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 مقدمه

المللاای وظااایق ضا اای دو دیااوا  باای 

دادگستری وا میتوا  دو چهاو فعا  الصها  

کرد: الواند ، گوش داد ، شوودضیق کرد  و 

  کااطااووبااارالرت میاامیم گاارفت    مااا 

بینید، ای  حرفا  چنادا   اام بی یادت مي

مازت مو یح دو بااوت مرماوزمری   نیست و

فع  از افعال یاد شدت یعنی شوو دضیق وا 

                                                           

 . یپلماا  انسااتیتوی محماد بجاااوی، دکتاار دو ح ااو  و د

گرونوب  فرانس  وضا ی دیوا   دانشگات ازمطالعات سیاسی 

 2881ک  از مااوی  فوویا   2891المللی دادگستری از بی 

ب  مدت س  سال ب  ویاست دیوا  برگزیدت شدت اسات ویای  

کنندت ب  دعاوای مارزی بووکینافاساو علیا  شعب  وسیدگی

، 2891-2891جمهااووی مااالی، وزیاار دادگسااتری الجزایاار 

، نمایناادت دایاام 2898-2891سااریرالجزایر دو فرانساا  

، سااریر ونمایناادت دایاام 2891-2892الجزایااردو یونساا و 

 2891-2891الجزایر دو م ر سازما  مل  متحد دو نیویاوو 

اسات  م الا   2891-2891و عضو کمسیو  ح و  بی  الملا  

نیویوو ، ) المل  دانشگات پی و سالنام  ح و  بی حا ر د

 چاپ شدت است  (  92ما  18، هرحات 2882
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ف ط ب  ی ی از چهاو وظیر  ضا ی االتیاا  

الوانندت وا دچاو ای  شبه   دادیم، نباید

مأم   مستلزم ضا ي دیگر ک  س  وظیر  سازد

ووي دو برالصف چنی  میاكمتري است   و دضت

نی م اما  اح اام مرافعای )یاا طوردووت 

مرحل  جنینی ماا  مشوومی دیوا ( ازآواء 

 و دضاتای بدو  مراضبات مولد،  یچ مرحل 

شدنی نبودت، و مرحل  پایانی  آگا ان  طی

ساااالت و پرداالاات وقی ف ااط باا  مصح ااات 

نیازمناد بااودت اسات  موش افان  مضاعری 

  از مو یح دوبااوت مراحابنابرای ، پیش 

  یک شوو، نااگزیر بایااد دوآماادی گوناگو

دوباا  دادوسایهای مرافعای  رچند مریا  

آوودت شود  دو ای  زمین  باید دو ماوود 

انبااوت اووا  و مااداو  مو اایحامی آوودت 

شود  ای  اسناد و ماداو  کاا  دو جریاا  

 دادوساای دو آمادگااات پروناادت انباشاات 

شااوند مااا ساارانجام باارای پاااریش و مااي

محک وسیدگیهای دضیاق ضا ای  عیاوسنجی ب 

دی  ستند کا  از ند، اووا  و اسنازدت شو

ج دست آمدت و با  مادویمنابع گوناگو  ب 

 اند جای الود وا دو پروندت باز کردت
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 مرحله نخست: طرح دعوی

 

شتم  است بر طرح دعاوی مرحل  نخست م

طریق داد  دادالواست موسط یاک مرافعی از 

یاا دیگار و لتهای دولت علی  دولت یا دو

 دت بی  دو منع«  ای الا مواف تنام »ثبت 

اشتغال دیوا  با  یا چند دولت ب  من وو 

مابی   ضرینا  ایا   وسیدگی ب  االتصف فی

مشاوومی مطروحا  دو  اای سند دو پرونادت

« م ا اا»اشتی است مشهوو ب  دیوا ، یادد

ازما  ملا  م دیم آ  برالی اوکا  سک  با 

مللی )ک  اکثرًا المتحد یا سازمانهای بی 

نهاد ااای مخییاای  سااتند(، ن اار مشااوومی 

ح وضی جویاا وا دوباوت مو اوعات دیوا  

ای  م الاا  بایش از  شوند  برای این  می

نشود، دو موود وسیدگیهای آن    ست مری  

وومی دیوا  با  ککار دو ن تا  بساندت مش

گردد  ی ی این   جز چند ماوود انگشات می

-2891)بیاا شماو، و مشخیًا پرونادت نامی

-2891غرباای ) ( و پروناادت هااحرای2892

مشوومی حجام اووا  (، دو وسیدگیهای 2891

و مااداو  ثباات شاادت باا  ساانگینی دعاااوی 

مرافعی نیست؛ و دیگر این ا ، گششات  از 

مراومهااایی کاا  باای  دعاااوی مرافعاای و 
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و وسیدگیهای مشوومی دو جریا  طرح کتبای 

مااابی  وجااود داود، شاارا ی ادعا ااای فاای

شاوو دو  ار دوی آنهاا از الگاوی مرحل  

 کند ی سانی پیروی می

رزم باشد دو موود مرهوم اهطصح  شاید

 مرافعاای اویدو دعاا« مواف تناماا  الااا »

ک  دو فرانس   سندای   شود  دادت مو یحی

 با  امر اوجاع )مواف تنام  «Compromis»ب  

 واضاع دو اسات، یافت  شهرت ضضایی( محاکم

لتهاای کی وباط ک  بای  دو ای استمعا دت

شود و، ب  لحاظ داشت  ای  طبع، منع د می

باید طبق منشاوو ساازما  ملا  متحاد دو 

دبیرالان  سازما  ب  ثبات برسااد ماا، دو 

 نگااام نیاااز، دو دیااوا  ضاباا  اسااتناد 

موجب ایا  معا ادت، دولتهاای  ب  2 باشد

 يکنند ما االتصف ح وضامضاکنندت موافق می

ایاا   الااود وا باا  دیااوا  اوجاااع د نااد 

ضراوداد الا  شبا ت نزدی ی داود با نوعی 

                                                           

 داود: مي منشوو مل  متحد هریحًا م رو 211مادت  .3

المللی ک  پ  از رزم ارجراء ( ر معا دت و ضراوداد بی 2

شد  منشوو حا ر موسط  ر یک از اعضای سازما  مل  متحاد 

انع اد یابد، باید  ر چ  زودمر نازد دبیرالانا  ثبات و 

  موسط آ  منتشر گردد

المللی یی ک  طبق فهای معا دت و یا ضراوداد ای بی (طر1

موانناد با  آ  ای  مادت ثبت نشدت است، نمای 2ند ح م ب

معا دت و یا ضراوداد نزد  یچ یک از اوگانهاای ساازما  

 مل  متحد استناد کنند  
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م ک  مواف تنام  داووی، با ای  مراوت مه

وبط، جاز دو دو چنا  ضراودادی طرفهای کی

کردت باشند،  مواودی ک  میریح ب  الصف آ 

اند متعهد ساالت  حلیواتالود وا ب  پشیرش 

المل  اساتواو اعد ح و  بی ک  کامصً برضو

اساسانام   89ماادت    دومنابع آبودت و 

المللی دادگستری ب  ای  مرمیب دیوا  بی 

ست: عهدنامااحیاء  یاا وساوم   ا شادت ا

و دو هووت المللی، اهول عمومی ح وضی بی 

لاازوم میاامیمات ضضااایی و ع ایااد علمااای 

امضاکنندگا  ای  ضاراوداد  1برجست  ح و 

ولت بیشتر باشند، مثا  مم   است از دو د

                                                           

 المللی دادگستری اشاعاواساسنام  دیوا  بی  89مادت . 2

 داود:مي

لی دادگستری ک  مأموویت داود االتصفات (دیوا  بی  المل2

مرجوع  وا طبق اهول ح و  بی  المل  ح  و فیا  نمایاد، 

 موازی  زیر وا اجرا الوا د کرد:

ی بی  المللی وا اعم از عماومی و الیوهای  ا الق(عهدنام

ک  ب  موجب آ  ضواعدی معی  شدت است کا  طارفی  االاتصف 

 ؛اند آنها وا ب  وسمیت شناالت

المللی وا ب  منزل  دلی  وجود یک ووی  کلای   (عرف بی 

 ک  ب  مثاب  یک ضانو  پشیرفت  شدت است؛ 

 ج(اهول عمومی ح وضی وا ک  م بول مل  متمد  است؛

ی  علمای مل  مختلق وا مرد(اح ام ضضایی و ع اید برجست 

ب  منزل  وسای  فرعی بارای معیای  ضواعاد ح اوضی، باا 

 .98وعایت ح م مادت 

ی  مادت، ب  حق دیوا  بی  المللی دادگساتری (م روات ا1

برای هدوو ح م برطبق اهاول انیااف و احساا ، دو هاووت 

 آوود نمي واود اي م ا ای طرفی ، الدش
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ک  ب   8ت دویای شمالفصت ضاوموود دعاوی 

ب پروم لی س  جانبا  بای  دانمااو ، موج

جمهووی فدوال آلما  و  لناد با  دیاوا  

ضاراوداد  اوجاع شد  ای  پروم   عماصً دو

آلما  و  ار یاک مشاب  داووی وا ک  بی  

حاشای  دویاای شامال از  مسایگا  آ  دو 

 امضاء شدت بود، ی ی ساالت 

از زمااا  طاارح ایاا  دعاااوی مشااهوو، 

م  دعوی از طریق مواف تنام  الا  با  اضا

ی  ووش وجاوع االتصفاات با  مارهووت وایج

دیوا  دوآمدت است ما ب  حرکت ای  محاول 

، کاوناما  نااموفق ن اام ضضاایی دلپشیر

 دو 1بینی مادت االتیاویالمللی دو پیشبی 

کلیا  اساسنام  دیوا ، ک  دو ابتدا با  

و یاا االتصفاات داوای او االتصفات ضضایی 

گردیدت باود، الا  معبی  گیهای اف و ویژه

 1ای جبرا  شود ما اندازت

                                                           

3. North Sea Continental Shelf Cases. 

4. Optional Clause. 

اساسنام  دیوا  بی  المللی  83موجب بند دوم مادت ب . 3

موانناد مي امضاکنندت ای  اساسنام  دولتهای»دادگستری: 

دو  ر زما  اعصم داوند ک  ضضااوت اجبااوی دیاوا  بای  

المللی دادگستری وا نسبت ب  ممام االتصفاامی کا  جنبا  

ضضایی داشت  و مربوط ب  مو وعات کی  باشاد، دو م ابا  

 ر دولت دیگری ک  ای  معهد وا مت ب  گاردد، با  الاودی 

 کنند: مي ضبولالود و بدو  ضراوداد الاهی 

 الق(مرسیر یک معا دت؛ 
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 سیساتم ایا  کا  نیست پوشیدت برکسی 

نتوانست  است انت ااوامی وا کا   کنو ما

وفت  بر آوودت ساازدو الاود با  مي از آ 

االتصفات بسیاوی دو ماوود هاصحیت دیاوا  

انجامیدت است، و حال آن ا  اگار مبناای 

دیاوا  مواف تناما   اوجاع یک االتصف با 

الا  باشد، طبعًا اعترا ی دو پاای نخوا اد 

 بود 

اسنادی ک  چرخ وسیدگی دیوا  وا ب   

آووناد، اعام از این ا  ایا  مي گردش دو

اسناد هووت یک دادالواست داشت  باشد یاا 

مواف تناماا  الااا  داووی و یااا م ا ااایی 

برای ن ر مشوومی دیوا ، دو یک ویژگی با 

  ایجااز و االتیااو ی دیگر مشاترکند و آ

آنهاست  سند یادشدت اگر دادالواست باشد، 

و عنااوی  اضادامات غالبًا حااوی ف ارات 

و کیاا  آ  از دیااوا  مااوود شاا ایت اساات 

گردد ما آ  اضدامات وا مح وم و مي م ا ا

الواندت وا ب  اعادت و ع ب  حال ساابق و 

یا جبرا  الساوات واودت ملازم ساازد  دو 

                                                                                                                             

 ک  مو وع ح و  بی  المل  باشد؛ اي  ( ر مسأل

ج(ح ی ت  ر امری ک  دو هووت ثبوت، ن ض یاک معهاد بای  

 المللی محسو  گردد؛ 

د(نوع و میزا  غرامتی ک  باید بارای ن اض معهادی بای  

 «المللی پرداالت شود 
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طرح کننادت چنی  حاالتی، دیاوا  دولا ت 

و دولتی وا ک  علیا  « الوا ا »ش ایت وا 

« الواناادت»شاا ایت طاارح شاادت اساات،  آ 

نامد  ولی چنان   نیروی محرک  دیاوا  می

برای وسیدگی، مواف تنام  الاهای باشاد و 

الواندت دو کاو نباشد، از -وابط  الوا ا  

وبط هارفًا با  طرفهاای ضضای  دولتهای کی

طرفهاای گاردد  دو ایا  حالات، معبیر می

ضضی  شارحی از وضاایع یاا مسااای  ماوود 

داوناد ب  محضر دیوا  مسلیم می االتصف وا

ک  با  می  مت  حدود هصحیت دیاوا  نیاز 

گردد  گششت  از ناوع و مي معیی  و محدید

عنوا  ای  سند، ب   ر یک از آنها مم ا  

است اووا  و اسناد مهمی  میم  شدت باشد 

تصفامی کا  ک  ای  و ع وا ب  ویژت دو اال

مًا باا  مرساایر یااک معا اادت مربااوط عمااد

 کنیم گردد، مشا دت میمی
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 مرحله دوم: تبادل لوایح

  

 الف. مسائل مقدماتی

مرحلااا  دوم دو اوایااا  متاااو  و 

مستندات، ب  دادوسی کتبی و مبادل لوایح 
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شهرت داود  دو ای  بخش از م ال ، بارای 

وعایت االتیاو دوبااوت م ا اا از دیاوا  

م اضدامات ماأمینی ماوضتی ساخنی عصجهت ا

کعاا  گوییم و بروز ای  موود وا، باانمی

 کنیم  ب  ا میت آ ، منتری مل ی می

دوسی با ثبت یاک  نگامی ک  جریا  دا

شود، الواندت غالبًا باا آغاز میدادالواست 

هصحیت دیوا  ک  بیشااتر اوضاات  ایراد ب 

اعترا ی ب  پاشیرش دادالواسات  مارات با 

دو دیاوا   9د اد   پاسا  مایاست، با  آ

وویاوویی باا ایاراد هاصحیتی الوانادت و 

اساسانام   89ماادت  9دواجرای ح م بناد 

الود، بروسیهای ما وی پروندت وا ب  حاال 

و انحیاااوًا باا   9معلیااق دو الوا ااد آوود

مو وع هصحیتی الود و حساب ماوود ضابلیات 

                                                           

  کاساتاوی ا دو دعوای مطروح  موسط نی اواگوی  علیا .3

، الواناادت از  مااا  ابتاادا هااصحیت دیااوا  وا 2893دو 

پشیرفت  ای  امار از ایا  جهات ویژگای داود کا  بارای 

از  ما  ابتادای  ايتسال گششت  الواند 19نخستی  باو دو 

دادوسی مم ی  الود وا از هصحیت دیوا  بارای حا  و فیا  

 ضضایی االتصف مطروح  اعصم داشت  بود 

المللای ضواعاد دادوسای دیاوا  بای  98 ماادت 8بند  .3

 داود: مي دادگستری م رو

ب  محض وهول ایاراد م ادمامی با  دبیرالانا ، وسایدگی »

ما وی ب  حال معلیق دوالوا د آمد و دیوا  یا ویای  آ ، 

چنان   دیوا  دو حال مش ی  نباشد، مهلت طاارف دیگار وا 

 برای ثبت ن اوت و مدافعات کتبی الود معیی  الوا د کارد 

ک  ضراو است م دیم گردند، ککر شدت  اي دو ای  ریح  ادل

 «و اسناد مثبت  پیوست آ  الوا د بود 
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ایا   9 پشیرش دادالواسات الوا اد پرداالات

ابا  وسایدگی با  واضاع با  مث مرحل  دو

ای است دو بط  پروندت دیگر و لشا پروندت

کلی  مراح   ای ما وی بایدمانند وسیدگیه

کتبی و شرا ی، مرافعی یا مشوومی  اعم از

سار گاشاود و با  ح ماای دوبااوت  وا پشت

بود  دعاوی  هصحیت واحیانًا ضاب  استماع 

منتهی گردد  چنان   دیوا  دو ای  مرحل  

د ااد، وساایدگیهای وقی  باا  نرااع الوا ااا 

 گرفت  الوا د شد ما وی از سر

و ااوعات هااصحیتی وساایدگی دوباااوت م 

 اای مشاریرات وسایدگیدضی ًا مابع  ماا  

ای  زمینا ، منهاا ن تا   ما وی است  دو

است کا  چاو  مساای  شا لی و گرتنی ای  

هصحیتی عمدمًا محدود ب  بحثهاای ح مای و 

ضانونی است و جز دو مواود بساایاو ناادو 

پردازند، لشا حجم نمي التصفات مو وعیب  ا

اووا  و مداو  ود و بدل شدت دو آنها ب  

نحو چشمگیری کمتر است و معمورً ب  متاو  

مربوط ب  هصحیت دیوا  محدود  و نیو  رزم

گردد  بدیهی است اگر ایراد ب  ضابلیت می

                                                           

المللی دادگساتری اساسنام  دیوا  بی  83مادت  3ند ب .3

 داود: مي اشعاو

دو هووت االتصف واجع ب  هصحیت دیوا ، ح م دیوا  ضااطع »

 «است 
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استماع پروندت  امیم  ایارادات هاصحیتی 

ًا بحثهاای شدت باشد، طرح ای  ایراد غالب

مااا وی وا باا  دنبااال داود و دو نتیجاا  

 ا اف  گردد   مم   است ب  حجم پیوست 

 

 در ماهیت  ب.

