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Abstract 
Undoubtedly, International Court of Justice as the principal judicial organ of the 

United Nations and also one of the highest international forums with general 

subject-matter jurisdiction has had an important role in development of international 

law for decades. In spite of ICJ’s core role in the development of international law, 

the legitimacy of this contribution has always been contested by some scholars. It is 

obvious that ICJ is not and could not be a legislative body in international law, but 

through of its judicial capacity the ICJ has developed existing rules and clarified the 

vague customary rules. In this respect, the legitimacy of those decisions or practice 

has always been questioned. As this article argues, ICJ through its high position in 

the international dispute settlement system and also its justification capability, has 

obtained enough legitimacy of the development of international law and such 

legitimacy has been approved by international community. 
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 توسعۀی دادگستری در المللنیبمشروعیت عملکرد دیوان 
 المللنیبقواعد حقوق 
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 3حسین رستمزاد، *2لیال رئیسی، 1پورمستوره قربانی

 چکیده

رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکیی ا  بیارترین    عنوانبهی دادگستری المللنیبتردید دیوان بی
قواعد حقوق  توسعۀنقش بسزایی در  هاسالی با صالحیت عام، المللنیب اتاختالف صلۀیفمراجع 

، بیا  هی    الملیل نیبی حقیوق   توسیعۀ ا وجود نقش محوری دییوان در  بایفا کرده است.  المللنیب
مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشین اسیت کیه    

ی قضیایی  هیا تیی ظرفباشد. با این حال، بیا   تواندینمی نیست و لالملنیبی قانونگذاردیوان نهاد 
ۀ قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص  ده است. در ایین خصیو ،   توسعخود دست به 

تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده اسیت. ایین مقالیه بیا بررسیی ایین        گونهنیامشروعیت 
ری، نظیر بیه جایگیاه رفیعیی کیه در سیسیت        ی دادگسیت المللی نیبی که دیوان  ابدییدرمموضوع 

ی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار باریی که در نظرهیا و ررای  المللنیبقضایی  وفصلحل
و ایین   سیت را نییز دارا  الملیل نیبی قواعید حقیوق    توسیعۀ رن وجود دارد، مشروعیت کافی برای 

 ی است.المللنیب جامعۀمشروعیت مورد تأیید 
 

 کلیدواژگان
ی دادگسیتری،  المللی نیبی ، دیوان المللنیبی در نظام قانونگذار، دستگاه المللنیبحقوق  توسعۀ

 ی، مشروعیت.المللنیبقواعد حقوقی 

________________________________________________________________ 
 ، اصفهان، ایران.خوراسگان()اصفهان  واحد اسالمی ر اد اهالملل، دانشگبین حقوق دکتری دانشجوی .1

Email: Ghorbanipourmastoureh@gmail.com 
 اصیفهان  واحید  اسیالمی  ر اد حقیوق، دانشیگاه   دانشیکد   حقوق، دانشیار، گروه عمومی، المللبین حقوق . دکتری2

  :raisi.leila@gmail.comEmail .(مسئول سند ی)نو، اصفهان، ایران (خوراسگان)
الملل عمومی، استادیار، گروه حقیوق، دانشیکد  حقیوق، دانشیگاه ر اد اسیالمی واحید تهیران        . دکتری حقوق بین3

 Email: rostamzad@yahoo.com ، تهران، ایران.مرکزی

 21/10/1331تاریخ پذیرش:  - 22/11/1331تاریخ دریافت: 

mailto:raisi.leila@gmail.com
mailto:rostamzad@yahoo.com


 ؟ ؟؟فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟   2

 

 مقدمه
مراجع  نیترمه ی دادگستری رکن اصلی قضایی سا مان ملل متحد و در عین حال، ا  المللنیبدیوان 

ی المللی نیبی است. ایین خصوصییت دییوان     المللنیبحقوق  صحنۀدر  هااختالف وفصلحلقضایی و 
سییفی،  ) دهدیمی قرار المللنیبدادگستری رن را در موقعیتی ممتا  در مقایسه با دیگر مراجع قضایی 

