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دالیل و مباني حقوقيِ تأسیس دادگاههای کیفری مختلط
(بینالملليشده) از منظرِ داخلي و بینالمللي
حسین میرمحمّدصادقی* علی رحمتی**
)قاریخ دریانت 67/9/87 :قاریخ پذیرش(67/7/86 :

چکيده؛
ار موضوعات مهم راجع به دادگاههاب مخنلط یا بینالمللیش هق دالیل ا مبانی ح وقی قأسیس آنها است .دالیل
قأستتتیس این دادگاهها ار دا بُع داخلی ا بینالمللی قابل بـق هستتتن  .ار م ظر داخلیق میقوان به دالیلی مثل
ناقوانی یا ع ح قمایل نظاح قضتتایی داخلی براب رستتی گیِ مؤ ر ا م صتتفانه به جرایم بینالمللیق مصتتونیّت ستتران
دالتها در دادگاه هاب ملّیق انزایش اخنالنات ا ق ش ستیاستی در صتورت م اخلة نظاح قضایی داخلی ا اجود
موانع قتانونی براب رستتتی گی به ج ایات بینالمللی قوستتتط دادگاههاب ملّی اشتتتاره کرد .ار م ظر بینالمللی هم
مـ ادیّتهاب صتالحیّنی دیوان کیفرب بینالمللی ا ع ح قمایل شوراب ام یّت براب قأسیس یو دادگاه کیفرب
بینالمللی اخنصتاصتی ار مهمقرین دالیل قأستیس دادگاههاب مخنلط مـستوب میشون  .ار نظر مب اب ح وقی ا
قانونیِ قأستتیس نیزق این دادگاهها به چ دستتنه ق ستتیم میشتتون  .برخی ار آنها بر مب اب معاه ة م ع ش ت ه میان
دالت مـل ارقکاب جرایم بین المللی ا ستتتارمان ملل منّـ ا یا ستتتایر نهادهاب بینالمللی ا م ط هاب قأستتتیس
می شتون  .برخی دیگر رأستاً قوستط ستارمان ملل ا ب ان انع اد معاه هاب قشتکیل میشتون  .در برخی موارد نیز
قأسیس این نوع دادگاهها مبن ی بر قانون داخلی دالت م ـل ارقکاب جرایم است .در این نوشنار هر یو ار دالیل
ا مبانی ح وقی یادش ه به قفصیل بررسی میشون .
واژگان کليدی :دادگاههای مختلط ،داليل تأسيس ،مبانی حقوقی تأسيس ،سازمان ملل متّحد ،ديوان کيفری
بينالمللی.

* اسناد ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه شهی بهشنیق قهران
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه شهی بهشنیق قهران (نویس ه مسئول):
alirahmati_69@yahoo.com
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مقدّمه
ح وق کیفرب قا اااخر س ة نوردهم عم قاً ااج یو خصیصة داخلی (ملّی) بود .حنّی قرقیباقی
که به م ظور اسنرداد بزهکاران پیشبی ی ش ه بودن نیز در جهت نیل به اه اف ح وق داخلی
کشورها مورد اسنفاده قرار میگرنت .امّا در پایان س ة نوردهم ا به ایژه پس ار ج گ جهانی
ااّلق جامعة بینالمللی عزح خود را براب کیفردهی مرقکبان جرایم بینالمللی آغار کرد ا در
دهههاب اخیرق ران بینالمللی ش نِ ح وق کیفرب شناب بیشنرب یاننه است (میرمـم صادقیق
 .)86 :8269چ انکه پس ار قـوّالت جامعة بینالمللی ا به ایژه بع ار ج گ جهانی داّحق م ابله
با بیکیفرب مرقکبان ج ایات بینالمللی به یکی ار مهمقرین نگرانیهاب نهادها ا سارمانهاب
بینالمللی قب یل ش ا ارادة بین المللی به هیچ اجهق ع ح پاسخگویی به ج ایات ا کشنارهاب
بینالمللی را بر نمیقابی  .جامعة بینالمللی در ااک ش به اقوع این ج ایات در جهانق به شیوههاب
گوناگون به م ابله پرداخنه که مهمقرین ا باررقرین نمونة آنق قأسیس دادگاههاب کیفرب
بینالمللی در چ دهة اخیر است.
قأسیس مراجع کیفرب در ح وق بینالملل قاک ون به شیوههاب مخنلفی صورت پذیرننه است؛
ار مراجع کیفرب «نسل ااّل» یع ی دادگاههاب نظامی نورمبرگ ا قوکیو که قوسط دال ناقح
ج گ جهانی داّح ایجاد ش ن قا مراجع کیفرب «نسل داّح» یع ی دادگاههاب کیفرب بینالمللی
یوگسالاب سابق ا راان ا که ار رریق قطع امههاب شوراب ام یّت بر اساس نصل هفنم م شور ملل
منّـ ا همی ین دیوان کیفرب بینالمللی که قوسط قوانق دالتها در قالب اساس امة رح 8661ق
موجودیّت خود را در عرصة ح وق کیفرب بینالمللی نشان دادن (رمضانی قواح آبادبق :8263
 .)69در این میانق ایجاد دادگاههاب کیفرب بینالمللی نسل داّح که پس ار سالها سکوت در برابر
بیکیفرب ناشی ار مخاصمات ملّی ا بینالمللی در ااایل دهة نود صورت پذیرنتق انن ادات
بسیارب را به همراه داشت .ار جمله ای که ناقوانی سارمان ملل در سطح نظامی ا سیاسی سبب ش
قا شوراب ام یّت که رکن سیاسی این سارمان استق به م ظور احیاب صلح ا ام یّت بینالمللی به
جاب یاننن راهحلی بهنر ا کاملقرق به صورقی عجوالنه ا قـت نشار جامعة بینالمللیق براب
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نخسنین بار با ص ار قطع امههایی بر اساس نصل هفنم م شور ملل منّـ ق اق اح به قأسیس
دادگاههاب مزبور نمای .
در یو دی کلی نسبت به مب اق علل قأسیس ا عملکرد دادگاههاب نسل داّحق بای ارهار داشت
که ناکارآم ب ق رتهاب بزرگق ضع

سیاسی ا نظامی سارمان ملل منّـ ق قـمیلی بودن ایجاد

این مـاکم ا مهمقر ار آن ق اخل ا قزاحم ایجاد ا نعّالیّت آنان با اصل حاکمیّت ملّی همراه با
صرف رمان ا هزی ههاب غیرقابل پیشبی یق شوراب ام یّت را در ایجاد دادگاههاب مشابه دچار
قردی ساخت .قا ای که سرانجاح در مواجهه با انن ادات انکار عمومی به دلیل سکوت ا
عملکردهاب قبعیضآمیزش نسبت به مخاصمات داخلی در برخی ار کشورهاب ضعی

ا

درخواست مکرر آنها ار سارمان ملل منّـ براب قأسیس مج د دادگاههاب کیفربق به ناچار بار
دیگر با احرار به خطر اننادن صلح ا ام یّت بینالمللی اارد می ان مبارره با بیکیفرب ش  .الی این
بار به جاب قأسیس دادگاههاب صرناً بینالمللیق نسل ج ی ب ار دادگاههاب کیفرب با قشریو
مساعی کشور بزهدی ه برپا ش که دربرگیرن ة قرکیب مخنلطی ار ع اصر ملّی ا بینالمللی بودن
( .)Raub, 2009: 1023ب ین قرقیبق این مـاکم که به دادگاههاب کیفرب مخنلط 8یا
بینالمللیش ه 3معراف هسن ق به ع وان مراجع کیفرب «نسل سوّح»ق در راسناب م ابله با بیکیفرب
پا به عرصة رهور گذاشنهان .
ار موضوعات مهم راجع به مـاکم کیفرب مخنلطق ار یو سوق دالیل قأسیس آنهاست که ار
دا بُع داخلی ا بینالمللی قابل بررسی هسن ا ار سوب دیگرق مب اب قانونی ا ح وقی قأسیس
این مـاکم است که ار الگوب ااح ا یکسانی قبعیّت نمیک  .ار این راق در نوشنار حاضرق در
بخش نخستق مهمقرین دالیل قأسیس دادگاههاب مخنلط ار بُع داخلی ا بینالمللی ا در بخش
داّحق مبانی ح وقی قأسیس این دادگاهها بررسی میشون .

1. Hybrid Courts.
2. Internationalized Courts.
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 .2داليل تأسيس دادگاههای کيفری مختلط
ب ان شو مهمقرین ا اصلیقرین دلیل قشکیل دادگاههاب کیفرب بین المللی ا نیز دادگاههاب
مخنلطق م ابله با بیکیفرب بزهکاران بینالمللی ا ناقضان ح وق بشر است .با اجود اینق میقوان
دالیل ایژهاب را نیز براب قأسیس دادگاههاب کیفرب مخنلط برشمرد .این دالیل ار دا بُع داخلی
ا بینالمللی به شرم ریر قابل بـق هسن .

