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Abstract 
The Ad hoc international criminal tribunals, namely the ICTY and ICTR, take 

precedence over domestic courts in the territories of states subject to their 

jurisdiction. The obligation of these states to abide by the statutes and decisions of 

the ad hoc tribunals on the one hand, and the need to strengthen their judicial and 

legal systems based on the so-called completion strategy on the other, have given a 

local face to the administration of justice in these post-conflict territories. It 

highlights coherent national reconciliation plans for capacity-building in these 

tribunals. Accordingly, the ad hoc tribunals have implemented capacity-building 

programs (such as workshops, training of law enforcement forces, etc.) in order to 

strengthen national legal systems for the realization of transitional justice. However, 

the tribunals have faced challenges such as prejudiced judges and prosecutors, which 

have hampered the effectiveness of the capacity-building programs in meeting the 

criteria for the rule of law within these territories.  
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 هایدادگاه ۀسازی در رویظرفیتو اصل حاکمیت قانون 

 المللی اختصاصیکیفری بین
 پژوهشی( _قاله: علمی )نوع م

 2وحید صالحی، *1سید محمد هاشمی

 چکیده
ارتکیابی   ، در رسییدگی بیج ایرا م   (رواندا یوگسالوی سابق و) المللی اختصاصیمحاکم کیفری بین

ضرورت پایبنیدی  . های تحت صالحیتشان تفوق دارند، نسبت بج محاکم داخلی سرزمینالمللیبین
تقوییت  قواعد رسیدگی محیاکم میوکور از ییر  یرل و لی و        این کشورها بج مقررات اساسنامج و

از  یرل   المللی میوکور سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین
گیوارکرده از  هیای  سیرزمین در ایین   انتقیالی  ای بج اایرای عیدالت  منطقج ای محلی وچهره دیگر،

ایین   ةسیازی در رویی  در اهیت رریییت   م آشیتی ملیی  های منسجبرنامج این امر، دهد.تخاصم می
هیای  گییری از سیازمان  بهیره بیا  محیاکم میوکور    بر این مبنا، سازد.محاکم اختصاصی را نمایان می

عنوان سازی بجررییت های منسجم، در قالب برنامجیادشدهالمللی و نهادهای داخلی کشورهای بین
حقیوقی   آموزشی، آموزش نیروهیای پلیسیی، قضیایی و    کارآگاه) اب ار ماهیتی یرایند عدالت انتقالی

. انید برداشتج قضایی و قانونی این کشورها هایهای مهمی در تقویت نظا گا  و...( کشورهای موکور
 و... هیا تعصب قضات و دادستانمانند هایی با چالش یادشده در این مسیر المللیهرچند محاکم بین
اصی   ی معیارهیا  عناصیر و  نیسیازی در تیأم  های ررییتبرنامج ریرو بودند، تأثجدر این کشورها روب

 است. ناپویرانکار هانیسرزماین حاکمیت قانون در داخ  
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 مقدمه

نوین است کج مطابق آن تما  مقامیات و نهادهیای    از موضوعات حقوق اساسی 1 حاکمیت قانون
ینی یبشیپ ةپیچید خاص و یهانییو ا  در چارچوب آاند سیاسی تابع قواعد و مقررات حقوقی

 ران،همکیا و  زادهیحیاا ) شیهروندان را ندارنید   یهیا یحق تحدید حقوق و آزاد ،در قانون شده
عمی   ر منیابع تعریفیی از آن بیج   شیت بیحاکمیت قانون مفهومی است کج هنوز در  (.172: 1196

اص  آن تبییین شیود. اصی  حاکمییت      یهانیامده و صریاً تالش شده است تا عناصر و مشخصج
و  هیا اسیت یو هم نارر بر محتوای قیوانین، س  یاجینارر بر شرایط شکلی و رو تواندیهم م ،قانون
 .  (84: 1387 زارعی،) باشد هایمشخط

 ةنون، ابتیدا در حقیوق داخلیی نضیف گرییت و سید  وارد عرصی       با تواج بج اینکیج حاکمییت قیا   
المللیی  عنوان اب ار ایفای نقش نهادهای بیین و بج( 172: 1396 ران،همکا و زادهیحاا) دشالمللی بین

الز  رو ازایین ، کیار رییت  ( بیج سابق و رواندا  یوگسالو)ی المللی اختصاصیاز املج محاکم کیفری بین
 المللی آن مطالعج شود.  هم در حقوق داخلی بررسی و سد  ابعاد بینابتدا، مفهو  این م است

قدرت حکومتی  ةکنندنییاز دیدگاهی، اص  حاکمیت قانون، در نظا  مردمی نی  هم مان تب
کج اگر در این همجواری، تعارضی بین قدرت  ینحوبیرونی است، بج یهایدر کنار حقوق و آزاد

تنظییم قیدرت و   )ا عنایت بج تعریف منطقی حقوق اساسی حکومت و آزادی مردمی، پیش آید، ب
 لئون دوگی، برتیری حقیوق بشیر، خواهید بیود      «یدستوریوق» ةبر مبنای نظری( تضمین آزادی

ابی اری بیرای    ةیونان، قانون را بج مفهو  و مثاب ةیالسف . در عصر باستان،(334: 1392 هاشمی،)
حاکمیت قانون و کاربرد آن، نقش مهمی در  و بنابراین اص  پنداشتندیکنترل قدرت حکومت م

بیج  یی. حاکمیت قانون در چنین یضیا کردیم مقاب  قدرتمندان متعدی بج حقوق شهروندان ایفا
 .(67: 1394 یاستر،)د شعنوان مفهومی بنیادین وارد ادبیات حقوقی و سیاسی 

شیده   المل نیحاکمیت قانون، همانند مفهو  حاکمیت قانون، از حقوق داخلی وارد حقوق ب
 ها هسیتند، تابعان آن دولت واضعان و کج المل نیاست و با تواج بج ایقی بودن ساختار حقوق ب

، از الملی  نیدر حقوق بی  کجیده است، هنگامشمفهو  آن در این چارچوب دستخوش دگرگونی 
المللی قواعد بین المللی قواعد است،منظور حاکمیت بین، دیآیحاکمیت قانون، سخن بج میان م

 2شیده توسیط ملی  متمیدن اسیت     شام  معاهده، عرل، قواعد آمره، اصول کلی حقوقی شناختج
 .  (176: 1396 ران،همکا و زادهیحاا)

« اصی  حاکمییت قیانون   »در گرو رعاییت   ییایراد، استقالل قضا یهایرعایت حقوق و آزاد
حقیوق   ةکننید نیاص  حاکمییت قیانون در ییر اامعیج، تضیم      یهااست. تحقق عناصر و مؤلفج

________________________________________________________________ 
1. Rule of law 

 ..  13-11ش: 1387 ک: آلتمن،ر. شتریب ةمطالع یبرا .2
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گفیت   تیوان ی یور کلیی می   یردی، سیاسی و حقوقی مرد  است، بج یهایآزاد بنیادین از املج
« اصی  حاکمییت قیانون   »در گرو استقرار  ،کج رکن اساسی دموکراسی است یساالرتحقق مرد 

محکم، بقای یر دولت  یعنوان چارچوبصورت، قانون در اامعج و اارای آن بج نیاست، کج در ا
ها رکشیو  واود حاکمیت قانون در اوامیع و  روازاین، دکنیکشور و استواری آن را تضمین م در

 دارد.  یاالعادهاهمیت یوق

المللی و پایبنیدی  ، اارای قواعد بینندهستها دولتاغلب المللی کج تابعان آن بین ةدر عرص
ایین عرصیج اسیت و هیر     در  «قانون اص  حاکمیت»استقرار  ةکنندنیتضم ،ها بج آن قواعددولت

صلح  تنهانج المللیقدرت در کشورها از قواعد بین ةان عرصبمنصآینج تخطی حکمرانان و صاحب
موابات مسئولیت کیفیری آنهیا    تواندیمدهد، بلکج و امنیت اهانی را در معرض تهدید قرار می

المللیی را رقیم   بینن ارا م ارا یراهم آورد و قابلیت تعقیب، محاکمج و مجازات خا یان و مرتکب
شیورای امنییت    یهیا المللیی برخاسیتج از قطعنامیج   بین ییقضا یسازوکارهازمینج ب ند. در این 

( یوگسیالوی سیابق و روانیدا   ) المللی اختصاصیی سازمان مل  متحد از املج محاکم کیفری بین
هیا  نامجیند اارای ورایف خود بج مواب اساسااند. عملکرد این محاکم در یرنقش اساسی داشتج

اص  حاکمیت قیانون در   یهای در استقرار عناصر و مؤلفجیمقررات مربو ج، نقش بس ا و قواعد و
اییراد   ةکیج حتیی محاکمی    ینحوالمللی داشتج است؛ بجبینة کشورهای موکور و نی  عرص داخ 

المللیی و اصیال    عا  در سطح بیین  ةپیشگیران ةخا ی کشورهای یوگسالوی سابق و رواندا، انب
پایبندی بج اصی  حاکمییت قیانون داشیتج     و کشورها  منصبان آتی در آنحکمرانی صاحب ةیوش

المللیی  بیین  داخلی و ةاست. بر این مبنا، بج لحاظ بروز یجایع انسانی ناشی از مخاصمات مسلحان
اییراد و   یریی گرواندا کج نشان از یاصلج در دو سرزمین یوگسالوی سابق و 1990 ةدر ابتدای ده

اص   یهامؤلفج های موکور از معیارها وسرزمین (منصبانحکمرانان و صاحب عمدتاً) یهادولت
ایواز حاصیلج از    بیق   شید، حاکمیت قانون داشت، شورای امنیت سازمان مل  متحید مجیاب   

یوگسیالوی  )با صدور قطعنامج، تأسی  محیاکم کیفیری اختصاصیی     منشور سازمان مل  متحد،
مجیازات خا ییان و   تا با ییراهم آمیدن امکیان تعقییب، محاکمیج و      را رقم ب ند  (1رواند و 1سابق

________________________________________________________________ 
 International Criminal Tribunal for Former yugoslavia (ICTY)دیوان کیفری بین المللی یوگسیالوی سیابق  . 1

