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چکیده
کیفري کیفري و غیرکنار سایر سازوکارهاي سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت، اخیراً در

در جوامع انتقالی ازجمله موزامبیک، رواندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجراي عدالت نسبت به 
وجود، بااین. شده استهاي داخلی استفادههاي پیشین یا جنگتخلفات ارتکابی در دوران رژیم

نظر وجود الفبرداري از این سازوکارها در راستاي تحقق عدالت، اختدر خصوص شیوه بهره
المللی محسوب برخی معتقدند اجراي عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرم بین: دارد
شوند، مستلزم اجراي عدالت کیفري است و الزم است سازوکارهاي سنتی با موازین عدالت می

و همانند در این راستا، سازوکار سنتی رواندا با تغییرات بنیادینی مواجه شد. کیفري منطبق شوند
در مقابل، برخی . المللی نمودیک دادگاه کیفري اقدام به تعقیب و مجازات عامالن جرایم بین

جوامع انتقالی ازجمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ 
ت در این مقاله، ضمن بررسی نظریا. اندها داشتهچارچوب سازوکارهاي سنتی و استفاده از آن

رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهاي سنتی، بدون اعمال تغییرات 
.اندبنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده

عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی، عدالت کیفري، سازوکارهاي : واژگان کلیدي
.سنتی اجراي عدالت
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مقدمه
ستند که بعد از طی یک دوره تخلفات سنگین حقوق بشري و جوامع انتقالی جوامعی ه

باتوجه به ارتکاب گسترده تخلفات حقوق بشري و . اندبشردوستانه قدم درراه انتقال گذاشته
هاي اصلی بشردوستانه در دوران قبل از انتقال، اجراي عدالت انتقالی در این جوامع یکی از چالش

ازوکارهاي مختلفی از سوي این جوامع مورداستفاده قرار منظور اجراي عدالت، سبه. بوده است
ها تحت عنوان سازوکارهاي عدالت انتقالی شناخته گیرند که با توجه به زمان استفاده از آنمی
اند، ازجمله سازوکارهایی که اخیراً جهت اجراي عدالت انتقالی موردتوجه قرارگرفته. شوندمی

.دسازوکارهاي سنتی اجراي عدالت هستن
سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت براي حل اختالفات و رسیدگی به جرایم در سطح جامعه 

در این . سفیدان باشندتوانند به شکل شوراي روستا، قبیله، جلسات جمعی بزرگان و ریشهستند و می
. شودگیري میمجامع در رابطه با چگونگی حل اختالفات و حتی اجراي مجازات بر مجرم تصمیم

شدت جرم، بلکه به فرهنگ جامعه نیز تنها بهن و نوع مجازات و چگونگی حل اختالف نهمیزا
تواند شامل پرداخت جریمه و غرامت، کار بنابراین احکام صادره توسط این مجامع میبستگی دارد؛

از . حل براي تخلّف ارتکابی باشدها بهترین راهاجباري، مجازات یا هر آنچه باشد که به نظر آن
هاي ازوکارهاي سنتی براي حل اختالفات اغلب در آن دسته از جوامعی که به دلیل جنگس

طوالنی، دستگاه قضایی مستقل از بین رفته یا در جوامعی که به دلیل فساد دستگاه قضایی در دوران 
Waldorf(شودرژیم پیشین اعتماد به آن از بین رفته است، استفاده می از این سازوکارها). 16 :2006

اما با توجه به اند؛اند و صرفاً براي بررسی جرایم دوران قبل از انتقال شکل نگرفتهگذشته وجود داشته
که این سازوکارها اغلب بر سازش بین متخلّف و قربانی و جامعه تأکید دارند و داراي ماهیت این

مدنظر یک جامعه انتقالی عنوان سازوکارهاي متناسب عدالت انتقالی، توانند به، می1ترمیمی هستند
).Mobekk 2005: 281; Drumbl 2000: 1253-1263(قرار گیرند

استفاده از سازوکارهاي سنتی در جوامع انتقالی براي اولین بار در رواندا موردتوجه جامعه 
کشی و حوادث آوریل دولت انتقالی رواندا در برخورد با میراث سنگین نسل. جهانی قرار گرفت

المللی در و بعد از ناکارآمدي نظام عدالت قضایی و به دنبال دخالت جامعه بین1994تا ژوئن 
وفصل اختالفات تحت عنوان المللی کیفري براي رواندا، از یک نظام سنتی حلتشکیل دادگاه بین

ر اثبات این ادعا همین بس که عدالت ترمیمی برگرفته از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جوامع است که در پی د.1
اما امروزه با ناکارآمدي نظام قضایی در برخورد تدریج جایگاه خود را از دست دادند؛رها بهمدرنیزه شدن نظام قضایی کشو

).8-7: 1382نجفی ابرندآبادي (اندبا جرایم گسترده ارتکابی در جوامع انتقالی مجدداً اهمیت خود را بازیافته
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البته استفاده از سازوکارهاي سنتی در رسیدگی . گاچاچا براي تحقق عدالت انتقالی استفاده نمود
المللی قبل از رواندا در موزامبیک مسبوق به سابقه بوده و بعدازآن در اوگاندا و ایم بینبه جر

.سیرالئون و تیمور شرقی نیز مورداستفاده قرارگرفته است
توجه این است که در حال حاضر سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جوامع نکته جالب

ود بمانند و به اعمال تغییراتی جهت انطباق با توانند محدود به قالب سنتی خانتقالی دیگر نمی
یک سازوکار کامالً ابتکاري بر مبناي 1»گامبا«مراسم . نیازهاي روز جامعه انتقالی نیاز دارند

رسوم موجود در موازمبیک و در پاسخ به عدم وجود سازوکاري مناسب در برخورد با جرایم 
بین دولت اوگاندا و 2اهدات جوبامع. ارتکابی طی جنگ داخلی در موازمبیک شکل گرفت

متضمن استفاده از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت با انجام اصالحات 3»آرايال«شورشیان 
و سایر سازوکارهاي سنتی موجود در 5»ماتو اوپات«این امر باعث تغییر در 4.ضروري بود

گاچاچاي . ندا رخ داددر روا6»گاچاچا«ترین تحول در محاکم اما مهماوگانداي شمالی شد؛
قدیم درواقع ترکیبی از عدالت کیفري و ترمیمی، اعتراف و اتهام، توافق و محاکمه، بخشش و 

اما مدرن نمودن آن باعث شد که این محاکم هم در مجازات، حبس و خدمات اجتماعی بود؛
ث ایجاد قانون باع. اي به رویکرد کیفري گرایش یابندطور فزایندهساختار و هم در عمل به

. قواعد دادرسی، کنترل دولتی و حضور و مشارکت اجباري مردم در محاکم گاچاچا شد
که محاکم گاچاچا را بیشتر به یک محکمه کیفري و نه سازوکار سنتی تبدیل نمودطوريبه
)Drumbl 2007: 92 .(المللی در مدرنیزه نمودن سازوکارهاي سنتی جهت برخورد با جرایم بین

منظور بررسی چنین تقالی یک ضرورت است، زیرا این سازوکارها از ابتدا بهیک جامعه ان
اما در برخی موارد اصالحات در حدي بوده که منجر به تغییر رویکرد اند؛جرایمی شکل نگرفته

شده در در این مقاله هدف بررسی تغییرات و اصالحات انجام. سازوکارهاي سنتی شده است
که چه حجم انبوه جرایم ارتکابی در جامعه انتقالی است؛ اینسازوکارها جهت برخورد با 

اند؟ چه تغییرات شدهاصالحاتی در موفقیت یا عدم موفقیت سازوکارهاي سنتی مؤثر واقع

1. Gamba
2. Agreement on Implementation and Monitoring Mechanisms, 2008, Art. 2
3. Lord's Resistance Army (LRA)
4. Agreement on Accountability and Reconciliation between the Government of the
Republic of Uganda and the Lords Resistance Army/Movement, 2007, Art. 3(1)
5. Mato oput

معنايبهوگرفتهنشأتکنیاییيکلمهیکازگاچاچاکلمه. استزارسبزهدرعدالتمعنايبه)Gacaca(گاچاچا.6
درواقع واژه گاچاچا به مکانی که حل .گردندجمعدورهمونشستهآنرويبرتوانندمیافرادکهاستلطیفگیاهی

).Ingelaere 2008: 33(گیرد اشاره دارداختالف در آن صورت می
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ضروري جهت کارآمدي سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی 
نیاز است؟

ی موارد تغییرات بنیادین در سازوکارهاي سنتی اجراي هاي فوق ابتدا به بررسباتوجه به سؤال
شود، سپس مواردي که ضمن اعمال تغییرات الزم یا بدون تغییر، اصول عدالت پرداخته می

درنهایت به بررسی . گیرنداند، موردبررسی قرار میبنیادین سازوکارهاي سنتی را حفظ نموده
.شودعه انتقالی پرداخته میمیزان موفقیت این سازوکارها در تحقق اهداف جام

تغییرات بنیادین سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جوامع انتقالی-1
که از تغییرات بنیادین سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت جهت انطباق با نیازهاي روز هنگامی

رواندا بعد دولت انتقالی . شود، مورد رواندا بهترین نمونه استالمللی صحبت میجامعه داخلی و بین
سعی به استفاده از سازوکارهاي سنتی در کنار سایر سازوکارهاي عدالت انتقالی 1994کشی از نسل

مقتضیات خاص جامعه انتقالی رواندا، منجر به اعمال تغییراتی در سازوکارهاي سنتی جامعه . نمود
.شد که از آن چیزي جز عنوان سنتی باقی نماند

با ساقط شدن هواپیماي حامل 1994آوریل 6دا، در روان1994هاي کشیجرقه نسل
هوتوهاي تندرو قدرت را در دست گرفتند و اقدام . جمهور در بازگشت از تانزانیا زده شدرییس

شود از آوریل تا که تخمین زده میطوريبه. ها نمودندبه تحریک مردم براي کشتار توتسی
البته هزاران نفر از هوتوها ازجمله . کشته شدندمیلیون توتسی از پانصدهزار تا یک1994جوالي 

هاي بین هوتوها کشته نیز در درگیري...ها و کشی، مظنونین به همکاري با توتسیمخالفان نسل
,Waldorf(شدند op. Cit. 28-29 .(کشی از سوي مقامات دولت ي نسلآنچه مسلّم است برنامه

توان درمجموع می. ردم رواندا در آن درگیر شدنداي از مریزي شد، اما بخش عمدههوتو برنامه
هاي هاي قدیمی در اثر سیاستوبغضاي از عوامل اقتصادي، سیاسی و حبگفت که مجموعه

هاي قومی آمیز گذشته بین دو گروه قومی توتسی و هوتو باعث فراگیر شدن خشونتتبعیض
بعد از کنار گذاشته شدن . تهمچنان تداوم داش1994کشی ها بعد از نسلالبته خشونت. شد

درنتیجه نظامیان متعلق به . ها توانستند قدرت را در دست بگیرنددولت هوتو از قدرت، توتسی
با حمالت . دولت پیشین و بخش زیادي از جمعیت هوتو به کشورهاي مجاور پناهنده شدند

، غیرنظامیان زیادي ها و در پی این تعقیب و گریزها که تا پایان دهه نود ادامه داشتمجدد آن
,Ingelaere(کشته شدند op. cit. 31.(

کیفري منظور پایان بخشیدن به بیبا روي کار آمدن دولت جدید در رواندا، این دولت به
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در کنار تشکیل دادگاه . حاکم بر جامعه و اجراي عدالت، به سازوکارهاي کیفري روي آورد
امنیت، خود دولت نیز اقدام به بازداشت گسترده المللی کیفري براي رواندا از سوي شورايبین

که جمعیت طوريبه. کشی در این کشور و برگزاري محاکمات کیفري نمودعامالن نسل
نزدیک به 1999بردند، در پایان سال کشی این کشور که در بازداشت به سر میمتهمان به نسل

دانیان کشور، دستگاه قضایی توان با ازدیاد جمعیت زن. شودصدوبیست هزار نفر تخمین زده می
ها رو اقدام به آزادسازي مشروط برخی زندانیرسیدگی به جرایم تمامی متهمان را نداشت ازاین

,Waldorf(نمود op. Cit. در تالش براي حل این مشکل، دولت به سمت سازوکار ). 41-46
,Ingelaere(بنا به عقیده برخی. سنتی اجراي عدالت، یعنی محاکم گاچاچا، رفت op. Cit. 32 (

ي جدیدي بنیان نهاد دولت با روي آوردن به محاکم گاچاچا، سیاست خود را بر ایجاد جامعه
ترتیب دولت اینبه. دهدکه ملیت رواندایی و نه قومیت هوتو یا توتسی اساس آن را تشکیل می

