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Abstract
The Ad hoc international criminal tribunals, namely the ICTY and ICTR, take
precedence over domestic courts in the territories of states subject to their
jurisdiction. The obligation of these states to abide by the statutes and decisions of
the ad hoc tribunals on the one hand, and the need to strengthen their judicial and
legal systems based on the so-called completion strategy on the other, have given a
local face to the administration of justice in these post-conflict territories. It
highlights coherent national reconciliation plans for capacity-building in these
tribunals. Accordingly, the ad hoc tribunals have implemented capacity-building
programs (such as workshops, training of law enforcement forces, etc.) in order to
strengthen national legal systems for the realization of transitional justice. However,
the tribunals have faced challenges such as prejudiced judges and prosecutors, which
have hampered the effectiveness of the capacity-building programs in meeting the
criteria for the rule of law within these territories.
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چکیده
محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی (یوگسالوی سابق و رواندا) ،در رسییدگی بیج ایرا م ارتکیابی
بینالمللی ،نسبت بج محاکم داخلی سرزمینهای تحت صالحیتشان تفوق دارند .ضرورت پایبنیدی
این کشورها بج مقررات اساسنامج و قواعد رسیدگی محیاکم میوکور از ییر یرل و لی و تقوییت
سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بینالمللی میوکور از یرل
دیگر ،چهرهای محلی و منطقجای بج اایرای عیدالت انتقیالی در ایین سیرزمینهیای گیوارکرده از
تخاصم میدهد .این امر ،برنامجهای منسجم آشیتی ملیی در اهیت رریییتسیازی در روییة ایین
محاکم اختصاصی را نمایان میسازد .بر این مبنا ،محیاکم میوکور بیا بهیرهگییری از سیازمانهیای
بینالمللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده ،در قالب برنامجهای منسجم ررییتسازی بجعنوان
اب ار ماهیتی یرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی ،آموزش نیروهیای پلیسیی ،قضیایی و حقیوقی
کشورهای موکور و )...گا های مهمی در تقویت نظا های قضایی و قانونی این کشورها برداشتجانید.
هرچند محاکم بینالمللی یادشده در این مسیر با چالشهایی مانند تعصب قضات و دادستانهیا و...
در این کشورها روبجرو بودند ،تأثیر برنامجهای ررییتسیازی در تیأمین عناصیر و معیارهیای اصی
حاکمیت قانون در داخ این سرزمینها انکارناپویر است.

کلیدواژگان
اص حاکمیت قانون ،ارا م بینالمللی ،ررییتسازی ،عدالت انتقالی ،محاکم کیفری بینالمللیی
اختصاصی.
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مقدمه
حاکمیت قانون  1از موضوعات حقوق اساسی نوین است کج مطابق آن تما مقامیات و نهادهیای
سیاسی تابع قواعد و مقررات حقوقیاند و ا در چارچوب آیینهای خاص و پیچیدة پیشبینیی
شده در قانون ،حق تحدید حقوق و آزادیهیای شیهروندان را ندارنید (حیاایزاده و همکیاران،
 .)172 :1196حاکمیت قانون مفهومی است کج هنوز در بیشیتر منیابع تعریفیی از آن بیجعمی
نیامده و صریاً تالش شده است تا عناصر و مشخصجهای اص آن تبییین شیود .اصی حاکمییت
قانون ،هم میتواند نارر بر شرایط شکلی و رویجای و هم نارر بر محتوای قیوانین ،سیاسیتهیا و
خطمشیها باشد (زارعی.)84 :1387 ،
با تواج بج اینکیج حاکمییت قیا نون ،ابتیدا در حقیوق داخلیی نضیف گرییت و سید وارد عرصیة
بینالمللی شد (حاایزاده و همکاران )172 :1396 ،و بجعنوان اب ار ایفای نقش نهادهای بیینالمللیی
از املج محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی (یوگسالوی سابق و رواندا ) بیجکیار رییت ،ازایینرو الز
است ابتدا ،مفهو این مهم در حقوق داخلی بررسی و سد ابعاد بینالمللی آن مطالعج شود.
از دیدگاهی ،اص حاکمیت قانون ،در نظا مردمی نی هم مان تبیینکنندة قدرت حکومتی
در کنار حقوق و آزادیهای بیرونی است ،بجنحوی کج اگر در این همجواری ،تعارضی بین قدرت
حکومت و آزادی مردمی ،پیش آید ،با عنایت بج تعریف منطقی حقوق اساسی (تنظییم قیدرت و
تضمین آزادی) بر مبنای نظریة «یوقدستوری» لئون دوگی ،برتیری حقیوق بشیر ،خواهید بیود
(هاشمی .)334 :1392 ،در عصر باستان ،یالسفة یونان ،قانون را بج مفهو و مثابة ابی اری بیرای
کنترل قدرت حکومت میپنداشتند و بنابراین اص حاکمیت قانون و کاربرد آن ،نقش مهمی در
مقاب قدرتمندان متعدی بج حقوق شهروندان ایفا میکرد .حاکمیت قانون در چنین یضیایی بیج
عنوان مفهومی بنیادین وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد (یاستر.)67 :1394 ،
حاکمیت قانون ،همانند مفهو حاکمیت قانون ،از حقوق داخلی وارد حقوق بینالمل شیده
است و با تواج بج ایقی بودن ساختار حقوق بینالمل کج واضعان و تابعان آن دولتها هسیتند،
مفهو آن در این چارچوب دستخوش دگرگونی شده است ،هنگامیکج در حقوق بیینالملی  ،از
حاکمیت قانون ،سخن بج میان میآید ،منظور حاکمیت بینالمللی قواعد است ،قواعد بینالمللی
شام معاهده ،عرل ،قواعد آمره ،اصول کلی حقوقی شناختجشیده توسیط ملی متمیدن اسیت2
(حاایزاده و همکاران.)176 :1396 ،
رعایت حقوق و آزادیهای ایراد ،استقالل قضایی در گرو رعاییت «اصی حاکمییت قیانون»
است .تحقق عناصر و مؤلفجهای اص حاکمییت قیانون در ییر اامعیج ،تضیمینکننیدة حقیوق
________________________________________________________________
1. Rule of law
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بنیادین از املج آزادیهای یردی ،سیاسی و حقوقی مرد است ،بج یور کلیی مییتیوان گفیت
تحقق مرد ساالری کج رکن اساسی دموکراسی است ،در گرو استقرار «اصی حاکمییت قیانون»
است ،کج در این صورت ،قانون در اامعج و اارای آن بجعنوان چارچوبی محکم ،بقای یر دولت
در کشور و استواری آن را تضمین میکند ،ازاینرو واود حاکمیت قانون در اوامیع و کشیورها
اهمیت یوقالعادهای دارد.
در عرصة بینالمللی کج تابعان آن اغلب دولتها هستند ،اارای قواعد بینالمللی و پایبنیدی
دولتها بج آن قواعد ،تضمینکنندة استقرار «اص حاکمیت قانون» در ایین عرصیج اسیت و هیر
آینج تخطی حکمرانان و صاحبمنصبان عرصة قدرت در کشورها از قواعد بینالمللی نجتنها صلح
و امنیت اهانی را در معرض تهدید قرار میدهد ،بلکج میتواند موابات مسئولیت کیفیری آنهیا
را یراهم آورد و قابلیت تعقیب ،محاکمج و مجازات خا یان و مرتکبان ارا م بینالمللیی را رقیم
ب ند .در این زمینج سازوکارهای قضایی بین المللیی برخاسیتج از قطعنامیجهیای شیورای امنییت
سازمان مل متحد از املج محاکم کیفری بینالمللی اختصاصیی (یوگسیالوی سیابق و روانیدا)
نقش اساسی داشتج اند .عملکرد این محاکم در یرایند اارای ورایف خود بج مواب اساسنامجهیا
و قواعد و مقررات مربو ج ،نقش بس ایی در استقرار عناصر و مؤلفجهای اص حاکمیت قیانون در
داخ کشورهای موکور و نی عرصة بین المللی داشتج است؛ بجنحوی کیج حتیی محاکمیة اییراد
خا ی کشورهای یوگسالوی سابق و رواندا ،انبة پیشگیرانة عا در سطح بیینالمللیی و اصیال
شیوة حکمرانی صاحبمنصبان آتی در آن کشورها و پایبندی بج اصی حاکمییت قیانون داشیتج
است .بر این مبنا ،بج لحاظ بروز یجایع انسانی ناشی از مخاصمات مسلحانة داخلی و بیینالمللیی
در ابتدای دهة  1990در دو سرزمین یوگسالوی سابق و رواندا کج نشان از یاصلجگییری اییراد و
دولتهای (عمدتاً حکمرانان و صاحبمنصبان) سرزمینهای موکور از معیارها و مؤلفجهای اص
حاکمیت قانون داشت ،شورای امنیت سازمان مل متحید مجیاب شید ،بیق ایواز حاصیلج از
منشور سازمان مل متحد ،با صدور قطعنامج ،تأسی محیاکم کیفیری اختصاصیی (یوگسیالوی
سابق 1و رواند )1را رقم ب ند تا با ییراهم آمیدن امکیان تعقییب ،محاکمیج و مجیازات خا ییان و
________________________________________________________________
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دیوان کیفری بین المللی یوگسیالوی سیابق )ICTY(International Criminal Tribunal for Former yugoslavia

