
 8931پاییز،46شمارهیکم،وبیست،سالعمومیحقوقپژوهشهفصلنام

 

 

 

 

 

 

 

 غیردولتی مسلح هایگروه توسط شده ایجاد قضایی محاکم مشروعیت

 

1لسانی الدین حسام سید
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 چکیده
نطقهانجاا هایمسلحغیردولتیپسازتسلطبریکمیکیازاقداماتیکهگروه

استتادراینمحااکمبااتوهیاهبرقارارین اموقاانو باهدهند،تشکیلدادگاهمی
محاکمااهنیروهااایماارلمقاباال،غیرن امیااا وگاااهنیروهاااینااوداقاادا نماینااد 

المللی،حقوقبشارهاییازبُعدحقوقبشردوستانهبینمشروعیتتشکیلچنیندادگاه
مرفای،اساتق،ل،المللیقابالبحاااسات تا مینبایینالمللیوحقوقکیفریببین

مندیازقضاتباتجربهوسایرشارایطدررعایتتضمیناتقضاییمللمتمد ،بهره
هااینمحاکم،کاریبسیاردشواراستکهالبتهتاانجا نگرددمشروعیتایندادگاه

لیتکیفارییاکزیرسؤالنواهدبود دریکپروندهدردادگاهسوئدبحامساوو
فردبرایقتلچندنفردرسوریهبااستنادبهحکمصادرهتوسطچنینمحاکمیمطرح
شدودادگااهمزباورمشاروعیتحکامصاادرهتوساطدادگااهتشاکیلشادهتوساط

هایمسلحغیردولتیرانپذیرفت دراینمقالهبدنبالآ هستیمکاهمشاروعیتگروه
میزا اعتباراحکا آنهارابررسینماییم محاکمتشکیلشدهتوسطشورشیا و


المللای،هایمسلحغیردولتی،دادگاه،حقوقبشردوساتانهباینگروهواژگان کلیدی:
المللیحقوقکیفریبین

                                                                                                                                                                                                     

lesani77@yahoo.com،ایرا ،قم(سالمللدانشگاهحضرتمعصومه)حقوقبیندانشیار 8
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 مقدمه
هاایمسالحالمللیآ استکاهگاروهیکیازپیامدهایوقوعمخاصماتمسلحانهغیربین

قانو وگاهبرایتوهیهاقداماتنودسارانهناود،اقادا غیردولتیگاهبهبهانهبرقرارین مو

هااساربازا دشامنوالبتاهگااهینیروهااینمایندکاهدرآ دادگااههاییمیبهایجاددادگاه

هاایمتعاددیازرساانند نموناههایسنگینیمینودیرامحاکمهکردهومعموالًبهمجازات

هاایثالدرن،لهنگاستق،لالجزایردرسالاینمحاکمتاکنو تشکیلشدهاست برایم

ارتشآزادیخواهملیالجزایرکهالبتهبعدهاپسازپیروزیباردولاتمرکازی8341تا8396

شوندکهمحاکمهشدهوتبدیلبهارتشالجزایرشدمدعیبودزندانیا ؛صرفاًزمانیاعدا می

هایتشکیلشدهمجر هستند دادگاههایهنگیاثباتگرددکهبهدلیلنقضحقوقوعرل

بهبعد،محاکممردمیهبههمتحادانق،بای8383توسطهبههملیدموکراتیکفیلیپینازسال

،محاااکمملاایتشااکیلشاادهدرهبهااهآزادیملاای1001تااا8338هااایساایرالوو ماایسااال

هاایتامیالدرهایتشکیلشدهتوسطببرودادگاه8338تا8310السالوادوردرهنگدانلی

هاییازمحااکمتشاکیلشادهنمونه1003تا8319هاین،لهنگدانلیسری،نکابینسال

هایمسلحغیردولتیهستند هنگدانلیسوریهیکیازآنارینماواردیاساتتوسطگروه

هایمسلحغیردولتیهرکدا بخشیازناکاینکشوررادردساتداشاتندکهدرآ گروه

هاایهاایشاریعتتاادادگااهاندکهازدادگاههایناصنودکردهتشکیلدادگاهواقدا به

المللایتحقیا اند درموردهمهوریعربیسوریه،کمیسایو مساتقلباینسکوالرمتغیربوده

هایشریعتکهفاقادسازما مللمتحدنامرنشا کردهاسترسیدگیقضاییتوسطدادگاه

گارددورسایدگیدرگاهیاوقاتمنجربهاعدا افرادمایآییندادرسیمشخصیهمهستند

 8هاهنبهعادالنهندارد ایندادگاه

هاایمسالحغیردولتایونماییدکهتشکیلمحاکمویژهتوساطگاروهاینمقالهبررسیمی

المللای،صدوراحکا قضاییتوسطآنهاتاچهحدبااصولوقواعدحقاوقبشاردوساتانهباین

المللیانطباقدارد درواقعپرساشاصالیآ اساتالمللیوحقوقکیفریبیننحقوقبشربی

توانناداقادا باهایجااددادگااهدرنا،لیاککهبازیگرا غیردولتیتحتچهشارایطیمای

المللیدرسرزمینینمایندکهدولتمرکازیدرآ سارزمینکنتارلمخاصمهمسلحانهغیربین
                                                                                                                                                                                                     
1. UN.DOC,A/HRC/30/48, 2015: 97-98. 
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استکهاگارفاردیدراهارایاحکاا صاادرهتوساطاینگوناهکاملیندارد؟سؤالدیگرآ 

شاود،آیااهااقدا بهانجا اعمالینمایدکهدرحالتعادیهنایتهنگیمحسوبمیدادگاه

هااواحکاا صاادرهتواندبرایرفعمسوولیتکیفرینودبهمشروعیتایندادگاهآ فردمی

سؤال،یکپروندهتازهرسایدگیشادهدرمحااکمتوسطآنهااستنادنماید؟برایپاسخبهاین

شود سوئدبررسیمی

 

 المللی بین بشردوستانه حقوق .1
شاودکاهدرزماا مخاصاماتالمللیشاملمجموعاهقواعادیمایحقوقبشردوستانهبین

االهرااستودرقالبدومادهبهبحاتشاکیلالمللیالز المللیوغیربینمسلحانه،اعمازبین

مشااترک9هااایمساالحغیردولتاایپردانتااهاسااتکااهشاااملمااادههاااتوسااطگااروهدادگاااه

8311هااایونااومصااوبپروتکاالدو الحاااقیبااهکنوانساایو 4هااایونااوومااادهکنوانساایو 

