داشته  بر ام اطالعات مربوط به چنين مقاماتي را دربايد تم يا الحاق، تأييددر زمان تصويب، قبول، 
  .باشد

 87 ماده ،6 طبق بندديوان  تقاضاي همكاري با الدولي بينسازمان   ازكه ي هنگامـ2
كليه كند و  لوم ميرا معارتباطي خود  طرق صورت لزوم، ، درمديردفترشود،   مي]اساسنامه[

  .آورد مي دست به به آن را اطالعات مربوط
  

  ]اساسنامه [87، ماده 2زبان منتخب كشورهاي عضو طبق بند . 178 ماده
 كشور عضو مورد درخواست داراي بيش از يك زبان رسمي است، در زمان كه يهنگامـ 1

تواند  كند كه تقاضاهاي همكاري و هر سند مؤيد ادعا مي  الحاق تعيين مييا تأييدتصويب، قبول، 
  . شودتنظيماش  رسمي هاي كدام از زبانهربه 

 ،تصويب زمان  در با ديوانزباني را براي ارتباطرخواست كشور عضو مورد د كه ي هنگامـ2
يكي  بههمكاري در قالب يا به همراه ترجمه  تقاضاهاي است، نكرده انتخاب تأييد يا ،الحاق ،قبول

  .باشد ، مي]اساسنامه [87، ماده 2هاي كاري ديوان متعاقب بند  از زبان
  

  عضو اساسنامهغير براي تقاضا از كشورهاي ]مورد استفاده [زبان. 179ماده 
 87، ماده 5 با ديوان طبق بند كردن عضو اساسنامه براي همكاريغير كشور كه يهنگام

ي ها، موافقت كرده است و زباني را براي چنين تقاضاهايي انتخاب نكرده است، تقاضا]اساسنامه[
  .باشدهاي كاري ديوان   يكي از زبان به در قالب يا به همراه ترجمه بايدهمكاري

  
تقاضـاهاي  در] اسـتفاده مـورد  [هـاي   ارتباط يا زبان مجاريتغييرات در   . 180ماده  

  همكاري 
 87، ماده 2طبق بند كشوري  كه هر  ارتباط يا زبان طرق خصوص در تغييرات ـ1

رسانده  فترمديردكتبي به اطالع  صورت بهدر اولين فرصت، ، انتخاب كرده است، ]اساسنامه[
  .شود مي

  ديوان در زمان توافقتوسط گرفته   تقاضاهاي همكاري صورتبه راجع چنين تغييراتي ـ2
 اطالعات اين ديوان اينكه از بعد  روز45 يا در نبود چنين توافقي، ]مورد نظر[كشور  بين ديوان و

اهاي در جريان، موارد، بدون لطمه به تقاضاهاي جاري يا تقاض همه در و است كرده دريافت را
  .باشد قابل اجرا مي
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  ]اساسنامه [90و  89هاي موازي طبق مواد  تحويل، انتقال و درخواست. بند دو
   نزد دادگاه مليدعوا طرحايراد به قابليت . 181ماده 
شعبه  مطرح شود،، ]اساسنامه [89، ماده 2در بند شده  صيف وضعيت توكه يهنگام

، ]آيين دادرسي [62 تا 58مواد  و ]اساسنامه [19رات ماده مه به مقربدون لطكننده  رسيدگي
 كه صورتيـ در دعوا طرحهاي قابل اعمال در ايرادات به صالحيت ديوان يا قابليت  اساس آيينبر

اطالعات مربوط از  كليه تحصيل براي را اقداماتي ـ است دگيرسي جريان در طرح حكم قابليت
 امر اعتبار (يك جرمه براي م تجويز دوباره محاكمعد راجع به ايراد كشور مورد درخواست

  .آورد عمل مي به مطرح شده، نظر ردمو شخص توسط كه )به محكوم
  

  ]اساسنامه [89، ماده )هـ (3 طبق بند انتقال درخواست. 182ماده 
تواند  ، مي]اساسنامه [89، ماده )هـ (3شده در بند  توصيفهاي  ضعيت ديوان، در وـ1

  .ابالغ سند كتبي، ارسال كند] براي[را به هر وسيله ممكن  انتقالدرخواست 
 و شخص يافته ، پايان]اساسنامه [89ماده ، )هـ (3 دورة زماني مقرر در بند كه ي هنگامـ2

 مطابق از بازداشت احتمالي آن شخص در آينده، چنين آزادي مانعمورد نظر آزاد شده است، 
  .شدبا نمي، ]اساسنامه [92 يا 89 مقررات مواد

  
  امكان تحويل موقت. 183ماده 

كشور مورد درخواست  ،]اساسنامه [89 ، ماده4 اشاره در بندهاي مورد  متعاقب مشورت
شده بين كشور مورد درخواست و ديوان،  تقاضا را مطابق با شرايط مشخص مورد تواند شخص مي
 نزد ديوان در  در خالل حضورش]مورد نظر[چنين موردي، شخص در  . موقت تحويل دهدطور به

 كه ي تا زمانحداكثروي نزد ديوان ديگر ضرورت ندارد و  حضور كه يماند و هنگام حبس مي
  .شود درخواست، منتقل ميدگي تكميل شده است، به كشور مورد جلسات رسي

  
  ترتيبات تحويل. 184ماده 

 شخص مورد تقاضاي ديوان براي تحويل در كه صورتي كشور مورد درخواست در ـ1
  .كند  را مطلع ميمديردفترباشد، فوراً  س ميدستر

 در تاريخ و به روش مورد توافق بين مقامات كشور مورد درخواست ]موردنظر[ شخص ـ2
  .شود  تحويل ميديوان  به،مديردفترو 

