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حيت و مقابله با فرايند تشكيل، صال: دادگاه ويژه سيرالئون

 مانيكيفربي

 

  اميرحسين رنجبريان
  الكتاب خيابانيمهديه ملك

  
  

  چكيده
 در مقايـسه بـا   و تأسـيس شـد   2002 در سـال   كيفـري هـاي  دادگـاه  سـومين نـسل از       عنوان  بهدادگاه ويژه سيرالئون    

 هـاي   دادگاهن دادگاه برخالف    اي. است منحصر به فرد     هاي  ويژگي داراي   روآندا و   سابق  كيفري يوگسالوي  هاي  دادگاه
بودند، به درخواسـت دولـت سـيرالئون طبـق          برپا شده    جانبه شوراي امنيت    سابق كه به موجب تصميم يك      المللي  بين

ايـن دادگـاه ويـژه،    . و در محل وقوع جنايات مستقر شده است   ل متحد داير     ميان اين دولت و سازمان مل      اي  موافقتنامه
 الملـل   بـين شـامل مقـررات حقـوق       اش    كه اساسـنامه   است المللي  بين ملي و    هاي  دادگاه  از ي تركيب  و دادگاهي دوگانه 

 كاركنـان  از نظر ساختاري در بردارنده تركيبي از         بوده، و حقوق داخلي سيرالئون      المللي  بينوستانه  دكيفري، حقوق بشر  
 1996 نـوامبر  30كـه از    را دارد   اكمه اشخاصي   ـاه صالحيت مح  ـ دادگ ،به موجب اين اساسنامه   . است المللي  بينملي و   
 و حقـوق سـيرالئون در ايـن كـشور           المللـي   بـين  ارتكاب نقض حقوق بشردوستانه      خاطر   بهين مسئوليت   تر  بيش داراي
  نظـامي و نيروهـاي دفـاع        نيروهـاي   رهبران جبهه متحد انقالبـي، شـوراي انقالبـي         :عبارتند از اين اشخاص   . هستند

  .  كند مي رسيدگي ها آنو دادگاه به جنايات ارتكابي يس جمهور سابق  ليبريا، ، رئنظامي و البته چارلز تيلورغير
يـاب و آشـتي،    لومه، كميـسيون حقيقـت   مختلط، دادگاه ويژه سيرالئون، موافقتنامه صلح        هاي  دادگاه: واژگان كليدي 

  ، كودكان سرباز، ازدواج اجباري مجرمانه مشاركتياعمال
  
  

 

. استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سئول،نويسنده م.  
. دانشگاه عالمه طباطباييالملل حقوق بينكارشناس ارشد email:mahdiehmalek@yahoo.com  



    124  1389 پاييز ـ زمستان/ شماره چهل و سه/ المللي مجله حقوقي بين

                                                          

  مقدمه
 در جهـان، بـه   المللـي   بـين  در واكنش به وقوع جنايـات        المللي  بين، جامعه   ه اين سو  از نيمه دوم قرن بيستم ب     

 كيفـري در دو دهـه       المللـي   بين هاي  دادگاه تأسيس   ، بارز آن  نه كه نمو  1هاي گوناگون به مقابله پرداخته     شيوه
 كيفـري   المللـي   بـين  انديشه تشكيل يك دادگاه      1907و   1899 هاي صلح الهه   از زمان كنفرانس   .استاخير  

 از  بـسياري ميلـي     بـه دليـل بـي      امـا  مورد نظر بـود،      المللي  بيندائمي به منظور تعقيب و مجازات جنايتكاران        
گذاشـت، ايـن     شان تأثير مـي     بر منافع ملي   طبيعتاً كه   المللي  بينها به ايجاد يك دادگاه دائمي در سطح          دولت

پس از  .  فراهم شد  المللي  بينگونه مراجع    يل اين  اما به تدريج زمينه تشك     2. نيافت  بيروني انديشه مجال تحقق  
 نـسل اول    عنـوان   بـه  هـا   نورمبرگ و توكيو پس از جنگ جهاني دوم، كـه از آن            المللي  بين هاي  دادگاهبرپايي  
 روآندا كيفري براي يوگسالوي سابق و       المللي  بين هاي  دادگاه يعني   ،، نسل دوم  شود  مي كيفري ياد    هاي  دادگاه

ها تالش مستمر كميـسيون       كيفري پس از سال    المللي  بينسرانجام اساسنامه ديوان    ز آن   پس ا  3.متولد شدند 
 2002 سـال  ژوئيه از اول    اين ديوان   به تصويب رسيد و    1998ها در     و مذاكرات فشرده دولت    الملل  بينحقوق  

  . آغاز به كار كرد
دنـد، پيـشرفتي    م كر  تـشكيل ايـن مراجـع كيفـري اقـدا           كه اركان سازمان ملل متحد بـه       1990در دهه   

 هـاي  دادگـاه كه تا آن زمان، حتي طرح ايجـاد    چرا ؛ به وقوع پيوست   الملل  بين مهم در حوزه حقوق      العاده  فوق
ت ارتكـابي در يوگـسالوي      در تالش براي پاسخ به جنايا     . شد  به طور موردي نيز ناممكن تلقي مي       المللي  بين

 نـورمبرگ و توكيـو      هـاي   دادگـاه  با الگـوبرداري از      ،ي خاص  كيفر المللي  بين هاي  دادگاه، اولين   روآنداسابق و   
 الملل  بينتأسيس اين نهادهاي كيفري، موجب اميدواري فراوان براي تقويت روزافزون حقوق            . تشكيل شدند 

ي كيفـري شـد كـه    ها دادگاه چندي نگذشت كه اين تحول، زمينه ساز ايجاد نوعي از  4.و حفظ شأن بشر شد    
با آغاز قرن بيست و يكـم، كـشورهاي         .  شدند هاي كيفري معروف    نسل سوم دادگاه   هجنبه مختلط داشتند و ب    

تبعات   تا به منظور خاتمه بخشيدن به جناياتي كه با آثار و           كردندهاي داخلي عزم خود را جزم        درگير در جنگ  
ـ       المللي  بين خود صلح و امنيت      ءسو  ،ل متحـد  را به مخاطره انداخته بودند، با مساعدت و همكاري سـازمان مل

 المللـي  بـين  هـاي  دادگـاه  امروزه در كنـار  ،بر اين اساس. ديي سومين نسل از محاكم كيفري كنن   اقدام به برپا  
ـ «،  »طمخـتل « هـاي   دادگـاه يم كه با عناويني مانند      اي مواجه هست    ويژه هاي  دادگاهكيفري، با     و گـاه    »هدوگان

 

 .160 و158ص، 15، شماره مجله تحقيقات حقوقي، »الملل كيفري تدوين و توسعه حقوق بين«ممتاز، جمشيد، . 1

2. See: John P. Cerone, "Dynamic Equilibrium: The Evolution of US Attitudes Toward International Criminal Court 

and Tribunals", EJIL ,vol.18, No.2, 2007, p. 280. 
، ص 1375، سال 18، شماره مجله تحقيقات حقوقي، »تئوري و عمل: المللي محاكم كيفري بينو سازمان ملل متحد «زاده، ابراهيم،  بيگ. 3

146.  
4. Larry D. Johnson ,"UN-based International Criminal Tribunals; How They Mix and Match", Denver Journal of 

International Law and Policy, (summer - fall 2008), p.1.  
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 پنج دادگـاه مخـتلط از جملـه         ، به بعد  2000ز سال  در واقع، ا   5.شوند  مي شناخته   »ه شد المللي  بين هاي  دادگاه«
  در تيمـور  فـاحش جناياترسيدگي به هاي ويژه   كوزوو، هيأت هاي  دادگاه در محاكم كامبوج،     العاده  فوقشعب  

 هـاي   دادگـاه اند كه نمايانگر حركت از الگـوي         دهئون تأسيس ش  شرقي، دادگاه ويژه لبنان و دادگاه ويژه سيرال       
   6.آيند  به نظر ميالمللي بين كيفري با عناصر ملي و هاي دادگاه از يويننسل دوم به سوي شكل ن

 ويـژه   هاي  دادگاهزيرا  . است ها  آن با موارد قبلي، مبناي حقوقي تأسيس        ها  دادگاهيكي از وجوه افتراق اين      
رعي كان ف  فصل هفتم منشور ملل متحد و در قالب ار         هاي  قطعنامه به موجب    روآندابراي يوگسالوي سابق و     
زمان ملل متحد و هاي دوجانبه ميان سا     مختلط بر مبناي موافقتنامه    هاي  دادگاه اما   شوراي امنيت ايجاد شدند،   

  7.اند شده، تشكيل  كه محل وقوع جنايات استدولتي
  بـوده،  المللـي   بـين  تركيبي از قواعـد حقـوق ملـي و           ، مختلط هاي  دادگاهبه طور خالصه، قواعد حاكم بر       

اين امر حاصل تعامل ميان اركـان ملـل متحـد از            . گيرد ز از هر دو نظام حقوقي ريشه مي        ني ها  آنمشروعيت  
 فراينددر نتيجه، هيأت قضات و قوانين حاكم بر . يا مجمع عمومي با دولت ذيربط است جمله شوراي امنيت و

ان حقـوق   يـز از طريـق اجـراي همزمـ         است و عـدالت ن     المللي  بينرسيدگي به اتهامات، داراي تركيب ملي و        
 مخـتلط،   هاي  دادگاهاما فارغ از اين شباهت كلي ميان        . شود  كيفري تأمين مي   الملل  بيني ملي و حقوق     كيفر

كه برخي از اين محاكم از جمله دادگاه ويـژه سـيرالئون، دادگـاه               چنان 8؛توجه بود  هاي آنان بي   نبايد به تفاوت  
 با مداخلـه شـوراي امنيـت و برخـي      تيمور شرقي درجنايات فاحشرسيدگي به   ويژه   هاي  هيأت لبنان و    ويژه

 در محاكم كامبوج با تشريك مـساعي مجمـع عمـومي سـازمان ملـل ايجـاد                  العاده  فوقديگر از جمله شعب     
 در محـاكم كـامبوج، دادگـاه ويـژه سـيرالئون و      العاده فوق مانند شعب ها آن برخي از منظري ديگر از  . اند  شده

 

، 1386، انتشارات جنگل، تهران، زهرا موسوياردشير اميرارجمند و ، ترجمه حسين پيران، المللي حقوق كيفري بينكاسسه، آنتونيو، .5
 :ك.رهمچنين . 428ص

Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, Internationalized Criminal Courts and Tribunals: Sierra Leone, 

East Timor, Kosovo and Cambodia, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 15.                                                                                                          
6. Steven D. Roper, Lilian A. Barria, Designing Criminal Tribunals: Sovereignty and International Concerns in the 

Protection of Human Rights, Ashgate, London , 2006, p. 29.                                  
اما به هر حال، به دليل اجراي مشترك . اي در تأسيس يك دادگاه مختلط اثر گذاشته است  شوراي امنيت با صدور قطعنامهنيزدر مواردي  .7

عنوان يك دادگاه مختلط  جريان دادرسي، آن دادگاه بهالمللي در  قوانين ملي در كنار قواعد حقوق بين الملل و همكاري قضات ملي و بين
  :ك.نيز ر. هاي نسل دوم قرار بگيرند  دادگاهتأسيس آن موجبي نيست تا در زمرهشود و مداخله شوراي امنيت در  شناخته مي

 Yves Beigbeder, International Justice Against Impunity, Progress and New Challenges, Martinus Nijhoff  Publishers, 

the Netherlands, 2005, p.127.                                                   
، ص 1387انش، تهران، هاي حقوقي شهرد ، مؤسسه مطالعات و پژوهشالمللي محاكمات كيفري بين: دادرسي عادالنهفضائلي، مصطفي،  .8

  : نيز.159 ـ158

Geert-Jan Alexander, Knoops, Theory and Practice of International and Internationalized Criminal proceedings, 

Kluwer Law International, the Netherland, 2005, p.314. 
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 اي و دسـته  متحد و دولت محل وقوع جنايات،        ميان سازمان ملل     اي  معاهدهقاد  انع دادگاه ويژه لبنان بر مبناي    
 كـوزوو بـه اسـتناد       هـاي   دادگاه و    تيمور شرقي   در  جنايات فاحش   رسيدگي به  هاي ويژه  يز مانند هيأت   ن ديگر

  9.اند شده شوراي امنيت ايجاد هاي قطعنامه
محـاكم   در  العـاده   فـوق  ماننـد شـعب      هـا   آن مختلط اين است كه برخي از        هاي  دادگاه تفاوت ديگر ميان    

 كـوزوو بـا ادغـام عناصـر         هـاي   دادگاهشرقي و     در تيمور   جنايات فاحش   ويژه رسيدگي به   هاي  هيأتكامبوج،  
پردازند و البته در برخي   به بررسي جنايات ارتكابي در آن كشور ميور مربوطسيستم قضايي كش  درالمللي بين

هاي ديگر، عنـصر ملـي     در محاكم كامبوج به دليل حضور قضات ملي و جنبه   هالعاد  فوقموارد نيز مانند شعب     
 مختلط، چـه بـه لحـاظ    هاي دادگاه بررسي شباهت و تفاوت      10.آيد  غالب به نظر مي    المللي  بيننسبت به جنبه    

 در انجـام وظـايف خـود      كـه    ي و مشكالت  ها  آن نحوه دادرسي    و چه از نظر   ضرورت تأسيس و نحوه تشكيل،      
  11.ست اها آنازمند بررسي تفصيلي هر يك از  نيدارند

، سـاختار و صـالحيت ايـن دادگـاه          طور خاص به داليل تشكيل دادگاه ويـژه سـيرالئون           به در اين مقاله،  
 را در رسـيدگي بـه جنايـات         حاكمـات ايـن دادگـاه، دسـتاوردهايش       و با نگاهي بـه م     ) گفتار اول (پردازيم   مي
    12.)گفتار دوم( كنيم  بيان ميالمللي بين
  

   دادگاه ويژه سيرالئون و صالحيت تشكيل)گفتار اول
 ن،مـاني و اجـراي عـدالت نـسبت بـه متهمـا      ركيف  خاتمه دادن به بي  ، ويژه سيرالئون  هدف از تأسيس دادگاه    

  اين كشور   و اصالح قوانين ملي    ي مجدد سيستم قضايي   آشتي ملي، همراه با بازساز    و   احقاق حقوق قربانيان،  
 خاتمـه دادن بـه      سعي در ،  ها  و پيگرد آن   متهمان اصلي نيت  با هدف قرار دادن مصو      دادگاه ايندر واقع   . است
تحقق اين هـدف، برقـراري صـلح و آشـتي ملـي بـه         در راستاي    13.دارد نسبت به جنايات ضد بشري       اهمال
 نمتهمـا كه اجراي عدالت و محاكمـه   ن آنياب و آشتي سپرده شده، بدو  يعني كميسيون حقيقت ي ديگر نهاد

 تا  ه تأسيس شد  المللي  دادگاه ويژه با مساعدت جامعه بين      ،در ضمن . رد تحت تأثير آن قرار بگي     ،در دادگاه ويژه  
 

9. Yves Beigbeder , op. cit, pp.129, 131, 139.   
كنند و غلبه   عمل ميايي كشور مربوطان، مستقل از سيستم قضهاي ويژه سيرالئون و لبن همچنين بعضي از محاكم مختلط مانند دادگاه .10

. شود هاي مزبور نمي كردن دادگاهالمللي تلقي   دادرسي مشهود است كه البته موجب بينجريانالمللي نسبت به عناصر ملي در  عناصر بين
 .428، ص پيشينآنتونيو كاسسه، : ك.ر

، پايان نامه »كيفري نقش دادگاه ويژه سيرالئون در مبارزه با بي«  مهديه ملك الكتاب، :ك.رميان ديگر منابع،  در، تر بيشبراي مطالعه . 11
  .  1388الملل، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي،  كارشناسي ارشد حقوق بين

ود در به محاكمه كشاندن متهمين اصـلي و  هاي هم عصر خ علت انتخاب دادگاه ويژه سيرالئون اين است كه اين دادگاه برخالف دادگاه       . 12
كـه بـراي     تـر آن   ها رو به اتمـام اسـت و مهـم          كه جريان دادرسي   جا ها به توفيقات چشمگيري دست يافته، تا آن         صدور احكام قطعي عليه آن    

     .المللي ايجاد كرده است هاي بين نخستين بار در مورد جنايات ازدواج اجباري و كودكان سرباز، رويه
13. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op. cit, pp.3,292.   
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، عالوه بر بازسـازي سيـستم قـضايي و ورود قـوانين             المللي  بينبا حضور و مشاركت قضات و اعمال مقررات         
بـه عقيـده برخـي      . كشور تربيت شـوند   براي اين   نيز   صاحب صالحيت    ي در قوانين ملي، حقوقدانان    المللي  بين

 گـام   المللـي   بـين راستا با ديگر مراجع مشابه در مسير حفظ و اعاده صلح و امنيت               نويسندگان، اين دادگاه، هم   
جا خواهد   ه كيفري بالمللي بينآينده و حتي ديوان   مشابه درهاي دادگاهرداشته و ميراث ارزشمندي را براي  ـب

  .پردازيم ند تأسيس و صالحيت اين دادگاه ميبه بررسي فرايحال در اين گفتار 14.گذاشت
  
  جنگ داخلي در سيرالئون .1

 تا وقوع جنـگ داخلـي در ايـن  كـشور،             1961فريقايي سيرالئون در سال     از زمان به استقالل رسيدن كشور ا      
د انقالبي   گروه شورشيان موسوم به جبهه متح      1990 در اوايل دهه  . روي كار آمدند  هاي فاسد متعددي     دولت

ه ساله را در اين كـشور آغـاز   و اقتصادي كشور سيرالئون، جنگي د     از وضعيت نابسامان سياسي      استفاده  سوءبا  
فـوداي   نيز به حمايت از      ،چارلز قنكاي تيلور   ،جمهور وقت كشور ليبريا     رئيس ،در اين مخاصمه داخلي   . كردند
 ي دولـت وقـت و تـصاحب معـادن المـاس كـشور              نيز با هدف برانداز    ها  آن. پرداختشورشيان    رهبر سانكوه

 تجاوز به زنان و      از كشور ليبريا آغاز كردند و از بدو ورود با          1991 مارس   23در  سيرالئون، اولين حمله خود را      
   15. مرتكب جنايات بسياري عليه غير نظاميان شدند، سربازگيري اجباري كودكانكودكان و نيز

نظـامي موسـوم بـه       شـبه منظور مقابله با شورشـيان، نيروهـاي         به   1992 مي   4دولت وقت سيرالئون در     
كه بعدها رهبر اين نيروهـا بـا بـه            را استخدام كرد   ساموئل هينگانورمن  به رهبري    ، غيرنظامي نيروهاي دفاع 

بـا  . پايان بدهـد   به اين جنگ     نتوانست، به سمت وزير كشور      1996 در فوريه    قدرت رسيدن احمد تجان كاباه    
جان و بـا حـضور نماينـده ويـژه           توافقنامه صلح آبي   حسب كاباهولت  ، د 1996ها در نوامبر     ياوج گرفتن درگير  

 اين صلح به دليل كودتاي حزب شوراي انقالبي نيروهـاي نظـامي    اما 16،كردسازمان ملل، با شورشيان صلح      
 ،جاني پـل كرومـا    .  عقيم ماند  1997 توافقنامه در مي     ،عليه دولت قانوني كاباه چندان پايدار نماند و در نتيجه         

 كه ثمره اين اتحاد چيزي جز ارتكاب فجايع گسترده بشري از ض تشكيل دولت با شورشيان متحد شد  به مح 
هـاي خودسـرانه مخالفـان و كـشتار          هـا و اعـدام     جمله شكنجه و تجاوز به زنان و كودكـان و نيـز بازداشـت             

 

14. Steven R.Ratner and Jason S.Abrams and James L.Bischoff, Accountability for Human Rights Atrocities in 

International Law, Oxford University Press, Oxford, 2009. pp. 346-347. and Larry D. Johnson , op. cit, p. 5. 

15. Steven D. Roper , Lilian A. Barria , op.cit., p. 32. and Yves Beigbeder, op. cit, p.114. 

16. Yves Beigbeder, op. cit, pp.114-115.; Peace Agreement Between the Government of the Republic of Sierra 

Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone, Abidjan , 30, No.7.1996. 
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 درخواست  سيرالئون، شوراي امنيت بنا به     با رو به وخامت گذاشتن وضعيت حقوق بشر در           17.غيرنظاميان نبود 
 براسـاس فـصل هفـتم منـشور در     1132فريقـاي غربـي بـا صـدور قطعنامـه          جامعه اقتـصادي كـشورهاي ا     

 1998سـرانجام در فوريـه      . كـرد اي اعطـا      را به اين سازمان منطقه     ، اجازه مداخله و توسل به زور      1997اكتبر
نظامي توانستند احمد تجان كابـاه را        ه كمك نيروهاي شبه   نيروهاي نظامي اين سازمان معروف به اكوموگ ب       

 همـان سـال بـا       ژوئيـه  7در  ين به ميز مذاكره بازگشتند و        بار ديگر طرف   1999 در مي    18.به قدرت بازگردانند  
جان بـود بـا     هاي مهم توافق صلح آبي     ه حامل بخش   موافقتنامه صلح لومه را ك     ،هدف ايجاد دولت آشتي ملي    

 فريقاي غربي امضافع و نيز جامعه اقتصادي كشورهاي االمنا  دبيركل و كشورهاي مشتركحضور نماينده ويژه
 ها  آن يمي به تمام نيروهاي شورشي و شركا      از نكات مهم مندرج در اين موافقتنامه، اعطاي عفو عمو         . كردند

افقتنامـه   لكن ايـن مو    19. صلح بود  فرايندياب و آشتي ملي براي تسهيل        و نيز تأسيس يك كميسيون حقيقت     
 طـي   2002 ژانويـه    18، طـرفين در     2002 با طوالني شـدن جنـگ تـا سـال            20.نيز مدت زيادي دوام نياورد    

 اقـدام بـه     ،دولت مركزي ، با حمايت سازمان ملـل        سپستشريفاتي رسمي آن را خاتمه يافته اعالم كردند و          

 

17. Omer Yousif Elagab, "The Special Court for Sierra Leone: Some Constrains", International Journal   of Human 

Rights, vol.8. No.3, 2004, p. 250; Yves Beigbeder, op. cit, pp. 114, 250.; Steven D. Roper, Lilian A. Barria , op. cit , 

p. 33. 