هاایتشاکیلشادهتوساطالمللاینسابتباهدادگااهگردد رویکردحقوقبشردوستانهباینمی

شود ایندومادهروشنمیهایمسلحغیردولتیبهوسیلهتحلیلگروه


 ژنو هایکنوانسیون مشترک 3 ماده .1-1

هایونوواصلبرابریمتخاصمینکهدرمشترککنوانسیو 9باتوههبهنصّصریحماده

هاوهمدرنصوصالمللیوهوددارداینماده،همدرنصوصدولتحقوقبشردوستانهبین

شودوباتوهاهباهماتنمااده،یاکحاداقلیلمیهایمسلّحغیردولتیبهنحوبرابراعماگروه

9مااده( 8936:601هایاد،وکولاب) استکهبایستیتوسطمرفیندرگیاریرعایاتشاود

المللایاساتکاه امنمشترکاولینقاعدهحقوقیدرنصوصمخاصماتمسلحانهغیربین

سختوماوالنیوبرایتصویبآ ،مذاکرات(Moir, 2015: 391)المللیآمدهیکسندبین

ایراباههااقارارداد چناینماادهدرکنفرانسونوبهعملآمدهاستچراکاهبرنایدولات

ایبرتواورینمودندوآ را ربههایمسلحغیردولتیتلقیمیمعنایاعتباربخشید بهگروه

حاوهاابادیننالبتهایاندولات (Somer, 2007: 655)دانستندتمرکزقدرتدریککشورمی

مشاترکباهمعناایموقعیاتبرابار9توهیهشدندکهاصلبرابریمتخاصمینمذکوردرمااده

هاوشورشیا نیستوصرفاًبهمعنایبرابریحقوقوتعهداتآناا باهموهابحقاوقدولت
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هایتشاکیلشادهدرنصوصبحادادگاه (Somer, 2007: 663)المللیاستبشردوستانهبین

حغیردولتیواشارهاینمادهبهمو وعذکرشدهنیزایناستداللمطارحهایمسلتوسطگروه

هانیستبلکاههادل،ممانعاتشدکهقصدمادهمذکورمشروعیتبخشید بهاینگونهدادگاه

هاایمسالحغیردولتایاساتهایشاتابا وبادو مایپروساهقضااییتوساطگاروهازاعدا 

(Sivakumaran, 2009: 496)  

کندکهمحکومیتواعدا بدو حکمقبلیدادگااهیکاهک،نامرنشا میمشتر9ماده

دانناد،باشادممناوعصحیحاًتشکیلشدهوهامعتضمیناتقضاییکهمللمتمد  روریمی

است چنانکهدرباالگفتهشداینمادهدرنصاوصهارکادا ازمارفیندرگیارییعنایهام

االهراست برایناساساعادا ویااساایراشاکالهایمسلحغیردولتیالز دولتوهمگروه

المللیصالیبسارخناامرمجازاتبدو میمراحلدادرسیعادالنهممنوعاست کمیتهبین

توا گفتکهیکدادگاهباهماورمان متشاکیلشادهاساتکاهنشا کردهاستزمانیمی

االهارادرآ کشاورالز هااییباشادکاهازقبالایجادوسازماندهیآ مطاب قواعدورویه

المللایصالیبسارخازدراستفساریهکمیتهبین( 8911:911دوسوالدبک،وهنکرتز)اندبوده

مشترک،آمدهاستکهبااینوهاودایانامارموهاباعطاایمصاونیتازرسایدگی9ماده

بهموهابگرددکهفردمتهمبهارتکابهر ،شودومانعایننمیقضاییبرایهرهرمینمی

  (ICRC, 1958: 39)قانو بازداشت،تعقیب،محکو ومجازاتگردد

مشاترک،9ماادهازسرخصلیبالمللیبینکمیته1084سالاستفساریه413پاراگرالدر

قاانو ون امبرقاراری ارورتغیردولتی،مسلحهایگروهتوسطمحاکمتشکیللزو دلیل

شادهاعا، المللایباینبشردوستانهحقوقاهرایتضمینوهاگروهایننیروهایبیننصوصاً

مساؤولیتبحاابهرامحاکماینتشکیل رورتنیزاستفساریهاین430پاراگرالدر است

 ,ICRC)داندمیکیفریبیاشاعهموهبرامحاکماینتشکیلعد ودانستهمرتبطفرماندهی

2016: 689-690 ) 

هاایمسالحغیردولتایوالبتاهدادگااهتوساطگاروهدرتوصیفشرایطتشاکیل بوتانهال

کندکهاینعبارتبهمورعادیمشتملبرآ مشترک؛نامرنشا می9هاحسبمادهدولت

(Bhuta, 2018:5).استکهآ دادگاهمب قوانینکشورومطاب  اوابطتشاکیلشادهباشاد

سافلد(تشاکیلدادگااهن اامیبرایمثاالدیاوا عاالیآمریکاا)درپرونادهحمادا علیاهرام
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گوانتاناموصرفاًحسبدستورپرزیدنتبوشراهمن،لقواعدن امیکشورآمریکااوهام

تواندبهوسایلهکنگارهایجاادهایونودانستواع، کردچنیندادگاهیصرفاًمیکنوانسیو 

(Hamdan v. Rumsfeld, at 70). شودونهرئیسهمهور

باشدآ استکهشرطمذکوربرایتشکیلدادگاه،مشترکواردمی9ایرادیکهبهماده

هایمسلحغیردولتیقاادرباهانجاا آ نیساتند هاقابلتحق استوگروهصرفاًتوسطدولت

هاایگروهم موریتسازما مللمتحددرالساالوادورنیازهماینن اررادرنصاوصدادگااه

حا »لتیاینکشوردادهوناامرنشاا نماودهکاههایمسلحغیردوتشکیلشدهتوسطگروه

هاییدرانتیاریکدادگااهمتشاکلهمان مقارارداردوایانشارمیرسیدگیبهچنینپرونده

پاسخیکهباهایان8استکهنیروهایمسلحغیردولتیبهسختیقادربهت مینآ نواهندبود 

اگرمحاکمیبراساس وابطگاروههایمسلحغیردولتیتوا دادآ استکهگروهایرادمی

نودتشکیلدهندبهشرطآنکهآ  وابطمشتملبارتضامیناتقضااییملالمتماد باشاد،

هاایمسالحغیردولتایآ اساتکاههاییمشروعیتدارند راهدیگربرایگروهچنیندادگاه

داو بخشانداندراتافعالیتمحاکمیکهازقبلوهودداشتهدرسرزمینیکهدرتصرلگرفته

هاازاستانداردهایالز برنوردارچو اصلبرآ استکهمحاکمتشکیلشدهتوسطدولت

 (Sivakumaran, 2009: 499)است

 
 الحاقی دوم پروتکل .2-1

هاایوناووهاودداشاتدرمشاترککنوانسایو 9اصلبراباریمتخاصامینکاهدرمااده

دارد:ایانپروتکالمزباورمقاررمای8دهاالهرااستچراکهمااپروتکلدو الحاقیهمالز 

هایوناواساتبادو آنکاهشارایطمشترککنوانسیو 9پروتکلتوسعهدهندهومکمّلماده

موهوددرنصوصاهرارااص،حنماید 

درکاهغیردولتایمسلحهایگروهتوسطهمآ من مدادگاهیکایجادبهمربوطمشکل

شادآ باهقبلقسمتانتهای درمشاکلایانکاهشادهساببمشاترک9ماادهماتنواشااره

ایجاادباهمنجارکاه8311تاا8316هاایساالنا،لدرشادهتشاکیلدیپلماتیاککنفرانس

 ,ICRC)گرددشناسایینیزگردید8363ونوهایکنوانسیو بهدو واولالحاقیهایپروتکل

                                                                                                                                                                                                     
1. UN Doc A/46/876-S/23580, 1992: 111. 
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تشااکیلشااودودارای( درنتیجااهایاانشاارطکااهدادگاااهبایسااتیبااهمااورماان م693 :2016

