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مقدمه-1
جنایـات شـنیع  ترینمرتکبان مهممحاکمهالمللی برايبینکیفريمرجعیکتأسیساندیشه

ومصـلحان ازآرزوي بسـیاري آنتحقـق ایـده کـه  ایـن .اسـت بـوده مطرحدیربازالمللی ازبین
بـوده سـرخ صـلیب المللـی بـین کمیتـه گـذاران بنیاناز1»موانیهگوستاو«همچونخواهانآزادي
عنـوان بـه المللـی بـین کیفـري دیـوان 2002ژوئیـه اولازورسـیده ظهـور منصهبهامروزهاست،

مرتکبـان محاکمـه بـراي جهـانی جامعهتجربهامااست،شدهامر تشکیلاینبرايدائمیمرجعی
حسـب وزمـان ازمقـاطعی درکـه گونـه آننیسـت؛ دیـوان ایـن تشکیلبهجنایات، منحصراین

اسـت  شدهتأسیسالمللیبینجنایاتبرخیبهتعقیب و رسیدگیبرايايویژهضرورت، محاکم
.)240: 1391زاده و صالحی خالقی، حبیب(

بـا کمـک   المللـی نسل سوم محـاکم کیفـري بـین   2000هاي دهه و سال1990در اواخر دهه 
هـاي کیفـري   حـاکم مـوردي، دیـوان   میراث محاکم نسل اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم م

ایـن محـاکم نسـل سـوم کـه بـه محـاکم مخـتلط         . المللی یوگسالوي سابق و رواندا ظاهر شـد بین
)Nouwen, 2006: 190-214 (المللـی شـده  یا بین)Romano, Nollkaemer and K.Klefiner 2004:

عنـوان فـرآورده تقسـیم    بهالمللی و داخلی اي از محاکم بینآمیزه،شوندنیز شناخته می) 317-321
Higonnet(باشـند المللی میهاي بینمسئولیت قضایی میان کشورهاي محل استقرارشان و هویت

خود آشکارترین تجلی نفوذ و تأثیر مفهوم حقـوق جهـانی   خوديمحاکم مختلط به)..352 :2005
.المللی هستندبر عرصه عدالت کیفري بین

المللـی ماننـد دیـوان    مچون دیگر نهادهاي قضایی بـین ده هشدر تشکیل محاکم مختلط سعی 
اصـول اساسـی در رسـیدگی بـه جـرایم      ،المللـی یـا دادگـاه اروپـایی حقـوق بشـر      دادگستري بین

ایـن  . دشـو طرفی دادرسـان کـامالً رعایـت    ارتکابی مانند دادرسی عادالنه و تضمین استقالل و بی
هـا از ضـمانت   و تصـمیمات و آراي آن ها داراي اصول دادرسی مشخص و مـدونی بـوده   دادگاه

).127-130: 1389فضــــائلی (المللــــی برخــــوردار اســــت   اجــــراي داخلــــی و بــــین  
المللـی، هـدف از تشـکیل محـاکم مخـتلط،      چنین بر پایه دیگـر اهـداف محـاکم کیفـري بـین     هم

ویژه حقوق بشردوسـتانه و نیـز بازداشـت    الملل بهمجازات مرتکبان نقض جدي اصول حقوق بین
ایـن محـاکم   . المللی و درنهایت استقرار مجدد حاکمیت قـانون اسـت  گر مرتکبان جنایات بیندی

المللـی یوگسـالوي سـابق و    هـاي کیفـري بـین   المللی و همانند دیـوان برخالف دیوان کیفري بین
المللـی و داخلـی   منظور رسیدگی به جرایم بـین رواندا، نهادهاي کیفري موقت محسوب شده و به

1. Gustav Moynier
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Megret(شـوند ه جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشـکیل مـی  در یک محدود

2003: 183-189.(
المللی این است که محاکم نسـل  ترین وجوه تفاوت محاکم مختلط از دیگر محاکم بینمهم

نظام قضایی کشور مربوط هستند یا بـه نحـوي در چـارچوب نظـام     بهبعضاًسوم در بیشتر موارد یا 
زیـرا  ؛نیـز متفـاوت اسـت   هـا آنتأسـیس حقـوقی مبنـاي بعـالوه، . گیرنـد ار مـی قضایی داخلی قر

هفتم منشـور فصلهايقطعنامهموجببهالمللی یوگسالوي سابق و روانداهاي کیفري بیندیوان
مبنـاي محـاکم مخـتلط بـر   امـا شـدند، ایجـاد امنیـت شـوراي فرعیارکانقالبدرومتحدملل

اسـت، وقـوع جنایـات  محـل کـه دولتـی ومتحـد ملـل سـازمان انمیـ دوجانبـه هـاي نامهموافقت
مشـروعیت المللـی بـوده،  بـین ملـی و حقوققواعدازترکیبیاین محاکم،قواعد.اندشدهتشکیل

). 1389:125خیابـانی  الکتـاب رنجبریـان و ملـک  (گیرد مینشأتحقوقینظامدوهرازنیزهاآن
هـا نیـز از اتبـاع کشـور مربـوط و دیگـر کشـورها        دادگـاه گونهها و کارکنان اینقضات، دادستان

هـا از ایـن نظـر داراي    ترتیـب ایـن دادگـاه   ایـن شوند و بـه نظر سازمان ملل متحد انتخاب میتحت
همچنین محل تشکیل محاکم نسل سـوم کشـورهایی بـوده کـه     . المللی هستندوجوه داخلی و بین

ترتیب این محاکم از این نظـر داراي  ایند و بهشوننظر سازمان ملل متحد انتخاب میجرایم تحت
).239-240: 1392عمادي ذاکریان و(المللی هستند وجوه داخلی و بین

همچنین محل تشکیل محاکم نسل سوم کشورهایی بـوده کـه جـرایم تحـت صـالحیت ایـن       
قـوق  اعمال در محاکم مخـتلط و ح قوانین ماهوي و شکلی قابل. یافته استمحاکم در آنجا وقوع 

داخلـی یـا   (یک از ایـن حقـوق   طورقطع نتیجه گرفت که کدامتوان بهگرچه نمی. الملل استبین
گونه محاکم برتري یافته، اما در مقـام تعـارض میـان ایـن دو     در تشکیل هر یک ازاین) المللیبین

درواقـع همـین   . خـود را در جایگـاه برجسـته قـرار داده اسـت     ،الملـل رشته از قوانین حقـوق بـین  
دانـان  فرد و پیچیده محاکم نسل سوم است که میزان عالقـه و اشـتیاق حقـوق   هاي منحصربهمؤلفه

.المللی را به مطالعه و برطرف کردن نقاط ضعف و ابهام این محاکم افزایش داده استبین
عنـوان نقطـه قـوت و    سـو بـه  باوجوداین، ویژگی تلفیقـی و دوبعـدي محـاکم مخـتلط از یـک     

المللـی محسـوب شـده و از سـوي دیگـر، موجـب       لـت مربـوط و جامعـه بـین    اعتمادساز براي دو
اجرا در سطح تخصصی کارکنان و قضـات داخلـی   هاي بسیار سخت ازنظر حقوق قابلپیچیدگی

ها به محـاکم  تمایل دولت. ده استشها المللی، نحوه مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاهو بین
هاي مهم اروپایی به دلیل حمایـت و پشـتیبانی از دیـوان    تبرخی دول. نسل سوم نیز متفاوت است

طور عمده یک تأسیس حقوقی مهم و تأثیرگذار اروپـایی اسـت، چنـدان    المللی که بهکیفري بین
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شـده  تمایلی به رشد و گسترش محاکم مختلط بیش از چهار موردي که در حال حاضـر تأسـیس  
رایش کشورهاي غیر عضو دیوان کیفـري  است ندارد و گسترش محاکم مختلط را مانعی براي گ

).Kermani Mendez 2009: 85-89(دانندالمللی به این دیوان میبین
)Schabas 2012: 27(المللــیآکســفورد در خصــوص عــدالت کیفــري بــینفرهنــگ لغــات

دادگـاه ویـژه سـیرالئون،    : بندي کرده استمحاکم زیر را در دسته محاکم مختلط یا دورگه طبقه
العـاده در  هاي جـرائم شـدید در دادگـاه بخـش دیلـی در تیمـور شـرقی، شـعب فـوق         یسهرئهیئت

در آراي قضایی دیگر شـعبه  ).Schraga 2009: 424-426(هاي کامبوج و دادگاه ویژه لبناندادگاه
عنوان عضوي از خانواده محاکم مختلط موردبحث قرارگرفته اسـت جنایات جنگی بوسنی هم به

)Bernaz and Prouveze 2010: 312.(

چارچوب حقوقی محاکم مختلط-2
اصول و مبانی-1-2

انـد تـا مظنونـان بـه جـرائم      در قرن مزبور نسل جدیدي از مراجع عدالت کیفـري پدیـد آمـده   
این محاکم که موسوم به محاکم مخـتلط اسـت،   . المللی را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهندبین

یان مخاصمات مسلحانه داخلی برخی جنایات ضد بشـري،  اند که در جردهشدر مواردي تشکیل 
هـاي  هاي دادگـاه ضعفبه منظور رفعاین محاکم . زدایی و جنایات جنگی اتفاق افتاده استنسل

تواننـد  المللی و ملی ترکیب یافته و مـی ، از قضات بیناندطراحی شدهالمللی و داخلی کیفري بین
.دالمللی و داخلی را اعمال کننحقوق بین

: انـد شـده بنـدي المللی ازنظر منشأ تأسیس به سه نسل دسـته با این اوصاف، محاکم کیفري بین
هـاي  شـوند؛ نظیـر دادگـاه   المللـی تأسـیس مـی   محاکم نسل اول کـه بـر مبنـاي یـک معاهـده بـین      

محاکم نسل دوم که مبتنی بـر قطعنامـه شـوراي امنیـت و مطـابق فصـل هفـتم        . نورنبرگ و توکیو
کـارگیري نیـروي مسـلح را بـراي دفـع عامـل بـر هـم زننـده یـا           که تجـویز بـه  (حد منشور ملل مت

المللـی  هاي کیفري بیننظیر دیوان،شوندتشکیل می) کندالمللی صادر میتهدیدکننده امنیت بین
محاکم نسل سوم که درنتیجـه صـدور قطعنامـه شـوراي امنیـت و بـر       1.یوگسالوي سابق و رواندا

بـه ایـن محـاکم،    . شـود میان سازمان ملل متحد و یک دولت، تشکیل مـی نامه مبناي یک موافقت
المللـی و حقـوق داخلـی در آن    گویند و ترکیبی از حقـوق کیفـري بـین   هم می» محاکم مختلط«

1. ICTY, Appeals Chamber, The Prosecutor v.Druzen Erdemovic, Separate and
Dissenting Opinion of Judge Cassese, 7 October 1997, I.A. 4.
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العـاده سـنگال، دادگـاه ویـژه تیمـور شـرقی، دادگـاه خمرهـاي سـرخ          شعب فوق. شوداعمال می
، دادگاه ویژه سیرالئون )به جرایم خمرهاي سرخهاي کامبوج براي رسیدگیشعب ویژه دادگاه(

.)Raub 2009: 217-219(و لبنان نمونه این نسل از محاکم هستند
الملـل کیفـري بـا ایجـاد و اسـتقرار نسـل نـوین        باوجوداین، توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق بین

کم اعـم از ملـی،   کـه امـروزه، تأسـیس و تجمیـع محـا     نحويمحاکم مختلط شتابی مضاعف گرفت؛ به
هـاي سیاسـی و   ها و چـالش فرصت) شده یا تلفیقیالمللیبین(فراملی و مختلط فراملی، نیمهفراملی، شبه

المللـی و درنهایـت اجـراي احکـام کیفـري در      حقوقی متعـدد، تعامـل و تـرابط حقـوق داخلـی و بـین      
موسـوي و  (ارمغـان آورده اسـت   المللی را به همراه خود راستاي منافع با اصول و قواعد حقوق بشر بین

هـاي  تـا بـه امـروز، گونـه    1999هاي متمادي و از سال رو، طی سالازاین). 73- 81: 1390میرمحمدي 
دادگـاه ویـژه   - 2العـاده سـنگال،   شعب فـوق - 1متعدد محاکم مختلط در مناطق مختلف جهان شامل، 

هـاي کـامبوج   شعب ویـژه دادگـاه  (دادگاه خمرهاي سرخ - 4دادگاه ویژه سیرالئون،- 3تیمور شرقی، 
. شده استدادگاه ویژه لبنان، تشکیل- 5و ) براي رسیدگی به جرایم خمرهاي سرخ
المللـی همچـون دیـوان    ده همانند دیگر مراجع قضایی بـین شدر تشکیل محاکم مختلط سعی 

تکـابی  المللی دادگستري یا دادگاه اروپایی حقوق بشر اصول اساسی در رسیدگی به جرایم اربین
هـا  ایـن دادگـاه  . دشـو طرفی قضات کـامالً رعایـت   مانند دادرسی عادالنه و تضمین استقالل و بی

اجراي داخلی و ها از ضمانتداراي اصول دادرسی محرز و مدونی بوده و تصمیمات و آراي آن
).Jain 2009: 124(المللی برخوردار استبین

هـاي  ی فراهم آوردن امکان اجراي دادرسیالمللهدف از تأسیس این نوع محاکم کیفري بین
ازآنجاکه در مخاصمات مسلحانه داخلی جنایـات ارتکـابی یـا    . طرفانه استکیفري منصفانه و بی

هـاي مخـالف و مبـارز،    دهـد یـا از سـوي گـروه    توسط قدرت حاکم و عامالن حکومت رخ مـی 
یـد و دشـواري مواجـه    محاکمه عادالنه متهمان و عامالن آن جنایات توسـط محـاکم ملـی بـا ترد    