كشور مورد درخواست و  مقامات شود، مقرر تاريخ در شخص لتحوي مانع شرايط  اگرـ3
  .كنند داده شود، توافق مي] ديوان[يدي كه شخص تحويل تاريخ و روش جدسرِ  بر مديردفتر
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 تماس با مقامات كشور ميزبان در رابطه با ترتيبات تحويل شخص به ديوان مديردفتر ـ4
  .كند ميرا حفظ 

  
  اتمام دورة محكوميت قبل ازبازداشت ديوان آزادي شخص از . 185ماده 

 از ،ويل داده شده به ديوان شخص تحكه صورتي، در ]ذيل[ 2 با رعايت ماده فرعي ـ1
 17، ماده )د(يا ) ج (،)ب (1 ديوان صالحيت ندارد، دعوا طبق بند اينكهعلت  هبازداشت ديوان ب

 شخص  يا نشده است،تأييد، ]اساسنامه [61 اتهامات طبق ماده  يا است، طرحقابلغير، ]اساسنامه[
در انتقال آن  ،ديوان زاد شود،يل ديگر تبرئه شده است، آ هر دلهدر دادرسي يا استيناف يا ب

شود،  مي پذيرفتن وي به ملزم كه شوريك به نسبت وي  با مدنظر قراردادن ديدگاههايشخص،
به كشوري كه با رضايت كشور تحويل نسبت كشور ديگري كه با پذيرفتن وي موافق است يا  به

ا كه مناسب تشخيص در اسرع وقت ترتيباتي ردهنده اصلي، تقاضاي استرداد وي را نموده است، 
با موافقتنامه مورد اشاره در بند  را مطابق ميزبان انتقال كشور حالت، اين در. كند  اتخاذ مي،دهد مي

  .بخشد ، تسهيل مي، و ترتيبات مربوط]اساسنامه [3ه ، ماد2
، ]اساسنامه [17، ماده )فال( 1 بند طبق دعوا كه است گرفته تصميم ديوان كه صورتي  درـ2

 به كشوري ]موردنظر[ صورت مقتضي، ترتيباتي را براي انتقال شخص پذيرش است، در قابلغير
 را تشكيل داده است، اتخاذ پذيرشكه تحقيقات يا تعقيبش مبناي ايراد قابل قبولي به قابليت 

  . تقاضاي عودت وي را بنمايد، كشور اصلي تحويل دهنده آن شخصاينكهنمايد، مگر  مي
  

  دعوا استماع موازي در زمينه ايراد به قابليت هاي درخواست. 186ماده 
، ]اساسنامه [90، ماده 8هاي توصيف شده در بند  كشور مورد درخواست، در وضعيت

، 10اقدام مطابق بند  بهمنظور قادر ساختن وي اي براي دادستان، به الب اعالميهتصميماتش را در ق
  .كند ، تهيه مي]اساسنامه [19ماده 

  
  ]اساسنامه [92 و 91 بازداشت و تحويل طبق مواد ]رخواستد[مدارك . بند سه

  ترجمه مدارك به همراه درخواست تحويل. 187ماده 
 117، ماده 1 ، و مطابق ماده فرعي]اساسنامه[ 67، ماده )الف (1در راستاي اهداف بند 

، به همراه ]اساسنامه [91 طبق ماده ]تحويل[خواست ، در صورت مقتضي، در]آيين دادرسي[
 اساسنامه، به  مربوطرجمه قرار بازداشت يا حكم محكوميت و ترجمه متن هر يك از مقرراتت

  .باشد كند، مي فهمد و تكلم مي  كامل ميطور بهزباني كه شخص موردنظر 
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  محدوده زماني براي تسليم مدارك بعد از بازداشت موقت. 188ماده 
 دريافت درخواست ايزماني بر، محدوده ]اساسنامه [92، ماده 3د در راستاي اهداف بن

 روز از تاريخ بازداشت موقت 60 ،درخواست توسط كشور مورد ،تحويل و اسناد مؤيد درخواست
  .باشد مي

  
  ارسال مدارك مؤيد درخواست. 189ماده 
 داده رضايت، ]اساسنامه [92، ماده 3 شخصي براي تحويل مطابق مقررات بند كه يهنگام

  ارائهبه ملزمديوان د، نماي ام به تحويل شخص به ديوان مياست و كشور مورد درخواست اقد
نحو   بهدرخواست كشور مورد اينكهمگر  ،باشد نمي] اساسنامه [91شده در ماده  اسناد توصيف

  . بدان اشاره كندديگري
  
  ]اساسنامه [93همكاري طبق ماده . بند چهار

مراه درخواسـت    مجرم قلمداد نمودن خود به ه      در خصوص  دستورالعمل. 190ماده  
  براي شهادت

در موردِ شاهد صادر ، ]اساسنامه [93، ماده )هـ (1 ديوان درخواستي طبق بند كه يهنگام
از [مجرم قلمداد نمودن خود ، در رابطه با ]آيين دادرسي [74ه  راجع به مادكند، دستورالعملي مي

 كامل طور به وي كند كه براي شاهد مورد نظر به زباني كه  ضميمه مي]طريق اداي شهادت
  .شود كند، تهيه مي فهمد وتكلم مي مي

  
  ]اساسنامه [93، ماده 2تضمين ديوان طبق بند . 191ماده 

 مدافع خود يا بنا به تقاضاي دادستان، وكيلكننده به قضيه، بنا به پيشنهاد  شعبه رسيدگي
 شاهد يا كارشناس دادستان وهاي  ديدگاهدادن  ، بعد از مدنظر قراريا شاهد يا كارشناس مربوط

 ،]اساسنامه [93، ماده 2در بند موصوف تضمين مودن ن مقرر خصوص درتواند  ، ميمربوط
  .گيري كند  تصميم

  
  انتقال شخص در بازداشت. 192ماده 

توسط مقامات ، ]اساسنامه[ 93، ماده 7  ديوان مطابق بندبه  بازداشت در شخص انتقال ـ1
  .شود ريزي مي  و مقامات كشور ميزبان برنامهفترمديردمحلي مربوط و ضمن ارتباط با 