پروتکال4مشترکباشدبااینشارطدرمااده9تضمیناتقضاییمللمتمد مذکوردرماده

مرفایواساتق،لرارعایاتدادگاهیکهتضمیناتاساسایبای»دو الحاقیهایگزینشدکه

تیکنوانسیو سو ونواستومخاالف16عبارتمذکورالگوبرداریشدهازماده« نمودهباشد

اگارتضامیناتاشااره(Cameron, 2016: 693).همباآ ازسوینمایندگا دولبهعملنیامد

شدهدرباالدادهنشودهیچرسیدگیقضایینواهبهوسایلهمقامااتدولتایوناواهباهوسایله

هاایمزباورهامدرهاایمسالحغیردولتایقابالانجاا نخواهادباود الز اساتگاروهگروه

ضایینوداینتضمیناترارعایتکنندوتداو ایانماواردرادرهارپرونادههایقرسیدگی

مدّن رداشتهباشند 

پروتکالدو الحااقیدربحاا4مشاترکومااده9هایاساسیمیا مادهیکیازتفاوت

مشاترکباهیاک9هایمسلحغیردولتیآ استکاهماادهمحاکمتشکیلشدهتوسطگروه

پروتکالدو 4کناددرحاالیکاهماادهبحااینگونهمحاکمبسندهمایگوییکوتاهدرکلی

نماید زمانییاکدادگااهازالحاقی،تضمیناتالز الرعایهتوسطاینگونهمحاکمرالیستمی

استق،لبرنورداراستکهدرنصوصنحوهوکیفیتتعیینقضات،امنیاتقضاات،شارایط

ید بهندمتقضااتوعاد مدانلاهسیاسایدرکاارنقلوانتقالقضات،تعلی وپایا بخش

قضاتونهایتًاحمایتازآنهاادرمقابالتعاارنمناافعوتهدیادوارعاابآنهااساازوکاار

مرفییکدادگاهنیززمانیمعناداراستکهچندشرطمحقا مشخصیوهودداشتهباشد بی

مبتنیباود محکومیاتبار-ر؛بح متهمبهآگاهیازهر انتسابیبدو ت نی-گردد:الف

-اصلبرائات؛ -رعایتاصلعطفبماسب نشد قوانین؛ت-مسؤولیتکیفریفردی؛پ

سازی ممنوعیتوادارافرادبهنودمتهم-ح حضورمتهمدردادرسیوج

پروتکلالحاقیصحبتیازحا تجدیادن رنواهینیامادهاسات؛هارچنادکاه4درماده

آیاد یکایازنکااتالمللییکح مسلّمبهحسابمایحقوقبشربینچنینحقیبهموهب

پروتکاالاولالحاااقیدر19ایتضاامیناتقضاااییدرمااادههالاابتوهااهآ اسااتکااهپاااره

المللیلیستشدهاستکهشاملح حضورشهودواستماعنصوصمخاصماتمسلحانهبین

 محاکمهمجددیکفردبهنامرهماا شهادتآنها،ح انتشاررأیبرایعمو وعد امکا

دهادکاهدوالمللیصلیبسرخدراستفسااریهناودتو ایحمایهر واتها است کمیتهبین
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پروتکالاول،درپروتکالدو نیامادهاساتزیارابرنای19تضمینابتداییمنادرجدرمااده

تفساریهآمدهاست:باانمایندگا معتقدبهن،صهبود لیستتضمیناتبودند درادامهایناس

المللایرعایاتگردنادتاااینوهوداینتضمینات،همبایستیدرمخاصماتمسلحانهغیاربین

حدّیکهاهرایآنهابراییکدادرسایعادالناه اروریباشاد باهعقیادهایاناستفسااریه،

قب،ًاشکهتضمینسو کههما عد امکا محاکمهمجددیکفردبهنامرهما اتها قبلی

رسیدگیشدهدرپروتکلدو الحاقینیامدهاساتزیاراایاناصالقابالاعماالدرنصاوص

هاایتشاکیلشادهتوساطهااساتومرباوطباهدادگااههایتشکیلشدهتوسطدولتدادگاه

المللیصلیبسارخ؛رسایدگیمجاددباشد بهعقیدهکمیتهبینهایمسلحغیردولتینمیگروه

هوبرایهما هر واتها ،بعدازاینکهفردیکباربهنامرآ محکاو بهوسیلههما دادگا

ICRC, 1987: 1398).)شودشدهاستیکعملغیرعادالنهمحسوبمی


 المللی بین بشر حقوق قواعد .2
ایازحقوقبنیادینفردیودستههمعایراشااملالمللیمجموعهمقرراتحقوقبشربین

ایکاههرفردیاستکهدرسارزمینیاکدولاتویاامنطقاهشودکههدفشحمایتازمی

تحتکنترلآ دولتاستحضورداشتهباشد اینحقوقاقدا بهحمایتازافاراددرمقابال

نماید دودستهازحقاوقآمیزدولتیکهدرآ حضوردارندمیاقداماتنودسرانهونشونت

وقیاستکهبهحقوقمدنیوسیاسیشاهرتهایبنیادینوهوددارند دستهاولحقوآزادی

دارند درایندستهحقوقمدنیکهبهمورنااصدرزماا مخاصاماتمسالحانهبایادماورد

توههقرارگیرند،وهوددارد اینحقوقشاملح حیات،ح تمامیاتهسامانی،ممنوعیات

رداریازدساتگاهبازداشتنودسرانهوح برنورداریازمحاکمهعادالنهیاهما ح برنو

باشد دستهدو شاملحقوقاقتصادیاهتمااعیوفرهنگایقضاییمنطب بااصولوقواعدمی

است 

المللایمادتماوالنیازیکادیگرالمللیومقرراتحقوقبشرباینحقوقبشردوستانهبین

امیهااین االمللایوماوارداشاغالاند افزایشتعادادمخاصاماتمسالحانهغیاربینهدابوده

المللعمومیشدهاست مدتموهبنزدیکشد روزافزو ایندوبخشحقوقبینموالنی

المللای،هناگتا ثیرفراوانایبارواقعیتآ استکهدرنا،لمخاصاماتمسالحانهغیاربین
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ایگذارد لذادرچنینمواردیمقرراتحقاوقبشارباینالمللایوسایلههمعیتغیرن امیمی