حقیوق   توسعۀ(. دیوان با برخورداری ا  چنین جایگاهی همواره نقشی بسزا در تبیین و نیز 10 :1313
ی مختلفی چون تحدید حدود فیالت  هانهی م(. 33 :1313دلی، ضیایی بیگایفا کرده است ) المللنیب

قاره، حقوق بشر و حقیوق بشردوسیتانه و مناسیبات متقابیل رنهیا، توسیل بیه  ور، تفسییر معاهیدات          
ی بسیار دیگر، همه ا  جمله اموری هستند که دیوان در هانمونهی و تعهدات دولت اشغالگر و المللنیب

 (.232و  233 :1313ممتا ، د یا شناسایی رنها اقدام کرد )عرفی به ایجا المللنیبحقوق 

نظرهیایی وجیود   ، اختالفالمللنیبقواعد موجود حقوق  توسعۀخصو  اختیار دیوان در  در
، ییا رن را خیارا ا  حیدود    کننید یمکلی یا ا  این اختیار دفاع  دستۀدر چند  حقوقداناندارد و 

سیا ی بزنید.   دست به قاعده تواندینمد که دیوان و معتقدن دانندیمصالحیت یک مرجع قضایی 
او  فۀیوظی بپردا د و قانونگذاربه  تواندینمخود دیوان نیز در برخی قضایا اشاره داشته است که 

که  شودیم(، اما با تمام این احوال، دیده ICJ, 1996: para. 18صرفاً تبیین قواعد موجود است )
ی قواعد عرفی مبه  و نامشخص کرده و ه  گاه خلق قاعیده  در عمل، دیوان ه  اقدام به شناسای

 در و گرفتیه  فاصیله  قبلیی  ۀکارانی محافظیه کرده است. دیوان در قضایایی چون نامیبیا ا  مواضع 

قواعد موجود براساس نیا های  مان بزند. دیوان در ایین   توسعۀقرار گرفت که دست به  مسیری
شیاملو،  و  حبیبیی شید )  قائل خود برای رینده در یالمللنیب یسا  یتصم در جدیدی قضیه نقش

علییه   قضیۀ تعهد به استرداد ییا مجیا ات )بلکییک   . این فرایند در ررای بعدی مانند (33 :1332
رای بی ییا  (. ICJ, 2012: paras. 118-121همچنان قابل ردییابی اسیت )   ،2112( در سال سنگال
ای ا  ایجیاد قاعیده   ی نمونیه روشین بیه  جبران خسارت وارده به کارکنان ملل متحید  ۀیقضمثال، 

ی  د کیه تیا پییش ا  رن وجیود     اقاعیده توسط دیوان است. در این قضیه دیوان دست به ایجیاد  
ی شخصییت حقیوقی دارد و حقیوق و تکیالین ایین      المللی نیبی نداشت و بیان کرد کیه سیا مان   

 (.ICJ, 1949: 20مؤخر بستگی دارد ) ۀیروبه هدف و وظاین مقرر در اساسنامه و  هاسا مان
« ی تبیدیل شیود  المللی نیبی ی قانونگیذار بیه نهیاد    تواندینمدیوان »به هر تقدیر با اذعان به اینکه 

تردید دیوان با استفاده ا  مقام و موقعیت خود بارها و بارها دست بیه  (، بی33 :1313ضیایی بیگدلی، )
ی بیرای  سیا  قیانون نقیش را در   قواعد موجود یا ایجاد قواعد جدید  ده است. حتی برخی ایین  توسعۀ

(. بیا وجیود ایین،    Bedi, 2007: 12 et seq) انید شیده قضات دیوان )جدای ا  خیود دییوان( نییز قائیل     
ویکه در خصو  ایجاد قواعد عرفی، محل تردیدهای فراوان اسیت،  ی بهسا قاعدهمشروعیت دیوان در 

 (.Chan, 2016: 49 & 55فرایند ایجاد قواعد عرفی است ) برخالففرایند رن  چراکه
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و انطبیاق رن بیا دییوان     الملیل نیبی این مقاله بیا ار ییابی معیارهیای مشیروعیت در حقیوق      
 توسیعۀ ی دادگستری، سعی در پرداختن به این سؤال دارد که رییا دییوان در خصیو     المللنیب

