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 مختلط کیفری هایدادگاه تأسیس و مباني حقوقيِ دالیل

 الملليبین و داخلي منظرِ از( شدهالملليبین)
 **رحمتی علی *میرمحمّدصادقی حسین 

 )86/7/67قاریخ پذیرش:  87/9/67قاریخ دریانت: (

 چکيده؛
 الیلدقأسیس آنها است.  ح وقی مبانی ا ش هق دالیلالمللیبینهاب مخنلط یا ار موضوعات مهم راجع به دادگاه

ثل قوان به دالیلی مالمللی قابل بـق هستتتن  . ار م ظر داخلیق میار دا بُع  داخلی ا بینها دادگاه این قأستتتیس

یّت ستتران نالمللیق مصتتوناقوانی یا ع ح قمایل نظاح قضتتایی داخلی براب رستتی گیِ مؤ ر ا م صتتفانه به جرایم بین

هاب ملّیق انزایش اخنالنات ا ق ش ستیاستی در صتورت م اخلة نظاح قضایی داخلی ا اجود    ها در دادگاهدالت

لی هم الملهاب ملّی اشتتتاره کرد. ار م ظر بینالمللی قوستتتط دادگاهموانع قتانونی براب رستتتی گی به ج ایات بین 

ا ع ح قمایل شوراب ام یّت براب قأسیس یو دادگاه کیفرب  المللیهاب صتالحیّنی دیوان کیفرب بین مـ ادیّت

 شون . ار نظر مب اب ح وقی اهاب مخنلط مـستوب می قرین دالیل قأستیس دادگاه المللی اخنصتاصتی ار مهم  بین

ن  ه میام ع  شتت ةشتتون . برخی ار آنها بر مب اب معاه ها به چ   دستتنه ق ستتیم میقانونیِ قأستتیس نیزق این دادگاه

 اب قأستتتیسالمللی ا م ط هالمللی ا ستتتارمان ملل منّـ  ا یا ستتتایر نهادهاب بیندالت مـل ارقکاب جرایم بین

شتون . در برخی موارد نیز  اب قشتکیل می شتون . برخی دیگر رأستاً قوستط ستارمان ملل ا ب ان انع اد معاه ه    می

 ـل ارقکاب جرایم است. در این نوشنار هر یو ار دالیلها مبن ی بر قانون داخلی دالت مقأسیس این نوع دادگاه

 .شون یادش ه به قفصیل بررسی می ح وقی مبانی ا
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 مقدّمه

خصیصة داخلی )ملّی( بود. حنّی قرقیباقی  ح وق کیفرب قا اااخر س ة نوردهم عم قاً ااج  یو

بی ی ش ه بودن  نیز در جهت نیل به اه اف ح وق داخلی که به م ظور اسنرداد بزهکاران پیش

نوردهم ا به ایژه پس ار ج گ جهانی  ةگرنت. امّا در پایان س کشورها مورد اسنفاده قرار می

 المللی آغار کرد ا درمرقکبان جرایم بین المللی عزح خود را براب کیفردهیااّلق جامعة بین

المللی ش نِ ح وق کیفرب شناب بیشنرب یاننه است )میرمـم صادقیق هاب اخیرق ران  بیندهه

المللی ا به ایژه بع  ار ج گ جهانی داّحق م ابله (. چ انکه پس ار قـوّالت جامعة بین86: 8269

هاب ارمانهاب نهادها ا سقرین نگرانییکی ار مهمالمللی به کیفرب مرقکبان ج ایات بینبا بی

المللی به هیچ اجهق ع ح پاسخگویی به ج ایات ا کشنارهاب المللی قب یل ش  ا ارادة بینبین

ب هاهبه شیونق جهات در ج ایاع این قواک ش به المللی در ااقابی . جامعة بینالمللی را بر نمیبین

ب کیفرب هاهگاررقرین نمونة آنق قأسیس دادباقرین ا مهمه که خندابه م ابله پرن گوناگو

 ست. اخیر المللی در چ   دهة ابین

 ؛ستا پذیرننه رتصو مخنلفی بهاهشیو به نقاک و لمللابین قح و در بکیفر جعامر قأسیس

 ناقح دال قوسط که قوکیو ا گمبررنو نظامیهاب هگاداد یع ی «ااّل »نسل کیفربجع امر ار

 لمللیابین بکیفر هابهگاداد یع ی «داّح »نسل کیفربجع امر قا ش ن  دیجاا داّح جهانی ج گ

بر اساس نصل هفنم م شور ملل م یّت ا رابشو بقطع امهها رریق ار که ان راا ا سابق ابیوگسال

 ق8661 رح اساس امة قالب در لتهادا نقاقو قوسط که لمللیابین بکیفر انیود همی ین ا منّـ 

: 8263)رمضانی قواح آبادبق ن  داد ننشاالمللی کیفرب بین قح و عرصة در را دخو یّتدموجو

 برابر رد سکوت هاسال ار پس که داّح المللی نسلکیفرب بین هابدادگاه (. در این میانق ایجاد69

 اداتانن  پذیرنتق صورت نود دهة ااایل المللی درملّی ا بین مخاصمات ار ناشی کیفرببی

 ش  ببس سیاسی ا نظامی در سطح ملل سارمان ناقوانی ای که جمله ار. داشت همراه به را بسیارب

المللی به بین ام یّت ا صلح احیاب م ظور به استق سارمان سیاسی این رکن که ام یّت شوراب قا

 براب یقالمللبین ةجامع نشار قـت ا عجوالنه صورقی به قرقکامل ا بهنر حلیراه یاننن جاب
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 (...شدهالمللیبین) مختلط کیفری هایدادگاه تأسیس حقوقیِ مبانی و دالیل 

 أسیسق به اق اح م شور ملل منّـ ق هفنم نصل هایی بر اساسقطع امه ص ار با بار نخسنین

 . نمای  مزبور هابدادگاه

 داشت رهارا بای  داّحق نسل هابدادگاه عملکرد ا قأسیس علل مب اق به نسبت کلی دی  یو در

 ایجاد بودن قـمیلی منّـ ق ملل سارمان نظامی ا سیاسی ضع  بزرگق هابق رت ناکارآم ب که

 اب همراه ملّی حاکمیّت اصل با آنان نعّالیّت ا ایجاد قزاحم ا ق اخل ار آن قرمهم ا مـاکم این

 چارد مشابه هابدادگاه ایجاد در را ام یّت شوراب بی یقپیش غیرقابل هابهزی ه ا رمان صرف

 ا سکوت به دلیل عمومی انکار انن ادات با مواجهه در سرانجاح ای که قا .ساخت قردی 

 ا ضعی  ار کشورهاب برخی در داخلی مخاصمات به نسبت آمیزشقبعیض عملکردهاب

ار ب ناچار به کیفربق هابدادگاه مج د قأسیس براب منّـ  ملل سارمان ار مکرر آنها درخواست

 این لیا. ش  کیفرببی با مبارره می ان المللی ااردبین ام یّت ا صلح اننادن خطر به احرار با دیگر

 قشریو اب کیفرب هابدادگاه ار ج ی ب نسل المللیقبین صرناً هابدادگاه قأسیس به جاب بار

بودن   المللیینب ا ملّی ع اصر ار مخنلطی قرکیب دربرگیرن ة که ش  برپا دی هبزه کشور مساعی

(Raub, 2009: 1023). یا  8هاب کیفرب مخنلطب ین قرقیبق این مـاکم که به دادگاه

کیفرب ق در راسناب م ابله با بی«حسوّنسل » معراف هسن  ق به ع وان مراجع کیفرب 3ش هالمللیبین

 ان .پا به عرصة رهور گذاشنه

 ار موضوعات مهم راجع به مـاکم کیفرب مخنلطق ار یو سوق دالیل قأسیس آنهاست که ار

المللی قابل بررسی هسن   ا ار سوب دیگرق مب اب قانونی ا ح وقی قأسیس دا بُع  داخلی ا بین

 ک  . ار این راق در نوشنار حاضرق دراین مـاکم است که ار الگوب ااح  ا یکسانی قبعیّت نمی

بخش  رالمللی ا دهاب مخنلط ار بُع  داخلی ا بینقرین دالیل قأسیس دادگاهبخش نخستق مهم

 شون .ها بررسی میداّحق مبانی ح وقی قأسیس این دادگاه

 

                                                             
1. Hybrid Courts. 

2. Internationalized Courts. 
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 مختلط کيفری هایدادگاه تأسيس داليل .2

هاب ا نیز دادگاه هاب کیفرب بین المللیدادگاه قرین دلیل قشکیلاصلی ا قرینمهم شو ب ان

قوان می ود اینقبا اج است.المللی ا ناقضان ح وق بشر کیفرب بزهکاران بینبا بی مخنلطق م ابله

هاب کیفرب مخنلط برشمرد. این دالیل ار دا بُع  داخلی اب را نیز براب قأسیس دادگاهدالیل ایژه

 المللی به شرم ریر قابل بـق هسن  .ا بین

 داخلی بُعد از مختلط کيفری هایدادگاه تأسيس داليل .2-2
 قرینمهم ار 8«مررب دران یا سررمی ی صالحیّت اصل»به ع وان م  مة این قسمت بای  گفت که 

است  ح وقی هاب نظاح همة در کیفرب ح وق در ش هپذیرننه اصول قرینق یمی ا

  گاق گق ارقباط دلیل به کیفرب ح وق (. مطابق با این اصلق م رّرات32: 8268)میرمـم صادقیق 

 ا کشور یو مررهاب مـ ادة در ق ها دارن ق ملّی حاکمیّت ا اقن ار مفهوح با که مسن یمی ا

یق شون  )میرمـم صادقمی ا عمال یاب  ق می ارقکاب مـ اده این در که اَعمالی ا جرایم به نسبت

 کم اهمیّت ا مهم ار اعم جرایمق قمامی دربرگیرن ة ا عاح صالحیّتق این نوع (.36-31: 8262

 این راق ار (.899-897: 8269)خال یق شود می بیگانه ا قبعه ار اعم اشخارق همة شامل ا است

 صالحیّت هاب داخلی دالت مـل ارقکاب جرحق بر اساس اصل صالحیّت سررمی یقدادگاه

یّت صالح»ار ررف دیگرق ربق اصل  .دارن  یاننه در قلمرا آن راجرایم ارقکاب به رسی گی

مللی در الجرایم بینالمللی نیزق قع یب ا مـاکمة مرقکبان در ح وق کیفرب بین 3«قکمیلی

المللی است ا در صورت شراع به رسی گی در دادگاه هاب بینهاب ملّی م  ّح بر دادگاهدادگاه

المللی حقّ م اخله ن ارن . با اجود اینق م اخلة مراجع هاب بینملّی ا اجود سایر شرایطق دادگاه

ق مسنلزح اجود بسنرها ا شرایط دارداخلی کشور مـل ارقکاب جرحق به ع وان کشور صالحیّت

منع ّد مادبق ق  ی یق ح وقیق سیاسی ا اجنماعی است. امّا گاه ممکن است به دلیل اجود برخی 

