
 

 

الملل راهکارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین

مشترك  1بشردوستانه با تأکید بر ماده 

  1949هاي ژنو کنوانسیون
 

  سیدطه موسوي میرکالئی

  چکیده

جامعه  در نتیجه آالم و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که

و بر آن شد که در » در جنگ حقوق ساکت است«المللی دریافت که بین

      کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که 

و تکرار مضمون آن در  1949هاي ژنو مشترك کنوانسیون 1توان ماده می

مقررات را برآیند فرایندي تکاملی دانست که به اجراي  1977پروتکل اول 

دهد. کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجراي آن را هم مدنظر قرار می

الملل بشردوستانۀ بعد توان همه راهکارها و ضمانت اجراهاي حقوق بینمی

از آن را نیز دورانی حول محور ماده مزبور پنداشت. نقش این مقرره در 

که گویی روحی ارتقاي راهکارها و ضمانت اجراهاي موردبحث، تا آنجاست 

الملل بشردوستانه دمیده است. مقاله تازه در کالبد حمایت از حقوق بین

حاضر در پی آن است که این نقش ارزنده را ارزیابی کند، هر چند که 

  دارد.ابهامات ناشی از ماده مزبور را نیز از نظر دور نمی

 جراي قواعد، تضمینالملل بشردوستانه، احقوق بین: واژگان کلیدي

  مشترك. 1اجراي قواعد، راهکارهاي تضمین، ضمانت اجراها، ماده 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

    مقدمه

تضمین قواعد در هر نظام حقوقی، جایگاهی منحصر به فرد دارد و در نحوه اجراي 

الملل اصل بر ضمانت اجراي مدنی نماید. در حقوق بینآن قواعد، ایفاي نقش می

شردوستانه داراي این ویژگی است الملل باست تا کیفري. در این میانه، حقوق بین

   المللی به شمار الملل، نقض اکثر قواعد، جرم بینکه در این شاخه از حقوق بین

صورت رود. اما به سبب ماهیت ویژه این قواعد، مقابله با موارد نقض، لزوماً بهمی 

  مجازات نیست. 

) Enforcement) و ضمانت اجرا (Implementationدر این راستا باید راهکار (

ضمانت اجرا به «الملل عمومی، از هم تفکیک شود. وفق تعریف دانشنامه حقوق بین

شده در حقوق مخاصمات مسلحانه در شرایطی هاي مختلف شناختهمعناي واکنش

که راهکار به است که این حقوق رعایت نشده و نقضی صورت گرفته باشد؛ درحالی

منظور نظارت و تضمین ه حقوقی است که بهشدهاي شناختهمعناي ابزارها و جریان

شود. طرح بحث ضمانت اجراي حقوق مزبور بدان رعایت آن حقوق طراحی می

  .1»معناست که چنین ابزارهایی با شکست مواجه شده است

بدیهی است که راهکارها و ضمانت اجراها هر دو تضمین قواعد بشردوستانه را وجهه 

ها مشترك است، خاستگاهشان را اینکه اهداف آناند و عالوه بر همت خویش ساخته

توان دوگانه پنداشت. مسئله اساسی در پژوهش حاضر، یافتن همین نیز نمی

خاستگاه و مبناي مشترك براي راهکارها و ضمانت اجراها و نیز برقراري رابطه 

  منطقی میان راهکار و ضمانت اجرا به سبب وحدت در منشأ است. 

انجامد، بدین معنا که تعهد به تضمین به تعهد مشترك میوجود خاستگاه مشترك 

المللی چه در شکل راهکار و چه در قالب ضمانت اجرا، قواعد بشردوستانه بین

اشخاصی حقیقی یا حقوقی را متعهد می نماید که در صورت عدم ایفاي تعهد، 

یز شوند. در این راستا، یافتن پاسخ به این سؤال نمسئول نقض آن قلمداد می

 ضروري است که متعهدان مورد بحث که جداي از تابعان سنتی و نوین حقوق 

اند؟ اگرچه دول در الملل عمومی نیستند، وفق تصریح قواعد بشردوستانه کدامبین

الملل، نقشی هاي حقوق بینالملل بشردوستانه نیز همچون دیگر شاخهحقوق بین

، دوستانه در راستاي تضمین قواعد خودالملل بشربدیل دارند، لکن آیا حقوق بینبی

  المللی دولتی و غیردولتی، مسئولیتی قائل نیست؟ هاي بینبراي افراد و سازمان

                                                             
1. Draper, G.I.A.D., War, Laws of Enforcement, Encyclopedia of Public 

International Law, Vol. 4, North-Holland Publishing Company, 1982, pp. 323-326. 



١٥٣ 

شماره 
ي ، 

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
83
 

، پاییز 
1392

 

  سیدطه موسوي میر کالئی

پژوهش حاضر به دنبال اثبات این مدعاست که با استنتاج از متن قواعد بشردوستانه 

مل واسطه راهکارها و ضمانت اجراهاي آن به عالمللی، تضمین قواعد مزبور بهبین

المللی دولتی و هاي بینآید و این امر، تعهداتی را بر دول، افراد، سازمانمی

نماید که قصور در ایفاي این المللی کیفري بار میغیردولتی و حتی محاکم بین

  سازد.ها را فراهم میالمللی آنتعهدات، موجبات مسئولیت بین

مطرح  و راهکارها و ضمانت به این تفکیک، با عنایت به این مهم، مباحث باتوجه

شود. لکن پیش از آن ضروري است نگاهی اجراها در مباحثی جداگانه  بررسی می

الملل بشردوستانه بشود. بررسی ماهیت قواعد به مبناي تضمین اجراي حقوق بین

  نماید.بشردوستانه نیز در ضمن بحث از مبناي ضمانت اجرا ضروري می

  الملل بشردوستانهوق بین.مبناي تضمین اجراي قواعد حق1

ها اي عرفی از رویه دولت) قاعدهICRCالمللی صلیب سرخ (زعم کمیته بینبه

المللی و هم در مخاصمات قابل استنباط است که هم در مخاصمات مسلحانه بین

هر طرف مخاصمه باید حقوق «موجب آن، المللی مجرا بوده و بهمسلحانه غیربین

هایی که ا توسط نیروهاي نظامی و سایر اشخاص و گروهالملل بشردوستانه ربین

تحت امر یا فرماندهی یا نظارت آن هستند اجرا نموده و اجراي آن را تضمین 

المللی دادگستري در آرایی از دیوان بین ICRC. شایان ذکر است که دیدگاه 1»نماید

  .2نیز تجلی یافته است

الملل بشردوستانه، بخشی از تعهد ها را به اجراي حقوق بینتوان تعهد دولتمی

موجب ماده الملل قلمداد نمود. این تعهد عرفی بهها به اجراي حقوق بینکلی آن

 82در مورد حمایت از مجروحان و بیماران، ماده  1929کنوانسیون ژنو  25

مشترك  1در خصوص رفتار با زندانیان جنگی و ماده  1929کنوانسیون ژنو 

  تدوین شده است.  1949هاي ژنو کنوانسیون

الملل بشردوستانه آن است که این رشته از قواعد در هدف از تضمین حقوق بین

بار هایی بسیار خشن و تأسفهاي برادرکشانه که گاه جنبهخالل ستیزها و تقابل

  . 3کند قابلیت اعمال یابدپیدا می

                                                             
المللی بشردوستانه عرفی (جلد اول: قواعد)، ترجمه: دفتر . هنکرتز، ژان ماري و دوسوالدبک، لوئیس، حقوق بین1

الملل قوه قضائیه جمهوري اسالمی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ، چاپ اول، انتشارات مجد، امور بین

  .673، ص 1387
  شود.بحثی مستقل به این آرا پرداخته می. در ادامه ضمن م2

3. Sepulveda, Cesar, Interrelationships in the Implementation and Enforcement of 

International Humanitarian Law and Human Rights Law, The American 
University Law Review, Vol. 33, 1983, p. 118. 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

  هاي چهارگانه مشترك کنوانسیون 1.تدوین ماده 1-1

داراي این ویژگی است که  1949هاي ژنو مشترك کنوانسیون 1اده در این میان م

بر تعهد به اجرا، تعهد ي عالوهاالملل، معاهدهبراي نخستین بار در تاریخ حقوق بین

  موجب این ماده :گیرد. بهبه تضمین اجرا را هم در بر می

طی طرفین معظم متعاهد متعهد می شوند که کنوانسیون حاضر را در هر شرای«

  .1»اجرا نموده و اجراي آن را تضمین نمایند

پروتکل الحاقی اول به  1ماده  1تعهد مزبور مبنی بر اجرا و تضمین اجرا در بند 

. این تعهد را 2نیز عیناً تکرار شده است 1977مصوب  1949هاي ژنو کنوانسیون

ون را خواند تا هم کنوانسیباید تعهدي دووجهی تلقی کرد چرا که دول را فرا می

  اجرا کنند و هم اجراي آن را تضمین نمایند.

سازد که ذکر مشترك نکاتی را به ذهن متبادر می 1کاررفته در متن ماده عبارات به

جاي آن خالی از فایده نیست. نخست آنکه جهت تأکید بر تعهد موردنظر به

استفاده » Undertake«از » Ought to«و » Shall«هایی چون استعمال واژه

ده که بیانگر شدت الزام ناشی از تعهد بوده و اجبار بیشتري براي دول به همراه ش

توان واجد دو یا تضمین اجرا را می» Ensure respect«دارد. دوم آن که تعبیر 

      جنبه مجزا تلقی نمود که یکی به اجرا و تضمین اجراي قواعد بشردوستانه 

تی نظر دارد و دیگري الزام دولت ناقض المللی از طریق مقررات داخلی هر دولبین

عنوان تعهدي براي سایر دول تداعی این قواعد به رعایت و اجراي تعهداتش را به

مانع از استناد به رویداد، » in all circumstances«نماید. سوم آن که قید می

                                                             
 دارد:مقرر می 1949اوت  12هاي چهارگانه ژنو  مشترك کنوانسیون 1ماده  .1

“The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the 
present Convention in all circumstances”.  

معظمه هاي دولت«دارد که مشترك به زبان فارسی اشعار می 1. ترجمه رسمی مبتنی بر مسامحه از ماده 2

- ترجمه مزبور با سهل». نمایند که این قرارداد را در هر مورد اجرا نموده و به موقع اجرا گذارند متعاهد تقبل می

راهه رفته و در این ترجمه تعهد به تضمین هاي این ماده بسی بیانگاري از عنایت به بار حقوقی برخی واژه

ت. نخستین اشکالی که در این ترجمه مشهود است عبارت الملل بشردوستانه به سکوت برگزار شده اسحقوق بین

به کار گرفته شده, حال آنکه ترجمه حقوقی این واژه » Undertake«است که در مقابل واژه » نمایندتقبل می«

ترجمه نموده که معناي » در هر مورد«را به » in all circumstances«است. دیگر آنکه » شوندمتعهد می«

-هاي ممکنناپذیر در تمام وضعیتبوده و منظور از آن، اجراي این قواعد تعطیل» شرایطیدر هر «صحیح آن 

تعبیر نموده که » به موقع اجرا گذارند«را » Ensure respect«ترین اشکال آن که عبارت الوقوع است. مهم

ان از تعهد تضمین است و در نتیجۀ این خطا، نظام حقوقی ایر» اجراي آن را تضمین نمایند«معادل صحیح آن، 

  اجرا محروم مانده است. 