حقاوقبشار8341مایتازغیرن امیا بهمورناصاسات کنفارانسمناسببرایافزایشح

کولب)توا سرآغازبحااهرایحقوقبشردرزما مخاصماتمسلحانهدانستتهرا رامی

( 8936:616هاید،و

بحاقابلمرحاستایناستکهآیاباازیگرا غیردولتاینیازالزامایباهرعایاتقواعاد

ایباهناا ک،فاا المللیدارندیانیر؟نویسندهمسلحانهغیربینحقوقبشردرزما مخاصمات

توانندازمقرراتحقوقبشارباینالمللایمنتفاعهایمسلحغیردولتیمیمعتقداستکهگروه

هایمزبوربهرعایاتقواعادحقاوقگردندامااینمقرراتمکانیز مشخصیبرایالزا گروه

هاممعتقاداساتقواعادحقاوقوودگارینکریساتوفر (Clapham, 2006: 58)بشریندارناد

نمایداماااعماالمعاهاداتها،بازیگرا غیردولتیرانیزمکلفمیبشردوستانهع،وهبردولت

حقوقبشرینسابتباهباازیگرا غیردولتایدرهالاهایازابهاا قارارداردوسیساتماهارای

 :Fleck, 2008)نمایدمتعهدومکلفمیهارامقرراتحقوقبشربهنحویاستکهفقطدولت

اماواقعیتیکهامروزهوهودداردآ استکهنهادهایحقوقبشریساازما ملالمتحاد (76

هااادرناا،لدرمااوردعملکردهااایحقااوقبشاارینهادهااایغیردولتااینیاازهم ااو دولاات

هاایکردگروهعمل(Clapham, 2017: 22).دهندالمللیگزارشمیمخاصماتمسلحانهغیربین

مسلحغیردولتیمتعددحا ردرسوریه،هموارهدرگزارشاتنهادهایحقوقبشاریساازما 

هاایحقاوقبشاریمللموردتوههقرارگرفتهاست ازهملهانتقاداتواردهازسویساازما 

هاایهاایغیرقاانونیدرسارزمینهایمزبوردرتشاکیلدادگااهناظربرسوریه،عملکردگروه

  (Clapham, 2017: 23)هابودهاستکنترلاینگروهتحت

المللای؛قواعادحقاوقبشردوساتانه،قواعادنااصودرزما مخاصماتمسلحانهغیاربین

گردنادوبادیهیاساتقواعاددساتهاولدرزماا قواعدحقوقبشر،قواعدعا محسوبمای

اوهودآنکهدرقواعدحقاوقمخاصماتمسلحانهازاولویتویژهبرنوردارند بههمیندلیلب

هابایستیبهموهبقانو تشکیلشاوند،ایانقاعادهزماانیکاهباابشرمقررشدهاستدادگاه

هاتوسطگروههایمسلحغیردولتیبهموهبقواعدحقاوقبشردوساتانهمسولهتشکیلدادگاه

قواعدحقاوقبشارشود ولیدرعینحالگیرد،فاقداولویتمیالمللیدرتعارنقرارمیبین

کنندماث،ًحا دادرسایعادالناهدرحقاوقبهعنوا مکملقواعدحقوقبشردوستانهعملمی
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المللایمیثااقباین86شودوماادهبشرمعادلهما تضمیناتقضاییدرحقوقبشردوستانهمی

حقوقمدنیوسیاسیدربرگیرندهتضمیناتیاستکاهدرحادوسایعیپاساخیباهتضامینات

86مرفایمحااکمماذکوردرماادهیموردنیازحسبحقوقبشردوستانهاست شرطبیقضای

میثاقممکناست86میثاقمعادلهما شرطدرپروتکلدو الحاقیاست بااینوهودماده

هماینمیثااق)تعلیا برنایمفااددر6هایا اطراریباهموهابماادهدرمواهههباو عیت

هایهاییروبروشود امااینبهآ معنانیستکهتما حمایتشرایطا طراری(بامحدودیت

المللیممکاناساتدرنا،لمخاصاماتمسالحانهتعلیا ارائهشدهبهموهبحقوقبشربین

میثاقکهمشتملبرتشکیلمحاکمعادالنهقضاییاستمطااب 1و4شوند چنانکهتعلی مواد

باشد ممکننمی6هما ماده


 المللی بین ریکیف حقوق .3
المللایهامدارد،المللیکهارتباطنزدیکیباحقوقبشردوساتانهبایندرحقوقکیفریبین

هایحقوقمخاصماتمسلحانهاگربهمورفااحشباشادهنایاتهنگاینقضقواعدوعرل

شود مهمترینقواعدیکهنقضفاحشآنهاواهدعناوا هنایاتهنگایاسات،محسوبمی

است بااتوهاهباهاینکاهیکایازقواعادبسایارمهامایان8363هارگانهونوهایچکنوانسیو 

المللاایمشااترکآنهاسااتکااهبااهبحااامخاصااماتمساالحانهغیااربین9هااامااادهکنوانساایو 

المللی،نقضفاحشاینمادهنیزهنایتهنگایمحساوبپردازد،بهشهادتاکثراسنادبینمی

هاایهااتوساطمارله،بحاتشاکیلمحااکمودادگااهگرددوالبتهیکیازمفاداینمادمی

هاایمسالحغیردولتایاسات هاوازسویدیگرگاروهدرگیریمسلحانهیعنیازیکسودولت

دهادباهدادگااهانتیاارمای1درماادهICTYاساسنامهدادگاهویژهیوگس،ویساب یاهماا 

هستندویادساتورارتکاابآ 8363هایونوکسانیکهمتهمبهنقضفاحشمفادکنوانسیو 

نمایدویکیازمصادی رااند،تحتتعقیبقراردهدوسپساقدا بهذکرمصادی میراداده

محرو نمود عمدیاسیرهنگییافردغیرن امیازحقاوقمرباوطباهدادرسایقانونمنادو»

یندادگاهبارایرسایدگیباهباتوههبهاینکها (ICTY Statute, 1993)نمایدذکرمی«عادالنه

تشکیلشادهپاسمشاخصاسات8338هنایاتارتکابیدرهنگدانلییوگس،ویازسال

باشد البتهدرایناساسنامهتعریافالمللیمیمن ورازاینمصداق،مخاصماتمسلحانهغیربین
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قضااییوشودوآ رابارعهادهعارلمشخصیازقانونمندوعادالنهبود دادرسیارائهنمی

