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چکیده
اصل رضايیبودن ،يکی از شاخصههای اصلی رسیدگی قضايی در جامعه بینالملل امروز به شمار میرود.
اين نکته که ديوان بینالمللی دادگستری نمیتواند بدون رضايت يک دولت ،وارد رسیدگی قضايی شود،
ريشه در اساسنامه اين دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز بايد در ساختار تکاملنیافتة جامعه جهانی
جست .بااينحال ،ازآنجاکه بسیاری اين اصل را برخالف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت
دانستهاند ،انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است .اما علیرغم همة اين انتقادها ،ديوان بینالمللی
دادگستری کوشیده است ـ تقريباً بدون هیچ استثنايی ـ از اين اصل بنیادين در همة رسیدگیهای ترافعی
حراست کند .ولی بررسی رويهقضايی ديوان در عرصه صالحیت مشورتی ،گويای نوعی نرمش در اِعمال
اصل رضايیبودن به شمار میرود .بهاختصار بايد گفت ،ديوان از يکسو با تأکید بر رضايت دولتها
بهعنوان پیششرط هرگونه اظهارنظر ترافعی ،توانسته است جايگاه رفیع خود را بهعنوان يک نهاد قضايی
بیطرف و خالی از شائبههای سیاسی حفظ کند و از سوی ديگر ،با ارائه تفسیری پیشرو از اصل
رضايیبودن در عملکرد مشورتی خود ،بهدور از باريکانديشیهای سنتی ،جايگاه خود را بهعنوان رکن
اصلی قضايی ملل متحد بازيابد .درحقیقت ،بايد ايجاد نوعی موازنه میان اين «دوگانگی کارکرد» را
شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل انديشه دادگستری در نظم حقوقی بینالمللی توصیف کرد.
 استاد دانشگاه تهران ،عضو مؤسسه حقوق بینالملل و رئیس اسبق کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد
 نويسنده مسئول ،استاديار دانشگاه پیام نور سمنان ،مرکز گرمسار
 استاديار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
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واژگان کلیدی
ديوان بینالمللی دادگستری ،اصل رضايیبودن ،رسیدگی مشورتی ،رسیدگی ترافعی ،رويهقضايی
بینالمللی ،رضايت دولتها ،شیوه قضايی حل اختالفات بینالمللی

مقدمه
گرايش ديوان بینالمللی دادگستری به اصل رضايیبودن صالحیت ،ريشه در اساسنامه اين نهاد
قضايی دارد .بهموجب اساسنامه ،صالحیت ديوان ،شامل «تمام پروندههايی است که طرفین،
رضايت خود را برای رسیدگی اعالم کردهاند» 4.اعمال اين اصل ،تنها معطوف به رسیدگیهای
ترافعی نیست :گفته شده است که در اعمال صالحیت مشورتی نیز «اصول قابلاعمال در
رسیدگیهای ترافعی» ازجمله اصل رضايیبودن بايد الهامبخش رويکرد قضايی ديوان باشد 0.اين
امر بهويژه در مواقعی صادق است که نظر مشورتیِ درخواستشده ،مربوط به مسئلهای حقوقی
است که در زمان طرح به اختالف میان دو يا چند دولت تبديل شده است 9.ازآنجاکه در چنین
موردی ممکن است نظر مشورتی از برخی جهات به حکم قضايی شباهت پیدا کند ،نبايد بدون
رضايت اصحاب دعوا صادر شود.
بايد اذعان کرد که ديوان بینالمللی دادگستری از اين حقیقت آگاه است که بسیاری از
دولتها به داليل مختلف سیاسی ،چندان تمايلی ندارند که اختالفات خود را به اين نهاد قضايی
ارجاع دهند .لذا گاه با حساسیتی «مفرط» 1میکوشد تا صالحیت خود را صرفاً بر مبنای رضايت
دولتهايی استوار کند که منافع حقوقی آنها به چالش کشیده شده است .همین رويکرد ،گاه
سبب میشود تا ديوان با استفاده از اختیار صوابديدیِ مندرج در اساسنامه ،از رسیدگی به يک
پرونده خودداری کند0.
کم نیستند حقوقدانانی که از اين رويکرد مضیق ديوان در اعمال اصل رضايیبودن ،اظهار
تأسف کردهاند .از نگاه اين صاحبنظران ،رويه ديوان ،مانعی در اعمال وظیفهای است که منشور
ملل متحد بر عهده اين نهاد گذاشته است .نبايد فراموش کرد که در منشور ملل متحد ،از ديوان
بینالمللی دادگستری بهعنوان « ارگان اصلی قضايی ملل متحد» ياد شده است .در اين راستا
پروفسور فرهوفن ـ که خود از طرفداران جدی اصل رضايیبودن رسیدگی به شمار میرود ـ
 .9پاراگراف اول از ماده  93اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستری.
 .2ماده  36اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستری.
 .3ماده  420آيیننامه دادرسی ديوان بینالمللی دادگستری.
4. Ch. De VISSCHER, Théories et réalités en droit international public, 3e éd., Paris, Pedone, 1960, p. 459.
 .5پاراگراف ششم ماده  93و ماده  30اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستری.
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يادآور شده است که «امروزه الزم است اين نهاد قضايی ،وجود خود را تثبیت کند [ ]...و فردا با
عبور از چالشهای پیش رو ،جايگاه خود را بهوضوح در عرصه بینالمللی نمايان کند»3.
ازاين رو آيا نبايد چنین تصور کرد که اين نهاد قضايی بايد با عنايت به اعتمادی که در جامعه
بینالمللی به دست آورده است ،به خود اجازه دهد تا تفسیری موسعتر در رابطه با اصل
رضايیبودن از خود ارائه دهد تا شايد بهتر بتواند از عهده مأموريتی برآيد که منشور ملل متحد به
عهدهاش گذاشته است؟ امیدهايی که دولتها و قضات ديوان در جريان رسیدگی به برخی از
پروندههای قضايی در اين زمینه ابراز کردهاند نشان میدهد که تالشها برای پشتسرنهادن
موانع شکلی صالحیت ديوان ،مسئلة جدی روز شده است .بااينحال ،نگاهی به طرح کلی مسئله
نشان میدهد ،درعینحال که در عرصه رسیدگیهای ترافعی ،مبنای رضايیبودن صالحیت،
اصلی سخت و غیرقابلانعطاف شده است ،عملکرد مشورتی ديوان بهگونهای متفاوت رقم خورده
است و اين دادگاه جهانی در رسیدگیهای مشورتی خود کوشیده است تا قاعده رضايیبودن
اعمال صالحیت را با نرمش بیشتری اعمال کند.
 .9رویکرد غیرقابلانعطاف دیوان در رسیدگیهای ترافعی
در دو مورد ،ديوان بهروشنی رويکرد غیرقابلانعطاف خود را به اصل رضايیبودن نشان داده است
و به اين سبب ،بارها در چنین مواردی از ادامه رسیدگی و حل اختالف ،خودداری کرده است:
نخست ،جايی که يکی از طرفین دعوا ،صالحیت ديوان را با صراحت رد کند و ديوان نیز به اين
اعتقاد نرسد که چنین دولتی برای حل اختالف ،به صالحیت ديوان ،رضا داده است .دوم ،درمورد
رسیدگی به منافع دولتی که طرف ثالث رسیدگی محسوب میشود و آن دولت ،دادخواستی نیز ـ در
قالب ورود ثالث ـ به ديوان تقديم نکرده باشد .در چنین وضعیتی ،ديوان ـ به دلیل نبود دولتی که
حضورش برای رسیدگی ضروری است ـ بايد از حل اختالف و رسیدگی خودداری کند.
الف .احترام به اراده دولتها ،مبنای محدودیت صالحیت ترافعی دیوان
بهرغم سکوت اساسنامه ديوان ،بسیاری از دولتها موارد متعددی از حق شرط را به اعالمیههای
اختیاری خود درمورد پذيرش صالحیت اجباری ديوان افزودهاند و از اين رهگذر ،تا حد امکان
تالش کردهاند تا حدود رضايت خود را به صالحیت ديوان محدود کنند .در اين حال ،اين سؤال
مطرح میشود که آيا حدومرزی بر اين آزادی قابلتصور است؟ حقیقت آن است که تالشها
برای محدودکردن اين آزادی ،چندان موفق نبوده است:
6. J. VERHOEVEN, Considérations sur ce qui est commun, Cours général de droit international public,
Recueil des cours, Tome 334 (2008), pp. 369-370.