پ  از بیا  معتر   واو مو یحات فو  

دوباااوت مسااای  م اادمامی و شاا لی، بحاا  

دوباوت مبادل لاوایح دوما یات دعاوی وا 

 کنیم  دنبال می

طاارح یااک دعااوی بااا ثباات م ا ااایی 

گی، طبعی مرافعای با  ی جانب  برای وسید

بخشد  ای  جریا  با یاک مي جریا  پروندت

 حمل  ح وضی از جاناب م ا ااد ندت آغااز

گردد  دو ای  م ا ا کا  دو ضالاب یاک مي

من یم شدت است، عر احال د نادت  8«ریح »

ادعا ای مندوج  دو م ا ای الاود ب  بیا  

پردازد  جریا  دادوسی با دفاع الواندت می

الااود کاا  دو ود  21«ریحاا  معاااو »دو 

ست، اداما   ادعا ای مطروح  نوشت  شدت ا

 یابد می

دوو دوم مبااادل لااوایح، معمااورً دو  

                                                           

9. Memorial. 

10. Counter – Memorial. 
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 هووت م ا ای طرفی  و باا دساتوو دیاوا 

دوو، الوا اا  باا  گردد  دو ایا مي آغاز

کوشد مااساتدرلها الود می 22«جوابی »ثبت 

و اظهاوات الواندت دو ریح  معاااو  وا ود 

نیز دو واکنش نسبت ب  آ ، کند و الواندت 

می 21«باز دفاع» وسااند  الود وا ب  ثبت 

چند گهگات ب  کندی دادوسی  ر ووند مربوو

انجامد، ولی از ای  جهت مرید است کا  می

کنااد مااا مساایر پروناادت وا  مااواو می

 ای جنگی طرفی  میدا  رزم وا برای اواب 

مانوو دوآوودگات جلسات وسیدگی شرا ی دو 

شت  باشند  با طی ایا  مرحلا  االتیاو دا

است ک  ادعا ا و استدرلهای من م و موج  

د ند وچ  بسا مي جبه  م اب  الود وا نشا 

ک  با برداشت  شد  ن ا  از چهرت آنها و 

فرونشست  گرد و الا  نبرد کتباای طارفی ، 

از موا ع و الاکریز ای ظا رًا فتح نشادنی 

برجاای نمانادت  اي آنها چیزی جز ویرانا

 د باش

الصف ای  حالت، وج  امتیاز دعاویی بر

 نازد الاا  داوویک  با ثبت مواف تناما  

 ماواز  و م او  افتند،می جریا  ب  دیوا 

                                                           

11. Peply. 

12. Pejoinder. 
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 گونا ای  دو کا  گرتنای اسات آنهاست سیر

وسیدگی الوا ا  یک از طرفی    ا  رپروندت

ب  دعوی است و از ای  ووست ک  باید طبق 

مهلات ضواعد دیوا  مشکاوی  الود وا ظارف 

یی  شدت موساط دیاوا  کا  دو یاک ووز مع

گردد، با  ثبات مي برای  ر دو طرف من ضی

نحاو  وساند  لوایح بعدی معاو  نیاز با 

 مزما  ثبت الوا ند شد، چرا ک  بااز  ار 

از طاارفی  الواناادت دعااوی ضلمااداد  یااک

 اا تپروناد گونا پا ، دو ای  28 شاودمی

شاود، میمعمورً چهاو ریح  نزد دیوا  ثبت 

م  این   مم   است دو هووت طرح االاتصف  

واحدی باا ثبات یاک م ا اا باارای آغااز 

وسیدگی، شماو لوایح م دیمی از دو ریحا  

مجاوز ن ند  دوو ساوم مباادل لاوایح دو 

دعاااوی مطروحاا  موسااط مواف تناماا  الااا  

موانناد االتیاوی است و طرفی  مای داووی،

                                                           

 داود:مي ضواعد دیوا  م رو 63مادت  .31

ک  از طریق اعص  یک ضراوداد الاا  آغااز  ايت(دو پروند2

شدت است، معداد و مرمیاب لاوایح ماابع ماواد ضاراوداد 

مزبوو است مگر آن   دیوا ، پ  از استماع ن رات طرفی ، 

 دیگر م رو داود  ايگون ب 

راوداد مزبوو دو ای  الیاو  و چنان ا  (دو هووت س وت ض1

طرفی  نسبت ب  معداد و مرمیب لوایح موافق بعدی ن اردت 

باشند،  ر یک ظرف  ر  ارج  واحدی ریح  و جوابیا  الاود 

وا ثبت الوا ند کرد  ثبت لاوایح معااو  ف ااط دو هاوومی 

 ام ا  داود ک  دیوا   رووت آ  وا احراز نماید 
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بااا کسااب اجااازت از دیااوا  باارای ثباات 

لوایع ود و بادل شادت وا  جوابی ، معداد

 ب  شش برسانند  

بدیهی اسات  مزماانی مباادل لاوایح 

معایبی  م داود، زیرا دو ای  حالات  ار 

ووش   مخاک یک مو عیک از طرفی  ب  جای ا

 ااای پایاا  بایاادیااا ماادافعی،  مهاااجمي

استدرلهای الود وا دو مااوی ی محاض بناا 

ا واضع دو آ  واحد، سعی کند با نهد و دو

بینای موا ع طارف م ابا  و پایشحدس زد  

چگونگی پامک وی، آوایش مناسبی با  الاود 

از  ايتبگیرد  از ای  ووست ک  بخاش عماد

لاوایح ضطاوو نااگزیر با  طارح  گون ای 

فر یات و حدسیامی االتیا  داود کا  ککار 

آنها دو مت  ریح  ظا رًا بی دلی  است جز 

نگرانی از این   ام ا  داود طرف م ابا  

موساا  جویااد  دو نتیجاا ،  نیااز باا  آ 

چنی  لوایحی ب  دفعاات از الاود  الوانندت

ثبت دادالواستی  پرسد ک  اگر پروندت بامی

ب  جریا  افتادت بود و طرفی  نسابت با  

   اار فرهاات مهاااجمی کمتاار از دساات داد

از  ايتداشااتند، آیااا پاااونگراناای ماای

استدرلها و یا ادعا ایی ک  با آ  و ما  

ت، نها بح  شادت اسافراوانی  م دوباوت آ
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کارد  ایا  اساسًا جایی دو ریح  پیدا مای

نگرانی حی  من یم لوایح معااو  با  اوج 

 وسد، زیرا دو ای  زما  است ک   رمي الود

یک از طرفی  پاا  از الواناد  ریحا  طارف 

م اب ، ب  ن ااط  اعق و ضابا  نراوک دو 

 ااای موجاود تیستو  دفاعی حریق و نیز سس

اسات و شااید با   دو موا ع الود پی بردت

ای  دلی  باشد ک   ر یک از آنها پا  از 

 ا  رزموو شد  ریحا  معااو  طارف،  م نا

ای مسااای  بینااد مااا دو مااوود پاااوتمااي

ای دیگر دو جوابی  الود بح  کناد  گون ب 

مااوی، گرتنای اسات از  ار دت از جنب  آ

ای ک  ب  ای  نحو یعنای با  ثبات پروندت

یااوا  ف تناماا  الااا  ماااکنو  باا  دموا

المللی دادگستری اوجاع گردیدت،  شات بی 

لاوایح کشایدت  پروندت ب  س  دوو مباادل

ای از آنهاا مباادل شدت است ک  دو پااوت

بینی یح طورنی دو الود مواف تنام  پیشلوا

 شدت بود  

اجازت بد ید کمی از بح  اهلی منحرف 

کاا  دو شااویم و فر اای وا بروساای کناایم 

   معماورً شاشای الا ، مهلتی کمواف تنام 

یک از لوایح اهلی  مات است، برای ثبت  ر

بینی معاو  طرفی  من وو شدت باشد  پیشو 
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ضاراوداد، مل ای واضعای  چنی  مهلتای دو

ت الود وبط از ح  و فی  االتصفادولتهای کی

ساازد  زیارا از مجرای ضضایی وا ووش  می

اگر بپاشیریم کا  احتیااط و ایمنای حتی 

اد الاهاای از کنااد  اار ضااراودمااي ایجااا 

بگیارد و  ضراوداد ای سابق بر الود الهام

 موا  ان او کارداضتباس شود، باز  م نمی

دل لاوایح دو سا  دوو مباا بینایک  پایش

 اای الاا  نا  منهاا مواف تنام  گون ای 

شتا  طرفی  برای ساما  بخشاید  کاشق از 

گرت توا  بل   شاید ب نیستب  االتصف الود 

سوی حا  فی  ب   ای اهلی طری ی از جاکب 

بااار مبناااای چنااای  االاااتصف و ضضاااایی 

 ایی، ووند کناد و آوام آ  و مواف تنام 

داد  ای  ام ا  ب  طرفی  است ک  ما  ار 

  دیریناا  و   مااا یلنااد حاا  مشاا زمااا

بای  الاود وا بناابر  ماا د ندت فایآزاو

الیر اندازند  دوست است ک  مصح امی ب  مأ

 مصً گیری از ای  ام ا  ح ای اسات کاارتبه

کناد کا  مشروع، ولی انیاف  ام ح ام ماای

ولیت ای  کندی وسنگینی وا با  گارد  ؤمس

 دیوا  نیندازیم  

دو اینجا واضعًا میدا  « سنگی »واژت 
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 21،«سلونا مراکشا وبا»داود  دو پروندت 

 ر چند شهرت ای  پروندت برای مدمی اسات 

دیوا  هرف وسیدگی با  آ  کارد و نا    ک

دت دو آ  دعوی، حجم اسناد و اووا  ثبت ش

با ای  حال جالب است بدانیم ک  وز  کا  

کیلوگرم بالغ شد و طارفی   11ب   پروندت

سا  پیوساتها ج رح  ها 91999معًا باا احت

 اای عاادی مبادل  کردند  حتی دو پروندت

چند ب  چنا  اوضاام  ر نیز وز  مستندات،

وسد، بسیاو زیااد اسات  بایاد یبی نمیعج

وجا  اکش  ب   یچگرت پروندت باوسلونا مر

یک استثناء نبودت و برای مثال دو دعوای 

فصت ضاوت بای  ماون  و لیبای و پرونادت 

بی  کانادا و ایارت متحدت  21«می اللیج »

امری ااا نزدیااک بااود وکااوود باوساالونا 

مراکش  از لحاظ وز  و حجم پروندت ش ست  

 اا از رونادتشود، ولی دو  ر حال ایا  پ

فری اای جناو  ای  جنب  وکاوود دعااوی ا

غربی وا پشت سر گشاوند  افزو  بر ایا ، 

ماابی  نی اواگویا  و  حتی دو مواودی فی

ایارت متحدت، ک  ی ای از طارفی  پا  از 

مرحل  هصحیتی الاود وا از دادوسای کنااو 

                                                           

14. Barcelona Traction Case. 

15. Gulf of Maine Case. 
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کشید، باز  م وز  لوایح متبادل  با ای  

 وضمها فاهل  چندانی نداود 

  ب لزوماً  ریح  سنگینی پیداست ناگرت 

و اعتباو استدرلهای مندوج دو  وز  معنای

ز  وا آ  نیست، زیرا حداض  دو سوم ای  و

د ناد کا  دو پیوستها و  مایمی مش ی  می

ی مطروحا  دو واضع بارای اثباات ادعا اا

اند  بدیهی است  ار لوایح طرفی  ثبت شدت

 اوزش باشاد، با اندازت ادعا سسات و بای

 ار دلی  اثبامی بیشتری نیازمند اسات و 

 مسااتح م باشااد،و ضاادو  اام کاا  معتباار 

ارهاول مستندات و ادل  کتبی بیشتری علای

دو دسترس است  دو  ار کادام از ایا  دو 

ستها بایاد م ثیار شاوند   شق، کلی  پیو

فلسر  ای  م لیق احترام ب   وابط بسیاو 

موج  ضواعد دادوسی دیاوا  اساات کا  با  

من ااوو حیااول اطمینااا  از اهااالت کلیاا  

ل  کتبی من یم شدت است  برای اسناد و اد

مثال، اگر از سندی ک  دو حاال حا ار دو 

دسترس نیست ن   ضولی هووت گیرد، ک  سند 

باید بعدًا نزد دبیرالانا  دیاوا  مودیاع 

 گردد  

پیوستهای اوایا  شادت موساط طارفی  

بسیاو نا مگونند و دو آنها از ن   عای  



  «احكام در « ساخت و پراخت...  113 

 اا و یاا گرفت  ما فتاوکپی نیو  ضانونی

ی اسناد ماویخی، ب  زبا  اهالی وونوشتها

و یا مرجم  آنها ب  زباا  وساامی دیاوا  

شود هحت مي یعنی انگلیسی و فرانس ، یافت

وونوشتهای اوای  شدت دو کلیا  پیوساتها 

بایااد ی ایااک باا  مأییااد نمایناادت طاارف 

کنندت برسد، ولی ووی  ایا  اسات کا  ثبت

  اسناد وا ی جا گوا ی نمایندت مزبوو ای

موود فتوکپی اساناد ضادیمی و کند  دو می

 با  بیشاتر مایلناد دیوا  ماویخی، ضضات

شادت و جای ای  مأییاد، مات  بازنویسای 

االتیااو  الوانامری از ایا  اساناد وا دو

 ومز کشق شت  باشند و وضت الود وا برایدا

کسی نیاز سااالت  الطوط غیرالوانا ک  از  ر

 نیست، هرف ن نند 

کلی، چنان ا  طارف م ابا  با  طووب 

ا مثصً مرجما  یاک ساند  ست اوای  شدتپیو

اداوی از دووت امپرامااووی عثمااانی ا 

ن ناد، دیاوا  دلیلای بار ود آ   اعترا 

بیند  البت ، اگر ای  سند مرمبط باا نمی

با احتیاط بیشاتری اه  دعوی باشد دیوا  

، ولی دو واضع  مایمی کا  عم  الوا د کرد

احیانًا دو نتیج  یک پروندت دالی  و مؤثر 

، طارفی  کلا معد، بسایاو نادوناد   ستن
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دعوی دو ای  باوت نیز با پیاروی از ووش 