 .2-2داليل تأسيس دادگاههای کيفری مختلط از بُعد داخلی
به ع وان م مة این قسمت بای گفت که «اصل صالحیّت سررمی ی یا دران مررب» 8ار مهمقرین
ا ق یمیقرین اصول پذیرننهش ه در ح وق کیفرب در همة نظاح هاب ح وقی است
(میرمـم صادقیق  .)32 :8268مطابق با این اصلق م رّرات ح وق کیفرب به دلیل ارقباط ق گاق گ
ا مسن یمی که با مفهوح اقن ار ا حاکمیّت ملّی دارن ق ق ها در مـ ادة مررهاب یو کشور ا
نسبت به جرایم ا اَعمالی که در این مـ اده ارقکاب می یاب ق اعمال میشون (میرمـم صادقیق
 .)31-36 :8262این نوع صالحیّتق عاح ا دربرگیرن ة قمامی جرایمق اعم ار مهم ا کم اهمیّت
است ا شامل همة اشخارق اعم ار قبعه ا بیگانه میشود (خال یق  .)899-897 :8269ار این راق
دادگاه هاب داخلی دالت مـل ارقکاب جرحق بر اساس اصل صالحیّت سررمی یق صالحیّت
رسی گی به جرایم ارقکابیاننه در قلمرا آن را دارن  .ار ررف دیگرق ربق اصل «صالحیّت
قکمیلی» 3در ح وق کیفرب بینالمللی نیزق قع یب ا مـاکمة مرقکبان جرایم بینالمللی در
دادگاههاب ملّی م ّح بر دادگاههاب بینالمللی است ا در صورت شراع به رسی گی در دادگاه
ملّی ا اجود سایر شرایطق دادگاههاب بینالمللی حقّ م اخله ن ارن  .با اجود اینق م اخلة مراجع
داخلی کشور مـل ارقکاب جرحق به ع وان کشور صالحیّتدارق مسنلزح اجود بسنرها ا شرایط
منع ّد مادبق ق ی یق ح وقیق سیاسی ا اجنماعی است .امّا گاه ممکن است به دلیل اجود برخی
موانع ا مشکالت داخلیق امکان قع یب ا مـاکمة مرقکبان ج ایات بینالمللی در دسنگاه قضایی
1. Territorial Principle.
2. Complementary Jurisdiction.
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کشور مـل ارقکاب ج ایت نراهم نباش  .در چ ین اضعیّنیق با دخالت نهادهاب بینالمللی ا در
رأس آن سارمان ملل منّـ ا ارکان مخنل

آنق دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب دالت مربوره

قشکیل میشود.
مهمقرین دالیل شکلگیرب دادگاههاب کیفرب مخنلط ار بُع داخلی به شرم ریر است:

 .2-2-2ضعف يا ناتوانی نظام قضايی داخلی در رسيدگی به جنايات بينالمللی
یکی ار مهمقرین دالیل رابآارب به دادگاههاب مخنلطق ضع

یا ناقوانی نظاح قضایی

کشورهاب مـل اقوع ج ایات بینالمللی در قع یب ا مجارات ج اینکاران است .ضع

ا ن صان

دسنگاه قضایی ملّی براب رسی گی به ج ایاقی که در ننیجة ج گ ا درگیربهاب داخلی ارقکاب
یاننهان ق امرب ب یهی است ( .)Higonnet, 2007: 8ب ابراینق در چ ین اضعیّنی م اخلة یو نهاد
بینالمللیق مثل سارمان ملل منّـ ق براب قع یب ا مجارات مرقکبان ج ایات بینالمللی قوجیهپذیر
است .صالحیّت قکمیلی دیوان کیفرب بینالمللی نیز بر همین مب ا اسنوار است؛ قوضیح ای که
اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی در مواد  8ا 87ق با پیشبی ی اصل صالحیّت قکمیلیق دادگاههاب
ملّی را براب قع یب ا مـاکمة مرقکبان ج ایات بینالمللی نسبت به دادگاههاب بینالمللی م ّح
دانسنه است ا ار این را در صورت شراع به رسی گی در دادگاه ملّی ا اجود سایر شرایطق
دادگاههاب بینالمللی حقّ م اخله ن ارن  .به عبارت دیگرق به موجب مادة  87اساس امهق در
مواردب که موضوع قوسط دالت صالحیّتدار قـت قـ یق یا قع یب بوده (ب ( )8)aیا آن
دالت قبالً در مورد آن موضوع قـ یق کرده ا قصمیم به ع ح پیگرد گرننه باش (ب ()8)bق
دیوان کیفرب بینالمللی موضوع را غیر قابل پذیرش خواه دانست .ب ابراینق دادگاه رمانی
میقوان اعمال صالحیّت ک که دالت صالحیّن ارق قادر به رسی گی نباش یا قمایل به چ ین
کارب ن اشنه باش  .م ظور ار ع ح قوانایی دالت رسی گیک ه به موجب ب  2مادة  87اساس امهق
نراپاشی کامل یا قابل مالحظة نظاح قضایی ملّی یا در دسنرس نبودن آن استق به رورب که دالت
مذکور قوان دسنگیرب منهم یا جمعآارب ادله ا به رور کلی انجاح دادرسی کیفرب را ن ارد.
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ب ین قرقیبق هرگاه دسنگاه قضایی کشور مـل ارقکاب ج ایتق به دالیلی مثل ج گ ا
درگیربق دچار نراپاشی ا ناقوانی ش ه باش ا یا ق رتق امکانات ا قوان مالی براب قع یب ا
مجارات مرقکبان را ن اشنه باش ق قشکیل دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب یو نهاد بینالمللیق
ار جمله سارمان ملل منّـ ق به ایژه در مواردب که دیوان کیفرب بینالمللی صالحیّت رسی گی
به ج ایات مذکور را ن اردق راه حل م اسبی براب جلوگیرب ار بی کیفرب ج اینکاران خواه بود
( .)Benzing,& Bergsmo, 2004: 412اضعیّت سیرالئونق قیمور شرقی ا کوراا نمونههاب باررِ
نراپاشی ا ناقوانی دسنگاه قضایی ملّی در قع یبق دسنگیربق مـاکمه ا اجراب مجارات
ج اینکاران به علّت ج گ داخلی هسن  .قوصی

عفو بینالملل در یکی ار گزارشهاب خود در

مورد ناقوانی دادگاههاب مـلی در سیرالئون به اضوم نمای ة قمامی دی گاههاب نارر بر نراپاشی
دسنگاه قضایی ملّی پس ار اقوع ج گ ا درگیرب داخلی است .در بخشی ار این گزارش آم ه
است« :در ننیجة درگیرب داخلی در سیرالئونق نظاحهاب قضایی ا ح وقی ق ریباً نرا ریخنهان ا
نهادهاب ادارب دادگسنربق چه م نی ا ج اییق به سخنی کارآم

هسن » ( Amnesty

 .)international, 2000همین امر باعق ش قا احم قجان کاباه که پس ار یو دهه م ارعات
خونین در اننخابات به ع وان رئیس جمهور سیرالئون پیرار ش ه بودق ری نامهاب خطاب به دبیرکل
ا شوراب ام یّتق درخواست قأسیس یو دادگاه بینالمللی براب سیرالئون ا یا قعمیم صالحیّت
دادگاه راان ا به ج ایات ااقع در سیرالئون را مطرم کرد قا ب ین اسیله شورشیان به خارر به راه
ان اخنن ج گ داخلی در این کشور ا ارقکاب ج ایات منع ّد علیه مردح ا نیراهاب حانظ صلح
سارمان ملل منّـ مـاکمه شون  )Williams, 2009: 45( .در قیمور شرقی نیزق نظاح قضایی
داخلی به رور کامل به دلیل ع بنشی ی نیراهاب ان انزب نابود ش ( See: Strohmeyer, 2001:

 .) 50-51همی ینق در کوراا هیأت مأموریّت سارمان ملل منّـ با اسن اد ب ین نکنه که نظاح
قضایی کوراا ار قوان ا ساراکارهاب الرح براب قع یب ا مجارات مرقکبان ج ایات برخوردار
نیستق قصمیم گرنت قا با ایجاد نوع ج ی ب ار دادگاه مخنلط در کورااق مـاکمة ج اینکاران
را به این دادگاه ااگذار ک ( .)Strohmeyer, 2001: 50-51حنّی در ران ا نیزق «به این دلیل که
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نظاح قضایی داخلی پس ار ج گ سال  8664ایران ش ا در ننیجة آنق م ابع انسانیق نیزیکی ا
مالی براب م ابله با قع اد ریادب ار منهمان کانی نبود» ()Carroll, 2000: 163ق شوراب ام یّت
اق اح به قأسیس دادگاه کیفرب بینالمللی اخنصاصی کرد.

 .1-2-2عدم تمايل نظام قضايی داخلی به رسيدگی منصفانه به جنايات بينالمللی
یکی دیگر ار دالیل قأسیس دادگاههاب کیفرب مخنلط در دا دهة اخیرق ع ح قمایل دسنگاه
قضایی کشور مـل ارقکاب ج ایت به قع یب ا مجارات مرقکبان ج ایات بینالمللی ا یا قردی
در اسن الل ا بی ررنی دسنگاه قضایی مذکور در رسی گی به ج ایات است .در ااقعق گاه ممکن
است نظاح قضایی کشور مـل ارقکاب ج ایت دچار نراپاشی نش ه ا قوانایی قع یب ا مـاکمة
ج اینکاران را داشنه باش ق لیکن به دالیلی مثل اابسنگی مرقکبان ا عامالن ج ایات به حکومت
قمایلی به رسی گی ن اشنه یا در صورت رسی گی اسن الل ا بیررنی خود را در اخنیار ن شنه
باش  .به دیگر سخنق با قوجّه به ای که در اغلب مواردق عامالن اصلی ج ایات بینالمللی
دالتمردان هسن ق ار این را دادگاههاب داخلی به دلیل اابسنگی به حکومتق قمایل ا ق رت
چ انی براب قع یب ا مـاکمة این انراد ن ارن ا یا حنّی در صورت قع یب ا مـاکمهق شائبة
ع ح اسن الل ا بیررنی در رسی گی آنها بسیار ریاد است .در ننیجهق چ ین مـاکمهاب چیزب جز
یو مـاکمة نمایشی ا صورب نخواه بود (de Bertodano, 2007: 87; Scharf, 2007: 250-

