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مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیردولتی
سید حسامالدین لسانی

1

دریافت -1992/9/72 :پذیرش1991/1/72 :
چکیده

یکیازاقداماتیکهگروههایمسلحغیردولتیپسازتسلطبریکمنطقهانجاا 
میدهند،تشکیلدادگاه استتادراینمحااکمبااتوهیاهبرقارارین اموقاانو باه
محاکمااهنیروهااایماارلمقاباال،غیرن امیااا وگاااهنیروهاااینااوداقاادا نماینااد 
مشروعیتتشکیلچنیندادگاههاییازبُعدحقوقبشردوستانهبینالمللی،حقوقبشار
بینالمللیوحقوقکیفریبینالمللیقابالبحاااسات تا مینبایمرفای،اساتق،ل،
رعایتتضمیناتقضاییمللمتمد ،بهرهمندیازقضاتباتجربهوسایرشارایطدر
اینمحاکم،کاریبسیاردشواراستکهالبتهتاانجا نگرددمشروعیتایندادگاهها
زیرسؤالنواهدبود دریکپروندهدردادگاهسوئدبحامساوولیتکیفارییاک
فردبرایقتلچندنفردرسوریهبااستنادبهحکمصادرهتوسطچنینمحاکمیمطرح
شدودادگااهمزباورمشاروعیتحکامصاادرهتوساطدادگااهتشاکیلشادهتوساط
گروه هایمسلحغیردولتیرانپذیرفت دراینمقالهبدنبالآ هستیمکاهمشاروعیت
محاکمتشکیلشدهتوسطشورشیا ومیزا اعتباراحکا آنهارابررسینماییم 

گروههایمسلحغیردولتی،دادگاه،حقوقبشردوساتانهباینالمللای،
واژگان کلیدی :
حقوقکیفریبینالمللی

حقوقبینالمللدانشگاهحضرتمعصومه(س)،قم،ایرا  lesani77@yahoo.com

 8دانشیار
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مقدمه
یکیازپیامدهایوقوعمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیآ استکاهگاروههاایمسالح
غیردولتیگاهبهبهانهبرقرارین موقانو وگاهبرایتوهیهاقداماتنودسارانهناود،اقادا 
بهایجاددادگاههاییمینمایندکاهدرآ دادگااههااساربازا دشامنوالبتاهگااهینیروهاای
نودیرامحاکمهکردهومعموالًبهمجازاتهایسنگینیمیرساانند نموناههاایمتعاددیاز
اینمحاکمتاکنو تشکیلشدهاست برایمثالدرن،لهنگاستق،لالجزایردرسالهاای
8396تا8341ارتشآزادیخواهملیالجزایرکهالبتهبعدهاپسازپیروزیباردولاتمرکازی
تبدیلبهارتشالجزایرشدمدعیبودزندانیا ؛صرفاًزمانیاعدا میشوندکهمحاکمهشدهو
اثباتگرددکهبهدلیلنقضحقوقوعرلهایهنگیمجر هستند دادگاههایتشکیلشده
توسطهبههملیدموکراتیکفیلیپینازسال8383بهبعد،محاکممردمیهبههمتحادانق،بای
ساایرالوو ماایسااالهااای8338تااا،1001محاااکمملاایتشااکیلشاادهدرهبهااهآزادیملاای
السالوادوردرهنگدانلی8310تا8338ودادگاههایتشکیلشدهتوسطببرهاایتامیالدر
ن،لهنگدانلیسری،نکابینسالهای8319تا1003نمونههاییازمحااکمتشاکیلشاده
توسطگروههایمسلحغیردولتیهستند هنگدانلیسوریهیکیازآنارینماواردیاسات
کهدرآ گروههایمسلحغیردولتیهرکدا بخشیازناکاینکشوررادردساتداشاتند
واقدا بهتشکیلدادگاههایناصنودکردهاندکهازدادگاههاایشاریعتتاادادگااههاای
سکوالرمتغیربودهاند درموردهمهوریعربیسوریه،کمیسایو مساتقلباینالمللایتحقیا 
سازما مللمتحدنامرنشا کردهاسترسیدگیقضاییتوسطدادگاههایشریعتکهفاقاد
آییندادرسیمشخصیهمهستندگاهیاوقاتمنجربهاعدا افرادمایگارددورسایدگیدر
ایندادگاههاهنبهعادالنهندارد 8

اینمقالهبررسیمینماییدکهتشکیلمحاکمویژهتوساطگاروههاایمسالحغیردولتایو
صدوراحکا قضاییتوسطآنهاتاچهحدبااصولوقواعدحقاوقبشاردوساتانهباینالمللای،
المللیوحقوقکیفریبینالمللیانطباقدارد درواقعپرساشاصالیآ اسات

حقوقبشربین
کهبازیگرا غیردولتیتحتچهشارایطیمای توانناداقادا باهایجااددادگااهدرنا،لیاک
مخاصمهمسلحانهغیربینالمللیدرسرزمینینمایندکهدولتمرکازیدرآ سارزمینکنتارل
1. UN.DOC,A/HRC/30/48, 2015: 97-98.
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کاملیندارد؟سؤالدیگرآ  استکهاگارفاردیدراهارایاحکاا صاادرهتوساطاینگوناه
دادگاههااقدا بهانجا اعمالینمایدکهدرحالتعادیهنایتهنگیمحسوبمیشاود،آیاا
آ فردمیتواندبرایرفعمسوولیتکیفرینودبهمشروعیتایندادگاههااواحکاا صاادره
توسطآنهااستنادنماید؟برایپاسخبهاینسؤال،یکپروندهتازهرسایدگیشادهدرمحااکم
سوئدبررسیمیشود 

 .1حقوق بشردوستانه بینالمللی
حقوقبشردوستانهبینالمللیشاملمجموعاهقواعادیمایشاودکاهدرزماا مخاصامات
المللیوغیربینالمللیالز االهرااستودرقالبدومادهبهبحاتشاکیل

مسلحانه،اعمازبین
دادگاااههاااتوسااطگااروههااایمساالحغیردولتاایپردانتااهاسااتکااهشاااملماااده9مشااترک
کنوانساایو هااایونااووماااده4پروتکاالدو الحاااقیبااهکنوانساایو هااایونااومصااوب8311
میگردد رویکردحقوقبشردوستانهباینالمللاینسابتباهدادگااههاایتشاکیلشادهتوساط
ایندومادهروشنمیشود 

گروههایمسلحغیردولتیبهوسیلهتحلیل



 .1-1ماده  3مشترک کنوانسیونهای ژنو

باتوههبهنصّصریحماده9مشترککنوانسیو هایونوواصلبرابریمتخاصمینکهدر
حقوقبشردوستانهبینالمللیوهوددارداینماده،همدرنصوصدولتهاوهمدرنصوص
گروههایمسلّحغیردولتیبهنحوبرابراعمالمیشودوباتوهاهباهماتنمااده،یاکحاداقلی
استکهبایستیتوسطمرفیندرگیاریرعایاتشاود (کولابوهایاد )601:8936،مااده9
مشترکاولینقاعدهحقوقیدرنصوصمخاصماتمسلحانهغیربینالمللایاساتکاه امن
یکسندبینالمللیآمده)(Moir, 2015: 391وبرایتصویبآ ،مذاکراتسختوماوالنی

