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Abstract  
Between 1998 to 2000, the autonomous 
province of Kosovo faced an armed conflict 
between the Kosovo liberation army and 
Serbian belligerents. Due to the issuance of the 
declaration of independence of Kosovo in 2008, 
an investigation took place regarding the 
behaviors of Kosovo liberation army members 
by the parliamentary assembly of the Council of 
Europe resulted in confirmed violent and 
humiliating behaviors by members of this 
group. In 2014, The European Union and the 
government of Kosovo reached an agreement on 
establishing a special tribunal regarding charges 
within the investigation report, and 
subsequently, the Kosovo specialist department 
& specialist prosecutor's office were established. 
From the perspective of historical evolution, 
International criminal tribunals divide into four 
generations, and the specialist branches of 
Kosovo is below international criminal 
tribunals. The importance of the position of 
global criminal justice in the process of 
international peace and security requires that this 
new and little-known court as an agent of global 
criminal justice be evaluated formally and 
substantively from the point of view of its 
structure, competences and judicial procedure, 
in order to strengthen its strengths and Let's 
consider the correction of weak points. What we 
obtained by studying relevant documents and 
practical precedent of the specialist branches of 
Kosovo are the failure to provide a precise 
definition of the crime of forced disappearance 
of persons and the slow activity of the specialist 
branches as weak points. At the same time, it 
should be mentioned the necessity of judges' 
skill in criminal law as a criterion for tenure and 
great accuracy and attention to related details in 
drafting the judgment as strengths. 

Keywords: Contract for Giving, Giving, 
Giving, Receiving, Referring.  

  چکیده

میالدي  2000تا  1998هاي  استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال
صحنة درگیري نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان 

میالدي  2008با صدور اعالمیة استقالل کوزوو در سال  .صرب بود
تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة 

وراي اروپا انجام شد که خروجی این زمانی در مجمع پارلمانی ش
وقوع رفتارهاي غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوي این گروه  ،تحقیقات

به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این  .نمود می تأییدرا 
میالدي میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو  2014در سال  ،گزارش

ت و در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرف
شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو  مطابق آن
المللی کیفري از منظر تکامل تاریخی ذیل  محاکم بین .شد تأسیس

شُعب تخصصی  ،شوند که از این منظر میبندي  چهار نسل تقسیم
 .شود می المللی کیفري تعریف کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین

 امنیت و صلح فرایند در جهانی کیفري عدالت جایگاه اهمیت

 شده شناخته کمتر و جدید محکمة این تا کند می ایجاب المللی بین

 ،ساختار منظر از جهانی کیفري عدالت کارگزار عنوان به
 قرار ماهوي و شکلی ارزیابی مورد قضایی رویة و ها صالحیت

 ،ضعف نقاط اصالح و قوت نقاط تقویت رهگذر این از تا گرفته
نچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب آ .کنیم رامالحظه

عدم ارائة تعریف دقیق از جرم  ،آید تخصصی کوزوو به دست می
ناپدیدسازي اجباري اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی 

در عین  .نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است عنوان بهاست که 
معیار  عنوان بهحال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفري 

تصدي و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء راي 
  .نقاط قوت نام برد عنوان به

شعب تخصصی  ،الملل کیفري حقوق بین :واژگان کلیدي
محاکم  ،محاکم داخلی ،عدالت کیفري جهانی ،کوزوو
  . مختلط
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  مقدمه

المللی است (زمانی و  هاي بنیادین جامعة بین نظام عدالت کیفري جهانی به مثابة رکنی مؤثر حافظ ارزش

اي از  شاخه عنوان بهالملل کیفري  در این چهارچوب باید به حقوق بین .)337 ،1394 ،حسینی اکبرنژاد

یري از ارتکاب جرایم اشاره نمود که با هدف پیشگ (Cassese,2003,16)الملل عمومی  حقوق بین

کیفرمانی و ایجاد عدالت کیفري جهانی تکوین یافته و در آن قواعد حقوقی بر  مبارزه با بی ،المللی بین

محاکمه و  ،ها به تعقیب المللی و ضرورت اقدام دولت آئین دادرسی کیفري بین ،المللی توصیف جرایم بین

المللی  این مهم نقش مؤثر محاکم بینکه  )16 ،1393 ،گردد (مؤمنی مجازات این جرایم متمرکز می

  .نماید الملل کیفري را شایسته توجه می کیفري در توسعه حقوق بین

نسل اول شامل محاکم  :شوند المللی کیفري از منظر تکامل تاریخی به چهار نسل تقسیم می محاکم بین

 ،کیفري یوگسالوي سابق و رواندآالمللی  نسل دوم شامل محاکم بین ،المللی نظامی نورمبرگ و توکیو بین

کامبوج و سنگال) و نسل چهارم  ،لبنان ،سیرالئون ،نسل سوم شامل محاکم کیفري مختلط (تیمور شرقی
 تأسیس .)24 ،1392 ،(قدیر باشند یمالمللی کیفري)  المللی کیفري دائمی (دیوان بین شامل محاکم بین

المللی صورت پذیرفته  معینی از سوي جامعة بیناز این دسته محاکم در پرتو تشخیص ضرورت  هرکدام

المللی در چهارچوب مشارکت قضایی دولت محل  مقابله مؤثر با جرایم بین ،ها در زمره این ضرورت .است

المللی کیفري نسل سوم تحت عنوان محاکم کیفري مختلط یا  است که محاکم بینها  آن ارتکاب

محکمه کیفري مختلط به  .)113 ،1394 ،ند (معظمی و نمامیانباش مولود این ضرورت می ،1المللی شده بین
                                                     

1- Hybrid or Internationalized Criminal Tribunals 
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از  ،المللی اي است که عالوه بر قاضی بین محکمه ،حقوقدان برجسته ایتالیایی ،تعبیر آنتونیو کاسسه

در یک  ،از دیدگاه کاسسه .شود مند می مشارکت قاضی تبعه دولت محل برگزاري محکمه نیز بهره

ه دولت هستند و یا در چهارچوب یک قضاییاي از قوه  یا شُعبه ،فري مختلطمحاکم کی ،کلیبندي  تقسیم

المللی کیفري  شود که محاکم بین گفته می .)Williams,2009,31(شوند  می تأسیسالمللی  توافق بین

 شوند تا به این ترتیب از هاي موجود در نظام عدالت کیفري جهانی را سبب می شکافبردن  مختلط از بین