بازداشت  كه در زمانينظارت بر شخص در  كه شامل  را انتقالصحيحجريان  مديردفتر ـ2
  .كند  تضمين ميديوان است
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شرايط بازداشت خود به ديوان حق طرح موضوعاتي راجع به نزد  شخص در بازداشت ـ3
  . را داردشعبه مربوط

، و زماني كه اهداف انتقال انجام ]اساسنامه [93، ماده )ب (7ق بند ، مطابمديردفتر ـ4
  .كند ريزي مي شده است، براي بازگرداندن شخص در بازداشت به كشور مورد درخواست برنامه

  
  ]حكم [اجراي] محل[انتقال موقت شخص از كشور . 193ماده 

 را ]شخص[قال موقت تواند دستور انت كه در حال رسيدگي به قضيه است، مي اي  شعبهـ1
 سايرِ يا عليه محكوماداي شهادت چنانچه نمايد، صادر  به مقر ديوان ]حكم[ي از كشور محل اجرا

  .شود ، اعمال نمي]اساسنامه [93، ماده 7 بند ، مقرراتباشدموارد همكاريش براي ديوان ضروري 
 و ]حكم[ي اا مقامات كشور محل اجر انتقال را در ارتباط بصحيح جريان مديردفتر ـ2
 اهداف انتقال انجام شده است، كه يديوان، زمان. كند كشور ميزبان، تضمين مي مقامات
  .گرداند مي  بر]حكم[ي كشور محل اجرا  را بهعليه محكوم

كامل  دوره. شود داشته مي  بازداشت نگهخالل حضور خود نزد ديوان دردر  شخص ـ3
  .شود نده مجازات كسر ميباقيما دورة از بازداشت در مقر ديوانشده  طي

  
  درخواست همكاري از ديوان. 194ماده 

 96، و موافق با ماده ]اساسنامه [93، ماده 10تواند مطابق بند   هر كشوري ميـ1
، به ديوان براي همكاري يا مساعدت، درخواستي در قالب يا اعمال تغييرات الزم با، ]اساسنامه[

  . كند ي ديوان ارسال هاي كار يكي از زبانبه  هبه همراه ترجم
شود و   فرستاده ميمديردفتربراي ] فوق [1شده در ماده فرعي  هاي توصيف  درخواستـ2

  .كند  ارسال ميربوطها را، در صورت مقتضي، براي دادستان يا شعبه م وي آن درخواست
، باشد، پذيرفته شده ]اساسنامه [68 ماده منطوق اقدامات حمايتي در كه صورتي در ـ3

امات و نيز قرباني يا هاي شعبه دستور دهنده اين اقد تان يا شعبه، در صورت مقتضي، ديدگاهدادس
  .دكن ررسي مي درخواست، بخصوص در را قبل از تصميم شاهد مربوط

، ماده )دو) (ب (10شده در بند   توصيفادله درخواست مربوط به اسناد يا كه صورتي در ـ4
 از قبل راكشور مربوط  كتبي مقتضي، رضايت صورته، در ـعب دادستان يا شباشد، ]امهـناساس [93

  .دكن درخواست، كسب مي به رسيدگي
كشوري از مساعدت كاري يا ـواست همـدرخوان تصميم به تصديق ـدي كه يگامـ هنـ 5

ور ـكشوسط ـ ت،در آنشده رح ـآيين طدنبـال هر نـوع   بهكنـد ممـتا حدرخواست  رد،ـگي را مي
  .شود  در درخواست اجرا مي با اجازه حضور اشخاص تعيين شده وكننده  درخواست
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  ]اساسنامه [98همكاري طبق ماده . بند پنج
  تهيه اطالعات. 195ماده 

درخواست به ديوان اطالع دهد كه درخواست تحويل يا  كشور مورد كه ي هنگامـ1
كشور مورد ، آورد  ميوجود ه، ب]اساسنامه [98 ماده خصوص دراجرايي را  مسئله ،همكاري

. كند ، تهيه مي]اساسنامه [98در اعمال ماده ري ديوان درخواست اطالعاتي مرتبط با همكا
منظور همكاري با  تواند اطالعات بيشتري به  مي]با قضيه[هركشور ثالث يا كشور فرستندة مرتبط 

  .ديوان تهيه نمايد
، ماده 2 بند كشور فرستنده، طبقبه درخواست تحويل شخص بدون رضايت ديوان ـ 2

تعهداتي  [،كند عمل نمي نباشد  چنين درخواستي موافق با تعهداتكه صورتي، در ]اساسنامه [98
تحويل تبعه آن ضرورتاً مقدم است بر  رضايت كشور فرستنده ،المللي بين توافقنامه طبق ]كه
  .شور به ديوانك
  

  ] اساسنامه [101قاعده اختصاصي بودن طبق ماده . بند شش
  ]اساسنامه [101، ماده 1 بند در خصوصتهيه نظراتي . 196ماده 

 نقض مشاهده شده از خصوص درتواند نظراتي  شده به ديوان مي داده شخص تحويل
  .، تهيه كند]اساسنامه [101، ماده 1مقررات بند 

  
  تعميم اعراض. 197ماده 
 است، كرده را ]اساسنامه [101، ماده 1رايط بند  ديوان تقاضاي اعراض از شكه يهنگام

 نظرات شخص تحويل داده ارائهتحصيل و درخواست  ديوان از تواند مي درخواست مورد كشور
  .شده به ديوان را بنمايد

  
  اجرا. 12فصل 

  
مجازات حـبس و تغييـر دولـت اجـرا          در  كشورهاي اجراكننده حكم    نقش  . بند يك 

  ] اساسنامه [104 و 103كننده حكم طبق مواد 
  ن ديوان و كشورهابيارتباطات . 198ماده 

، اعمال ]آيين دادرسي [180 تا 176 مواد، و ]اساسنامه [87رت مقتضي، ماده صو در
اجراي به  موضوعات مربوط خصوص دركشورها بين ديوان و براي ارتباطات  اينكهشود، مگر  مي