 یبیرا  یانیج یزم وست،یوقوع پجسابق، ب یوگسالویبالکان و کشور  ةدر منطق 1990 ةکج در ده یحوادث دنبالجب
 1992واود آمد. در سال جب یالمللنیب ةآن در عرص تیحاکم تیمحر رری نیقواعد مواود و همچن شیآزما

 اتیی صیلح و انا  جیعل اتیکج مسئول انا را یایراد ةمحاکم یبرا یالمللنیدادگاه ب رید جایموضوع ا ،کشورها
در خصیوص نقی     دهیی عد یهیا بیج گی ارش   تیی دند و با عناکرمطر   ،سابق بودند یوگسالویدر  تیبشر جیعل

 یکیو  اابیار   ،یامعی  یکشیتارها  ،یقیوم  یپاکساز  ین بشر( و نیدایبشردوستانج )حقوق بن یالمللنیحقوق ب
سیازمان ملی     تیی امن یشیورا  ،شدمنجر  یالمللنیبر اقدا  ب یایکار عموم شار.. کج بج ی.و  ایراد، تجاوز بج عنف

منشیور ملی  متحید     39 ةمیاد وییهه  بیج حاصلج منشور سازمان مل  متحد ) اراتیمتحد را بر آن داشت تا با اخت
 ةوایب قطعنامی  اسیت، بیج م   یالمللی نیب تیصلح و امن جیعل دیسابق تهد یوگسالویدر  تیوضع نکجیبر ا یمبن
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، هیا نیسیرزم انگی( در این  ارا معلیج بشریت و  ارا می، کشنس المللی )بین ارا ممرتکبان 
 شود. نیتأمالمللی و داخلی کج محصول استقرار اص  حاکمیت قانون است، صلح و امنیت بین

ستای انجیا  وریایف تاتیی خیود،  بیق میوازین       المللی اختصاصی در رامحاکم کیفری بین
اولویت در رسیدگی بیج   اثبات مربو ج و با تواج بج برتری و ةادل قواعد رسیدگی و ها واساسنامج
 محیاکم و  ضیرورت رایوع بیج قیانون و     المللی نسبت بج محاکم داخلی این کشورها وارا م بین

ی قضیایی  هیا تیی رریگییری از  بهیره  نهادهای قضایی داخلی کشورهای تحیت صالحیتشیان در  
بر تمسر بج حقوق عریی، اسناد حقیوق  عالوه ها،،اارای مجازاتمحلی، ایجاد ویاق و آشتی ملی

قاعیده سیابقج    و های داخلی کشورهاالمللی، معاهدات، اصول کلی حقوقی مشترک نظا بشر بین
اخلی کشورهای یوگسالوی المللی و نهادهای دهای بینامکانات سازمان از توان واستفاده خود،با 
در اسیتقرار معیارهیا و    2سیازی هیای رریییت  خطیری را در قالب برنامج هایاقدا  ،رواندا سابق و
 یهیا کج با همکیاری سیازمان  ها اقدا این  از املة اند.اص  حاکمیت قانون انجا  داده یهامؤلفج

                                                                                                                                        
رقیم   آن را  یسابق، تأس یوگسالوی یالمللنیب یفریدادگاه ک ةاساسنام بیبا تصو (1993یم 25،827 ةشمار

 :ر.کخصوص  نیدر ا د.کر یسابقج تلقیالعاده و بحرکت یوق ریتوان یرا م تیامن یاقدا  شورا نیب ند کج ا
M. Cherif  Bassiouni, "From Versailles to Rwanda in Seventy-five Years: the Need to  Establish a 

Permanent International Criminal Court", HHRJ, Vol. 10 (1997) pp. 11 – 62.  
M. Cherif  Bassiouni, The Statute of the International Criminal Court and Related Instruments Legislative 

History,1994-2000, New York, 
M Cherif Bassiouni," Transnational Publishers, 2001 and M.Cherif Bassiouni,The Time Has Come for an 

International Criminal Court", NICLR, Vol.1, pp.143-194. 

 هیا یکیج هوتیو    ینحیو بج ،آغاز شد هایحساب توسط هوتو  جیو تسو انجیاویتالی اتیعمل ،یقبل ةنیبا تواج بج ک .1
 یاز قیو  تونسی  اغلیب  از هشتصد ه ار نفر کیج   شیروز، ب 100دند و در کمتر از کراقدا  بج قت  عا   در رواندا  

و اوضیاع   یکشنس  دند،شسالخوردگان، قت  عا   ورو اعم از کودکان، زنان انجیم یهایاز هوتو  یبودند و شمار
 ةبیا صیدور قطعنامی    1994نیوامبر   8در  ل  متحد،سازمان م تیامن یبار کشور رواندا مواب شد کج شورااسف
  یده و اقیدا  بیج تأسی   کیر اعال   یالمللنیب تیصلح و امن جیعل یدیکشور را تهد نیمواود در ا تیوضع 995

 نیی ا ی. هدل اصلدکن International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTY)رواندا  یللالمنیب یفریدادگاه ک
ییاحش حقیوق    یهیا نق  گریو  د یکشبج نس  نامجازات مرتکب بیتعق ،یختصاصو ا یمورد یفریک ةمحکم

 بود. جیدر رواندا و کشور همسا یالمللنیب ةبشردوستان
. مقر دادگاه دیرس تیامن یشورا بیموکور بج تصوة قطعنام ةمیعنوان ضمماده بج 34محکمج در  نیا ةاساسنام

 :ر.ک ی ور کلخصوص بج نی. در اقرار داده شد ایتان ان تختیدر شهر آروشا، پا
Boed. Roman," The United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda: Its Establishment, Work 

and Impact on International Perspectives", Central European Review Criminal Justice of 
International Affairs, Vol 17, winter 2001/2002, pp.60-63. 

 .  414-415 :1384اس،  تیک ،یکل  یپ -
 . 46 :1382 ،یر سایچا یتیک -
 .20-21: 1377 ،یرمحمدصادقیم -
 .   161 :1377 ،یصادق رمحمدیم -

2. Capacity-Building 
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های موکور صیورت پویریتیج   اداری داخلی کشور قضایی، پلیسی و نهادهای قانونی، المللی وبین
 رینسبت بیج قضیات و سیا    یو تجرب یعمل ،ییقضا یهامهارت یارتقا ،یآموزشهای برنامج ،است

 (. Norma et al., 2013: 152)مسئول است مقامات 
عنوان اب ار و المللی، بجاین محاکم بین سازیررییت هایاقدا  یاثربخش و ییبا تواج بج کارا
ضرورت  ،های موکورقانون در سرزمین تیاستقرار اص  حاکم و تیتقوی در یرایند عدالت انتقال

 است. حا   اهمیت آن  یبررس مطالعج و
سیازی در  ادبیات پهوهشی کج بج مطالعج و بررسی استقرار حاکمیت قانون از زاوییة رریییت  

ابراین ، بنی خیورد ینمی المللی موکور در این کشورها پرداختج باشد، بج چشم عملکرد محاکم بین
مقالة پیش رو، پهوهشی ادید است. ایجاد پیونیدی وثییق و معنیادار مییان نمودهیای عینیی و       

المللی اختصاصی و اسیتقرار حاکمییت   سازی محاکم کیفری بینهای ررییتملموس اهم برنامج
المللی( در دو سرزمین یوگسالوی سابق و رواندا، نوآوری پیهوهش حاضیر   قانون) اعم ملی و بین

 .شودیممحسوب 
هیای  برنامیج  یبیا اایرا  ی المللی اختصاصی بین یفریمحاکم کاین است کج مقالج  نیا یةیرض
نقیش  ، پی  از گیوار   یهیا در حکومت یعدالت انتقال یتیماه نداییراب ار عنوان سازی بجررییت
 نیییقییانون در ا تیییاصیی  حاکم خصییای  و نیادیییاسییتقرار عناصییر بن و تیییتقو در ییبسیی ا

 وهیمحاکم بج چج شی  نیسازی اررییت هایکج اقدا  دید دیمبنا با نیاند. بر اجداشت هایسرزمین
 هایی موااج بوده است؟ با چج چالش و دهشکشورها برگ ار  نیدر ا یدر چج سطح و

تحقیق عیدالت    ریدر مس یالمللی اختصاصبین یفریمحاکم ک یگا  عمل ،سازیکج ررییت ییآنجا از
( روانیدا  سابق و یوگسالو)ی آنها تیهای تحت صالحدر سرزمینکمیت قانون انتقالی منجر بج استقرار حا

 تیی المللیی اصی  حاکم  بین و یمفهو  داخل نییبج تب اختصار،ابتدا بج پهوهش، نی، در ادشویمحسوب م
 و عنوان سازوکار تحقیق عیدالت  بج یدر ادامج عدالت انتقال وشده آن پرداختج  یهامؤلفج عناصر و قانون و
 در و شده اسیت  یمحاکم موکور بررس یةرودر در کانون هدل عدالت انتقالی  عنوان اب اربج سازیترریی
 خواهد شد.حاص   ی بر مبنای یرضیة مطروحجریگججینت تینها
 

 اصل حاکمیت قانون  
 مفهوم اصل حاکمیت قانون . 1

قرار گریتج اسیت.   حاکمیت قانون از مفاهیم اساسی است کج از دیرباز مورد تواج اوامع انسانی
بیستم، سیاستمداران و اندیشمندان غیرب   سدةاخیر  ةکج در دو ده« حاکمیت قانون»اصطال  

همچون سایر مفاهیم ارزشی و تحلیلی مورد بحث و کاربرد متنوع عملی  د،کررا بج خود مشغول 
 «اصی  »صورت ییر  کلی در حقوق است کج بج ةو حقوقی بوده است. حاکمیت قانون، یر قاعد
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مقبول اوامع و کشورها قرار گریتج است. بج مواب اص  موکور، تصمیمات حکیومتی براسیاس   
، هرچند دوران  والنی حقوق بشر، همواره دستخوش ندشویحقوقی اتخات م ةشداصول شناختج

و  هیا شجیحا   اهمیت، منشأ قانون، حسب اند ةتغییرات در گرایش بج قانون بوده است، لکن نکت
ست، اص  حاکمیت اتلف است. بج هر حال حاکمیت قانون دارای معنای عا  نی  مخ یهاشیگرا