بجدنبال حوادثی کج در دهة  1990در منطقة بالکان و کشور یوگسالوی سابق ،بجوقوع پیوست ،زمینیجای بیرای
آزمایش قواعد مواود و همچنین محر ررییت حاکمیت آن در عرصة بینالمللی بجواود آمد .در سال 1992
کشورها ،موضوع ایجاد یر دادگاه بینالمللی برای محاکمة ایرادی را کج مسئول انایات علیج صیلح و اناییات
علیج بشریت در یوگسالوی سابق بودند ،مطر کردند و با عناییت بیج گی ارشهیای عدییده در خصیوص نقی
حقوق بینالمللی بشردوستانج (حقوق بنیادین بشر) و نی پاکسازی قیومی ،کشیتارهای امعیی ،کیو اابیاری
ایراد ،تجاوز بج عنف و  ...کج بج یشار ایکار عمومی بر اقدا بینالمللی منجر شد ،شیورای امنییت سیازمان ملی
متحد را بر آن داشت تا با اختیارات حاصلج منشور سازمان مل متحد (بیجوییهه میادة  39منشیور ملی متحید
مبنی بر اینکج وضعیت در یوگسالوی سابق تهدید علیج صلح و امنیت بینالمللیی اسیت ،بیج موایب قطعنامیة
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مرتکبان ارا م بینالمللی (نس کشی ،ارا م علیج بشریت و ارا م انگی) در این سیرزمینهیا،
صلح و امنیت بینالمللی و داخلی کج محصول استقرار اص حاکمیت قانون است ،تأمین شود.
محاکم کیفری بین المللی اختصاصی در راستای انجیا وریایف تاتیی خیود ،بیق میوازین
اساسنامجها و قواعد رسیدگی و ادلة اثبات مربو ج و با تواج بج برتری و اولویت در رسیدگی بیج
ارا م بین المللی نسبت بج محاکم داخلی این کشورها و ضیرورت رایوع بیج قیانون و محیاکم و
نهادهای قضایی داخلی کشورهای تحیت صالحیتشیان در بهیرهگییری از رریییتهیای قضیایی
محلی ،ایجاد ویاق و آشتی ملی،اارای مجازاتها ،عالوهبر تمسر بج حقوق عریی ،اسناد حقیوق
بشر بین المللی ،معاهدات ،اصول کلی حقوقی مشترک نظا های داخلی کشورها و قاعیده سیابقج
خود،با استفاده از توان و امکانات سازمانهای بینالمللی و نهادهای داخلی کشورهای یوگسالوی
سابق و رواندا ،اقدا های خطیری را در قالب برنامجهیای رریییتسیازی 2در اسیتقرار معیارهیا و
مؤلفجهای اص حاکمیت قانون انجا دادهاند .از املة این اقدا ها کج با همکیاری سیازمانهیای
شمارة  25،827می )1993با تصویب اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق ،تأسی آن را رقیم
ب ند کج این اقدا شورای امنیت را میتوان یر حرکت یوقالعاده و بیسابقج تلقی کرد .در این خصوص ر.ک:
M. Cherif Bassiouni, "From Versailles to Rwanda in Seventy-five Years: the Need to Establish a
Permanent International Criminal Court", HHRJ, Vol. 10 (1997) pp. 11 – 62.
M. Cherif Bassiouni, The Statute of the International Criminal Court and Related Instruments Legislative
History,1994-2000, New York,
M Cherif Bassiouni," Transnational Publishers, 2001 and M.Cherif Bassiouni,The Time Has Come for an
International Criminal Court", NICLR, Vol.1, pp.143-194.

 .1با تواج بج کینة قبلی ،عملیات تالییاویانج و تسویج حساب توسط هوتو یها آغاز شد ،بجنحیوی کیج هوتیو یهیا
اقدا بج قت عا در رواندا کردند و در کمتر از  100روز ،بیش از هشتصد ه ار نفر کیج اغلیب از قیو تونسیی
بودند و شماری از هوتو یهای میانجرو اعم از کودکان ،زنان و سالخوردگان ،قت عا شدند ،نس کشی و اوضیاع
اسفبار کشور رواندا مواب شد کج شورای امنیت سازمان مل متحد ،در  8نیوامبر  1994بیا صیدور قطعنامیة
 995وضعیت مواود در این کشور را تهدیدی علیج صلح و امنیت بینالمللی اعال کیرده و اقیدا بیج تأسیی
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا ) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTYکند .هدل اصلی ایین
محکمة کیفری موردی و اختصاصی ،تعقیب مجازات مرتکبان بج نس کشی و دیگر نق هیای ییاحش حقیوق
بشردوستانة بینالمللی در رواندا و کشور همسایج بود.
اساسنامة این محکمج در  34ماده بجعنوان ضمیمة قطعنامة موکور بج تصویب شورای امنیت رسید .مقر دادگاه
در شهر آروشا ،پایتخت تان انیا قرار داده شد .در این خصوص بج ور کلی ر.ک:
Boed. Roman," The United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda: Its Establishment, Work
and Impact on International Perspectives", Central European Review Criminal Justice of
International Affairs, Vol 17, winter 2001/2002, pp.60-63.

 پی کلی ،کیت اس.414-415 :1384 ، کیتی چایسا ری.46 :1382 ، میرمحمدصادقی.20-21 :1377 ، میرمحمد صادقی.161 :1377 ،2. Capacity-Building
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بینالمللی و نهادهای قانونی ،قضایی ،پلیسی و اداری داخلی کشورهای موکور صیورت پویریتیج
است ،برنامجهای آموزشی ،ارتقای مهارتهای قضایی ،عملی و تجربی نسبت بیج قضیات و سیایر
مقامات مسئول است (.)Norma et al., 2013: 152
با تواج بج کارایی و اثربخشی اقدا های ررییتسازی این محاکم بینالمللی ،بجعنوان اب ار و
یرایند عدالت انتقالی در تقویت و استقرار اص حاکمیت قانون در سرزمینهای موکور ،ضرورت
مطالعج و بررسی آن حا اهمیت است.
ادبیات پهوهشی کج بج مطالعج و بررسی استقرار حاکمیت قانون از زاوییة رریییتسیازی در
عملکرد محاکم بین المللی موکور در این کشورها پرداختج باشد ،بج چشم نمییخیورد ،بنیابراین
مقالة پیش رو ،پهوهشی ادید است .ایجاد پیونیدی وثییق و معنیادار مییان نمودهیای عینیی و
ملموس اهم برنامجهای ررییت سازی محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی و اسیتقرار حاکمییت
قانون( اعم ملی و بین المللی) در دو سرزمین یوگسالوی سابق و رواندا ،نوآوری پیهوهش حاضیر
محسوب میشود.
یرضیة این مقالج این است کج محاکم کیفری بینالمللی اختصاصیی بیا اایرای برنامیجهیای
ررییتسازی بجعنوان اب ار یرایند ماهیتی عدالت انتقالی در حکومتهیای پی از گیوار ،نقیش
بس ی ایی در تقویییت و اسییتقرار عناصییر بنیییادین و خصییای اص ی حاکمی یت قییانون در ای ین
سرزمینهای داشتجاند .بر این مبنا باید دید کج اقدا های ررییتسازی این محاکم بج چج شییوه
و در چج سطحی در این کشورها برگ ار شده و با چج چالشهایی موااج بوده است؟
از آنجایی کج ررییتسازی ،گا عملی محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی در مسیر تحقیق عیدالت
انتقالی منجر بج استقرار حاکمیت قانون در سرزمینهای تحت صالحیت آنها (یوگسالوی سابق و روانیدا)
محسوب میشود ،در این پهوهش ،ابتدا بجاختصار ،بج تبیین مفهو داخلی و بینالمللیی اصی حاکمییت
قانون و عناصر و مؤلفجهای آن پرداختج شده و در ادامج عدالت انتقالی بجعنوان سازوکار تحقیق عیدالت و
ررییتسازی بجعنوان اب ار در کانون هدل عدالت انتقالی در رویة محاکم موکور بررسی شده اسیت و در
نهایت نتیججگیری بر مبنای یرضیة مطروحج حاص خواهد شد.