.)259
یکی دیگر ار مبانی صالحیّت قکمیلی دیوان کیفرب بین المللی نیز همیّن امر است .بر این
اساسق یکی ار مواردب که دیوان میقوان نسبت به موضوعی اعمال صالحیّت ک ق رمانی است
که دالت صالحیّتدار قمایل به چ ین کارب ن اشنه باش  .م ظور ار ع ح قمایل به رسی گیق
مصون نگه داشنن مرقکب ار مسئولیّت کیفرب برخالف ااقع ا ع الت یا رسی گی در شرایطی
است که با قص اجراب ع التق مغایرت داشنه باش  .ب  3مادة  87اساس امهق ع ح قمایل دالت
به رسی گی را در موارد ریر مـرر میدان :
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 -8م ظور دالت رسی گیک ه ار قع یبق صرناً رهانی ن نرد مورد نظر ار مسئولیّت کیفرب
بینالمللی باش .
 -3قأخیر قوجیهناپذیرب ار سوب دالت در قـ ی ات مشاه ه شود که با قوجّه به جمیع جهات
مؤیّ ن ان قص اجراب ع الت باش .
 -2رسی گی به شکل بیررنانه ا مسن ل انجاح نگیرد ا به شیوهاب باش که قص اجراب ع الت
دربارة نرد مورد نظر ار آن اسن باط نمیشود.
به ع وان مثالق یکی ار مهمقرین دالیل شکلگیرب شعب نوقالعاده در دادگاه کامبوجق ع ح
قمایل نظاح قضایی ا ح وقی این کشور به رسی گی به ج ایات خمرهاب سرخ یا قردی در
بیررنی ا اسن الل قضات نظاح قضایی به دلیل اابسنگی ج اینکاران به دالت کامبوج بوده استق
چ انکه علیرغم قصویب قانون اساسی ج ی در این کشور ا نیز قصویب قانون آیین دادرسی
کیفرب در سال  3997ا همی ین برخی کموهاب بینالمللی براب بارسارب نظاح قضایی این
کشورق مردح کامبوج نیز به دلیل ع ح اسن الل ا نساد نظاح قضاییق مشراعیّت کمی براب آن قائل
بودهان ( .)Newman, 2006: 53البنه ضع

ا ناقوانی نظاح ح وقی ا قضایی کشور کامبوج نیز

یکی دیگر ار دالیل قشکیل دادگاه مذکور با همکارب سارمان ملل بوده است .به عبارت دیگرق
با قوجّه به ای که بسنر قضایی الرح جهت مـاکمه ا مجارات خمرهاب سرخ نراهم نبودق م اخلة
نهادهاب بینالمللی ضرارب به نظر میرسی قا ب ین اسیله قع یب ا مجارات جرایم ارقکابی
خمرهاب سرخ با مانع مواجه نشود.

 .9-2-2مصونيّت سران دولتها در دادگاههای ملّی
سران دالتها ری س ههاب گذشنه به اسن اد اسن الل ا حاکمیّت برابرِ دالتها ا نیز شأن
عالیرقبهشانق ار مصونیّت مطلق بهرهم بودهان  .گرایش نعلی نظاح ح وق بینالملل ا نیز رایکرد
همهجانبة ارکان سارمان ملل در جهت صیانت بیشنر ار بشریّت ا ح وق بشر به سمت شکلگیرب
قاع هاب عرنی در نفی مصونیّت کیفرب سران دالتها به ه گاح ارقکاب ج ایات بینالمللی در
حال قوسعه ا قـوّل میباش  .با اجود اینق در حالی که میقوان ار شکلگیرب قاع ة عرنی لغو
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مصونیّت کیفرب سران دالتها در نزد دادگاههاب کیفرب بین المللی به ه گاح ارقکاب جرایم
بینالمللی صـبت کردق چ ین صـبنی در خصور دادگاههاب ملّی در حال حاضر قا ح ادب
اغراقآمیز به نظر می رس ؛ ریرا در عرصة ملّی پیشرنت کمنرب در این رمی ه حاصل ش ه استق
به گونهاب که مصونیّت دالتمردانق به ایژه سران در حال خ متق در نزد دادگاههاب ملّی ه ور
یو قاع ة قثبیتش ة بینالمللی به شمار می راد که اق اح خالف آن میقوان ن ض قعه ات
بینالمللی قل ی ا رمی ة مسئولیّت بینالمللی آن دالت را نراهم آارد .بر این اساسق در دادگاههاب
ملّیق اصل اعمالش ه در ح وق بینالملل عمومی این است که سران دالتها ار مصونیّت مطلق
در برابر چ ین دادگاههایی برخوردارن (.)Cassese, 2008: 321
سان ر به ع وان قاضی دادگاه ایژه سیرالئون در قضیة چارلز قیلور چ ین اسن الل میک که
در برابر دادگاه هاب ملّیق سران در حال خ مت حنّی به ه گاح ارقکاب ج ایات بینالمللی ار
مصونیّت اعطایی بر اساس ح وق بینالملل عرنی برخوردارن ( The Prosectur v. Charles

 .)Taylor, 2003, Para. 118دیوان بین المللی دادگسنرب نیز در قضیة ک گو علیه بلژیو به
صراحت اعالح میک که ح وق بینالملل عرنی مصونیّت مطلق را براب دالتمردان در برابر
دادگاههاب ملّی خارجی حنّی به ه گاح ارقکاب ج ایات بینالمللی م رّر نموده است .دیوان در
این رمی ه م رّر داشت« :دیوان قواع مربوط به مصونیّت ا مسئولیّت کیفرب انرادب را که سمت
رسمی بر عه ه دارن در اس اد ح وقی قأسیسک ة دادگاههاب کیفرب بینالمللی مورد بررسی
قرار داده است ( )...ا این قواع دیوان را قادر نمیسارد که چ ین ننیجهگیرب نمای که در مواردب
که آنها منهم به ارقکاب ج ایات بینالمللی ار قبیل ج ایات علیه بشریت ا ج ایت ج گی هسن ق
در چارچوب ح وق بینالملل عرنی در خصور دادگاههاب ملّی اسنث ائی بر مصونیّت ار
صالحیّت کیفرب اجود داشنه باش » (.)Congo v. Belgium Case, 2002, Para. 58
انزان بر اینق خود دادگاههاب داخلی برخی ار کشورها نیز در پران ههایی که نزد آنها مطرم
ش هق بر مصونیّت کیفرب سران دالتها قأکی کردهان  .براب مثالق دیوان عالی کشور نرانسه در
قضیة معمر قذانی در مارس 3998ق ضمن ن ض حکم دادگاه ب اب که ار ش اسایی مصونیّت براب
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رئیس دالت لیبی خوددارب کرده بودق قأکی میک که در غیاب م رّرات الزاحآار بینالمللی
بر دال مربورهق عرف بینالمللی مانع ار قع یب سران در حال خ مت نزد دادگاههاب داخلی
دالتهاب خارجی ( الق) است ( .)Zappalà, 2001: 595در قضیة نی ل کاسنرا نیز در مارس
 8666ق دادگاه اسپانیایی در رأب خودق ضمن اعالح ع ح صالحیّنش براب بررسی ج ایات اننسابی
به نی ل کاسنراق قأکی میک که اب رئیس در حال خ مت دالت کوبا مـسوب ا ار این را
ار مصونیّت کیفرب برخوردار است (سبـانیق  .)39 :8216چ ین رایکردب در قضیة رابرت
موگابهق رئیس جمهور ریمبااهق قوسط دادگاه آمریکاییِ رسی گیک ه در سال  3994اقّخاذ ش
(عب اللهیق  .)891 :8217ب ین قرقیبق رایّة عملی دالتها بیانگر این است که سران دالتهاق
ه گامی که در سمت رسمی خود قرار دارن ق در دادگاههاب داخلی ار مصونیّت برخوردارن ا
نمیقوان آنها را مورد قع یب ا مـاکمه قرار داد (.)Akande, 2004: 411
با اجود اینق چ ین مورد ار مـکومیّت سران دالتها قوسط دادگاههاب داخلی اجود دارد
که ار جمله مهمقرین آنها میقوان به ص ار رأب مب ی بر مـکومیّت ژنرال پی وشهق رئیس سابق
دالت شیلیق قوسط مجلس اعیان انگلیس در  34مارس  8666ا خال نظرق اریر دناع اسبق
الجزایرق قوسط دیوان کیفرب ن رال سوئیس ا ص ار قرار بارداشت غیابی بینالمللی علیه حسین
حبرب قوسط مراجع قضایی بلژیو در سپنامبر  3991اشاره کرد .در رأب صادرش ه قوسط مجلس
اعیان انگلیس علیه پی وشه آم ه است که مصونیّت دالنی که ح وق عرنی آن را براب سران ا
مسئوالن دالنی به رسمیّت میش اس ق در برابر م رّرات بینالمللی همیون قاع ة م ع شک جة
سارمانیاننه که ار قواع آمره در ح وق بینالملل مـسوب میشودق قابل اسن اد نیست (رابرقسونق
 .) 194 :8212در ااقعق در این پران ه براب نخسنین بار بود که اجاره داده نش مصونیّت دالنیق
م جر به نرار ار بارداشت ا مـاکمة سران دالتها در دادگاههاب داخلی شود.
در هر حالق با قوجّه به رایّة دادگاههاب ملّی ا آنیه در این قسمت مورد اشاره قرار گرنتق
میقوان گفت ه ور رایکرد ااح ا گسنردهاب در خصور لغو مصونیّت سران دالتها در
دادگاههاب ملّی شکل نگرننه است .ار این راق دادگاههاب ملّی به دالیل مخنلفیق ار جمله داشنن
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رابطة داسنانه با سران دالتها یا دالت منبوع آنهاق ن ان مجور مب ی بر لغو مصونیّت دالتمردان
در ح وق بین الملل عرنیق پیراب ار رایّة دیوان بینالمللی دادگسنرب در قضیة ک گو علیه بلژیو
ا ...ق در اغلب موارد ار قع یب ا مـاکمة سران در حال خ مت دال امن اع کرده ا مصونیّت
کیفرب آنها را حنّی براب ارقکاب ج ایات بینالمللی در داران قص ّب به سمت مربورهق به
رسمیّت میش اس  .به همین دلیلق یکی ار مهمقرین دالیل قأسیس دادگاههاب کیفرب مخنلطق
مسئلة مصونیّت سران دالتها نزد دادگاههاب ملّی است؛ ریرا ه گامی که این انراد مرقکب
ج ایات ش یع بینالمللی ا ن ضهاب ناحش ح وق بشر ش ه ا با مصونیّت کیفرب نزد دادگاههاب
داخلی مواجه میشون ق یکی ار راهکارهاب م ابله با بیکیفرمانی آنهاق قأسیس دادگاههایی است
که در ک ار ع اصر ملّیق ار معیارها ا مؤلفههاب بین المللی برخوردارن ؛ مان دادگاه مخنلط
سیرالئون که ضمن مـکوح نمودن چارلز قیلورق رئیس جمهور لیبریاق مصونیّت سران دالتها را
در برابر دادگاههایی که ار خصایص بینالمللی برخوردارن ق رد کرد.