 ا  مشروعیت برخوردار است یا خیر؟ المللنیبقواعد حقوق 
 

دیروان در قالرم معیارهرای     سراز دهقاعر ارزیابی مشرروعیت تمرمیما    
 مشروعیت قواعد حقوقی

کیه در محیدود    اسیت   یارستانهتعرین کرد:  گونهنیا توانیمرا  المللنیبدر حقوق  مشروعیت
مورد باور و پذیرش درونی افیراد و نهادهیای متیأار ا     ، یالمللنیرن تصمی  یک نهاد یا سا مان ب

فراینید کمیی    حاصیل  توانید یمی  مقبولیت  حقوقدانان این بسیاری ا د ی. به عقردیگیمرن قرار 
بیر  افزون. اما (Stein, 2001: 491; Kumm, 2004: 915) برای اتخاذ رن تصمی  باشد دموکراتیک

 2کیارایی و  2انسیجام  ،3تبعیت ا  قانون ،2بودن شفاف ،1دموکراتیک بودن، عواملی چون مقبولیت
 ,Franck, 2006: 93; Jodoin) ی  مورد نیا  استدر اتخاذ تصمی  برای مشروع ساختن رن تصم

2005: 25; Roele, 2014: 50). 
ی دادگسیتری ا  حییق قضیایی بیا تمیام      المللی نیبی فرض نگارندگان بر این است که دییوان  

شرایط ر م برای تحقق دادرسیی   حائز، دادگاهی 6شودیمو انتقادهایی که به رن وارد  هایکاست
پکوهش حاضیر بیه    رونیا اعملکردی مشروع در بعد قضایی خود دارد، عادرنه است و در نتیجه 

ۀ مشروعیت قضایی دیوان نخواهد پرداخت. پرسشی که اینجا بایید بیه رن پاسیخ داد ایین     مسئل
 ی را دارد یا خیر؟ سا قاعدهاست که ریا دیوان مشروعیت 

 

________________________________________________________________ 
1. Acceptability 
2. Transparency or determinacy 
3. Adherence 
4. Participation 
5. Efficiency 

سیاسی رنها ا  بعد ملیت رنها و تأایر رن بر  هایبیشتر متوجه نحو  انتخاب قضات و نیز گرایش هااین انتقاد .6
درست باشد. همچنین برخی دیوان را دارای معیارهای دقیق و ر م  تواندیمتصمیماتشان است که تا حدودی 

. در خصو  شودیانتقاد شدیدی به رن وارد نم یطرفی، هرچند ا  بعد بدانندیبرای استقالل قضایی نم
جغرافیایی نشان  یبندهیدادگستری، اساسنامۀ دیوان با اعمال سهم یالمللنیتضمین استقالل قضات دیوان ب

برای انتخاب قضات است. تجربه نیز نشان داده است که  یاکنندهنییکه ملیت عنصر تع دهدیم
ند چهر ،(Alvarez, 2005: 523-528) خوردیملیتی گاه در تصمیمات قضات دیوان به چش  م یهایریگجهت

ند  شرکت نفت نر انگلیسی در پرومثال، رأی قاضی ررنولد مک رایکرات دیده شده است. بعکس رن نیز به
خاطر داشت که اعضای دائ  همچنین باید به .(ICJ, 1952: 115 & 123ایران و انگلیس، ا  رن جمله است )

 .رسدینظر مشورای امنیت همواره یک قاضی تبعۀ دولت خود در دیوان دارند و این امر نیز قابل انتقاد به
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 شفافیت .1
شفاف  درجۀ، شودیمن  یاد بحق ی مشروعیت قواعد ا  رهابحقیکی ا  مباحثی که در سلسله 

ی است کیه هرچیه ایین مییزان بیارتر      سا قاعدهقواعد و نیز شفاف بودن فرایند  1بودن یا وضوح
شیود  . شفافیت، سبب روشن شدن پیام قواعد میشودیمبرود، بر میزان مشروعیت قاعده افزوده 

(Franck, 1990: 52.) 
ت را ا  دو بعد باید در نظر گرفت؛ اول اینکه یکی ا  عناصر مشروعی عنوانبهۀ شفافیت مسئل

؛ دوم اینکه خود تصمی  دیوان نیز برای اینکیه  2قواعد موجود تبیین شوند شودیمدیوان موجب 
ی بیه دوش بکشید، بایید شیفاف و روشین باشید       سیا  قیانون ی مشروعیت را برای هار مهبتواند 

(Treves, 2017: 25 .) 
 