عملکیرد   حکمرانیی و ة را بیج نحیو   ییهیا تی  مهمی است کیج محیدود  یقانون مشتم  بر خصا
 کهین  ة  ریشی یاز ایین خصیا   یا. پارهکندیها و چگونگی کارکرد قدرت سیاسی اعمال مدولت

   1ند.ارن و کنونیدارند و برخی دیگر مربوط بج دوران مد
 ایال یون،  برخوردار اسیت.  ییمفهو  حاکمیت قانون از منظر یالسفج از اهمیت و اایگاه باال
انید. از دییدگاه ارسیطو اگیر در     حکومت بهترین ایراد و ارسطو حکومیت قیانون را مطیر  کیرده    

در  ییاندیشیة ارسیطو   .شیود ییساد دیرتر اارا م ،، حکومت امعی و قانون حاکم باشدایاامعج
عنیوان  مدرن و بحث حاکمیت قانون بیج  یهادولت یریگمیالدی منشأ شک  18و  17 هایسده

 (.  213 :1394 )یاستر، یر ارزش حقوقی مطر  شد

 کنندیسیاسی تلقی م یحاکمیت قانون را بیشتر مفهوم ،عصر حاضر پردازانجیاز نظر یاعده
. اگرچیج در ایجیاد حکومیت    شودیتعبیر متاتی سیاسی  یینداو معتقدند کج حاکمیت قانون، یر

 (Tomanoha, 2004: 38).اند دخی نیروهای اقتصادی، ااتماعی و سیاسی  ،قانون

 برنید ینیا  می   2«خییر بشیری مطلیق   »عنیوان  از حکومت قانون، بیج  ،نظراناز صاحب یاپاره
Thompson, 1975: 266) )الیسیم و  را با مفاهیم عقیدتی و سیاسیی همچیون، لیبر   آن یاو عده

. بج هر صورت، آنچج در این پیهوهش میدنظر   (Carothers, 2006: 4 )دانندیدموکراسی مرتبط م
است. مبدع مفهیو  ادیید حاکمییت     «اص  حاکمیت قانون»قرار خواهد گریت، مفهو  حقوقی 

است. در واقع، دایسی اصیطال  حاکمییت قیانون را در همیان کتیابی کیج وی        3«دایسی»قانون 
چراکج نیارر  ، ترامج اصطال  موکور ساده نیست .عنوان نمود ،ان را تئوری ه کردحاکمیت پارلم

عادت قلبی ملیت انگلسیتان و امیری یراتیر از      «توکوی »بر نشانی از تمدن انگلیسی یا بج تعبیر 
اسیت. در   4یرانسیوی بج تعبیر «حاکمیت قانون»مراتب ناشی ازنهادهای حقوقی، همچون سلسلج

عنوان از اص  موکور بج( 1950) حقوق بشر ییاروپا ةو در معاهد (1946) اشورای اروپ ةاساسنام

________________________________________________________________ 
 ک: ر. ی ورکلجب. 1

 . 52 :1380،  یزارع-
 .4: 1382 ،یریمرک  مالم-
  .9و8: 1390رومند، ی و یاسالم -
 .17-18: 1387 ،یتمنؤم یی با با -

2. Unqualified human good     
3. Dicey 
4. L`Etat de droit 



 1933.   های..دادگاه ۀسازی در رویظرفیتو اصل حاکمیت قانون 

. از (120: 1380 زولیر، ) شیده اسیت   هیا، ییاد  دولیت  ةآور برای همی یکی از اصول بنیادین و ال ا 
ییا وایود قیانون    )برتری قانون و نج خودسیری قیوا    ةدیدگاه دایسی حاکمیت قانون در سج مقول

و قرار داشتن تحت صالحیت عا  محاکم ( ایراد مانند حکمرانان)انون در برابر قتساوی ، (اساسی
یحقوق نهیادین توسیط دادگیاهی مشیخ  و اایرا می      )کج بهترین منبع حمایت قانون هستند 

پ   پردازجینظر« کاترینا پیستور» .( Diecy, 1972: 183-184,198-(199 ردیگیاای م(، شوند
ینید در حیال تکمیی     اکج حاکمیت قیانون یر  ییآنجااز دایسی، در این خصوص، معتقد است از 

مطر  بیوده و   ،یعنوان یکی از مطالبات بشری همراه با صلح، دموکراسی و آزادبجرو ازایناست، 
ی نییاز  سیازوکار  در حال تکام  است. تمامی اوامع بیج  پیوستجاریانی است کج خاتمج ندارد و 

و ضعف  هندصلح و امنیت را پوشش د و رمطالبات ااتماعی اساسی همچون حقوق بشکج  دارند
  (Pistor, 1999: 4). ، حاکی از عد  حاکمیت قانون استزمینجاوامع در این 

عمی  نیامیده و    شده، هنوز تعریف واحدی از مفهو  حاکمیت قانون، بیج بج لحاظ موارد گفتج
اهم عناصر ایین   کار ریتج است.جآن ب یهابر تبیین عناصر و مشخصج پردازانجیصریاً مساعی نظر
تسیاوی در برابیر قیانون.     اند از: قطعیت حقوقی، عمومیت قیوانین، شیفاییت و  اص  بدیع، عبارت
 ةرندیآن است یا دربرگ ةتر از عناصر برشمردگسترده، حاکمیت قانونخصای  پرواضح است کج 

، صیریح و  قوانین بایید معطیول بیج آینیده     .2؛ مواردی از این قبی  است: قوانین باید عا  باشند
تنظیم شوند کیج   یاگونجقوانین باید بج .4؛  ور نسبی ثابت باشندقوانین باید بج .3؛ روشن باشند

خصیوص مقامیات دولتیی بایید در     بیج تابعان،  .5؛ کنند ی یرشهروندان بتوانند برای آینده برنامج
 .7؛ عیی باشیند  قوانین باید منطبق بر اصول یطری و حقیوق  بی  .6 ؛مقاب  قانون پاسخگو باشند

 ایمصیوبات قیو   ییها باید از اختیار بررسی قضادادگاه .8؛ شود یج باید تضمینیقضا ةاستقالل قو
عیدالت   .10؛ سیهولت در دسیترس باشیند   ها بایید بیج  دادگاه .9؛ مجریج و مقننج برخوردار باشند

 .(432: 1398و همکاران،  زادهیحاا) صورت مؤثر اارا شودکیفری باید بج
 

 المللی بین ةهوم و قلمرو اصل حاکمیت قانون در عرصمف .2

شده است و  المل نیبوارد حقوق  کشورهااز حقوق ملی  حاکمیت قانون کج گفتج شد،گونجهمان
رو مشخ  کردن مفهو  و قلمرو اص  موکور در عرصیة  اً با تحوالتی همراه بوده است. ازاین بع
للی )معاهدات، عرل، قواعد آمره و اصول کلی حقوقی المالمللی، بررسی و شناخت قواعد بینبین

  . لبدیمهای حقوقی عمدة اهان( را مقبول نظا 
ندارد کج این امیر بیر   ، قانونگواری بج مفهو  حقوق داخلی کشورها واود المل نیبر حقوق د

 معموالً ور بجحقوق  نیو گسترش اد. شایان تکر است کج بسط ای ایعد  شفاییت قواعد آن می
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یمصورت  1حقوق نر  یحت و المل نیحقوق ب یمنابع شکل ریسا نی  انعقاد معاهدات و قی ر از
از تهین   بیج دور المللیی،  ة بیین در عرصرو وضو  قواعد همانند حقوق ملی کشورها . ازاینردیپو

، میواردی را بیرای حاکمییت داخلیی قیانون      قیانون المللی بینحاکمیت با این حال امروزه  است.
بنییادین   از حقیوق المللی، حمایت . در نتیجج توسعة حقوق عریی و معاهداتی بینکندیم  تجوی

ی تیابع  انیده یی انحیو  نحوی کج حقوق اییراد بیج  قرار گریتج است، بج هادولتبشر، یراتر از قدرت 
در کشورهای گوارکرده از تخاصم کیج نهادهیای    ههیوبجالمللی است، حمایت و مداخلة قواعد بین

روشن اسیت   کامالًالمللی کشورها اهمیت اص  حاکمیت قواعد بین گونجنیااند و در ضعیف ملی
((Owada, 2009: 203-204در خصوص مفهیو   -دبیر ک  یقید سازمان مل  متحد-. کویی عنان

المللیی  کرده از تخاصم و ضرورت حاکمیت بینار گ وحاکمیت قانون در اوامع در حال تخاصم 
حاکمیت قانون در قلب سازمان مل  متحد است و آن بیج اصی  حکمرانیی    : »دداریمقانون بیان 

ی( از املیج خیود   و خصوصی کج در آن همة ایراد، نهادها، اشخاص )اعم از دولتی  شودیما الق 
دولت باید در قبال وضع، اارای برابر قوانین و مطابقت آنها با معیارها و هنجارهای حقیوق بشیر   

(. یکی از اهیدال سیازمان ملی  متحید کیج در      S/616/2004: Para.6) ، پاسخگو باشندالمل نیب
الز  برای حفظ عدالت و احترا   ایجاد شرایط»مقدمة منشور این سازمان بدان اشاره شده است 

موضیوع حاکمییت قیانون از    . «است المل نیبو سایر منابع حقوق  هاعهدنامجبج ال امات ناشی از 
ششیم مجمیع عمیومی     ةمک یر در دستور کار کمیت و نیتااشختنیبج درخواست ل 2006سال 

ونهم خود، دبیر ک  و نظیا  ملی    شصت ةسازمان مل  متحد قرار گریت. مجمع عمومی در الس
خود مورد مالحظیج قیرار    یهاتیصورت منظم حاکمیت قانون را در یعالخواند تا بج متحد را یرا

 . (433: 1398و همکاران،  زادهیحاا) دهند

بیج اصی     توایج ضیمن   2012 ی اعالمیة خود در سال  سازمان مل  متحد عمومیمجمع 
. بیج موایب   دکنی یمی  دیی تأکو توسیعة آن   تیی بر تقوالمللی، حاکمیت قانون از منظر ملی و بین

قیرار   مدنظراعالمیة موکور اص  حاکمیت قانون با محوریت حقوق بشر، توسعج و صلح و امنیت، 
 (.(G A/2012: 41گریتج است 

 