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در قضیه شرکت نفت ايران و انگلیس ،قاضی آلوارز 7بیهوده کوشید تا بین حقوق ناشی از انعقاد
توافقنامههای میان دولتها ـ که مشمول ماده  93اساسنامه میشود ـ و حقوقی که مستقیماً از
ناحیه حقوق بینالملل به وجود میآيد ،تفکیک قائل شود .به عقیده اين قاضی ،دسته اخیر از حقوق،
تنها ناشی از اراده دولتها نیست ،بلکه از «وجدان ابرازشده خلقها و منافع عامه سرچشمه
میگیرد» 6.ولی واقعیت اين است که نمیتوان دعاوی راجع به اين دسته از «حقوق» را از قواعد
عام صالحیت ديوان مستثنا کرد و صد البته ماده  93اساسنامه ديوان نیز به چنین تفکیکی اشاره
نکرده است .اين تفکیک که در واقع مبتنی بر وجود نوعی سلسلهمراتب میان هنجارهای حقوق
بینالملل است ،اخیراً در چارچوب دو پرونده در ديوان بینالمللی دادگستری نیز مطرح شده است.
نخستین پرونده ،مربوط به مسئله صالحیت ديوان در پرونده ماهیگیری میان اسپانیا و کانادا
است که مستقیماً به موضوع آزادی دولتها در واردکردن حق شرط به اعالمیههای اختیاری
پذيرش صالحیت ديوان مربوط میشد .کانادا با استفاده از اِعمال حق شرط ،کلیه اختالفات ناشی
از اقدامات مرتبط با حفظ و مديريت منابع موجود در آبهای ماورای دويست مايلی سواحل خود
را از صالحیت ديوان مستثنا کرده بود .در اين پرونده ،کانادا با استفاده از اين حق شرط ،تالش
میکرد تا مانع رسیدگی ديوان به اختالفی شود که در اثر بازداشت يک کشتی ماهیگیری
اسپانیايی در دريای آزاد ايجاد شده بود .در اين پرونده ،طرف اسپانیايی مدعی بود که کشتی مورد
اختالف ،در دريای آزاد بهطور قانونی به ماهیگیری مشغول بود ،ولی دولت کانادا با استفاده
غیرقانونی از زور و بازداشت اين کشتی بهنوعی ،مقررات منشور ملل متحد را نقض کرده است .در
اين ارتباط ،دولت اسپانیا بهصراحت به محدوديت مصرح در بند  1ماده  0منشور ملل متحد اشاره
میکرد .بر اين اساس ،دولت اسپانیا از ديوان میخواست تا بهرغم وجود شروطی که در اعالمیه
پذيرش صالحیت دولت کانادا پیشبینی شده بود ـ به دلیل اهمیت موضوع و نقض يک قاعده
آمره بینالمللی ـ خود را صالح به رسیدگی اعالم کند.
بااينهمه ،ديوان بینالمللی دادگستری ـ برخالف درخواست دولت اسپانیا ـ از اعالمنظر صريح
درمورد اعتبار حق شرط دولت کانادا خودداری و به ارائه تفسیری از اين موضوع ،بسنده کرد .ديوان
خاطرنشان کرد که بررسی قانونیبودن اعمالی که در قالب حق شرط دولت کانادا از صالحیت ديوان
استثنا شده است ـ حداقل ،مطابق با تفسیر اکثريت قضات ـ ارتباطی با پرونده فعلی ندارد .به اين
ترتیب ،ديوان بینالمللی دادگستری اين نظريه را رد کرد که حق شرط اعالمشده در چنین
اعالمیههايی بايد صرفاً شامل اقداماتی باشد که از نظر حقوق بینالملل بهعنوان اقدامات قانونی تعريف
7. Alvarez
 .8در اين مورد ن.ک:
- Opinion dissidente du juge Alvarez jointe à l'arrêt du 22 juillet 1952 (exception préliminaire) AngloIranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), p. 130.
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میشود .از نگاه ديوان« ،اين نهاد قضايی ،هیچگاه در رويهقضايی به اين نکته اشاره نکرده است که
برای تفسیر يک حق شرط ،قاعده آن است که مطابقت اعمال مستثناشده از صالحیت ديوان با حقوق
بینالملل ،مدنظر قرار گیرد» 3.از نظر ديوان ،میان پذيرش صالحیت ديوان از سوی يک دولت و
مطابقت برخی از اعمال موضوع حق شرط با حقوق بینالملل ،تفاوت بنیادين وجود دارد42.
برخی اين رأی را به معنای پیروزی آشکار اصل رضايیبودن در رسیدگیهای ترافعی تلقی
کردند 44،لکن بعضی از قضات ديوان ،شديداً از آن انتقاد کردند .قاضی ويژة 40اين پرونده ،آقای
تورس برناندس 49که اسپانیا او را برای رسیدگی به اين قضیه انتخاب کرده بود ،اعتقاد داشت که
آزادی اعمال حق شرط ،هر اندازه هم که موسع تلقی شود ،بايد در چارچوب نظم حقوقی بینالمللی
اعمال شود 41.برخی ديگر از قضات اقلیت نیز اين نظر را تأيید کردند .از ديدگاه قاضی ويرامانتری40،
يک دولت نمیتواند «در پوشش يک حق شرط که در ارتباط با يک فعالیت خاص اعالم شده است،
مدعی شود که میتواند خود را از بررسی قضايی اعمالِ اساساً غیرقانونی برهاند» 43.از نظر قاضی
ورشچتین 47،ترتیباثردادن به چنین حق شرطی ،اعتباردادن به سوءنیت دولتی است که آن را اعالم
کرده است .از نگاه اين قاضیِ اهل روسیه ،ديوان نبايد به چنین دولتی اجازه دهد تا از حق شرط
برای پوششی جهت نقض حقوق بینالملل استفاده کند 46.باالخره از نظر قاضی بجاوی 43،آزادی
دولتها درمورد اعالم حق شرط در اين اعالمیهها بايد با رعايت منشور ملل متحد و نظم عمومی
بینالمللی همراه باشد .برای مثال ،وی تأکید میکند که ديوان نبايد در مردوددانستن حق شرطی
ترديد کند که آن نهاد قضايی را از رسیدگی به پرونده نسلکشی بازمیدارد 02.ديوان در موضوع
§ 9. Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), arrêt du 4 décembre 1998 (compétence),
54.

10. Ibid., § 55.
11. P. Weil, Le principe de la juridiction consensuelle à l'épreuve du feu: à propos de l'arrêt de la Cour
internationale de justice dans l'affaire de la compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada),
reproduit dans: P. Weil, Écrits de droit international, Doctrine juridique, Paris, PUF, 2000, p. 135.
12. Juge ad hoc
13. Torres Bernández
14. Opinion dissidente du juge Torres Bernández jointe à l'arrêt du 4 décembre 1998, § 134.
15. Weeramantry
16. Opinion dissidente du juge Weeramantry jointe à l'arrêt du 4 décembre 1998, § 32.
17. Vereshchetin
18. Opinion dissidente du juge Vereshchetin jointe à l'arrêt du 4 décembre 1998, § 20.
19. Bedjaoui
20. Opinion dissidente du juge Bedjaoui jointe à l'arrêt du 4 décembre 1998, § 44.

در همین سیاق ،ن.ک:
- Déclaration du juge Elaraby jointe à l'arrêt du 3 février 2006 rendu dans l'affaire des Activités armées
sur le territoire du Congo (nouvelle requête 2002), République démocratique du Congo c. Rwanda.

قاضی العربی خاطرنشان میکند که «اعتقاد جازم دارد که نبايد به دولتها بهصورت کلی اجازه داده شود که از بار بررسی
قضايی بینالمللی جنايتی خطیر چون نسلکشی شانه خالی کنند»( .پاراگراف اول)
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نسلکشی ،در پرونده «فعالیتهای نظامی در خاک کنگو» میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا
با اين مسئله روبهرو بود 04.در اين پرونده ،کنگو با تکیه بر نقض يک قاعده آمره يعنی منع
نسلکشی ،خواستار اعمال صالحیت ديوان بینالمللی دادگستری بود .اين کشور درعینحال که آگاه
بود رضايت رواندا بهطور صريح نسبت به صالحیت ديوان بینالمللی دادگستری حاصل نشده است،
از ديوان درخواست میکرد که در اين پرونده از خود شجاعت و خالقیت نشان دهد 00.در واقع،
کنگو خاطرنشان میکرد که حق شرط رواندا در خصوص ماده  3کنوانسیون پیشگیری و سرکوب
نسلکشی که امکان طرح يکجانبه دعوا درمورد نقض مواد اين کنوانسیون را در ديوان بینالمللی
دادگستری پیشبینی کرده است ،باطل و بالاثر است .از نگاه کنگو ،اين حق شرط ـ که آن را مغاير
با موضوع و هدف اين کنوانسیون يعنی ريشهکنی جنايت نسلکشی میدانست 09ـ مانعی بر سر راه
تحقق وظیفه ديوان در حمايت از هنجارهای آمره حقوق بینالملل محسوب میشد 01.بنابراين در
اليحه کنگو گفته شده بود که قواعد آمره بر اصول حاکم بر اعمال حق شرط ،برتری دارد و در
صورت تعارض با آن ،حق شرط معارض بايد باطل اعالم شود.