است؛ زیرا حکومت در معرض این اتهام قرار دارد که در مورد مأموران خـود بـا دیـده اغمـاض     
د یـا  شـو ها خـتم  اي صوري برگزار کند تا به برائت آنگونهها را بهبنگرد و جریان محاکمات آن

اي مخـالف و  هـ شود و نسـبت بـه افـراد گـروه    تعدیلم عادي یها در حد جراجنایات ارتکابی آن
هـاي ضـروري   را از تضـمین هـا اي کـه آن گونـه رحمـی برخـورد کنـد، بـه    معارض با شدت و بی

.دادرسی عادالنه محروم کند
المللـی در کنـار قضـات ملـی     طرفی این محاکم، قضات بینبنابراین براي تأمین استقالل و بی

صراحت تأکید شـده  زم آن بههاي الها نیز بر حقوق متهم و تضمیندر اساسنامه آن. حضور دارند
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و امکان رسیدگی مجدد به جرائم تحت صالحیت این محـاکم کـه در یـک دادگـاه ملـی مـورد       
.قضاوت قرارگرفته هم وجود دارد

المللـی  ویژه نظام بـین الملل بههاي مختلف حقوق بینحق بر دادرسی عادالنه امروزه در حوزه
المللـی در زمـره حقـوق مسـلم و     قوق کیفـري بـین  المللی بشردوستانه و ححقوق بشر، حقوق بین

المللـی  ده که اکنـون اعتبـار بـین   ششده و از چنان شأن و جایگاهی برخوردار اساسی افراد شناخته
المللی نیست، بلکه از اصول کلی حقـوق بـه شـمار رفتـه و حتـی      آن مرهون اسناد و معاهدات بین

.انددادهالمللی قراربرخی آن را در ردیف قواعد آمره بین
المللی که خود عامل اصلی پیـدایش و  هاي کیفري بیندادرسی عادالنه در محاکم و دادرسی

یافتـه اسـت، هرچنـد در نخسـتین نسـل      اند، تحـول و تکامـل  المللی بودهتحول حقوق کیفري بین
المللـی کـه پـس از    کننده این نوع محاکمات، یعنی محاکم کیفـري نظـامی بـین   مراجع رسیدگی

هاي آلمـان و ژاپـن تأسـیس شـدند،     منظور رسیدگی به جنایات سران دولتهانی دوم بهجنگ ج
هاي ضروري این حق چندان مـورد اعتنـا   رغم پذیرش اصل محاکمه عادالنه، معیارها و تضمینبه

تنهـا تردیـدي در ایـن زمینـه راه نیافـت،      المللی نـه هاي بعدي محاکم کیفري بیننبود، اما در نسل
هـا بـر ضـرورت تـأمین ایـن حـق تأکیـد ورزیـده شـده و در          اقـدام بـراي تأسـیس آن   بلکه از بدو

ها و قواعد دادرسی و ادله اثبات ایـن محـاکم مقرراتـی نسـبتاً تفصـیلی بـه ایـن موضـوع         اساسنامه
.تخصیص داده شد

یوگسـالوي سـابق و   المللـی هاي کیفـري بـین  بررسی این مقررات به همراه رویه عملی دیوان
بـراي  المللـی شـده بـین  هاي شناختهبا نگاه به چگونگی تفسیر و اجراي معیارها و تضمینرواندا و 

خـوبی داللـت دارد کـه بـراي تحقـق      حقوق بشـر، بـه  المللیدادرسی عادالنه توسط نهادهاي بین
تنها بایـد همـان حقـوق و    طور اصولی نهالمللی، بههاي کیفري بیناي عادالنه در دادرسیمحاکمه
المللی مورد عمل قرار گیرد، بلکه در مقایسه با محاکمات ملی تأمین شده بیني شناختههاتضمین

هایی است هاي حقوق بشري حداقلمراتبی باالتر از آن مورد انتظار است، زیرا معیارها و تضمین
هـاي گونـاگون   رغـم تفـاوت  هـاي ملـی، بـه   الملـل رعایـت آن را بـراي همـه نظـام     که حقوق بین

).127-130: 1389فضائلی (د دانها الزم میصادي، اجتماعی و سیاسی آنفرهنگی، اقت
این است که محاکم المللیالمللی شده از دیگر محاکم بینترین وجه تفاوت محاکم بینمهم

نظام قضایی کشور مربوط هستند یا به نحـوي در چـارچوب   نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی به
هـا نیـز از اتبـاع    گونه دادگاهها و کارکنان اینقضات، دادستان. گیرندنظام قضایی داخلی قرار می

ترتیـب  ایـن شـوند و بـه  تحت نظر سازمان ملل متحد انتخاب میيکشور مربوط و دیگر کشورها
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همچنــین محــل تشــکیل . المللــی هســتندهــا از ایــن نظــر داراي وجــوه داخلــی و بــینایــن دادگــاه
شـوند و  ه که جرایم تحـت نظـر سـازمان ملـل انتخـاب مـی      هاي نسل سوم کشورهایی بوددادگاه

.هستندالمللیها از این نظر داراي وجوه داخلی و بینترتیب این دادگاهاینبه
همچنین محل تشکیل محاکم نسل سوم کشورهایی بـوده کـه جـرایم تحـت صـالحیت ایـن       

المللـی  مال در محاکم بـین اعقوانین ماهوي و شکلی قابل. ها در آنجا به وقوع پیوسته استدادگاه
یـک از ایـن حقـوق    طورقطع نتیجه گرفت کدامتوان بهگرچه نمی. المللی استشده و حقوق بین

ها برتري یافته؛ ولی در مقـام تعـارض   گونه دادگاهدر تشکیل هر یک ازاین) المللیداخلی یا بین(
درواقـع  . االتـر قـرار داده اسـت   الملل خود را در جایگاه ومیان این دو رشته از قوانین، حقوق بین

فرد و پیچیـده محـاکم نسـل سـوم اسـت کـه میـزان عالقـه و اشـتیاق          همین خصوصیات منحصربه
هـا افـزایش داده اسـت   المللی را به مطالعه و رفع نقاط ضعف و ابهام ایـن دادگـاه  دانان بینحقوق

)Cryer, Friman, Robinson and Wilmshurt 2010: 190.(
هـا،  عنوان نقطه قـوت و اعتمادسـاز آن  سو بهدوبعدي محاکم مختلط از یکخصلت تلفیقی و

رود و از سـوي دیگـر، منجـر بـه     المللی به شمار میهم براي دولت مربوطه و هم براي جامعه بین
اجرا در سطوح تخصصـی میـان کارکنـان،    هاي بسیار سخت از حیث حقوق قابلایجاد پیچیدگی

. ده اســتشــنحــوه مــدیریت و نیــز مســائل مــالی ایــن محــاکم  المللــی،دادرســان داخلــی و بــین
هـاي مهـم اروپـایی بـه     برخـی دولـت  . ها به محاکم نسل سوم نیز متفاوت استمندي دولتعالقه

طور عمده یک تأسیس حقـوقی مهـم و   المللی که بهدلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان کیفري بین
شـده بـیش   المللـی ی به رشد و گسترش محاکم بینتأثیرگذار اروپایی است، چندان عالقه و تمایل

شـده نـدارد و توسـعه محـاکم مخـتلط را مـانعی بـراي        ها موردي که در حال حاضر تأسیساز ده
Haveman, Kavran(دانندالمللی به این دیوان میگرایش کشورهاي غیر عضو دیوان کیفري بین

and Nichols 2003: 25-28.(
رغـم عـدم عضـویت در دیـوان کیفـري      هنـد بـه  وآمریکـا، چـین  در مقابل کشورهایی ماننـد  

کـه از  هـا در عـین ایـن   دارنـد محـاکم نسـل سـوم بـه دلیـل ماهیـت تلفیقـی آن        المللی، اعتقـاد بین
اي هـم بـه حاکمیـت    المللـی در محاکمـه مجرمـان برخـوردار هسـتند، خدشـه      استانداردهاي بـین 

هـاي  ایـده محـاکم مخـتلط بـر دیگـر نسـل      کنند و درنتیجه تقویت و گسـترش ها وارد نمیدولت
المللـی یوگسـالوي سـابق و روانـدا یـا دیـوان       هاي کیفـري بـین  المللی همچون دیوانمحاکم بین
هـاي  گروه سومی هم بر این باورند که با توجـه بـه شـکاف   . دهندالمللی را ترجیح میکیفري بین

هـا بایـد بـا    المللـی از ایـن شـکاف   مندي مرتکبان جرایم بینموجود در نظام کیفري جهانی و بهره
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المللی شده و نیـز نهادینـه   هاي بینالمللی و دادگاهایجاد شبکه توري متشکل از دیوان کیفري بین
کردن صالحیت جهانی و ترغیب کشورها به ایجاد این نوع از صـالحیت در نظـام حقـوقی خـود     

نتوانند هیچ نقطه امنی یافته یـا از  المللیشرایطی در سطح دنیا فراهم آورد که مرتکبان جرایم بین
).246-247: 1391زاده و صالحی خالقی، حبیب(چنگ عدالت بگریزند 

جایگاه حقوقی-2-2
طـور کامـل بـه    جایگاه محاکم مخـتلط تـا بـه امـروز حـاکی از آن اسـت کـه ایـن نهادهـا بـه          

انـد و  انی مثبت بـوده هاي گسترده همگدر برخی موارد ابتکارعمل. اندنکردههاي خود عملوعده
افـزون بـر ایـن،    . کارگیري کادر محلی در نظـام قضـایی موجـب یـادگیري عملـی شـده اسـت       به

.اندمحاکم مختلط به ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک کرده
هـایی در پـی داشـته کـه     المللی، اما چـالش رغم نتایج مثبت مدل مختلط محاکم کیفري بینبه
:دشوها اشاره میبدان

یـافتن تـوازن درسـت بـین عناصـر      ،نخست، زمانی که محاکم مخـتلط آینـده تشـکیل شـوند    
هـاي  العـاده دادگـاه  چنانچه مورد شعبه فوق. المللی بیشترین اهمیت را خواهد داشتداخلی و بین

طرفـی  المللی براي تضمین بـی حضور تعداد اندکی از قضات و دادیارهاي بین،کامبوج نشان داد
توان حس مالکیت محلی را به طرق دیگر می. کنددولت نبودن دادگاه کفایت نمیو تحت نفوذ 

ایجاد کرد مثالً با تشکیل دادگاه در محل وقوع جرم یا بـا افـزودن جـرائم تحـت قـوانین کیفـري       
.ملی کشور دخیل در اساسنامه دادگاه

تـر از  رفهصـ بـه دوم، یکی از توجیهات حامی تأسیس محاکم مختلط تشکیل نهادهـاي مقـرون  
بودن محدودسازي منطق شخصیت، منطـق  صرفهراه تحقق این مقرون بهیک. محاکم موردي بود

مادي، منطق مکـانی و منطـق زمـانی صـالحیت محـاکم مخـتلط متفـاوت اسـت، امـا چـارچوب           
شـود و امـر   نهـاد خـاص مـی   صالحیتی که تا این حد محدود باشد باعث تضعیف مشروعیت یک

ایـن صـالحیت   . کنـد کـه مصـداق آن دادگـاه ویـژه لبنـان اسـت       یجاد مـی گزینش و انتخاب را ا
سـازي نظـام   یاب و سازش همراه یـا بـا ظرفیـت   تواند با تشکیل یک کمیسیون حقیقتمحدود می

قضایی کشور که قادر به تعقیب جرائمی باشد که خارج از چارچوب صالحیت محـاکم مخـتلط   
.جا دارند جبران شود

همکاري با مسئولین محلی یا کشـورهاي خـارجی هـم یـک دغدغـه      در خاتمه مسئله تضمین 
بـدون همکـاري تضـمین حضـور مـرتکبین مـتهم یـا شـهود، انجـام تجسـس و           . جدي بوده است
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آوري مدارك و شواهد اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بـود و مصـداق   بازرسی و جمع
بنـابراین  ؛)Raub 2009: 1045(سـت هاي تیمـور شـرقی ا  رئیسهآن عدم همکاري اندونزي با هیئت

ایجاد یک سازوکار همکاري قدرتمند مثل چارچوبی کـه توسـط شـوراي امنیـت بـراي محـاکم       
.شده براي موفقیت بیشتر محاکم مختلط آمرانه استموردي وضع

فرایند دادرسی در محاکم مختلط. 3
العاده سنگالشعب فوق. 1-3

حقـوق  سـوم نسـل مراجـع در1»سنگالالعادهفوقشعب«کیفري،مراجعبنديطبقهحیثاز
العـاده فوقشعببیناساسیتفاوتاعمال،قابلحقوقوترکیبازفارغ.گیردمیقرارالمللبین

شـعب، حاصـل  ایـن دیگـر، عبـارت بـه .استآنتأسیسسنددرسومنسلمراجعسایرباسنگال
ومنظـور تعقیـب  بـه سـنگال العـاده فوقشعب.استآفریقاییاتحادیهوسنگالدولتبینتوافق

سـال درحیسـن هـابره  .شـد تأسـیس چادآفریقاییکشوردرارتکابیجنایاتمرتکبینمحاکمه
ایـن بـر 1990سال تاوگرفتبه دستچاددرراقدرتآمریکامتحدهایاالتحمایتبا1982
بـا ورخ دادچـاد درزیـادي جنایاتایشانسالۀهشتحکومتمدتدر.کردحکومتکشور

علیـه و سـنگال بلژیـک چـاد، هايدادگاهدرمتعدديدعاويسنگالبهويشدنپناهندهوفرار
هـابره حیسـن مـؤثر محاکمـه وتعقیـب عـدم ومطروحهدعاويبودننتیجهبی.دشمطرحهابره

المللـی بـین دیـوان وضـد شـکنجه  کمیتـه چـون مختلفـی مراجـع درقضـیه طـرح ایـن  موجـب 
.دشيدادگستر