  .شرايط ديگري اقتضا كندمجازات 
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  ]اساسنامه [10 طبق بخش مسئولركن . 199ماده 
 اينكهكند، مگر  ، اعمال مي]اساسنامه [10اشتغاالت ديوان را بر طبق بخش  رئيسه هيئت

  .آيين دادرسي طور ديگري مقرر نمايد
  

  فهرست كشورهاي اجرا كننده حكم. 200ماده 
اند،   فهرست كشورهايي كه قصدشان را براي پذيرش محكومان بيان كردهمديردفتر ـ1

  . كند تهيه ونگهداري مي
كند، موافق نباشد،  ذيرشش پيوست مي به پي با شرايطي كه كشور رئيسههيئت اگر ـ2

 رئيسه هيئت. كند ، نمي]اساسنامه [103، ماده )الف (1آن كشور را وارد فهرست مقرر در بند 
  .تقاضاي اطالعات بيشتري قبل از اتخاذ تصميم بنمايد كشور تواند از آن مي

هر زماني تواند در  است، ميرشش پيوست كرده كشوري كه شرايطي را به پذي  هرـ3
 رئيسه هيئت تأييدچنين شرايطي تابع هر اصالحاتي يا اضافاتي بر . گيردچنين شرايطي را پس ب

  .باشد مي
 مديردفترگيري خود از فهرست را به اطالع  هتواند كنار كشوري، در هر زماني مي  هرـ4

كه آن كشور تاكنون پذيرفته  خاصي اشمورد درمجازات  اجراي بر يتأثير گيري هكنار چنين .برساند
  .است، ندارد
اي را با كشورها به هدف ايجاد چارچوبي براي  تواند ترتيبات دو جانبه  ديوان ميـ 5

  . باشد چنين ترتيباتي موافق با اساسنامه مي. پذيرش زندانيان محكوم توسط ديوان، ايجاد نمايد
  

  اصول توزيع عادالنه. 201ماده 
 ]موارد ذيل[، شامل ]اساسنامه [103، ماده 3ه در راستاي اهداف بند اصول توزيع عادالن

  : شود مي
  اصل توزيع جغرافيايي عادالنه؛) الف(
فرصت براي پذيرش منظور ايجاد  ور در فهرست بهكشنياز به استطاعت هر ) ب(

  محكومان؛
  ند؛ ا كننده تاكنون پذيرفته تعداد محكوماني كه آن كشور و ديگر كشورهاي اجرا) ج(
  . ديگرهر عامل مربوط) د(

  
   حكماياجرمورد نظر جهت  به كشور عليه محكومموعد تحويل . 202ماده 

 حكم اينكهگيرد، مگر  نمي، صورت كننده حكم كشور اجرا  از ديوان بهعليه محكومتحويل 
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  .باشدحكوميت و مجازات قطعي شده  مخصوص در
  

  عليه محكومديدگاههاي . 203ماده 
مبني بر اينكه موضوع تعيين دولت  عليه محكومه اطالعيه كتبي را به  رئيسهيئت ـ1

 رئيسه هيئت در ظرف مدتي كه توسط عليه محكوم. دهد مي اجراكننده حكم را تحت بررسي دارد
  .كند  رئيسه تقديم ميهيئت به مسئله اين خصوص درهايي را  شود، ديدگاه مشخص مي

  .دهد  شفاهي ميصورت به يش راها ئه ديدگاه اجازه اراعليه محكوم رئيسه به هيئت ـ2
  : دهد  اجازه ميعليه محكوم رئيسه به هيئتـ 3
گيرد و از هرگونه  مساعدت قرار دار موردوسيله مترجم صالحيت هب مقتضي، صورت در) الف(

  هايش بهره ببرد؛ ترجمه ضروري براي ارائه ديدگاه
هايش اعطا   ديدگاهخصوص دركافي و ضروري براي تهيه مطلب  تسهيالت زمان و )ب(

  .كند
  

  اطالعات ارائه شده به كشور اجرا كننده حكم. 204ماده 
اي حكم اجرمنتخب براي كشور  رئيسه تصميم خود را به اطالع هيئت كه يهنگام

  :كند رساند، اطالعات و اسناد ذيل را نيز ارسال مي مي
  ؛عليه محكومنام، تابعيت، تاريخ و محل تولد ) الف(
  نوشتي از حكم نهايي محكوميت و مجازات تحميلي؛رو) ب(
  طول مدت و آغاز زمان محكوميت و زمان باقي مانده مجازات؛) ج(
 معالجاتونه هرگكه شامل  وضعيت سالمتي وي، خصوص درهر نوع اطالعات ) د(
  .عليه هاي محكوم دارد، بعد از رسيدگي به ديدگاه  كه وي دريافت مي استپزشكي

  
  خاصاي  قضيه در ]حكم[پذيرش از سوي كشور اجرا كننده عدم . 205ماده 

در [رئيسه را  هيئت از سوي ]خود[اي خاص انتخاب   كشوري در قضيهكه صورتيدر 
  . نمايدانتخابكشور ديگري را  تواند  رئيسه ميهيئتكند،   رد]اجراي حكم
  

  ]حكم[ به كشور اجرا كننده عليه محكومتحويل . 206ماده 
 را از كشور منتخب براي اجراي حكم مطلع عليه محكومدستان و ، دامديردفتر ـ1

  .سازد مي
 به عليه محكوم حكم پذيرفت، ي كشور منتخب براي اجرااينكه در اسرع وقت بعد از ـ2
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  . شود كننده حكم، تحويل داده مي كشور اجرا
نده كن  را در مشورت با مقامات كشور اجراعليه محكوم تحويل انجام صحيح مديردفتر ـ3

