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در   افتهیم لح سازمان یهاگروه یهادادگاه  تیمشروع
 دادگاه استکهلم یبر رأ   یبا تأک یمخاصما  م لحانه داخل

   یآباد قوام يرمضان نیمحمدحس
تهران،   ،یبهشت دیدانشگاه شه المللنیگروه حقوق ب اریدانش

    رانیا
  

   ي قهجاورستان   ی منتظر   ن ما ی ا 
  دیدانشگاه شه  المللنیارشد حقوق ب یآموخته کارشناسدانش

 رانیتهران، ا ،یبهشت
  

 

 چکیده
  ن یــمســلح در ا   ی هــا دادگــاه توســط گروه   س ي تأســ  ، ي بــارز مخاصــمات مســلحانه داخلــ  ی هــا ي ژگ ی از و   ي كــی 

تنها بـه كشـورها    از ي امت   ن ی كه ا   دانند ي م   ي ت ي امر حاكم   ك ی دادگاه را   س ي ورها تأس ت. اگرچه كش مخاصمات اس 
  ن ي خـود و همچنـ  ی ضـا اع   ان يـحف  نظ  و قانون م   ی برا   ی ادگاه را ابزار د  س ي مسلح، تأس  ی ها تعلق دارد؛ گروه 

  ی هـا دادگاه توسط گروه   س ي تأس   ز ي ن  ي الملل ن ي . جامعه ب دانند ي در منطقه تحت كنترل خود م  ت ي نظ  و امن  جاد ی ا 
حقـوق بشردوسـتانه در   ت ی رعا  ن ي تضم  ی برا  ي سم ي مكان  ن ي و همچن  ی عدالت اختصار  ی برا  ي ن ی گز ی مسلح را جا 
اجـرا در مخاصـمات  رسد حقوق بشردوسـتانه قابـل ي به نظر م   كه ي . درحال داند ي م   ي ت مسلحانه داخل مخاصما 

تحـت كنتـرل خـود را   ان ي رنظام ي خود و غ  ی اعضا ه ك  دهد ي مجوز را م  ن ی مسلح ا  ی ها به گروه  ي مسلحانه داخل 
مات مسـلحانه مـبه   مسلح در مخاص   ی ها دادگاه توسط گروه   س ي تأس   ي حقوق   ی حال مبنا  ن ی محاكمه كنند، با ا 

  ی هـا توسـط گروه   ي دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخل   س ي تأس  ي حقوق  ی بنا نظر از مبه  بودن م است. صرف 
فـراه  نمـودن    یي هـا توانـا دادگاه   ن یـاسـت كـه ا   ن یـا   باشـد ي هـا وارد م گاه داد  ن یـكه بـه ا  ي مسلح، انتقاد اصل 

  س ي تأسـ  ي حقـوق   ی مبنـا   ي مقالـه ضـمن بررسـ  ن ی عادالنه را در محاكمات خود ندارند. در ا   ي دادرس  نات ي تضم 
ها، تنهـا  دادگاه   ن ی ا   ي اجرا در دادرس عادالنه قابل    ي دادرس  نات ي تضم  ن ي مسلح و همچن  ی ها گروه  توسط دادگاه 

 . شود ي م  ي خصوص وجود دارد، بررس   ن ی كه در ا  یي قضا  ه ی رو 

 یدادرساا  ناتیدادگاااه، ت اام سیتأساا  یحقااوق یمسلح، مبنااا یهاگروه  واژگان کلیدی:

 .سخانه ثمیه هیق   ،یعادالنه، مخاصمات مسلحانه داخل
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 مقدمه

در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلي یك پدیده رایج در این مخاصمات، تأسيس دادگــاه 
هــا كــه های مسلح( است. تأســيس ایــن دادگاه)گروه  1یافتههای مسلح سازمانوهتوسط گر
عنوان هــای مســلح بــهســط گروهشــود، اغلــب توعنوان دادگــاه مــردم شــناخته مياغلب بــه

المللــي و حال رویكرد جامعــه بين شود. با این  مكانيسمي برای حف  نظ  و قانون توجيه مي
 در قلمرو آن تشكيل شده است، منفي است.  هامخصوصاً كشوری كه این دادگاه

ها را به دليل عــدم فــراه  كــردن تضــمينات قضــایي المللي اغلب این دادگاهجامعه بين 
كند. كشوری كه دادگاه در قلمرو آن تأسيس شــده، تأســيس دادگــاه را یــك م ميمحكو

هــا را اهداند كه این حق صرفاً در اختيار دولت است و تأســيس ایــن دادگحق حاكميتي مي
هــای تاســيس شــده توســط حــال، دادگاه  داند. با این تجاوز و نقض حق حاكميت خود مي

توانــد بــه عنــوان جــایگزیني بــرای خلــي ميهــای مســلح در مخاصــمات مســلحانه داگروه
ای در حف  نظ  و قانون در ها توانایي بالقوهمحاكمات اختصاری به كار رود و این دادگاه

تــوان از آن بــه عنــوان مكانيســمي های مسلح دارند و همچنين ميهقلمرو تحت كنترل گرو
 كار استفاده نمود.عليه مصونيت افراد جنایت

هــای مســلح بــه خلي مختلفي وجود دارد كه در خــالل آن گروهمخاصمات مسلحانه دا
، ارتــش 1962تــا  1954اند. در طول جنگ استقالل الجزایر از سال تأسيس دادگاه پرداخته

 

لفــي ماننــد یافته، طرف غيردولتي مخاصــمه مســلحانه داخلــي اســت. عبــارات مختهای مسلح سازمان. منظور از گروه 1

یافته، شورشيان و ... برای توصيف ایــن های مسلح سازمانهای مسلح مخالف، گروه های مسلح غيردولتي، گروه گروه 

هــای رود. اگرچه تمامي این مفاهي  معنای مشتركي دارند، ولي به این دليــل عبــارت گروه طرف غيردولتي به كار مي

  كه یكي از شرایط وجــود مخاصــمه مســلحانه داخلــي، وجــود حــداقل یافته را برای آنها انتخاب كردیمسلح سازمان

ــرای طــرف غيردولتــي مخاصــمه مســلحانه داخلــي اســتانســازم ــ  :یافتگي ب ان منتظــری ســيدهادی محمــودی و ایم

نامــه كارشناســي پایان  المللــي،غيربين  قهجاورستاني، تعهد شورشيان به حمایت از غيرنظاميان در مخاصــمات مســلحانه

ن وجــود چهــار ویژگــي را بــرای همچنــين برخــي از نویســندگا  .13( ص  1397ان، دانشگاه شهيد بهشــتي، )تهر  ارشد،

 -2قوق داخلي یك گروه مسلح باید غيرقــانوني و نامشــروع باشــد؛ مطابق با ح -1دانند: ها الزم ميشناسایي این گروه 

 -4كه خشونت مســلحانه بــه كــار بــرد و گروه به این دليل ایجاد شده است  -3گروه تحت كنترل كشور ثالث نيست؛ 

ه ها دیگر وجود ندارند یا به دليل پيروزی در مخاصمه كــ مخاصمه مسلحانه، این گروه برخالف كشورها، پس از پایان 

  شوند یا به دليل شكست در مخاصمه یا مصالحه با حكومت وقتتبدیل به كشور یا حكومت جدید مي

Ezequiel Heffes, “Armed Groups and the Protection of Health Care”, International 

Law Studies, Volume 95, (2019).    



 35 | يقهجاورستان ی و منتظر   ی آباد قوام يرمضان

( بيان نمود كه زندانيان تنها بعد از محاكمــه و محكــوم شــدن بــه ALNخش ملي )بآزادی
ل به ارتش منظ  الجزایــر بعدها تبدی  ALNشوند.  نقض حقوق و عرف جنگ مجازات مي

، حــزب 1950تــا  1946و    1963تــا    1927تبدیل شد. در طول جنگ داخلي چــين از ســال  
هایي صــادر كــرد بــا ایــن لعملكمونيست چين كه بعدها حزب حــاك  چــين شــد، دســتورا

كاران بدنام بعد از محاكمــه و محكوميــت توســط دادگــاه بایــد مجــازات محتوا كه جنایت
هــای مســلح در مخاصــمات مســلحانه داخلــي هــای گروهیگــر از دادگاههای دشوند. نمونه

عبارتند از: دادگاه جنبش دموكراتيك ملي مردم فيليپين در جریان شورش در فيليپــين كــه 
هــای مردمــي جبهــه متحــد انقالبــي در خــالل مخاصــمه آغــاز شــد، دادگاه 1969ســال  در

بخش ملي در خــالل مخاصــمه آزادی  ، دادگاه2002تا    1991مسلحانه در سيرالئون از سال  
هــای كمونيســتي نپــال در خــالل ، دادگاه1991تــا  1980مســلحانه در الســالوادور از ســال 
بخــش تاميــل در و دادگــاه جبهــه آزادی 2006تــا  1996مخاصمه مسلحانه در نپال از ســال 

  2009.1تا  1983النكا از سال طول جنگ در سری
( در گــزارش خــود در مــورد ســوریه ILACي )المللي مساعدت حقــوقكنسرسيوم بين 

هــای مســلح، سيســت  قضــایي بيان نمود كه ویژگي مشتر  در مناطق تحــت كنتــرل گروه
های مسلح كه نهادهــای جداگانــه اند. تعداد زیاد گروهها تأسيس نمودهاست كه این گروه

كنتــرل   اند بــدین معنــا اســت كــه در منــاطق خــارج ازاداری و قضایي خود را تشكيل داده
های این مناطق از رویكرد حكومت سوریه، یك سيست  قضایي واحد وجود ندارد. دادگاه

انون شــریعت اســتفاده سكوالر تا اعمــال تفســيرهای مختلــف از ایــدئولوژی اســالمي یــا قــ 
المللي تحقيق سازمان ملل در مورد جمهوری عربي ســوریه كميسيون مستقل بين   2كنند.مي

های شریعت در مناطق تحــت كنتــرل كمات انجام شده توسط دادگاهنيز بيان نمود كه محا
كنند گاهي اوقــات شــبيه بــه های مسلح كه تضمينات دادرسي عادالنه را رعایت نميگروه
ها هيچ شــباهتي بــه های غيرمجازی هستند كه محاكمات آنات اختصاری و دادگاهمحاكم

 3دادرسي عادالنه ندارد.