ديوان با رد اين استدالل ،يک بار ديگر خاطرنشان میکند که «اين نهاد ،تنها برای رسیدگی
به دعاوی دولتهايی دارای صالحیت است که به اين امر رضايت دادهاند و آنهم تا حدی که
اين دولتها مشخص کردهاند» 00.ديوان بینالمللی دادگستری خاطرنشان میکند که در اين
پرونده ،حق شرط رواندا که برای مستثناکردن يک ابزار خاص حل اختالفات ابراز شده است ،با
هدف و موضوع اين کنوانسیون تعارضی ندارد 03.از اين اظهارنظر ديوان بايد چه نتیجهای گرفت؟
21. Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête 2002) (République
démocratique du Congo c. Rwanda), Compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt du 3
février 2006.

 .22اعالمیه آقای آکلو ( )Akeloدر جلسه مورخ  6ژوئیه  0220ديوان بینالمللی دادگستری .در اين مورد ،ن.ک:
- CR.2005/20, p. 21.

 .23پاراگراف  07رأی مورخ  9فوريه .0223
 .24همان ،پاراگراف .03
 .25همان ،پاراگراف 03؛ در اين مورد به نظريه مستقل قاضی دوگارد که رواندا او را بهعنوان قاضی خاص اين پرونده انتخاب
کرده بود ،مراجعه شود .اين قاضی خاطرنشان میکند که اين امر از نظر حقوقی صحیح به نظر میرسد که ديوان ،اين مسئله را
عنوان نکرد که « هنجار آمره میتواند بر هنجار حقوق بینالملل عام ،غلبه داشته باشد؛ آنهم هنجاری که قاطبه جامعه
بینالمللی آن را پذيرفته و به رسمیت شناخته است و در طول بیش از هشتاد سال ،راهنمای ديوان بوده است» .مطابق نظر
اين قاضی« ،بايد خطقرمزهايی در خصوص نقش قاعده آمره اعمال شود و خواست سرنگونکردن اصل رضايیبودن بهعنوان
مبنای صالحیت ديوان ،عبور از اين خط قرمزهاست»( .پاراگرافهای  49و  41نظر مشورتی).
 .26همان ،پاراگراف 37؛ قاضی کروما ( )Koromaاين ديدگاه را تأيید نکرد .در واقع ،اين قاضی با اشاره به دهمین گزارش
آلن پله ،گزارشگر ويژه کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد درمورد حق شرط بر معاهدات ،اظهار میدارد که «اگرچه
اين امر درست است که حق شرط نسبت به يک مادة کنوانسیون که مرتبط با شیوه حل اختالفات و کنترل اجرای آن
کنوانسیون است بهخودیخود با موضوع و هدف آن معاهده مغايرتی ندارد ،ولی در جايی که مادة مورد حق شرط« ،سبب
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آيا عبارات ديوان را بايد به آن معنی تفسیر کرد که اهمیت موضوعات و قواعد بینالمللی که در
برابر ديوان مطرح میشود ،نمیتواند سببی برای اعطای صالحیت رسیدگی به ديوان باشد؟ شايد
بهتر باشد برای پاسخ به اين سؤال به رويهقضايی ديوان در پرونده تیمور شرقی اشاره کرد07.
حسب نظر ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه ذکرشده ،طرح اختالف درمورد يک قاعده آمره
نمیتواند بهخودیخود ،استثنايی بر اصل رضايیبودن صالحیت ديوان تلقی شود 06.به عبارت ديگر،
صرف طرح چنین اختالفهايی را نبايد برای کنارزدن قاعده تثبیتشدة رضايیبودن صالحیت
دانست .ديوان برای توجیه اين امر ،استداللی را يادآور میشود که برای رد درخواست اقدامات
تأمینی موردنظر کنگو در اين پرونده به آن استناد کرده بود .از نگاه ديوان ،میان مسئله پذيرش
صالحیت ديوان توسط يک دولت از يکسو و مطابقت برخی از اعمال با حقوق بینالملل از ديگر
سو ،تفاوت بنیادين وجود دارد 03.ولی درهرحال ،ديوان اين نکتة بديهی را نیز يادآور میشود که خواه
دولتها صالحیت ديوان را بپذيرند يا خیر ،بايد به قواعد حقوق بینالملل احترام بگذارند.
خودداری ديوان از رسیدگی به دادخواست کنگو ،با واکنش شديد برخی از قضات روبهرو شد.
دلیل اين اعتراض ،تنها گرايش دوباره ديوان به اصل رضايیبودن نبود ،بلکه بیشتر به آزادی
لجامگسیخته دولتها مربوط میشد .از نگاه منتقدان ،دولتها از اين پس میتوانستند به دلخواه
خود ،صالحیت ديوان را بدون هیچ حدومرزی محدود کنند .برخی از قضات ديوان بینالمللی
دادگستری در اين پرونده« ،از اين امر بهشدت ابراز نگرانی کردند که در آغاز قرن بیستويکم،
اظهارنظر درمورد ادعای نسلکشی را به خواست دولتی سپردهايم که علیه وی اقامه دعوا شده
است» 92.اين مسئله با مسئله آزادی دولتها در نگارش اعالمیههای پذيرش صالحیت ديوان،
ارتباط تنگاتنگی داشت و ديوان با اين رأی نشان داد که همچنان به اين آزادی احترام
وجودی معاهده» ( )raison d'être du traitéباشد ،مسئله متفاوت است( .از نگاه قاضی کروما ماده  3کنوانسیون راجع به
نسلکشی از زمره چنین مواردی است) .ن.ک :پاراگراف  44اعالمیه قاضی کروما.
27. Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995.
از نظر ديوان« ،قابلیت استناد به يک قاعده عامالشمول (( )erga omnesمانند حق تعیین سرنوشت خلقها) و قاعده لزوم
اعالم رضايت نسبت به صالحیت ديوان ،دو امر متفاوت هستند .در اين مورد ،ن.ک :پاراگراف  03اين رأی.
28. Arrêt du 3 février 2006, §§ 64 et 125.
 .21در همین پرونده ،در مرحله اقدامات تأمینی ،ديوان پیشتر اعالم کرده بود که «میان مسئله پذيرش صالحیت ديوان از
سوی يک دولت و مطابقت برخی اعمال با حقوق بینالملل ،يک تفاوت بنیادين وجود دارد .صالحیت ديوان ،نیازمند رضايت
است» .در اين مورد ،ن.ک:
- Ordonnance du 10 juillet 2002, § 92.

 .30در اين خصوص ،ن.ک:
ـ نظريه مشترک خانم هیگینز و آقايان کويمانس ،العربی ،اوادا و زيما ،قضات ديوان بینالمللی دادگستری در پرونده کنگو علیه
رواندا ،منضم به رأی مورخ  9فوريه  ،0223پاراگراف .00
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میگذارد؛ 94حال آنکه ديوان با محدودکردن آزادی دولتها در طرح حق شرط نسبت به اعالمیه
پذيرش صالحیت اين نهاد قضايی میتوانست رويهقضايی خود را در اين رابطه ،اندکی تلطیف
بخشد و با برداشتی نسبی از قاعده لزوم رضايت اصحاب دعوا ،اعمال وظیفه قضايی خود را
اندکی سادهتر کند.
ب .ضرورت حضور دولت ذی نفع در رسیدگیهای ترافعی
ديوان نهتنها مکلف است که به اعمال اصل رضايیبودن نسبت به اصحاب يک دعوای مشخص،
توجه کند ،بلکه موظف است اين اصل را نسبت به دولتهايی مراعات کند که در آن دعوا حضور
ندارند ولی ذینفع هستند .در واقع ،هنگامی که ديوان در جريان رسیدگی ترافعی مجبور میشود تا
مسئولیت بینالمللی يک دولت ثالث را بدون رضايت آن دولت مطرح کند ،بايد از رسیدگی به آن
پرونده سرباززند .در سال  4301در پرونده «مسکوکات طالگرفتهشده در رم» بر اين اصل تأکید شد.