 اقدام به تشكيل يك دادگاه نظامي كردند و مرتكب اعمال كاباهنظامي با حمايت دولت  ها، نيروهاي شبه در بحبوحه اين درگيري. 18
راي انقالبي نظامي و شورشيان و هاي خودسرانه عليه اسراي نيروهاي شو خشونت بار بسياري از جمله شكنجه، محاكمه غيرقانوني و اعدام

  .حاميانشان شدند
ه، ضميمه اين موافقتنامه كرد كه به  شدنماينده دبيركل پس از امضاي موافقتنامه صلح مذكور، حق شرطي را نسبت به عفو صادر .19

حقوق بشردوستانه كه تا آن هاي فاحش  موجب آن، مقررات عفو مزبور نسبت به جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، ژنوسيد و ديگر نقض
شوند و سازمان ملل  همچنين تأكيد كرد كه تنها دو طرف درگير در جنگ اعضاي موافقتنامه محسوب مي. يابد اند، تسري نمي تاريخ رخ داده

  :رجوع كنيد به. طرف موافقتنامه نيست
 See: Lome Peace Agreement Between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra 

Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone (July7,1999), available at htpp://www.sierra-leone.org/ 

lome accord.html.; and Jordan J. Paust, M.Cherif Bassiouni, International Criminal Law:Cases and Materials, third 

ed., Carolina Academic Press, Durham , North Carolina, p. 493. also see: Yves Beigbeder, op. cit, p. 115. 
، هيأت سازمان ملل در 1999 اكتبر22 در 1270 ضمن صدور قطعنامه ،شوراي امنيت در راستاي كمك به اجراي موافقتنامه مزبور .20

هاي بشردوستانه همراه با نظارت بر   را تشكيل داد تا به اعاده صلح و امنيت و ارائه كمكUNAMSIL)( سيرالئون موسوم به يونامسيل
 دسامبر 22 شوراي امنيت به منظور كمك به دولت و خلع سالح كردن شورشيان در ،اين افزون بر. اجراي حقوق بشر در سيرالئون بپردازد

هاي  لح را به منطقه اعزام كرد، اما نيروهاي شورشي حاضر به كنار گذاشتن سالح نيروي حافظ ص6000 حدود 1334 طي قطعنامه 2000
نقش عمليات حفظ صلح  «، احمدي، عباس:ك.ر . كردند نفر از نيروهاي مزبور موافقتنامه صلح را نقض500خود نشدند و با گروگان گرفتن

  : نيز.329ـ326ص ، 1386، بهار و تابستان 22، شماره  سياستمجله پژوهش حقوق و، »سازمان ملل متحد در ترويج و حمايت از حقوق بشر
And Steven D. Roper, Lilian A. Barria, op. cit, p.33-34.; Also see: Christine Gray, International Law and the Use of 

Force, first ed., Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 2. 
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 الزم به ذكر است 21.پيروز شد احمد تجان كاباه كه طي آن بار ديگر كردبرگزاري انتخابات رياست جمهوري 
نه جنايتي عليه يكـديگر    گو كه تمامي طرفين درگير در اين مخاصمه به منظور نيل به پيروزي از ارتكاب هيچ              

پيمانان  نظامي نيز همانند شورشيان و هم      جا كه نيروهاي دولتي و شبه      نظاميان ابايي نداشتند، تا آن    و حتي غير  
 مبـادرت   اسـرا و ز به زنان و كودكان و نيز شكنجه و كـشتار غيرنظاميـان       به سربازگيري كودكان، تجاو    ها  آن

   22.ورزيدند
  

  ياب و آشتي ملي در سيرالئون كميسيون حقيقت .2
يـاب و آشـتي جهـت تـسهيل          شده كه يك كميسيون حقيقـت     موافقتنامه صلح لومه مقرر      26ماده  به موجب   

حقـايق جنـگ و جنايـات       دربـاره   حقيق و بررسـي     د و به ت   و آشتي ملي در سيرالئون تشكيل شو       صلح   فرايند
  23.ارتكابي در آن دوره تاريخي بپردازد

، قـانون كميـسيون     مذكور موافقتنامه لومه، پارلمان سيرالئون به منظور اجرايي شدن ماده           پس از امضاي  
 بود  كميسيون از چنان اهميتي برخوردار     تأسيس اين    .كرد تصويب   2000 فوريه   22آشتي را در     ياب و  حقيقت

 آغاز و اقـدام بـه بررسـي و          2002 اكتبر   5خود را در    كه حتي با وجود شكست موافقتنامه صلح لومه، فعاليت          
و در   كـرد  در اين كشور     المللي  بينهاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه        كليه نقض طرفانه   ثبت تاريخي و بي   

 هـدف كميـسيون بررسـي       24.كنـد   مـي را تهيـه    هايش   ها گزارش   بر مبناي ماهيت و دامنه خشونت       نيز پايان
ها و تأسيس محلي بـراي ثبـت اعترافـات و شـهادت قربانيـان و                 ، پايان دادن به خشونت    عفوهاي اعطا شده  

 

 بخشي از نيروهاي خود را براي ممانعت ، ضمن توافق با دولت مركزي2004 مارس 30 در1537  با صدور قطعنامه ضمناً شوراي امنيت. 21
در كنار نيروهاي فوق، هيأت يونامسيل به نظارت بر اجراي .  در سيرالئون باقي گذاشت2005ور شدن مجدد جنگ تا پايان سال  از شعله

ه  به دادگاه ويژمتهمانهاي  ها پرداخته و همچنين در تحقيقات كيفري و ارجاع پرونده آنحقوق بشر و حقوق بشردوستانه و موارد نقض 
بولتن مركز ، » دادگاه ويژه سيرالئون«شايگان، فريده،  و 334ـ333ص ، پيشين عباس احمدي، :ك. ر:سيرالئون به دولت كمك كرده است

  : و نيز22ـ21 ، ص1382سال سوم، بهار ماره سوم، ش ،)دانشگاه تهران(المللي  مطالعات عالي حقوق بين
See:Adibeli Nduka-Agwu ,"Doing Gender, After the War: Dealing with Gender Mainstreaming and Sexual 

Exploitation and Abuse in UN Peace Support Operations in Liberia and Sierra Leone", Civil wars. vol.11, No.2. June 

2009. pp. 179-181. 

كشتن  مهابا به بمباران پايتخت و  نيروهاي اكوموگ در زمان مخاصمه با شورشيان بيويژه بهالمللي  متأسفانه نيروهاي حافظ صلح بين .22
 در نهايت .كردندها  استفاده از آن  و حتي حين انجام مأموريت خود بـه بهانه حمايت از زنـان و كودكان اقدام به سوءپرداختنددفاع  مردم بي

احمدي، عباس، . بيني شود  امكان محاكمه نيروهاي خاطي پيش،اين امر سبب شد تا در زمان طرح تأسيس دادگاه و تدوين اساسنامه آن
  .328، ص پيشين

23. Yves Beigbeder, op.cit., p.18.; and Lome Peace Agreement, 7July1999, UNDoc.s/1999/777.12 July 1999 Article 

26. 
24. William A. Schabas, "The Relationship Between Truth Commission and International Courts: The Case of Sierra 

Leone", Human Rights Quarterly,vol. 25, No.4, November 2003, pp. 1040-1046. 
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 تا از اين طريق تصويري حقيقي و روشن از وقايع جنگ براي رسيدن به آشتي ملي و ترميم          استجنايتكاران  
واسطه قـانون مـصوب پارلمـان    ه كار خود را بمزبور يسيون كه كم با آن . سيرالئون فراهم آيد  هاي جامعه    زخم
نيـز بـه موجـب ايـن        هـايش     و صـالحيت    تأسـيس شـده     موافقتنامه لومه  26به استناد ماده     ، لكن كردهآغاز  
مـستقل از دولـت   شـود و    دولتـي محـسوب نمـي   از ايـن رو، نهـاد      25.دشو فقتنامه و قانون فوق تعيين مي     موا

   26.كند ميسيرالئون عمل 
  
  چگونگي تأسيس دادگاه ويژه سيرالئون .3

هـايي خطـاب     رئيس جمهور وقت سيرالئون طي نامه      ،احمد تجان كاباه   2000 آگوست سال    9 ژوئن و    12در  
 براي سـيرالئون را   المللي  بين درخواست تأسيس يك دادگاه      27،به دبيركل و شوراي امنيت سازمان ملل متحد       

خاطر به راه انـداختن جنـگ داخلـي در ايـن كـشور و                 هشان ب   تا بدين وسيله شورشيان و شركاي      كردمطرح  
 28.گيرنـد  ارتكاب جنايات متعدد عليه مردم و نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحـد مـورد محاكمـه قـرار                  

 ارتكـاب   از ضـمن ابـراز نگرانـي خـود          2000 آگوست   14بالفاصله پس از انتشار اين نامه، شوراي امنيت در          
 

نيت و عفو مندرج در موافقتنامه براي ناقضان حقوق  قانون مذكور، صالحيت زماني كميسيون با عنايت به مصو6 ماده 1طبق بند  .25
افزون بر اين، صالحيت كميسيون محدود به خاك . است 1999 ژوئيه 7 تا تاريخ امضاي موافقتنامه لومه يعني 1991بشردوستانه، از سال 

نحوي در جنگ داخلي   هايي كه به لتبا كسب مجوز از دوتواند    قانون فوق، مي6 ماده 2 بند »الف«كشور سيرالئون نيست و به موجب شق 
پايه دولتي ود و قربانيان و حتي مقامات بلندآوري اطالعات از شه سيرالئون درگير شدند، به بررسي عناصر داخلي و خارجي جنايات و جمع

هاي پناهندگان  ه در اردوگاهتواند نسبت به اتباع سيرالئوني ك به طور مثال اين وضعيت مي. سيرالئوني و خارجي در خاك آن كشورها بپردازد
كشور ليبريا حضور فعالي داشتند، صورت  يا نيروهاي شورشي كه در سازمان ملل متحد در كشور گينه مورد حمله شورشيان قرار گرفتند و

 قانون كميسيون، 7اده ضمناً براساس م. ها، اتباع و مقامات بلندپايه اين كشورها نيز تحت صالحيت كميسيون  قرار دارند افزون بر اين. پذيرد
، به همين خاطر نيز كميسيون مزبور بارها اين نكته را متذكر شده است كه هم نيستتعقيب و محاكمه قانوني متهمان در صالحيت اين نهاد 

ه به موجب شان با كميسيون همكاري كنند، چرا ك هاي ها و شهادت توانند بدون واهمه و ترس از افشاي اعتراف قربانيان و هم متهمان مي
قانون فوق، كميسيون ملزم به ارائه اسناد و اطالعات خود به هيچ نهاد يا سازماني نيست و فقط به تعيين ميزان، علت و شناسايي مسئوليت 

 ل زنان و كودكان از جمله كودكان سربازتر بر مسائ بيشكميسيون نيز در عمل، توجه خود را . ورزد اشخاص در ارتكاب جنايات مبادرت مي
             .زگشتشان را به جامعه فراهم سازدها زمينه با نحوي با رفع مشكالت آن  متمركز كرده است تا به

 See: William A. Schabas, op.cit., pp.1040-1047. 

26. Ibid., p. 1036.; Yves Beigbeder, op. cit, p. 128.;Omer Yousif Elagab, op.cit., p. 257. 

ها خواند و  ود به شوراي امنيت، با اشاره به عفو مندرج در موافقتنامه صلح لومه، هدف از اعطاي اين عفو را توقف درگيريوي در نامه خ. 27
وي در ادامه يادآور شد كه . نقض اين موافقتنامه توسط شورشيان را دليل اصلي استمدادطلبي اين كشور از سازمان ملل متحد اعالم كرد

هاي ملي اين كشور غيرممكن ساخته و به   موجود در قوانين داخلي سيرالئون، محاكمه جنايتكاران را در دادگاهتخريب سيستم قضايي و خأل
 بار ، حقوق بشردوستانهناقصان تا با محاكمه است روآنداهاي يوگسالوي و  المللي مشابه دادگاه همين خاطر نيز خواهان تأسيس دادگاهي بين

  :ك. ر. منطقه بازگرددديگر صلح و امنيت به سيرالئون و
Letter dated 9 August 2000 from Permanent Representive of Sierra Leone to United Nation addressed to the President 

of the Security Council; UN Doc. S/2000/768, annex. 

28. Geert-Jan Alexander Knoops, op. cit, p. 331; Yves Beigbeder, op. cit, p.116.  
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لئون و كاركنـان ملـل متحـد، شـرايط سـيرالئون را تهديـدي عليـه صـلح و امنيـت                      جنايات عليه مردم سيرا   
فصل هفتم منـشور ملـل متحـد صـادر           را بدون ارجاع صريح به       1315 در منطقه خواند و قطعنامه       المللي  بين
 و با اشاره به مواضع نماينـده دبيركـل نـسبت بـه عفـو       ضمن تأييد درخواست دولت سيرالئون    اين ركن   . دكر

ه  بـراي محاكمـ  »رعـدالت محـو  « موافقتنامه لومه، بر ايجاد يك سيـستم      در زمان امضاي   المللي  بينت  جنايا
 شـورا بـا     ،با اين حال  . ي به منظور احياي صلح و آشتي ملي تأكيد كرد         مانكيفر جنايتكاران و پايان دادن به بي     

سـيس يـك دادگـاه ويـژه را در          تأو در مقابل، پيشنهاد      ديگر مخالفت    المللي  بينپيشنهاد تأسيس يك دادگاه     
قالب يك دادگاه مختلط مطرح كرد و متعاقباً از دبيركل خواست تا با دولت سيرالئون درباره انعقاد موافقتنامـه                  

ين مـسئوليت بـراي     تـر   بـيش  و به منظور تعقيب اشخاصي كه داراي         كندتأسيس يك دادگاه مستقل مذاكره      
هاي فاحش حقـوق بـشردوستانه و حقـوق داخلـي            يگر نقض ارتكاب جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و د       

نـويس    تدوين پـيش   ، نتيجه اين مذاكرات   29.سيرالئون هستند، به تعيين صالحيت دادگاه مزبور مبادرت ورزند        
 2000 اكتبر سال  4موافقتنامه تأسيس دادگاه ويژه سيرالئون به انضمام اساسنامه آن بود كه نهايتاً دبيركل در               

متن نهايي موافقتنامه و اساسنامه دادگـاه       30. همراه گزارش خود به شوراي امنيت تقديم كرد        هر دو سند را به    
 به تأييد سازمان ملل و دولـت        2002 ژانويه   16ي، در   س از اعمال تغييرات و اصالحات جزئ      ويژه سيرالئون، پ  
 شدن هـر دو سـند در          قانوني را در راستاي اجرايي      2002 مارس   7در  پارلمان سيرالئون نيز    . سيرالئون رسيد 

 موافقتنامه، يك روز پس از تبادل اسناد قانوني تـصويب           21 ماده   سرانجام به موجب  .  به تصويب رساند   كشور
   31.داالجرا ش  الزم2002 آوريل 12 دبيركل، در وافقتنامه و اساسنامه دادگاه پس از ابالغميان طرفين، م

 

مبناي فصل هفتم منشور و تأسيس دادگاهي   رغم درخواست دبيركل و دولت سيرالئون حاضر به صدور قطعنامه بر شوراي امنيت علي. 29
ها و   از جمله تدارك تأسيس آنروآنداهاي يوگسالوي و  بر اين مبنا نشد، چراكه اين ركن تمايلي به مواجه شدن با مشكالت مشابه دادگاه

ها دچار  به همين خاطر شورا تا مدت. ها نداشت ف زمان و انرژي بيش از حد و تحليل منابع سازمان ملل براي ايجاد و شروع به كار آنصر
ماني ناشي از مخاصمات مسلحانه داخلي، در ايجاد كيفر ناچار براي مواجه با گسترش بي كه به سازي شد، تا آن عارضه رخوت در ديوان

   :ك.ر. 424، ص پيشين،   كاسسه، آنتونيو:ك.ر. هاي درگير در جنگ پرداخت  خاص، به تشريك مساعي با دولتهاي مختلط دادگاه

UN Doc.S/Res/1315 (2000) para 7.available at http://www.un.org. and Geert-Jan Alexander Knoops, op.cit., , pp.331-

332.; Yves Beigbeder, op. cit, pp.116-117. 

يعني  (ها  سازمان ملل در جريان دادرسينقشدبيركل در اين گزارش ضمن اشاره به موافقت دولت سيرالئون نسبت به موقعيت و . 30
، به تأييد موضع نماينده ويژه خود در زمان امضاي موافقتنامه صلح لومه نسبت به عدم تسري )مشاركت در تدوين اساسنامه و تعيين قضات

 اين سند، به هيچ وجه 4 تا 2للي پرداخت و يادآور شد كه طبق توافق طرفين در زمان تدوين اساسنامه دادگاه و مواد الم عفو به جنايات بين
  :ك.ر. شود المللي نمي عفو مذكور در اين موافقتنامه مانع از تعقيب جنايتكاران بين

See: Report of the Secretary-General on the Establishment of  Special Court for Sierra Leone (SCSL); UN Doc. 

S/2000/915, 4. Oct 2000, Annex Agreement Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on 

Establishment of SCSL, Statute of the SCSL. 

 ،المللي، يك سند هاي بين دات ميان كشورها و سازمان حقوق معاه1986 عهدنامه وين 14الزم به يادآوري است كه به موجب ماده  .31
رسد كه اگر اين اسناد  به   لذا به نظر مي.ط مقامات صالحيتدار طرفين طي شودشود كه مراحل قانوني تصويب توس االجرا مي زماني الزم
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  مبنا و ساختار حقوقي دادگاه ويژه سيرالئون .4
ش از اين سابقه د كه پي  شو  محسوب مي  الملل  بينيس اين دادگاه، به خودي خود نوآوري مهمي در حقوق           تأس

 المللـي   بـين ي  هـا   ناهـا و سـازم      حقوق معاهدات ميان دولت    1986 به استناد عهدنامه وين      نداشته است، زيرا  
، اما با اين تفـاوت      دهجاد ش اي   معاهده فري نيز براساس  ي كي الملل  بينالبته ديوان   . استي  تاراي مبناي معاهد  دا

 در پـي برگـزاري      المللـي   بـين  و حاصل توافـق جمعـي جامعـه          گرديده  چندجانبه داير  اي  معاهده كه براساس 
. اسـت اين دو دادگـاه كيفـري بـسيار متفـاوت           هر يك از     نحوه تشكيل    ،بنابراين.  است المللي  بينكنفرانسي  

 شـوراي   هرچنـد  كـه    داشـت  توجه   نكتهون بايد به اين     ويژه سيرالئ  درخصوص مبناي حقوقي تأسيس دادگاه    
، اما قطعنامـه مزبـور براسـاس فـصل           مهمي در ايجاد اين دادگاه داشته       نقش 1315امنيت با صدور قطعنامه     

ـ           عنوان  بهدر اين مورد شورا فقط      . صادر نشده است  هفتم منشور    ه طـرح    يكي از اركان سـازمان ملـل بـه ارائ
 جريان دوجانبه ميان سازمان ملل و دولت مذكور و نظارت بر            اي  معاهده بنايم تأسيس يك دادگاه مختلط بر    

دبيركل نيز در گزارش خود به شوراي امنيت با اشاره          . اقدام كرد مذاكرات ميان طرفين در فرايند ايجاد دادگاه        
 و نيز تفـاوت  ها، به تشريح مبنا و ساختار حقوقي اين دادگاه        به نقش و جايگاه سازمان ملل در جريان دادرسي        

   معاهـده  اين دادگاه با تركيب ويژه و مبتني بـر        «:  پرداخت و ابراز داشت كه     المللي  بين سابق   هاي  دادگاهآن با   
سيستم قوانين و يت از تبعبه ملزم نتيجه   درو تأسيس شده المللي بينخود، بر مبناي صالحيت مختلط ملي و      

ركل و خـود دادگـاه ويـژه چنـين          هاي شوراي امنيت، دبي    گيري  به واقع از موضع    32.»نيست قضايي سيرالئون 
آيد كه اين دادگاه يك نهاد منحصر به فرد و يك ركن قضايي تأسيس شده مبتني بر معاهده است كـه                      برمي

 آن تأسـيس   ميان سازمان ملـل و يكـي از اعـضاي         اي  معاهده  براساس 2002 ژانويه   16براي نخستين بار در   
 حـسب  شوراي امنيت    33.شود عصر خود محسوب مي     مختلط هم  هاي  دادگاهر   و الگوي مناسبي براي ساي     شده

 

. ور قطعنامه براي تأسيس دادگاه نداشتاي جز استناد به فصل هفتم منشور و صد رسيد، شوراي امنيت چاره تصويب پارلمان سيرالئون نمي
  :ك.ر

Geert-Jan Alexander Knoops, op.cit., p.333.; and William A. Schabas, The UN International Criminal Courts:The 

FormerYugoslavi , Rwanda and Sierra Leone, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp.38-39. 

32. Report of the Secretary-General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone; UN Doc. S/2000/915 

(4 october2000), Para. 9. 