  .)217 ،1399 ،المللی ممانعت به عمل آید (توحیدي مانی مرتکبان جرایم بینکیفر بی

یک استان خودمختار در جمهوري یوگسالوي به رسمیت  عنوان بهمیالدي  1946کوزوو در سال 

قرار  تأییدمیالدي در قانون اساسی دولت یوگسالوي مورد  1974شناخته شد و این خودمختاري در سال 

جمهور وقت لغو  رییس ،این خودمختاري به دستور اسلوبودان میلوشویچ ،میالدي 1989در سال  .گرفت

زمینه  ،اقوام آلبانیایی تبارِ کوزوو تالش نمودند با ایجاد نهادهاي موازي دولت در این استان ،در مقابل .شد

د میان هاي موجو میالدي در آلبانی تنش 1997وقوع بحران در سال  .استقالل کوزوو را فراهم سازند

یک سازمان نظامی جدایی  ،در این وضعیت .آلبانیایی تباران کوزوو و دولت یوگسالوي را تشدید نمود

2طلب تحت عنوان ارتش آزادیبخش کوزوو
با هدف استقالل این استان شکل گرفت و به تقابل نظامی با  

تا پایان  1998ز سال ) در فاصلة آغا2 ،1397 ،(آقامحمدي و همکاران .دولت یوگسالوي مبادرت ورزید

 .ها بدل شد هاي نظامی میان آلبانیایی تباران و صرب استان کوزوو به محل درگیري ،میالدي 2000سال 

ها بیش از سیزده نفر (اَعم از رزمندگان و غیرنظامیان) جان خود را  شود که در نتیجه این درگیري گفته می

3از دست دادند
المللی همراه بوده است  ارتکاب جرایم بینکه این تلفات در موارد بسیاري با  

)Freedman,2000,348-357(.  پارلمان کوزوو به صدور اعالمیه  ،میالدي 2008در مورخ هفدهم فوریه

دیوان  .ها به رسمیت شناخته شد استقالل این کشور مبادرت ورزید و این استقالل توسط بسیاري از دولت

میالدي اعالم نمود که این اعالمیه استقالل با  2010دوم جوالي المللی دادگستري نیز مورخ بیست و  بین

میالدي و پس از انتشار گزارش دیک  2011در سال  .)73 ،1392 ،الملل مغایر نیست (ضیایی حقوق بین

یک نهاد مختلط به منظور رسیدگی به این جرایم در پارلمان کوزوو  تأسیسایدة  ،مارتی به شوراي اروپا

شُعب تخصصی کوزوو پس از مجادالت  تأسیسقانون  ،میالدي 2015خ سوم آگوست در مور .مطرح شد

                                                     
2- Kosovo Liberation Army (KLO) 

3- www.balkaninsight.com 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   200

 

 

میالدي به طور رسمی  2017بسیار به تصویب پارلمان رسید و فعالیت این محکمه در تاریخ پنجم جوالي 

  .)Cataleta,2022,3(آغاز شد 

ساختار و  تبیین جایگاه شُعب تخصصی کوزوو در نظام عدالت کیفري جهانی از رهگذر شناخت

پذیرد که تاکنون پیرامون این موضوع تحقیق جامعی در منابع فارسی حقوق  عملکرد آن صورت می

اي و به روش  هاي کتابخانه گیري از داده مقاله حاضر با بهره ،از این رو .الملل کیفري انجام نشده است بین

رکرد قضایی آن در اجراي تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی شکلی و ماهوي این محکمه و کا-توصیفی

ها و  صالحیت ،ساختار ،تأسیسپیشینة  ،به این ترتیب در بخش اول .عدالت کیفري جهانی پرداخته است

ضمانت اجراي تصمیمات  ،ابعاد شکلی و در بخش دوم مبناي صالحیت عنوان بهرویة قضایی این محکمه 

  .رسی قرار خواهند گرفتابعاد ماهوي مورد بر عنوان بهو نسبت آن با اتحادیه اروپا 

  شُعب تخصصی کوزوو -1

4شُعب تخصصی کوزوو با عنوان رسمی شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو
آخرین نمونه  

شود که مدت کوتاهی از آغاز فعالیت رسمی  المللی محسوب می از محاکم کیفري مختلط در جامعة بین

هاي این محکمه مورد مداقه قرار  تار و صالحیتساخ ،گیري شکل فراینددر این بخش  .گذرد آن می

شُعب تخصصی کوزوو یک پرونده در مرحلة پیش  ،شایان ذکر است در حال حاضر .خواهد گرفت

دو پرونده در مرحلة پیش دادرسی و یک پرونده در مرحلة دادرسی دارد و فاقد رویة  ،تجدیدنظرخواهی

  .ی مورد بررسی قرار خواهد گرفتقضایی منسجم است اما همین میزان از سابقة قضای

  تأسیسپیشینة  - 1˗1

شوراي امنیت سازمان ملل متحد پیرامون وقایع کوزوو به صدور  ،میالدي 1999در مورخ دهم ژوئن 

شوراي امنیت ذیل پاراگراف هفدهم این قطعنامه از اتحادیه اروپا دعوت  .مبادرت ورزید 1244قطعنامه 

با این وصف انتشار  .(UN Document,1999,5)منطقه مشارکت نماید  نموده است تا در ایجاد ثبات در

5خانم کارال دل پونته ،المللی کیفري یوگسالوي سابق کتاب خاطرات قضایی دادستان ارشد دیوان بین
در  

میالدي که در آن ادعاهایی پیرامون قاچاق اعضاي بدن بازداشت شدگان در کوزوو مطرح  2008آوریل 

                                                     
4- Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office (KSC & SPO) 
5- Carla Del Ponte 
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. هایی منجر شد واکنششده بود به طرح 
6

تصویب نهادي تحت عنوان ماموریت  ،ها از جمله این واکنش 

7اتحادیه اروپا براي حکومت قانون در کوزوو
توسط شوراي اروپا در همان سال بود که کمک به نهادهاي  

 المللی و رویة عالی تضمین عدم مداخله سیاسی و رعایت استانداردهاي شناخته شدة بین ،قضایی کوزوو

  .(EU Document,2008,2)اند  هاي اصلی این نهاد تعریف شده در زمره ماموریتها  آن اروپایی توسط

حقوقدان سوئیسی و عضو مجمع پارلمانی  ،8آقاي دیک مارتی ،میالدي 2010در مورخ دوازدهم دسامبر 