درکنفرانسونوبهعملآمدهاستچراکاهبرنایدولاتهااقارارداد چناینماادهایراباه
معنایاعتباربخشید بهگروههایمسلحغیردولتیتلقیمینمودندوآ را ربهایبرتواوری
تمرکزقدرتدریککشورمیدانستند)2007: 655

 (Somer,البتهایاندولاتهاابادیننحاو

توهیهشدندکهاصلبرابریمتخاصمینمذکوردرمااده9مشاترکباهمعناایموقعیاتبرابار
دولتهاوشورشیا نیستوصرفاًبهمعنایبرابریحقوقوتعهداتآناا باهموهابحقاوق
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بشردوستانهبینالمللیاست) (Somer, 2007: 663درنصوصبحادادگاههایتشاکیلشاده

توسطگروههایمسلحغیردولتیواشارهاینمادهبهمو وعذکرشدهنیزایناستداللمطارح

شدکهقصدمادهمذکورمشروعیتبخشید بهاینگونهدادگاههانیستبلکاههادل،ممانعات
ازاعدا هایشاتابا وبادو مایپروساهقضااییتوساطگاروههاایمسالحغیردولتایاسات
)(Sivakumaran, 2009: 496

ماده9مشترک،نامرنشا میکندکهمحکومیتواعدا بدو حکمقبلیدادگااهیکاه
صحیحاًتشکیلشدهوهامعتضمیناتقضاییکهمللمتمد  روریمیدانناد،باشادممناوع
است چنانکهدرباالگفتهشداینمادهدرنصاوصهارکادا ازمارفیندرگیارییعنایهام
دولتوهمگروههایمسلحغیردولتیالز االهراست برایناساساعادا ویااساایراشاکال
مجازاتبدو میمراحلدادرسیعادالنهممنوعاست کمیتهبینالمللیصالیبسارخناامر
نشا کردهاستزمانیمی توا گفتکهیکدادگاهباهماورمان متشاکیلشادهاساتکاه
ایجادوسازماندهیآ مطاب قواعدورویههااییباشادکاهازقبالدرآ کشاورالز االهارا
دراستفساریهکمیتهبینالمللایصالیبسارخاز

بودهاند(هنکرتزودوسوالدبک )911:8911،
ماده 9مشترک،آمدهاستکهبااینوهاودایانامارموهاباعطاایمصاونیتازرسایدگی
قضاییبرایهرهرمینمیشودومانعایننمیگرددکهفردمتهمبهارتکابهر ،بهموهاب
قانو بازداشت،تعقیب،محکو

ومجازاتگردد)(ICRC, 1958: 39

درپاراگرال413استفساریهسال1084کمیتهبینالمللیصلیبسرخازمااده9مشاترک،
دلیللزو تشکیلمحاکمتوسطگروههایمسلحغیردولتی ،ارورتبرقارارین اموقاانو 
نصوصاًبیننیروهایاینگروههاوتضمیناهرایحقوقبشردوستانهباینالمللایاعا ،شاده
است درپاراگرال430ایناستفساریهنیز رورتتشکیلاینمحاکمرابهبحاامساؤولیت
میداند
بیکیفری 
فرماندهیمرتبطدانستهوعد تشکیلاینمحاکمراموهباشاعه 

(ICRC,

)2016: 689-690
نهالبوتا درتوصیفشرایطتشاکیلدادگااهتوساطگاروههاایمسالحغیردولتایوالبتاه
دولتهاحسبماده9مشترک؛نامرنشا میکندکهاینعبارتبهمورعادیمشتملبرآ 
استکهآ دادگاهمب قوانینکشورومطاب 

اوابطتشاکیلشادهباشاد)2018:5

.(Bhuta,

برایمثاالدیاوا عاالیآمریکاا(درپرونادهحمادا علیاهرا مسافلد)تشاکیلدادگااهن اامی
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گوانتاناموصرفاًحسبدستورپرزیدنتبوشراهمن،لقواعدن امیکشورآمریکااوهام
کنوانسیو هایونودانستواع ،کردچنیندادگاهیصرفاًمیتواندبهوسایلهکنگارهایجااد
شودونهرئیسهمهور) .(Hamdan v. Rumsfeld, at 70
ایرادیکهبهماده9مشترکواردمیباشدآ استکهشرطمذکوربرایتشکیلدادگاه،
صرفاًتوسطدولتهاقابلتحق استوگروههایمسلحغیردولتیقاادرباهانجاا آ نیساتند 
گروهم موریتسازما مللمتحددرالساالوادورنیازهماینن اررادرنصاوصدادگااههاای
تشکیلشدهتوسطگروههایمسلحغیردولتیاینکشوردادهوناامرنشاا نماودهکاه«حا 
رسیدگیبهچنینپروندههاییدرانتیاریکدادگااهمتشاکلهمان مقارارداردوایانشارمی
استکهنیروهایمسلحغیردولتیبهسختیقادربهت مینآ نواهندبود 8پاسخیکهباهایان
ایرادمیتوا دادآ استکهگروههایمسلحغیردولتیاگرمحاکمیبراساس وابطگاروه
نودتشکیلدهندبهشرطآنکهآ  وابطمشتملبارتضامیناتقضااییملالمتماد باشاد،
چنیندادگاههاییمشروعیتدارند راهدیگربرایگروههاایمسالحغیردولتایآ اساتکاه
فعالیتمحاکمیکهازقبلوهودداشتهدرسرزمینیکهدرتصرلگرفتهاندراتاداو بخشاند
چو اصلبرآ استکهمحاکمتشکیلشدهتوسطدولتهاازاستانداردهایالز برنوردار
است) (Sivakumaran, 2009: 499
 .1-2پروتکل دوم الحاقی

اصلبراباریمتخاصامینکاهدرمااده9مشاترککنوانسایو هاایوناووهاودداشاتدر
پروتکلدو الحاقیهمالز االهرااستچراکهمااده8پروتکالمزباورمقاررمایدارد:ایان
پروتکلتوسعهدهندهومکمّلماده9مشترککنوانسیو هایوناواساتبادو آنکاهشارایط
موهوددرنصوصاهرارااص،حنماید 
مشکلمربوطبهایجادیکدادگاهمن مآ همتوسطگروههایمسلحغیردولتایکاهدر
انتهایقسمتقبلباهآ اشااره شادوماتنمااده9مشاترکساببشادهکاهایانمشاکلدر
کنفرانسدیپلماتیاکتشاکیلشادهدرنا،لساالهاای8316تاا8311کاهمنجارباهایجااد
پروتکلهایالحاقیاولودو بهکنوانسیو

هایونو8363گردیدنیزشناساییگردد (ICRC,
1. UN Doc A/46/876-S/23580, 1992: 111.
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 )2016:درنتیجااهایاانشاارطکااهدادگاااهبایسااتیبااهمااورماان متشااکیلشااودودارای