گذارد المللیالز االهرامیاسنادبین

9تخلفااتعمادهازمااده6مشهوراستدرمادهICTRاساسنامهدادگاهویژهروانداکهبه

رامستوهبتعقیبقضاایی8311ویاپروتکلدو الحاقی8363هایونومشترککنوانسیو 

تعیینانواعمجاازاتویاا»دی تخلفاتراایناساسنامهیکیازمصا.داندتوسطایندادگاهمی

اهرایمجازاتاعدا بدو آنکهقابً،ازدادگااهیکاهصاحیحًاتشاکیلشادهوهاامعکلیاه

باارهصاادرتضمینات روریوغیرقابلسلبدادرسینزدمللمتمد است،حکمایدرایان

رنیزبرایتعقیابهنایااتباتوههبهاینکهدادگاهمذکو ICTR Statute, 1994))داندمی«شود

المللییعنایمخاصامهروانادادرنا،لساالارتکابیدرن،لیکمخاصمهمسلحانهغیربین

هایمسلحتوا ازمفاداینمادهبرایتکلیفگروهتشکیلشدهاست،بهمورناصمی8336

سایرالوو نیازاساسنامهدادگاهویاژه9غیردولتیبهتشکیلچنیننوعمحاکمیپیبرد درماده

دقیقاًعبارتیمشابهدادگاهروانداآمدهاستوعاد تشاکیلمحااکمیباااساتانداردهایذکار

دادگاهسیرالوو نیاز8داندشدهدراینمادهراازهملههرائمقابلتعقیبتوسطایندادگاهمی

المللیتشکیلشدهاست درنصوصیکمخاصمهمسلحانهغیربین

کهمرباوطباهتعریافهنایاات1المللینیزدراساسنامهر نوددرمادهدیوا کیفریبین

را8363مشاترکچهاارکنوانسایو وناو9،نقضفاحشمااده1هنگیاستدربندجازبند

صاادرکارد »ناود6نمایادودربنادداندواقدا بهذکرمصاادی آ مایهنایتهنگیمی

دحکمقبلیصاادرشادهازدادگااهیکاهباهماوراحکا واهرایمجازاتاعدا بدو وهو

هایقضاییراکه رورتآ بهماورعاا شانانتهوقانونیتشکیلشدهباشدوتما تضمین

درواقاعایانبنادشاامل1راهنایتهنگیعنوا نمودهاست «پذیرفتهشدهاست،ت میننماید

یایباهوسایلهیاکدادگااهصاادرزمانیکهقاب،ًرأ-گردد:الفچهارمصداقازتخلفاتمی

دادگااهمزباور-دادگاهصادرکنندهرأیبهمورمن متشکیلنشدهباشد؛پ-نشدهباشد؛ب

دادگااهصاادرکننادهرأی-مرفیرارعایتنکردهباشادوتتضمیناتاساسیاستق،لوبی

رانداشاتهشاوندالملل، اروریشانانتهمایتضمیناتقضاییکهعموماًبهموهبحقوقبین
                                                                                                                                                                                                     
1. Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2000. 
2. Statute of International Criminal Court, 1998. 
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شاودوواهادعناوا هنایاتباشد هرکدا ازاینمصادی ناودیاکتخلافمحساوبمای

هاایمسالحغیردولتایواعماالآنهااهنگیاست اینمادهبهماورمشاخصدرماوردگاروه

کاراییدارد برایتهیهاینمادهسهپیشنهادازسویایاالتمتحده،ساوئیسوبلژیاکمطارح

 :La Haye, 2001)ترازبقیاهباودپیشنهادبلژیکبهمتنتصویبشدهنزدیکشدهبودکهالبته

درپیشنهادبلژیکسهو عیتیکهدرآ انجا مجازاتواهرایحکماعادا ،هنایات( 207

رأی-رأیقبلیدرایننصوصصادرنشادهباشاد،ب-الف:شودعبارتندازهنگیتلقیمی

تمامیتضامیناتقضاایی-تشکیلشدهصادرنشدهباشدوتقبلیبهوسیلهیکدادگاهمن م

شودرعایتنشدهباشد پیشنهادبلژیک،چاارچوبحقاوقیدادگااهکهبهمورعا شنانتهمی

راازفقدا تضمیناتقضاییکهبهمورعا  روریشانانته«دادگاهمن متشکیلشده»یعنی

هارساهحالاتلحاا شادامااباهتعریافنمود درمادهتصویبشدهنهاییشوندهدامیمی

 La)مرفایراهاما اافهنمودنادتضمینات روریاستق،لوبی«دادگاهتشکیلشدهمن م»

Haye, 2001: 208)  هاایگروهمیا درقضاییمحاکموهودهم نینالمللیبینکیفریدیوا

لیتمسوودکتریندقی اعمالوهنگیهنایاتمجازاتبرایمهمایوسیلهراغیردولتیمسلح

  (ICRC, 2016: 690)داندمیفرماندهی



 مسطلح  هطای  گطروه  توسطط  شده تشکیل هایدادگاه مشروعیت شکلی شرایط .4

 غیردولتی
توانناددرنا،لمخاصامههایمسلحغیردولتایمایحتیاگربهایننتیجهبرسیمکهگروه

بازهمالز استاینبررسیانجاا شاودالمللیاقدا بهتشکیلدادگاهنمایند،مسلحانهغیربین

کنندیانیار؟ایانمساتلز کهآیادرعملچنینمحاکمیتضمیناتقضاییالز رارعایتمی

هاایمسالحغیردولتایمربوماهومرفیمحاکمتشکیلشدهتوسطگروهارزیابیاستق،لوبی

شاد ماتهمازدادرسایبررسیاینمسولهاستکهعد رعایتتضمیناتتاچهحدبرمحرو 

عادالنهت ثیرداشتهاست 

هاایهایتشکیلشدهتوساطگاروهگا نخستبرایتحق شرایطشکلیمشروعیتدادگاه

مسلحغیردولتی،لزو تشاکیلایانمحااکمازقضااتوکارکناا اداریآماوزشدیادهومااهر

هاایمزباور،تاداو فعالیاتههایت مینچنیننیروهاییبرایدادگااترینراهاست یکیازبدیهی
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هایمسلحغیردولتیاست باهعباارتدیگارهایموهوددرسرزمینتحتتصرلگروهدادگاه