با مردم و قاچاق رفتار غیرانسانی «اي تحت عنوان  به ابتکار خود گزارش بیست و دو صفحه ،شوراي اروپا

9اي به شوراي اروپا ارائه نمود نویس قطعنامه را به انضمام پیش» اعضاي بدن انسان در کوزوو
که با یکصد و  

میالدي با تغییراتی به تصویب مجمع  2011ژانویه  25در تاریخ  ،شصت و شش راي موافق از سوي نمایندگان
. پارلمانی شوراي اروپا رسید

10
ا تسلط ارتش آزادیبخش کوزوو بر مناطق جنوبی و ب ،مطابق این گزارش 

پس از  .برخی از فرماندهان ارشد از این وضعیت به کسب درآمد شخصی مبادرت ورزیدند ،غربی این کشور

ها و آلبانیایی  تعدادي از صرب ،المللی هاي نظامی و پیش از کنترل منطقه توسط نیروهاي بین خاتمه درگیري

مورد  ،شدند هاي مخفی تحت کنترل ارتش آزادیبخش کوزوو نگهداري می اشتگاهتباران کوزوو که در بازد

شود که اعضاي بدن شماري  گفته می .رفتارهاي غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته و در نهایت ناپدید شدند

11یااز این بازداشت شدگان به منظور انتقال به خارج از کشور در یک کلینیک واقع در حومة شهر فوشه کرو
 

  .(EU Document,2011,12)در قلمرو دولت آلبانی از بدن ایشان خارج گردید 

نهاد ماموریت اتحادیه اروپا براي حکومت قانون در کوزوو را بر آن داشت تا با  ،انتشار این گزارش

12یک رکن فرعی تحت عنوان گروه ویژة اقدام بازرسی تأسیس
به انجام تحقیق پیرامون اتهامات مطروحه  

. گزارش آقاي مارتی بپردازد در
13

دادگاه ویژة رسیدگی به  تأسیسالمللی هم  در این زمان جامعه بین 

در  .جرایم جنگی ارتکاب یافته توسط اعضاي ارتش آزادیبخش کوزوو را از دولت کوزوو مطالبه نمود

 خارجی امور در اروپا اتحادیه عالی نمایندهجمهور کوزوو از  رییس ،میالدي 2012مورخ چهارم سپتامبر 

                                                     
6- www.hlc-kosovo.org 

7- The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) 

8- Dick Marty 

9- www.assembly.coe.int 
10- www. balkaninsight. com 

11- Fushë-Krujë 

12- The Special Investigative Task Force (SITF) 
13- www.scp-ks.org 
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فعالیت ماموریت اتحادیه اروپا براي  ،درخواست نمود تا علیرغم استقالل کوزوو امنیتی يها سیاست و

اي دیگر از  جمهور کوزوو در نامه رییس ،میالدي 2014در آوریل  .حکومت قانون در کوزوو ادامه یابد

 ،کمه مندرج در نظام قضایی کوزوومیالدي یک مح 2016وپا خواست تا از سال نماینده عالی اتحادیه ار

اتهامات بررسی شده توسط گروه ویژة اقدام بازرسی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد که این خواسته از 

شایان ذکر است که در  .Cataleta,2022,5)(پا مورد پذیرش واقع شد نماینده عالی اتحادیه اروسوي 

المللی میان  یک توافق بین عنوان بهردوبدل شده  هاي نامه ،میالدي 2014مورخ بیست و چهارم آوریل 

 Republic ofکوزوو و اتحادیه اروپا در پارلمان کوزوو به راي گذاشته و مورد تصویب واقع شد 

Kosovo Assembly,2014,1)(.  پارلمان کوزوو با الحاق یک  ،میالدي 2015در مورخ سوم آگوست

 Republic of Kosovo)ید مبناي اساسی بخشید متمم به قانون اساسی به ایجاد این محکمة جد

Assembly,2015,3). فقدان مغایرت این متمم با قانون اساسی جمهوري کوزوو در راي  ،پیش از این
 Constitutional(دادگاه قانون اساسی کوزوو رسیده بود  تأییدمیالدي به  2015مورخ پانزدهم آوریل 

Court of Kosovo,2015,18(. با توجه به توافق صورت گرفته میان  پارلمان کوزوو نیز ،یخدر همین تار

سند مؤسس  عنوان بهشُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو را قانون  این دولت و اتحادیه اروپا
 که در تاریخ پانزدهم (Republic of Kosovo Assembly,2015,56)این محکمه به تصویب رساند 

  .)Cimiotta,2016,54(جرا شد میالدي الزم اال 2015سپتامبر 

اي هم در  شُعبه ،این محکمه باید عالوه بر شُعبة مستقر در کوزوو ،این قانون 3مطابق بند ششم از ماده 

میالدي  2016در مورخ بیست و ششم ژانویه  ،در این راستاکه  قلمرو یک دولت خارجی داشته باشد

 2016فوریه  پانزدهم ) و در مورخInterim Host State Agreement,2016,18موافقتنامة موقت (

هاي کوزوو و پادشاهی هلند در باب  میان دولت (Host State Agreement,2016,49)موافقتنامة دائم 

میالدي با استناد به  2017مجمع قضات این محکمه مورخ هفدهم مارس  .استقرار شُعبة دادرسی منعقد شد

 Republic of Kosovoعد دادرسی و ادله را به تصویب رساند (قوا ،قانون مؤسس 19بند چهارم از ماده 

Assembly,2015,15 میالدي الزم االجرا شد 2017) که در پنجم جوالي .
14

به این ترتیب فعالیت این  

شایان ذکر است که فعالیت آهستة شُعب تخصصی به  .محکمه به مرور آغاز و تاکنون تداوم یافته است

میالدي) تنها یک راي صادر نموده از سوي برخی  2022دي تاکنون (سال میال 2017نحوي که از سال 

                                                     
14- www.scp-ks.org 
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  .)Holvoet,2020,13(صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است 

  ساختار - 1- 2

المللی کیفري مختلط با عنایت به وضعیت خاص  طراحی شُعب تخصصی کوزوو به مثابه یک محکمة بین

ین محکمه صورتی انعطاف پذیر و سازگار بخشیده است مورد نظر صورت پذیرفته که این مهم به ا

(Williams,2016,51).  شُعب تخصی قانون ) از 36تا  24ساختار شکلی این محکمه ذیل فصل پنجم (مواد