اين اختالف مربوط به پولی میشد که رايش سوم بهزور از برخی دولتها گرفته بود و پس از شکست
دولت آلمان نازی در جنگ بینالملل دوم مقرر شده بود ،میان دولتهای قربانی تقسیم شود .در
دادخواستی که علیه دولتهای مسئول اين تقسیم ،به ديوان ارائه شده بود ،ايتالیا خواستار آن شده بود
که حصه آلبانی ـ که يکی از دولتهای قربانی بود ـ به جبران اعمال غیرقانونی که تیرانا انجام داده
است ،بهجای آلبانی به مسئولین دولت ايتالیا تسلیم شود .در واقع ،دولت ايتالیا از ديوان درخواست
میکرد تا در غیاب آلبانی درمورد اختالف ايتالیا و آلبانی اظهارنظر کند .از نظر ديوان« ،اظهارنظر
درمورد مسئولیت بینالمللی آلبانی بدون رضايت اين کشور ،زيرپانهادن اصلی تثبیتشده در حقوق
بینالملل بود؛ اصلی که مطابق آن ،ديوان نمیتواند صالحیت خود را در قبال دولتی اعمال کند که به
اين امر رضا نداده است» .از نظر ديوان ،نهتنها منافع حقوقی آلبانی «بهوسیله اين تصمیم ،تحت تأثیر
قرار میگرفت ،بلکه اساساً موضوع اصلی رأی ديوان ،منافع آلبانی بود»90.
بنابراين از نظر ديوان ،بايد مواردی را که منافع حقوقی تأثیر میپذيرد و مواردی را که منافع
حقوقی ،موضوع اصلی رأی قرار میگیرد ،از يکديگر تفکیک کرد .به تعبیر ديگر ،برای درک بهتر
رويهقضايی ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه «مسکوکات طال» بايد میان دو مفهوم کلیدی،
قائل به تمییز شد :مفهوم حل کامل يک اختالف از يک طرف و تأثیرگذاری بر حل آن از طرف
ديگر .پروفسور تورِس برنادِس 99در درس خود در سال  4330در آکادمی الهه ،بهصراحت معتقد
است که اصل پذيرفتهشده در قضیه مسکوکات طال ،زمانی قابلیت اعمال پیدا میکند که ديوان
 .39پاراگراف  10و  19رأی  1دسامبر ( 4336کنگو علیه رواندا).
32. Affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du nord et États-Unis d'Amérique), arrêt du 15 juin 1954, p. 32.
33. Torres-Bernández
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مجبور باشد بدون رضايت يک دولت ،اظهارنظری کند که به مثابه حل اختالف آن دولت با
دولتی ديگر است و میتوان چنین اظهارنظری را در حکم حل آن اختالف پنداشت و اال نمیتوان
تأثیرگذاشتن جزئی بر يک يا حتی چند بُعد يک اختالف بینالمللی را دلیلی بر خودداری ديوان از
رسیدگی دانست ،حتی اگر دولت ذینفع در آن رسیدگی شرکت نداشته باشد و رضايت خود را
اعالم نکرده باشد 91.همین تفکیک ،مبنای رد استدالل اياالت متحده در پرونده اين کشور با
نیکاراگوئه بود .در اين قضیه ،اياالت متحده مدعی بود که ديوان بینالمللی دادگستری نمیتواند
در غیاب برخی دولتها ،اقدام به صدور رأی کند .بااينهمه ،ديوان اعالم کرد که منافع حقوقی
اين دولتهای غائب که عبارت بودند از السالوادور ،هندوراس و کاستاريکا ،موضوع اصلی رأی
اين نهاد قضايی بینالمللی نیست .در واقع اگر اين دولتها گمان میکنند که منافعشان تحت
تأثیر اين تصمیم قرار گرفته است ،میتوانند يا بهطور مستقل طرح دعوا کنند يا دادخواست ورود
ثالث را مطرح کنند .ازاينرو مطابق نظر ديوان ،در اين پرونده ،حضور اين کشورها برای ادامه
رسیدگی واقعاً ضروری نبود .درحقیقت بايد اين اوضاعواحوال را محدوديتی بر اختیارات ديوان در
رد صالحیت ديوان به دلیل عدم حضور برخی دولتها در رسیدگی دانست90.
رويهقضايی ديوان در پرونده «مسکوکات طال» و آنچه در پرونده نیکاراگوئه علیه اياالت
متحده در آن دقت نظر و موشکافی شده بود ،باعث شد تا ديوان در پرونده فسفات نائورو ،ايرادی
را که استرالیا مطرح کرده بود ،رد کند .دولت نائورو در اين پرونده اين نکته را مطرح میکرد که
تصمیم احتمالی ديوان میتواند موضوع مسئولیت بینالمللی بريتانیا و زالندنو ـ دو دولت ديگر
ادارهکننده نائورو در زمان وقايع اين قضیه ـ را به میان آورد ،حال آنکه اين دولتها طرف اين
دعوا نیستند .بااينحال ،ديوان ،استدالل يادشده را رد کرد .ديوان میپذيرفت که ممکن است
تصمیمش بر «وضعیت حقوقی اين دو دولت ديگر تأثیراتی داشته باشد» ،اما اين تأثیرات را مؤثر
برای رد دادخواست نائورو از استرالیا ندانست 93.بااينهمه اين نتیجهگیری ديوان با اعتراض قاضی
آگو 97روبهرو شد که اظهار میداشت ،اعالم مسئولیت استرالیا برابر با زيرسؤالبردن غیرمستقیم
مسئولیت دو دولت ديگر است ،چرا که تعهدات اين کشورها در خصوص اداره نائورو ،بر اساس
توافقنامه قیمومیت که با سازمان ملل متحد به امضا رسیده بود ،حالت تضامنی و مشترک داشته
34. S. Torres-Bernández, L'intervention dans la procédure de la Cour internationale de justice, RCADI,
t. 256, 1995, p. 257.

در همین ارتباط نیز ن.ک:
- S. Torres-Bernández, The New Theory of ''Indispensable Parties'' under the Statute of the International
Court of Justice, in: Karel Wellens (ed.), International Law: Theory and Practice, 1998, pp. 737-750.
35. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. ÉtatsUnis d'Amérique), compétence de la cour et recevabilité de la requête, 28 novembre 1984, § 88.
36. Affaire de certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), Exception préliminaire, arrêt
du 26 juin 1992, § 55.
37. Juge Ago
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است .از نگاه قاضی آگو ،در چنین شرايطی« ،اعمال صالحیت ديوان ،فاقد مبنای رضايی خود»
است 96.بااينحال ،علیرغم خودداری ديوان از ترک رسیدگی در پرونده فسفات نائورو ـ
آنچنانکه خواست استرالیا بود ـ اين دادگاه جهانی بار ديگر در پرونده تیمور شرقی در پاسخ به
دادخواست پرتغال بر اصل پذيرفتهشده در پرونده «مسکوکات طال» اصرار میورزد.
پرتغال بهعنوان دولت ادارهکننده تیمور شرقی چنین استدالل میکرد که استرالیا با امضای
توافقنامه تحديد فالت قاره با اندونزی که دولت اشغالگر تیمور شرقی بهشمار میرود ،حق مردم
اين منطقه را در تعیین سرنوشتشان و نیز حاکمیت اين کشور را بر منابع طبیعیاش نقض کرده
است .درمقابل ،استرالیا بر اين عقیده بود که بررسی اين نکته ،ديوان را وادار خواهد کرد که در
خصوص مشروعیت حضور اندونزی در تیمور شرقی اظهارنظر کند ،حال آنکه اين کشور بهعنوان
طرف دعوا در پرونده حاضر ،حضور ندارد و درعینحال ،دادخواستی نیز برای ورود ثالث به ديوان
تسلیم نکرده است.
ديوان با تکیه بر اصلی که در پرونده «مسکوکات طال» پذيرفته شده بود ،تأکید کرد که «اين
اين نهاد قضايی نمیتواند بدون بررسی داليلی که میتوانست اندونزی برای انعقاد مشروع
معاهده به آنها استناد کند ،در خصوص رفتار استرالیا قضاوت کند» 93.از نگاه ديوان ،موضوع
اصلی اين تصمیم ،تعیین اين مطلب بود که «با عنايت به شرايطی که در ضمن آن ،اندونزی وارد
تیمور شرقی شده است و نیروهای خود را در آنجا حفظ کرده است ،آيا اين دولت میتواند اختیار
انعقاد معاهداتی در خصوص منابع طبیعی فالت قاره تیمور شرقی را به نام تیمور شرقی داشته
باشد؟ ديوان نمیتوانست چنین تصمیمی را بدون رضايت اندونزی اتخاذ کند» 12.در واقع،
برخالف پرونده فسفات نائورو« ،تصمیم ديوان ،تنها بر منافع حقوقی دولتی که در اين رسیدگی
حاضر نبود« ،تأثیرات جزئی» وارد نمیکرد ،بلکه در اين پرونده ،اين مسئولیت احتمالی دولت
اندونزی بود که موضوع اصلی رأی محسوب میشد» 14.ديوان در اين پرونده ،بار ديگر تصريح
میکند که اهمیت مسائل مطرحشده يعنی عدم رعايت تعهد عامالشمول 10ناشی از حق تعیین
سرنوشت مردمان ،بهخودیخود نمیتواند دلیلی برای اعطای صالحیت به اين دادگاه جهانی باشد.