33. Jordan J. Paust, M.Cherif  Bassiouni, op.cit., p. 491. 

دادگاه ويژه با تركيب ويژه و مبتني بر معاهده، « داشت كه  ضمن حمايت از قانوني بودن دادگاه اظهار 2004 مارس 13شعبه تجديدنظر در
در . كند  و با وجود پذيرش از سوي قوانين ملي سيرالئون، مستقل از سيستم قضايي اين كشور عمل مياستداراي صالحيت قضايي مختلط 

لذا تأسيس اين . كند ضايي سيرالئون اعمال ميدر سيستم قالمللي و نه  المللي است كه صالحيت خود را در محيطي بين  بيندادگاهنتيجه يك 
  :ك.ر. »استشود وكليه اقتدارات و اختيارات در انحصار دادگاه  دادگاه يك صالحيت حاكميتي انتقالي براي دولت محسوب نمي

See: Gbao (SCSL-04-15-AR72 (E)), Decision on the Invalidity of the Agreement Between the United Nations and the 

Governement of Sierra Leone on the Establishment of the Special Court, 25 May 2004, Para.6.  
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ايـن  . دكميته مديريت دادگـاه را برپـا كـر         قضايي آن، ل امور غير   موافقتنامه تأسيس دادگاه براي كنتر     8ماده  
هـاي    كه جنبه  استكنار نماينده دولت سيرالئون و دبيركل        از نمايندگان شش كشور بيطرف در        كميته مركب 

    34.كنند بندي و امور مالي را كنترل مي ويژه بودجه هايي دادگاه، بقضغير
. است المللي بينهاي ملي و   ساختار حقوقي منحصر به فرد اين دادگاه نيز در بردارنده تركيبي از خصيصه          

  مثبت سازمان ملل متحد از دو دادگـاه سـابق          تجاربدر زمان تدوين اساسنامه دادگاه، دو طرف با استفاده از           
دنـد، بـا ايـن تفـاوت كـه در            كر ها  آنوبرداري از ساختار حقوقي      اقدام به الگ   ،روآندا دادگاه   ويژه  به ،المللي  بين

 شـركت   ،ن در تعقيب و محاكمه متهما     المللي  بينكنار عناصر    دادگاه ويژه سيرالئون قضات و كاركنان ملي در       
 اين دادگاه داراي چند شعبه بدوي و تجديـد           اساسنامه، 13 و   12،  11 به موجب مواد     35. دارند مستقيم و فعال  

و يك قاضـي ملـي و در شـعبه           المللي  بيندر شعب بدوي دو قاضي      كه  نظر، ركن دادستاني و دبيرخانه است       
 همگي بـراي يـك دوره سـه سـاله بـا حـق               و و دو قاضي ملي حضور دارند        المللي  بينتجديدنظر سه قاضي    

 دادستان دادگاه   ، اساسنامه 15 طبق ماده    36 .شوند  مين منصوب   انتخاب مجدد توسط دبيركل و دولت سيرالئو      
 كاركنان ملل متحد توسط دبيركل و قائم مقام دادستاني نيز توسط دولـت سـيرالئون                عنوان  بهو كاركنان وي    

 كـه   اسـت در ضمن مقام دادستاني ركني مستقل از دادگاه         . ندشو دت سه سال در اين سمت منصوب مي       به م 
اي هـا بـر مبنـ     رسيدگي به پرونده،14ماده  براساس  . ورزد مان مبادرت مي   و تعقيب مته   جرم درباره   به تحقيق 

، مـه تأسـيس دادگـاه     به موجـب موافقتنا   مقر دادگاه   ضمناً  . پذيرد  صورت مي  روآنداآيين دادرسي و ادله دادگاه      
شوري ديگـر    كه درصورت لزوم امكان انتقـال آن بـه كـ           استپايتخت كشور سيرالئون يعني شهر فري تاون        

 دادگـاهي دوگانـه تحـت مـديريت يـك           عنـوان   به همه اين تعابير حاكي است كه دادگاه ويژه،          37.وجود دارد 
 

شوراي امنيت با توجه به «المللي اظهار داشت كه  هاي بين شعبه تجديدنظر در رأي ديگري با ذكر تفاوت ميان اين دادگاه با ساير دادگاه
 زيرا جاد دادگاه ويژه مداخله كرده است؛ ايجرياناالجرا كردن موافقتنامه، در   متحد دارد، به منظور الزماختياراتي كه به موجب منشور ملل

 منشور كه حامل اصول و 1رو طبق ماده   از اين. استتأسيس اين دادگاه با استنتاج از منشور ملل متحد، در راستاي اهداف كلي سازمان ملل 
. » كه به اختيارات شورا اشاره دارند، اين ركن از صالحيت نظارت بر تأسيس دادگاه برخوردار است41و  39اهداف سازمان ملل است و مواد 

 :ك.ر

See:Taylor (SCSL-03-01-I),Decision on Immunity from Jurisdiction, 21 May 2004, Para. 37., available at 

http://www.sc-sl.org.; and William Schabas, The UN International Criminal Tribunals, op.cit., pp. 55 -56. 

  :ك.ر  نيز.35ص ،پيشين شايگان، فريده، .34
 William Schabas, The UN International Criminal Tribunals, op.cit., p. 155. 

35. William Schabas, op. cit, p.34.; Yves Beigbeder, op. cit, p.128. 
فريقاي غربي وكشورهاي ويژه دول عضو جامعه اقتصادي ا بههاي داوطلب،   دعوت دبيركل از ميان نامزدهاي دولتالبته اين قضات به .36

، ص، پيشين فضائلي، مصطفي، :ك.ر . سيرالئون به اين سمت منصوب شدندالمنافع غربي معرفي و پس از مشورت دبيركل با دولت مشترك
  .222 و 219

37. Headquarters Agreement, Between the Republic of Sierra Leone and the Special Court for Sierra Leone, 21 

October 2003. 
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 نـسبت   المللـي   بين عناصر   تر  بيشآفريني    نقش ويژه  بهسيستم مختلط قرارگرفته و مبنا و ساختار استثنايي آن،          
  38. به نمايش گذاشته استهاي مختلف الگوهاي عدالت كيفري را به عناصر ملي، ادغام جنبه

  
  هاي قضايي دادگاه ويژه سيرالئون صالحيت . 5

 و حقـوق  الملـل  بينطبق موافقتنامه تأسيس دادگاه، رسيدگي به جنايات ارتكابي در سيرالئون براساس حقوق         
 و اي خـاص  به شـيوه المللي  ملي و بين دادگاه با تلفيق قوانين  ،در اين حالت  . پذيرد ملي اين كشور صورت مي    

  .پردازد  سابق به اعمال صالحيت بر جنايات ميالمللي بين هاي دادگاهمتمايز نسبت به ديگر 
كـار آن    در زمان تدوين اساسنامه دادگاه، سه تاريخ مشخص براي شروع بـه           :  صالحيت زماني  .5 ـ1

توافقنامـه  يخ انعقاد   تاريعني   1996 نوامبر   30)  ب  يعني تاريخ شروع جنگ؛    1991 مارس   23) الف. مطرح شد 
  .تاريخ انعقاد موافقتنامه صلح لومهيعني  1999 ژوئيه 7)  ججان؛صلح آبي

 بـه توافـق     1996 نـوامبر  30 اساسنامه، بر سر تاريخ      1دو طرف پس از انجام مذاكراتي طوالني ذيل ماده          
لي اص سه دليل    39. سال نخست جنگ را به فراموشي سپردند       5گونه توجيه حقوقي دوران      و بدون هر  رسيدند  

مـسئوليت  اعطـاي  كه دادرسي بايد از نظر زماني محدود شود تا از      اول آن . براي انتخاب اين تاريخ وجود دارد     
براسـاس    بايـد كه تاريخ شروع صالحيت دادگاه دوم آن. بيش از حد به دادگاه و دادستان ممانعت به عمل آيد    

رسيدگي  دادگاه بايد كه اينخاب شود و سوم تنها به داليل سياسي انت جديد درگيري و نه يك رويداد يا مرحله
هاي سياسي و نظامي سراسر كشور را تحت صالحيت  شديدترين جنايات صورت گرفته توسط تمامي گروه به  

 تاريخ مذكور نمايانگر اولين توافق ميان دولت و شورشيان براي پايان دادن بـه               ،اين عالوه بر . خود قرار دهد  
  40.د توسط شورشيان نقض شكه نهايتاً استمناقشه و جنگ 

بـه بهانـه عـدم تحميـل     زيـرا   انتخاب اين تاريخ اعتراضات بسياري را در پي داشت،     ،با تمام اين اوصاف   
 به دادستان و دادگاه و نيز عدم تمايل شوراي امنيت به ايجاد يك دادگاه با عمر طـوالني و                    تر  بيشمسئوليت  

الفان تأسيس دادگاه از    برخي از مخ   بر اين،    افزودن 41.وشي شد پ بار مالي زياد از تعداد كثيري از جنايات چشم        
حيت زماني دادگـاه بـه بعـد از         ن نيز نسبت به تاريخ مذكور متعرض شدند و خواهان تسري صال           جمله متهما 

 تـا بـدين طريـق بـا توسـل بـه عفـو منـدرج در ايـن                    گرديدند، 1999 ژوئيه 7نامه لومه يعني     موافقت امضاي
جـان،  شت كه برخالف موافقتنامه صـلح آبي دبيركل در پاسخ اظهار دا.  اعمال خود بگريزند  موافقتنامه، از كيفر  

 

38. Jordan J. Paust, M.Cherif Bassiouni, op.cit., p. 492; Steven D. Roper and Lilian A. Barria, op.cit., p.39.   

39. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit., p. 29. and Omer Yousif Elagab, op. cit, p. 

268.  
40. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op. cit, pp. 28, 130-131.  

  : و نيز32ـ31ص ، پيشينشايگان، فريده،  .41
Also See: Omer Yousif  Elagab, op.cit., p. 268. 
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نماينده ويژه دبيركل در زمان انعقاد موافقتنامه لومه امضاي خود را مشروط به حق شرطي كرد كه بـر طبـق                     
فقط شامل جنايات    اساسنامه قابل اعمال نيست و       4 تا   2 مذكور در مواد     المللي  بين عفو نسبت به جنايات      ،آن

 خاتمـه صـالحيت زمـاني دادگـاه بـه صـورت بـاز و نامحـدود                  42.دشو  اساسنامه مي  5 مندرج در ماده     داخلي
طوركامل تمام شده و هر آن احتمال شـروع آن وجـود          توان گفت كه جنگ به     بيني نشده است، زيرا نمي     پيش
ازمان ملـل دارد كـه بايـد در موافقتنامـه      به نظر دولت و سـ  طول و زمان حيات دادگاه بستگي     ،راينبناب. دارد

  43.ديگري تعيين شود
هـاي ارتكـابي در       اساسـنامه دادگـاه، بـه نقـض        1در اين خصوص ماده     :  صالحيت سرزميني  . 5 ـ2

ـ          هب. كند  ميسرزمين سيرالئون اشاره     اتي كـه خـارج از      عالوه قضات دادگاه داراي صالحيت رسيدگي بـه جناي
هـر  «:  اساسـنامه آمـده  6مـاده   1بنـد  در . هـستند نيز اند،   شتهداي بر اين كشور      مهم داده و آثار  سيرالئون رخ   
 يا به شكل ديگري در طراحـي، فـراهم          شده، تحريك، صدور دستور يا مباشرت       مرتكب طراحي شخصي كه   

ات ارتكابي خود خواهـد   باشد، شخصاً مسئول جناينمودهساختن مقدمات يا اجراي جنايات مورد نظر، معاونت    
اي از اين اعمال در خارج از سيرالئون عليه اين كـشور رخ داده كـه در ايـن صـورت دادسـتان و                          دسته .»بود

با ايـن حـال اگـر    . آوري ادله در آن كشور هستند  مجاز به جمعمدافع با كسب مجوز از كشور مربوط،      وكالي  
ملزم به همكاري و تبعيت از      كليه كشورها    دادگاه از پشتوانه قطعنامه فصل هفتم شوراي امنيت برخوردار بود،         

توانـد شـامل    ي صالحيت دادگاه محدود به سرزمين سيرالئون نيست و مـ          ،كليت امر   در 44.احكام دادگاه بودند  
  .دساير كشورها نيز بشو

بـا  ، صالحيت ذاتي دادگاه     1315عنامه  هاي شوراي امنيت در قط     بر توصيه   بنا : صالحيت ذاتي  . 5 ـ 3
 جنايـاتي كـه در صـالحيت     لـذا  تعيين شد و5 تا 2حقوق سيرالئون در قالب مواد      و   الملل  بينتوجه به حقوق    

   45: زير استقرار دارد به شرحدادگاه 
 

 به علت عدم تحميل مسئوليت 1991 ولي در مورد عدم تسري صالحيت زماني دادگاه از سال ؛پذير باشد د ادعاي دبيركل توجيهشاي .42
 تا حداقل شوراي امنيت با دادگاه حل شودهاي متعدد  توانست با جلب حمايت سنگين به دادگاه قابل پذيرش نيست، زيرا اين معضل مي

 .  سال اول جنگ بودند، محاكمه شوند5ليت در ارتكاب جنايات در ين مسئوتر بيشكساني كه داراي 

الملل،  نامه كارشناسي ارشد حقوق بين ، پايان»دادگاه كيفري سيرالئون«تقدسي، محمد،  :ك.رتر در اين خصوص  براي مطالعه بيش. 43
  .40ـ39ص ، 1387دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي،

يا اقداماتي كه در خاك   و رخ دادهرالئون دركشور گينه توسط شورشيان هاي پناهندگان سي وان به جناياتي كه در اردوگاهت براي مثال مي. 44
  . ، عليه كشور سيرالئون صورت گرفته است، اشاره كرد)چارلز تيلور(كشور ليبريا  با حمايت و زير نظر رئيس جمهور آن كشور 

William A. Schabas, "The Relationship Between Truth Commission and International Courts: The Case of Sierra 

Leone", op.cit., pp. 1042-1043. 

ها هم از  المللي كيفري اخذ شده كه آن  اساسنامه ديوان بين5 و ماده روآنداهاي يوگسالوي و  هاي دادگاه فهرست مذكور از اساسنامه. 45
 پروتكل الحاقي دوم نيز الگوبرداري 4هاي ژنو و ماده   مشترك كنوانسيون3اين از ماده  عالوه بر. ام گرفته بودند منشور نورمبرگ اله6ماده 
  .كردند
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 پيروي شده اسـت،     روآندا از اساسنامه دادگاه     ،تعريف اين جنايت    در ):2ماده( جنايات عليه بشريت     )  الف
ضـمناً مـصاديق احـصا شـده در ايـن تعريـف       . را نيـز دارد  تعميم به مخاصمات مسلحانه داخلـي  قابليتزيرا  

 و تعريـف    اسـت هاي غيرنظامي به هر دليـل        ريزي شده عليه تمام جمعيت     دربرگيرنده حمله گسترده يا برنامه    
 46. جنايت عليه بشريت در نظرگرفته شده استعنوان بهبردگي و همه اشكال آن نيز 

  .دنردازپ  اساسنامه به اين جنايات مي4 و 3 مواد : جنايات جنگي)ب
 نويـسندگان   47):3مـاده   (ژنو و پروتكل الحاقي دوم       مشترك كنوانسيون    3نقض ماده    .1بند

 در سـيرالئون را   دوم سـعي داشـتند ماهيـت مخاصـمه     مشترك و پروتكل الحاقي3اساسنامه با انتخاب ماده  
حقـوق   گاه ويژه نسبت بـه جنايـات جنگـي مقـرر در           كه منجر به محدود كردن صالحيت داد      مشخص كنند   

 در زمره ها آنبرخي از مجرمين جنگي كه جنايات ارتكابي توسط       مصونيت   در نهايت و  شد  مخاصمات داخلي   
 48. را به دنبال داشتالمللي بود بينمخاصمات 

  
هـايي اشـاره     اين ماده به نقض):4ماده  (المللي  بينهاي فاحش حقوق بشردوستانه      نقضـ  2بند

كارگيري كودكان زير پـانزده      ه ب 4 ماده   »ج« بند. ي مسلحانه هستند  دارد كه همگي مستلزم وجود يك درگير      
 متعـددي از جملـه كنوانـسيون حقـوق          المللـي   بينپيش از اين نيز اسناد      . كند  مي سرباز را  منع      عنوان  به سال

 و نيـز اساسـنامه      4 مـاده    3 ، پروتكل الحاقي اول و پروتكل الحاقي دوم ذيـل بنـد           38  ماده 3كودك ذيل بند  
  اجباري و چه به شكل   چه به صورت داوطلبانه     را   دكان زير پانزده سال    كيفري استفاده از كو    المللي  بين ديوان

   49.اند دهدر زمره جنايات جنگي گنجان را ها آن و  كرده عنوان المللي بينخالف حقوق بشردوستانه 

 

46. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op. cit, p. 299. 

اي از پروتكل   اساسنامه صريحاً دربرگيرنده مقرره3كرد كه ماده الملل پس از تدوين اساسنامه به اين نكته اشاره  سازمان عفو بين. 47
هرچند كه عنوان .  چرا كه اكثر اشخاص از جمله كودكان به بردگي گرفته شدندداري و اشكال آن را قيد نكرده؛  يعني بردهالحاقي دوم نيست،

 مغاير با رويه موجود در حقوق ،داري ر قيد نكردن جرم بردهدهد كه در بردارنده اين جرم است، ولي اين قصور د گونه نشان مي  اين3ماده 
 به جنايات ارتكابي در مخاصمات داخلي 3المللي و داخلي و اختصاص ماده   تفكيك مخاصمات به بين،از طرف ديگر. الملل كيفري است بين

المللي   عام بازماندگان كه صرفاً در مخاصمات بينصدور دستور قتلو شود تا بسياري از جنايات جنگي از جمله كشتار، قتل خائنانه،  سبب مي
المللي دربرگيرنده مقررات حمايتي براي   حقوق مخاصمات بين،اين عالوه بر. شوند از شمول صالحيت دادگاه خارج شوند جنايت محسوب مي

  .ستكه تعاريف موجود در حقوق مخاصمات داخلي مبهم ا  حالي غيرنظاميان و اسيران و مجروحين است، در
48. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit, p.134.   

در مورد سيرالئون بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين كشور عضو معاهدات مذكور است و لذا ملزم به رعايت و تضمين حقوق . 49
در اين كشور بالطبع بايد از اين موضوع مطلع باشند كه هرگونه عمل خالف اين هاي مسلح   گروه،بنابراين. ها است بشردوستانه در تمام زمينه

 اساسنامه دادگاه سيرالئون 4 ماده »ج«الملل با تعريف بند  با اين حال سازمان عفو بين. استويژه سربازگيري كودكان غيرقانوني  اسناد، به
 استفاده ازكودكان، محدود به ،به عقيده اين سازمان. دانست الملل مي حقوق بينهاي متعدد، مغاير با  مخالفت كرد، زيرا آن را به دليل كاستي

ها براي اهداف غيرنظامي خود از  تواند از آن طوركه در جنگ سيرالئون شاهد آن بوديم، هرگروه مسلحي مي  و هماننيستاهداف نظامي 
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ـ  1315شـوراي امنيـت در قطعنامـه         ):5ماده( جنايات موضوع قوانين سيرالئون      )ج   ه حقـوق داخلـي      ب
 تا بدين وسيله جنايـات  كردها را دارد، اشاره     در دادرسي  هاي مختلفي از آن قابليت اعمال      سيرالئون كه بخش  

 ميسر نيست يا تحت شمول قواعد حقوق        الملل  بين طبق حقوق    ها  آنمتعددي كه احتماالً امكان رسيدگي به       
 اساسنامه به اين موضوع اختـصاص دارد        5ماده  . يرندگ ، مورد تعقيب و محاكمه قرار     شوند  مي واقع ن  الملل  بين

ايـي، قـوانين     و تخريب اموال و دار      زير سيزده سال و سيزده تا چهارده سال        كه در مورد جنايات عليه دختران     
 ملي بـه    وانين مزبور و اعطاي صالحيت قانوني      ق كردنعلت عنوان   . شود  سيرالئون اعمال مي   1861 و   1926

 براي دادگاه به استناد اصل قانوني بودن جرم و مجازات پيشگيري           لش بروز هرگونه چا   دادگاه اين است كه از    
 ايراد  50.د، به موجب حقوق داخلي مورد پيگرد قرار گيرد        تبرئه شو  المللي  بينشود و اگر هم متهمي از جنايات        

م از دختـران و     كه گستره اين جـرائم اعـ        انحصار جرائم منافي عفت به دختران است، حال آن         ،مهم اين ماده  
 كـرده  اساسنامه رم نيز فارغ از جنسيت قربانيان، ارتكاب ايـن جنايـت را محكـوم              7 ماده 3 پسران است و بند   

كـه مطـابق     تعيين شده است، درحالين است كه شدت جرم بر اساس سن قرباني اي5 نقص ديگر ماده  . است
ديد ارتكـاب يابـد تـا بـه مثابـه جنايـت       اساسنامه رم، چنين جنايتي بايد سـنگين و شـ      7 ماده1  بند »ز«شق  
  . دالمللي محسوب شو بين

 نسل دوم و سوم و اساسـنامه رم        هاي  دادگاه كنندگان اساسنامه برخالف رويه    تدوينشايان ذكر است كه      
در اساسـنامه يـك دادگـاه كيفـري          و اين جنايت براي نخـستين بـار          كردنداز ذكر جنايت ژنوسيد خودداري      

ليل آن نيز عدم احراز ارتكاب هرگونه اشكال ژنوسيد از سوي شـوراي امنيـت در جنـگ                   د بيني نشد كه   پيش
بـه دليـل فقـدان    «: ييد نظر شوراي امنيت اعالم كرد در اين خالل دبيركل ضمن تأ51.استداخلي سيرالئون   

يلـي  هرگونه مدركي دال بر وقوع كشتار وسيع يك گروه مذهبي، قومي، نژادي يا ملي با قصد نابودي آن، دل                   
 در نتيجه اين جنايت از سوي طراحان دادگاه و شوراي امنيـت             52.»ژنوسيد وجود ندارد   كردنبيني   براي پيش 

 

 اين ماده با همان مضمون حال،با اين . هاي جنسي، بهره ببرد دهاستفا جمله تهيه غذا، حمل و نقل ابزار نظامي و غير نظامي و حتي سوء
 :ك.ر و  36، ص پيشين تقدسي، محمد، :ك.ر. نويس به تصويب رسيد پيش

Also See: Geert-Jan Alexander Knoops, op.cit., pp. 334-335. 

د كه براي برخي از جناياتي كه در سيرالئون رخ داده گزارش خود به اين نكته اشاره كر نويس اساسنامه، در دبيركل پس از تدوين پيش. 50
بيني كردن قوانين داخلي سيرالئون  اين دولت سيرالئون نيز از ابتدا بر پيش عالوه بر. نيستيا كافي  الملل وجود ندارد و مقرراتي در حقوق بين

   :                               و همچنين.23ص ،پيشين  شايگان، فريده،:ك.ر.  تدوين شد5 به همين جهت پس از جلب موافقت شوراي امنيت، ماده .ورزيد اصرار مي

Geert-Jan Alexander Knoops, op.cit, pp. 334-335.   
51. Omer Yousif Elagab, op.cit., pp. 256, 265. 