  .كند حكم و كشور ميزبان تضمين مي
  

  عبور . 207ماده 
 از طريق هوا منتقل شود، هيچ مجوزي نياز نيست و هيچ عليه محكوم كه صورتي در ـ1
اي، در  اگر فرود بدون برنامه. شود  نميبيني پيش عبور ]مسير [ در سرزمين كشور نيزفرودي

ا حد ممكن طبق رويه قانون داخلي،  عبور صورت گرفت، آن كشور، ت]مسير[سرزمين كشور 
، ماده 1 يا درخواست طبق بند ]ذيل[ 2 درخواست مقرر در ماده فرعي كه  زماني را تا عليه محكوم

  .دارد مي ه دريافت كند، در بازداشت نگ را]اساسنامه [92و ماده ] اساسنامه [89
 عليه محكوم عبور ، تا حد ممكن طبق رويه قانون داخلي، اجازه]اساسنامه[ كشور عضو ـ2

 و 105، و مواد ]اساسنامه [89، ماده )ج(و ) ب (3دهد و مقررات بند  از طريق سرزمين خود را مي
رونوشتي از حكم . كند ي، اعمال ميصورت مقتض را در آن ، و هر مقرراتي از]اساسنامه [108

  .شود مي، پيوست ييلي به چنين درخواست عبورنهايي محكوميت و مجازات تحم
  
  ها هزينه. 208اده م
كننده، توسط آن كشور   حكم در سرزمين كشور اجرايهاي معمول براي اجرا  هزينهـ1
  . شود تقبل مي
و ) د(، )ج (1 و موارد مورد اشاره در بند عليه محكومها، شامل موارد انتقال   ساير هزينهـ2

  .شود  ديوان تقبل مي، توسط]اساسنامه[ 100، ماده )هـ(
  

  ]حكم[ اجراي  براييير كشور منتخبتغ. 209ماده 
تواند در هر   يا دادستان ميعليه محكوم رئيسه بنا به پيشنهاد خود يا به تقاضاي هيئت ـ1

  .، عمل نمايد]اساسنامه [104، ماده 1زمان مطابق بند 
شود و داليلي كه بر اساس آن   يا دادستان، كتبي تنظيم ميعليه محكوم درخواست ـ2

  .شود گيرد، بيان مي ورت ميدرخواست انتقال ص
  

  ]حكم[ اجراي  برايآيين تغيير كشور منتخب. 210ماده 
  : تواند  رئيسه ميهيئتكننده حكم،   قبل از تصميم در تغيير انتخاب كشور اجراـ1
   بنمايد؛ درخواستكننده  از كشور اجرا راها بيان ديدگاه) الف(
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  ا بررسي نمايد؛ و دادستان رعليه محكومنظرات كتبي يا شفاهي ) ب(
   را بررسي كند؛عليه محكوم خصوص در جمله منس كارشنا شفاهي يا كتبي نظر) ج(
  . آورددست به ديگر را از منابع موثق ونه اطالعات مربوطهرگ) د(
  .شود ، اعمال مي]آيين دادرسي [203، ماده 3 در صورت مقتضي، مقررات ماده فرعي ـ2
كننده امتناع ورزد، در اسرع   در انتخاب كشور اجرا رئيسه از تغييرهيئت كه صورتي در ـ3

. سازد  آگاه مي را از تصميم خود و داليل اين تصميممديردفترو ، دادستان عليه محكوم ،وقت
  .سازد كننده حكم را از اين امر مطلع مي همچنين كشور اجرا

  
  ]اساسنامه [107 و 106، 105اجرا، نظارت، انتقال طبق مواد . بند دو

   اجراي مجازات و شرايط حبس برنظارت. 211ماده 
  : رئيسه براي نظارت بر اجراي مجازات حبسهيئت ـ1
كه در ايجاد ترتيبات مناسب براي كند  كننده تضمين مي در مشورت با كشور اجرا) الف(

، حق وي براي مكاتبه با ديوان راجع به شرايط حبس و مقررات بند عليه محكوم ]مجازات[اعمال 
  شود؛ ، رعايت ]اساسنامه [106، ماده 3

اطالعات، گزارش يا نظر كارشناسي از تواند درخواست هرگونه  ، ميدر صورت لزوم) ب(
  كننده يا از هر منبع موثقي بنمايد؛  كشور اجرا
يكي قاضي ديوان يا يك كننده حكم، به  در صورت لزوم، بعد از اعالم به كشور اجرا) ج(

 بدون حضور هاي وي هستند  و شنيدن ديدگاهعليه محكومبا  قاتمال مسئول كه  كاركنان ديواناز
  .، نمايندگي دهد]آن كشور[مقامات داخلي 

 خصوص درفرصتي را براي اظهارنظر كننده حكم  صورت لزوم، به كشور اجرا در) د(
  .دهد مي] فوق) [ج (1 طبق ماده فرعي عليه محكومهاي مطرح شده  ديدگاه

طبق  ، زندانمربوط به يامتياز برنامه و مندي از  بهره براي،عليه محكوم كه ي هنگامـ2
محوطه  خارج از ها  برخي فعاليتشامل باشد، كه يشرايط واجد كننده قانون داخلي كشور اجرا

  مالحظات به اطالعيااطالعات  همراه هرگونه  را بهواقعيات، كشور اجراكننده آن  استزندان
  .قادر سازد نظارتيش وظيفةرا به اعمال  ديوان خواهد رساند تا رئيسه، هيئت

  
 بـراي اعمـال جـزاي نقـدي،         عليـه   محكوم محل   در خصوص اطالعات  . 212ماده  

  مصادره اموال يا اقدامات جبران خسارت
خسارت مقرر شده توسط  جبران و اموال مصادره اقدامات و نقدي جزاي اعمال هدف به

ريزي شده   برنامهدوره اتمام محكوميت  ازقبل روز 30 رئيسه در هر زمان يا حداقل هيئتديوان، 
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 قصد آن كشور براي خصوص دركشور اجراكننده تقاضاي ارسال اطالعات  از ،عليه محكوم براي
 به دادن اجازه به شخص براي اقامت در سرزمينش يا محلي كه آن كشور قصد انتقال آن شخص