،2012مـارس درجمهوريانتخابات ریاستدر3وادعبداهللامقابلدر2سالمکیپیروزيبا
اینبرايواقعیسیاسیارادهآنازقبلزیرا تاشد؛دنبالطورجديبههابرهحیسنمحاکمهقضیه
اتحادیـه سـرانجام . شـد میآنعملیمانع پیشرفتگوناگونمسائلطرحباونداشتوجودکار

کـه کردندامضاسنگالالعادهفوقشعبجهت تأسیساينامهموافقتسنگالدولتبافریقاییآ
این.شدتصویبکشوراینملیمجلستوسطاین شعبتأسیسقانون2012دسامبرهفدهمدر

عـرف الملـل، بـین حقـوق هـاي نقـض اصـلی مسـئولین یـا مسـئول و محاکمهتعقیببرايشعب
ژوئنهفتمازچادسرزمیندرکهسنگالوچادتوسطشدهتصویبهايو کنوانسیونالمللیبین

) هاي کامبوج براي رسیدگی به جرایم خمرهاي سرخشعب ویژه دادگاه(دادگاه خمرهاي سرخ شبیهبیشترشعباین.1
ندمتمایزکامبوجشعباز،اندشدهسیآفریقا تأسابتکار اتحادیهشعب بهاینکهحیثاینازاما،ندهست

2. Macky Sall
3. Abdoulaye Wade
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.شدتأسیساست،یافتهارتکاب1990دسامبرتا اول1982
شعبزیرا ایناست؛برخوردارزیادياهمیتازسنگالقضایینظامدرشعبیچنینتأسیس

ایجادشـده گال ندارند،سندولتبامستقیمیارتباطگونههیچکهافراديمحاکمهوتعقیببراي
جنایـات متهمـان بـه نسـبت عـدالت اجـراي سـنگال العـاده فوقشعبتأسیساصلیعلت. است

وبلژیـک وسـنگال چـاد، درهـابره حیسـن علیـه متعـدد شـکایت طـرح .استچادارتکابی در
عوامـل ازجملگـی ، شـده پناهنـده آنجابههابرهکهدولتیعنوانبهسنگالعلیههمچنین شکایت

در کـه عاملیترینمهم.استآفریقاییاتحادیهچارچوبدرمرجعیچنینگیريشکلمؤثر در
اسـترداد «مفـاد  رعایـت موضـوع شدبیانبارهدراینسنگالدولتعلیهالمللیبینمختلفمراجع

هاي غیرانسانی و وحشیانه یا خوارکننده منع شکنجه و سایر مجازاتکنوانسیون»محاکمهیاکنید
).47-52: 1385زاده بیگ(تعهد بود رعایتهمچنینو)1984(

اصلیمتهماماشود،نمیبه سنگالمربوطکدامهیچجرموقوعمحلنهومتهمنهوشاکینه
درسیاسـی پناهنـده عنوانبهاکنون1990تا 1982هايسالبینچادارتکابیجنایاتارتکاببه

ایـن مسـؤولین محاکمـه وتعقیـب ایـن حیـث  ازرسـد مـی نظـر بهرو،ازاین.بردمیسرهبسنگال
ایـن . آیـد مـی بـه عمـل  سـنگال دولتکه توسطباشدجهانیصالحیتبارزمصادیقازجنایات

روانداالمللیبینکیفريدیوانازبعددر آفریقانحويبهکههستندمراجعیدومینواقعبهشعب
هـاي دولـت درخواسـت بـه چـه آفریقـا سرانتعدادي ازاستذکربهالزمالبته.شودمیتشکیل

هفـتم فصـل چـارچوب درکـه تصـمیماتی در قالبامنیتشورايدرخواستبهچهوآفریقایی
ودارنـد رقـرا تعقیـب تحـت المللیبینکیفريدر دیوان،صادرشدههاآنعلیهمتحدمللمنشور
آنوشدهالمللیبینکیفريدیوانبهنسبتاتحادیه آفریقاییسويازاتهاماتیموجبنیزاخیراً

ایجـاد شـد ذکـر کـه طـور همـان .اندکردهتلقینوو استعمارآفریقاییضدنژادپرستیمثابهبهرا
دولتوریقاییآفاتحادیهبینگرفتهصورتتوافقوراستاي تصمیمدرسنگالالعادهفوقشعب

فشـار  در حقیقـت دولـت سـنگال تحـت    ). 90-1392:92آبادي قوامرمضانی(شد تشکیلسنگال
المللی دادگستري متعاقب صدور رأي در دعوي بلژیک علیه سـنگال  المللی و الزام دیوان بینبین

.، تن به این توافقات داد»محاکمه یا استرداد«موسوم به قضیه ) 2012(
موسوم به محـاکم  » العاده سنگالشعب فوق«نهادي قضایی بانام 2013فوریه 8الوصف در مع

ایـن نهـاد در   . کـرد طـور رسـمی شـروع بـه کـار     در سنگال به) به نام آفریقا(العاده آفریقایی فوق
اي میان اتحادیه آفریقایی و دولت سنگال بـراي محاکمـه   طی توافقنامه2012آگوست 22تاریخ 

در سـرزمین چـاد بـه    1990تـا  1982هاي الملل که در سالش حقوق بینهاي فاحمرتکبین نقض



123 هاالمللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالشنسل سوم محاکم کیفري بین

کشـی،  نسـل : الحیت داردایـن دادگـاه نسـبت بـه چهـار جـرم صـ       . دشـ تأسیس وقوع پیوسته بود، 
قضات این نهاد توسط دولت سـنگال و کمیسـیون   . جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و شکنجه

ند و زبـان کـار   شواتحادیه آفریقایی و از میان قضات سنگالی و سایر قضات آفریقایی انتخاب می
.رانسوي استاین دادگاه، فاساسنامهو

جمهـور وقـت   رئـیس » حسـن آبـره  «در حقیقت متهم ردیف اول این دادگاه کسی نیست جز 
. ریاسـت جمهـوري آن دولـت را در اختیـار داشـت     1990تـا  1982هـاي  دولت چاد که در سال

اند وي در زمـان ریاسـت خـود دسـت بـه شـکنجه و قتـل        المللی گفتهطور که برخی منابع بینآن
کـه سـازمان   نحـوي بـه ،ها در سرزمین چاد زده بودي از مخالفین و برخی قومیترحمانه بسیاربی

طبـق تخمـین برخـی نهادهـاي     . بان حقوق بشر لقـب پینوشـه آفریقـا را بـه وي منتسـب کـرد      دیده
هابره بین یک هزار تـا چهـار هـزار کشـته و بـیش از      المللی در زمان ریاست جمهوري حیسنبین
توسط مشاور سابق امنیتی و دفاعی خود برکنـار  1990البته در سال . اندشدهها هزار نفر شکنجهده

شد و پس از مدت کوتاهی زندگی در کامرون از دولت سـنگال تقاضـاي پناهنـدگی نمـود و از     
.سو در سرزمین سنگال ساکن استهفده سال پیش به این

ت کردنـد کــه  اي از اتبـاع چـاد در کشــور سـنگال علیـه وي شـکای     عـده 2008البتـه در سـال   
ها در مرحله تجدیدنظر با این استدالل رد شد که دولت سنگال صـالحیت رسـیدگی   شکایت آن

هـا و توسـط متهمـین    به جرایم ارتکابی در خارج از قلمـرو خـود و نسـبت بـه اتبـاع سـایر دولـت       
.خارجی را ندارد

بـراي  حسـن آبـره   علیـه شـکایتی چـادي -بلژیکـی تابعیـت بـا نفـر یـک 2000نوامبر30در
. بلژیـک کـرد  محـاکم تقدیمزداییلنسوشکنجهبشردوستانه،المللبینحقوقشدیدهاينقض

دشافراد مطرحتوسطدست،ازاینشکایتبیستحدود2001دسامبر11تا2000نوامبر30از
16قـانون مستند بـه مطروحهشکایات. بودچاداتباعبهمربوطآنموردهجدهتعداد،اینازکه
الملـل حقـوق بـین  شـدید هـاي نقـض سـرکوب خصـوص در)1999اصـالحی (1993ئـن ژو

آنارسـال والمللـی جلب بینقرارتنظیمبابلژیکدولت. بودند1984کنوانسیونوبشردوستانه
.کندمستردراتا ويکرددرخواستکشورآناز2005سپتامبر22درسنگالبه

اي از اتباع چاد و برخی نهادهـاي مـدنی   عده2000الزم به توضیح است، متعاقب آن در سال 
شکایتی علیه حسن آبره در دادگستري بلژیک مطرح کردند و دولت بلژیک نیـز کـه صـالحیت    

ي توسـط دادگسـتري   خواستار استرداد یا محاکمه و،بینی کرده استجهانی در قوانین خود پیش
درنهایـت  . اي نـداد کنندهها پاسخ قانعیک از این درخواستسنگال شد، اما دولت سنگال به هیچ
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المللی دادگستري به علت نقض تعهـدات دولـت   دولت بلژیک ضمن طرح دعوي نزد دیوان بین
مبنی بر تعهد به محاکمه یا استرداد متهمان موضوع آن معاهـده  1984کنوانسیونسنگال به شرح 

ور ضـمن  بـ دیـوان مز . المللی دادگستري محکومیت دولت سـنگال را خواسـتار شـد   از دیوان بین
اعـالم داشـت کـه دولـت سـنگال موظـف       2012در رأي صادره در سال پذیرش صالحیت خود 

.مسترد کند) بلژیک(نفع است یا حسن آبره را خود رأساً محاکمه نماید یا وي را به دولت ذي
البته این اقدام دولت سنگال و کمیسیون اتحادیه آفریقایی شاید بیش از آن چیـزي باشـد کـه    

.شده بودالمللی دادگستري بدان حکم دادهدر دیوان بین

دادگاه ویژه تیمور شرقی-2-3
طـور نسـبی   تیمور شرقی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و از حیث وسـعت قلمـرو سـرزمینی، بـه    

. طلبان را تجربه کرده استکشور کوچکی بوده که ادوار گوناگونی از استعمار و استثمار قدرت
ی اسـتعمار را شـاهد   چهـار دوره زمـان  1970این کشور تا پیش از نیل به استقالل سیاسی در سـال  

):287-289: 1393آزادبخت و بلخی (بوده که شامل موارد ذیل است 
» )1859(توافقنامـه لیسـبون   «که مطابق 1945هاي پیش از سال دوره اول؛ استعمار سال-الف

.تیمور شرقی در استعمار پرتغال و تیمور غربی در مستعمره هلند قرار داشت
اي مسـتند بـر   کـه دولـت انـدونزي بـدون ادلـه     1974تـا  1945هـاي  دوره دوم؛ طی سال-ب

طـور  جانبـه، بـه  هـاي یـک  هـا و بیانیـه  رو، از طریق اعالمیـه ؛ ازاینشدنواحی شرقی، جانشین هلند 
.عنوان ترکیبی از مستعمرات قدیمی هلند طرح نمودصریح مواضع خود را در قبال این اقدام به

اسـت  » انقـالب جمهـوري  «ها که موسوم به یخکبا انقالب م1974دوره سوم؛ طی سال -ج
.مستعمرات پرتغال را مغتنم شمرده و روند استعمارزدایی را آغاز کردند

تیمـور شـرقی تحـت اشـغال     1975دوره چهارم؛ پس از هجوم اندونزي در هفـتم دسـامبر   -د
عالم شد کـه  مثابه بیست و هفتمین استان اندونزي ابه1976نظامی قرار گرفت و در هفدهم ژوئیه 

این الحاق به علت درج نام تیمـور اراضـی خودمختـار ملـل متحـد از سـوي سـازمان ملـل متحـد          
.رسمیت نیافت

افکنـی میـان   واحوال، پس از اعالم خودمختاري در تیمور، اندونزي با ابزار تفرقهبا این اوضاع
ازجملـه منطقـه مـرزي    طلبانه زمینه حمالت وحشیانه و تجاوزکارانه به منـاطق  هاي استقاللجنبش

.دیدگان حدود دو هزار نفر برآورد شدبر این اساس تعداد بزه. را فراهم نمود1»دیلی«

1. Dili
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توسـط نیروهـاي   1975ویژه حمالت هفتم دسامبر پس از احراز جنایات ارتکابی در تیمور به
نشـان  هاییالمللی واکنشالملل، جامعه بیننظامی اندونزي و نقض فاحش اصول متقن حقوق بین

نمود کـه مداخلـه   اذعان1975دسامبر22در 384رو، شوراي امنیت با صدور قطعنامه داد؛ ازاین
عـالوه،  بـه . قض یا علیـه صـلح تلقـی شـد    آمیز و نه عامل در نمثابه اقدامی خشونتاندونزي تنها به

شـده در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از عدم توجه الزم شوراي امنیت به وقـایع حـادث  
را پیرامـون  53/31تیمور و براي حمایت از تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت تیمور، قطعنامه 

را نیز صـادر نمـود کـه    30/37قطعنامه 1982همچنین در سال . نقض ادعاي اندونزي صادر نمود
هـا بـا شکسـت    جـاي واقعیـت  مریکا از اندونزي و جایگزینی اصـول سیاسـی بـه   آبه دلیل حمایت 

افزون بر اقدامات فـوق، ضـمن ایجـاد کمیسـیون فرعـی      ).Othman 2003: 449(دشجدي مواجه 
در المللــی، هــا، دیــوان دادگســتري بــینبــراي پیشــگیري از تبعــیض و حمایــت از حقــوق اقلیــت 

پیرامون موضـوع تحدیـد حـدود فـالت     1991خصوص اختالفات میان پرتغال و استرالیا در سال 
).162-178: 1386موثقی(قاره جنوب تیمور و شمال استرالیا داوري نمود 

المللـی بـراي تعقیـب و    یرفته از سوي جامعـه بـین  یک از اقدامات صورت پذباوجوداین، هیچ
رو، پس از درخواست کمیسیون حقـوق بشـر   رسیدگی به جنایات ارتکابی مؤثر واقع نشد و ازاین

