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انتختب اينجتنب نه عنوان قتضي ويژه 

المللدددي  در ديدددوان ن  3991در سدددت  

سبب شم تت درنتره اي  نهدتد،  3دادگستري

كه اخ رًا موضوع مطتلعت  جتلبي هم قدرار 

اي را نه رشته تحرير گرفتده است، مقدتله

                                                           

. :مقدتله حتضر از كتتب ذيل انتختب و ترجمه شمه است 

Hubert Thierry, Au sujet de juge ad hoc, Liber Amicorum, In Memoriam, of Judge José Maria 

RUDA, Kluwer Law, 1999, pp.285-289. 

.  Hubert Thierry. 

. .دانش تر دانشكمة حقوق دانشگته شه م نهشتي 

كدده  3939ژوئ دده  13در قضدد ه مرنددو  ندده رري داوري  .1

شدم  3993ندوامبر  32و رري  3991مدتر   2منجرنه قدرار 

 ريتست ديوان در آن هنگتم نت خوزه متريت رودا نود.
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درآورم. شدرايددددـ قدتضددددي ويددددژه را 

 Elihu)پدروفسدددور ال هدددو لدوتدرپتخدددت 

Lauterpacht)  ،در انتماي نظريه انفرادي خود

و هرزگوي  در ني نه عنوان قتضي ويژه نوس

 33كشي )قدرار قض ه اجراي كنوانس ون نسل

، مجموعدده آرا و نظددرا  3991سدداتتمبر 

المللي دادگستري، صفحه مشورتي ديوان ن  

انم. از آن زمدتن نه نعم( مطرح كرده 813

نه نعم، در اثري كه نده افتخددتر ند كال  

ته ه شمه است، دو  (Nicolas Valticos)والت كو  

ديگددر در ايد  زم نده تد ل   مقتله مهم 

انم؛ يكي از آنهت متعلد  نده شدتنته شمه

از متخصصددتن ديددوان  (Shabtai Rosenne)روزن 

ندتزخواني »المللي دادگستري نه ندتم ن  

المللددي استسددنتمه ديددوان ن   13مددتده 

است و ديگري از آقتي اسدتفتن « دادگستري

، قتضي )ستن ( ديوان (Stephan Schwebel)شوئبل 

قضت  ملي و »المللي دادگستري نه نتم ن  

نتشم. ندتخخره خدود آقدتي مي« قضت  ويژه

ندد كال  والت كددو ، كدده در نسدد تري از 

قضتيتي مطروحه در ديوان قتضي ويژه نوده 

 2الملدلاست، در مجله يوندتني حقدوق ن  

                                                           

2. Revue hellénique de droit international, 1997, I, p.1. 
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« تحو  نهتد قتضي ويدژه»اي نه نتم مقتله

انم. ايدد  نويسددنمگتن در مددورد نوشددته

از شرو  مرنو  نه قتضددي ويدژه و  نس تري

همچن   رفتتري كده ايد  قتضدي نتيدم در 

اش در پ ش گ رد نددت يكدميگر اجراي وظ فه

توافدد  دارنددم. قتضددي ويددژه، در واقدد ، 

همتننم ستير قضت  در عماد قضت  اصدلي و 

المللي دادگستري ن ست كده عضو ديوان ن  

نراي نه ست  از سوي مجم  عمومي و شوراي 

شدونم، متن ملل متحم انتختب ميامن ت ستز

او نه عنوان قتضدي ويدژه توسدـ يكدي از 

طرف   اختالف نراي شركت در اختالفي مشدخص 

شود. در ايد  حدت ، نده قدو  نرگزيمه مي

ن كال  والت كو ، سؤا  اي  است كده آيدت 

قتضي ويژه ن شتر قتضدي اسدت يدت ن شدتر 

سخنگوي دولتي كده او را نرگزيدمه اسدت، 

 ؟«ويژه»ي است يت ن شتر آيت ن شتر قتض

پتسخ نرخي از نويسدنمگتن ندزرب نده  

سؤا  اي  است كه قتضدي ويدژه در اجدراي 

وظ فدده محددمود خددود در زمددتن از كل دده 

المللددي امت ددتزا  اعضددتي ديددوان ن  

دادگسددتري نرخددوردار و مكلدد  اسددت ندده 

تكتل   آنهت، از جمله استقال  و ن طرفدي 
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اندم تون ز پتيبنم نتشدم، نندتنراي  نمي