 عدالت انتقالی
 مفهوم و اهمیت عدالت انتقالی .1

کشیورهای   در خصیوص یی اسیت  هیا وسییعی از روش  گسیترة  ةرنید یمفهو  عدالت انتقیالی دربرگ 
ة حقیوق  ایتیسازمانپاسخ مناسب بج نق  ادی و شدید  منظوربجگوارکرده از تخاصم و سرکوب، 

________________________________________________________________ 
1. Soft law 
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یبتقالی ریشج در پاسخگویی و ابران بشر کج نظا  قضایی عادی ملی، قادر بج آن نیست. عدالت ان
سیازمان   .ردیگیمعنوان یر انسان در نظر ی نسبت بج قربانیان دارد و کرامت شهروندان را بجعدالت

مرتبط با تیالش   یو سازوکارها ندهاایاز یر یاگسترده دامنةرا بج مفهو   یمل  متحد، عدالت انتقال
 ،ییاز پاسیخگو  نیان یمنظیور ا م گوشیتج، بیج   ةتردگسی  یهامبازره با سوءاستفاده یاامعج برا ری

 (.  S/616/2004: para.8) کندیم یمعری ،یمل یبج آشت یابیتحقق عدالت و دست
ی شیدید  هیا یریدرگة چتر حمایتی برای مقابلج با پیامدهای گوشتة ناشی از مثاببجعدالت انتقالی 

   (.(Buckley et al., 2014: 1ست ی سرکوبگر، از اهمیت اهانی برخوردار شده اهامیرژیا ریتار 
اسیت   یبج حقوق بشر اهان یاساس ةدیبر عق یمبتن یمناسب نسبت بج عدالت انتقال کردیرو

ها در اهت توقیف،  بر درخواست از دولت یالمللی و حقوق بشردوستانج مبنو بر حقوق بشر بین
 رونیی ازا (.82 :1380 ،ی)رستم دارد جیها تکاز سوءاستفاده یریو الوگ میمجازات، ترم ،یبازرس

ای حقوق بشری )اعیم از  المللی و منطقجبین در اسنادی تمامی اوانب حمایتی مندرج ریکارگبج
( در یرایند عدالت انتقیالی، امیری   هاانسانحقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، ااتماعی و یرهنگی 

و ال کلیی اعیادة اعتمیاد    کارگیری این شیوة استقرار عدالت با اهدبج معمول ور بدیهی است. بج
کیفیری،  ی ملی، دستیابی بج محاکمة عادالنج، احترا  بج اص  حاکمیت قانون، مبارزه بیا بیی  آشت

یمی در آتییج، صیورت    ماننید آن منع تبعی  تسهی  صلح و الوگیری از تکرار وقایع گوشتج و 
)قضیایی و  ی قضیایی، غیرقضیایی و ترکیبیی    هیا وهیشی . در یرایند عیدالت انتقیالی کیج بیج     ردیگ

مورد مشورت قرار گیرند و  ستیبایکارگ اران یرایند گوار مغیرقضایی( قابلیت اعمال دارد، همة 
 عیدالت انتقیالی شیرکت کننید     ةمربوط بیج عیدالت در عرصی    یهایمشدر  راحی و تحقق خط

انتقالی هماهنگ با خواسیت قربانییان و اوامیع، درصیدد      عدالت (.100-105 :1380 ،ی)رستم
 توانیکج چی ی بیش از این باشد. م کندیابران خسارت آنهاست، اما خود پیشنهاد مکمر بج 

عدالت انتقالی بج حرکت درآوردن نیروهای پویا در آن اوامع است تیا بیج   گفت کج هدل خاص 
نحوی بج و با آن مبارزه کنند، موااج شوندپیشین شدید حقوق بشر  یهاآنان کمر کند با نق 

 بیج پییش رونید    ،رودیپ  در  ول مسیری کج بج سمت دموکراسی نورهور می  کج بتوانند از آن
سیازد بیا توایج بیج ایین حقیقیت کیج بیا         اوامع را قادر میی ، عدالت انتقالی(. 2: 2006)هازان، 
« سیازی ررییت»در اینجا اهمیت  و یعالیت کنند. یندبج تحرک درآ ،نداموااجسخت  یهاچالش

. شیود یمی کیج در کیانون هیدل ایین یراینید، قیرار دارد، نماییان        عنوان اب ار عیدالت انتقیالی   بج
در  قیانون و عیدالت انتقیالی   حاکمییت   ورکج در گ ارش دبیر ک  سازمان ملی  در میورد   همان

 اوامع گوارکرده از تخاصم آمده است: 

کج وایج   یادر عرصج حاکمیت قانوناز انگ برای استقرار مجدد  دهیدبیکمر بج اوامع آس
و پراکنیده   دهیی دبیامنیت اندک و امعیت آسی  ،ایتجیانیپا ، منابعشدهرانینهادهای وآن  ةمشخص

یرساست. این کار مستل   توایج بیج هی اران کمبیود و      اقت یافجیاست، یر کار خیر و اغلب ور
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، ییسیاسی برای اصالحات، یقدان اسیتقالل سیازمانی در بخیش قضیا     ةکاستی است کج یقدان اراد
لی، یقدان منابع مادی و مالی، عد  اعتماد عمومی بج دولت، عد  احترا  رسمی یقدان ررییت داخ

 .Titie, 2002: 192)آنهاست )عد  صلح و امنیت از املج  تریبج حقوق بشر و از همج عموم
 

 قلمرو عدالت انتقالی .2
ده از اوامیع گیورکر   کیج  هایی استبج چالش نانجیبواقع ة نگاهیرندیدربرگدالت انتقالی قلمرو ع
 گونیج نیخاص ا یو یرهنگ یخیتار ی سیاسی،هانجیزمکج  وری. بجاندرو شده، با آن روبجتخاصم
و اص  حاکمیت قانون  شوندینم یتلق در این خصوص، عنوان عور و بهانج و عد  اقدا بجاوامع 

مان شورای امنییت سیاز  . (Crocker, 2012: 43) در کانون اهدال این مکانیسم قرار گریتج است
یوگسیالوی سیابق و روانیدا در راسیتای تحقیق       المللیمحاکم اختصاصی بینبا ایجاد  مل  متحد

یکیی از   عنیوان بیج  میوکور،  المللیی محاکم کیفری بین مهمی برداشتج است. گا  ی،عدالت انتقال
و ااتمیاعی در   سیاسیی ی هیا تیی در تغیییر واقع ی ینید عیدالت انتقیال   ایری بهترین سیازوکارها 

 (Humphrey, 2003: 500). شوندیحا   اهمیت محسوب م، وقوع ارا م شنیع   ازپ یهادولت
منظیور تغیییر   یند قانونمندی اص  حاکمییت قیانون را بیج   ااین محاکم یر 1«کازارنوتا»از دیدگاه 

 دهید میی   امسیتقر انجی  ی هیا دولیت  ةهای موکور و بیج نفیع حیال و آینید    گوشتج در سرزمین
(Czarnota, 2019: 46.) ی ااتمیاعی هیا اسیت یس)محیاکم(  بیج    ار مویقیت آنهاحال معی یناا ب 

واقیع محیاکم    . درابید ییمتجلی  ییقضای هااستیسی هاتیواقععملکرد آنها در  دارد و بستگی
داخلیی کشیورها    یهیا یدگیکیج بایید در رسی    کننید یاعمال ممواردی را المللی مورد اشاره بین
. Humphrey, 2003: 499)-500رونید ) کیار  جو صلح، ب قانون و عدالت منظور استقرار حاکمیتبج

 یهیا تیوضیع  المللیی میورد بحیث، در   کیفری بیین  یهاعملکرد دادگاه قلمرو عدالت انتقالی در
صیالحیت آن   تتحی ی هیا نیدر سیرزم 3«حاکمییت ادیید  » و 2«ا تالیی حاکمیت»ی ریگشک 

، وضیعیتی اسیت کیج    «ییی حاکمییت ا تال . »(Humphrey, 2003: 498) شودیمن محاکم، نمایا
یمی )رهبران( هم یسیتی را بیا یکیدیگر ادامیج      و حکا شده است  جیو تج کشور از هم پاشیده 

معایییت ییا    در ایین حالیت،  شده و نهادهای مدنی ضیعیف اسیت.    میتقس، قدرت سیاسی دهند
بیج  « حاکمییت ادیید  . »دشیو یمی ناشی محدودشده، و حاکمیت ملی  مصونیت، از یقدان قانون

اانشینی یا یر شکسیت سیاسیی ایرا یی در گوشیتج، رژییم       یقاز  ر جدارد کاشاره  وضعیتی
در (. Osiel, 1997: 174) کنید ینمی احسیاس  گوشیتج  شینیع  مسئولیتی در قبال ایرا م   ،ادید
المللیی یوگسیالوی بیا    برخاستج از یروپاشی یوگسیالوی سیابق، دادگیاه کیفیری بیین      ورهایکش

________________________________________________________________ 
1. Czarnota 
2. Fractured sovereignty 
3. New sovereignty 
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 «بوسینی و هرزگیوین  »مواایج شید. در   « اکمیت ادیید ح»و « حاکمیت ا تالیی» یهاتیوضع
BiH))  نهادهیای داخلیی    ،المللیی بین ةبرقرار بود و ادای از مداخل« حاکمیت ا تالیی»وضعیت

و نیروهیای پلیسیی    ییسیاسیی، قضیا   یهیا واود آمدند. نهادهای موکور، ارگیان نی  بج یادهیعد
توسیعج یاییت.    جشیریت در ایین ناحیی   م علیج با بازسازی شدند و حقوق کیفری برای پوشش ار

عدالت انتقیالی و  ( قانونی)بر این، با تواج بج چارچوب توایق کلی اعمال معیارهای حقوقی ای ون
د. در شی المللی میسور بین ةحقوق بشر، مداخل ییگریتج از  ریق کنوانسیون اروپانهادهای شک 

نهادهای کشوری بیج   .شد روجروب« ادید تدول»کرواتی با وضعیت  ةمقاب ، این عملکرد در ناحی
مالً محرو ، اخراج یا حول شده بودند. در اکه ماندیقوت باقی مانده بودند و امعیت قربانی و باق

« دولیت ادیید  »و « دولیت ا تالییی  »المللی رواندا، با وضیعیت میابین   رواندا، دادگاه کیفری بین
وه امعیت و مرگ آنها، نییاز بیج بازسیازی    انتقال انب ،رغم یروپاشی نهادهای دولتیموااج بود. بج