 .4-2-2افزايش اختالفات و تنش سياسی در صورت رسيدگی نظام قضايی داخلی
گاه قع یب ا مـاکمة مرقکبان جرایم ش یع بینالمللی به اسیلة دادگاههاب داخلیق انزایش ق ش
سیاسی ا دامن ردن به م اقشات قومیق نژادب ا یا مذهبی را به دنبال خواه داشت .به عبارت
دیگرق در مواردب که دسنگاه قضایی در معرض خطر جانب ارب ار یو گراه خار سیاسیق
ملّیق قومی ا مذهبی استق رسی گی به برخی جرایم ناحشق به اعنبار موقعیّت منهمان میقوان
به انزایش ق شها ا م ارعات دامن بزن  .گاه ممکن است ریشة اصلی ج گ ا درگیرب یا ارقکاب
ج ایات بینالمللی در یو کشورق اخنالف قومی ا مذهبی موجود در آن باش ق به رورب که مثالً
اقلیّت قومیق مذهبی ا نژادب یو جامعه آماج ج ایات ا حمالت احشیانة اکثریّت مردح آن قرار
بگیرن  .ار این راق ب ین دلیل نیز م اخلة دسنگاه قضایی داخلی میقوان موجب انزایش ق ش ا
اخنالف بین گراههاب مخنل

قومیق نژادب ا مذهبی گردد .به ع وان نمونهق در قضیة قرار رنیق

حریرب که م جر به قشکیل دادگاه ایژة لب ان ش ق قرکیب پییی ه ا شک ة هرح ق رت در لب ان
ا اجود مذاهب مخنل

در این کشورق رسی گی بیررنانه به قرار رنیق حریرب را بسیار دشوار
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نموده بود .این امر سبب ش که دالت براب پرهیز ار م اقشات بیشنرق دادگاهی با ماهیّت قرکیبی
را بر یو دادگاه داخلی قرجیح ده ا همین امر موجبات انع اد معاه ه بین سارمان ملل ا دالت
لب ان مب ی بر قشکیل یو دادگاه کیفرب مخنلط یا بینالمللیش ه را نراهم کرد (صالـی ا دااربق
.)818 :8261

 .5-2-2وجود موانع قانونی برای رسيدگی به جنايات بينالمللی
اگرچه همان رور که گفنیمق ربق اصل صالحیّت قکمیلی در ح وق کیفرب بینالمللیق قع یب ا
مـاکمة مرقکبان جرایم بینالمللی در دادگاههاب داخلی دالت صالحیتدار م ّح بر دادگاههاب
بینالمللی استق لیکن م اخلة مراجع داخلی مسنلزح اجود بسنرها ا شرایط منع ّد مادبق ح وقیق
سیاسی ا اجنماعی است .یکی ار مهمقرین پیششرطها ا رمی ه هاب الرح براب م اخلة مراجع
داخلیق پیشبی ی ا ش اسایی ج ایات بینالمللی (نسلکشیق ج ایات علیه بشریت ا ج ایت ج گی)
در قوانین ماهوب ا اعطاب صالحیّت رسی گی به این ج ایات به دادگاههاب داخلی در قوانین
شکلی کشور مربوط است.
دادگاههاب کشور مـل ارقکاب ج ایت به رور کلی براب قع یب ا مـاکمة مجرمان با دا
راهکار مواجهان ؛ راهکار نخستق قع یب ا مـاکمة مرقکبان بر اساس ع ااین مجرمانة داخلی ار
قبیل قنلق ایراد ضرب ا جرمق قجاار ج سیق غارت ا  ...است .راهکار داّحق قع یب ا مـاکمة
آنان بر اساس ع ااین مجرمانة بینالمللی مثل نسلکشیق ج ایات علیه بشریت ا ج ایت ج گی
است .ب ین سانق با قوجّه به ای که قع یب ا مجارات م صفانه ا عادالنة مرقکبان جرایم بینالمللی
مطابق راهکار نخست امکان پذیر نیستق ار این را هرگاه در نظاح ق ی ی دالت مذکورق ع ااین
مجرمانة بینالمللی (با همان ع اصر مادب ا مع وب مذکور در ح وق کیفرب بینالمللی) پیشبی ی
نش ه باش یا در قوانین مربوط به دادرسی کیفرب آنق صالحیّت رسی گی به این جرایم به
دادگاههاب داخلی اعطاء نش ه باش ق در صورت ع ح صالحیّت دیوان کیفرب بینالمللیق یکی ار
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.

 .1-2داليل تأسيس دادگاههای کيفری مختلط از بُعد بينالمللی
ار بُع بینالمللیق مهمقرین دالیل قأسیس دادگاههاب مخنلط عبارق

ار :مـ ادیّتهاب

صالحیّنی دیوان کیفرب بینالمللی ا ع ح احرار موضوع ار دی شوراب ام یّت جهت قشکیل
دادگاه کیفرب بینالمللی ایژه.

 .2-1-2محدوديّتهای صالحيّتی ديوان کيفری بينالمللی
دیوان کیفرب بین المللیق به ع وان ق ها دادگاه کیفرب دائمی در جامعة بینالمللیق براب قع یب ا
مـاکمة مرقکبان جرایم بینالمللی با مـ ادیّتهایی به شرم ریر مواجه است:

 .2-2-1-2محدوديّت ديوان از نظر صالحيّت سرزمينی ،صالحيّت مبتنی بر مليّت
و صالحيّت جهانی
بر اساس مادة  83اساس امة دیوان کیفرب بینالمللیق این دادگاه در دا نرض صالحیّت رسی گی
به ج ایات بینالمللی را دارد :نرض نخست آن است که ج ایت مذکور در قلمرا (اعم ار
سررمی یق دریایی ا هوایی) دالتهاب عضو ارقکاب یاننه باش (اصل صالحیّت سررمی ی یا
دران مررب) .نرض داّح آن است که مرقکبق قبعة یکی ار دالتهاب عضو باش (اصل صالحیّت
مبن ی بر قابعیّت نعّال) .در هر دا نرضق با ارجاع موضوع قوسط دالت عضو یا دادسنانق دادگاه
صالحیّت خود را نسبت به ج ایات ارقکابیاننه اعمال میک  .انزان بر این دا نرضق دا گزی ة
دیگر نیز اجود دارد که دیوان میقوان بر اساس آنها صالحیّت خود را نسبت به ج ایات بینالمللی
اعمال نمای  :نخست ای که ربق ب  2مادة  83اساس امهق هر دالت غیر عضو که ج ایت در قلمرا
آن یا قوسط قبعة آن ارقکاب یاننه باش میقوان با سپردن اعالمیّة پذیرش صالحیّت دیوان نزد
رئیس دبیرخانة آنق صالحیّت دیوان را نسبت به آن ج ایات بپذیرد .گزی ة داّح آن است که
شوراب ام یّت سارمان ملل منّـ موضوع را به دادگاه ارجاع ده ؛ قوضیح آنکه بر اساس مادة 82
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اساس امهق ارجاع یو موضوع براب رسی گی به دادگاه ار سه رریق صورت می گیرد :ارجاع
قوسط دالت عضوق ارجاع قوسط دادسنان ا ارجاع قوسط شوراب ام یّت .حال در صورت ارجاع
یو موضوع قوسط دالت عضو یا دادسنانق صالحیّت دادگاه براب رسی گی م وط به قـ ّق یکی
ار آن دا شرط پیشگفنه (یع ی ارقکاب ج ایت در قلمرا یو دالت عضو یا ارقکاب ج ایت
قوسط قبعة دالت عضو) است .امّا در صورت ارجاع موضوع قوسط شوراب ام یّتق دادگاه ب ان
قوجّه به مـل ارقکاب ج ایت یا قابعیّت مرقکبق مکل

به رسی گی است .به عبارت دیگرق

هرگاه شوراب ام یّتق موضوعی را به دیوان ارجاع ده ق دادگاه صالحیّت جهانی پی ا میک .
ب ین قرقیبق مالحظه میشود که اساس امهق ار میان انواع صالحیّتهاب کیفربق اصل
صالحیّت سررمی ی ا اصل صالحیّت مبن ی بر قابعیّت نعّال (در صورت ارجاع ار سوب دالت
عضو یا دادسنان دیوان) ا اصل صالحیّت جهانی (در صورت ارجاع شوراب ام یّت) را پذیرننه
است .ار این راق در مواجهه با بـران جارب در یو کشور غیر عضو ق ها شوراب ام یّت است که
مطابق اساس امه میقوان با ارجاع اضعیّت به دیوانق صالحیّت آن را نسبت به جرایم ارقکابیاننه
در قلمراب سررمی ی دالت غیر عضو نیز گسنرش ده  .این موضوع داراب ساب ه است ا پیشنر
در خصور سودان () )U.N. Doc. S/RES/1593 (2005ا لیبی ( U.N. Doc. S/RES/1973