 

1. Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict (UK: 

Oxford University Press, 2012) p. 302. 
2. International Legal Assistance Consortium, ILAC Rule of Law Assessment 

Report: Syria 2017, Editor: Mikael Ekman, (Sweden, 2017) p.9.  
3. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 

Arab Republic, (2015) para. 97-98; and (2016) para. 17. 
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های مســلح را بــرخالف حقــوق در قلمرو خود توسط گروهاغلب كشورها تأسيس دادگاه  
دانند زیرا تأسيس دادگاه یك امر حاكميتي است كه این قدرت تنها در حاكميتي خود مي

المللي منفعت زیادی در رعایــت و اجــرای ا است، از طرف دیگر جامعه بين هاختيار دولت
شــود كــه آیــا مطــرح مي  حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دارد. حال این پرسش 

توانــد ابــزار مــؤثری بــرای اجــرای حقــوق بشردوســتانه هــای مســلح ميهــای گروهدادگاه
منظور پاسو به ایــن پرســش باشد؟ بهها در مورد حاكميت خود نظر از نگراني دولتصرف

هــای هــایي توســط گروهابتدا باید این مسئله را بررسي كرد كه آیــا تأســيس چنــين دادگاه
الملل مشروع و قانوني است یا خيــر؟ بــدین منظــور ابتــدا در ایــن بق با حقوق بين مسلح مطا

پرداختــه الملــل  هــای مســلح در حقــوق بين هــای گروهمقاله بــه بررســي مشــروعيت دادگاه
گيــرد عبــارت اســت از معنــای شود. موضوعاتي كه در این عنوان مورد بررسي قرار ميمي

هــای مســلح نوني برای تأسيس دادگاه توســط گروهدادگاه صحيحاً تشكيل شده و مبنای قا
هــای در مخاصمات مسلحانه داخلي. مبحث بعدی به بررسي تضمينات قضــایي كــه دادگاه

های خــود رعایــت كننــد، اختصــاص دارد. درنهایــت بــه ادرســيهای مسلح باید در دگروه
ت هــای مســلح در مخاصــماهــای گروهبررسي تنهــا رویــه قضــایي كــه بــه موضــوع دادگاه

 شود.مسلحانه داخلي ارتباط دارد اشاره مي

 المللهای مسلح در حقوق بینهای گروه. وضعیت دادگاه1
مســلح، مســل  اســت كــه تأســيس ایــن  هــایهــای گروهدر رابطه با وضعيت قــانوني دادگاه

بــا قــانون داخلــي كشــورها غيرقــانوني اســت. حــال بــا توجــه بــه افــزایش   ها مطــابقدادگاه
المللي، الزم است ایــن های مسلح در جامعه بين و ازدیاد گروه 1ه داخليمخاصمات مسلحان

هــای ها توسط گروهدادگاهالملل به تأسيس این  موضوع بررسي شود كه نگرش حقوق بين 
های مســلح در مخاصــمات دیگر آیا تأسيس دادگاه توسط گروه  عبارتمسلح چيست و به

مری قانوني است یا خيــر؟ اگــر تأســيس دادگــاه الملل امسلحانه داخلي مطابق با حقوق بين 
الملل امری غيرقانوني تلقي شود، واضــح اســت های مسلح مطابق با حقوق بين توسط گروه

ق توانــد در اجــرای حقــوهایي ميهرگونه تأثير مثبتي كه چنين دادگاهتواند  كه این امر مي
 بشردوستانه داشته باشد را خنثي سازد.

 

1. Annyssa Bellal, The War Report Armed Conflicts (Geneva: Geneva Academy, 

2017) p. 5.  
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 الملل بشردوستانههای مسلح در حقوق بینی گروههامشروعیت دادگاه. 2
ها مطابق بــا های مسلح، معموالً تأسيس این دادگاههای گروهدر رابطه با مشروعيت دادگاه

المللي عالقه و منفعت زیــادی حال جامعه بين كشورها نامشروع است. با این    حقوق داخلي
ه دارد. یكــي از طــرق اجــرای ه در هنگــام مخاصــمات مســلحانبه اجرای حقوق بشردوستان

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي، مجازات ناقضان حقــوق بشردوســتانه از 
خاصمات است. محاكمات انجام گرفته توسط های مسلح در این مهای گروهطریق دادگاه

منظور جلــوگيری از ای بــههای مســلح در ایــن مخاصــمات امكــان بــالقوههای گروهدادگاه
های مسلح دارد. این امر تا حــدودی بــه ایــن قوق بشردوستانه توسط اعضای گروهنقض ح

بــه   هــای مســلح توجــه بيشــتری را نســبتدليل است كه محاكمات انجام شده توسط گروه
المللــي ميــان اعضــای محاكمات انجام گرفته توسط محاك  دیگر كشورها یــا محــاك  بين 

هــای هــای گروهه عــدم مشــروعيت دادگاهحال با توجه بــ   1.كندهای مسلح جلب ميگروه
مسلح مطابق با حقوق داخلي كشــورها، بایــد ایــن موضــوع بررســي شــود كــه آیــا حقــوق 

هــا های مسلح و انجام محاكمه توسط ایــن دادگاهبشردوستانه، تأسيس دادگاه توسط گروه
 دهد یا خير.در مخاصمات مسلحانه داخلي را اجازه مي

اجــرا در مخاصــمات مســلحانه حقــوق بشردوســتانه قابــل منظور بررســي  نقطه شروع بــه
های بشردوســتانه مشــتر  حــاوی حــداقل ضــرورت  3مشتر  است. ماده    3داخلي، ماده  

خصوص مخاصمات مســلحانه داخلــي ممنــوع مي مخاصمات بهاست كه اجرای آن در تما
دام دارد كــه »محكوميــت و اعــ مشتر  بيــان مــي  3بند دال از پاراگراف یك ماده    2است.

شده و جــامع تضــمينات قضــایي باشــد كــه ملــل بدون حك  دادگاهي كه صحيحاً تشكيل  
صمات مســلحانه قاعده قراردادی دیگر كه در مخا  3دانند« ممنوع است.متمدن ضروری مي

دارد كه پروتكل الحاقي دوم است. این ماده بيان مي  6راف دوم از ماده  شود پاراگاجرا مي
ود و هيچ مجازاتي نسبت به شخصــي كــه مجــرم شــناخته شــده »هيچ حكمي نباید صادر ش
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3. Common Article 3 (1) (d). 
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وســيله دادگــاهي كــه است نباید اجرا شود مگر بر اساس حكــ  محكوميــت اعــالم شــده به
 1طرفي باشد«.سي در استقالل و بيجامع تضمينات اسا

صــورت مشــتر  بــر كشــورها و  مشــتر  قصــد داشــته به   3واضح است كه مــاده  
كنــد كــه »چنانچــه مخاصــمه  مقدمه ماده مشتر  بيان مي   2های مسلح اجرا شود. گروه 

های معظــ  متعاهــد روی دهــد،  المللي نداشته باشد و در خا  یكي از دولت جنبه بين 
مخاصمه مكلف است كه حــداقل مقــررات زیــر را اجــرا كنــد«.  های  هر یك از طرف 

شود.  ي های مسلح اجرا م صورت یكسان به كشورها و گروه پروتكل الحاقي دوم نيز به 
كنــد بيــان  پروتكل الحاقي دوم كه قلمرو مادی اجرای پروتكل را مشــخص مي   1ماده  
  اســت و در  مشــتر   3دارد كه این پروتكل توسعه دهنــده و تكميــل كننــده مــاده  مي 

شــود و همچنــين  صــورت یكســان اجــرا مي هــای مســلح به نتيجــه بــر كشــورها و گروه 
مانند كشــورها ملــزم  در ماده یك به های مسلح در صورت داشتن شرایط مندرج  گروه 

 3به رعایت و اجرای پروتكل هستند. 
صورت كلي تدوین شــده اســت از حقوق عرفي بشردوستانه كه به  100همچنين قاعده  

موجب یــك دادرســي كس نباید محاكمه یا مجــازات شــود مگــر بــهدارد كه »هيچمي  بيان
 4.نه كه تمامي تضمينات قضایي اساسي را مهيا كند« عادال

ای وجود ندارد كــه الملل بشردوستانه قاعدهگونه كه مشخص است در حقوق بين همان
نه داخلــي را های مسلح در مخاصمات مسلحاصورت صریح تأسيس دادگاه توسط گروهبه

مشتر  است كه ممكن است تردید ایجــاد كنــد. ایــن مــاده   3ممنوع اعالم كند. تنها ماده  
»دادگاه صحيحاً تشكيل شــده« اعــالم گــردد. در مبحــث   دارد كه حك  باید توسطبيان مي

های مسلح در مخاصــمات های گروهبعدی به بررسي مفهوم این عبارت در رابطه با دادگاه
 شود.پرداخته مي  مسلحانه داخلي
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 . تشکیل صحیح دادگاه2-1
هــای مســلح مشــتر  هــ  بــر كشــورها و هــ  گروه  3گونه كه قــباًل ذكــر شــد مــاده  همان
شود و بند دال از پاراگراف یك این مــاده بــا اشــاره بــه »دادگــاه یكسان اجرا مي  صورتبه

كنــد. عيين ميهای هر دو طرف مخاصمه را تصحيحاً تشكيل شده« قواعد مربوط به دادگاه
حال در عمل شاید تنها كشورها باشند كــه بتواننــد شــرط »دادگــاه صــحيحاً تشــكيل با این  

های مســلح مــاهيتي مــوردی دارنــد. در همــين های گروهگاهشده« را محقق سازند زیرا داد
كنــد كــه ایــن صليب ســر  از پروتكــل الحــاقي دوم بيــان مي الملليرابطه تفسير كميته بين 

از مــتن  1974-77وجه به دیدگاه برخي از نمایندگان در كنفــرانس دیپلماتيــك عبارت با ت
هــای مســلح ان بعيد اســت گروهپروتكل الحاقي دوم حذف شد زیرا به عقيده این نمایندگ

بــه همــين  1بتوانند مطابق با حقوق داخلي كشورها دادگاه قانوني یا صــحيح تأســيس كننــد.
هــای در رابطه با دادگاه  ((ONUSALالسالوادور    ترتيب مأموریت ناظران سازمان ملل در

نظر در السالوادور نيز   (FMLN)بخش ملي فرابوندو مارتي  ایجاد شده توسط جبهه آزادی
مشابهي را بيان نمود: »حق محاكمه در یــك قضــيه توســط دادگــاه صــحيحاً تشــكيل شــده 

 2.توانند آن را محقق سازند« های مسلح به سختي ميشرطي است كه گروه
های مسلح قادر به تأسيس دادگاه قــانوني یــا صــحيح هســتند تــا این سؤال كه آیا گروه

»دادگــاه صــحيحاً تشــكيل شــده« اســت. حدود زیادی وابسته بــه تعریــف و تفســير عبــارت 
مطالعه حقوق بشردوستانه در مورد حقوق عرفي بشردوستانه »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« 

ای كه قباًل در كشــور ي دادگاهي كه مطابق با قانون و رویهدهرا به معنای تشكيل و سازمان
ی مسلح مطابق با قانون هاهایي كه گروهاین تعریف دادگاه  3داند.اجرا بوده است، ميقابل  

هایي كه توسط كشورها بر مبنایي موردی تأســيس دهند و همچنين دادگاهخود تشكيل مي
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حــال ایــن تنهــا تفســير معتبــر از مفهــوم ن ایــ  با 1دهد.شود را تحت شمول خود قرار نميمي
 عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« نيست.