تضمیناتقضاییمللمتمد مذکوردرماده9مشترکباشدبااینشارطدرمااده4پروتکال
دو الحاقیهایگزینشدکه«دادگاهیکهتضمیناتاساسایبایمرفایواساتق،لرارعایات
نمودهباشد» عبارتمذکورالگوبرداریشدهازماده16کنوانسیو سو ونواستومخاالفتی
همباآ ازسوینمایندگا دولبهعملنیامد).(Cameron, 2016: 693اگارتضامیناتاشااره
شدهدرباالدادهنشودهیچرسیدگیقضایینواهبهوسایلهمقامااتدولتایوناواهباهوسایله
گروه هاایمسالحغیردولتایقابالانجاا نخواهادباود الز اساتگارو ههاایمزباورهامدر
رسیدگیهایقضایینوداینتضمیناترارعایتکنندوتداو ایانماواردرادرهارپروناده
مدّن رداشتهباشند 
یکیازتفاوتهایاساسیمیا ماده9مشاترکومااده4پروتکالدو الحااقیدربحاا
محاکمتشکیلشدهتوسطگروههایمسلحغیردولتیآ استکاهمااده9مشاترکباهیاک
کلیگوییکوتاهدربحااینگونهمحاکمبسندهمایکناددرحاالیکاهمااده4پروتکالدو 
الحاقی،تضمیناتالز الرعایهتوسطاینگونهمحاکمرالیستمینماید زمانییاکدادگااهاز
استق،لبرنورداراستکهدرنصوصنحوهوکیفیتتعیینقضات،امنیاتقضاات،شارایط
نقلوانتقالقضات،تعلی وپایا بخشید بهندمتقضااتوعاد مدانلاهسیاسایدرکاار
قضاتونهایتاًحمایتازآنهاادرمقابالتعاارنمناافعوتهدیادوارعاابآنهااساازوکاار
مشخصیوهودداشتهباشد بیمرفییکدادگاهنیززمانیمعناداراستکهچندشرطمحقا 
گردد:الف-ح متهمبهآگاهیازهر انتسابیبدو ت نیر؛ب-مبتنیباود محکومیاتبار
مسؤولیتکیفریفردی؛پ-رعایتاصلعطفبماسب نشد قوانین؛ت-اصلبرائات؛ -
ممنوعیتوادارافرادبهنودمتهمسازی 

ح حضورمتهمدردادرسیوج-
درماده 4پروتکلالحاقیصحبتیازحا تجدیادن رنواهینیامادهاسات؛هارچنادکاه
چنینحقیبهموهبحقوقبشربینالمللییکح مسلّمبهحسابمایآیاد یکایازنکاات
هالاابتوهااهآ اسااتکااهپااارهایتضاامیناتقضاااییدرماااده19پروتکاالاولالحاااقیدر
نصوصمخاصماتمسلحانهبینالمللیلیستشدهاستکهشاملح حضورشهودواستماع
شهادتآنها،ح انتشاررأیبرایعمو وعد امکا محاکمهمجددیکفردبهنامرهماا 
هر واتها است کمیتهبینالمللیصلیبسرخدراستفسااریهناودتو ایحمایدهادکاهدو
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تضمینابتداییمنادرجدرمااده19پروتکالاول،درپروتکالدو نیامادهاساتزیارابرنای
نمایندگا معتقدبهن،صهبود لیستتضمیناتبودند درادامهایناستفساریهآمدهاست:باا
اینوهوداینتضمینات،همبایستیدرمخاصماتمسلحانهغیاربینالمللایرعایاتگردنادتاا
حدّیکهاهرایآنهابراییکدادرسایعادالناه اروریباشاد باهعقیادهایاناستفسااریه،
تضمینسو کههما عد امکا محاکمهمجددیکفردبهنامرهما اتها قبلیاشکهقبً،
رسیدگیشدهدرپروتکلدو الحاقینیامدهاساتزیاراایاناصالقابالاعماالدرنصاوص
هایتشکیلشدهتوسطدولتهااساتومرباوطباهدادگااههاایتشاکیلشادهتوساط

دادگاه
گروههایمسلحغیردولتینمیباشد بهعقیدهکمیتهبینالمللیصلیبسارخ؛رسایدگیمجادد
بهوسیلههما دادگاهوبرایهما هر واتها ،بعدازاینکهفردیکباربهنامرآ محکاو 
شدهاستیکعملغیرعادالنهمحسوبمیشود(.(ICRC, 1987: 1398



 .2قواعد حقوق بشر بینالمللی
مقرراتحقوقبشربینالمللیمجموعهایازحقوقبنیادینفردیودستههمعایراشاامل
میشودکههدفشحمایتازهرفردیاستکهدرسارزمینیاکدولاتویاامنطقاهایکاه
تحتکنترلآ دولتاستحضورداشتهباشد اینحقوقاقدا بهحمایتازافاراددرمقابال
اقداماتنودسرانهونشونتآمیزدولتیکهدرآ حضوردارندمینماید دودستهازحقاوق
وآزادیهایبنیادینوهوددارند دستهاولحقوقیاستکهبهحقوقمدنیوسیاسیشاهرت
دارند درایندستهحقوقمدنیکهبهمورنااصدرزماا مخاصاماتمسالحانهبایادماورد
توههقرارگیرند،وهوددارد اینحقوقشاملح حیات،ح تمامیاتهسامانی،ممنوعیات
بازداشتنودسرانهوح برنورداریازمحاکمهعادالنهیاهما ح برنورداریازدساتگاه
قضاییمنطب بااصولوقواعدمیباشد دستهدو شاملحقوقاقتصادیاهتمااعیوفرهنگای
است 
حقوقبشردوستانهبینالمللیومقرراتحقوقبشرباینالمللایمادتماوالنیازیکادیگر
هدابودهاند افزایشتعادادمخاصاماتمسالحانهغیاربینالمللایوماوارداشاغالهااین اامی
موالنیمدتموهبنزدیکشد روزافزو ایندوبخشحقوقبینالمللعمومیشدهاست 
واقعیتآ استکهدرنا،لمخاصاماتمسالحانهغیاربینالمللای،هناگتا ثیرفراوانایبار
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همعیتغیرن امیمیگذارد لذادرچنینمواردیمقرراتحقاوقبشارباینالمللایوسایلهای
مناسببرایافزایشحمایتازغیرن امیا بهمورناصاسات کنفارانس8341حقاوقبشار
تهرا رامیتوا سرآغازبحااهرایحقوقبشردرزما مخاصماتمسلحانهدانست(کولب
وهاید )616:8936،
بحاقابلمرحاستایناستکهآیاباازیگرا غیردولتاینیازالزامایباهرعایاتقواعاد
مسلحانهغیربینالمللیدارندیانیر؟نویسندهایباهناا ک،فاا 