2000واسـطه دبیرکـل وقـت ایجـاد شـد و در سـال       یاب بـه سازمان ملل متحد، کمیسیون حقیقت
مـان و ناقضـان حقـوق بشـر را     گزارش نهایی خـود را مبنـی ایجـاد نهـاد تعقیـب و محاکمـه مجر      

).Chinkin 1993: 207-209(خواستار شد
مـردم  1999ام اوت پرسی تحت نظر سازمان ملل متحد در سیعالوه، پس از برگزاري همهبه

،تیمور شرقی رأي دادند تا این کشور که طی چنـد دهـه تحـت مسـتعمره انـدونزي قـرار داشـت       
ت بـراي مقابلـه بـا خشـونت و بـراي اسـتقرار صـلح و        شوراي امنیـ . بازپس گیردرااستقالل خود

همچنین شورا طـی صـدور   . صادر نمود1999را در سال 1264امنیت و نیز کنترل بحران قطعنامه 
نهاد مدیریتی موقـت نمـود و مسـئولیت عمـومی     اقدام به ایجاد یک1999در سال 1272قطعنامه 

Burgess(اداري سرزمین را به نهاد مزبور واگذار کرد 2004: 135- شوراي انتقالی سـازمان  ).179
ملل متحد در تیمور شرقی ایجاد شد تا به تحکیم اسـتقالل و بهبـود اوضـاع اقتصـادي، سیاسـی و      

ایـن اداره از طـرف سـازمان ملـل متحـد      . وسـیله سـازمان ملـل متحـد بپـردازد     حفاظت از مردم به
: هـا شـامل  انـدازي کنـد کـه قـوه    رقی راههاي مقننه و مجریه را در تیمور شـ مأموریت یافت تا قوه

ادارة عدلی، امنیتی، ادارة حفظ قوانین و احکام و ادارة ایجـاد ظرفیـت داخلـی و همکـاري بـراي      
).Drew 2001: 657-658(شدایجاد شرایط رشد می
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المللی را برانگیخت و دادگاه ویژه تیمـور شـرقی   الوصف، این اقدامات واکنش جامعه بینمع
منظـور تعقیـب و رسـیدگی بـه جنایـات      ایـن دادگـاه بـه   . دشسازمان ملل متحد ایجاد با همکاري 
نظامیان موردحمایت آن دولت که به قتـل هـزاران نفـر    وسیله نظامیان اندونزیایی و شبهارتکابی به

: 1393آزادبخـت و بلخـی   (از مردم انجامیده بود تشکیل شد تا مرتکبان جنایات را محاکمه کند 
روي دادگـاه ناشـی از عـدم همکـاري مقامـات دولـت       ترین مشـکالت پـیش  زرگب).249-248

مقامات کشـور تیمـور شـرقی در تـالش بـراي روابـط حسـنه بـا انـدونزي بودنـد و           . اندونزي بود
تـوان متناسـب بـودن مـدل     ازایـن تجربـه مـی   پس. ها را شدیداً رد کرداندونزي همکاري با هیئت

که همکاري کشورهاي خارجی الزمه عملکرد مؤثر دیوان المللی رامختلط براي مخاصمات بین
آور قـانونی  طرف بـا تعهـد همکـاري الـزام    المللی بیاحتماالً یک دیوان بین. زیر سؤال برد،است

).Eric 2011: 573-575(مدل بهتري بود
پذیري موازي در تیمـور شـرقی و انـدونزي    الوصف، شوراي امنیت الگویی براي مسئولیتمع

در اندونزي یک دادگاه حقوق بشري تشکیل شد که در انتهاي امر آشکار شد کـه  . کردطراحی 
Othman(دارد در رسیدگی به دعاوي مطروحه وضعیت مناسبی  2003: 448.(1

منظـور اعمـال   بـه 2هیئت رسیدگی در دادگاه بخش کـه بعـدها بـه چهـار شـعبه تقلیـل یافتنـد       
م شـدید  یمثل چپاول کـه تحـت تعریـف جـرا    صالحیت قضایی براي رسیدگی و تعقیب جرائمی 

م شـدید  یدر طـول دوره گـذار حـق و صـالحیت انحصـاري بـر جـرا       3.قرار نداشت، ایجاد شدند
جـرم ارتکـابی   کشی، جنایات جنگی، جنایات ضد بشري، قتل، جرائم جنسی و شـبه همچون نسل

ازآن هیئـت ویـژه   پـس 4.دشـ اعطا » دیلی«به دادگاه بخش 1999اکتبر 25و 1999در اول ژانویه 
دو (هـا از سـه دادرس   ایـن هیئـت  5.جرائم شدید در دادگاه بخش دیلی تیمور شرقی تأسیس شـد 

اداره انتقالی موقت بنـا بـه توصـیه    6.شده بودندتشکیل) المللی و یک دادرس تیموريدادرس بین
آن، البتـه در ضـمن   7.هـا را منصـوب کـرد   کمیسیون موقت خدمات قضایی دادرسان و دادسـتان 

8.تأسیس یک دادگاه فرجام نیز پیشنهاد شد

صـورت مقررشـده توسـط مقـررات اداره انتقـالی      هاي ویژه جرائم شدید باید حقوق را بـه هیئت
1. Relevant are especially United Nations Transitional Administration in East Timor
(UNTAET) Regulation 1999/3, 2000/11, 2000/15, and 2000/30.
2. Section 7 of the UNTAET Regulation 2000/14.
3. Section 10.1 of the UNTAET Regulation 2000/11
4. Sections 7.3 and 10.1 of the UNTAET Regulation 2000/11.
5. See S Bertodano, ‘Current Developments in Internationalized Courts’, 2 JICJ (2004)
910.
6. Section 22 of the UNTAET Regulation 2000/15.
7. Sections 1, 10, and 11.1 of the UNTEAT Regulation 1999/3.
8. Section 7.2 of the UNTAET Regulation 2000/11.
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1272موقت در تیمور شرقی و حقوق کشور اندونزي که با آن مقررات تعارضی نداشـت، قطعنامـه   
1.المللی به کار ببندنددر سطح بینشدهشوراي امنیت و معیارهاي حقوق بشر به رسمیت شناخته

اي را صادر کرد و اعالم نمـود  هیئت ویژه جرائم شدید مقررات مربوط به چند موضوع رویه
در دیـوان کیفـري   2پـذیرش اسـت و بـه پرونـده علیـه آکائیسـو      طورکلی گـواهی افـواهی قابـل   به

ذیرش اظهـارات مـتهم پـیش    از حیث پـ 3.عنوان یک مرجع قضایی استناد کردالمللی رواندا بهبین
از محاکمه مذاکراتی در هیئت ویژه سر گرفت که بر این امر استوار بـود کـه پـذیرش اظهـارات     

هذا تعدادي از دادرسان با صالحدید اعطـایی  مع4.مثابه تخلف از حق سکوت متهم خواهد بودبه
مخـالف  هاي ویژه ازنظر تشـخیص بجـا بـودن و قابلـت اطمینـان اظهـارات قبلـی        اعطایی به هیئت

5.بودند

عنـوان شـاهد را بـه بحـث     ، دادگـاه مسـئله احضـار شـریک جـرم بـه      6در پرونده انا و سـایرین 
عنـوان  متهم مشترك در همان دادگاه را بـه 7وکیل مدافع درخواست احضار امبتوس انا. گذاشت

تقدیم کرد که البتـه بـا توجـه بـه اینکـه مـتهم در صـورت        8یک شاهد جهت دفاع از کارلوس انا
9.ساز استازجویی حق دارد جرم را به گردن نگیرد، مشکلب

10»شـاهد بـدون یکـی بـراي دیگـري     «درنهایت، حکم دادگاه بخش دیلی با این استدالل که 

هـا  کـه بـه آن  ايواقعـه بدین معنا است که علیه درخواست وکیل مدافع، از متهم بخواهیم درباره 
شـت ضـرورتی نـدارد مـتهم در خصـوص      در ضـمن دادگـاه اظهـار دا   11.متهم شده گواهی دهـد 

اسـتدالل دادگـاه چنـین    12اند، شهادت دهد؛که خودش یا شریک جرم به آن متهم شدهايواقعه
عالوه، قواعد موقـت  به. بود که حفظ حقوق متهم بر قرار گرفتن در جایگاه شاهد ارجحیت دارد

مـتهم فقـط   . رنـد ندااي در خصوص شاهد شدن متهم بـراي خـودش   آئین دادرسی کیفري مقرره
1. Sections 2 and 3.1 of the UNTAET Regulation 1999/1.
2. Akayesu
3. Special Panels for Serious Crime(SPSC)Prosecutor v Jose Cardoso, 4/2001, 5 April
2003, para 296.
4. ‘Digest of the Jurisprudence of the Special Panels for Serious Crimes’, Judicial
System Monitoring Programme, Dili, Timor L’este, April 2007, p 51.
5. Section 24 of the UNTAET Regulation 2000/30 on Transitional Rules of Criminal
Procedure.
6.Ena et al.
7. Umbertus Ena
8.Carlos Ena
9. SPSC Prosecutor v Umbertus Ena and Carlos Ena, 5/2002, 4 December 2003; Final
Judgment: SPSL Dili, East Timor, Prosecutor v Umbertus Ena and Carlos Ena, 2/2002,
23 March 2003.
10. a co-accused as a witness
11. Section 35.4 of the UNTAET Regulation 2000/30.
12.SPSC Prosecutor v Umbertus Ena and Carlos Ena, 5/2002, 4 December 2003, para 10.
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ها اشاره کند و اظهـارات بـدون سـوگند را ارائـه     حق دارد به هر موضوع مرتبط در طول دادرسی
کـه بعـداً   کنـد در طول یک پرونده متهم همیشـه اجـازه دارد اظهـاراتی بـه نفـع خـود بیـان        . ندک
شود؛ همین در مورد شریک جرم بـه نفـع یـک شـریک جـرم دیگـر       عنوان گواهی پذیرفته میبه

.استپذیر امکان
متأسـفانه از  . یک معضل جدي در نظام مختلط تیمور شـرقی انفعـال دادگـاه فرجـام بـود     

حق فرجام را تکذیب کردندطور نافذ دسترسی بهمظنونین به2003تا ژوئن 2001پایان سال 
)Hirst and Varney 2005: 9.(1     اکثراً اقامت خود در اندونزي را حفـظ کـرده بودنـد کـه در

تـر شـدن   ا باکسی از تعقیب نداشتند و عدم همکاري کشور انـدونزي هـم باعـث بغـرنج    آنج
Burgess(تعقیب کیفري شد رتبـه  این به طرز خاصـی در مـورد مقامـات عـالی    ).140 :2004

چـالش دیگـر بازداشـت    ).Hirst and H Varne:16(کنـد صـدق مـی  2انـدونزي مثـل ویرانتـو   
3.دشساله مظنونین منجر ه بازداشت سهمدت پیش از محاکمه بود که بطوالنی

تجربـه بودنـد و کـادر    قضـات تیمـور شـرقی بـی    . مشکل دیگر ناکافی بودن تأمین مـالی بـود  
اجرایی منتصب به خود نداشتند، وکالي تسخیري به پرونـده جـرائم ضـد بشـري پرداختنـد و بـه       

ویژه جرائم شـدید در  درنهایت هیئت. ها مجهز نبودندشکل درخور براي رسیدگی به این پرونده
هــا توانســتند ایــن هیئــت. بخــش دیلــی نودوچهــار مــتهم را محکــوم و ســه مــتهم را تبرئــه کــرد  

صـادر  1999فقره قتل ارتکـابی در سـال   1400فقره از تقریباً 572هایی در خصوص دادخواست
4.کنند

یفـري  واکنش سازمان ملل متحد در مواجهه با قضیه تیمور شرقی خـأل موجـود در عـدالت ک   
المللـی بـا   رو، توسعه نظام عدالت کیفري بـین ازاین. المللی را در قبال سیاست به تصویر کشیدبین

هاي بسیاري مواجه است که عمده آن وجود مشکالت ناشی از بازیگران دولتی و منـافع و  چالش
، هـرروي، در شـرایطی کـه رویـه سـازمان ملـل متحـد       بـه . المللی استها در جامعه بینقدرت آن

المللی در تیمور شرقی، احترام به تمامیت ارضـی و  هاي شدید قواعد متقن حقوق بینوجود نقض
طــور عملــی آزادي چنــدانی نداشــت و در حــاکمیتی انــدونزي قرارگرفتــه بــود، اداره انتقــالی بــه

1. ‘Situation of Human Rights in Timor-Leste—Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights’, E/CN.4/2003/37, 4 March 2003, para 6; full text
<http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/114/48/PDF/G0311448.pdf?OpenE
lement>.
2. Wiranto
3. ‘Digest of the Jurisprudence of the Special Panels for Serious Crimes’, Judicial
System Monitoring Programme, Dili, Timor L’este, April 2007, p 23.
4. ‘Digest of the Jurisprudence of the Special Panels for Serious Crimes’, Judicial
System Monitoring Programme, Dili, Timor L’este, April 2007, p 14.
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).304: 1393آزادبخت و بلخی (هاي مقرر در حال حرکت بود مشیچارچوب همان خط
سیرالئوندادگاه ویژه . 3-3

هاي پایانی قرن بیسـتم و آغـازین   المللی مختلط، در سالنوع دیگري از محاکم کیفري بین
. المللـی بـود  ویکم، پدید آمده که حاصل توافق میان یک دولت و یک سازمان بینقرن بیست

شـود المللـی شـده یـاد مـی    از این محاکم معموالً بـه محـاکم مخـتلط یـا محـاکم کیفـري بـین       
)Beresford and Muller 2001: 631-651.(