) )(2011اجراء ش ه است .البنه ارجاع موضوعی به دیوان قوسط شوراب ام یّت م وط به شرایطی
است؛ بر اساس م شور ملل منّـ ق اقّخاذ قصمیم شوراب ام یّت براب امورب مان ارجاع موضوعی
به دیوان بای رأب مثبت ح اقل  6عضو ار  81عضو قماح اعضاب شوراب ام یّت را به همراه داشنه
باش ا انزان بر اینق اعضاب داراب حقّ اقو به آن رأب م فی ن ه  .شوراب ام یّت براب ارجاع
یو اضعیّت به دیوان بای به این ننیجه برس که اق امات این گراه در ح ّب بوده که صلح ا
ام یّت بینالمللی را به مخارره ان اخنه است .با اجود اینق نبای راش گزی شی عملکرد شوراب
ام یّت را در قبال حوادث مشابه در ارجاع یو اضعیّت به دیوان که بیشو منأ ر ار ساخنار
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سیاسی آن است ()Dicker, 2012: 57-58ق نراموش کرد؛ مان اقّفاقی که در مورد سوریه 8ا
بـرین انناده ا شوراب ام یّت قاک ون به این ننیجه نرسی ه که اضعیّت این دا کشور را به دیوان
کیفرب بینالمللی ارجاع ده (میرمـم صادقی ا رحمنیق .)7 :8267
ار این راق مـ ادیّتهایی که دیوان کیفرب بینالمللی براب رسی گی به ج ایات بینالمللی
دارد (یع ی ج ایات مذکور در قلمرا دالتهاب عضو یا قوسط قبعة آنها ارقکاب نیاننه باش ا در
ننیجه دادگاه صالحیّت رسی گی به ج ایات مذکور را ن اشنه باش ق دالت غیر عضو ار سپردن
اعالمیّة پذیرش صالحیّت دیوان نزد رئیس دبیرخانه آن امن اع ک ا شوراب ام یّت نیز اضعیّت
را آن ر مهم ا با اهمیّت قشخیص ن ه قا آن را به دیوان ارجاع نمای ) یکی ار مهمقرین دالیل
رهور دادگاه هاب کیفرب مخنلطق به ع وان شیوة جایگزین براب م ابله با بیکیفرب در دا دهة
اخیر بوده است.

 .1-2-1-2محدوديّت ديوان از نظر صالحيّت زمانی
دیوان کیفرب بینالمللی ار نظر صالحیّت رمانی نیز با مـ ادیّت مواجه است .ریرا بر اساس ب
 8مادة  88اساس امة دیوان کیفرب بینالمللیق این دیوان صالحیّت رسی گی به ج ایاقی را که قبل
ار الرحاالجراء ش ن اساس امه ارقکاب یاننهان ق ن ارد .ب داّح همین ماده نیز م رّر میک که
حنّی اگر دالنی پس ار الرحاالجراء ش ن ااّلیّة اساس امه به آن پیوسنه باش ق دادگاه دربارة ج ایات
ارقکابی در قلمرا آن دالت یا قوسط اقباع آنق ق ها در صورقی که پس ار الرحاالجراء ش ن
اساس امه نسبت به آن دالت ارقکاب یاننه باش ق صالحیّت دارد .ب  8مادة  34هم بر اصل عط
به ماسبق نش ه م رّرات اساس امه قأکی ارری ه است .اساس امة دادگاه ار یکم ژائیه سال - 3993
نخسنین رارِ ماه بع ار شصنمین رار ار قاریخ قودیع شصنمین س الـاق  -الرحاالجراء ش  .ار
 . 8براب مثالق دالت راسیه بارها مخالفت خود را با ص ار هرگونه قطع امهاب ار سوب شوراب ام یّت براب ارجاع اضعیّت
سوریه به دیوان علیرغم اعالمیّههاب منع ّدب که ار سوب نهادها ا سارمانهاب بینالمللی ار جمله کمیساریاب عالی ح وق
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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این راق یکی ار راهکارهاب م ابله با بیکیفرمانیِ جرایمی که پیش ار قاریخ الرحاالجراء ش ن
اساس امة رح ارقکاب یاننهان ق قشکیل یو دادگاه مخنلط است .ب ین قرقیبق در برخی موارد
علیرغم عضویّت دالت مـل ارقکاب ج ایت در دیوان کیفرب بینالمللیق ج ایات ارقکابی در
دیوان مورد رسی گی قرار نگرننه ا همین امر م جر به قشکیل دادگاه کیفرب مخنلط ش ه است.
نمونة این امرق شعب نوق العادة دادگاه کامبوج است که با اجود عضویّت این کشور در دیوان
کیفرب بین المللیق براب رسی گی به ج ایات ارقکابیاننه قوسط خمرهاب سرخ قأسیس ش  .ریرا
کشور کامبوج در قاریخ  32اکنبر  3999اساس امة رح را امضاء ا در  88آاریل  3993آن را
قصویب کرد 8.این در حالی است که جرایم ارقکابی در کامبوج در ناصله سال هاب  8671قا
 8676ارقکاب یاننه بود .ب ین قرقیبق بای دلیل ع ح رسی گی به جرایم خمرهاب سرخ در دیوان
کیفرب بینالمللی به رغم عضویّت کامبوج در دادگاه مذکور را در این نکنه یانت که رسی گی
به جرایم بینالمللی در این دیوانق قابع م رّرات خاصی ار جمله چارچوب رمانی مشخّص است
که ربق آنق دیوان ق ها نسبت به جرایم ارقکابی پس ار الرحاالجراء ش ن اساس امه صالحیّت
رسی گی دارد.

 .9-2-1-2محدوديّت ديوان از نظر صالحيّت موضوعی (ذاتی)
به موجب ب  8مادة  1اساس امة رحق دیوان کیفرب بینالمللی صالحیّت رسی گی به چهار جرح را
دارد .این جرایم عبارق ار :نسل کشیق ج ایات علیه بشریتق ج ایات ج گی ا قجاار ارضی .البنه
در ارقباط با جرح اخیر بای گفتق با قوجّه به قصریح ب  3مادة  1اساس امهق صالحیّت دیوان براب
رسی گی به جرح قجاار ارضی 3م وط به قعری
ا م رّر گش ت که قعری

این ج ایت ا قعیین شرایط رسی گی به آن ش

ا شرایط مورد اشاره بای با م رّرات م شور ملل منّـ هماه گ باش .

این اق اح بای مطابق م رّرات مذکور در مواد  838ا  832اساس امه (راجع به بارنگرب ا اصالم
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.
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اساس امه) انجاح می ش  .در نهایت اق اماقی در این رم یه در ک فرانس بارنگرب اساس امه در شهر
کامپاال ااقع در کشور ااگان ا ار قاریخ  28می قا  88ژائن  3989انجاح ا موادب به اساس امه اضانه
ش  .با اجود اینق دادگاه در صورقی میقوان نسبت به ج ایت قجاار ارضی رسی گی ک که
شرایطی موجود باش ق ار جمله ای که ج ایت مذکور یو سال پس ار رمانی ارقکاب یاننه باش
که اصالحات انجاح ش ه در اساس امه در مورد ج ایت قجاار ارضی قوسط ح اقل سی دالت
پذیرننه ش ه باش  .با قـ ق این شرایطق دیوان ار قاریخ  31جوالب  3981براب رسی گی به ج ایت
قجاار ارضی صالحیت یاننه است.
در رمان قصویب ااّلیّة اساس امه پیش هادهایی دربارة گ جان ن جرایمی چون قراریسم (به
پیش هاد دالت هل )ق قاچاق مواد مخ ر (به پیش هاد دالتهاب قری ی اد ا قوباگو) یا قـریم
اقنصادب (به پیش هاد دالت کوبا) در نهرست جرایم مشمول صالحیّت دیوان اجود داشتق لیکن
هیچ یو ار آنها پذیرننه نش ( .)Holvoet & de Hert, 2012: 237ب ان قردی ارقکاب این
جرایم قأ یر نرااانی بر راب مردح در سراسر جهان ا نیز قوسعة اقنصاد جهانی به دنبال دارن .
اگرچه بسیارب ار این جرایم میقوان قوسط دادگاههاب ملّی مورد قع یب ا مـاکمه قرار بگیرن
ا ساراکارهاب همکارب بین المللی هم براب م ابله با آنها اجود دارن ق الی همی ان نیار به ایجاد
یو دادگاه کیفرب با مشارکت نهادهاب بین المللی در این رم یه اجود داردق ار جمله در مواردب
که دالتها قادر به رسی گی به این جرایم نیسن

یا قمایلی به این کار ن ارن ( Holvoet & de

 .)Hert, 2012: 237به عبارت دیگرق در مواردب که ج ایات بینالمللی ا ن ضهاب ج ّب ح وق
بشرق غیر ار آنیه قـت صالحیّت دیوان استق ارقکاب مییاب ا نظاحهاب قضایی داخلی ار
قع یب ا مـاکمة آنها عاجز هسن

یا به هر دلیلی قمایلی به انجاح این کار ن ارن ق قأسیس

دادگاههاب کیفرب مخنلط براب رسی گی به این جرایم میقوان مکمل م اسبی براب پوشان ن
خالءهاب دیوان کیفرب بینالمللی مـسوب شود (میرمـم صادقی ا رحمنیق .)89 :8267
قأسیس دادگاه ایژه لب ان نمونة ااضـی در این رمی ه مـسوب میشودق ریرا نظاح قضایی
موجود در رمان قرار رنیق حریرب ا دیگر حمالت مرقبطق داخل در یو دالت بـقبرانگیزب
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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
راهحل بینالمللی الرح بود ( .)Kayssi & Weam, 2012قبل ار قشکیل یو دادگاهق ارجاع
اضعیّت لب ان به دیوان قوسط شوراب ام یّت مورد بررسی قرار گرنتق ب ین سبب که جرایم
ارقکابیاننه در لب ان میقوانست ار ع اصر الرح براب قـ ّق ج ایات علیه بشریّت برخوردار باش .
پس ار مذاکراقی که در این رمی ه در شوراب ام یّت صورت گرنتق شورا این موضوع را که
حمالت ارقکابی در لب ان می قوان به ع وان ج ایات علیه بشریّت قوسط دیوان مورد قع یب ا
مـاکمه قرار بگیرن ق رد کرد ( Report of the Secretary-General on the Establishment