 ی قواعد موجودسازشفاف .1. 1
متنی کیه در قیوانین داخلیی     وضوح به توانینمبنا به ذات و ماهیت قواعد،  المللنیبدر حقوق 

نانوشیته و عرفیی ییا اصیول کلیی       الملیل نیبی وجود دارد، امیدوار بود. بسیاری ا  قواعد حقیوق  
شفاف بودن برخیوردار نیسیتند. ریرمشیخص     صۀیخصا   وجهچیهبهقواعد  گونهنیاند و احقوقی
ی مه  نظیام حقیوق عرفیی بیوده اسیت.      هاچالشعرفی همواره ا   قاعد دشواری اابات  بودن و

ۀ فقدان اصول و ضیوابطی دقییق و مسینج  در ایین  مینیه،      واسطبه، هایینارساو  هاوجود ابهام
قاعده و محتیوا و حیدود رن شیده اسیت      نییتبدر خصو   هادولتهمواره سبب اختالف میان 

ی عرف ریگشکل نحو مشروح به  صورتبهوان در قضیۀ قرار با داشت، (. دی21: 1332) رنشان، 
 داردیمی ی پرداخته و در نهاییت بییان   المللنیبی و چگونگی احرا  رن ا  سوی این نهاد المللنیب

 ,ICJعرفی شناسیایی نشیده اسیت )    المللنیبکه مصونیت شخصی و یر امور خارجه در حقوق 

2002: paras. 58-59که دیوان باید به بررسی ایین   داردیمنیکاراگوئه بیان  ۀیقض (. همچنین در
تیا بتوانید بیه     شیود یمی پیروی  هادولتنحو شایان توجهی توسط مسئله بپردا د که یک رویه به

(. این شکل ا  عملکرد را در ررای دیگر مانند ICJ, 1991: para. 183عرفی بپردا د ) قاعد احرا  
دریای  قار ( و فالت 1322(، نوته بام )1321(، پناهندگی )1321قضایای صالحیت ماهیگیری )

ی دادگسیتری در  المللی نیبی دید. شکل دیگر این فرایند، نقش دیوان  توانیم( نیز 1363شمال )
رای مثال، در قضایای مربوط به تعیین فالت قاره دیوان دست به ایین  بتفسیر قواعد مبه  است. 

________________________________________________________________ 
1. Determinacy or transparency 

 مشارکت دیوان دیگر ۀوظیف بلکه نیست، اختالف یک طرفین بین اختالف وفصلحل برای نهادی صرفاً دیوان .2

 .(02: 1332حبیبی و شاملو، )است  المللنیب حقوق اصول و قواعد یسا شفاف و توسعه در
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کنوانسییون   13منیدرا در بنید نخسیت میاد       1«نصیفانه ی مهاحلراه»ی  د. مفهوم سا روشن
معنیی عملیی و    ارائۀحقوق دریاها مفهومی نامشخص و مبه  است. با این حال دیوان، سعی در 

میان تونس و  ۀیقضاصل منصفانه بودن بعدها نیز مجدد توسط دیوان در  2.کندیمدقیقی ا  رن 
 .Mبیار دیگیر توسیعه یافیت )     2(1312) میان لیبیی و مالتیا   پروند و سپس در  3(1311لیبی )

Franck, 1990: 62 ماننید تفسییر و    هیا نهی مکه دیوان در برخی  اندداشته(. هرچند برخی ادعا
(. Green, 2009: 144ی این نقش را ایفا نکیرده اسیت )  خوببهمنشور ملل متحد  21تبیین ماد  

ی دادگسیتری در  المللی نیبی وان خصو  دیی ی و بهالمللنیبقضایی  ۀیروامرو ه تردیدی در نقش 
یک نهاد  عنوانبهی نیز این مراجع را المللنیب جامعۀتعیین و تشخیص قواعد عرفی وجود ندارد. 