رفتددتري همتننددم رفتددتر نمتينددمه دولددت 

نرگزيننمه خود داشته نتشدم. نده عبدتر  

تر، وظ فه قتضي ويژه، همتننم وك دل دق  

دفتع از دولت نرگزيننمه خود ن ست، نلكه 

كنم كه ديوان نه كل ده دخيدل فقـ تالش مي

آن دولت توجه كنم. ال هو  لوتر پتخت در 

 نويسم:اي  مورد مي

، ضم  الدزام نده رعتيدت قتضي ويژه » 

كندم. نده طرفي، نقش ختصي را ايفدت ميني

اش مراقبدت نظر م ، او نه طور ختص وظ فه

از آن است كه، در حم امكتن، هدر يدا از 

دخيل مهم و مؤثر دولت نرگزيننمه خود را 

در هنگتم شور نراي صدمور حكدم نده طدور 

كتمل لحتظ كنم و، در صور  عدمم پدريرش، 

ه انفرادي يت مختل  خود آنهت را در نظري

 «.انراز نمتيم

هم   نظر را آقتي شدوئبل هدم قبدو   

 كنم:كرده است. او اظهتر مي

آنتن )قضت  ويدژه( نمتيندمه دولدت » 

متبوع يت دولت نرگزيننمه خود ن ستنم در 

هت نتشدنم،  معنتيي كه مدماف  نظدرا  آن

نلكه آندتن مسددؤو  هسدتنم، در حدمي كده 



  ... 57 قاضي ويژه در ديوان 

دخيدل واقعدي و  تواننم، تالش كننم تدتمي

حقوقي آن دولت نه طور كتمل درك و لحدتظ 

 «.شونم

ن كال  والت كو  ن ز هم   رهنمود را  

 نويسم:پي گرفته است، او مي

در هر حت  نويسدنمه ايد  سدطور در  » 

كل ه قضتيتيي كه مسؤول ت قتضي ويدژه را 

پريرفتدده اسددت از انتددما ندده دولددت 

 نرگزيننمه خود اعالم نمدوده اسدت كده در

جريتن رس مگي از هرگونه تبتد  نظري ندت 

نمتينمه يدت مشدتوران آن دولدت امتندتع 

خواهم كدرد، امدت در عد   حددت  مراقبدت 

خواهددم كددرد كدده دخيددل آن دولددت مددورد 

كه خدود را توجهي قرار نگ رنم نمون آنني

ملزم نه دفتع از مواضعي نمتيدم كده نده 

 «. نظرش مبنتيي نمارنم

آقتيدتن  هم   نويسنمگتن، نه خصدوص

كننم كه تحو  شوئبل و والت كو ، اعالم مي

نه سوي استقال  ن شدتر قتضدي ويدژه پد ش 

رود. آقتي شوئبل در اي  مورد قضتيتيي مي

كنم كه در آنهدت قضددت  ويدژه، را نقل مي

 (Bastid)كه، متنندم خدتنم نتسدت م نمون آن

در قضدد ه  3937)قتضددي ويددژه تددون ( در 
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فوريده  28ي درخواست نتزنگري و تفس ر رر