هنگامه صابري، ضمانت اجرا در حقوق بشردوستانه، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 

  .13-14، صص 1378
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  سیدطه موسوي میر کالئی

شرایط یا وضعیتی ویژه با هدف اجتناب از اجراي قواعد مورد بحث بوده و لذا 

الملل جویانه در جریان اجراي حقوق بینمات متقابل یا اعمال تالفیاقدا

شود که اساساً . همچنین از این عبارت مستفاد می1بشردوستانه، جایگاهی ندارد

  .2محدودیتی در زمان و مکان اجراي این کنوانسیون وجود ندارد

ه در الملل بشردوستانه آن خواهد بود کاي در حقوق بیننتیجه چنین قاعده

طول مدت مخاصمه مسلحانه، حقوق مورد بحث در تمامی قلمرو دول متخاصم یا 

 -در مورد مخاصمات داخلی – در تمامی قلمرو تحت کنترل هر یک از دول عضو

  .  3شودنظر از آنکه در آن نقطه نبرد واقعی در جریان باشد یا نه اعمال میصرف

    المللی.تعهد به تضمین در رویه قضایی بین1-2

ها مکلف به اجرا و تضمین اجراي المللی نیز مؤید آن است که دولتقضایی بینرویه

موجب بند المللی دادگستري بهالملل بشردوستانه هستنند. دیوان بینحقوق بین

هاي اش در خصوص مشروعیت تهدید یا توسل به سالحاز نظریه مشورتی 79

د بشردوستانه چنان بنیادین تلقی ) بر آن است که بسیاري از قواع1996اي (هسته

هاي مربوطه و دول شوند که باید توسط تمامی دول اعم از طرفین کنوانسیونمی

الملل ناپذیر حقوق بینثالث رعایت شوند. این قواعد از نظر دیوان، اصول تخلف

   4شوند.عرفی تلقی می

یکاراگوئه و علیه نظامی در نهاي نظامی و شبهدر این زمینه دیوان در قضیه فعالیت

عنوان بخشی مشترك را به 1صراحت تعهد مندرج در ماده نیز به 1986آن در سال 

در این قضیه، دیوان، تحریک  5دهد.الملل عرفی مورد شناسایی قرار میاز حقوق بین

هاي کنترا توسط ایاالت متحده و تهیه و توزیع دستورالعملی براي و تشویق چریک

ن آنان را که حاوي دستورهایی بر خالف حقوق بشردوستانه بود نحوه مبارزه در میا

 المللی تلقی نمود.یک عمل خالف بین

                                                             
  .13-14صص  همان،. 1
، نشریه مجله حقوقی، »المللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقید به مکان؟التزام بین«الدین، . مدنی، سیدضیاء 2

  .239، ص 1387، 38مرکز امور حقوقی بین المللی ، شماره 
الملل کیفري، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ . شیایزري، کریانگ ساك کیتی، حقوق بین 3

  .294، ص 1383اول، انتشارات سمت، تهران، 
4.  ICJ Reports, 1996, Advisory Opinion about legality of the threat or use of 

nuclear weapons, para. 79. 
5. ICJ Reports, 1986, Case Concerning military and paramilitary activities in and 

against nicaragua (nicaragua v. united states of america), para. 120. 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

الملل ترین آراي دیوان در مورد تعهد به تضمین حقوق بیناز جمله مهم

بشردوستانه، نظریه مشورتی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در 

ست. دیوان در این نظریه با اشاره به ا 2004هاي اشغالی فلسطین در سال سرزمین

) از جانب اسرائیل که خاستگاه این Erga Omnesالشمول ( نقض تعهدات عام

نماید که بسیاري ) دانست تصریح می1970تعهدات را باید قضیه بارسلونا تراکشن (

الملل بشردوستانه چنان در رعایت کرامت و شأن انسانی، از قواعد حقوق بین

اسی  هستند که باید توسط همه دول اعم از دول عضو کنوانسیون یا بنیادین و اس

دول غیرعضو، رعایت و اجرا شوند چرا که تعهدات مزبور، اصولی غیرقابل تخطی و 

. 1الشمول هستند الملل عرفی تلقی شده و تعهداتی ذاتاً عامآمرانه در حقوق بین

تمام دول «دارد که میمشترك اظهار  1دیوان پس از آن، ضمن استنباط از ماده 

عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق 

ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند. ... نظر به ماهیت و طرفین ذي

اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا 

عیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسرائیل شناختن وضرسمیتازبه

هاي اشغالی فلسطین خودداري کنند. کلیه اعضاي کنوانسیون چهارم در سرزمین

در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در  1949ژنو 

 الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرايچهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین

قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسرائیل 

  .2»اقدام الزم مبذول دارند

 موجب رأي خود در قضیه اقدامات المللی دادگستري بههمچنین دیوان بین

 19گرفته در سرزمین کنگو (جمهوري دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) مورخ صورت

هایی از که دولت اوگاندا پس از اشغال سرزمین ، از آن جهت2005دسامبر 

جمهوري دموکراتیک کنگو اجراي قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تضمین 

ننموده بود این دولت را ناقض تعهدات خود در زمینه حقوق بشردوستانه اعالم 

  3نمود.

                                                             
1. ICJ Reports, 2004, Advisory Opinion about legal consequences of the 

construction of a wall in the occupied palestinian territory, para 157. 
2. Ibid, paras 158-159. 
3. ICJ Reports, 2005, case concerning armed activities on the territory of the congo 

(Democratic republic of the congo v. Rwanda), paras. 88-93. 
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  سیدطه موسوي میر کالئی

هرزگوین  زدایی (بوسنی ودیوان در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل

در مورد  1993آوریل  8موجب قرار مورخ نگرو) نیز بهعلیه صربستان و مونته

-درخواست دستور موقت، به تعهد جمهوري فدرال یوگسالوي (صربستان و مونته

نظامی یا غیرمنظم تحت هدایت یا نگرو) مبنی بر تضمین آنکه هر واحد نظامی، شبه

 شخص تحت کنترل، فرمان یا نفوذ آن، پشتیبانی آن دولت و نیز هر سازمان یا 

زدایی یا تحریک به ارتکاب آن را صورت ندهد اشاره گونه اقدامی در جهت نسلهیچ

نماید. در حقیقت دیوان در این رأي، تعهد دول به تضمین حقوق بشردوستانه را می

ایی هها ندانسته و این تعهد را بر اشخاص و گروهصرفاً محدود به نیروهاي نظامی آن

  1نماید.نمایند نیز بار میها اقدام میکه تحت کنترل و هدایت یا بنا به دستور آن

المللی دادگستري، تعهد دول به اجرا و تضمین اجراي گذشته از رویه دیوان بین

) از جمله دیوان Ad hocقضایی محاکم کیفري موردي (قواعد بشردوستانه در رویه

با  تادیچ نیز مشهود است. دیوان مزبور در قضیه المللی یوگسالوي سابقکیفري بین

منظور رعایت و تضمین دارد که دول متعهدند بهمشترك اذعان می 1لحاظ ماده 

الملل بشردوستانه به هر اقدامی که در توان دارند هم توسط اجراي قواعد حقوق بین

  .2ارکانشان و هم از جانب دیگر نهادهاي تحت صالحیتشان مبادرت نمایند

.نقش ماهیت قواعد بشردوستانه در تضمین اجراي حقوق بین الملل 1-3

  بشردوستانه

ننمودن به صرف الملل بشردوستانه و بسندهتعهد به تضمین اجرا در حقوق بین

   تعهد به اجرا در این حقوق را بیش از هر چیز باید ناشی از ماهیت آمرانه و 

کند که قواعد مزبور در هر ایجاب میناپذیر قواعد آن پنداشت. چنین ماهیتی تخلف

مراتب نظام شرایطی  مراعات شود و به سبب جایگاه بنیادین این قواعد در سلسله

   الملل، هر عضوي از این جامعه در پیگیري عدم اجراي آن، محق و حقوق بین

در حقوق بین الملل را باید ناشی Erga Omnes3نفع تلقی شود. ظهور مفهوم ذي

در دعواي اتیوپی و  1966رورتی دانست. این مفهوم اگرچه در سال از چنین ض

جنوبی، محملی براي شناسایی آن توسط دیوان فراهم گشت، لیبریا علیه آفریقاي

                                                             
الملل بشردوستانه ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بینتعهد عام دولت«. باقرپور اردکانی، عباس، 1 

، صص 1385الملل و تطبیقی، شماره دوم، انتشارات گنج دانش، ، سالنامه ایرانی حقوق بین»توسط متخاصمین

314-313  . 
  .334، ص همان.  2
عهداتی همگانی است که همه دول در پیگیري آن، نفعی حقوقی دارند و در مقابل ت Erga Omnes. تعهدات  3

  شود و صرفاً در ارتباط با طرفین قرارداد قابل استناد است.خوانده می Si Omnesتعهداتی قرار دارد که  
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

   دیوان بنا به مصالحی و از جمله عدم توانایی درك ضرورت آن از سوي جامعه 

ارسلونا تراکشن به در قضیه ب 1970شناختن آن را تا سال رسمیتالمللی، بهبین

  .1تعویق انداخت

الشمول هایی از تعهدات عاممنظور ارائه نمونهدیوان در رأي بارسلونا تراکشن به

شمارد (تجاوز، منع کشتار جمعی، منع خرید و فروش برده، منع مصادیقی را بر می

اینکه  المللی نیز تلقی نمود، بدونتوان قواعد آمره بینها را مینژادي) که آنتبعیض

واقع تنها قواعدي که دیوان، مرز روشنی میان این دو مفهوم قائل شده باشد. به

کنند ممکن است قاعده آمره تلقی شوند. به دیگر سخن، هر تعهدات عام وضع می

کند که تخطی از آن جایز نیست ولی اي لزوماً نوعی تعهد عام وضع میقاعده آمره

آمره نبوده و ممکن است از مجراي توافق دو تابع  الشمولی لزوماً قاعدههر تعهد عام

تمامی قواعد آمره موجد «. در نتیجه 2الملل، مورد تخطی واقع شودحقوق بین

 الشمول از قواعد آمره نشأت الشمول هستند لکن همه تعهدات عامتعهدات عام

  .3»گیرندنمی

 53ره توسط ماده البته نباید از نظر دور داشت که حتی پیش از شناسایی قواعد آم

ژنو از دیدگاه  1949حقوق معاهدات, تعهدات مندرج در معاهدات  1969معاهده 

     الشمول به شمار المللی واجد این وصف تلقی شده و تعهداتی عامجامعه بین

 1هاي آن، ماده آمدند. در میان مواد مقرر در معاهدات چهارگانه ژنو و پروتکلمی

است بلکه مواد  Erga Omnesست که حاکی از تعهداتی اي نیمشترك، تنها ماده

نماي این گونه تعهدات شوند که آینه تمامبسیار دیگري از آن معاهدات نیز یافت می

پروتکل اول در مورد همکاري دول با سازمان  89شوند. در این راستا ماده تلقی می

 8و  7،7، 7 الملل بشردوستانه، موادملل متحد در صورت نقض فاحش حقوق بین

مشترك معاهدات چهارگانه در مورد عدم امکان اعراض از تمام یا بخشی از حقوق 

                                                             
  . در بخشی از رأي دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن آمده است: 1

طور کلی و تعهدات آن دولت در المللی بهان تعهدات دولت در مقابل جامعه بینالزم است تمایزي اساسی می«... 

ات، ماهیتاً متعلق به تمامی مقابل دولتی دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک تصور شود. نوع اول تعهد

ی نفع تلقها ذيها در حمایت از آنهاست. به جهت اهمیت این دسته از تعهدات، ممکن است همه دولت دولت

عنوان نمونه ناشی از الملل معاصر، به) است و در حقوق بینErga Omnesالشمول (شوند. این تعهدات، عام

زدایی و نیز اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی فرد انسانی از جمله حمایت از غیرمجازبودن تجاوز و نسل

  ».   نژادي است...افراد در مقابل بردگی و تبعیض
دفتر خدمات حقوقی  مجله حقوقی، »المللجایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین«قاسم، . زمانی، سید 2

  .321، ص 1377، 22المللی ریاست جمهوري، شماره بین
3  . Zemanek, Karl, New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligations, 

Max Planck United Nations Yearbook, No. 4, 2000, p. 8. 
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  سیدطه موسوي میر کالئی

معاهده  47یک از افراد قابل حمایت، ماده مندرج در معاهدات مزبور از جانب هیچ

کردن افراد قابل حمایت ساکن در چهارم ژنو در خصوص عدم امکان محروم

مشترك چهار معاهده  7و  6، 6,6نیز مواد هاي اشغالی در هیچ شرایطی، و سرزمین

مبنی بر عدم قابلیت هیچ معاهده دیگر در تأثیرگذاري یا محدودنمودن وضعیت 

  .1هایی از این مواد استافراد موردحمایت در این معاهدات، نمونه

الملل بشردوستانه، بودن قواعد حقوق بینالشمولو عام از جمله نتایج ویژگی آمرانه

یت هر گونه تقابل، انتقام و تالفی در این حقوق است. به بیان دیگر، عدم مشروع

الملل بشردوستانه مبتنی بر تقابل یک از اجرا و تضمین اجراي حقوق بینهیچ

الملل عرفی قابل اي از حقوق بینها این قاعده را به مثابه قاعدهنیست. رویه دولت

شناسد. المللی به رسمیت میالمللی و غیربیناعمال در مخاصمات مسلحانه بین

در هم  3جویانهرا نباید با مفهوم اقدامات تالفی 2شایان ذکر است که این تقابل

  . 4آمیخت

هاي چهارگانه ژنو در مقام تدوین این قاعده عرفی در مشترك کنوانسیون 2ماده 

چنانچه یکی از دول «دارد که هاي عضو مقرر می زمینه نفی تقابل در تعهدات دولت

متخاصم، عضو معاهدات حاضر نباشد دول عضو باید در روابط میان خود، همچنان 

بدان معاهدات ملزم باشند... دول عضو همچنین باید در روابط خود با دولت 

که آن دولت، مقررات حاضر را پذیرفته و اجرا نماید متخاصم غیرعضو نیز درصورتی

ماده  2موجب بند لحاقی اول نیز بهپروتکل ا». این تعهدات را به موقع اجرا گذارند

از معاهده سوم  118دهد. ماده مشترك را مورد تأکید قرار می 2تکراري،  ماده  96

ژنو، گویاي یکی از مصادیق عدم تقابل است که مطابق آن، پس از ختم مخاصمه، 

طرفین متعهدند اسراي جنگی را مسترد کنند و تأخیر در استرداد از جانب یک 

منزله دستاویزي جهت خودداري از این تعهد واند از جانب دیگري بهتطرف نمی

  مورد استناد قرار گیرد.