تشكيل شده« را باید با توجه به عبــارات   برخي عقيده دارند كه عبارت »دادگاه صحيحاً
كه آن را بــه معنــي دادگــاهي كــه طبــق قــانون ایجــاد شــده  2بكار رفته در اسناد حقوق بشر

ا اشــاره بــه قــانون كشــورها تفســير كنــي  ایــن ارت قانون را تنها بتفسير نمود. اگر عب   3است
به قــانون در چــارچوب  كند. ولي اشارههای مسلح را از تأسيس دادگاه منع ميتفسير گروه

هایي كه توســط شود بلكه دادگاهمخاصمات مسلحانه داخلي محدود به قانون كشورها نمي
گيــرد. در رویــه، كننــد را نيــز در برميهای مسلح مطــابق بــا قــانون خــود تأســيس ميگروه

تا در این راســ   4.اندهایي مطابق با قانون خود تشكيل دادههای مسلح دادگاهبسياری از گروه
بيان نمود كه اگر یك گروه مســلح   1974-77یكي از نمایندگان در كنفرانس دیپلماتيك  

گيــرد و قــوانين حقــوق   یافته باشد كه طرف مخاصمه مسلحانه قــراربه اندازه كافي سازمان
یافته باشد كه بتوانــد قــانون بشردوستانه را رعایت كند، ممكن است به اندازه كافي سازمان

رویكــرد دیگــر در   5د و مبنایي برای تأسيس دادگاه خــود ایجــاد كنــد.خود را تصویب كن 
 الملل كيفری است.تفسير عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« استناد به حقوق بين 

كــه    المللي كيفری فهرســت اعمــالي را ارائــه نمــوده اساسنامه دیوان بين   8)ج(   ماده 
ي جنایــت جنگــي محســوب  المللــ ها هنگام مخاصــمات مســلحانه غيــر بــين ارتكاب آن 

كــه مــاده  المللي كيفری است. از آنجایي شود و در نتيجه قابل تعقيب در دیوان بين مي 
ــوان بين   8( 2()ج() 4)  ــي كيفــر اساســنامه دی ــه تكــرار و جرم الملل ــد د از  ی ب انگــاری بن

مشتر  پرداخته است، جای تعجــب نيســت كــه ایــن مــاده نيــز    3پاراگراف اول ماده  
كند. این  از تأسيس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلي منع نمي   را های مسلح  گروه 
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های اعــدام بــدون وجــود  دارد كه »صادر كردن احكام و اجرای مجازات ماده بيان مي 
طور صــحيح تشــكيل شــده باشــد و تمــام  لي صــادر شــده از دادگــاهي كــه بــه حك  قب 
شده باشد، تــأمين    طور عام شناخته و پذیرفته های قضایي را كه ضرورت آن به تضمين 
گونه كه مشخص است این ماده تا  یكي از مصادیق جنایت جنگي است. همان   1نماید«، 

  3ن عبارات بكار رفته در ماده  پردازد و هما مشتر  مي   3حدود زیادی به تكرار ماده  
المللــي كيفــری نيــز  اساســنامه دیــوان بين   8( 2()ج() 4كند. ماده ) مشتر  را بازگو مي 

دهد.  مشتر  تعریفي از عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« ارائه نمي   3ماده  مانند  به 
آور  الملل كيفری كه یك مــتن راهنمــا و نــه الــزام حال عناصر جرائ  دیوان بين با این  

عناصــر    2المللي كيفری است بــه تعریــف ایــن عبــارت پرداختــه اســت. برای دیوان بين 
صــحيحاً تشــكيل شــده« را بــه معنــای    المللي كيفری عبــارت »دادگــاه جرائ  دیوان بين 

طرفي باشد« تعریف نموده است. استقالل  دادگاهي كه »حاوی تضمينات استقالل و بي 
هــای مســلح در عمــل قــادر بــه  هــای گروه دادگاه طرفي استانداردهایي هستند كه  و بي 

المللــي  رسد تفســير عناصــر جــرائ  دیــوان بين كه به نظر مي تحقق آن هستند. در حالي 
ری از عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« تــا حــدودی شــرایط تأســيس دادگــاه  كيف 

ند  مسلح و تضمينات دادرسي كه این دادگاه باید فراه  و رعایت كن   های توسط گروه 
حال این تفسير از عبارت »دادگاه صحيحاً تشــكيل  را با ه  تركيب كرده است. با این  

المللي نيز این مسئله را  رویه بين 3رود. مار مي شده« معتبرترین تفسير از این عبارت به ش 
المللــي از مســئله شــرایط تأســيس دادگــاه توســط  كنــد كــه توجــه جامعــه بين تائيد مي 
هــا بایــد فــراه  و رعایــت كننــد  نات دادرسي كه این دادگاه های مسلح به تضمي گروه 

نــبش  هــای ج تــوان بيــان نمــود دادگاه منتقل شــده اســت. مثــالي كــه در ایــن مــورد مي 
اســت. ایــن    (DRC)در جمهــوری دموكراتيــك كنگــو    (MLC)بخش كنگــو  آزادی 

بخــش بزرگــي از شــمال    2003و    1990های  در بين سال   ژان بمبا جنبش تحت رهبری  
نســبتاً مســئوالنه و منصــفانه عمــل    MLCرا در كنتــرل خــود داشــت. در اوایــل    كنگــو 
هــایي را در  گــروه جنایت   اعضای آن   2003و    2002های  حال در سال   نمود. با این مي 
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تصــمي  گرفــت    MLC  2003كنگو و آفریقای مركزی مرتكب شدند. در فوریه سال  
، غــارت و تمــرد از دســتورات  نفر از اعضای خود را به اتهام اخاذی، تجــاوز، قتــل   27

در شمال كنگو انجام گرفت. حكــ  ایــن    MLCمحاكمه كند. محاكمه در مقر اصلي  
مه صادر شد و انتقادهای بســياری را از ســوی كشــورها و  افراد یك هفته بعد از محاك 

سازمان ملل به خود كسب جلب نمود. انتقاد نماینده آمریكا در شورای امنيت سازمان  
این بود كه نخست این دادگاه هيچ یــك از افــراد را مــته  بــه ارتكــاب    ملل به دادگاه 

گاه را به دليل عدم  جنایت عليه بشریت و جنایت جنگي نكرده است و دیگر اینكه داد 
  1. فراه  نمودن و رعایت تضمينات دادرسي عادالنه برای متهمان مورد انتقاد قــرار داد 

عمليات حف  صلح بيان نمود كه ایــن    به همين ترتيب معاون دبير كل سازمان ملل در 
گونه كه مشخص اســت آمریكــا  همان   2اند. ه هدف اصلي خود دست نيافته محاكمات ب 

اند مــورد  های مسلح را به این دليل كه به تأسيس دادگاه پرداخته روه و سازمان ملل، گ 
 . ها به شيوه انجام این محاكمات بوده است اند بلكه انتقاد آن انتقاد قرار نداده 

های مسلح را از تاسيس دادگــاه گونه كه مشخص است حقوق بشردوستانه، گروههمان
هــا تــا زمــاني حــال تاســيس ایــن دادگاهكند با ایــن  در مخاصمات مسلحانه داخلي منع نمي

های خــود شــروط اســتقالل و هــای مســلح در دادرســيقــانوني و مشــروع اســت كــه گروه
 فراه  و رعایت كنند.  طرفي و تضمينات دادرسي عادالنه را بي

 طرفي دادگاه. تعریف شروط استقالل و بي2-2
ای مبني بر ه داخلي، قاعدهالملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحاندر حقوق بين 

های مسلح وجود نــدارد. بــا ایــن حــال، بــرای اینكــه ممنوعيت تاسيس دادگاه توسط گروه
الملل بشردوستانه مشروع و قانوني قلمــداد ق بين های مسلح مطابق با حقوهای گروهدادگاه

را طرفــي های خــود شــروط اســتقالل و بيهــا در دادرســيشوند، الزم است كه این دادگاه
 3المللي شرط دادگاه صحيحاً تشكيل شده مندرج در مــاده رعایت كنند. در واقع رویه بين 

كنــد رعایــت و فــراه  ميطرفــي را مشتر  را به معنای دادگاهي كه شروط استقالل و بي
 تعریف كرده است. 

 

1. UNSC, The Situation Concerning the Democratic Republic of the Congo, 

4784th Meeting, (2003) p. 19.  
2. Ibid. p. 19.  
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ــتقالل و بي ــاهي  اس ــرای دادگاهمف ــي ب ــای گروهطرف ــلح ميه ــای مس ــيار ه ــد بس توان
در حالي كه اســتقالل بــه توانــایي قضــات بــرای صــدور رای فــار  از   1.يز باشدبرانگچالش 

( اســت. طرفي حاوی دو جنبه )ذهنــي و عينــيكند، مفهوم بيمداخله قوه اجرایي اشاره مي
هایي كــه كند: در وضــعيتگونه تعریف ميكميته حقوق بشر مفهوم استقالل دادگاه را این 

یي به وضوح قابل تشخيص نيست یا زماني كه نهاد وظایف و صالحيت نهاد اجرایي و قضا
اجرایي قادر به كنترل یا هدایت نهاد قضایي است، این موارد بــا اســتقالل نهــاد قضــایي در 

كنــد، يته سپس معيارهایي را كه بــه تضــمين اســتقالل دادگــاه كمــك ميتناقض است. كم
هــا، منيــت شــغلي آنهای مربــوط بــه اكند: آیين و شرایط انتساب قضات، تضــمين ذكر مي

شرایط مربوط به ترفيع، انتقال، تعليق و یا پایان عملكرد قضــات و عــدم دخالــت سيساســي 
 2.توسط نهاد مقننه و اجرایي
انــد  اروپایي حقوق بشر به صراحت بيان نموده   دیوان آمریكایي و كميته حقوق بشر،  

مستلزم آن است    طرفي دادگاه طرفي حاوی دو جنبه است: ذهني و عيني. بي كه شرط بي 
هــا تحــت  داوری نشده، قضــاوت آن كه قضات نسبت به قضيه مورد رسيدگي دچار پيش

به جانبداری از منافع هــيچ  ها به هيچ وجه  تاثير تعصب شخصي قرار نگيرد و عملكرد آن 
طرفي ذهني قاضــي  طرفي ذهني(. اساساً فرض بر بي یك از طرفين دعوا منتهي نشود )بي 

طرفــي عينــي قاضــي بــه  كه خالف آن ثابت شود. در مورد شــرط بي خواهد بود مگر آن 
طرفانه به موضوع مطروحه رســيدگي كــرده تــا از ایــن  دور از هر گونه دیدگاه ذهني بي 

ند ضــمن اعمــال تمــامي تضــمينات قضــایي نســبت بــه رفــع هرگونــه ابهــام در  طریق بتوا 
 3خصوص آن اقدام كند. 

هــای فــي شــروطي هســتند كــه دادگاهگونه كــه مشــخص اســت، اســتقالل و بيطرهمان
ها هستند. با این حال، توجه بــه های مسلح  در اصل قادر به رعایت و فراه  كردن آنگروه

هــایي كــه توســط اصــمات مســلحانه داخلــي، در دادگاهاین نكته ضروری است كــه در مخ
هــا شــرط تــوان فــرض نمــود كــه ایــن دادگاهشــوند، بــه ســختي ميقضات نظامي اداره مي

 

1. Geneva Call, administration of justice by ANSAs, Second Report of 

Garance Talks, (2017), p.9.  
2. UN Human Rights Committee, General Comment on the Right to Equality 

before Courts and Tribunals and to a Fair Trial, General Comment 32, (2007) para. 

19.  
3. Ibid, para. 21.  
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گونــه كــه مشــخص شــرط اســتقالل و پــس همان  1.طرفي ذهني و عيني را رعایت كننــدبي
مــورد   طرفي را باید در هر قضيه بــه صــورت جداگانــه و بــا توجــه بــه حقــایق آن قضــيهبي

 بررسي قرار داد.