)فال  قتره تون  و ل بدي(، ندر ضدم  3932

دولت نرگزيننمه خود رري دهنم، ندت عدمم 

دفتع از كل ه مواض  طرفهدتي نرگزينندمه 

انم. اي  جت خود استقاللشتن را نشتن داده

توان از رفتدتر ند كال  والت كدو ، هم مي

قتضي ويژه، در قض ه فال  قدتره تدون  د 

خددتالف مددرزي و در قضدد ه ا 3937متلددت در 

ستلوادوردد اي و دريدتيي )ا خشكي، جزيره

هندددمورا ( در مقتندددل شدددعبه ديدددوان 

يدتد كدرد.  3992المللي دادگستري در ن  

در قضدتيتي  (Skubizewski)قتضي اسكون شفسكي 

مور شدرقي و پدروژه سدم گدتنچ كوو د تي

نه هم   شكل  (Gabocikovo-Nagymoros)نتگ مترو  

م، نه سدهم خدود، رفتتر نموده است. م  ه

نه عنوان قتضي ويدژه گ نده ن سدتئو، در 

، نه نظدر 3939ژوئ ه  13قض ه رري داوري 

آن كشور در مورد فقدمان حكدم داوري رري 

مثبت نمادم، امت نه عك ، درخصوص انطدت  

آن، كه نه نظرم متن  ايجتد آثتر حقدوقي 

شم، رري مثبت دادم. ننتنراي  مد  نده مي

لدوتر پتخدت،  طور اصولي نظدرا  آقتيدتن

پددريرم. قتضددي شددوئبل و والت كددو  را مي
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توانم ويژه يا قتضي تمتم ع تر است و نمي

نه مثتنه نمتينمه دولت نرگزينندمه خدود 

اش يت وك لي كه از قواعم حتكم نددر حرفده

كنم عمل نمتيم. درعوض نده نظدر تبع ت مي

م  محمود كردن قتضي ويژه نه نظدتر  ندر 

نرگزيننمه او را كه ديوان دخيل دولت اي 

نررسددي كنددم، كددتهش افراطددي وظ فدده او 

نمتيم. اگر قتضي ويدژه از نظدر دولدت مي

نرگزيننمه خود نده طدور آگتهتنده دفدتع 

نمتيم مرتكب ه چ گونه خ تنتي نسدبت نده 

وظتي  نتشي از مسؤول ت خود نشمه اسدت و 

اي  همتننم آن اسدت كده هدر قتضدي عضدو 

خدود  توانم از نظر دولت متبدوعديوان مي

دفتع كنم زمتني كه اي  دولت طرف اخدتالف 

گ درد. نندتنراي  اگدر در ديوان قرار مي

قتضي ويژه، در هنگتم شدور و در آرا نده 

دهم، نده نف  دولت نرگزيننمه خود رري مي

مثتنه يا قتضي و طب  روشي عمل كرده است 

 اي قضتيي است.كه درخور وظ فه
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 تر كه قتضي ويژه يا قتضي تمتم عاي  

در اجراي وظ فه محمودش در زمتن و موضوع 

 13اختالف است ترديمي وجود نمارد. مدتده 

المللي دادگسدتري از استسنتمه ديوان ن  

اصطالح قتضي ويژه استفتده نكرده اسدت، و 

فقـ نه ذكر كلمه قتضي نسنمه نموده است. 

خدود صدراحتًت اعدالم  2اي  متده در نندم 

 ددتن اعضدتي اگر ديدوان در م »كنم كه مي

خود قتضي تتن  يكي از طدرف   اخدتالف را 

تواندم داشته نتشم، هر طرف ديگدر هدم مي

شخصي را نه انتختب خود نه عنددوان قتضدي 

همد    1در حتلي كه ننم «. ويژه نرگزينم

اگدر ديدوان در  »كنم كده متده اضتفه مي

م تن اعضتي خود قتضي نت تتنع دت طدرف   

طدرف    اختالف نماشته نتشدم، هدر يدا از

توانم اقمام نه گزينش يا قتضدي اختالف مي

«. نه ش وه مندمر  در نندم قبلدي نمتيدم

اي( كه نه اي  ترت ب نرگزيمه قضت  )ويژه

شونم همتننم قضت  اصلي نت همتن روش و مي

كننم، آنتن، نت همتن كلمت  سوگنم يتد مي

آي   دادرسي ديدوان، متعهدم  3طب  متده 

ا انجددتم داده و شونم كه تكتل   خود رمي

ندت كمدت  شدرافت و  »اخت ترا  خدود را 
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طرفي و آگتهي كتمدل درستي و در نهتيت ني

