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1401ن ـ تهرا



 فهرست اختصاری مطالب

 سخن ناشر

 باچهید

 مطالب یفهرست اختصار

 شگفتاریپ

 مقدمه

 هیدر رو ت قانونیاصل حاکم نیادیعناصر بن یریگشکل بخش اول:

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه

 قانون تیاصل حاکم ینظر یمبان فصل اول:

 یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه هیدر رو یحقوق تیامن :فصل دوم

 سابق و رواندا

 یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه هیدر رو ییقضا تیفصل سوم: امن

 سابق و رواندا

 خالصه بخش اول

قانون نسبت به  تیاصل حاکم یارهایمع یریگشکل: بخش دوم

سابق و  یوگسالوی یالمللنیب یفریمحاکم ک یرنهادیکنشگران غ

 رواندا

 ینهادرینسبت به کنشگران غ یاهیلت روحاکم بر عدا یارهایفصل اول: مع

 یرنهادینسبت به کنشگران غ یاهیه حاکم بر عدالت رویفصل دوم: قواعد و رو

 همینسبت به محکوم عل یاهیحاکم بر عدالت رو هیرو فصل سوم: قواعد و

 خالصه بخش دوم



 

قانون نسبت به  تیاصل حاکم یتیماه ندیفرا یریگشکل :بخش سوم

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریمحاکم ک یکنشگران نهاد

 یفریک یهادادگاه هیقانون در رو تیاصل حاکم ینهاد یارهایفصل اول: مع

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب

محاکم  هیقانون در رو تیاصل حاکم تیماه ینهاد یهانیتضم: فصل دوم

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریک

 قانون تیاصل حاکم یتیماه یهانیحاکم بر تضم هیفصل سوم: قواعد و رو

 خالصه بخش سوم

 یریگجهینت

 منابع

 

 



 

 

 فهرست تفصیلی مطالب  

 سخن ناشر

 باچهید

 مطالب یفهرست اختصار

 شگفتاریپ

 مقدمه

 هیدر رو ت قانونیاصل حاکم نیادیعناصر بن یریگشکل بخش اول:

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه

 قانون تیاصل حاکم ینظر یفصل اول: مبان

 قانون تیحاکم یهاشهیمبحث اول ـ اند

 قانون تیمبحث دوم ـ مفهوم حاکم

 قانون یلالملنیب تیمبحث سوم ـ مفهوم حاکم

 یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه هیدر رو یحقوق تیامن :فصل دوم

 سابق و رواندا

و  یدر عرصه داخل یحقوق تیاصل امن یفکر یو مبان میمبحث اول ـ مفاه

 یالمللنیب

 تیگفتار اول ـ مفهوم امن

 یدر حقوق داخل یحقوق تیگفتار دوم ـ اصل امن

 یحقوق تیبند اول ـ مفهوم اصل امن

 یحقوق تیاصل امن یاجمال خچهیو تار یفکر یالف ـ مبان

 یحقوق تیاز اصل امن یناش یفرع یب ـ اصول حقوق

 یالمللنیدر عرصه ب یحقوق تیبند دوم ـ اصل امن



 

 کاربرد آن و یانسان تیالف ـ مفهوم امن

 یالمللنیدر سپهر ب یانسان تیامن نیتأم یـ سازکار حقوق ب

 یفریک یهادادگاه هیدر رو نیقوان تیفیمبحث دوم ـ اصول ضامن ک

 یاختصاص یالمللنیب

 قانون تیـ اصل شفاف گفتار اول

 گفتار دوم ـ اصل انسجام قانون

 نیگفتار سوم ـ اصل اعتماد مشروع به قوان

 نیبه قوان یگفتار چهارم ـ اصل سهولت دسترس

 افراد یحقوق تیوضع یمبحث سوم ـ اصول حام

 بودن جرم و مجازات یگفتار اول ـ اصل قانون

 بودن جرم و مجازات یبند اول ـ مفهوم قانون

 بودن جرم و مجازات یاصل قانون یبند دوم ـ مبنا

 یالمللنیبودن جرم و مجازات در اسناد ب ید سوم ـ اصل قانونبن

 یالمللنیب یفریمحاکم ک هیبودن جرم و مجازات در رو یبند چهارم ـ اصل قانون

 یاختصاص

 گفتار دوم ـ اصل برائت

 بند اول ـ مفهوم اصل برائت

 بند دوم ـ محدوده اصل برائت

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک هیاصل برائت در رو یامدهایبند سوم ـ پ