. البتج وضعیت شدیوضو  احساس مدر آن ناحیج بج مقانونی از اقوا  دو قبیلج متخاص یهاارگان
و « ایرا م علییج بشیریت   »بج لحیاظ ارتکیاب   « هوتوها»حاکمیت ادید ایجادشده کج بج تعقیب 

« هوتوهیا »، از منظیر برخیی   دشی المللیی منجیر   داخلی و بین اکمدر هر دو مح« ارا م انگی»
 (.(Humphrey, 2003: 501 شدیمحسوب م انونپیروزی اص  حاکمیت ق

 

   ، ابزار عدالت انتقالیسازیظرفیت
میدت، مشیتم  بیر    عنیوان یراینیدی  یوالنی   را بج« سازیررییت»برنامة توسعة سازمان مل  متحد، 

ی، اعضیای اامعیج،   احرییج ی، ردولتی یغهیای  ، مقامیات محلیی، سیازمان   هاوزارتخانجنفعان )تمامی تی
دانشگاهیان و غیره( در راستای تربیت، پرورش و تقویت استعدادهای آنها با هدل مقابلج بیا مشیکالت   

 1.کندیمی توسعج در گوشتج و ریع و بازسازی آنها معریی هاو روش هااستیسمربوط بج 
لت دارد کج با تواج بج نییاز  ی دالاههیوی سازمانی هاچارچوبسازی بر امروزه مفهو  ررییت

 2.دشویمی منسجم اارا هاپروژهو  هابرنامجکشورها در قالب 
 یهیا سیم یمکان یاسیت منسیجم از سیو    یابرنامیج ، سازیررییتگفت  توانیمکلی   وربج
عدالت در انطبیاق   یفایو ا یهای ملنظا  تیتقو منظوربج دهیدبیآس یکشورها یالمللی برابین

 المللی.بین یدهابا استاندار

 

 محور جهانی یک الگوی عدالت ةمثابسازی بهظرفیت .1

مستقیم محدود بج  ور بجدهد، المللی و چج داخلی، رخ میآنچج در  ول یر مخاصمج، چج بین
. مخاصمات، اثر خود را در داخ ، در سطح منطقج و در سطح اهیانی،  شودینم ربطیمرزهای ت

________________________________________________________________ 
1. http://en.m.wikipedia.org/wiki/capacity-building. 
2. http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Capacity_Building_Concept{accessed on1-5-2020}. 
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 کج عیدالت، صیلح و دموکراسیی،    داردیگ ارش خود بیان م ةر مقدمدبیر ک  د 1.دهندیم نشان
و پیشیبرد هیر سیج در اوامیع      کننید ی ور متقاب ، یکدیگر را تقوییت می  ال اماتی هستند کج بج

. دبیر ک ، همچنیین صیلح پاییدار و دیرپیا را در     (SG, 2004) گورکرده از تخاصم، ضروری است
و مشیکالت آنیان از  رییق     هیا یتیبنید بیج نارضیا   کج میرد  ا مینیان یا   داندیصورتی محقق م

نحیو منصیفانج، پاسیخ    و ایفای عدالت بیج  هااختالل  یآمویص  مسالمتساختارهای مشروع، ح 
عنیوان ییر روش،   دموکراسیی بیج   رسید ینظیر می  بج رونی. ازاSG, 2004:para) (2. شودیداده م

بنییادین   یهیا ملیی و ارزش  یهیا رزشبلکج حایظ ا ،موردنظر ندارد ةاامع یهاارزش منایاتی با
زییرا در هیر دو صیورت، مفیاهیمی      ،بخشدیقانون را دوا  محاکمیت المللی است و استقرار بین

یها و نهادهیا، اثیربخش و کیارا می    قانون، از  ریق روشحاکمیت همچون صلح پایدار، عدالت و 
 بییش از هیر نهیاد دیگیری     خصوص در روند عیدالت انتقیالی،  بج. در این میان، نهاد قضایی شوند
ة قیانون، قیو   تیی در مرک  نهادی هر نظا  مبتنی بیر حاکم  .(SG, 2004: para.35) ابدییمتجلی 
از لحاظ میالی و   شدهنیحد کایی توانمند، تأمکج مستق  است و بج مستحکمی قرار دارد جقضایی

تضیمین و حماییت    عیدالت،  نیدیده تا بتواند حقوق بشر را در یراینید تیأم  تجهی شده و آموزش
 و بج رسمیت شناختن و رعایت حقوق قربانی و میتهم  (. (Diamond et al., 2004: para. 53دکن

از املیج  )انید  قیانون، متیأثر شیده   حاکمییت  کج بیش از همج از مخاصمج و یروپاشی  ییهاگروه
رت مشیارکت  المللیی، ضیرو  ( مطابق با معیارهای بین، زندانیان و آوارگانهاتیکودکان، زنان، اقل

المللی و اتخات تدابیر خیاص )تضیمین دادرسیی منصیفانج، ابیران      نهادهای قضایی محلی و بین
 ةفی ی(. ورal., 2004: para.54) Diamond et   لبید یمی آنهیا را  منظیور حماییت از   بجخسارات( 

خود، بیج کنشیگران    یهاتیالمللی آن است کج در مأموربین ةاز اامع یندگیسازمان مل  بج نما
سیازی  وکیال و رریییت   یهیا کیانون  تیی در انتخاب قضات و دادستانان و آموزش آنیان، تقو  یمل

 (Diamond et al., 2004: para.13) دکنی تیالش   ییمنظور نظارت بر بخش قضیا بج یمدن ةاامع
یر الگوی عدالت محور و اب ار عدالت انتقالی در استقرار اص  حاکمییت   عنوانبجسازی، ررییت

ی اامعة گیوارکرده از  هاخواستی حقوق بشر و استانداردهاو انطباق با هنجارها و قانون، در گر
 از سیوی اامعیج   شیده  یی تحم یهاوهیاست کج دبیر ک  با انتقاد از ش سبببدینتخاصم است. 

کیج مبنیای    خواهید یالمللیی می  بیین  ةو اغلب نامتناسب با شرایط حقیقیی، از اامعی  المللی بین
. (SG, 2004: para.15) گو با سطو  متفاوت اامعج قیرار دهید  وو گفتمساعدت خود را رای نی 

میدنی،  ة یند، کارگ اران ملیی، ماننید مقامیات بخیش قضیایی، اامعی      آدر این یربدیهی است کج 
، اییراد آواره و پنیاه   هیا تیی کلیدی ماننید زنیان، اقل   یها، رهبران سنتی و گروهیانهادهای حریج

 .((Krygier, 2001: 13شتج باشند حضور داباید اویان، 

________________________________________________________________ 
1. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Conference, Paris, France, May 14, 

2003, available at:  http://web.worldbank.org/website/external/news. 

http://web.worldbank.org/website/external/news
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 المللی اختصاصی محاکم کیفری بینرویة  سازی درظرفیت. 2

و  المللیی یوگسیالوی سیابق   کیفری بیین  ةهای دو محکماساسنامج 8و 9هرچند بج مواب مواد 
رواندا در رسیدگی بج ارا م تحت صالحیتشیان از تفیوق نسیبت بیج محیاکم ملیی آن کشیورها        

بیر لی و  احتیرا      دیی موصول بیا تأک  یهاداشت کج قسمت آخر مقررهاما باید تواج  برخوردارند،
محاکم داخلی خود، ضیرورت   کشورهای مح  مناقشج بج قواعد رسیدگی و مقررات اساسنامج در

 سازد.سازی محاکم این کشورها را نمایان میهای ررییتایجاد توانمندی و برنامج

ایین محیاکم، بیرای اعمیال      ةاسینام سا 224و 231 االب تواج این است کج بج مواب میواد 
بیج محلیی و    مجازات باید بج حقوق کیفری داخلیی ایین کشیورها مرااعیج شیود. ایین رویکیرد       

مثال، اناییت علییج بشیریت کیج در      برای. هرچند کندیای کردن اارای عدالت کمر ممنطقج
یق در قیانون  ، بنابر یر تفسیر مضشدهینیبشیالمللی یوگسالوی پاساسنامج دادگاه کیفری بین

 شیده ینیبشیو انایات انگی پ یکشمجازات کشور یوگسالوی واود ندارد و در آنجا تنها نس 
برای تعیین کیفر بج قانون داخ  مرااعج کرد. با وایود   یسادگبج توانیاست، بج همین دلی  نم

 بیود ها در قیانون کیفیری ایین کشیور متیأثر خواهنید       این قضات خواه ناخواه از ادول مجازات
  (.348: 1388 رضوی یرد،)

داخلی این کشورها برای اارای عدالت در کنار محاکم  یهابا تواج بج اینکج توس  بج دادگاه
های هدیمند آشتی ملی در راستای برنامجرو ازاینالمللی موکور امری ضروری است، کیفری بین

 . لبدیکم موکور را ممحارویج سازی در ررییتتوس  بج اب ار  ،انتقالیبرقراری عدالت 
 

 المللی یوگسالوی سابقسازی دادگاه کیفری بینهای ظرفیتبرنامه .3

سیازی  زمینیة رریییت  المللی یوگسالوی سابق در گریتج دادگاه کیفری بینانجا  یهااهم تالش
 اند از:عبارت

کیردن  برقراری ارتباط قوی با حقوقدانان و قضات ملی در بوسنی و هرزگوین در اهت پر  -
 ؛خألهای قانونی بعد از تخاصم

عملی و تجربی دادگاه بج محاکم داخی  ایین منطقیج     یهاتمرک  بر انتقال دانش و مهارت -
پیشیریتج در   یهیا جیی المللی و استقرار بهتیرین رو منظور تسهی  اارای معیارهای بینبج

 ؛محاکم محلی

مهمی همچون تج ییج،   یهانجیمداخلی آن کشورها در ز ییکارمندان قضا ییتوانا یا ارتقا -
 ؛تحلی  و تحقیقات حقوقی

________________________________________________________________ 
 المللی یوگسالوی سابق.اساسنامة دادگاه کیفری بین 23. مادة 1
 المللی رواندا.اساسنامة دادگاه کیفری بین 24. مادة 2
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 اعمیال اسیتاندارهای   ةالمللی، مشیتم  بیر نحیو   های آموزش حقوق بشر بینبرنامج ةتوسع -
 در ههیومح ، بج یین توسط عوام  قضاامتهم ةحقوق بشری در مراح  تعقیب و محاکم