حقوقبشردرزما مخاصمات
معتقداستکهگروههایمسلحغیردولتیمیتوانندازمقرراتحقوقبشارباینالمللایمنتفاع
گردندامااینمقرراتمکانیز مشخصیبرایالزا گروههایمزبوربهرعایاتقواعادحقاوق
بشریندارناد) (Clapham, 2006: 58کریساتوفرگارینوودهاممعتقاداساتقواعادحقاوق
بشردوستانهع،وهبردولتها،بازیگرا غیردولتیرانیزمکلفمینمایداماااعماالمعاهادات
حقوقبشرینسابتباهباازیگرا غیردولتایدرهالاهایازابهاا قارارداردوسیساتماهارای
متعهدومکلفمینماید(Fleck, 2008:

مقرراتحقوقبشربهنحویاستکهفقطدولتهارا

 )76اماواقعیتیکهامروزهوهودداردآ استکهنهادهایحقوقبشریساازما ملالمتحاد
درمااوردعملکردهااایحقااوقبشاارینهادهااایغیردولتااینیاازهم ااو دول اتهااادرناا،ل
کردگروههاای

مخاصماتمسلحانهغیربینالمللیگزارشمیدهند).(Clapham, 2017: 22عمل

مسلحغیردولتیمتعددحا ردرسوریه،هموارهدرگزارشاتنهادهایحقوقبشاریساازما 
مللموردتوههقرارگرفتهاست ازهملهانتقاداتواردهازسویساازما هاایحقاوقبشاری
ناظربرسوریه،عملکردگروههایمزبوردرتشاکیلدادگااههاایغیرقاانونیدرسارزمینهاای
کنترلاینگروههابودهاست)(Clapham, 2017: 23

تحت

درزما مخاصماتمسلحانهغیاربینالمللای؛قواعادحقاوقبشردوساتانه،قواعادنااصو
قواعدحقوقبشر،قواعدعا محسوبمایگردنادوبادیهیاساتقواعاددساتهاولدرزماا 
مخاصماتمسلحانهازاولویتویژهبرنوردارند بههمیندلیلباوهودآنکهدرقواعدحقاوق
بشرمقررشدهاستدادگاههابایستیبهموهبقانو تشکیلشاوند،ایانقاعادهزماانیکاهباا
مسولهتشکیلدادگاههاتوسطگروههایمسلحغیردولتیبهموهبقواعدحقاوقبشردوساتانه
بینالمللیدرتعارنقرارمیگیرد،فاقداولویتمیشود ولیدرعینحالقواعدحقاوقبشار
بهعنوا مکملقواعدحقوقبشردوستانهعملمیکنندماثً،حا دادرسایعادالناهدرحقاوق
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بشرمعادلهما تضمیناتقضاییدرحقوقبشردوستانهمیشودومااده86میثااقباینالمللای
حقوقمدنیوسیاسیدربرگیرندهتضمیناتیاستکاهدرحادوسایعیپاساخیباهتضامینات
قضاییموردنیازحسبحقوقبشردوستانهاست شرطبیمرفایمحااکمماذکوردرمااده86
میثاقمعادلهما شرطدرپروتکلدو الحاقیاست بااینوهودماده86میثاقممکناست
درمواهههباو عیتهایا اطراریباهموهابمااده6هماینمیثااق(تعلیا برنایمفااددر
شرایطا طراری)بامحدودیتهاییروبروشود امااینبهآ معنانیستکهتما حمایتهای
ارائهشدهبهموهبحقوقبشربینالمللیممکاناساتدرنا،لمخاصاماتمسالحانهتعلیا 
شوند چنانکهتعلی مواد4و1میثاقکهمشتملبرتشکیلمحاکمعادالنهقضاییاستمطااب 
هما ماده6ممکننمیباشد 


 .3حقوق کیفری بینالمللی
درحقوقکیفریبینالمللیکهارتباطنزدیکیباحقوقبشردوساتانهباینالمللایهامدارد،

نقضقواعدوعرلهایحقوقمخاصماتمسلحانهاگربهمورفااحشباشادهنایاتهنگای
محسوبمیشود مهمترینقواعدیکهنقضفاحشآنهاواهدعناوا هنایاتهنگایاسات،
کنوانسیو هایچهارگانهونو 8363است بااتوهاهباهاینکاهیکایازقواعادبسایارمهامایان
کنوانساایو هاااماااده9مشااترکآنهاسااتکااهبااهبحااامخاصااماتمساالحانهغیااربینالمللاای
میپردازد،بهشهادتاکثراسنادبینالمللی،نقضفاحشاینمادهنیزهنایتهنگایمحساوب

میگرددوالبتهیکیازمفاداینماده،بحاتشاکیلمحااکمودادگااههااتوساطمارلهاای
درگیریمسلحانهیعنیازیکسودولتهاوازسویدیگرگاروههاایمسالحغیردولتایاسات 
اساسنامهدادگاهویژهیوگس،ویساب یاهماا ICTYدرمااده1باهدادگااهانتیاارمایدهاد
کسانیکهمتهمبهنقضفاحشمفادکنوانسیو هایونو8363هستندویادساتورارتکاابآ 
رادادهاند،تحتتعقیبقراردهدوسپساقدا بهذکرمصادی مینمایدویکیازمصادی را
« محرو نمود عمدیاسیرهنگییافردغیرن امیازحقاوقمرباوطباهدادرسایقانونمنادو
عادالنه»ذکرمینماید) (ICTY Statute, 1993باتوههبهاینکهایندادگاهبارایرسایدگیباه
هنایاتارتکابیدرهنگدانلییوگس،ویازسال8338تشکیلشادهپاسمشاخصاسات
المللیمیباشد البتهدرایناساسنامهتعریاف

من ورازاینمصداق،مخاصماتمسلحانهغیربین
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مشخصیازقانونمندوعادالنهبود دادرسیارائهنمیشودوآ رابارعهادهعارلقضااییو
اسنادبینالمللیالز االهرامیگذارد 

اساسنامهدادگاهویژهروانداکهبهICTRمشهوراستدرماده6تخلفااتعمادهازمااده9
مشترککنوانسیو هایونو8363ویاپروتکلدو الحاقی8311رامستوهبتعقیبقضاایی
توسطایندادگاهمیداند.ایناساسنامهیکیازمصادی تخلفاترا«تعیینانواعمجاازاتویاا
اهرایمجازاتاعدا بدو آنکهقابً،ازدادگااهیکاهصاحیحاًتشاکیلشادهوهاامعکلیاه
تضمینات روریوغیرقابلسلبدادرسینزدمللمتمد است،حکمایدرایانباارهصاادر
شود»میداند( (ICTR Statute, 1994باتوههبهاینکهدادگاهمذکورنیزبرایتعقیابهنایاات
ارتکابیدرن،لیکمخاصمهمسلحانهغیربینالمللییعنایمخاصامهروانادادرنا،لساال
8336تشکیلشدهاست،بهمورناصمیتوا ازمفاداینمادهبرایتکلیفگروههایمسلح
غیردولتیبهتشکیلچنیننوعمحاکمیپیبرد درماده9اساسنامهدادگاهویاژهسایرالوو نیاز
دقیقاًعبارتیمشابهدادگاهروانداآمدهاستوعاد تشاکیلمحااکمیباااساتانداردهایذکار
شدهدراینمادهراازهملههرائمقابلتعقیبتوسطایندادگاهمیداند8دادگاهسیرالوو نیاز
درنصوصیکمخاصمهمسلحانهغیربینالمللیتشکیلشدهاست 