محتاطان  الود دو موود اوایا  اساتدرلها 

 ر چ  وا ک  مم   است کوچ تری  اومباطی 

پروناادت داشاات  باشااد،  اامیم   بااا اهاا 

کنناد  دو نتیجا ، دیاوا  از یاک ساو می

مواج  است با ادعا ای فراوانی ک  احراز 

برالی از آنها با  دضات زیاادی بی پایگی 

نیاز نداود، و از سوی دیگار باا انباوت 

پیوستهایی ک  برای مبیی  و مأیید  ماا  

  ثبت وسیدت است  ب  ایا  ادعا ای سست ب

زیاارا دو مااوا  الااردت گرفاات، ووش نماای

 ای عادی کوشش بر ای  است ک  با  پروندت

 ر نحو مم ا  دو دل ضضاات دیااوا  وا ای 

لهای الود وا با  سامع پیدا کنند و استدر

از ای  پانزدت ضا ی برساانند، و  ايتپاو

ای  یعنی این    ر اساتدرلی از پاانزدت 

شان  و ام اا  بارای م باول واضاع شاد  

برالووداو است  حجم و وز  پیوساتها حتای 

بعد از هدوو ح م نیز مش لی اسات بازو ، 

زیرا از ن ر آیی  داووی دیوا   م  چیاز 

چاااپی دیااوا  از ی  ا بایااد دو مجموعاا

ا ا و دفاعیات طارفی  طباع و منتشار ادع

ی بساایاو باارای  ا گااردد و هاارف  زیناا

جاوداناا  ساااالت  اساانادی کاا  دیااوا  دو 
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ویزی دری  و مبانی وقی الاود اهاصً با  پی

آنها وضعی ننهادت اسات، عبا  و بیهاودت 

الوا د بود  از ایا  وو باود کا  دیاوا  

برای نخساتی  بااو دو دعاوای باوسالونا 

یرالان  اجازت داد ماا ف اط مراکش  ب  دب

ی  پیوستهای پرونادت مرای از مهمبرگزیدت

وا ب  چاپ وساند، و مازت باا ب ااوگیری 

وانسات از ای  ووش نیز مجموع  مزباوو نت

پیوستهای گزینش دت جلد ضطوو کمتر گردد  

 اشا لیت؛ معوساؤممهم ی ینًا کاوی است پر

دعاوی  ای مشهووی مث  ای  ووش دو پروندت

هحرای غربی و اللیج می  نیز اعماال شادت 

 است 

 ااای زماای ، دو ایاا  زمیناا  ن شاا 

از  چاومهای دویایی و سایر اساناد میاوو

ضبی  طرحها و نموداو ا شاایا  یاادآووی 

  ا ن ش گون الا   ستند  ووش  است ک  ای 

و طرحهای جغرافیایی ب  فضای بیشاتری از 

د و ضطع متعاوف هرحات معماولی نیاااز داو

چاپ آنها مستلزم دضت الاهی است و مرجیحًا 

هووت ونگی باشد  ب  دلیا   مای  باید ب 

مش صت استثنایی است ک  طارفی  پرونادت، 

وا دو  بینند ای  اسنادمي الود گهگات رزم

ای م اادیم داونااد و  ای جداگاناا پوشاا 
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مرحلا  بعادی چااپ مرمیبای  دبیرالان  دو

و کنااد کاا  ا اام ایاا  اسااناد دفاارا م می

ای الا  و یا دو پاکتی جداگان  منضم پوش 

ب  ی ای از مجلادات چااپی دیاوا  حااوی 

ادعا ا و دفاعیات طارفی  اوایا  گاردد  

شااود، ایاا  ووش طوو کاا  مصح اا  ماای مااا 

حلاای اساات بساایاو پر زیناا  ولاای دو وات

 حال رزم عی 

دو سالهای االیر، با موج  ب  اوجااع 

دود  ای بسیاوی دوبااوت محدیاد حاپروندت

یی و یااا ساارحدات زمیناای، دیااوا  دویااا

المللی دادگستری دو م ام حا  و فیا  بی 

االتصفااات مربااوط باا  حاکمیاات ساارزمینی 

برآمدت و ب  ایا  من اوو ن شا  بارداوی 

نازد دیاوا  پیادا کاردت  ايتجایگات ویژ

است  دو جلسات استماع دیوا  ا کا  بحا  

بعدی ما الوا د بود ا اما  دادگات غالبًا 

یی ب  کماک  ا   نمایش دوآمد  ن ششا د ب

مخت  سیات و یا پروژکتاوو موساط وکاص و 

کاوشناسااا  طاارفی  بااودت اساات  از سااوی 

دیوا  غالبًا   اتگون  پرونددیگر، دو ای 

ن شا  بارداو یاا  رووی دیدت است ک  یک 

ارو ی استخدام کند ماا کش آبهای فو ن ش 

دیااوا  وا دو دسااتیابی باا  مسااای  فناای 
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ی الاود دو ضالاب  ا و اوای  یافت پروندت

 اهطصحات ووش  علمی یاوی بخشد 

با ککر دو ن ت  مهام مو ایحات الاود 

 دوباوت مرحلا  مباادل لاوایح وا پایاا 

 د یم مي

ک  با   اورً، کلی  ای  مداو  انبوت 

ی ی از دو زبا  وسامی دیاوا  ثبات شادت 

است، باید موسط دبیرالان  ب  زبا  دیگار 

برابری ضضاات از حیا   برگرداندت شود ما

 زبا  کاوی موود گزینش آنها وعایات شادت

باشااد  انجااام ایاا  مهاام باا  دضاات 

ای نیاز داود و حتی با وعایات العادتفو 

فوویت نیز بسیاو وضت گیر اسات  از ایا  

ووست ک  دو پایا  مرحل  مباادل لاوایح، 

ای  مترجما  دیوا   ستند ک  بیش از  ار 

ق پرونادت وا ک  دیگر ممام ظرایق و دضای

 کنند مي برسرانگشتا  مدبیر الود احساس

ست کا   ثانیًا، دو پایا  ایا  وات ا

ضا ی دیوا  غربت یک الوانندت دسات منهاا 

الووا  کند  پ  از این   ای  وا مجرب  می

الهضم مبادی  سنگی  ب  الوواکی سبک و سه 

شد، دیگر کسی نیست کا  با  متیادی امار 

و اینجاا د اد  د« غشا»ل م  ل م  « ضضا»

از منشاایا  ح ااوضی دیااوا  عااالی کشااوو 
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امری ا و یا از ح وضدانا  جوانی ک  مث  

دادگات اووپایی لوکزامبوو   ر لح ا  دو 

الدمت ضا ی ضاراو داوناد، الباری نیسات و 

الویش وا الود دو « م لیق الان »ضا ی باید 

منهایی مطلق انجام د اد و ایاا  بااو وا 

و  الود ب  منزل نهایی برساند  ضا ی اسات

ابزاو ااایی کاا  دو االتیاااو داود باارای 

الواند ، سرت وا از ناسارت جادا کارد  و 

عیاوت کشی از انبوت مداوکی کا  دو پایش 

وو داود؛ ابزاو ااایی چااو  حاف اا  اش، 

یادداشاااتهایش، ضلمهاااای عصمتگاااشاویش، 

کاومهایش، بایگانی اش و امروزت ا البت  

اگر زحمت یاادگیری آ  وا با  الاود دادت 

بی ارا  متمرکاز  بع و اطصعاتباشد ا منا

 اش دو کامپیومر شخیی

 

1 

 مرحله سوم: رسیدگی شفاهی

 

اینک دو آغاز مرحل  وسایدگی شارا ی 

ضراو داویم کا  ساومی  مرحلا  دو ووناد 

فعلای »اوای  ادل  و اسناد است   یجااا  

الوانندت نزدیک است و ای  باو ای  « دیگر

ای دضیاق با  هبوو باید دو ن اش شانوندت
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ات و بیانات طرفی  گوش فارا د اد  اظهاو

دومی  فعلی اسات کا  یاک ضا ای « شنید »

 باید هرف کند 

ناگرت  نماند ک  هحبت کارد  و گاوش 

داد  پیش از ای  م طع نیاز، البتا  با  

  طوو غیر وسامی، با  پرونادت وات یافتا

المللای است   یچ یک از ضضات دیوا  باای 

 ام کا  دو سااعات  دادگستری،  ار چ ادو

گیر و انزواطلب باشاند، الود گوش  مطالع 

موانند برای  مشی  دو وا ب  ووی الود نمی

ببندنااد و باا  منهااایی ح اام ضضاای  وا 

بیابند  از ای  ووست کا  الیلاای پایش از 

شنید  اظهاوات طرفی  دو جلسات وسایدگی، 

 ر ضا ی ب  ن رات  م اوانش گااوش ساپردت 

است  البت ، دو ایا  مرحلا  بارای ایا  

دو بی  نیسات و  ار ضا ای  شنید  الزامی

آزاد است ما ع ایدش وا برای الاودش حرا  

کند و مصشی  ام بارای آگاا ی از ن ارات 

 م اوانش بعم  نیااوود  دو ایا  میاا ، 

برالی اعت اد داوند ک  آواء شخیای آنهاا 

باید بدوو از نروک  رگونا  عاااملی شا   

گیرد: اینها ضضامی  ستند ک  ما پایش از 

ی وساامی دیااوا ، نخسااتی  مباحثااات الیوهاا

دیگرا  وا کمتر از دیدگا های الود نسابت 
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ساازند  ولای بعضای ماي ب  پروندت باالبر

د ند ما دو مي دیگر از ضضات دیوا  مرجیح

م اااطع مختلااق مبااادل لااوایح، دو معاار  

ن رات  م ااوا  الاود ضاراو گیرناد و دو 

شرایطی ب  جلسات استماع ضدم گشاوند کا  

دیوا  نسبت از واکنش احتمالی سایر ضضات 

ب  اثر ایا  یاا آ  اساتدرل کام و بایش 

 آگا ی داشت  باشند 

 ایچ یاک از دو مسلم ای  اسات کا  ض 

مناساب با   ایاعضای دیاوا  بادو  موشا 

شود  کولا  بااوی جلسات استماع واود نمی

از برداشااتهای حاهاا  از مطالعااات شخیاای 

با ضا ی و استنباطامی ک  ب  یم  وایزنی 

آوود او ب  ایا  ، وت م اوانش یافت  است

جلسات الوا د بود  اکنو  فی  شنید  فارا 

دو ما شش  ارً ازوسیدت است؛ فیلی ک  احتم

انجاماد و دو  ار ووز آ   رت  ب  طول می

یک یا حتی دو جلس  برای جبرا  مافاات و 

معیان  شادت یا وعایت  ر  ارجلهای ضطعی 

شاااود  دو موساااط دیاااوا ، برگااازاو می

ی، جلسات وسیدگی حتای  ای استثنایپروندت

شدت است  معمورً بای   مراز ای   م طورنی

 ر دوو و نیز بی  نوبتهاای معیای  شادت 

فی ، دو یاا سا  برای هحبت  ر یک از طار
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گردد ماا وکااصی طارفی  ووز منر  اعصم می

بتوانند دو ای  فرهت اساتدرلهای معااو  

 الود وا آمادت کنند 

ک  ناگرت  پیداست ک  م او  و مواز  

از ویژگیهای مبادل لوایح دو هاووت طارح 

دعوی از طریق ثبت مواف تنام  الا  اسات، 

با طبع وسیدگیهای شرا ی سازگاو نیسات و 

دلی  آ  نیز الیلی سادت است  اگار ضاراو 

 اای د وکصی طرفی  دو آ  واحاد نغما باش

سر د ند، شانوندگا  آنهاا مخالق الود وا 

جادا الزف موانند مرواوید وا از چگون  می

 ای نغمات آنها سازند و ب  ظرایق و گوش 

ای نیست جز این   ی ی پی برند  پ ، چاوت

از طاارفی  اول بخوانااد و مااثصً دو ن ااش 

الوا ااا  ظااا ر شااود و دیگااری دو ضالااب 

الواندت دوآید و برای جبرا  این   دیرمر 

ب  ووی هحن  وفت  است، اجازت یاباد کا  

 گون حرف آالر وا بزند  بدیهی است دو ای 

و مأالر سخ  گرت  دو دادگاات مواود م دم 

ای است ظریق ک  با حس  نیت طارفی  مسأل 

 معمورً بدو  مش   چندانی ح  شدنی است 

استماع اظهاوات طارفی  کااو بسایاو 

ی است ما گوش داد  ب  هحبتهای یک مروسمی

  م او، چرا ک  آن   بی   م ااوا  هاووت
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و ام  گیرد از م ول  گرت و شانود اساتمي

گویندت  ولی دیوا  یا اهحا  دعاوی ویاا 

شود؛ فهای پروندت واود گرت و شنود نمیطر

دو طول جلسات وسایدگی یاا با  اظهااوات 

زباا  ویای   از یاا سپاود ومي آنها گوش

گویااد مااطصعااات ماای آنهاسااخ  الااود بااا

ویامو یحات بیشتری کساب کناد   ریاک از 

ضضات نیز حق داود پ  او اطاصع داد  با  

یی ، سوارت الود وا با طرفی  مطرح سازد و

مواناد ویی  نیاز باا  طریاق اولای مای و

عما  آوود: ولای دو  پرسشهایی از آنها ب

بیشتر اوضامی ک  جلساات وسایدگی مشا ی  

 زند ومهر س وت بر لب می است،  یات ضضات

ب  اساتدرلهای  دضیق اي مانند  یات منیر

د اد ماا عیااو واوزش طرفی  گوش فرا مای

نها وا محک بزند  دو ممام ای  اظهاوات آ

تر ساا وت و انرعااال ضیااات ات دو بساالح اا

 نی فعالیت ک المللی دادگستری،دیوا  بی 

 ای دو جریا  است  دتزنسا

اما  از محما  بااو سانگی  اساتمال 

آوو ایا  جلساات مصل سخنرانیهای طورنی و

یوا  بارای لح  ممادد  اي وحسرت ضضات د

دو ووی هندلی الاود از جابجاشد   اعیا  و

ماارس این اا  مبااادا حتاای الااش الااش ودای 
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ابریشمی  آنها س وت دیاوا  وا بشا ند و 