البتـه همـه ایـن محـاکم از الگـوي      . مشروعیت این نوع محاکم درگرو دو نظام حقوقی اسـت 
ها در این است که هر یک در پی توافـق  اند، لیکن فصل مشترك آنکامالً یکسانی پیروي نکرده

آمـده و عمـل   ربـط بر و دولـت ذي ) دبیرکـل و شـوراي امنیـت   (و تعامل میان سازمان ملل متحـد  
.اندکرده

اي خطـاب بـه دبیرکـل ملـل متحـد خواسـتار       طی نامـه 2000رئیس دولت سیرالئون در ژوئن 
المللی المللی براي سیرالئون یا تعمیم صالحیت دیوان کیفري بینتأسیس یک دادگاه کیفري بین

هه متحد رواندا به جنایات واقع در سیرالئون از سوي شورشیان مخالف حکومت منتخب یعنی جب
).Djones 2003: 18-21(شد1انقالبی

ضـمن اظهـار   2000اوت 14جـاي آن شـوراي امنیـت در    این درخواست پذیرفتـه نشـد و بـه   
المللـی بشردوسـتانه در سـیرالئون از    یافتـه و گسـترده حقـوق بـین    نگرانی عمیق از نقـض سـازمان  

تأسـیس یـک دادگـاه مسـتقل     اي جهـت نامـه دبیرکل خواست تا با سیرالئون براي انعقاد موافقـت 
هـاي  مخصوص براي تعقیب مسئوالن اصلی ارتکاب جنایات ضد بشـري، جنگـی و دیگـر نقـض    

شده در حقوق داخلی، در سرزمین بینیالمللی بشردوستانه، عالوه بر جرائم پیششدید حقوق بین
2.سیرالئون اقدام کند

وضـعیت سـیرالئون را   2000در چهاردهم اوت سـال  1315شوراي امنیت با تصویب قطعنامه 

هـاي نظـامی درگیـر   ترین گـروه یکی از رادیکال«("Revolutionary United Front "RUF)جبهه متحد انقالب «.1
2002تـا  1991هـاي  جنـگ داخلـی سـیرالئون، در سـال    .مـیالدي بـود  2002تا 1991هاي بین سالجنگ داخلی سیرالئوندر 

هـا هـزار نفـر از مـردم     ده. هـا، تنهـا نظامیـان نبودنـد    شدگان این جنـگ کشته. هزار کشته بر جاي گذاشت120حدود میالدي، 
.واقع شدندجنگ داخلیشدن فرزندانشان براي شرکت در و ربودهبردگی، قطع عضو، تجاوزعادي، نیز مورد 

2. S/RES/1315 (2000).
الزم به ذکر است همچنین شوراي امنیت از دبیرکل خواست تا گزارشی راجـع بـه اجـراي ایـن قطعنامـه و دربـاره چـارچوب        

نامـه  گزارش خود را که طرح موافقت2000اکتبر 4دبیرکل در . ادگاه، ارائه دهدحقوقی و ترتیبات عملی مربوط به تأسیس د
ایـن  . بـود، بـه شـوراي امنیـت تقـدیم کـرد      اشمهیملل متحد و سیرالئون راجع به تأسیس دادگاه مخصوص و اساسنامه آن ضم

دادستان کل سیرالئون در نیویـورك  بین دبیرکل و وزیر دادگستري و 2000سپتامبر 14تا 12گزارش پس از مذاکراتی که از 
.شده بود، تهیه شدانجام
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شـورا در ایـن قطعنامـه از دبیرکـل     . المللـی دانسـت  خطري بالقوه براي تهدید صلح و امنیـت بـین  
اي بـراي ایجـاد یـک محکمـه ویـژه و مسـتقل بـا دولـت         نامهموافقتخواستسازمان ملل متحد 

وردنظر طـی  نامـه کـه طـرح آن بـه همـراه اساسـنامه دادگـاه مـ        این موافقـت . ندکسیرالئون تنظیم 
و دبیرکـل ملـل   ) وزیـر دادگسـتري و دادسـتان کـل    (مذاکرات میان نمایندگان دولـت سـیرالئون   

2002ژوئـن  16شده و ضمیمه گزارش دبیرکل به شوراي امنیت بود، در متحد در نیویورك تهیه
در فریتاون جهت رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایـات جنگـی و دیگـر اقـدامات منجـر بـه       

ویـژه  المللی ارتکابی در قلمرو سرزمینی سیرالئون و بـه حش قواعد حقوق بشردوستانه بیننقض فا
استقرار مجدد حاکمیت قانون در پرتوي عدالت در جامعه، به امضاي طـرفین رسـید و درنهایـت    

19گـذاري داخلـی بـراي اجـراي آن نیـز در      قـانون 1.موجبات ایجاد دادگاه ویژه را فراهم نمـود 
-673: 1390اسـدي  (جمهـور رسـید   مـارس بـه امضـاي رئـیس    29و در شـد جـام  ان2002مارس 

643.(
م سیرالئون در ملل متحد و مشاور حقوقی این سـازمان  یمعاون نماینده دا2002آوریل 16در 

عنـوان  را بـه 2آوریـل دبیرکـل آقـاي دیویـد کـرون     19نامـه را مبادلـه کردنـد و در    اسناد موافقت
ایـن سـومین دادگـاه    . عنوان مدیر این دادگـاه منصـوب کـرد   را به3سنتدادستان کل و رابین وین

، امـا  )المللـی یوگسـالوي سـابق و روانـدا    هـاي کیفـري بـین   بعد از دیوان(المللی ویژه کیفري بین
ــتین آن ــررات و      نخس ــتلط از مق ــی مخ ــا ترکیب ــرائم و ب ــوع ج ــل وق ــور مح ــه در کش ــود ک ــا ب ه

.R.W)شـد لل متحد و داخلی در کنار هم تشـکیل مـی  المللی و قضات مسازوکارهاي ملی و بین

Djones 2003: 22-23).4

دبیرکل ملل متحد ضمن گزارش خود، در بیان امتیـاز ایـن دادگـاه در مقایسـه بـا دو دادگـاه       
المللـی  هـاي کیفـري بـین   خالف دیـوان رویژه قبلی اظهار داشـت دادگـاه مخصـوص سـیرالئون بـ     

هاي شوراي امنیت تأسیس شدند و نهادهاي فرعی آن عنامهیوگسالوي سابق و رواندا که طبق قط

مالحظه مطرح شد شامل، آگاه ساختن سیرالئون بر اهمیت مثابه اهدافی قابلآنچه در پی تأسیس دادگاه ویژه سیرالئون به.1
و نیز ایجاد یلمللانیمحاکمه و دادرسی عادالنه، ارتقاي آگاهی راجع به قواعد متقن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ب

بلخی و (نظران و حقوقدانان، بود ها راجع به محاکم و نهادهاي خاص سیرالئون میان صاحبموقعیت براي تبادل دیدگاه
).272-278: 1393آزادبخت 

2. David Crone.
3. Robin Vincent.

رواندا که هر دو از ارکان فرعی شوراي الزم به ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون برخالف محاکم یوگسالوي سابق و.4
. استیالمللنی، ماهیت دادگاه ویژه سیرالئون ترکیبی از عناصر ملی و بندشویمحسوب میالمللنیامنیت و محکمه ب

عهده راساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون، بودجه این دادگاه برخالف محاکم یوگسالوي و رواندا ب6، مطابق ماده رونیازا
.کندها تأمین میان ملل متحد نبوده و بودجه خود را از طریق کمک اختیاري دولتسازم
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نامـه میـان ملـل متحـد و     نهاد معاهده محور است کـه بـر اسـاس موافقـت    شوند، یکمحسوب می
سیرالئون پدید آمده است، اما همچنان تـأمین و حفـظ مشـروعیت چنـین محـاکمی، بـا توجـه بـه         

هـاي دادرسـی عادالنـه در حـد     تضـمین کند که رعایت حقوق و ها، ایجاب میفلسفه تأسیس آن
ها مـورد  مطلوب، طی فرآیندهاي قضائی جاري و در تمام مراحل دادرسی کیفري در این دادگاه

.اهتمام قرار گیرد
هـا،  داري از سوي قوه قضائیه محلی علیه اقلیـت شائبه تعصبات قومی و تبعیض، احتمال جانب

المللـی در حقـوق داخلـی، از    قوق بشر بـین عدم درك دادرسان محلی نسبت به اصول و مبانی ح
ترین دالیل و موجبات گرایش به تأسیس محـاکم مخـتلط اسـت، بنـابراین هـر آنچـه باعـث        مهم

د کـه در حـوزه   شـو المللی حقـوق بشـر   اعتنایی به استانداردهاي بینتضعیف حکومت قانون و بی
دهـد، مغـایر   تشـکیل مـی  فرآیند کیفري حقوق مربوط به دادرسی عادالنه، هسـته مرکـزي آن را  

فضـائلی  (رو خواهـد کـرد   هعلت وجودي دادگاه بوده و مشـروعیت آن را بـا چـالش جـدي روبـ     
1389 :161-160.(
نیروهاي جبهـه متحـد   -الف: مالحظه استهاي متهمان در چهار دسته قابلطورکلی پروندهبه

محاکمـه چـارلز   -می و دنیروهاي دفاع غیرنظـا -نیروهاي صلح شوراي انقالبی، ج-انقالبی، ب
.رهبر جبهه ملی لیبریا1تیلور

عنـوان الگـویی بـراي اثبـات نتـایج مثبـت       با این اوصاف، دادگاه ویژه سـیرالئون را اغلـب بـه   
. گیرنـد عنوان مؤثرترین و کارآمدترین محکمه مختلط تا به امـروز در نظـر مـی   محاکم مختلط به

اي را در لیبریـا رهبـري کـرد کـه بـه حـوادث       میالدي، شورش مسـلحانه 1989سال در)Charles Taylor(لوریچارلز ت.1
یکـی از  . هـزار کشـته برجـاي گذاشـت    400هـاي خـونینی کـه بـیش از     درگیـري . انجامیـد جنـگ داخلـی لیبریـا   موسـوم بـه  

هـا بـه   شـد و خشـونت  سـیرالئون چارلز تیلور با گذشتن از مرز شمالی لیبریا، وارد کشور تیهاي موردحماترین گروهرادیکال
.شتهزار کشته بر جاي گذا120به طول انجامید و حدود یک دهه حدود جنگ داخلی سیرالئون.این کشور نیز کشیده شد

و بردگـی ، قطـع عضـو  ، تجـاوز هـا هـزار نفـر از مـردم عـادي، نیـز مـورد        ده. ها، تنهـا نظامیـان نبودنـد   شدگان این جنگکشته
هـاي مـرگ در دادگـاه    بر اساس شـهادت یکـی از رهبـران جوخـه    . شدن فرزندانشان براي شرکت در جنگ واقع شدندربوده

را -جمهـور اسـبق لیبریـا    ، رئـیس سـاموئل دو قبیلـه  -کـراهن الهه، چارلز تیلور به سربازانش دستور داده بود تا اعضاي قبیلـه  
هـاي کـار اجبـاري، جهـت خریـد      آمـده از اردوگـاه  دستبههاي خونینالماساز دیگر اتهامات چارلز تیلور، فروش.بخورند

در دادگاه، از دیگر اتهامات او مسـلح کـردن و اسـتفاده    .بوده استجبهه متحد انقالبی سیرالئوننیاز تسلیحاتی نیاسلحه و تأم
مـیالدي،  2012آوریـل  26چالرز تیلـور در تـاریخ   . شده بودعنوانجبهه متحد انقالبی سیرالئونعنوان سرباز در از نوجوانان به

30در .محکـوم شـناخته شـد   جنایت علیه بشریتوجنایت جنگیازجملهمورد اتهام11به المللی الههدادگاه بینطی حکم 
تیلـور  . استبه پنجاه سال زندان محکوم شدهجنایات جنگیبه اتهام ارتکاب الههدر سیرالئونوي در دادگاه ویژه 2012می 

دولت هلند فقـط برگـزاري دادگـاه    کهنیبا توجه به ا.استدادگاه به علت جنایات خود ابراز تأسف نکردهدر طول برگزاري 
بریتانیا گفته است که نوع زندان بـه مـدت حـبس آقـاي     . را تقبل کرده، تیلور باید دوره محکومیت خود را در بریتانیا بگذراند

).251-252: 1393بلخی و آزادبخت (تیلور بستگی خواهد داشت 
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دود بود و فقط به پرونده چند نفر رسیدگی کـرد و  هرچند فرمان دادگاه ویژه سیرالئون بسیار مح
Lekha Sriram(گسـتري نـاقص یـا نمـادین شـد     عنوان نـوعی عـدالت  همین باعث انتقاد از آن به

اي و اداري تـأثیر  اما این دادگاه در ترویج حاکمیت قانون و تعلیم کادر حرفـه ،)102-103 :2005
سیرالئون به سـاخت جامعـه مـدنی و ایجـاد حـس      اقدامات گسترده دادگاه ویژه . سزایی داشتهب

تمرکز نسبت به چند محاکمـه معـدود   . اندمشارکت در مردم محلی در نظام قضایی کمک کرده
ارزش جلوه موجب شد تا دادگاه ویژه سیرالئون در مقایسه با محاکم موردي یک معادله نسبتاً بی

یـاب و  مراهـی کمیسـیون حقیقـت   واسـطه ه این تعداد اندك محاکم حداقل تا حـدودي بـه  . کند
).99-130: 1388مافی و میري (مصالحه جبران شد 

سرخ یا شعب ویژه محـاکم کـامبوج بـراي رسـیدگی بـه جـرایم       خمرهايدیوان-4-3
سرخخمرهاي

یا شعب ویژه محاکم کامبوج، سـازوکاري محاکمـاتی اسـت کـه بـا      1دادگاه خمرهاي سرخ
منظور رسیدگی به شکایات مطروحـه  سازمان ملل متحد بههاي المللی و مساعدتهاي بینکمک