ديوان در اين پرونده به دلیل شدت عمل و سختگیری در اجرای اصل رضايت طرف ثالث،
مورد انتقاد شديد برخی از قضات قرار گرفت .قاضی ويرامانتری معتقد است که نبايد تفسیر اين
 .38نظر مخالف آقای آگو ،منضم به رأی  03ژوئن  ،4330پاراگراف .3
39. Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, § 28.
40. Ibid.
41. Ibid. § 34.
42. Erga omnes
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اصل« ،نتايج نامعقول يا حتی پوچ» داشته باشد 19.وی برای اثبات استدالل خويش ،به مثالی
اشاره میکند که شايسته تأمل است .آيا ديوان بايد در خصوص دادخواست دولتی علیه دولت
ديگر که بهرغم وجود معاهدة دفاع مشترک از کمک به آن دولت در برابر تجاوز مسلحانه دولت
ثالث ،خودداری کرده است ،صالحیت خود را انکار کند؛ آنهم به اين دلیل که دولت ثالثِ متجاوز
به اين رسیدگی رضايت نداده است؟ مگر نه اين است که در چنین موردی ديوان بايد نخست در
خصوص طبیعت عمل منسوب به دولت ثالث اظهارنظر کند؟ در واقع اگر استدالل ديوان در
پرونده تیمور شرقی مالک عمل قرار گیرد ،برای اين کار بايد اين دولت ثالث متجاوز ،يا طرف
دعوا قرار گیرد يا بهنوعی نسبت به اظهارنظر ديوان درمورد تجاوز مسلحانه ،رضايت خود را اعالم
کرده باشد .ولی به اعتقاد قاضی ويرامانتری ،زمانی که در معاهده دفاعی به صالحیت ديوان اشاره
شده باشد ،استناد به لزوم حضور طرف ثالثِ متجاوز در دادرسی ،بیهوده به نظر میرسد و
علیالقاعده ،قاضی بینالمللی نبايد بهصرف عدم رضايت دولت متجاوز ثالث ،خود را فاقد
صالحیت بداند .در غیر اين صورت ،هیچگاه ديوان صالحیت رسیدگی به پرونده را پیدا نخواهد
کرد زيرا هیچ دولت متجاوزی نیست که حاضر شود رضايت خود را بهطور مستقیم به ديوان
اعالم کند .ازاينروست که اين قاضی از نتايج بیهوده و پوچ چنین رويهای ابراز نگرانی میکند.
قاضی ويرامانتری خاطرنشان میکند که در جامعه بینالمللی که در آن دولتها هر روز بیش از
پیش به يکديگر وابستهاند ،اين امر غیرقابلاجتناب خواهد بود که هر فرايند قضايی بتواند بر
اطراف ثالث تأثیرگذار باشد .از اين جهت ،تا آنجا که امکان دارد بايد اصل اعالمشده در پرونده
«مسکوکات طال» ،بهطور مضیق اعمال شود11.
اگر بهگونهای ديگر عمل شود ،عمالً ديوان بینالمللی دادگستری فلج میشود و نخواهد
توانست به وظايفی که اساسنامه آن بر عهدهاش نهاده ،عمل کند .قاضی اسکوبیسزوسکی 10که
پرتغال او را در پرونده تیمور شرقی بهعنوان قاضی خاص اين قضیه تعیین کرده بود ،در همین
راستا اظهارنظر کرده است .او بر اين گمان است که نمیتوان اين مشکل را به حد يک مسئله
صرف «مطابقت حقوقی» تنزل داد .تفسیر مضیق و سختگیرانة اصول حاکم بر صالحیت ديوان
میتواند در اجرای عدالت ،مانع ايجاد کرده و میان حقوق و عدالت ،خأليی جاودان ايجاد کند،
حال آنکه ديوان همواره کوشیده است تا اين خأل را پر کند 13.درنهايت بايد گفت که اين نهاد
قضايی بايد در استفاده از اين اصول و خودداری از اظهارنظر درمورد يک پرونده ،میانهروی کند.
 .43نظر مخالف قاضی ويرامانتری ،منضم به رأی  92ژوئن  ،4330مجموعه آرای ديوان بینالمللی دادگستری ،سال ،4330
ص .434
 .44همان ،ص .400
45. Skubiszewski
46. Opinion dissidente de M. Skubiszewski jointe à l'arrêt du 30 juin 1995, § 43.
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چنین رويکردی است که میتواند مناسب و صحیح تلقی شود .به نظر نمیرسد که ديوان نیز در
برابر اين انتقادات ،چندان بیتفاوت باشد .در پرونده کنگو علیه اوگاندا ،ديوان از اعمال
رويهقضايی خود در پرونده «مسکوکات طال» خودداری کرد و بهرغم ايراد دولت اوگاندا که به
دلیل غیاب دولت رواندا اظهار شده بود ،خود را صالح به رسیدگی دانست 17.میتوان حدس زد که
اين حقیقت که موارد نقض جدی يک سلسله از هنجارهای آمره ،بهروشنی قابلانتساب به رواندا
بود ،بر تصمیم ديوان تأثیرگذار بوده است .در همین ارتباط ،همچنین يکی از پروندههايی که
میتوان آن را مستعد اعمال قاعده مسکوکات طال دانست ،پرونده دعوای جزائر مارشال علیه
قدرتهای هستهای است .در  01آوريل  ،0241جمهوری جزائر مارشال ،دادخواستی را علیه نُه
دولت دارنده سالحهای هستهای در ديوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد .اين دولت مدعی بود
که اين نُه کشور (اياالت متحده امريکا ،بريتانیا ،فرانسه ،روسیه ،چین ،هند ،کره شمالی ،پاکستان
و اسرائیل) تعهدات هستهای خود را طبق حقوق بینالملل عرفی و معاهده منع گسترش
سالحهای هستهای سال  4336زير پا گذاشتهاند .ادعای جزاير مارشال ،مبتنی بر اين اظهارنظر
ديوان در سال  4333بود که دولتها متعهدند تا با حسننیت برای خلع سالح هستهای با يکديگر
مذاکره کرده و تسلیحات هستهای خود را کنترل کنند؛ حال آنکه به زعم جزاير مارشال ،اين
دولتها چنین نکردهاند .از اين نُه دعوا ،شش مورد به دلیل نبود مبنای صالحیتی رضايتیِ آشکار،
از دستور کار ديوان خارج شد و تنها سه پرونده علیه بريتانیا ،هند و پاکستان تا زمان نگارش اين
سطور در جريان است .سؤال مهم در اين خصوص ،نقشی است که غیاب ديگر کشورهای دارای
سالح هستهای میتواند بر رأی ديوان داشته باشد .آيا ديوان میتواند با اشاره به سابقه پرونده
مسکوکات طال ،به دلیل يکسانبودن موضوع اين سه پرونده با شش پرونده ديگر و عدم رضايت
ديگر دولتهای هستهای از رسیدگی خودداری کند؟ اين سؤالی است که شايد ديوان در کنار
ديگر ابعاد صالحیتی اين سه پرونده به آن توجه کند .بهطور کلی ،پاسخ به اين سؤال ،بستگی
کامل به تفسیری دارد که میتوان از منافع ديگر دولتهای هستهای مانند امريکا ،روسیه و
فرانسه و تأثیر رأی احتمالی رأی ديوان بر آن منافع داشت .بديهی است اگر اين تفسیر درست
باشد که با چنین رأيی تنها منافع اين دولتها بهطور جزئی تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،بلکه اساساً
ـ در غیاب آنهاـ اصل دعوا موضوع حکم ديوان قرار میگیرد ،میتوان قائل به اجرای اصل
مسکوکات طال شد و ديوان را محق به خودداری از رسیدگی اعالم کرد.

47. Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.
Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, §§ 202 et 204.
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 .2نرمش در اعمال اصل رضاییبودن در عملکرد مشورتی دیوان
ديوان بینالمللی دادگستری از زمان تأسیس خود تا به حال ،هیچگاه از اختیار صوابديدی 16خود برای
خودداری از پاسخ به يک سؤال مشورتی استفاده نکرده است .بااينحال در برخی پروندهها ،ديوان با
اين انتقاد روبهرو شده است که درخواست نظر مشورتی به يک اختالف موجود بین دولتها بسیار
شباهت دارد ،حال آنکه دولتهای طرف اختالف برای حل آن از سوی ديوان ،رضايت خود را اعالم
نکردهاند .آيا میتوان از اين امر چنین نتیجه گرفت که در چنین مواردی فرايند مشورتی ،جايگزين
ديوان بینالمللی دادگستری شده است تا بهنوعی از اصل رضايیبودن بگريزد و دست به حل برخی از
اختالفات موجود بزند؟ 13به نظر نمیرسد که بتوان گفت ديوان در اعمال صالحیت مشورتی از تعهد
احترام به اصل رضايیبودن ،شانه خالی کرده است .در واقع ،اين نهاد قضايی در اين فرايند نیز مکلف
به احترام اصل مذکور است؛ نهايت آنکه اين اصل را با نرمش اعمال کرده و آن را محدود به
درخواستهايی میکند که موضوع آن بهصراحت ،حل اختالف میان دو يا چند دولت مشخص است.