اصل حاکمیت قانون
 .1مفهوم اصل حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از مفاهیم اساسی است کج از دیرباز مورد تواج اوامع انسانی قرار گریتج اسیت.
اصطال «حاکمیت قانون» کج در دو دهة اخیر سدة بیستم ،سیاستمداران و اندیشمندان غیرب
را بج خود مشغول کرد ،همچون سایر مفاهیم ارزشی و تحلیلی مورد بحث و کاربرد متنوع عملی
و حقوقی بوده است .حاکمیت قانون ،یر قاعدة کلی در حقوق است کج بجصورت ییر «اصی »
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مقبول اوامع و کشورها قرار گریتج است .بج مواب اص موکور ،تصمیمات حکیومتی براسیاس
اصول شناختجشدة حقوقی اتخات میشوند ،هرچند دوران والنی حقوق بشر ،همواره دستخوش
تغییرات در گرایش بج قانون بوده است ،لکن نکتة حا اهمیت ،منشأ قانون ،حسب اندیشجهیا و
گرایشهای مختلف است .بج هر حال حاکمیت قانون دارای معنای عا نی است ،اص حاکمیت
قانون مشتم بر خصای مهمی است کیج محیدودیتهیایی را بیج نحیوة حکمرانیی و عملکیرد
دولتها و چگونگی کارکرد قدرت سیاسی اعمال میکند .پارهای از ایین خصیای ریشیة کهین
دارند و برخی دیگر مربوط بج دوران مدرن و کنونیاند1.
مفهو حاکمیت قانون از منظر یالسفج از اهمیت و اایگاه باالیی برخوردار اسیت .ایال یون،
حکومت بهترین ایراد و ارسطو حکومیت قیانون را مطیر کیردهانید .از دییدگاه ارسیطو اگیر در
اامعجای ،حکومت امعی و قانون حاکم باشد ،یساد دیرتر اارا میشیود .اندیشیة ارسیطویی در
سدههای  17و  18میالدی منشأ شک گیری دولتهای مدرن و بحث حاکمیت قانون بیجعنیوان
یر ارزش حقوقی مطر شد (یاستر.)213 :1394 ،
عدهای از نظریجپردازان عصر حاضر ،حاکمیت قانون را بیشتر مفهومی سیاسی تلقی میکنند
و معتقدند کج حاکمیت قانون ،یرایندی تاتی سیاسی تعبیر میشود .اگرچیج در ایجیاد حکومیت
قانون ،نیروهای اقتصادی ،ااتماعی و سیاسی دخی اند ).(Tomanoha, 2004: 38
پارهای از صاحبنظران ،از حکومت قانون ،بیجعنیوان «خییر بشیری مطلیق» 2نیا مییبرنید
) )Thompson, 1975: 266و عدهای آن را با مفاهیم عقیدتی و سیاسیی همچیون ،لیبرالیسیم و
دموکراسی مرتبط میدانند(  .)Carothers, 2006: 4بج هر صورت ،آنچج در این پیهوهش میدنظر
قرار خواهد گریت ،مفهو حقوقی «اص حاکمیت قانون» است .مبدع مفهیو ادیید حاکمییت
قانون «دایسی» 3است .در واقع ،دایسی اصیطال حاکمییت قیانون را در همیان کتیابی کیج وی
حاکمیت پارلمان را تئوری ه کرد ،عنوان نمود .ترامج اصطال موکور ساده نیست ،چراکج نیارر
بر نشانی از تمدن انگلیسی یا بج تعبیر «توکوی » عادت قلبی ملیت انگلسیتان و امیری یراتیر از
نهادهای حقوقی ،همچون سلسلجمراتب ناشی از«حاکمیت قانون»بج تعبیر یرانسیوی 4اسیت .در
اساسنامة شورای اروپا ( )1946و در معاهدة اروپایی حقوق بشر ( )1950از اص موکور بجعنوان
________________________________________________________________
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یکی از اصول بنیادین و ال ا آور برای همیة دولیتهیا ،ییاد شیده اسیت (زولیر .)120 :1380 ،از
دیدگاه دایسی حاکمیت قانون در سج مقولة برتری قانون و نج خودسیری قیوا (ییا وایود قیانون
اساسی) ،تساوی در برابر قانون (ایراد مانند حکمرانان) و قرار داشتن تحت صالحیت عا محاکم
کج بهترین منبع حمایت قانون هستند (حقوق نهیادین توسیط دادگیاهی مشیخ و اایرا میی
شوند) ،اای میگیرد )« .) Diecy, 1972: 183-198,184-199کاترینا پیستور» نظریجپرداز پ
از دایسی ،در این خصوص ،معتقد است از آنجایی کج حاکمیت قیانون یراینید در حیال تکمیی
است ،ازاینرو بجعنوان یکی از مطالبات بشری همراه با صلح ،دموکراسی و آزادی ،مطر بیوده و
اریانی است کج خاتمج ندارد و پیوستج در حال تکام است .تمامی اوامع بیج سیازوکاری نییاز
دارند کج مطالبات ااتماعی اساسی همچون حقوق بشر و صلح و امنیت را پوشش دهند و ضعف
اوامع در این زمینج ،حاکی از عد حاکمیت قانون است ).(Pistor, 1999: 4
بج لحاظ موارد گفتجشده ،هنوز تعریف واحدی از مفهو حاکمیت قانون ،بیج عمی نیامیده و
صریاً مساعی نظریجپردازان بر تبیین عناصر و مشخصجهای آن بجکار ریتج است .اهم عناصر ایین
اص بدیع ،عبارتاند از :قطعیت حقوقی ،عمومیت قیوانین ،شیفاییت و تسیاوی در برابیر قیانون.
پرواضح است کج خصای حاکمیت قانون ،گستردهتر از عناصر برشمردة آن است یا دربرگیرندة
مواردی از این قبی است :قوانین باید عا باشند؛  .2قوانین بایید معطیول بیج آینیده ،صیریح و
روشن باشند؛  .3قوانین باید بج ور نسبی ثابت باشند؛  .4قوانین باید بجگونجای تنظیم شوند کیج
شهروندان بتوانند برای آینده برنامجری ی کنند؛  .5تابعان ،بیجخصیوص مقامیات دولتیی بایید در
مقاب قانون پاسخگو باشند؛  .6قوانین باید منطبق بر اصول یطری و حقیوق بیعیی باشیند؛ .7
استقالل قوة قضاییج باید تضمین شود؛  .8دادگاهها باید از اختیار بررسی قضایی مصیوبات قیوای
مجریج و مقننج برخوردار باشند؛  .9دادگاهها بایید بیجسیهولت در دسیترس باشیند؛  .10عیدالت
کیفری باید بجصورت مؤثر اارا شود (حاایزاده و همکاران.)432 :1398 ،

 .2مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت قانون در عرصة بینالمللی
همانگونجکج گفتج شد ،حاکمیت قانون از حقوق ملی کشورها وارد حقوق بینالمل شده است و
بعاً با تحوالتی همراه بوده است .ازاین رو مشخ کردن مفهو و قلمرو اص موکور در عرصیة
بین المللی ،بررسی و شناخت قواعد بینالمللی (معاهدات ،عرل ،قواعد آمره و اصول کلی حقوقی
مقبول نظا های حقوقی عمدة اهان) را می لبد.
در حقوق بینالمل  ،قانونگواری بج مفهو حقوق داخلی کشورها واود ندارد کج این امیر بیر
عد شفاییت قواعد آن میای اید .شایان تکر است کج بسط و گسترش این حقوق بج ور معموالً
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از ریق انعقاد معاهدات و نی سایر منابع شکلی حقوق بینالمل و حتی حقوق نر  1صورت می
پویرد .ازاین رو وضو قواعد همانند حقوق ملی کشورها در عرصة بیینالمللیی ،بیج دور از تهین
است .با این حال امروزه حاکمیت بینالمللی قیانون ،میواردی را بیرای حاکمییت داخلیی قیانون
تجوی میکند .در نتیجج توسعة حقوق عریی و معاهداتی بینالمللی ،حمایت از حقیوق بنییادین
بشر ،یراتر از قدرت دولتها قرار گریتج است ،بجنحوی کج حقوق اییراد بیجنحیو ی اینیدهای تیابع
حمایت و مداخلة قواعد بینالمللی است ،بجویهه در کشورهای گوارکرده از تخاصم کیج نهادهیای
ملی ضعیفاند و در اینگونج کشورها اهمیت اص حاکمیت قواعد بینالمللی کامالً روشن اسیت
( .(Owada, 2009: 203-204کویی عنان-دبیر ک یقید سازمان مل متحد-در خصوص مفهیو
حاکمیت قانون در اوامع در حال تخاصم و گ ارکرده از تخاصم و ضرورت حاکمیت بینالمللیی
قانون بیان میدارد « :حاکمیت قانون در قلب سازمان مل متحد است و آن بیج اصی حکمرانیی
ا الق میشود کج در آن همة ایراد ،نهادها ،اشخاص (اعم از دولتی و خصوصیی) از املیج خیود
دولت باید در قبال وضع ،اارای برابر قوانین و مطابقت آنها با معیارها و هنجارهای حقیوق بشیر
بینالمل  ،پاسخگو باشند ( .)S/616/2004: Para.6یکی از اهیدال سیازمان ملی متحید کیج در
مقدمة منشور این سازمان بدان اشاره شده است «ایجاد شرایط الز برای حفظ عدالت و احترا
بج ال امات ناشی از عهدنامجها و سایر منابع حقوق بینالمل است» .موضیوع حاکمییت قیانون از
سال  2006بج درخواست لیختناشتاین و مک یر در دستور کار کمیتة ششیم مجمیع عمیومی
سازمان مل متحد قرار گریت .مجمع عمومی در السة شصتونهم خود ،دبیر ک و نظیا ملی
متحد را یرا خواند تا بجصورت منظم حاکمیت قانون را در یعالیتهای خود مورد مالحظیج قیرار
دهند (حاایزاده و همکاران.)433 :1398 ،
مجمع عمومی سازمان مل متحد ی اعالمیة خود در سال  2012ضیمن توایج بیج اصی
حاکمیت قانون از منظر ملی و بینالمللی ،بر تقوییت و توسیعة آن تأکیید مییکنید .بیج موایب
اعالمیة موکور اص حاکمیت قانون با محوریت حقوق بشر ،توسعج و صلح و امنیت ،مدنظر قیرار
گریتج است ).)G A/2012: 41