 فتار با متهمبه عنوان اساس ر یگناهیالف ـ فرض ب

  (لیاثبات جرم )بار اثبات دل تیب ـ مسؤول

 اثبات جرم در انطباق با قانون و بدون هرگونه شک معقول یج ـ الگو

 جرم واحد یبرامجازات مجدد  ایگفتار سوم ـ اصل منع محاکمه 

 جرم واحد یمجازات مجدد برا ایبند اول ـ مفهوم اصل و منع محاکمه 

 یالمللنیب یفریمحاکم ک هیمجازات مجدد در رو ایبند دوم ـ اصل عدم محاکمه 

 یاختصاص



 

 

 یوگسالوی یالمللنیب یفریک یهادادگاه هیدر رو ییقضا تیل سوم: امنفص

 سابق و رواندا

 یالمللنیب اتیو شهود جنا انیاز قربان یحقوق تیمبحث اول ـ حما

 و شهود انیقربان تیو امن تیگفتار اول ـ قواعد و مقررات ناظر بر حفظ هو

 یفریک یهادادگاه هیان و شهود در رویقربان تیو امن تیگفتار دوم ـ حفظ هو

 یاختصاص یالمللنیب

 یشعب بدو هیبند اول ـ رو

 نافیشعبه است هیبند دوم ـ رو

 یمبحث دوم ـ عدالت انتقال

 یعدالت انتقال تیگفتار اول ـ مفهوم و اهم

 یگفتار دوم ـ قلمرو عدالت انتقال

 یقالگفتار سوم ـ اهداف عدالت انت

 قانون تیاصول حاکم تیبند اول ـ تثب

 یفریکیبند دوم ـ مبارزه با ب

 یالمللنیب هیدر اسناد و رو یفریکیالف ـ مبارزه با ب

 سابق یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک هیدر رو یفریکیمبارزه با بب ـ 

 رواندا یالمللنیب یفریدادگاه ک هیدر رو یفریکیج ـ مبارزه با ب

 یسازتیبند سوم ـ ظرف

 یعدالت محور جهان یالگو کیبه مثابه  یسازتیالف ـ ظرف

 یاختصاص یوگسالوی یالمللنیب یفریدر روند محاکم ک یسازتیب ـ ظرف

 سابق یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک یسازتیظرف یهابرنامه -1

 رواندا یالمللنیب یفریدادگاه ک یسازتیظرف یهابرنامه -2

 از شهود تیحما جیترو -1-2

 انیشدگان و زندانحقوق بازداشت جیترو -2-2

 ییقضا فاتیدر تشر دیجد ین آوراستفاده از ف جیترو -3-2

 یفور ینسخه بردار  ستمیس -1-2-3

 ییدئویاستفاده از ابزار ارتباط و -2-2-3



 

 یعدالت انتقال یهاگفتار چهارم ـ روش

 ییبند اول ـ روش قضا

 ییقضاریبند دوم ـ روش غ

 ابیقتیحق یهاونیسیالف ـ کم

 ب ـ غرامات

 یعلن یج ـ عذرخواه

 یخید ـ توسعه درک مشترک تار

 قتیبر حق دیهـ ـ تأک

 یبیبند سوم ـ روش ترک

 قانون تیو حاکم یعدالت انتقال هیگفتار پنجم ـ رابطه دوسو

 بند اول ـ عطف بماسبق شدن قانون

 مقابل قانون یبند دوم ـ تقابل عفو با برابر

 یدگیبند سوم ـ استقالل مرجع رس

 نهمنصفا یاصول دادرس نیبند چهارم ـ تضم

 خالصه بخش اول

قانون نسبت به  تیاصل حاکم یارهایمع یریگشکل :بخش دوم

سابق و  یوگسالوی یالمللنیب یفریمحاکم ک یرنهادیکنشگران غ

 رواندا

 ینهادرینسبت به کنشگران غ یاهیعدالت رو حاکم بر یارهایفصل اول: مع

 یالمللنیب یفریک یهادر دادگاه یدگیبودن رس یمبحث اول ـ اصل علن

 یاختصاص

 بودن محاکمات یگفتار اول ـ محدوده اصل علن

 بودن محاکمات یوارده بر اصل علن یهاتیدوم ـ محدود گفتار

 بودن حکم یگفتار سوم ـ علن

 یاختصاص یالمللنیب یفریدر محاکم ک یدوم ـ اصل برابر مبحث

 یبرگفتار اول ـ مفهوم اصل برا



 