اه قضایی المللی در دسنگموانع ا مشکالت داخلیق امکان قع یب ا مـاکمة مرقکبان ج ایات بین
                                                             
1. Territorial Principle. 

2. Complementary Jurisdiction. 
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 (...شدهالمللیبین) مختلط کیفری هایدادگاه تأسیس حقوقیِ مبانی و دالیل 

للی ا در المخالت نهادهاب بینکشور مـل ارقکاب ج ایت نراهم نباش . در چ ین اضعیّنیق با د

رأس آن سارمان ملل منّـ  ا ارکان مخنل  آنق دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب دالت مربوره 

 شود. قشکیل می

 :به شرم ریر است داخلی بُع  ار مخنلط کیفرب هابدادگاه گیربشکل دالیل قرینمهم

 المللیبين جنايات به رسيدگی در داخلی قضايی منظا نیاناتو يا ضعف .2-2-2

 هاب مخنلطق ضع  یا ناقوانی نظاح قضاییآارب به دادگاهقرین دالیل رابیکی ار مهم

 صان ضع  ا ن .است ج اینکاران مجارات قع یب ا در المللیج ایات بین اقوع مـل کشورهاب

اخلی ارقکاب دهاب دسنگاه قضایی ملّی براب رسی گی به ج ایاقی که در ننیجة ج گ ا درگیرب

 نهاد یو ةم اخل اضعیّنی چ ین در ب ابراینق (.Higonnet, 2007: 8ان ق امرب ب یهی است )یاننه

 پذیرلی قوجیهالملمرقکبان ج ایات بین مجارات ا قع یب براب المللیق مثل سارمان ملل منّـ قبین

ای که  وضیحق است؛ اسنوار مب ا همین بر نیز المللیبین کیفرب دیوان قکمیلی صالحیّت. است

 هاباهدادگ قکمیلیق صالحیّت اصل بی یپیش با ق87 ا 8 مواد المللی دربین کیفرب دیوان اساس امة

 م  ّح المللینبی هابدادگاه به نسبت المللیبین ج ایات مرقکبان مـاکمة ا قع یب براب را ملّی

 شرایطق سایر اجود ا ملّی دادگاه در رسی گی به شراع صورت در است ا ار این را دانسنه

 در اساس امهق 87به موجب مادة  ن ارن . به عبارت دیگرق م اخله حقّ المللیبین هابدادگاه

( یا آن 8(aبوده )ب   ) قع یب یا قـ یق قـت دارموضوع قوسط دالت صالحیّت که مواردب

(ق 8(bبه ع ح پیگرد گرننه باش  )ب   )دالت قبالً در مورد آن موضوع قـ یق کرده ا قصمیم 

 مانیر دادگاه ب ابراینق. خواه  دانست پذیرش را غیر قابل المللی موضوعدیوان کیفرب بین

به چ ین  قمایل یا نباش  رسی گی به قادر صالحیّن ارق دالت که ک   صالحیّت ا عمال قوان می

 اساس امهق 87مادة  2ک   ه به موجب ب   یقوانایی دالت رسی گ ع ح ار م ظور. باش  کارب ن اشنه

که دالت  استق به رورب آن در دسنرس نبودن یا ملّی قضایی نظاح قابل مالحظة یا کامل نراپاشی

 آارب ادله ا به رور کلی انجاح دادرسی کیفرب را ن ارد.مذکور قوان دسنگیرب منهم یا جمع
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 ارقکاب ج ایتق به دالیلی مثل ج گ اب ین قرقیبق هرگاه دسنگاه قضایی کشور مـل 

درگیربق دچار نراپاشی ا ناقوانی ش ه باش  ا یا ق رتق امکانات ا قوان مالی براب قع یب ا 

المللیق مجارات مرقکبان را ن اشنه باش ق قشکیل دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب یو نهاد بین

ی المللی صالحیّت رسی گن کیفرب بینار جمله سارمان ملل منّـ ق به ایژه در مواردب که دیوا

حل م اسبی براب جلوگیرب ار بی کیفرب ج اینکاران خواه  بود به ج ایات مذکور را ن اردق راه

(Benzing,& Bergsmo, 2004: 412اضعیّت سیرالئونق قیمور شرقی ا کوراا نمونه .)اررِ هاب ب

گیربق مـاکمه ا اجراب مجارات نراپاشی ا ناقوانی دسنگاه قضایی ملّی در قع یبق دسن

هاب خود در الملل در یکی ار گزارشهسن  . قوصی  عفو بین ج اینکاران به علّت ج گ داخلی

اپاشی هاب نارر بر نرهاب مـلی در سیرالئون به اضوم نمای  ة قمامی دی گاهمورد ناقوانی دادگاه

. در بخشی ار این گزارش آم ه دسنگاه قضایی ملّی پس ار اقوع ج گ ا درگیرب داخلی است

 ا ان یخنهر نرا ق ریباً ح وقی ا قضایی هابنظاح درگیرب داخلی در سیرالئونق ةننیج در»است: 

 Amnesty) «هسن   کارآم  سخنی به ج اییق ا م نی چه دادگسنربق ادارب نهادهاب

international, 2000یو دهه م ارعات  ه که پس ارکابا نقجا حم (. همین امر باعق ش  قا ا

 بیرکلد بهب خطااب نامه ری ن پیرار ش ه بودقلئواسیر رجمهو ئیسر خونین در اننخابات به ع وان

ا یا قعمیم صالحیّت  نلئواسیر اببر لمللیابین هگاداد یو قأسیس ستاخوق درم یّتا رابشو ا

 راه به خارر به نشیارشو سیلها ب ین قا دکر ممطر دادگاه راان ا به ج ایات ااقع در سیرالئون را

 صلح حانظ بهاانیر ا دحمر علیه دمنع ّ تج ایا بقکاار ا رکشو ینا در خلیدا ج گ خننان ا

قضایی  ( در قیمور شرقی نیزق نظاحWilliams, 2009: 45) شون . مـاکمه منّـ  ملل نمارسا

 :See: Strohmeyer, 2001) ش  نابود ان انزب نیراهاب نشی یبه دلیل ع ب کامل رور به داخلی

(. همی ینق در کوراا هیأت مأموریّت سارمان ملل منّـ  با اسن اد ب ین نکنه که نظاح 50-51

قضایی کوراا ار قوان ا ساراکارهاب الرح براب قع یب ا مجارات مرقکبان ج ایات برخوردار 

اینکاران ج نیستق قصمیم گرنت قا با ایجاد نوع ج ی ب ار دادگاه مخنلط در کورااق مـاکمة 

 که دلیل این به» (. حنّی در ران ا نیزقStrohmeyer, 2001: 50-51را به این دادگاه ااگذار ک   )
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 ا نیزیکی انسانیق م ابع ا در ننیجة آنق ش  ایران 8664 سال ج گ ار پس داخلی قضایی نظاح

(ق شوراب ام یّت Carroll, 2000: 163) «کانی نبود منهمان ار ریادب قع اد با م ابله براب مالی

 المللی اخنصاصی کرد.اق اح به قأسیس دادگاه کیفرب بین

 مللیالبين جنايات به منصفانه رسيدگی به داخلی قضايی منظا تمايل عدم .2-2-1

هاب کیفرب مخنلط در دا دهة اخیرق ع ح قمایل دسنگاه یکی دیگر ار دالیل قأسیس دادگاه

ا یا قردی   المللیمجارات مرقکبان ج ایات بینقضایی کشور مـل ارقکاب ج ایت به قع یب ا 

ررنی دسنگاه قضایی مذکور در رسی گی به ج ایات است. در ااقعق گاه ممکن در اسن الل ا بی

است نظاح قضایی کشور مـل ارقکاب ج ایت دچار نراپاشی نش ه ا قوانایی قع یب ا مـاکمة 

کومت بسنگی مرقکبان ا عامالن ج ایات به حج اینکاران را داشنه باش ق لیکن به دالیلی مثل اا

ن شنه  ررنی خود را در اخنیارقمایلی به رسی گی ن اشنه یا در صورت رسی گی اسن الل ا بی

ی المللباش . به دیگر سخنق با قوجّه به ای که در اغلب مواردق عامالن اصلی ج ایات بین

دلیل اابسنگی به حکومتق قمایل ا ق رت هاب داخلی به مردان هسن  ق ار این را دادگاهدالت

چ  انی براب قع یب ا مـاکمة این انراد ن ارن  ا یا حنّی در صورت قع یب ا مـاکمهق شائبة 

اب چیزب جز ررنی در رسی گی آنها بسیار ریاد است. در ننیجهق چ ین مـاکمهع ح اسن الل ا بی

-de Bertodano, 2007: 87; Scharf, 2007: 250) یو مـاکمة نمایشی ا صورب نخواه  بود

259.) 

بر این  المللی نیز همیّن امر است.یکی دیگر ار مبانی صالحیّت قکمیلی دیوان کیفرب بین

 تک  ق رمانی اس صالحیّت اعمال قوان  نسبت به موضوعیمی یکی ار مواردب که دیوان اساسق

  گیقرسی به قمایل ع ح ار  ظورم. باش  به چ ین کارب ن اشنه قمایل دارصالحیّت دالت که

 شرایطی رد رسی گی یا ع الت ا ااقع برخالف کیفرب مسئولیّت ار مرقکب مصون نگه داشنن

اساس امهق ع ح قمایل دالت  87مادة  3باش . ب    داشنه مغایرت ع التق اجراب قص  با که است

 دان : به رسی گی را در موارد ریر مـرر می
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ک   ه ار قع یبق صرناً رهانی ن نرد مورد نظر ار مسئولیّت کیفرب م ظور دالت رسی گی -8

 المللی باش .بین

ناپذیرب ار سوب دالت در قـ ی ات مشاه ه شود که با قوجّه به جمیع جهات قأخیر قوجیه -3

 مؤیّ  ن  ان قص  اجراب ع الت باش .