عدالت انتقالی
 .1مفهوم و اهمیت عدالت انتقالی
مفهو عدالت انتقیالی دربرگیرنیدة گسیترة وسییعی از روشهیایی اسیت در خصیوص کشیورهای
گوارکرده از تخاصم و سرکوب ،بجمنظور پاسخ مناسب بج نق ادی و شدید سازمانیایتة حقیوق
________________________________________________________________
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بشر کج نظا قضایی عادی ملی ،قادر بج آن نیست .عدالت انتقالی ریشج در پاسخگویی و ابران بی
عدالتی نسبت بج قربانیان دارد و کرامت شهروندان را بجعنوان یر انسان در نظر میگیرد .سیازمان
مل متحد ،عدالت انتقالی را بج مفهو دامنة گستردهای از یرایندها و سازوکارهای مرتبط با تیالش
یر اامعج برای مبازره با سوءاستفادههای گسیتردة گوشیتج ،بیجمنظیور ا مینیان از پاسیخگویی،
تحقق عدالت و دستیابی بج آشتی ملی ،معریی میکند (.)S/616/2004: para.8
عدالت انتقالی بجمثابة چتر حمایتی برای مقابلج با پیامدهای گوشتة ناشی از درگیریهیای شیدید
یا ریتار رژیمهای سرکوبگر ،از اهمیت اهانی برخوردار شده است ).)Buckley et al., 2014: 1
رویکرد مناسب نسبت بج عدالت انتقالی مبتنی بر عقیدة اساسی بج حقوق بشر اهانی اسیت
و بر حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانج مبنی بر درخواست از دولتها در اهت توقیف،
بازرسی ،مجازات ،ترمیم و الوگیری از سوءاستفادهها تکیج دارد (رستمی .)82 :1380 ،ازایینرو
بجکارگیری تمامی اوانب حمایتی مندرج در اسناد بینالمللی و منطقجای حقوق بشری (اعیم از
حقوق سیاسی ،مدنی ،اقتصادی ،ااتماعی و یرهنگی انسانها) در یرایند عدالت انتقیالی ،امیری
بدیهی است .بج ور معمول بجکارگیری این شیوة استقرار عدالت با اهدال کلیی اعیادة اعتمیاد و
آشت ی ملی ،دستیابی بج محاکمة عادالنج ،احترا بج اص حاکمیت قانون ،مبارزه بیا بییکیفیری،
منع تبعی تسهی صلح و الوگیری از تکرار وقایع گوشتج و ماننید آن در آتییج ،صیورت میی
گیرد .در یرایند عیدالت انتقیالی کیج بیج شییوههیای قضیایی ،غیرقضیایی و ترکیبیی (قضیایی و
غیرقضایی) قابلیت اعمال دارد ،همة کارگ اران یرایند گوار میبایست مورد مشورت قرار گیرند و
در راحی و تحقق خطمشیهای مربوط بیج عیدالت در عرصیة عیدالت انتقیالی شیرکت کننید
(رستمی .)100-105 :1380 ،عدالت انتقالی هماهنگ با خواسیت قربانییان و اوامیع ،درصیدد
کمر بج ابران خسارت آنهاست ،اما خود پیشنهاد میکند کج چی ی بیش از این باشد .میتوان
گفت کج هدل خاص عدالت انتقالی بج حرکت درآوردن نیروهای پویا در آن اوامع است تیا بیج
آنان کمر کند با نق های شدید حقوق بشر پیشین موااج شوند و با آن مبارزه کنند ،بجنحوی
کج بتوانند از آن پ در ول مسیری کج بج سمت دموکراسی نورهور مییرود ،بیج پییش رونید
(هازان .)2 :2006 ،عدالت انتقالی ،اوامع را قادر میی سیازد بیا توایج بیج ایین حقیقیت کیج بیا
چالشهای سخت موااجاند ،بج تحرک درآیند و یعالیت کنند .در اینجا اهمیت «ررییتسیازی»
بج عنوان اب ار عیدالت انتقیالی کیج در کیانون هیدل ایین یراینید ،قیرار دارد ،نماییان مییشیود.
همان ورکج در گ ارش دبیر ک سازمان ملی در میورد حاکمییت قیانون و عیدالت انتقیالی در
اوامع گوارکرده از تخاصم آمده است:
کمر بج اوامع آسیبدیده از انگ برای استقرار مجدد حاکمیت قانون در عرصجای کج وایج
مشخصة آن نهادهای ویرانشده ،منابع پایانیایتج ،امنیت اندک و امعیت آسییبدییده و پراکنیده
است ،یر کار خیر و اغلب وریفجای اقتیرساست .این کار مستل توایج بیج هی اران کمبیود و
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کاستی است کج یقدان ارادة سیاسی برای اصالحات ،یقدان اسیتقالل سیازمانی در بخیش قضیایی،
یقدان ررییت داخلی ،یقدان منابع مادی و مالی ،عد اعتماد عمومی بج دولت ،عد احترا رسمی
بج حقوق بشر و از همج عمومیتر عد صلح و امنیت از املج آنهاست (.(Titie, 2002: 192

 .2قلمرو عدالت انتقالی
قلمرو عدالت انتقالی دربرگیرندة نگاهی واقعبینانج بج چالشهایی است کیج اوامیع گیورکرده از
تخاصم ،با آن روبجرو شدهاند .بج وریکج زمینجهای سیاسی ،تاریخی و یرهنگی خاص اینگونیج
اوامع بجعنوان عور و بهانج و عد اقدا در این خصوص ،تلقی نمیشوند و اص حاکمیت قانون
در کانون اهدال این مکانیسم قرار گریتج است ( .)Crocker, 2012: 43شورای امنییت سیازمان
مل متحد با ایجاد محاکم اختصاصی بینالمللی یوگسیالوی سیابق و روانیدا در راسیتای تحقیق
عدالت انتقالی ،گا مهمی برداشتج است .محاکم کیفری بینالمللیی میوکور ،بیجعنیوان یکیی از
بهترین سیازوکارهای یراینید عیدالت انتقیالی در تغیییر واقعییتهیای سیاسیی و ااتمیاعی در
دولتهای پ از وقوع ارا م شنیع ،حا اهمیت محسوب میشوند ).(Humphrey, 2003: 500
از دیدگاه «کازارنوتا» 1این محاکم یرایند قانونمندی اص حاکمییت قیانون را بیجمنظیور تغیییر
گوشتج در سرزمینهای موکور و بیج نفیع حیال و آینیدة دولیتهیای مسیتقر انجیا مییدهید
( .)Czarnota, 2019: 46با این حال معیار مویقیت آنها (محیاکم) بیج سیاسیتهیای ااتمیاعی
بستگی دارد و عملکرد آنها در واقعیتهای سیاستهای قضایی تجلی مییابید .در واقیع محیاکم
بینالمللی مورد اشاره مواردی را اعمال میکننید کیج بایید در رسییدگیهیای داخلیی کشیورها
بجمنظور استقرار حاکمیت قانون و عدالت و صلح ،بجکیار رونید (.(Humphrey, 2003: 499-500
قلمرو عدالت انتقالی در عملکرد دادگاههای کیفری بیینالمللیی میورد بحیث ،در وضیعیتهیای
شک گیری «حاکمیت ا تالیی» 2و «حاکمییت ادیید»3در سیرزمینهیای تحیت صیالحیت آن
محاکم ،نمایان میشود )« .(Humphrey, 2003: 498حاکمییت ا تالییی» ،وضیعیتی اسیت کیج
کشور از هم پاشیده و تج یج شده است و حکا (رهبران) هم یسیتی را بیا یکیدیگر ادامیج میی
دهند ،قدرت سیاسی تقسیم شده و نهادهای مدنی ضیعیف اسیت .در ایین حالیت ،معایییت ییا
مصونیت ،از یقدان قانون و حاکمیت ملی محدودشده ،ناشی مییشیود« .حاکمییت ادیید» بیج
وضعیتی اشاره دارد کج از ریق اانشینی یا یر شکسیت سیاسیی ایرا یی در گوشیتج ،رژییم
ادید ،مسئولیتی در قبال ایرا م شینیع گوشیتج احسیاس نمییکنید ( .)Osiel, 1997: 174در
کشورهای برخاستج از یروپاشی یوگسیالوی سیابق ،دادگیاه کیفیری بیینالمللیی یوگسیالوی بیا
________________________________________________________________
1. Czarnota
2. Fractured sovereignty
3. New sovereignty
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وضعیتهای «حاکمیت ا تالیی» و «حاکمیت ادیید» مواایج شید .در «بوسینی و هرزگیوین»
) )BiHوضعیت «حاکمیت ا تالیی» برقرار بود و ادای از مداخلة بینالمللیی ،نهادهیای داخلیی
عدیدهای نی بجواود آمدند .نهادهای موکور ،ارگیانهیای سیاسیی ،قضیایی و نیروهیای پلیسیی
بازسازی شدند و حقوق کیفری برای پوشش ارا م علیج بشیریت در ایین ناحییج توسیعج یاییت.
ای ونبر این ،با تواج بج چارچوب توایق کلی اعمال معیارهای حقوقی (قانونی) عدالت انتقیالی و
نهادهای شک گریتج از ریق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،مداخلة بینالمللی میسور شید .در
مقاب  ،این عملکرد در ناحیة کرواتی با وضعیت «دولت ادید» روبجرو شد .نهادهای کشوری بیج
قوت باقی مانده بودند و امعیت قربانی و باقیمانده کامالً محرو  ،اخراج یا حول شده بودند .در
رواندا ،دادگاه کیفری بینالمللی رواندا ،با وضیعیت میابین «دولیت ا تالییی» و «دولیت ادیید»
موااج بود .بجرغم یروپاشی نهادهای دولتی ،انتقال انبوه امعیت و مرگ آنها ،نییاز بیج بازسیازی
ارگانهای قانونی از اقوا دو قبیلج متخاصم در آن ناحیج بجوضو احساس میشد .البتج وضعیت
حاکمیت ادید ایجادشده کج بج تعقیب «هوتوها» بج لحیاظ ارتکیاب «ایرا م علییج بشیریت» و
«ارا م انگی» در هر دو محاکم داخلی و بینالمللیی منجیر شید ،از منظیر برخیی «هوتوهیا»
پیروزی اص حاکمیت قانون محسوب میشد ).)Humphrey, 2003: 501