 

 یاصل برابر جیگفتار دوم ـ نتا

 یالمللنیب یفریدر محاکم ک یبودن دادرس عیمبحث سوم ـ اصل سر

 یاختصاص

 یبودن دادرس عیگفتار اول ـ مفهوم اصل سر

 موجهریغ ریمدت معقول و تأخ یابیگفتار دوم ـ مالک ارز

شدن  ینسبت به علل طوالن ژهیو یالمللنیب یفریمحاکم ک کردیگفتار سوم ـ رو

 یدگیرس

 یبند اول ـ علل اطاله دادرس

 الف ـ رفتار متهم

 فرخواستیب ـ اصالح ک

 لیدال یج ـ گردآور

 در محاکمات عیتسر یهابند دوم ـ روش

 هگزارش خالصه پروند -الف

 یمقدمات یاستفاده از قاض-ب

 چندمنظوره یهاکنفرانس -ج

 اقرار متهم -د

 یحضور یمبحث چهارم ـ اصل دادرس

 یحضور یدادرس تیگفتار اول ـ اهم

 یابیغ یگفتار دوم ـ منع دادرس

  . یرنهادینسبت به کنشگران غ یاهیه حاکم بر عدالت رویفصل دوم: قواعد و رو

 مظنون مبحث اول ـ حقوق اشخاص

 حقوق بشر یالمللنیحقوق مظنونان در اسناد ب گاهیو جا تیگفتار اول ـ اهم

 یاختصاص یالمللنیب یفریگفتار دوم ـ حقوق مظنونان در محاکم ک

 ییه مرحله بازجوبند اول ـ حقوق مربوط ب

 از اقرار به جرم یالف ـ حق سکوت و خوددار

 ب ـ حق داشتن مترجم

 یاز مساعدت حقوق یج ـ حق بر برخوردار



 

 ینییتع لیوک -1

 یمعاضدت لیوک -2

 و بازداشت یریبند دوم ـ حقوق اشخاص مظنون در مرحله دستگ

 و بازداشت خودسرانه یریاز دستگ تیالف ـ حق مصون

 و بازداشت یریبودن دستگ یرت قانونضرو -1

 و بازداشت یریدستگ یقانون یارهایمع -2

 یریدستگ لیاز دال یب ـ حق آگاه

 یانسانریغ یاز هر شکل اجبار، فشار، شکنجه و رفتارها تیج ـ حق مصون

 و بازداشت یریبودن دستگ ید ـ حق اعتراض درباره قانون

 و بازداشت یریبودن دستگ یحق اعتراض به قانون یمبنا -1

محاکم  هیر اسناد و روو بازداشت د یریبودن دستگ یحق اعتراض به قانون -2

 ژهیو یالمللنیب یفریک

 یقانونریاز بازداشت غ یهـ ـ جبران خسارت ناش

 مبحث دوم ـ حقوق اشخاص متهم

 موقت یگفتار اول ـ حق بر آزاد

 یبودن آزاد ییبند اول ـ استثنا

 موقت یمؤثر در آزاد طیبند دوم ـ شرا

 متهم یجسمان تیالف ـ وضع

 ب ـ مدت بازداشت

 نیریشهود و سا ان،یقربان یـ نداشتن خطر برا ج

 زبانید ـ کسب نظر دولت م

 یدادرس یحضور متهم برا نیهـ ـ تضم

 متهم یگفتار دوم ـ حقوق دفاع

 آن لیاز اتهام و دال یبند اول ـ حق آگاه

 آن لیحق اطالع از اتهام و دال یالف ـ مبان

 و اطالعات لیدال یبر افشا فیب ـ تکل

 اعتدارک دف یبرا التیبند دوم ـ فرصت و تسه



 

 