 .)of a Special Tribunal for Lebanon, 2006, Para. 25در نهایت شوراب ام یّت با ص ار
قطع امه  8717در  29می  )U.N.Doc. S/RES/1757(2007)( 3997ار دبیرکل خواست قا
موان تنامهاب را با دالت لب ان براب ایجاد یو دادگاه مخنلط م ع ک .
در هر صورتق ایجاد دادگاه ایژة لب ان نه ق ها ار م ظر راشنقرش ن ابعاد ج ایت قراریسم
حائز اهمیّت استق بلکه میقوان به ع وان گامی دیگر در گسنرش مبارره با بیکیفرب در ح وق
کیفرب بینالمللی لـات شودق ریرا دادگاههاب کیفرب بینالمللی عاح ا خاصی که قا پیش ار آن
قشکیل ش هان همگی مبارره با ارقکاب ج ایات بینالمللی عرنیق مان نسل کشیق ج ایت علیه
بشریّت ا ج ایات ج گی را م ّنظر داشنهان ق در حالی که دادگاه ایژة لب ان با رسی گی به جرح
«قراریسم»ق دام ة مبارره با ج ایات بینالمللی را گسنرش داد (بیگرادهق  .)841 :8211ب ین
قرقیبق یکی دیگر ار مواردب که قأسیس دادگاههاب مخنلط میقوان در ن ش مکمّل دیوان
کیفرب بینالمللی راهر ا در م ابله با بیکیفرمانی بزهکاران بینالمللی مؤ ر ااقع شودق موردب
است که دیوان ار نظر صالحیّت موضوعی امکان رسی گی به ج ایات ارقکابیاننه را ن ارد.

 .1-1-2عدم احراز موضوع از ديد شورای امنيّت جهت تشکيل يک دادگاه کيفری
بينالمللی ويژه
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قأسیس دادگاه کیفرب بینالمللی اخنصاصی یا موردب ساراکار دیگرب است که جامعة جهانی
میقوان آن را ار رریق شوراب ام یّت براب قع یب ا مـاکمة مرقکبان ج ایات بینالمللی
بکارگیرد .اگرچه با قوجّه به مـ ادیّتهاب صالحیّنی دیوان کیفرب بینالمللیق این امر میقوان
اق امی م اسب براب جلوگیرب ار بیکیفرب مرقکبان ا پیشگیرب ار ارقکاب مج ّد این ج ایات
مـسوب شودق امّا این امر نیز م وط به قـ ّق همان شرایط الرح براب اق اح شوراب ام یّت به م ظور
ارجاع یو اضعیّت به دیوان است.
ب ین قرقیبق ار بُع بینالمللیق ع ح صالحیّت دیوان کیفرب بینالمللی نسبت به رسی گی به
ج ایات بینالمللی ارقکابیاننه ار یو سو ا ع ح ارجاع اضعیّت ارقکابی مذکور به دیوان ا یا
قأسیس یو دادگاه کیفرب بینالمللی ایژه براب رسی گی به این ج ایات قوسط شوراب ام یت ار
سوب دیگرق میقوان م جر به قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب دالت مـل ارقکاب
ج ایت ا سارمان ملل گردد .البنه ممکن است گفنه شود که قأسیس دادگاه مخنلط نیزق همان
ارجاع اضعیّت به دیوان یا قأسیس یو دادگاه کیفرب بینالمللی ایژه م وط به قصمیم شوراب
ام یّت است ا در ننیجه این شیوه نیز با همان مانع پیشگفنه مواجه میشود .در پاسخ بای اذعان
داشت :نخست آنکه براب قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط لزاماً نیارب به همکارب سارمان ملل ا
ارکان مخنل

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

دالت مـل ارقکاب ج ایت ا یو سارمان م ط هابق مثل اقّـادیّة آنری ایی یا اقّـادیّة کشورهاب
عرب باش ؛ مان شعب ایژة س گال که ار رریق انع اد موان تنامه میان دالت س گال ا اقّـادیّة
آنری ایی قأسیس ش  .داّح آنکه قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط لزاماً م وط به ص ار قطع امه بر
اساس نصل هفنم م شور ار سوب شورا نیست ا در ننیجه چ ین دادگاهی ممکن است بر مب اب
انع اد معاه ه بین سارمان ملل ا دالت مـل اقوع ج ایت (همان دادگاه ایژة سیرالئون ا دادگاه
ایژة لب ان) ا یا اساساً ب ان م اخلة شوراب ام یّت (مان شعب ایژة کامبوج) قأسیس شود .سوّح
آنکه در مواردب هم که قأسیس دادگاه مخنلط مبن ی بر قصمیم شوراب ام یّت استق ار آنجا که
چ ین قصمیمی بر خالف دا مورد پیشگفنه (ارجاع اضعیّت به دیوان کیفرب بینالمللی ا یا
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قأسیس یو دادگاه کیفرب بینالمللی ایژه) قصمیم یو ررنه ار جانب شورا نیستق بلکه ار
رریق قوانق با دالت مـل ارقکاب ج ایت صورت میگیردق ار یو سوق امکان من اع کردن
اعضاب شورا براب قـ ّق این قوانق (به دلیل همکارب ا همراهی دالت مـل اقوع ج ایت در
قع یب ا مـاکمة ج اینکاران) آسانقر ا مـنملقر به نظر میرس ا ار سوب دیگرق دالت مربوط
نیز به دلیل قرس ار قصمیم شورا مب ی بر ارجاع اضعیّت ارقکابی به دیوان یا قشکیل یو دادگاه
کیفرب بینالمللی ایژهق به چ ین قوان ی قن خواه داد؛ ریرا قشکیل یو دادگاه مخنلط که ار
ع اصر ملّی برخوردار است براب دالت مذکور گزی ة م اسبقرب نسبت به دا مورد دیگر که
ع اصر آن کامالً بینالمللی هسن ق مـسوب میشود.
ننیجه آنکه میقوان گفت ار یو سو با قوجّه به ع ح ارمی ان نهادهاب بینالمللی به نظاح قضایی
کشورهایی که در آنها جرایم بینالمللی به اقوع میپیون د ا ع ح اعنماد کامل دالتها به مراجع
قضایی بینالمللی ار سوب دیگر که هر دا نکنه در اصل صالحیّت قکمیلی دیوان کیفرب
بینالمللی جلوهگر ش ه استق قأسیس دادگاههاب مخنلط را میقوان به ع وان ح ناصل ا ن طة
صلح هر دا نظاح قضایی داخلی ا بینالمللی در نظرگرنت (سلیمیق .)878 :8216

 .1مبانی قانونی و حقوقی تأسيس دادگاههای کيفری مختلط
یکی ار مهمقرین قفااتهاب دادگاههاب کیفرب مخنلط با دادگاههاب کیفرب بینالمللی ایژه یا
اخنصاصیق مربوط به مب اب ح وقی قأسیس این دادگاهها است .بر خالف دادگاههاب کیفرب
بینالمللی ایژهق یع ی دادگاه یوگوسالاب سابق ا دادگاه راان ا که مسن یماً قوسط شوراب ام یّت
ار رریق ص ار قطع امه قأسیس ش هان ق دادگاههاب مخنلط در اصل در پی درخواست کشور
مـل ارقکاب ج ایت ا در ننیجهق انع اد معاه ه میان کشور مذکور ا سارمان ملل منّـ قشکیل
میشون  .دادگاه ایژة سیرالئونق دادگاه کامبوج ا دادگاه ایژة لب انق دادگاههاب مخنلطی هسن
که با این مب اب ح وقی قأسیس ش هان  .با اجود اینق در برخی موارد ممکن است دادگاههاب
مذکورق در ننیجة انع اد قوانقنامه میان کشور مـل ارقکاب جرح ا سایر نهادهاب بینالمللی یا
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م ط هابق غیر ار سارمان ملل منّـ ق قأسیس شون  .شعب نوقالعاده س گال نمونة بارر این شیوه ار
قأسیس دادگاههاب مخنلط است که حاصل قوانق بین دالت س گال ا اقّـادیّة آنری ایی است.
این دا مب اب قأسیس دادگاهها را «مب اب معاه اقی» مینام ق ریرا در ننیجة انع اد یو معاه ه
قشکیل ش هان  .برخی دیگر ار دادگاههاب کیفرب مخنلطق مان

دادگاه ایژة قیمور شرقی ا

دادگاههاب کوراا رأساً قوسط سارمان ملل منّـ ا ب ان انع اد هیچ گونه معاه هاب قأسیس
ش هان  .انزان بر اینق برخی ار دادگاهها اگرچه به صورت یوجانبه ا به ع وان بخشی ار قعه ات
ق رت اشغالگر ا بر اساس قانون داخلی کشور مـل ارقکاب ج ایت شکل گرننهان ق به دلیل
اجود برخی معیارهاب بین المللی در اساس امه ا ساخنار ا قشکیالت آنهاق میقوان این دادگاهها
را ذیل دادگاههاب مخنلط مورد بـق قرار داد .دادگاه ایژه عراق را میقوان ار این نوع دانست.
هر یو ار مبانی ح وقی نوق به شرم پیشرا به صورت ج اگانه بررسی میشون .
 .2-1تأسيس دادگاه کيفری مختلط بر مبنای معاهده (مبنای معاهداتی)
این شیوه ار قأسیس دادگاههاب کیفرب مخنلط خود به دا بخش ق سیم می شود؛ شیوة رایجق
قأسیس این دادگاه ها بر مب اب معاه ة م ع ش ه بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل
ا شیوة دیگرق قأسیس دادگاههاب مذکور بر مب اب معاه ة م ع ش ه بین دالت مذکور ا سایر
سارمانهاب بینالمللی یا م ط هاب است.