ظرفیتسازی ،ابزار عدالت انتقالی
برنامة توسعة سازمان مل متحد« ،ررییتسازی» را بجعنیوان یراینیدی یوالنیمیدت ،مشیتم بیر
تمامی تینفعان (وزارتخانجها ،مقامیات محلیی ،سیازمانهیای غیردولتیی ،حرییجای ،اعضیای اامعیج،
دانشگاهیان و غیره) در راستای تربیت ،پرورش و تقویت استعدادهای آنها با هدل مقابلج بیا مشیکالت
مربوط بج سیاستها و روشهای توسعج در گوشتج و ریع و بازسازی آنها معریی میکند1.
امروزه مفهو ررییتسازی بر چارچوبهای سازمانی ویههای داللت دارد کج با تواج بج نییاز
کشورها در قالب برنامجها و پروژههای منسجم اارا میشود2.
بج ور کلی میتوان گفت ررییتسازی ،برنامیجای اسیت منسیجم از سیوی مکانیسیمهیای
بینالمللی برای کشورهای آسیبدیده بجمنظور تقویت نظا های ملی و ایفای عدالت در انطبیاق
با استانداردهای بینالمللی.

 .1ظرفیتسازی بهمثابة یک الگوی عدالتمحور جهانی
آنچج در ول یر مخاصمج ،چج بین المللی و چج داخلی ،رخ میدهد ،بج ور مستقیم محدود بج
مرزهای تیربط نمیشود .مخاصمات ،اثر خود را در داخ  ،در سطح منطقج و در سطح اهیانی،
________________________________________________________________
1. http://en.m.wikipedia.org/wiki/capacity-building.
2. http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Capacity_Building_Concept{accessed on1-5-2020}.
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نشان میدهند 1.دبیر ک در مقدمة گ ارش خود بیان میدارد کج عیدالت ،صیلح و دموکراسیی،
ال اماتی هستند کج بج ور متقاب  ،یکدیگر را تقوییت مییکننید و پیشیبرد هیر سیج در اوامیع
گورکرده از تخاصم ،ضروری است ) .(SG, 2004دبیر ک  ،همچنیین صیلح پاییدار و دیرپیا را در
صورتی محقق میداند کج میرد ا مینیان یابنید بیج نارضیایتیهیا و مشیکالت آنیان از رییق
ساختارهای مشروع ،ح ویص مسالمتآمی اختاللها و ایفای عدالت بیجنحیو منصیفانج ،پاسیخ
داده میشود ) .(SG, 2004:para .2ازاینرو بجنظیر مییرسید دموکراسیی بیجعنیوان ییر روش،
منایاتی با ارزشهای اامعة موردنظر ندارد ،بلکج حایظ ارزشهیای ملیی و ارزشهیای بنییادین
بینالمللی است و استقرار حاکمیت قانون را دوا میبخشد ،زییرا در هیر دو صیورت ،مفیاهیمی
همچون صلح پایدار ،عدالت و حاکمیت قانون ،از ریق روشها و نهادهیا ،اثیربخش و کیارا میی
شوند .در این میان ،نهاد قضایی بجخصوص در روند عیدالت انتقیالی ،بییش از هیر نهیاد دیگیری
تجلی مییابد ) .(SG, 2004: para.35در مرک نهادی هر نظا مبتنی بیر حاکمییت قیانون ،قیوة
قضاییج مستحکمی قرار دارد کج مستق است و بجحد کایی توانمند ،تأمینشده از لحاظ میالی و
تجهی شده و آموزشدیده تا بتواند حقوق بشر را در یراینید تیأمین عیدالت ،تضیمین و حماییت
کند ) .)Diamond et al., 2004: para. 53بج رسمیت شناختن و رعایت حقوق قربانی و میتهم و
گروههایی کج بیش از همج از مخاصمج و یروپاشی حاکمییت قیانون ،متیأثر شیدهانید (از املیج
کودکان ،زنان ،اقلیتها ،زندانیان و آوارگان) مطابق با معیارهای بینالمللیی ،ضیرورت مشیارکت
نهادهای قضایی محلی و بین المللی و اتخات تدابیر خیاص (تضیمین دادرسیی منصیفانج ،ابیران
خسارات) بجمنظیور حماییت از آنهیا را میی لبید ) .)Diamond et al., 2004: para.54وریفیة
سازمان مل بج نمایندگی از اامعة بینالمللی آن است کج در مأموریتهای خود ،بیج کنشیگران
ملی در انتخاب قضات و دادستانان و آموزش آنیان ،تقوییت کیانونهیای وکیال و رریییتسیازی
اامعة مدنی بجمنظور نظارت بر بخش قضیایی تیالش کنید ()Diamond et al., 2004: para.13
ررییتسازی ،بجعنوان یر الگوی عدالت محور و اب ار عدالت انتقالی در استقرار اص حاکمییت
قانون ،در گرو انطباق با هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و خواستهای اامعة گیوارکرده از
تخاصم است .بدینسبب است کج دبیر ک با انتقاد از شیوههای تحمیی شیده از سیوی اامعیج
بینالمللی و اغلب نامتناسب با شرایط حقیقیی ،از اامعیة بیینالمللیی مییخواهید کیج مبنیای
مساعدت خود را رای نی و گفتوگو با سطو متفاوت اامعج قیرار دهید ).(SG, 2004: para.15
بدیهی است کج در این یرآیند ،کارگ اران ملیی ،ماننید مقامیات بخیش قضیایی ،اامعیة میدنی،
نهادهای حریجای ،رهبران سنتی و گروههای کلیدی ماننید زنیان ،اقلییتهیا ،اییراد آواره و پنیاه
اویان ،باید حضور داشتج باشند ).)Krygier, 2001: 13
________________________________________________________________
1. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Conference, Paris, France, May 14,
2003, available at: http://web.worldbank.org/website/external/news.
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 .2ظرفیتسازی در رویة محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی
هرچند بج مواب مواد 9و  8اساسنامجهای دو محکمة کیفری بیینالمللیی یوگسیالوی سیابق و
رواندا در رسیدگی بج ارا م تحت صالحیتشیان از تفیوق نسیبت بیج محیاکم ملیی آن کشیورها
برخوردارند ،اما باید تواج داشت کج قسمت آخر مقررههای موصول بیا تأکیید بیر لی و احتیرا
کشورهای مح مناقشج بج قواعد رسیدگی و مقررات اساسنامج در محاکم داخلی خود ،ضیرورت
ایجاد توانمندی و برنامجهای ررییتسازی محاکم این کشورها را نمایان میسازد.
االب تواج این است کج بج مواب میواد  123و 242اساسینامة ایین محیاکم ،بیرای اعمیال
مجازات باید بج حقوق کیفری داخلیی ایین کشیورها مرااعیج شیود .ایین رویکیرد بیج محلیی و
منطقجای کردن اارای عدالت کمر میکند .هرچند برای مثال ،اناییت علییج بشیریت کیج در
اساسنامج دادگاه کیفری بین المللی یوگسالوی پیشبینیشده ،بنابر یر تفسیر مضیق در قیانون
مجازات کشور یوگسالوی واود ندارد و در آنجا تنها نس کشی و انایات انگی پیشبینیشیده
است ،بج همین دلی نمیتوان بجسادگی برای تعیین کیفر بج قانون داخ مرااعج کرد .با وایود
این قضات خواه ناخواه از ادول مجازات ها در قیانون کیفیری ایین کشیور متیأثر خواهنید بیود
(رضوی یرد.)348 :1388 ،
با تواج بج اینکج توس بج دادگاههای داخلی این کشورها برای اارای عدالت در کنار محاکم
کیفری بین المللی موکور امری ضروری است ،ازاینرو برنامجهای هدیمند آشتی ملی در راستای
برقراری عدالت انتقالی ،توس بج اب ار ررییتسازی در رویج محاکم موکور را می لبد.