هررای مسررلح در مااصررمات . مبنای قانوني تأسیس دادگاه توسط گروه2-3
 مسلحانه داخلي

هــای مســلح مجــوز تأســيس مكانيســ  قضــایي داخلي بــه گروهحقوق مخاصمات مسلحانه  
حــال دهــد. بــا ایــن منظور محاكمه و صدور حك  در مورد افراد تحت كنترل خود را ميبه

هــای مســلح در ایــن مخاصــمات مــبه  اســت. تأسيس دادگــاه توســط گروهمبنای حقوقي  
ه سؤال مطروحه ارائه منظور پاسو بهای مختلفي را بهنویسندگان و محاك  قضایي استدالل

 شود.اند كه در ادامه بررسي ميداده
توان در پاسو به این سؤال از آن استفاده نمود، اصل تساوی  اولين استداللي كه مي 

در مخاصمات مسلحانه است. مطابق با اصــل تســاوی متخاصــمان، حقــوق    2ن متخاصما 
رود و حقــوق و  ي صورت مساوی بر طرفين مخاصمه مسلحانه به كــار مــ بشردوستانه به 

توانــد وجــود  تفســير موســع ایــن اصــل مي   3. كنــد ها تحميل مي تعهدات یكساني بر آن 
ایــن اصــل بيــان    4كنــد.   های مسلح را بر اساس مقررات خود تصدیق های گروه دادگاه 

نظر از  دارد كه طرفين مخاصمه مسلحانه داخلي حقوق و تعهــدات یكســاني صــرف مي 
هده دارند. زمــاني كــه طــرفين مخاصــمه مســلحانه  علت مخاصمه در آن مخاصمه بر ع 

هــای مســلح از مقــررات حقــوق  شــوند، احتمــال پيــروی گروه برابر در نظــر گرفتــه مي 
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ه این موضوع، اگر مبنای قانوني برای تأســيس نهــاد  وجه ب با ت   1بشردوستانه بيشتر است. 
تــوان حقــوق داخلــي آن دولــت  قضایي دولت در مخاصــمات مســلحانه داخلــي را مي 

منظور توجيــه تأســيس  توانند بــه های مسلح نيز مي توان ادعا نمود كه گروه انست، مي د 
للــي صــليب ســر  در  الم تفسير كميته بين  2. نهادهای مشابه، به قوانين خود استناد كنند 

بعــالوه تفســير پروتكــل الحــاقي دوم    3كنــد. مشتر  این امر را تائيــد مي   3د ماده  مور 
هــای مســلح را تائيــد  عنــي قــانون ملــي دولــت و گروه زمان دو قــانون ملــي ی وجود ه  

مشتر  و پروتكل الحاقي دوم، حقوق و تعهدات برابــر و    3از آنجاكه ماده    4. كند مي 
كند به نظر منطقي است كه  ن مخاصمه مسلحانه داخلي ایجاد مي یكساني را برای طرفي 

ت مســلحانه  هــای خــود در مخاصــما ور توجيه دادگاه منظ استدالل شود اگر كشورها به 
تواننــد  هــای مســلح نيــز مي توانند به حقوق داخلي خود اســتناد كننــد، گروه داخلي مي 

كنــد، بــرای  امر را تائيد مي های مسلح نيز این  رویه گروه   5روش مشابهي را بكار برند. 
صادر نمود    1991بخش ملي السالوادور در دستورالعملي كه در سال  ال جبهه آزادی مث 

 6منظور نظام كيفری خود تعيين نمود. قوانين خاصي را به 
های مسلح، اصل فرمانــدهي منظور توجيه تأسيس دادگاه توسط گروهاستدالل دیگر به

یافتگي از صــي از ســازمانداخلي مستلزم ميزان مشخ  است. یك مخاصمه مسلحانه  7مسئول
هــای مســلح وجــود یافتگي گروههای مسلح است. یكــي از معيارهــای ســازمانسوی گروه

فرماندهي مسئول است. وجود فرماندهي مسئول نيز داللت بر مسئوليت فرمانــده دارد. ایــن 
ــي به ــلحانه داخل ــئوليت در مخاصــمات مس ــكل از مس ــ ش ــر كش ــان ب ورها و صــورت یكس

دانســته یــا بایــد هــای مســلح اگــر ميشود. در نتيجه فرمانده گروههای مسلح اجرا ميگروه
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ل ممنوعي را مرتكب شده است و او در اتخاذ اقــدامات دانسته كه افراد زیردست او عممي
صــورت فــردی منظور مجــازات مجرمــان كوتــاهي كــرده اســت بهمناســب و ضــروری بــه

وظيفه فرمانده از طریق ارجاع قضيه به مقامــات قضــایي صــالح مسئوليت كيفری دارد. این  
ها بــه ایــن پرونــدههای مســلح بــه ارجــاع مرتفع خواهد شد؛ اما با توجه به عدم تمایل گروه

هــایي المللي، مقامات قضایي صالح مــذكور دادگاهها یا نهادهای بين محاك  قضایي دولت
 1.كنندهای مسلح خود تأسيس ميهستند كه گروه

تواننــد بــه هــای مســلح مياستدالل دیگر كه در این مورد بيان شده این است كــه گروه
نين حف  نظ  و امنيت در قلمرو تحــت منظور حف  نظ  و امنيت ميان اعضای خود و همچ

كنترل خود، مبادرت به تاسيس دادگاه كنند. این استدالل توسط دادگاه ســوئد بيــان شــده 
 شود.صيل بررسي مياست كه در قسمت مربوطه به تف 

 الملل کیفریهای مسلح در حقوق بینهای گروهمشروعیت دادگاه. 3
انگــاری صورت ســاده بــه جرمي كيفری اساساً بهالمللاساسنامه دیوان بين   8(2()ج()4ماده )

مشتر  پرداخته است؛ بنابراین واضح است كه این ماده نيز   3بند د از پاراگراف اول ماده  
های مســلح را غيرقــانوني اعــالم نكــرده اســت. عناصــر جــرائ  وسط گروهتأسيس دادگاه ت

ان دادگاهي كــه تضــمينات عنوالمللي كيفری »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« را بهدیوان بين 
طرفــي را فــراه  كنــد، تعریــف نمــوده اســت. تضــمينات اســتقالل و اساسي اســتقالل و بي

های مسلح در اصل قادر به رعایــت و گروههای  طرفي، استانداردهایي هستند كه دادگاهبي
 اجرای آن هستند.

بــارت  المللــي كيفــری از ع رسد تفسير عناصــر جــرائ  دیــوان بين اگرچه به نظر مي 
  هــای »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« تا حــدودی شــرایط تأســيس دادگــاه توســط گروه 

ا ه  تركيــب  مسلح و تضمينات دادرسي كه این دادگاه باید فراه  و رعایت كنند را ب 
حال این تفسير از عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« معتبرتــرین  كرده است. با این  

كنــد  نيز تایيد مي   Bembaرود. رویه دیوان در قضيه  تفسير از این عبارت به شمار مي 
مطابق بــا اصــل مســئوليت    Bembaهای مسلح غيرقانوني نيستند.  های گروه كه دادگاه 

ال سربازان تحت  ه جنایت عليه بشریت و جنایت جنگي برای اعم ب فرماندهي، محكوم  

 

1. Sivakumaran, op. cit. p. 497. 
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فرمانــده در    رود كــه فرماندهي خود شده بود. اصل فرماندهي مسئول زماني به كار مي 
اتخاذ اقداماتي به منظور جلوگيری یا سركوب جنایات سربازان كوتــاهي كــرده یــا او  

قبل از تصمي  به تایيد یــا  دار كوتاهي كرده باشد.  در ارجاع قضيه به محاك  صالحيت 
ای نظرات خود را به دیوان در مــورد ایــن  الملل در بيانيه لغو اتهامات، سازمان عفو بين 

توانــد از  نمي   Bembaالملل اســتدالل نمــود كــه  اد. در این بيانيه، عفو بين قضيه ارائه د 
عنوان اســتداللي بــرای رفــع مســئوليت كيفــری خــود  هــای مســلح بــه های گروه دادگاه 

دار  صورت بود كه عبارت محاك  صالحيت الملل بدین استدالل عفو بين   1. استفاده كند 
ــد  ــه در معاه ــار رفت ــارات بك ــا عب ــابق ب ــد مط ــي ،  را بای ــير كن ــری تفس ــوق بش ات حق

صورت كه محاك  باید مطابق با قانون تأسيس شــوند و منظــور از قــانون در ایــن  بدین 
تصویب شده اســت در نظــر گرفتــه شــود.  عنوان قانوني كه توسط مجلس  قضيه باید به 

تواند مطــابق  های مسلح نمي الملل در ادامه ادعا نمود كه محاك  قضایي گروه عفو بين 
تواند بــا  نمي   Bembaالملل این بود كه  تأسيس شود. مفهوم استدالل عفو بين   با قانون 

نــدهي  های مســلح از مســئوليت كيفــری فرما های گروه ارجاع جرائ  ادعایي به دادگاه 
مسئول معاف شود. شــعبه مقــدماتي دیــوان ایــن اســتدالل را در تصــمي  خــود نيــاورد.  

ــ   برعكس،  دهي بــر ایــن مبنــا مبتنــي اســت  كــه  استدالل دیوان در مورد مسئوليت فرمان
دارای یــك سيســت  قضــایي نظــامي كــاربردی بــوده اســت كــه    Bembaگروه مســلح  

Bemba   .عنوان تایيد این امر  تواند به ضيه مي این ق   2از این سيست  استفاده ننموده است
ــه دادگاه  ــای گروه ك ــن  ه ــين ای ــار رود و همچن ــه ك ــتند ب ــانوني نيس ــلح غيرق ــای مس ه

هــای مســلح قــادر بــه فــراه  نمــودن  وان بيانگر این امر اســت كــه گروه گيری دی نتيجه 
اساسنامه هستند زیرا در غير این صورت اگر یك    8( 2()ج() 4شرایط مندرج در ماده ) 

ها محاكمه كند احتماالً مرتكب جنایت جنگي شده است و  كسي را در این دادگاه نفر  
 3. المللي كيفری است این امر بر خالف رویه دیوان بين 

 

1. ICC, Prosecutor v. Bemba Gombo, Amicus Curiae Observations on Superior 

Responsibility submitted pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and 

Evidence, Case No. ICC- 01/05–01/08–406 (2009) para 22-23.  
2. ICC, Prosecutor v. Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute, Case No. ICC-01/05–01/08 (2009) para. 510. 

3. Willms, op. cit. p. 155. 
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 تضمینات دادرسي. 4
هــای مســلح در الملل كيفری، تأسيس دادگاه توســط گروهحقوق بشردوستانه و حقوق بين 
هــای مســلح از های گروهصلي كه به دادگاهكند بلكه انتقاد امخاصمات داخلي را منع نمي

 ههــا قــادر بــ ها وارد است، ایــن اســت كــه ایــن دادگاهالمللي به این دادگاهسوی جامعه بين 
های خــود فراه  نمودن و رعایت تضــمينات دادرســي عادالنــه در محاكمــات و رســيدگي

ادرســي پــردازی  كــه تضــمينات دنيستند. حال در این مبحــث بــه بررســي ایــن موضــوع مي
هــای مســلح قــادر بــه اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلي چيســت و آیــا گروهعادالنه قابل  

 های خود هستند یا خير.ات در رسيدگيرعایت، اجرا و فراه  نمودن این تضمين 

 . منبع تعهدات4-1
منظور تعيين تضمينات دادرسي عادالنه، ابتدا الزم است دقيقــاً مشــخص شــود كــه كــدام به

اجرا اســت. در مخاصــمات   دادرسي عادالنه در مخاصمات مسلحانه داخلي قابلتضمينات  
تكل الحــاقي دوم محقــق شــده آن آستانه اجرایي شدن مقررات پرو  مسلحانه داخلي كه در

است و قواعد پروتكل الحاقي دوم حاك  بر رفتار طرفين مخاصمه مسلحانه است، پاسو به 
فهرســتي از تضــمينات  6(2دوم در مــاده ) ایــن ســؤال آســان اســت زیــرا پروتكــل الحــاقي

ــل  ــه قاب ــن مخاصــمات را ذكــر كــرده اســت.دادرســي عادالن در چــارچوب  1اجــرا در ای
مشتر  حاك  بر رفتار طرفين مخاصمه مسلحانه اســت، الزم اســت   3اده  مخاصماتي كه م

 2كه به تفسير عبارت »تضمينات قضایي كه توسط ملل متمدن ضروری شناخته شده اســت« 
 3شود زیرا بــرخالف پروتكــل الحــاقي دوم، فهرســتي از ایــن تضــمينات در مــاده    اختهپرد

ــك  ــرانس دیپلماتي ــدارد و در كنف ــود ن ــتر  وج ــ  1949مش ــي از ب ــنهاد برخ رخالف پيش
منظور تهيه چنين فهرستي، چنين پيشــنهادی در كنفــرانس مــورد توافــق دیگــر نمایندگان به

مشــتر  فاقــد فهرســتي از تضــمينات دادرســي   3نمایندگان قرار نگرفت و در نتيجه مــاده  
 3.عادالنه است

 

1. Additional Protocol II, Article 6 (2). 

2. “The Judicial Guarantees which are Recognized as Indispensable by Civilized 

Peoples”. 

3. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 3. Final Record 

of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Berne: Federal Political 

Department, Vol. 8, (1951), para. 49.  

 Berne: Federal Political Department, Vol. 8, (1951), para. 49.  
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ه رویكردهای متعددی برای تفسير عبارت »تضمينات قضایي ضروری« وجــود دارد كــ 
الملل قــرار دارد. رویكــرد اول بــرای تفســير ایــن های حقوق بين ها در دیگر شاخهاكثر آن

ي دوم شــامل فهرســتي از پروتكل الحاق 6عبارت رجوع به پروتكل الحاقي دوم است. ماده 
طرفي دادگاه اســت كــه در مخاصــمات مســلحانه داخلــي تضمينات ضروری استقالل و بي

منظور شناسایي تضمينات ضروری، این است كه به بررســي به  اجرا است. راهكار دومقابل  
المللي پرداختــه شــود. ایــن تضــمينات كــه حق دادرسي عادالنه در مخاصمات مسلحانه بين 

 3تواند در تفسير مــاده  قرار گرفته است مي  1پروتكل الحاقي اول  75(1ماده )بخصوص در  
شناسایي تضمينات ضروری دادرسي   منظورمشتر  مورد استفاده قرار گيرد. معيار سوم به

 این است كه استانداردهای حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد.
شــود و ری محسوب ميدر تعيين اینكه كدام تضمينات قضایي توسط ملل متمدن ضرو

مشتر  قانون حــاك  بــر آن مخاصــمه مســلحانه   3در مخاصمات مسلحانه داخلي كه ماده  
گونــه كــه پروتكل الحــاقي دوم اســت زیــرا همان  6ع ماده  است قابل اجرا است، نقطه شرو

طرفــي اســت كــه قباًل ذكر شد این ماده حاوی فهرستي از تضمينات ضروری استقالل و بي
كــه شــود. بســياری از نویســندگان بــا توجــه بــه این لحانه داخلي اجــرا ميدر مخاصمات مس

تكــل الحــاقي دوم ماهيــت طرفي به كار رفته در پروليست تضمينات ضروری استقالل و بي
عقيده دارند كه عبارت تضــمينات دادرســي عادالنــه بكــار رفتــه در   2اندعرفي كسب كرده

ــا مــاده  3مــاده  در معرفــي  3الحــاقي دوم تفســير شــود.پروتكــل  6مشــتر  بایــد مطــابق ب
المللي صليب سر  بــر ارتبــاط و پروتكل الحاقي دوم، نماینده كميته بين   6نویس ماده  پيش 

المللــي صــليب تفســير كميتــه بين   4.مشتر  تأكيد نمــود  3زمان این ماده و ماده  ه   اجرای
عه دهنــده و تكميــل دارد كه این ماده توســ پروتكل الحاقي دوم نيز بيان مي  6سر  در ماده  
منظور كمــك بــه توضــيح عبــارت مشتر  است و نشانه با ارزشي بــه  3(d()1كننده ماده )

نيــز  6المللي كيفــری. عناصر جرائ  دیوان بين 5مشتر  است 3تضمينات بكار رفته در ماده 

 

1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 

to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). 

2. Henckaerts, op. cit. Rule. 100.   
3. ICRC Commentary, op. cit. para. 705.  

4. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, op. cit. para 357.  

5. Sandoz; Swinarski, Bruno, op. cit. para. 4597.   
6. “ICC Elements of Crimes”. 
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های تفسير عبارت دادگاه صحيحاً یكي از روش  1.دهدارتباط ميان این دو ماده را نشان مي
كــه در پروتكــل الحــاقي دوم بكــار   طرفي استيل شده استناد به عبارت استقالل و بيتشك

تــوان بــه مشتر  مي  3تفسير عبارات ماده  دهد در هنگام  رفته است كه این امر پيشنهاد مي
منظور تأســيس مقررات پروتكل الحاقي دوم استناد نمــود. در كنفــرانس دیپلماتيــك رم بــه

منظور تهيــه عناصــر جــرم مــاده ماینــده كلمبيــا بيــان نمــود كــه بــهالمللي كيفری ندیوان بين 
(d()1)3  جعــه كــرد. ایــن مــاده پروتكــل الحــاقي دوم مرا  6توان به ماده  اساسنامه دیوان مي

حاوی حداقل تضمينات ضروری قابل اجرا در مخاصــمات مســلحانه داخلــي اســت كــه بــا 
مشتر  اســت، از   3ل كننده ماده  توجه به اینكه پروتكل الحاقي دوم توسعه دهنده و تكمي 

اساسنامه دیوان كــه از  d)()1)3توان به منظور تهيه عناصر جرم ماده این پروتكل مي  6ماده  
 2مشتر  گرفته شده است، استفاده نمود. 3ماده 

دومين رویكرد در تعيــين تضــمينات ضــروری اســتناد بــه حقــوق دادرســي عادالنــه در 
ــلحانه بين  ــمات مس ــوق مخاص ــيحق ــاده  الملل ــت. م ــاده از  3اس ــك م ــا ی ــتر  تنه مش

عكس كننــده ها مــن ای در ایــن كنوانســيونعنوان مقدمــههای ژنــو اســت كــه بــهكنوانســيون
مشــتر ،   3ها اســت؛ بنــابراین در هنگــام تفســير مــاده  شردوستانه این كنوانسيونمحتوای ب

 د از حمایــتاین رویكر  3.صورت كلي استناد كني ها بهطبيعي است كه به خود كنوانسيون
از  حمــدانقضایي نيز برخوردار است زیرا یكي از قضــات دیــوان عــالي آمریكــا در قضــيه 

 4مشتر  استفاده كرد. 3منظور تفسير ماده ل بهپروتكل الحاقي او 75تضمينات ماده 
رویكرد سوم اشاره به استانداردهای محاكمه عادالنه در حقوق بشر است. حقــوق بشــر 

ات مسلحانه داخلــي دارد تــا جــایي كــه در بســياری از مواقــع كــه ای در مخاصمنقش ویژه
ت حقــوق بشــر ين رفتار طرفين مخاصمه اسحقوق مخاصمات مسلحانه فاقد قواعدی در تعي 

و همچنين در مقدمه پروتكل الحاقي دوم به پيونــد و ارتبــاط ميــان  5كنداین خأل را رفع مي
ت. تا جایي كه مربوط به تضمينات حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه داخلي اشاره شده اس

پروتكــل الحــاقي دوم تــا حــدودی نشــأت گرفتــه از ميثــاق   6دادرسي عادالنه است، مــاده  

 

1. Dörmann, op. cit, p. 415. 

2. Proposal submitted by Colombia, Doc No. PCNICC/1999/WGEC/DP.15. 

3. Zegveld, op. cit. p. 70. 

4. US. High Court, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006) para. 70. 

5. Sivakumaran, op. cit. 87.  
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پروتكــل الحــاقي  6در واقع در خــالل مراحــل تــدوین مــاده   1سياسي است.حقوق مدني و  
یــت دوم، بسياری از نمایندگان از ارتباط ميان این ماده و ميثاق حقوق مدني و سياسي حما

ميثــاق مــدني و سياســي بایــد  15كردند تا جایي كــه برخــي عقيــده داشــتند محتــوای مــاده 
 2.صورت یكسان در این ماده وارد شودبه

ها باید به چارچوب خاصي كه ایــن اســناد در هنگام استفاده از هر یك از این معياردر  
شــود كــه شــود، توجــه نمــود. پروتكــل الحــاقي دوم در مخاصــماتي اجــرا مــيآن اجرا مي

ای از سرزمين یك كشور را تحت كنترل خــود دارنــد و ایــن های مسلح بخش عمدهگروه
هــای ژنــو و ت پروتكــل را اجــرا كننــد. كنوانســيونسازد كه مقــرراها را قادر ميكنترل آن

اجــرا اســت در پروتكل الحاقي اول در مخاصــماتي كــه ميــان كشــورها جریــان دارد قابــل  
كنــد. بــدین ترتيــب ها و اشخاص را تنظي  مــيرابطه ميان دولت كه قواعد حقوق بشرحالي

ي كه قواعــد مــاده صورت خودكار در مخاصماتتواند بهمحتوای هيچيك از این اسناد نمي
توانــد ارتبــاط ميــان قلمــرو اجرایــي و مشتر  حاك  است، اجرا شود؛ زیرا ایــن امــر مي  3

هــای مســلح ایجــاد داتي را بــرای گروهمشتر  را از بين ببرد و تعهــ   3محتوای قواعد ماده  
 3ها قــادر بــه فــراه  نمــودن و رعایــت و اجــرای آن در مخاصــماتي كــه مــاده كند كه آن
حال بدین معنا نيست كه ایــن تضــمينات در ایــن ن حاك  است، نباشند. با این  مشتر  قانو

ا و مفهوم خــود را ای تفسير كرد كه معن گونهها را بهاجرا نيستند یا باید آنمخاصمات قابل  
ها مورد رعایت قــرار گيــرد ای تفسير نمود كه محتوای آنگونهاز دست بدهند بلكه باید به

 3.پذیر باشدهای مسلح امكانها برای گروهو رعایت آن حال اجرا  و در عين 

 . محتوای تعهدات4-2
قي دوم پروتكــل الحــا  6در تعيين محتوای تضمينات ضروری دادرسي، نقطه آغازین مــاده  
 عبارتند از:  كند كهاست. این ماده فهرستي از تضمينات ضروری دادرسي را ذكر مي

تا مته  از جزئيات جرم مورد اتهام مطلع شــود باید بدون درنگ روشي اتخاذ گردد    -الف
 -های دفاع برخوردار گردد؛ بو قبل و در خالل دادرسي از همه حقوق ضروری و روش

رتكاب جرم محكوم شود مگر بر اساس مسئوليت كيفــری فــردی؛ كس نباید به اتهام اهيچ

 

1. International Covenant on Civil and Political Rights. 

2. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, op. cit. para. 349. 

3. Sivakumaran, op. cit. p. 503.  
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علي كــه كس نباید به اتهام ارتكاب یك جرم كيفری در خصوص فعل یا تر  فهيچ  -پ
تر از قانوناً در زمان ر  دادن آن جرم نيست مجرم شــناخته شــود و نبایــد مجــازاتي ســنگين 

ود. اگــر بعــد از ارتكــاب آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال اســت بــر وی تحميــل شــ 
تر وضــع گــردد، مرتكــب بایــد از جرم، مقررات قانوني در خصوص وضع مجازات ســبك

گنــاه هر كس كه مته  به ارتكــاب جرمــي شــود بي  -شود؛ ت  مندمزایای قانون الحق بهره
هــر كــس كــه مــته  بــه  -شود مگر اینكه جرم او مطابق با قانون اثبــات شــود؛ ثفرض مي

كس نبایــد هــيچ  -باشد حق دادرسي حضوری را خواهــد داشــت و ج  ارتكاب جرمي شده
 وادار به شهادت دادن عليه كسي یا اقرار عليه خود گردد.