اجراب ع الت  اب باش  که قص ررنانه ا مسن ل انجاح نگیرد ا به شیوهرسی گی به شکل بی -2

 شود. دربارة نرد مورد نظر ار آن اسن باط نمی

وجق ع ح کامب دادگاه در العادهنوق گیرب شعبقرین دالیل شکلبه ع وان مثالق یکی ار مهم

قمایل نظاح قضایی ا ح وقی این کشور به رسی گی به ج ایات خمرهاب سرخ یا قردی  در 

 ققضات نظاح قضایی به دلیل اابسنگی ج اینکاران به دالت کامبوج بوده استررنی ا اسن الل بی

 دادرسی آیین قانون قصویب نیز ا کشور این در ج ی  اساسی قانون قصویب چ انکه علیرغم

 قضایی این نظاح بارسارب براب المللیبین هابکمو برخی همی ین ا 3997 سال در کیفرب

 قائل آن رابب کمی مشراعیّت نظاح قضاییق نساد ا اسن الل ع ح لدلی به کامبوج نیز مردح کشورق

نیز  جکامبو ا قضایی کشور ح وقی نظاح البنه ضع  ا ناقوانی .(Newman, 2006: 53) ان بوده

 دیگرق به عبارت .است بوده ملل سارمان همکارب با دادگاه مذکور دیگر ار دالیل قشکیل یکی

 ةم اخل نبودق نراهم سرخ خمرهاب مجارات ا مـاکمه جهت الرح قضایی ای که بسنر به قوجّه با

 قکابیار جرایم مجارات ا قع یب ب ین اسیله قا رسی می نظر به المللی ضرارببین نهادهاب

 نشود. مواجه مانع با سرخ خمرهاب

 ملّی هایدادگاه در هادولت سران . مصونيّت2-2-9

 أنش نیز ا هادالت برابرِ حاکمیّت ا اسن الل اسن اد به گذشنه هابس ه ری هادالت سران

 رایکرد نیز ا المللبین ح وق نظاح نعلی گرایش ان .بوده م  بهره مطلق مصونیّت شانق اررقبهعالی

 گیربکلش سمت به بشر ح وق ا بشریّت ار بیشنر صیانت جهت در ملل سارمان ارکان ةجانبهمه

 در المللیبین ج ایات ارقکاب ه گاح به هادالت سران کیفرب مصونیّت نفی در عرنی ابقاع ه

و گیرب قاع ة عرنی لغقوان ار شکلبا اجود اینق در حالی که می .باش می قـوّل ا قوسعه حال
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هاب کیفرب بین المللی به ه گاح ارقکاب جرایم ها در نزد دادگاهمصونیّت کیفرب سران دالت

هاب ملّی در حال حاضر قا ح ادب کردق چ ین صـبنی در خصور دادگاهالمللی صـبت بین

رس ؛ ریرا در عرصة ملّی پیشرنت کمنرب در این رمی ه حاصل ش ه استق می نظر آمیز بهاغراق

هاب ملّی ه ور مردانق به ایژه سران در حال خ متق در نزد دادگاهاب که مصونیّت دالتبه گونه

ات قوان  ن ض قعه المللی به شمار می راد که اق اح خالف آن میش ة بینتیو قاع ة قثبی

هاب المللی آن دالت را نراهم آارد. بر این اساسق در دادگاهالمللی قل ی ا رمی ة مسئولیّت بینبین

ها ار مصونیّت مطلق الملل عمومی این است که سران دالتش ه در ح وق بینملّیق اصل اعمال

 (.Cassese, 2008: 321) هایی برخوردارن در برابر چ ین دادگاه

ک   که سان ر به ع وان قاضی دادگاه ایژه سیرالئون در قضیة چارلز قیلور چ ین اسن الل می 

ر المللی اهاب ملّیق سران در حال خ مت حنّی به ه گاح ارقکاب ج ایات بیندر برابر دادگاه

 The Prosectur v. Charles) الملل عرنی برخوردارن ح وق بینمصونیّت اعطایی بر اساس 

Taylor, 2003, Para. 118المللی دادگسنرب نیز در قضیة ک گو علیه بلژیو به (. دیوان بین

ابر مردان در برالملل عرنی مصونیّت مطلق را براب دالتک   که ح وق بینصراحت اعالح می

دیوان در  المللی م رّر نموده است.به ه گاح ارقکاب ج ایات بینهاب ملّی خارجی حنّی دادگاه

دیوان قواع  مربوط به مصونیّت ا مسئولیّت کیفرب انرادب را که سمت »این رمی ه م رّر داشت: 

ررسی المللی مورد بهاب کیفرب بینک   ة دادگاهرسمی بر عه ه دارن  در اس اد ح وقی قأسیس

 گیرب نمای  که در مواردبسارد که چ ین ننیجهاین قواع  دیوان را قادر نمی قرار داده است )...( ا

 ق المللی ار قبیل ج ایات علیه بشریت ا ج ایت ج گی هسن که آنها منهم به ارقکاب ج ایات بین

هاب ملّی اسنث ائی بر مصونیّت ار الملل عرنی در خصور دادگاهدر چارچوب ح وق بین

 (.Congo v. Belgium Case, 2002, Para. 58) «جود داشنه باش صالحیّت کیفرب ا

 هایی که نزد آنها مطرمهاب داخلی برخی ار کشورها نیز در پران هانزان بر اینق خود دادگاه

ه در ان . براب مثالق دیوان عالی کشور نرانسها قأکی  کردهش هق بر مصونیّت کیفرب سران دالت

ق ضمن ن ض حکم دادگاه ب اب که ار ش اسایی مصونیّت براب 3998رس قضیة معمر قذانی در ما
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المللی آار بینک   که در غیاب م رّرات الزاحرئیس دالت لیبی خوددارب کرده بودق قأکی  می

هاب داخلی المللی مانع ار قع یب سران در حال خ مت نزد دادگاهبر دال مربورهق عرف بین

در قضیة نی ل کاسنرا نیز در مارس  (.Zappalà, 2001: 595) استهاب خارجی ) الق( دالت

ق دادگاه اسپانیایی در رأب خودق ضمن اعالح ع ح صالحیّنش براب بررسی ج ایات اننسابی 8666

ک   که اب رئیس در حال خ مت دالت کوبا مـسوب ا ار این را به نی ل کاسنراق قأکی  می

(. چ ین رایکردب در قضیة رابرت 39: 8216ـانیق )سب ار مصونیّت کیفرب برخوردار است

اقّخاذ ش   3994ک   ه در سال موگابهق رئیس جمهور ریمبااهق قوسط دادگاه آمریکاییِ رسی گی

هاق ها بیانگر این است که سران دالت(. ب ین قرقیبق رایّة عملی دالت891: 8217)عب اللهیق 

هاب داخلی ار مصونیّت برخوردارن  ا در دادگاهه گامی که در سمت رسمی خود قرار دارن ق 

 (. Akande, 2004: 411قوان آنها را مورد قع یب ا مـاکمه قرار داد )نمی

هاب داخلی اجود دارد ها قوسط دادگاهبا اجود اینق چ  ین مورد ار مـکومیّت سران دالت

ق میّت ژنرال پی وشهق رئیس سابقوان به ص ار رأب مب ی بر مـکوقرین آنها میکه ار جمله مهم

ا خال  نظرق اریر دناع اسبق  8666مارس  34دالت شیلیق قوسط مجلس اعیان انگلیس در 

ی علیه حسین المللالجزایرق قوسط دیوان کیفرب ن رال سوئیس ا ص ار قرار بارداشت غیابی بین

درش ه قوسط مجلس اشاره کرد. در رأب صا 3991حبرب قوسط مراجع قضایی بلژیو در سپنامبر 

اعیان انگلیس علیه پی وشه آم ه است که مصونیّت دالنی که ح وق عرنی آن را براب سران ا 

 المللی همیون قاع ة م ع شک جةش اس ق در برابر م رّرات بینمسئوالن دالنی به رسمیّت می

)رابرقسونق  ن اد نیستشودق قابل اسالملل مـسوب مییاننه که ار قواع  آمره در ح وق بینسارمان

(. در ااقعق در این پران ه براب نخسنین بار بود که اجاره داده نش  مصونیّت دالنیق 194: 8212

 هاب داخلی شود.ها در دادگاهم جر به نرار ار بارداشت ا مـاکمة سران دالت

ه قرار گرنتق هاب ملّی ا آنیه در این قسمت مورد اشاردر هر حالق با قوجّه به رایّة دادگاه

 ها دراب در خصور لغو مصونیّت سران دالتقوان گفت ه ور رایکرد ااح  ا گسنردهمی

هاب ملّی به دالیل مخنلفیق ار جمله داشنن هاب ملّی شکل نگرننه است. ار این راق دادگاهدادگاه
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مردان التلغو مصونیّت دها یا دالت منبوع آنهاق ن  ان مجور مب ی بر رابطة داسنانه با سران دالت

لژیو المللی دادگسنرب در قضیة ک گو علیه بدر ح وق بین الملل عرنیق پیراب ار رایّة دیوان بین

ا ...ق در اغلب موارد ار قع یب ا مـاکمة سران در حال خ مت دال امن اع کرده ا مصونیّت 

ه ص ّب به سمت مربورهق بالمللی در داران قکیفرب آنها را حنّی براب ارقکاب ج ایات بین

نلطق هاب کیفرب مخقرین دالیل قأسیس دادگاهش اس  . به همین دلیلق یکی ار مهمرسمیّت می

هاب ملّی است؛ ریرا ه گامی که این انراد مرقکب ها نزد دادگاهمسئلة مصونیّت سران دالت

هاب دگاهنیّت کیفرب نزد داهاب ناحش ح وق بشر ش ه ا با مصوالمللی ا ن ضج ایات ش یع بین

هایی است کیفرمانی آنهاق قأسیس دادگاهشون ق یکی ار راهکارهاب م ابله با بیداخلی مواجه می

المللی برخوردارن ؛ مان   دادگاه مخنلط هاب بینکه در ک ار ع اصر ملّیق ار معیارها ا مؤلفه

ها را هور لیبریاق مصونیّت سران دالتسیرالئون که ضمن مـکوح نمودن چارلز قیلورق رئیس جم

 المللی برخوردارن ق رد کرد.هایی که ار خصایص بیندر برابر دادگاه

 داخلی قضايی نظام رسيدگی صورت در سياسی تنش و اختالفات يشافزا .2-2-4
 ق ش یشانزا قخلیدا هابهگاداد سیلةا به المللیش یع بین یماجر نمرقکبا مـاکمة ا قع یب هگا

به عبارت  .شتدا اه خو لنباد به را مذهبی یا ا ادبنژ ققومی تم اقشا به ردن مندا ا سیاسی

 قسیاسی رخا اهگر یو ار اربجانب  خطر ضمعر در قضایی هسنگاد که اردبمو در دیگرق

 ن اقومی نمنهما موقعیّت رعنباا به قناحش یماجر برخی به سی گیر قستا مذهبی ا قومی ملّیق

 ارقکاب اصلی ج گ ا درگیرب یا گاه ممکن است ریشة .بزن  مندا تعارم ا ا هاق ش یشانزا به

 ه مثالًک رورب به باش ق آن در موجود مذهبی ا قومی اخنالف المللی در یو کشورقج ایات بین

اکثریّت مردح آن قرار  احشیانة حمالت ا ج ایات آماج قومیق مذهبی ا نژادب یو جامعه اقلیّت

 ا ق ش شانزای موجب قوان می داخلی قضایی دسنگاه م اخلة نیز دلیل ب ین این راق ار بگیرن .