 .3برنامههای ظرفیتسازی دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق
اهم تالشهای انجا گریتج دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق در زمینیة رریییتسیازی
عبارتاند از:
 برقراری ارتباط قوی با حقوقدانان و قضات ملی در بوسنی و هرزگوین در اهت پر کیردنخألهای قانونی بعد از تخاصم؛
 تمرک بر انتقال دانش و مهارتهای عملی و تجربی دادگاه بج محاکم داخی ایین منطقیجبجمنظور تسهی اارای معیارهای بینالمللی و استقرار بهتیرین روییجهیای پیشیریتج در
محاکم محلی؛
 ا ارتقای توانایی کارمندان قضایی داخلی آن کشورها در زمینجهای مهمی همچون تج ییج،تحلی و تحقیقات حقوقی؛
________________________________________________________________
 .1مادة  23اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق.
 .2مادة  24اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی رواندا.
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 توسعة برنامجهای آموزش حقوق بشر بینالمللی ،مشیتم بیر نحیوة اعمیال اسیتاندارهایحقوق بشری در مراح تعقیب و محاکمة متهمان توسط عوام قضایی مح  ،بجویهه در
زمینة ارا م انگی؛
ترتیب و ارتقا و توسعة دانش نظری و عملی کارکنان شاغ حقوقی و قیانونی در خصیوصپروندههای مربوط بج ارا م انگی از ریق موااهج و مالقات حضوری آنها با دادسیتان
و قضات محاکم بینالمللی کیفری در پروندههای موکور ).(Norma et al., 2013: 152
موارد موکور کج در قالب همکاری میان دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق ))ICTY
از یر رل و سازمان امنیت و همکاری اروپا 1دیتر برقراری دموکراسی و حقوق بشر2و مؤسسة
تحقیقاتی ار و عدالت منطقج ای سازمان مل متحد ،3در آن سرزمین اایرا شیده اسیت ،آثیار
براستج ای در ایجاد توانمندی و ررییتسازی سیستم قضایی محاکم داخلی کشور یوگسیالوی
سابق بجهمراه داشتج است و نقطة قوتی در کارنامة این نهاد بینالمللی قضایی محسوب میشود.
برای نمونج ،تا قب وقوع درگیریها ،محاکم داخلی صربستان و مونتیجنگیرو بیج یور معمیول در
خصوص پیچیدگیهای ینی پروندههای ارا م انگی ،مجهی نبودنید و مسیا لی ماننید تعصیب
بخشی از قضات و دادستانها ،ضعف در رسیدگی پروندههیا توسیط دادسیتانهیا ،عید کفاییت
همکاری از ناحیة پلی در ریتار تحقیقاتی ،همکیاری ضیعیف دولتیی در موضیوعات قضیایی و
مکانیسمهای حمایتی غیرمؤثر از شهود ،بجعنوان موانع اساسی در این باره محسیوب مییشیدند
) .)Ivanisevic & Trahan, 2004: 2تا اینکج یر دادگاه ارا م انگیی بیج یور خیاص در سیال
 2003در بلگراد تأسی شد (.)Stromseth, 2006/2007: 257
از آن پ دادستان ارا م انگی ،مسئولیت انحصاری تعقیب ،ارا م علییج بشیریت و نسی
زدایی را بر عهده گریت (.)Dimitrijevic, 2009: 83
اولین محاکمج پیش از دادگاه ارا م انگی ادید در سال  2004تحت کنترل مؤثر دادگیاه
کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق آغاز شد ).))Brodersen, 2014: 242
از مصادیق بارز برنامجهای ررییتسازی در رویة این دادگاه بینالمللی کج تیأثیر بسی ایی در
استقرار عناصر و معیارهای اص حاکمیت قانون در این سرزمین داشتج است ،میتوان بج میوارد
زیر اشاره کرد:

________________________________________________________________
)1 The organization for security and corporation in Europe (OSCE
)2. Office for Democratic institutions and Human Rights (ODIHR
)3. United Nation Interregional Crime and justice Institute (UNICRI
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 .1 .3پروژة ارزیابی و نظارت بر محاکم داخلی سررزمین یوگسرالوی سرابق و یقویرت
آنها در رسیدگی به جرائم جنگی با همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا
این برنامج کج از سال  2003بج بعد در نواحی مختلف از املج بوسنی ،صربسیتان و مونتیجنگیرو
اارا شده است ،مهمترین و مؤثرترین برنامة ررییتسازی در روییة دادگیاه بیینالمللیی میوکور
محسوب میشود .با تواج بج مضمون قطعنامة شمارة  1503سال  2003شورای امنیت سازمان
مل متحد کج بج ور کلی تقویت سیستم قضایی ملی این کشور را برای حاکمییت قیانون حیا
اهمیت میداند و در اارای استراتهی تکمیلی دییوان بیینالمللیی یوگسیالوی سیابق ،واگیواری
رسیدگی بج پروندههای ارا م انگی را بج محاکم خاص داخلی این سیرزمین تجیوی مییکنید
( ،)SC & Res, 2003: 1503ضرورت نظارت و ارزیابی بر اب ارهای ررییتسازی بج مواب پروژه
یادشده (از املج نظارت بر محاکمات انگی از حیث واود مبانی کایی قانونی در اعمال قیانون
الحق نسبت بج ارا م انگی سابق ،واود و اعمال حداق استانداردهای بینالمللیی مربیوط بیج
دادرسی عادالنج و نی ارزیابی و تج یج و عملکرد این دادگاههیا در قالیب گی ارشهیای مینظم و
مستمر در تحقق حاکمیت قانون کامالً نمایان است ).(Nicolic & Zavarko, 2003: 4-7,12

 .2 .3برنامة ظرفیتسازی قضایی با همکاری دفتر نمایندة عالی در بوسنی و هرزگوین و کوزوو
این برنامة ررییتسازی دادگاه بین المللی یوگسالوی سابق کج با هدل اصالحات قانونی ،تیرویف
هنجارهای قانونی بین المللی ،تقویت ،بازسازی و توانمند ساختن دستگاه قضیایی و دادگیاههیای
ملی این منا ق بجمنظور امکان واگواری رسیدگی پروندههیای ایرا م انگیی بیج دادگیاههیای
داخلی از سال  2004بج بعد آغاز شد ،حکاییت از عملکیرد چشیمگیر نهیاد قضیایی بیینالمللیی
موکور در این زمینج دارد (.)Barria & Roper, 2007: 317-330
اگرچج دادگاه بین المللی یوگسالوی سابق ،نقش رسمی در تأسی دادگاه ایرا م انگیی
موکور بازی نکرد (  ) Brodersen, 2014: 243و عدها ی معتقدند کج این دادگاه بین المللیی در
ایجاد نهادهای قضایی توانمند داخلی ،توییق چندانی نداشت (Tolbert & Solomon, 2006:
) ،25اما ایجاد شعب ویهة ارا م انگی 1در دادگیاههیای ملیی بوسینی و هرزگیوین ،تأسیی
دادگاه ترکیبی کوزوو 2با ترکیب قضات ملی و بین المللی ،برنامیجهیا و سیمینارهای آموزشیی
مهارتها ی قضایی ،توایقنامج سال 1996بین دادگاه بین المللی یوگسیالوی سیابق بیا محیاکم
داخلی بوسنی ،صربستان و کروات ی مبنی بر واگواری رسیدگی ایرا م انگیی کوچیرتیر بیج
محاکم ملی این نواحی و بازبینی تحقیقات و کیفرخواسیتهیای صیادره توسیط ایین دادگیاه
________________________________________________________________
1. Spcial War Crimes Chamber
2. Kosovo`s Hybrid Tribunals
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بیین المللیی (Stromseth, 2007: 270 -272,280( 1املگیی از یعالییتهیا ی میؤثر ایین نهیاد
بین المللی در زمینة ررییتسازی هستند.
بج ور کلی در تحلی عملکرد برنامجهای ررییت سازی دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی
سابق در قالب محاکم ترکیبی و ویهة موکور میتوان گفت کج صرلنظیر از تویییق در توسیعج و
ارتقای مهارتهای قضایی قضات ملی سرزمین یوگسالوی سابق بق استانداردهای حقوق بشیر
بینالمل و دادرسی عادالنج ،در مهار یضای سیاسیی و تعصیبات قیومی در محاکمیات (بیجوییهه
نسبت بج صربها) ،ارتقای سطح مشارکت داخلی با دادگاه بین المللی یوگسالوی ،شفاییت آثیار
مخرب تحریر ساختار کیفری داخلی نسبت بج گروههای قومی و نی ایجاد زمینجهیای وییاق و
آشتی بین قضات بینالمللی و داخلی در رسیدگی بج ارا م انگی و سایر ارا م حساس ،میؤثر
بوده است و این امر مویقیت عظیمی برای محکمة موکور در مسیر استقرار اص حاکمیت قانون
در پرتو ررییتسازی محسوب میشود.

 .3 .3برنامههای ظرفیتسازی دادگاه کیفری بینالمللی رواندا
کشور «رواندا» نی از قاعدة ررییتسازی مستثنا نشده است .برنامجهای هدیمند ررییتسیازی
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا با بهرهگیری از ررییتهای قانونی اساسنامج و قواعد رسیدگی و
ادلة آن دادگاه و نی در همکاری با نهادهای بیینالمللیی تیأثیر مناسیبی بیر سیازوکار قضیایی و
تقنینی کشیور میوکور داشیتج اسیت ) .)Nadya sadat, 2015: 118از آن املیج اسیت ،حیول
مجازات اعدا از قانون ای ای «روانیدا» پی از تأسیی دادگیاه روانیدا و نقیشآیرینیی آن در
خصوص تعقیب و رسیدگی و اعمال مجازات نسبت بیج ایرا م بیینالمللیی ارتکیابی در منطقیة
موکور و بجویهه نس زدایی کج پیشتر در قانون ا ایی کشور رواندا ،نس زدایی و اینگونج ارا م،
مجازاتی مصیادل بیا اعیدا  ،در برداشیت هرچنید «روانیدا» در سیال  1975عضیو کنوانسییون
نس کشی شده بود ) )Akayseu Case, 1998: para.16و مکلف بج تغییر قانون داخلیی خیود بیا
کنوانسیون موکور بود ،اما با بقجبندی ار نس زدایی بج چهار دستج ،کماکان مجیازات اعیدا
بجعالوه حب را در کارنامیة قانونگیواری خیود حفیظ کیرده بیود 2.اساسینامة دادگیاه کیفیری
بین المللی رواندا با رویکردی یارغ از مجازات اعدا و در نهایت محدود بج حب ابد حتیی بیرای
شنیعترین ارا م و تالشهای ررییتساز داخلی این نهاد قضایی کیفری بیینالمللیی در قالیب
برنامج های آموزشی ،کارگاهی در داخ آن کشور و تعام و همکاری با مقامات قضایی و حقوقی
و سیاسی کشور موکور و صدور آرای قضایی با مجازات حب  ،املگی مواردی بودهاند کج تأثیر
________________________________________________________________
1. http://www.ohr.int/ohr-dept/hr-rol/war-crime-tr/default.asp?content_id=6039