52. Report of the Secretary-General on (scsl);UN Doc.S/2000/915,4 Oct 2000, Annex Agreement of SCSL, 

Enclosure' Statute of the SCSL. p. 3.                                                                                                                                
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  53.پذيرفته نشد و در صالحيت موضوعي دادگاه قرار نگرفت
 يوگسالوي  هاي  دادگاهتجربه شوراي امنيت از مشكالت پيش آمده براي         :  صالحيت شخصي  . 5 ـ4

 1315 در رده پايين، سبب شد تا اين ركن در زمـان صـدور قطعنامـه           تهمان بعضاً  به دليل محاكمه م    روآنداو  
مسئوليت را در ارتكـاب جنايـات       ين  تر  بيش اتهامات كساني كه      كه دادگاه ويژه سيرالئون تنها به      كندتصريح  

  عبـارت  ،ن پيشنهاد دبيركل كه بـه منظـور گـسترده كـردن ميـزان جوابگـويي                لذا اي  .كند  ميدارند، رسيدگي   
 ماده  1 به همين سبب طبق بند    . نگرفت د، مورد پذيرش شوراي امنيت قرار     تغيير كن  »ترين اشخاص  مسئول«
 رهبران رده   عنوان  بهين مسئوليت را    تر  بيشكه  يابد   تسري مي ي   اشخاص بهامه، صالحيت دادگاه تنها      اساسن 1

 هـيچ  ترتيـب  بـدين . انـد  شـده   ردهه پاييني كه مرتكب جنايـات گـست   يا افراد رد،باالي سياسي و نظامي دارند   
ـ      . يستخصوص صالحيت شخصي مطرح ن    درديگري  محدوديت   واسـطه   هدر عين حـال، صـالحيت دادگـاه ب

 هدف از اشاره صريح به رهبراني كه ايجـاد و فراينـد             54.شود تابعيت يا وابستگي يا سمت رسمي محدود نمي       
ان  يعنـي رهبـران شورشـي و همدسـت         ،صلي ا صلح را به خطر انداختند، محدود ساختن محاكمات به متهمان         

نامه  افزون بر اين به موجب مفـاد اساسـ         55.است كه با اعمال خود موافقتنامه صلح لومه را نقض كردند           ها  آن
 

احراز وقوع آن در سيرالئون بر عهده دادستان و نهايتاً خود ، ولي گرديدبايست در اساسنامه قيد  الملل ژنوسيد  طبق نظر سازمان عفو بين .53
اهميت كردن   بي،به نظر اين سازمان عدم درج ژنوسيد. گيري كنند شد تا بر مبناي ادله و مدارك ارائه شده تصميم دادگاه ويژه گذاشته مي

عنوان يك  شود بايد قواعد و معيارهاي اساسنامه رم را به المللي كه تأسيس مي  مندرج در اساسنامه رم است، چرا كه هر دادگاه بينمعيارهاي
  :ك.ر. المللي مدنظر قرار دهد سند عام و مهم بين

Amnesty International Sierra Leone Recommendation on the Draft Statute of the special court, all index, AFR 

57/038/2000/4 november 2000. 

سو ضمن بررسي برخي از جنايات از جمله تجاوز  وقوع جنايت ژنوسيد را در اين مخاصمه كامالً رد كرد، زيرا از يكتوان  با اين حال نمي
جنسي، حاملگي اجباري و ازدواج اجباري، شاهد ارتكاب وسيع اين جنايات در راستاي خط مشي قوميتي در طي اين درگيري هستيم و از 

 زنان قرباني را ،ر سيرالئون، تجاوز جنسي به اندازه ژنوسيد تأثيرگذار است، زيرا در اين جامعه سنتيبينيم كه در جامعه مردساال سوي ديگر مي
  :ك.ر. تواند نوعي از مصاديق ژنوسيد محسوب شود كنند كه خود مي سازي مي به اجبار وادار به عقيم

G.Verdirama," The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals ", International Comparative 

Law Quarterly, vol.49 (2000), p. 578., and Omer Yousif  Elagab, op. cit, p. 257.  
54. William A. Schabas, "The Relationship Between Truth Commission and International Courts: The Case of Sierra 

Leone", op.cit., p. 1044. and William A. Schabas, The UN International Criminal Tribunals, op.cit., p. 38. and Cesare P.R. 

Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit., pp. 23-34. 

 .41، ص پيشينتقدسي، محمد، : رجوع كنيد بهو همچنين 

ترين اشخاص را تعقيب كند و بدين معنا نيست كه محاكمات تنها محدود به رهبران  د مسئولاما دبيركل اعالم كرد كه دادگاه باي. 55
ين مسئوليت هستند، در هر پرونده در بدو امر وظيفه دادستان و نهايتاً دادگاه تر بيشسياسي و نظامي است، بنابراين تعيين اشخاصي كه داراي 

رسد كه برخالف نظر دبيركل، دادگاه  اي كه تاكنون در پيش گرفته، چنين به نظر مي رويههاي مالي دادگاه و   از محدوديت،با اين حال. است
 مستقيماً به رهبران مزبور اشاره 1در تأييد اين موضوع نيز شوراي امنيت در قيد آخر بند. محاكمه همه متهمان را در دستور كار خود قرار ندهد

هاي ملي خواهد  كند و تعقيب ساير متهمان را به دادگاه  به محاكمه متهمان اصلي اكتفا ميتوان گفت كه دادگاه تنها نتيجه مي در. كرده است
  .سپرد
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الحيت دادگاه ويژه قرار ، تحت صاند شده محاكمه ن  المللي  بينكنون در هيچ دادگاه     دادگاه، دو گروه ديگر كه تا     
  .سال صلح و دوم كودكان سرباز پانزده تا هجده هاي حافظ اول نيرو:گيرند مي

 صالحيت دادگاه به هيچ وجه محدود بـه مليـت           : صالحيت دادگاه بر نيروهاي حافظ صلح      .1بند
 ويژه نسبت به محاكم ملي كـشورهاي         صالحيت دادگاه  ،هاي حافظ صلح  ، اگرچه در مورد نيرو    نيستمتهمان  

 اعمـال   هـا   آنتواند صالحيتش را نـسبت بـه          كه دادگاه مي   از جمله اشخاصي  . فرستنده نيروها، تكميلي است   
. اسـت هاي فرستنده     و نيروهاي دولت   ،اي ي منطقه ها  نا سازم  و كند، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد      

زه  كيفري از حـو    المللي  بين اساسنامه ديوان    17 اساسنامه اين نيروها به تبعيت از ماده         1 ماده   3و   2طبق بند   
كه دولت فرستنده در اعمال صالحيت بر نيروهاي خـود حـق تقـدم               ، چرا نده دادگاه ويژه خارج   صالحيت اولي 

هـاي فـاحش    به تعقيب و محاكمه نيروهاي خود كه مرتكـب نقـض          بايد  به عبارتي ابتدا دولت فرستنده      . دارد
نتواند تحقيق و دولت نخواهد يا اين كه  صورتي و دركندحقوق بشردوستانه در سرزمين سيرالئون شدند، اقدام     

تواند فقط در صورت ارائه پيـشنهاد يـك دولـت ثالـث بـه شـوراي امنيـت و                     تعقيب به عمل آورد، دادگاه مي     
 اين مجوز بـه خـودي       ، با اين حال   56 .كندموافقت اين ركن، صالحيت خود را نسبت به اين اشخاص اعمال            

اي بـين دادگـاه ويـژه و         يرا اگر معاهده  ز. ، نيست اند  شدهمسئول شناخته   خود تضميني براي پيگرد كساني كه       
 نيروها، حتي به موجب قطعنامه فصل ه براي استرداد متهم وجود نداشته باشد يا كشور فرستند    هكشور فرستند 

تواند دولت    دادگاه ويژه نمي   هفتم منشور ملل متحد نيز حاضر به محاكمه يا استرداد متهمان به دادگاه نباشد،             
اين جرح و تعديل در صالحيت اوليه دادگاه پاسخي به نگراني شـوراي             . م متهم كند  فرستنده را ملزم به تسلي    

هـاي   دانست كه تعقيب و محاكمه نيروهاي مجرم موجب مسئوليت دولـت           اين مي  امنيت بود كه صالح را در     
  57.فرستنده نيروها شود

آن  رسد و بهتر   نمي منطقي به نظر     ،يت شوراي امنيت  هاي ثالث براي جلب رضا      دليل دخالت دادن دولت   
شد و در اين مورد هم اين ركن با   بيني مي   پيش روآنداهاي يوگسالوي و      دادگاهبود كه آييني مشابه اساسنامه      

 شوراي امنيـت    ،با اين حال  . دكر قاضاي همكاري با دادگاه را مي      موردي از دولت مربوط ت     هاي  قطعنامهصدور  
    58. قيد كرد1ماده  3 با اين طرح مخالفت و چنين شرطي را در بند

 سرباز توسط طرفين    عنوان  بهكارگيري وسيع كودكان     هب:  صالحيت دادگاه بركودكان سرباز    .2بند
 

ها   لذا اين نگراني.المللي را در پي داشت  جامعه بين در زمان تدوين اساسنامه دادگاه، مخالفت بسياري از اعضايموضوعطرح اين  .56
 .دولت ثالث به شوراي امنيت، همراه با موافقت و اجازه شوراي امنيت شودموجب شد تا صالحيت دادگاه مشروط به پيشنهاد يك 

57. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op, cit, p. 27. William A. Schabas," The 

Relationship Between Truth Commission and International Courts :The Case of Sierra Leone", op.cit., p. 1044:  

 بدين ترتيب ملزم نبوده، اعالم كردند كه طرف موافقتنامه تأسيس دادگاه 1 ماده 3 و 2تنده نيرو نيز با اشاره به بند هاي فرس در ضمن دولت
                                                                                                                                                    .نيستندبه همكاري با دادگاه 

  .25، ص پيشينشايگان، فريده، . 58



    140  1389 پاييز ـ زمستان/ شماره چهل و سه/ المللي مجله حقوقي بين

                                                          

 استثنايي و دهشتناك اين مخاصمه نسبت به ساير مخاصمات تـا            هاي درگير در جنگ سيرالئون، از مشخصه     
 تعقيب و محاكمه كودكان مورد بحـث و  از همان آغاز دور مذاكرات تأسيس دادگاه ويژه، مسأله. آن زمان بود  

 هـا   آن كردندولت و نمايندگان جامعه مدني سيرالئون صريحاً خواستار تعقيب و محاكمه            . بررسي قرار گرفت  
ي غيردولتي، مخالف محاكمه كودكـان بودنـد و بـا اعتـراض بـه هرگونـه طـرح                   ها  نا سازم ،در مقابل . بودند

 59.كردنـد   تلقـي مـي    هـا   آن را تهديدي براي بازپروري      مسألهن  سال، اي  كودكان زير هجده     مسئوليت قضايي 
را كـه حـين ارتكـاب       نويس اساسنامه دادگاه، امكـان محاكمـه كودكـاني           دولت سيرالئون و دبيركل در پيش     

كه اين راهكـار تـا پـيش از      با آن60؛كردندبيني   اساسنامه پيش7ماده   سال داشتند، ذيل     جنايات باالي پانزده  
سال را مالك تعقيـب و  سن باالي هجده  كيفري نيز المللي بين اساسنامه ديوان    26 و ماده    هشتاين سابقه ندا  

   61.محاكمه نزد ديوان قرارداده است
 زمـان ارتكـاب    درگونـه صـالحيتي بركودكـاني كـه      اساسنامه، دادگاه ويژه هـيچ 7ماده  1بند   براساس  

 اساسنامه، دادستان ملزم به     15 ماده   5به عالوه طبق بند     . اند، ندارد   سال داشته  پانزدهتر از    جنايات ادعايي كم  
و  نگـردد  خللـي وارد     هـا   آنپروري  برنامه باز به  تضمين اين موضوع است كه چنين كودكاني زنداني نشوند و           

يـاب و   حقيقـت كميـسيون   بـه  ها آنويژه فرستادن  هه مجرمين نوجوان بهاي جايگزين محاكم   همچنين شيوه 
 نيز چنين استنباط مي شود كه 19 زيرا از ماده ، مدنظر قرارگيرد در دادگاهكردنشانكمه آشتي ملي بجاي محا

  62.مجازات زندان براي كودكان مجرم حذف شده است
 سال چنانچه نزد دادگاه حاضر شوند از كليه هجده تا  اشخاص پانزده، اساسنامه7ماده  بدين ترتيب طبق 

 احتمـال و امكـان محاكمـه        ،حـل سـازمان ملـل      اين راه . هند بود تضمينات مصرح در اساسنامه برخوردار خوا     
 از هـا  آنگـذارد كـه از جملـه تفكيـك محاكمـات       هايي باز مي  كودكان را با در نظر گرفتن تضمين و حمايت        

 

  .53، ص پيشين تقدسي، محمد، :ك.ر .59
وي در . شدند، ابراز داشت  دبيركل نيز نگراني خود را از عواقب محاكمه اين كودكان كه هم قرباني و هم مجرم محسوب ميدر اين اثنا. 60

هاي مختلف برخورد با اين  ها دركنار ساير جنايتكاران، گزينه  خود به شوراي امنيت، ضمن ناگوار خواندن محاكمه آن2000 اكتبر 4گزارش 
اي خطاب به دبيركل، موافقت اعضاي خود را با رسيدگي غيرقضايي به وضعيت كودكان سرباز از  شورا نيز در نامه. كردكودكان را مطرح 

 و دولت را به توسعه نهادهاي حقوقي مناسب جهت وضع مقررات مربوط به كودكان داشتياب و آشتي اعالم  ميسيون حقيقتطريق ك
  :ك.ر. تشويق كرد

Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit, pp. 311-312.; Letter from Presid- ent of 

Security Council addressed to Secretary-General (31 January 2001)UN Doc S/2001/ 95). Available at :www.un.org. 

security council.(SCSL). 
 3 از شق 3 پروتكل الحاقي اول و بند 4 ماده 3 از شق 2الملل از جمله بند  يك از مقررات حقوق بين نكته قابل توجه اين است كه هيچ .61

 حقوق كودك، 1982كنوانسيون   مانع از تعقيب و محاكمه كودكان نيستند و1949 هاي ژنو وم به كنوانسيون پروتكل الحاقي د4ماده 
شناسد و حتي تعيين مجازات  بيني شده باشد، به رسميت مي كه در قوانين ملي كشورها پيش  سال به باال را درصورتي15مسئوليت كودكان 

  .34ـ35، ص پيشينمحمد، دسي، تق: ك.ر. كند منع نمياعدام براي كودكان را 
62. Cesare P.R. Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit., p. 312. 
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 كليه مراحل رسيدگي قضايي كودكان      ،در نتيجه . استبزرگساالن در كنار اقدامات و تدابير حمايتي و تأميني          
 فارغ از انتقاداتي    ،حال ه هر  ب 63.پذيرد  صورت مي  ها  آنه به سن و مطلوبيت كمك به بازپروري         مذكور، با توج  

در بيني شده    بيني محاكمه كودكان سرباز در اساسنامه دادگاه ويژه وارد است، تدابير پيش            خصوص پيش كه در 
 كيفـري و ديـوان      ايهـ   دادگـاه  معيـار مناسـبي بـراي سـاير          ، از اين دادگاه   اساسنامه و همچنين احكام صادر    

  . كيفري خواهد بودالمللي بين
  

   جنايات  دستاوردهاي دادگاه ويژه سيرالئون در رسيدگي به)گفتار دوم
 لذا پـيش از ايـن، بـه اشـكال           بررسي كنيم و  ن داريم كه محاكمات متهمين اصلي را        ر سعي بر آ   در اين گفتا  

  . كرداي خواهيم  هشود، اشار ها مطرح مي مختلف مسئوليت كه در جريان دادرسي
  
  مسئوليت كيفري فردي در اساسنامه دادگاه  .1
عنـوان    اساسنامه خود، تعقيب كـساني را كـه بـه          1كه پيش از اين گفتيم دادگاه ويژه به موجب ماده            طوري به

در كردنـد،    ين مسئوليت در ارتكاب جنايات هستند و منازعـات را رهبـري مـي             تر  بيشمقامات رده باال داراي     
ود بودجـه و    ـ بنا به مـصالحي از جملـه كمبـ         ، سابق هاي  دادگاه برخالف رويه    . كار خود قرار داده است     دستور
با محدود كردن صالحيت شخصي و زماني از تعقيـب          اساسنامه دادگاه   ا  ـه عت از طوالني شدن دادرسي    ـممان

  64.دداري كردتر فرماندهي قرار دارند، خو  مأمور در سطوح پايينعنوان بهكه بسياري از كساني 
 6 و   7گـوبرداري از مـواد       شـوراي امنيـت، بـا ال       1315، بـا توجـه بـه قطعنامـه          كنندگان اساسنامه  تدوين
 اساسـنامه درج    6، اصل مسئوليت كيفري فردي را ذيـل مـاده           روآنداهاي يوگسالوي و      دادگاههاي   اساسنامه

جنايـات مـشمول    نحوي مرتكـب     به دادگاه نسبت به اشخاص حقيقي كه        ،6ماده   2 و   1بند   مطابق   65.كردند
 اين ماده همانند    3  بند حيت دارد و  دارند، صال   در مقام و سمت رسمي قرار      كه  اين، فارغ از    اند  شده 4 تا   2مواد  
 اشـاره كـرده   ها آنمسئوليت ميان مراتب   اساسنامه رم به روابط مقام مافوق و زيردستان او در سلسله     28 ماده
 اساسنامه رم تفكيكي ميان فرماندهان نظامي و غيـر نظـامي قائـل            28ماده  برخالف    6 ماده   در ضمن . است

 نيز به تبعيت از اساسنامه محاكم كيفري و 4بند  ،اين عالوه بر. نشده و همه را ذيل عنوان مافوق آورده است
 

 كودكان جاي بحث دارد، چرا كه عليهين مسئوليت در ارتكاب جنايات تر بيش يعني اشخاص داراي 1 ماده 1 اطالق بند ،به بيان ديگر. 63
هاي باالي نظامي استفاده شده و لذا شدت و اهميت جنايات ارتكابي توسط كودكان، سبب شده   در سمت از كودكانبارهادر اين مخاصمه 

كارگيري   به مسئوليت مافوق اشاره دارد كه با توجه به شرايط به6 ماده 3با وجود اين بند . ها نيز در زمره اين اشخاص قرار گيرند كه آن
ه تبعيت د مقام مافوق مسئول اصلي ارتكاب جنايات توسط كودكان است، زيرا كودكان ملزم بتوان گفت كه در اين مور كودكان در جنگ مي

  .53، ص پيشين و تقدسي، محمد،  29ـ28ص ، پيشين شايگان، فريده، :ك.ر .از مافوق خود شده بودند
64. Cesare P. R.Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op.cit., pp. 23-24. 

65. Yves Beigbeder, op.cit., p. 127.  
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به ايـن    اساسنامه رم موارد احتمالي معافيت مأمور را ناديده انگاشته كه تفاوت مهمي نسبت               33برخالف ماده   
 66.دشو المللي محسوب مي بينسند 

 اهميت ،اساسنامه دادگاه .است كه در اسناد قبلي سابقه نداشته است آن 5بند  ، استثنايي در اين ماده   نكته
بـه مـسئوليت    5 بند. استمورد توجه قرار داده  طبق حقوق ملي را   المللي و جنايات    بينتفكيك ميان جنايات    

كنـد و    كه تحت صالحيت حقوق داخلي سيرالئون هستند، اشاره مـي          5ماده  ع  موضوكيفري مرتكبان جنايات    
بـه هـر     67 .سـپارد  و اصول حقوق كيفري ملـي مـي        را به قوانين سيرالئون      ها  آنمسئوليت  و تشخيص   تعيين  

و الملل عرفي است كه معاهـدات        قواعد حقوق بين  بيانگر   ،اساسنامهروي، اصل مسئوليت فردي مقرر در اين        
 پشتوانه قواعد حقـوق     ا دادگاه ب  ،به اين ترتيب   68.اند صحه گذارده  آن بربارها   نيز پيش از اين    المللي  ينباسناد  
سـمت   فـارغ از     ،اصـل اين  صالحيت محاكمه كردن متهمان را به استناد        و معاهدات مذكور،    الملل عرفي    بين

تري ي نسل دوم از استانداردهاي باال     اه  دادگاهبا اين اوصاف، دادگاه ويژه حتي در مقايسه با          . د آنان دار  رسمي
رونده بـه اسـتناد     مثال دادستان بايد حين تحقيقات و قبل از ارائه يك پ            به طور  . برخوردار است  انگاري  جرم از

 به دادگاه، اطمينان يابد كه مظنون مورد نظر، مرتكب جنايـت يـا جنايـاتي شـده كـه در                     كيفرخواست مربوط 
بدين منظور دادستان دادگاه ويژه با اعالم مسئوليت        . واست را صادركند   سپس كيفرخ  است و صالحيت دادگاه   

 سـيزده فقـره كيفرخواسـت عليـه      ، 2003كيفري اكثر مقامات نظامي و سياسي اين كشور، از اوايـل مـارس              
 و  فـوداي سـانكوه   امـا بـا مـرگ       . كردمتهمان مزبور و همچنين چارلز تيلور رئيس جمهور سابق ليبريا صادر            

 نيـز   جاني پل كروما  كيفرخواست   ضمناً. به يازده مورد تقليل يافت    ها    تعداد كيفرخواست  نورمن نگاساموئل هي 
  69. المكان بودن وي تاكنون مسكوت مانده است به دليل مفقوداالثر و مجهول

  

 

الملل كيفري را در خود جاي داده است، شايسته بود كه  جا كه اساسنامه رم جميع معيارها و قواعد حقوق بين  از آناز يك ديدگاه،. 66
 اساسنامه رم 33  و 28،  27 ، 25 معطوف به مواد تر بيشطراحان اساسنامه دادگاه سيرالئون الاقل هنگام تدوين اين ماده توجه خود را 

هاي مختلف انتساب مسئوليت كيفري فردي را  تر جنبه  زيرا مواد مذكور در مقايسه با اساسنامه محاكم سابق با نگاهي موشكافانهكردند؛ مي
ر، تهران، ، نشر دادگستالمللي كيفري دادگاه بين و ميرمحمد صادقي، حسين، 285، ص پيشينفضائلي، مصطفي،  :ك.ر. اند كردهبيني  پيش

  .151ـ147، ص، 1383چاپ اول، بهار، 
67. Cesare P. R.Romano, Andre Nollkaemper and Jann K.Kleffner, op. cit, p. 305. 