بـا  2007ژوئـن سـال   12علیه خمرهاي سرخ و تعقیب قضایی و محاکمه آن تأسیس شـد کـه در   
.صورت رسمی آغاز نمودتصویب آئین دادرسی و مقررات تشکیالتی فعالیت خود را به

ن اصـلی خمرهـاي سـرخ و    سازوکار قضایی مقرر در این دادگاه، بـه انگیـزه محاکمـه رهبـرا    
اشخاص حقیقی تأسیس شد که بیشـترین حـد مسـئولیت کیفـري را در قبـال جـرایم ارتکـابی در        

ژانویه 6-1975آوریل 17(خالل دوران موسوم به کامبوج دموکراتیک یا رژیم خمرهاي سرخ 
صـد هـزار نفـر، براثـر    میلیـون و هفـت  اي که منجـر بـه مـرگ بـیش از یـک     داشتند، دوره) 1979

این دادگاه درواقع مرکـب از شـعب ویـژه و مـوقتی     . گرسنگی، شکنجه کار اجباري و اعدام شد
دولت کامبوج با سازمان ملل متحـد و جلـب مشـارکت جامعـه     2003است که در پی توافق سال 

) 1998آوریـل  15درگذشـته  -1925مـه  19زاده (معروف بـه پـل پـوت    » سوالت سار«رژیم خمرهاي سرخ تحت رهبري .2
ل وي در سـا . حکـم رانـد  کـامبوج بـر  1979تـا  1975به رهبري او از خمر سرخکامبوجی که جنبش مائوئیستمدار سیاست

سال حکومت خمرهـاي سـرخ دو   4با یک کودتا علیه سینگهام پادشاه این کشور قدرت را به دست گرفت و در مدت 1975
هایی که در زمـین حفـر کـرده بودنـد، بـه      را در کشتزارهاي مرگ در گودالکامبوجينفرونیلیمشتمیلیون نفر از جمعیت ه

. انجـام گرفـت  ویتنـام با حمله ارتش 1979سرنگونی خمرهاي سرخ در سال . سپارندیجا به خاك مرگبار بسته و سپس همان
1998آوریـل  15و آشـکار شـدن گسـتردگی جنایـات علیـه بشـریت در کـامبوج، در        یالمللنی، در پی تحوالت بنیباوجودا

خمرهاي سرخ با تسلیم پل پوت به دادگاه انقالبی خلق براي رسیدگی به جـرایم ارتکـابی وي، موافقـت کردنـد، امـا پـیش از       
روز بعـد جسـد او را در منطقـه تحـت نفـوذ خمـر سـرخ سـوزاندند         دنـ شد و چسپردن وي به دادگاه، متأسفانه مرگ او اعالم

).344: 1393مهرگان (
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المللی، باهدف تأمین عدالت براي اتباع کـامبوج، تقویـت حاکمیـت قـانون و اسـتقرار آشـتی       بین
المللـی، قواعـد آمـره مـدون و عرفـی      ارهایی همچون حقـوق ملـی، حقـوق بـین    ملی با کمک ابز

المللی راجع به حقوق بشر و حقوق بشردوسـتانه بـا تصـویب یـک قـانون داخلـی در سـاختار        بین
).349-350: 1393مهرگان (شده است محاکم کامبوج تأسیس

رات ملـی کـامبوج یـا    زمـان بـر اسـاس مقـر    شده که هـم اي طراحیگونهساختار این دادگاه به
المللی ناظر بر مفهوم عـدالت نسـبت   الملل وفق استانداردهاي بینقواعد مدون یا عرفی حقوق بین

افزون بـر آن صـالحیت قضـایی دادگـاه از حیـث      . به انجام امور مربوطه توانایی انجام آن را دارد
آوریـل  17بوج از زمان و مکان و مرتکبین، به ترتیب محدود اسـت بـه جـرایم ارتکـابی در کـام     

و راهبـران و آمـران اصـلی ارتکـاب جنایـات و جرایمـی کـه در دوران        1979ژانویـه  6تا 1975
رو، صالحیت قضـایی دادگـاه شـامل    ازاین). 350: همان(موسوم به کامبوج دموکراتیک رخ داد 

:شش گروه از جرایم ارتکابی است که عبارت است از
مذهبی که در چـارچوب مقـررات کیفـري کـامبوج     شکنجه، قتل و مجازات به دالیل-الف

گیرد،تحت رسیدگی قرار می) 1956مصوب (
کشی،نسل-ب
جنایات ضد بشري،-ج
هاي چهارگانه ژنو،نقض اصول کنوانسیون-د

تخریب میراث فرهنگی در خالل مخاصمات مسلحانه و-هـ
ویـن پیرامـون   1961المللـی تحـت کنوانسـیون    جنایت علیه اشخاص تحـت حمایـت بـین   -ر

.روابط دیپلماتیک
بر این اساس آئین دادرسی و شیوه تشریفات رسیدگی به شـکایات و جـرایم در شـعب ویـژه     

.محاکم کامبوج مطابق قواعد نظام حقوق داخلی است که برگرفته از نظام حقوقی فرانسه است
دادرسـان  . اسـت طرفانه ترین چالش اساسی، احراز و تضمین دادرسی عادالنه و قضاوت بیمهم

گیـري آن نسـبت بـه دولـت     المللی به دلیل ماهیـت بسـیار فاسـد نظـام قضـایی کـامبوج و آسـان       بین
). Jon Heller 2012: 85-89(ند کـامبوج از قـدرت کـافی جهـت تضـمین ایـن امـر برخـوردار نیسـت         

اره هـا اشـ  باوجوداین، به نحوه عملکرد محاکم کامبوج انتقادهـایی وارد اسـت کـه بـه برخـی از آن     
):355- 356: 1393مهرگان (شود می

در 004و 003هـاي  انعکاس پیش از موعد و سریع وضعیت اختتام رسیدگی به پرونده-الف
. کننـده شـد  شعبه تحت رسیدگی که درنهایت منجر به استعفاي اجباري دادرس ارشـد رسـیدگی  



134
1394تابستان، همیازد، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

اشی از مداخله دولـت کـامبوج   ها ندر این زمینه منتقدان بر این باور هستند که اعالم سریع پرونده
اسی و مصالحه با رهبران و سران اصلی خمرهاي سـرخ  یدر چارچوب داخلی محکمه به دالیل س

.است
هـاي قضـایی   المللی و حتی آئـین دادرسـی و رویـه   عملکرد محاکم با موازین حقوق بین-ب

.پذیري نداشته استخود محاکم، انطباق
کلی یک تجربه نوین جهـانی اسـت کـه مسـبوق بـه سـابقه       طورافزون بر این، دادگاه مزبور به

حال با توجه به وضعیت و ساختار آن، هـیچ بـدیل دیگـر نداشـت و اگـر در انجـام       درعین. نیست
واسطه همکاري مسـتقیم مراجـع   المللی بهشود عدالت بینهاي خود سربلند شود، ثابت میفعالیت

با این تفـاوت کـه در ایـن تجربـه نـوین،      . استها قابل حصول المللی و ملی و در سطح دولتبین
شـود  دیـدگان بـیش از هـر مـوردي جلـب مـی      هـا، افکـار عمـومی و بـزه    اعتماد و اطمینان دولـت 

).361-362: 1393مهرگان (

دادگاه ویژه لبنان-5-3
منشـور ملـل   42مـاده  (المللـی  عنوان مسئول اصلی حفظ صـلح و امنیـت بـین   شوراي امنیت به

پدیده تهدیدکننده صـلح  عنوانصراحت تروریسم را بهبه2001سپتامبر 11ز حوادث بعد ا) متحد
نمامیـان و  (مشروع در قبال آن را نیز پـذیرفت  المللی لحاظ نمود و حتی اجراي دفاعو امنیت بین

حریـري و همراهـان   این رکن سازمان ملل متحد با وقوع تـرور رفیـق  ). 149-152: 1391عباسی 
، ضــمن محکــوم کــردن ایــن اقــدام 2005آوریــل 7مــورخ 5951تصــویب قطعنامــه وي نیــز بــا 

المللی مستقل براي تحقیق در مـورد ایـن حادثـه    بینتروریستی مبادرت به تشکیل یک کمیسیون
.نمود

این امکان را فراهم نمود که در ابتدا مقامات قضایی لبنان بتواننـد در مـورد   تشکیل کمیسیون
شـده توسـط ایـن نهـاد     ایت تروریستی تحقیق کننـد و سـپس تحقیقـات انجـام    تمامی ابعاد این جن

طــور هــاي آن را بــهحیــات و فعالیــت دادگــاه ویــژه لبنــان را کــم کــرده، درنتیجــه هزینــه مــدت
. دهدتوجهی کاهش میقابل

2005فوریـه  14در مورد حادثه تروریسـتی  این کمیسیون در بدو تأسیس فقط مسئول تحقیق
. دولـت لبنـان صـالحیت زمـانی ایـن نهـاد را افـزایش داد       بود، اما شوراي امنیـت بـه درخواسـت   

هـاي  کمیسیون را موظف کرد تا کمـک 4461امنیت با تصویب قطعنامه ترتیب که شوراياینبه
کشور ارتکاب در آن2004ق در مورد سوءقصدهاي تروریستی که از اول اکتبر الزم براي تحقی
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.)146-149: 1388زاده بیگ(1اند را ارائه کندیافته
به ایـن معنـا   . وجود دارد2004یک ارتباط و وابستگی بین چهارده سوءقصد ارتکابی از سال 

اند، بلکـه  یکدیگر ارتکاب نیافتهکه این سوءقصدها توسط چهارده فرد یا گروه و بدون ارتباط با
هـدف از  . انـد ویـژه از منظـر هـدف بـا یکـدیگر در ارتبـاط بـوده       این جنایات از ابعاد مختلفی، به

ارتکاب این سوءقصدها ایجاد جو وحشت و ترور در میان مقامـات لبنـانی و خبرنگـاران و سـایر     
شـوراي امنیـت در همـین    .تأثیرگـذار در زنـدگی سیاسـی لبنـان بـوده اسـت      اشخاص و نهادهاي

محاکمـه  هـاي موردنیـاز لبنـان بـراي    از دبیرکل خواست ماهیـت و حـدود کمـک   4461قطعنامه
.ندکنهاد گزارش المللی را مشخص و به آنمرتکبان جنایات ارتکابی در یک دادگاه بین

تقـدیم آن رکـن شـد و ایـن رکـن      2006مـارس  12گزارش درخواسـتی شـوراي امنیـت در    
شورا در این قطعنامـه از  . نمودتصویب2006مارس 29را هشت روز بعد یعنی در 4661قطعنامه

المللی بر اساس قواعـد  براي ایجاد یک دادگاه بیناي با دولت لبناننامهدبیرکل خواست موافقت
.ندکالمللی منعقد بین

گـزارش دبیرکـل   میمهضـ نامه همراه با اساسنامه دادگاه لبنان تهیه و بهنویس این موافقتپیش
خـود بـه دبیرکـل ایـن     2006نـوامبر  24شوراي امنیت در نامـه مـورخ   . دشبه شوراي امنیت ارائه 

اي بین سازمان ملل متحـد و دولـت لبنـان    نامهموافقتترتیباینبه. داداسناد را موردپذیرش قرار
.دشطور رسمی منعقد آن کشور بهبراي ایجاد یک دادگاه براي

امنیـت ایجـاد   شود دادگاه ویژه لبنـان بـر اسـاس مصـوبات شـوراي     ور که مالحظه میطهمان
دولـت لبنـان و سـازمان ملـل     اي را میـان نامـه نشده است، بلکه این مصوبات امکان انعقاد موافقت

ویژه لبنان مشابهت زیـادي بـا رونـد تشـکیل     از این نظر روند تشکیل دادگاه. دندکرمتحد فراهم 
شعب ویـژه محـاکم کـامبوج بـراي رسـیدگی بـه       (سیرالئون و دیوان خمرهاي سرخ دادگاه ویژه

.دارد) جرایم خمرهاي سرخ

اي اسـت کـه بـین سـازمان ملـل متحـد و       نامهموافقتمبناي حقوقی تشکیل دادگاه ویژه لبنان
ز ضـمیمه خـود اساسـنامه دادگـاه مزبـور را نیـ      اي کـه بـه  نامهموافقت. استدولت لبنان منعقدشده

سـو و  المللی است که بین سازمان ملل متحـد از یـک  نامه یک توافق بیناین موافقت. همراه دارد
).151: همان(دولت لبنان از سوي دیگر، منعقدشده است 

را در مورد سوءقصدهاي تروریسـتی ارتکـابی در   صالحیت زمانی کمیسیون4461اگرچه شوراي امنیت با تصویب قطعنامه .1
را در پی آن بود کـه مسـئولیت مـرتبط بـا     ، باید اذعان نمود شورونیازا. لبنان فقط به جهت کمک به دولت لبنان گسترش داد

.این سوءقصدها هم معلوم شود
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المللی یوگسالوي سابق و رواندا، نه یـک رکـن   هاي کیفري بیندادگاه ویژه لبنان، برخالف دیوان
طـور کـه   شـود، بلکـه همـان   یک دادگاه داخلی لبنان محسوب مـی و نهملل متحد است فرعی سازمان

اگرچه ایـن دادگـاه   . است) قراردادي(یک رکن معاهداتی،دبیرکل سازمان ملل متحد نیز متذکر شده
آن معنـا نیسـت کـه ایـن دادگـاه ماننـد       المللی ایجادشـده اسـت، بنـابراین ایـن بـه     طبق یک معاهده بین

سـاختار،  . المللـی اسـت  ی یوگسالوي سابق و رواندا یک محکمه صرفاً بـین المللهاي کیفري بیندیوان
.اسـت » محکمـه ویـژه  «یـک  هـاي ایـن دادگـاه نشـان از آن دارنـد کـه ایـن       قوانین حاکم و صـالحیت 