گاردد کا  با  موجب حواس پرمی داووانای 

، مولیر و رفاونت  معبیر جاودان  پاس ال

یک ودیاق کنااو ای دو  ای مجسم   گرب چو

  ولی چ  جااای افساوس اندی دگر چیدت شدت

ت اسات و عادالت ک  وظیر  ما اجرای عدال

باید نخست دو حق ساخنووا  ماا ری اجارا 

شود کا ، گششات  از اشاتهاوح وضی و بار 

مرامب علمی عموما  مسنگ باا الووداوی از 

یوا ،از ای   نر بر الوو داوند ک  ضضات د

شنوندگا   م هنق الویش وا شیرت  و مجشو  

 اای تلیلهای دضیق و مهاوت الود دو شیومح

موش و ساراپاگوش ازند  اعضای الاسسخنووی 

ای   یات، ب  عنوا  کاو شناسا  بر جست  

ح وضی، غالبا ب  الاطر ش یبایی وافرشاا  

حتای دو  د وناگیرموود ساتایش ضااراو مای

آوومری  مرحلا  نیاز کا  با  طارح کسالت

واضعیات پی یدت و ظریق پرونادت االتیاا  

داود  از داعی  معنوی الود بارای گشاود  

ید  حاا  بیارو  کشا ن اط کوو پروناادت و

مطلب از میا  ممام حشو و زواید آمیختا  

کا   اي ب  آ  دست برداو نیساتند؛ وظیرا

اگر الستگی و معب ناشی از انجام آ  اما  

 د د، الود لشمی مررح الوا د بود 
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آید ک  ای  فرهات بارای مي دو یغما 

طرح چند ن ت  دوباوت انتخا  وکاص بهارت 

 نگیریم  ب  اعت اد ما معلق افراد ب  یک

می واناد و محوزت نسبتًا محدودمر اساسًا ن

بارای حضاوو دو   ای آ نباید از شایستگی

 ای  دیوا  ب ا د  آیا ای  دوست است کا 

دو یک جها  پنج میلیاود نرری منها چناد 

دا  فرهاات حضااوو م اارو دو دیااوا  ح وفاا

المللی دادگستری وا بیابند و دیگرا  بی 

ی است  طبیعمحروم بمانند  بل ، ای  کامصً 

ای طرفیت داود، فردی دولتی ک  دو پروندت

از امباع الود وا برای حضوو دو دیوا  ب  

لی دو سایر کند  و عنوا  نمایندت انتخا 

شود ک  ای  دولتها غالباًا مواود دیدت می

گیااری از الاادمات دو هااوومی باا  بهاارت

الویش نشاا  ح وضدانا   ووکصی الاوجی ووی 

زکشاوو ای د ند ک  آنها مابعیت ی ای امی

فرانساا ، امری ااا، انگلاای ، ایتالیااا، 

بلریک و یا اسپانیا وا داشت  باشند  ب  

 می  جهت، ایا  احسااس ایجااد شادت کا  

اسات کا  دو آ  با   اي دیوا  شهر ممنوع

شاناس، ووی  م ، ب  استثنای چند چهرت سر

ا  مرمبااا بساات  اساات  دبیاار الاناا  دیااو

کناااد از  ایی وا دویافااات ماااینامااا 
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یرات و شرایط ووود نی ک  از مشرح وضدانا

ای  دو حاالی اسات  اند، وب  آ  جویاشدت

مانع ووادعای   یچک  برای حضوو دودیوا  

بر سر وات نیست  جالب این   حتی داشات  

ر محییصت ح وضی نیز برای کسی ک  دو براب

ای دیااوا  عهاادت داو دفاااع از پروناادت

شود، شرط نیست وگرینش وکیا  ف اط با  می

 تهای طرف دعوی بستگی داود و ب  دول ن ر

 ای ن ت  ضاب  دو  است ک  دو پروندت ای 

اشاند مهم، دولتها ب  دنبال مرد میدا  ب

للای بار المو ب  استخدام ح وضدانا  بی 

وو ای ضبلای ای ووی آووند ک  از حضاجست 

گرانبهااا هااحن  دیااوا  مجربیااامی الااود 

وود یا کول  باو و انت او می اند اندوالت

و ماؤثرمر  مرب  الویش بتوانناد واحاتمجر

حرفهای الود وا ب  سمع دیاوا  برساانند  

 گوناا ولاای افسااوس کاا  بهااای ساانگی  ای 

گزینشها ی ی  م ضربانی کرد  استعداد ای 

جوا  ملی است ک  سر نوشاتی نداوناد جاز 

گمنامی وفراموش شد  دو زیر سای  نامهای 

پاارآوازت  ناگرتاا  نمانااد کاا  محاادودیت 

ا  ب  انگلیسی وفرانس  می دیوزبانهای وس

موانااد ساادی دو وات ووود  اار چنااد ماای

  جوا  وگمنام ب  هاحن  دیاوا  ح وضدانا
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المللی دادگستری باشد ولی ای  مشا   بی 

 ح  شدنی است 

دو ای  زمین  الو  اسات بادانیم کا  

بهتری  سخنرانیهای انجام شادت دودیاوا  

اززبا  وکصیی جاوی شدت اسات کا  شاجاعت 

ماادو ووطا  اساتدرلهای  اند داشتای  وا

غیر  رووی غر  نشوند  ولای  میشا  ایا  

شاا د ایا  مادعا  نیسات و طوو نباودت و

بارالرت دیوا  پ  از محم   2899این   دو 

سخنرانیهای  یک دووت طورنی برای شانید  

پرپیچ والم وکاصی طارفی ، آ   ام  مری  و

دوباوت ن ات کم ا میت، مواد زیر وا با  

 دوسی الود افزود:ضواعد دا

 

 03ماده 

اظهاوات شرا ی مطروحا  از جاناب   2

 ر یک از طرفی  باید، دو حدودی ک  برای 

ف دو جلساا  بیااا  کااافی ادعا ااای آ  طاار

ارم اا  ماوجز و استماع  رووی است، حتای

مختیر باشد  لشا اظهاوات مزبوو باید دو 

الیو  مسایلی باشد ک   نوز ماوود االاتصف 

د ب  مباح  کلی منادوج طرفی  است و نبای

دو لوایح و یا هارفًا م اراو واضعیاات و 

 استدرلهای مشکوو دو آنها بپردازد 
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  03ماده 

مواند دو  ر زما ، ضبا  دیوا  می  2

ویادو اثناای جلسا  اساتماع،  ار ن تا  

واک  مای  اسات بیشاتر ماوود  اي یامسال

ن ر دیوا   از یا بح  طرفی  ضراو گیرد و

است،  وح  دو موود آ  کافیاستدرلهای مطر

 اعصم کند 

مواند حی  جلس  اساتماع مي   دیوا 1

کصی طارفی   از نمایندگا ، مشااووا  و و

 از ایشا  مو یح بخوا د   سؤارمی کند و

   ر یک از ضضات نیاز از حاق طارح 8

از اعماال سؤال بر الووداو است، ولی ضب  

با  ویای  کا   ای  حق، باید ضید الود وا

اساسانام  دیاوا  مسالوول  11حسب ماادت 

 اداوت جلسات استماع است، ابراز داود 

وا  و وکااصی او  نمایناادگا ، مشاا1

انند ب  سوارت مطروحا  فاووًا موطرفی  می

ویا ظرف مهلت معیای  شادت موساط ویای ، 

 پاس  د ند 

ک  آید ای  است مي بح  ظریری ک  پیش

ماوا  باا مي ح م مواد یاد شدت وا چگون 

یاک از ولیا  واساسای کا   ار ای  اه  ا

طرفی  باید دو انتخا  و مع یب الاط مشای 
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ح وضی الوددو پروندت آزاد باشد و بتواند 

کلی  استدرلهای الود وا طارح کناد  جماع 

ی  اتنمود  اباراز ایا  مطلاب کا  شانید

دیوا  واجع ب  یاک مو اوع الاا  با  حاد 

کرایت و احیانًا اشباع وسیدت اسات، الاود 

تار، اس  او ایاا  مهمسوولیتی است ب  حسم

ضرای  الیلای  چنان   دیوا  باا عصماات و

ووشاانی ن ااات مهاام وکی وبااط پروناادت وا 

ی  برداشات  ازدیدگات الود ابراز داود، ا

مم   است ایجاد گردد ک  دیاوا  متمایا  

ب  موا ع طرفی است ک  دو آ  زمینا  باا 

او اشترا  ن ر بیشتری داود و مالی فاسد 

شاود کا  يما چنی  و اعی، زماانی آشا او

پ  ازپایااا  جلسااات شووضضااات، احیانااا

 ا و اوزیابیهای اولیا  دیاوا  از یافت 

پروندت دو معر  مردید ضراو گیارد  لاشا 

جای شگرتی نداود ک  دیوا  ما کنو   رگز 

از ای  االتیاو الود برای بست  با  بح  و 

ک  ب  زعم دیاوا   اي گرتگو دوباوت مسأل

تا  شادت، دوباوت آ  ب  حد کرایت سخ  گر

 استرادت ن ردت است  

کاااوبرد  92ولاای سااایر م اااد مااادت 

مریدی داشت  است و دیاوا  و یاا ی ایاک 

اعضای آ  ام ا  دادت ما مو یحامی وا از 
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طرفی  دو موود ن امی ک  ب  مشخیص آنهاا 

ست و دو الیاو  مساایلی کا  احسااس ا مهم

ناد وکیا  از ووود با  آنهاا طرارت کنمی

ودی ک  ساوال طارح وود، و کم نیست موامی

شدت از جانب ی ی از ضضات دیوا  دو کشاق 

ن ط   عق و  رب  پشیر دو موا ع استدرلی 

 ااای معمااول طاارفی ، از مخطلاا  ی اای از

بودت اسات   وکالتی طرف م اب  کاوسازمر 

از سوی دیگر، طرح سؤال واحد موسط دیوا  

از  ر دو طرف پروندت، غالبًا مریاد ایا  

ام ابعاد یک االتصف فایدت بودت است ک  مم

 ش  کردت ویا طرفی  وا ب  ای  بااووواوو

م ک  دو ابتادا سو  دادت ک  آ  اندازت  

امد، موا ع آنها از ی ادیگر کردتمیوو می

  فاهل  نداشت  است 

جلسات اساتماع دیاوا  دو  ار نوبات 

کشد و دو نیم  وات معمورً س  ساعت طول می

  ف ط یک باو،آ   م پ  از اساتمزاج ویای

من وو منر  معطیا  سخنرا ، ب   دیوا  با

 ای م ارو، ساخنرا  وا از شود ما وضر می

مو وعات اهلی موود بح  الاود کا  ماا آ  

 استرادت از  نگام با آ  و ما  فراوا  و

 اای ساخنووی دوموودآنهاا داد ساخ  شیوت

دادت است، پرت نسازد  ای  مانر  بموضاع 
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افی برای ضا ی آوامش بخش ورزم است ولی ک

نردت نیست، چرا ک  ظارف  مای  حادود پاا

و ساؤارمی  دضی   نیز دیوا  بی او نیسات

واک  مای  با  طارح آ  دو اداما  جلسا  

کند  دو طول مي وسیدگی است معیی  ومن یم

ای  دضایق، اعضاای دیاوا  دو حاالی کا  

حتی دوو یک میز مستطی  شا   ظا رًا ب  وا

یا د ندت و گات  شداواند، سنگینی ننشست 

وا بار  دیاوا  سابق پر ومز و واز وؤسای

یرشاا ، کنناد کا  میاومیووی الود احساس 

آویخت  بر مخم  سرخ، زینات بخاش امااضی 

 آماد ضضاات با  ماارو است ک  مح  وفت و

بزو  عدالت است  اگر و برا  سیاسی جها  

 فرهت هبحان  و نا او وا ب  مجالی بارای

اناد گرت و شنود ای الطیر الاود بادل کردت

مدمها پایش دادگستری بی  المللی نیز از 

اززنگ اساتراحت الاود بارای نوشاید  یاک 

ضهوت، استرادت کااوی کاردت اسات  بارای 

ی ن اردت باشایم، اجاازت این   کلی گاوی

ای بیاوویم از مشا لی کا  دو د ید نمون 

گششت  ن  چندا  دوو از ن ر دادگات مبنی 

باار کرایاات اسااتدرلهای شاارا ی دو مااوود 

سال  مرباوطمو وع الاه  ی پدیاداو شاد  م

شود ب  دعاوای فاصت ضااوت بای  ماون  مي
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ولیبی ک  از طریق مواف تناما  الاا  با  

دیااوا  اوجاااع گردیااد  دوایاا  پروناادت، 

طرفی  با داشت  برداشاتهای مترااومی از 

ی  م اماا  یافتاا  دووویاا  ضضااایی دکتاار

المللی دوبااوت امتاداد طبیعای فاصت بی 

 ر دویااا،ضاااوت ساارزمینی باا  داالاا  وزیاا

دوسراسر مراح  مبادل لاوایح ماصش کاردت 

بودند ما استدرلهایی وابر مبناای زمای  

شناسی وسیر محورت طب ات محت ارو ی، کا  

الااود باار مجموعاا  پراوزشاای از مح ی ااات 

گستردت فنی دوبااوت چگاونگی شا   گیاری 

حو   مدیتران  استواو بود، اوای  د ند  

ضیاق الب ای  است ک  باا مطالعا  دولی ج

شود ک  مي ندت ووش ی هادوت دو ای  پرووق

دیوا  ممامی ای  استدرلها وا ک  حتی یک 

باو الواند  آنها نیز کااوی دشاواو اسات 

ناواود و یا نافی ی دیگر مشاخیص دادت و 

 گوناا لااشا وقی الااود وا، فاااوی از ای 

بحثهای ظریق علمی، هرفًا بر اساس مصکهای 

 ح وضی هادو نمودت است 

حال، آیاا دو  مای  پرونادت ای   با

موانسات  اسات دو اثناای جلسا  مي دیوا 

وسیدگی ب  طرفی  بگویاد: بحثهاای زمای  

شناسی و فنی موضاوف  شااید اگار دیاوا  



   133 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

ی بردت باود، ماآ  زما  کامصً ب  ح ی ت پ

موانست مثبت باشاد  پاس  ب  ای  پرسش می

ولی واضع ضضی  ایا  اسات کا  ماا وضتای 

اهاغاء نشادت اسات،  اظهاوات طرفی  کامصً 

مواناد با  ضطااع و ی ای  دیوا  چگون  می

ضضایی دست یافت  باشد  از ای  ووست کا  

استماع طرفی  ن شی بسیاو مهم داود و آ  

عباوت است از پاشید  بشو مردید و مولید 

شک فلسری و زدود  ممام میدی ات بص میوو 

از ک   ضا ی ضب  از این   او ب  اجارای 

ود یعنی اعاصم ح ام ضضای  وظیر  نهایی ال

 عم  کند  

از جلسات استماع ي گزاوش کام   ر ی 

ف ط چند ساعت پ  از التم آ  جلس   ن رهرف

شود و پ  از ی ی دو ووز مرجما  مي منتشر

بود  بنابرای ، فع   آ  نیز آمادت الوا د

الوانااد  حتاای دو گرماااگرم شاانید  نیااز 

 م نا  باید هرف شود  ماازت الادا ن ناد 

وسیدگی    واستدرل طرفی  دو جلس وشت  بح

ای ک  با چشمانی از دست ضا ی ظا رًا الست 

پایی  افتادت سار گارم شانید  اظهااوات 

طرفی  است، بدو وفت  باشاد  اگار چنای  

شود، ضا ی باید ب  ماوا   ما  شب الاوا  

باا دضات  ار چا   وا بر الود حرام کند و
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وز هبح بیشتر بیانات سخنرانی وا ک  آ  و