هاایالز راهاماندوباالتبعآماوزشقضاتوکارمندانیکهقب،ًدرندمتدولتمرکزیبوده

ددرهماا هاایمسالحغیردولتایباهفعالیاتناواندحالباتصرلسرزمینتوساطگاروهدیده

کناددرناامرنشاا مایدوساوالدبکدهند هاادامهمیهااماحالتحتکنترلاینگروهدادگاه

رساددلیلایهایمسلحغیردولتیبرسرزمین،تسالطکاافیدارنادباهن ارمایمواردیکهگروه

صاویبشا ادامهندهندوبراساسقاوانینازپایشتهایعادیبهفعالیتوهودنداردکهدادگاه

 (Doswald-Beck, 2015: 491)شدهبههرائمیکهربطیبهمخاصمهندارندرسیدگینکنند

آموزشحقوقیوتجربهقضاتمعموالًیکفاکتور روریبرایدادرسیعادالنهمحسوب

شود چنانکهنهاادم موریاتساازما ملالمتحاددرالساالوادورودیادهباا حقاوقبشار،ازمی

درایانکشاورباهدلیالفقادا 8مااریتی فارابونادوتوسطهبهاهآزادیملایمحاکمایجادشده

آموزشحقوقیبخشیازتصمیمگیرندگا بهنصوصقضاتوعد رعایتاصلمشاروعیت،

ببرهایتامیلدرسری،نکاگوییازاینمسولهآگاهباوده(Sivakumaran, 2009: 491).انتقادکرد

ودشا ایجادنماودهبودنادکاهالبتاهبعاداًدرهاایآ باهویککالجحقوقیمخصوصکادرن

سالبودوشاملیکدورهسهساالهمطالعاه9رویهمعیتبیشتریبازشد مولدورهاینکالج

 (Sivakumaran, 2009: 491)شدآکادمیکویکدورهدوسالهکارآموزیمی

هاایهتوساطگاروههاایتشاکیلشادگا دو درتحق شرایطشکلیمشروعیتدادگاه

مسلحغیردولتی،وهودقوانینومقرراتواع، آ باهمارد قبالازمحاکماهآناا باهدلیال

نقضآ قوانیناست یعنیهرفردیازهما ابتدابایدبداندبایکهر چاهرفتاارینواهاد

اشاارهشادهپروتکلدو الحاقیبهاینامار4ماده1شود دربندشدوچهمجازاتیاعمالمی

هاایمسالحاست مسلمًاقوانینالز االهرایقبالازتصارلیاکسارزمینباهوسایلهگاروه

آلنواهندبودالبتهاگرمغایربااصولحقوقبشروبشردوستانهنباشاند غیردولتی،قوانینیایده

رسیدگیبهدعاویمادنیویااهزایایکوچاکباااساتنادباهقاوانینماذکور،نقاضحقاوق

هاایالمللیویاهنایتهنگیمحسوبنخواهدشد باایانوهاوداگارگاروهستانهبینبشردو

اهارایآ قاوانیندرمان م،قاوانینهدیادیایجاادنماینادمسلحغیردولتیبایکسازوکار

المللینباشاند،باهن ارایارادینادارد ازصورتیکهمغایراصولحقوقبشروبشردوستانهبین
                                                                                                                                                                                                     
1. Farabundo Marti National Liberation Front (FMNL). 
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هاایمسالحغیردولتایایجادقوانینانضبامیبرایاهرامیا نیروهاایگاروههملهاینقوانین،

هاایمسالحهایالز برایاهرای وابطانضبامیمیاا نیروهاایگاروهاست ایجادمکانیز 

غیردولتیباهشارطآنکاهمساتلز قواعاددادرسایمطااب حقاوقبشاروحقاوقبشردوساتانه

المللایوهنایاتهنگایمحساوببشردوستانهبینالمللیباشد،هرگزنقضفاحشحقوقبین

سی،اقدا هبههمتحدانق،بایسایرالوو درایجاادیاکنخواهدشد برایمثالدرپروندهسی

سیستممجازاتبراینیروهاینودیبهدلیلارتکابهرائمیمانندتجااوزباهعناف،آ هام

 Seasy and) دت ییادقارارگرفاتبااستنادبهحقوقملی،توسطدادگااهویاژهسایرالوو ماور

Others, 2009, Para.690 )ًاماچنینمحاکمیهرگزح محاکمهسربازا مرلمقابلراصرفا

هایمسلحغیردولتینخواهندداشتوچناینعملایمغاایراصالبهدلیلهنگید مقابلگروه

 Somer, 2007: 686))مرفیواستق،لچنینمحاکمیاستبی

هاایتعریفمشخصیدرعلمحقاوقداردوگاروه«قانو »رسدچو نبهن رمیباوهودای

باشند،الز استیابهو اعهماا مسلحغیردولتیفاقدسانتارهایالز برایتصویبقانو می

قوانینانضبامیدرحدّاهرادرنصوصنیروهاینودشا اکتفااکننادویاادرنصاوصساایر

هایمسلحغیردولتایویاان امیاا ا ساکندرمنطقهتحتکنترلگروهافرادوازهملهغیرن امی

اندآ همتوساطمحااکمیکاهشارایطاالهرابودهدشمن؛بااستنادبهقوانینملیکهازقبلالز 

فوقراداشتهباشند،اقدا نمایند عاد صادورحکاماعادا توساطمحااکمایجاادشادهتوساط

اواگاذاریمحاکماهافارادبارایارتکاابهنایااتسانگینمثالهایمسلحغیردولتیویاگروه

هاایمسالحغیردولتایمرلازهملهاقداماتیاستکهگاروههنایتهنگیبهمحاکمدولتیبی

عادالتیوعاد مشاروعیتباهعمالهایشا ازاتهاا بایتوانندبرایمصو نگهداشتندادگاهمی

هاایوناوتطااب مشاترککنوانسایو 9جدرماادهآورند چنیناقدامیباتضمیناتاساسیمندر

میثاقحقاوقمادنیو89کنوانسیو اروپاییحقوقبشر،ماده1بیشتریدارد اینپیشنهادباماده

پروتکال4مااده1پروتکلاولالحاقیوبند19ماده6کنوانسیو سو ونو،بند33سیاسی،ماده

شاا هاامطااب بااقواعاداساسایدرآنهافقاطدولاتدو الحاقینیزسازگاریبیشتریداردکه

توانندمب قاانو اقادا باهمجاازاتکیفاریافارادنمایناد بناابراینبسایارمشاکلاساتکاهمی

هااباهاالهراقبلازآغازدرگیاریبازیگرا غیردولتیبتوانندبااستنادبهقوانینیغیرازقوانینالز 

 ولیتکیفریاستنادنمایند ایبرایمعافیتازمسوهرأیدادگاه،نودبهعنوا زمین
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 مسلح های گروه توسط شده تشکیل محاکم خصوص سخانه در پرونده بررسی .5

 1غیردولتی
ایاستکهتاااماروزهم ناا مساتقیماًباهبحاادرایانمساولهتنهاپروندهسخانهپرونده

کدادگااهتشاکیلشادهپردازدبهاینصورتکهآیافردیکاهمجاازاتصاادرهتوساطیامی

توانادباهحکامآ دادگااهباههایمسلحغیردولتیرابهاهرادرآوردهاستمیتوسطگروه

عنوا دلیلیبرایمعافیتازمسؤولیتکیفریبهنامرانجا عملیاستنادکنادکاهدرشارایط

گارددیاانیار درایاننصاوصباهبررسایدیگرانجا آ عملهنایتهنگیمحسوبمی

پردازیم می1081پروندههیثمسخانهتوسطدادگاهبخشاستکهلمدرسال



 موضوع . پیشینه1-5

درایتالیااقاماتهیثمسخانهآغازشد،1088زمانیکههنبشموسو بهبهارعربیدرسال

بهسوریهسفرکردوبهگروهشورشیسلیما پیوستکاهدر1081آوریل90داشت ویدر

هاایادلابوحمااکاهدرآ زماا ما منشورشایا باودفعالیاتلزاویهدراستا منطقههبلا

هاایشورشایگاروهمزباورباههماراهبرنایدیگارازگاروه1081کرد دراوایلماهمیمی

ایراترتیبدادوتعدادیازسربازا دولتسوریهرادساتگیرنماود فیلمایازاعضاایحمله

رفتهشدهکهدرآ فیلمآنهادرکنارزندانیانیکاهبعاداًاعادا گروهسلیما ازهملهسخانهگ

هااییاندانتاهشادند باهاند پسازاعدا ،اهساادساربازا مزباوردرچالاهگردیدند،ایستاده

بهسوئدسافر1089ووئن81رخدادهاست سخانهدر1081می1ادعایسخانهایناتفاقدر

پذیرفتاهشادوویاقامات1089ینمودواینتقا ادراکتبارکردوازآنجاتقا ایپناهندگ

ساایتنیویاورکتاایمزدکاهفیلمایازاعادا مزباوردروبسوئدراگرفت ایندرحالیبو

منتشرگردید دراینزما پلیسسوئداقدا بهبازداشاتساخانهوتشاکیلپرونادهبارایوی

 (Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 4-6)نمود

دادستا درکیفرنواستپیشنهادکردهبودسخانهبایستیباهناامرارتکاابهنایاتعلیاه

مجموعهقوانینکیفریسوئدکهقبالازاولهاوالی4بخش11المللحسبفصلحقوقبین

االهرابودوهم نینبهنامرارتکابهر قتلعمد،حسبفصلساو بخاشاولالز 1086
                                                                                                                                                                                                     
1. Sakhanh Case. 
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رخداده1081دمحکو گردد بهدلیلاینکهاتها انتسابیدرمایمجموعهقوانینکیفریسوئ