سازش و وحدت، براي رسیدن به . در پی ایجاد وحدت در جامعه شکاف خورده رواندا برآمد
دولت به دنبال استفاده از سازوکارهایی رفت که مطابق فرهنگ جامعه رواندا باشد؛ زیرا محاکم 

.ها داشتندنظر از قومیت آنگاچاچا ریشه در فرهنگ مردم رواندا صرف

تغییرات ساختاري سازوکارهاي سنتی رواندا در جهت محاکم کیفري-1-1
مار تنها مرجع حل اختالفات در این کشور بودند، اما این محاکم گاچاچا قبل از ورود استع

-بار موضوعات جدیدي وارد حوزه کاري گاچاچا شده بودند و آن جرایم مربوط به فاجعه نسل
جمهور رواندابعد از یک دور مذاکره و گفتگو، رییس1999در سال . بود1994کشی سال 

گاچاچا براي رسیدگی به وضعیت متهمان منظور مدرنیزه نمودن سازوکار سنتی کمیسیونی به
,Ingelaere(تصویب شد2001قانون گاچاچاي جدید در سال . کشی ایجاد نموددربند نسل op.

cit. 36 .( شدطور اساسی اصالح به2004قانون مذکور در سال)Drumbl 2007: 86.(
ه بشریت کشی و جنایات علیمنظور تعقیب و مجازات عامالن نسلگاچاچاي جدید به

اهداف . ایجادشده بود1994ویک دسامبر الی سی1990ارتکابی در فاصله زمانی بین اول اکتبر 
کشی، برچیدن روند رسیدگی به اتهامات عامالن نسلعمده آن کشف حقیقت، تسریع در

هاي جامعه رواندا براي کیفري، تحقق سازش بین اقوام رواندایی و استفاده از ظرفیتفرهنگ بی
Organic Law No. 40/2000 OF(شده بودقق عدالت مبتنی بر فرهنگ جامعه اعالمتح

عمومیت بخشیدن و غیرمتمرکز : سه اصل بنیادین این محاکم عبارت بودند از). 2 :26101/2000
بین اند، توافقنمودن اجراي عدالت از طریق محاکمی که در سرتاسر کشور گسترده شده
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بندي نوع و طبقه1ترغیب به افشاي حقیقت در ازاي تخفیف مجازاتمنظور متهمان و قضات به
,Ingelaere(ها جرایم در قانون مؤسس آن op.cit. 39.(

که در قانون ایجاد گاچاچا نیز کشیموجب قانون مجازات نسلبندي جرایم بهطبق طبقه
: طبقه اول. دشوناستفاده شد، جرایم با توجه شدت جرم و مجازات به چهار طبقه تقسیم می

هاي جنسی هایی که مرتکب شکنجهکشی، رهبران، قاتالن بدنام و آنجرایم طراحان نسل
قتل غیرعمد یا ایراد : شده؛ طبقه سومریزيقتل عمدي یا قتل برنامه: اند؛ طبقه دومشده

). Organic Law No.08/96 of 30/8/1996, Art. 2(جرایم مالی: وجرح شدید؛ طبقه چهارمضرب
Organic(طبقات دوم و سوم در یکدیگر ادغام شدند 2004البته در اصالح این قانون در سال 

Law No.16/2004 of 19/6/2004, Art. 51.(
شده بودند که به ترتیب اولویت صالحیتی، شامل محاکم بنديمحاکم گاچاچا به سه دسته طبقه

قه اول، رسیدگی به جرایم سایر طبقات در استثناي جرایم طببه. شدندمی4و محله3ناحیه2منطقه،
صالحیت محاکم گاچاچا قرار داشتند که به ترتیب رسیدگی به جرایم طبقه دوم در صالحیت 
محاکم منطقه، جرایم طبقه سوم در صالحیت محاکم ناحیه و جرایم طبقه چهارم در صالحیت 

,Organic Law No. 40/2000 OF 26101/2000(محاکم محله قرار گرفتند op. cit. Art. 48 .(
صورت گرفت، محاکم منطقه حذف شدند و رسیدگی به 2004موجب اصالحاتی که در سال به

محاکم محله هم مسئول . به محاکم ناحیه واگذار شد) طبقات دوم و سوم سابق(جرایم طبقه دوم 
,Ibid(گرفتندمیبندي جدید در طبقه سوم قرار رسیدگی به جرایم مالی بودند که با توجه به طبقه

Art. 42.(
ترین سطح یعنی آوري ادله در پایینالذکر تحقیقات مقدماتی و جمعدر تمام جرایم فوق

وسیله جامعه در شناسایی یا تبرئه متهمان به جرایم بدین. گرفتتوسط محاکم محله صورت می
محکمه صالح به و درواقع این محاکم محله بودند که نوع اتهام وارده وارتکابی نقش داشت

روند رسیدگی در محاکم گاچاچا همانند .)Drumbl 2007: 87(کردندرسیدگی را مشخص می
محاکم قضایی بود، با این تفاوت که در اینجا مقام تعقیب معموالً همان شخص قربانی بود و 

که متهم قبل از اثبات جرم موجب آن درصورتیال است که بهبرگرفته از نظام حقوقی کامنهاي بین متهم و دادستانتوافق.1
اش اقرار کند و درراه کشف سایر جرایم با دادستانی همکاري نماید، از تخفیف از سوي دادستان به برخی از جرایم ارتکابی

نظر ها اقرار صورت نگرفته، صرفم که نسبت به آنهاي وي در سایر جرایعالوه از اتهامبه. مجازات برخوردار خواهد شد
).Combs 2006. 70(شود می

2. District-level Gacaca Courts
3. Sector-level Gacaca Courts
4. Cell-level Gacaca Courts
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شده و استماع اظهارات آوريبا رسیدگی و بررسی اطالعات جمع. دادستانی وجود نداشت
براي محکوم امکان استیناف از حکم . کردندین، قضات حکم را در صحن علنی قرائت میطرف

ي وي مجدداً توسط محاکم استیناف گاچاچا که وجود داشت و در صورت استیناف، پرونده
در صورت اثبات . گرفتمتشکل از گروه دیگري از قضات منتخب بود، موردبررسی قرار می

البته از اواسط . مکان صدور حکم به مجازات حبس وجود داشتاتهام همانند محاکم قضایی ا
هاي کار جاي زندان به اردوگاهبا افزایش تعداد زندانیان، براي اولین بار محکومین به2007سال 

,Organic Law No. 40/2000 OF 26101/2000(فرستاده شدند op. cit. Art. 69, 70.(
حیتی بین محاکم گاچاچا در رسیدگی به جرایم بندي صالتغییرات مذکور حاکی از تقسیم

بندي صالحیتی محاکم کیفري حسب شدت کننده تقسیمنوعی تداعیارتکابی است که به
هاي حبس است که شکل عمده احکام صادره نیز به شکل مجازات. جرایم ارتکابی است

این برخالف محاکم بنابرجهت نیز تفاوتی بین این محاکم و محاکم کیفري وجود ندارد؛ازاین
سنتی گاچاچا و برخالف آنچه در مقدمه قانون ایجاد گاچاچاي جدید ذکرشده است، هدف 

نگاهی به اصول مذکور . کیفري دانستتوان حذف فرهنگ بیاصلی از ایجاد این محاکم را می
بندي جرایم و تقسیم صالحیت بین محاکم گاچاچا و محاکم قضایی، حاکی از آن و اصل طبقه

این . ت که گاچاچاي جدید درواقع مکمل محاکم قضایی براي اجراي عدالت کیفري استاس
در حالی است که هدف اولیه محاکم گاچاچا درگذشته، اعاده سازش و وحدت اجتماعی بوده 

دیده صورت است که از طریق پرداخت غرامت توسط اعضاي قبیله فرد متخلّف به قبیله زیان
اچاي جدید در فضایی ایجاد شد که هدف اصلی آن احراز مسئولیت بنابراین گاچپذیرفت؛می

و سازش و عدالت ترمیمی گرچه در زمره اهداف بود1994عامالن جرایم مربوط به حوادث 
.اي نداشتندآن ذکرشده است، اما در عملکرد این محاکم نقش برجسته

شدهارزیابی تغییرات اعمال-1-2
توان آن را یک که در گاچاچاي جدید رخ داد، دیگر نمیبا توجه به تغییرات ساختاري 

تغییرات صورت گرفته به حدي بود که گاچاچاي جدید . سازوکار سنتی اجراي عدالت نامید
با اعمال . نمودرا بیشتر به یک محکمه قضایی کیفري و نه یک سازوکار سنتی نزدیک می

رممکن، بلکه دشوار گردید و تغییرات مذکور، وصول اهداف متصور براي گاچاچا، نه غی
ها نسخه جدید نسبت به سازوکار سنتی داراي نقاط ضعف فراوانی بود که ذیالً به آن

:پردازیممی
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عدم تحقق سازش اقوام- 1- 1-2
ي قدیم گاچاچا با نسخه جدید آن باید گفت که گاچاچاي سابق در مقام مقایسه بین نسخه

آمیز و جلوگیري از ي روابط اجتماعی مسالمتاعادهمنظور وفصل اختالفات بهمحلی براي حل
شد تصمیماتی که طی جلسات گاچاچاي قدیم اتخاذ می. ها بودکینه و عداوت بین خانواده

هاي ها به شکل جبران خسارت جمعی براي زیاني نمادین و ترمیمی داشت و مجازاتجنبه
که درحالی. عدالت ترمیمی بوددرواقع گاچاچاي قدیم به دنبال تحقق اهداف. وارده بودند

جهت گاچاچاي جدید به دنبال مجازات اشخاص از طریق صدور حکم حبس است و ازاین
عنوان یک سازوکار دولتی در راستاي اجراي قوانین مدون کیفري همانند محاکم کیفري و به

الت درواقع گاچاچاي جدید به دنبال تحقق اهداف عدالت کیفري و نه عد. نمایدعمل می
.ترمیمی است

ي در بین اهداف این ي گمشدهبنابراین در گاچاچاي جدید سازش بین اقوام و افراد، حلقه
تنها شباهت بین گاچاچاي جدید و قدیم زمانی است که . سازوکار سنتی مدرن شده است

راهکار اول. در جرایم مالی دو راهکار وجود دارد. پردازدگاچاچا به بررسی جرایم مالی می
امکان توافق بین متهم و قربانی است و در غیر این صورت راهکار دوم که همان محاکمه است، 

حالت توافق بین متهم و قربانی تنها حالتی است که این سازوکار به شکل . گیردصورت می
,Ingelaere(نمایدسنتی خود عمل می op. cit. 44.(

از سازوکار سنتی گاچاچا را در دستور دولت انتقالی باهدف تحقق صلح و سازش، استفاده 
اما در عمل گاچاچاي جدید برخالف سلف خود نه به دنبال تحقق صلح و کار خود قرار داد؛

المللی کیفري براي سازش، بلکه به دنبال تکمیل کار محاکم قضایی کیفري اعم از دادگاه بین
اندا بعدها با اصالحاتی که در البته دولت رو. رواندا و محاکم کیفري داخلی رواندا بوده است

این اصالحات از طریق . ساختار گاچاچا انجام داد سعی در بارز نمودن جلوه ترمیمی آن داشت
ها بعد از اقرار متهمان و کمک به کشف کامل حقیقت و وارد نمودن کاهش میزان مجازات

نتوانست وجه وجود این اصالحات همبااین. جاي مجازات حبس بودمجازات کار اجباري به
.بارز کیفري بودن سازوکار گاچاچا را پنهان نماید

شد، اما مردم مشروعیت گاچاچاي قدیم از مشارکت عموم مردم در این محاکم حاصل می
یکی از دالیل عدم رغبت . چندان تمایلی به شرکت در جلسات دادرسی گاچاچاي جدید نداشتند

ه اکثریت مردم از قوم هوتو، گاچاچاي جدید را مردم براي شرکت در این جلسات در این بود ک
ها دیدند؛ ازآنجاکه آنو یا حتی عدالت علیه قوم هوتو می» عدالت فاتحان«عنوان شکلی از اجراي به
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ها مطرح نمایند، زیرا جرایم ارتکابی توسط دولت حاکم از توانستند دعاوي خود را نزد آننمی
محاکم گاچاچا صالحیت رسیدگی به جنایات جنگی . شده بودقلمرو صالحیتی گاچاچا خارج

ارتکابی طی جنگ داخلی که توسط مبارزان توتسی علیه هوتوها اتفاق افتاده بود را نداشتند
)Oomen 2005: 905-906 .(که صالحیت این محاکم محدود به دوره زمانی همچنین به دلیل این

توانستند به جرایم ارتکابی بعد از ها نمیآنبود، 1994دسامبر 31الی 1990مشخصی از اول اکتبر 
به دلیل این عدم استقبال، مشارکت در این محاکم به . روي کار آمدن دولت جدید، رسیدگی نمایند