مر یافت  دایش وا کمی مت اعدکنندتطنی  ه

 بود، از ن ر بگشواند  از آن   گرت  شاد

جرات چنی  نتیج  گرفت ک  وای  موا  ب مي

رالیدوو دادگات پژو شی بارلی  مبنای االی

باار این اا  ضا اای مااادام کاا  باا  الاارنش 

نیرتادت، الوا  نیست، وبطی ب   یات ضضات 

دیااوا  ر اا  نااداود و ایشااا   میشاا  

 بیداوند 

ی با پایا  گارفت  مطالعا  مماام حت

 سااوابق و هوومجلسااات دادگااات، باااز  اام

موا  کاو الواند  ضضات وا مماام شادت نمي

دانساات، زیاارا  اار یااک از ایاا  اسااناد، 

کند  ب  مي مطالع  هرحامی دیگر وا ایجا 

مجرد اعصم التم وسیدگیهای شارا ی، ویای  

دیوا  ضضات وا فرامی الواند ماا  ار یاک 

عات ماوود االاتصف وا کا  فهرستی از مو و

میمیم گیری دوبااوت آنهاا  رووی اسات، 

اوای  د ند و مااویخی ضطعای بارای ثبات 

مواناد الطاوط مي یادداشتهای کتبی الود ک 

عنوا  شدت دو آ  فهرست وا دنبال نماید، 

معیی  کتتد  ولی فراموش ن نید ک  نوشت  

با الواند  مصزما  داود ودو نتیجا  بااو 

  بااا انبااو ی از دیگاار دادوسااا  دیااوا
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ووبرو  ستند ک  مرحل  چهااوم و   ا نوشت

 وند مداو  اسناد و مداو وپایانی وا دو 

  د د برای ووود آنها ب  شوو مش ی  می

 

4 

 مرحله چهارم:آمادگی برای شور

 

ای کا  ضضاات دوالصل دو ما چهاو  رت 

 برای من یم یادداشتهای کتبی الاود ساپری

اط بااا اومباا کننااد، مجبااوو باا  ضطااعمااي

 م اونشا  نیستند  دو  لند، ک   م  چیز 

باا  اسااتثنای مابسااتا  زودماار از موعااد 

طبیعی الود فرامیرسد، امروزت فرهات چاای 

بعداز ظهر است،  8ووزان  ک  معمورً ساعت 

مجالی است پیشرس و زود  نگام برای ضضات 

دیوا  دادگستری ر   ما موضع هرف چای با 

نای کنناد  ی دیگر ب  طوو غیروسامی وایز

معمورً پ  از هرف چای،آنا  کا  مایلناد، 

باا  امااا  اسااتراحت طب اا  اول ساااالتما  

دو آنجااا  اام  وونااد ومااي  م اااو الااود

سپ   ر کا  با   !مبادل ن ری بیس ویتی و

گردد ویا  م نا  دو اماا  الود برمیاما  

ا  باا او با   م اوش یا دو وا روی دیاو

 د اد  دوسرماسارای گرت و شنود ادام  می
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لح ات، ضا ی یا آکندت ازای  الاوش بینای 

گشواست ک  موانست  باا اساتدرلهای الاود 

 م او یا  م ااوا  دیگارش وا نسابت با  

یااا  مسااأل  مااوود االااتصف مجااا  سااازد و

اندیشنا  از این   نتوانست  دو ماواودی 

باید وشاید بح  واستدرل کند  آ  طوو ک  

مااوا  گراات فرهاات چااای دو دیااوا  می

ننااد آن اا  دو دادگسااتری ما المللاایباای 

شود، ب  میعادگاا ی شووای امنیت دیدت می

مبدی  شدت است ک   ر چند وفت وآماد با  

آ  اجباوی نیست، ولی مشتریا  پروپا ضر  

وگهگااات الااود وا داود و کسااانی کاا  از 

 بیاارو  دیااوا  گااا ی دو آنجااا آفتااابی

شوند؛ زمانی باازاو بحثهاای آ  دای و مي

دیگر دو کسادی وس وت مانی پرشوو است و ز

برد  اکنو  زما  آ  فراوسیدت است بسر می

ک  ضا ی برای نوشت  آستینهاوابار بزند  

فعلی دیگر وا ب  هووت اول شخص مررد هرف 

  ووبرو شد  یااا واضیعات کند  لح  ، لح 

ای ک  الود از بطا  چناد  رتا  است، لح  

ل متولد شدت است  برای یاک ضا اای دو طاو

مر از ای  ای حساس یچ لح  مراح  دادوسی 

او الود وا دو برابر ای  م لیاق نیست ک  

بیند ک  اکنو  باید ما حی  ن رات الود می
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ا و استدرلهای معاو  طرفی  دوباوت ادعا 

ح  پیشنهادی الود بارای وفاع ماادت و وات

االتصف وا ب  ووی کاغش بیاوود  اگار با  

الاطر داشت  باشید، ضبصً گرت  باودیم کا  

 ایاا  دیااوا  کساای باا  منهااایی ح اامدو 

د د، ولی آن   ضا ای دو اجارای ایا  نمي

با   م لیق دو ضالب یادداشتهای کتبی الود

آوود، دوواضااع ح اام وشاات  محریاار دو ماای

کوچ ی است هادوت از ناحی  شخص وی ک  دو 

عی  کوچ ی دو نهایت ابعادی بزو  و  ما  

جانب  ب  الود الوا اد گرفات  مم ا  اسات 

ضضااات پاا  از من اایم میااوو شااود کاا  

یادداشااتهای الااود، باا  ساابک و ساایا  

الود مبالا  سیاستم داوا ، آنها وا بای  

کنند  ولی ای  طوو نیست  زیرا مبادل  می

ای  یادداشاتها مخاالق بااها  محرمانا  

بود  نام نویسندت آ  است ما نروک واثار 

ناشی از مطالع  یک یادداشت الا  ب  اوزش 

 و ناام و واعتباو کامی آ  محادود گاردد

اللیتی نداشاات  مااد آ  شااهرت نویسااندت دو

باشد  لشا ووی  ای  است ک  یادداشاتهای 

مدیر دفتار دیاوا  اوساال  مزبوو بارای 

گردد ما وی آنها وا  مرات باا مرجما  مي

 نویسندت و ف ط با نامشا  و بدو  افشای 
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گشاشت  یک شماوت رمی  بار ووی آ ، بای  

ب  ضول سایر ضضات دیوا  موزیع کند  ولی 

معروف سبک نگاوش مت ، معرف نویساندت آ  

ای  آیی  شاید چیزی جز یک احتیاط  است و

  عب  نباشد 

 

5 

 شور

 

طاورنی  آن   گرت  شد  بر م دما  با

نهیم  اکنو  ک  ای  م ال  ن ط  پایا  می

ت و ضا ی از دیدگا های  م اوانش آگات شد

الاووداو از فرهت مر ار دوبااوت آنهاا بر

مواناد واود ماي دیوا  بارالرتگشت  است، 

شوو شود  برای انجام ایا  مهاام، دیاوا  

ت ق مسااتتر دو واژظرایاا ممااام دضااایق و

ضطعناما   1کند  مادت وا وعایت می «شوو»

دوباوت آیی  دادوسای دااللای الاود دیوا  

 گوید:می

  پ  از این   ضضات از مجال کافی 2»

د برای مطالع  یادداشتهای کتبی بهرت منا

گاردد  گری برگزاو ماییشدند، جلس  شوو د

کلی  ضضات باید حسب دعوت ویی  دیوا  ک  

علی ال اعدت ب  مرمیب ع   اوشدیت هاووت 
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د  دو گیرد، ن رات الاود وا اعاصم کننامی

مواناد نسابت ای  جلس   ر یک از ضضات می

 ب  بیانات ضا ی دیگر اظهاو ن ر نماید و

واسات از وی مو ایحات بیشاتری وا دوال یا

 کند 

  جلس  شوو،  ری  از   دو اثنای ای1

ای جدیاد و یاامتنی مواند مساأل ضضات می

بازنگر ی شدت از مسال  ضبصً مطروح وا دو 

 االتیاو اعضای دیگر دیوا  ضراو د د  

  دو هووت م ا ای  ر یک از ضضاات، 8

الواست ما نسبت با   ویی  از دیوا  الوا د

عات طارح ب   ر یک از مو ووای گیری واجع

 «شدت میمیم گیرد 

المللای برای ی ایک ضضات دیوا  بی  

دادگستری، فرهت گاوش داد  با  ن ارات و 

سوال از  م اوا  پر شووی ک  باا داشات  

مسلوولیتی مشاب  با آنها دو م امب کامصً 

و مم   است دیاد  اندتمتراومی آموزش دید

بااا ی ادیگر  و برداشت آنها از مو اوعات

و  ر یک اولویتهاای الاا   بسیاو فر  کتد

و الااود وا داشاات  باشااد،  میشاا  مغتاانم 

انگیز بودت است  و آ   نگام  م ک   یجا 

وساد، بیاا  ماي نوبت هحبت ب  الاود شاخص

ن رات شخیای وووبارو شاد  باا پرسشاهای 
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 م اوا   یجا  الا  الود وا داود،  ر چند 

ب  سست شد  و گهگات  سؤارتمم   است ای  

ن رامای منتهای   ا و شاید فروپاشی یافت

 ای باارای آنهاا شود ک  ما پایش ازآ  ضا

 اای غیار متزلزلای مبانی استواو و پای 

 ضای  بودت است 

با  »آن   دو ای  مرحل  شا د آنیم  

جدل مرافعی جدید است دو  یک بح  و« نوعی

  «ب  ناوعی»میا  الود اعضای دیوا   چرا 

  نباید میاوو کارد دو کاووا  برای این 

  و مناظرت ضضایی، ضضات ب  نرع اجای  مح

گیرناد واز ی ای ای  یا آ  طرف مو ع مای

کنند  اهصً ای  دفاع یا ب  دیگری حمل  می

طوو نیست  آن   دو ای  بر ا  الاا  محا  

تگوست، عمدمًا اعتبااو و دوساتی بح  و گر

داشت  ر یک از ضضات از ک  پروندت است بر

 ن  وجا ت ادعا ای  ر یک از طرفی   

االر ای  مرحل  کا  مم ا  اسات دو او

چهاو یا پنج ووز طول ب شد و  ر ووز  ام 

دیوا  هبح و بعدازظهر جلس  داشت  باشد، 

بحا  ممای  اکثریت چهرت الود وا از ربصی 

ساازد و دو وجدلهای انجام شدت پدیداو مي

پایا ، ای  ویاای  دیاوا  اسات کا  طباق 

ضواعد دیوا  با اشاراف وآگاا ی از ن ار 
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 ای الاود ت استنباطات و یاف غالب ضضات،

کند  آنگات دیاوا  وا از پروندت بیا  می

ای وا از میااا  الااود باارای مهیاا  کمیتاا 

نوی  ح م دیوا  برالوا د گزید و ایا  پیش

یا  برناما  کااو کمیت  بی دونگ برای مه

زبوو باا د د  کمیت  مالود مش ی  جلس  می

الانا  دیاوا  گیری از کمک فنای دبیربهرت

اطمینااا  یابااد کاا  دو ماات   بایااد: اورً 

فرانسا ،  ، یعنی متو  انگلیسی ونوی پیش

ووناد، ثانیاًا  مگام با ی دیگر پایش مای

شرحی از سااب   پروناادت وا کا   نوی پیش

آوودت شااود،  بایااد م اادم باار دریاا  وای

من یم نماید و ثالثًا هحت کلی  واضعیات، 

ماویخهااا و یااا ن اا  ضولهااای ککاار شاادت 

آن   انجام ای  کند، بیمأیید  واکنترل و

 کاو ا موساط کمیتا  مزباوو ضضاات وا از

ولیت الود دو ضبال ممام مندوجات مات  مسؤ

نهایی ح م معاف سازد  با موج  ب  آنجا  

گرت  شد  حضاوو مادیر دفتار دیاوا  یاا 

ل وو  او  مرات با کاوکنا  اوشد مسلومعا

انجام وظایق فنی یادشدت دو ممام جلساات 

ری طبیعای اسات و ایا  ام نوی پیشکمیت  

افرادند ک  بایاد ماا لح ا  هادوو مات  

 نهایی ح م، مغییرات و دگرگونیهای آ  وا
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 از نزدیک زیر ن ر داشت  باشند  

  شدت موساط دیاوا  دو طول مدت معیی

نوی  اولی  ح م، ک  بست  برای اوای  پیش

ب  حجم و میزا  کاو از س  ما شاش  رتا  

ناوی  پایشمتغیر الوا د بود، کمیت  مهی  

ووش و ضاعادت الاهای  ملزم با  پیاروی از

من وو هرف  جویی دو وضات، نیست و ف ط ب 

معمورً با دو ن ر گرفت  مصح ات مختلری و 

یاک  از جمل  میزا  عصض  ابرازی موسط  ر

 اای الاهای از اعضای کمیت  نسبت ب  جنب 

 از پروندت، کااو دو میاا  آنهاا م سایم

 شود  مي

وشی ی دسات نباود  مالی فاسد چنی  و

مت  دو حال من یم است  بارای وفاع ایا  

 نااوی پیشمشاا  ، اعضااای کمیتاا  مهیاا  

ناگزیرند محات فشااو  اای واود از طارف 

 م اوا  الود ب  نوعی سازش ما  دو د ناد 

ک  آ   م با کمی بادت بساتا  کا  المیار 

یک میمیم فضایی  نوی پیشمای  اهلی مهی  

، ک  کم مش   دیگر است، دست یافتنی است 

افتد، سبک نگااوش وانشاای نیز ام ا  نمی

موا  شیوت انشاای یاک مي ح م است  چگون 

ضا ی وا ک  طرفداو سادت نویسی، ایجاز و 

حتی امسا  دو استرادت از لر  اسات، باا 
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اسلو  نگاوش آکندت از هناعات ومع یادات 

گرایانا  ضا ای دیگاری کا   اطنا لر ی و

دیگار مم   است مات  الاود وا با  زباا  

 ادیگر با  باا ی باشد، نوشت دیوا  نیز 

اوچاا  وی دسات نوعی دو  م آمیخت کا  ی ب

  ام لی است ج  ح  آ ، ای  مش نشا  د د 

الوا د و  ام سالی   ادبای، با  زیرکی می

وبژت از جانب دبیرالان  دیوا  کا  بایاد 

وا   ایيمرجما برای حر  ی نواالتی متو ، 

  اوای  د د ک   م  این   ب  منزل  متاو

 ت پااردازی واهاالی اساات، از شاایوت عباااو

گیهای منحیار با  نگاوشی ک  شاید از ویژ

فرد زبا  دیگر است، چندا  دوو نیرتاد و 

 ب  آ  وفاداو بماند  

و با  حتی ای  مش   نیز با  مادویج 

ناوی  ح ام برکت هافیهای متعددی ک  پایش

ناگزیر باید از آنها عبوو کند  ح  شدنی 

لطاق مجربیاات است  افزو  بر ایا ، با  

حاه  از کاو دو دیوا ،  ر یاک از ضضاات 

باداشت  مختیر انعطاف و نرمشی از سبک و 

دیوا  دو نگاوش اح اام الاود سیا  مألوف 

ایا  الاود کم ای اسات با   گیرد وونگ می

کاست  از ایا  دوگانگیهاا  بهارت عملای 

آن   گرت  شد، شاید ووش  کرد  ک   برالی 
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ن اد و  از منت دانی باشد کا ، دو م ااام