 الف ـ مفهوم دفاع

 ب ـ بار اثبات دفاع

 لیج ـ حق استفاده از وک

 ینییتع لیوک -1

 یمعاضدت لیوک -2

 لیوک یارفتار حرفه -3

 متهم یگفتار سوم ـ حقوق اثبات

 بند اول ـ حق متهم در پرسش و استماع شهود

 الف ـ شهود ناشناس

 )با واسطه( و شهادت مکتوب میرمستقیب ـ شهادت غ

 شده متهمبند دوم ـ حق حضور و استماع شهادت شهود تعرفه

 مربوط به حقوق متهم لیدال رشیپذ اریبند سوم ـ مع

حق متهم بر اصل منع محاکمه دوباره و  انیم یمبحث سوم ـ آشت

 دادستان یخواهدنظریتجد

 نقض حقوق متهم یمبحث چهارم ـ ضمانت اجراها

 یگفتار اول ـ حق متهم بر پژوهش خواه

 بند اول ـ پژوهش از حکم

 بند دوم ـ پژوهش از مجازات

 ماتیتصم ریاز سا یبند سوم ـ پژوهش خواه

 یگفتار دوم ـ قلمرو پژوهش خواه

 ید اول ـ اشتباه موضوعبن

 یبند دوم ـ اشتباه حکم

 یخواهدنظریتجد یامدهایگفتار سوم ـ پ

 یگفتار چهارم ـ حق بر اعاده دادرس

 جبران نقض حقوق یهاوهیش گفتار پنجم ـ

 جبران نقض حقوق یداخل یهابند اول ـ راهکار

 جبران نقض حقوق یخارج یهابند دوم ـ راهکار



 

 همیبه محکوم عل نسبت یاهیحاکم بر عدالت رو هیرو فصل سوم: قواعد و

محکوم  یو توقعات قانون یالمللنیب یهامجازات یمبحث اول ـ اهداف اساس

 همیعل

 مجازات به موجب قانون لیگفتار اول ـ حق شخص بر اصل تحم

 مجازات نیینسبت به تع لیمتهم بر ارائه دالگفتار دوم ـ حق 

 هامجازات دیگفتار سوم ـ اصل تفر

 بند اول ـ شدت جرم

 کردن مجازات یبند دوم ـ فرد

 اصالح یه برایعلچهارم ـ حق محکومگفتار 

 هاگفتار پنجم ـ تعدد مجازات

 مجازات یدر مرحله اجرا همیمبحث دوم ـ حقوق محکوم عل

 بر نظارت یالمللنیمات بها و حق مقابودن مجازات یالمللنیگفتار اول ـ ب

 مجازات یو اجرا نییرفتار برابر در مرحله تع یبرا همیگفتار دوم ـ حق محکوم عل

 خالصه بخش دوم

نون نسبت به قا تیاصل حاکم یتیماه ندیفرا یریگشکل: بخش سوم

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریمحاکم ک یکنشگران نهاد

 یفریک یهادادگاه هیقانون در رو تیاصل حاکم ینهاد یارهایفصل اول: مع

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب

 یاختصاص یالمللنیب یفریبودن محاکم ک یمبحث اول ـ قانون

 بودن دادگاه یگفتار اول ـ مفهوم قانون

 یبودن محاکم داخل یبند اول ـ قانون

 یالمللنیب یفریبودن محاکم ک یبند دوم ـ قانون

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک جادیبودن ا یگفتار دوم ـ قانون

 سابق یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک سیبودن تأس یبند اول ـ قانون

 رواندا یالمللنیب یفریکدادگاه  سیبودن تأس یبند دوم ـ قانون

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک تیمبحث دوم ـ صالح



 

 

 یذات تیگفتار اول ـ صالح

 یموضوع تیگفتار دوم ـ صالح

 یموضوع تیند اول ـ مفهوم صالحب

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک یموضوع تیبند دوم ـ صالح

 سابق یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک یموضوع تیالف ـ صالح

 چهارگانه ژنو یهاونیشده در کنوانس ینیبشیپ میجرا -1

 و رسوم جنگ نینقض قوان -2

 ییزدانسل -3

 تیبشر هیعل تیجنا -4

 رواندا یالمللنیب یفریدادگاه ک یموضوع تیب ـ صالح

 ییزدانسل -1

 تیبشر هیعل اتیجنا -2

 2شماره  یمعاهدات ژنو و پروتکل الحاق نیمشترک ب 3نقض ماده  -3

 یشخص تیـ صالحگفتار سوم 

 یشخص تیبند اول ـ مفهوم صالح

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک یشخص تیبند دوم ـ صالح

 یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک یشخص تیالف ـ صالح

 رواندا یالمللنیب یفریدادگاه ک یشخص تیب ـ صالح

 یو زمان یمکان تیگفتار چهارم ـ صالح

 یو زمان یمکان تیبند اول ـ مفهوم صالح

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک یو زمان یمکان تیصالحبند دوم ـ قلمرو 