اي در اداي شهادت وجود شدهکه براي حاضرین هیچ نقش تعریفشکل اجباري در آمد درحالی
هاي کیفري بعد از تند و قضات هم همانند دادگاهتنها قربانیان و متهمان حق ایراد سخن داش. نداشت

بنابراین ازنظر اکثر مردم رواندا که از اقوام هوتو 1.کردندگیري میاستماع اظهارات طرفین تصمیم
هاي تر شدن اختالفتواند سازش را محقق نماید، بلکه باعث عمیقبودند، گاچاچاي جدید نمی

عنوان فرصتی جهت مشروعیت بخشیدن به اهداف از آن به) اقلیت حاکم(زیرا دولت شود؛قومی می
,Ibid(نمایدسیاسی خود استفاده می 905-906.(

تلقی اکثریت اعضاي جامعه و طرفین مخاصمه و اختالف نسبت به سازوکاري که هدف آن 
که هنگامی. هاست، در کارایی سازوکار مذکور بسیار مؤثر استاجراي عدالت و سازش بین آن

آمیز شناسد که به شکل تبعیضعنوان سازوکاري میطرفین اختالف سازوکار مذکور را بهیکی از
توان از نماید، دیگر نمیطرف اختالف را استماع میکند و تنها ادعاهاي یکو گزینشی عمل می

.آن انتظار تحقق صلح و سازش بین طرفین اختالف را داشت

عدم جبران خسارت کامل- 2- 1-2
طور مستقیم پاسخگوي نیازهاي قربانیان باشد، توانست بهاچاچاي جدید نمیازآنجاکه گ

جهت البته این محاکم ازآن. ها نیز وارد استنظام عدالت کیفري به آنهمان ایرادهاي وارده به
ها و اداي شهادت و بازگویی جرایم ارتکابی علیه خود را که قربانیان فرصت حضور در آن

-توانستند شاهد مجازات عامالن جرایم ارتکابی باشند، میها میه آنجهت کداشتند و ازاین
اما درنهایت احکام توانست از جهت روانی آثار مثبتی را براي بازماندگان بر جاي بگذارد؛

هاي وارده هاي کار اجباري هیچ منفعتی را بابت زیانصادره به شکل حبس و یا کار در اردوگاه
کشی از اکثر قربانیان نسل. ها وجود نداشتچ جبران خسارتی براي آننمود و هیها نمیعاید آن

».اچاچا استهاي محاکم گهر شهروند رواندایی مکلف به مشارکت در فعالیت«: 2004قانون گاچاچاي 29ماده موجببه.1
(Organic Law No.16/2004 of 19/6/2004, op. cit. Art. 29)
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ها به دنبال دریافت جبران خسارتی از طریق بضاعت بودند و بستگان آنهاي فقیر و بیخانواده
زعم قربانیان احکام صادره توسط محاکم گاچاچا تنها دربرگیرنده که بهدرحالی. گاچاچا بودند

.Ingelaere, op. cit(منافع دولت بود 48.(
تأسیس 2001و قانون ایجاد گاچاچا 1996کشی که در قانون مجازات نسلعلیرغم این

شده بود، بینیکشی و جنایات علیه بشریت پیشصندوقی براي جبران خسارت قربانیان نسل
منظور اجراي احکام جبران خساراتی که این صندوق به. گاه چنین صندوقی تأسیس نگردیدهیچ

البته احکام جبران . شده بودبینیگردید، پیشتوسط محاکم قضایی و محاکم گاچاچا صادر می
کشی صادر خساراتی هم که از طرف محاکم قضایی این کشور در محکومیت عامالن نسل

دولت هم به دلیل اختصاص مبلغی . گردید به دلیل اعسار محکومین هرگز قابلیت اجرایی نیافتند
و تأیید فجایع ارتکابی از 1اش به صندوق کمک به نیازمندترین بازماندگانهاز بودجه سالیان

سوي دولت پیشین، مدعی است که تعهدش را در جبران خسارت از قربانیان ایفا نموده است
)Ibid, 51.(

ي خود را براي ها انگیزهبنابراین در فقدان سازوکاري براي جبران خسارت قربانیان، آن
ها که در گاچاچاي قدیم، نتیجه رسیدگیدرحالی. چاي جدید از دست دادندمشارکت در گاچا

البته . تحقق سازش و آشتی بین دو طرف در وهله اول از طریق جبران خسارت خانواده قربانی بود
به . شده استبینیاستفاده از محکومین براي ارائه خدمات اجتماعی اجباري در گاچاچاي جدید پیش

. عنوان یک نوع جبران خسارت جمعی براي قربانیان در نظر گرفته شودتواند بهر مینظر برخی این ام
رسانی هایی که در جهت خدمتدر پاسخ به این ادعا باید گفت که جبران خسارت را باید از برنامه

جه همچنین با تو. شوند، تمییز دادکل جامعه و بدون تفکیک بین قربانیان و سایر شهروندان ارائه میبه
به سابقه تاریخی تلخی که درگذشته در رابطه با استثمار اکثریت هوتو توسط اقلیت توتسی وجود 

هاي قومیتی گذشته باشد و در جهت عکس تواند یادآور تبعیضداشته، توسعه چنین مجازاتی می
نفر از افرادي که تا 750بان حقوق بشر طبق گزارش دیده). Ibid, 59(تحقق سازش عمل نماید

شده بودند، براي انجام کار اجباري به یک مکان فرستاده شدند در این محاکم محکوم2005سپتامبر 
)Human Rights Watch, World Report (Events of 2005)124(2006), In Drumbl این .)91 :2007

نیان جرایم امر عالوه بر چالش فوق با عملکرد گاچاچاي قدیم در ارائه جبران خسارت مستقیم به قربا

Fonds d'Assistance aux Rescapes du(دولت صندوق کمک به نیازمندترین بازماندگان 1998در سال .1
Genocide (یک البته این. نمایدهاي آموزشی و بهداشتی را به این افراد ارائه میینههزرا تأسیس نمود که عمدتاً کمک

Law No. 02/98 of)صندوق جبران خسارت که احکام صادره از سوي محاکم قضایی و گاچاچا را اجرا نماید، نیست 
22/01/1998).
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:Drumbl 2007(گیرد ارتکابی در تعارض قرار می 91.(
شود، بنابراین مهم است که دیده میارتکاب جرم در وهله اول باعث ایراد خسارت به بزه

اجراي عدالت به نحوي صورت پذیرد که خسارات وارده تا حد ممکن جبران گردد؛ همان 
وان یکی از نقاط ضعف نظام عدالت کیفري تلقی عنامري که از طرف حامیان عدالت ترمیمی به

هاي آنان دیدگان و خانوادهقصور در اجراي این مهم درنهایت باعث عدم رضایت بزه. گرددمی
فایده بودن نسبت به خواهد شد؛ عدم رضایتی که منجر به القاي حس ناعادالنه بودن و بی

رکت و استقبال از سازوکار مورداستفاده تبع آن میزان مشاو بهسازوکار مورداستفاده خواهد شد
.را کاهش خواهد داد

محدودیت در کشف حقیقت- 3- 1-2
منظور کشف حقیقت یکی دیگر از ایرادهاي وارد بر گاچاچا در فقدان تعبیه راهکاري به

ها کردند، حقایق برآمده از آنازآنجاکه این محاکم همانند محاکم کیفري عمل می. است
دیده و نه از طریق دلی بود که از طریق مواجهه و رویارویی دو طرف متهم و بزهعمدتاً حقایق ج
همچنین حقایق در گاچاچا تا حد زیادي با استفاده از فرآیند اقرار . شده بودگفتگو حاصل

اقاریري که تا حد زیادي در . شدمتهمان و بدون بررسی زوایاي جرایم اقرار شده کشف می
,Ingelaere(ؤثر بودتخفیف مجازات متهمان م op. cit. 51; Waldorf, op. cit. موجب به.)73

اصالحاتی که در قانون ایجاد گاچاچا صورت گرفت، متهمان بعد از اقرار باید عذرخواهی 
,Organic Law No.16/2004 of 19/6/2004(نمایند  op. cit. Arts. 54, 61 ( و محل بقایاي اجساد

منظور جلوگیري از اقرار کذب این اصالحات به). Ibid, Art. 54(1)(قربانیان را نشان دهند 
.متهمان و ترغیب متهمان براي ابراز پشیمانی از جرایم ارتکابی صورت گرفتند

ها به تخفیف مجازاتشان حقایق برآمده از این محاکم اغلب با اقرار متهمان و با ترغیب آن
ندرت حاضر به شهادت دادن در ارتکاب هکنندگان در این محاکم بشرکت. آمده استدستبه

مردم عادي با سکوت . صورت مشهود و علنی اتفاق افتاده بودندها بهجرایمی بودند که اکثر آن
هاي خود ايقبیلهزعم خودشان وفاداري خود را نسبت به همکردن و عدم افشاي این جرایم به

اي دیگر براي عدم ها، انگیزهان از آنگیري بعدي متهمهمچنین ترس از انتقام. دادندنشان می
,Waldorf(ها در محاکم گاچاچا بودشهادت آن op. cit. 68-72.(

شده در برخی جهات منجر به برتري گاچاچاي جدید در مقایسه با البته تغییرات وضع
که مردم رواندا گاچاچاي جدید را بر محاکم ملی و دادگاه طوريگاچاچاي قدیم شده است، به
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از دالیل عمده در ترجیح گاچاچا نزدیکی مکانی . دادندالمللی کیفري براي رواندا ترجیح مینبی
,Ingelaere(آن به مردم رواندا است op. cit. 51 .(ي مزیت دیگر گاچاچاي جدید در نقش برجسته

گاچاچاي جدید برخالف گاچاچاي قدیم دیگر متشکل از . هاي آن استزنان در دادرسی
اند و نزدیک به شدهها از قضات منتخب نسبتاً جوان تشکیلایل نیست، بلکه اکثر آنبزرگان قب

که حضور زنان در گاچاچاي قدیم درحالی. دهندها را زنان تشکیل میسوم ترکیب آنیک
,Waldorf(غیرممکن بود  op. cit. همچنین سرعت عمل گاچاچا در رسیدگی به جرایم باعث ). 52

وانند تا حدودي ناکارآمدي دستگاه قضایی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی شد که این محاکم بت
هاي دولت جهت تغییر گاچاچاي قدیم و رسد که دخالتحال، به نظر میبااین. جبران نمایند

گاچاچا، . تبدیل آن به شکل جدیدش منجر به ناکارآمدي گاچاچا در تحقق اهدافش شد
الفات بوده که ریشه در فرهنگ مردم جامعه داشته وفصل اختسازوکاري غیررسمی جهت حل

دخالت دولت و سیاسی نمودن فرآیند رسیدگی، اجباري نمودن حضور و مشارکت، وارد . است
نمودن عناصر نظام قضایی به آن و در مقابل عدم توجه به جبران خسارت قربانیان ازجمله عواملی 

هایی جهت رفع این البته دولت تالش. اش منحرف نمودندبودند که گاچاچا را از شکل سنتی
گونه اش نمود تا کارایی آن در تحقق اهدافش همانایرادها و نزدیک نمودن آن به شکل سنتی

توان گاچاچاي جدید را در زمره وجود نمیبااین. کرده، بیشتر شودکه درگذشته عمل می
خالف سلفش سازوکاري گاچاچاي جدید بر. سازوکارهاي غیرکیفري عدالت انتقالی قرار داد

.روي جامعه انتقالی رواندا استکیفري توأم با ابتکاراتی ملی جهت حل مشکالت پیش

موارد ثبات اصول اساسی سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جوامع انتقالی-2
در مقابلِ دولت انتقالی رواندا که با تغییرات فاحشی سازوکار سنتی را به شکلی متفاوت از 

اش ارائه نمود، اغلب جوامع انتقالی از سازوکارهاي سنتی به همان شکل رایج و تنها تیشکل سن
-المللی استفاده نمودهبا اعمال تغییراتی محدود جهت انطباق با وضعیت رسیدگی به جرایم بین

در این قسمت به بررسی آن دسته از جوامع انتقالی خواهیم پرداخت که از سازوکارهاي . اند
ها استفاده ها و یا توأم با آني عدالت در خأل سازوکارهاي کیفري و یا در تقابل با آنسنتی اجرا

:اند، بدون آنکه تغییري فاحش در ساختار سازوکارهاي سنتی ایجاد شودکرده

ريسازوکار سنتی در خأل سازوکارهاي کیف-2-1
سنتی جهت اجراي ها جنگ داخلی از سازوکارهاي اولین جامعه انتقالی که بعد از سال
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ها جنگ داخلی در موزامبیک، توافق صلحی بعد از سال. عدالت استفاده نمود، موزامبیک بود
تنها باعث از بین رفتن جنگ داخلی در موزامبیک نه. بین طرفین درگیر منعقد شد1992در سال 