 6نندم  13نتخخره، مدتده «. اجرا نمتينم

آي   دادرسي ديوان  5استسنتمه، كه متده 

 »كنم كده هم نه آن اشتره دارد، اعالم مي

گ ري در شرايـ نرانر قضت  ويژه در تصم م

آي    5متده «. كننممي نت همكترانش شركت

آنتن در »دارد كه دادرسي ديوان اشعتر مي

قضتيتيي كه نه عنوان قتضي ويددژه هسدتنم 

در نرانري كتمددل ندت سدتير قضدت  شدركت 

 «.كننممي

ترت ددب كددتمالً روشدد  اسددت كدده  نددمي  

دادرسددي كننددمگتن استسددنتمه و آي  تموي 

خواسدتنم المللي دادگسدتري نميديوان ن  

مورد شرايـ قتضي ويدژه وجدود  راي دشبهه

داشته نتشم. قتضدي ويدژه ندت اسدتقال  و 

طرفددي، كدده ويژگددي ذاتددي قتضددي اسددت، ني

توانم نه مثتنه نمتينمه يا دولت عمل نمي

نمتيم و يت در انجتم وظتيفش دسدتور يدت 

رهنمودي از آن دولت دريتفت كندم. قتضدي 

ويژه نمتينمه يكي از طرف   اختالف ن سدت 

تضدي اصدلي ديدوان هدم در همتنطور كده ق

زمتني كه دولدت متبدوعش يكدي از طدرف   

المللي دادگستري اختالف در نزد ديوان ن  
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متنم و نه است همچنتن عضو ديوان نتقي مي

 دهم.نف  آن دولت هم رري مي
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آيت اي  نمان معنتست كه وظ فه قتضي  

ويددژه، همددتنطور كدده نويسددنمگتن فددوق 

ظتر  نر نررسدي انم، الزامًت در حم نگفته

دخيل دولت نرگزيننمه خدود توسدـ ديدوان 

يتندم؟ اگدر المللي دادگستري كتهش مين  

رسدم كدده، مفهدوم چن   نتشم، نه نظدر مي

مض قي از وظ فه قتضي ويژه مدمنظر اسدت. 

شدود كده اي كه فقـ زمتني مطدرح ميوظ فه

ديوان در رس مگي نه كل ده انعدتد قضد ه 

ؤالي كده مطروحه توجده نكدرده نتشدم. سد

توان مطرح نمود اي  اسدت كدده آيدت در مي

صور  محمود نودن وظ فه قتضدي ويدژه نده 

مورد فوق، وجود او در ديوان ضروري اسدت 

كده روش كدتر ديدوان نده نت توجه نه اي 

اي است، كه حتي در صور  نبود قتضدي گونه

ويژه، قصور در نررسي دخيلي كه طرف   نه 

نع ددم انددم نسدد تر تفصدد ل ارائدده نموده
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نمتيم، حجم لدواي  و دفتع دت  طدرف   مي

 اختالف مثبت چن   ادعتيي است.

در واق ، اي  كتهش وظ فه قتضي ويژه  

نه حماقل، زمتني قتنل توج ه است كده او 

دخيددل دولددت نرگزيننددمه خددود را قبددو  

نماشته نتشم. اي  همتن مطلبدي اسدت كده 

طرح نمدوده  ن كال  والت كو  نه درسدتي م

ن نم كه نه دفتع را مكل  نمي است كه خود

از مواضعي ناردازد كده نده نظدرش فتقدم 

 مبنت هستنم.

اي  وضع ت نسبتًت استثنتيي اسددت. در  

اغلب قضتيت، قضت  ويژه، دست كم در خطو  

اصلي، مواض  دولتهتي نرگزيننمه خدود را 

كننددم. همددتنطور كدده ندد كال  تصددمي  مي

كنم زمتني كده دولتدي والت كو  اشتره مي

كندم كده وظ فده ه حقوقماني پ شنهتد مين

دار شود او مجبور نده قتضي ويژه را عهمه

تواندم پريرش اي  م موريدت ن سدت. او مي

اي  پ شنهتد را ناريرد زمتني كده موضد  

دولددت پ شددنهتددهنمه را قبددو  نددمارد و 

كه دسدت مجبور ن ست آن را ناريرد مگر آن

كم نه طور كلي و در خطدو  اصدلي ندت آن 
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اي اخالقدي مواف  نتشم. ايد  مسد له موض 