، 1383، ترجمه بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي، انتشارات دانشگاه تهران، المللي كيفري حقوق بين، كيتي شيايزري،،  كريانگ،ساك. 68
، ص 74 تا تابستان 73، پاييز 15شماره  ،مجله تحقيقات حقوقي، »المللي مسئوليت كيفري بين«دآبادي، علي حسين نجفي،  ابرن و464ص 
180. 

69. The Rule 46 of the Rules of  Procedure and Evidence of the Special Court for Sierra Leone, at: http://www.sc-

sl.org /documents/rule of procedure and evidence.pdf.; Also See: Gillian Wigglesworth, "the End of Impunity & 

Lessons from Sierra Leone", International Affairs 84: 4, 2008, pp. 812-813. 
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  70مسئوليت كيفري ناشي از اعمال مجرمانه مشاركتي .2
تحت عنوان مسئوليت عمل مجرمانـه مـشاركتي         نوع ديگري از مسئوليت      ،عالوه بر مسئوليت كيفري فردي    

چند به علـت تثبيـت   ؛ هر مطرح شده71 اساسنامه رم25 ماده 3بند  »د«كه تا كنون فقط در شق  است  مطرح  
 و دادگـاه ويـژه مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه              المللـي   بين هاي  دادگاه كيفري، در    الملل  بيناين مفهوم در حقوق     

م، حوزه مسئوليت كيفري افراد به دليل اعمال مجرمانـه توسـط سـايرين              با اجراي اين مفهو    در واقع    72.است
رسـد كـه مـسئوليت      مذكور، به نظر ميهاي دادگاههاي صادر از   با بررسي آرا و كيفرخواست    . شود  ميگسترده  

 يا ناشي از استناد به دكترين عمل مجرمانـه          استكيفري انتسابي يا ناشي از اعمال دكترين مسئوليت مافوق          
 الملـل   بـين ترين اصـول حقـوق        بودن مسئوليت كيفري كه از اساسي      نتيجه دركنار اصل فردي    در. ركتيمشا

يم كه مفهوم مسئوليت كيفري جمعـي را        رين عمل مجرمانه مشاركتي مواجه هست     كيفري است، با اعمال دكت    
گونـه اشـاره     گـاه هـيچ   دادگاه ويژه سيرالئون نيز بايد يادآور شـد كـه اساسـنامه داد            مورد  در   73.كند  ميمتبادر  

 دادستان را نكتهبا اين حال اين . ده استمشاركتي و مسئوليت طرح مشترك نكر     صريحي به اعمال مجرمانه     
به نظر دادستان استناد به چنين مـدل گـسترده     . ها باز نداشته است    از طرح اين نوع مسئوليت در كيفرخواست      

ر اين راستا شعب دادگاه با تفسير اساسـنامه، احكـامي           د 74.كاهد ، از احتمال تبرئه شدن متهمان مي      يمسئوليت
 هـا   آنهـايي از      كه به ذكر نمونـه     كردندحاوي طرح مسئوليت مجرمانه مشترك عليه برخي از متهمان صادر           

  .خواهيم پرداخت
  
  

 

70. Joint Criminal Enterprise. 
لذا هركس عالماً و عامداً به هرشكلي . كند ك اشاره مياين ماده به مسئوليت ناشي از مشاركت در يك گروه داراي هدف مجرمانه مشتر .71

كنند ياري رساند، داراي مسئوليت مجرمانه مشاركتي  به ارتكاب يا شروع جرمي توسط گروهي از اشخاص كه با هدف مشترك اقدام مي
  .است

. دز عمل مجرمانه مشاركتي استناد كر به مسئوليت ناشي ا1999براي نخستين بار دادگاه يوگسالوي سابق در قضييه تاديچ در سال . 72
 كه اگر داشت اعالم  شعبه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدويخصوص اعمال دكترين مزبور را رد كرد، اماشعبه بدوي استدالل دادستان در

د، مسئول اين قصد مشترك هستنمي كه نتيجه ان مشاركت كند، در قبال كليه جرائشخصي عالماً در ارتكاب يك عمل مجرمانه با ديگر
 تعدد افراد مرتكب كافي است و نبايد لزوماً تشكل سياسي اوالً: اين شعبه براي تثبيت اين دكترين سه عنصر را ضروري مي خواند. د شدخواه

كت فرد  شرنجر به ارتكاب يكي از جرائم احصا شده در اساسنامه دادگاه شود، ثالثاً وجود يك طرح با هدف مشترك كه م باشد، ثانياً يا نظامي
  . گيرد در برمينيز متهم در طراحي مشترك براي ارتكاب يكي از جرائم مزبوركه عالوه بر مباشرت، معاونت و كمك در اجراي طرح را 

 اند نيز مسئول خارج از حيطه طرح اوليه توافق شده، ارتكاب يافته طبق دكترين مسئوليت مشاركتي، متهمان نسبت به جرائمي كه در .73
. استها   آننكردنكه مسئوليت كيفري مافوق ناشي از قصور وي در ممانعت از ارتكاب جنايات توسط زيردستان يا مجازات  الي درحهستند؛
كه جنايات در قالب يك هدف مشترك با ساير متهمان ارتكاب يابد، مسئوليت كيفري فردي و مافوق عنوان مشاركتي هم  صورتي البته در

  .52ـ49ص ، پيشين تقدسي، محمد، :ك.ر. يابد مي
74. Gillian Wigglesworth, op.cit., p. 818. 
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 4 تـا    2 عدم پذيرش عفو اعطايي موافقتنامه صـلح لومـه نـسبت بـه جنايـات مـواد                 .3
  اساسنامه

 با تأييـد موضـع نماينـده ويـژه     1315ر مالحظه كرديم شوراي امنيت در مقدمه قطعنامه      ت كه پيش  گونه همان
دبيركل در زمان انعقاد موافقتنامه لومه، امكان تسري عفو مندرج در ايـن موافقتنامـه را نـسبت بـه جنايـات                       

در مـورد جنايـات     «:  مقرر كرد  10 سيرالئون، ماده    هاي بسيار در   رغم مخالفت  نتيجه، به  در. كرد رد   المللي  بين
 شده به اشخاصي كه مـشمول صـالحيت دادگـاه           عمومي اعطا   اساسنامه، مقررات عفو   4 تا   2مذكور در مواد    

   75.»دشو  نميها آناز تعقيب هستند، مانع 
ناپذير خواندن عفو مذكور در موافقتنامه لومه، مـدعي شـدند            كار دادگاه ويژه، متهمين با تخطي     با آغاز به    

رو   اين  از است و  حقوق معاهدات، ملزم به اجراي موافقتنامه        1969 ون طبق كنوانسيون وين   كه دولت سيرالئ  
شعبه تجديدنظر دادگاه در پاسخ به اين .  را ندارد1999 ژوئيه 7 جنايات قبل از ردادگاه حق اعمال صالحيت ب 

 عفـو بـه جنايـات    با توجه به حق شرط الحاقي بـه موافقتنامـه لومـه و عـدم تـسري                « :ادعا اظهار داشت كه   
 اساسنامه، صالحيت رسيدگي به كليه مـوارد        10 شوراي امنيت، دادگاه طبق ماده       1315 و قطعنامه    المللي  بين

ضمناً موافقتنامه لومه ميان دو نهاد ملي يعنـي دولـت مركـزي و گـروه                . اتهامي احصايي در اساسنامه را دارد     
 محـسوب   المللـي   بين و معاهده    است حقوق داخلي    شورشيان منعقد شده كه در اين صورت اثر آن محدود به          

 با اعطاي چنين عفوي در قالب موافقتنامه و تصويب قـانوني در ايـن                نيز  دولت سيرالئون  ،به عالوه . شود نمي
 لذا تعهـدات ناشـي از ايـن موافقتنامـه بايـد در سـطح       . استكرده خود را نقض    المللي  بينخصوص، تعهدات   

المللـي    بين در يك دادگاه     المللي  بينتأثيري بر تعقيب مرتكبين جنايات      ر نتيجه   د  و شودقوانين داخلي تنظيم    
را نـوعي اعمـال صـالحيت        اين شعبه با در نظر گرفتن دكتـرين صـالحيت جهـاني، عفـو                76. داشت دنخواه

 و به حـق اعمـال صـالحيت جهـاني           كند  ميهاي ديگر الزامي ايجاد ن      دولت دانست كه براي دولت     حاكميتي
رو دادگـاه ويـژه در راسـتاي          اين از. سازد اي وارد نمي    خدشه المللي  بينها براي تعقيب جنايتكاران      تساير دول 

 

عنوان قانون  المللي مورد قبول واقع نشد، ولي موافقتنامه مذكور به دليل تصويب در پارلمان سيرالئون به گرچه عفو نسبت به جنايات بينا. 75
المللي ارتكابي قبل از انعقاد موافقتنامه لومه، در  ق ملي و بينرسد تنها مانع از پيگرد جنايات طبق حقو شود و به نظر مي داخلي محسوب مي

 .شود  در دادگاه ويژه مي1999  اساسنامه قبل از 5هاي ملي سيرالئون و جنايات ملي ذيل ماده  دادگاه

المللي خود شانه خالي  نتواند به بهانه اجراي حقوق داخلي از تعهدات بي  حقوق معاهدات، هيچ دولتي نمي1969 كنوانسيون27ماده طبق . 76
الشمول است و اعطاي عفو نقض اين تعهدات  ر با ماهيت عام تعهد به حمايت از كرامت انساني، هنجاري تخطي ناپذي،به نظر اين شعبه. كند
. لي را رد كردالمل به همين خاطر نماينده ويژه دبيركل در زمان امضاي موافقتنامه با الحاق شرطي، تسري عفو نسبت به جنايات بين. است

  :ك.ر
 Prosecutor v. Morris Kallon, Brima Bazzy and Kamara, Special Court of Sierra Leone, SCSL–2004– 15–AR 72 (E) 

and SCSL–2004–16–AR 72 (E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lome Accord Amnesty, appeals chamber, 13 

March 2004. Paras. 22-35, 60, 73. 
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 دادگاه معتقد است كه در حقوق عرفي، ممنوعيتي براي          77.ده است  كر ها  آنمحاكمه  اعمال اين حق، اقدام به      
ورت حـصول برخـي اهـداف از        هايي مواجه است كه در صـ       اعمال قوانين عفو وجود ندارد، بلكه با محدوديت       

 عفو همراه با تأسـيس كميـسيون    به قربانيان يا اعطاي   خسارت وارد جمله تضمين صلح و آشتي ملي، جبران        
يك از اين اهداف منتج نشد و از         اما در مورد سيرالئون، عفو مذكور به هيچ       . شود ياب، مشروع تلقي مي    حقيقت

دادگـاه در   ايـن رويكـرد، مؤسـسين        بـر   بنا 78. مواجه گشت  همان آغاز با نقض موافقتنامه از سوي شورشيان       
ـ  بينسابقه با رد ملي تلقي كردن عفو نسبت به جنايات  اقدامي بي  ـ امكـان    اساسـنامه 10 طبق مـاده  المللي 

به عـدم   اي    اساسنامه كه تا پيش از اين در هيچ        چرا ين امري را در آينده ميسر ساختند؛      بيني مستقيم چن   پيش
   79.ن عفوهايي اشاره نشده بودمشروعيت چني

  
  80 متحد انقالبي  محاكمه رهبران شورشي جبهه.4

 و  عيسي حسن سسي، موريس كـالون      عليه رهبران شورشي از جمله       2003 مارس   7 دادستان دادگاه ويژه در   
 كـه  مجرمانـه صـادر كـرد        عنـوان  فقـره    17 عليه آگوستين گبائو كيفرخواست واحدي با        2003 آوريل   16در  

متعاقبـاً محاكمـه سـران     81. فقره افـزايش يافـت    18با اصالحاتي به    اين عناوين    2006 آگوست   2 اً در متعاقب
 

77. See: Ibid., Paras 41, 68-70:  
تواند در جايگاه  ست و يك دادگاه نمي اها شايد از اين جهت بتوان از استدالل دادگاه انتقاد كرد كه اساساً صالحيت جهاني، مربوط به دولت

 آن است كه تر دقيق. ها است ر اختيار دولت اعمال اين صالحيت تنها د،به عبارت ديگر. يك دولت به اعمال اصل صالحيت جهاني بپردازد
  .كند كه بدان اعطا شده و عفو داخلي مانع آن نخواهد بود المللي يا مختلط همان صالحيتي را اعمال مي  دادگاه بينبگوييم

78. Ibid., Paras 67-68.  
مانعت از تعقيب كيفري جنايتكاراني كه مشمول  ممنوعيت صريحي براي تصويب قوانين عفو يا م،المللي در هيچ كدام از معاهدات بين .79

اسايي عفوهاي ملي ساكت المللي كيفري نيز در مورد شن المللي سابق و ديوان بين هاي بين اساسنامه دادگاه. بيني نشده است اند، پيش عفو شده
كه آن عفوها در مواردي فاقد  شوند يا آن  منع ميگونه عفوها ها از اعمال اين توان گفت به طور كلي دولت المللي، مي اساس رويه بينبر. هستند

  .128 ـ 138، صپيشين ملك الكتاب، مهديه، :ك.رتر  براي مطالعه بيش. ها خواهد بود آثار حقوقي براي ديگر دولت
80. Revolutionary United Front of Sierra Leone(RUF).  
81. The Indictment of RUF and AFRC, 3 March 2003, at http ://www.sc-sl.org/documents/htm.; Amended 

Indictment of Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao, 2 August 2006, at http:// www.sc-

sl.org/documents/RUF/SCSL-04-15-T-619.pdf., and Gillian Wigglesworth, op.cit., pp. 811, 824: 

قتل ) 4 ، نابودسازي)3بند :  اساسنامه2بشريت ذيل ماده جنايت عليه ) 1:  اين موارد بودفرخواست متهمان شاملعناوين مجرمانه در كي
 )11 ،)ازجمله خشونت جنسي( اعمال غيرانساني ديگر ) 8 ، بردگي جنسي و هر شكل ديگري از خشونت جنسي)7 ، هتك ناموس)6عمدي، 

ناشي از حمله به كاركنان ملل ( كشتار غيرقانوني و قتل عمد )16 ، به بردگي گرفتن)13 ،)از جمله خشونت جسمي(اعمال غيرانساني ديگر 
  ).متحد

 )2 ،آميز  اعمال ارعاب)1بند :  اساسنامه3ذيل ماده ) نگيجنايت ج(هاي ژنو و پروتكل الحاقي دوم   مشترك كنوانسيون3نقض ماده ) 2 
آميز و  ضمن ارتكاب اعمال ارعاب(ويژه قتل عمد  آسايش جسمي و رواني اشخاص به تعرض به جان، سالمتي و )5، جمعي هاي دسته مجازات
رهاي ويژه رفتا تعرض به جان، سالمتي جسمي و رواني اشخاص به) 10هتك كرامت انساني اشخاص، ) 9، )جمعي هاي دسته مجازات
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شعبه بـدوي پـس از اسـتماع        .  در شعبه بدوي دوم دادگاه ويژه سيرالئون آغاز شد         2004  ژوييه 5در  شورشي  
  و كالون را طبـق      سسي 2009 فوريه   25 در   ن، ضمن بررسي ادله و مدارك مربوط      اظهارات دادستان و متهمي   

ر كيفرخواست   مندرج د  18 و   14 و   13 و   11 تا   1 و گبائو را طبق موارد اتهام        18 و   17  و    15 تا   1 موارد اتهام 
 بود كه متعاقباً هر سه متهم نسبت به اين عنوان           82 جرم ازدواج اجباري   ،موارد اتهامي ديگر   از   .مجرم شناخت 

خـصوص كـشتار    كور حكـم برائـت هـر سـه مـتهم را در             شـعبه مـذ    ، در مقابل  83.مجرمانه نيز محكوم شدند   
  اساسـنامه 2جنايت عليه بشريت ذيل ماده      اتهام   ، ناشي از حمله به كاركنان ملل متحد       غيرقانوني و قتل عمد   

 گبائو نيز   ،اين عالوه بر . كرد صادر   ) اتهامي 18مورد  (  اساسنامه 3يري ذيل ماده    گ و گروگان  ) اتهامي 16مورد  (
اي حـافظ صـلح    نيروهـ و قتل عمـد    )اتهامي 12مورد  ( اساسنامه   4طبق ماده   ي از كودكان    هام سربازگير از ات 

، تمام متهمان به خاطر ارتكاب 6  جداي از مسئوليت كيفري ماده  ،كه  اينمضافاً   84. شد ا مبر ) اساسنامه 3ماده  (
. شـدند اسـاس مـسئوليت مـشاركتي محكـوم          نيروهاي شوراي انقالبي نظـامي بر      اعمال مجرمانه مشترك با   

و  سـال    40 بـه    كـالون   سال، 52 به   سسي 2009 آوريل   8 از سوي شعبه بدوي در       طبق حكم صادر  سرانجام  
 سال حبس محكو25 به گبائو

 

 ويژه قتل عمد ي و رواني اشخاص بهيش جمع تعرض به جان و سالمتي و آسا)17 ، غارت اموال)14، )ضمن خشونت جسمي(غيرانساني 
  .گيري ربودن و گروگان) 18 ،)ضمن حمله به نيروهاي حافظ صلح ملل متحد(
 فراخواندن يا ثبت نام اطفال زير پانزده سال به خدمت )12بند :  اساسنامه4مللي ذيل ماده ال هاي فاحش حقوق بشردوستانه بين ديگر نقض) 3

هدايت عمدي حمالت عليه نيروها ) 15 منظور مشاركت فعاالنه در مخاصمات،ها به  گرفتن آنكار هاي نظامي و به سربازي در نيروها يا گروه
  . رساني بشردوستانه و نيروهاي حافظ صلح ملل متحد و تأسيسات كمك

 در درگيري با 2003 ژوييه مي و   معاون وي هر دو در ماهسام بوكاريهپس از صدور كيفرخواست مزبور، فوداي سانكوه رهبر شورشيان و 
 .ها را پس گرفت  كيفرخواست آن2003 دسامبر 8نيروهاي حافظ صلح در ليبريا كشته شدند و دادستان نيز در پي اين وقايع در 

ج انگاري ازدوا المللي كيفري بر پايه جرم توسعه حقوق بين« فاطمه،  اميري،:ك.ر تر درخصوص جرم ازدواج اجباري بيشبراي مطالعه . 82
 .المللي، همين شماره ، مجله حقوقي بين»يرالئونعنوان جنايت عليه بشريت توسط دادگاه ويژه س اجباري به

اين . كيفرخواست رهبران شورشيان و شوراي انقالبي نيروهاي نظامي را اصالح كرد مدتي بعد دادستان با درج عنوان مجرمانه جديد در. 83
المللي سابق  هاي بين اي درمورد چنين جنايتي در هيچ كدام از دادگاه گونه رويه د كه تا پيش از اين هيچعنوان مجرمانه جديد ازدواج اجباري بو

ب عنوان جنايت عليه بشريت در قال  يعني به8 به هر تقدير وي با اتخاذ اين رويكرد، جنايت مذكور را ذيل مورد اتهامي. مشاهده نشده بود
داد و سپس كيفرخواست اصالحي را به يكي از شعب بدوي ارسال داشت تا در  اير جنايات جنسي قرار از سارتكاب اعمال غيرانساني و مجزا

در باالخره شعبه مزبور نيز . گيرند  ارتكاب اين عنوان مجرمانه نيز مورد تعقيب و محاكمه قرارخاطر به صورت تأييد اين شعبه، متهمان مذكور 
  :ك.ر. ن و دادستان با اصالح كيفرخواست موافقت كردات متهماررسي مدارك و استماع دفاعي با ب2004 مي 6

See: Prosecutor v. Sesay et la, and Brima et la, Decisions on Procecution Requests for Leave to Amend the 

AFRC/RUF Indictments and Dissenting Opinions of Judge Bankole Thompson, President Judge of the Trial Chamber, 

SCSL-2004-15PT and SCSL-2004-16T, 6 May 2004. 
84. See: Procecutor v. Issa Hassan Sessay, Morris Kallon and Augustine Gbao (Case No.  SCSL- 09-25T)  25 

February 2009.  

85. Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao, SCSL- 04 -14- 6, Sentencing Judgment, (8 April 2009).   
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ود را به شـعبه تجديـدنظر ارسـال         پس از صدور حكم بدوي، متهمين و دادستان درخواست تجديدنظر خ          
وط به اتهام اعمال مجرمانه مشاركتي و تحمل مسئوليت ن مربترين دليل تجديدنظرخواهي متهما   مهم. دندكر

بدوي در ارائه تعريف هدف عمل مجرمانه مـشاركتي         دوم   كه شعبه    كردند ادعا   ها  آن. استمجرمانه مشترك   
 را بـه اتهـام قـصد    هـا  آن كيفري يا غيركيفري بودن اين هدف را مشخص كنـد،        كه  ايناشتباه كرده و بدون     

ده و  اي شوراي انقالبي نظـامي محكـوم كـر         از طريق همكاري با نيروه     شاركتي م شركت در ارتكاب جنايات   
شعبه تجديدنظر نيـز بـا تأييـد رأي         .  است محرز دانسته  ها  آن در مورد ل مجرمانه مشاركتي را     مسئوليت اعما 

 هدف مجرمانه مشترك شامل دستيابي به قدرت سياسـي و كنتـرل             ،كه از نظر شعبه بدوي     بدوي متذكر شد  
با مشاركت رهبران شوراي انقالبي نظامي و با قصد شركت            متهمان تمام ،در پي آن  رالئون بوده كه    كشور سي 

با ماهيت مـشترك    ) 14 تا   1 موارد اتهامي (  هدف، مرتكب جناياتي   رسيدن به اين   براي   ،در جنايات مشاركتي  
 واقعـي   اي  نتوانسته رابطه  دند كه شعبه بدوي   ن مدعي ش  ، متهما اين عالوه بر . اند  شدهبيني   و نتايج قابل پيش   

 شـعبه   86.انـد، برقـرار كنـد       مشاركتي ارتكـاب يافتـه     ي مشاركتي و جناياتي كه توسط غيراعضا      يميان اعضا 
 جنايـات ارتكـابي نيروهـاي      رخ داده بـا      اتي كه توسط غيراعضا   تجديدنظر با رد اين ادعا ابراز داشت كه جناي        

، همسو و مطـابق اسـت و در راسـتاي    هستندمند    نظام ه داراي ماهيت گسترده و    شورشي و شوراي انقالبي ك    
 مـسئوليت مـشترك تمـام     حاكي از    رأي بدوي   يكپارچه رو تفسير   اين  از .ندا يك هدف مشترك ارتكاب يافته    

كه وي فقط به دليل عضويت در شـوراي           نيز مدعي شد   كالون  87.متهمان مزبور نسبت به اين جنايات است      
 

 مشاركتي اياشتباه مسئوليت اعمال مجرمانه مشاركتي را كه توسط نيروهايي غير از اعض كه شعبه بدوي به  متهمين اعتراض كردند.86
ا برخي اعمال ها نبودند و تنه عنوان اعضاي مشاركتي تحت فرمان آن ها منتسب كرده است، چرا كه نيروهاي مزبور به اند به آن ارتكاب يافته

 المللي يوگسالوي در قضيه  با اشاره به رأي دادگاه بينشعبه تجديدنظر. اند  صورت پذيرفتهت مشاركتيها در راستاي جنايا ارتكابي توسط آن
كه متهم به دليل ارتكاب جنايات توسط غيراعضاي مشاركتي، مسئول شناخته شد، اعالم كرد كه هر عضو عمل ) Brdanin (»بردانين«

 كه مجرم اصلي در راستاي برنامه جنايي مشترك استرمانه مشاركتي، در صورتي مسئول ارتكاب جنايات توسط غيراعضاي مشاركتي مج
چراكه اين اصل هميشه به همه موارد قابل تعميم  د،و وجود اين رابطه بايد مورد به مورد ارزيابي و اثبات ش،عمل كرده باشد، با اين حال

رد به دليل احراز ارتباط مستقيم ميان جنايات ارتكابي توسط غيراعضاي مشاركتي با جنايات مشاركتي ارتكابي توسط  در اين مواما. نيست
ها تنها يك فقره قتل عمد   و از ميان اين اعتراضاستها مردود  ، اعتراض آن)اند كه در راستاي تحقق برنامه جنايي مشترك رخ داده(متهمان 

)  مشاركتيياعضا(ن جنايات مشاركتي خارج شد و به متهما اتفاق افتاده بود، از عداد تونكورشي در منطقه كه توسط يكي از نيروهاي شو
   :ك.ر. منتسب نشد

Prosecutor v. Issa Hssan Sesay,Morris Kallon and Augustine Gbao, SCSL-04-15-A, /Summary of Judgment Appeal 

Chamber /26 October 2009. http://www.sc-sl.org/htm.paras.30-34. 

87. Ibid., paras. 46-47, 48. 

 شعبه تجديدنظر متذكر شد كه .ي در برخي مناطق كشور اعتراض كردبه ارتكاب اعمال مجرمانه مشاركت هم نسبت به محكوميتش سسي
كيفري مشترك مشاركت داشته باشد و ضرورتي ندارد متهم بخشي از جنايت ارتكابي را انجام داده باشد، بلكه مهم اين است كه در هدف 
. شد د، لذا تصميم شعبه بدوي تأييد شو بدين ترتيب، داشتن سهم مهمي از مشاركت در ارتكاب جنايت موجب انتساب مسئوليت به متهم مي

 و 1998 نو بين دسامبر در منطقه كو13 متذكر شد كه شعبه بدوي احكام قانوني خود را كه محدود به مورد اتهامي سسي ،اين اتهام  برافزون
 بود به جنايت بردگي جنسي در منطقه تومبودو گسترش داده و در نتيجه موجب توسعه غيرمنطقي مسئوليت وي نسبت به 2000ژانويه 
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 شـعبه   .ركتي ناشي از عمـل ديگـران شـده اسـت          ل مسئوليت مجرمانه مشا   عالي جبهه متحد انقالبي، متحم    
و گـسترده  منـد    نظـام داراي ماهيـت    كـه    كه بسياري از ايـن جنايـات         كردتجديدنظر با رد ادعاي وي اعالم       

 همكاري با    در نتيجه وي نيز به دليل      اند و  فته اعضاي شوراي عالي صورت پذير     گذاري تمام  با سياست  هستند،
   88.استداراي مسئوليت ناشي از اعمال مجرمانه مشترك اين شورا، 

 حكم خـود را      قانون آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا       106ده   اساسنامه و ما   20نظر طبق ماده    شعبه تجديد 
 1بنـد    حكم شعبه بدوي عليه سسي اظهار داشت كه طبق           اين شعبه در مورد   .  اعالم كرد  2009 اكتبر   26در  

 مباشر ارتكاب جنايات به بردگـي گـرفتن و قتـل عمـدي در               عنوان  بهحكوميت وي    حكم م  ، اساسنامه 6ماده  
 باطل است، لكن مـسئوليت كيفـري وي در          2000 تا ژانويه    1998 منطقه تونگو واقع در سيرالئون از دسامبر      

و  1 ظرخواهي كالون نيز به موجب بنـد      ن در مورد تجديد   89.استمورد بقيه موارد اتهامي مورد تأييد اين شعبه         
 مباشر و آمـر بـه ارتكـاب         عنوان  به اساسنامه حكم شعبه بدوي را درخصوص مسئوليت كيفري وي           6 ماده   3

در منطقـه كونـو در سـيرالئون و         )  اتهـامي   7 مورد(و به بردگي گرفتن     )  اتهامي 4مورد  (جنايات قتل عمدي    
 سـاير مـوارد     ما تأييد گرديـد   شد، ا ، ملغي اعالم    ) اتهامي 3مورد   (نابودسازي تحت عنوان جنايت عليه بشريت     

حكم شعبه بـدوي  دادگاه تجديدنظر  در مورد حكم محكوميت گبائو نيز 90.حكم بدوي را تأييد كرد   اتهامي در 
 91 در منطقه تنگو و كشتار غيرقانوني شبه نظاميـان         ) اتهامي 4مورد  ( مباشر در قتل عمد      عنوان  بهعليه وي را    

منطقه كايالهون و همچنين نابودسازي تحت عنوان جنايت عليـه   در ) اتهامي2مورد ( جمعي و مجازات دسته 
 امـا   ،كرد به دليل فقدان عنصر رواني لغو        92 و به گروگان گرفتن نيروهاي يونامسيل      ) اتهامي 3مورد  (بشريت  

 

 حكم بدوي را درخصوص ،شعبه تجديدنظر با تأييد تجديدنظرخواهي متهم. ريزي اين جنايت در خارج از كونو شده است ارتكاب برنامه
از نظر اين شعبه در يك مورد شعبه هايي از كونو و تومبودو نقض كرد؛ اما  هاي مذكور در بخش ريزي اين جنايت توسط وي بين سال هبرنام

 پس از اتمام  ماه7 با صدور دستور در ايجاد برنامه آموزشي ينگما در منطقه كونو براي نيروهاي شورشي سسيكه  بدوي در تشخيص اين
 ساير اشكال مشاركت وي در منطقه كونو به ،با وجود اين.  مشاركت داشته، دچار اشتباه قضايي شده است1998امبر اعمال مشاركتي در دس

  .ماندقوت خود باقي 
88. Ibid., paras. 26, 30, 38.  
89. See Para.70 of the Appeals Chambers Judgment at http://www.sc-sl.org/document/SCSL-04-15-A, 26 October 

2009. and See: Paras.70-71, pp.13,15.   

90. See: Prosecutor v. Kallon, SCSL-04-15-A-Judgment,26 October 2009, pp. 14, 15. 

 هيچ سمت يا قدرتي براي متوقف 1998اي شبه نظامي در كه در زمان كشتار غيرقانوني نيروه  را با توجه به اينگبائو شعبه تجديدنظر .91
 ارتكاب جنايت از مسئوليت مجرمانه درجمعي نيز به دليل عدم احراز قصد وي هاي دسته مورد مجازات همچنين در.  تبرئه كردنداشتساختن 

  :ك.رهمچنين .  شدمبرامشاركتي 

 See: Prosecutor v.Gbao, SCSL-04-15-A-Judgment, 26 October 2009, paras. 56-57.                                       
و نيروهاي حافظ پناهندگان سازمان ملل هاي  گبائو ادعا كرد كه شعبه بدوي در حكم خود وي را متهم كرده كه در حمله به اردوگاه. 92

از بررسي مدارك اعالم كرد كه گبائو در محل وقوع شعبه تجديدنظر پس .  به تشويق وكمك كالون مبادرت ورزيده است2000 مي1صلح در 
 به دليل ، اونتيجه  در وجود ندارد وDDRهاي  جنايت حضور نداشته و مدركي دال بر آگاهي يا مشاركت وي از قصد حمله كالون به اردوگاه

http://www.sc-sl.org/document/SCSL-04-15-A
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، برخالف شعبه بدوي مـتهم و       )امي اته 16مورد  ( جنايت عليه بشريت     عنوان  به وي را به اتهام جرم قتل عمد      
 هر سه متهم به همان ميزان مجازات مقرر در حكم بدوي            ، در نتيجه  93.وارد اتهامي را تأييد كرد    حكم ساير م  
  .محكوم شدند

  
  94رهبران شوراي انقالبي نيروهاي نظامي محاكمه .5

 شـوراي    عليـه رهبـران    ، كيفرخواستي با عناوين مـشابه كيفرخواسـت شورشـيان         2003 مارس   7در  دادستان  
 دادسـتان بـا     پـس از مـدتي    . كرد صادر   ا، ابراهيم بازي كامارا و سانتيگيه بوربوركانو      ، الكس تامبا بريم   انقالبي

جباري را ضميمه ايـن كيفرخواسـت        ، عنوان مجرمانه ازدواج ا     2004 مي   6 در   جلب موافقت شعبه بدوي اول    
 را در    را آغاز و سـرانجام رأي خـود        ها  آن رسيدگي به اتهامات     2005 مارس   7در  نيز  بدوي   دوم شعبه   95.دكر
 را بـا    هـا   آن اساسنامه مسئوليت كيفري تمـامي       6 ماده   3 و   1 اين شعبه طبق بند   . كرد صادر   2007 ژوئن   20

 مباشر، طـراح و صـادركننده دسـتورات متعـدد بـه             عنوان  به هم   ،وجود داشتن مصونيت در زمان ارتكاب جرم      
 كـه متهمـان مزبـور و        كرد اعالم    اين شعبه در رأي خود     96.دانستآمر محرز   عنوان   هم به ارتكاب جنايات و    

 در نتيجـه بـه اسـتناد        اند و    عليه غيرنظاميان شده     و گسترده  مند يردست آنان مرتكب حمالت نظام    نيروهاي ز 
 با اين حال بـرخالف شـعبه بـدوي         97.اند   اساسنامه و موارد اتهامي در كيفرخواست مجرم شناخته شده         2ماده  

 

 آزادسازي فوداي سانكوه، نيروهاي دادستان نيز مدعي شد كه همه متهمان به قصد. مبرا استفقدان عنصر رواني از ارتكاب اين جنايت 
عنوان عنصر رواني جنايت  ها پس از ارتكاب جنايت را به هاي تهديدآميز آن  تماسكردند و شعبه بدوي نيز بايستحافظ صلح را بازداشت 

 به انجام عمل يا  آن طرفكردنگيري برقراري تماس تهديدآميز با طرف ثالث با قصد ملزم زيرا الزمه جرم گروگان. داد ميمدنظر قرار 
برداري از بازداشت نيروهاي حافظ صلح براي  وي ادعا كرد كه متهمان با قصد بهره. است) جا آزادسازي اسيران اين در(خودداري از آن عمل 

داد شعبه تجديدنظر تشخيص . گيري توسط دولت دستگير شده بود، مرتكب اين جرم شدند  كه مدتي پس از گروگانفوداي سانكوهآزادسازي 
عنوان گروگان بازداشت نشده  ها به اگرچه اين نيروها از ابتدا با قصد استفاده از آن. نيستگيري صرف تماس تهديدآميز الزمه گروگانكه 

گيري بات عنصر رواني از ابتداي گروگان، پس دليلي بر اثاستبودند، اما عنصر معنوي متهمان پس از بازداشت نيروهاي حافظ صلح مطرح 
ن را از ابتدا اثبات تساب مسئوليت كيفري فردي به متهمابه نظر اين شعبه، دادستان نتوانسته وجود عنصر رواني الزم جهت ان. ردوجود ندا

  :ك.ر.  دليل دادستاني مردود است،كند، بنابراين
Ibid., Paras. 38-44. 

93. Ibid., , pp.14-15, Paras.70-75.  

94. Armed Forced Revolutionary Council(AFRC). 
95. See: Prosecutor v. Sessay et al, and Brima et al, Decisions on Prosecution Requests for Leave to Amend the 

AFRC/RUF Indictments and Dissenting Opinions of Judge Bankole Thompson, President Judge of the Trial Chamber, 

SCSL-2004-15PT and SCSL-2004-16T,6 May 2004. 

96. See: Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu, Trial Chamber 

Summary of Judgment, (Case No. SCSL-2004-16) 20 June 2007, pp.5-6, Paras 21-29, availa ble at:http://www.sc-

sl.org /documents/ AFRC / SCSL-04-16-T-628-A.pdf. 

97. See Ibid., , P.6-7, Paras.1-29, 23-29; 
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 بـود، بـه دليـل       كردهرمانه مشترك و مسئوليت مشاركتي محكوم       قبلي كه شورشيان را به ارتكاب اعمال مج       
. ند، از اين اتهام تبرئه شـدند      كه دادستان نتوانست ارتكاب جنايات مشاركتي توسط اين متهمان را اثبات ك            آن
 قـانوني بـودن جـرم و مجـازات     خصوص جنايت ازدواج اجباري، متهمان انتساب اين اتهام را ناقض اصول      در

 كـه دادسـتان بـار ديگـر         ست ا ت جديد از سوي دادگاه مستلزم آن      كه پذيرش اين جناي     داشتند  اظهار ،خوانده
 :د كـه   بدوي نيـز اعـالم كـر       دوم شعبه. طاله دادرسي خواهد شد   تحقيقات خود را از سرگيرد كه خود موجب ا        

اده و ديگر   دادستان قبالً هنگام رسيدگي به جنايات جنسي، تحقيقات الزم را درخصوص اين جنايت انجام د              «
ـ            ،كه اين مضافاًنيازي به بررسي مجدد ادله نيست،          ه وي پيش از شروع محاكمات به استناد مدارك قـانوني ب

 متهمان به   اين جنايت دركيفرخواست و محاكمه    ها، خواهان ضميمه شدن      تحقيقات و بازپرسي   دست آمده در  
 بـه   هـا   آند اطاله دادرسي و نقـض حقـوق          استدالل متهمان در مور    ،نتيجه  در .جنايت شده است  ارتكاب اين   

وانگهـي رسـيدگي بـه ايـن اتهـام يـك اقـدام جديـد در                 . اسـت مـردود    17 مـاده  4  بند »الف«شق  موجب  
 جنايـت  ، با تأييد كيفرخواست اصالحي   بدوي اول عبهاز اين رو ش   .  به شمار خواهد آمد    المللي  بينهاي   دادرسي

 بدوي دوم شعبه   ، با اين حال   98.»يت مورد پذيرش قرارداده است     بخشي از جنايت عليه بشر     عنوان  بهمزبور را   
كـردن ايـن جنايـت       مبني بر جرم تلقـي    بدوي   اول برخالف نظر دادستاني و شعبه       كننده به اتهامات   رسيدگي

 ايـن   مان به ارتكاب ساير جنايات جنسي،      ضمن مجرم شناختن مته     خود  ديگر، در رأي   غيرانسانيذيل اعمال   
، بريما و كامارا را به تحمـل        م شعبه مزبور پس از بررسي ادله       سرانجا 99.داد گي جنسي قرار  جنايت را ذيل برد   

  100.كرد سال حبس محكوم 45 سال حبس و كانو را به 50
تجديـدنظرخواهي از آراي بـدوي را بـه         تقاضاي   نوامبر همان سال     14 تا   12 دادستان و هر سه متهم از       

 تيكواهي، مسئوليت اعمال مجرمانه مشاردادستان براي تجديدنظرخداليل مهم . شعبه تجديدنظر ارائه كردند

 

، به بردگي گرفتن )3مورد (، نابودسازي )4مورد (چهار فقره جنايت عليه بشريت از جمله قتل عمدي موجب حكم شعبه بدوي متهمان به  به
 3 اساسنامه به دليل تخلف از ماده 3اين طبق ماده  رو عالوه ب) 11مورد (و اعمال غيرانساني ديگر ) 6مورد (و هتك ناموس ) 13مورد (

مخصوصاً قتل هاي ژنو و پروتكل الحاقي دوم به تعرض نسبت به جان، سالمتي و آسايش جسمي يا رواني اشخاص  مشترك كنوانسيون
جمعي  هاي دسته ، مجازات)10مورد (رحمانه از قبيل شكنجه، ايراد نقص به اعضاي بدن يا هرگونه مجازات جسمي  عمدي و نيز رفتار بي

، هتك كرامت شخصي، بخصوص رفتار موهن يا تحقيرآميز، هتك ناموس به عنف، به )1مورد (، ارعاب )18مورد (گيري ،گروگان)2مورد (
اب  اساسنامه به علت ارتك4 ماده »ج«و همچنين طبق بند ) 14مورد (غارت اموال ، )9مورد (فحشا واداشتن و هرگونه تجاوز منافي عفت 

ها به منظور مشاركت فعاالنه  هاي نظامي يا به كارگرفتن آن جنايات جنگي يعني به خدمت گرفتن كودكان زير پانزده سال در نبردها و گروه
مجرم ) 11مورد (عنوان جنايت عليه بشريت   به اتهام ارتكاب اعمال غيرانساني بهبريما و كامارادر اين بين .  محكوم شدند،در مخاصمات

 يعني بردگي جنسي و هر شكل 7 شعبه مزبور هر سه متهم را از مورد اتهامي افزودن بر اين، .شود مبرا ميه شدند، اما كانو از اين اتهام شناخت
  . اعالم كردامبر)  از جمله خشونت جنسياعمال غيرانساني ديگر،(  8 از خشونت جنسي و مورد اتهامي ديگر

98. See: para. 48 of Decision. 

99. See http://www.sc-sl.org/documents/AFRC/SCSL-04-16-T-624.pdf. 

100. Ibid. 
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 دادستان با به چالش كشيدن مـسئوليت    ،در مورد اول  . و جنايت ازدواج اجباري و جنايت به بردگي گرفتن بود         
 كه شعبه بدوي با توجه به كيفرخواست و طرح مسئوليت مـشترك       كردناشي از اعمال مجرمانه مشترك ادعا       

 ، دچار اشتباه قانوني شده است و به بهانـه نقـص در كيفرخواسـت              ، شكلي از مسئوليت   عنوان  به عليه متهمان 
 ،وي اظهار داشت كه اگر مسئوليت مشترك به طـرز نادرسـتي در كيفرخواسـت      . اين نوع مسئوليت را رد كرد     

ادعاي دادستان  ا تأييد   بنيز  شعبه تجديدنظر   . شود مطرح شده باشد، اين نقيصه در جريان دادرسي برطرف مي         
كه متهمان براي رسيدن به قدرت و كنترل سياسي كشور، مشتركاً با شورشـيان مرتكـب جنايـات                  ابراز  كرد    

 پرداختـه اسـت، امـا       هـا   آن و دادستان نيز به طور مبسوط در كيفرخواست، به شرح اعمال جنايتكارانه              اند شده
نين مدت زمان وقوع اعمال مجرمانه مـشترك را         نتوانسته مبنا و اشكال گسترده اين نوع از مسئوليت و همچ          

اي كه دادسـتان ذيـل كيفرخواسـت در مـورد            س تشخيص اين امر با توجه به ادله       پ. به طوركامل مطرح كند   
 طبق كيفرخواست، اين اقدامات بين      ،اين با وجود . استمصاديق جنايات مشترك ارائه كرده، به عهده دادگاه         

 و اشـكال مـسئوليت   مبنااند و بهتر بود كه دادستان        ده رخ دا  2000 تا ژانويه  )يعني تاريخ كودتا  ( 1997 مي 25
  101.كرد مينيز در كيفرخواست مشخص  را مشاركتي و مصاديق اين جنايات

قـرار  اساسـنامه    2 مـاده  »ط«بنـد   ازدواج اجباري است كه طبق كيفرخواست ذيـل         دليل ديگر دادستان،    
ل غيرانساني ديگـر منـدرج     يعني اعما   اتهامي 8سهواً با رد مورد       بدوي دوم وي مدعي شد كه شعبه    . گيرد مي

 كـه اعمـال     كـرد حكم خود اعالم     اين شعبه در  .  موجب حذف جنايت ازدواج اجباري شده است       ،»ط« در بند 
 ادلـه   افزون بـر ايـن،    . آميز جنسي نيستند    كه داراي ماهيت خشونت    استغيرانساني ديگر، منحصر به اعمالي      

 مـستقل از جنايـت      جنسي جنايت ازدواج اجباري نبوده،    دادستان حاكي از تشكيل عناصر غير     ارائه شده توسط    
نيـز  دادستان  . گيرد  اين جنايت كامالً در زمره جنايت بردگي جنسي قرار مي          ،نتيجه  در نيست و بردگي جنسي   

واج اجباري ي جنسي است، زيرا ازداز بردگو عناصر اين جنايت، مستقل در تجديدنظرخواهي گفت كه ماهيت  
شود و قرباني    است كه صرفاً رابطه جنسي را شامل نمي        زناشويي اجباري و بدون توافق       دربردارنده يك پيوند  

 لطمـات شـديد   ،از ايـن رو . سـازد  مـي را از طريق تهديد، زور و يا دستور مجبور به هر نوع همكاري با مجرم     
ايات عليه بشريت از قبيل به اسارت گـرفتن و           كه به وخامت ساير جن     شود  ميجسمي و روحي به قرباني وارد       