  .نمايد ميرا دارد آنجا 
  

  ]اساسنامه [107، ماده 3آيين بند . 213ماده 
آيين [ 215 و 214بيني شده در مواد  ، آيين پيش]اساسنامه [107، ماده 3با رعايت بند 

  .شود ، در صورت مقتضي، اعمال مي]دادرسي
  

 طبق مـاده  مجراي در مورد ساير محكوميت تعقيب يا خصوص درمحدوديت  . بند سه 
  ]اساسنامه [108

   عمل قبليدرخواست تعقيب يا اجراي حكم براي. 214ماده 
كننده قصد تعقيب يا اجراي   كشور اجراكه ي، هنگام]اساسنامه [108 براي اعمال ماده ـ1

خاطر ارتكاب عملي قبل از انتقال آن شخص دارد، آن كشور   به راعليه محكوممجازات عليه 
  : دارد  رئيسه اسناد ذيل را ارسال ميهيئتكند و براي   رئيسه اعالم ميهيئتقصدش را به 

  هاي حقوقي آنها؛   قضيه و خصيصهواقعياتبيان ) فال(
مرور  مقررات خصوص دررونوشتي از مقررات قانوني قابل اعمال، شامل مواردي ) ب(

  هاي قابل اعمال؛  و مجازاتزمان
رونوشتي از هر حكم، قرار بازداشت يا ديگر اسناد داراي قدرت اجرايي مشابه، يا هر ) ج(

  كننده قصد اجراي آن را دارد؛ اجرا ديگري كه كشور قانونيقرار 
 به اينكه بعد از عليه محكومهاي  كه دربرگيرنده ديدگاه آمده دست به توافقنامة) د(
  .شود  كافي در مورد جلسات رسيدگي اطالع داده ميطور به عليه محكوم

كشور ديگري تقاضاي استرداد نمايد، كشور محل اجراي حكم بايد كه  صورتي در ـ2
كافي در مورد  حد ، كه بهعليه محكومهاي  همراه پروتكل حاوي ديدگاه را به ملكادرخواست 

  . رئيسه ديوان ارسال نمايدهيئتدرخواست استرداد مطلع شده است به 
كننده  درخواست كشور يا كننده اجرا كشور از موارد كليه در تواند  ميرئيسه هيئت ـ3
  .كند تقاضاي اسناد يا اطالعات بيشتر استرداد، 

كننده استرداد،  كننده يا كشور درخواست  كشوري به غير از كشور اجراكه صورتي در ـ4
كند و  تحويل دهنده مشورت مي رئيسه با آن كشور هيئتشخص را به ديوان تحويل دهد، 

  .دهد را مدنظر قرار ميكشور هاي مطرح شده توسط آن  ديدگاه
براي ] فوق [4 تا 1ه طبق مواد فرعي  رئيسهيئت هر نوع اطالعات يا اسناد ارسالي به ـ5
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  .شود تا اظهارنظر نمايد دادستان ارسال مي
  .كند گيري مي  جلسه رسيدگي تصميمبرگزاري رئيسه براي هيئت ـ 6
  

   درخواست تعقيب يا اجراي حكمدر خصوصتصميم . 215ماده 
نندگان ك كليه شركت اين تصميم به اطالع. دگير مي تصميم وقت اسرع در رئيسه هيئت ـ1

  .رسد در جلسات رسيدگي مي
، ]آيين دادرسي [214، ماده 2 يا 1 درخواست ارسالي طبق مواد فرعي كه صورتي در ـ2

راي اجراي حكم كشور منتخب ديوان ب مجازات را در عليه محكوممربوط به اجراي حكم باشد، 
شده توسط ديوان،  مكامل اعال جازات متحملصرفاً بعد از يا كند  توسط ديوان، تحمل مي اعالمي
   .شود به كشور ثالث استرداد مي ]اساسنامه [110عايت مقررات ماده و با ر

تضمين كافي تلقي شود كه  و دهد تضمين ثالث كشور كه صورتي در صرفاً رئيسه هيئت ـ3
 اجراي مسئولكشور شود و بعد از تعقيب به  داري ميكشور ثالث نگه در بازداشت عليه محكوم

كشور ثالث براي  را به عليه محكومشود، اجازه استرداد موقت  ل مي منتقديوانحكم اعالمي 
  .دهد ميتعقيب 

  
   اجرادر خصوصاطالعات . 216ماده 
 خصوص دررويداد مهمي كه هر كند  كننده، تقاضا مي كشور اجرا  رئيسه ازهيئت

وي را به اطالع  انتقال پس از رويدادهاي بعدي دليل به و هر تعقيبي از آن شخص عليه محكوم
  . رئيسه برساندهيئت

  
 مـصادره امـوال و قـرار جبـران          ]مربوط به [ اقدامات   نقدي، اعمال جزاي    .بند چهار 
  خسارت

همكاري و اقدامات براي اعمال جزاي نقدي، مـصادره امـوال يـا قـرار               . 217ماده  
  جبران خسارت

 يا قرار جبران مصادره اموالرت مقتضي، براي اعمال جزاي نقدي، صو  رئيسه، درهيئت
و نيز د نماي مي براي اجرا مؤثرهمكاري و اقدام تقاضاي ، ]اساسنامه [9مطابق بخش خسارت، 
دليل تابعيت، اقامت، اقامت  هب عليه محكوم به هر كشوري كه با هايي از قرارهاي مربوط رونوشت
 چنين اينكهيا مستقيم است  داراي ارتباط عليه محكومواسطه محل اموال و دارايي  هدائم يا ب