شُعب تخصصی و دفتر  ،از این قانون 24مطابق ماده  .و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تدوین شده است

 .شود لی شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی را شامل میدادستانی تخصصی کوزوو دو رکن اص

یک شُعبه  ،شُعب تخصصی به مثابه رکن اصلی اول از دو رکن فرعی شُعب (شامل یک شُعبه دادگاه بدوي

 ،یک شُعبه دادگاه عالی و یک شُعبه دادگاه اساسی) و دبیرخانه (شامل یک دفتر دفاع ،دادگاه تجدیدنظر

یک واحد مدیریت بازداشت و یک  ،یک دفتر حفاظت و پشتیبانی شهود ،یدگانیک دفتر مشارکت بزه د

  .) تشکیل شده است15دفتر دادآور

 ،سه قاضی اصلی و یک قاضی علی البدل براي شُعب دادرسی ،از قانون مورد اشاره 25مستند به ماده 

اضی براي شُعبه دادگاه سه قاضی براي شُعب دادگاه عالی و سه ق ،سه قاضی براي شُعب دادگاه تجدیدنظر

توان از قضات مستقل (بدون قید حصري از منظر  شایان ذکر است که می .اساسی در نظر گرفته شده است

تهیه  26همچنین ماده  .تعداد) در نهاد پیش دادرسی و یا هر جایگاه دیگري پیرامون این قانون استفاده نمود

ک هیئت انتخاب به منظور ارزیابی و انتخاب قضات تشکیل ی 28المللی و ماده  یک فهرست از قضات بین

 رییساین هیئت انتخاب از سه عضو تبعه غیرکوزوو که توسط  .بینی نموده است از این فهرست را پیش

16نهاد ماموریت اتحادیه اروپا براي امنیت مشترك و سیاست دفاعی
شوند تشکیل شده و قضات  نصب می 

از همین  27مستند به ماده  .نماید توصیه مقام ناصب انتخاب میشُعب تخصصی را با اکثریت آراء و با 

مقامات ترین  شرایط الزم براي تصدي عالیبودن  دارا ،کمال ،طرفی بی ،شخصیت عالی اخالقی ،قانون

حقوق  ،برخورداري از دانش حقوق و دادرسی کیفري ،استقالل در ایفاي وظایف ،قضایی در کشور متبوع

المللی به  دادستانی و وکالت در محاکم کیفري داخلی و بین ،سی و تجربه قضاوتالملل و حقوق اسا بین

هاي قضات شُعب تخصصی تعیین نموده  ویژگی عنوان بهانضمام توانایی صحبت روان به زبان انگلیسی را 

                                                     
15- Ombudsperson 
16- EU Common Security and Defence Policy Mission 
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نهاد ماموریت اتحادیه اروپا براي امنیت مشترك و سیاست دفاعی به  رییس ،32مستند به ماده  .است

از قانون شُعب  34همچنین مطابق ماده  .ورزد شُعب تخصصی مبادرت می رییسو نایب  رییساب انتخ

دبیرخانه از یک دبیر و کارکنان تشکیل شده و مسئول امور اداري شُعب تخصصی است  ،تخصصی

Republic of Kosovo Assembly,2015,27)(. بر تجربه و صالحیت قضات شُعب تخصصی  تأکید

المللی کیفري مختلط مسبوق به سابقه نبوده و مؤید  کیفري در میان سایر محاکم بینکوزوو در حقوق 

  .(Heinze,2017,1009)المللی است  ارتقاء کیفیت دادرسی این محکمه بین

ها و پرسنل گروه ویژة اقدام بازرسی  رکن فرعی دوم متولّی مسئولیت عنوان بهدفتر تخصصی دادستانی 

ي تحقیق و دادخواهی جرایم مشمول صالحیت شُعب تخصصی محسوب بوده و یک دفتر مستقل برا

 سؤالهاي این نهاد تعیین نموده است که احضار و طرح  اختیارات و مسئولیت 35بند دوم از ماده  .شود می

تضمین  ،انجام تحقیقات محلی ،تحصیل و ارزیابی اطالعات و دلیل ،شهود و بزه دیدگان ،از مظنونان

تداوم یا خاتمة تحقیقات  ،اتخاذ تصمیم در باب آغاز ،حفاظت از شخص و دلیل ،محرمانگی اطالعات

دیگر نهادهاي کوزوو و  ،شُعب تخصصی ،دبیرخانه ،صدور قرار بازداشت و همکاري با پلیس ،کیفري

هم آن می هاي بین ها و سازمان سایر دولت همچنین در بند نهم از این ماده آمده  .باشند المللی از موارد اَ

پلیس و کارکنان به تعداد الزم تشکیل  ،ها سایر دادستان ،17ست که این دفتر از یک دادستان خبرها

شُعب تخصصی و دبیر است که ذیل بند  رییسبرابري جایگاه دادستان خبره با  ،نکته حائز اهمیت .شود می

پلیس حاضر در این  ،اشارههمچنین مطابق بند سوم از ماده مورد  .مورد تصریح قرار گرفته 35هشتم از ماده 

طبق بند ششم از  .هاي پلیس کوزوو برخوردار باشد دفتر باید تحت قوانین کوزوو از اختیارات و مسئولیت

نهاد ماموریت اتحادیه اروپا براي امنیت مشترك و سیاست دفاعی مقام ناصب دادستان  رییس ،35ماده 

کشور  ،مطابق بند یازدهم از این ماده ،صی دادستانیمحل استقرار دفتر تخص .ها است خبره و سایر دادستان

  .)Republic of Kosovo Assembly,2015,31(میزبان (هلند) خواهد بود 

  ها صالحیت - 1- 3

هاي این محکمه شامل صالحیت  فصل سوم از قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو اقسام صالحیت

صالحیت موازي را تبیین نموده که  صالحیت شخصی و ،صالحیت سرزمینی ،صالحیت زمانی ،موضوعی

  .شود پرداخته می هریکدر ذیل به طور جداگانه به 

                                                     
17- Specialist Prosecutor 
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18صالحیت موضوعی -1-3-1
  

صالحیت موضوعی این محکمه جرایم  ،از قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو 6مطابق بند اول از ماده 

) را 14الملل (ذیل ماده  ) و جرایم جنگی طبق حقوق بین13الملل (ذیل ماده  علیه بشریت طبق حقوق بین