الف .مبنای رضایی فرایند رسیدگی مشورتی دیوان
در ابتدا اساسنامه ديوان دائمی دادگستری بینالمللی ،هیچ مادهای پیشبینی نکرده بود که بتواند
هادی ديوان در اعمال صالحیت مشورتی باشد .ازاينرو اشارهای به داليل عدم پذيرش يک
درخواست مشورتی نشده بود تا ديوان بتواند بر آن اساس از اعطای نظر مشورتی خودداری کند.
به هنگام بررسی درخواست شورای جامعه ملل در ارتباط با وضعیت کارلی شرقی ،ديوان دائمی
دادگستری بینالمللی با الهام از مقررات اساسنامه در ارتباط با فرايند ترافعی و بهطور دقیقتر با
نظر به اصل رضايیبودن ،ابتکار عمل را به دست گرفت و از اعطای نظر مشورتی خودداری کرد.
آن پرونده مربوط به تفسیر برخی از مقررات معاهده صلحی بود که میان فنالند و روسیه در
ارتباط با خودمختاری کارلی شرقی منعقد شده بود .از نظر ديوان ،مسئلهای که در برابر ديوان
مطرح شده بود ،يک «مسئله انتزاعی حقوقی» نبود 02بلکه دربردارنده اختالفی بود که در آن
زمان میان روسیه و فنالند ايجاد شده بود 04.درعینحال ،روسیه بهروشنی و چندين بار اعالم
کرده بود که به هیچ صورتی مداخله جامعه ملل را در رابطه با اين اختالف نمیپذيرد .خودداری
48. Pouvoir discrétionnaire
49. P.-O. Savoie, La Cour international de justice, l'avis consultative et la fonction judiciaire: entre
décision et consultation, 42, Annuaire canadien du droit international, 2004, pp. 35-90 et J.-M,
Thouvenin, La saisine de la Cour internationale de justice en cas de violation des règles fondamentales
de l'ordre juridique international, in: The fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens
and Obligations Erga Omnes, Ch. Tomuschat and J. –M. Thouvenin (ed.), Liden, Martinus Nijhoff
Publishers, 2006, pp. 311-334.
50. Avis du 23 juillet 1923 sur la Carélie orientale, Cour permanente de justice internationale, 3 e session
ordinaire, Dossier F. C. V. Role III. 3, p. 28.
51. Ibid. p. 27.
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روسیه از شرکت در اين پرونده ،ديوان دائمی را بر آن داشت تا صالحیت خود را برای رسیدگی
به اين قضیه انکار و تصريح کند که «اين نکته در حقوق بینالملل بهخوبی تثبیت شده است که
هیچ دولتی مجبور نیست تا بدون رضايت خود ،اختالف خود را با ديگر دولتها به فرايند خاص
حل مسالمتآمیز اختالفات واگذار کند»00.
اين رويهقضايی که ديوان دائمی دادگستری بینالمللی خود را موظف میکند تا بهعنوان
محکمه قضايی از قواعد حاکم بر فعالیت قضايیاش به هنگام اعطای نظر مشورتی تخطی نکند ،در
قالب پروتکل  41سپتامبر  4303تثبیت شد 09.اين پروتکل ،ترتیباتی را در ارتباط با فرايند مشورتی
پیشبینی کرده بود که پس از آن در اساسنامه ديوان دائمی گنجانده شد و به همان صورت در
اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستری وارد شد .ماده  36اساسنامه ديوان کنونی بهطور خاص
پیشبینی کرده است که اين نهاد قضايی در اعمال وظايف مشورتیاش «تا حد امکان و تا حدی
که قواعد حاکم بر حلوفصل قضايای ترافعی اجازه دهد ،از اين قواعد الهام خواهد گرفت» .به نظر
میرسد معیار قاطعی که ديوان در اعمال اين ترتیبات در نظر گرفته است ،موضوع دادخواستی است
که به ديوان تسلیم شده است .به همین دلیل ،ماده  420قواعد آيین دادرسی ديوان ،خاطرنشان
کرده که دادگاه جهانی پیش از هر چیز بايد در اين خصوص تفحص کند که «آيا نظر مشورتی
درخواستی با يک مسئله حقوقیِ حلنشده میان دو يا چند دولت مشخص دارای ارتباط است يا
خیر» ،و البته در اين راستا ديوان میتواند به دولتهای ذیربط اجازه دهد تا در اين مورد ،قاضی
ويژه 01تعیین کنند .ناگفته پیداست که نهاد قاضی ويژه ،مختص فرايند ترافعی است00.
همان طور که ديوان به مناسبت بررسی درخواست نظر مشورتی مربوط به معاهدات صلح به
آن اشاره کرده است ،بايد تفکیک میان اصول حاکم بر فرايندهای ترافعی و مشورتی ،بدون خلط
میان آن دو ،همچنان حفظ شود 03.مطابق نظر ديوان« ،رضايت دولتهای طرف اختالف ،مبنای
صالحیت ديوان در زمینه مسائل ترافعی است .بااينحال در زمینه ارائه نظر مشورتی ،حتی در
مواردی که درخواست نظر مشورتی ،مرتبط با يک مسئله حقوقی زنده میان دولتها باشد ،وضع
52. Idem.
53. L. Cavaré, Le droit international public positif, 2e éd., t. II, 1962, p. 294.
54. Juge ad hoc
 .55بدينسان ،ديوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی مربوط به صحرای غربی به درخواست مراکش برای تعیین قاضی
ويژه ،پاسخ مثبت میدهد و اظهار میدارد که به نظر می رسد در اين پرونده ،مراکش برخالف اسپانیا ،طرف «اختالف حقوقی
مرتبط با اراضی صحرای غربی» است .از نظر ديوان ،ممکن بود مسائلی که مجمع عمومی مطرح کرده ،بهعنوان مسائل
مرتبط با اختالف ،مالحظه شود( .قرار  00فوريه  .)4370درمقابل ،در قضیه مربوط به سؤال شورای امنیت درمورد وضعیت
نامیبیا ،ديوان اين مطلب را رد کرد که درخواست موجود« ،يک مسئله حقوقی میان دو يا چند دولت است» و لذا درخواست
آفريقای جنوبی را برای تعیین قاضی ويژه رد کرد( .قرار  03ژانويه .)4374
56. Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Avis
consultatif du 30 mars 1950 (première phase), p. 71.
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بهگونهای ديگر است» 07.اين اظهارنظر به هیچ صورتی به معنای زيرسؤالبردن رويهقضايی
ديوان در پرونده کارلی شرقی نیست ،بلکه برعکس ،ديوان بینالمللی دادگستری صريحاً بار ديگر
اين رويهقضايی را يادآور میشود .ديوان با اشاره به اين پیشینه قضايی اشاره میکند که تکلیف
ديوان به پاسخدادن به يک درخواست مشورتی ،محدوديتهايی دارد که بهواسطه رويهقضايی
پیشگفته ،بر اين دادگاه جهانی تحمیل شده است .ديوان بینالمللی دادگستری با تکرار نظر
ديوان دائمی در آن پرونده ،بار ديگر ،استدالل ديوان سلف خود را برای خودداری از سؤال
مطروحه تکرار میکند که «زمانی که سؤال طرحشده بهطور مستقیم مربوط به نکته اساسی يک
اختالف ايجادشده میان دو دولت باشد ،بهطوریکه پاسخدادن به آن ،معادل حل ماهوی اختالف
بین اصحاب آن دعوا باشد» ،ديوان بايد از پاسخ به آن سؤال اجتناب کند06.