هرگونه رئيسه، آن كشور را از  هيئتدر صورت مقتضي، . نمايد ارسال مياي با قرباني دارد،  رابطه
سيدگي متعاقب كه اعالميه جلسات ر كه هيچ ادعايي توسط شخصي  حقيقتيثالث يا طرف دعاوي
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  .سازد  را دريافت كرده، ارائه نشده است، مطلع مي]اساسنامه [75ماده 
  

   مصادره اموال و جبران خسارتقرارهاي. 218ماده 
 دستور مصادره اموال، در  دادن به دستور اثرترتيب قادر ساختن كشورها براي منظور به ـ1

  : شود  تصريح مي]موارد ذيل[
   صادر شده است؛دستورهويت شخصي كه عليه وي ) الف(
  صادر شده است؛ و  آن ةيي كه توسط ديوان دستور مصادرها ييعايدات، اموال و دارا) ب(
 مصادره اموال در رابطه با ترتيب اثر دادن به دستور، اگر كشور عضو قادر به اينكه) ج(

شده نيست، آن كشور اقداماتي براي جبران ارزش يكسان  ي مشخصها ييعايدات، اموال و دارا
  .كند اتخاذ مي
در دسترس را   براي اجرا، اطالعاتاتاقدام  همچنين ديوان، در درخواست همكاري وـ2

كنند،   مصادره اموال جبران خسارت ميدستوريي كه با ها يي محل عايدات، اموال و دارادربارة
  . كند  ميارائه

 دستور جبران خسارات، در به ترتيب اثر دادن به دستور براي قادر ساختن كشورها ـ3
  :شود  تصريح مي]موارد ذيل[

   است؛ صادر شدهدستورهويت شخصي كه عليه وي ) الف(
 جبران خسارات با ماهيت مالي، هويت قربانياني كه خسارات شخصي به در ارتباط با) ب(

شود و   صندوق اماني سپرده مينزدمكاني كه حكم جبران خسارات و شود،   داده ميآنها
  مشخصات صندوق اماني براي وديعه حكم؛ و 

يي ها يياعمال، مال و داراشده ديوان، شامل موارد قابل  دامنه و ماهيت خسارات مقرر) ج(
  .اند كه براي جبران مشخص شده

كند، رونوشت  صادر خسارت جبران حكم ،خصوصيب شخص براي ديوان كه صورتي  درـ4
  .شود  قرباني موردنظر ارسال ميدستور جبران خسارت براي

  
   جبران خسارتقرارعدم تغيير . 219ماده 
آيين  [217بران خسارت طبق ماده  جدستورهاي   رئيسه، هنگام ارسال رونوشتهيئت

 جبران خسارت، مقامات دستوردهد كه در اجراي  ، به كشورهاي عضو، به آنها اطالع مي]دادرسي
شده  زيان تعيينشده ديوان و دامنه يا حد خسارت، آسيب و  تصريحداخلي نبايد جبران خسارات 

 را تسهيل دستوريچنين را تغيير دهند و بايد اجراي  در دستور و اصول مشخص شده ديوان
  .بخشند
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   شده استصادركه در مورد جزاي نقدي ي عدم تغيير احكام. 220ماده 
كشورهاي شده، به  تحميلهاي احكام جزاي نقدي  ونوشتر رئيسه، هنگام ارسال هيئت

، به كشورهاي عضو ]دادرسيآيين  [217 و ]اساسنامه [109عضو به هدف اجراي آن مطابق ماده 
يلي، مقامات داخلي نبايد احكام را تغيير حكم جزاي نقدي تحم در زمان اجراي كه دهد اطالع مي

  .دهند
  

   انتقال يا واگذاري مال يا داراييدر خصوصتصميم . 221ماده 
، قربانيان يا عليه محكومدادستان، صورت مقتضي، بعد از مشورت با  رئيسه، در هيئت ـ1
نمايندگان طرف ثالث ديگر يا يا هر ] حكم[كننده   اجراكشور مقامات داخليآنان،  قانوني نمايندگان
واگذاري  يا انتقال به مربوط موضوعات كليه خصوص در ،]اساسنامه[ 79 ماده در مقرر اماني صندوق

  .كند گيري مي  ديوان، تصميمدستورطريق اجراي شده از  ي شناساييها ييمال يا دارا
ي ها ييداراال يا  انتقال يا واگذاري مخصوص دررئيسه  هيئت كه  زمانيكليه موارد،  درـ2
قربانيان  جبران خسارت خصوص درگيرد، به اجراي اقدامات   تصميم ميعليه محكوممتعلق به 

  . دهد مياولويت 
  

  همكاري براي ارائه خدمات يا هر نوع اقدام ديگر. 222ماده 
 يا اموال  مصادرهنقدي، جزاي دستور كننده اجرا كشور با ا،صورت تقاض  رئيسه، درهيئت
ديگر، يا انجام مربوط  يا هر شخص عليه محكوم به  اعالميه مربوطابالغمورد  رت، درجبران خسا

كننده،  طبق آيين قانون داخلي كشور اجرا  بردامات ضروري ديگر براي اجراي دستوراقهرگونه 
  .كند همكاري مي

  
  ]سنامهاسا [110 تخفيف مجازات طبق ماده ]مسئله[ بررسي. بند پنج

  معيار بررسي تخفيف مجازات. 223ماده 
، سه ]اساسنامه [110، ماده 5 و 3بندهاي  تخفيف مجازات متعاقب  موضوعدر بررسي

، و ]اساسنامه [110ماده  ،)ب(و ) الف (4بند استيناف، معيارهاي فهرست شده در شعبه  قاضي
  :ندنك معيارهاي ذيل را بررسي مي

  دهد؛ مان حبس كه جدايي واقعي از جرمش را نشان مي در زعليه محكومرفتار ) الف(
  ؛عليه محكومآميز  موفقيتو  مجدد  اجتماعي و استقراراميد به سازگاري) ب(
نحو چشمگيري  ثباتي اجتماعي را به بي عليه محكوم آيا آزادي قبل از موعد اينكهو ) ج(