 نیقر ارقر قضیة به ع وان نمونهق در. هاب مخنل  قومیق نژادب ا مذهبی گرددگراه بین اخنالف

 نلب ا در رتق  هرح ةشک    ا هپییی  قرکیب قش  نلب ا ةیژا هگاداد قشکیل به م جر که بحریر

 ارشود ربسیا را بحریر نیقر ارقر به ررنانهبی سی گیر در این کشورقمخنل   اهبمذ اجود ا
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 قرکیبی ماهیّت با هیگاداد قبیشنر تم اقشا ار پرهیز اببر لتدا که ش  سبب مرا ینا. دبو دهنمو

ده  ا همین امر موجبات انع اد معاه ه بین سارمان ملل ا دالت  قرجیح خلیدا هگاداد یو بر را

الـی ا دااربق ش ه را نراهم کرد )صالمللیمب ی بر قشکیل یو دادگاه کیفرب مخنلط یا بین لب ان

8261 :818.) 

 المللیبين جنايات به رسيدگی برای قانونی موانع وجود .2-2-5

مللیق قع یب ا الاگرچه همان رور که گفنیمق ربق اصل صالحیّت قکمیلی در ح وق کیفرب بین

هاب دار م  ّح بر دادگاههاب داخلی دالت صالحیتالمللی در دادگاهبینمـاکمة مرقکبان جرایم 

المللی استق لیکن م اخلة مراجع داخلی مسنلزح اجود بسنرها ا شرایط منع ّد مادبق ح وقیق بین

هاب الرح براب م اخلة مراجع ها ا رمی هشرطقرین پیشسیاسی ا اجنماعی است. یکی ار مهم

ت ج گی( کشیق ج ایات علیه بشریت ا ج ایالمللی )نسلبی ی ا ش اسایی ج ایات بینداخلیق پیش

داخلی در قوانین  هابدادگاه به این ج ایات به رسی گی در قوانین ماهوب ا اعطاب صالحیّت

 شکلی کشور مربوط است.

 دا اب مجرمان مـاکمة ا قع یب براب کشور مـل ارقکاب ج ایت به رور کلی هابدادگاه

 ار لیداخ مجرمانة ع ااین اساس بر مرقکبان مـاکمة ا قع یب راهکار نخستق ان ؛مواجه راهکار

 مةمـاک ا قع یب راهکار داّحق. است... ا  غارت ج سیق قجاار جرمق ا ضرب ایراد قنلق قبیل

ج گی  بشریت ا ج ایت علیه ج ایات کشیقنسل مثل المللیبین مجرمانة ع ااین اساس بر آنان

 المللیسانق با قوجّه به ای که قع یب ا مجارات م صفانه ا عادالنة مرقکبان جرایم بینب ین. است

پذیر نیستق ار این را هرگاه در نظاح ق  ی ی دالت مذکورق ع ااین مطابق راهکار نخست امکان

بی ی یشپ( المللیبین کیفرب ح وق در مذکور مع وب ا مادب ع اصر همان با)المللی مجرمانة بین

 به رایمج این به رسی گی صالحیّت مربوط به دادرسی کیفرب آنق قوانین نش ه باش  یا در

کی ار المللیق یدر صورت ع ح صالحیّت دیوان کیفرب بین باش ق نش ه اعطاء داخلی هابدادگاه

بهنرین راهکارهاب قع یب ا مـاکمة مجرمانق قشکیل یو دادگاه مخنلط )که به دلیل ماهیّت 
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قرکیبی ا مخنلط آنق امکان اسنفاده ار قوانین ا م رّرات بین المللی نیز در آنها اجود دارد( خواه  

 بود.

 المللیبين بُعد از مختلط کيفری هایدادگاه تأسيس داليل .2-1

 هابمـ ادیّت: ار عبارق   مخنلط هابدادگاه قأسیس دالیل قرینمهم المللیقبین بُع  ار

 یلقشک جهت ام یّت شوراب ی د ار عموضو ارحرا حع  ا المللیبین کیفرب دیوان صالحیّنی

 .ایژه المللیبین کیفرب دادگاه

 المللیبين کيفری ديوان صالحيّتی هایمحدوديّت .2-1-2

راب قع یب ا المللیق بالمللیق به ع وان ق ها دادگاه کیفرب دائمی در جامعة بینبیندیوان کیفرب 

 به شرم ریر مواجه است: هاییالمللی با مـ ادیّتمـاکمة مرقکبان جرایم بین

ليّت م بر مبتنی صالحيّت سرزمينی، صالحيّت نظر از ديوان محدوديّت .2-1-2-2

 و صالحيّت جهانی
 ی گیرس صالحیّت نرض دا در المللیق این دادگاهبین کیفرب دیوان اساس امة 83 مادة اساس بر

 ار اعم) قلمرا در مذکور ج ایت که است آن نخست نرض: دارد را المللیبین ج ایات به

 یا یسررمی  صالحیّت اصل) باش  یاننه ارقکاب عضو هابدالت( هوایی ا دریایی سررمی یق

 الحیّتص اصل) باش  عضو هابدالت ار یکی قبعة مرقکبق که است آن داّح نرض(. مررب دران

در هر دا نرضق با ارجاع موضوع قوسط دالت عضو یا دادسنانق دادگاه  (.نعّال قابعیّت بر مبن ی

 زی ةگ انزان بر این دا نرضق دا ک  .یاننه اعمال میصالحیّت خود را نسبت به ج ایات ارقکاب

 المللیبین ج ایات به نسبت را خود صالحیّت آنها اساس بر قوان می دیوان که دارد اجود دیگر نیز

 قلمرا در ج ایت که غیر عضو دالت هر اساس امهق 83 مادة 2 ب   ربق ای که نخست: نمای  اعمال

نزد  دیوان تصالحیّ پذیرش اعالمیّة سپردن با قوان می باش  یاننه ارقکاب آن قبعة قوسط یا آن

 که تاس آن داّح ةبپذیرد. گزی  ج ایات آن به نسبت را دیوان صالحیّت آنق ةدبیرخان رئیس

 82 ةماد اساس بر آنکه قوضیح ده ؛ ارجاع دادگاه به را موضوع ام یّت سارمان ملل منّـ  شوراب
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 اعارج: گیرد می صورت رریق سه ار دادگاه به رسی گی براب موضوع یو ارجاع اساس امهق

 عارجا صورت در حال. ام یّت شوراب قوسط ارجاع ا دادسنان قوسط ارجاع عضوق دالت قوسط

 یکی ـ ّقق به م وط رسی گی براب دادگاه صالحیّت دادسنانق یا عضو دالت قوسط موضوع یو

 ایتیا ارقکاب ج  قلمرا یو دالت عضو در ج ایت ارقکاب یع ی) گفنهپیش شرط دا آن ار

  انب دادگاه ام یّتق شوراب قوسط موضوع ارجاع صورت در امّا است.( عضو دالت قبعة قوسط

 دیگرق ارتعب است. به رسی گی به مکل  مرقکبق قابعیّت یا ج ایت ارقکاب مـل به قوجّه

  .ک  می پی ا جهانی صالحیّت دادگاه ده ق ارجاع دیوان به را موضوعی ام یّتق شوراب هرگاه

 اصل کیفربق هابصالحیّت انواع میان ار اساس امهق که شودمی مالحظه قرقیبق ب ین

نعّال )در صورت ارجاع ار سوب دالت  قابعیّت بر مبن ی صالحیّت اصل سررمی ی ا صالحیّت

 هپذیرنن را( ام یّت شوراب ارجاع صورت در) جهانی صالحیّت اصل ا عضو یا دادسنان دیوان(

 هک است ام یّت شوراب غیر عضو ق ها کشور یو در جارب بـران با مواجهه ار این راق در .است

 یاننهقکابار جرایم به نسبت را آن صالحیّت دیوانق به اضعیّت ارجاع با قوان می اساس امه مطابق

 یشنرپ ا است ساب ه داراب موضوع این .ده  گسنرش نیز غیر عضو دالت سررمی ی قلمراب در

 U.N. Doc. S/RES/1973لیبی ) ا (U.N. Doc. S/RES/1593 (2005)) سودان خصور در

است. البنه ارجاع موضوعی به دیوان قوسط شوراب ام یّت م وط به شرایطی  ش ه ( اجراء(2011)

 ع موضوعیجاار مان   ربموا اببر م یّتا رابشو قصمیم ذقّخاا قمنّـ  ملل رم شو سساا براست؛ 

 شنهدا همراه به را م یّتا رابشو بعضاا حقما عضو 81 ار عضو 6 قلاح  مثبت رأب بای  دیوان به

 عجاار اببر م یّتا رابشون ه  .  م فی رأب آن به قوا حقّ داراب بعضاا قینا بر انزان ا باش 

 ا صلح که دهبو بح ّ در اهگر ینا تمااق ا که برس  ننیجه ینا به بای  یو اضعیّت به دیوان

عملکرد شوراب  گزی شیبا اجود اینق نبای  راش . ستا ان اخنه همخارر به را لمللیابین م یّتا

 ساخنار ار منأ ر شودیوان که بی به ضعیّتا یو عجاار در مشابه ادثحو لقبا در ام یّت را
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 ا 8یهرسو اقّفاقی که در مورد مان   (ق نراموش کرد؛Dicker, 2012: 57-58ست )ا آن سیاسی

ا به دیوان دا کشور رانناده ا شوراب ام یّت قاک ون به این ننیجه نرسی ه که اضعیّت این  بـرین

  .(7: 8267 رحمنیق ا میرمـم صادقی) المللی ارجاع ده کیفرب بین

المللی المللی براب رسی گی به ج ایات بینهایی که دیوان کیفرب بینار این راق مـ ادیّت

ر دهاب عضو یا قوسط قبعة آنها ارقکاب نیاننه باش  ا دارد )یع ی ج ایات مذکور در قلمرا دالت

 ننیجه دادگاه صالحیّت رسی گی به ج ایات مذکور را ن اشنه باش ق دالت غیر عضو ار سپردن

 آن امن اع ک   ا شوراب ام یّت نیز اضعیّت دبیرخانه رئیس نزد دیوان صالحیّت پذیرش اعالمیّة

یل دالقرین را آن  ر مهم ا با اهمیّت قشخیص ن ه  قا آن را به دیوان ارجاع نمای ( یکی ار مهم

در دا دهة  کیفربهاب کیفرب مخنلطق به ع وان شیوة جایگزین براب م ابله با بیرهور دادگاه

 اخیر بوده است.