 .2-2-1انعقاد معاهده بين دولت محل ارتکاب جنايت و سازمان ملل متّحد
رایجقرین شیوه ا مب اب ح وقی قأسیس دادگاههاب کیفرب مخنلطق انع اد معاه ه میان دالت
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
ارقکابی در این کشورق مذاکرات بین ررنین آغار میشود ا پس ار حصول قوانق ا انع اد معاه هق
دادگاه مخنلط قأسیس میشود .دادگاههاب سیرالئونق کامبوج ا لب ان مـاکم مخنلطی هسن که
مطابق این شیوه قشکیل ش هان (.)Higonnet, 2007: 6
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دادگاه هاب مخنلطی که به موجب انع اد معاه ه بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان
ملل قأسیس میشون ق داراب مب اب معاه اقی هسن ق ریرا به اسن اد معاه ة این 8619ق ح وق
معاه ات میان دالتها ا سارمانهاب بینالمللی داراب مب اب معاه اقی است .قأسیس دادگاههاب
کیفرب مخنلط به این شیوهق به خودب خود نوآارب مهمّی در ح وق بینالملل مـسوب میشود
که پیش ار این ساب ه ن اشنه است .البنه دیوان کیفرب بینالمللی نیز براساس معاه ه ایجاد ش ه
استق لیکن قفاات آن با دادگاههاب مخنلط پیشگفنه آن است که دیوان براساس معاه هاب
چ جانبه بین دالتهاب مخنل

جهان دایر گردی ه ا حاصل قوانق جمعی جامعة بینالمللی

است.
در خصور مب اب ح وقی قأسیس دادگاه ایژه سیرالئون بای به این نکنه قوجّه داشت که
هرچ

شوراب ام یّت با ص ار قطع امة شمارة  8281در سال U.N. Doc. S/RES/1315 ( 3999

) )(2000ن شی مهم در ایجاد این دادگاه داشنه استق امّا این قطع امه بر اساس نصل هفنم م شور
ملل منّـ صادر نش ه بود .در این مورد شورا ن ط به ع وان یکی ار ارکان سارمان ملل به ارائة
ررم ا پیش هاد قأسیس یو دادگاه مخنلط بر مب اب معاه هاب داجانبه میان سارمان ملل ا دالت
مذکور ا نظارت بر جریان مذاکرات میان ررنین در نرای ایجاد دادگاه اق اح کرد .دبیرکل نیز
در گزارش خود به شوراب ام یّتق با اشاره به ن ش ا جایگاه سارمان ملل در جریان دادرسیهاق
به قشریح مب ا ا ماهیّت ح وقی این دادگاه ا نیز قفاات آن با دادگاههاب کیفرب بینالمللی سابقق
یع ی دادگاه یوگوسالاب سابق ا دادگاه راان اق پرداخت ا در این رمی ه ابرار داشت« :این دادگاه
با قرکیب ایژه ا مبن ی بر معاه هق بر مب اب صالحیّت مخنلط ملّی ا بینالمللی قأسیس ش ه ا در
ننیجه ملزح به قبعیّت ار قوانین ا سیسنم قضایی سیرالئون نیست» (Report of the Secretary-

.)General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone, 2000: Para.9
در ااقعق ار موضعگیربهاب شوراب ام یّتق دبیرکل ا خود دادگاه ایژه سیرالئون چ ین
برمیآی که این دادگاه یو نهاد م ـصر به نرد ا یو رکن قضایی قأسیسش ه بر مب اب معاه ه
است که براب نخسنین بار در  89ژانویه  3993بر اساس معاه هاب میان سارمان ملل ا یکی ار
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اعضاب آنق یع ی دالت سیرالون قأسیس ش ه ا الگوب م اسبی براب سایر دادگاههاب مخنلط
همعصر خود مـسوب میشود (.)Paust & Bassiouni, 2007: 491
در جهت قأسیس شعب نوقالعاده کامبوج نیزق اس اد ح وقی منع ّدب ار جمله قطع امههاب
مجمع عمومی ا کمیسیون ح وق بشر ملل منّـ با موضوع درخواست قأسیس دادگاهق قطع امة
مجمع عمومی در خصور قصویب قوانقنامه ا نیز قوانقنامة بینالمللی دالت کامبوج با سارمان
ملل منّـ ن ش داشنهان  .با اجود اینق بای قوجّه داشت که قانون داخلی کامبوج در مورد قأسیس
دادگاه مذکورق دا سال قبل ار انع اد قوانقنامة دالت کامبوج با سارمان ملل منّـ ق یع ی در سال
3998ق الرحاالجراء ش ا در قوانقنامة مزبور نیز ذکر ش که قع یب ج اینکاران به موجب نظاح
ح وقی کامبوج انجاح خواه ش ( .)Williams, 2009: 62ه ف ااّلیّة کامبوج ار انع اد این
قوانقنامهق صرناً ق ظیم نـوة همکارب میان سارمان ملل منّـ ا دالت کامبوج بود .در نوریه
3993ق سارمان ملل منّـ به این دلیل که دادگاه کامبوج اسن الل ا بیررنی الرح براب همکارب
ملل منّـ در این خصور را قضمین نمیک ق مذاکرات را قرع کرد .سرانجاح با نشارهاب
مجمع عمومیق مذاکرات ار سر گرننه ش ا قوان امهاب که قضمی ات بینالمللی بیشنرب در
برداشتق در ژائن  3992به امضا رسی (رضوبنرد ا نرجیق  .)287 :8269سپس این قوان امه
مطابق ح وق داخلی به قصویب کامبوج رسی ا قانون داخلی قبلی در این خصورق بر اساس
قوان امه مذکور اصالم ش  .ب ابراینق قأ یر ح وق بینالملل بر ح وق داخلی کامبوج (که ابن ا
موضع سخنگیرانهاب نسبت به ح وق ا حاکمیّت ملّی خود داشت) به موجب انع اد این معاه ه
کامالً مشهود است.
ب ین قرقیبق با م ایسة مب اب ح وقی قأسیس دا دادگاه سیرالئون ا کامبوجق میقوان ننیجه
گرنت که اگرچه هر دا دادگاه بر مب اب معاه ة داجانبه بین دالت مـل ارقکاب جرح ا سارمان
ملل منّـ قأسیس ش هان ا در این رمی ه هم قوانین بینالمللی ا هم قوانین داخلی این دالتها
ن ش داشنهان ق امّا ج بة بینالمللی دادگاه سیرالئون نسبت به دادگاه کامبوج غالبقر است.
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آخرین دادگاهی که بر اساس قوانقنامة بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل منّـ
قشکیل ش ق دادگاه ایژة لب ان بود .در خصور این دادگاهق ابن ا شوراب ام یّت بر اساس نصل
هفنم م شور ملل منّـ ق با ص ار قطع امة  8717در  29می 3997ق ار دبیرکل خواست قا
موان تنامهاب را با دالت لب ان براب ایجاد یو دادگاه مخنلط م ع ک  .پیشنویس موان تنامة
سارمان ملل منّـ ا دالت لب ان ا اساس امة دادگاه ایژة لب ان به ضمیمة گزارش دبیر کل به شوراب
ام یّت ارائه گردی ا این شورا اساس امة مذکور را که ار  89ژانویه  3997الرحاالجراء ش ه استق
قصویب کرد .علیرغم حصول قوانق بین ررنین ا نیز قصویب اساس امة دادگاه ایژهق قأسیس این
دادگاه در ح وق دا خلی لب ان با موانع ا مشکالقی مواجه بود .ار جمله این موانع امن اع رئیس
جمهور اقت لب ان ار امضاب قوانقنامه ا نیز امن اع پارلمان این کشور ار قصویب آن بود ( Jurdi,

 .)2011: 262با اجود اینق شوراب ام یّت با اسنفاده ار اخنیارات ا ق رت خود ا نیز به اسن اد
موان ت نامة م ع ش ه بین دالت لب ان ا سارمان ملل منّـ اق اح به قشکیل دادگاه ایژه نمود.
ب ابراینق بای گفت که مب اب ح وقی قأسیس دادگاه ایژة لب ان نیزق مان دا دادگاه پیشگفنهق
معاه اقی است ( )Fassbender, 2007: 1091ق با این قفاات که ن ش شوراب ام یّت در قشکیل
دادگاه لب ان بسیار پررنگقر استق ریرا همان رور که گفنه ش ق حنّی خود شورا اسن الل کرده
بود که قطع امهاب که در رمی ة قأسیس دادگاه مذکور صادر کرده استق در چارچوب نصل هفنم
م شور ملل منّـ قرار می گیرد .ار این راق برخی ار نویس گان مب اب ح وقی قأسیس این دادگاه
را هم بر اساس موان تنامة بین دالت لب ان ا سارمان ملل منّـ ا هم بر اساس قطع امة شوراب
ام یّت دانسنهان (آقایی ج ت مکانق .)36 :8211