 .2بج ور کلی ر.ک:
Virginia Saint-James, Trio repressions du jenocide Rwanda is in appended à douter question de droit,
questions sur droit, étude offert à Claude Lombois, pluim, 2004, p. 757
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بس ایی در تحقق عدالت انتقالی و تحول نظا قانونی آن کشور (زدودن مجازات اعدا از سیستم
قانونگواری) داشتجاند .بج ور کلی برنامجهای ررییت سازی دادگاه کیفری بین المللیی روانیدا در
تقویت و تحکیم اص حاکمیت قانون در سج زمینج قرار میگیرند.
 .1 .3 .3یرویج حمایت از شهود و قربانیان
حمایت از شهود و قربانیان در محاکم بینالمللی ،بج کارکرد سازوکارهای حمایتی داخلی از آنهیا
بستگی دارد .چارچوب قانونی کج برای حمایت از شهود و قربانیان در اساسنامج دادگیاه کیفیری
بینالمللی رواندا بر پا گردیده است ،توازنی را بیین حقیوق میتهم و سیالمتی اسیمی و روحیی
شاهد و خانواده قربانیان برقرار میکند .اولین اقدا های ررییتسازی دیوان کیفری بیینالمللیی
رواندا در این خصوص در سال  2003در مالقات با  12تن از قضات عالیرتبیج و دادسیتان ایین
کشور در آروشا با تمرک بر حمایت از شیهود ،سیرعت در رسییدگی بیج پرونیدههیا و اسیتراتهی
تکمیلی قضایی صورت پویریت ) .(Peskin, 2005: 950,955-56از سیال  2006دادگیاه کیفیری
بینالمللی رواندا ،با تأکید بر خیدمات حمیایتی شیهود و قربانییان ،1بیر تأسیی داخلیی واحید
خدماتی موکور در داخ این کشور و تقویت آن از ریق آموزش و توصییجهیا مبیادرت ورزیید.
اولین حرکت واحد یادشده در رواندا ،تالش بدون وقفج در آموزش بج مقامات رسمی قضایی ایین
کشور در این زمینج بود ( .(Gallimore, 2007: 4-5
برنامة حمایتی ویههای در سالهای  2009و 2010از ریق واحد خدمات حمایتی شیهود و
قربانیان پیشنهاد در قالب کالسهای آموزشی و کارگاههای عملی با مشیارکت قضیات داخلیی و
مقامات محلی و اارایی کشور رواندا اارا شد .حمایت واحد موکور مربوط بج قب  ،در ارییان و
بعد از ایراد گواهی (شهادت) است .یکی از اشیکال کلییدی حماییت میوکور ،حفیظ محرمیانگی
هویت شهود است .نمایندگان واحد خدمات حمایت از قربانیان و شهود در زمینة انتقال دانش و
تجارب و مهارتهای حمایتی در کشیورهای اروپیایی ،آمریکیا ی و آیریقیایی السیاتی را بیر پیا
کردهاند ) .)Dieng, 2011: 411-413این واحد ،دانش ،ا العیات و تجیارب خیود را بیج یراتیر از
مرزهای رواندا و دیگر کشورهای آیریقیایی گسیترش داد .بیرای مثیال ،در سیال  ،2010برنامیة
تان انیا را در این خصوص اارا کرد2.
آموزش مقامات پلی
 .2 .3 .3یرویج حقوق بازداشتشدگان و زندانیان
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا بج یور کامی در احتیرا بیج حقیوق بنییادین بشیر نسیبت بیج
________________________________________________________________
1. Withness and victims support services (WVSS).
2. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime.
U.N.
Office
ON
Drugs
And
Crime,
at
16
(Jan.2008)available
at
http://www.unidc.org/documents/organized-crime/witness-protectionmanual-feb2008.pdf.
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بازداشتشدگان و زندانیان مصمم بوده است .از آنجا کج مقامات زندانهای محلی رواندا کامالً بج
معیارهای بینالمللی در زمینة مسا موکور آگاه یا پایبند نبودهاند ،دادگیاه میوکور در میواقعی
کج یرهنگ الز در راستای اسیتفاده از مقیررات مربیوط بیج حماییت از حقیوق اییراد زنیدانی و
بازداشتشده واود نداشتج باشد ،بج ترویف یرهنگ موکور مبادرت میورزد.
واحد تسهیالت بازداشت سیازمان ملی متحید 1در آروشیا بیجعنیوان ییر مرکی درمیانی و
مساعدت ،بج زندانیان خدمات ارا ج میدهد .این دیتر در مقر زندان تان انیا مستقر شیده اسیت و
مقامات امنیتی دیتر موکور توسط پلی محلی مساعدت میشیوند .تأسیی ایین مرکی صیریاً
برای انجا ریتاری در انطباق با بهترین رویجهای اتخاتی مقامیات داخلیی تان انیاسیت .بیج یور
مثال ،مقامات زندان تان انیا ،بجصورت گردشی برای یر دورة ششماهج در یر سیال در اختییار
واحد یادشده قرار میگیرند .بیشتر مقامات زندان تان انیا و ایسران همراهیکننیدة زنیدانیان کیج
ورایفشان را در زندان محلی ی میکنند ،از برنامجهای آموزشهای دیتر تسیهیالت بازداشیت
سازمان مل متحد ،نحوة مدیریت بازداشتشدگان بق قواعد بینالمللی بهرهمند میشیوند ،بیج
نحوی کج مسئولیت آنهیا همیان تیرویف حقیوق بازداشیتشیدگان و زنیدانیان بیق مقیررات و
استانداردهای بینالمللی است ) .)Dieng, 2011: 413احترا بج کرامت انسانی ،اتکیا بیج حیداق
استانداردهای نحوة ریتار با زندانیان کج بج «قواعد نلسون ماندال» 2مشهور است ،در زمینیجهیای
ریاهی ،سالمت روحی و اسمی بازداشتشدگان و زندانیان از املج دیگر برنامیجهیای آموزشیی
این واحد برای مقامات و کارمندان زندان است3.
توییق برنامجهای ررییتسیازی آموزشیی یادشیده در اسیتفاده از ایسیران همراهییکننیدة
زندانیان یا شهود در مواقع اع ا و نی کیاهش شیکایات و مشیکالت میدیریت زنیدانیان دادگیاه
رواندا ،بج اثبات رسیده است ).)Dieng, 2011: 414

 .4یرویج استفاده از فناوری جدید در یشریفات قضایی
عد ا العات از عملکرد محکمج شاید بج تردید و بیاعتمادی نسبت بج منصفانج بودن ،شیفاییت
و صداقت سازگار قضایی منجر شود .یر سیسیتم دادگسیتری محرمانیج و بسیتج ممکین اسیت
پدیدههای عملکیرد خیالل قیانون و انکیار حقیوق را توسیعج دهید .اسیتفاده از ینیاوری روز در
ررییتسازی ،ای ون بر سرعت بخشیدن بج یرایند عدالت انتقیالی ،موایب ا مینیان از سیالمت
اقدا های قضایی ،تحقق امنیت حقوقی و قضایی ،ترویف شفاییت و حکمرانی خیوب و در نهاییت
استقرار حاکمیت قانون میشود.
________________________________________________________________
1. United Nations Detention Facility (UNDF).
2. Nelson Mandela Rules
3. https://www.irmct.org/en/detention-irmct
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 .1 .4سیستم استنساخ فوری
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا در سال  2007در خصوص نسخجبیرداری از ییر برنامیة نیر ایی اری
مختصر نویسی بج زبانهای انگلیسی و یرانسج استفاده کرد .ایین شییوه کیج بیج «سیسیتم استنسیاخ
یوری» 1مشهور است ،از رل دادگاه رواندا بج سیایر کشیورهای آیریقیایی پیشینهاد شیده اسیت .بیج
مواب این شیوه موارد ثبتشده (بایگانی) دریایتی نمایندگیها از کشیورهای بوتسیوانا ،بورکینایاسیو،
کامرون ،غنا ،رواندا و زامبیا ،قابلیت نسخجبرداری یوری بج دو زبان انگلیسی و یرانسج را خواهد داشت.
دیوان رواندا ،اختیار استفاده از ایین ینیاوری را بیج کنییا ،نیجرییج ،تان انییا ،توگیو ،سینگال،
آیریقای انوبی و اوگاندا داده است .با این حال ،بجرغم اشتیاق زیاد ایین کشیورها ،اایرای ایین
یناوری بج لحاظ یقدان تأسیسات در این کشورها با مانع موااج شده است .یقط زامبیا و اوگانیدا
مبادرت بج ایجاد تأسیسات برای اارا و استفاده از این ابراز کرده انید و صیریاً زامبییا بیج کسیب
تجهی ات مورد نیاز و آموزش آن در گ ارشهای دادگاه نا آمیده اسیت ).(Dieng, 2011: 413
برای نمونج ی بازدیدی کج در سال  2008کویی عنان ،دبیر ک یقید سیازمان ملی متحید از
مقر دادگاه بین المللی رواندا در آروشا داشت ،توییق این دادگاه در بهرهگیری از سیستم یادشده
بجعنوان یکی از تالشها برای ررییتسازی قضایی ملیی روانیدا در راسیتای اسیتقرار حاکمییت
قانون ،مورد گ ارش و بحث قرار گریت2.
در بازدید دیگری کج در سال  2010کویی عنان همراه با وزیر امور خارایج کشیور توگیو ،از
دیوان کیفری بین المللی رواندا داشت ،مقامات رسمی این دادگاه ضمن تشریح همکاری توگو در
دستگیری دو مظنون بج ار نس زدایی در این کشور و انتقال شهود بج دادگیاه میوکور اهیت
ادای شهادت ،بر تمای در بهره گییری از تجربییات و روییة ایین دادگیاه در اسیتفاده از سیسیتم
استنساخ یوری تأکید کردند3.
مالحظج میشود کج بهره گیری از این سیستم در رویة دیوان کیفری بیینالمللیی بیجعنیوان
اب ار ررییتسازی نظا قضایی داخلیی ،امیری مقبیول و متیداول بیوده و بیج ایی ایش وضیو و
شفاییت عملکرد دادگاهها کمر کرده است و بدینترتیب با ارتقای سطح پاسیخگویی و تقوییت
کیفیت تصمیمات و احکا دادگاهها بج استقرار عناصر اص حاکمیت قانون منجر شده است.