دارد که شُعب تخصصی باید در پرتو ممنوعیت عطف  مقرر می 12همچنین ماده  .شود شامل می

الملل  الملل عرفی و قوانین کیفري ماهوي کوزوو که با حقوق بین حقوق بین ،قوانین کیفريشدن  بماسبق

عمال نمایند ،اعرفی انطباق داشته و در زمان ارتکاب جرایم الزم االجرا بودند ر نیز  15بند اول از ماده  .ا

را به قانون کیفري جمهوري فدرال سوسیالیستی یوگسالوي  12قوانین کیفري ماهوي مورد اشاره در ماده 

) و هر قانون کیفري ماهوي سهل 1977قانون کیفري استان خودمختار سوسیالیستی کوزوو ( ،)1976(

این  6همچنین بند دوم از ماده  .دهد ي الزم االجرا بوده تعمیم میمیالد 2000تا  1989گیرانه که در فاصلة 

میالدي) صالحیت شُعب  2012قانون با ارجاع به قانون کیفري جمهوري کوزوو (مصوب بیستم آوریل 

ممانعت از دسترسی به  ،سوگند دروغ ،تخصصی را به اقداماتی همچون گزارش یا طرح اتهام نادرست

عدم اجراي تصمیمات  ،توهین به دادگاه ،نقض محرمانگی دادرسی ،ل سندجع ،دستکاري دلیل ،دلیل

جعل  ها، ممانعت در قبال مأموران نسبت به انجام وظایف رسمی آن ،تسهیل فرار محکوم علیه ،دادگاه

سوءاستفاده از اطالعات رسمی و تعارض منافع در صورت  ،تخریب قبور و اجساد ،هویت یک مقام رسمی
 Criminal Code))و(Republic of Kosovo Assembly,2015,13دهد  رسمی تسري می دفراینارتباط با 

of the Republic of Kosovo,2012,216).  

 2018قانون کیفري جمهوري کوزوو (مصوب بیست و سوم نوامبر  ،است که در حال حاضر توجه قابل

19میالدي شده 2012میالدي) جایگزین نسخة سال 
تمه اعتبار مقرره مندرج در بند اما تاکنون در باب خا 

همچنین باید به ابهام  .قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو اظهارنظري صورت نگرفته است 6دوم از ماده 

میالدي الزم االجرا  2000تا  1989هر قانون کیفري ماهوي سهل گیرانه که در فاصلة «موجود در عبارت 

دم قطعیت مقنّن در تعیین شمول صالحیت موضوعی اشاره نمود که مبین ع 12مندرج در ماده » بوده

شایان توجه است که در قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو جرم ناپدیدسازي اجباري  .محکمه است

) فاقد تعریف دقیق است که در این صورت مشمول تعریف 13اشخاص (مندرج در بند اول از ماده 

 7بوده که آن هم به نوعی بند دوم از ماده  کوزوو يجمهور يفریک قانون 143موجود در بند اول از ماده 

                                                     
18- Subject Matter Jurisdiction 
19- www.refworld.org 
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هاي موجود در تعریف موجود از این جرم در  با توجه به محدودیت .اساسنامة رم را بازتولید نموده است

شایسته است تا شُعب تخصصی کوزوو در تفسیر احتمالی خود با عنایت به حقوق  ،الملل کیفري حقوق بین

امی اشخاص در قبال ناپدیدسازي اجباري را مطمح نظر قرار دهد الملل بشر حمایت از تم بین
(Citroni,2016,143).  

20صالحیت زمانی -2-3-1
  

این محکمه نسبت به جرایم مندرج در صالحیت موضوعی  ،از قانون شُعب تخصصی کوزوو 7مطابق ماده 

اند صالح به رسیدگی  همیالدي حادث شد 2000تا سی و یکم دسامبر  1998که در بازة زمانی اول ژانویه 

  .(Republic of Kosovo Assembly,2015,5)خواهد بود

21صالحیت سرزمینی -3-3-1
  

هاي  دارد که در انطباق با صالحیت سرزمینی دادگاه از قانون شُعب تخصصی کوزوو اعالم می 8ماده 

شور صالحیت این محکمه جرایم مندرج در صالحیت موضوعی این قانون که در قلمرو ک ،کوزوو

 Republic of Kosovo)شود  آغاز شده را شامل میها  آن کوزوو ارتکاب یافته یا ارتکاب

Assembly,2015,5).  

22صالحیت شخصی -4-3-1
  

این محکمه در چهارچوب مقررات این قانون در  ،از قانون شُعب تخصصی کوزوو 9مطابق بند اول از ماده 

23قبال اشخاص حقیقی
دارد که صالحیت این  مقرر می 9ین بند دوم از ماده همچن .صالح به رسیدگی است 

جمهوري -جمهوري یوگسالوي سابق یا اشخاصی که نسبت به اتباع کوزوو- محکمه اتباع کوزوو

اند را فارغ از محل ارتکاب  یوگسالوي سابق مرتکب جرایم مندرج در صالحیت موضوعی این قانون شده
لذا این دیدگاه که قانون مؤسس با  .(Republic of Kosovo Assembly,2015,6)شود  آن شامل می

انحصار تحقیق و تعقیب به مظنونان محلی رویکردي گزینشی در اجراي عدالت اختیار نموده و مجرمان 

ادعایی دیگر که پیرامون  .(Muharremi,2019,309)فراسرزمینی واجد مصونیت هستند صحیح نیست 

انحصار قومیتی مظنونان به دایرة آلبانیایی تباران  ،ودش صالحیت شخصی شُعب تخصصی کوزوو مطرح می

                                                     
20- Temporal Jurisdiction 

21- Territorial Jurisdiction 

22- Personal Jurisdiction 
23- Natural Persons 
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قانون مورد اشاره قابل  9کوزوو بوده که این ادعا نیز با توجه به صراحت موجود در بند دوم از ماده 

  .(Mucaj,2021,371)پذیرش نیست 

24صالحیت موازي -5-3-1
  

تخصصی در قبال سایر از قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو برتري شُعب  10بند اول از ماده 

همچنین بند دوم از همین ماده مقرر  .نماید هاي کوزوو در موارد مشمول صالحیت آن را تبیین می دادگاه

اي  هر پرونده ،توانند در موارد شمول صالحیت دارد که شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی می می

به شُعب تخصصی و دفتر دادستانی از محاکم دولت کوزوو در دست رسیدگی است را  هرکدامکه در 

 نظر شُعب تخصصی قطعی و الزم االجرا خواهد بود ،در موارد بروز اختالف .تخصصی منتقل نمایند

Republic of Kosovo Assembly,2015,6)(.  