این مهم که اجراي معاهدات داراي ماهیت بشردوستانه، وابسته به اجراي آن از 

کنوانسیون وین حقوق معاهدات  60ماده  5جانب سایر دول عضو نیست در بند 

  نیز متجلی شده است. 1969

                                                             
 .206-207صص  پیشین،. صابري، 1

2  . Reciprocity 
3. Reprisals 

 جویانه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.. مفهوم اقدامات تالفی4
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

المللی دادگستري در المللی مبین آن است که دیوان بینقضایی بینیهسیري در رو

المللی کیفري یوگسالوي سابق در رأي و دیوان بین 1971قضیه نامیبیا به سال 

اند که این از اصول کلی حقوق اظهار داشته 2000به سال  کاپرسکیچخود در قضیه 

  .1واند مبتنی بر تقابل باشدتاست که تعهدات حقوقی داراي ماهیت بشردوستانه نمی

  )Implementationsالملل بشردوستانه (.راهکارهاي تضمین حقوق بین2

هایی همانگونه که در مقدمه اشاره شد راهکارهاي تضمین، ناظر به ابزارها و روش

 الملل بشردوستانه طراحی است که با هدف پیشگیري از نقض قواعد حقوق بین

که در قلمرو حاکمیت و جاییهد دول مبنی بر تضمین را تااند. این راهکارها تعهشد

  پوشانند. گیرد جامه عمل میصالحیت هر یک از دول قرار می

  گذاري داخلی . قانون2-1

خود در خوديبر اساس دکترین، حقوق بشردوستانه حاوي قواعدي نیست که به

ت مؤثر در اجراي این المللی قابل اجرا باشند؛ در نتیجه یکی از تضمینامناسبات بین

الملل به حقوق داخلی دول و پذیرش آن ها از سوي حقوق بینگونه قواعد، احاله آن

 . 2هاي ملی استاز جانب حقوق

الملل بشردوستانه از نظرگاه تأثیرگذاري بر دول بر سه طور کلی قواعد حقوق بینبه

      گونه یچالمللی است که بدون هقسم است: نخستین قسم، قواعد آمره بین

آوراست. قانونگذاري داخلی در این گروه از ها الزامشرطی براي تمامی دولتپیش

که عدم ناپدیر بوده و درصورتیمنزله مقدمۀ واجب، اجتنابها بهقواعد براي دولت

المللی وضع قانون، موجبات نقض این دسته از تعهدات را فراهم آورد مسئولیت بین

المللی است که  ی خواهد داشت. گروه دوم، قواعد عرفی بیندولت مزبور را در پ

ها نیازمند وضع قانون الزم است و حتی مخالفت اجراي آن نیز در قلمرو دولت

گیري قاعده عرفی در حین ایجاد عنصر مادي عرف مستمر یک دولت را با شکل

. در دسته توان به مثابه عامل رافع مسئولیت در قبال قاعده عرفی در نظر گرفتنمی

ها بوده و پس از المللی قرار دارد که نیازمند تصویب دولتسوم، قواعد معاهداتی بین

شود  یا حداقل به مثابه بخشی از نظام تصویب یا به منزله قانون داخلی تلقی می

شود. نقش قانونگذاري داخلی در این قسم حقوقی داخلی به رسمیت شناخته می

                                                             
  .711، ص همان. هنکرتز و دوسوالدبک،  1
انشگاه الملل مخاصمات مسلحانه)، چاپ دوم، انتشارات دبیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ (حقوق بین . ضیایی2

 .253، ص 1380عالمه طباطبائی، تهران، 
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  سیدطه موسوي میر کالئی

نمودن مقدمات و لوازم اجرایی بوده و منصرف از همقواعد، بیشتر معطوف به فرا

  پذیرش این قواعد در نظام حقوقی ملی است.  

خود در خوديالمللی بهدر نتیجه اگرچه بسیاري از قواعد حقوق بشردوستانه بین

آوربودن این قواعد ها قابلیت اجرایی دارد، جهت حصول اطمینان از الزامقلمرو دولت

اهدات حقوق بشردوستانه، حاوي تعهداتی در مورد وضع قوانین ها, معبراي دولت

 1949معاهدات اول و دوم ژنو  50و  49عنوان نمونه مواد هاست. بهالزم براي دولت

  دارند:مقرر می

هاي شوندهر گونه اقدام تضمینی الزم را جهت اعمال مجازاتدول عضو متعهد می«

  ».این معاهدات به عمل آورندمؤثر در مورد عاملین یا آمرین نقض فاحش 

بدون تردید تعیین مجازات براي مرتکبین نقض این قواعد، مستلزم قانونگذاري 

معاهدات چهارگانه ژنو است که  144و  127، 48، 47داخلی است. نمونه دیگر مواد 

شوند اشاعه مفاد معاهدات حاضر را در قلمرو دول عضو متعهد می«موجب آن: به

طور در زمان صلح نیز همچون زمان جنگ، مدنظر قرار داده و به االمکانخود حتی

هاي آموزش نظامی و در صورت امکان، غیرنظامی ها را در برنامهخاص، تدریس آن

ویژه نظامیان درگیر در مخاصمه، خود قرار دهند تا از این طریق کلیه اشخاص به

  ».اهی یابندکارکنان مراکز درمانی و روحانیون نیروهاي مسلح از آن آگ

هاي مختلف، مسلماً اشاعه مفاد معاهدات و تدارك فرایند آموزشی براي آن در بخش

هاي نامه و دستورالعملنیازمند اقدام تقنینی به معناي اعم از جمله صدور آیین

مفاد این پروتکل تا «دارد که پروتکل الحاقی دوم نیز اشعار می 19خاص است. ماده 

  ».یافت حد امکان اشاعه خواهد

ها نیز قانونگذاري داخلی در اجراي حقوق بشردوستانه در سطح ملی در رویه دولت

ریالنکا قابل مشاهده است. استرالیا، کانادا، موریتانی، نیکاراگوئه، پرو، اسلواکی و س

که قوانین داخلی خاصی در حمایت از حقوق هایی هستند در زمره دولت

ها و نهادهاي ملی در خصوص ین راستا کمیتهاند. در ابشردوستانه تصویب کرده

عنوان دو نمونه الملل بشردوستانه نیز در بسیاري کشورها ایجاد شده و بهحقوق بین

 4الملل بشردوستانه الجزایر (ترتیب کمیته حقوق بینجدید، الجزایر و ماداگاسکار به

 29دوستانه (الملل بشر) و کمیته ملی ماداگاسکار در مورد حقوق بین2008ژوئن 

  .   1اند) را ایجاد نموده2008فوریه 

                                                             
1  . ICRC, National Implementation of International Humanitarian Law, 

International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, Septamber 2008, pp. 796-

799. 
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  .صدور دستور العمل هاي نظامی آموزشی2-2

قلمداد شود،  -قانونگذاري داخلی-تواند اخص از مورد پیشین این راهکار اگرچه می

نماید از جمله آنکه وجود مالحظاتی، بررسی آن را در محوري جداگانه توجیه می

ی دربرگیرنده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نظامیان و اوالً قانونگذاري داخل

- هاي دولتی و نهادهاي عمومی شده، حال آنکه دستورالعملغیرنظامیان و دستگاه

هاي نظامی فقط متوجه طیفی خاص یعنی نظامیان است و ثانیاً اجرا و پیشبرد 

ین وظیفه گیرد و اطور خاص از طریق نیروهاي نظامی صورت میعملیات جنگی به

  کند.خطیر،  دستورهایی ویژه براي آنان را ایجاب می

قواعد بشردوستانه عمل کنند باید آن را بشناسند. بنابراین  براي آنکه مبارزین به

. تکلیف دول به 1نخست باید حقوق بشردوستانه به نظامیان آموزش داده شود

نخستین بار در المللی به نیروهاي مسلح خود، آموزش حقوق بشردوستانه بین

) تدوین شد. این تعهد 27(ماده  1929) و 26(ماده  1906هاي ژنو کنوانسیون

) و 144و  127، 48، 47ترتیب مواد (به 1949هاي ژنو موجب کنوانسیونمتعاقباً به

پروتکل دوم) نیز مقرر  19پروتکل اول و ماده  83(ماده  1977هاي الحاقی پروتکل

کنوانسیون الهه در مورد حمایت از اموال  25ماده شد. این امر همچنین ضمن 

هاي کنوانسیون سالح 6پروتکل دوم الحاقی آن و نیز ماده  30فرهنگی و ماده 

هاي نظامی دول متعددي نیز متعارف خاص مدنظر قرار گرفته است. دستورالعمل

ون، از جمله آرژانتین، کانادا، کلمبیا، کنیا، روسیه، کامر–متضمن این تعهد است 

و این رویه دولتی نشانه آن است که الزم نیست تمام اعضاي  -هلند و انگلستان

الملل بشردوستانه آشنا طور کامل با تمام جزئیات حقوق بیننیروهاي مسلح به

باشند بلکه کافی است از قواعد اساسی مرتبط با وظایف خود آگاهی داشته باشند. 

و  -1296و  1265هاي جب قطعنامهموبه –تعهد موردبحث توسط شوراي امنیت 

و نیز کمیسیون  -3102و  3032و  2852هاي موجب قطعنامهبه –مجمع عمومی 

 -80/1996و  72/1995و  85/1994هاي در قطعنامه –حقوق بشر ملل متحد 

  2خاطرنشان شده است.

                                                             
  .255، ص همان. ضیایی بیگدلی، 1
  .74-44صص  ، همان. هنکرتز و دوسوالدبک، 2
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دول عضو «شایان ذکر است که  1907معاهده چهارم الهه  1در این راستا ماده 

روهاي نظامی خود را به تعلیماتی مطابق با عرف و قواعد حاکم بر جنگ باید نی

پروتکل اول  83ماده  2بند ». زمینی که منضم به این معاهده است تجهیز نمایند

هر مقام نظامی یا غیرنظامی که در زمان مخاصمه «نماید که نیز تصریح می

هایی دارد مسئولیت هاي ژنو و پروتکل حاضرمسلحانه در مورد اعمال کنوانسیون

 ». باید با متن آن قواعد کامالً آشنایی داشته باشد

اي تعهد به آموزش نیروهاي نظامی در مورد نیروهاي حافظ صلح که به نحو فزاینده

شوند نیز این دغدغه را به وجود آورده که این نیروها باید پیش از به کار گرفته می

ا در مورد قواعد حقوق بشردوستانه دیده آرایی و آغاز عملیات، آموزش الزم رصف

اي پیرامون حمایت از غیرنظامیان باشند. در این زمینه شوراي امنیت در قطعنامه

) بر ضرورت تعلیم نیروهاي 1295(قطعنامه  2000در مخاصمات مسلحانه در سال 

  حافظ صلح تأکید نموده است.

شان نسبت به حت فرماندهیدر این میانه فرماندهان نظامی در تضمین آنکه افراد ت

الملل بشردوستانه آگاهی دارند واجد تعهدي موجب حقوق  بینتعهدات خود به

  پروتکل الحاقی اول مقرر شده است:  87ماده  2اند که در بند مضاعف شده

ها طرفین معظم متعاهد و طرفین مخاصمه مقرر منظور منع و توقف نقضبه«

شان تضمین نمایند که افراد سب با درجه مسئولیتخواهند نمود که فرماندهان متنا

هاي ژنو و موجب کنوانسیوننیروهاي مسلح تحت فرمانشان از تعهدات خود به

  ».   پروتکل حاضر آگاه هستند

   تر در مورد فرماندهان، رسد که هدف از مقررنمودن تعهدي دقیقبه نظر می 

عهد موضوعه آموزش نظامیان گیري از مسئولیت فردي فرمانده در تضمین تبهره

 باشد. 