 زمانی صالحيّت نظر از ديوان محدوديّت .2-1-2-1
 ب   اساس بر ریرا. است مواجه مـ ادیّت با نیز رمانی صالحیّت نظر ار المللیبین کیفرب دیوان

 قبل که را یج ایاق به رسی گی صالحیّت دیوان این المللیقبین کیفرب دیوان اساس امة 88 مادة 8

 هک ک  می م رّر نیز ماده همین داّح ب  . ن ارد ان قیاننه ارقکاب اساس امه االجراء ش نالرح ار

 ج ایات ربارةد دادگاه باش ق پیوسنه آن به اساس امه ااّلیّة االجراء ش نالرح ار پس دالنی اگر حنّی

  نش االجراءالرح ار پس که صورقی در ق ها آنق اقباع قوسط یا دالت آن قلمرا در ارقکابی

 عط  اصل بر هم 34 مادة 8 ب  . دارد صالحیّت باش  ق یاننه ارقکاب دالت آن به نسبت اساس امه

 - 3993 الس ژائیه یکم ار دادگاه اساس امة. است ارری ه قأکی  اساس امه م رّرات نش ه ماسبق به

 ار. ش  اءاالجرالرح - الـاق س   شصنمین قودیع قاریخ ار رار شصنمین ار بع  ماه  رارِ نخسنین

                                                             
اب ار سوب شوراب ام یّت براب ارجاع اضعیّت . براب مثالق دالت راسیه بارها مخالفت خود را با ص ار هرگونه قطع امه8

المللی ار جمله کمیساریاب عالی ح وق هاب بینهاب منع ّدب که ار سوب نهادها ا سارمانرغم اعالمیّهسوریه به دیوان علی

 بشر سارمان ملل صادر ش هق اعالح کرده است. در این رمی ه ب گری  به:
http://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ohchr.org

/EN/NewEvents/Pages/HCSecurityCouncil.aspxaccessed4July2012. 
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 ش ن راءاالجالرح قاریخ ار پیش که جرایمی کیفرمانیِبی با م ابله راهکارهاب ار یکی راق این

موارد  ب ین قرقیبق در برخی .است مخنلط دادگاه یو قشکیل ان قیاننه ارقکاب رح ةاساس ام

ی در المللیق ج ایات ارقکابرغم عضویّت دالت مـل ارقکاب ج ایت در دیوان کیفرب بینعلی

دیوان مورد رسی گی قرار نگرننه ا همین امر م جر به قشکیل دادگاه کیفرب مخنلط ش ه است. 

 یّت این کشور در دیواننمونة این امرق شعب نوق العادة دادگاه کامبوج است که با اجود عضو

ش . ریرا  یاننه قوسط خمرهاب سرخ قأسیسکیفرب بین المللیق براب رسی گی به ج ایات ارقکاب

 را آن 3993آاریل  88 در ا امضاء را رح ةاساس ام 3999 اکنبر 32 قاریخ کامبوج در کشور

 قا 8671 هاب سال ناصله در کامبوج در ارقکابی جرایم این در حالی است که  8کرد. قصویب

دیوان  در رخس خمرهاب جرایم به رسی گی ع ح دلیل ارقکاب یاننه بود. ب ین قرقیبق بای  8676

 رسی گی هک یانت نکنه این در را دادگاه مذکور در کامبوج عضویّت المللی به رغمکیفرب بین

 مشخّص است ار جمله چارچوب رمانی خاصی م رّرات قابع این دیوانق در المللیبین جرایم به

 الحیّتص اساس امه االجراء ش نالرح ار پس ارقکابی جرایم به نسبت ق ها دیوان که ربق آنق

 .دارد رسی گی

 (ذاتی) موضوعی صالحيّت نظر از ديوان محدوديّت .2-1-2-9

المللی صالحیّت رسی گی به چهار جرح را اساس امة رحق دیوان کیفرب بین 1مادة  8به موجب ب   

کشیق ج ایات علیه بشریتق ج ایات ج گی ا قجاار ارضی. البنه عبارق   ار: نسل دارد. این جرایم

اساس امهق صالحیّت دیوان براب  1مادة  3در ارقباط با جرح اخیر بای  گفتق با قوجّه به قصریح ب   

م وط به قعری  این ج ایت ا قعیین شرایط رسی گی به آن ش   3رسی گی به جرح قجاار ارضی

ت که قعری  ا شرایط مورد اشاره بای  با م رّرات م شور ملل منّـ  هماه گ باش . ا م رّر گش

اساس امه )راجع به بارنگرب ا اصالم  832ا  838این اق اح بای  مطابق م رّرات مذکور در مواد 

                                                             
1. ICC, States parties to the Rome Statute, Cambodia. Visited: 24/10/2013. Url:  

https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.as
px.    

2. Aggression. 

https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx
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ش . در نهایت اق اماقی در این رم یه در ک فرانس بارنگرب اساس امه در شهر اساس امه( انجاح می

انجاح ا موادب به اساس امه اضانه  3989ژائن  88می قا  28اال ااقع در کشور ااگان ا ار قاریخ کامپ

قوان  نسبت به ج ایت قجاار ارضی رسی گی ک   که ش . با اجود اینق دادگاه در صورقی می

شرایطی موجود باش ق ار جمله ای که ج ایت مذکور یو سال پس ار رمانی ارقکاب یاننه باش  

ش ه در اساس امه در مورد ج ایت قجاار ارضی قوسط ح اقل سی دالت صالحات انجاحکه ا

 ج ایت به رسی گی براب 3981 جوالب 31 قاریخ ار دیوان شرایطق این قـ ق باپذیرننه ش ه باش . 

 .است یاننه صالحیت ارضی قجاار

ه چون قراریسم )بدر رمان قصویب ااّلیّة اساس امه پیش هادهایی دربارة گ جان ن جرایمی 

هاب قری ی اد ا قوباگو( یا قـریم پیش هاد دالت هل  (ق قاچاق مواد مخ ر )به پیش هاد دالت

اقنصادب )به پیش هاد دالت کوبا( در نهرست جرایم مشمول صالحیّت دیوان اجود داشتق لیکن 

قکاب این (. ب ان قردی  ارHolvoet & de Hert, 2012: 237هیچ یو ار آنها پذیرننه نش  )

جرایم قأ یر نرااانی بر راب مردح در سراسر جهان ا نیز قوسعة اقنصاد جهانی به دنبال دارن . 

  هاب ملّی مورد قع یب ا مـاکمه قرار بگیرنقوان   قوسط دادگاهاگرچه بسیارب ار این جرایم می

اد ی همی ان نیار به ایجالمللی هم براب م ابله با آنها اجود دارن ق الا ساراکارهاب همکارب بین

المللی در این رم یه اجود داردق ار جمله در مواردب یو دادگاه کیفرب با مشارکت نهادهاب بین

 Holvoet & de) ها قادر به رسی گی به این جرایم نیسن   یا قمایلی به این کار ن ارن که دالت

Hert, 2012: 237هاب ج ّب ح وق المللی ا ن ض(. به عبارت دیگرق در مواردب که ج ایات بین

 هاب قضایی داخلی اریاب   ا نظاحبشرق غیر ار آنیه قـت صالحیّت دیوان استق ارقکاب می

قع یب ا مـاکمة آنها عاجز هسن   یا به هر دلیلی قمایلی به انجاح این کار ن ارن ق قأسیس 

ان ن مکمل م اسبی براب پوش قوان هاب کیفرب مخنلط براب رسی گی به این جرایم میدادگاه

 .(89: 8267 رحمنیق ا میرمـم صادقی) المللی مـسوب شودخالءهاب دیوان کیفرب بین

 شودق ریرا نظاح قضاییقأسیس دادگاه ایژه لب ان نمونة ااضـی در این رمی ه مـسوب می

یزب برانگموجود در رمان قرار رنیق حریرب ا دیگر حمالت مرقبطق داخل در یو دالت بـق
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بود که قوانایی ا قمایل کانی براب قع یب ا مـاکمة ج ّب این اقایع را ن اشت. ار این را یو 

(. قبل ار قشکیل یو دادگاهق ارجاع Kayssi & Weam, 2012) المللی الرح بودحل بینراه

 اضعیّت لب ان به دیوان قوسط شوراب ام یّت مورد بررسی قرار گرنتق ب ین سبب که جرایم

قوانست ار ع اصر الرح براب قـ ّق ج ایات علیه بشریّت برخوردار باش . یاننه در لب ان میارقکاب

پس ار مذاکراقی که در این رمی ه در شوراب ام یّت صورت گرنتق شورا این موضوع را که 

 ا قوان   به ع وان ج ایات علیه بشریّت قوسط دیوان مورد قع یبحمالت ارقکابی در لب ان می

 Report of the Secretary-General on the Establishmentمـاکمه قرار بگیرن ق رد کرد )

of a Special Tribunal for Lebanon, 2006, Para. 25با ص ار (. در نهایت شوراب ام یّت 

ار دبیرکل خواست قا  (U.N.Doc. S/RES/1757(2007)) 3997می  29در  8717قطع امه 

 را با دالت لب ان براب ایجاد یو دادگاه مخنلط م ع   ک  . ابنامهموان ت

 سمقراری ج ایت ابعاد ش نقرراشن م ظر ار ق ها نه لب ان ةایژ دادگاه ایجاد صورتق هر در

 ح وق در ربکیفبی با مبارره گسنرش در دیگر گامی ع وان به قوان می بلکه استق اهمیّت حائز

 آن ار پیش اق که خاصی ا عاح المللیکیفرب بین هابدادگاه ریرا شودق لـات المللیبین کیفرب

 علیه ج ایت قکشی نسل مان   عرنیق المللیبین ج ایات ارقکاب با مبارره همگی ان ش ه قشکیل

 جرح به رسی گی با لب ان ةایژ دادگاه که حالی در ان قداشنه را م ّنظر ج گی ج ایات ا بشریّت

(. ب ین 841: 8211رادهق )بیگ داد گسنرش را المللیبین ج ایات با مبارره ةدام  ق«قراریسم»

قوان  در ن ش مکمّل دیوان هاب مخنلط میقرقیبق یکی دیگر ار مواردب که قأسیس دادگاه

ودق موردب المللی مؤ ر ااقع شکیفرمانی بزهکاران بینراهر ا در م ابله با بی المللیکیفرب بین

  ارد.یاننه را نار نظر صالحیّت موضوعی امکان رسی گی به ج ایات ارقکاب دیواناست که 

 کيفری دادگاه يک تشکيل جهت امنيّت شورای يدد از عموضو ازحرا معد .2-1-1

 ويژه المللیبين
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 جهانی ةامعج که است دیگرب اخنصاصی یا موردب ساراکار المللیکیفرب بین دادگاه قأسیس

للی المبراب قع یب ا مـاکمة مرقکبان ج ایات بین ام یّت شوراب رریق ار را آن قوان می

 قوان می امر ینا المللیقبین کیفرب دیوان صالحیّنی هابمـ ادیّت به قوجّه با اگرچه .گیردبکار

 ج ایات این دمج ّ ارقکاب ار پیشگیرب ا مرقکبان کیفرببی ار جلوگیرب م اسب براب اق امی

 م ظور به ام یّت شوراب این امر نیز م وط به قـ ّق همان شرایط الرح براب اق اح شودق امّا مـسوب

 است. دیوان به اضعیّت یو ارجاع

ه رسی گی به المللی نسبت بع ح صالحیّت دیوان کیفرب بین المللیقب ین قرقیبق ار بُع  بین

 ا یا یواند ارقکابی مذکور به ضعیّتا عجایاننه ار یو سو ا ع ح ارارقکابالمللی ج ایات بین

 قوسط شوراب ام یت ار ایژه براب رسی گی به این ج ایات لمللیابین بکیفر هگاداد یو قأسیس

قوان  م جر به قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب دالت مـل ارقکاب می سوب دیگرق

 همان   یزقن مخنلط دادگاه قأسیس که شود گفنه است ممکن د. البنهج ایت ا سارمان ملل گرد

 شوراب قصمیم به م وط ایژه لمللیابین بکیفر هگاداد یو قأسیس یا دیوان به ضعیّتا عجاار

 اذعان ای ب پاسخ در. شودمی مواجه گفنهپیش مانع همان با نیز شیوه این ننیجه در ا است ام یّت

براب قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط لزاماً نیارب به همکارب سارمان ملل ا نخست آنکه  داشت:

ارکان مخنل  آن نیست ا همان رور که گفنیمق چ ین دادگاهی ممکن است حاصل قوانق بین 

ابق مثل اقّـادیّة آنری ایی یا اقّـادیّة کشورهاب دالت مـل ارقکاب ج ایت ا یو سارمان م ط ه

یّة نامه میان دالت س گال ا اقّـادة س گال که ار رریق انع اد موان تعرب باش ؛ مان   شعب ایژ

قطع امه بر  رص ا به م وط لزاماً کیفرب مخنلط دادگاه قأسیس داّح آنکه آنری ایی قأسیس ش .