  قضایی هروی - 1- 4

میالدي به صدور نخستین راي خود مبادرت ورزید  2022 می شُعب تخصصی کوزوو در مورخ هجدهم

25مطابق آن آقایان هیسنی گوکاتیکه 
26و نسیم هارادیناج 

در جایگاه روئساي سابق انجمن کهنه سربازان  

به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و پرداخت جریمة نقدي به مبلغ  هرکدام ،ارتش آزادیبخش کوزوو

شامل آقاي گوکاتی و هارادیناج هر دو به شش فقره جرم  .صد یورو (به طور نمادین) محکوم شدند

ممانعت از انجام وظیفه توسط اشخاص  ،ممانعت از انجام وظیفه توسط اشخاص رسمی توسط تهدید جدي

نقض  ،اقدام تالفی جویانه ،ایجاد ارعاب در زمان دادرسی ،رسمی توسط اقدام جمعی یک گروه

 محرمانگی دادرسی از طریق افشاي غیرمجاز اطالعات سرّي مطروحه در دادرسی و نقض محرمانگی

دادرسی از طریق افشاي غیرمجاز هویت و اطالعات شخصی شهود تحت حفاظت متهم شدند که غیر از 

 .(KSC & SPO Judgment, 2022,351)در سایر موارد مجرم تشخیص داده شدند ،اقدام تالفی جویانه

دان که علیرغم اهمیت نه چن است آن نیتدو در قضاتو دقت فراوان  ينگریی جز نیمب يرا نیا یبررس

اند که در نتیجة آن  جزئیات نیز توجه نمودهترین  در ارزیابی وضعیت به کوچک ،فراوان اتهامات مطروحه

  .نسخه نهایی راي (به همراه سه ضمیمه آن) متجاوز از چهارصد صفحه است

                                                     
24- Concurrent Jurisdiction 

25- Hysni Gucati 
26- Nasim Haradinaj 
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  ماهیت حقوقی -2

ة گیري شُعب تخصصی کوزوو در پرتو شناخت ماهیت حقوقی این محکم بررسی ابعاد ماهوي شکل

 ،بخش دوم به مبناي صالحیت ،لذا با توجه مبانی شکلی مطروحه در بخش اول .شود المللی میسر می بین

  .ضمانت اجراي تصمیمات و نسبت این محکمه با اتحادیه اروپا اختصاص خواهد یافت

  مبناي صالحیت - 2- 1

باشند  لی متّصف میالمل المللی کیفري رسیدگی به جرایمی است که به وصف بین ویژگی مهم محاکم بین

المللی از منظر تکامل تاریخی به چهار  محاکم بین ،که در مقدمه بیان شد طور همان .)190 ،1393 ،(مؤمنی

المللی کیفري شامل محاکم نورمبرگ و توکیو هستند که بر  نسل اول محاکم بین .شوند نسل تقسیم می

و اعالمیة ویژة ژنرال  (London Charter,1945,1)مبناي توافق میان نیروهاي متّفقین ذیل منشور لندن 

المللی  نسل دوم محاکم بین تأسیسمبناي  .شدند تأسیس )MacArthur,1946,21(آرتور  داگالس مک

و  )UN Resolution,1993,2( 827دو قطعنامة شماره  ،کیفري شامل محاکم یوگسالوي سابق و رواندا

955 )UN Resolution,1994,3( المللی کیفري نسل سوم  محاکم بین تأسیس .تحد بودشوراي امنیت ملل م

این توافق  .)190 ،1393 ،شود(مؤمنی المللی با دولت محل وقوع جرم انجام می با توافق میان یک نهاد بین

در مورد دولت سیرالئون  ،27در مورد دولت تیمور شرقی با نهاد مدیریت انتقالی ملل متحد در تیمور شرقی

در مورد دولت  ،در مورد دولت لبنان با شوراي امنیت سازمان ملل متحد ،حدبا مجمع عمومی ملل مت

کامبوج با مجمع عمومی ملل متحد و در مورد دولت سنگال با اتحادیه آفریقا صورت پذیرفت(محمدي 
تنها نمایندة  عنوان بهالمللی کیفري  دیوان بین .)54 ،1396 ،پور )و(توحیدي و ستایش37 ،1391 ،مقدس

المللی تکوین یافته است  المللی کیفري نیز بر مبناي یک معاهدة بین نسل چهارم محاکم بینفعلی از 

(Rome Statute,1998,1). گیري شُعب تخصصی کوزوو بر مبناي توافق میان اتحادیه اروپا  با توجه شکل

لی ذیل محاکم المل این محکمة بین ،محل وقوع جرم عنوان بهالمللی و دولت کوزوو  یک نهاد بین عنوان به

ویژگی مهم نسل سوم از  عنوان بهشایان ذکر است تمرکز زمانی و جغرافیایی  .گیرد نسل سوم قرار می

  .)78 ،1397 ،المللی کیفري برشمرده شده است (شیروي و آقاسیدعلی دربندي محاکم بین

ة دولت سند مؤسس شُعب تخصصی کوزوو یک قانون داخلی یوده و اعتبار وجودي آن وامدار اراد

                                                     
27- United Nations Transitional Administration in East Timor 
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کارکردها و  ،و تنظیم سازمان تأسیساز قانون مؤسس آمده که  1در بند اول از ماده  .کوزوو است

بند  .پذیرد صالحیت شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو به موجب این قانون صورت می

 3بند دوم از ماده  .شمرد المللی دولت کوزوو برمی این محکمه را ایفاي تعهد بین تأسیسدوم از همین ماده 

قانون  ،کند تا در انطباق با قانون اساسی کوزوو در قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو را ملزم می

الملل  حقوق بین ،باشند سایر قوانین کوزوو که به قانون مؤسس مرتبط می ،28قانون خاص عنوان بهمؤسس 

الملل بشر به دادرسی و فعالیت  نعرفی و استانداردهاي عدالت کیفري تعیین شده به موجب حقوق بی

قانون مورد اشاره نیز شخصیت حقوقی شُعب تخصصی کوزوو را تصریح  4بند اول از ماده  .بپردازد

بند چهارم از همین ماده نیز شُعب تخصصی را به اخذ رضایت دولت کوزوو پیش از انعقاد یک  .نماید می

به این  .)(Republic of Kosovo Assembly,2015,4المللی با دولت ثالث ملزم نموده است  معاهدة بین