مقام برای تبیین قواعد نانوشیته   نیترمناسب، المللنیبو متشکل ا  متخصصان حقوق  طرفیب
، هیا اخیتالف  وفصیل حیل کنیار   قضیایی در  ۀیروگفت که کارکرد اصلی  توانیم. بنابراین داندیم

 جامعیۀ چنین صالحیتی را (. »21: 1332) رنشان،  رنهاستتعیین قواعد عرفی و محتوای دقیق 
 (.23: 1332) رنشان، « ار کره استی خود به دیوان واگذالمللنیب

 

 شفاف بودن تممیم اتخاذی .2. 1
 شکلی تممیم تیشفاف .1. 2. 1

که گفته طورهمانایی رأی روشن و بدون ابهام باشد و تصمی  شفاف، تصمیمی است که بند اجر
 :Alvarez, 2005رن مشخص باشد ) با ند و روشن باشد؛ یعنی برنده و  هیدوسوشد، واجد حک  

 :Franck, 2006ی مشخص کند که چه چیزی ممنوع و چه چیزی مجا  است )روشنبه( یا 521

ن معییار را رعاییت کیرده و بیا تصیمیمی      ی دادگستری در ررای بسیاری ایی المللنیب(. دیوان 93
شده و روشن پرداخته و ه  ابهام و فقدان شفافیت قواعید  تبیین قاعد  ارائۀروشن و قاطع ه  به 

شاهد بود. اما پاشنه رشیل این معیار  توانیمرن را در ررای مذکور  نمونۀموجود را  دوده است. 
دانست. سررمد نامشخصیی و  ی اهستهی هاسالحررای با موضوع  توانیمدر تصمیمات دیوان را 

است. در این نظر، در نهایت دیوان به بییانی نامشیخص و    1336اصدار رأی مبه ، نظر مشورتی 
 ICJ, Dissentingی مشخصی نداشته )ریگجهینتقضات دیوان  گفتۀپر ا  ابهام اکتفا کرد که به 

Opinion of Judge Higgins, 1996: 352, para. 7   و شامل استدررتی است کیه خوانیدن رن )
 ,ICJ, Declaration of Judge Ferrari Bravoمشکل و پر ا  پیچیدگی و در نهایت ناقص است )

ۀ مسیئل بیه   جزایر مارشال نیز دیوان در اقدامی عجیب حتی پییش ا  ورود  ۀیقض(. در 61 :1996

________________________________________________________________ 
1. Equitable solution 

1. North Sea Continental Shelf Cases (W. Ger. v. Den. & Neth.), 1969. 

2. Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya), 1982. 

3. Continental Shelf (Malta v. Libyan Arab Jamahiriya), 1985. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-14-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-14-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-05-EN.pdf
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صالحیت، با اکثریتی برابر و شکننده، بیان داشت که اصالً اختالفی میان طیرفین وجیود نیدارد.    
ی سیاسی که پیامد هاتیحساست دیوان این بود که ا  جوانب و که خواس رسدیمنظر روشن به

، ابید ییمی ی دیوان که در پرتو سیاست قضایی رن معنا هااستدرلبود، دوری کند.  هاپروندهاین 
یی حقوقی خیود  گراشکلسیاست پرهیزکننده است که با توسل صرف به  دهند نشانی اگونهبه

دییوان در دیگیر    رسید یمی نظیر  (. بیه Stoppioni, 2017: 74) کشدیمرا ا  ورود به ماهیت کنار 
ی هیا پرونیده در واکنش بیه   حقوقدانانی نیز در چنین موضعی نشسته است. اهستهی هاپرونده
ی در این پرونده بر مبنای اعتراضیات  ریگ یتصمبا استنکاف ا  »گفتند که  1302ی سال اهسته

جهت توسعه و تحول حقوق، دییوان ایین خطیر را     مقدماتی و مقاومت در برابر اتخاذ موضعی در
در خصو  مشارکت در ظهور برخی قواعد یا جلیوگیری ا    کهیوبهکرده است که کارکرد خود را 

جزاییر مارشیال قابیل تسیری اسیت       پروند ی به درستبهو این مسئله « ظهور رنها ا  دست بدهد
(Stoppioni, 2016, an online article.)1    ی دییوان، صیرفاً بیه    سیا  قاعیده مخالفیان مشیروعیت