 ؛ارا م انگی ةزمین
ملی کارکنان شاغ  حقوقی و قیانونی در خصیوص   دانش نظری و ع ةترتیب و ارتقا و توسع-

مربوط بج ارا م انگی از  ریق موااهج و مالقات حضوری آنها با دادسیتان   یهاپرونده
 (Norma et al., 2013: 152). موکور یهاالمللی کیفری در پروندهو قضات محاکم بین

 ((ICTYسالوی سابق المللی یوگموارد موکور کج در قالب همکاری میان دادگاه کیفری بین
 ةو مؤسس2ردیتر برقراری دموکراسی و حقوق بش 1از یر  رل و سازمان امنیت و همکاری اروپا

آثیار   ،ده اسیت شی  در آن سرزمین اایرا  ،3ای سازمان مل  متحدتحقیقاتی ار  و عدالت منطقج
وی محاکم داخلی کشور یوگسیال  ییسازی سیستم قضاتوانمندی و ررییتایجاد در  یابراستج
. شودیمحسوب م ییالمللی قضااین نهاد بین ةقوتی در کارنام ةو نقطاست همراه داشتج سابق بج

 یور معمیول در   نگیرو بیج  صربستان و مونتیج  یمحاکم داخل ،هایرینمونج، تا قب  وقوع درگ برای
تعصیب   ماننید  یمجهی  نبودنید و مسیا ل    ،یارا م انگ یهاپرونده یین یهایدگیچیخصوص پ

 تیی هیا، عید  کفا  هیا توسیط دادسیتان   پرونده یدگیها، ضعف در رسز قضات و دادستانا یبخش
و  ییدر موضیوعات قضیا   یدولتی  فیضیع  یهمکیار  ،یقاتیدر ریتار تحق  یپل یةاز ناح یهمکار
 شیدند یمی  باره محسیوب  نیدر ا یعنوان موانع اساسمؤثر از شهود، بجریغ یتیحما یهاسمیمکان

Ivanisevic & Trahan, 2004: 2) .) یور خیاص در سیال    بیج  یدادگاه ارا م انگی  ری نکجیاتا 
  (.Stromseth, 2006/2007: 257شد )  یدر بلگراد تأس 2003
و نسی   تیبشیر  جیی ارا م عل ،بیتعق یانحصار تیمسئول ی،آن پ  دادستان ارا م انگ از

 . (Dimitrijevic, 2009: 83) گریترا بر عهده  ییزدا

دادگیاه  کنترل مؤثر تحت  2004در سال  دیاد یدگاه ارا م انگاز دا پیشمحاکمج  نیاول
 ((. (Brodersen, 2014: 242سابق آغاز شد  یوگسالویالمللی بین یفریک

بسی ایی در   ریتیأث  کجالمللی سازی در رویة این دادگاه بینهای ررییتاز مصادیق بارز برنامج
بج میوارد   توانیمداشتج است،  نیرزمساستقرار عناصر و معیارهای اص  حاکمیت قانون در این 

 زیر اشاره کرد:

________________________________________________________________ 
1 The organization for security and corporation in Europe (OSCE) 
2. Office for Democratic institutions and Human Rights (ODIHR) 
3. United Nation Interregional Crime and justice Institute (UNICRI) 
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محاکم داخلی سررزمین یوگسرالوی سرابق و یقویرت      پروژة ارزیابی و نظارت بر .1. 3
   جنگی با همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا جرائمبه  آنها در رسیدگی

 نگیرو مونتیج سیتان و  بج بعد در نواحی مختلف از املج بوسنی، صرب 2003این برنامج کج از سال 
المللیی میوکور   سازی در روییة دادگیاه بیین   و مؤثرترین برنامة ررییت نیترمهماارا شده است، 

شورای امنیت سازمان  2003سال  1503. با تواج بج مضمون قطعنامة شمارة شودیممحسوب 
ا   ی تقویت سیستم قضایی ملی این کشور را برای حاکمییت قیانون حی   کل  وربجمل  متحد کج 

المللیی یوگسیالوی سیابق، واگیواری     و در اارای استراتهی تکمیلی دییوان بیین   داندیماهمیت 
 دکنی یمی انگی را بج محاکم خاص داخلی این سیرزمین تجیوی     ارا می هاپروندهرسیدگی بج 

(SC & Res, 2003: 1503 ضرورت نظارت و ارزیابی بر ،)سازی بج مواب پروژه ی ررییتاب ارها
املج نظارت بر محاکمات انگی از حیث واود مبانی کایی قانونی در اعمال قیانون   یادشده )از

المللیی مربیوط بیج    انگی سابق، واود و اعمال حداق  استانداردهای بین ارا مالحق نسبت بج 
ی مینظم و  هیا گی ارش در قالیب   هیا دادگاهدادرسی عادالنج و نی  ارزیابی و تج یج و عملکرد این 

 . (Nicolic & Zavarko, 2003: 4-7,12)نمایان است  کامالًکمیت قانون تحقق حا مستمر در

 

 و کوزووسازی قضایی با همکاری دفتر نمایندة عالی در بوسنی و هرزگوین برنامة ظرفیت. 2. 3
المللی یوگسالوی سابق کج با هدل اصالحات قانونی، تیرویف  سازی دادگاه بینررییت این برنامة

ی هیا دادگیاه ساختن دستگاه قضیایی و   و توانمندالمللی، تقویت، بازسازی نهنجارهای قانونی بی
ی هیا دادگیاه انگیی بیج    ایرا م ی هیا پروندهامکان واگواری رسیدگی  منظوربجملی این منا ق 
المللیی  نهیاد قضیایی بیین    ریچشیمگ بج بعد آغاز شد، حکاییت از عملکیرد    2004داخلی از سال 

 (.Barria & Roper, 2007: 317-330موکور در این زمینج دارد )
 یدادگاه ایرا م انگی    یدر تأس یسابق، نقش رسم یوگسالویالمللی اگرچج دادگاه بین

المللیی در  ی معتقدند کج این دادگاه بیناعده( و  Brodersen, 2014: 243نکرد ) یموکور باز
 :Tolbert & Solomon, 2006)ایجاد نهادهای قضایی توانمند داخلی، توییق چندانی نداشت 

  یتأسی  ،نیو هرزگیو  یبوسین  یملی  یهیا در دادگیاه  1یارا م انگ ةهیشعب و جادیا ، اما(25
ی آموزشیی  نارهایسیم و  هیا برنامیج ، المللیو بین یقضات مل بیبا ترک 2کوزوودادگاه ترکیبی 

المللی یوگسیالوی سیابق بیا محیاکم     بین دادگاه بین1996ی قضایی، توایقنامج سال هامهارت
بیج   تیر کوچیر انگیی   ایرا م ی مبنی بر واگواری رسیدگی و کرواتبوسنی، صربستان داخلی 

ایین دادگیاه    توسیط ی صیادره  هیا فرخواسیت یو کمحاکم ملی این نواحی و بازبینی تحقیقات 

________________________________________________________________ 
1. Spcial War Crimes Chamber 
2. Kosovo`s Hybrid Tribunals 
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ی میؤثر ایین نهیاد    هیا تیی یعالاملگیی از   Stromseth, 2007: 270)-272,280) 1المللیی بیین 
 ند.هست سازیررییتالمللی در زمینة بین

المللی یوگسالوی سازی دادگاه کیفری بینهای ررییتکلی در تحلی  عملکرد برنامج  وربج
از تویییق در توسیعج و    نظیر صرلگفت کج  توانیمسابق در قالب محاکم ترکیبی و ویهة موکور 

ی قضایی قضات ملی سرزمین یوگسالوی سابق  بق استانداردهای حقوق بشیر  هامهارتارتقای 
وییهه  و دادرسی عادالنج، در مهار یضای سیاسیی و تعصیبات قیومی در محاکمیات )بیج      المل نیب

المللی یوگسالوی، شفاییت آثیار  (، ارتقای سطح مشارکت داخلی با دادگاه بینهاصربنسبت بج 
ی وییاق و  هیا نجیزمی قومی و نی  ایجاد هاگروهمخرب تحریر ساختار کیفری داخلی نسبت بج 

حساس، میؤثر   ارا مانگی و سایر  ارا ململلی و داخلی در رسیدگی بج اآشتی بین قضات بین
قانون  تیاستقرار اص  حاکم ریموکور در مس ةمحکم یبرا یمیعظ تیامر مویق نیابوده است و 

 .شودیمحسوب مسازی در پرتو ررییت
 

 المللی روانداسازی دادگاه کیفری بینهای ظرفیتبرنامه .3. 3
سیازی  ررییتهای هدیمند است. برنامج نشدهسازی مستثنا ررییت ةز قاعدنی  ا« رواندا»کشور 

قانونی اساسنامج و قواعد رسیدگی و  یهاتیگیری از رریالمللی رواندا با بهرهدادگاه کیفری بین
و  ییقضیا  سیازوکار المللیی تیأثیر مناسیبی بیر     آن دادگاه و نی  در همکاری با نهادهای بیین  ةادل

. از آن املیج اسیت، حیول    (sadat, 2015: 118) Nadya ر داشیتج اسیت  تقنینی کشیور میوکو  
آن در  ینی یآیرپی  از تأسیی  دادگیاه روانیدا و نقیش     « روانیدا »مجازات اعدا  از قانون ای ای  

 ةالمللیی ارتکیابی در منطقی   خصوص تعقیب و رسیدگی و اعمال مجازات نسبت بیج ایرا م بیین   
ارا م،  گونجنیزدایی و اکشور رواندا، نس  ییپیشتر در قانون ا ا کج زدایینس  ههیوموکور و بج

عضیو کنوانسییون    1975در سیال  « روانیدا »مجازاتی مصیادل بیا اعیدا ، در برداشیت هرچنید      
و مکلف بج تغییر قانون داخلیی خیود بیا    (  (Akayseu Case, 1998: para.16شده بود یکشنس 