  ؛دهد افزايش مي



     514  چهارمشمارة سي و / مجلة حقوقي

  وم بر قربانيان و خانواده آنان؛و هرگونه تأثير ناشي از آزادي زودهنگام محك )د(
  .رواني يا سن بااليا ، شامل وضعيت بد سالمت جسمي عليه محكومشرايط خاص ) هـ(

  

  آيين بررسي تخفيف مجازات. 224ماده 
 جلسه شعبه استيناف، سه قاضي منصوب ]اساسنامه [110ه ، ماد3 براي اعمال بند ـ1

مورد خاص، تصميم  آنها در يك اينكه مگر د،كنن مي داليل استثنايي برگزار براي را يرسيدگ
 كه توسط وكيل خود و در صورت نياز عليه محكوم با حضور تواند  مياين رسيدگي. ديگري بگيرند

كننده هر قضات از دادستان، كشور اجرا. رددگ گيرد، برگزار  د مساعدت قرار ميتوسط مترجم مور
، و تا ]اساسنامه [75ان خسارت متعاقب ماده ، يا هر قرار جبر]اساسنامه [77مجازات طبق ماده 

منظور  اند، به كردهني آنان كه در جلسات رسيدگي شركت حد ممكن از قربانيان يا نمايندگان قانو
شرايط تحت  ممكن است. آورند  ميعمل بهمشاركت در رسيدگي يا تسليم اظهارات كتبي، دعوت 

 اي يقاض توسط ]حكم[ كننده كشور اجرا  دركنفرانس تصويري يا طريق استثنايي، اين رسيدگي از
  .شود برگزار استيناف شعبه از مايندگين به

همان سه قاضي، تصميم و داليل آن را در اسرع وقت به اطالع كليه كساني كه در  ـ2
  .رسانند اند، مي جلسات بررسي شركت داشته

 مسألةتيناف، ، سه قاضي منصوب شعبه اس]اساسنامه [110، ماده 5براي اعمال بند  ـ3
اصله زماني كمتري در تصميم  فاينكهكنند، مگر   بررسي ميهر سه سال يكبارتخفيف مجازات را 

مورد تغيير قابل در . ، ايجاد شود]اساسنامه [110ه ، ماد3شده از سوي آنها متعاقب بند   اتخاذ
رف دوره سه  بررسي در ظتقاضاي اجازه عليه محكوم، سه قاضي به اوضاع و احوال در  مالحظه

  .دهند ساله يا دوره كمتر بيان شده توسط سه قاضي را مي
، سه قاضي منصوب شعبه ]اساسنامه [110، ماده 5براي اعمال هر بررسي طبق بند  ـ4

 77كننده هر مجازات طبق ماده   يا وكيل وي، دادستان، كشور اجراعليه محكوماستيناف، از 
از قربانيان يا ممكن  حد ، و تا]اساسنامه [75اقب ماده ، و هر قرار جبران خسارت متع]اساسنامه[

كتبي اند، درخواست اظهارات   داشتهآنان كه در جلسات رسيدگي شركتنمايندگان قانوني 
  .نمايند رسيدگي  تصميم به برگـزاري جلسه توانند  مين سه قاضيهمچنين اي. دننماي مي

 كساني كه در جلسات بررسي ، در اسرع وقت به اطالع كليهتصميم و داليل آن ـ 5
  .رسد اند، مي شركت داشته
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  فرار. بند شش
  در صورت فرار] اساسنامه [111تدابير طبق ماده . 225ماده 

در اسرع وقت، ] حكم[كشور اجراكننده   فرار كرده است،عليه محكوم كه صورتي در ـ1
 هيئت. سازد طلع ميكتبي، م رساني مناسب ارسال گزارش  را از طريق وسايل اطالعمديردفتر

  . كند ، اقدام مي]اساسنامه [9رئيسه مطابق بخش 
كننده  كشور اجرا به ويتحويل  با است، آنجا در عليه محكوم كه كشوري اگر حال، هر  بهـ2

] حكم[كننده   داخلي، موافقت كند، كشور اجراقوانينالمللي يا  هاي بين ، متعاقب موافقتنامه]حكم[
 مديردفتر بادر صورت ضرورت مشورت . سازد  مطلع مي]از اين امر[كتبي  صورت  به رامديردفتر

 عبور به هاي درخواست ارائه صورت لزوم و در هلمج از كند، مي مهيا را الزم هاي تمساعد كليه كه

  در اسرع وقت به كشور اجراعليه محكوم، ]آيين دادرسي [207 كشورهاي موردنظر مطابق ماده
 هاي هزينه نپذيرفت را ها هزينه پرداخت يتولمسئ ياگر هيچ كشور. شود كننده، تحويل داده مي

  . باشد  بر عهده ديوان ميعليه محكومتحويل  براي گرفته صورت
 تحويل ديوان شود، ديوان عليه محكوم، ]اساسنامه [9، متعاقب بخش كه صورتي در ـ3

 رئيسه، بنا به پيشنهاد خود يا ئتهيبا وجود اين، . كند منتقل مي] حكم[كننده  وي را به كشور اجرا
 103و مطابق ماده ] حكم[كننده  اجرادستان يا به درخواست كشور اصلي به درخواست دا

 عليه محكوم، كشور ديگري را از جمله كشوري كه ]آيين دادرسي [206 تا 203مواد  و] اساسنامه[
  .كند  گريخته است، تعيين ميخاك آنبه 

قابل اعمال باشد، دوره كامل ] فوق [3تي كه ماده فرعي در كليه موارد و در صور ـ4
رارش در آنجا تحت بازداشت بوده دولتي كه محكوم بعد از فعليه در سرزمين  بازداشت محكوم

ره بازداشت وي در مقر ديوان پس از تحويلش از كشوري كه در آنجا يافت شده است، است و دو
  .گردد مانده دوران محكوميت كسر مي از باقي
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