قاضی کريلوف 03،در نظر مخالفی که به اين نظر مشورتی منضم کرده است ،بدون آنکه منکر
وجود اختالف بین اين دو کارکرد ديوان باشد ،به نزديکی تدريجی میان آنها اشاره میکند .او
خاطرنشان میکند که در مواردی که نظر مشورتی در خصوص اموری درخواست میشود که مرتبط به
يک «مسئله حقوقی «زنده» بین دو يا چند دولت» است ،همچنان که در درخواست حاضر نیز چنین
وضعی وجود دارد ،ديوان بايد ترتیبات مرتبط با آيین دادرسی و اساسنامه خود ،ازجمله تعیین قاضی
ويژه از سوی دولتهای ذیعالقه را مدنظر قرار دهد .چنین تعیینی به اين معناست که دولت ذیربط
به شرکت در تهیه اين نظر مشورتی رضا داده است .در اين پرونده ،ديوان نمیتواند بدون اخذ رضايت
مسبق و صريح تمامی دولتهای ذیعالقه ،صالحیت مشورتی خود را اعمال کند32.
در اين خصوص ،ديوان و نه دولتها ،بايد اين نکته را ارزيابی کند که آيا اوضاعواحوال پرونده
بهگونهای هست که اين نهاد قضايی را قانع کند که به درخواست نظر مشورتی پاسخ ندهد .اگر
ديوان ،تصمیم به چنین کاری بگیرد ،طبیعتاً به اعمال اصول قابلاجرا در فرايند ترافعی و بهطور
مشخص ،اصل رضايت دولتهای طرف اختالف ،نظر خواهد داشت .برای اين منظور ،ديوان،
همچنان که به آن اشاره کرده است ،از اختیار صوابديدی گستردهای برخوردار است34.
ديوان بینالمللی دادگستری در طول زمان کوشیده است تا به شرايط تعیینشده از سوی پیشینه
57. Idem.
در پاراگراف  17نظر مشورتی ديوان ،مورخ  3ژوئیه  0221به درخواست مجمع عمومی ملل متحد درمورد نتايج حقوقیِ بنای
يک ديوار در اراضی اشغالی فلسطین ،ديوان به اين اظهارنظر اشاره میکند.
58. Ibid., p. 72.
59. Juge Krylov
60. Opinion dissidente du juge Krylov jointe à l'avis du 30 mars 1950.
در اين نظر ،اين قاضی تأکید میکند که ديوان میبايست اصل تثبیتشده در پرونده کارلی شرقی را اعمال میکرد(.ن.ک:
پاراگراف  1نظر يادشده).
61. Avis du 30 mars 1950, p. 72.
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قضايی کارلی شرقی ـ بهگونهای محدودکننده ـ دقت نظر بخشد .هدف از اين امر ،محدودکردن
اختیارات ارزيابی ديوان در اين زمینه و کاستن از مواردی است که در آنها نبود رضايت دولت
ذینفع در جريان نظر مشورتی با عملکرد رضايی ديوان ،تعارض صريح پیدا میکند.
ب .محدودیتهای مبنای رضایی عملکرد مشورتی دیوان
تقريباً ريشه تمامی فرايندهای مشورتی را بايد در اختالفنظر دولتها در مسائل حقوقی جست.
اين اختالفنظرها در اغلب موارد ،مبنايی برای اعتراض دولتها نسبت به صالحیت ديوان
میشود و لذا اين دادگاه جهانی بايد پیش از اعالم صالحیت خود ،به اين اعتراضات ،رسیدگی
کند .ديوان برای اقتناع خود نسبت به اينکه دادخواست ارائهشده مستقیماً به نکته اصلی اختالف
ايجادشده بین دو کشور مربوط نمیشود ،از «حد آستانه» بااليی استفاده کرده است.
در پرونده مربوط به «آثار حقوقی حضور مستمر آفريقای جنوبی در نامیبیا برای دولتها» ،ديوان
تصريح میکند که اين حقیقت که طرفهای درگیر در اين پرونده بهشدت در خصوص اين مسائل
حقوقی اختالفنظر دارند ،کافی نیست تا پرونده مشورتی حاضر را به وضعیت اختالفی تبديل کند30.
درعینحال به نظر میرسد برای مشروطکردن اعمال صالحیت مشورتی ديوان به رضايت
دولتهای درگیر ،وجود اختالف حقوقی کافی نباشد .چنین حالتی زمانی پیش میآيد که ـ همان طور
که رويهقضايی کارلی شرقی اظهار داشته است ـ يا از ديوان ،دعوت به حل آن اختالف شده باشد يا
وضعیت حقوقی آن اصحاب دعوا بر اثر پاسخ ديوان به پرسش مطروحه ،بهشدت تحت تأثیر قرار گیرد.
در پرونده مشورتی «تفسیر معاهدات صلح» ،ديوان بر اين امر اصرار داشت که درخواست نظر
مشورتی ،تنها ناظر به برخی اختالفنظرها درمورد فرايند شکلی سازماندهی مقرراتی است که
معاهدات صلح ،آن را ايجاد کرده است و بر ماهیت اين اختالفات تأثیر نمیگذارد .اين استداللی بود
که ديوان برای رد ايرادات مطروحه به آن اشاره کرد 39.به همین ترتیب ،در پرونده صحرای غربی،
ديوان در پاسخ به اعتراض اسپانیا اعالم کرده بود که آنچه از ديوان در اين نظر مشورتی درخواست
شده ،نه مربوط به حقوق سرزمینی موجود است نه به اظهارنظر درمورد حاکمیت يک سرزمین مربوط
میشود و بنابراين به وضعیت حقوقی هیچيک از طرفین ،لطمهای وارد نمیکند 31.سؤالی که مجمع
عمومی از ديوان پرسیده بود ،تنها مربوط به مفهوم سرزمین بالصاحب و ترتیبات حقوقی بود که بايد
در جريان استعمارزدايی از صحرای غربی رعايت میشد 30.در پرونده مرتبط با «آثار حقوقی بنای ديوار
62. Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité. Avis Consultatif du 21
juin 1971, § 34.
63. Avis du 30 mars 1950, p. 72.
64. Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, p. 28.
65. Ibid., pp. 25 et 27.
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در سرزمین اشغالی فلسطین» ،اسرائیل ايراد مشابهی وارد کرده بود .اين دولت اظهار میداشت پاسخ
به اين سؤال ،در واقع ،حل اختالف حقوقی است 33.درحقیقت در پرونده يادشده ،ديوان بدون آنکه به
حل اختالف موجود بپردازد ،به تعیین تعهداتی که اسرائیل با ساختن ديوار ،زير پا نهاده است بسنده
کرد و سپس صرفاً آثار حقوقی ناشی از اين موارد نقض را تعیین کرد .ديوان با آنکه بدون ترديد ،آگاه
بود نظر مشورتیِ دادهشده نمیتواند بر وضعیت اسرائیل ،بیتأثیر باشد ،ترجیح داد برای رد اعتراض اين
کشور ،بر ديگر استدالالت مطروح در رويهقضايی پیشین خود تمرکز کند.
ديوان بار ديگر تکرار میکند که علیرغم آنکه درخواست مطرحشده با يک مسئله حقوقی
موجود بین تعدادی از طرفها در ارتباط است ،نبود رضايت بر صالحیت ديوان در اعطای نظر
مشورتی بیتأثیر است 37.آيا ديوان با توسل به چنین استداللی به صورت ضمنی اين امر را
نمیپذيرد که سؤال مجمع عمومی درمورد بنای ديوار در سرزمین اشغالی فلسطین ،تجلی چنین
وضعیتی است؟ صرفنظر از طبیعت سؤال مطرحشده ،ديوان نمیتواند در جايی که پاسخ ديوان،
صرفاً جنبه مشورتی دارد و بر اين اساس ،هیچ اثر الزامآوری بر آن بار نیست ،توجیهی برای لزوم
رضايت طرف درگیر در آن پرونده بیابد36.
آزادیای که ديوان برای پاسخ به چنین سؤاالتی بدون درنظرگرفتن رضايت دولتهای
ذیربط ،برای خود قائل است ،بیش از همه ناشی از اين واقعیت است که نظر مزبور ،خطاب به
دولتها داده نمیشود .در واقع ،ديوان با پاسخ به سؤال مطرحشده بهعنوان ارگان اصلی قضايی
سازمان ملل متحد ،در فعالیت اين سازمان مشارکت میکند 33.طبیعتاً اگر موضوع درخواست و
سؤال پرسیدهشده بهگونهای باشد که بتوان پاسخ دادهشده را کمکی برای يک ارگان اين سازمان،
مثالً شورای امنیت برای حل مسالمتآمیز اختالف دانست ،مسئله صورت ديگری پیدا میکند72.
در چنین موردی ،ممکن است نبود رضايت يک دولت طرف اختالف ،با خصیصه رضايیبودن
عملکرد ديوان ،تناقض پیدا کند.
باالخره ،زمانی که درخواست نظر مشورتی ،مرتبط با يک قضیه حقوقی «زنده» باشد که ابعاد
آن نیز صرفاً دوجانبه نباشد ،ديوان خود را مکلف به رعايت اصل رضايیبودن نمیداند.