ك مورد استثنا، این تضمينات دادرسي تحــت تــأثير شــدت درگيــری، ميــزان غيراز یبه
ایــن گيــرد. هــا قــرار نميیافتگي آنهای مسلح و یا ميزان سازمانكنترل قلمرو توسط گروه

های دفاع« در پاراگراف الف این ماده اســت كــه استثنا عبارت از »حقوق ضروری و روش
قلمــرو ندارنــد امكــان فــراه  نمــودن آن را های مسلحي كه كنترلــي بــر ممكن است گروه

توان به حق حضور بــدون های دفاع« مينداشته باشند. از مصادیق »حقوق ضروری و روش
یا دیگر مــأموران كــه توســط قــانون مجــاز بــه اعمــال قــدرت   تاخير ناموجه در برابر قاضي

ادگــاه بــدون قضایي دارند، حق برخورداری از محاكمه در مقابل دادگاه بدین منظور كه د
تأخير در مورد قــانوني بــودن بازداشــت آن شــخص تصــمي  بگيــرد، حــق داشــتن وقــت و 

نتخاب خــود، حــق حضــور سازی دفاعيات و ارتباط با مشاور به اامكانات كافي برای آماده
تنهایي یا از طریق مساعدت حقــوقي، حــق محاكمــه بــدون شاهدان، حق دفاع از خویش به
 1.مترج  نام برد  تأخير نامناسب و حق داشتن 

 قضیه هیثم ساانه. 5
پــردازد؛ آیــا ای است كه بــه بررســي ایــن ســؤال ميقضيه هيث  سخانه تا به امروز تنها قضيه

مسلح صادر شده است را اجرا كرده است،   توسط دادگاه گروهمته  كه حك  اعدامي كه  
كــه در غيــر ایــن ليت كيفــری خــود  عنوان مبنایي برای عــدم مســئوتواند از این حك  بهمي

دادگــاه  2017فوریــه  17شود، استفاده كند. در تــاریو صورت جنایت جنگي محسوب مي
نفر زنداني، محكــوم بــه حــبس ابــد   7ای استكهل ، هيث  عمر سخانه را به دليل اعدام  منطقه

 

1. Ibid. p. 507.  
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مورد تایيد قرار  SVEAتوسط دادگاه تجدیدنظر   2017مي    31این حك  در تاریو    1كرد.
ای اســتكهل  بررســي هایي از رأی دادگاه منطقــهصورت مختصر بخش امه بهدر اد  2گرفت.

 شود.مي

 ای استکهلم. دادگاه منطقه5-1
 تاریاچه قضیه

فریقایي )بهار عربي( در ســال داخلي در كشورهای عربي و آهای  در هنگام شروع اعتراض
كــرد. در زنــدگي مي در ایتاليــا 1990ساكن ایتاليا بود. هيث  از سال  هيث  عمر سخانه  2011
، هيث  به سوریه مسافرت كــرد. وی در ســوریه بــه گــروه شورشــي 2012آوریل    30تاریو  

الزوایــا در ادلــب و دتاً در منطقــه جبلسليمان )فرقه سليمان المقاتله( پيوست. این گروه عم
ها تحت كنترل و پناهگــاهي بــرای شورشــيان بــود. استان حماه فعاليت داشت كه این مكان

ای كــه عليــه گروه ســليمان بــه همــراه گــروه احرارالشــام در حملــه  2012وایل ماه مي  در ا
ســربازان حكومت سوریه داشتند تعدادی از سربازان حكومت ســوریه را دســتگير كردنــد. 

انتقال داده شدند. در فيلمــي كــه در   كفركال ای نزدیك به  دستگير شده در نهایت به منطقه
سليمان از جمله هيث  به همراه اعضای گــروه احرارالشــام   اینترنت منتشر شد، اعضای گروه

هــا را در كنار سربازان بازداشت شده حضور داشتند كه بعد، این افراد را اعدام و جســد آن
مــي  6ها انداختند. دادستان استكهل  مدعي است كه ایــن واقعــه در تــاریو ون گودالبه در
 18دانــد. در تــاریو مي 2012مــي  7آن را كه هيث  تــاریو اتفاق افتاده است درحالي  2012
ســپتامبر  5هيث  به سوئد رفت و در آنجا درخواست پناهندگي نمود. در تاریو   2013ژوئن  
تایمز منتشر شد. در تــاریو  سایت نيویور دستگير شده در وب  فيل  اعدام سربازان  2013

 

1. Prosecutor v. Omar Haisam Sakhanh, Stockholms Tingsratt (Stockholm District 

Court), B 3787-16, Judgment of 16 February 2017. 

 برای مشاهده ترجمه انگليسي این رأی نگاه كنيد به:

 On the Establishment of Courts in Non international Armed Conflict by Non-state 

Actors, Journal of International Criminal Justice, Volume 16, Issue 2, 1 May 2018, 

Pages 403–424. 
2. Prosecutor v. Omar Sakhanh Haisam Sakhanh, Svea hovratt (Svea Appeal 

Court), B 2259-17, Judgment of 31 May 2017. 
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عد از آن پليس ســوئد سوئد به هيث  وضعيت پناهندگي اعطا نمود. اندكي ب  2013اكتبر    17
 1.اطالعاتي در مورد جرائ  ادعایي دریافت نمود

الملــل« در كيفرخواست، دادستان ادعا نمود كه هيث  باید بــه »جنایــت عليــه حقــوق بين 
انگــاری شــده اســت، قــانون كيفــری ســوئد جرم  22از فصــل    6گونه كــه در قســمت  همان

الملــل انگــاری حقــوق بين شــود. ایــن بخــش از قــانون كيفــری ســوئد شــامل جرممحكــوم 
در خــالل  2های چهارگانــه ژنــو اســت.مشــتر  كنوانســيون 3بشردوســتانه از جملــه مــاده 

مخاصــمه مســلحانه داخلــي در ســوریه در محاكمه، هيث  به ادعای دادستان مبني بر وجــود  
ام سربازان دستگير شده اعتراضي ننمود بلكه هيث  اطالعاتي كه در تاریو اجرای حك  اعد

خواست بود از جمله اینكه او طي یك مخاصمه مسلحانه عضو گروه ســليمان بــوده و كيفر
كــرده اســت ها را خود اعدام  سرباز دستگير شده مشاركت كرده و یكي از آن  7در اعدام  

حال او مسئوليت كيفری خود را رد نمــود زیــرا مــدعي بــود كــه بــه  را تصدیق نمود. با این 
كــه از ســوی یــك دادگــاه مشــروع مطــابق بــا حقــوق اجرای حك  اعدامي پرداخته اســت 

 3.الملل بشردوستانه صادر شده است كه شرایط دادرسي عادالنه را رعایت كرده استبين 
تصــمي  گرفتــه بــود كــه ســربازان    بيــان نمــود شــورای نظــامي در خالل محاكمه، هيث   

ه بود.  دستگير شده باید بازداشت و زنداني شوند. یك شورای قضایي قبالً تأسيس شد 
كردنــد. ســه قاضــي از  این شورا شامل قضاتي بود كه قبالً به دولت سوریه خــدمت مي 

مي شــهادت  شورای قضایي در این محاكمه شركت كردند. شــاهدان نظــامي و غيرنظــا 
انجــام گرفــت. اگرچــه هيــث  خــود در ایــن    2012مــي    6مــي تــا    5دادند و محاكمه از  

  اتهامي سربازان دستگير شده اطــالع  محاكمات حضور نداشت ولي او در مورد جرائ 
داشــت. واحــد نظــامي كــه ســربازان دســتگير شــده تحــت دســتور آن واحــد خــدمت  

ل غيرنظاميان مرتكب شــده بودنــد كــه  ای از قبيل تجاوز و قت كردند، جنایات عمده مي 
مطابق با قانون سوریه حك  آن اعدام است. هيث  از سوی رهبر گروه سليمان )شيو ابو  

اند و او بایــد  اطالع یافته بود كه سربازان دستگير شده به اعدام محكوم شــده سليمان(  
 4. این حك  را اجرا كند 

 

1. On the Establishment of Courts,op. cit. p.404.  
2. Ibid. p. 406. 

3. Ibid. pp. 407-409. 

4. Ibid. p. 409.  
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 اجرا. توصیف مااصمه و حقوق قابل 5-2
باید تعيين كند كه كدام قانون حاك  بر این قضيه است و برای ایــن   ول، دادگاهدر مرحله ا

ســلحانه بپــردازد یعنــي تعيــين كنــد كــه در بندی مخاصــمه ممنظور دادگاه ابتدا باید به طبقه
تاریو مذكور، آیا مخاصمه مسلحانه در سوریه در جریان بوده كه در این صــورت حقــوق 

این قضيه بــوده یــا اینكــه در تــاریو مــذكور یــك وضــعيت   الملل بشردوستانه حاك  بربين 
ســوریه  آشوب و اختالل داخلي در سوریه در جریان بوده كه در این صورت قانون داخلي

 بر این قضيه حاك  است.
مــدت و ميــزان هــا و پناهنــدگان، خشــونت طوالنيای بر اساس تعداد قتلدادگاه منطقه

نتيجه رسيد كه در زمان جرم ادعایي در تاریو مــي   های مسلح، به این یافتگي گروهسازمان
اه همچنــين ایــن دادگــ  1در سوریه، یك مخاصمه مسلحانه داخلي وجود داشته است.  2012

 4ای و مــاده  عنوان حقــوق معاهــدهمشتر  بــه  3اجرا در این مخاصمه را ماده  حقوق قابل  
ادگــاه بســيار ز اســتدالل داین قسمت ا  2.داندعنوان حقوق عرفي ميپروتكل الحاقي دوم به

جهت مهــ  اســت كــه ســوریه عضــو پروتكــل الحــاقي دوم برانگيز است. بدین مه  و بحث
چون اگرچه برخي از قواعد پروتكل الحاقي دوم ماهيت عرفي برانگيز است  نيست و بحث
 4رو دادگاه، مــاده اند ولي این امر در مورد تمام پروتكل صادق نيست. از این كسب نموده

داند كه ایــن مــاده ماهيــت عرفــي كســب ین قضيه قابل اجرا ميكل را به این دليل در اپروت
فتار طرفين است. در نهایت دادگاه بــه ایــن كرده و به این دليل در این مخاصمه حاك  بر ر

 نفر را در این مخاصمه مسلحانه كشته است. 7نتيجه رسيد كه هيث  به همراه افراد دیگر 

 گاه هستند؟لح قادر به تأسیس دادهای مس. آیا گروه5-3
پــردازد كــه آیــا در مخاصــمات در این قسمت، رأی دادگــاه بــه بررســي ایــن موضــوع مي

های مسلح قادر به تأسيس دادگاه در این مخاصمات هستند یا خير؟ گروهمسلحانه داخلي،  
دگاه بایــد اجرا در این قضيه، دا  عنوان قاعده قراردادی قابلمشتر  به  3پس از تعيين ماده  

 3منظور پاسو به سؤال اول، به تفسير عبارت »دادگاه صحيحاً تشكيل شده« كــه در مــاده  به
مشــتر  و تفســير اوليــه   3ازد. با توجه به اینكه در متن ماده  مشتر  به كار رفته است بپرد