ی دیگیر  هیا حیو ه ی اکتفا نکرده و برخی تصمیمات اتخاذی توسط دییوان در  اهستهی هاپرونده
مشیروعیت بیه رن وارد   را نییز میورد انتقیاد قیرار داده و شیبهاتی در خصیو         المللنیبحقوق 
 (.Bodansky, 2008: 311) اندکرده

 
 یریگمیتممفرایند  تیشفاف .2. 2. 1

ی بیه پیذیرش و در نتیجیه مشیروعیت تصیمی  کمیک شیایانی        ریی گ یتصمی فرایند سا شفاف
نسیبت شیورای   رای مثیال بیه  بو  کندیم. دیوان ا  این حیق بسیار شفاف و روشن عمل کندیم

ی تیر موجیه ، ا  جایگیاه بسییار   شیود یمی در پشت درهیای بسیته گرفتیه     امنیت که تصمیماتش
دیوان حاصل فرایندی عمومی و علنی است که در تمام مراحیل ا  بیدو شیروع     2برخوردار است.

 (.Kirgis, 1995: 518) شودیمرعایت  مسئلهقرائت رأی این  مرحلۀدادرسی تا 

 

 اعتبار نمادین تممیما  .2
در نظیر گرفتیه    الملیل نیبی ی که برای ارتقای مشروعیت قاعده در حقوق یکی ا  عناصر بسیار مهم

________________________________________________________________ 
1. Available at: http://www.sidiblog.org/2016/11/24/the-icj-decisions-in-the-marshall-islands-cases-or-

the-unintended-consequences-of-awareness/ (21/03/2019) 

چراکه فعالیت شورای امنیت محرمانه است. مذاکرات و تصمیمات شورای امنیت در ارلب موارد تشریفاتی است،  .2
صورت محرمانه اتخاذ شده و هیچ جا نیز ابت نشده هکه پیشتر ب پردا ندیرنها صرفاً به تأیید رن تصمیمی م

ریین  21  (. هرچند مذاکرات جلسات عمومی و خصوصی به موجب مادFassbender, 2002: 389است )
 یهابسیاری ا  نشست ، اما مباحق مطروحه در خاللشودر م است ابت و ضبط  2رسیدگی شورای امنیت
 (.Kirgis, 1995: 518) مانندینشده باقی مریررسمی همچنان ابت

http://www.mpi.lu/the-institute/research-fellows/edoardo-stoppioni/
http://www.sidiblog.org/2016/11/24/the-icj-decisions-in-the-marshall-islands-cases-or-the-unintended-consequences-of-awareness/
http://www.sidiblog.org/2016/11/24/the-icj-decisions-in-the-marshall-islands-cases-or-the-unintended-consequences-of-awareness/
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مرجیع   نکهیا(. اعتبار نمادین یعنی باور به Franck, 2006: 93قاعده است ) 1، اعتبار نمادینشودیم
ییا   سیا  قاعیده معتبر و وارمقام است. اعتبار نمادین یک قاعده، یا یک فرایند  نفسهیفصدور قاعد  
که حاوی پیغامی باشد که بیانگر لزوم تبعیت ا  رن تصیمی  باشید.    دیریموجود نی بهیک نهاد،  ما

(. Franck, 1988: 725) افتید یمی تلویحی و بدون تصریح به لزوم تبعیت این اتفیاق   طوربهدر واقع، 
نهیاد   3ی تیاریخی هیا شیه یرتأسیس یا  نحو ی و نیز سا قاعده 2این معیار همچنین شامل تشریفات

رای مثال، در کشورهای پادشیاهی ایین قاعیده وجیود دارد کیه لیوایح مصیوب        ب. شودیم سا قاعده
شک لزوم این امضا در عصیر  که به امضای پادشاه برسد و بی شودیمپارلمان  مانی به قانون تبدیل 

 (.  Franck, 1988: 727) شودینمحاضر جزء حق الهی سلطان محسوب 
ی دادگستری ا  سایر ارکان ملل متحد مانند شورای المللنیباعتبار نمادین تصمیمات دیوان 