پروندههای نامیبیا 74و صحرای غربی 70از چنین مواردی بودند .در اين دو پرونده ،مسائل
مطرحشده ،مربوط به سیاست استعمارزدايی سازمان ملل متحد بود و بههیچوجه ،محدود به روابط
 .66نامه  03ژانويه  0221معاون مديرکل و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه اسرائیل ،خطاب به رياست ديوان بینالمللی دادگستری.
67. Avis consultatif du 30 mars 1950, p. 71 et avis consultatif du 9 juillet 2004, § 47.
68. Avis consultatif du 30 mars 1950, p. 71.
69. Idem.
70. Avis consultatif du 21 juin 1971, § 32, p. 24.
71. Idem.
72. Avis consultative du 16 octobre 1975, §§ 33-34.
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دوجانبه نبود .اين امر درمورد پرونده ساخت ديوار حائل نیز صادق است .در اين قضیه ،ديوان
تصريح میکند که نظر مشورتی درخواستی ،مربوط به مسئلهای است که «مورد توجه ويژه ملل
متحد است و در چارچوبی موسعتر از رابطة صرف دوجانبه قرار میگیرد» .در اين شرايط ،ديوان
خاطرنشان کرد ه که اعطای نظر مشورتی به معنای دورزدن اصل رضايیبودن نیست79.
همان طور که برخی از دولتهای شرکتکننده در فرايند رسیدگی نظر مشورتیِ «ساخت
ديوار در سرزمینهای اشغالی» به آن اشاره کردهاند ،ابعاد مسائل مطروحه در برابر ديوان ،تعهدات
عامالشمول اسرائیل را دربرمیگیرد 71.نظريهای که از اين نظر پشتیبانی میکند به اين نکته اشاره
دارد که «در میان تعهدات بینالمللی که اسرائیل نقض کرده ،تعهدات عامالشمولی وجود داشته
است که از آن جمله میتوان به حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود اشاره کرد .به نظر
میرسد قابلیت عامالشمولبودن اين تعهد (يعنی قابلیت استناد به آن در برابر همه) ابزاری برای
استدالل ديوان جهت دورزدن اصل رضايیبودن در جريان عملکرد مشورتی ديوان شده است؛
امری که تا به حال در دعاوی ترافعی ديوان ،تحقق نیافته است.
نتیجه
بهراحتی میتوان مشاهده کرد که قبول تعهداتی که جامعه بینالملل ،اجرای آن را بر عهده گرفته
است ،نظام قضايی بینالمللی را در قالب کنارزدن برخی از اشکال دوجانبهگرايی تحت تأثیر قرار
داده است .اين تغییر بهطور خاص در روند عملکرد مشورتی ديوان ،جلوهای آشکار به خود گرفته
است .اين تحول ،آنچنانکه در قضیه «ساخت ديوار در سرزمینهای اشغالی» ديده شد ،میتواند
اين نتیجه را داشته باشد که ديوان ،موارد نقض اين تعهدات را برجسته کند و ضرورت رعايت آنها
را از سوی طرفهای اختالف ،يادآور شود و اين در حالی است که نه اساسنامه چنین صالحیتی را
بر عهده وی نهاده است و نه مرجع درخواستکننده آن نظر مشورتی 70.اين انحراف عملکرد
مشورتی ديوان از اصل رضايیبودن ،اين مزيت را دارد که توجه جامعه جهانی را نسبت به منازعات
طوالنیمدت جلب میکند و درعینحال میتوان اظهارنظر قضايی را علیه دولتی به دست آورد که
73. Avis consultative du 9 juillet 2004, § 50.
 .74برای نمونه ،سوئیس خاطرنشان کرده بود که نمیشود «مسئله آثار حقوقی ساخت ديوار را در سرزمینهای اشغالی
فلسطین از سوی اسرائیل ،بهصورت اختالف محدود دوجانبه ،ساده کرد .اين مسئله مربوط به آثار تعهدات عامالشمول حقوق
ذیربط است [ .]...سوئیس مالحظات خود را به مسئله قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو  4313و معاهدات مرتبط با حمايت
از حقوق بشر محدود میکند» .از اين نگاه نمیتوان تصمیم ديوان بینالمللی دادگستری را در اعطای اين نظر مشورتی،
انحراف از الزام رضايیبودن در عملکرد ديوان دانست .در اين مورد ،ن.ک:
ـ اليحه کتبی دولت سوئیس در پرونده ساخت ديوار در سرزمین اشغالی فلسطین 92 ،ژانويه  ،0221پاراگرافهای  47و .00
75. R. Rivier, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,
Cour international de justice, avis consultatif du 9 juillet 2004, AFDI, 2004, p. 332.
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از رعايت حقوق بینالملل ،سربازمیزند 73.اين نکته را بايد قلب تحول آرام رويکرد ديوان در ارتباط
با اصل رضايیبودن دانست .بااينحال میتوان در خصوص مؤثربودن چنین اظهارنظری در حل اين
منازعات ،سؤاالتی را مطرح و نسبت به تأثیر حقیقی آن ترديد کرد ،ولی حقیقت آن است که در
نظم کنونی جامعه بینالملل بايد همین مقدار پیشرفت را نیز مغتنم دانست.
درمقابل ،در خصوص اعمال صالحیت ترافعی ،رويه اخیر ديوان نشان میدهد که اين نهاد
قضايی جهانی در برابر فشارها بهنوعی بیتفاوت مانده است .حتی اهمیت هنجارها و تعهدات
مطروحه نتوانسته است بهخودیخود ،مبنايی مستقل برای صالحیت ديوان فراهم کند .تنها
استثنای اين مسئله که ريشه در اساسنامه ديوان دارد ،همان موردی است که در خصوص ورود
ثالث پیشبینی شده است 77.در واقع ،اساسنامه برای ورود ثالث ،هیچ پیششرطی را مشخص
نکرده و دولتی که طرف دعوا نیست میتواند بدون مبنای رضايی وارد دعوا شود76.
به نظر نمیرسد که اين امر جای تأسف داشته باشد که چرا دادگستری بینالمللی تابع فرايند
سنتی خود مانده است و همچنان بر اصل رضايیبودن اصرار ورزيده است 73.در جامعه بینالملل
کنونی ،بههیچوجه قابلتصور نیست که ديوان بینالمللی دادگستری بتواند برخالف اراده دولت،
صالحیت خود را به آن تحمیل کند .ممکن است هرگونه زيادهروی ديوان ،آثار وخیمی بر پذيرش
کارکرد اين نهاد قضايی بر جای گذارد .پس نبايد در اين ديدگاه پروفسور پروسپر وِی که در سال
 4333ابراز شده است ،سهیم شد که «اصل رضايیبودن مانند نخ طاليی از دل رويهقضايی
همچنان عبور میکند و بقا و تداوم آن ،زمان را به چالش میطلبد»؟ 62اين نخ طاليی است که
هیبت و احترام اين دادگاه جهانی را با خود به همراه آورده است و چهبسا فروريختن آن ،با
فروريختن شوکت نظام قضايی بینالمللی همراه شود!
76. P.-O. Savoie, La Cour international de justice, l'avis consultatif et la fonction judiciaire: entre
décision et consultation, op. cit., p. 73.

 .77پروفسور فرهوفن در اين مورد از اصطالح التین ” “favor judiciسخن گفته است که میتوان از آن بهعنوان «لطف
قضات يا دستگاه قضايی» (!) تعبیر کرد .در اين مورد ،ن.ک:
- J. Verhoeven, op. cit., p. 369.
 .78از نگاه ديوان« ،بهمحض آنکه يونان بهروشنی اعالم کرد که تمايل دارد بهعنوان دولت ثالث و نه طرف دعوا وارد
رسیدگی شود ،ضرورتی ندارد که در اين پرونده در پی مبنايی برای صالحیت ديوان گشت» .در اين مورد ،ن.ک:
-Requête de la République hellénique à la fin d'intervention dans l'affaire Immunité juridictionnelle de
l'État ( Allemagne c. Italie), ordonnance du 14 Juillet 2011, § 31.

 .71از نگاه قاضی برونو زيما« ،از يک جهت ،اين امر ،طنزآمیز به نظر میرسد که خود ديوان که مفهوم تعهدات عامالشمول
را در جايگاه اول اهمیت قرار داده است ،اکنون آن را تابع سختیهای فرايند شکلی حقوق بینالملل سنتی دوجانبهگرا (يعنی
همان اصل رضايیبودن) کرده است» .در اين مورد ،ن.ک:
B. Simma, From Bilateralism to Community Interest in International Law, Recueil des Cours, t. 250,
1994, p. 298.
80. P. Weil, Compétence et saisine: un nouvel aspect des principes de la juridiction consensuelle,
reproduit in: Écrits de droit international, op. cit., p. 101.
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