 .2 .4استفاده از ابزار اریباط ویدئویی
نمونة دیگر از ترویف استفاده از یناوری نو در تشریفات قضایی ،در رویة دادگاه کیفیری بیینالمللیی
رواندا ،استفاده از اب ار ارتباط وید ویی بجصورت بازتولیید و اایرا در محیاکم داخلیی اسیت کیج بیا
________________________________________________________________
1. The Real-Time Transcription System
2. https://unictr.irmct.org/en/news/after-kigali-usg-legal-affairs-visits-ictr-headquarters.
3. https://unictr.irmct.org/en/news/Togolese-minister-foreign-affairs-and-regional-integration-visit-tribunal.
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حمایت مالی آلمان این اب ار در دادگاه عالی کیگالی بجعنوان معیار امنیت حقوقی و قضیایی شیهود
در اریان رسیدگی بج ارا م نس زدایی استفاده شد ) .(Dieng, 2011: 416استفاده از این ابی ار در
پروندههایی کج شهود در خارج از مح دادگاه هستند و بج لحاظ امنیتیی و ه ینیج و صیرل وقیت،
امکان سفر بج مقر دادگاه رسیدگیکننده بج پرونده را ندارنید ،کیاربرد یراوانیی دارد .بیج یور کلیی،
تجلی بهرهگیری از این یناوری را میتوان با مرااعج بج آرای قضیات دییوان روانیدا بیجدسیت آورد.
برای نمونج در پروندة کارمرا و دیگران ،دادستان بر استفاده از این شیوه توأ با نسخجای از گی ارش
صوتی (رادیویی) تأکید کرد (.)Karmera et al., 2012, paras: 169-173,205
در پروندة راتاگاندا ،دادگاه بدوی رواندا استفاده از اب ار وید ویی را در اخیو شیهادت خبیره و
مطلعان ،تجوی کرد (.)Rutaganda, 1996, paras: 357,370
در پروندة مونیاکازی و دیگران ،هدل از استفاده از ایین ابی ار ،کمیر بیج اسیتماع ارهیارات
شهود (بجویهه آنهایی کج در خارج از رواندا زندگی میکنند و بج دالیلی امکان سیفر و حضیور در
دادگاه را ندارند) عنوان شد ).)Munyakazi Cases et al., 2000/2002/2008, para:165
تبلور استفاده از این اب ار ررییت ساز در رویة دادگاه کیفیری بیینالمللیی روانیدا ،ایی ونبیر
ای ایش امنیت شخصی شهود و عد تحمی ه ینجهای باال ،موایب تسیریع در یراینید عیدالت
انتقالی ،تسهی در پاسخگویی و در نهایت استقرار اص حاکمیت قانون شده است.

نتیجهگیری
ویهگی مشترک دولتهای پیش از گوار ،اعمال یراقانونی و خودسیرانج اسیت .عیدالت انتقیالی از
ریق ررییتسازی بجعنوان اولین آزمون استقرار حاکمیت قانون در حکومیت ادیید شیناختج
میشود .چگونگی واکنش بج این اعمال ،بنیان نظم ادید حقوقی در اامعج برخاستج از خشونت
و سرکوب را می لبد .نادیده گریتن نق ها ،تکیرار ریتیار حکومیت گوشیتج اسیت .امیا اعمیال
مسئولیت ،بج گوار هنجاری از نظا یراقانونی بج نظامی مبتنی بر قانون منجر میشود .نهادهیای
پاسخگو از حکومت پیشین ،مشروعیتزدایی میکنند و هویت سیاسی نظا ادیید را بیجعنیوان
دولتی قانونمند شک میدهند.
محوری بودن سازوکار ررییتسازی برای تحقق عناصیر بنییادین و مؤلفیجهیای اصی حاکمییت
قانون در حکومت ادید ،مفهومی مورد ااماع ،میان محققان عدالت انتقالی و اص حاکمیت است.
نیر پیداست کج سازوکار ررییتسازی ،بجمثابة درکی اامع از مفهیو حاکمییت قیانون در
دوران گوار است کج بجعنوان اب ار عدالت انتقالی ،میان استبداد گوشتج و حکومت ادیید ،خیط
تمیی ی قرار داده و الگویی برای نهادینج شدن عناصر بنیادین اص حاکمیت قانون و معیارهیای
آن در حکومت ادید یعنی؛ نظم مبتنی بر قانون بجشمار میرود.
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ضعف قانونی و ناتوانی عملکرد محاکم داخلی کشورهای یوگسالوی سابق و رواندا در برپیایی
عدالت نسبت بج مرتکبان و قربانیان ارا م بیینالمللیی بیجوقیوعپیوسیتج در دهیة ،1990ایجیاد
محاکم کیفری بینالمللی اختصاصی را برای رسیدگی بج این مهم توسط شورای امنیت سیازمان
مل متحد رقم زد.
تفوق این محاکم نسبت بج محاکم داخلی این کشیورها ،ضیرورت مرااعیة محیاکم میوکور بیج
قانون و محاکم و نهادهای قضایی ملی سرزمینهیای میورد بحیث بیر مبنیای سیاسیت اسیتراتهی
تکمیلی ،ل و ایجاد بستر مناسب در راستای اارای عدالت انتقالی را نماییان مییسیاخت .ازایینرو
برنامجهای هدیمند ررییتسازی محاکم کیفری بیینالمللیی اختصاصیی در سیرزمینهیای تحیت
صالحیتشان ،بجعنوان اب ار عملی عدالت انتقالی در قالب برنامجهای منسیجم و مختلیف آموزشیی،
مهارتی برای ای ایش دانش و آگیاهی قضیات و سیایر مسیئوالن داخلیی ایین کشیورها منطبیق بیا
معیارهای بینالمللی در زمینة اارای دادرسی منصیفانج و نیی برنامیجهیای نظیارتی و ارزییابی بیر
دستگاه قضایی داخلی این کشورها (محاکم ملی ویهة رسیدگیکننده بج ارا م انگی) ،در راسیتای
تقویت و انطباق کیفرخواستها و احکا صادر داخلی با قواعد و هنجارهای بینالمللی و تجهی این
محاکم بج استفاده از یناوری روز (سیسیتم نسیخجبیرداری ،ابی ار ویید ویی) بیا همکیاری نهادهیای
بینالمللی و با هدل تأثیرگواری و ترویف عناصر و معیارهای اص حاکمیت قانون ،اارا شد.
محاکم کیفری بین المللی یوگسیالوی سیابق و روانیدا ،کیج در زمینیة رسییدگی بیج ایرا م
بینالمللی ناشی از بحرانهای سیاسی خشونتبار در کشورهای موکور بجواود آمدند ،بخشیی از
استراتهی مداخلة اهانی در راستای توقف خشونت و کمر بج اعاده صلح و دستیابی بیج آشیتی
ملی (داخلی) از ر ییق تحقیق عیدالت و اصی حاکمییت قیانون ،هسیتند ،اگرچیج برنامیجهیای
ررییتسازی عدالتمحور برپایی این محاکم (ای ونبر شیوههای قضایی رسیدگی بج ایرا م) در
کشورهای مح انایات ،بج لحاظ سیاسی ،یرهنگی ،اقتصادی و ااتماعی توییق کام نداشیت،
اما برنامجهای موکور بج ایجاد سیاست ااتماعی ادید مبنی بر احتراز از تکیرار ایرا م سیابق و
مشابج منجر شد .الوة عملی عناصر و مؤلفجهای اص حاکمیت قانون در یرایند عیدالت انتقیالی
در حکومتهای پ از تخاصم در دو سرزمین یوگسیالوی سیابق و روانیدا (در قالیب شناسیایی
اص مسئولیت یردی برای خا یان و مرتکبان ارا م بینالمللی در اسیناد و قواعید رسییدگی و
رویج این محاکم و بجکارگیری اصول دادرسی منصفانج و سازوکارهای حمایت از حقوق متهمیان،
مظنونان ،قربانیان و شهود و نی حقوق ییردی و اسیتقالل نهیادی و شخصیی محیاکم ملیی و)...
محصول اارای برنامجهای ررییتسازی محاکم بینالمللی مورد اشاره است.
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