  .تشویق آموزش غیرنظامیان2-3

     ها تعهدي دیگر مبنی بر تشویق و تسهیل آموزش حقوق بشردوستانه دولت

(در خصوص حمایت از  1906المللی به غیرنظامیان نیز دارند. معاهدات ژنو بین

وحان و (در خصوص حمایت از مجر 1929) و 26مجروحان و بیماران در ماده 

منظور آگاهی غیرنظامیان ) دول را ملزم به اتخاذ اقدامات الزم به27بیماران در ماده 

 1949هاي ژنو اند. همچنین کنوانسیوناز مفاد کنوانسیون در سطح گسترده نموده

ها گفته دولتو کنوانسیون الهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی ضمن مواد پیش

هاي آموزشی الملل بشردوستانه در برنامهعه حقوق بینرا ملزم به گنجاندن مطال
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» در صورت امکان«اند. در خصوص قید براي غیرنظامیان در صورت امکان نموده

بودن تعهد موردبحث نبوده بلکه به گفته شده که این عبارت به معناي اختیاري

  1د. شرایط دول فدرال نظر دارد که دولت مرکزي در امور آموزشی اختیاري ندار

الملل پروتکل الحاقی اول نیز دول را به انتشار حقوق بین 83ماده  1بند 

نماید: ویژه تشویق غیرنظامیان به مطالعه آن میبشردوستانه تا حد امکان و به

شوند که در زمان صلح نیز همچون زمان جنگ، طرفین معظم متعهد می«

کشورهاي خود اشاعه داده و  هاي ژنو و پروتکل حاضر را تا حد امکان درکنوانسیون

اي ... غیرنظامیان گونهویژه ... جمعیت غیرنظامی را به مطالعه آن تشویق نمایند بهبه

  ».   از اسناد مزبور شناخت پیدا کنند

گونه که اشاره شد به تعهد مقامات غیرنظامی که در زمان این ماده همان 2بند 

شوند تانه مسئول تلقی میمخاصمه مسلحانه در خصوص اجراي حقوق بشردوس

 3ماده  2عالوه بند نماید. بهمبنی بر وقوف و اشراف کامل به قواعد مزبور اشاره می

هاي ملی صلیب الملل، جمعیتاساسنامه جنبش صلیب سرخ و هالل احمر بین

الملل بشردوستانه و سرخ و هالل احمر را مشوق دول در انتشار و اشاعه حقوق بین

  کند.زمینه معرفی میپیشگام در این 

  . تعبیه مشاورین حقوقی در نیروهاي نظامی2-4

آن گونه که از رویه دول قابل استنباط است هر دولتی باید در صورت نیاز، 

مشاورینی حقوقی جهت ارائه مشورت به فرماندهان نظامی در اجراي حقوق 

پروتکل  82 موجب مادهبشردوستانه فراهم نماید. این قاعده براي نخستین بار به

الملل الحاقی اول تدوین شد تا تضمین نماید که تصمیمات فرماندهان با حقوق بین

بشردوستانه مطابقت داشته و دستورهاي مناسبی به نیروهاي نظامی داده شده 

است. در میان دول موافق پروتکل، هیچ حق شرط یا اعالمیه تفسیري نسبت به این 

گیري و با اجماع پذیرفته شد. حتی بسیاري رأي ماده مطرح نشد و ماده مزبور بدون

از دولی که عضو پروتکل نیستند براي نیروهاي مسلح خود، مشاورین حقوقی دارند 

  مزبور: 82. وفق ماده 2که در این خصوص ایاالت متحده شایان ذکر است

دول متعاهد در هر زمان و دول متخاصم در زمان مخاصمه باید تضمین نمایند که «

منظور ارائه نظر مشورتی به فرماندهان در رت نیاز، مشاورین حقوقی بهدر صو

                                                             
 .749، ص پیشین. 1
  .745، ص پیشین. 2
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خصوص اقدامات مطابق با معاهدات چهارگانه ژنو و پروتکل حاضر و آموزش آن به 

  ». نظامیان در دسترس هستند

گیري از خدمات پروتکل اول اگرچه ابتکاري در حقوق معاهداتی در زمینه بهره

انگارد: نخست آن که ود،  دو نکته را نادیده میشمشاورین حقوقی محسوب می

نماید و سخنی از تخصص ها و شرایط الزم براي مشاورین را معین نمیویژگی

کند که آورد. دیگر آنکه مشخص نمیحقوقی الزم براي این مشاوران به میان نمی

 توانمنظور از فرمانده کیست و چه گروهی از افراد نظامی و تا چه سطحی را می

ها بتواند تا حدودي رافع این دو نقیصه تلقی فرمانده قلمداد کرد. شاید رویه دولت

  شود.

  .استفاده از دولت حامی جهت نظارت2-5

منظور نظارت بر اجراي توسل به دولت حامی توسط هر یک از دول متخاصم به

حقوق بشردوستانه از جانب طرف مقابل از جمله راهکارهاي اجرایی مؤثر در 

 9و  8مواد  الملل بشردوستانه است. در این خصوصن اجراي حقوق بینتضمی

  دارد:هاي چهارگانه اشعار میمشترك کنوانسیون

شود که وظیفه کنوانسیون حاضر با همکاري و تحت نظارت دول حامی اعمال می«

توانند جداي ها تضمین منافع طرفین مخاصمه است. بدین منظور دول حامی میآن

یپلماتیک و کنسولی خود، نمایندگانی از اتباع خود یا از اتباع سایر دول از پرسنل د

طرف تعیین نمایند. نمایندگان مزبور باید مورد تأیید دولتی که وظایفشان را در بی

طرفین اختالف باید تا حد امکان، فعالیت  دهند باشند.رابطه با آن انجام  می

  تسهیل نمایند. نمایندگان یا هیئت نمایندگی دول حامی را 

 هاي نمایندگی دول حامی در هیچ موردي از مأموریت خود نمایندگان یا هیئت

آور هاي الزامویژه ضرورتها بهموجب کنوانسیون حاضر تجاوز نخواهند کرد. آنبه

پردازند مدنظر قرار خواهند داد. امنیت دولتی را که در قلمرو آن به انجام وظیفه می

قط در شرایط استثنایی و موقتی محدود خواهد شد و آن زمانی هاي آنان ففعالیت

  ».آور نظامی این امر را ضروري تشخیص دهدهاي الزاماست که ضرورت

 9و  8زدایی از ماده  با ابهام 5ضمن بند اول از ماده  1977پروتکل اول الحاقی 

  دارد:مشترك و جهت تأکید بیشتر مقرر می

وسیله اعمال نظام ات چهارگانه و پروتکل حاضر بهتأمین نظارت و اجراي معاهد«

حمایت از منافع که عبارت است از تعیین و پذیرش دول حامی، تکلیف هر دولت 

  ».متخاصم است
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بندهاي دوم و سوم ماده مزبور نیز حکایت از تکامل این تأسیس حقوقی در سال 

  دارند. 1977

  )enforcementالملل بشردوستانه (.ضمانت اجراهاي حقوق بین3

الملل بشردوستانه ناظر به تر اشاره شد که بحث از ضمانت اجرا در حقوق بینپیش

گیرد. به دیگر سخن زمانی که واکنشی است که در برابر نقض این قواعد صورت می

راهکارهاي اجرایی موردبحث در قسمت پیشین اعمال نشده یا با فرض اعمال، قادر 

از ضمانت اجراي عدم رعایت این قواعد به میان  به پیشگیري از نقض نباشند بحث

  آید. می

توان در الملل بشردوستانه را میمحتواي مشترك ضمانت اجراهاي حقوق بین

ها نباید طرفین یک مخاصمه مسلحانه را فحواي این قاعده مستتر دانست که دولت

نه الملل بشردوستاو طرفین یک مخاصمه نباید یکدیگر را به نقض حقوق بین

ساختن اقدامات ناقض حقوق مزبور را تا حد ممکن تشویق نمایند بلکه باید متوقف

مشترك مبنی  1وجهه همت خویش قرار دهند. این قاعده نه تنها از منطوق ماده 

توان براي آن یافت. هاي دیگري نیز میآید بلکه قرینهبر تضمین اجرا به دست می

دارد که بر اساس منشور، دول ینه اشعار میپروتکل الحاقی اول در این زم 89ماده 

عضو متعهدند که در صورت نقض فاحش پروتکل، مشترکاً یا منفرداً با سازمان ملل 

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون الهه در خصوص  31متحد همکاري کنند. ماده 

شوند طرفین متعهد می«حمایت از اموال فرهنگی نیز حاوي تعهد مشابهی است که 

هاي نقض فاحش این پروتکل، مشترکاً از طریق کمیته یا منفرداً با وضعیت در

  ». یونسکو و سازمان ملل متحد بر اساس منشور همکاري کنند

این قاعده نشانه آن است که ضمانت اجراهاي حقوق موردبحث، گاه ماهیتاً اقدامی 

چندجانبه  ) یاBilateral) است و گاه اقدامی دوجانبه (Unilateralجانبه (یک

)Multilateral) ًو چنین ماهیتی از قیود منفردا (Individually ًو مشترکا (

)Jointly در مواد فوق قابل استنتاج است که در ادامه به تفکیک به آن اشاره (

  خواهد شد.

  الملل بشردوستانهجانبه حقوق بین.ضمانت اجراهاي یک3-1

است که هریک از دول اعم از دول  این گروه از ضمانت اجراها ناظر به اقداماتی

منظور مقابله با نقض قواعد موردنظر و تضمین تنهایی بهمتخاصم و دول ثالث به

  دهد.. اجراي آن انجام می
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  .اعتراض دیپلماتیک3-1-1

ترین اقدام ممکن در مواجهه با نقض قواعد بشردوستانه، اعتراض دیپلماتیک ساده

ها رو به افزایش گذاشته ین روش در رویه دولتاست. در دو دهه اخیر، توسل به ا

تواند از جانب هر یک از دول متخاصم نسبت به است. چنین اعتراضی، هم می

دیگري صورت گیرد و هم از جانب دول ثالث نسبت به یکی از متخاصمین یا هر 

مشترك نیز دربرگیرنده همه  1ها. تعهد به تضمین اجراي مندرج در ماده دوي آن

تواند از جانب یک دولت به ارد است. این اعتراضات عالوه بر آنکه میاین مو

نمایندگان دیپلماتیک دولت ناقض ابالغ شود، این قابلیت را نیز دارد که از جانب 

المللی اعالم شود و زمینه اقدامات چندجانبه دول از دولت معترض در مراجع بین

  .1جمله صدور قطعنامه و... را فراهم آورد

  )Reprisals.اقدامات متقابل (3-1-2

اقدام متقابل عبارت از فعالیتی است که در سایر شرایط، غیرقانونی خواهد بود و در 

عنوان ضمانت اجرا و در واکنش به اعمال شرایط استثنایی یعنی زمانی که به

یابد. الملل مشروعیت میموجب حقوق بینگیرد بهنامشروع طرف دیگر صورت  می

زننده نامشروعی است که از سوي ر این اقدام ناظر به هر فعل آسیببه بیان دیگ

  در مقابل دولت ناقض به کار گرفته  - اعم از دولت قربانی و دولت ثالث–دولتی 

  . 2هاي نامشروعش نمایدشود تا آن دولت را مجبور به توقف فعالیتمی

ه اقدامات اقدامات متقابل ممکن است با سایر نهادهاي حقوقی مشابه از جمل

) و دفاع مشروع Retortion), اقدامات غیردوستانه (Retaliationجویانه (تالفی

)Self Defense در هم آمیخته شود اما این توهم را باید از ذهن زدود. هدف از (

جویانه، انتقام از فعل نامشروع طرف مقابل است که برخالف اقدامات اقدامات تالفی

منظور دگی نیست. اقدامات غیردوستانه نیز اگرچه بهمتقابل، واجد عنصر بازدارن

رود و در غایت با اقدامات واداشتن طرف مقابل به توقف عمل نامشروع به کار می

متقابل مشترك است، در ماهیت با آن متفاوت است چرا که اقدامی ذاتاً مشروع اما 

در مقابل اقدام  غیردوستانه است. حال آنکه اقدامات متقابل، ذاتاً نامشروع بوده و

. در خصوص دفاع مشروع نیز شایان ذکر است که 3یابدنامشروع اولیه مشروعیت می

نهاد مزبور، توسل به نیروي نظامی در مقابل خطري محقق و مسلم است اما اقدام 

                                                             
  .757، ص پیشین.  1

2  . Kwakwa, E., The International Law of Armed Conflict; Personal and Material 

Fields of Application, Martinus Nijhoff  Publishers, 1st ed, 1992, p. 129. 
 .44-45صص  همان،. صابري، 3
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متقابل به دنبال تغییر رویه نادرست طرف مقابل است هر چند خطر محققی براي 