اجراي توأمان یک قانون داخلی و یک  ،شُعب تخصصی کوزوو تأسیستوان مشاهده نمود که  ترتیب می

هاي آن به طور مشخص در  المللی قلمداد شده و حدود و ثغور شخصیت حقوقی و مبانی فعالیت تعهد بین

  .قانون مؤسس تصریح شده است

  ت اجراي تصمیماتضمان - 2- 2

پیروي از قاعدة حقوقی نه با صرف تکیه بر قدرت اخالق که در پرتو وجود یک نظام  ،الملل در قلمرو حقوق بین

بینی مجازات براي عدم پیروي از قاعدة حقوقی  به بیان دیگر با پیش .)29 ،1389 ،شود (نوروزي قاهرانه محقق می

از قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو حداکثر مجازات  44ماده  .نمودتوان پیروي از قاعدة حقوقی را تضمین  می
ها  و چگونگی اجراي این مجازات (Republic of Kosovo Assembly,2015,41)قانونی را حبس ابد تعیین نموده 

اجراي مجازات حبس در خارج از  ،از قانون اساسی کوزوو قید شده و مطابق بند هشتم از این ماده 162در ماده 

 .)Constitution of Kosovo,2008,61(پذیرد  با توافق قبلی صورت می ،لمرو دولت کوزوو و در کشوري دیگرق

هاي داوطلب  شُعب تخصصی موظف است از میان دولت رییس ،قانون مؤسس 50همچنین مطابق بند اول از ماده 

آنچه در  .(Republic of Kosovo Assembly,2015,47)محل گذراندن دوران حبس محکوم علیه را تعیین نماید

فقدان تعیین مجازات در شرایط استنکاف از اجراي تصمیمات شُعب  ،اسناد مرتبط با شُعب تخصصی غایب است

مانع از وضع مجازات براي عدم  ،رسد که اطمینان مقنّن از اجراي تصمیمات این محکمه به نظر می .تخصصی است

  .اجراي تصمیمات شُعب تخصصی شده است

                                                     
28- Lex specialis 
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  نسبت با اتحادیه اروپا - 2- 3

29هاي دولت ساز توان در راستاي فعالیت شُعب تخصصی کوزوو را می
یک سازمان  عنوان بهاتحادیه اروپا  

المللی کیفري  شود که اتحادیه اروپا از حامیان دیوان بین گفته می .(Cimiotta,2016,72)المللی برشمرد  بین

دلیل  .عملی در راستاي تحقق اهداف آن کوشش نموده است هاي محسوب شده و همواره با استفاده از شیوه

 ،ستقرار عدالتالمللی کیفري در باب ا هاي اتحادیه اروپا و اهداف دیوان بین این مهم به اشتراك آرمان

و  تأسیسمشارکت در  .)30 ،1398 ،گردد (زمانی و یعقوبی باز مین صلح و امنیت در جها ،دموکراسی

کوزوو نیز از این قاعده مستثنی نیست و به نوعی رویکرد اتحادیه اروپا در قبال  هاي شُعب تخصصی فعالیت
این محکمه  تأسیس ،که در بخش اول تشریح شد طور همان .دهد نظام عدالت کیفري جهانی را بازتاب می

هاي  واکنش به گزارش مطروحه در مجمع پارلمانی شوراي اروپا صورت پذیرفت و پارلمان کوزوو نامه در

  .قانون داخلی به تصویب رساند عنوان بهردوبدل شده میان دولت کوزوو و اتحادیه اروپا را 

به دو شکل مستقیم و  ،دهد که اتحادیه اروپا بررسی قانون مؤسس شُعب تخصصی کوزوو نشان می

صمیمات ها و ت اتحادیه اروپا ذیل توصیه .گذارد المللی اثر می هاي این محکمة بین غیرمستقیم بر فعالیت

نهاد ماموریت اتحادیه اروپا براي امنیت مشترك و سیاست دفاعی (تحت عنوان مقام ناصب) در  رییس

(نصب دبیر و  34 ،شُعب) رییسو نایب  رییس(نصب  32 ،(توصیه در انتخاب قضات) 28چهارچوب مواد 

این محکمه اثر  ها) از قانون مؤسس بر فعالیت (نصب دادستان خبره و سایر دادستان 35دادآور) و 
در عین حال قانون مؤسس با تعیین معیارهاي  .(Republic of Kosovo Assembly,2015,30)گذارد  می

 44 ،(قانون قابل اجرا) 12 ،(اصول بنیادین) 3مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مواد 

استانداردهاي اتحادیه اروپا در هاي اساسی و  العاده) و آزادي (راهکارهاي حقوقی فوق 48ها) و  (مجازات

چهارچوب ایفاي نقش غیرمستقیم اتحادیه اروپا در این محکمه  34شخصی در ماده  باب حفاظت از داده

شود که  به این ترتیب مشاهده می .(Republic of Kosovo Assembly,2015,46)نماید  را تعیین می

به طور مستقیم نقشی  ،ی شُعب تخصصیاتحادیه اروپا با نصب مقامات کلیدي در هر دو رکن اصل

در عین حال تعیین استانداردهاي حقوق بشري و حفاظت از داده در این سازمان  .نماید ایفا می کننده تعیین

هاي این محکمه مبین توجه ویژه پارلمان کوزوو به هنجارهاي پذیرفته شدة  معیار فعالیت عنوان بهالمللی  بین

                                                     
شناسی سیاسی به فرایند ایجاد یـک دولـت بـا سـاختارهاي اداري،      در قلمرو جامعه (State Building)سازي  مفهوم دولت -29

  . (Janoski & Collaborators,2005,367)شود  معین اطالق می مالی، قضایی و نظامی پایدار در یک سرزمین
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توان از الگوي قواعد دادرسی و ادلة شُعب تخصصی  شده است که می همچنین گفته .اروپایی است

  .(Heinze,2107,1009)دیوان کیفري اروپایی احتمالی سود جست  تأسیسکوزوو در 

  نتیجه

المللی شده است که به منظور رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته  شُعب تخصصی کوزوو یک محکمة بین

تا  1998هاي  زادیبخش کوزوو و نظامیان صرب در فاصلة سالدر جریان درگیري نظامی میان ارتش آ

شده و به فعالیت  تأسیسمیالدي  2015میالدي و با مشارکت اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در سال  2000

 ،المللی به دلیل مشارکت یک سازمان بین ،المللی کیفري نسلی محاکم بینبندي  از منظر تقسیم .پردازد می