نفر از هاي اقتصادي این کشور شد، بلکه منجر به آوارگی حدود چهار میلیونتمام زیرساخت
ده روز بعد انعقاد ). Igreja 2009: 425(.تر گردیدها به مناطق امنمردم این کشور و هجوم آن

ي صلح بین دولت و شورشیان، پارلمان موزامبیک قانون عفو عمومی براي جرایم نامهموافقت
اقدامی بعد از تصویب این قانون هیچ . را تصویب نمود1992الی 1979هاي ارتکابی مابین سال

در رابطه با کشف حقیقت جرایم ارتکابی و یا جبران خسارت از قربانیان و یا اعالم عذرخواهی 
اي به موارد فوق نشدرسمی صورت نگرفت و در این قانون و یا قوانین بعدي هم اشاره

)Igreja, Dias-Lambranca 2008: 65 .( درواقع قانون عفو صادره یک عفو مطلق و کور بود که
ي عفوهاي توان این قانون را در زمرهحتی می. ن رعایت حقوق قربانیان صادر شدبدو

خوداعطاشده قرار داد که توسط یکی از طرفین درگیر در جنگ که خود متهم به ارتکاب 
درواقع در توافق صلح و قانون عفو صادره تنها موضوعی . شده بودالمللی بود، وضعجرایم بین

ه بود، بررسی جرایم ارتکابی طی جنگ و رسیدگی به وضعیت که موردتوجه قرار نگرفت
,Igreja(قربانیان جنگ بود op. cit. 426.(

هاي خود و توافق صلح و قانون عفو عمومی، قربانیان راهی جز بازگشت به خانهي ایندرنتیجه
خود زندگی در کنار عامالن جرایم ارتکابی علیه خود و فراموش نمودن مظالم ارتکابی علیه 

که هیچ اقدامی براي جبران خسارات وارده بر قربانیان صورت نگرفته بود، با توجه به این. نداشتند
,Ibid(.هاي شخصی تداوم یابدگیريها به شکل انتقاماي از خشونترفت که چرخهانتظار می

خود بازگشتند هاي هاي درگیر به خانهوجود بعد از پایان جنگ سربازان متعلق به گروهبااین) 427
-Igreja, Dias(ارائه نشد 1ي گُرُنگُساویژه در منطقهها بهو هیچ گزارشی از وقوع مجدد درگیري

Lambranca, op. cit. 67(،جاي تحقیق و تفحص و تعقیب و تأمل در این بود که بهي قابلاما نکته
ی جامعه بودند که نقش مجازات در جاهایی که قتل و کشتار صورت گرفته بود، این رهبران مذهب

شدند در جامعه شناخته می2»کُراندیرُس«این رهبران که تحت عنوان . کلیدي ایفا کردند
موزامبیک بسیار مورداحترام بودند و نقش فعالی در ادغام مجدد سربازان جنگ در جامعه از طریق 

اي کشتارهاي گستردهاین مراسم در مناطقی که قتل و. برگزاري مراسم سنتی و مذهبی ایفا کردند
بنابر باور مردم جامعه، این مراسم باعث شسته شدن خون ریخته . شدصورت گرفته بود برگزار می

1. Gorongosa
2. Curandeiros
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این مراسم در . گشتها میها و زندهترتیب باعث آشتی بین مردهاینشد و بهشده بر زمین می
هاي درگیر بعد از به گروهجامعه موزامبیک بسیار مورداحترام بود و موجب گردید که افراد متعلق 

درواقع مراسم به . آمیز داشته باشندها در یک منطقه در کنار هم زندگی مسالمتاتمام درگیري
هاي قربانیان شد که کشتارهاي صورت گرفته یک مسئله شخصی بین خانوادهاین دلیل توجیه می

اق افتاده و باید از طریق ها نیست، بلکه یک امر جمعی است که در جامعه اتفو عامالن این قتل
هفت سال بعد از پایان جنگ نیز مراسم ). Hayner 2011: 197-204(وفصل شودجمعی حل

گامبا . برگزار شد1»گامبا«جدیدي مبتنی بر باورهاي مردم منطقه در جوامع متأثر از جنگ به نام 
دگان گامبا مورد هاي جبران خسارت توسط شفادهنها و درخواستمراسمی بود که طی آن اتهام

درواقع این لزوم توجه به نیازهاي قربانیان بود که باعث احیاي . گرفتمذاکره و بررسی قرار می
.چنین مراسمی شد

که جرایم ارتکابی علیه اشخاص مورد رسیدگی بنا به اعتقاد مردم موزامبیک، درصورتی
شود و موجبات درد و د میها در بدن یکی از بستگان عامالن جرم وارقرار نگیرد، ارواح آن

بنابراین اعتقاد روح سرگردان براي اجراي عدالت به این دنیا آورد؛ناراحتی وي را فراهم می
ها نزد اشخاصی تحت عنوان در این صورت عامل جرم ارتکابی و بستگان آن. گرددبرمی

جبران خسارت ي یابند تا با بررسی جرایم ارتکابی و ارائهحضور می2»شفادهندگان گامبا«
,Igreja(مناسب، روح ناراضی را متقاعد نمایند که از بدن آن شخص خارج شود op. cit. 428.(

باید اذعان نمود که برگزاري چنین مراسمی باعث شد که جامعه از طریق این سازوکار به بررسی 
وه بر کشف در هر مورد سعی نماید که عالتاریخ تلخ گذشته بپردازد و با ارائه جبران خسارات

که باوجود ارتکاب طوريبه. حقیقت جرایم ارتکابی، راه را براي سازش بین اعضاي جامعه باز نماید
ها جنگ داخلی در این کشور اتفاق افتاد، بعد از توافق صلح، جامعه جرایم سنگینی که در طول سال

این سازوکار باعث گردید .گیري نبودمنظور انتقامها و ارتکاب جرایم بهدیگر شاهد تکرار خشونت
هاي بسیاري که در اثر جنگ از یکدیگر جداشده بودند، اختالفات را کنار گذارند و که خانواده

,Igreja, Dias-Lambrance(دوباره در کنار هم جمع شوند op. Cit. 75-82.(
ردند، کتنهایی مراسم را برگزار نمیدر سازوکار سنتی گامبا، شفادهندگان گامبا، خود به

قبل از شروع مراسم، با صداي طبل . نمودندبلکه در این مراسم تمامی مردم منطقه مشارکت می

. گردندمنظور اجراي عدالت به عالم واقعیت بازمیاي است که بهربازان مردهبه معناي روح س) ماگامبا در حالت جمع(گامبا .1
پرداختند و هم نقش اساسی در تحقق عدالت هاي گذشته میهاي مختلف هم به درمان زخمشفادهندگان گامبا در اشکال و جلوه

,Igreja, Dias-Lambranca).کردندترمیمی در بین بازماندگان جنگ ایفا می op. cit. pp. 61-62)
2. Gamba Healers
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نمودند و مردم با مشارکت در این مراسم به مردم منطقه را از برگزاري چنین مراسمی مطلع می
. )Ibid, 73(نمودندهاي وارده کمک میقربانی براي بیان خاطرات تلخ گذشته و جبران زیان

هایی که جنگ نماید که مردم منطقه و خانوادهمراسم گامبا این فرصت را براي جامعه ایجاد می
ها از یکدیگر شده است، مجدداً در کنار هم جمع شوند و به بررسی جرم باعث جدایی آن
گردند و دیده و مردم منطقه دورهم جمع میدر این مراسم متهم، بزه. ارتکابی بپردازند

نمایند که به جرم گامبا با بازگو نمودن ماجرا و اتهام وارده، متهم را ترغیب میشفادهندگان
اي است که گونهاقرار متهم در اینجا جنبه اختیاري دارد، اما فضاي مراسم به. ارتکابی اقرار نماید

ترتیب یکی از اهداف این مراسم کشف حقیقت از زباناینبه. نمایدمتهم را ترغیب به اقرار می
هاي جداشده طی جنگ اما در کنار کشف حقیقت، سازش بین خانوادهخود عامل جرم است؛
تواند حاکی از حال تأیید جرم ارتکابی از سوي متهم میدرعین. گرددداخلی نیز محقق می

نوعی پذیرش مسئولیت خطاي ارتکابی باشد که در پی آن باید جبران خسارتی صورت پذیرد تا 
,Igreja(راضی به رها کردن بدن قربانی خود شود) به اعتقاد مردم منطقهبنا (روح سرگردان  op.

Cit. 430-432 .(شود، جبران خسارتی که درنهایت از سوي شفادهندگان گامبا دستور داده می
ي عامل جرم نبوده، بلکه این جبران جنبه فردي نداشته و مسئولیت اجراي آن تنها بر عهده

,Igreja, Dias-Lambrance(نمادین دارند ي جمعی و خسارات جنبه op. cit. 77(تنها ؛ بنابراین نه
ي حاصل از آن نیز مانند الزام به تدفین مطابق با مراسم گامبا به شکل جمعی بوده، بلکه نتیجه

ي متهم، به شکل جبران اي براي بستگان قربانی از سوي خانوادهورسوم، ساخت خانهآداب
هرحال آنچه مشخص است در بین اهداف گامبا تعقیب و مجازات به. خسارات جمعی بود

,Igreja(عامالن جرایم ارتکابی جایگاهی ندارد op. cit. 436.(
در وضعیت جامعه انتقالی موزامبیک، این جامعه بود که بدون هیچ دخالت دولتی، به سمت 

گوي عدالت کیفري کارگیري یک سازوکار سنتی اجراي عدالت رفت و بدون استفاده از البه
. سعی نمود از طریق کشف حقیقت و ارائه جبران خسارات، سازش را در جامعه به ارمغان آورد

دو اصل اساسی عدالت ترمیمی، کشف حقیقت و جبران خسارت، مبناي کار سازوکارهاي 
گونه عدالت ترمیمی همان. سنتی موزامبیک بود که هدف نهایی یعنی سازش را محقق ساخت

فرآیندي است براي درگیر نمودن کسانی که سهمی «نماید آن را تعریف می» رد زهرهوا«که 
پذیر است ـ تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و در یک جرم خاص دارند ـ تا آنجا که امکان

ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور توجه به صدمات و زیان
). 10، به نقل از غالمی، همان، 1383:62زهر (» پذیر است اقدام نمایداي که امکاناندازهبه
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ي بعد از جنگ داخلی در موزامبیک حاکی از تمایل قربانیان برگزاري چنین مراسمی در دوره
ي و بازماندگان جنگ براي تغییر فرهنگ سکوت و انکاري بود که بعد از توافق صلح در جامعه

.موزامبیک حاکم شده بود
اي از یک سازوکار عدالت ترمیمی دانست که در آن توان نمونهابراین این سازوکار را میبن

که سازوکار عدالت کیفري در وهله اول یک درحالی. گیردجامعه نقش اصلی را بر عهده می
هدف 1.محور است که به دنبال احراز مسئولیت کیفري شخصی استسازوکار دولت

اي است که در آمیز در بین اعضاي جامعهازگشت روابط مسالمتسازوکارهاي سنتی درنهایت ب
.اثر بیش از یک دهه جنگ و خونریزي دچار انشعاب و چنددستگی شده است

سازوکار سنتی در تقابل با سازوکارهاي کیفري-2-2
استفاده از سازوکار سنتی مبتنی بر اصول اولیه آن به جامعه موزامبیک محدود نماند، بلکه 

ندا نیز نمونه دیگري از جامعه انتقالی بعد از جنگ است که به سازوکارهاي سنتی متوسل اوگا
هاي ها و جنگاي از خشونت، این کشور شاهد چرخه1962بعد از استقالل اوگاندا در سال . شد

درنهایت آخرین . در شمال اوگاندا اتفاق افتاد2»آکلی«ي طور عمده در منطقهداخلی بود که به
براي حدود دو دهه ) از اقوام شمالی(آراي اخلی در این کشور بین دولت و شورشیان الجنگ د

آراي اقدام به ربودن بیشتر از بیست هزار کودك اغلب از مناطق شورشیان ال. به طول انجامید
عنوان ها بهها به مشارکت در مخاصمات مسلحانه و استفاده از آنشمالی و مجبور نمودن آن

تداوم جنگ و فرسایشی شدن آن و عدم برتري کامل دو طرف نسبت به . جنسی نمودندبردگان
یکدیگر باعث شد که راهکارهاي مختلفی براي پایان بخشیدن به جنگ به کار گرفته شود که 

منظور ترغیب شورشیان براي تسلیم شدن به2000توان به قانون عفو عمومی سال از آن جمله می
، دولت اوگاندا 2003در نوامبر ). Baines 2005: 1(آمیز نبودایت موفقیتاشاره نمود که درنه