 نتشم.است كه نه حم كتفي واض  و روش  مي

اي كه قتضدي ويدژه را چند   از لحظه 

كه وظ فده او محدمود فرض كن م، ديگر اي 

ندده مراقبددت از نررسددي دخيددل دولددت 

نتشم قتنل توج ه ن ست. نرگزيننمه خود مي

هددتي ديددوان توانددم فعتخندده در نح او مي

و از موضد  ايد  دولدت دفدتع  شركت كندم

تواندم او نمتيم. در حتلي كه هد چك  نمي

كه را نمي  لحتظ سرزنش كنم مشرو  نر اي 

چن   دفتعي نتشي از اعتقتدش نوده و اي  

اعتقتد از زمتن پريرش مسدؤول تش تي  در 

طرفي متن  اعتقتد ن سدت، نكرده نتشم. ني

طرفي فقـ متن  از آن است كه اعتقدتدي ني

تما وجود داشته يت غ رقتنل تي  در از ان

و تحو  نوده و نسبت نه هر گونده دل لدي 

لي، نيني طرفدي توجه نتشم. نده طريد  او

اي م تن نظدرا  متضدتد ن سدت. در مصتلحه

لب نراسدت   رويه متماو ، قضت  ويدژه اغ

اعتقددتد خددود و اعتبددتر ادعددتي دولددت 

كننم، و اي  همدتن نرگزيننمه خود عمل مي

ت كه لوترپتخدت، نده عندوان اي اسخـ مشي

قتضي ويژه در قض ه دستور موقت در اختالف 
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و هرزگوي ، در  ف متن   يوگسالوي و نوسني

كشي دنبت  مورد اجراي كنوانس ون من  نسل

كرد. او در نظر انفدرادي خدود نده طدور 

شمترد كه نه نظرش دق   اقمامتتي را نرمي

داد، و اي  در حتلي ديوان نتيم انجتم مي

ت كه ديدوان در تصدم م خدود فقدـ نده اس

ت ك م مفتد دستور قبلي خود اكتفت نموده 

است. ننتنراي  تضتد آشكتري م تن تعريد  

نس تر مض قي كه قتضي لوترپتخددت از نقدش 

كنم نت عملكرد خود وي وجود قتضي ويژه مي

 دارد.

در صورتي كه قتضي ويژه ندت اعتقدتد  

اي از آن جتنبددماري كنددم، از ندده مسدد له

طرفي عدمو  نكدرده كل   خود مبني نر نيت

است. در اي  حتلت رفتتر او تفتو  استسي 

نت رفتتر ستير قضت  نمارد. استقال  قتضي 

ويژه كمتدر ندت مواضد  حقدوقي آن تجلدي 

كنم تدت ندت رفتدتر، ك ف دت مطتلدب و مي

توانم محدمود نده نودن دخيلش كه نمينمي 

 ثمر و نمون تي  ر همددتن دخيلديتكرار ني

نتشددم كدده نمتينددمه نددت مشددتوران دولددت 

انم. قتضي ويژه، نرگزيننمه وي مطرح كرده

نرخالف وكالي طرف   كه محمود نه دفتع دت  
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خود در مقتنل قضتتي هستنم كده در سدكو  

هدتي دهندم، در نح نه آنهت گدوش فدرا مي

كنم. در اي  مرحلده ديگدر ديوان شركت مي

ويژگي س ستمتت كي كه در دفتع دت  وجدود 

دارد مطددرح ن سددت. وظ فدده قتضددي ويددژه 

همتننم وظ فه مشتوران و وكال ن ست، نلكه 

تتن  يا سلوك اخالقي ختصي است و ايد  در 

 حتلي است كه حتي ممك  است وظتي  هدر دو

 گروه هم در يا جهت نتشنم.
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آيت نتيم نهتد قتضدي ويدژه را حدرف  