 شعبه تجديدنظر با تأييد نظر دادستاني اظهار داشت كه اين جنايـت داراي              .استساير اشكال خشونت جنسي     
سري  مانع از ت   2م جنسي در ماده     ، مصاديق گسترده جرائ   به عالوه . ر از بردگي جنسي است    ت مفهومي گسترده 

 جنايـت  ايـن  نـسبت بـه   2مـاده   »ط«بنـد  ضمناً با تفسير . شود  م جنسي نمي  غيرانساني ديگر به جرائ   اعمال  
گيرد  ني اعمال غيرانساني ديگر قرار مي يع2  ماده»ط« ، اين جنايت ذيل بند)ازدواج اجباري( جنسي استثنايي

 

101. Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Appeal Chamber Summary of Judgment,(Case No.scsl-16-A.) 22 

february 2008, pp.12-14. Appeal Chamber Judgment, available at http://www.sc-sl.org /AFRC /SCSL-04- 16-A- 

672.I. pdf. para .84. 
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  اين شعبه با وجود پذيرش اين اتهـام ذيـل بنـد مـذكور، از اعمـال                 ،اين حال  با. هستندو مرتكبين آن مجرم     
   102.محكوميت مازاد بر ازدواج اجباري خودداري كرد

 بـدوي در مـورد       حكم كه  اين از جمله    كردددي را مطرح    داليل متع خود  103 نيز در تجديدنظرخواهي   بريما
 ارتكاب قتـل عمـدي و نابودسـازي در منطقـه     خاطر به 6 ماده1 بند مسئوليت كيفري فردي وي طبق  تسري

 براي ارتكاب جنايات توسـط مـأموران وي در برخـي        6ماده   3بند  ق   طب بومبالي و همچنين مسئوليت مافوق    
 شد و شعبه بدوي را متهم       ها  آن از وقوع جنايات توسط       مدعي عدم اطالع   وي. استمردود   ،مناطق سيرالئون 

با تدقيق در حكم شعبه مزبور تـشخيص  نيز شعبه تجديدنظر . كردبه عدم بررسي كافي ادله و مدارك موجود      
صادر شده  عليه متهم   مقتضيات قانوني و تحقيقات مبتني بر واقعيت        ادله كافي و    حكم با توجه به     داد كه اين    

 كامارا نيز نسبت به حكم شعبه بدوي كه با استناد به تحليلش از 104.است تجديدنظرخواه محكوم ، در نتيجهو
 منـاطق غربـي كـشور     وفري تـاون   شهرعنصر رواني، وي را به اتهام كمك و تشويق به ارتكاب جنايات در 

شعبه تجديدنظر نيز تحليل شعبه بدوي را با توجه به مداركي كـه حـاكي از                . كردمحكوم كرده بود، اعتراض     
 معـاون   عنـوان   بـه كه وي   حاكي از آن است     د كه مدارك    و اعالم كر  ، تأييد   بودآگاهي متهم از وقوع جنايات      

 داشـته اسـت و      نايات در آن مناطق حضور فعال     ب ج هاي نظامي شوراي انقالبي، در زمان ارتكا       فرمانده گروه 
 كامارا مدعي شد كه مـسئوليت كيفـري         ،اين افزون بر . است داراي مسئوليت كيفري     6 ماده 3بند  به موجب   

 توسـط زيردسـتانش در منطقـه بومبـالي فاقـد       9و  6 تا  1خاطر ارتكاب موارد اتهامي     ه مافوق ب  عنوان  بهوي  
وي زيـرا   شعبه بدوي در ارزيابي ادله از جمله شهود اشـتباه كـرده اسـت،               اماراكبه نظر   . وجاهت قانوني است  

 

102. Ibid., pp. 22-25 

  نظر وي شعبه بدوي در بررسي ادلهبه. خصوص جنايت به بردگي گرفتن اعتراض كرد اين دادستان نسبت به حكم بدوي در برافزودن 
ها را ذيل جنايت به بردگي گرفتن قرار داده  ه و آن، كار اجباري و بردگي جنسي اشتباه كرد)آدم ربايي(مربوط به جنايات ربودن كودكان سرباز 

كه به موجب  قلمداد كرده است، درحالي) 1مورد اتهامي(آميز  و نهايتاً اين جنايت را مبناي مسئوليت كيفري براي جنايت اعمال ارعاب
ر اظهار داشت كه شعبه بدوي با اين شعبه تجديدنظ. كيفرخواست اين جنايات از هم مجزا هستند و هريك تعاريف و مصاديق خود را دارند

آميز از جمله به بردگي گرفتن همانند مثله كردن و شكنجه، با هدف اشاعه ترس ميان شهروندان ارتكاب  استنباط كه برخي اعمال خشونت
ويژه جنايت به   جنايات بهاز اين رو تالش دادستان براي افزودن اين. آميز محسوب كرده است اند، اين جنايت را در زمره اعمال ارعاب يافته

 .است عملي غيرضروري ،بردگي گرفتن به فهرست اتهامات

 نيز نسبت به اعتبار كامارا.اي از ادله و شهود است توجهي شعبه بدوي به اعتبار دسته ترين دليل متهم از تجديدنظرخواهي، بي مهم .103
به عقيده متهم شعبه . استمي كه وي محكوم شده است، شريك جرم برخي شهود اعتراض و ادعا كرد كه يكي از شهود، در ارتكاب جرائ

شعبه تجديد نظر پس . گيري كرده است  تنها براساس ادله اخذ شده از شهود تصميماعتبار شهود و ارائه توضيح مستدل،بدوي بدون بررسي 
 و رسيدگي اشتباه كرده و بايد در اين مورد از بررسي ادله مذكور اعالم كرد كه شعبه بدوي درخصوص مجرم بودن شهود مرحله تحقيقات

گيري   دادگاه تنها بر مبناي يك فقره شهادت تصميمنكته،فارغ از اين . ها تأثير دارد ، چراكه در انگيزه شهادت دادن آنكرد ي ميتر بيشدقت 
                . بودشده اعتبار گواهي شهود انجام  در موردنيزهاي الزم  افزون بر اين بررسي. رارداده بود و تمام ادله موجود را مدنظر قنكرده

  Ibid., pp. 17-18. 

104. Ibid., pp. 26-27. 
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. شركت هـم نداشـته اسـت    ها آندر ارتكاب تنها دستور به ارتكاب جنايات در بومبالي را صادر نكرده، بلكه          نه
تجديدنظر به شعبه  ،با اين حال. نيستضمناً داراي كنترل مؤثر بر زيردستانش نبوده و ادله شعبه بدوي معتبر   

  105.، درخواست وي را رد كرد ارائه شدهدليل ناكافي خواندن داليل
 اساسنامه و دليل درج عبارت افرادي 1 نيز در اولين مورد تجديدنظرخواهي خود با اشاره به مفاد ماده كانو

ت وي   كـه شـعبه بـدوي در ارزيـابي مـسئولي           كردين مسئوليت را در ارتكاب جنايات داشتند، ادعا         تر  بيشكه  
 از ايـن رو     قشي درطي مخاصمات نبـوده و     كه وي داراي چنين ن      است، چرا  كرده متهم اصلي اشتباه     عنوان  به

 ضـمن ايـراد وارد كـردن بـه          ، او از سوي ديگر  . دانست دادگاه را فاقد صالحيت رسيدگي به اتهامات خود مي        
ين مـسئوليت اسـت،    تـر   بيشي داراي    آيا و  كه  ايناقدام دادستاني در تعيين مسئوليت، اظهار داشت كه تعيين          
كننده صورت پذيرد و دادستاني حق تعيين مسئوليت  بايد در مرحله تحقيقات مقدماتي يا توسط شعبه رسيدگي

شـعبه تجديـدنظر    . استها عليه وي مردود       تمام محكوميت  ،در نتيجه به دليل عدم تحقق اين شرط       . را ندارد 
 دادگـاه داراي  نهادهـاي  يادآور شد كه هركـدام از     15و  11،  1  موادضمن تأييد عملكرد دادستاني و ارجاع به        

 پـس از انجـام تحقيقـات بـه تعيـين      15دادستان نيز بـه اسـتناد مـاده    . ندوظايف و عملكرد خاص خود هست    
پردازد و شعب بدوي و تجديدنظر نيـز پـس از            ين مسئوليت هستند، مي   تر  بيشمسئوليت اشخاصي كه داراي     

ـ          بررسي ادله و مدار    ا ك ارائه شده و حين رسيدگي به اتهامات مندرج دركيفرخواست، در تعيين مسئول بودن ي
 جهـت اجتنـاب از   فرجـام   تالشـي نـا  1 از مـاده  كـانو فـسير   ت،نتيجـه  در. ندكن ن اعمال نظر مينبودن متهما 

ي  كانو در مورد جنايـت سـربازگير       106.مسئوليت جناياتي است كه وي به موجب آن مجرم شناخته شده است           

 

105. Ibid., pp. 21-22, 29-31.: 
 حكم مسئوليت كيفري وي  اعتراض كرد و مدعي شد كه فقطلوكودادستان نسبت به تبرئه كامارا از ارتكاب جنايت عليه بشريت در بندر  

 كه دادستاني ادله كافي براي است اشتباه شعبه بدوي ناشي از اين ،به نظر وي.  در ساير مناطق كشور صادر شده است6  ماده2 و 1 طبق بند
رو   اين  ازجنايات در بندر لوكو را ارائه نكرده وريزي يا فراهم ساختن مقدمات ارتكاب  محكوميت وي جهت مباشرت، صدور فرمان، برنامه

 كه شعبه بدوي با بررسي دقيق ادله و اوضاع و احوال، نوع و ميزان كردتجديدنظر ضمن رد اين ادعا اعالم شعبه . متهم تبرئه شده است
ريزي براي  در خاتمه كامارا از اتهام برنامه.  شناخته استامسئوليت متهم را نسبت به تمامي اتهامات تعيين كرده و وي را در اين مورد مبر

 .  در برخي مناطق سيرالئون تبرئه شد13و 12 ،9ارتكاب جنايات موارد اتهامي 

106. Ibid., pp.31-34, 35-36.:  
  :ك.رخصوص رأي شعبه بدوي تر در و براي مطالعه بيش

Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, SCSL-04-16-T, Judgment, 20 June 2007 (here in after "P v. Brima, Kamara 

and Kanu, Judgment), para.729, available at http://www. sc-sl.org./documents/AFRC/ SCSL-04-16-T-147.pdf. 

 با اعتراض به انتساب مسئوليت كيفري در حكم بدوي، ادعا كرد كه شعبه بدوي يك رويكرد غيرحقوقي در تعيين كنترل كانو اين، عالوه بر
ها داراي كنترل  كه آيا رهبري شوراي انقالبي بر اين گروه اول اين: هاي نظامي شوراي انقالبي نظامي اتخاذ كرده است گروه مؤثر وي بر
به نظر متهم با اتخاذ اين شيوه از سوي دادگاه، مسئوليت . ها كنترل مؤثر داشته است كه آيا وي منفرداً بر اين گروه  دوم آن است ومؤثر جمعي

شعبه تجديدنظر متذكر شد كه وجود رابطه مافوق و مادون براي . دشو مافوق در صورت اثبات مسئوليت جمعي خود به خود به وي منتسب مي
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 بـه    جرم بودن اين عمل اطالعـي نداشـته و          هم مدعي شد كه وي از      ه سال در مخاصمات   كودكان زير پانزد  
مجرمانه نداشته است؛ قصد  در زمان ارتكاب اين جنايت،       بنابراين بوده و همين سبب آن را قانوني تلقي كرده        

شعبه تجديدنظر با تأييـد  . شد يعمل در زمان مورد ادعا در كيفرخواست جنايت محسوب نماين   كه  اين مضافاً
 عرفي و قـراردادي ايـن عمـل جنايـت جنگـي محـسوب               الملل  بينحكم بدوي متذكر شد كه مطابق حقوق        

 در پايـان شـعبه    107.شود و جهل به قانون رافـع مـسئوليت نيـست و مـرتكبين آن قابـل پيگـرد هـستند                     مي
ويژه، رأي بـه     دادگاهاثبات دعواي   و ادله     آيين دادرسي  102 طبق ماده    ،2008 فوريه   22تجديدنظر در تاريخ    

  108.دهد االجرا شدن احكام شعبه بدوي مي الزم
  
  109 نيروهاي دفاع غيرنظامي محاكمه.6

سـاموئل  نظامي از جملـه     غير  عليه رهبران نيروهاي دفاع    2003 مارس   26 و   7دادستان دادگاه ويژه در تاريخ      
و براي دو متهم ديگر     اتهام   مورد   8كيفرخواستي با   طي جنگ وزيركشور سيرالئون بود        كه در  110هينگانورمن

 ژوئن 30، دراول بدوي سرانجام شعبه   111.كردصادر  اتهام   مورد   7 كيفرخواستي با    )موينينا فوفانا و آليوكوندوا   (
  112. تحقيقات خود را به پايان رساند2005 هژويي 14دادستان نيز تا . كرد هاي خود را آغاز  رسيدگي2004

 

درستي چگونگي ساختار و  است، زيرا شعبه بدوي بهتعيين مسئوليت مافوق در درجه اول قرار دارد و ارزيابي كانو از تصميم شعبه بدوي اشتباه 
  .استيجه ادعاي متهم فاقد اعتبار  در نتوسازماندهي اين گروه را براي تعيين اعمال كنترل مؤثر، بررسي كرده 

107. The Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Appeal Chamber Summary of Judgment,(Case No. scsl-16-A.) 22 

February 2008, p.36.  
108. Ibid.,pp. 40-41, http://www.sc-sl.org/documents/AFRC/SCSL.04-16-A-675.1.pdf.,Paras. 175-203.  

109. Civilian Defence Forces. 

110. Gillian Wigglesworth, op.cit., p.823.: 

 ارائه شده توسط دادستان و استماع دفاعيات متهمان، ساموئل هينگانورمن كه تحت درمان پزشكي بود داليلدر جريان رسيدگي به مدارك و 
  .شود نتيجه عمالً محاكمه وي منتفي مي كند و در  فوت مي2007 فوريه 22در 

111. Prosecutor v. Samuel Hinga Norman Indictment on 3 March 2003., See:http://www.sc-sl.org/docum 

ents/SCSL- 04-14-001.htm., Moinina Fofana and Allieu Kondewa, 26 March 2003, http:// www.sc-sl. org/documents 

/SCSL-04-14-I-001.htm.: 

  : زير بوده استموارد اتهامي به قرار
  ؛ اعمال غيرانساني ديگر)3 ، قتل عمد)1بند :  اساسنامه2ماده جنايت عليه بشريت طبق ) 1 
 تعرض )4 ، تعرض به جان، سالمتي و آسايش جسمي يا رواني اشخاص مخصوصاً قتل عمد)2بند :  اساسنامه3ماده جنايت جنگي طبق  )2 

رحمانه از قبيل شكنجه و ايراد نقص به اعضاي بدن يا هرگونه   مخصوصاً رفتارهاي بيرواني اشخاصسالمتي و آسايش جسمي يا  به جان،
  ؛جمعي هاي دسته  مجازات)7 ، ارعاب)6 ، غارت اموال)5، مجازات جسمي

ي نظامي يا ها  سربازگيري از كودكان زير پانزده سال در نيروها يا گروه)8 بند: اساسنامه 4عمده حقوق بشردوستانه طبق ماده هاي  نقض) 3 
  .ها به منظور مشاركت فعاالنه در مخاصمات است به كارگرفتن آن

112. See: http://www.sc-sl.org./documents/CDF/SCSL-04-14-T, Decision, 14 July 2005.  
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 اساسنامه بـا احـراز مـسئوليت كيفـري دو مـتهم آخـر بـه دليـل              6 ماده   3 و   1 ستناد بند شعبه بدوي به ا   
 اساسنامه 2مباشرت، طراحي و صدور دستور و نيز آمر بودن نسبت به ارتكاب جنايات عليه بشريت طبق ماده 

امه،  اساسـن 3هاي فاحش حقوق بشردوستانه طبـق مـاده     اساسنامه و نقض4و جنايات جنگي مندرج در ماده       
خاطر   داشت كه متهمان به استناد كيفرخواست به شعبه مزبور در رأي خود اعالم . رأي به محكوميت آنان داد

اعمال غيرانساني و ارتكاب جنايات جنگي از جمله تعرض نسبت به  ،ت عليه بشريت به ارتكاب قتل عمدجناي
رحمانه از قبيل شكنجه،     يز رفتار بي   و ن   قتل عمد  جان، سالمتي و آسايش جسمي يا رواني اشخاص مخصوصاً        

هـاي   ايراد نقض به اعضاي بدن يا هرگونه مجازات جسمي و ايجاد ارعاب، غارت امـوال و اعمـال مجـازات                   
 را به اتهام نقض فاحش حقوق بـشردوستانه بـراي       كوندوا عالوه، دادگاه  به. اند  شدهجمعي مجرم شناخته     دسته

 را ها آن اما 113؛هاي نظامي و مخاصمات نيز مجرم شناخت    در گروه  به خدمت گرفتن كودكان زير پانزده سال      
 سال 8 و 6 را به ترتيب به فوفانا و كوندوا  سرانجام شعبه بدوي    114.از ارتكاب جنايت ازدواج اجباري تبرئه كرد      
 

113. See:http://www.sc-sl.org /documents/CDF/SCSL-04-14-T-785 A. pdf. Prosecutor v. Fofana and Kondewa, 

scsl-04-14-T,Judgment, 2 August 2007. (Hereinafter P v. Fofana and Kondewa, Judgment ). Prosecutor v. Norman, 

Fofana and Kondewa, SCSL-04-14-PT-Decision on the Preliminary Defence Motion on the Lack of Personal 

Jurisdiction filed on behalf of Accused Fofana, 3 March 2004, para. 27. Decision on preliminary Motion based on 

Lack of Jurisdiction (Child Soldier), 31 May 2004 .See: http : // www.sc-sl.org/CDF/SCSL-04-14-AR 72(E)-131-

7383 and 7398.pdf. A Summary is available online. Para .1250.; 

شد، زيرا تا آن زمان هنوز قاعده عرفي   جنايت محسوب نمي1996 اظهار كردند كه سربازگيري از كودكان در سال متهمان در لوايح خود 
 ،مقابل در.  از اين رو اقدام دادگاه نقض اصول قانوني بودن جرم و مجازات است.الملل وجود نداشت ل در حقوق بينمبني برجرم بودن اين عم

. كردنظر ارسال و لوايح متهمان را به شعبه تجديد، كيفرخواست  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله72از ماده  »هـ«دادستان نيز به استناد شق 
 هاي چهارگانه ژنو  كه به موجب كنوانسيونكرد ضمن رد ادعاي متهمان اعالم 2004 مي31تاريخ شعبه مزبور پس از بررسي مدارك در 

عنوان   به1996، سربازگيري كودكان پيش از سال1989كنوانسيون حقوق كودك   و4ده  ما2 بند 3شق  1977، پروتكل الحاقي دوم 1949
نتيجه  در. اي تبديل شد معاهده اي به قاعده1998 اساسنامه رم در شد و سرانجام با امضاي ميالمللي جنايت تلقي  يك قاعده عرفي عام بين

الملل محسوب  اي از منابع اصلي حقوق بين معاهده چه به لحاظ به لحاظ عرفي و چه ،المللي دادگستري  اساسنامه ديوان بين38مطابق با ماده 
اين شعبه پس از تأييد جرم بودن عمل، پرونده را براي . ضمن كشور سيرالئون نيز به عضويت تمامي اين معاهدات درآمده بود در. شود مي

خاطر   ، وي را بهكوندوا با احراز مسئوليت كيفري 6  ماده 3و  1  طبق بند2007 آگوست 2 تنها در صدور حكم به شعبه بدوي صادركرد و
  . كرد را از ارتكاب اين جرم تبرئهفوفاناساير اتهامات مجرم شناخت، اما   ارتكاب اين جنايت عالوه بر

114. Prosecutor v. Norman, Fofana and Kondewa, Decision on the Prosecution's request for leave to amend the 

Indictment,(Trial Chamber)20 May 2004.: 

كننده به پرونده نيروهاي دوم بدوي رسيدگي شعبه  برخالف شعبه اول بدوي و2004 مي 20در مورد جنايت ازدواج اجباري اين شعبه در  
 و بردگي جنسي را قابل پيگرد كيفرخواست مخالفت و تنها جنايات هتك ناموس شوراي انقالبي نيروهاي نظامي، با گنجاندن اين جنايت در

 در نتيجه پذيرش اين جنايت از متهمان با تأخير صورت پذيرفته واصالح كيفرخواست نسبت به اين دسته «اعالم كرد و اظهار داشت كه 
 نيروهاي ن شوراي انقالبيضمناً درمورد محكوميت متهما. شودها مي خالف اصل دادرسي منصفانه است و نهايتاً موجب تضعيف حقوق آن

  در كيفرخواست آنان موافقت كرده بود و پيش از صدور حكم خود، با اصالحته توجه داشت كه شعبه بدوي مربوطنظامي بايد به اين نك
 . در خاتمه متهمان تنها به ارتكاب ساير جنايات جنسي محكوم شدند. »ها وارد نشد ق دادرسي عادالنه آننتيجه خللي به ح
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 همزمان با باال گرفتن اعتراضات و اختالفات سياسي ميان موافقـان و مخالفـان ايـن                 115.كردحبس محكوم   
شعبه تجديدنظر پس از رسيدگي ابـراز داشـت كـه           .  احكام صادره شد    در دادستان خواستار تجديدنظر  احكام،  

نتيجـه بـا تـشديد     در. ها در شعبه بدوي ناكافي بوده است      گناه نيستند، بلكه ميزان محكوميت     تنها بي   نه ها  آن
 گذشـته از    116.محكوم كرد  سال حبس    20كوندوا را به      سال و  15مجازات متهمان در حكم خود فوفانا را به         

 جنايات عليه بـشريت در زمـان        عنوان  بهاين، با احراز ارتكاب برخي جنايات از جمله قتل و اعمال غيرانساني             
چنـد  هر117ساخت؛ را به اتهام ارتكاب اين اعمال محكوم         ها  آنهاي نظامي،    غيرنظاميان و هدف  حمالت عليه   

جمعـي را رد كـرد و همچنـين كونـدوا را از اتهـام                ته به اتهام اعمال مجـازات دسـ       ها  آنكه حكم محكوميت    
  118. سربازگيري از كودكان مبري دانست

  
   چارلز تيلور محاكمه.7

اختيـار    كـه بـا در     اسـت ق ليبريـا    يكي ديگر از متهمان اصلي دادگاه، چارلز قنكاي تيلور رئيس جمهـور سـاب             
 3در   دادستان دادگـاه     119.يان پرداخت امي به حمايت از شورش    گذاشتن قلمرو كشور خود و تأمين امكانات نظ       

 دادگـاه  2006 مارس 16در  120.كرد مورد اتهام عليه وي صادر     17 اولين كيفرخواست خود را با       2003مارس  
 مورد تقليل داد و شعبه بدوي نيز علي رغم اعتراض مـتهم  11 ويژه با اصالح كيفرخواست موارد اتهامي را به    

 

115. See: Prosecutor v. Fofana and Kondewa, SCSL-4-14-T, Sentencing Judgment, 9 October 2007, See: notably 

paras 91-94.; http: //www.sc-sl.org /documents /CDF/ SCSL-04-14-T-796. pdf.;and Gillian Wigglesworth, op.cit., 

p.823: 

ها در دادگاه ويژه صورت  تي بود كه از سوي مردم سيرالئون نسبت به محاكمه آنمدت براي متهمان مذكور، اعتراضا علت صدور احكام كوتاه 
كردند و دولت دموكراتيك احمدتجان   نيروهاي مزبور از جمعيت غيرنظامي در برابر شورشيان حمايت مي،پذيرفت، چرا كه به باور اين ملت
  .كاباه را به قدرت بازگردانده بودند

116. See: Press release of 28 May 2008, at http://www.sc-sl.org /press release- 052 808. pdf. The Appeal Judgment 

is available at http://www.sc-sl.org./documents/CDF/SCSL. 04- 14-A-829. pdf. 
117. Ibid.  