ته باشد. لذا وجه ممیز اقدامات متقابل در دو شاخص کننده وجود نداشدولت اقدام

  . 1غایت بازدارندگی و ماهیت عدم مشروعیت نهفته است

اي استثنایی پذیرفته شده و گونهالملل بشردوستانه بهاقدامات متقابل در حقوق بین

هاي دقیقی است که اگرچه حقوق معاهداتی، تبیین لذا مقید به شروط و محدودیت

ذار نموده است، حقوق بین الملل عرفی به تعین حدود و ثغور آن آن را فروگ

 پرداخته است:

هدف اقدامات متقابل: این اقدامات فقط در واکنش به نقض فاحش و پیشین -

منظور وادارکردن طرف مقابل به اجراي آن الملل بشردوستانه و تنها بهحقوق بین

 Anticipatoryدستانه ( یشحقوق، قابل اجراست. در نتیجه، اقدامات متقابل پ

Reprisal) یا اقدامات متقابل ثانویه (Counter Reprisal مجاز نبوده و قصد (

نویس مواد مسئولیت پیش 49. وفق ماده 2جویی یا مجازات در آن جایی نداردانتقام

علیه دولت «که ) صرفاً درصورتیCounter Measureدولت، اقدامات متقابل (

  شود. صورت گیرد مشروع تلقی می» المللیمسئول عمل خالف بین

عنوان آخرین راهکار آخرین راهکاربودن اقدام متقابل: اقدامات مزبور باید صرفاً به -

و در شرایطی که اقدامات مشروع دیگري جهت اجبار طرف مقابل به اجراي حقوق 

ورتی بشردوستانه در دسترس نباشد مورد استفاده قرار گیرد. این شرط از نظریه مش

اي قابل احراز است. دیوان هاي هستهالمللی دادگستري در قضیه سالحدیوان بین

به سال  کاپرسکیچالمللی یوگسالوي سابق نیز ضمن رأي خود در قضیه کیفري بین

) صرفاً پس از اخطار Reprisalکند که الزم است اقدامات متقابل (تأکید می 2000

و عدم ترتیب اثر از جانب آن دولت به مرحله  هابه طرف مقابل، مبنی بر توقف نقض

نویس مواد مسئولیت دولت، دولت زیاندیده باید پیش 52اجرا رسد. بر اساس ماده 

پیش از مبادرت به اقدام متقابل، دولت مسئول را به اجراي تعهداتش فراخوانده و 

  تصمیم به اتخاذ اقدام متقابل را به اطالع آن دولت برساند.

منظور مات متقابل: این اقدامات باید متناسب با نقضی باشد که بهتناسب اقدا-

نویس مواد مسئولیت دولت، این پیش 51شود. ماده توقف آن به کار گرفته می

-هاي هستهدهد. نظریه مشورتی دیوان در قضیه سالحشرط را مورد تأکید قرار می

                                                             
1  . Kwakwa, E., Op Cit, p. 130. 

 .761، ص همان. هنکرتز و دوسوالدبک، 2
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ابق در قضیه المللی کیفري یوگسالوي سو رأي دیوان بین 1996اي به سال 

  .1دهندنیز این شرط را مورد شناسایی قرار می 2000به سال  کاپرسکیچ

اتخاذ تصمیم در باالترین سطح حکومت: الزم است تصمیم به اقدام متقابل در -

هاي هاي دول (دستورالعملباالترین سطوح سیاسی اتخاذ شود. در برخی رویه

میم در باالترین سطح نظامی نیز اتخاذ تص کاپرسکیچنظامی) و نیز در رأي قضیه 

  .2مورد پذیرش قرار گرفته است

خاتمه اقدامات متقابل: این اقدامات باید به محض آنکه طرف مقابل، دست از  -

  نقض برداشته و حقوق موردنظر را اجرا نماید متوقف شود. 

شود باید داراي شرایط فوق ازآنجاکه اقدامات متقابل، استثنائاً مشروع تلقی می

الملل باشد تا اقدام متقابل تلقی شود. با وجود این، چون قواعد حقوق بین

      الشمولش، بشردوستانه، تعهداتی مطلق بوده و به سبب ماهیت آمرانه و عام

منزله یکی از ضمانت گونه تقابل در اجرایش متصور نیست، اقدامات متقابل بههیچ

هاي اجرایی دیگري نیز محدودیتاجراها حتی در صورت واجدبودن کلیه شرایط، 

  ها قواعدي متضمن جنبه حمایتی است: دارد. این دسته محدودیت

هاي ژنو، ممنوع است. اوالً اقدامات متقابل علیه اشخاص مورد حمایت کنوانسیون

هاي ژنو، اقدام متقابل علیه مجروحان، بیماران، کنوانسیون 33و  13، 47، 46مواد 

هاي پزشکی و مذهبی، اسرا، شده، کارکنان در بخشهاي غرقمسافرین کشتی

 6نماید. در این راستا بند هاي اشغالی و... را منع میغیرنظامیان ساکن سرزمین

پروتکل، اول بر ممنوعیت اقدام متقابل علیه تمامی غیرنظامیان تأکید  51ماده 

ز اصل جوانب واالتري ا 1949هاي نموده و با توسعه قلمرو حمایتی کنوانسیون

  دهد. تمایز را مدنظر قرار می

و  1949هاي ژنو ثانیاً اقدامات متقابل علیه اهداف مورد حمایت کنوانسیون

مشترك  33کنوانسیون الهه براي حمایت از اموال فرهنگی منع شده است. ماده 

هاي ژنو مشعر بر آن است که اقدامات متقابل علیه اموال متعلق به کنوانسیون

از  1موجب بند مایت یعنی غیرنظامیان ممنوع است. همچنین بهاشخاص مورد ح

اشیاء غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدام متقابل قرار «پروتکل اول،  52ماده 

  شود. پروتکل اول، اهداف نظامی تعریف می 52ماده  2سرانجام در بند ».گیرند

                                                             
  .763، ص پیشین.  1
  .766، ص پیشین.  2
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ین اقدامات را علیه هاي اول و دوم ژنو، اکنوانسیون 47و  46گذشته از این، مواد 

کند. ها غیرقانونی اعالم میها و تجهیزات موجود در آناماکن پزشکی، کشتی

 4ماده  4موجب بند کنوانسیون الهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی نیز به

هرگونه اقدام متقابل را علیه اموال فرهنگی داراي اهمیت ویژه براي میراث فرهنگی 

پروتکل  53کند. در این خصوص، بند سوم از ماده ییک ملت، ممنوع اعالم م

الحاقی اول، این اقدامات را علیه بقاع تاریخی، آثار هنري و اماکن مذهبی که میراث 

  شوند منع نموده است.فرهنگی و معنوي یک ملت تلقی می

تواند موضوع اشیاء ضروري براي حیات غیرنظامیان از جمله مواد خوراکی نمی

پروتکل اول به این ممنوعیت  54ماده  4و  2ل قرار گیرد. بندهاي اقدامات متقاب

زیست و منابع طبیعی و تأسیسات حاوي مواد خطرناك از جمله اشاره دارد. محیط

پروتکل مزبور در  56و  55ترتیب ضمن مواد اي و سدها نیز بههاي هستهنیروگاه

  اند.مقابل اقدامات متقابل مصونیت یافته

ذکور در مورد اقدام متقابل بیشتر معطوف به روابط متخاصمین با اگرچه قواعد م

یکدیگر است، این امر مانع از آن نیست که هریک از دول ثالث نیز بنا به ماهیت 

الشمول حقوق بشردوستانه بتواند در برابر دولت متخاصم متخلف به مثابه عام

لث در این خصوص ضمانت اجرا به چنین اقداماتی متوسل شود. اقدامات دولت ثا

جانبه قراردادهاي تواند شامل مواردي چون تحریم صادرات یا واردات، لغو یکمی

امتیاز، قطع روابط دیپلماتیک و ... شود که اگرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه و 

المللی مرتبط با آن بالصراحه ذکري از آن ها به میان نیامده، در گستره عرف بین

مشترك، توسل به این اقدامات، سزاوار  1ق مورد بحث و ماده تعهد به تضمین حقو

  است.

الملل بشردوستانه . محاکمه کیفري مرتکبین نقض حقوق بین3-1-3

  هاتوسط هر یک از دولت

نمود حقوق بشردوستانه باید مقرر دارد در نگاهی که تا چندي پیش آرمانی می

هاي ر حمایت از فعالیتدولی که به تضمینات حکومتی یا کارکردهاي نظامی د

نهند مکلفند راهکارهایی جهت پاسخگویی و المللی وقعی نمیبشردوستانه بین

مسئولیت ایجاد نموده و بدین وسیله تضمین نمایند که فعاالن در این زمینه 

عالوه در حقوق به1نمایند.المللی و داخلی را رعایت میمقررات بشردوستانه بین

                                                             
1. Gaston, E. L., Mercenarism 2.0? The Rise of the Modern Private Security 

Industry and its Implications for International Humanitarian Law Enforcement, 
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ها مکلفند به اجتناب از جنگ محدود نشده بلکه دولت ، تکلیف دولبشردوستانه

اطمینان حاصل نمایند که در جریان مخاصمات مسلحانه، افراد تحت کنترلشان 

. اشاره به این نکته نیز خالی از 1الملل بشردوستانه هستندپیرو مقررات حقوق   بین

هاي روتکلو پ 1949هاي ژنو االجراشدن کنوانسیونپیش از الزم«لطف نیست که 

اکنون هریک از چهار تعقیب جرایم جنگی، حق هر دولتی بود. هم 1977الحاقی 

شمارند ... که هاي فاحش از مقرراتشان را بر میکنوانسیون و پروتکل اول، نقض

  . 2»شان هستندها در قوانین داخلیانگاري آندول عضو کنوانسیون، مکلف به جرم

       لف از قواعد بشردوستانه را باید حقوقمبناي حقوقی محاکمه و مجازات تخ

به حقوق  1949هاي ژنو الملل عرفی تلقی نمود که تا زمان تدوین کنوانسیونبین

 1907و  1899عنوان نمونه اگرچه معاهدات الملل معاهداتی راه نیافته بود. بهبین

نقض در مورد  41الهه تعقیب جرایم جنگی را نفی ننموده و از جمله در ماده 

دهند لکن مسئولیت بس، مجازات متهمین را مدنظر قرار میمقررات حاکم بر آتش

. در نتیجه در معاهدات 3دهندمنزله یک اصل مدنظر قرار نمیفردي مرتکبین را به

مثابه گامی حائز اهمیت چهارگانه است که مفهوم جنایات جنگی متحول شده و به

توکیو بود با شناسایی اصل مسئولیت که متأثر از جریان محاکمات نورنبرگ و 

شود. بینی میمنزله عامل موجهه جرم پیشفردي، عدم اعتبار امر آمر یا فرمانده به

    داشت که سرپیچی از دستور مافوق پروتکل اول مقرر می 77نویس ماده پیش

ها قابل مجازات نیست. منظور خودداري از نقض جدي معاهدات ژنو یا پروتکلبه

مشترك و رویه محاکم  1متن نهایی پروتکل فاقد این امر است، نظر به ماده  اگرچه

  . 4توان خارج از نظام حقوقی موجود تلقی نمودملی این قاعده را نمی

و  130، 51، 50در راستاي تحول تعهد دول جهت مقابله با جنایات جنگی، مواد 

قوق بشردوستانه نقض فاحش ح هاي چهارگانه فهرستی از مواردکنوانسیون 147

  دهند که عبارت است از: قتل عمدي، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، میارائه 

طور عمدي، ایراد صدمه به جسم بار بههاي بیولوژیک، ایجاد شرایط مشقتآزمایش

                                                                                                                               
Harvard International Law Journal, Vol. 49, No. 1, Winter 2008, pp. 220-249, at p. 