دیوا کیفریبینالمللینیزدراساسنامهر نوددرماده1کهمرباوطباهتعریافهنایاات
هنگیاستدربندجازبند،1نقضفاحشمااده9مشاترکچهاارکنوانسایو وناو8363را
هنایتهنگیمیداندواقدا بهذکرمصاادی آ ماینمایادودربناد6ناود«صاادرکارد 
احکا واهرایمجازاتاعدا بدو وهودحکمقبلیصاادرشادهازدادگااهیکاهباهماور
قانونیتشکیلشدهباشدوتما تضمینهایقضاییراکه رورتآ بهماورعاا شانانتهو
پذیرفتهشدهاست،ت میننماید»راهنایتهنگیعنوا نمودهاست 1درواقاعایانبنادشاامل
چهارمصداقازتخلفاتمیگردد:الف-زمانیکهقابً،رأیایباهوسایلهیاکدادگااهصاادر
نشدهباشد؛ب-دادگاهصادرکنندهرأیبهمورمن متشکیلنشدهباشد؛پ-دادگااهمزباور
تضمیناتاساسیاستق،لوبیمرفیرارعایتنکردهباشادوت-دادگااهصاادرکننادهرأی
تضمیناتقضاییکهعموماًبهموهبحقوقبینالملل ،اروریشانانتهمایشاوندرانداشاته
1. Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2000.
2. Statute of International Criminal Court, 1998.
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باشد هرکدا ازاینمصادی ناودیاکتخلافمحساوبمایشاودوواهادعناوا هنایات
هنگیاست اینمادهبهماورمشاخصدرماوردگاروههاایمسالحغیردولتایواعماالآنهاا
کاراییدارد برایتهیهاینمادهسهپیشنهادازسویایاالتمتحده،ساوئیسوبلژیاکمطارح
شدهبودکهالبتهپیشنهادبلژیکبهمتنتصویبشدهنزدیکترازبقیاهباود

(La Haye, 2001:

  )207درپیشنهادبلژیکسهو عیتیکهدرآ انجا مجازاتواهرایحکماعادا ،هنایات
هنگیتلقیمیشودعبارتنداز:الف-رأیقبلیدرایننصوصصادرنشادهباشاد،ب-رأی
قبلیبهوسیلهیکدادگاهمن متشکیلشدهصادرنشدهباشدوت-تمامیتضامیناتقضاایی
کهبهمورعا شنانتهمیشودرعایتنشدهباشد پیشنهادبلژیک،چاارچوبحقاوقیدادگااه
یعنی«دادگاهمن متشکیلشده»راازفقدا تضمیناتقضاییکهبهمورعا  روریشانانته
میشوندهدامینمود درمادهتصویبشدهنهایی هارساهحالاتلحاا شادامااباهتعریاف
«دادگاهتشکیلشدهمن م»تضمینات روریاستق،لوبیمرفایراهاما اافهنمودناد

(La

 )Haye, 2001: 208دیوا کیفریبینالمللیهم نینوهودمحاکمقضاییدرمیا گروههاای
مسلحغیردولتیراوسیلهایمهمبرایمجازاتهنایاتهنگیواعمالدقی دکترینمسوولیت
فرماندهیمیداند)(ICRC, 2016: 690


 .4شرایط شکلی مشروعیت دادگاههای تشکیل شده توسطط گطروههطای مسطلح
غیردولتی
حتیاگربهایننتیجهبرسیمکهگروههایمسلحغیردولتایمایتوانناددرنا،لمخاصامه

مسلحانهغیربینالمللیاقدا بهتشکیلدادگاهنمایند،بازهمالز استاینبررسیانجاا شاود
کهآیادرعملچنینمحاکمیتضمیناتقضاییالز رارعایتمیکنندیانیار؟ایانمساتلز 
مرفیمحاکمتشکیلشدهتوسطگروههاایمسالحغیردولتایمربوماهو

ارزیابیاستق،لوبی
بررسیاینمسولهاستکهعد رعایتتضمیناتتاچهحدبرمحرو شاد ماتهمازدادرسای
عادالنهت ثیرداشتهاست 
گا نخستبرایتحق شرایطشکلیمشروعیتدادگاههایتشکیلشدهتوساطگاروههاای
مسلحغیردولتی،لزو تشاکیلایانمحااکمازقضااتوکارکناا اداریآماوزشدیادهومااهر
است یکیازبدیهیترینراههایت مینچنیننیروهاییبرایدادگااههاایمزباور،تاداو فعالیات
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دادگاههایموهوددرسرزمینتحتتصرلگروههایمسلحغیردولتیاست باهعباارتدیگار
قضاتوکارمندانیکهقبً،درندمتدولتمرکزیبودهاندوباالتبعآماوزشهاایالز راهام
دیدهاندحالباتصرلسرزمینتوساطگاروههاایمسالحغیردولتایباهفعالیاتناوددرهماا 
هااماحالتحتکنترلاینگروههاادامهمیدهند دوساوالدبکناامرنشاا مایکناددر

دادگاه
مواردیکهگروههایمسلحغیردولتیبرسرزمین،تسالطکاافیدارنادباهن ارمایرساددلیلای
وهودنداردکهدادگاههایعادیبهفعالیتشا ادامهندهندوبراساسقاوانینازپایشتصاویب
شدهبههرائمیکهربطیبهمخاصمهندارندرسیدگینکنند) (Doswald-Beck, 2015: 491
آموزشحقوقیوتجربهقضاتمعموالًیکفاکتور روریبرایدادرسیعادالنهمحسوب
می شود چنانکهنهاادم موریاتساازما ملالمتحاددرالساالوادورودیادهباا حقاوقبشار،از
محاکمایجادشدهتوسطهبهاهآزادیملایفارابونادو مااریتی8درایانکشاورباهدلیالفقادا 
آموزشحقوقیبخشیازتصمیمگیرندگا بهنصوصقضاتوعد رعایتاصلمشاروعیت،
انتقادکرد).(Sivakumaran, 2009: 491ببرهایتامیلدرسری،نکاگوییازاینمسولهآگاهباوده
ویککالجحقوقیمخصوصکادرن ودشا ایجادنماودهبودنادکاهالبتاهبعاداًدرهاایآ باه
رویهمعیتبیشتریبازشد مولدورهاینکالج9سالبودوشاملیکدورهسهساالهمطالعاه
آکادمیکویکدورهدوسالهکارآموزیمیشد) (Sivakumaran, 2009: 491