118. Press release of 28 May 2008, at http://www.sc-sl.org/press release-052808.pdf.The Appeal Judgment is now 

available at www.sc-sl.org/document/CDF/SCSL-04-14-A-829.   
119. Steven D. Roper, Lilian A. Barria , op. cit, p.31.; 

  .فريقا بود و رسيدن به اهداف سياسي خود در ا سرنگوني دولت سيرالئون،هدف وي از اين مشاركت و همكاري با شورشيان
120. The Original Charles Ghankay Taylor Indictment on 3 March 2003.; http://www.sc-sl.org /documents / SCSL-

03-01-001.html.  
خالل   در2003 ژوئن 4در  سرانجام  اما محرمانه بماند،تيلوردادستان دستور داد كه كيفرخواست تا فرا رسيدن زمان مناسب براي دستگيري 

كه پس از بركناري وي از قدرت،  ها حاضر به همكاري و استرداد تيلور به دادگاه نبودند، تا آن در ابتدا دولت.  علني شداولين سفر خارجي وي
 و به دادگاه ويژه تحويل داده گرديد در ليبريا بازداشت 2006 مارس 29مريكا، در هاي دولت ا المللي از جمله تالش به دنبال فشارهاي بين

   .شد
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 بـرخالف سـاير متهمـان بـه داليـل           تيلـور محاكمه  121.تأييد كرد  كيفرخواست اصالحي را     2007  مي 29 در
 طبق كيفرخواست، جناياتي كه نيروهاي شورشي و 122. كيفري صورت گرفتالمللي بينسياسي در مقر ديوان     

 2002 ژانويـه  18 تـا  1996 نـوامبر  30شوراي انقالبي نظامي به همراه نيروهاي ليبريايي منفرداً يا مشتركاً از            
  . داشتترل مستقيم وي مرتكب شده بودند، مسئوليت كيفري تحت رياست و كن

تاكنون رسيدگي به اتهامات تيلور به پايان نرسيده و شـعب بـدوي و تجديـدنظر در حـال رسـيدگي بـه                       
 طـرح   ،در ايـن ميـان    . عليه وي هـستند    به كيفرخواست و مدارك ارائه شده        اتهامات و اعتراضات وي نسبت    
ه مشاركتي كه كانون توجه كيفرخواست اصالحي است، اعتراض متهم را در            مسئوليت ناشي از اعمال مجرمان    

مدعي شـدند    123 حكم شعبه بدوي   ازنظرخواهي   تجديد  ضمن 2009  مي 26 ي تيلور در   وكال .استپي داشته   
، هدف مشترك   ائه نكرده و شعبه بدوي نيز سهواً      كه كيفرخواست اصالحي تعريف جامعي از هدف مشترك ار        

 

121. Prosecution's Second Amend Indictment, See: http://www.sc-sl.org./documents Taylor/ SCSL-03-01-PT-263-

pdf, dated 29 May 2007.; 

هاي ژنو   مشترك در كنوانسيون3 اساسنامه يعني جنايت عليه بشريت، نقض ماده 4 تا 2مواد  دربردارنده جنايات مندرج در تيلوركيفرخواست 
اتهامات وي درخصوص . استالمللي   بين هاي فاحش حقوق بشردوستانه و ساير نقض) جنايات جنگي (1977لحاقي دوم  و پروتكل ا1949

 قتل، تجاوز به عنف، بردگي جنسي و ديگر اشكال خشونت جنسي، اعمال غيرانساني ديگر و به بردگي گرفتن ت شاملجنايات عليه بشري
سالمتي فيزيكي يا رواني ، تعرض به حيات و )اقدامات تروريستي(آميز  اعمال ارعاب: اتهامات وي راجع به جنايات جنگي شامل. است

رحمانه و غارت بوده  خصوص رفتار بي سالمت فيزيكي و رواني اشخاص، بخصوص قتل، هتك كرامت انساني، تعرض  به حيات واشخاص ب
ها  آن يا استفاده از هاي مسلح و  زير پانزده سال در گروه اتهام نقض فاحش حقوق بشردوستانه به جهت سربازگيري كودكانهمچنين. است

  .استبراي شركت فعاالنه در مخاصمات 
 وي پيش از بازداشت در دفاع از خود ضمن غيرقانوني خواندن مبناي حقوقي دادگاه اظهارداشت كه در زمان صدور كيفرخواست از .122

 با رد ادعاهاي 2004 مي 31شعبه تجديدنظر هم در حكم . يه وي را نداشته استمصونيت برخوردار بوده و دادگاه حق صدور كيفرخواست عل
اند در محاكم  المللي شده ها كه مرتكب جنايات بين ها مانع از محاكمه رؤساي دولت استقالل و برابري حاكميتي دولت«:  كهوي اعالم كرد

ه ويژه سيرالئون يك دادگاه ملي نيست كه صالحيت قضايي ملي را اعمال اين با توجه به اسناد تأسيس، دادگا افزون بر. شود المللي نمي بين
المللي  المللي خود به محاكمه مقامات دولتي متهم به ارتكاب جنايات بين المللي كيفري است و با مبناي بين كند، بلكه يك دادگاه بين

 محاكمه تيلور فارغ از جنبه ملي مربوط به ،بنابراين. ندارد وي ديگر رئيس دولت نيست و مصونيت شخصي ، بر اينافزون. پردازد مي
  .»المللي نيست هاي رسمي، در تعارض با هنجارهاي بين مصونيت

See: Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-2003-01-I-Decision on Immunity from Jurisdiction , 31 

May 2004., and http://www.sc-sl.org/documents/Taylor /appeal chamber /SCSL-03-01-I-059- pdf., paras.50-52, 59., 

and Geert-Jan Alexander Knoop, op.cit., p. 97. and Yves Beigbeder, op.cit., p. 125. 

ال به خطر افتادن صلح و امنيت  در اين كشور و احتمتيلورالمللي و دولت سيرالئون از نفوذ طرفداران  هاي جامعه بين در ضمن به دليل نگراني
المللي كيفري واقع در شهر  ، جلسات محاكمه وي در مقر ديوان بين2006 ژوئن16 شوراي امنيت مورخ 1688المللي، به موجب قطعنامه  بين

  .شود الهه هلند برگزار مي
123. Prosecutor v.Taylor,Case No.SCSL.2003-1-T, Appeals Chamber Decision on Defence Notice of Appeal and 

Submissions Regarding the Majority Decision Concerning the Pleading of JCE in The Second Amended Indictment, 

http://www.sc-sl.org /documents/Taylor/Appeal Chamber /SCSL2003-1-T,1 May 2009.  
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ز  كه شامل يك ادعـاي ضـمني ا  124 33آميز پرداخته و پاراگراف   كه به تشريح اعمال ارعاب5را از پاراگراف    
در ضمن همه عناصر ايـن اعمـال در كيفرخواسـت ذكـر             .  است كرده اعمال مجرمانه مشترك است، استنباط    

ز  كـه اهـداف مـتهم ا       نكرده كيفرخواست مشخص    كه  اين، مضافاً   اند  شدهنشده و حين رسيدگي ناديده گرفته       
. هايي براي رسيدن به اين اهـداف بهـره بـرده اسـت             رمانه مشاركتي چيست و از چه شيوه      ارتكاب اعمال مج  

 نوان مجرمانه جديـد اطالعـي نداشـته و    متهم تا پيش از صدور كيفرخواست اصالحي از اين ع   ،اين عالوه بر 
 اظهار داشتند  نيزدر خاتمه.  است بر حق دادرسي عادالنه وي در دفاع از خود تأثير گذاشتهمسأله اين بنابراين

 34 و در اين راستا پـاراگراف        هداصالحي را تأييد كر   كيفرخواست   كه قضات بدوي با قصد متهم كردن تيلور،       
كـه   حـالي در 125؛ندا هداد توضيح داده، مورد توجه قراررا را كه به طور مغرضانه اتهام مشاركت در نقش مافوق     

 بـود و ديگـر اتهـام مـسئوليت          كـرده  فـرض    6 مـاده  1تي متهم را بند      مسئوليت مشارك  33 بندپيش از اين    
  126.مورد است  بي6  ماده3  يعني بند34مشاركتي طبق پاراگراف 

 بـه هـدف و ماهيـت اعمـال مجرمانـه            33و   5 بنـد دادستان ضمن دفاع از حكم بدوي اظهار داشت كه          
اعمال مشاركتي، وجود يـك برنامـه و هـدف          ها و شرايط الزم براي انتساب         لذا شيوه   و مشاركتي اشاره دارند  

 كه تيلور نيـز در آن مـشاركت داشـته و در     استمشترك به منظور ارتكاب يكي از جنايات مقرر در اساسنامه           
وي در مورد ناديده انگاشـتن عناصـر    127.ده است ختم ش ) ارتكاب جنايات ( بيني پايان به يك نتيجه قابل پيش     

لـذا   شـود و   آميز هم مـي     رسيدن به هدف مشترك شامل اعمال ارعاب       ،5 بنداين اعمال ابراز داشت كه طبق       
 بـا    در اين مـورد مـتهم      .دهنده  ارائتوضيحي  وي در مورد چگونگي تحقق اين هدف        كه قضات بد   نيازي نبود 

كيفرخواسـت و بـا       شده در  ، از طريق ارتكاب جنايات احصا     )يزآم  ارعاب اعمال(شركت در يك هدف مشترك      
 غـارت   هـا   آناز اين هدف مشترك، مرتكب اعمال مجرمانه مشاركتي شـده كـه از جملـه                برداري   هدف بهره 

 هم كه مربـوط  34 بنددر ارتباط با . استسرزمين و مردم سيرالئون     و كنترل بر  ) هاي سيرالئون  الماس( اموال
ممانعت از  خاطر قصور در     هبه ماهيت مشاركت متهم در جنايات است، متذكر شد كه تيلور در جايگاه مافوق ب              

 ،نتيجـه   در و نيروهـاي خـاطي، شـريك جـرم محـسوب            نكردنارتكاب جنايات توسط زيردستان و مجازات       

 

ريزي، طراحي، تهيه مقدمات، تحريك، كمك، تشويق و صدور دستور به ارتكاب جنايت  مهكند كه متهم از طريق برنا  بيان مي33 بند. 124
 ،بنابراين.  اساسنامه در قالب مشاركت در اجراي اعمال جنايي براي رسيدن به يك هدف مشترك، شركت داشته است4 تا 2احصايي در مواد 

  .خواهد بود مشاركتي نيز  عالوه بر مسئوليت كيفري فردي، داراي مسئوليت6 ماده 1 بند طبق
 ولي ،كنترل نيروهاي زيردست مذكور را برعهده داشته كه فرماندهي و خاطر اين   اساسنامه متهم را به6 ماده 3 بند برطبق 34 بند. 125
ها   در جنايات آنها ممانعتي به عمل نياورده يا از تنبيه نيروهاي خاطي استنكاف كرده، شريك عنوان مافوق از ارتكاب جنايات توسط آن به
 .داند مي

126. P v. Taylor, Appeal Chamber /SCSL2003-1-T Second Amended Indictment, (1 May 2009), paras, 2-7. 

فراهم و ريزي، طراحي، كمك،  شود، شامل مباشرت، برنامه حقق ميم كه هر هدف مشتركي از طريق آن مها و شرايط الز شيوه .127
  .است جنايات در قالب مشاركت چند شخص ساختن مقدمات ارتكاب



  فرايند : دادگاه ويژه سيرالئون...  159

                                                          

   128.دوش  مسئوليت مشاركتي متهم ميويژه به به تمام اشكال مسئوليت  6ماده  3و  1 برطبق بند
 اشاره  آميز عاب در قالب اعمال ار    به هدف مشترك  درستي   به 5شعبه تجديدنظر اظهار داشت كه پاراگراف       

 تحت كنتـرل تيلـور بـا هـدف           به فرمان  جمعي، دستهطور   بهكننده اين است كه نيروهاي مذكور        كرده و بيان  
با ذكر   نيز   33، و پاراگراف    اند  شده كيفرخواست   31 تا   6ي  ها پاراگرافمندرج در    مرتكب جنايات    ،ايجاد ارعاب 

بـه طـور     ،) اساسـنامه  4 تـا    2جنايات احصايي مواد    ( 11 تا   2اعمال مجرمانه مشاركتي در قالب موارد اتهامي        
بـدين  .  ياد كـرده اسـت     آميز عليه غيرنظاميان   اعمال ارعاب ارتكاب  هاي    شيوه عنوان  بهصحيح از اين جنايات     

 است و شعبه بدوي نيـز در برداشـت از           33  مندرج در پاراگراف   جنايات متمم   )آميز اعمال ارعاب ( 5 بند ترتيب
شعبه تجديدنظر، در مورد ادعاي عدم اطـالع مـتهم از ماهيـت و علـت                 129.اهي نكرده است   اشتب بنداين دو   

هاي رسيدن به آن     تا زماني كه هدف مشترك و شيوه       « :مال مجرمانه مشاركتي دركيفرخواست تأكيد كرد     اع
تن يـاف  آگـاهي    براي ها  آنروشني در كيفرخواست مطرح شده باشد، ديگر نيازي به طرح موردي و مجزاي               به

 اظهـارات   از طـرف ديگـر شـعبه بـدوي قـبالً     .متهم از اتهامات مربوط به اعمال مجرمانه مـشاركتي نيـست      
 هـا  آنبـه  شعبه مزبـور  عدم توجه  كه دال براي   و هيچ اماره يا نشانه    كردهدقت بررسي    دادستان و متهم را به    

 اعمال مجرمانه  اتهام آگاهي تيلور از ده كه حاكي از   در ضمن دادستان داليل كافي ارائه كر      . باشد، وجود ندارد  
 مزبـور در پاسـخ بـه ادعـاي وكـال             شـعبه  ،ايـن  افزون بـر  . » در نتيجه اين ادعا مردود است      .است مشاركتي

 باشـد   1بنـد    كه مبناي مسئوليت چه      كرد، اعالم   6  ماده 3  و 1 خصوص مسئوليت مشاركتي مندرج در بند     در
، زيرا ادله كـافي   نيسته مشاركت در اعمال مجرمانه مشاركتي        مانعي براي مسئول شناختن متهم ب      3 چه بند 

. در كيفرخواسـت وجـود دارد     به طور مجزا     بندهاي مزبور     مشاركتي در قالب هريك از     براي انتساب مسئوليت  
ورزي شعبه بدوي در انتساب اعمال مجرمانه        ضسرانجام شعبه تجديدنظر ادعاهاي وكالي تيلور مبني بر غر        

رد و عالوه بر مسئوليت كيفري فردي و مسئوليت كيفري مافوق، درج اتهام مسئوليت ناشي            مشاركتي را رد ك   
   130.كردكيفرخواست اصالحي تأييد  مشاركتي را درمجرمانه از اعمال 

آيـد كـه اثبـات     مـي كمه تيلور به ايـن اتهـام، چنـين بـر      به طور كلي، بنا به آگاهي دادگاه از اهميت محا         
 زيرا دخالت تيلور در جنايـات        در تعيين محكوميت وي خواهد داشت؛       اثر مهمي  ،مسئوليت مجرمانه مشاركتي  

 از اعضاي شورشي و شـوراي     تر  بيشبرخالف ساير متهمان غيرمستقيم بوده و نيروهاي تحت فرمان وي كه            
  .  اند شده، مشتركاً به دستور، تشويق و كمك وي مرتكب جنايات اند بودهانقالبي و همچنين نيروهاي ليبريايي 

 

128. Ibid., paras. 7-12.  
 نيز تعبير 33شعبه تجديدنظر توجه كرد كه كيفرخواست، اعمال مجرمانه مشاركتي را نوعي از اشكال مسئوليت تلقي كرده و پاراگراف  .129

ه  بروآنداهاي يوگسالوي و   كه سابقاً در رويه دادگاهكار برده است  جاي اعمال مجرمانه مشترك به  برنامه، طراحي و هدف مشترك را به
  .شدند جاي هم استعمال مي

130. See: Ibid., paras. 17-28. 
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  گيري نتيجه
 و بـسط عـدالت در       مـاني كيفر حد با هدف پايان دادن بـه بـي        دادگاه ويژه سيرالئون به كمك سازمان ملل مت       

آور بود كه سازمان     جنايات ارتكابي در جنگ ده ساله اين كشور چنان بهت         . شدزده سيرالئون برپا     كشور جنگ 
 محاكمه  براياختن جنگ و تأسيس دادگاهي      ملل نتوانست تقاضاي كمك دولت سيرالئون را براي متوقف س         

 اين دادگاه با تحت پيگرد قراردادن متهماني كـه عمـدتاً مقامـات بلندپايـه سياسـي        . جنايتكاران ناديده انگارد  
با اين حال رسيدگي به جنايـات توسـط         .  داشته است  كيفرماندن بزهكاران  هستند، سعي در خاتمه دادن به بي      

رغـم   هـاي قـضايي آن در امـان نمانـد، امـا علـي              ت متهمان به مبنا و صـالحيت      اين دادگاه از گزند اعتراضا    
ها ايجاد نشد و لذا در آينده نزديـك، شـاهد بـه پايـان رسـيدن                اي در جريان دادرسي    اعتراضات، خلل و وقفه   

ي  در مجموع، بايد اذعان كرد دادگاه ويژه براي نيل به اهداف خـود بـا موانـع بـسيار                   .ها خواهيم بود   دادرسي
 نبود پشتوانه حقوقي قطعنامه فصل هفتم شوراي امنيت براي جلـب همكـاري              ها ترين آن   كه مهم  شدمواجه  
 خيلـي   ، مانند چارلز تيلور   ،به همين خاطر در جريان استرداد تعدادي از متهمان        .  هاي ثالث با دادگاه بود     طرف

هـاي غربـي متهمـان را        ا مداخله برخي دولت   ناچار ب  كه به  تا آن  حاضر به همكاري با دادگاه نبودند     ها   از دولت 
كه بنا بـه    اول آن:اين، دو ايراد مهم ديگر به مبناي صالحيتي دادگاه قابل طرح است   عالوه بر . كردندمسترد  

 و عمـالً  گرديد صالحيت زماني محدود ها مصالحي از جمله كمبود بودجه و ممانعت از طوالني شدن دادرسي     
 دامنه صالحيت شخصي دادگاه  بـه رهبـران اصـلي            ،كه نگاشته شد و دوم آن     سال نخست جنگ ناديده ا     پنج

ها، سـبب تـضييع     در نتيجه شايد بتوان گفت كه اين محدوديت       . هاي درگير محدود ماند    سياسي نظامي طرف  
 و در عمـل از     گرديـد هـاي نخـست جنـگ        ماندن مرتكبين اصلي جنايات در سـال       كيفر حقوق قربانيان و بي   

 نظـر   همانند رهبران خود مرتكب جنايات شده بودند، صرف        ،تر فرماندهي  كه در سطوح پايين   محاكمه كساني   
  .شد

 محاكمات به پايان رسيده     تر  بيش مواجه شد،    ها  آنرغم تمام مشكالتي كه دادگاه ويژه با          با اين همه، به   
ـ        . اند  شدهو احكام قطعي صادر      ـ  هموفقيت دادگاه در محاكمه عامالن اصلي جنايات ب ژه محاكمـه مرتكبـان     وي

 كـه   شـود  محـسوب مـي   هاي استثنايي اين دادگـاه        جنايات ازدواج اجباري و سربازگيري از كودكان از ويژگي        
ويـژه آنـان     بار ديگر به جنايتكاران در سراسر جهان، به         محاكمات اين دادگاه يك   . تر سابقه نداشته است    پيش

المللـي در برابـر اعمـال          كـه جامعـه بـين      كـرد اثبـات   كه داراي مقامات رده باالي سياسي و نظامي هستند،          
.  نخواهد شد  ها  آن ساكت نخواهد ماند و توسل به مصونيت كيفري نيز مانع به كيفر رسيدن               ها  آنجنايتكارانه  

 5 تـا   2دادگاه ويژه در عين رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل مسئوليت كيفري، طبـق مـواد                      
 وجـه  نه موفقي از يك دادگاه مختلط را به نمايش گذاشت و دستاوردهاي آن به هـيچ               اساسنامه، تجربه و نمو   

بدين سان، تأسيس ايـن دادگـاه و آراي تأثيرگـذار و مهـم آن،               . نيستالمللي    هاي كيفري بين   تر از دادگاه   كم
ي را در تقويت    ويژه سهم زياد    به ماني بوده، كيفر مقابله با بي  هاي چند دهه اخير در عرصه        كننده تالش  تكميل
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