 .1-2-1انعقاد معاهده بين دولت محل ارتکاب جنايت و ساير نهادهای بينالمللی
و منطقهای
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براب قأسیس دادگاه کیفرب مخنلط لزاماً نیارب به همکارب سارمان ملل منّـ ا ارکان مخنل
آن نیست ا چ ین دادگاهی ممکن است حاصل قوانق بین دالت مـل ارقکاب ج ایت ا یو
سارمان م ط هابق مثل «اقّـادیّة آنری ایی» 8یا «اقّـادیّة کشورهاب عرب» 3ا یا یو سارمان
بینالمللی غیر ار سارمان ملل منّـ باش ()Holvoet, 2012: 236؛ مان شعب ایژة س گال که ار
رریق انع اد موان تنامه میان دالت س گال ا اقّـادیّة آنری ایی قأسیس ش  .در ااقعق ق ها دادگاه
مخنلطی که بر این مب ا قأسیس ش ه استق شعب نوقالعاده س گال است .در این راسناق اقّـادیّة
آنری ایی ا دالت س گال در  33اات  3983در داکارق پاینخت س گالق موان تنامهاب به م ظور
قأسیس شعب نوقالعاده س گال امضاء کردن  .دیباچة موان تنامه مزبور مسن یماً بر اس ادب چون
ک وانسیون ض ّ شک جه  8614ا قصمیماقی چون راب دیوان دادگسنرب جامعة اقنصادب دال
آنری اب غربی ( )3989ا رأب دیوان بینالمللی دادگسنرب در دعواب بلژیو علیه س گال ()3983
قأکی دارد .این موان تنامه ار جهات گوناگون قابل قأمل استق ریرا علیرغم ای که مادة یو
اساس امة شعب نوقالعاده س گالق موضوع اساس امه را اجراب قصمیم اقّـادیّة آنری ایی میدان ق
بای منذکّر ش که این س به نـوب در راسناب اجراب مفاد رأب دیوان بینالمللی دادگسنرب
قابل ارریابی است .در هر صورتق اقّـادیّة آنری ایی در هفنمین اجالس عادب خود در بانجول
در سال  3999به س گال مأموریّت داد قا به ناح آنری اق حسین حبرب را قوسط مرجع صالح با
رعایت قضمی ات دادرسی عادالنه مورد قع یب ا مجارات قرار ده  .سرانجاح این مأموریّت با
انع اد موان تنامة  3983مـ ّق ش  .اساس امة شعب نوقالعاده س گال ضمیمه این موان تنامه ا
جزء الی فو آن مـسوب میشود .ار این راق موان تنامة  3983مب اب ح وقی قأسیس شعب
نوقالعاده س گال مـسوب میشود (رمضانی قواحآبادبق .)898-893 :8263
انزان بر اینق قالشهایی نیز براب قأسیس یو دادگاه کیفرب مخنلط با همکارب اقّـادیّة
کشورهاب عرب ا دالت سوریه براب رسی گی به ج ایات ش یع بینالمللی که در سالهاب اخیر
1. African Union.
2. Arab League.
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در این کشور ارقکاب یاننهق صورت گرننه است .امّا قاک ون چ ین دادگاهی قشکیل نش ه است
(.)Neier, 2012

 .1-1تأسيس يکجانبة دادگاه مختلط توسط سازمان ملل متّحد
ار میان دادگاههاب کیفرب مخنلطق دادگاههاب قیمور شرقی ا کوراا در ننیجة مذاکرات ا
قوان ات بین دالت مـل ارقکاب جرح ا سارمان ملل منّـ یا سایر سارمانهاب بین المللی ایجاد
نش هان ()Beigbeder, 200: 129-139; Higonnet, 2007: 5-6ق ریرا در آن رمان برخالف
کشورهاب کامبوج ا سیرالئونق دالت مشراعی در این دا کشور اجود ن اشت قا در خصور
ایجاد دادگاههاب مزبور مذاکره ک  .به این دلیل سارمان ملل منّـ ا در رأس آن شوراب ام یّتق
خود رأساً به ع وان دالت موقّت ا بالفعل اق امات ق ی ی را براب قأسیس دادگاه ا قع یب مجرمان
انجاح داد .م شأ ا مب اب ح وقی این اق اماتق نصل هفنم م شور ا قطع امههاب بود که شوراب
ام یّت به موجب این نصل صادر کرده است ( U.N.Doc. S/RES/1244-1999; U.N.Doc.

 .)S/RES/1272-1999به موجب قطع امههاب شوراب ام یّتق نمای ة ایژة دبیر کل سارمان ملل
منّـ مسئول ادارة کامل قلمرا قیمور شرقی قا رمان اسن الل ا کوراا قا رمان آراح ش ن ااضاع
بود؛ اب م ّمات ا م رّرات ایجاد دادگاههاب مزبور را ق این ا م نشر کرد .ب ابراینق اس اد
بینالمللی مب اب ح وقی قأسیس دادگاه قیمور شرقی ا کوراا مـسوب میگردن  .البنه اس اد
مزبور به هر دا کشور اخنیار اضع ا اننشار قوانین داخلی را اعطاء نمودن ( Nouwen, 2006:

.)200

 .9-1قانون داخلی کشور محل ارتکاب جنايت
برخی دادگاههاب کیفرب اجود دارن که قأسیس آنها نه مبن ی بر قوانقنامة بین دالت مرقکب
ج ایت ا نهادهاب بینالمللی ا نه حاصل اق امات یو جانبة سارمان ملل منّـ استق بلکه به
صورت یو جانبه قوسط دالت مـل ارقکاب ج ایت ا بر مب اب قانون داخلی آن ب یانگذارب
ش هان  .دادگاه ایژة عراق نمونهاب ار این نوع دادگاهها است که اساس امة آنق پس ار مذاکرات
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( Amnesty

 .)International, 2000اساس امة مذکور در ادامه نیز مورد قأیی حکومتهاب موقّت ا انن الی
عراق قرار گرنت ا با ع وان ج ی «دادگاه عالی عراق» ا با اساس امة مصوّب پارلمان عراق به
کار خود ادامه داد .ب ین قرقیبق دادگاه ایژة عراق را می قوان ار لـات مب اب ح وقی قأسیسق
یو دادگاه ملّی مبن ی بر قوانین داخلی دانستق لیکن اجود معیارهاب بینالمللی در اساس امة این
دادگاه مان پیشبی ی اعمال م رّرات ا معاه ات بینالمللی قوسط دادگاهق امکان حضور قضات
غیر عراقی در آنق صالحیّت نراقر ار مررهاب عراق ا قمرکز بر ج ایات ارقکابیاننه بر اساس
موارین ح وق کیفرب بینالمللی که در سایر دادگاههاب داخلی مالحظه نمیشودق شرایط ا
موقعیّت م ـصر به نردب را بر اب این دادگاه رقم رده ا آن را به یو دادگاه کیفرب مخنلط قب یل
کرده است (ح ادبق 837-817 :8211؛ نرخی هودرق  .)837-817 :8211در ااقعق ب ا بر یو
قعری ق دادگاه مخنلط را میقوان هر نوع دادگاهی دانست که دربردارن ة قرکیبی ار ع اصر
داخلی ا بینالمللی استق حنّی اگر سارمانهاب بین المللی ار جمله سارمان ملل منّـ ن ش چ انی
در قأسیس آن ن اشنه باش  .ب ابراینق ربق این قعری

دادگاه عراق نیز به ع وان یو دادگاه

مخنلط ش اخنه خواه ش (.)Higonnet, 2007, 6
در پایانق ذکر این نکنه ضرارب است که اگرچه مبانی ا بسنرهاب ح وقی قأسیس دادگاههاب
کیفرب مخنلط با یک یگر منفاات استق قردی ب اجود ن ارد که همة آنها قـت قأ یر نشارهاب
جامعة بینالمللی ا با حمایت نهادها ا سارمانهاب بینالمللی ایجاد ش هان ا ار این را الهاح ا
کمو گرننن همة این دادگاهها ار موارین ا جامعة بینالمللی انکارناپذیر است.

نتيجه
ار مهمقرین موضوعات راجع به دادگاههاب کیفرب مخنلط که در ننیجة مشارکت جامعة
بینالمللی با نظاح قضایی ا ح وقی کشور مـل ارقکاب ج ایات بینالمللی ا به م ظور م ابلة هر
چه بیشنر با بیکیفرب بزهکاران بینالمللی قأسیس میشون ق مبانی ح وقی ا دالیل قأسیس آنها
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است .دالیل قأسیس دادگاههاب مخنلط را میقوان ار دا بُع داخلی ا بینالمللی بررسی کرد .ار
م ظر داخلیق دالیلی مثل ناقوانی یا ع ح قمایل نظاح قضایی داخلی براب رسی گی مؤ ر ا م صفانه
به جرایم بینالمللیق مصونیّت سران دالتها در دادگاههاب ملّیق انزایش اخنالنات ا ق ش سیاسی
در صورت م اخلة نظاح قضایی داخلی ا اجود موانع قانونی براب رسی گی به ج ایات بینالمللی
قوسط دادگاههاب ملّی مطرم است .ار م ظر بین المللی نیزق مـ ادیّتهاب صالحیّنی دیوان
کیفرب بینالمللی ا ع ح قمایل شوراب ام یّت براب قأسیس یو دادگاه کیفرب بینالمللی ایژه
(مان دادگاههاب یوگوسالاب سابق ا ران ا) ار مهمقرین دالیل قأسیس دادگاههاب مخنلط
مـسوب میشون  .ب ین قرقیبق در صورت اجود این دالیلق دادگاههاب مخنلط یا بینالمللیش ه
میقوان به ع وان یو شیوة مکمل یا جایگزین به م ابله با بیکیفرب بپردارن .
انزان بر اینق دادگاههایی که به ع وان دادگاههاب مخنلط ش اخنه میشون ق ار نظر مب اب
قانونی به چهار دسنه ق سیم میشون  :نخستق برخی ار آنها بر مب اب معاه ة م ع ش ه بین دالت
مـل ارقکاب ج ایت ا سارمان ملل قأسیس ش هان (دادگاههاب سیرالئونق کامبوجق لب ان)؛ داّحق
مب اب قانونی قأسیس برخی دیگر ار آنهاق معاه ة م ع ش ه میان دالت مـل ارقکاب ج ایت ا
یو سارمان بینالمللی یا م ط ه اب غیر ار سارمان ملل است (دادگاه س گال)؛ سوّحق قع ادب ار این
دادگاهها با اق اح یو جانبة سارمان ملل ا ب ان درخواست دالت مـل ارقکاب ج ایت ا انع اد
معاه هاب قشکیل ش هان (دادگاه هاب قیمور شرقی ا کوراا)؛ چهارحق مب اب ح وقی قأسیس
برخی ار دادگاههاب که ار ع اصر ملّی ا بین المللی به صورت قوأمان برخوردارن ق قوانین داخلی
کشور مـل ارقکاب ج ایت بوده است (دادگاه عراق).
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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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