 مب اب رب است ممکن دادگاهی در ننیجه چ ین ا شورا نیست سوب اساس نصل هفنم م شور ار

 دگاهدا ا سیرالئون ایژة دادگاه همان  )ج ایت  اقوع مـل دالت ا ملل سارمان بین معاه ه انع اد

سوّح  د.قأسیس شو ا یا اساساً ب ان م اخلة شوراب ام یّت )مان   شعب ایژة کامبوج(( لب ان ایژة

 که آنجا را استق ام یّت شوراب قصمیم بر مبن ی مخنلط دادگاه قأسیس که هم مواردب در آنکه

 یا ا للیالمبین کیفرب دیوان به ضعیّتا عجاار) گفنهپیش مورد دا خالف بر قصمیمی چ ین
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 را بلکه نیستق شورا جانب ار ررنه یو قصمیم( ایژه لمللیابین بکیفر هگاداد یو قأسیس

 ردنمن اع ک امکان سوق یو ار گیردقمی صورت ج ایت ارقکاب مـل با دالت قوانق رریق

 رد ج ایت اقوع مـل دالت همراهی ا همکارب دلیل به) قوانق این قـ ّق براب شورا اعضاب

 مربوط لتدا دیگرق سوب ار ا رس می نظر به قرمـنمل ا قرآسان( ج اینکاران مـاکمة ا قع یب

 دادگاه یو یلقشک دیوان یا به ارقکابی اضعیّت ارجاع بر مب ی شورا قصمیم ار قرس دلیل به نیز

 ار که خنلطم دادگاه یو قشکیل ریرا داد؛ خواه  قن قوان ی چ ین به ایژهق المللیبین کیفرب

 که ردیگ مورد دا به نسبت قربم اسب گزی ة مذکور دالت براب است برخوردار ملّی ع اصر

 . شودمی مـسوب هسن  ق المللیبین کامالً آن ع اصر

 قضایی نظاح هب المللیبین نهادهاب ارمی ان ع ح به قوجّه با قوان گفت ار یو سوننیجه آنکه می

 مراجع هب هادالت کامل اعنماد ع ح پیون د امی اقوع به المللیبین جرایم آنها در که کشورهایی

 یفربک دیوان قکمیلی صالحیّت اصل در نکنه دا هر که المللی ار سوب دیگربین قضایی

 ةن ط ا ناصل ح  ع وان قوان بهمی هاب مخنلط رادادگاه قأسیس استق ش ه گرجلوه المللیبین

 (. 878: 8216نظرگرنت )سلیمیق  در المللیبین ا داخلی قضایی نظاح دا صلح هر

 های کيفری مختلطمبانی قانونی و حقوقی تأسيس دادگاه .1

لی ایژه یا الملهاب کیفرب بینهاب کیفرب مخنلط با دادگاههاب دادگاهقرین قفااتیکی ار مهم

فرب هاب کیها است. بر خالف دادگاهمربوط به مب اب ح وقی قأسیس این دادگاهاخنصاصیق 

المللی ایژهق یع ی دادگاه یوگوسالاب سابق ا دادگاه راان ا که مسن یماً قوسط شوراب ام یّت بین

هاب مخنلط در اصل در پی درخواست کشور ان ق دادگاهار رریق ص ار قطع امه قأسیس ش ه

ج ایت ا در ننیجهق انع اد معاه ه میان کشور مذکور ا سارمان ملل منّـ  قشکیل مـل ارقکاب 

سن   هاب مخنلطی هلب انق دادگاه ایژة دادگاه سیرالئونق دادگاه کامبوج ا ایژة شون . دادگاهمی

هاب در برخی موارد ممکن است دادگاه ان . با اجود اینقکه با این مب اب ح وقی قأسیس ش ه

مللی یا النامه میان کشور مـل ارقکاب جرح ا سایر نهادهاب بینق در ننیجة انع اد قوانقمذکور
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نمونة بارر این شیوه ار  لس گا دهلعااقنو شعبابق غیر ار سارمان ملل منّـ ق قأسیس شون . م ط ه

ایی است. آنری  ةهاب مخنلط است که حاصل قوانق بین دالت س گال ا اقّـادیّقأسیس دادگاه

نام  ق ریرا در ننیجة انع اد یو معاه ه می« مب اب معاه اقی»ها را این دا مب اب قأسیس دادگاه

 ا رقیش قیمور ایژة دادگاه هاب کیفرب مخنلطق مان  ان . برخی دیگر ار دادگاهقشکیل ش ه

 قأسیس ابگونه معاه هکوراا رأساً قوسط سارمان ملل منّـ  ا ب ان انع اد هیچ  هابدادگاه

 جانبه ا به ع وان بخشی ار قعه اتها اگرچه به صورت یوان . انزان بر اینق برخی ار دادگاهش ه

ه دلیل ان ق بق رت اشغالگر ا بر اساس قانون داخلی کشور مـل ارقکاب ج ایت شکل گرننه

ها اهقوان این دادگت آنهاق میالمللی در اساس امه ا ساخنار ا قشکیالاجود برخی معیارهاب بین

قوان ار این نوع دانست. هاب مخنلط مورد بـق قرار داد. دادگاه ایژه عراق را میرا ذیل دادگاه

 شون .را به صورت ج اگانه بررسی میهر یو ار مبانی ح وقی نوق به شرم پیش

 (معاهداتی مبنای) معاهده مبنای بر مختلط دادگاه کيفری تأسيس .1-2

هاب کیفرب مخنلط خود به دا بخش ق سیم می شود؛ شیوة رایجق شیوه ار قأسیس دادگاه این

ها بر مب اب معاه ة م ع  ش ه بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل قأسیس این دادگاه

م ع  ش ه بین دالت مذکور ا سایر  ةهاب مذکور بر مب اب معاه ا شیوة دیگرق قأسیس دادگاه

 اب است.المللی یا م ط هاب بینهسارمان

 متّحد ملل سازمان و جنايت ارتکاب محل دولت بين معاهده انعقاد .1-2-2
هاب کیفرب مخنلطق انع اد معاه ه میان دالت قرین شیوه ا مب اب ح وقی قأسیس دادگاهرایج

مـل اقوع ج ایت ا سارمان ملل منّـ  است. بر اساس این شیوهق با درخواست دالت مـل 

ارقکاب ج ایت ار سارمان ملل منّـ  مب ی بر قشکیل یو دادگاه کیفرب براب رسی گی به ج ایات 

ق شود ا پس ار حصول قوانق ا انع اد معاه هارقکابی در این کشورق مذاکرات بین ررنین آغار می

که    لب ان مـاکم مخنلطی هسن ا کامبوج هاب سیرالئونقشود. دادگاهدادگاه مخنلط قأسیس می

 (.Higonnet, 2007: 6) ان مطابق این شیوه قشکیل ش ه
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هاب مخنلطی که به موجب انع اد معاه ه بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان دادگاه

 قح وق 8619 ینا معاه ة دسن اا به ایرشون ق داراب مب اب معاه اقی هسن  ق رملل قأسیس می

هاب قأسیس دادگاه. ستا قیامعاه  بمب ا داراب لمللیابین بهانمارسا ا هالتدا نمیا اتمعاه 

 دمیشو مـسوب لمللابین قح و در مهمّی آاربنو دخو دبخو به کیفرب مخنلط به این شیوهق

ه ش  دیجاا همعاه  سساابر نیزالمللی دیوان کیفرب بین لبنها ست.ا شنهان  ساب ه ینا ار پیش که

 ابه معاه سساابرگفنه آن است که دیوان هاب مخنلط پیشاستق لیکن قفاات آن با دادگاه

 لمللیابین جامعة جمعی نقاقو حاصلا  هی دگر یردا هاب مخنل  جهانبین دالتچ  جانبه 

 .ستا

 که شتدا قوجّه نکنه ینا به بای  نلئواسیر هیژا هگاداد قأسیس ح وقی بمب ا رخصودر 

 U.N. Doc. S/RES/1315) 3999در سال  8281 شمارةقطع امة  ارص  با م یّتا رابشو هرچ  

 رم شو هفنم نصل سساابر  قطع امه اینمّا ا استقشنه دا هگاداد ینا دیجاا در ( ن شی مهم(2000)

 ارائة به ملل نمارسا نکاار ار یکی انع و به ن ط راشو ردمو ینا در. بود هنش  درصاملل منّـ  

 لتدا ا ملل نمارسا نمیا جانبهدا ابهمعاه  بمب ا بر مخنلط هگاداد یو قأسیس م ا پیش هادرر

 نیز بیرکلد. دکر احق ا هگاداد دیجاا ی  انر در ررنین نمیا اتکرامذ نجریا بر رتنظا ا رمذکو

 قهاسیدادر نجریا در ملل نمارسا هجایگا ا ن ش به رهشاا با قم یّتا رابشو به دخو ارشگز در

سابقق  لمللیابینکیفرب  بهاهگاداد با آن اتقفا نیز ا هگاداد ینا ح وقی ماهیّت ا مب ا قشریح به

 هاگداد ینا: »شتدا اربرا ا در این رمی ه ختداپریع ی دادگاه یوگوسالاب سابق ا دادگاه راان اق 

 در ا هش  قأسیس لمللیابین ا ملّی مخنلط صالحیّت بمب ا بر هقمعاه  بر مبن ی ا هیژا قرکیب با

-Report of the Secretary) «نیست نلئواسیر قضایی سیسنم ا نیناقو ار قبعیّت به حملز ننیجه

General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone, 2000: Para.9). 