 یوگسالوی یالمللنیب یفریمحکمه ک یو زمان یمکان تیالف ـ قلمرو صالح

 سابق

 رواندا یالمللنیب یفریکمه کمح یو زمان یمکان تیب ـ قلمرو صالح

محاکم  هیقانون در رو تیاصل حاکم تیماه ینهاد یهانیتضم: فصل دوم

 سابق و رواندا یوگسالوی یالمللنیب یفریک

 یاختصاص یالمللنیب یفریمبحث اول ـ اصل استقالل محاکم ک



 

 گفتار اول ـ مفهوم استقالل

 استقالل فیبند اول ـ تعر

 یطرفیاستقالل با ب سهیبند دوم ـ مقا

 یاختصاص یالمللنیب ،یفریبند سوم ـ عوامل مؤثر بر استقالل محاکم ک

 هاالف ـ استقالل در مقابل دولت

 یالمللنیب یهاب ـ استقالل در مقابل سازمان

 گریر مقابل عوامل دج ـ استقالل د

 یاختصاص یالمللنیب یفریگفتار دوم ـ استقالل محاکم ک

 یبند اول ـ استقالل ساختار

 تیبند دوم ـ استقالل در اعمال صالح

 

 دادگاه یطرفیگفتار اول ـ مفهوم ب

 یاختصاص یالمللنیب یفریمحاکم ک یطرفیگفتار دوم ـ ب

 از منظر اسناد یطرفیبند اول ـ ب

 یطرفیسابق، به اصل ب یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک کردیبند دوم ـ رو

 سابق و ارتباط با ناتو یوگسالوی یالمللنیب یفریالف ـ دادگاه ک

 چییب ـ قضیه اسلو بودان میلوسو

 دارانه دادگاهجانب کردیو رو یزدگ استیج ـ س

 دوگانه )مضاعف( یارهایـ معد 

 ناتو یجنگ میهـ ـ جرا

 یوگسالویناتو در صربستان  میو ـ جرا

 یو خشونت نژاد یقانون یهاز ـ نقض

 جیح ـ پرونده داسکوتاد

 یجنگ یط ـ کالرا دل پونته: من و کیفرها

 قانون تیاصل حاکم یتیماه یهانیحاکم بر تضم هیفصل سوم: قواعد و رو

 مبحث اول ـ استقالل قضات

 استقالل در انتخاب قضات یهاگفتار اول ـ ضمانت

 ژهیو یالمللنیب یفریدر محاکم ک یو صفات قاض طیبند اول ـ شرا



 

 

 قضات نییتع فاتیبند دوم ـ تشر

 ییگفتار دوم ـ استقالل در عملکرد قضا

 مبحث دوم ـ استقالل دادستان

 استقالل دادستان ینیو تع ینییآ یهاگفتار اول ـ ضمانت

 دادستان یفرد یهایژگیبند اول ـ و

 دادستان نییتع فاتیبند دوم ـ تشر

 گفتار دوم ـ استقالل عملکرد دادستان

 دادستان یهاتیو مصون ایبند اول ـ مزا

 رفتار دادستان یابیبند دوم ـ ارز

 لیمبحث سوم ـ استقالل وک

 در مقابل دادگاه لیر اول ـ استقالل وکگفتا

 عوامل ریدر مقابل سا لیگفتار دوم ـ استقالل وک

 ییقضا یطرفیمبحث چهارم ـ ب

 دادگاه یطرفیگفتار اول ـ ب

 قضات یطرفیگفتار دوم ـ ب

 دادستان یرفطیگفتار سوم ـ ب

 خالصه بخش سوم

 یریگجهینت

 منابع
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