گا دو درتحق شرایطشکلیمشروعیتدادگاههاایتشاکیلشادهتوساطگاروههاای
مسلحغیردولتی،وهودقوانینومقرراتواع ،آ باهمارد قبالازمحاکماهآناا باهدلیال
نقضآ قوانیناست یعنیهرفردیازهما ابتدابایدبداندبایکهر چاهرفتاارینواهاد
شدوچهمجازاتیاعمالمیشود دربند1ماده4پروتکلدو الحاقیبهایناماراشاارهشاده
است مسلماًقوانینالز االهرایقبالازتصارلیاکسارزمینباهوسایلهگارو ههاایمسالح
غیردولتی،قوانینیایدهآلنواهندبودالبتهاگرمغایربااصولحقوقبشروبشردوستانهنباشاند 

رسیدگیبهدعاویمادنیویااهزایایکوچاکباااساتنادباهقاوانینماذکور،نقاضحقاوق
بشردوستانهبینالمللیویاهنایتهنگیمحسوبنخواهدشد باایانوهاوداگارگاروههاای
مسلحغیردولتیبایکسازوکارمان م،قاوانینهدیادیایجاادنمایناداهارایآ قاوانیندر
صورتیکهمغایراصولحقوقبشروبشردوستانهبینالمللینباشاند،باهن ارایارادینادارد از
1. Farabundo Marti National Liberation Front (FMNL).
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هملهاینقوانین،ایجادقوانینانضبامیبرایاهرامیا نیروهاایگاروههاایمسالحغیردولتای
است ایجادمکانیز هایالز برایاهرای وابطانضبامیمیاا نیروهاایگاروههاایمسالح
غیردولتیباهشارطآنکاهمساتلز قواعاددادرسایمطااب حقاوقبشاروحقاوقبشردوساتانه
بینالمللیباشد،هرگزنقضفاحشحقوقبشردوستانهبینالمللایوهنایاتهنگایمحساوب
نخواهدشد برایمثالدرپروندهسیسی،اقدا هبههمتحدانق،بایسایرالوو درایجاادیاک
سیستممجازاتبراینیروهاینودیبهدلیلارتکابهرائمیمانندتجااوزباهعناف،آ هام
بااستنادبهحقوقملی،توسطدادگااهویاژهسایرالوو ماوردت ییادقارارگرفات

(Seasy and

 )Others, 2009, Para.690اماچنینمحاکمیهرگزح محاکمهسربازا مرلمقابلراصرفاً
بهدلیلهنگید مقابلگروههایمسلحغیردولتینخواهندداشتوچناینعملایمغاایراصال
بیمرفیواستق،لچنینمحاکمیاست( (Somer, 2007: 686
باوهوداینبهن رمیرسدچو «قانو »تعریفمشخصیدرعلمحقاوقداردوگاروههاای
مسلحغیردولتیفاقدسانتارهایالز برایتصویبقانو میباشند،الز استیابهو اعهماا 
قوانینانضبامیدرحدّاهرادرنصوصنیروهاینودشا اکتفااکننادویاادرنصاوصساایر
افرادوازهملهغیرن امیا ساکندرمنطقهتحتکنترلگروههایمسلحغیردولتایویاان امیاا 
دشمن؛بااستنادبهقوانینملیکهازقبلالز االهرابودهاندآ همتوساطمحااکمیکاهشارایط
فوقراداشتهباشند،اقدا نمایند عاد صادورحکاماعادا توساطمحااکمایجاادشادهتوساط
گروههایمسلحغیردولتیویا اواگاذاریمحاکماهافارادبارایارتکاابهنایااتسانگینمثال
هنایتهنگیبهمحاکمدولتیبیمرلازهملهاقداماتیاستکهگاروههاایمسالحغیردولتای
میتوانندبرایمصو نگهداشتندادگاههایشا ازاتهاا بایعادالتیوعاد مشاروعیتباهعمال
آورند چنیناقدامیباتضمیناتاساسیمندرجدرمااده9مشاترککنوانسایو هاایوناوتطااب 
بیشتریدارد اینپیشنهادباماده1کنوانسیو اروپاییحقوقبشر،ماده89میثاقحقاوقمادنیو
سیاسی،ماده33کنوانسیو سو ونو،بند6ماده19پروتکلاولالحاقیوبند1مااده4پروتکال
دو الحاقینیزسازگاریبیشتریداردکهدرآنهافقاطدولاتهاامطااب بااقواعاداساسایشاا 
می توانندمب قاانو اقادا باهمجاازاتکیفاریافارادنمایناد بناابراینبسایارمشاکلاساتکاه

بازیگرا غیردولتیبتوانندبااستنادبهقوانینیغیرازقوانینالز االهراقبلازآغازدرگیاریهااباه
رأیدادگاه،نودبهعنوا زمینهایبرایمعافیتازمسوولیتکیفریاستنادنمایند
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 .5بررسی پرونده سخانه در خصوص محاکم تشکیل شده توسط گروه های مسلح
1

غیردولتی
پروندهسخانهتنهاپرونده ایاستکهتاااماروزهم ناا مساتقیماًباهبحاادرایانمساوله
میپردازدبهاینصورتکهآیافردیکاهمجاازاتصاادرهتوساطیاکدادگااهتشاکیلشاده

توسطگروههایمسلحغیردولتیرابهاهرادرآوردهاستمیتوانادباهحکامآ دادگااهباه
عنوا دلیلیبرایمعافیتازمسؤولیتکیفریبهنامرانجا عملیاستنادکنادکاهدرشارایط
دیگرانجا آ عملهنایتهنگیمحسوبمی گارددیاانیار درایاننصاوصباهبررسای
پروندههیثمسخانهتوسطدادگاهبخشاستکهلمدرسال1081میپردازیم 

 .5-1پیشینه موضوع

زمانیکههنبشموسو بهبهارعربیدرسال1088آغازشد،هیثمسخانهدرایتالیااقامات
داشت ویدر90آوریل1081بهسوریهسفرکردوبهگروهشورشیسلیما پیوستکاهدر
منطقههبلالزاویهدراستا هاایادلابوحمااکاهدرآ زماا ما منشورشایا باودفعالیات
میکرد دراوایلماهمی 1081گاروهمزباورباههماراهبرنایدیگارازگارو ههاایشورشای