ذلـک بـه دلیـل اهمیـت     مـع . کـرد بررسـی  تـوان در چنـد مـورد   هاي دادگاه ویژه لبنان را میصالحیت
در این مـورد بـراي مثـال    .شودمیها مطالعه سپس سایر صالحیتوسی صالحیت ذاتی ابتدا آن را برر

المللی یوگسالوي سابق و روانـدا و حتـی دیـوان    هاي کیفري بینتوان به قواعد آئین دادرسی دیوانمی
).27- 29: 1388مکان جنت(المللی کیفري اشاره نمود بین

این محکمه صـالحیت رسـیدگی بـه دو   اساسنامه دادگاه ویژه لبنان 2باوجوداین، مطابق ماده 
هـاي ارتکـابی   بند یک این ماده شامل، اقدامات تروریستی، جنایات و جنحه: دسته جرائم را دارد

هـا، شـرکت در   هـاي غیرقـانونی و عـدم افشـا جنایـات و جنحـه      تمامیت جسمانی افراد، مشارکت
جنـگ  چینی،فتنه و توطئههاي مجرمانه و مشارکت در توطئه و بند دو ماده مزبور مشمول،تشکل

.اي استهاي فرقهدرگیريداخلی و

لبنـان مـورد   این جرایم طبق مقررات کیفري لبنان با رعایت مقـررات اساسـنامه دادگـاه ویـژه    
مقررات کیفـري لبنـان بـا دو    ذلک باید توجه داشت که اجرايمع. رسیدگی قرار خواهند گرفت
:محدودیت عمده مواجه است

دادگـاه ویـژه   اساسـنامه 2ین قوانین فقط محدود به جرائمی است کـه در مـاده   اعمال ا-الف
.اندانگاري شدهلبنان جرم

اعمـال اسـت   قابـل مجازات اعدام مندرج در قوانین لبنان کـه در مـورد برخـی از ایـن جـرائم     - ب
نفکـاك فهرست جرائم مقرر در صالحیت دادگاه ویژه لبنان خـود حـاکی از ا  .تطورکلی ممنوع اسبه

.اندحال با مشارکت سازمان ملل متحد ایجادشدهکه تابهاستاین محکمه از سایر محاکمی 
باوجوداین، دادگاه ویژه لبنان که از صالحیت تعقیب و محاکمـه مسـئولین حملـه سـبعانه بـه رفیـق       

تـاکنون  ،هـاي سیاسـی برجسـته لبنـان برخـوردار اسـت      حریري و چند حمله مرتبط به دیگر شخصیت
نهادهـاي اجرایـی   عـدم موفقیـت  ایـن جلسـات بـه دلیـل    . اش را آغاز نکرده استلین جلسه محاکمهاو

قـوي  احتمـال انـد بـه  کـه از طریـق کیفرخواسـت مـتهم شـده     )اهللا چهار عضو حزب(لبنان در دستگیري 
در طول سه دهه اخیر ظلـم و سـتم   ). 23- 44: 1388مکانجنتآقایی(طور غیابی تشکیل خواهد شد به
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جملـه اعمـالی کـه واجـد شـرایط جنایـات جنگـی و جنایـات ضـد          راوانی در لبنان صورت گرفته منف
-Maalouf 2012: 125(انـد بشري هستند و همگی مشمول مصونیت از مجازات یـا کیفرناپـذیري شـده   

طبق تعریف، عدالت اجراشده توسط دادگاه ویژه در مورد این جرائم ماهیـت گزینشـی خواهـد    ).127
که عمـدتاً بـه دلیـل    ) شده(المللی احتماالً نقش دادگاه ویژه را در مقایسه با سایر محاکم بینداشت که 

کننـد بغـرنج و   هـا مشـروعیت پیـدا مـی    دیدگان و عمل کردن به نفـع آن نمایندگی شمار فراوانی از بزه
.(Wierda, Nassar and Maalouf 2007: 189-191)سازد پیچیده می

المللی براي رسـیدگی بـه   ر داشت که این دادگاه نخستین محکمه بینهرچند شاید بتوان اظها
جنایات تروریستی در حوزه قلمرو سرزمینی کشـور لبنـان اسـت، امـا فضـاي شـکننده و حسـاس        

هـاي  هـا درزمینـه تصـمیم   هـا و دولـت  سیاسی داخلی کشور لبنان و عـدم همکـاري برخـی گـروه    
راي دسـتیابی بـه متهمـان و انجـام جلسـات      دادگاه، موجـب شـده ایـن دادگـاه از سـرعت الزم بـ      

که در مقـاطعی، موضـوعات موردبررسـی ایـن دادگـاه      ضمن این. ها برخوردار نباشدمحاکمه آن
زنی و تضعیف رقباي خـود شـده اسـت    هاي سیاسی براي اتهاممستمسک برخی کشورها و گروه

).394-395: 1393دینان کاظمی(

المللیمحاکم مختلط و دیوان کیفري بین-4
المللیمحاکم مختلط و عدم صالحیت دیوان کیفري بین-1-4

دیوان کیفري فاقد صالحیت عطف به ماسبق است و تنهـا اجـازه تعقیـب جـرائم ارتکـابی پـس از       
شـعب ویـژه محـاکم    (پس جرائم تحت صالحیت دیـوان خمرهـاي سـرخ    . را دارد2002اول جوالي 

در چـارچوب صـالحیت دیـوان کیفـري قــرار     ) کـامبوج بـراي رسـیدگی بـه جـرایم خمرهـاي سـرخ       
طـور فرضـی روزي موقعیـت سـوریه بـه دیـوان       اگر به. استمورد سوریه یک مصداق آن . گیرندنمی

2002رژیـم اسـد بعـد از اول جـوالي     متوجـه  کـه اتهاماتیباکیفري ارجاع شود دیوان فقط در رابطه
هـا نتواننـد عـدالت پـس از     گر خود سوريا. شده از صالحیت تعقیب و محاکمه برخوردار خواهد بود

کیفـري  المللـی مخـتلط بـراي رفـع شـکاف بـی      آنگاه یک محکمه کیفري بینکنند،درگیري را اجرا 
زمـانی رخ داد کـه ارتـش    1982که در فوریه » حما«عام مثال، مسئولین قتلعنوانبه. شدخواهد تشکیل 

سـوزاندن را در شهرسـتان حمـا بـا چنـدین      سوریه به دستور حافظ اسد یک عملیات زمینی تخریـب و  
.المللی مختلط تعقیب و محاکمه شوندتوانند در یک محکمه کیفري بینمی،هزار کشته اجرا کرد

طور بالقوه از صالحیت جهـانی برخـوردار اسـت؛ زیـرا شـوراي امنیـت       المللی بهدیوان کیفري بین
کوشـا و نمامیـان   (را به دیـوان ارجـاع دهـد    تواند یک موقعیت اساسنامه رم می) ب(13موجب ماده به
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بـه یــک کشـور غیــر عضـو اجــازه داده پــذیرش    12) 3(بـه همــین صـورت مــاده   ). 256- 258: 1389
Wierda, Nassar and Maalouf(صالحیت دیوان کیفـري در رابطـه بـا جـرم مـوردنظر را اعـالم کنـد        

–یکی یکی از پنج عضو دائمـی خـود  الوصف شوراي امنیت به دلیل مالحظات ژئوپلیتمع. (195 :2007
نظـر کـرده اسـت   اش صـرف بیشـتر از اسـتفاده از قـدرت ارجـاعی    - مریکـا، روسـیه و چـین   آویژه و به

)Dicker 2012: 57-59 .( اي اسـت کـه   جدیدترین مصداق آن مخالفت روسیه با حمایت از هر قطعنامـه
رجـاع کنـد هرچنـد کمیسـاریاي     اموقعیت سوریه را با ارتکاب جنایات ضد بشـري بـه دیـوان کیفـري     

پـس یـک کشـور    1.هاي متعددي داده استعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه فراخوان
اساسـنامه  12)3(موجـب مـاده   که از جنبه سیاسی به نفعش باشد یـک اعـالن مـوردي را بـه    درصورتی

ابـزاري مـؤثر در واکـنش بـه     که بتوانـد  البته الزم به ذکر است دیوان براي این.مطرح خواهد کرد
وجود یک دادستان مستقل و کارآمـد  . المللی باشد باید داراي صالحیت اجباري باشدجرایم بین

هـا  رویه موجود که مبتنی بـر رضـایت دولـت   . المللی امري ضروري استبراي تعقیب جرایم بین
همـواره ایـن   . ته باشـد المللی نقش داشطور مؤثر در برقراري عدالت کیفري بینتواند بهاست نمی

المللـی در  کنند ممکن است با عدالت کیفـري بـین  ها تعقیب میخطر وجود دارد که آنچه دولت
ــارض باشــد  ــان ســبزواري(تع ــژاد و نمامی ــه ). 30-31: 1393ن ــر ب ــن ام ــه  ای طورمعمــول راجــع ب

نامـه  افقـت ایـن مو . شـود ، حـادث مـی  »نامـه دیتـون  موافقت«عنوان نمونه هاي صلح، بهنامهموافقت
کشـی، جنایـات علیـه بشـریت و     اي راجع به مسئولیت کیفري افـراد مـتهم بـه نسـل    متضمن مقرره

).490: 1392منشنژندي(المللی یوگسالوي سابق است جنایات جنگی نزد دیوان کیفري بین
توانـد توسـط   المللـی مخـتلط مـی   کیفري، یک محکمه کیفري بـین جهت رفع این شکاف بی

هـایی  جهت فراخوانازاین. اي مثل اتحادیه افریقا یا اتحادیه عرب تشکیل شودطقههاي منسازمان
براي تشکیل چنـین دیـوانی تحـت نظـارت اتحادیـه عـرب و داراي صـالحیت نسـبت بـه جـرائم           

).Neier 2012: 71-73(اند شدهارتکابی در سوریه داده
کشـی،  مللـی اصـلی یعنـی نسـل    الالمللی تنها بر سه جرم بـین در حال حاضر دیوان کیفري بین

هاي نـاموفقی بـراي گنجانـدن جـرایم     طرح. جنایات ضد بشري و جنایات جنگی صالحیت دارد
ایـن  . انـد در چارچوب صالحیت ایـن دیـوان پیشنهادشـده   3و تروریسم2فراملی مانند قاچاق مواد

1. http://www.ohchr.org/EN/NewEvents/Pages/HCSecurityCouncil.aspxaccessed4July2012
2. http://www.icc-cip.int/NR/rdonlyres/03DAF164-78C7-4129-AoBD-91534F80BF81/o/
TrinidadTobagoCn737En.pdf accessed 4 July 2012.
3. See Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal
Court Eighth Session, The Hague, November 18-26, 2009, U.N.Doc.ICC-ASP/8/20,
Appendix III65-66. However, it was decided not to consider this proposal at the Review
Conference held in Kampala in 2010.
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طـورکلی  بـه 1.هنددجرائم مردم سراسر دنیا و توسعه اقتصادي جهان را شدیداً تحت تأثیر قرار می
توانند به صورت شایسته و در صورت اقتضا با همکاري دول دیگر و سـایر  مراجع قضایی ملی می

رغـم وجــود  الوصـف علــی مــع. هــاي مجـري قــانون، بـه جــرائم فراملـی رســیدگی کننـد    سـازمان 
المللی مواردي موجودند که کماکـان نیازمنـد تشـکیل یـک محکمـه      سازوکارهاي همکاري بین

ماننـد مـورد کشـوري کـه     ،باشندالمللی میالمللی مختلط با مساعدت و مشارکت بینبینکیفري 
کند، اما توانایی یا تمایل الزم بـراي انجـام آن را نداشـته باشـد     طورمعمول اعمال صالحیت میبه
).60: 1390نمامیان (

قضایی لبنان ازآنجاکه نظام . تشکیل دادگاه ویژه لبنان یک مصداق بدیهی در این زمینه است
در زمان حمله سبعانه به رفیق حریري و سایر حمالت مربوطه ازنظر عدم توانـایی تعقیـب و عـدم    
تمایل براي رسیدگی جدي بـه چنـین جرائمـی در یـک موقعیـت پربحـث و جـدل قـرار داشـت          

قبـل از تشـکیل   ). Kayssi and Weam Alawar 2012: 24-27(المللی موردنیاز بودراه حل بینیک
2.المللی موردبررسـی قـرار گرفـت   ارجاع آن موقعیت در لبنان به دیوان کیفري بین،گاه ویژهداد

ایـن  3.مناظره شوراي امنیت منجر به حذف جنایت علیه بشریت از جـرائم ارتکـابی در لبنـان شـد    
امـا درهـا را بـه روي ارجـاع احتمـالی      ، )Halling 2000: 843-844(گیري قابـل انتقـاد بـود    تصمیم

المللـی مخـتلط را الزامـی    ت به دیوان کیفري بست و لذا تشکیل یک محکمـه کیفـري بـین   موقعی
.نمود

المللیمحاکم مختلط و صالحیت تکمیلی دیوان کیفري بین-2-4
چنانچه همگان واقف هستند مفهوم صالحیت تکمیلی پایـه و اسـاس طـرح دیـوان کیفـري      

صـالحیت دیـوان کیفـري بـازجویی و     اگر در یک پرونده یا موقعیـت تحـت  . المللی استبین
ادعـا توسـط نظـام قضـایی ملـی یـک کشـور عضـو دیـوان انجـام و           تجسس معتبر جـرم مـورد  

اساسنامه، موضوع دعوا در محضر دیـوان مسـموع نخواهـد    17موجب ماده بهشود،وفصل حل
).I. Charney 2001: 99-103(بود

تـوان یـک   جایگاهی دارنـد؟ آیـا مـی   سازوکارهاي مختلط در این نظام متفرق و دوشاخه چه 
المللی مختلط را یک دادگاه ملی محسوب کرد؟ مـتن مـبهم اساسـنامه چنـین     محکمه کیفري بین