، رداب و رسیوم قرائیت ررای صیادره،    هیا یدگیرسی بارتر است. تشریفات دقییق   مراتببهامنیت، 
ی بسیار مفصل و دقیق در متن ررا، ارتبیاط بیا سیا مان ملیل متحید )هی  ا  حییق        هااستدرل

دیوان جزء رینفک منشور  اساسنامۀایی که یک رکن اصلی و ه  ا  حیق مبن عنوانبهساختاری 
یی است که به باور بیه اعتبیار تصیمیمات رن مرجیع     هانشانهاینها همان  همۀملل متحد است(، 

نمودهای ریرمشروع بودن را در تصیمیمات دییوان    توانینمرو ا  این حیق . ا اینشودیم منجر
 (.Treves, 2017: 26پیدا کرد )

ی امنطقیه ی و المللی نیبی تصمیمات سایر نهادهای قضایی و داوری  تصمیمات دیوان در برابر
 (.Higgins, 2003: 18نیز ا  جایگاه بسیار باریی برخوردار است )

 

 مقبولیت تممیما . 3
بحیق مقبولییت    ۀیی پای دادگسیتری بیر   المللی نیبی دییوان   سیا  قاعیده بحق اصلی مشروعیت تصمیمات 

مفیید دو معنیا    توانید یمی شروعیت است. اما در معنای خا  . مقبولیت در معنای عام همان مچرخدیم
؛ 2باشد: الن( مقبولیت به معنی همسو بودن با باور تابعان قاعده که در نظر رنها واجد توجییه کیافی باشید   

چنانچیه   المللنیبکه به نظر در حقوق  استنیز  2این معنی همچنین متضمن عنصر قابل اعتراض بودن
 هیا دولیت ناخته شوند، قابلیت اجرا نداشته باشد، امیا اگیر مبنیای مشیروعیت     مبنای مشروعیت، مردم ش

 6قرار گیرد؛ ب( مقبولیت به معنای احساس تعهد به پیروی و متابعت. مدنظر تواندیمباشند، 
که ا   قاعده. یک ابدییمبر دیگر شرایط مشروعیت رجحان  سا قاعدهمقبولیت قاعده یا نهاد 

________________________________________________________________ 
3. Symbolic validation 
1. Ritual 

2. Pedigree 
3. Acceptance 

4. Contestability 

5. Adherence 
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واجید وصین    توانید ینمی د، به صرف توشیح ملوکانه یا تصیویب پارلمیانی   نظر تابعان رن، بد باش
بودن ییک قیانون دارد،    بدذاتتفکر شهروندی را که باور به شرورانه و  توانینمشود.  تیمشروع

 (.Franck, 1988: 728با معیارهای تشریفاتی و شکلی تغییر داد )

 مقبولیت از حیث باور به حقانی بودن .1. 3
اجتماعی داشته باشید   یهاهیر م است پا ،ر داشت که حقوق برای اینکه استقرار یابدخاطباید به

حقیوق   شیک بیی دییری نخواهید پاییید.     ،و صرف قانون بدون برروردن انتظارات مشروع جامعیه 
کی  تیا حیدی،    کیه در واکینش بیه نیا هیا و انتظیارات اجتمیاعی کیه دسیت         دیبایو م تواندیم
صرفاً بر مبنای ا دیاد کمیی   تواندیاست، تغییر کند. اما این تغییر نممشروعیت رن  کنند نییتع

صورت عینی و عمومی دچار تحیول و تغیییر   ، بهیدرستقوانین و قواعد صورت گیرد. بلکه باید به
. شیود یمی دادگستری دارای چنین حقانیتی فرض المللنیبدیوان (. Reisman, 2005: 15) شود

 :شودیممیمات دیوان، ا  دو دلیل اصلی ناشی باور به حقانیت داشتن تص
الن( یکی ا  دریل موفقیت دیوان در تأمین حقانی بودن تصیمیماتش را عبیارت ا  کیفییت    

در تحقق این برحیق   کنندهنییتععنصر . انددانسته، رنا و استحکام تصمیمات دیوان هااستدرل
 & Boyle) رسیند یمی نظر ت و موجه بهی قانونمند، درسصورتبه هااستدرلبودن، این است که 