المللی کیفري رسیدگی به وضعیت این کشور و جرایم ارتکابی توسط شورشیان را به دیوان بین
دیوان هم بالفاصله شروع به تحقیق در رابطه با جرایم ارتکابی در این کشور نمود و . ارجاع داد

.آراي قرار بازداشت صادر نمودي پنج نفر از فرماندهان ارشد البرا2005در آگوست 
مذاکراتی در شهر جوبا در سودان جنوبی بین طرفین 2006در مقابل در چهاردهم جوالي 

طرفین بعد از 2006در بیست و ششم آگوست . منظور رسیدن به یک توافق صلح آغاز شددرگیر به

.81-84غالمی، همان، : براي مقایسه بیشتر بین نظام عدالت کیفري و نظام عدالت ترمیمی رجوع شود به.1
2. Acholi
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وفصل اختالفات ور کنار گذاشتن مخاصمات و چگونگی حلمنظها مذاکره به یک توافق بهساعت
المللی کیفري در رابطه با آراي خواهان توقف کار دیوان بینوجود شورشیان البااین. دست یافتند

وضعیت اوگاندا بودند، اما دولت معتقد بود که با استفاده از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت 
گردد که رسیدگی به جرایم ارتکابی المللی کیفري متقاعد مینمندرج در توافقات صلح، دیوان بی

.)Latigo 2008: 99(را به سازوکارهاي سنتی در داخل کشور واگذار نماید
آراي در رابطه با یک مجموعه از ، دولت و شورشیان ال2007در بیست و نهم ژوئن 

قدم دیگر به توافق صلح جامع یکترتیب اینهاي سازش و مسئولیت به توافق رسیدند و بهبرنامه
کایو «2،»ماتو اوپات«1،»کُلو کُوور«ها از سازوکارهاي سنتی مانند در این برنامه. تر شدندنزدیک

عنوان برده شده بود که باید توأم با اصالحات الزم بهنام5»تونو کی کوکا«و 4»ایلُس«3،»کُک
ماتو 6.شدندکاربرده میو تحقق سازش بهبخشی از سازوکارهاي الزم براي احراز مسئولیت 

ي ثقل اوپات سازوکار سنتی اجراي عدالت در منطقه آکلی در شمال اوگانداست که نقطه
.هاي داخلی این کشور بوده استترین جرایم در طول جنگارتکاب سنگین

یا منظور اعاده روابط بین قبایل در صورت وقوع قتل اعم از عمد ومراسم ماتو اوپات به
ازآنجاکه این اعتقاد وجود دارد که قتل بر کل قبیله و روابطش با . گرددغیرعمد برگزار می

ماتو اوپات مراسمی است که باهدف تحقق آشتی بین دو قبیله . گذاردسایر قبایل تأثیر می
نکته الزم به ذکر در این است که . گردددرگیر، کشف حقیقت و پرداخت غرامت برگزار می

تو اوپات مبتنی بر مشارکت داوطلبانه عامل قتل در پذیرش نقشش در جرم ارتکابی مراسم ما
البته در صورت عدم اقرار داوطلبانه به حقیقت قتل ارتکابی بنا به اعتقاد مردم منطقه بر سر . است

).Baines 2005: 54-55(وي و اقوامش بال نازل خواهد شد
بها به ي قاتل ملزم به پرداخت خونعمد، قبیلههاي ارتکابی اعم از عمد و غیردر تمام قتل

ي ثالث براي داوري بین دو قبیله انتخاب شوراي بزرگان، بزرگی را از قبیله. ي مقتول استقبیله
البته در اعتقادات . بها و مقدمات این کار را فراهم آوردنمایند تا چگونگی پرداخت خونمی

کنند و هیچ ا با کشتن شخص دیگر جبران نمیگاه بهاي خون ریخته شده رمردم آکلی هیچ
به نظر آنان کشتن شخص دیگر تنها به معناي از بین . ها وجود نداردمجازات مرگی در بین آن

1. Culo Kwor
2. Mato Oput
3. Kayo Cuk
4. Ailuc
5. Tonu ci Koka
6. Agreement on Accountability and Reconciliation between the Government of the
Republic of Uganda and the Lords Resistance Army/Movement, 2007
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بنابراین که منفعتی را عاید طرف مقابل نماید؛، بدون ایناسترفتن نیروي کار براي جامعه 
منظور ي مقتول است تا از آن بهدهبها اغلب به شکل پرداخت غرامت به خانواپرداخت خون

,Latigo(رفته استفاده شودازدواج و تجدید نسل و جایگزینی شخص ازدست op. cit. 104.( بعد
منظور آشتی دو قبیله و ازسرگیري از پرداخت غرامت، بزرگان ترتیب برگزاري مراسم سازش به

ازش بین دو قبیله درگیر است هدف اصلی مراسم، برقراري س. آورندمجدد روابط را فراهم می
گري بزرگان، پذیرش مسئولیت و اظهار پشیمانی و پرداخت غرامت که این امر از طریق میانجی

برگزاري مراسم باعث ترغیب دو قبیله دشمن براي ازسرگیري مجدد روابط . پذیردصورت می
مام طرفین درگیر نکته مهم اینجاست که هیچ تصمیمی بدون توافق ت. گرددآمیزشان میمسالمت

).Ibid, 105(گردداتخاذ نمی
در مراسم ماتو اوپات در آکلی اوگاندا هم بر مسئولیت شخصی افراد و هم بر مسئولیت 

. شودجامعه براي حل اختالف به وجود آمده و برقراري مجدد روابط فردي و جمعی تأکید می
سازوکار سنتی . رت وارده هستنددر این مراسم هم افراد و هم جامعه هر دو مسئول جبران خسا

- اجراي عدالت در اوگانداي شمالی بیانگر غناي این سازوکار در مدیریت حل اختالفات با بهره
در این سازوکار سنتی برخالف نظام عدالت کیفري بر . گیري از اصول عدالت ترمیمی است

ده از ارکان عدالت و استفا) Ibid, 108(شوداولویت صلح و سازش بر عدالت کیفري تأکید می
کشف حقیقت، مشارکت داوطلبانه، اعتمادسازي و . مشاهده استوضوح قابلترمیمی در آن به

جبران خسارت و بازپروري عامل خطاي ارتکابی و تالش جهت سازش بین طرفین درگیر 
نظام ازجمله خصوصیات برجسته سازوکار سنتی جامعه آکلی در اوگانداست که آن را به

به دلیل اهمیت جبران خسارت و ). Baines 2005: 14(یمی نزدیک نموده استعدالت ترم
ها از استفاده از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت استقبال کشف حقیقت نزد قربانیان، اغلب آن

,Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(کردند  op. cit. 54.(
المللی کیفري ارجاع که رسیدگی به وضعیت آن به دیوان بینوجه به ایننمونه اوگاندا با ت

تواند نمونه جالبی از تقابل بین سازوکار عدالت کیفري و سازوکار سنتی شده است، میداده
المللی کیفري براي رسیدگی به جرایم ارتکابی در اوگاندا ورود دیوان بین. اجراي عدالت باشد

آنان معتقد بودند که عملکرد . لفت رهبران محلی اوگاندا قرار گرفتاز همان ابتدا مورد مخا
شود؛ تعقیب دیوان منجر به تهدید بیشتر کودکان و آسیب به باورها و اعتقادات مردم منطقه می

المللی مغایر با عدالت بین. بردها جهت عفو و استقرار صلح را تحلیل میو مجازات، تالش
ر نظر آنان عدالت سنتی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی جایگزین د. تصور سنتی از عدالت است
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المللی کیفري است، زیرا منجر به تحقق صلح و مناسبی براي نظام عدالت کیفري دیوان بین
به اعتقاد آنان عدالت سنتی متضمن ). Baines 2005: 1(گرددسازش در منطقه آکلی می

شوند ها براي جرایم ارتکابی مسئول شناخته میآنکیفري نیست، بلکه عامالن جرایم و قبایل بی
و این امر به جلوگیري از ارتکاب جرایم بیشتر و اعاده صلح بین قربانیان و عامالن جرایم 

مشارکت گسترده جامعه در جرایم ارتکابی طی ). Baines 2007: 101(نماید ارتکابی کمک می
ربانیان و عامالن جرایم را از بین برده دو دهه جنگ داخلی در این کشور امکان تفکیک بین ق

شده و در عملیات مسلحانه مختلف به کار گرفته آراي ربودهکودکانی که از سوي ال. است
در مقابل دولت نیز به دلیل برپایی . المللی هستندشدند، متهم به ارتکاب جرایم بینمی

ها ت روزمره در این اردوگاهصورهاي پناهندگان متهم به ارتکاب جرایمی است که بهاردوگاه
بسیاري از قربانیان جنگ ). Baines 2005: 2-3(از سوي سربازان دولت ارتکاب یافته است

ها از سوي سربازان دولتی اتفاق افتاده داخلی اوگاندا مدعی هستند که جرایم ارتکابی علیه آن
سربازان دولتی است که ویژه در رابطه با ارتکاب تجاوزهاي جنسی از سوي این ادعا به. است

Office of the United Nations High(شده بودها تبدیلظاهراً به یک امر رایج در این اردوگاه

Commissioner for Human Rights, op. cit. رسد که با توجه به ؛ بنابراین به نظر می)7,10
اي سنتی اجراي ها در اوگانداي شمالی، استفاده از سازوکارههاي خاص درگیريویژگی

توانند جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی در این جامعه عمل عدالت بهتر از سایر سازوکارها می
.نمایند

سازوکار سنتی توأم با سازوکارهاي کیفري-2-3
سیرالئون نیز نمونه دیگري در استفاده از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت است که البته 

در مارس» راف«جنگ داخلی سیرالئون با حمله شورشیان . بودتوأم با یک سازوکار کیفري 
صورت 1»جوزف سعیدو موموه«جمهور وقت حزبی رییسباهدف سرنگونی دولت تک1991

المللی توافق صلح لومه منعقد گردید؛تحت نظارت جامعه بین1999در هفت جوالي . گرفت
جمهور رییس2002ه در هجده ژانویه کتداوم داشت تا این2001اما جنگ داخلی تا اواخر سال 

.)Alie 2008: 123-124(طور رسمی پایان جنگ را اعالم نمودبه
توافق صلح لومه مشتمل بر موضوعاتی نظیر پایان مخاصمات، تبدیل گروه راف به یک 

هاي سیاسی دولت، عفو و بخشودگی مبارزان حزب سیاسی و مشارکت اعضاي آن در رده

1. Joseph Saidu Momoh
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ون حقیقت و سازش، خلع سالح مبارزان و تشکیل صندوق جبران خسارت سابق، تشکیل کمیسی
براي اعمالی که 2»فُوداي سنکوه«طبق این توافق مبارزان و رهبر شورشیان 1.بود... از قربانیان و

وجود در گزارش دبیرکل بااین. مرتکب شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند1991از سال 
المللی مانند اعالم شد که عفو و بخشش نباید نسبت به جرایم بینسازمان ملل به شوراي امنیت 

3.کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی اعمال شوندنسل

توافق صلح لومه سازوکار خاصی را براي تحقق عدالت انتقالی انتخاب کرده بود و آن 
اما ئون بود؛عنوان بخشی از فرآیند صلح در سیرالایجاد یک کمیسیون حقیقت و سازش به

ویژه نقض توافق صلح از سوي شورشیان راف و شروع مجدد جنگ داخلی حوادث بعدي به
موجب درخواست این کشور از به. ضرورت ایجاد یک سازوکار عدالت کیفري را اثبات نمود

بنابراین اي دادگاه ویژه سیرالئون را ایجاد نمود؛سازمان ملل، شوراي امنیت با صدور قطعنامه
الئون در موضوع عدالت انتقالی داراي دو سازوکار موازي یعنی کمیسیون حقیقت و سازش سیر

و یک دادگاه ویژه براي 4)طبق توافق صلح لومه(براي کشف حقایق گذشته و تحقق سازش 
هاي سنگین حقوق بشري طی ترین افراد متهم به ارتکاب تخلّفمحاکمه و مجازات مسئول

.شد5)طبق قطعنامه شوراي امنیت(جنگ داخلی این کشور 
به تصویب 2000پارلمان سیرالئون قانون کمیسیون حقیقت و سازش این کشور را در سال 

ي تاریخی اهداف این کمیسیون طبق این قانون و توافق صلح لومه ایجاد یک سابقه. رساند
ق بشري و حقوق بشردوستانه دوران جنگ داخلی سیرالئون از سال هاي حقوطرفانه از تخلّفبی

کیفري و پاسخگویی به نیازهاي تا زمان انعقاد توافقنامه صلح لومه، توجه به مسئله بی1991
6.قربانیان، ارتقاي صلح و سازش و جلوگیري از تکرار وقایع مشابه اعالم شد