 چ ین ه سیرالئونیژا هگاداد دخو ا بیرکلد قم یّتا رابشو بهابموضعگیر ار در ااقعق

 همعاه  بر مب اب هش قأسیس قضایی کنر یو ا دنر به م ـصر دنها یو هگاداد ینا که ی آبرمی

 ار یکی ا ملل نمارسا نمیا ابهمعاه  سساابر  3993 نویهژا 89در  ربا نخسنین اببر که ستا
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 مخنلط بهاهگاداد سایر اببر م اسبی بلگوا ا هقأسیس ش آنق یع ی دالت سیرالون  بعضاا

 .(Paust & Bassiouni, 2007: 491) دمیشو بمـسو دخو همعصر

ب هاقطع امهدب ار جمله ح وقی منع ّد س اج نیزق اکامبوده لعااقشعب نودر جهت قأسیس 

دادگاهق قطع امة ست قأسیس اخوع دربشر ملل منّـ  با موضوق ح ون کمیسیوا مجمع عمومی 

دالت کامبوج با سارمان لی لملابیننامة نامه ا نیز قوانققوانققصویب در خصور مجمع عمومی 

داخلی کامبوج در مورد قأسیس  نقانو د اینق بای  قوجّه داشت کهجوا باان . ن ش داشنهملل منّـ  

 لسا در یع ی قمنّـ  ملل سارمانبا  دالت کامبوج ةنامقوانق دنع اا ار قبل لسادادگاه مذکورق دا 

 حنظا موجب به ج اینکاران قع یب که ش  کرذ نیز رمزبو ةنامقوانق در ا ش  اءالجرارحال ق3998

این  دنع اا ار جکامبو ةااّلیّ فه   (.Williams, 2009: 62) ش  ه اخو حنجاا جکامبو ح وقی

 یهرنو در. دبو جکامبودالت  ا منّـ  ملل ن سارمانمیا ربهمکا ةنـو ق ظیم صرناً نامهققوانق

 ربهمکا اببر رحال ررنیبی ا لسن الا جکامبو هگاداد که لیلد ینا به منّـ  مللسارمان  ق3993

 بهارنشا با حنجااسر. دکر عقر را اتکرامذ ک  قنمی قضمین را رخصو ینا در منّـ  ملل

در  ببیشنر لمللیابین تقضمی ا که ابن  امهاقو ا ش  گرننه سر ار اتکرامذ قعمومی مجمع

 ن  امهاقو سپس این .(287: 8269نرجیق نرد ا )رضوبسی  ر مضاا به 3992 ژائن در قشتدابر

 سساا بر رقخصو ینا در قبلی خلیدا نقانو ا سی ر جکامبو قصویب به خلیدا قح و مطابق

 ابن ا )که جکامبو خلیدا قح و بر لمللابین قح و قأ یر قیناب ابر. ش  مصالمذکور ا ن  امهاقو

 به موجب انع اد این معاه هشت( دا دخو ملّی حاکمیّت ا قح و به نسبت ابموضع سخنگیرانه

 .ستا دمشهو کامالً

قوان ننیجه ب ین قرقیبق با م ایسة مب اب ح وقی قأسیس دا دادگاه سیرالئون ا کامبوجق می

گرنت که اگرچه هر دا دادگاه بر مب اب معاه ة داجانبه بین دالت مـل ارقکاب جرح ا سارمان 

ها المللی ا هم قوانین داخلی این دالتهم قوانین بین ان  ا در این رمی هملل منّـ  قأسیس ش ه

 قر است. المللی دادگاه سیرالئون نسبت به دادگاه کامبوج غالبان ق امّا ج بة بینن ش داشنه
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نامة بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل منّـ  آخرین دادگاهی که بر اساس قوانق

 نصل اساس شوراب ام یّت بر ود. در خصور این دادگاهق ابن الب ان ب ةقشکیل ش ق دادگاه ایژ

ق ار دبیرکل خواست قا 3997می  29در  8717 ةقطع ام منّـ ق با ص ار ملل م شور هفنم

نامة موان ت نویساب را با دالت لب ان براب ایجاد یو دادگاه مخنلط م ع   ک  . پیشنامهموان ت

راب لب ان به ضمیمة گزارش دبیر کل به شو ةا اساس امة دادگاه ایژ سارمان ملل منّـ  ا دالت لب ان

االجراء ش ه استق الرح 3997ژانویه  89ام یّت ارائه گردی  ا این شورا اساس امة مذکور را که ار 

ق قأسیس این دادگاه ایژه ةرغم حصول قوانق بین ررنین ا نیز قصویب اساس امقصویب کرد. علی

خلی لب ان با موانع ا مشکالقی مواجه بود. ار جمله این موانع امن اع رئیس دادگاه در ح وق دا

 ,Jurdi) نامه ا نیز امن اع پارلمان این کشور ار قصویب آن بودجمهور اقت لب ان ار امضاب قوانق

(. با اجود اینق شوراب ام یّت با اسنفاده ار اخنیارات ا ق رت خود ا نیز به اسن اد 262 :2011

نامة م ع  ش ه بین دالت لب ان ا سارمان ملل منّـ  اق اح به قشکیل دادگاه ایژه نمود. موان ت

گفنهق یشلب ان نیزق مان   دا دادگاه پ ةب ابراینق بای  گفت که مب اب ح وقی قأسیس دادگاه ایژ

ق با این قفاات که ن ش شوراب ام یّت در قشکیل (Fassbender, 2007: 1091معاه اقی است )

قر استق ریرا همان رور که گفنه ش ق حنّی خود شورا اسن الل کرده گاه لب ان بسیار پررنگداد

اب که در رمی ة قأسیس دادگاه مذکور صادر کرده استق در چارچوب نصل هفنم بود که قطع امه

م شور ملل منّـ  قرار می گیرد. ار این راق برخی ار نویس  گان مب اب ح وقی قأسیس این دادگاه 

نامة بین دالت لب ان ا سارمان ملل منّـ  ا هم بر اساس قطع امة شوراب را هم بر اساس موان ت

 (.36: 8211ان  )آقایی ج ت مکانق ام یّت دانسنه

 

 المللیبين نهادهای ساير و جنايت ارتکاب محل دولت بين معاهده انعقاد .1-2-1
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نیارب به همکارب سارمان ملل منّـ  ا ارکان مخنل  براب قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط لزاماً 

آن نیست ا چ ین دادگاهی ممکن است حاصل قوانق بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا یو 

ا یا یو سارمان  3«اقّـادیّة کشورهاب عرب»یا  8«اقّـادیّة آنری ایی»ابق مثل سارمان م ط ه

(؛ مان   شعب ایژة س گال که ار Holvoet, 2012: 236باش )المللی غیر ار سارمان ملل منّـ  بین

 ها دادگاه در ااقعق ق نامه میان دالت س گال ا اقّـادیّة آنری ایی قأسیس ش .رریق انع اد موان ت

 ةل است. در این راسناق اقّـادیّس گا دهلعااقنو شعبمخنلطی که بر این مب ا قأسیس ش ه استق 

ر م ظو به ابنامهموان ت رق پاینخت س گالقکادا در 3983 اات 33 در لس گا لتدا ا نری اییآ

 نچودب س اا بر مسن یماً رمزبو ن تنامهامو ةدیباچ. ن دکر ءمضاا لس گا دهلعااقنو شعب قأسیس

 دال دبقنصاجامعة ا بگسنرداد انیود راب نچو قصمیماقی ا 8614 شک جه ض ّ ننسیواک و

( 3983) لس گا بلژیو علیه ابعود در بگسنرداد لمللیابین انیود رأب ا( 3989) غربی بنری اآ

 یو ةدما ای که غمرا علییرر قستا قأمل قابل نگوناگو تجها ار نامهن تامو ینا. دارد قأکی 

 قن دامی نری اییآ ةاقّـادیّ قصمیماب جرا را ساس امها عموضو لقس گا دهلعااقنو شعب ةاساس ام

 بگسنرداد لمللیابین انیود رأب دمفا ابجرب اسنارا در بنـو به س   ینا که ش  منذکّر بای 

 لبانجو در دخو دبعا سجالا هفنمین در نری اییآ ةدر هر صورتق اقّـادیّ. ستا یابیارر قابل

 با صالح مرجع قوسط را حبرب حسین قنری اآ حنا به قا داد ل مأموریّتس گا به 3999 لسا در

 با مأموریّت ینا حنجااسرمورد قع یب ا مجارات قرار ده . عادالنه سی دادر تقضمی ا عایتر

 ا ن تنامهامو ینا ضمیمه لس گا دهلعااقنو شعب اساس امةش .  مـ ّق 3983 نامةموان ت دنع اا

 شعب قأسیس ب ح وقیمب ا 3983 ةنامموان ت شود. ار این راقآن مـسوب می الی فو ءجز

 . (898-893: 8263آبادبق )رمضانی قواح دمیشو بمـسو لس گا دهلعااقنو

هایی نیز براب قأسیس یو دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب اقّـادیّة انزان بر اینق قالش

هاب اخیر المللی که در سالکشورهاب عرب ا دالت سوریه براب رسی گی به ج ایات ش یع بین

                                                             
1. African Union. 

2. Arab League. 
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است  قاک ون چ ین دادگاهی قشکیل نش هدر این کشور ارقکاب یاننهق صورت گرننه است. امّا 

(Neier, 2012.) 

 متّحد ملل سازمان توسط مختلط دادگاه جانبةيک تأسيس .1-1
 ا اتکرامذ ننیجة در رااکو ا شرقی رقیموهاب هاب کیفرب مخنلطق دادگاهار میان دادگاه

 دیجاا بین المللیهاب ا سارمان ملل منّـ  یا سایر سارمان بین دالت مـل ارقکاب جرح تن ااقو

 فبرخال نمار آن در ایرر (قBeigbeder, 200: 129-139; Higonnet, 2007: 5-6) ان هنش 

 رخصو در قا شتان  دجودر این دا کشور ا عیامشر لتدا نقلئواسیر ا جکامبوکشورهاب 

 ام یّتقا در رأس آن شوراب منّـ   ملل نمارسا لیلد ینا به. ک   هکرامذ رمزبو بهاهگاداد دیجاا

 مجرمان قع یب ا هگاداد قأسیس اببررا  ق  ی ی تمااق ا بالفعل ا موقّت لتدا انع و به ساًرأ دخو

 رابشوب بود که هاقطع امه ر ام شو هفنم نصل تقمااق ا ینا ح وقی بمب ا ا م شأ. داد حنجاا

 .U.N.Doc. S/RES/1244-1999; U.N.Docبه موجب این نصل صادر کرده است ) م یّتا

S/RES/1272-1999). مللسارمان  کل بیرد ةیژا ةنمای  هاب شوراب ام یّتق به موجب قطع امه 

 عضااا نش  آراح نمار قا رااکو ا لسن الا نمار قا شرقی رقیمو اقلمر کامل ةادار لمسئو منّـ 

 دس اا قیناب ابر. دکر م نشر ا یناق  را رمزبو بهاهگاداد دیجاا راتم رّ اب م  ّمات ا د؛بو

 دس اا البنه. ن دگرمی بمـسو رااکو ا شرقی رقیمو هگاداد قأسیس ح وقی بمب ا لمللیابین

 :Nouwen, 2006) ن دنمو ءعطاا را خلیدا نیناقو رننشاا ا ضعر اخنیاا هر دا کشوربه  رمزبو

200).  