 

1. Ibid. para. 12. 

2. Ibid. para. 13.  
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آن، معنای این عبارت مشخص نشده است، دادگاه برای تفسير این عبارت بــه دیگــر منــابع 
منظور تعيــين مبنــای كنــد. همچنــين در ایــن قســمت دادگــاه بــهالملل رجــوع ميين حقوق ب

ت داخلــي بــه نظــر كارشناســان های مسلح در مخاصماحقوقي تأسيس دادگاه توسط گروه
 كند.الملل نيز رجوع ميحقوق بين 
كند كه ســربازان بازداشــت شــده در مخاصــمات مســلحانه  مشتر  بيان مي   3ماده  

وسيله حك  قبلي كه توســط دادگــاه صــحيحاً تشــكيل  ام شوند مگر به داخلي نباید اعد 
اخته است را  ات قضایي كه توسط ملل متمدن ضروری شن شده اعالم شود تمام تضمين 

توانــد ایــن تصــور را  بندی عبارت دادگاه صحيحاً تشــكيل شــده مي فراه  نماید. جمله 
ســتند. چنــين تفســيری  ایجاد كند كه تنها كشورها قادر بــه تأســيس چنــين دادگــاهي ه 

حــال  همچنين با اصل حاكميت و قانوني بودن جرم و مجازات مطابقــت دارد. بــا ایــن  
مشتر  بيــان نمــود    3در تفسير اوليه خود در مورد ماده  المللي صليب سر   كميته بين 

مشتر  باید تا حد ممكن گسترده تفسير شود. هيچ راهنمای    3كه قلمرو اجرایي ماده  
گونگي تفسير عبارت دادگاه صــحيحاً تشــكيل شــده در تفســير اوليــه  دقيق در مورد چ 

ن اطالعــات  مشــتر  و تفســير آ   3مشتر  وجود ندارد. اگرچه در مــتن مــاده    3ماده  
منظور تفســير ایــن  كافي در مورد شرط دادگاه صحيحاً تشكيل شده وجــود نــدارد، بــه 

های چهارگانه  يون توان از دیگر منابع كمك گرفت. بعد از تصویب كنوانس عبارت مي 
ها تا حدودی در پروتكل الحــاقي اول و دوم  ، معنای این كنوانسيون 1949ژنو در سال  

 1. م مشخص شده است و همچنين اساسنامه ر   1977
طــرف و  كنــد كــه دادگــاه بایــد بي پروتكل الحاقي اول شرطي را بيان مي   75ماده  

ــه بين به  ــير كميت ــد. تفس ــده باش ــكيل ش ــي  صــورت صــحيح تش ــر  در  الملل ــليب س ص
منظور تأكيد بر اهميت  طرف به كند كه اضافه نمودن دادگاه بي كنوانسيون ژنو بيان مي 

مخاصــمات مســلحانه شــدید اســت. اگرچــه پروتكــل    دادرسي عادالنه حتــي در زمــان 
بندی این  المللي ميان كشورهاست، جمله الحاقي اول مربوط به مخاصمات مسلحانه بين 

دهد كه تمركز بر چگونگي تشكيل دادگاه به تمركز بر  ن مي ماده و تفسير پروتكل نشا 
، انتقــال  تواند تضمينات اساســي دادرســي را فــراه  كنــد اینكه چگونه یك دادگاه مي 

پروتكل الحاقي دوم اســت كــه بيــان    6یافته است. چنين تغيير رویكردی مطابق با ماده  

 

1. Ibid. para. 26. 
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طرفي  ری استقالل و بي كند تنها شرطي كه دادگاه باید فراه  كند، تضمينات ضرو مي 
كند كه شــرط دادگــاه  المللي صليب سر  بيان مي است. در تفسير این ماده، كميته بين 

ین شرط دادگاه صحيحاً تشكيل شده، شده است زیرا بعيد به  طرف جایگز مستقل و بي 
صورت قانوني تأسيس شود.  رسد كه یك دادگاه توسط بازیگران غيردولتي به نظر مي 

الملل كيفری نيز حــاوی شــرط دادگــاه  اساسنامه دیوان بين   8( iv ()c ()2همچنين ماده ) 
كنــد كــه  ی بيــان مي المللــي كيفــر صحيحاً تشكيل شده است. عناصر جرائ  دیوان بين 

طرفــي را  دادگاه صحيحاً تشكيل شده اشاره به دادگاهي دارد كه شروط استقالل و بي 
ر تضمينات قانوني كه توسط ملل  تواند دیگ كند و بعالوه چنين دادگاهي مي فراه  مي 

 1. متمدن ضروری شناخته شده است را فراه  كند 

اجــرا اســاس حقــوق عرفــي قابــل عالوه بر موارد فوق، اشاره به آنچه ممكــن اســت بــر 
ــه بين  ــد اســت. كميت ــي باشــد، مفي ــورد حقــوق عرف ــي صــليب ســر ، تحقيقــي در م الملل

كس كنــد كــه هــيچخــود بيــان مي  100  بشردوستانه انجام داده است. این تحقيق در قاعــده
نباید محكوم یا محاكمه شــود مگــر مطــابق بــا یــك محاكمــه عادالنــه كــه حــاوی تمــامي 

المللــي صــليب ســر  در مــورد در این تحقيق، كميتــه بين   .عادالنه باشدتضمينات دادرسي  
های قضــایي اعمــال شــود شروطي كه مطابق بــا حقــوق عرفــي ممكــن اســت در رســيدگي

كند كه دادگاه زماني صحيحاً تشكيل شــده اســت كــه مطــابق بــا هد و بيان ميدتوضيح مي
حال در قاعده تأسيس شود. با این  دهي و  اجرا در كشور سازمانحقوق و رویه از قبل قابل  

 2.طرفي دادگاه استپيشنهادی و تفسير آن اهميت بر شرط استقالل و بي
رســي حقوقي كه در جریــان داد به عنوان تنها كارشناس Mark Klambergپروفسور 

مشــتر ، یــك تنــاقض ذاتــي وجــود   3كند كه در مــاده  حضور داشت در دادگاه بيان مي
آميز نســبت بــه حيــات و صورت صــریح اعمــال خشــونتن ماده بهصورت كه ایدارد بدین 

رحمانــه و خصــوص قتــل در تمــام اشــكال خــود، قطــع عضــو، رفتــار بيشخصيت انسان به
كند. از آنجاكه این ماده در مخاصــمات مســلحانه داخلــي اجــرا الم ميشكنجه را ممنوع اع

لتي نظ  و انضــباط را ميــان شود، همچنين این ماده مستلزم این است كه بازیگران غيردومي
صــورت كه شــرط دادگــاه صــحيحاً تشــكيل شــده بهاعضای خود حف  كننــد. در صــورتي

 

1. Ibid. para. 27. 
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تواند منجــر بــه ایــن شــود كــه ، ميمضيق و در رابطه با اصل حاكميت كشورها تفسير شود
بازیگران غيردولتي نتوانند نظ  و كنترل را ميان رزمندگان خود حف  كنند. مطابق بــا نظــر 

Mark Klamberg  بدین معني است كه بازیگران غيردولتي باید اجــازه تأســيس دادگــاه
یــن قســمت از منظور حف  نظ  و انضباط ميان رزمندگان خود را داشته باشند. دادگاه با ابه

 1.موافق است  Mark Klambergنظرات 
گيــرد كــه اصــل حاكميــت،  با توجه به موارد باال، دادگــاه در رای خــود نتيجــه مي 

كند. شرط دادگــاه صــحيحاً تشــكيل  گران غيردولتي را از تأسيس دادگاه منع نمي بازی 
  صورت اساسي با ایــن موضــوع مــرتبط باشــد كــه آیــا دادگــاه، تضــمينات شده باید به 

هــایي  كند یا خير. چنين دادگاه طرفي را فراه  مي قضایي اساسي از قبيل استقالل و بي 
صالحدید فرد اعمال كننــد، هــيچ عملــي جــرم  توانند قوانين را بر اساس  وضوح نمي به 

گــذار تعریــف شــده باشــد و هــيچ مجــازاتي ممكــن  نيست مگر آنكه قبالً توسط قانون 
گذار برای همان جــرم وضــع  قبالً توسط قانون   نيست مورد حك  قرار گيرد مگر آنكه 

صورت صــریح در مــاده  شده باشد )اصل قانوني بودن جرم و مجازات(. این امر كه به 
 (c )4  ( پروتكل الحاقي اول و مادهb ()2 )4    پروتكل الحاقي دوم بيان شده است استنباط

گناهكــار    گناه فرض شــود تــا زمــاني كــه او مطــابق بــا قــانون شود كه مته  باید بي مي 
شناخته شود. حتي اگر بازیگران غيردولتي یك دادگاه تأســيس كننــد كســاني كــه در  

ان مطابقت با قانوني كه توسط دادگــاه اجــرا  اید امك گيرند ب صالحيت دادگاه قرار مي 
 2.شود را داشته باشند مي 

توسط دادگاه  Mark Klambergگيری مشابهي با اظهارات موارد فوق منجر به نتيجه
هــایي را تواننــد دادگاهصمه مسلحانه داخلي، بــازیگران غيردولتــي ميشود. در یك مخامي
حفــ  نظــ  و امنيــت در قلمــرو  -2خــود و حف  نظ  و انضباط ميــان اعضــای   -1منظور  به

كه دادگاه شامل قضاتي باشــد كــه قبــل از شــروع شرط آنتحت كنترل خود ایجاد كنند به
اند و دادگــاه، یا مــأموران سيســت  قضــایي منصــوب شــدهعنوان قاضي  مخاصمه مسلحانه به

صــورت قابــل كنــد كــه بهكند یــا حــداقل قــوانيني را اجــرا ميقانون از قبل موجود را اجرا  
 3.توجهي با قوانين قبل از وجود مخاصمه مسلحانه تفاوت ندارد

 

1. Ibid. para. 29.  
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 طرفي و دادرسي عادالنه چیست؟. شروط استقالل و بي5-4
هــای خــود را ت مســلحانه داخلــي دادگاهتواننــد در مخاصــمامي هــای مســلحاساســاً گروه

رســي عادالنــه را ها تا زماني مشروعيت دارند كــه شــروط دادتأسيس كنند ولي این دادگاه
المللــي از شــرایط تأســيس دادگــاه، بــه تضــمينات رعایت كنند و همچنين توجه جامعه بين 

انتقال یافته است. دادگاه تأســيس شــده ها باید رعایت كنند دادرسي عادالنه كه این دادگاه
طرفــي و دادرســي عادالنــه را فــراه  توسط بازیگران غيردولتي بایــد شــروط اســتقالل، بي

 پردازد كه این شروط چيست؟ای به بررسي این سؤال ميحال دادگاه منطقهسازد.  
از برای اینكه یك دادگاه مستقل باشد اصل تفكيك قوا وجود دارد، نهاد قضایي بایــد  

ند قضــایي لحاد ساختاری از دیگر نهادهای دولت مستقل باشد تا از مداخله ناموجه در رو
صــورت مشــخص در قــانون تعيــين شــود و به جلوگيری شود؛ وظایف و صالحيت آن باید

باید در مسائل تحت صالحيت خود اقتدار كامل داشته باشد. شرایط استخدام قضــات بایــد 
در برابر تهدید یا دیگــر تــأثيرات خــارجي محافظــت كنــد. در   هاای باشد كه از آنگونهبه