هاي رهبران مذهبی و سنتی اضدتموجب این قانون کمیسیون حق برخورداري از معبه
منظور تسهیل برگزاري جلسات استماع عمومی و حل اختالفات داخلی ناشی از جنگ را به

1. Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary
United Front of Sierra Leone, 1999, Art. III, III, VI, IX, XXVI.
2. Foday Sankoh
3. Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra
Leone, para. 22
4. Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary
United Front of Sierra Leone, 1999, op. cit. Art. VI.2(ix), XXVI
5. United Nations, Security Council, S/RES/2000/1315, para. 1
6. The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, Art. 6; Peace Agreement
between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra
Leone, 1999, op. cit. Art. XXVI
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فعالیت خود را به 2004شروع به کار نمود و در سال 2002کمیسیون در اواسط سال 1.داشت
ن، عامالن جرایم و طی این دوره کمیسیون بیش از هشت هزار استشهادیه از قربانیا. اتمام رساند

کمیسیون براي برگزاري مراسم سنتی سازش از . آوري نمودي کشور جمعشهود در دوازده منطقه
درواقع، سیرالئون سعی در ادغام ). Ibid, 131(رهبران مذهبی و سنتی هر منطقه استفاده نمود

.هاي سازوکارهاي سنتی در کمیسیون حقیقت و سازش این کشور نمودروش
ها در جامعه شود، اما انساناعتقاد مردم منطقه گرچه انسان یک فرد مستقل محسوب میبنا به 

بنابراین ازنظر گذارد؛اعمال افراد بر سعادت جامعه تأثیر می. کننددر کنار یکدیگر زندگی می
اي باشد که از کل جامعه گونهآنان اجراي عدالت بعد از تخلّف از هنجارهاي اجتماعی باید به

در رابطه با روابط جنسی 2»کپامنده«توان به قوانین براي نمونه می. ن خسارت به عمل آوردجبرا
در صورت برقراري روابط جنسی نامشروع، مراسم تطهیر باید برگزار . نامشروع اشاره نمود

اختالفات مدنی هم معموالً با صدور . گردد، زیرا چنین تخلّفی بر کل جامعه تأثیر گذاشته است
اما در رابطه با جرایم گردند؛وفصل میدیده حلطرف زیانپرداخت خسارت بهحکم به

ها از توبیخ علنی و پرداخت غرامت و برگزاري مراسم تطهیر وجود ارتکابی طیفی از مجازات
گویان براي کمک به شناسایی وقت پاي غیباگر متهم به جرم ارتکابی اقرار ننماید، آن. دارند

ها از احترام زیادي در جامعه برخوردار هستند، زیرا این آن. شودق باز میمتهم و افشاي حقای
. بر قدرت ماوراي طبیعی خود قادر به افشاي حقایق هستندها با تکیهاعتقاد وجود دارد که آن

ها به مراسم اتیان سوگند و یا یک فرآیند نماید آنزمانی که متهم از اقرار به جرم خودداري می
در بین اعضاي جامعه این اعتقاد وجود دارد که اگر متهم واقعی . گردندمتوسل میلعن و نفرین

بنابراین معموالً بعد از مراسم گردد؛گناه میمشخص نگردد، نفرین منجر به آسیب به افراد بی
. نمایندنفرین، افرادي که اطالعاتی در رابطه با جرم ارتکابی دارند، اقدام به افشاي حقایق می

عالوه تهم به سرقت در زمان مقرر اقرار نماید، محکوم به استرداد کل اموال سرقت شده بهاگر م
در اینجا همانند اغلب .)Ibid, 138(گرددپرداخت مخارجی که تا آن زمان صورت گرفته، می

جوامع آفریقایی مذکور هدف نهایی سازوکارهاي سنتی تحقق سازش بین مجرم و قربانی 
.جامعه از طرف دیگر استطرف و مجرم وازیک

ها و کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعالی در تشویق سازش در سطح خانواده
یاب سیرالئون برگزار بسیاري از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت. جوامع محلی داشت

1. The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, op. cit. Art. 7(2)
.یکی از قبایل زیرمجموعه قوم منده در سیرالئون است) Kpaa Mende(کپامنده .2
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شان شده با خانوادهگردید، بر سازش بین مبارزان سابق و جامعه، سازش بین کودکان ربودهمی
عنوان ها بهي اجباري از آنازآنجاکه جرایم ارتکابی توسط کودکان و استفاده. تأکید داشت

مبارز در طول دوران جنگ داخلی در سیرالئون بسیار شایع بود، به همین دلیل بازگشت این 
ي گذار هاي مهم دورهها در جامعه یکی از چالشهایشان و ادغام مجدد آنکودکان به خانواده

1.شدسیرالئون محسوب میدر

ترتیب بود که بعد از چندین روز استماع اینیاب سیرالئون بهعملکرد کمیسیون حقیقت
اش در منطقه اقدام به برگزاري مراسم سازش شهادت قربانیان و متهمان در آخرین روز کاري

علیرغم . تگرفدر این راستا کمیسیون از رهبران مذهبی و سنتی آن منطقه کمک می. نمودمی
یاب سیرالئون در کشف حقایق جرایم انتقادهایی که نسبت به عملکرد کمیسیون حقیقت

ارتکابی وجود دارد، یکی از نقاط قوت این کمیسیون موفقیتش در برگزاري مراسم سازش 
این مراسم با استقبال رهبران سنتی و مذهبی و شهود و قربانیان و متهمان مواجه شدند. است

)Kelsall -این استقبال دلیلی بر هماهنگی این قسمت از کار کمیسیون حقیقت). 378-380 :2005
یاب سیرالئون با اعتقادات مردم مناطق درگیر بود؛ با مشارکت هر چه بیشتر مردم کارایی 

.شودسازوکار به کارگرفته شده در تحقق اهداف عدالت انتقالی بیشتر می

ارزیابی سازوکارهاي سنتی-3
سازوکارهاي سنتی که اغلب مشابه سازوکارهاي عدالت ترمیمی هستند، در سازش، اهداف 

المللی هم که ناظر بر حال قواعد بیندرعین. گرددجبران خسارت و کشف حقیقت خالصه می
بنابراین در اینجا به نحوه اجراي عدالت هستند، بر چگونگی تحقق این اهداف نظارت دارند؛

حال میزان تطابق آن با قواعد سنتی در تحقق اهداف مدنظر و درعینهاي سازوکارهاي قابلیت
:شودالمللی موجود پرداخته میبین

تحقق سازش-3-1
وفصل اختالفات است؛ هدف اغلب سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت، تحقق سازش و حل

ده سال شود که حدود چهل درصد از بیست هزار مبارز متعلق به شورشیان، کودکانی بودند که بین هفت الی هفتخمین زده می.1
در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی . (Alie, op. cit. 141)درصد کل مبارزان زیر هجده سال بودند سن داشتند و در حدود پنجاه

آراي این هاي شورشیان الیکی از روش. مشارکت کودکان در جرایم ارتکابی طی جنگ داخلی این کشور وجود داشتازلحاظ
سرباز و براي ارتکاب جنایات جنگی استفاده عنوانبهها ایشان ربوده و بعد از تعلیم و آموزش از آنهبود که کودکان را از خانواده

.(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2007: 9)کردندمی
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تردید بی. گرددوفصل اختالفات نیز یاد میعنوان سازوکارهاي حلها بهکه از آنطوريبه
توانند منجر به ارتقاي سازش در جوامع انتقالی سازوکارهاي سنتی تحت شرایط خاصی می

یاب استفاده هاي حقیقتدر مواردي همانند موازمبیک که از محاکم کیفري و کمیسیون. گردند
مبارزان سابق از طریق این . نشد، سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت مورداستفاده قرار گرفتند

در اوگانداي شمالی هم باهدف سازش » ماتو اوپات«مراسم . وکارها به جوامع خود برگشتندساز
تحقق سازش یکی از اهداف محاکم گاچاچا در رواندا در . شدعامالن جرایم و قربانیان برگزار 

عنوان هدف از سازش به. رواندا اعالم شدها به برنامه عدالت انتقالی درزمان ضمیمه شدن آن
علت این امر را باید در عوامل متعددي . گرددسازوکارهاي سنتی اجراي عدالت یاد میاصلی 
که بین مجرم و قربانی و یا مجرم و جامعه باشد، در اثر وجو نمود؛ سازش بسته به اینجست

.ها پرداخته خواهد شدگردد که ذیالً به آنعوامل مختلفی در یک جامعه محقق می

نگ جامعه محلیتناسب با فره-1- 1- 2-3
سازوکارهاي سنتی کامالً تحت حاکمیت جامعه محلی هستند، بنابراین مستقل از دولت و جامعه 

استفاده از این سازوکار . نمایندگیري میالمللی در برخورد با عامالن جرایم ارتکابی تصمیمبین
عالوه به. باشدذشتهتواند نقطه شروع سازش افراد جامعه با یکدیگر و سازش جامعه با تاریخ گمی

از سازوکارهاي سنتی در . توانند شاهد آثار مستقیم اجراي عدالت در جامعه باشندمردم محلی می
که محاکم ها محدود به مناطق خاصی نیستند، درحالیشود و آنجاي جامعه انتقالی استفاده میجاي

ز مردم قرار دارنددورایاب در شهرها و اماکن خاصی بههاي حقیقتکیفري و کمیسیون
)Mobekk, op. cit. 287 .(یاب تحت لواي دولت اقدام هاي حقیقتمحاکم کیفري و حتی کمیسیون

. نمایند، اما در سازوکارهاي سنتی نقش جامعه مدنی بسیار پررنگ استبه انجام وظایفشان می
. شدگزار میاي از مردم برتوجه بخش عمدهقصد جلبهاي رواندا بهجلسات گاچاچا در تپه

دوراز جمعیتی که درگیر جرایم ارتکابی که جلسات محاکم کیفري اغلب در مناطقی بهدرحالی
المللی کیفري براي رواندا و توان به مقر محاکم بینبراي نمونه می. شونداند، برگزار میبوده

و در الهه هلند المللی کیفري اشاره نمود که در آروشا در تانزانیا یوگسالوي و حتی دیوان بین
تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی این فاصله مکانی در بسیاري موارد می. هستند

-Huyse, 2008, Introduction: Tradition(در یک کشور را ازنظر مردم آن کشور زیر سؤال ببرد

Based Approaches in Peacemaking, Transitional Justice and Reconciliation Policies, 16.(
مدت در این کشورها هاي طوالنیاما یکی از انتقادها در این زمینه این است که جنگ
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ویژه براي نسل جوان این این امر به. بسیاري از مراسم سنتی را به باد فراموشی داده است
د، اناند و کمتر شاهد برگزاري چنین مراسمی بودهشدهکشورها که در دوران جنگ بزرگ

کارکرد سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت مبتنی بر بازآموزي و یادآوري . ساز استمسئله
. اندهنجارهاي اجتماعی است که افراد متعلق به این جوامع در دوران زندگی خودآموخته

مدت و پناهنده شدن بسیاري از اعضاي جامعه به سایر هاي داخلی طوالنیکه جنگدرحالی
ویژه نسل ها براي اعضاي جوامع بهموشی و حتی عدم یادگیري این آموزهمناطق منجر به فرا
آسانی انتظار داشت که این سازوکارها کارکردهاي سابق توان بهبنابراین نمیجدید شده است؛

,Latigo(خود را داشته باشد op. Cit. 113-114 .( براي نمونه جنگ داخلی در سیرالئون تأثیر
هاي گسترده مردم براي جاییجامعه سیرالئون داشت و موجب جابههايسوئی بر تمامی بخش

جنگ داخلی باعث گردید که رهبران سنتی . فرار از جنگ در نقاط مختلف این کشور گردید
عنوان بخشی از نظام روبه انحطاط جامعه هدف حمالت شورشیان قرار گیرند و جامعه نیز به

طور عمده حول محور این رهبران سنتی در لت که بهترتیب سازوکارهاي سنتی اجراي عدااینبه
هایی که اغلب جزء معابد و زیارتگاه. تدریج کارایی خود را از دست بدهدچرخید، بهجامعه می

. در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. اماکن برگزاري مراسم سنتی بودند، نابود شدند
هاي فرهنگی بین یاري از پناهندگان باعث تفاوتهاي پناهندگان به عقیده بسزندگی در اردوگاه

اند، باورها شدهها بزرگبراي اغلب کودکانی که در این اردوگاه. نسل جدید و قدیم شده است
و اعتقادات مردم اوگاندا ازجمله احترام به رهبران و بزرگان جامعه، ممنوعیت ارتکاب خیانت و 