حملهایراترتیبدادوتعدادیازسربازا دولتسوریهرادساتگیرنماود فیلمایازاعضاای

گروهسلیما ازهملهسخانهگرفتهشدهکهدرآ فیلمآنهادرکنارزندانیانیکاهبعاداًاعادا 
گردیدند،ایستادهاند پسازاعدا ،اهساادساربازا مزباوردرچالاههااییاندانتاهشادند باه
ادعایسخانهایناتفاقدر1می1081رخدادهاست سخانهدر81ووئن1089بهسوئدسافر
کردوازآنجاتقا ایپناهندگینمودواینتقا ادراکتبار1089پذیرفتاهشادوویاقامات
سوئدراگرفت ایندرحالیبودکاهفیلمایازاعادا مزباوردروبساایتنیویاورکتاایمز
منتشرگردید دراینزما پلیسسوئداقدا بهبازداشاتساخانهوتشاکیلپرونادهبارایوی
نمود) (Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 4-6
دادستا درکیفرنواستپیشنهادکردهبودسخانهبایستیباهناامرارتکاابهنایاتعلیاه
حقوقبینالمللحسبفصل11بخش4مجموعهقوانینکیفریسوئدکهقبالازاولهاوالی
1086الز االهرابودوهم نینبهنامرارتکابهر قتلعمد،حسبفصلساو بخاشاول
1. Sakhanh Case.
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مجموعهقوانینکیفریسوئدمحکو گردد بهدلیلاینکهاتها انتسابیدرمای1081رخداده
است،قانو آ زما سوئدمورداستناددادساتا ودادگااهقارارگرفات ساخانهعضاویتدر
گروهسلیما درن،لمخاصمهسوریهومشارکتدراعدا 1سربازارتشسوریهوازهملاه
شلیکمستقیمبهیکیازآنا راپذیرفت باایانوهاودویداشاتنمساؤولیتکیفاریبارای
چنیناعمالیرانپذیرفتچراکهمادعیباوداوحکاماعادا صاادرهباهوسایلهیاکدادگااه
مشروعمطاب شرایطدادرسیعادالنهبهموهبحقوقبشردوستانهباینالمللایرااهارانماوده
است) (Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 8-9
درن،لدادرسی،سخانهاظهارداشتیکشوراین امیتصمیمگرفتهباودکاهساربازا 
دستگیرشدهبایستیبازداشتشوند اینشوراازیکشورایحقوقیهمتشکیلمیشاد ایان
شورامتشکلازقضاتیبودکهقبً،برایملتسوریهکارمیکردنداماابعاداًباهگاروهمسالح
غیردولتیموسو بهارتاشآزادساوری هپیوساتهبودناد ساهقا ایازایانشاورادردادرسای
شرکتکردهبودناد شاهودیازن امیاا وغیرن امیاا درایاندادگااهشاهادتدادهبودناد 
دادگاهاز9تا4می1081تشکیلشدهبود سخانهاظهارکاردهباودکاهاگرچاهویدرزماا 
دادرسیحضورنداشتهامادربارهاتها هایسربازا بازداشتیشنیدهاستومشهورباودهاسات
کهواحدن امیکهاینسربازا درآ ندمتمیکردهاندهرائمشادیدیازقبیالتجااوزباه
عنفوقتلغیرن امیا رامرتکبشدهاستومجاازاتایاناعماالدرساوریهمار.اسات 
سخانهادعاکردویازساویشایخابوسالیما در1مای1081مطلاعشادهباودکاهساربازا 
دستگیرشدهبهمر.محکو شدهاندوآ

مجازاتتوسطاواهرانواهدشد (Prosecutor v.

 (Sakhaneh, 2017: 12-13


 .5-2بررسی پرونده توسط دادگاه سوئد

براساستعدادکشتهشدگا ،تعدادپناهندگا وام،عاتمربوطبهنقضموالنیوسطح
سازماندهینهادهایغیردولتی،دادگاهبخشسوئدبهایننتیجهرسیدکاهدرمای1081یعنای
درزما هرائمانتسابیبهمتهم،یاکمخاصامهمسالحانهغیاربینالمللایدرکشاورساوریهدر
مشترکوحقوقبینالمللعرفیبشردوستانهرا

هریا بودهاست دادگاهبرایناساس،ماده9
مبنایکارنودقرارداد باتوههباهعاد عضاویتساوریهدرپروتکالدو الحااقی،دادگااه
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سوئد تنهابهآ قسمت هاییازپروتکالکاهعرفایشادهبودناداساتنادنماودهاسات دادگااه
هم نینباهایاننتیجاهرسایدکاهساخانهباههماراهعاد هایدیگارهفاتساربازراکشاتهاناد
) (Wahlberg, 2017: 39
دادگاهدرادامهنامرنشا میکندکهایندادگاهازماده9مشترککنوانسایو هاایوناو
پیرویمی کندکهبراساسآ یاکساربازدساتگیرشادهدرنا،لیاکمخاصامهمسالحانه
غیربینالمللی،بدو حکمقبلیاع ،شدهازسوییک«دادگاهمن متشاکیلودارایتماامی
تضمیناتقضاییشنانتهشدهازسویمردما متمد »،قابلاعدا نخواهدبود دادگااهابتادائاً
بهایننتیجهرسیدکهعبارت«دادگاهتشکیلشدهمان م»دارایایاناثاراساتکاهتنهاایاک
دولتاستمیتواندچنیندادگاهیتشکیلدهد باایانوهاوددادگااهباهاستفسااریهمااده9
مشترکاستنادمیکند؛مفاداینمادهبایستیتااهااییکاهممکاناساتموساعتفسایرشاود 
استداللدادگاهاینبودکهماده4پروتکلدو الحاقینوعیتغییررویکردرانشاا مایدهاد؛
چنانکهصرفاًدربرگیرندهاصولاستق،لوبیمرفیاسات دادگااهناامرنشاا کاردکاهدر
استفساریهصلیبسرخدرسال8311درنصوصماده4آمدهاسات«:شارطدادگااهتشاکیل
شدهمن م»بایستیبهوسیلهشرط«دادگاهیکهتضمیناتاساسیاستق،لوبیمرفایراداشاته
باشد»هایگزینگردد دادگاهسپسبهایننتیجهرسیدکهتشکیلیکدادگاهبااایانشارایط
توسطیکگروهمسلحغیردولتایمشاکلباهن ارمایرساد8دادگااههم ناینباهمااده800

مجموعهقواعدعرفیصالی بسارخنیازاشاارهکوتااهیکارد دادگااهساپسباهن ارماارک
ک،مبر.اشارهکردکهمعتقداستدرماده9مشترکناوعیتنااقضگاوییوهاوددارد باه
عقیدهاوبااستنادبههمینماده9مشترک،گاروههاایمسالحغیردولتایمکلفنادکاهدرمیاا 
گروهشا انضباطبرقرارنمایندواگرشرط«دادگاهتشکیلشادهمان م»باهدقاتاهاراشاود،
بازیگرا غیردولتیهامچااره ایهازبرقاراریانضاباطدرمیاا گاروهناودندارناد دادگااه
هم نینعنوا می کنادکاهباان ارک،مبار.هامعقیادهاسات دادگااهساپسباهایانن ار
ک،مبر.استنادمیکندکهمطاب آ ،بازیگرا غیردولتیزمانیکهکنترلیکمنطقهناص
رابهدستمیگیرندبایستیقادرباشندبرایبرقرارین موقانو دادگاهتشکیلدهند،البتهباا
رعایتدوشرط:الف-دادگاهمتشکلازقضاتآموزشدیدهایباشدکهقابً،هامباهعناوا 
1. Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 27.
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قا یندمتکردهباشندوب-دادگاهبایستیقوانینیرابهمرحلاهاهارابگاذاردکاهقبالاز
آغازمخاصمهمسلحانهغیربینالمللیالز االهرابودهاندوبایستیازاهرایقوانینهدیدیکاه