است،قانو آ زما سوئدمورداستناددادساتا ودادگااهقارارگرفات ساخانهعضاویتدر

سربازارتشسوریهوازهملاه1گروهسلیما درن،لمخاصمهسوریهومشارکتدراعدا 

 باایانوهاودویداشاتنمساؤولیتکیفاریبارایشلیکمستقیمبهیکیازآنا راپذیرفت

چنیناعمالیرانپذیرفتچراکهمادعیباوداوحکاماعادا صاادرهباهوسایلهیاکدادگااه

المللایرااهارانماودهمشروعمطاب شرایطدادرسیعادالنهبهموهبحقوقبشردوستانهباین

 (Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 8-9)است

،سخانهاظهارداشتیکشوراین امیتصمیمگرفتهباودکاهساربازا درن،لدادرسی

شاد ایاندستگیرشدهبایستیبازداشتشوند اینشوراازیکشورایحقوقیهمتشکیلمی

کردنداماابعاداًباهگاروهمسالحشورامتشکلازقضاتیبودکهقب،ًبرایملتسوریهکارمی

هپیوساتهبودناد ساهقا ایازایانشاورادردادرسایغیردولتیموسو بهارتاشآزادساوری

شرکتکردهبودناد شاهودیازن امیاا وغیرن امیاا درایاندادگااهشاهادتدادهبودناد 

تشکیلشدهبود سخانهاظهارکاردهباودکاهاگرچاهویدرزماا 1081می4تا9دادگاهاز

زداشتیشنیدهاستومشهورباودهاساتهایسربازا بادادرسیحضورنداشتهامادربارهاتها 

اندهرائمشادیدیازقبیالتجااوزباهکردهکهواحدن امیکهاینسربازا درآ ندمتمی

عنفوقتلغیرن امیا رامرتکبشدهاستومجاازاتایاناعماالدرساوریهمار.اسات 

هساربازا مطلاعشادهباودکا1081مای1سخانهادعاکردویازساویشایخابوسالیما در

 .Prosecutor v)اندوآ مجازاتتوسطاواهرانواهدشددستگیرشدهبهمر.محکو شده

(Sakhaneh, 2017: 12-13 


 سوئد دادگاه توسط پرونده . بررسی2-5

براساستعدادکشتهشدگا ،تعدادپناهندگا وام،عاتمربوطبهنقضموالنیوسطح

یعنای1081دادگاهبخشسوئدبهایننتیجهرسیدکاهدرمایسازماندهینهادهایغیردولتی،

المللایدرکشاورساوریهدردرزما هرائمانتسابیبهمتهم،یاکمخاصامهمسالحانهغیاربین

المللعرفیبشردوستانهرامشترکوحقوقبین9هریا بودهاست دادگاهبرایناساس،ماده

 عضاویتساوریهدرپروتکالدو الحااقی،دادگااهمبنایکارنودقرارداد باتوههباهعاد
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هاییازپروتکالکاهعرفایشادهبودناداساتنادنماودهاسات دادگااهتنهابهآ قسمت سوئد

انادایدیگارهفاتساربازراکشاتههم نینباهایاننتیجاهرسایدکاهساخانهباههماراهعاده

(Wahlberg, 2017: 39) 

هاایوناومشترککنوانسایو 9ایندادگاهازمادهکندکهدادگاهدرادامهنامرنشا می

کندکهبراساسآ یاکساربازدساتگیرشادهدرنا،لیاکمخاصامهمسالحانهپیرویمی

دادگاهمن متشاکیلودارایتماامی»المللی،بدو حکمقبلیاع، شدهازسوییکغیربین

ا نخواهدبود دادگااهابتادائاً،قابلاعد«تضمیناتقضاییشنانتهشدهازسویمردما متمد 

دارایایاناثاراساتکاهتنهاایاک«دادگاهتشکیلشدهمان م»بهایننتیجهرسیدکهعبارت

9تواندچنیندادگاهیتشکیلدهد باایانوهاوددادگااهباهاستفسااریهماادهدولتاستمی

ساعتفسایرشاود کند؛مفاداینمادهبایستیتااهااییکاهممکاناساتمومشترکاستنادمی

دهاد؛پروتکلدو الحاقینوعیتغییررویکردرانشاا مای4استداللدادگاهاینبودکهماده

مرفیاسات دادگااهناامرنشاا کاردکاهدرچنانکهصرفاًدربرگیرندهاصولاستق،لوبی

شارطدادگااهتشاکیل»آمدهاسات:4درنصوصماده8311استفساریهصلیبسرخدرسال

مرفایراداشاتهدادگاهیکهتضمیناتاساسیاستق،لوبی»بایستیبهوسیلهشرط«من مشده

هایگزینگردد دادگاهسپسبهایننتیجهرسیدکهتشکیلیکدادگاهبااایانشارایط«باشد

800دادگااههم ناینباهمااده8رساد توسطیکگروهمسلحغیردولتایمشاکلباهن ارمای

ماارکبسارخنیازاشاارهکوتااهیکارد دادگااهساپسباهن ارمجموعهقواعدعرفیصالی
گاوییوهاوددارد باهمشترکناوعیتنااقض9اشارهکردکهمعتقداستدرمادهک،مبر.

هاایمسالحغیردولتایمکلفنادکاهدرمیاا مشترک،گاروه9عقیدهاوبااستنادبههمینماده

باهدقاتاهاراشاود،«هتشکیلشادهمان مدادگا»شا انضباطبرقرارنمایندواگرشرطگروه

ایهازبرقاراریانضاباطدرمیاا گاروهناودندارناد دادگااهبازیگرا غیردولتیهامچااره

کنادکاهباان ارک،مبار.هامعقیادهاسات دادگااهساپسباهایانن ارهم نینعنوا می

یکمنطقهناصکندکهمطاب آ ،بازیگرا غیردولتیزمانیکهکنترلک،مبر.استنادمی

گیرندبایستیقادرباشندبرایبرقرارین موقانو دادگاهتشکیلدهند،البتهباارابهدستمی

ایباشدکهقاب،ًهامباهعناوا دادگاهمتشکلازقضاتآموزشدیده-رعایتدوشرط:الف
                                                                                                                                                                                                     
1. Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 27. 
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هقبالازدادگاهبایستیقوانینیرابهمرحلاهاهارابگاذاردکا-قا یندمتکردهباشندوب