المللی کیفري نسل سوم قرار  وو یک محکمة مختلط قلمداد شده و ذیل محاکم بینشُعب تخصصی کوز

نهاد قضاوت) و دفتر دادستانی تخصصی  عنوان بهارکان اصلی این محکمه را شُعب تخصصی ( .گیرد می

المللی یک قانون  هاي این محکمة بین هرچند مبناي صالحیت .دهند نهاد تحقیق) تشکیل می عنوان به(

 ،رییسانتصاب مقامات کلیدي این محکمه شامل نصب  ،ست اما غیر از توصیه در انتخاب قضاتداخلی ا

نهاد ماموریت اتحادیه  رییسها توسط  دادستان خبره و سایر دادستان ،دادآور ،دبیر ،شُعب رییسنایب 

ري و در عین حال استانداردهاي حقوق بش .پذیرد اروپا براي امنیت مشترك و سیاست دفاعی صورت می

ین تر مهم .بینی شده است شخصی مقبول اتحادیه اروپا در قانون مؤسس محکمه پیش حفاظت از داده

کیفرمانی اعضاي ارتش آزادیبخش کوزوو بوده و در مقیاسی هرچند  مقابله با بی ،کارکرد این محکمه

تخصصی  نقشی که شُعب ،در یک نگاه کلی .ورزد به تحقق عدالت کیفري جهانی مبادرت می ،کوچک

 .اي خاص و بازة زمانی معین است محدود به منطقه ،نماید کوزوو در نظام عدالت کیفري جهانی ایفا می

المللی است  این محکمة بین تأسیسمنحصر به اسناد قانونی  ،آنچه در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفت

یابی شایسته عملکرد این محکمة رویة قضایی امکان ارزبودن  و معدودبودن  تأسیسو با توجه به جدیدال

  .میسر نیست اما این مهم مانع از نقد الگوي فعلی شُعب تخصصی کوزوو نیست المللی مختلط بین

ی است که بنا به مورد مثبت و منفی محسوب توجه قابلبررسی شُعب تخصصی کوزوو مبین نکات 

از قانون  13باري اشخاص در ماده فقدان تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازي اج ،از منظر شکلی .شوند می

الملل کیفري موضوعی است  هاي موجود در تعریف این جرم در حقوق بین مؤسس در پرتو محدودیت

توان در بازنگري احتمالی در قانون مؤسس به آن توجه نمود و با ارئة تعریف موسع از این جرم  که می

بر صالحیت و تجربة قضات شاغل  تأکید ،ر عین حالد .مسدود نمودآمیز المللی راه را بر افعال تبعیض بین
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از قانون مؤسس به آن تصریح شده و براي  27در شُعب تخصصی کوزوو در حقوق کیفري که در ماده 
معیار مورد توجه واقع شده مؤید ارتقاء  عنوان بهالمللی کیفري مختلط  نخستین بار در میان محاکم بین

اي نیز آهنگ آهستة  از منظر رویه .است توجه قابلاي مثبت  نکته عنوان بهکیفیت دادرسی است و 

رود تا با افزایش  یک نکتة منفی مشمول توجه است و انتظار می عنوان بههاي شُعب تخصصی  فعالیت

نگري و یی با این حال جز .ها را شاهد باشیم دادرسی فرایندتسریع در  ،سرعت در فعالیت شُعب تخصصی

  .اي مثبت شایستة تحسین است یک نکتة رویه عنوان بهپردازش راي نیز دقت موشکافانة قضات در 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمینن پژوهش بدون ای :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

مداخله بشردوستانه در حقوق  ،1397 ،محمدصادق ،اسالمی گیالنی ؛سیدمحمدعلی ،عبداللهی ؛ابراهیم ،آقامحمديـ 

  .3شماره  ،مطالعات تاریخی جنگ فصلنامه ،بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو تأکیدالملل با  بین

ي (از جنگ جهانی اول تا فریک الملل نیب حقوق تکامل و تحول ،1399 ،احمدرضا ،يدیتوحـ 

  .قضاییه قوه انتشارات و مطبوعات مرکز ،تهران ،چاپ اول ،الملل کیفري) دیوان بین

» کپی و الحاق«مزیت روش  :دادگاه ویژه سنگال حیتصال ،1396 ،محمد ،پور ستایش احمدرضا و ،ـ توحیدي
  .21شماره  ،تعالی حقوق فصلنامه ،سنامه نویسیدر اسا

 هفصلنام ،نیجها يفریو عدالت ک یالملل نیب ۀجامع ،1394 ،هاله ،سیدقاسم و حسینی اکبرنژاد ،ـ زمانی

  .3ه شمار ،یمطالعات حقوق عموم

همکاري و حمایت  :ی کیفريالملل بیناتحادیه اروپایی و دیوان  ،1398 ،اسماعیل ،سیدقاسم و یعقوبی ،ـ زمانی

  .13شماره  شناسی، حقوق جزا و جرمهاي  پژوهش ،ندینها

چاپ  ،المللی نسل سوم هاي کیفري بین دادگاه ،1397 ،اشکان ،مهسا و آقاسیدعلی دربندي ،ـ شیروي

  .مجدانتشارات  ،تهران ،اول
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  .ششهردان انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،الملل طلبی در حقوق بین درآمدي بر جدایی ،1392 ،سیدیاسر ،ضیاییـ 

رساله دکتري حقوق جزا و  ،المللی ضمانت اجراهاي کیفري در جامعه بین ،1392 ،محسن ،ـ قدیر

  .دانشگاه قم ،دانشکده حقوق شناسی، جرم

 نامه پایان ،کیفري هاي مختلط در مبارزه با بی نقش دادگاه ،1391 ،سوران ،ـ محمدي مقدس

  .اندانشگاه پیام نور تهر ،الملل حقوق بین ارشد کارشناسی

 ،ها شهنجارها و چال ،دستاوردها ؛المللی بین ينسل سوم محاکم کیفر ،1394 ،پیمان ،شهال و نمامیان ،ـ معظمی

  .11شماره  ،پژوهش حقوق کیفري فصلنامه

  .شهردانش انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،المللی کیفري حقوق بین ،1393 ،مهدي ،ـ مؤمنی

 ارشد کارشناسی نامه پایان ،المللی مات دیوان کیفري بینضمانت اجراي تصمی ،1389 ،میثم ،ـ نوروزي

  .دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،الملل حقوق بین
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