Office of the United Nations High(نداردجایی در بین عقاید و باورهایشان...تجاوز و

Commissioner for Human Rights, op. cit.7.52-53 .( در پاسخ باید گفت که استقبال مردم در
توان دلیلی بر تناسب این جوامع انتقالی نظیر اوگاندا و موزامبیک و سیرالئون را همچنان می

جوامع از هیچ اجباري براي مشارکت در این در این . سازوکارها با فرهنگ این جوامع دانست
در مقابل به دلیل استقبال ناچیز مردم در جامعه رواندا از گاچاچا، . سازوکارها استفاده نگردید

تواند مثبت این ادعا باشد که تغییرات این خود می. دولت مشارکت در آن را اجباري نمود
گردد و درنتیجه کارایی آن محلی میاساسی در سازوکار سنتی باعث دور شدن آن از فرهنگ 

.بردرا تحلیل می

محور بودنجامعه-2- 1- 2-3
از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در گفتگو محور 
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ویژه در زمان مخاصمات تواند نقش کلیدي در حل اختالفات پیچیده بهگفتگو می. هاستبودن آن
مدت مذاکرات طوالنی. کارهاي سنتی کمتر بر اقدامات اجباري و قهري تکیه دارندسازو. ایفا نماید

,Waldorf(دهدها افزایش میدر این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن op. cit. 9 .( همچنین
هاي دور که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و درگذشتهبا توجه به این

که با توجه به این. بخش بودن آن امیدوار بودتوان به نتیجهاختالفات بسیاري برآمده است، میاز پس
ها گیرد، شرکت عموم در آناستفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می

حال درعین.کنندگان امیدوار بودها براي شرکتتوان به نتایج بازدارنده آنبنابراین میآزاد است؛
ي دوران شدهها و باورهاي فراموشي ارزششرکت اعضاي جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده

. اندآمیز اعضاي جامعه با یکدیگر بودهشود که سنگ بناي جامعه و روابط مسالمتقبل از جنگ می
ماند و ماع باقی میدر سازوکارهاي سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاري مراسم همچنان در اجت

که در نظام درحالی. شوداش با سایرین به دوران سابق بازگردانده میتدریج روابط اجتماعیبه
دوراز اجتماع عدالت کیفري با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به

,Latigo(شودداشته مینگه op. cit. 114 .(تی برخالف سازوکار عدالت همچنین در سازوکارهاي سن
کیفري هیچ دستمزدي معین و مشخصی براي داوران وجود ندارد درنتیجه اجراي این سازوکار 

با توجه ). Ibid, 115(تر است هاي گزاف سازوکار عدالت کیفري ارزانازنظر مالی در مقایسه با هزینه
بنابراین پذیرتر است؛جوامع امکانها براي اینبه مشکالت مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن

جامعه نقش . هاستمحور بودن آني اشتراك تمام سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جامعهنقطه
امکان . اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعالی دارد

برخالف محاکم کیفري، . ود دارددسترسی آسان به این نوع سازوکارها براي طرفین اختالف وج
آمیز بین ي روابط مسالمتطرفین اختالف در این سازوکارها نقش فعالی دارند و این امر به اعاده

ارزان ). Huyse, 2008, Conclusions and Recommendations, 187(نمایدطرفین درگیر کمک می
ارهاي عدالت کیفري این امکان را بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوک

,Drumbl 2007(آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند براي تمامی اقشار جامعه فراهم می op.

cit. 85 .(اش در هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاري بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاري
.جامعه بیشتر خواهد بود

ارد که وقوع جرایم در ابعادي گسترده و سنگین در این جوامع در مقابل این انتقاد وجود د
این سازوکارها براي رسیدگی به جرایمی مانند جنایات جنگی، جنایات علیه . سابقه نداشته است

همچنین در صورت استفاده از سازوکار سنتی مختص . ها تعبیه نشده بودندبشریت و امثال آن



34
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

ها یک بعد محلی و مختص به همان جامعه ی در آنها و جرایم ارتکابیک جامعه به جنگ
براي . اندالمللی بودهها داراي ابعاد گسترده ملی و بینکه اغلب جنگشده است، درحالیداده

ها در اوگاندا بوده است، اما جنگ به مناطق سودان نمونه منطقه آکلی گرچه نقطه اوج درگیري
که مردم مناطق اخیر درحالی. یده شده استجنوبی و سایر مناطق شمالی اوگاندا هم کشان

حتی در بین خود مردم . آشنایی چندانی با فرهنگ و سازوکارهاي سنتی مردم آکلی ندارند
-Baines 2007: 66(آکلی، مسلمانان و مسیحیان اعتقادي به مراسم مردم این منطقه ندارند

67,107; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, op. cit. 8,
ویژه در جوامعی که در مقابل باید اذعان نمود که استفاده از سازوکارهاي سنتی به.)53

حساسیت زیادي نسبت به مداخالت خارجی و پایمال شدن فرهنگ جامعه محلی وجود دارد، 
واره وجود هاي غربی در این جوامع هماتهام امپریالیسم فرهنگی و اجراي ارزش. مؤثر است
سازوکارهاي سنتی برخاسته از متن جامعه هستند و با مقاومت ). Crane 2006: 1686(داشته است

ها جنبه فراملی دارند و المللی که اغلب آندر رابطه با جرایم بین. جامعه مواجه نخواهند شد
از محدود به مرزهاي قومیتی و فرهنگی نیستند، این مشکل وجود خواهد داشت که چگونه 

به همین دلیل استفاده از سازوکارهاي . سازوکاري استفاده شود که جنبه فراملی داشته باشد
المللی نیازمند انجام اصالحات ضروري جهت سنتی جهت اجراي عدالت در رابطه با جرایم بین

المللی فراملی ارتکاب جرایم بینکههاي فرهنگی بین جوامع مختلفی استتوجه به تفاوت
در این راستا باید بر آن دسته از اشتراکات . ها را به یکدیگر پیوند داده استاي دیگر آنگونهبه

فرهنگی و اجتماعی تأکید نمود که قبل از ارتکاب جرایم فراگیرِ بین گروهی سبب زندگی 
.شدها در کنار یکدیگر میآمیز این گروهمسالمت

احراز مسئولیت عامالن- 2- 2-3
ه بر سر راه اجراي عدالت کیفري در دوره گذار و انتقال در جوامع به دلیل مشکالتی ک

سازوکارهاي . یابندها به سمت استفاده از سازوکارهاي غیرکیفري تمایل میوجود دارد، آن
سنتی اجراي عدالت یکی از طرق اجراي عدالت است که البته نه همانند محاکم کیفري، بلکه 

عملکرد سازوکارهاي . سئولیت عامالن جرایم ارتکابی استاي دیگر به دنبال احراز مگونهبه
شوداي است که در آن مسئولیت عامالن جرایم ارتکابی تأیید و اعالم میگونهسنتی به

)Huyse 2008, Conclusions and Recommendations, 186-187 .(ي در محاکم کیفري نتیجه
اما در هاي شخصی است؛راي مجازاتتأیید و احراز مسئولیت عامالن جرایم ارتکابی، اج

سازوکارهاي سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در 
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ي تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراري سازش بین طرفین درگیر این نوع سازوکارها نتیجه
.یندنماجهت همانند سازوکارهاي عدالت ترمیمی عمل میاست که ازاین

ي ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت براي جرم ارتکابی یک شخص است، اما این رویه
در موزامبیک . گیردامر تنها از طریق پذیرش اختیاري خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می

یاب مراسم سازش در کمیسیون حقیقت. هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است
در مقابل سازوکار گاچاچا در . م صراحتاً در پذیرش خطاي عامالن جرایم ریشه داردسیرالئون ه

داند، اما بر مسئولیت کیفري رواندا گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اولین هدف خود می
الملل کیفري در تغییر ساختار آن عامالن جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین

که گاچاچاي سنتی همانند سایر سازوکارهاي سنتی از طریق تأیید و پذیرش یدرحال. است
.)Drumbl 2007: 92-94(کردمسئولیت عامالن جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفري عمل می

در سازوکارهاي سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که 
زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش دد؛گردیده میاز آن عاید جامعه زیان

درواقع . پاشیده شده استاي است که بر اثر ارتکاب جرایم ازهمآمیز به جامعهو روابط مسالمت
به همین دلیل . که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی داردمجازات صادره بیشتر از آن

.ارها اغلب جنبه جمعی داردمجازات و جبران خسارت در این سازوک
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهاي سنتی را از سازوکارهاي کیفري متمایز 

شده است، در مقابل در منظور احراز مسئولیت فردي طراحینظام عدالت کیفري به. نمایدمی
روابط سازوکارهاي سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، ازآنجاکه مسئولیت نه در 

زننده دیده و قبیله زیانزننده، بلکه در روابط بین قبیله زیاندیده و شخص زیانبین شخص زیان
. توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بودمصداق این ادعا را می. گرددمطرح می

سازوکارهاي سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عامالن جرایم ارتکابی و تحقق سازش 
توان مانعی درراه احراز بنابراین سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت را نمیاند؛عی نمودهجم

.مسئولیت عامالن جرایم ارتکابی دانست

کشف حقیقت- 3- 2-3
که طوريبه. ناپذیر از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت استگفتن حقیقت بخشی جدایی

حتی در . لئون، اوگاندا و رواندا مشاهده نمودتوان این هدف را در سازوکارهاي سنتی در سیرامی
کارگیري محاکم گاچاچا در برقراري عدالت انتقالی شد، رواندا زمانی که صحبت از به
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هاي عنوان کمیسیونها بهحقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم براي کشف حقیقت از آن
,Waldorf(یاب رواندا یاد کردندحقیقت op. cit. 49 .(که فرهنگ انکار، تی در موزامبیک با آنح

هایی براي قربانیان و شد، مراسم گامبا فرصتهاي وارده میمانع از استناد قربانیان به آالم و رنج
.رو شدن با وقایع گذشته فراهم نمودحتی عامالن جرایم براي روبه

دهاي نوعی با کشف حقیقت سعی در تسلی دراگرچه هریک از سازوکارهاي سنتی به
یاب امروزي متفاوت هستندهاي حقیقتها با کمیسیوننمایند، اما آنگذشته قربانیان می

)Huyse 2008, Conclusions and Recommendations, 187 .(ترین تفاوت داوطلبانه بودن مهم
اما آنچه باعث ترغیب فرآیند افشاي حقیقت از سوي عامالن جرایم، قربانیان و شهود است؛

گردد، اعتقادها و باورهاي مردم هر منطقه انه عامالن جرایم به اقرار به جرایم ارتکابی میداوطلب
بنا به اعتقاد مردم . در رابطه بااهمیت افشاي حقیقت و در پی آن سعی در جبران خسارت است

که جرم ارتکابی مخفی بماند، ارواح در آکلی اوگاندا، موازمبیک و سیرالئون درصورتی
هر گرفتاري و . ها خواهند شدها انتقام خواهند گرفت و مانع آسایش و آرامش آنز آنقربانیان ا

این اعتقاد . شودگردد به ارواح ناراضی قربانیان نسبت داده میها ایجاد میمشکلی که براي آن
ها را ترغیب به افشاي داوطلبانه حقایق و تالش جهت جبران خسارت و جلب رضایت آن

,Baines 2005, 10-12; kelsall(نمایدهاي آنان میادهقربانیان و خانو op. cit. بنابراین نظر ). 385
منظور یاب سیرالئون سعی بر استفاده بیشتر از مراسم سنتی بهکه کمیسیون حقیقتدرصورتی

زیرا اقرار نمود؛نمود، موفقیت بیشتري در این زمینه کسب میکشف حقایق جرایم ارتکابی می
هاي ارتکابی بدان شکلی که در فرهنگ مردم این مناطق ریشه دارد، متفاوت خلّفبه حقیقت ت

بنابراین باورهاي مردم هر منطقه به 1.یاب هستندهاي حقیقتاز اشکال متداول در کمیسیون
ها جهت کشف حقیقت جرایم ارتکابی استفاده نمایند که از آنسازوکارهاي سنتی کمک می

.شوند
منظور تحقق سازش بین قربانیان اد هم وجود دارد که سازوکارهاي سنتی بهدر مقابل این انتق

که در اغلب گردد درحالیهاي آنان برگزار میهاي آنان و عامالن جرایم و خانوادهو خانواده
هاي هاي داخلی به دلیل گستردگی ابعاد جنگ هویت عامالن قتلجرایم ارتکابی طی جنگ

ها نیز از هویت قربانیان خودآگاهی نداشتندر اغلب موارد عامالن قتلد. ماندارتکابی نامعلوم می
)Baines 2007: 105 .( در پاسخ باید گفت که این امر واقعیت دوران جنگ و آشوب است و