زدایی بج چهار دستج، کماکان مجیازات اعیدا    ار  نس  یبندکنوانسیون موکور بود، اما با  بقج
دادگیاه کیفیری    ةاساسینام  2.قانونگیواری خیود حفیظ کیرده بیود      ةعالوه حب  را در کارنامی بج

نهایت محدود بج حب  ابد حتیی بیرای   در المللی رواندا با رویکردی یارغ از مجازات اعدا  و بین
در قالیب  المللیی  کیفری بیین  ییی این نهاد قضاساز داخلررییت یهاارا م و تالش نیترعیشن

و حقوقی  ییهای آموزشی، کارگاهی در داخ  آن کشور و تعام  و همکاری با مقامات قضابرنامج
اند کج تأثیر با مجازات حب ، املگی مواردی بوده ییقضا یو سیاسی کشور موکور و صدور آرا

________________________________________________________________ 
1. http://www.ohr.int/ohr-dept/hr-rol/war-crime-tr/default.asp?content_id=6039 

 :ر.ک یکل  ورجب. 2
Virginia Saint-James, Trio repressions du jenocide Rwanda is in appended à douter question de droit, 

questions sur droit, étude offert à Claude Lombois, pluim, 2004, p. 757 
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از سیستم اعدا  زدودن مجازات ) آن کشور قانونینظا  تحول و در تحقق عدالت انتقالی  ییبس ا
المللیی روانیدا در   سازی دادگاه کیفری بینهای ررییت ور کلی برنامجبج .اندداشتج( قانونگواری
 .رندیگیدر سج زمینج قرار م اص  حاکمیت قانونتحکیم تقویت و 

 

 و قربانیان یرویج حمایت از شهود .1. 3. 3
آنهیا  از  یحمایتی داخل یالمللی، بج کارکرد سازوکارهاحاکم بیندر م و قربانیان حمایت از شهود

 در اساسنامج دادگیاه کیفیری   و قربانیان قانونی کج برای حمایت از شهود چارچوب بستگی دارد.
 یو روحی  بیین حقیوق میتهم و سیالمتی اسیمی      رواندا بر پا گردیده است، توازنی راالمللی بین

المللیی  یفری بیین دیوان ک سازیهای ررییتاولین اقدا  .دکنیبرقرار م و خانواده قربانیان شاهد
و دادسیتان ایین    رتبیج یعالتن از قضات  12در مالقات با  2003در این خصوص در سال  رواندا

و اسیتراتهی   هیا پرونیده کشور در آروشا با تمرک  بر حمایت از شیهود، سیرعت در رسییدگی بیج     
 یفیر یدادگیاه ک  2006سیال  . از (Peskin, 2005: 950,955-56)تکمیلی قضایی صورت پویریت 

داخلیی واحید     یتأسی ، بیر  1بر خیدمات حمیایتی شیهود و قربانییان     دیتأکبا المللی رواندا، بین
مبیادرت ورزیید.    هیا جیآموزش و توصی  قیاز  رخدماتی موکور در داخ  این کشور و تقویت آن 

 نیی ا ییقضا یموزش بج مقامات رسمدر آ بدون وقفج در رواندا، تالشیادشده حرکت واحد  نیاول
 . Gallimore, 2007: 4-5)بود )  نجیزم نیکشور در ا
شیهود و  از  ریق واحد خدمات حمایتی  2010و 2009ی هاسالی در اههیحمایتی و ةبرنام
و ی عملی با مشیارکت قضیات داخلیی    هاکارگاهی آموزشی و هاکالسدر قالب  پیشنهادقربانیان 
. حمایت واحد موکور مربوط بج قب ، در ارییان و  ی کشور رواندا اارا شدمحلی و اارای مقامات

حفیظ محرمیانگی    یکی از اشیکال کلییدی حماییت میوکور،     .است( شهادت)بعد از ایراد گواهی 
انتقال دانش و  ةنیو شهود در زم انیاز قربان تیواحد خدمات حما ندگانیهویت شهود است. نما

را بیر پیا    یالسیات  ییقیا یو آیر یکیا  یآمر ،ییاروپیا  یورهادر کشی  یتیحما یهاو مهارت اربتج
خیود را بیج یراتیر از    ارب واحد، دانش، ا العیات و تجی  این  .((Dieng, 2011: 411-413 اندکرده

 ةنامی بر، 2010مثیال، در سیال    گسیترش داد. بیرای   ییقیا یمرزهای رواندا و دیگر کشورهای آیر
 2د.کر اارا این خصوصآموزش مقامات پلی  تان انیا را در 

 
 شدگان و زندانیان یرویج حقوق بازداشت. 2. 3. 3

نسیبت بیج   بنییادین بشیر    یور کامی  در احتیرا  بیج حقیوق      بج رواندا المللیدادگاه کیفری بین

________________________________________________________________ 
1. Withness and victims support services (WVSS). 
2. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving   Organized Crime. 

U.N. Office ON Drugs And Crime, at 16 (Jan.2008)available at 
http://www.unidc.org/documents/organized-crime/witness-protectionmanual-feb2008.pdf.  
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کامالً بج  رواندا محلی یهامقامات زنداناز آنجا کج . بوده است شدگان و زندانیان مصممبازداشت
دادگیاه میوکور در میواقعی    ، اندنبودهآگاه یا پایبند مسا   موکور  نةزمیدر المللی بینمعیارهای 

کج یرهنگ الز  در راستای اسیتفاده از مقیررات مربیوط بیج حماییت از حقیوق اییراد زنیدانی و         
 .  دورزیشده واود نداشتج باشد، بج ترویف یرهنگ موکور مبادرت مبازداشت

 عنیوان ییر مرکی  درمیانی و    شیا بیج  در آرو 1تسهیالت بازداشت سیازمان ملی  متحید   واحد 
ده اسیت و  شی این دیتر در مقر زندان تان انیا مستقر  دهد.زندانیان خدمات ارا ج میبج  ،مساعدت

صیریاً  ایین مرکی     تأسیی   .شیوند یمقامات امنیتی دیتر موکور توسط پلی  محلی مساعدت م
 یور  خلیی تان انیاسیت. بیج   اتخاتی مقامیات دا  یهاجیریتاری در انطباق با بهترین روبرای انجا  

سیال در اختییار    ریماهج در شش ةصورت گردشی برای یر دورمثال، مقامات زندان تان انیا، بج
کیج   ة زنیدانیان کننید یهمراهو ایسران  ر مقامات زندان تان انیابیشت. رندیگیواحد یادشده قرار م

دیتر تسیهیالت بازداشیت    یهاهای آموزشاز برنامج ،کنندیورایفشان را در زندان محلی  ی م
بیج  ،شیوند یممند المللی بهره بق قواعد بین شدگانبازداشت، نحوة مدیریت سازمان مل  متحد

 بیق مقیررات و    شیدگان و زنیدانیان  بازداشیت  کج مسئولیت آنهیا همیان تیرویف حقیوق     ینحو
تکیا بیج حیداق     . احترا  بج کرامت انسانی، ا((Dieng, 2011: 413 است المللیاستانداردهای بین

ی هیا نیج یزممشهور است، در  2«قواعد نلسون ماندال»استانداردهای نحوة ریتار با زندانیان کج بج 
هیای آموزشیی   و زندانیان از املج دیگر برنامیج  شدگانبازداشتریاهی، سالمت روحی و اسمی 

 3زندان است. و کارمنداناین واحد برای مقامات 
ة کننید یهمراهی یادشیده در اسیتفاده از ایسیران    وزشیی  آم سیازی ررییت هایبرنامجتوییق 

کیاهش شیکایات و مشیکالت میدیریت زنیدانیان دادگیاه         ین زندانیان یا شهود در مواقع اع ا  و
 .((Dieng, 2011: 414 رواندا، بج اثبات رسیده است

 

  ییجدید در یشریفات قضا یورایرویج استفاده از فن. 4

شیفاییت   نسبت بج منصفانج بودن، یاعتمادبیید بج تردید و عد  ا العات از عملکرد محکمج شا
منجر شود. یر سیسیتم دادگسیتری محرمانیج و بسیتج ممکین اسیت        ییو صداقت سازگار قضا

در  روز یوراعملکیرد خیالل قیانون و انکیار حقیوق را توسیعج دهید. اسیتفاده از ینی          یهادهیپد
ا مینیان از سیالمت   انتقیالی، موایب   بر سرعت بخشیدن بج یرایند عدالت سازی، ای ونررییت
در نهاییت  ترویف شفاییت و حکمرانی خیوب و  تحقق امنیت حقوقی و قضایی، ، ییقضا هایاقدا 

 .شودیقانون م تیاستقرار حاکم

________________________________________________________________ 
1. United Nations Detention Facility (UNDF). 
2. Nelson Mandela Rules 
3. https://www.irmct.org/en/detention-irmct 
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 سیستم استنساخ فوری  . 1. 4

 یایی ار نیر   ةاز ییر برنامی   یبیردار در خصوص نسخج 2007المللی رواندا در سال دادگاه کیفری بین
سیسیتم استنسیاخ   »انگلیسی و یرانسج استفاده کرد. ایین شییوه کیج بیج      یهاتصر نویسی بج زبانمخ

ی پیشینهاد شیده اسیت. بیج     یمشهور است، از  رل دادگاه رواندا بج سیایر کشیورهای آیریقیا    1«یوری
، از کشیورهای بوتسیوانا، بورکینایاسیو    هایندگیدریایتی نما (بایگانی)شده مواب این شیوه موارد ثبت

 یوری بج دو زبان انگلیسی و یرانسج را خواهد داشت. یبردارکامرون، غنا، رواندا و زامبیا، قابلیت نسخج

 را بیج کنییا، نیجرییج، تان انییا، توگیو، سینگال،       یورادیوان رواندا، اختیار استفاده از ایین ینی  
ورها، اایرای ایین   رغم اشتیاق زیاد ایین کشی  حال، بج نیآیریقای انوبی و اوگاندا داده است. با ا

بج لحاظ یقدان تأسیسات در این کشورها با مانع موااج شده است. یقط زامبیا و اوگانیدا   یوراین
انید و صیریاً زامبییا بیج کسیب      دهکرمبادرت بج ایجاد تأسیسات برای اارا و استفاده از این ابراز 

. (Dieng, 2011: 413) دادگاه نا   آمیده اسیت   یهاو آموزش آن در گ ارش ازین تجهی ات مورد
سیازمان ملی  متحید از     دیک  یق ریعنان، دب یکوی 2008در سال برای نمونج  ی بازدیدی کج 