1. See Res. 56/120 the UN General Assembly expressed deep concern over the impact of
transnational organized crime on the political, social and economic stability and
development of societies: UN Doc. A/Res/56/210(2002).
2. Report of the Secretary- General on the Establishment of a special Tribunal for
Lebanon, UN Doc, S/2006/893 (2006) para.24.
3. Ibid para. 25.
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ــت   ــرده اس ــذف نک ــناریویی را ح ــیر     . س ــک تفس ــد و ی ــت کن ــد کفای ــی بای ــت مل ــدري دخال ق
کنوانسـیون ویـن در خصـوص حقـوق معاهـدات مؤیـد ایـن        31)1(شناختی برحسب مـاده  غایت
زیـرا یکـی از اهـداف    ؛جا داد» ملی«توان محاکم مختلط را در اصطالح گیري است که مینتیجه

Benzing and(کیفري بوده استالمللی خاتمه دادن به بیاولیه پشتیبان تشکیل دیوان کیفري بین

Bergsmo 2013: 412.(
بحـث  ،یک استدالل مهم که به نفع برتري محاکم مختلط بر محاکم صـرفاً ملـی مطـرح شـد    

از منظـر کشـورهاي عضـو    . ظرفیت از منظر کشورهاي عضو دیوان و از منظر خـود دیـوان اسـت   
واسطه جنگ یا درگیري بسیار خشن چنان تخریـب شـود کـه ظرفیـت     امکان دارد یک کشور به

پـس بایـد یـک    . دار پس از درگیـري بسـیار ضـعیف شـود    اش جهت اجراي عدالت معنیقضایی
سـازي و توسـعه   عالوه این امـر بـراي ظرفیـت   ختلط تشکیل شود و بهالمللی ممحکمه کیفري بین

مثـال ایـن بحـث و اسـتدالل ظرفیـت      عنوانبه).416: همان(شود قضایی آتی کشور مفید واقع می
المللـی مخـتلط در جمهــوري   ریــزي محکمـه کیفـري بــین  یـک منطـق بسـیار مهــم حـامی برنامـه     

2003و ژوئـن  1993ی ارتکـابی بـین مـارس    المللـ دموکراتیک کنگو جهت محاکمه جرائم بـین 
المللـی مخـتلط بـه دلیـل محـدودیت      خود محکمـه کیفـري بـین   ). Kambale 2012: 23-27(است 

بودجه فقط قـادر بـه دادرسـی در مـورد بخـش بسـیار کـوچکی از متخلفـین حقـوق بشـر در هـر            
.موقعیت خاص است

تجسس و تعقیب افـرادي کـه   از این گذشته دفتر دادستانی دیوان کیفري سیاست خود جهت 
اش تلفیـق  بیشترین مسئولیت را در قبال شـدیدترین جـرائم دارنـد در جدیـدترین راهبـرد تعقیبـی      

جهــت بایــد ســازوکارهاي مخـتلط را مکمــل مفیــدي بــراي دیــوان کیفــري  ازایــن1.کـرده اســت 
).McAuliffe 2011: 131-133(المللی بدانیمبین

المللیدر محاکم مختلط و دیوان کیفري بینفرایند اجراي عدالت کیفري . 3-4
هـا و توجیهـات پـروژه عـدالت     تـرین ویژگـی  عنـوان یکـی از مهـم   اغلب از عدل و انصاف به

. برنـد طـور اختصاصـی محـاکم مخـتلط نـام مـی      و بـه )Stahn 2012: 266-270(المللیکیفري بین
مظـالم جمعـی در سـطح    اي بـراي رسـیدگی بـه    طور مسلم در یک سطح عملی مزایاي برجستهبه

هـاي  طورقطع موجب تسهیل محاکمهنزدیکی به شواهد و مدارك و شهود به. داخلی وجود دارد
تـر هسـتند؛ زیـرا کشـورها     هـاي داخلـی آسـان   از منظر همکاري کشورها دادرسی. شودسریع می

1. ICC, The office of the Prosecutor, Prosecutorial Strategy 2009-2012 para 14.
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ه بحرانـی  مجبور نیستند براي محاکمه اتباع خود صالحیتشان را واگذار کنند و این غالباً یک جنب
هـاي گونـاگونی مواجـه هسـتند    هذا محاکم ملـی بـا کاسـتی   مع. شوداز حق حاکمیت شناخته می

)Cadman 2012: 47-49.(
المللی اغلب جرائم ارتکابی با حمایت حکومتی هسـتند،  با توجه به این واقعیت که جرایم بین

در صـورت تعـویض   در ضـمن  . سازوکارهاي داخلی غیرقابل اطمینـان و مغرضـانه خواهنـد بـود    
De(گسـتري فـاتح وجـود دارد    هـاي نمایشـی و عـدالت   ها خطر محاکمهدولت پس از درگیري

Bertodano 2007: 87 .(  گسـتري فـاتح باسـابقه پیگیـري دو     این خطر محاکمه مغرضـانه و عـدالت
المللـی خـارج از حیطـه    طـور اختصاصـی جهـت رسـیدگی بـه جـرائم بـین       دادگاه داخلی کـه بـه  

یعنی دیـوان عـالی عـراق و    ؛شودنشان داده می،المللی تشکیل شدندان کیفري بینصالحیت دیو
المللی بنگالدش که هر دو به علت قصور در اجراي منصفانه عـدالت، نامشـروع   دیوان جرائم بین

).P.Scharf 2007: 256-259(شوند تلقی می
دیـوان کیفـري   هـایی کـه در چـارچوب صـالحیت    در رابطه بـا جـرائم ارتکـابی در موقعیـت    

هایی به نفع تشکیل محـاکم  توان استداللگیرند بنا به دالیل عدل و انصاف میالمللی قرار میبین
اش المللـی شـدن نظـام قضـایی داخلـی     سازي بـین تواند با ممکنیک کشور می. مختلط بیان کرد

موقعیـت در  یک دادرسی داخلی اصیل و واقعی را براي ممانعت از استماع پذیري یک پرونده یا
اقتضـاي  ).McAuliffe 201163(اساسـنامه برقـرار کنـد   17موجـب مـاده   محضر دیوان کیفري بـه 

دیوان موظـف اسـت اسـتماع پـذیري را بـا      . شده استدرج17)2(صریح عدل و انصاف در ماده 
انـد تشـخیص   شـده الملل به رسمیت شـناخته توجه به اصول روند قضایی شایسته که در حقوق بین

).Libya 2012: 345(دهد

گیرينتیجه-5
محـاکم  سـوي بـه المللـی بـین محـاکم کیفـري  ایجـاد ازالمللـی بینجناییسیاسترویهتغییر

المللـی، نظـام جنـایی بـین   تحـوالت تجربیـات ازاسـتفاده درواقـع المللـی مخـتلط،  کیفـري بـین  
.اسـت بـوده المللـی محاکم بـین اثربخشیازجامعه جهانیانتظاراتوموجودسیاسیهايچالش

اهمیـت یافتـه و   ازپـیش بـیش المللـی بـین جنـایی سیاسترويپیشافقدرگونه محاکمایننقش
محـاکم  تـا موجـب شـده  مقـررات ترکیـب وپذیريانعطافازجملهمحاکماینمؤثرهايمؤلفه

مؤیـد امر اینکهدهندانجام به وضوحوظایف خود را،رويپیشوضعیتبامتناسبالمللیبین
.استمحاکم پیشینتجربیاتمحاکم ازکارگیريبه
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گـرا و جهـانی بـه عـدالت کیفـري      محاکم مختلط بارزترین تجلی یک رویکرد جامع، کثرت
المللـی و داخلـی کـه اغلـب تنهـا      این محاکم از دوگـانگی سـنتی محـاکم بـین    . المللی هستندبین

المللـی اعمـال   ایم عمـده بـین  جـایی کـه عـدالت در خصـوص جـر     عنوان دو نظـام حقـوقی در  به
پذیر و گاهی مطلـوب  اي متناسب، انعطافکه گزینهآنجافراتر رفته و از،اندشدهشود، معرفیمی

کیفـري کـه بـه    گاهی اوقات نیز براي رفع شکاف بی. کنند، فاقد این دوگانگی هستندرا ارائه می
المللی احسـاس  للی در محاکم بینالمهاي داخلی و دیوان کیفري بیندلیل ظرفیت محدود دادگاه

.دشوها باید اتخاذ شود، یک سیاست حقوقی متناسب با ساختار و شیوه عمل آنمی
تـوان نـواقص آن را  المللی، نمیرغم اهمیت و اعتقاد به اختالط در محاکم بیناین بهوجودبا
رسی نقایص و ایرادهایی قبل از بررسی تشکیل محاکم مختلط جدید باید در ابتدا به بر. دکرنفی 

.مالحظه بوده است، پرداختکه مدل مختلط تا به امروز قابل
نظـام قضـایی کشـورهایی کـه در     المللی بهبنابراین با توجه به عدم اطمینان مراجع قضایی بین

ها به مراجع قضـایی کـه هـر    پیوندد و عدم اعتماد کامل دولتالمللی به وقوع میها جرایم بینآن
شـاید بتـوان   . المللـی متجلـی شـده اسـت    ه در اصل صالحیت تکمیلی دیـوان کیفـري بـین   دو نکت

عنوان حدفاصل و نقطه صـلح و تمـاس اعتقـادآمیز    المللی مختلط را بهتأسیس محاکم کیفري بین
المللی در نظـر گرفـت و چنانچـه دادگـاه دیکتـاتور سـابق عـراق        هر دو نظام قضایی داخلی و بین

گرفـت، امکـان اسـتیفاي حقـوق     المللی شکل میهاي بیننسل سوم دادگاهاز نوع» صدام حسین«
.شدازپیش فراهم میحقه ملت ایران بیش
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.2، شماره )»س«حضرت معصومه 
زنـدان درارتکـابی جنایـات «، )1391(زاده، محمـدجعفر و صـالحی   خالقی، علی، حبیـب -

.80شماره دادگستري،حقوقی، مجله»کیفريعدالتمنظرازابوغریب
فراینـد  : ادگاه ویژه سیرالئوند«، )1389(مهدیهخیابانی، الکتابو ملکامیرحسین رنجبریان، -

.43المللی، شماره مجله حقوقی بین، »کیفرمانیتشکیل، صالحیت و مقابله با بی
محاکمـه برايسنگالالعادهفوقشعبتأسیس«،)1392(آبادي، محمدحسین قوامرمضانی-

، پژوهشـنامه حقـوق   »المللـی بـین جنایـات بـا مبـارزه در راسـتاي جلـو بـه گـام یک:هابرهحیسن
.2کیفري، سال چهارم، شماره 
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:عـدالت انتقـالی  کـارکرد وسـازوکارها «، )1392(عمادي، سید رضـی  ذاکریان، مهدي و-
.1شمارهاول،سالالمللی،بینهايسازمانفصلنامه،»المللحقوق بیندرمهمتحولی

ــه، )1389(فضــائلی، مصــطفی - ــین : دادرســی عادالن ــري ب ــیمحاکمــات کیف : ، تهــرانالملل
.هاي حقوقی شهر دانش، چاپ دومانتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش

محـاکم  : ها، درادگاه ویژه لبنان؛ دستاوردها و چالش، د)1393(دینان، سید مرتضی کاظمی-
.انتشارات تیسا، چاپ اول: نظر مهدي ذاکریان، تهران، زیرالمللیکیفري بین

انگاري تروریسم و مسئله صالحیت دیـوان  جرم، )1389(نمامیان، پیمان کوشا، جعفر و - 
انتشارات مجمع جهانی : ، به اهتمام نادر ساعد، تهرانحق بر صلح عادالنه: درالمللی، کیفري بین

.صلح اسالمی، چاپ اول
الملل کیفـري؛ بررسـی سـاختار    بازسازي حقوق بین«، )1388(مید میري مافی، همایون و ح-

هاي با سیستم حقـوقی  هاي دادگاهمنظور دستیابی به ویژگیقضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به
.14هاي حقوق خصوصی، شماره ، اندیشه»نوین
ج بـراي  دادگاه خمرهاي سرخ یا شـعب ویـژه دادگـاه کـامبو    ، )1393(مهرگان، امیرحسین -

، زیـر نظـر مهـدي ذاکریـان،     المللـی محـاکم کیفـري بـین   : رسیدگی به جرائم خمرهاي سرخ، در
.انتشارات تیسا، چاپ اول: تهران
عامـل  اصول کلـی حقـوق؛  «، )1390(ساداتمعصومهاله و میرمحمدي،موسوي، سیدفضل-

.31حقوق اسالمی، سال هشتم، شماره ، »الملل کیفريپویایی حقوق بین
المللی در قضیه تیمـور  تحلیل رأي صالحیتی دیوان دادگستري بین«، )1386(حسن ،موثقی-

.15عالمه، شماره ، فصلنامه »1995ژوئن 30شرقی پرتغال علیه استرالیا 
الملـل کیفـري   شده حقوق بـین هاي جهانیضرورت واکنش، )1392(اله منش، هیبتنژندي-

مجموعـه  (الملـل در قـرن بیسـت و یکـم    المللی و حقوق بـین جامعه بین: ؛ درالمللیبه جنایات بین
، 1احتمـال سیدقاسـم زمـانی؛ چ    ؛ بـه )بیگـدلی مقاالت اهدایی به اسـتاد دکتـر محمدرضـا ضـیایی    

.هاي حقوقی شهر دانشمؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران
المللــی در رســیدگی بــه صــالحیت قضــایی دیــوان کیفــري بــین«، )1390(نمامیــان، پیمــان -

.51، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره »تروریسم
تغییـر  : شـوراي امنیـت  1373تـأملی در قطعنامـه   «، )1391(نمامیان، پیمان و عباسـی، صـمد   -

المللـی پلـیس،   فصـلنامه مطالعـات بـین   ،»ماهیت در تعهدات و الزامات حقوقی مبارزه با تروریسم
.9شماره 
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