221.  
، نشریه المللیمجله حقوقی بین، »الملل کیفريانگاري خشونت جنسی در حقوق بینجرم«. خاك، روناك، 1

  .139، ص 1387، 39مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوري، شماره 
2.  Zemanek, Karl, Op. cit, p. 19. 
3   . Cassesse, Antonio, International Criminal law, Oxford University Press, 1st ed, 

2003, p. 41. 
 .92-93، صص همان. صابري، 4
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

یا سالمت افراد، تخریب یا تصاحب غیرقانونی اموال بدون ضرورت نظامی و همراه با 

د علیه اسراي جنگی یا غیرنظامیان مورد حمایت، خشونت، اعمال فشار و تهدی

محرومیت اسراي جنگی یا غیرنظامیان از حق محاکمه عادالنۀ مقرر در معاهدات 

طور عمدي، اخراج یا انتقال غیرقانونی و محاصره نامشروع غیرنظامیان و در ژنو به

  گیري. نهایت، گروگان

یامحاکمه کن یا «اصل  146 و 129، 50، 49معاهدات چهارگانه همچنین در مواد 

گنجاند؛ با این مضمون که هر دولت مکلف است متهمین یا را می» مسترد کن

ها تعقیب و تسلیم نظر از تابعیت آنآمرین به ارتکاب نقض فاحش قواعد را صرف

      محاکم خود نموده و در صورت تمایل به دولت دیگري که خواهان محاکمه 

کم آن دولت علیه افراد مزبور مطرح است تسلیم دارد. در هاست و دعوایی در محاآن

رسد تنها امکان استرداد به دولت این خصوص گفته شده که هر چند به نظر می

معاهدات مزبور موجد صالحیتی جهانی بوده و «متبوع یا دولت قربانی وجود دارد، 

. تأکید مجدد 1»طرف نیز وجود داردلذا امکان استرداد به هر دولتی اعم از دول بی

بر این مهم خالی از لطف نیست که تعهد به محاکمه نه تنها متخاصمین را در بر 

  سازد.گیرد، تمام دول دیگر را نیز متعهد میمی

پروتکل الحاقی، اول مواردي را به مصادیق نقض فاحش مذکور در  85و  11مواد 

نظامیان، عدم تمایز میان افزاید که بدین قرارند: حمله به غیرهاي ژنو میکنوانسیون

افتادن حیات ایشان، حمله به تأسیسات مخاطرهنظامیان و غیرنظامیان با آگاهی از به

دفاع، حمله به افرادي که سالح خود حاوي نیروهاي خطرناك، حمله به مناطق بی

اند، استفاده فریبنده از عالئم صلیب سرخ و هالل احمر، انتقال بخشی از نهاده

توجیه در شده، تأخیر غیرقابلظامی دولت اشغالگر به مناطق اشغالجمعیت غیرن

نژادي و سایر اعمال ضدانسانی، حمله به ابنیه استرداد اسرا و غیرنظامیان، تبعیض

  تاریخی، آثار هنري و مذهبی که میراث معنوي و فرهنگی یک ملت باشند.

: سط دول اشاره داردسیدگی کیفري توپروتکل اول نیز صراحتاً به ر 88ماده  1بند 

-دول متعاهد باید در خصوص رسیدگی کیفري به تخلفات فاحش از کنوانسیون«

  ». هاي ژنو و پروتکل حاضر، بیشترین همکاري را داشته باشند

توان ضرورت واکنش کیفري علیه مرتکبین نقض جدي و با این مالحظات می

براي کلیه دول تلقی الملل بشردوستانه را تعهدي عام و مطلق فاحش حقوق بین

                                                             
  .95، ص پیشین. 1
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  سیدطه موسوي میر کالئی

در «و » تضمین اجرا«ویژه قیود مشترك و به 1نموده و آن را در چهارچوب ماده 

  نگریست.» هر شرایطی

قضایی برخی دول نیز حاکی از آن است که برخی دعاوي مربوط به حقوق رویه

هاي قضایی ملی تجلی یافته است. رأي دیوان عالی الملل بشردوستانه در نظامبین

، رأي دیوان 2008می  23) مورخ Khadr( دعواي دادستان علیه خدرا در کاناد

، رأي 2008ژوئن  11مورخ  دعواي الف و ب علیه دولت اسرائیلعالی اسرائیل در 

دعواي اتحادیه قربانیان ویتنامی کارگزار اورنج شعبه تجدیدنظر ایاالت متحده در 

و رأي دیوان عالی  2008فوریه  22مورخ  دي اکسین علیه شرکت دوچمیکال

رئیس جمهور ایاالت متحده  دعواي بومدین ات آل علیه بوشایاالت متحده در 

  . 1هاي این تجلی استاز جمله جدیدترین نمونه 2008ژوئن  12مورخ 

  الملل بشردوستانه. ضمانت اجراهاي دو یا چندجانبه حقوق بین3-2

وستانه عموماً توسط الملل بشردضمانت اجراهاي چندجانبه یا جمعی حقوق بین

المللی اعم از هاي بینشود که در این میان، سازمانالمللی محقق مینهادهاي بین

  الملل، نقشی مؤثر و کارآمد دارند. دولتی و غیردولتی و مراجع قضایی بین

  الملل بشردوستانه. نقش سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بین3-2-1

توان حائز نقشی مؤثر در تضمین قواعد می ارکان مختلف سازمان ملل متحد را

گاه برابري اراده تمام دول عضو از منزله تجلیبشردوستانه دانست. مجمع عمومی به

المللی را متوجه ضرورت اجراي قواعد تواند جامعه بینها میطریق صدور قطعنامه

 اي از جهان نموده و درخواستمورد بحث یا وجود موارد نقض آن در هر نقطه

عنوان رسیدگی به موارد خاص را از شوراي امنیت به عمل آورد. شوراي امنیت به

تواند المللی میرکن اجرایی سازمان به سبب وظیفه خطیر حفظ صلح و امنیت بین

در مواجهه با هر مورد نقض قواعد بشردوستانه، آن را تهدیدکننده صلح و امنیت 

کارگیري الزم را اتخاذ نماید. امکان بهالمللی تلقی نموده و توصیه یا تصمیم بین

فصل هفت منشور توسط شورا در تضمین قواعد موردبحث نیز جایگاهی ویژه به این 

عنوان رکن قضایی سازمان نیز با المللی دادگستري بهرکن بخشیده است. دیوان بین

احراز قواعد بشردوستانه و شناسایی مسئولیت دول به سبب نقض آن قواعد که به 

  انکار دارد.واردي از آن در بخش نخست این پژوهش اشاره رفت نقشی غیرقابلم

ترین بحث در این زمینه، مبناي صالحیت سازمان ملل متحد در تضمین مهم

 3ماده  1الملل بشردوستانه است. در این خصوص برخی با اشاره به بند حقوق بین

                                                             
1. ICRC, Op. Cit, pp. 799-802. 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

ترام به حقوق بشر را بر منشور ملل متحد که مسئولیت تشویق اح 56و  55و مواد 

گذارد مبنایی براي صالحیت آن در توسعه قواعد بشردوستانه عهده سازمان می

اند. از این دیدگاه گرچه عبارت حقوق بشردوستانه در منشور به جستجو نموده

هاي اساسی مذکور در آن در مفهومی خورد، مفهوم حقوق بشر و آزاديچشم نمی

    ت مسلحانه یا حقوق بشردوستانه را نیز در بر موسع، حقوق حاکم بر مخاصما

گیرد و هدف هر دو دسته از این قواعد، حمایت از شأن و کرامت انسانی است هر می

ها متفاوت است. استدالل دیگر در این زمینه آن است چند که فلسفه وجودي آن

ه و لذا در المللی بودکه هر مخاصمه مسلحانه، ذاتاً تهدیدي علیه صلح و امنیت بین

تواند نسبت به نقض قواعد گیرد و سازمان میصالحیت ملل متحد قرار می

    عنوان عوامل تهدیدکننده صلح، واکنش نشان دهد. اما به نظر بشردوستانه به

رسد که مبناي صالحیت سازمان در این خصوص، برگرفته از متن قواعد می

المللی وستانه و قواعد عرفی بینکه این امر در معاهدات بشرد 1بشردوستانه باشد

  دارد:پروتکل الحاقی اول مقرر می 89هایی است. در این راستا ماده داراي قرینه

ژنو یا پروتکل حاضر، طرفین متعاهد  1949هاي در موارد نقض فاحش کنوانسیون«

شوند که منفرداً یا مجتمعاً به همکاري با سازمان ملل متحد مطابق با متعهد می

  ». بپردازند منشور

الملل منظور تضمین حقوق بیناین ماده سازمان را صالح به اتخاذ اقداماتی به

اي به حقوق این در حالی است که در سراسر منشور، اشاره .نمایدبشردوستانه می

فاقد این قاعده است، رویه  1949هاي . اگرچه کنوانسیون2بشردوستانه نرفته است

اي توان در بردارنده قاعدهرا می 1977پیش از پروتکل دول در همکاري با سازمان، 

عرفی در این خصوص قلمداد نمود. اقدام سازمان ملل متحد در این راستا هنگامی 

 1یابد که به این نکته عنایت شود که تعهد به تضمین مندرج در ماده اهمیت می

عاهدات یک از معاهدات دیگر از جمله مپروتکل اول در هیچ 1مشترك و ماده 

هاي چهارگانه و پروتکل حقوق بشري وجود ندارد و لذا فقط در قلمرو کنوانسیون

  تواند ناظر به تضمین حقوق باشد. اول است که اقدامات ملل متحد می

پس از بحث مبناي صالحیت سازمان، شایسته است تضمین قواعد بشردوستانه را 

  در آینه عملکرد ارکان آن به اختصار مرور نماییم:

                                                             
  .127-131، صص پیشین.  1
ویژه در یزه تدوین منشور، پیشگیري از وقوع جنگ به. دلیل این امر شاید در این نکته نهفته باشد که انگ2

مقیاس جهانی بوده و بدین منظور توسل به زور در منشور، منع شده است. در نتیجه، دیگر ضرورتی جهت 

  پرداختن به حقوق بشردوستانه متصور نبوده است.
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  سیدطه موسوي میر کالئی

   هاي گوناگون در قالب شوراي امنیت: این رکن ملل متحد در وضعیت -

هاي متعدد، اجراي قواعد مورد بحث را از سوي دول درخواست نموده قطعنامه

هایی است که در چند هاي اشغالی فلسطین از جمله وضعیتاست. سرزمین

مورد آن در  هاي ژنو درقطعنامه شورا  به آن پرداخته شده و اعمال کنوانسیون

متجلی  1967به سال  237خواست شده است. این امر، نخستین بار در قطعنامه 

هاي هاي اشغالی است. قطعنامهشود که ناظر به اسراي جنگی و اهالی سرزمینمی

در سال  694، 1990در سال  681، 1980در سال  465، 1979در سال  446

  شود. ا تلقی میاز دیگر اقدامات شور 1992در سال  799و  1991

اي دیگر از اقدامات شوراست. در این زمینه جنگ ایران و عراق، بیانگر نمونه

طرفین را به اجراي معاهدات ژنو فراخوانده و خواستار  1983به سال  540قطعنامه 

در سال  582هاي شود. قطعنامهعدم حمالت نظامی در مورد اهداف غیرنظامی می

ز دیگر اقدامات شورا در مورد این مخاصمه مسلحانه ا 1987به سال  598و  1986

المللی بوده است.در موارد دیگري از جمله جنگ عراق و کویت، سومالی، بین

  یوگسالوي سابق، رواندا و بروندي نیز عملکرد شورا در مقام تضمین، مشهود است.

هایی مالحظه توان در چهارچوب قطعنامهمجمع عمومی: نقش مجمع را هم می -

 2851)، 1970( 2727)، 1968( 2443)، 1968( 2444هاي نمود. قطعنامه

  ) و... در این زمره شایان ذکر است.1972( 3005)، 1971(

توان از نظر دور داشت. این  دبیرکل: نقش دبیرکل را نیز در این زمینه نمی -

 1969هاي این مقام قابل احراز است، از جمله گزارش نقش، بیشتر در قالب گزارش

  که تعهدات بشردوستانه را تعهداتی مطلق توصیف کرده است. 