 یادشده ستمیگیری از سدادگاه در بهره نیا قیتوی المللی رواندا در آروشا داشت،مقر دادگاه بین
 تیی سیتقرار حاکم ا یروانیدا در راسیتا   یملی  ییسازی قضاررییت یها برااز تالش یکیعنوان بج

 2.گ ارش و بحث قرار گریت دقانون، مور
کشیور توگیو، از    امور خارایج کویی عنان همراه با وزیر  2010در بازدید دیگری کج در سال 

المللی رواندا داشت، مقامات رسمی این دادگاه ضمن تشریح همکاری توگو در دیوان کیفری بین
شور و انتقال شهود بج دادگیاه میوکور اهیت    زدایی در این کدستگیری دو مظنون بج ار  نس 

گییری از تجربییات و روییة ایین دادگیاه در اسیتفاده از سیسیتم        ادای شهادت، بر تمای  در بهره
 3کردند. دیتأکاستنساخ یوری 

عنیوان  المللیی بیج  گیری از این سیستم در رویة دیوان کیفری بیین کج بهره دشویممالحظج 
و  بیج ایی ایش وضیو    داخلیی، امیری مقبیول و متیداول بیوده و      سازی نظا  قضایی اب ار ررییت

تقوییت  و  ییسطح پاسیخگو ترتیب با ارتقای است و بدین کمر کرده هاشفاییت عملکرد دادگاه
 منجر شده است. بج استقرار عناصر اص  حاکمیت قانون هادادگاه کیفیت تصمیمات و احکا 

 

   ییدئویاستفاده از ابزار اریباط و. 2. 4

المللیی  بیین  دادگاه کیفیری  ةدر روییی، نو در تشریفات قضا یورادیگر از ترویف استفاده از ین ةنمون
بیا  کیج   و اایرا در محیاکم داخلیی اسیت     دیی صورت بازتولرواندا، استفاده از اب ار ارتباط وید ویی بج

________________________________________________________________ 
1. The Real-Time Transcription System 
2. https://unictr.irmct.org/en/news/after-kigali-usg-legal-affairs-visits-ictr-headquarters. 
3. https://unictr.irmct.org/en/news/Togolese-minister-foreign-affairs-and-regional-integration-visit-tribunal. 

https://unictr.irmct.org/en/news/after-kigali-usg-legal-affairs-visits-ictr-headquarters
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شیهود  ایی حقوقی و قضی  عنوان معیار امنیتحمایت مالی آلمان این اب ار در دادگاه عالی کیگالی بج
استفاده از این ابی ار در   .(Dieng, 2011: 416) زدایی استفاده شددر اریان رسیدگی بج ارا م نس 

یی کج شهود در خارج از مح  دادگاه هستند و بج لحاظ امنیتیی و ه ینیج و صیرل وقیت،     هاپرونده
، یکلی   یور جبی  دارد.بج پرونده را ندارنید، کیاربرد یراوانیی     کنندهیدگیرسامکان سفر بج مقر دادگاه 

آورد.  دسیت بیج روانیدا   وانیی قضیات د  یبا مرااعج بج آرا توانیرا م یوراین نیگیری از ابهره یتجل
ی از گی ارش  انسخجبا  توأ و دیگران، دادستان بر استفاده از این شیوه  برای نمونج در پروندة کارمرا

 (.Karmera et al., 2012, paras: 169-173,205کرد ) دیتأکصوتی )رادیویی( 
در پروندة راتاگاندا، دادگاه بدوی رواندا استفاده از اب ار وید ویی را در اخیو شیهادت خبیره و    

 (.Rutaganda, 1996, paras: 357,370مطلعان، تجوی  کرد )
ة مونیاکازی و دیگران، هدل از استفاده از ایین ابی ار، کمیر بیج اسیتماع ارهیارات       پروند در

و بج دالیلی امکان سیفر و حضیور در    کنندیمکج در خارج از رواندا زندگی  ویهه آنهاییشهود )بج
 (. (Munyakazi Cases et al., 2000/2002/2008, para:165دادگاه را ندارند( عنوان شد 

بیر  المللیی روانیدا، ایی ون   ساز در رویة دادگاه کیفیری بیین  از این اب ار ررییت استفاده تبلور
ی باال، موایب تسیریع در یراینید عیدالت     هانجیه و عد  تحمی   ای ایش امنیت شخصی شهود

 انتقالی، تسهی  در پاسخگویی و در نهایت استقرار اص  حاکمیت قانون شده است.
 

 گیرینتیجه

پیش از گوار، اعمال یراقانونی و خودسیرانج اسیت. عیدالت انتقیالی از      یهاویهگی مشترک دولت
مون استقرار حاکمیت قانون در حکومیت ادیید شیناختج    عنوان اولین آزسازی بج ریق ررییت

بنیان نظم ادید حقوقی در اامعج برخاستج از خشونت  . چگونگی واکنش بج این اعمال،شودیم
ها، تکیرار ریتیار حکومیت گوشیتج اسیت. امیا اعمیال        . نادیده گریتن نق  لبدیم و سرکوب را
. نهادهیای  شودیمی مبتنی بر قانون منجر مبج گوار هنجاری از نظا  یراقانونی بج نظا مسئولیت،

عنیوان  و هویت سیاسی نظا  ادیید را بیج   کنندمیزدایی مشروعیت پاسخگو از حکومت پیشین،
 دهند.  دولتی قانونمند شک  می

اصی  حاکمییت    یهیا مؤلفیج و  سازی برای تحقق عناصیر بنییادین  ررییت محوری بودن سازوکار
 است. و اص  حاکمیت ن عدالت انتقالیامحقق میان د ااماع،مفهومی مور ،حکومت ادیددر  قانون

درکی اامع از مفهیو  حاکمییت قیانون در    ة مثاببج سازی،ررییت سازوکارنیر پیداست کج 
و حکومت ادیید، خیط    گوشتج عدالت انتقالی، میان استبداداب ار عنوان بج است کجدوران گوار 

و معیارهیای   ن عناصر بنیادین اص  حاکمیت قانون ی قرار داده و الگویی برای نهادینج شدیتمی
 .  رودیمشمار بج نظم مبتنی بر قانون؛ در حکومت ادید یعنیآن 
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رواندا در برپیایی   عملکرد محاکم داخلی کشورهای یوگسالوی سابق وناتوانی  و ضعف قانونی
ایجیاد   ،1990ةپیوسیتج در دهی  وقیوع المللیی بیج  قربانیان ارا م بیین  ن واعدالت نسبت بج مرتکب

توسط شورای امنیت سیازمان   المللی اختصاصی را برای رسیدگی بج این مهممحاکم کیفری بین
 مل  متحد رقم زد.  

محیاکم میوکور بیج     ةضیرورت مرااعی   محاکم نسبت بج محاکم داخلی این کشیورها، این  تفوق
تراتهی بحیث بیر مبنیای سیاسیت اسی      هیای میورد  سرزمینملی نهادهای قضایی  محاکم و قانون و

 رونیی ازا. سیاخت یمی را نماییان   ل و  ایجاد بستر مناسب در راستای اارای عدالت انتقالیتکمیلی، 
هیای تحیت   المللیی اختصاصیی در سیرزمین   سازی محاکم کیفری بیین های هدیمند ررییتبرنامج

ی، های منسیجم و مختلیف آموزشی   برنامج در قالب عدالت انتقالیاب ار عملی عنوان صالحیتشان، بج
داخلیی ایین کشیورها منطبیق بیا       نمسیئوال مهارتی برای ای ایش دانش و آگیاهی قضیات و سیایر    

بیر  هیای نظیارتی و ارزییابی    المللی در زمینة اارای دادرسی منصیفانج و نیی  برنامیج   معیارهای بین
انگی(، در راسیتای   ارا مبج  کنندهیدگیرسقضایی داخلی این کشورها )محاکم ملی ویهة  دستگاه

المللی و تجهی  این و احکا  صادر داخلی با قواعد و هنجارهای بین هافرخواستیکیت و انطباق تقو
ی، ابی ار ویید ویی( بیا همکیاری نهادهیای      بیردار نسیخج محاکم بج استفاده از یناوری روز )سیسیتم  

 د.  شاارا  معیارهای اص  حاکمیت قانون، ترویف عناصر و و یرگواریبا هدل تأثالمللی و بین

رسییدگی بیج ایرا م     ةروانیدا، کیج در زمینی   و المللی یوگسیالوی سیابق   حاکم کیفری بینم
بخشیی از   واود آمدند،بار در کشورهای موکور بجسیاسی خشونت یهاالمللی ناشی از بحرانبین

دستیابی بیج آشیتی    اهانی در راستای توقف خشونت و کمر بج اعاده صلح و ةاستراتهی مداخل
هیای  ییق تحقیق عیدالت و اصی  حاکمییت قیانون، هسیتند، اگرچیج برنامیج         از  ر (داخلی)ملی 

در ( رسیدگی بج ایرا م  ییقضا یهاوهیشبر )ای ونمحور برپایی این محاکم سازی عدالتررییت
اقتصادی و ااتماعی توییق کام  نداشیت،   کشورهای مح  انایات، بج لحاظ سیاسی، یرهنگی،

ااتماعی ادید مبنی بر احتراز از تکیرار ایرا م سیابق و     های موکور بج ایجاد سیاستبرنامج اام
ی اص  حاکمیت قانون در یرایند عیدالت انتقیالی   هامؤلفجالوة عملی عناصر و  .شدمشابج منجر 

 ییشناسیا ی پ  از تخاصم در دو سرزمین یوگسیالوی سیابق و روانیدا )در قالیب     هاحکومتدر 
المللی در اسیناد و قواعید رسییدگی و    م بینن ارا ااص  مسئولیت یردی برای خا یان و مرتکب

، ناحمایت از حقوق متهمی  یاصول دادرسی منصفانج و سازوکارها یریکارگرویج این محاکم و بج
ملیی و...(  قربانیان و شهود و نی  حقوق ییردی و اسیتقالل نهیادی و شخصیی محیاکم       ،نامظنون

 . د اشاره استالمللی مورسازی محاکم بینهای ررییتمحصول اارای برنامج
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