توان نر اي  فكر نود كده قتضدي نمود؟ مي

ميمي است، نه نوعي ن دتنگر ويژه نهتدي ق

المللدي منط  داوري در قلمرو عدمالت ن  

است، تجلي تضتدي در درون خود است زيدرا 

كه توسـ يكدي از طدرف   انتخدتب ضم  اي 

شود در ع   حت  يا قتضدي تمدتم ع دتر مي

فتيمه است زيرا هر ن ز هست، و نتخخره ني

آنچه اقتمار فكدري و اعتقدتدي او نتشدم 

نر پدتنزده قتضدي ديدوان در  ه چ ت ث ري

گرارد. اينهت دخيل قدوي قض ه مطروحه نمي



  ... 77 قاضي ويژه در ديوان 

نتشنم. نندتنراي  در اي ميو متقتعمكننمه

اي  فرض نراي اعتما  نهدتد قتضدي ويدژه 

كتفي است تصم م نراي  شود كه قتضي عضدو 

ديوان كه تبعه يا دولت طرف اخدتالف اسدت 

نبتيم در رس مگي نه آن اختالف در ديدوان 

 نم.شركت ك

نت اي  وص ، حرف نهدتد قتضدي ويدژه  

شود )البته اي  فدرض ندراي متيه ت س  مي

آينمه نزديا مطرح ن ست و نراي حرف ايد  

نهتد نتيم استسنتمه ديوان تي  ر كنم كه 

اي ن ست(. نهدتد قتضدي اي  خود كتر ستده

ويژه نراي حقوقمانتني كه شتن  انجتم آن 

ندت را دارنم نس تر آموزنمه است. آندتن 

ارتبت  نت قضت  ديگر نه نوعي خدود ن دز 

توان نراي  ندتور ن ننم. امت ميآموزش مي

هم نود كه ستير قضت  ن ز گتهي منتفعشتن 

كنم كه نه نماي جميمي گوش فدرا ايجتب مي

دهنم و سخني را نشنونم كه نرايشتن آشنت 

ن ست. نتخخره، مواردي هم وجود دارد كده 

ت خود را نت قتضي ويژه نه تنهتيي، مختلف

كندم. در ايد  حدتخ ، ستير قضت  اعالم مي

نظرا  او داراي منفعت ختصي حتي نه لحتظ 

نتشدم. لدرا تفتوتش ندت سدتير نظدرا  مي
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توان نت قتضي شدوئبل هدم عق دمه ندود مي

جه»دارد زمتني كه اظهتر مي گ ري مد  نت 

آن است كه، اگرچه ممك  است اعتدراض نده 

اولدي، قضدت  حضور قضت  ملي و، نه طري  

ويددژه، ندده لحددتظ اصددولي متقتعمكننددمه 

نتشنم، امت در عمل قضتيتيي وجود دارندم 

كه در آنهت اي  قضت  ممك  است نه هنگتم 

رس مگي ديوان مشدتركتي نمتيندم كده ندت 

 «.ارزش نوده، و نه نمر ، منتقمانه نتشم

نراي  مالحظت  تجرندي، ايد  را ن دز  

تنه المللدي مشدنتيم افزود كه عمالت ن  

عمالت در نظتمهتي داخلي ن ست كه نه غلـ 

شدونم. طدرف   در نه عنوان الگو مطرح مي

المللي دولتهدت هسدتنم و ندتز عمالت ن  

اي  دولتهت هستنم كه توسل نه حل و فصدل 

پريرنددم و قضددتيي اختالفددت  خددود را مي

تددوان آنهددت را نددمي  كددتر واداشددت. نمي

 توان نراي  نتور نود كده در نعضدي ازمي

قضتيت امكتن گزينش قتضدي ويدژه از سدوي 

دولتي سدبب ترغ دب آن دولدت نده ارجدتع 

شود. حضدور قتضدي اختالف خود نه ديوان مي

ويژه در ديوان نراي نرخي از دولتهت، كه 

نرايشتن ديدوان نهدتدي نتشدنتخته اسدت، 
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نخش است. همچن  ، تتنع دت قضدت  اطم نتن

اي است كه استسنتمه ديدوان نده آن مس له

شدود ك  متقتعددم نميه كرده است و ه چتوج

كه آن )تتنع ت( ت ث ري در اجراي عدمالت 

المللي نمارد. نمي  ترت دب اسدت كده ن  

نهتد قتضي ويژه در اي  چترچوب جتيگدتهي 

دارد كه نه قميمي نلكه خدتص اسدت. ايد  

نهتد در هر حت  و وضع تي پتسخگوي ويژگي 

حددل و فصددل قضددتيي اختالفددت  در نظددتم 

 مللي است.الن  