محلی  اح ام دیوا  وسابک نگااوش آنهاا، 

اند ک  ا رًا ب  ای  میوو نادوست افتادتظ

اح ام دیوا  دفعتاًا واحادت از یاک ضلام 

 مراوش کردت است  

  مشاا صت، باارای گریااز از ممااام ایاا

ناوی  م ادمامی بدیهی است ک  من ایم پیش

موانست ب  شخص واحدی واگشاو شود  ح م می

ا د چناای  حااالتی ولاای دو عماا  کمتاار شاا

 ستیم، زیرا ی دستی و  مگاونی مات   ار 

اندات مطلو  باشاد، نبایاد از ن ار دوو 

داشاات کاا  باا  دساات آوود  ماییااد سااایر 

ناوی  ی یناًا و کمیت  مهی  پیش م اوا  د

برای شخص واحد مش صت بیشتری بباو الوا د 

آوود ما این   جمع  م اوا  مایید آ  یک 

 نرر وا محیی  نمایند  

نوی  م دمامی ح م    ب  عنوا  پیشآن

پشت سر گشاود  کاووت  با ب  ای  مرمیب و

زیع بی  وا های سخنی دو دو زبا  برای مو

ف اط  نمایاناد، م  اعضای دیوا  چهرت می

د ندت الطاااوط اساااتدرلی کمیتااا  نشاااا 

بخش نهایی نوی  کنندت آ  و حاوی پیشمهی 

 ازداشااتهای کمیتاا  ح اام باا  اعتباااو بر

آمی ک  دیوا  اسات و با   ایا   میمیمات
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م دمامی مخستی  مت  از س  متنی  نوی پیش

است ک  ی ی بعد از دیگری باید من ایم و 

 اوای  گردد و برای سهولت دو غلط گیری و

با دو فاهل  مایا  و  ار  اهصح، الطوط آ 

شود  از طرف دیگر، با  گشاوی میالط شماوت

ی از ووش دیااوا  دو مااوود ممااام پیاارو

یسها و حتای مات  نهاایی ح ام کا  نوپیش

دو مجموع  گزاوشهای دیاوا  چااپ نهایتًا 

نیااز دو هاارحات نااوی  شااود، ایاا  پاایشمی

گاردد؛ یعنای مات  ووبروی  م من یم مای

نوشت  شدت ب  ی ی از زبانهای دیاوا  دو 

یک هرح  و مت  ب  زباا  دیگار دوسات دو 

شود ما بتوا  هاحت اب  آ  چاپ میهرح  م 

وا دو  ر م طعی ب  آساانی و مطاب ت مت  

کنترل نمود،  م  این   دو واضع  می  ک  

انتشاو متو  الود وا ماا  دیوا  حق طبع و

ود الا وسامی ح ام بارای زما  انتشاو مت 

مطاابق  حت وداود، گویای هامحروظ نگ  می

مواند از دیادگات ای  دو مت  است ک  نمی

دیوا  دو موود گزینش الزامی ی ای از آ  

داو سند اهی  و مرجاع، الدشا  عنوا و ب د

 گردد  

نوی  م ادمامی ح ام محض این   پیش ب 

راو گرفات، از ضادو االتیاو اعضای دیوا  
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با  گاروت  این ا اعام از  ا ی ایک آنها

ا اضلیت بال وت معلاق داشات  ی اکثریت و

گردد ما دو فرهت کوماا ی دعوت می اباشند

شاود، باا اوایا  پیشانهادی ت مایک  داد

من یح واهصح مت  مزبوو مشاوکت کتبی، دو 

کنند  ای  دو واضع  ما  فرهتی اسات کا  

 اار ضا اای دو انت اااوش بااودت مااا بااا 

گیری از آ  اثاری از الاود دومن ایم بهرت

ح م ب  جا گشاود  البت ، مم   است  ما  

ضیات مای  نباشند بصفاهل  مدااللا  الاود 

ند و جهت ایا  ع اب وا دو مت  آش او ساز

ای  باشد کا  ایا   مواندنشینی م طعی می

نوی  اولی  نساابتًا وا ای ضضات یا از پیش

 ستند، یا از مواناییهای الود ب  عناوا  

نویسااندگا  ماات  برداشااتهای متراااومی 

عاو   با مات  داوند، یا فرهت وا برای م

بینناد و یاا این ا  پیشنهادی مناسب نمی

ناوی  زمرت مخالرا  پیش اساسًا الود وا دو

وی دیگر، بعضی از مخالرا  دانند  از سمی

احتمالی ح م نیز مم   است ع یدت داشات  

 نوز ویش  دو آ  است و ایشاا   باشند ک 

موانند باا طارح پیشانهاد ایی موفیاق می

ایا  بااو  یابند ما ح ام بااو دیگار، و

ع آنها، باز نویسی شاود  با مو مر ما نگ
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ما شاید آنها بتوانند دو پایاا  با  آ  

ا و یا حتی ن ر کساانی ووای موافق د ند 

اناد با  ک  مازت ب  اودوی م اب  گرویدت

  سوی الود متمای  سازند 

بینای از ای  مرحل  با  بعاد وا پیش

د یم  ای اوای  مایکنیم وب  زبا  سادتمی

گاردد ماا بای  بینی میدو و ل  نخست پیش

ح ام  نوی پیشضضات دیوا  دو  نگام مهی  

الیلای زود  انشعا  ن ری بروز کند و  نوز

است ک  از مخالرت آنها با ی اادیگر ساخ  

ب  میا  آید  ب  بیاا  دیگار، از رباصی 

 یاا مشاکرات و مباحثات جلسات شوو، الط و

د اد  الطوط ف ری اضلیت الود وا نشاا  مای

 نیساتندضاب  برگشت ای  الطوط ضطعی و غیر

اساسًا ما زمااا  هادوو وقی نهاایی کا   و

،  یچ یاک  نوز فاهل  زیادی با آ  داویم

از ضضااات دیااوا  مااأالوک باا  مو ااع الااا  

ومشخیی نیست  از سوی دیگر، مساای  محات 

بروسی و مبانی ح می موجود دو استدرلهای 

بسایاو پی یادت و  ناوی پیشیم کمیت  من 

اولی  ح م  ر انادازت  نوی پیشاند  غامض

ب  سوی ضضات وا  ر یک از بتواند مواف ت 

 عی نیسات ولمآل متنی ضطالود جلب کند، با

دستخوش مغییرات و دگرگونیهایی  ار چناد 
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جزیی الوا د گردید  افزو  بر ایا ، حتای 

 اا و نتاایج ح ام یافتا  آ  ضا ی ک  با

مخالق است مم   است بحق دو موود دوساتی 

دری  ح م ک  ام اا   اعتباو مستندات و و

هایتااًا باا  عنااوا  وویاا  ضضااایی داود ن

همی دو و مارمباع دو الیو  اهول حساس رزم

الملا  اثار بخشهای وسیعی از ح او  بای 

گشاو باشد، احساس نگرانی کناد  احتماال 

چهاااوم فااراوا  داود کاا  ضا اای بااا ساا  

ناوی  ح ام استدرلهای کمیتا  مهیا  پایش

موافق باشد و ووا نیست ک  هارف مخالرات 

 اوبا یک چهاوم باضیماندت دریا  مزباوو،

د حق و دو واضع م لیق ضا ی وابرای بهباو

اوم ای سطح ح م از بی  ببارد  بخشید  و 

  مناسب برای طارح ی است انتخا  لح بدیه

 ای اهصحی کاامصً با  ن ار ضا ای پیشنهاد

بستگی الوا اد داشات و ماوثرمری  زماانی 

برای آ  بیشتر  ما  فرهت اول دو مرحلا  

 اوای  اهصحات کتبی است  

ات دیاوا  برای این    ر یاک از ضضا

نوی  ح م شارکتی ول پیشبتوانند دو شوو ا

فعال و آگا ان  داشت  باشند، دبیرالانا  

کلی  اهصحات اساسی واهال  وا با  زباا  

یک از آنها دو االتیاوشا  ضاراو کاوی  ر 
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 ااد  دو  ماای  زمااا  کمیتاا  مهیاا  دماای

گرم بروساای ایاا  نااوی  ح اام نیااز ساارپیش

اهصحات و نیز میحیحات پیشنهادی دو سابک 

شو دو جریا    و گنگاوش مت  است و از ای

 گیارد کا مي ای ضراوشلی های االطاود ندت

گیاری الوضوع دو هاحن  وقیاز نبردی ضریب

ست ک  عمدت نگرانی د د  از ای  ووالبر می

 ناوی پیشموو مهیا   ای مأو وظیر  کمیت 

ی مم ا  وا دو قاست ک  حداکثر و ح م ای 

یید و حمایت دری  و مبانی اهالی ح ام مأ

 د دست و پا کنن

برای دستیابی ب  ای   دف، بخش اع م 

گیارد مي اهصحات دویافتی موود ضبول ضراو

وبرالی دیگر، بدو  این ا  عینااًا دو مات  

 نااوی پیشمغییراماای وا دو آوودت شااوند، 

با  دلیا   نیاز ایپااوت گردند وموجب می

ناسازگاوی با الط استدرلی مع یب شادت دو 

یا  شوند ما باارالرت کمیتا  مهح م ود می

نوی ، اضتاداو وهااحب االتیااوی الاود پیش

نسبت ب  مات  دو ایا  مرحلا  وا با  وخ 

ب شد و معلوم ساازد کا   ناوز مات  با  

ماواودی نیاز دیوا  معلق نیافت  است  دو

سًا میمیمی نگیارد ک  کمیت  مرجیح د د وق

و یا اهاصح پیشانهادی از چنااا  ا میتای 



  «احكام در « ساخت و پراخت...  133 

باشد ک  استدرل جدیاادی وا با  برالووداو 

میتا  آ  وا وی  ح ام واود ساازد، کنپیش

 کند  داال  پرانتز منع   می

 

0 

مقدماتی نویسپیش

 

نویسااهای م اادمامی عماار بساایاو پاایش

د  با  مجارد این ا  کمیتا  کوما ی داون

یها و مطالعات الود نوی  ب  بروسمهی  پیش

ا ناوی  جدیادی وپایشدونگ پایا  داد، بی

 کناد  دوبرای بروسی دو شوو اول هادو می

ناوی  ای  مت  ثانوی،  ر الطی ک  از پایش

م دمامی فاهل  گرفت ، برای و وح و جلاب 

موج  بیشتر با عصمتی دو حاشی  مت  مشخص 

 شدت است  

باا  ایاا  مرمیااب، ضضااات دیااوا  باا  

برای  نخستی  جلس  شاوو »محرمانا  الاود 

گشاوناد  بارای مي نوی  ح م ضدمپیش« اول

یا  مرحلا ، کمیتا  مه   از ای عبوو آسا

با  ی ای از اعضاای الاود  نوی  معمورً پیش

یح و دو و اد د ما باو اهلی ممأموویت می

ناوی  وا با  دوش هووت لزوم دفاع از پیش

شخص معمورً ویای  دیااوا  نیسات کشد  ای  
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بایساتی بحثهاای سمت، میک  وی، حسب  چرا

عای اسات جلس  وا اداوت و دایت کند  طبی

 هگات بانوی  گک  سخنگوی کمیت  مهی  پیش

مي کناد ماا دیگر اعضاای کمیتا  مصضاات 

بتوانااد اطصعااات بیشااتری وا دو االتیاااو 

او  دیوا  ضراو د د  دو طول ایا  جلسا ،

ای از مجموعاا  نااوی پیشدو کناااو ایاا  

داشاااتهایی وا دو دساااترس داود کااا  یاد

مواند او وا دو مشریح و موجیا  نحاوت می

عم  کمیت  نسبت ب  یک اهصحی  الا  یااوی 

 اند  وس

شوو اول بسای و دضیاق اآیی  کاو دو 

است  ب  ای  مرمیب ک  بخاش نخسات مات ، 

 هارح پروندت، هرح  با  « واضعیات»شام  

وبدو  ایت   با هدای بلند ضرایت گاردد، 

مگر این   الاصف آ  م ا اا شاود، بروسای 

و ایا  گردد  گرتنی اسات کاا  دمي ومیویب

ناوی  حارف مرحلع دیگر کمیتا  مهیا  پیش

د و مات  با  زنادوباوت مات  نمای آالروا

شود  ولی با  محاض مدویج از آ  دیوا  می

ریا  ح ام، آغاز بح  دوباوت نخست  بند د

شود  از ایا  با  مشریرات کاو دگرگو  می

بعد، منشی اول دیوا   ر بند وا با هدای 

 بلند وب  زبا  کاوی ویی  دیاوا  ضرایات
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بصفاهل   ماا  بناد موساط ی ای  کند ومي

ا  ب  زباا  دیگار ز کاومندا  دیودیگر ا

آنگاات ساخنگوی  شاود دیوا  الوانادت مای

ادا  نوی  مو یحات رزم واکمیت  مهی  پیش

موانناد دو کند وسپ   ر یک از ضضات میمی

دوبااوت مات   واهووت م ا اا ن رامشاا  

دلی  ود پیشانهاد  پیشنهادی اعصم داوند،

جویا شوند، اهصح جدیدی وا  اهصحی الود وا

اهصح ضبلی وا مجاددًا   ما یشنهاد و یا پ

باا  ایجاااز و االتیاااو ماات   طاارح کننااد،

یااوا  م ا ااا واود آوونااد، از د انت اااد

ای ک  ب  زعم آنها ب  ن ت  نسبتکنند ما 

موود کم موجهی ضراو گرفتا  اسات ماکیاد 

بیشتری هووت گیرد، ب  سبک نگاوش و اماص 

 عصمتگشاوی مت  اعترا  کنند، پیشانهاد و

ماار و یااا کاا  انشااای ماات  مصیماینااد نم

مر گردد، برابری مطاب ت مات  دو دو شدید

 زبا  وسمی دیوا  وا ماوود مردیاد ضاراو

نوی  ب  د ند ویا حتی از کمیت  مهی  پیش

با وجاود  االاطر اوای  متنی ضاب  محسی  

 م دیر نمایند   ا  م  ای  مسای 

بنااابرای ، طیااق مااداالصت و اثاار 

 ر یک  ام با  نوبا   گشاویهای ضضات، ک 

از افاازود  ف اط  مواندمي الود مرید است،
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تری  اهصحات ماا وی دو یک ویرگول ما مهم

اوت و متغیر باشاد  ولای دو  ار مت  متر

ارالاتصف نوی  ح م آن ا  عمادمًا مابا پیش

ضضات است، دیدگا های ن ری آنها نسبت ب  

االتصفاامی کا  دامتا  آنهاا  مسای  است؛

یی گسترش یابد ک  حتای ما جا ام ا  داود

گیری جلسات شوو منجار شاود  دو سر ب  از

با   نوی پیشمیت  مهی  گون  مواود، کای 

  حول ی كداند آیا اکثریت ضضامواستی نمی

دو ماوود  محوو نتایج ح ام گارد آمادت و

موانند دو موود ن ر داوند، میآنها امرا 

دریاا  ومسااتندات آ  باا  موافااق و وحاادت 

ماوش کارد زیرا نباید فرا برسند یا الیر 

نوی  باا مماام ک  اعضای کمیت  مهی  پیش

 ااس واباراز موا اع عم یدی ک  بارای ان

ت ب  استنباط از یادداشاتهای اکثریت ضضا

یا ن رات آنهادو جلسات شوو الویش و  شخیی

ولی دو من یم مت  الود اورً از  اند،داشت 

ووش و دستووالعم  الاهای پیاروی  گون  یچ

انیًا برداشتها و محلیلهای الود ن ردت و ث

لسااات شااوو وا مبنااای نگاااوش ماات  از ج

 اند نوی  ح م ضراو دادتپیش

گونا  با  بساتها، دو برالوود با ای 

گزیند: برمواند دو وات وا ویی  دیوا  می
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گیرد ک  عجالتًا مو وع ماوود یا میمیم می