اندوبایستیازاهرایقوانینهدیدیکاهاالهرابودهالمللیالز آغازمخاصمهمسلحانهغیربین

هاباشند،ناودداریکنناد باهن اردادگااهبخاشترازقوانینقبلازآغازدرگیریسختگیرانه

 (Wahlberg, 2017: 40) سوئداینن رک،مبر.هممنطقیوهممطاب قواعداست

هاایمسالحغیردولتای،اقادا باهدادگاهپسازاحرازامکا تشکیلدادگاهتوساطگاروه

ارزیابیواقعیاتدرمورداینادعایمتهمنمودکهمطاب آ اعدا سربازا ساوریباهوسایله

المللایانجاا یکدادگاهقانونیومب شرایطدادرسیعادالنهحسبحقوقبشردوستانهباین

گارابهایننتیجهرسیدکهگروهسلیما ؛هرچندیکگروهاس،میوملایشدهاست دادگاه

بودهاستامابخشیازارتشآزادسوریهنیستودرنصوصکنترلکافیگاروهسالیما بار

شرطتواناییدرایجادیکدادگاهاساتشاکسرزمینوهمعیتمنطقهتحتتسلطکهپیش

هایمسلحغیردولتیدرادلابوادشدهتوسطگروهوشبههوهوددارد درسیستمقضاییایج

شدهاماادرایانسیساتم،حماهرچندبهظاهرترکیبیازحقوقاس، وحقوقسوریهاهرامی

صرلهنگید برایمرلدیگریعنیدولتسوریهمجازاتِاعدا داشاتهاسات ماتهمحقای

بینینگردیادهاساتویهمپیشبرایدفاعازنودنداشتهاستوحقیبهنا تجدیدن رنواه

شدهاست لذادادگاهبهایاننتیجاهرسایدهابهکرّاتاستفادهمیازشکنجهدرن،لبازهویی

کهرونددادرسیهرگزشبیهروندیکدادرسیمتضمنتضمیناتقضاییعادالنهنبودهاسات 

انادزیاراباهباودهسخانهنودبهپلیستو یحدادهباودکاهساربازا اعادامیمساتح اعادا 

هایمسلحغیردولتیوارتشآزادسوریهشلیککردهبودندیعنایتنهاادلیالاعادا آ گروه

سربازا ،رزمندهبود آنهابودهاست سخانههم نینگفتهبودکهایانساربازا باهعقیادهاو

هایننتیجهرسایداند نهایتاًدادگاهبخشباندچراکهمستح آ نبودهح دفاعازنودنداشته

هاایوناوباهدلیالاعادا ساربازا دساتگیرشاده،کهسخانهمرتکبنقضفاحشکنوانسیو 

دراسناددادگاهآمدهاستکهاززما دستگیریسربازا مزبورتااعادا آنهاا8گردیدهاست 

ساعتزماا صارلشادهاساتودرفایلماعادا آنهاامادا ازکلماهانتقاا اساتفاده68تنها

باشاد رأیدادگااهبخاشگرددکهنوددلیلیبرمن منبود دادگاهوروندرسیدگیمایمی

سوئدتوسطدادگاهتجدیادن رساویاماوردت ییادقارارگرفات ایانعباارتدررأیدادگااه
                                                                                                                                                                                                     
1. Prosecutor v. Sakhaneh, 2017: 54-63. 
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هیثمسخانهازکوتااهیزماا میاا دساتگیریواعادا ساربازا »تجدیدن رقابلتوههاست:

شدکهتنهادلیلاعدا آ افرادساربازبودنشاا بایستیمتوههاینامرمیآگاهبودهاست وی

بودهاست اسنادحاکیازآ استکهسخانهمتوههبودهاستکهح اعدا ایانساربازا را

8« ندارد
 

 گیری نتیجه
هاایمسالحپروندهساخانهنشاا دادکاهدرنصاوصمحااکمایجاادشادهتوساطگاروه

المللایالمللایوهامدراساسانامهدیاوا کیفاریباینحقوقبشردوستانهبینغیردولتی،همدر

مشک،تیوهوددارد دادگاهبخشسوئدبحانودرابردوو عیتقراردادکاهمطااب آ 

المللایمشاروعیتنواهنادیافات هاییبهموهبحقوقبشردوستانهبینشرایط،چنیندادگاه

رقرارین ممیاا نیروهااینودشاا تشاکیلشاودودو نخستزمانیکهاینمحاکمبرایب

ایباشاندکاهقاوانینموهاودواحتمااالًزمانیکهاینمحاکممتکیبهقضاتآماوزشدیاده

نماینادوهادلقوانینهدیدیکهتعارنآشکارباقوانینموهودنداشاتهباشاندرااهارامای

ذکوردرحقوقبشردوستانهوحقاوقاصلیآنهابرقرارین مباشد شایا ذکراستشرایطم

هاایالمللیدرنصوصمشروعیتمحاکمایجادشادهتوساطگاروهبشروحقوقکیفریبین

مسلحغیردولتیصرفًاهنبهنموناهداردوشارایطهاامعیکاهبااتحقا آنهااچناینمحااکمی

مسالحهاایشوند محاکمایجادشدهتوسطگروهمشروعوقانونیتلقیگردند،محسوبنمی

غیردولتاایمتشااکلازقضاااتآمااوزشدیاادهومجااریقااوانینموهااود،زمااانیازمشااروعیت

مرفیورعایاتتضامیناتقضااییگردندکهدراینمحاکم؛اصولاستق،ل،بیبرنوردارمی

هاایمشاترککنوانسایو 9بهدرستیبهاهرادرآیند نهایتاًاینکهاگرشرایطمذکوردرمااده

المللعرفایباهدرساتیرعایاتپروتکلدو الحاقیوهم نینحقوقبین4وماده8363ونو

هاایمسالحغیردولتایتوا بهاینارزیابیرسیدکهمحاکمایجادشدهتوسطگاروهشوند،می

المللایاسات بااهایانجا شدهدرآنهامطاب حقوقبشردوستانهباینمشروعبودهورسیدگی

هاایز استکههرچندایجادمحاکمایجادشدهتوساطگاروهاینوهودتوههبهایننکتهال

باشادوالمللاینمایمسلحغیردولتیبهشرطرعایتشرایطفوقناقضحقوقبشردوستانهباین
                                                                                                                                                                                                     
1. Prosecutor v. Sakhaneh, Svea Appeal Court, 2017: 7. 
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آیادامااهم ناا المللیهنایاتهنگایباهحساابنمای رورتاًبهموهبحقوقکیفریبین

لایویااحقاوقدانلایکشاورهاالملممکناستایجاادایانمحااکمنقاضحقاوقبشارباین

محسوبشودواحکا صادرهازآ موردپاذیرشسیساتمقضااییدانلایکشاوردرگیاردر

المللیصلیبسرخدرن ارتبراهرایحقاوقبشردوساتانههنگقرارنگیرد نقشکمیتهبین

ایهاالمللایزماانیکاهگاروهالمللیمیا مرفیندرگیریدرمخاصماتمسالحانهغیاربینبین

توانادماانعایجاادنماینادبسایارمهاماساتومایمسلحغیردولتیاقدا باهایجااددادگااهمای

المللایویااحقاوقبشارمحاکمیشودکاهفاقادشارایطماذکوردرحقاوقبشردوساتانهباین

المللیاست بین
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