هاي ذهب کاتولیک و آموزهیاب برگرفته از رویه اقرارهاي شخصی در مهاي حقیقتفرآیند کشف حقیقت در کمیسیون.1
.(kelsall, op. cit. 383-385)سکوالر علم روانشناسی است 
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سازوکارهاي سنتی . تواند حقیقت را در این وقایع کشف نمایدهیچ سازوکار دیگري هم نمی
منظور اعتقادات و باورهاي محلی از یک عامل درونی بهاجراي عدالت به دلیل مبتنی بودن بر

.جهت در موقعیت بهتري قرار دارندنمایند و ازاینترغیب افراد به افشاي حقیقت استفاده می

جبران خسارت- 4- 2-3
شکل اول صندوقی است که . دارددر رواندا، گاچاچا دو شکل از جبران خسارت را مقرر می

. شده است که البته تاکنون عملیاتی نشده استهایشان تعبیهانیان و خانوادهبراي جبران خسارت قرب
جاي حکم به شکل دوم جبران خسارت جمعی است که مستلزم انجام خدمات اجتماعی اجباري به

Huyse 2008, Introduction: Tradition-BasedApproaches in(مدت استهاي طوالنیحبس

Peacemaking, Transitional Justice and Reconciliation Policies, 13 .( نگاهی به شکل جبران
این شباهت به دلیل تغییراتی . ها با نظام عدالت قضایی استخسارت مذکور حاکی از شباهت بین آن

.است که دولت جدید در گاچاچاي جدید صورت داده است
آن را در زمره در مقابل در رابطه باهدف جبران خسارت که سایر سازوکارهاي سنتی

دانند باید گفت که جبران خسارت در این سازوکارها با جبران خسارت در اهداف خود می
ها مصون از تغییر در سازوکارهاي سنتی که اصول اساسی آن. نظام عدالت قضایی متفاوت است

ت و اند، این جامعه و اعضاي جامعه هستند که به دنبال تحقق این هدف هستند و نقش دولمانده
سازوکارهاي سنتی برخالف محاکم قضایی فاقد ابزارهاي قهري . نهادهاي دولتی کمرنگ است

دولتی براي اجبار محکوم به اجراي حکم صادره هستند و این جامعه و فشار اجتماعی است که 
همچنین در این سازوکارها خبري از قواعد ادله اثبات و . داردمحکوم را به اجراي حکم وامی

که محاکم قضایی تابع قواعد دادرسی و ادله درحالی. درسی و افراد متخصص نیستآیین دا
اثبات هستند و در حکم نهایی خود باید طبق این قواعد مجرمیت یا برائت متهم را مشخص 

گونه که در اوگاندا و موزامبیک به برخی از جبران خسارت در سازوکارهاي سنتی همان. نمایند
. گیردف جبران خسارت در نظام قضایی به شکل فردي صورت نمیها اشاره شد برخالآن

جمعی بدین . اغلب احکام جبران خسارت صادره از سوي این سازوکارها به شکل جمعی است
هاي وي نیز مسئول اجراي جبران خسارت ايقبیلهمعنا که در کنار عامل جرم ارتکابی، هم

منظور ان کامل خسارات مادي وارده، بلکه بهمنظور جبرجبران خسارت هم نه به. صادره هستند
پذیرد و اغلب مشتمل بر انجام اعمالی ها صورت میهاي آنجلب رضایت قربانیان و یا خانواده

.است که بیشتر جلب رضایت معنوي را به دنبال خواهد داشت
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المللی ناظر بر اجراي عدالتقواعد بین- 5- 2-3
ل را پیش روي سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت ححامیان اجراي عدالت کیفري دو راه

کار بین سازوکارهاي کیفري و سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت یکی تقسیم: دهندقرار می
و دیگري وضع تغییرات بنیادین در سازوکارهاي سنتی و تبدیل شدت جرایم ارتکابیباتوجه به

تفصیل ستفاده قرار گرفت که بهحل دوم در رواندا مورداراه. ها به سازوکارهاي کیفريآن
توان در سازوکار سنتی اجراي عدالت در سیرالئون حل اول را میراه. موردبررسی قرار گرفت

ازآنجاکه سیرالئون از سازوکارهاي سنتی تنها براي بررسی برخی جرایم ارتکابی . شاهد بود
المللی سایر جرایم بینرسیدگی به . مانند جرایم ارتکابی توسط کودك سربازها استفاده نمود

,Alie(ارتکابی در سیرالئون به دادگاه ویژه سیرالئون واگذار شد op. cit. 145.(
هاي داخلی استفاده از یک هاي موجود در جنگآنچه مسلّم است به دلیل پیچیدگی

نماید و نباید تمامی جرایم ارتکابی کفایت نمیسازوکار براي اجراي عدالت و رسیدگی به
ر داشت که از طریق سازوکار سنتی اجراي عدالت، تمامی مشکالت جوامع انتقالی در انتظا

المللی نسبت هاي الزم از طرف جامعه بیناما فقدان حمایتوفصل گردد؛برخورد با گذشته حل
تواند این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه به سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت هم می

که این درحالی. الی را درراه استفاده از این سازوکارها با تردید مواجه نمایدنماید و دولت انتق
هاي وارده بر توانند مرهمی بر زخمسازوکارها به دلیل تناسب با فرهنگ بومی جامعه انتقالی می

المللی باشد، نگاه به عدالت نباید تنها از دریچه جامعه بین). Reisman 1996: 79-80(جامعه باشند
ي اعضاي جامعه محل خواست و اراده. که برداشت جامعه انتقالی نیز در این نگاه سهیم استبل

اند نیز باید از اهمیت برخوردار دیدهطور مستقیم از جرایم ارتکابی زیانارتکاب جرم که به
ها را در وهله اول المللی از منظر عدالت ترمیمی تعریف شود، باید آناگر جرایم بین. باشد

که از منظر عنوان اختالل حاصله در روابط اعضاي جامعه محل ارتکاب جرم دانست، درحالیبه
المللی و اختالل در نظم المللی در وهله اول نقض هنجارهاي بینعدالت کیفري، جرایم بین
دیده و بر این اساس، دعواي کیفري در اصل متعلق به متهم و بزه. جهانی تعریف خواهند شد

نتواند مشارکت الزم ) دیده و جامعهاعم از فرد بزه(اگر قربانی . تکاب جرم استجامعه محل ار
غالمی، رستمی (دیدگی ثانوي شده استرا در فرآیند عدالت کیفري بنماید، درواقع دچار بزه

توان بدون در نظر گرفتن مالحظات جامعه انتقالی، اجراي ؛ بنابراین نمی)47، 35: 1392غازانی 
که در جوامع انتقالی دیگر مانند موازمبیک چنان. عدالت کیفري را تجویز نمودوچرايچونبی

.الذکر در صالحیت سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت صورت نگرفتو اوگاندا تفکیک فوق
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المللی دیگري که در استفاده از سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت وجود دارد نگرانی بین
وکارهاي سنتی اجراي عدالت، هنجارهاي حقوق بشري نقض این است که با استفاده از ساز

این اعتقاد وجود دارد که در سازوکارهاي سنتی اغلب حقوق متهمان براي برخورداري . گردند
تنها ازلحاظ رعایت مقررات دادرسی، این سازوکارها نه. شوداز یک محاکمه منصفانه انکار می

ادره نیز مغایر با استانداردهاي حقوق بشري هاي صبلکه در بسیاري موارد از جهت مجازات
المللی مورد هایی از سوي جامعه بینآنچه مسلّم است اعمال چنین مجازات. نمایندرفتار می

بنابراین الزم است که قبل از استفاده از سازوکارهاي سنتی به این امر گیرند؛استقبال قرار نمی
وفصل از سازوکارهاي سنتی براي حلتوجه شود که در چه مواردي و تحت چه شرایطی 

توان در قیاس سازوکارهاي اگرچه یکی از دالیل این انتقادها را می. شوداختالفات استفاده می
سنتی با نظام عدالت کیفري ازلحاظ شکلی دانست که بر اساس آن سازوکارهاي سنتی را فاقد 

,Mobekk(دانندنیان میمنظور تضمین حقوق متهمان و تضمین حقوق قربامقررات مدون به op.

Cit. pp. 283-85; Huyse, 2008, Conclusions and Recommendations, 191.(
نوبه در پاسخ به این انتقادها باید گفت که سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت، عدالت را به

در . ردار شوندالمللی از مشروعیت برخوتوانند در جامعه بینترتیب میاینکنند و بهخود اجرا می
اساسنامه دیوان 53مندرج در ماده » منافع عدالت«توان به عبارت حمایت از این استدالل می

نظر نمودن از تواند دیوان را مجاب به صرفالمللی کیفري استناد نمود؛ منافع عدالتی که میبین
تر از یی موسعبه نظر اداره دادستانی دیوان منافع عدالت معنا. اجراي عدالت کیفري نماید

بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهاي ؛)Interest of Justice 2007: 7-8(عدالت کیفري دارد 
هاي جبران خسارت، سازوکارهاي کشف حقیقت اجراي عدالت در جامعه انتقالی ازجمله برنامه

لت نسبت و سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجراي عدا
.المللی داشته باشدبه عامالن جرایم بین

گیرينتیجه
نگاهی به عملکرد سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت در جوامع موردمطالعه حاکی از چهار 
رویکرد متفاوت در استفاده از این سازوکارها جهت اجراي عدالت نسبت به جرایم فراگیري 

اولین رویکرد متعلق به رواندا . انداب یافتهاست که هنگام جنگ داخلی در این جوامع ارتک
کشی است که در پی ناکامی دستگاه عدالت کیفري جهت اجراي عدالت نسبت به عامالن نسل

شده از سوي دولت در این کشور به سازوکار سنتی گاچاچا روي آورد؛ اما تغییرات اعمال
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. یک سازوکار کیفري نمودنسبت به این سازوکار به حدي بود که آن را در عمل تبدیل به 
رویکرد دوم به موازمبیک تعلق دارد که جامعه در پی انفعال دولت در رسیدگی به جرایم 
ارتکابی دوران جنگ داخلی و خأل سازوکارهاي کیفري خود به سمت استفاده از سازوکارهاي 

را رویکرد چهارم. وکار اعمال شودکه اصالحاتی نسبت به این سازسنتی رفت، بدون این
المللی کیفري با انجام اصالحاتی از توان در اوگاندا شاهد بود که جهت اقناع دیوان بینمی

. عنوان جایگزین سازوکارهاي کیفري استفاده نمودسازوکارهاي سنتی اجراي عدالت به
درنهایت استفاده از سازوکارهاي سنتی را در سیرالئون شاهد هستیم که در کنار دادگاه ویژه 

.یاب صورت گرفتن و البته در چارچوب کمیسیون حقیقتسیرالئو
در ارزیابی عملکرد سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت با نگاهی به چهار رویکرد فوق باید 

مفهوم . توانند عدالت را در جامعه محقق نمایندگفت که سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت می
لی بماند و درراه تحقق عدالت باید بین الملعدالت نباید محدود به سازوکارهاي عدالت بین

. المللی تعادلی برقرار شودسازوکارهاي سنتی اجراي عدالت و سازوکارهاي اجراي عدالت بین
سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت . که هریک راهی مستقل و متمایز از دیگري نپیمایندطوريبه

نوبه خود نسخه توانند بههم میکه الزم باشد به دنبال تحقق عدالت کیفري باشندبدون این
تغییرات بنیادینی که دولت رواندا در . را اجرا نمایند) عدالت ترمیمی(متفاوتی از عدالت 

سازوکار سنتی گاچاچا اعمال نمود، هرچه بیشتر این سازوکار سنتی را از تحقق اهداف مدنظر 
که چنین تغییرات بنیادینی اینهاي مانند موزامبیک و اوگاندا بدونکه نمونهدرحالی. دور نمود

ها جهت تحقق اهداف در سازوکارهاي سنتی خود ایجاد نمایند، توانستند استفاده بهتري از آن
گرچه . مدنظر ازجمله کشف حقیقت، جبران خسارت و تحقق صلح و سازش در جامعه نمایند

ت که اصالحات رسد، اما باید توجه داشدر برخی مواقع انجام اصالحات ضروري به نظر می
.شده نباید ماهیت ترمیمی سازوکار سنتی را زیر سؤال ببردانجام

در رابطه با میزان موفقیت سازوکارهاي سنتی اجراي عدالت باید یادآور شد که صلح و سازش 
زمان اندکی است که سازوکارهاي مذکور در که مدتیک هدف بلندمدت است و با توجه به این

. ها در دستیابی به سازش در جوامع اندکی زود استاند، ارزیابی موفقیت آندهشجوامع به کار گرفته
توان مدعی موفقیت این سازوکارها در درازمدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می

زمان توان با توجه به گذشت مدتحال موزامبیک از معدود مواردي است که میبااین. گردید
ها در رگیري مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونتکاطوالنی از به

.این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد
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