الملل هاي غیردولتی در تضمین حقوق بین. نقش سازمان3-2-2

  بشردوستانه

  المللی غیردولتی خالی از لطف نیست:در این زمینه اشاره به دو سازمان بین

براي این هاي ژنو، اختیارات متعددي المللی صلیب سرخ: کنوانسیونکمیته بین-

طور کلی کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث اند و بهنهاد در نظر گرفته

، چهار 11و  11، 10، 9الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد اجراي حقوق بین

پایه و بلکه جانشین دول در انجام وظایف بشردوستانه قرار کنوانسیون کمیته را هم

اشاره دارد که کمیته باید وظایف محوله  5سرخ در ماده . اساسنامه صلیب 1دهدمی

                                                             
، 1387ان، چاپ سوم، تهران، الملل بشردوستانه، نشر میز. ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین1

  .178ص 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

دار شود از جمله تالش براي اجراي کامل هاي ژنو را عهدهاز جانب کنوانسیون

هاي کنوانسیون 10و  9طرفی در مخاصمات مسلحانه. مواد معاهدات ژنو و حفظ بی

  رود: میژنو نیز معطی صالحیت به کمیته در تضمین حقوق بشردوستانه به شمار 

هاي بشردوستانه از یک از مفاد کنوانسیون حاضر، مانعی در راه اجراي فعالیتهیچ«

 هاي بشردوستانه به شمار المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانجانب کمیته بین

  ». روند...نمی

  توان بدین ترتیب برشمرد:منظور تضمین را میدر این راستا اقدامات کمیته به

مانی: مانند اشاعه قواعد بشردوستانه و آگاهانیدن دول به ضرورت اقدامات فراز -

   کارگیري مفهوم بسیج بشردوستانه جهت رعایت قواعد از جمله ها، بهاجراي آن

  و ارائه خدمات مشورتی.  1985کمیته در سال  244موجب قطعنامه به

دوستانه (از اقدامات ویژه زمان مخاصمه: مانند واکنش در مقابل نقض قواعد بشر -

جمله دریافت شکایات دول جهت انتقال و تبادل یا اظهارنظر و انجام تحقیقات 

الزم)، دعوت از دول جهت رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه و مساعی 

منظور تعیین دولت حامی (در صورت عدم توجه طرفین به این امر یا جمیله به

  ها).اختالف میان آن

الملل یاب: تحقیق در زمینه ادعاي نقض حقوق بینلی حقیقتالملکمیسیون بین -

اي بر مرحله تعقیب و محاکمه عامالن نقض این حقوق است. بشردوستانه، مقدمه

هاي ژنو صورت دوجانبه، که در کنوانسیونشود: بهاین روش به دو شیوه اجرا می

پروتکل الحاقی  90المللی، که ماده یافته و بینبینی شده و به شکل سازمانپیش

 149و  138، 53، 52موجب مواد . به1نمایداول، سازوکارهاي آن را معین می

  معاهدات چهارگانه، امکان استفاده از روش تحقیق یا بازرسی لحاظ شده است:

در صورت وجود هرگونه ادعاي نقض معاهدة حاضر، به درخواست یکی از «

    نفع باشد، تحقیق و بازرسی متخاصمین و به ترتیبی که مورد توافق دول ذي

المللی صورت خواهد پذیرفت. در صورت عدم توافق در مورد ترتیب انجام بین

رسیدگی، داوري به انتخاب طرفین جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص تعیین 

  ». خواهد شد

  پروتکل الحاقی اول، تحقیق را از لحاظ شکلی گسترش داده و نهادي  90ماده 

نماید. وفق بینی مییاب را پیشالمللی حقیقتا عنوان کمیسیون بینالمللی ببین

توانند در زمان امضا، تصویب یا الحاق به پروتکل، ضمن ها میاین ماده، دولت 2بند 

                                                             
  .182، ص پیشین. 1



١٧٧ 

شماره 
ي ، 

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
83
 

، پاییز 
1392

 

  سیدطه موسوي میر کالئی

هاي دیگري که اي، صالحیت کمیسیون را در مقابل هریک از دولتصدور اعالمیه

چگونگی اعمال قواعد  این صالحیت را پذیرفته باشند جهت تحقیق و بررسی

هاي این نهاد آن است که هم دولت بشردوستانه به رسمیت بشناسند. از ویژگی

  توانند ادعاي نقض را در آن مطرح نمایند.هاي ثالث میقربانی و هم دولت

الملل ) در تضمین حقوق بینICCالمللی کیفري (. نقش دیوان بین3-2-3

  بشردوستانه 

ه جنایات جنگی اختصاص یافته است متضمن چهار گروه اساسنامه رم که ب 8ماده 

المللی و دو از این جنایات است که دو قسم از آن مربوط به مخاصمات مسلحانه بین

موجب المللی است. جنایاتی که بهدسته دیگر متعلق به مخاصمات مسلحانه غیربین

ج در عنوان موارد نقض فاحش برشمرده شده است جرایم مندرماده مزبور به

   هاي ژنو و پروتکل الحاقی اول است. موارد نقض فاحش در کنوانسیون

      هاي چهارگانه، قلمرو محدودي داشته که در پروتکل اول توسعهکنوانسیون

انگاري نموده یابند. البته اساسنامه رم، برخی از این موارد نقض فاحش را جرممی

     بشردوستانه از طریق دیوان که این امر محدودیتی در تضمین قواعد  1است

  شود.المللی کیفري تلقی میبین

هاي ژنو از هاي فاحش مندرج در کنوانسیونعلت چنین رویکردي نسبت به نقض

سوي اساسنامه دیوان را باید در این واقعیت جستجو نمود که در جریان تدوین 

ی در نظر گرفته شود منزله جنایات جنگاساسنامه رم، تالش بر آن بود تا جنایاتی به

که مبناي عرفی آن، مورد تردید نباشد. تفاوت اصلی اساسنامه با چهار کنوانسیون 

ژنو، این پیش شرط است که جنایات مزبور باید در ابعاد گسترده صورت گیرد تا در 

صالحیت دیوان قرار گیرد. بر این اساس چنانچه شخصی مرتکب یک جنایت شود 

موجب اساسنامه شود ولی بهژنو، جنایتکار جنگی تلقی می هايبر مبناي کنوانسیون

  .2شوددیوان، مجرم شناخته نمی

المللی کیفري فقط در خصوص جرایمی که اساسنامه رم، دیوان بین 11مطابق ماده 

االجراشدن اساسنامه ارتکاب یابد صالحیت خواهد داشت. لذا پیش از پس از الزم

                                                             
نظري، المللی، ترجمه سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئیاي بر دیوان کیفري بین. شبث، ویلیام ا، مقدمه1

  .67، ص 1384انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران، 
م به ارتکاب جنایات جنگی با تأکید المللی در محاکمه افراد مته. ممتاز، جمشید، صالحیت دیوان کیفري بین2

المللی و جمهوري بر آثار الحاق یا عدم الحاق جمهوري اسالمی ایران به اساسنامه دیوان، دیوان کیفري بین

اسالمی ایران، چاپ اول،  دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 

  .26، ص 1378
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

المللی در مواجهه با نقض حقوق جامعه بین االجراشدن اساسنامه مزبور،الزم

ها را پیش رو المللی در صورت تمایل به تعقیب کیفري، این گزینهبشردوستانه بین

المللی ) مشابه دیوان بینAd Hocالمللی موردي (داشت: نخست آنکه محاکم بین

ي المللی کیفرکیفري یوگسالوي سابق و رواندا تشکیل دهد. دوم آنکه محاکم بین

مختلط تشکیل دهد که از جوانبی با محاکم موردي مشترك است مانند وضعیت 

هاي ملی سیرالئون و کامبوج. سوم آنکه تعقیب مجرمان موردنظر به حاکمیت

سپرده شود مشروط به آنکه محاکم ملی مایل یا قادر به محاکمه باشند که این 

لذا دیوان مزبور، . 1گزینه در مورد کوزوو و تیمور شرقی مدنظر قرار گرفت

 االجراشدن اساسنامه دارد. محدودیتی از حیث جرایم ارتکابی پیش از الزم

المللی کیفري عمدتاً از دو موضوع صالحیت و هاي دیوان بینطور کلی محدودیتبه

هایی از جهت زمان، شود. صالحیت دیوان، محدودیتقابلیت پذیرش ناشی می

یت زمانی محدود به جرایمی است که پس مشی سیاسی دارد. صالحماهیت و خط

ها صالحیت ماهوي دیوان را یابد. محدودیتاالجراشدن اساسنامه ارتکاب میاز الزم

نماید. مطابق ماده یک اساسنامه المللی محدود میبه بررسی شدیدترین جرایم بین

        ترین جرایمِ داراي اهمیت اشخاص براي جدي« رم، دیوان فقط در مورد 

زدایی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی صالحیت دارد. ماده پنج، نسل» المللیبین

کند. موضوع قابلیت پذیرش، ترین جرایم فرض میو جرم تجاوز را از جمله این مهم

    قابلیت استماع مواردي را نزد دیوان از طریق اصل صالحیت تکمیلی محدود 

که قضیه توسط دولت ه دیوان درصورتینماید. اساسنامه رم مستلزم آن است کمی

استماع تلقی داراي صالحیت مورد تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد، آن را غیرقابل

نماید مگر آنکه دولت مزبور نخواهد یا نتواند اقدام به تعقیب نماید یا قضیه پیش از 

قیب آن توسط چنین دولتی مورد بررسی قرار گرفته و آن دولت تصمیم به عدم تع

  .2اتخاذ نموده باشد

قشی هاي فوق در مجموع، ایجاد و فعالیت چنین دیوانی نگذشته از محدودیت

الملل بشردوستانه در سطحی واالتر ایفا خواهد بین ارزنده در تضمین اجراي حقوق 

نمود چرا که از سویی آگاهی از وجود و عملکرد کیفري آن براي افراد دخیل در 

                                                             
1. Mundis, Daril A., New Mechanisms for the Enforcement of International 

Humanitarian Law, American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, p. 934.  
2. Burke-White, William, A Community of Courts: Toward A System Of 

International Criminal Law Enforcement, Michigan Journal of International Law, 
Vol. 24, Fall 2003, pp. 6-10. 
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اي د بازدارندگی خواهد نمود و از سوي دیگر چنین محکمهمخاصمات مسلحانه ایجا

  هاي محاکم کیفري موردي مبرا باشد.باید از ایرادات و نارسایی

  )Ad Hocالمللی کیفري اختصاصی یا ویژه (. نقش محاکم بین3-2-4

منازعاتی نظیر آنچه در یوگسالوي سابق و رواندا به وقوع پیوست، شوراي امنیت را 

موجب اختیار اتخاذ تصمیم جهت حفظ یا هاي خاصی را بهدیوان کهبر آن داشت 

المللی کیفري براي یوگسالوي المللی بنیان نهد. دیوان بیناعاده صلح و امنیت بین

هاي هاي ژنو، نقض قوانین و عرف) در مورد نقض فاحش کنوانسیون1993سابق (

در یوگسالوي سابق واقع  1991زدایی، جنایت علیه بشریت که از ژانویه نسل جنگ،

المللی کیفري براي شده بود اختیار اعمال صالحیت را داشت. مأموریت دیوان بین

 3زدایی، جنایت علیه بشریت و نقض ماده ) قضاوت در مورد نسل1994رواندا (

هاي ژنو و پروتکل الحاقی دوم را که در رواندا واقع شده بود در  مشترك کنوانسیون

المللی به کشمکش در یوگسالوي و رواندا آنجاکه واکنش جامعه بینگرفت. ازبرمی

هاي به سبب ناتوانی در سطح نظامی و سیاسی، کند و ناهمگون بود، تأسیس دیوان

اي جهت پیشگیري از جرم، مدنظر قرار گرفت. آن گونه که مثابه وسیلهموردي به

می  25مورخ  827مه شود (قطعناشوراي امنیت سازمان ملل متحد نیز یادآور می

المللی براي یوگسالوي سابق با این اعتقاد تأسیس شد )، دیوان کیفري بین1993

هایی توانست به تضمین اینکه چنین نقضالمللی کیفري میکه یک دیوان بین

هاي عالوه اساسنامهمتوقف و آثار آن به نحو مؤثري جبران شود، مساعدت نماید. به

المللی براي براي یوگسالوي سابق و دیوان کیفري بین المللیدیوان کیفري بین

» الملل بشردوستانههاي فاحش حقوق بیننقض«به تعقیب  1 رواندا نیز در ماده

نفسه به تضمین قواعد بشردوستانه از جانب کند که این امر نیز فیتصریح می

  محاکم اختصاصی مربوط است.