 جنايت ارتکاب محل کشور داخلی قانون .1-9
مرقکب  نامة بین دالتقأسیس آنها نه مبن ی بر قوانقهاب کیفرب اجود دارن  که برخی دادگاه

المللی ا نه حاصل اق امات یو جانبة سارمان ملل منّـ  استق بلکه به ج ایت ا نهادهاب بین

جانبه قوسط دالت مـل ارقکاب ج ایت ا بر مب اب قانون داخلی آن ب یانگذارب صورت یو

ها است که اساس امة آنق پس ار مذاکرات ن نوع دادگاهاب ار ایعراق نمونه ةان . دادگاه ایژش ه
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 Amnesty) بین دالت آمریکا ا شوراب حکومنی عراقق به قصویب نهایی این شورا رسی 

International, 2000هاب موقّت ا انن الی در ادامه نیز مورد قأیی  حکومت (. اساس امة مذکور

ا با اساس امة مصوّب پارلمان عراق به « ی عراقدادگاه عال»عراق قرار گرنت ا با ع وان ج ی  

عراق را می قوان ار لـات مب اب ح وقی قأسیسق  ةکار خود ادامه داد. ب ین قرقیبق دادگاه ایژ

اس امة این المللی در اسیو دادگاه ملّی مبن ی بر قوانین داخلی دانستق لیکن اجود معیارهاب بین

المللی قوسط دادگاهق امکان حضور قضات م رّرات ا معاه ات بینبی ی ا عمال دادگاه مان   پیش

یاننه بر اساس ا قمرکز بر ج ایات ارقکاب غیر عراقی در آنق صالحیّت نراقر ار مررهاب عراق

شودق شرایط ا هاب داخلی مالحظه نمیالمللی که در سایر دادگاهموارین ح وق کیفرب بین

اب این دادگاه رقم رده ا آن را به یو دادگاه کیفرب مخنلط قب یل موقعیّت م ـصر به نردب را بر

در ااقعق ب ا بر یو  (.837-817: 8211؛ نرخی هودرق 837-817: 8211کرده است )ح ادبق 

قوان هر نوع دادگاهی دانست که دربردارن ة قرکیبی ار ع اصر قعری ق دادگاه مخنلط را می

المللی ار جمله سارمان ملل منّـ  ن ش چ  انی هاب بینسارمانالمللی استق حنّی اگر داخلی ا بین

در قأسیس آن ن اشنه باش  . ب ابراینق ربق این قعری  دادگاه عراق نیز به ع وان یو دادگاه 

 (.Higonnet, 2007, 6مخنلط ش اخنه خواه  ش  )

هاب دادگاه سدر پایانق ذکر این نکنه ضرارب است که اگرچه مبانی ا بسنرهاب ح وقی قأسی

شارهاب نقأ یر  قـت نهاآ همة کیفرب مخنلط با یک یگر منفاات استق قردی ب اجود ن ارد که

 ا حلهاا ار این را ان  اهش  دیجاا لمللیابین هابنهادها ا سارمان حمایت با ا المللیجامعة بین

 ست.ا ناپذیررنکاا لمللیابین جامعة ا ینارمو ار هاهگاداد ینا ةهم گرننن کمو

 نتيجه

 جامعة هاب کیفرب مخنلط که در ننیجة مشارکتقرین موضوعات راجع به دادگاهار مهم

م ابلة هر  المللی ا به م ظورارقکاب ج ایات بین مـل کشور ح وقی ا قضایی نظاح المللی بابین

قأسیس آنها  ق مبانی ح وقی ا دالیلشون المللی قأسیس میکیفرب بزهکاران بینچه بیشنر با بی
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د. ار المللی بررسی کرقوان ار دا بُع  داخلی ا بینهاب مخنلط را میاست. دالیل قأسیس دادگاه

م ظر داخلیق دالیلی مثل ناقوانی یا ع ح قمایل نظاح قضایی داخلی براب رسی گی مؤ ر ا م صفانه 

ی هاب ملّیق انزایش اخنالنات ا ق ش سیاسدر دادگاه هاالمللیق مصونیّت سران دالتبه جرایم بین

المللی در صورت م اخلة نظاح قضایی داخلی ا اجود موانع قانونی براب رسی گی به ج ایات بین

هاب صالحیّنی دیوان هاب ملّی مطرم است. ار م ظر بین المللی نیزق مـ ادیّتقوسط دادگاه

المللی ایژه ام یّت براب قأسیس یو دادگاه کیفرب بین المللی ا ع ح قمایل شورابکیفرب بین

هاب مخنلط قرین دالیل قأسیس دادگاههاب یوگوسالاب سابق ا ران ا( ار مهم)مان   دادگاه

ش ه مللیالهاب مخنلط یا بینشون . ب ین قرقیبق در صورت اجود این دالیلق دادگاهمـسوب می

 کیفرب بپردارن .مکمل یا جایگزین به م ابله با بیقوان   به ع وان یو شیوة می

 شون ق ار نظر مب ابهاب مخنلط ش اخنه میهایی که به ع وان دادگاهانزان بر اینق دادگاه

شون : نخستق برخی ار آنها بر مب اب معاه ة م ع  ش ه بین دالت قانونی به چهار دسنه ق سیم می

ان  )دادگاههاب سیرالئونق کامبوجق لب ان(؛ داّحق قأسیس ش همـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل 

مب اب قانونی قأسیس برخی دیگر ار آنهاق معاه ة م ع  ش ه میان دالت مـل ارقکاب ج ایت ا 

اب غیر ار سارمان ملل است )دادگاه س گال(؛ سوّحق قع ادب ار این المللی یا م ط هیو سارمان بین

جانبة سارمان ملل ا ب ان درخواست دالت مـل ارقکاب ج ایت ا انع اد ها با اق اح یودادگاه

هاب قیمور شرقی ا کوراا(؛ چهارحق مب اب ح وقی قأسیس ان  )دادگاهاب قشکیل ش همعاه ه

المللی به صورت قوأمان برخوردارن ق قوانین داخلی هاب که ار ع اصر ملّی ا بینبرخی ار دادگاه

 ج ایت بوده است )دادگاه عراق(. کشور مـل ارقکاب
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 منابع

 الف. فارسی

 قشکیل دادگاه ایژه لب ان؛ نگاهی منفاات در ح وق (. »8211مکانق حسین. )آقایی ج ت

 .3ق شماره نصل امه ح وقق «المللیکیفرب بین

 ق«کیفرببی با مبارره گسنرش راه در گامی: لب ان ایژه دادگاه» (.8211ابراهیم. ) رادهقبیگ 

 .46 شماره قح وقی قـ ی ات مجله

 ( .8211ح ادبق مه ب« .) بررسی مشراعیت دادگاه خار عراق )دادگاه عالی کیفرب

 .88ق شماره هاب ح وقیمجله ان یشهق «عراق(

 دانش. شهر اننشارات ق چاپ داحقالملل بین جزاب ح وق ار جسنارهایی (.8269علی. ) خال یق 

 ( .8212رابرقسونق جفرب .)قرجمة گراه پژاهشی دانشگاه علوح اسالمی  علیه بشریتق ج ایات

 رضوب ریر نظر حسین میرمـم صادقیق چاپ االق مشه ق اننشارات آسنان ق س رضوب.

 مخنلط ةش المللیقشکیل دادگاه کیفرب بین(. »8269نردق بهزاد ا مـم  نرجی. )رضوب( )

 .17 ةشمار قالمللیمجلة ح وقی بینق «هاکامبوج؛ مبانی ا چالش

 العاده س گال براب مـاکمه حیسن قأسیس شعب نوق(. »8263آبادبق سی حسین. )رمضانی قواح

ق ربپژاهش امه ح وق کیفق «المللیهابره: یو گاح به جلو در راسناب مبارره با ج ایات بین

 .3شماره 

 ( .8216سبـانیق مهین« .)ر جرایم قأملی بر مصونیت کیفرب م امات عالی رقبه دالنی د

 .3ق شماره پژاهش امه ح وقیق «المللیبین

 1 شماره قدادنامه مجلة ق«المللیبین کیفرب هابدادگاه ج ی  نسل» (.8216مـمّ . ) سلیمیق. 

 در داعش سران ا اعضا مـاکمة س جیامکان» (.8261داارب. ) ا مـمّ  مـمّ خلیل صالـیق 

 .88 شماره قکیفرب ح وق هابآموره نصل امه ق«المللیبین ا ملی کیفرب مـاکم

 ( .8217عب اللهیق مـسن« .)الملل: ار مصونیت مصونیت کیفرب سران دالت در ح وق بین

 .4ه ق شمارالملل ا قطبی یسال امه ایرانی ح وق بینق «مطلق قا حکم جلب عمر البشیر
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 1397 زمستان، وپنجمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

 ( . 8211نرخی هودرق مـم« .)ل امهنصق «المللی کیفربدادگاه ایژه عراق در پرقو ح وق بین 

 .2ق شماره م رس علوح انسانی

 ( .8269میرمـم صادقیق حسین .)قهرانق نشر میزانق چاپ سوح. المللقح وق جزار بین 

 فنم.ه قهرانق نشر دادگسنرق چاپ المللیقبین کیفرب دادگاه (.8262حسین. ) میرمـم صادقیق 

 بین) مخنلط هابدادگاه همزیسنی ا ارقباط(. »8267. )رحمنی علی ا حسین میرمـم صادقیق 

 قیفربک ح وق هاب آموره نصل امة ق«ملی مـاکم ا المللیبین کیفرب دیوان با( ش هالمللی

 .81 شمارة
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Abstract 

The key issues surrounding hybrid courts are the reasons and the legal 

bases of their establishment. The reasons for the establishment of hybrid 

courts are debatable on both national and international levels. From the 

national perspective, it can be due to reasons such as the inability or 

unwillingness of the local legal system to deal effectively and fairly with 

international crimes, the immunity of the heads of state in national courts, 

the increase of differences and political tensions in the event of the 

intervention of the local judicial system, and existence of legal barriers for 

international crimes have been addressed by national courts. From an 

international perspective, constraints on the jurisdiction of the ICC and the 

unwillingness of the SC to establish a dedicated international criminal 

tribunal are among the most important reasons for the establishment of 

hybrid courts. In terms of legal bases, these courts are divided into several 

categories. Some of them are established on the basis of a treaty between 

the relevant  state and the UN or other international and regional 

institutions. Some others are freely formed by the UN and without a treaty. 

In some cases, the establishment of these types of courts is based on the 

national law of the State where crime is committed.  

Key words: Hybrid Courts, Reasons for Establishing, Legal Bases of 

Establishing, United Nations, International Criminal Court.
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