سختگیرانهترازقوانینقبلازآغازدرگیریهاباشند،ناودداریکنناد باهن اردادگااهبخاش
سوئداینن رک،مبر.هممنطقیوهممطاب

قواعداست)(Wahlberg, 2017: 40



دادگاهپسازاحرازامکا تشکیلدادگاهتوساطگاروههاایمسالحغیردولتای،اقادا باه
ارزیابیواقعیاتدرمورداینادعایمتهمنمودکهمطاب آ اعدا سربازا ساوریباهوسایله
یکدادگاهقانونیومب شرایطدادرسیعادالنهحسبحقوقبشردوستانهباینالمللایانجاا 
شدهاست دادگاهبهایننتیجهرسیدکهگروهسلیما ؛هرچندیکگروهاس،میوملایگارا
بودهاستامابخشیازارتشآزادسوریهنیستودرنصوصکنترلکافیگاروهسالیما بار
سرزمینوهمعیتمنطقهتحتتسلطکهپیششرطتواناییدرایجادیکدادگاهاساتشاک
وشبههوهوددارد درسیستمقضاییایجادشدهتوسطگروههایمسلحغیردولتیدرادلابو
حماهرچندبهظاهرترکیبیازحقوقاس ،وحقوقسوریهاهرامیشدهاماادرایانسیساتم،
صرلهنگید برایمرلدیگریعنیدولتسوریهمجازاتِاعدا داشاتهاسات ماتهمحقای
برایدفاعازنودنداشتهاستوحقیبهنا تجدیدن رنواهیهمپیشبینینگردیادهاساتو
ازشکنجهدرن،لبازهوییهابهکرّاتاستفادهمیشدهاست لذادادگاهبهایاننتیجاهرساید
کهرونددادرسیهرگزشبیهروندیکدادرسیمتضمنتضمیناتقضاییعادالنهنبودهاسات 
سخانهنودبهپلیستو یحدادهباودکاهساربازا اعادامیمساتح اعادا باودهانادزیاراباه
گروههایمسلحغیردولتیوارتشآزادسوریهشلیککردهبودندیعنایتنهاادلیالاعادا آ 
سربازا ،رزمندهبود آنهابودهاست سخانههم نینگفتهبودکهایانساربازا باهعقیادهاو
ح دفاعازنودنداشتهاندچراکهمستح آ نبودهاند نهایتاًدادگاهبخشبهایننتیجهرساید
کهسخانهمرتکبنقضفاحشکنوانسیو هاایوناوباهدلیالاعادا ساربازا دساتگیرشاده،
گردیدهاست 8دراسناددادگاهآمدهاستکهاززما دستگیریسربازا مزبورتااعادا آنهاا
تنها 68ساعتزماا صارلشادهاساتودرفایلماعادا آنهاامادا ازکلماهانتقاا اساتفاد ه
میگرددکهنوددلیلیبرمن منبود دادگاهوروندرسیدگیمایباشاد رأیدادگااهبخاش

سوئدتوسطدادگاهتجدیادن رساویاماوردت ییادقارارگرفات ایانعباارتدررأیدادگااه
1. Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 54-63.
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تجدیدن رقابلتوههاست«:هیثمسخانهازکوتااهیزماا میاا دساتگیریواعادا ساربازا 
آگاهبودهاست ویبایستیمتوههاینامرمیشدکهتنهادلیلاعدا آ افرادساربازبودنشاا 
بودهاست اسنادحاکیازآ استکهسخانهمتوههبودهاستکهح اعدا ایانساربازا را
ندارد» 8
نتیجهگیری
پروندهساخانهنشاا دادکاهدرنصاوصمحااکمایجاادشادهتوساطگارو ههاایمسالح
غیردولتی،همدرحقوقبشردوستانهبینالمللایوهامدراساسانامهدیاوا کیفاریباینالمللای
مشک،تیوهوددارد دادگاهبخشسوئدبحانودرابردوو عیتقراردادکاهمطااب آ 
شرایط،چنیندادگاههاییبهموهبحقوقبشردوستانهبینالمللایمشاروعیتنواهنادیافات 
نخستزمانیکهاینمحاکمبرایبرقرارین ممیاا نیروهااینودشاا تشاکیلشاودودو 
زمانیکهاینمحاکممتکیبهقضاتآماوزشدیادهایباشاندکاهقاوانینموهاودواحتمااالً
قوانینهدیدیکهتعارنآشکارباقوانینموهودنداشاتهباشاندرااهاراماینماینادوهادل
اصلیآنهابرقرارین مباشد شایا ذکراستشرایطمذکوردرحقوقبشردوستانهوحقاوق
بشروحقوقکیفریبینالمللیدرنصوصمشروعیتمحاکمایجادشادهتوساطگاروههاای
مسلحغیردولتیصرفاًهنبهنموناهداردوشارایطهاامعیکاهبااتحقا آنهااچناینمحااکمی
مشروعوقانونیتلقیگردند،محسوبنمیشوند محاکمایجادشدهتوسطگروههاایمسالح
غیردولتاایمتشااکلازقضاااتآمااوزشدیاادهومجااریقااوانینموهااود،زمااانیازمشااروعیت
برنوردارمیگردندکهدراینمحاکم؛اصولاستق،ل،بیمرفیورعایاتتضامیناتقضاایی
بهدرستیبهاهرادرآیند نهایتاًاینکهاگرشرایطمذکوردرمااده9مشاترککنوانسایو هاای
ونو8363وماده4پروتکلدو الحاقیوهم نینحقوقبینالمللعرفایباهدرساتیرعایات
شوند،میتوا بهاینارزیابیرسیدکهمحاکمایجادشدهتوسطگاروههاایمسالحغیردولتای
مشروعبودهورسیدگیهایانجا شدهدرآنهامطاب حقوقبشردوستانهباینالمللایاسات باا
اینوهودتوههبهایننکتهالز استکههرچندایجادمحاکمایجادشدهتوساطگاروههاای
مسلحغیردولتیبهشرطرعایتشرایطفوقناقضحقوقبشردوستانهباینالمللاینمایباشادو
1. Prosecutor v. Sakhaneh, Svea Appeal Court, 2017: 7.
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رورتاًبهموهبحقوقکیفریبینالمللیهنایاتهنگایباهحساابنمایآیادامااهم ناا 
نالمللایویااحقاوقدانلایکشاورها
ممکناستایجاادایانمحااکمنقاضحقاوقبشاربای 
محسوبشودواحکا صادرهازآ موردپاذیرشسیساتمقضااییدانلایکشاوردرگیاردر
هنگقرارنگیرد نقشکمیتهبینالمللیصلیبسرخدرن ارتبراهرایحقاوقبشردوساتانه
بینالمللیمیا مرفیندرگیریدرمخاصماتمسالحانهغیاربینالمللایزماانیکاهگاروههاای
مسلحغیردولتیاقدا باهایجااددادگااهماینماینادبسایارمهاماساتومایتوانادماانعایجااد
نالمللایویااحقاوقبشار
محاکمیشودکاهفاقادشارایطماذکوردرحقاوقبشردوساتانهبای 
بینالمللیاست 
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