-دهند به دادگاهن مواردي ترجیح میها در مواجهه با چنیهاي بعد، دولتدر سال

الملل و حقوق داخلی) متوسل هاي داراي ترکیب مختلط (مرکب از حقوق بین

شوند که چنین محاکمی از جمله در مورد سیرالئون، تیمور شرقی، کوزوو و کامبوج 

تشکیل شد. دالیل تشکیل چنین محاکمی از جمله آن است که پس از رفع 

ایم جدي و گسترده، محاکمه افرادي که مسبب جرایم وضعیت اضطراريِ موجد جر

تواند جهت جلوگیري از ارتکاب جرایم احتمالی گسترده مؤثر جنگی هستند، می

   .المللی را فراهم آوردو از این طریق موجبات تضمین حقوق بشردوستانه بین 1بوده

                                                             
1   . Ibid, p. 429. 
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  ارها و ضمانت اجراهاي حقوق بین الملل ...راهک

  نتیجه

دهد که نحوه بررسی مبانی تضمین در کنار راهکارها و ضمانت اجراها نشان می

    الملل بشردوستانه نیز جداي از همان ترتیبات و ضمانت اجرا در حقوق بین

هاست. الملل نیست: اجراي آن در وهله نخست با دولتهاي مرسوم حقوق بینروش

ت عدم ایفاي المللی خویش را ایفا نمایند. مسئولیها هستند که باید تعهدات بینآن

الملل حقوق بینحال اجراي قواعد ست. درعینهاتعهدات مزبور نیز با آن

اي متمایز است و آن اي دیگر نیز تضمین شده است که تا اندازهگونهبشردوستانه به

مسئولیت افراد در قبال عدم رعایت این قواعد است. نگاهی به راهکارها و ضمانت 

به  اي منحصراجراهاي مورد بحث، نشانگر آن است که برخی متوجه دول و پاره

المللی دولتی و هاي بینزمینه نقش سازمان بدیهی است که در این. افراد است

 المللی صلیب سرخ،ها چون سازمان ملل متحد، کمیته بینغیردولتی و توابع آن

المللی کیفري چون دیوان یاب و نیز نقش محاکم بینالمللی حقیقتکمیسیون بین

   توان از نظر دور داشت.فري ویژه را نمیالمللی کیالمللی کیفري و محاکم بینبین

ترین گذشته از این اگرچه راهکارها و ضمانت اجراهاي حقوق بشردوستانه در جدي

هاي دیگر، بینی نمونههاي مذکور است، دکترین از پیشموارد، معطوف به نمونه

سازي و اقدامات تحریم اقتصادي، شرمنده 1فروگذار نکرده است؛ تاآنجاکه برخی

 اند.عنوان راهکارهاي تضمین ملحوظ داشتهگري از این دست را بهدی

ها در توان دریافت که اکثر آنبا مالحظه راهکارها و ضمانت اجراهاي موردنظر می

عنوان نمونه اگر دولتی توان بینی شده است (بهمتن قواعد بشردوستانه پیش

مسترد نماید). لذا محاکمه ندارد باید متهم را به دولت متقاضی واجد شرایط 

تواند گسترش ضمانت اجراهاي آن گسترش حقوق بشردوستانه به لحاظ ماهوي می

توان در توقف است میرا هم در پی داشته باشد و ازآنجاکه این فرایندي غیرقابل

  آینده چشم امید به راهکارها و ضمانت اجراهاي نوینی داشت.

و ضمانت اجراهاي موردبحث که در  لکن نباید از یاد برد که گوناگونی راهکارها

اي جدید متکامل گیري قواعد بشردوستانه عرفی یا معاهدهنتیجۀتکامل فرایند شکل

هاي موجود راهکارها هاي جدیدي را به گونهتواند قالبنیز هست و به این سبب می

و ضمانت اجراها بیفزاید، نافی مبنا و خاستگاه مشترك تضمین قواعد بشردوستانه 

ها نه تنها خود مکلف و المللی نیست. خاستگاه موردنظر جز آن نیست که دولتبین

                                                             
مجله حقوقی ، »الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزهاعمال حقوق بین«. اخوان خرازیان، مهناز، 1

  .67، ص 1388، 40، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ، شماره المللی بین
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متعهد به رعایت این قواعد (راهکارها و ضمانت اجراها) هستند، تعهدي جهت 

ها به این قواعد نیز دارند. بنا به اهمیت این ترغیب و تشویق و واداشتن دیگر دولت

ها مطالبه نموده قواعد را از دیگر دولت سلسله قواعد، هر دولتی حق دارد اجراي این

ها از جانب دولت دیگر، ضمانت اجراها و راهکارهاي و در صورت عدم ایفاي آن

  مناسب را حسب مورد در مقابل دولت ناقض تعهد به کار گیرد.

دهد، توسل ابزاري شدن تضمین موردبحث را در معرض مخاطره قرار میآنچه عملی

ی به راهکارها و ضمانت اجراهاي مزبور است؛ به این صورت و متأثر از منافع سیاس

که دولت متعهد به قاعده بشردوستانه اولیه، چنانچه منافعش ایجاب نماید، قاعده را 

رعایت نماید و دولت متعهد به ضمانت اجرا هرگاه به مصلحت بداند در مقابل نقض 

ضمین را به سکوت صورت، تعهد به تقاعده اولیه واکنش نشان دهد و درغیراین

  برگزار نماید.

ترین و المللی کیفري نیز اگرچه صرفاً جهت رسیدگی به مهمتأسیس دیوان بین

ترین جرایم جنگی صالحیت داشته و همه مواردي را که در حقوق جدي

الملل حقوق بین 1شود، حکایت از همگراییمند شده، شامل نمیبشردوستانه ضابطه

آن دارد و گویاي آن است که چگونه گرایشی از حقوق  2گسیختگیدر مقابل ازهم

    اي دیگر یعنی حقوق الملل کیفري به یاري شاخهالملل یعنی حقوق بینبین

  شود.شتابد و در این زمینه مؤثر واقع میالملل بشردوستانه می بین
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  منابعفهرست 

  فارسی:

  ،بشردوستانه در مخاصمه اخیر  المللاعمال حقوق بین«اخوان خرازیان، مهناز

المللی ، شماره ، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی مجله حقوقی بین، »نوار غزه

40 ،1388 . 

  ،ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت تعهد عام دولت«باقرپور اردکانی، عباس
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Formation of private prisons:  A  Comparative study 

in Iran and United States  

Ahmad Haji Dehabadi /  Morteza Jali lzade 
 

Abstract: 

In ١٨th and ١٩th centuries, American private prisons appointed 
condemned to hard works and used much benefit of prisoners but 
this cheap labors had very few facilities. Since the late ١٩٧٠s, a 
new form of private prisons arrived to arena of prison. Although the 
prisons didn’t have problems of privateprison but created new 
disadvantages. The disadvantages of human rights were very high 
and even more tragic as the traditional private prisons. In Iranian 
law, privatization of prisonwas followed by Adel A'bad and Vakil 
A'bad prisons. But problems aroused it closed the way for the 
privatization of prisons. 

Keywords: private prisons, privatization, private guards, rights of 
prisoner. 
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The Background of the Concept of Law in the Iranian 

Constitutional Revolution: 

From Absolutist to Regulatory Law 

Mohammad Rasekh / Fatemeh Bakhshi Zadeh 
 
Abstract 
 
Emergence of the concept of law in the Constitutional era should be 
considered as the result of intellectual endeavours of those thinkers 
who had striven to explain it long before the official date of the 
Constitutional Revolution (١٩٠٦). Therefore, learning about 
intellectual and objective backgrounds and also about the first 
discussions and analyses on the nature of law will bear great 
insights. This paper shall deal with the development of idea of 
change in the political system in the pre-Constitutional time up to 
the Constitutional Revolution. This in fact reveals the process of 
emergence and evolution of the concept of law among the thinker 
or that era. It was not an accident that people sought a constitutional 
system and laws appropriate to this system. The existence of an 
unregulated (independent) absolute monarchy accompanied with an 
absolute law and then introduction of the idea of a regulated 
absolute monarchy along with the law as regulations were all 
background elements that contributed to the rise of a will for a 
constitutional system which in turn had occupied the mind of the 
main constitutional thinkers. Law for them was the law of a 
constitutional system. This understanding went serious changes 
later on. 
 
Keywords: the concept of law, constitutionalism, absolute law, 
regulative law, unregulated absolute monarchy, regulated absolute 
monarchy.
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Right to Counsel at the International Criminal 

Trials  

Omid Rostami Ghazani  

Abstract 
 
Right to counsel is one of rights that in different countries legal 
proceedings and in international instruments on human rights 
accepted. This paper seeks to examine the defendant's right to 
counsel in criminal trials of international courts. In this regard, the 
right to counsel viewed in the criminal trails of the Nuremburg, 
Tokyo, Former Yugoslavia and Rwanda tribunals and the 
International Criminal Court. Explaining the need to respect the 
right to counsel as one of the human rights, presumption of 
innocence and equality of arms is issue of the first part of this 
research.  Given the importance of this right in order to protect the 
defendant's personal interestsand the interests of the international 
community (in international trials), and essential scientific and 
technical competence for lawyers, therefore the terms and 
conditions for obtaining the representation in international courts 
are expected that these terms and conditions are the issue of the 
second part of this article. The right to counsel during the pre-trial, 
trail and post-trail of international criminal courts proceedings is the 
subject of the third part of this research. In the fourth section of this 
article, various instances of the right to counsel are discussed. 

 
Keywords: right to counsel, human rights, international criminal 
trails, International Criminal Court. 
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Evaluation of experts'  opinion validity in v iew of 

Islamic Jurisprudence and law 

 

Hadi Saei /  Maryam Saghafi  
 
Abstract 
The expert's opinion is a view of a specialist and professional 
person that a judge usea as useful tools for solving civil and 
criminal claims. This opinion is not special to nowadays law and 
before it was noticed as expert's idea for Islamic jurists in the 
Islamic jurisprudence texts. But today, with attention to 
specialization of science and fundamentals, it is feeling the 
importance of the institution more than before; in addition the rate 
of judge authority in acceptance or denial of the expert's opinion is 
very important for its effect to the result of claims. The importance 
of this discussion is more obvious when the expert's opinion is 
opposite to other reasons. So, the purpose of this paper is analyzing 
of expert's opinion in frame of legal and juridical presumptions and 
illustration of judge decides against this opinion that will happen in 
survey of legal and jurisprudence texts. So, several questions are 
arising among these discussions, for example is expert's opinion of 
legal or juridical presumption? How much is judge authority in 
acceptance of this opinion? With notice of precedent of expert's 
opinion in jurisprudence texts, what is the idea of Islamic jurists 
about it? To answer these questions, this survey considers the 
expert's opinion in analytical and comparative way. As a result, it is 
surveyed expert's opinion and rate of its credit in law, expert's idea 
and its credit in Islamic jurisprudence, presumptions and kind of 
suppositions and supposition of expert's idea and in finally duty of 
judge in applying of expert's opinion. 
Finally, the results of surveying the above discussion and answering 
the questions are: expert's opinion is of juridical presumptions in 
law and absolute supposition in jurisprudence that it results of 
comparison of special supposition with legal presumption and 
absolute supposition with juridical presumption and so the judge is 
not in force to accept it absolutely, but when he states his reasons, 
he can refuse to accept it. 
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Deflorat ion in the Iranian 
Criminal law and Imamia’s Jurisprudence 

 
Kamran Mahmoodian Is fahani /  Mahmood Malmir 

 
Abstract 
 
The conditions of redress and penalty for defloration have not been 
specified explicitly in the Iranian law. A discussion which often 
arises is about the conditions of the payment of arsh-ol-bekarah 
(bekarah=virginity) and mahr-ol-mesl in case of defloration. In this 
article, with the help of comparative study on the penal laws 
enacted in ١٣٧٠ and ١٣٩٢ (١٩٩١ and ٢٠١٣) and analyzing the 
basics of jurisprudence and judicial decisions, we have come to the 
conclusion that the hymen has no wergild and if defloration is 
performed with harshness, and through intercourse, both mahr-ol-
mesl and arsh-ol-bekarah have to be paid. In this case unlike arsh-
ol-bekarah, which is lower than the complete wergild for a woman, 
the amount of mahr-ol-mesl may be higher and if no intercourse has 
taken place then only mahr-ol-mesl has to be paid. In this case 
mahr-ol-mesl cannot exceed the complete wergild for a woman. In 
unintentional offenses only mahr-ol-mesl – according to the Islamic 
penal code enacted in ١٩٩١ – is paid. In case of consented 
defloration the mahr-ol-mesl and arsh-ol-bekarah are variable.  
 
Key words: defloration, arsh-ol-bekarah, mahr-ol-mesl, hymen, 
force. 
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Implementations and Sanctions of International 

Humanitarian Law with Emphasis on Common 

Article ١ of Geneva Conventions ١٩٤٩ 

Syed Taha Moosavi Mirkolaei 
Abstract 
 
International community, as the result of pains and tragedies 

arising from two World Wars in recent era, reasonably found that 
“Law is silent in war” and hardly sought to think about 
enforcement beside codification. Thus common article ١ of the 
١٩٤٩ Geneva conventions and its notions reiteration in the first 
protocol of ١٩٧٧ can be treated as a progressive process that in 
addition to respecting the conventions provisions taking in to 
account its enforcement. After that all implementations and 
enforcements of international humanitarian law can be based upon 
that article. The role of this provision in the promotion of that 
implementations and enforcements is in so far as one can say a 
renaissance has happened to the protection of international 
humanitarian law. This article's goal is to evaluate this valuable 
role, although take in to account the ambiguities of the article in 
question. 
 

Key words: international humanitarian law, to respect provisions, 
to ensure respect provisions, implementations, enforcements, 
common article ١. 
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