االتصف وا از دستوو الاوج کند و شاوو اول 

ند بعدی اداما  د اد وا با بح  دوباوت ب

ناوی ، ت کمیتا  مهیا  پیشک  دو ای  هوو

یب طرفهاای مت  بیناا بینی وا بارای م ر

کند و یا این ا  جلسا  االتصف پیشنهاد می

وا موضتًا معطی  کند ما طرفداوا  ن ارات 

مخالرت فرهت یابند ضبا  از آغااز مجادد 

شوو اول ب  مواف ی نای  شاود  آن ا  دو 

ای از حساسیت ویژتمرحل  از شوو اول ای  

است  بر الووداو است، موافق نسبت ب  متنی

موافاق وا  ک  بتواند بیشتری  معداد آوا

ب  الود جلب کند بدو  آن   دچاو کمبود و 

 عق استدرلی شدت ویا بع   بر مرکیبی لز 

دری  مختلری استواو باشد ک  از ن ر  ار 

یک از ضضات ملری ی اسات از دریا  ضابا  

 ضاب  پشیرش نیست ضبول و آن   

دو ظرافت و حساسیت ای  کااو نبایاد 

مبالغ  کرد  واضع مطلب ای  است ک  اگار 

برای ب  دست آوود  وای بیشاتر، ب وشاید 

ید نا  بینمي  م  وا وا ی کنید،دو پایا 

ایاد بل ا  منها  یچ ک  وا وا ای ن اردت

اکثر یتتا   م از بی  وفتا  اسات  ماصش 

م ای ا ن طا برای محیی  اکثریات بیشاتر 
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 بیهودت و فرامر از آ  ن ط ، مرید است و

الوا یاد وای ی دیگار، مایاز ساو  ثماربی

هادوت اثری از الود برجا گاشاود و وویا  

ضضایی دیوا  وا مح یم بخشاد، بایاد ماا 

هعود ب  آ  ن ط  از کوشش باز نایستید و 

یاااد داشاات  باشااید کاا  آوق دیااوا  

دت المللی دادگستری  ر اندازت ب  وحابی 

اجماع ضضاات عضاو آ  نزدی تار باشاد،  و

جها  اعتباو واوزش بیشتری برای آ  ضای  

الوا د بود  با ای  حال، نبایااد فراماوش 

نخست ضا ی  و چرا چو  وکرد ک  وظیر  بی 

گون  سازشی کا  باا دو   رآ  است ک  با 

کامی او از عدالت و مرز ای شناالت  شادت 

باارای آ  کااوچ تری  ناسااازگاوی داود، 

ایاا  م لی اای اساات کاا   راات ووزد، ومخال

نباید دو پای میالحت نزدیاک  مواند ونمی

 شد  بیشتر ب  امرا  آوق ضربانی شود 

 اداماا شااوو اول باا  ایاا  مرمیااب  

بارالرت با  یاباد ماا این ا  دیاوا  مي

وساد کا  مي نوی  بند اهلی وضاطع ح مپیش

طبعًا بروسی آ  ب  دضت بیشاتری نیازمناد 

گیری وقی گون حل   یچ  مراست  ولی دو ای

آید  ب  الاطر داشت  باشید کا  عم  نمی ب

دیوا  دو طول شوو اول الود مانند جلساات 
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سا  دادت شوو هبح و بعد از ظهر مش ی  جل

 ای مهام و یاا است ای  شوو برای پروندت

منجر ب  ح می برجسات  مهمی ک  دعاوی غیر

گاردد، حادود یاک  رتا  طاول و اساسی می

د  دو منشای اول کمیتا  مهیا  الوا د کشی

نوی ، کلی  مغییرات واودت بر مت  وا پیش

اناد  دو پایاا  شاوو اول ت کاردتیادداش

برای ویی  دیوا  ف ط دو کاو باضی ماندت 

است: ی ی این   بپرسد کادامیک از ضضاات 

وا با   اي دیوا  ضید داوند ن ر جداگانا

ح م  میم  کنند، و دیگر این   برای ثبت 

مهلتی معیی  نمایاد  ضضاامی کا  آ  ن ر 

مایلنااد ن اار مساات   ثباات کننااد، ملاارم 

نیستند اعصم داوند ک  ن ر آنها با ن ار 

، و جهات آ  قاکثریت موافق است یا مخاال

عم  نیامادت  گیری بای  است ک   نوز وقی

و ام ا  داود نویسندت باال وت یاک ن ار 

 نوز واضعًا نداند ک  جبه  نهااایی او دو 

  حوا د بود  از یک سو ما ضب  گیری چوقی

از شوو دوم مت  ح م مغییارات دیگاری وا 

دو الود الوا د پاشیرفت، و از ساوی دیگار 

احتمال داود بخش ضاطع و اهلی ح ام الاود 

ب  بند ایی م سیم شود ک  او بتواند با  

 برالی از آنها وقی موافق د د  
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دو شوو دوم ک  ب  فاهل  یک  رت  ما 

شاود، اول مش ی  میت ووز از پایا  شوو د

اهاصح  مت  من ایح و نوی پیشکمیت  مهی  

ای وا ک  مغییرات انجاام شادت دو آ  شدت

حاشای  مشاخص گردیادت با الطوط ماوو  دو 

د د  دو ای  ووز ا س  کاو است، اوای  می

بودت است  اورً، ب  طوو  مزما  دو جریا  

نوی  دو جلسامی با شارکت کمیت  مهی  پیش

منشایا  او با  مهیا  مات  مدیر دفتر و 

اهصحی  مت گماشت  و سعی کاردت اسات ماا 

 مت  جامع ارطراف و ووشنی وا اوای  د د 

اند ن ار ثانیًا، ضضامی ک  ضید داشت 

ند، سرگرم آمادت نمیم  کمست لی ب  ح م  

اند  دو ای  نوی  ن ر الود بودتساالت  پیش

نبایاد با  مجدیاد  نوی ، ضضات مزبووپیش

یی از پروناادت  اااجنباا  بحاا  دوباااوت

نااوی  ح اام دیااوا  بپردازنااد کاا  دو پیش

وط کنااو گشاشات  عنوا  مساای  ناامربب 

اند  ولی اگار ضضاات ایا  موهای  وا شدت

ناوی  گرفتناد، کمیتا  مهیا  پیش نادیدت

ای از ن ار مواند ب  محض دویافت نساخ می

آنها، با افزود  یک بند دیگار با  ح ام 

االت  با  آ  دلی  دیاوا  وا بارای نپارد

جنب  ککر کند  ام ا  اساترادت از چنای  
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ناوی  پیش ووشی باع  شدت است ک  ضضات دو

مساات   الااود کمتاار باا  طاارح چناای  ن اار 

  ایی ووی آووند جنب 

ای  محاورت، بخاش  ثالثًا،  مزما  با

زبا  دبیرالان  دیوا  ممام ماصش الاود وا 

برای ب  پایا  وساند  مرجم  ن رات ضضات 

برد ما ای  متو  ک  ب  الاطر  ب او الوا د

دوبر داشت  اطصعات مهم از ا میات الاهای 

برالووداوند، ضب  از مشا ی  جلساات شاوو 

دوم ب  زبا  کااوی  ار یاک از ضضاات دو 

االتیاو آنها ضراو گیرد  ولی مری  باود  

برالی از ای  ن رات، مرجم  ب  موضع آنها 

ساازد  نبایاد ماي وا با دشاواوی ووبارو

متو  مزبوو متونی ضضاایی  فراموش کرد ک 

 سستند ک  ب  ضید انتشاو دو سطح وسایعی 

و دو نتیج  برگردا  آنهاا  اندتانشاء شد

باا  زبااانی دیگاار مسااتلزم سااعی و دضاات 

 فراوانی است 

  است معمورً ووند حرکت شوو دوم مطلو

نوی  از شاوو و مازت اگر کمیت  مهی  پیش

 نمود ااای مشااخص و ووشاانی وا باا  اول و

بردت باشد، شتا  حرکات شاوو دوم  اومغا 

نیز الوا د بود؛ و نمود اایی کا   مرسریع

کلید موف یت ای  کمیت  برای اوای  متنی 
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دوم، شود  دو شوو مي ضطعی و نهایی محسو 

گاردد و مت  با هادای بلناد ضرایات نمای

و اول ک  برای  ار ن رات ضضات، برالصف شو

شااود، هاارح  باا  هاارح  بنااد اسااتعصم می

گردد  دو ایا  مرحلا ، غالاب می دوالواست

ای  ن رات پیشنهاد ایی  ستند برای اهصح 

 ووش و ساابک نگاوشاای ماات ، و کاام امرااا 

افتد ضا ی دو ای  مرحل  م ا ا کند ک  مي

مأکید لر ی از جایی برداشت  شاود و یاا 

ردد  با ای  مغییری ما وی دو مت  واود گ

 وی  گهگاات اعاصمناحال، کمیت  مهی  پیش

ود ک  دو پاس  ب  بند معینی از یاک دامي

نهایی وا پیشانهاد  اي ن ر مست  ، اهصحی

کند  ای  اهصحی  مم   است شام  میحیح می

و یا حشف یک بند شود و یا حتی ب  کنااو 

گشاشت  شد  ک  ن ر مزباوو با  ویاژت دو 

 نگامی بینجامد ک  با برآوودت شد   ادف 

ا اهلی ضا ی، ثبت آ  ن ر مو وعیت الاود و

 از دست دادت باشد 

 

3 

 گیریرأی

  نگامی ک  دیاوا  با  بناد اهالی و
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وسد، ای  ضسمت با هدای بلند ضاطع ح م می

شاود و دو ایا  ماي ب   ر دو زبا  ضرایت

گیرد  لح   میمیم فرا دیوا  وقی می  لح 

اساات  آواء ضضااات شاارا ًا اعااصم  وساایدت

شااود  امتناااع از داد  وقی پشیرفتاا  ماای

 ر ضا ی نسبت ب   ار مساأل   نیست و وقی

 د یاید ف ط با یک آوی یا الیر ابراز گرد

پیرایگای موا  حدس زد ک  ساادگی و باایمي

ای  ضاعدت گهگااات مشا صمی وا با  ویاژت 

باارای ضضااامی کاا  دو اسااتدرلهای آنهااا 

نحیر با  فارد وجاود معابیری م مضامی  و

ثال، ضا ای کند  بارای مداود، ایجاد می

باا  مواناد هارفاً   نمیمم   است بگوید ک

آوی یا الیر ب  یک بند از ضسامت اهالی و 

ح م ب  نحوی ک  موسط کمیتا  مهیا   موثر

اوای  شدت است، پاس  د د  لاشا  نوی پیش

گیری شارکت برای این   او بتواند دو وقی

کند،  رووی است مسأل  موود االتصف ب  دو 

 بخش م سیم شود ما او بتواند ب  یک جنب 

   د و ب  جنب  دیگر الیرآوی وقی د 

یری، از نویسندگا  گوقی پ  از پایا 

شود ماا مغییرامای وا کا  ن رات دعوت می

مایلند دو مات  ن ار الاود واود ساازند، 

مشریح و اعصم نمایند برای ن ر الاود چا  
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عنوانی ضایلناد: آیاا ن رشاا  وا هارفًا 

یا ب  عبااوت دیگار موافاق مل ای  مست  

  ایا  پرساش دو کنند یا پاس  داد  بامی

ک  ضا ی ب  بخشی از بند اهلی ح ام هوومی

  موافااق وقی دادت و بخااش دیگاار مخااالق

گیارد دشواو است  دیوا  آنگات میمیم مای

یا  ک  کدامیک از متو  یعنی مت  انگلیسی

مت  مزباوو  فرانس  سندیت الوا د داشات  

غالبًا  ما  متنی است ک  ب  زباا  کااوی 

میاامیم، مات  ویی  دیوا  است، ولی ایا  

ماا  و  مزطودیگر وا ک   ما  ابتدا و ب 

با مت  اول با دضت و ظرافت فاراوا  با  

زبا  دیگر دیوا  مهی  شدت اساات، دو حاد 

یک مرجم  هارف منازل مخوا اد داد  ف اط 

 رووت دستیابی ب  اطمینا  و ضطع ح اوضی 

اساسانام  دیاوا   88مادت  1است ک  بند 

ناپاشیر  ینش وا الزامی و اجتناا ای  گز

یاا ساالت  است  دو ماوود ن ارات موافاق 

ای دیگر اسات  دو ایا  گون مخالق و ع ب 

موود، متنی ک  ب  زباانی غیار از زباا  

کاوی نویسندت مهی  شدت است، مشحیاًا با  

گاردد و از ایا  وو مي عنوا  مرجم  اعصم

لیت مسات یمی ودیوا  دو ایا  ماوود مساؤ

دبیرالان  عهدت انجام آ  کامصً ب  نداود و
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 است 

مطلب دیگری ک  باید دو موود آ  االش 

میمیم شود، ماوی  ضرایت عمومی ح م اسات 

ک  با موج  ب  زماا  ماوود نیااو بارای 

آمادت کرد  نسخ  وسامی ح ام دیاوا  کا  

ن رات موافق و مخالق نیر جزء رینراک آ  

گردد  دو من یم ای  نساخ  مي است، معیی 

کا  ماا  باا دو فاهال  ب  جای ووش مای 

 کنو  موود استرادت باود، مایاا  باا یاک

شاود ماا وات الحاا  و فاهل  انجاام مای

افزود  ب  مت  بست  گردد  انتخاا  ایا  

اوسااالی باارای  )االطاااو(ماااوی   م ناای  

الاود  طرفهای پروندت جهت اعزام نماینادت

گیرد  ا میت راو میب  جلس ، موود موج  ض

یادآووی ایا  ن تا  بیشاتر ای  جلس  با 

ماوی   گردد ک  ماوی  هدوو ح م،لوم میمع

گیاری عمومی آ  است ن  مااوی  وقیضرایت 

  دو موود آ  
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 حكم

 

 دیوا  باارالرت از هارف فعا  میامیم

گرفت  فراغت یافت  است  اکنو  زماا  آ  
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مت  ح ام و  فرا وسیدت است ما دبیرالان  

ن رات ضضات وا دو هاد ا هارح  م ثیار و 

دبیر اول دیوا   چاپ کند و  مزما  با آ 

شرح مختیری  ک  مسلوول ووابط عمومی است،

ای برای دوج دو اعصمی   ازاوا  نساخ وا 

دیوا  ک  ضراو است جهت چاپ دو مطبوعاات 

 من یم نماید   و آگا ی عموم پخش گردد،

المللاای اکنااو  ح اام دیااوا  باای 

وو داویم؛ ح می کا   دادگستری وا دو پیش

د طاورنی ووناسر گشاشات  یاک  پ  از پشت

محولهااای فاراوا  هاادو شادت و مغییر و 

   است با وجاود مماام کوششای کا  دو مم

ب او وفت ، ب  واساط   من یح آ  مدوی  و

ماا ت ضا ی دو من یم آ  سهیم بود  پانرد

مگو  و نامتجااان  باشااد   ای نااااناادازت

دیااوا  وا  ک  کاا  آواء ایاا کلاا   اارمع

 اي ووشت کند، دو سرماسر آ  الط  میعمطال

دری  و مبانی ح م  کنندت از دایت شاالص و

نمایاد کا  دو کمتار جاایی وا مشا دت می

 دچاو ان طاع و گسیختگی شدت است  امتداد

و اسااتمراو ایاا  وشاات  دو بسااتر وقی، 

انع اسی اسات از ایا  واضعیات کا  جماع 

وغام  ما  ا علی پانزدت نرری ضضات دیوا 

کادام ر داوند و  راالتصفامی ک  با ی دیگ
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 اار یااک سااوابق  انااد واز کشااووی آماادت