ا اینكــه طرفي، هدف از این شرط، جلوگيری از تعصب شخصــي اســت یــ رابطه با شرط بي
طرفي دو اصل حقــوقي قاضي مالحظات نادرستي را ارائه دهد. اگرچه اصول استقالل و بي

ضمين دادرسي عادالنــه بــرای ها تها به یكدیگر وابسته هستند كه هدف آنمجزا هستند آن
 1.مته  است
كند برای اینكه یك محاكمه، عادالنه محسوب شود ایــن مشتر  مشخص نمي  3ماده  

كنــد: دادگــاه در مشتر  كه بيان مي 3چه شرایطي داشته باشد؟ عبارت ماده   محاكمه باید
  رسيدگي خود باید تضميناتي كه توسط ملل متمدن ضروری شناخته شــده اســت را فــراه

الملــل عرفــي غير از اشــاره بــه شــروط دادرســي عادالنــه در حقــوق بين توان بــهكند را نمي
اصــل برائــت؛   -توان شامل: الفق عرفي را ميفهميد. این شروط دادرسي عادالنه در حقو

حــق اســتماع  -حــق دفــاع در زمــان معقــول؛ ت -حق دفاع در و بعد از رســيدگي؛ پ  -ب
حق بــر دادرســي   -حق عدم شهادت عليه خود؛ ج  -ث  شهادت شهود و ارائه شواهد خود؛

ول پروتكل الحــاقي ا  75حق تجدیدنظر دانست. این اصول همچنين در ماده    -عادالنه و چ
 2.پروتكل الحاقي دوم وجود دارد 6(2و ماده )

 

1. Ibid. para. 33.  
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 . ارزیابي وقایع5-5
فتــي  گونه كه گپردازد. هماندر این قسمت رأی دادگاه به بررسي اعتراض هيث  سخانه مي

حكومــت نفر از سربازان بازداشــت شــده    7هيث  سخانه اعتراف نمود كه در تاریو مذكور  
شــود هيث  سخانه منكر مســئوليت كيفــری خــود مي حال،سوریه را اعدام نموده است. بااین 

كند كه او حك  یك دادگاه مشروع را اجرا كرده كه ایــن دادگــاه شــروط زیرا او ادعا مي
همچنين تضمينات دادرسي عادالنه را رعایــت كــرده اســت. در ایــن   طرفي واستقالل و بي

پــردازد كــه آیــا وع ميقسمت از رأی دادگاه با بررسي و ارزیابي وقایع به بررسي این موض
 دادگاه مذكور شرایط دادرسي عادالنه را رعایت كرده است یا خير.

پردازد  ادعای مته  مي   نای به ارزیابي ای اجرا، دادگاه منطقه   پس از تعيين قانون قابل 
بــا شــروط دادرســي عادالنــه و حقــوق  كه حكــ  اعــدام توســط دادگــاه مشــروع مطــابق  

ای اثبات نمود كه فرقه ســليمان  این رابطه دادگاه منطقه بشردوستانه صادر شده است. در  
بخش سوریه نبوده بلكه این فرقــه نشــانگر یــك گــروه مــذهبي و  بخشي از ارتش آزادی 

  7بــو  در تــاریو  های به اشترا  گذاشــته شــده در فيسپست   1است.   ملي مستقل بوده 
بخــش  تــش آزادی كرد كه فرقه سليمان از پــرچ  ار از این دیدگاه حمایت مي   2012مي  

بخش سوریه و گروه سليمان دربــاره  سوریه استفاده نكرده و اختالفاتي بين ارتش آزادی 
خش سوریه در هــيچ ویــدئویي  ب مفهوم انقالب وجود دارد. همچنين پرچ  ارتش آزادی 

شود. فرمانده فرقه ســليمان شــيو ابــو ســليمان در  كه با این مورد ارتباط داشته، دیده نمي 
نگار آلماني بيان نمود كه فرقه سليمان به هيچ نهــادی تعلــق  یك روزنامه   یك مصاحبه با 

مــرو و  ل دهد شورشيان در ادلب كنترل كافي بر ق دالیلي وجود دارد كه نشان مي   2ندارد. 
در رابطه    3يان است. شرط تأسيس دادگاه توسط شورش اند كه این كنترل پيشافراد داشته 

هایي كه در مناطق  تضمينات وجود دارد. دادگاه با تضمينات قضایي نيز نقض جدی این  
انــد كــه از  اند شــامل تركيبــي از قضــات و امــام بوده تحت كنترل شورشيان تأسيس شده 

كه كــدام گــروه شورشــي دادگــاه را  . این قضات مطابق با ایند ان دولت سوریه جدا شده 
به قضایي، صرف  كردند. در این سيست  ش تأسيس كنند، قانون سوریه و اسالم را اجرا مي 

مبارزه برای طرف مقابل یعني حكومت سوریه مجازات مرگ داشت. هيچ حــق دفــاعي  
 

1. Ibid. para. 40-45.  
2. Ibid. para. 41.  
3. Ibid. para. 46-49.  
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ي وجــود دارد كــه  ف برای مته  وجود نداشت و مته  حق تجدیدنظر نداشت. مدار  كا 
اند. دادگاه به این نتيجه رسيد  كرده ها در خالل بازجوئي از شكنجه استفاده مي این گروه 

كماتي است كــه در آن تضــمينات دادرســي عادالنــه را رعایــت  كه محاكمات شبيه محا 
كنند. در خالل مراحل بازجوئي، هيث  به پليس توضــيح داد كــه ســربازان بازداشــت  نمي 

اند،  بخش سوریه شليك كرده های شورشي و ارتش آزادی يل كه به گروه ل شده به این د 
شده تنها بــه دليــل رزمنــده    دیگر سربازان بازداشت عبارت اند. به استحقاق مرگ را داشته 

اند. هيث  همچنين بيان نمود كه سربازان بازداشت شده استحقاق داشــتن  بودن اعدام شده 
ای بيان نمود كــه هيــث   به این عناصر، دادگاه منطقه   ه اند. با توج مشاوره حقوقي را نداشته 

بــر    1. ت های ژنو شده اســ با اعدام سربازان بازداشت شده مرتكب نقض شدید كنوانسيون 
  41ها تنهــا  اساس شواهد دادگاه دریافت كه از زمان بازداشت سربازان تا زمان اعدام آن 

شــبكه اجتمــاعي    ر ســاعت طــول كشــيده اســت. گــروه شورشــي فيلمــي از ایــن واقعــه د 
بو  و یوتيوب منتشر نمود كه در خالل آن از كلمه انتقام استفاده نمود. ایــن فــيل   فيس

گاه دادگاه است كه این محاكمه تضمينات دادرسي عادالنه را  نيز در حمایت از این دید 
 2. رعایت نكرده است 

های  شــرط پيش  ای حك  نمود كه محاكمه انجام نگرفته است زیرا درنتيجه، دادگاه منطقه 
شــبيه بــه محاكمــه باشــد،   اساسي برای تأسيس دادگاه رعایت نشده است. حتي اگر رسيدگي 

 3. شده است و هيث  سخانه را محكوم شناخت تضمينات دادرسي عادالنه محقق ن 

 گیرینتیجه
ای و عرفي برای تشــكيل دادگــاه توســط گونه كه بررسي شد، هيچ ممنوعيت معاهدههمان
از پروتكــل   6مشتر  و ماده    3الملل وجود ندارد. در ماده  ر حقوق بين دهای مسلح  گروه

مات مســلحانه داخلــي، هــيچ اجــرا در مخاصــ ای قابــل عاهــدهعنوان حقــوق مالحاقي دوم به
های مســلح وجــود نــدارد. درخواســت جامعــه ممنوعيتي برای تأسيس دادگاه توسط گروه

هــای مســلح از ایــن دیــدگاه حمایــت هوالمللي بر رعایت حقوق بشردوستانه توســط گربين 
مشــتر  كــه دادگــاه بایــد صــحيحاً تشــكيل شــده باشــد را  3كند. شرط مقرر در مــاده مي

 

1. Ibid. para. 50-53 

2. Ibid. para. 54-63.  

3. Ibid. para. 64-66.   
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از پروتكــل الحــاقي دوم تفســير نمــود   6جه به تغييرات بوجود آمــده در مــاده  توان با تومي
 ت كند.  یطرفي را فراه  و رعاصورت كه دادگاه باید تضمينات اساسي استقالل و بيبدین 

طرفــي را در واقع در مخاصمات مسلحانه داخلي هر دادگاهي كه شروط اســتقالل و بي
عنوان دادگــاه توانــد بــهفــراه  و رعایــت كنــد، مي  از پروتكل الحاقي دوم  6مطابق با ماده  

طرفــي شــروطي هســتند كــه صحيحاً تشكيل شده در نظر گرفته شود. شروط اســتقالل و بي
كــه ابتــدا نظــر بــر سلح در اصل قادر به رعایت آن هستند. در حاليمهای  های گروهدادگاه

اخلــي بــا آســتانه بــاال فقط در مخاصمات مسلحانه د 1977این بود كه این نوآوری در سال 
المللي كيفری و همچنين حقــوق عرفــي بشردوســتانه قابليت اجرا دارد؛ اساسنامه دیوان بين 

 3یــد در مخاصــمات مســلحانه داخلــي كــه مــاده  دكند كه این تفسير جاین امر را تایيد مي
رد ها همچنان مــوحال این دادگاه  شود. با این مشتر  قانون حاك  بر آن است نيز اجرا مي

گيرند. اگرچه مطابق با حقــوق كشــوری كــه در المللي و كشورها قرار ميانتقاد جامعه بين 
ها خالف قانون اساسي آن مخاصمات مسلحانه داخلي در جریان است، تأسيس این دادگاه

هــا مشــروع اســت الملل بشردوســتانه تأســيس ایــن دادگاهو غيرقانوني است؛ در حقوق بين 
های خــود طرفي را رعایــت و در دادرســيها شروط استقالل و بيكه این دادگاهدرصورتي

 تضمينات دادرسي عادالنه را فراه  و رعایت كنند.  
طوالني در قلمرو آن مخاصمات مســلحانه   زمانهمچنين در كشورهایي كه برای مدت

توانــد ابــزاری بــرای هــای مســلح مياخلي در جریان است، تأسيس دادگــاه توســط گروهد
و امنيــت و همچنــين مكانيســمي بــرای ایجــاد عــدالت و قــانون بــرای جمعيــت   ایجاد نظــ 

 المللــيهــای مختلفــي از ســوی نهادهــای بين غيرنظامي باشد. با این حــال همچنــين گزارش
هــای مســلح تضــمينات دادرســي عادالنــه را در های گروهوجود دارد مبني بر اینكه دادگاه

 كنند.  های خود رعایت نميرسيدگي
های مسلح ممكــن اســت بــه دليــل یت تضمينات دادرسي عادالنه توسط گروهعدم رعا

ان وتــ ها با این تضمينات باشد. راهكاری كه بــرای رفــع ایــن امــر ميعدم آشنایي این گروه
هــای مســلح از ســوی پيشــنهاد داد گفتگــوی مســتقي  و آمــوزش ایــن تضــمينات بــه گروه

هــای مســلح از فتگوی مستقي  بــا گروهطرف است. این آموزش و گالمللي بينهادهای بين 
دهي قواعــد هــای مســلح مشــاركت مســتقي  در شــكلشــود كــه گروهســو باعــث ميیك
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های مسلح بــه رعایــت ر به افزایش انگيزه گروهجالمللي داشته باشند و از سوی دیگر من بين 
 شود.و اجرای حقوق بشردوستانه مي
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