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ضات  اه ق ین دادگ لی ب ل م ی ال نای از ج مودن ب قات ن ی ق ح یت مورد در  ت ع ض تان و س غان د رد را اف ردن    ک
 

هیف یچ دادگاه اتاق ل  کرد؟ ص
دیپ یبرا را سارنوال درخواست آرا اتفاق به ییجنا یالملل نیب دادگاه در محاکمه از قبل دوم اتاق ،۱۱۲۲ لیاپر ۲۱ خیبتار بر اتیتحق ش  به رابطه در ق

اتیتحق مرحله، نیا در که نمودند اتخاذ میتصم قضات. نمود رد افغانستان یاسالم یجمهور قلمرو در یجنگ میجرا و تیبشر برضد شده ادعا میجرا  در ق

ایک انتون یقاض از متشکل دادگاه اتاق .کرد نخواهد نیتأم را عدالت منافع افغانستان وضعیت به رابطه ایم یامب س دو  صادر همزمان را اش جداگانه نظر که ن

الیا سلواتور ویروزار یقاض و یاکان توموکو یقاض نمود، خواهد ا دیم ت اش  .ب

 

 کرد؟ رد را سارنوال درخواست دادگاه اتاق چرا
اتیتحق آغاز یبرا محاکمه از قبل بخش قضات از سارنوال ،۱۱۲۲ نومبر ۱۱ خیبتار  به مربوط تیبشر ضد میجرا و یجنگ شدهٔ  ادعا میجرا به رابطه در ق

،یبد ۱۱۱۲ یم ۲ خیتار از افغانستان یاسالم یجمهور در مسلحانه جنگ سو  افغانستان در مسلحانه جنگ به مربوط مشابه میجرا به رابطه در همچنان و ن

هی ارتکاب روم اساسنامهٔ  عضو یکشورها ریسا قلمرو در نسویبد ۱۱۱۱ یجوال ۲ خیتار از شده ادعا طور به که ت  .نمود  منظوری درخواست اند، اف

 

هیگرد ارائه سارنوال توسط که را یاطالعات دادگاه اتاق  نیا یبرا را معقول اساس مربوطه درخواست که نمود مطرح کرده یبررس کامل طور به بود د

هی ارتکاب افغانستان در ییجنا یالملل نیب دادگاه ییقضا تیصالح داخل میجرا که  سازد یم تیتثب مالحظه ت هیا و اند اف ک لاحتم یایقضا ن  در یا

هیگرد یسپر ۱۱۱۲ سال در هیاول یبررس آغاز از که را یزمان مدت دادگاه اتاق حال، نیا با .بود خواهند قبول قابل دادگاه حضور  صحنهٔ  همچنان و است د

سویبد زمان آن از افغانستان در یاسیس ریتغ حال در  یمنظور صورت در دارد احتمال که است شده مواجه آن به سارنوال که یهمکار فقدان را، ن

اتیتحق هیگرد مترک ق اتیتحق فرصت  مانع د عق و ق زین همچنان و شود، موافقانه یعدل بیت  یها تیفعال به دادن تیاولو با دادگاه منابع از استفاده یبرا ا

دیم تیموفق یبرا بهتر یها فرصت یدارا که است هگرفت نظر در را ن اش  .ب

 
میعل که، است باور نیا به دادگاه اتاق  افغانستان در وضعیت یفعل یچگونگ ت،یقبول و ییقضا تیصالح مورد در  مربوط طیشرا تمام شدن  برآورده رغ

اتیتحق امکان که است یطور دیم محدود شدت به را موفقانه یعدل بیتعق و ق از ،یبنابرا. س اتیتحق نمودن دنبال تا است دیبع ن نیرس به منجر ق  به د

وسط که شود یاهداف اتیتحق خواهان که ینیمتضرر ت هیگرد ذکر هستند ق هینت نیا به دادگاه اتاق گونه، نیبد .اند د اتیتحق که دیرس ج  مورد در ق

دینم نیتأم را عدالت منافع مرحله نیا در افغانستان وضعیت ن اتیتحق یمنظور یبرا را سارنوال درخواست بیترت نیا به و ک  .نمود رد ق

 

تینظر دادگاه اتاق ایآ  گرفت؟ نظر در را نیمتضرر ا
شتی دادگاه اتاق ،یمتضرر از شده یآور جمع اظهارات مورد ۲۲۲ جمله از که نمود اددا اتیتحق امکان از آن مورد ۲۸۱ ن نیکشان عدالت به هدف به  ق  د

ایپذ قیحقا تیتثب و میجرا از یریجلوگ مسئول، افراد ،یف طبق. نمودند ییر ه ل میعل که، است باور نیا به دادگاه اتاق" ص  تمام شدن  برآورده رغ

اش اتیتحق امکان که است یطور افغانستان در تیوضع یفعل یچگونگ ت،یقبول و ییقضا تیصالح مورد در  مربوط طیر  به را موفقانه یعدل بیتعق و ق

دیم محدود شدت از ،یبنابرا. س اتیتحق نمودن دنبال تا است دیبع ن نیرس به منجر ق اتیتحق خواهان که ینیمتضرر توسط که شود یاهداف به د  هستند ق

هیدرگ ذکر ری قابل .باشد داشته مثبت سهم امر نیا در هم ای و اند، د  قرار دادگاه حضور در که یخاص یایقضا نیمتضرر تنها که است یادآو

دیگیم ایا فرصت رن بیغ در ؛داشت خواهند مربوطه ییقضا روند در  کننده شرکت ثیمنح را ارزنده نقش کی یف ،یقضا همچو ا میعل ا  یمنظور رغ

ات،یتحق ت ؛ی نخواهد تحقق هرگز ارزنده نقش نیا ق ت  از دور کار، نیا .دیانجام نخواهد ارزوها از یاندک مقدار از فراتر مرحلهٔ  به نیمتضرر توقعات اف

دیا به منجر عدالت، قیتطب یبرا نیمتضرر یها ارزو و خواست به حرمت ا  ریتاث بیترت نیا به و گردد دادگاه مقابل در خصومت ممکن و یدیام نا ج

دیا آن تحقق یبرا که داشت خواهد یاهداف به موثق یدگیرس به رابطه در آن تیقابل یباال یمنف ا هیگرد ج  ."است د

 

هیف نیا مورد در ایا ل افیاست طلب ص ؟یم شده ن د وان  ت
هیف نیا که است داشته اعالم سارنوال دفتر ل دیپ و ص تریب آنرا یها ام  . گرفت خواهد نظر در را یقانون موجود یها حل راه تمام  نموده لیتحل و هیتجز ش
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