ای و دیادگا های مجربیاات حرفا محییلی، 

دو یک چیز با  ا فلسری الا  الود وا داوند

ت ی دیگر مشترکند وآ  وحادت ن ر آنهاسا

الملا  دوباوت اهول جهانشمول ح او  بای 

نوی  و مل ی واحد آنها از کااو بارد آ  

اهول؛ وج  اشتراکی ک  ب   یچ وج  اماری 

 پیش پاافتادت نیست  با ای  حال، جریی و

موا  ان او کرد ک  دو برالی از اح ام نمي

شاود کا  از با  مایدیوا  عباوامی یافت 

یا  ساؤال وا ماباداو  ساتند ا پی یدت و

ساازند کا  چارا برای الوانندت مطارح مای

دیوا  مرهومی نسابتًا ساادت وا دو ضالاب 

آمیازی بیاا  چنا  الراظ ومعابیر مع یاد

این   چرا دیوا  از مسیر الود کردت و یا 

انحراف جست  و ب  بروسی فر ای پرداالتا  

ی پرونادت  یچ یک از طرفها است ک  ظا راً 

را دو ح ام اند  چابتدایًا متعر  آ  نشدت

 ای پرونادت ف اط هادوت ب  برالی از جنب 

الی کا  با  چند سطر االتیا  یافت  دو حا

اناد، ابعاد دیگر آ ، ک  مهمتر  م نبودت

یی  و دو چند هارح  پرداالتا  شادت ب  مر

است  برالی از شاوحا  و منت ادا  اح اام 

ایا  مااواود هارفًا  بار شامرد دیوا  با 



   133 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

اند ما میزا  اعتبااو و شایساتگی الواست 

ظا ری مت  وا موود انت اد ضاراو د ناد  

یش یاک ح وضادا  برای مثال، چند ساال پا

ای از آن اا  او امری ااایی طاای م الاا 

اح ام دیوا  الوانادت  پی یدگی بیش از حد

ن ر اثباات بارای است، انت ااد نماودت و

 گزیادت والودبندی از اح ام دیاوا  وا بر

ای ک  با  سادت آ  دو ضالب الراظ ووش  و

بایستی دیوا  نیز آنهاا وا او می اعت اد

کاو بردت باشد، مرجم  کردت است  ولای ب 

مزباوو  موا  گرت ک  نویساندتب  جرقت می

ناموانی الاود وا از دو   با ای  کاو ف ط

مرهوم موود ن ر دیوا  ثبت کاردت اسات و 

 ب   

المللای دادگساتری وا ح م دیوا  بی 

موا  مانند یک وقی داوو منرارد ویاا نمی

یک وسال  دکتری کاامصً متاواز  معبیار و 

ای  دیوا  وا نا  گزاوشاگری  مرسیر کرد 

 ن  مشاووی ون  ضید استخدام چنای  واست 

ای اسات ود  کاو دیوا  حوزتافرادی وا دا

محیاول فعاالیتی و  ر یاک از اح اام آ  

آوو باشاد کا  گرو ی  لاشا نبایاد شاگرت

دیوا  برای اطمینا  از م بولیت مت  نزد 

د ند، لی  کسانی ک  ب  آ  وقی موافق میک
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بیر و گهگات از ظرافتهای لر ی و یا معاا

 مضامی  بسیاو دضیق استمداد جوید  

فًا بزوگتاری  ا  هاردری  اح ام دیاو

شاماو ات ب مخرج مشتر  آواء و ن رات ضضا

وود  اگر ضراو بود ای  مخرج مشتر  از می

بزوگتر باشااد، نتیجا   آن    ست بیشتر و

شد ک  از مارزی کا  فرامار او آ  مي ای 

دستیابی ب  بیشاتری  معاداد آواء مثبات 

دیگر ام ا  پشیر نبود، مجاوز کناد  با  

ک  ح م وا ابتادا ای ، الوانندت می  دلی 

کند، شاید احساس نمایاد بساک  مطالع  می

اناد ای ن ات دو وقی مس وت مامدتپاوتک  

مواناد احسااس الاود ضضاات نیاز و ای  می

 باشد  

ووست ک  ن رات موافاق و حتای از ای 

 مخالق ضضات کا  با  ح ام دیاوا  پیوسات

د ند و باشند، جزیی از آ  وا مش ی  میمي

 میستند  از آ  جداشدنی

ب  برکت  می  ن ارات و دو ووشانایی 

پرمو آنها ب  مبانی و دری  ح ام دیاوا  

 حا  میمیم ضضایی و است ک  دویافت اه  و

ن اش آ  دو  ی اثار ودستیابی ب  حدود کل

پااشیر المللاای ام ا وویاا  ضضااایی بی 

 گردد می
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نویساهای بروسی و شاوو دوبااوت پایش

 اام آواء گهگااات بساایاو طااورنی اساات و ح

هادوت نیز ب  پیروی از آنها مری  از آ  

ی  جلساات شاوو دو مرکوماات  دوآمدت است

 ای الیلی دوو ب  دو پرونادت شارکت گششت 

اح ااام مرباوط  و 29نرت ایرا  و انگلی  

 29ب  اضدام موضتی دو ضضی  حق پنا نادگی

ت  دو ای  اواالر، دیوا  االتیا  داشت  اس

دساتوو تری  جلسات شوو با هدوو طی کوما 

یک سلسل  اضادامات  2899ژانوی   21مووخ 

ماااوضتی وا دو دعاااوای مااارزی بااای  

بووکینافاسو و جمهووی مالی اعاصم کارد  

ی  جلسات شاوو دو مااوی  دیاوا  مرطورنی

  29شود ب  پروندت منگا  کووفاومي مربوط

ایا  پرومادت،  جالب این   ح م هادوت دو

ماری  ح ام دو الصف مدت شوو آ ، کومات بر

دیوا  است  وکوود طول مدت شاوو  ول عمرط

حجم ح م  ر دو دو االتیاو دعوای مربوط  و

ب  فعالیتهای ن امی و شب  ن ااامی علیا  

آ  بغیاار از  اساات کاا  دو 28نی اواگویاا 

ماری  مادت وا دو مرحل  شاوو کا  طاورنی

ماوی  وسیدگیهای ضضایی ب  الاود االتیاا  

ی  ح ام مراست، ح م هادوت نیز مری دادت 

وود  ای  ح م دو شماو میا  ماکنو  ب دیو
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هرح ، مشتم  بار وقی  2211نسخ  چاپی ب  

و ن اارات ضضااات باا   اار دو زبااا  وساامی 

 گردد  دادگات، بالغ می
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 انتشار حکم

 

ی  منزل دو اکنو  ضضات دیوا  ب  آالر

اناد  دو طاول ایا  سرر طورنی الود وسیدت

 اناد،  ایا  کااووا  الواندتسرر  م  ا ا

اناد و دو شوو کردت ،اند اند، نوشتشنیدت

اند  ح ام با  میاویب پایا  میمیم گرفت 

وسیدت و ماوی  ضرایات نهاایی آ  معیای  

شدت اسات  دو ایا  گیاروداو، دبیرالانا  

دیوا  نهایت سعی الود وا ب او بردت اسات 

کاا  مااا وسااید  ووز موعااود، عااصوت باار 

 ای وسمی وقی، چند هد نسخ  دیگر وا خ نس

سازد ما ب  ای  مرمیب پاساخی  نیز آمادت

گرت  باشد با  الیا  گزاوشاگرا  ح اوضی، 

ضیات و ح وضدانانی ک  دو انت او دسترسی 

هابران  م دیاوا  بایح ا چااپی نساخ ب  

اند  باید موج  داشات کا  ووزشماوی کردت

  چاپی مزبوو دو واضع چااپ دوم ح ام نسخ

محاض هادوت از دیوا  است  وقی بایااد با 
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 مناوو دو دساترس باشاد وبیرو  آمد  از 

برای ای  من وو دستگا ی رزم است ک  ح م 

ی  زماا  مم ا  دو االتیااو مروا دو سریع

 الوانندگا  آ  ضراو د د  

دو جریا  وسیدگی ب  پروندت، دیاوا  

باید بی  دو میلحت وا باا ی اادیگر جماع 

مأالیر اای  باروز نماید  ی ای این ا  از

  گیری کند و دیگر این ا  باغیرموج  جلو

و  اسااتمهال مع ااول طاارفی  عااواملی چاا

نیااز ضضاات بارای  ماا  ماوودپروندت، ز

حاط  بر دضایق پروندت از  ما  ا اشراف و

ر دضااات موشااا افان  دو  نگاااام تااامهم

 ای ضضایی موجا  رزم مباشول داود میالح 

 11سبب نیست ک  ی ی از معانی واژت شووبی

دو زبا  انگلیسی، مأم  و دضت بدو  شتا  

عجل  و شتابی منافاات  گون  ر است ک  با

 داود 

ولی دو ای  م طع الا  دیگر نیاز با  

بروسی و مأم  بیش از اندازت وجود نداود 

یک کااو  و آن  ، مطرح است انتشاو نتایج

 الصف کیریت شوو،پایا  یافت  است  لشا بر

  بخشید   رچ  زودمر ب  حالات برای پایا

 باود م لیری حاکم بر پروندت و مراعی بص

عدالتی  ای بیدعوی ک  الود ی ینًا از جلوت
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است، دو ای  مرحل  سرعت ن  منها مطلاو  

سارعت عما  دو ایا   بل   رزم است  آن  

سازد موجا  با  ایا  مر میو ل  وا مطلو 

واضعیت است کا  حتای دو سیساتم دادوسای 

المللی مصً بست  و حراظت شدت دیوا  بی کا

بیارو  دادگستری نیز احتمال نشات و با  

سای  پروندت منتری نیست و ای  دوزکرد  م

عهدت دبیرالان  دیوا  است مااا دو ایا  بر

زما  حساس و ظریق، اضدامات الاود وا باا 

نهایت دضت و با اعماال حاداکثر مادابیر 

حراااظتی دااللاای دنبااال کنااد  دبیرالاناا  

 م نی  باید مرمیباات بار گازاوی جلسا  

عمومی برای ضرایت علنای ح ام وا فارا م 

 د ساز

شاناس نا  از شرکت حضاو سربرای اطمی

دو ای  جلس ، دبیرالان  دیوا  عاصوت بار 

 ایی وت از نمایندگا  طرفی ، دعومنام دع

وا از طریااق ووابااط عمااومی الااود باارای 

 ر دو ر   وآ ژانا  نمایندگا  سیاسی مست

داود و باا مي المللی اوسال ای البری بی 

 ماااوی  جلساا  وا اعااصم اي هاادوو اطصعیاا

کند  بصفاهل  پ  از پایا  ضرایت ح ام می

اطصعی  دیگری  مرات با شرح اجماالی  نیز

ا هاادو  ک  فوضًا از آ  یاد شد ا پروندت
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 شود می

یی  دیوا  باا هادای بلناد ح م وا و

کند  دو ای  لح ات  م ااوا  او ضرایت می

ضضاا  بار مساند كنااوشآوام و الاموش دو 

 ن اش ک  داننشست  و شاید دو ای  اندیش 

اگر ف اط حالات  نهایی هحن  ای  دو آنها

نمایشاای و ساایا ی لشاا ر نداشاات  باشااد، 

ی ینًا دو حد یک بازیگر دوجا  دوم منازل 

 کا  ف رند ای  دو شاید یافت  است  آنها

بودت اسات  ضضاات  آنها آزادی سالب شوو،

جلس  امروز دو طول مدت وسایدگی حا ر دو 

زادی پروندت ن  منها از بخاش اع ام آب  

د دو اومباط با جها  الااوج دسات بیا  الو

ات آ  از آزادی اند بل ا  با  ماوازت شس

 مگنا  ر دیگر دو براب س وت االتیاو کرد 

اناد  حتای  ساتند نیز چشام پوشایدت دالو

شااوو احساااس ماادت  ضضااامی کاا  دو طااول

ی بلناد کااخ  اتاند دو پشت دیواوکردتمی

هلح محبوسند و حالی شبی  اس رهای مأموو 

گزینش پاپ اع م وا داوناد کا  با  ایا  

ای کااامصً سااری باا  شااوو لساا من ااوو دو ج

دو  آن ا  بداناداند و جهانی، بیپرداالت 

گاشود، مشااتاضان  دو پشت ای  پردت چ  می

انت او است ما  ر لح   با بیاارو  آماد  
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داو  دود سرید از دودکش کاخ وامی ا  پاپ

 شد  الود وا جش  بگیرد  برای ای  ضضاات،

وو ب  مثاب  مح ومینی باودت کا  آزادی ش

ای است کا  ویاای  دیاوا  لح  از بند آ  

واپسی  کلم  از بند آالر ضسمت اهلی ح ام 

ش وت عمومی بار زباا    پردو ای  جلس وا

ی سازد  با وجود ایا ، حتای باراجاوی می

ای ک  ما  می  ضضات نیز برید  از پروندت

   پیش با آنها ی ی بودت و اکنو چند لح 

ب  ماوی  پیوست  است و آنهاا کا  بایاد 

ف ط دضای ی پا  از بلناد شاد  از مساند 

ضضا، ب  نشان  فارای دادوس ودای مخیاو  

وونااد و آ  وا باا  آ الااود وا از ماا  دو

انگیز و حتای اوند، حز پیش او دیوا  بسپ

آن ا  باو است  آنها ما ای  لح   بیرتحس

  شاوو، گششات  اندتالود بدانند، شاد بود

 ر چیز، کاوی ب  ع یم بودت ک  بارای از 

  وا ب  الود مشغول مدمها ممام وجود ایشا

سیطرت، نروک و  شا  وا محتداشت  و اف او

آوودت است و ان طااع  ماالت و ماز الود دو

مام ایا  کیریاات با  ی اای  عاواو  از م

 د گشاشت  ایا  جا الوامطلو  مر  وا ب نا

 اایی از یاک عاادت است ک  دو شاوو وگا 

ناپشیر وجاود داود و آ  حرا  ی  مر ثانو
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جنب  محرمان  شوو است ک  بریااد  از آ ، 

مث  جدا شد  از  م  عادات الاو ، ساخت و 

دودنا  اسات  اساسانام  دیاوا  نیاز دو 

پوشی ن ردت است و دو بیا  ای  مطلب پردت

گوید: جلسات الود آش اوا می 11 مادت 8بند

طوو محرمان  برگزاو الوا اد شوو دیوا  ب 

 شد و محرمان  الوا د ماند 
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ای  هارحات از اساراو جلساات شاوو  

دیوا  پردت برداشت  است  اگار بخات باا 

ای  هرحات ب  آ  اندازت یااو باشاد ماا 

نخب  الود وا بیاباد، با  و مخاطبا  ا   

انندگا  حرمت محرمان  بود  وی ی   می  ال

  الوانندت ایا  ها وا پاس الوا ند داشتنآ

 داند ک  نویسندت ف اطفراست میم ال  ب  

هرحات  چشما  او وا برای نگریست  ب  ای 

گزیادت اسات  ا   و محرم یافتا  و او بر

محرم ، او نیز باید دست ود بر سین  ناپ 

زند و از ظ  الود ن ، ک  از دوی ا  چشام 

نویسندت یاو وی شود و با او ب  مماشاگ  

 واز آید 
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