Chinkin, 2007: 302 .)منظیور ارائیۀ   رای مثال، دیوان در پاسخ به یکی ا  ایرادهای مقدماتی بهب
که هر  مان استماع ادلۀ طرف مقابل  کندیمنظر مشورتی در خصو  ساخت دیوار حائل، بیان 

ان دیگیر، در صیورت فقیدان ادلیه ا      ر م بوده، دیوان رن را شرط رسیدگی قرار داده است. به بی
ی هیا یکگیو(. اظهارت دیوان، با ICJ, 2004: paras. 55-56ی خودداری خواهد کرد )ریگ یتصم
ی هیا استدرلی ا  ریگبهره(. دیوان با Tams, 2013: 390) رسندیمنظر شده، ذاتاً درست بهگفته

تصیمیمات   1ر مشروعیت اجتمیاعی ب تواندیمی راحتبهحقوقی و رجوع به تصمیمات قبلی خود، 
 (.Grossman, 2017: 60خود بیفزاید )

ی، راهیی بیرای ریرسیاسیی کیردن     المللی نیبی اختالف ا  طریق نظام قضیایی   وفصلحلب( 
، تمایل خود را بیه  کنندیمدو طرفی که دعوای خود را نزد دیوان مطرح  رونیا ااختالف است و 

 :Merrills, 2011) دهید یمی نشیان   هیا اختالف زیمرمسالمتی هاروشو تعقیب  هاتنشکاهش 

کیه دییوان نهیادی کیامالً      شیود یمی این باور اتخاذ  ۀیپا(. ا  این حیق، تصمیمات دیوان، بر 160
رای مثیال در نظیر   بی نبودن رن دفیاع کیرد.     دهاستیسا   توانیمحقوقی است و تا حد  یادی 

ی سیاسیی  هیا جنبیه حقیوقی دارای   سئلۀمکه هرچند  کندیممشورتی دیوار حائل دیوان اعالم 
(. ICJ, 2004: paras. 13 & 41مانع انجام وظیفۀ قضایی دیوان شود ) تواندینمباشد، این مسئله 

 . دهدیمحقانیت تصمیمات دیوان را افزایش  خودیخودبهاین مسئله 

________________________________________________________________ 
1. sociological legitimacy 
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حیین  ی خود این اسیت کیه در   هاتیصالح توسعۀدیوان برای  استفاد ی مورد هاراهیکی ا  
کیرده و بیه طیرفین دعیوا      1و نتایج حقوقی، اقیدام بیه توصییه    هااستدرل در کنارصدور رأی و 

(. D’Aspremont, 2007: 185) کنید یمی عام ییادروری   المللنیبتعهداتشان را به موجب حقوق 
ی نظامی در سر مین کنگو دیوان فارغ ا  پذیرش صیالحیت خیود   هاتیفعال ۀیقضرای مثال در ب

 ,ICJ) خوانید یمی فیرا   الملیل نیبطرفین، رنها را به رعایت تعهداتشان به موجب حقوق جانب ا  

Judgment of 3 February 2006: para. 127 نییز   مشروعیت توسل به  ور ۀیقض(. همچنین در
ی حاضر نزد رن مرجع بایید در راسیتای   هاطرف ۀیکلتأکید کند  داندیمر م »که  داردیمبیان 

و ا  جملیه حقیوق    الملیل نیبی تعهدات خود به موجب منشور ملل متحد و دیگر قواعید حقیوق   
(. جالب اسیت کیه در طیول    ICJ, Order of 2 June 1999: para. 18« )بشردوستانه رفتار کنند

میورد اعتیراض    گیاه چیه هاهیتوص، این کندیمیی هاهیتوصمدتی که دیوان اقدام به بیان چنین 
 ( و این نشان ا  باور به حقانی بودن دارد.D’Aspremont, 2007: 198) اندنبوده

را به این سیمت سیوق داده اسیت کیه      حقوقدانانباور به حقانیت تصمیمات دیوان برخی 
ی به تصیمیمات سیایر ارکیان ملیل متحید نییز بداننید. برخیی         بخشتیمشروعدیوان را عامل 

موضوع با بینی قضایی  کهیدرصورترای مثال، تصمیمات شورای امنیت بکه  اندکردهاستدرل 
 ,Franck) کننید یمی گستری قرار گیرند، مشروعیت بارتری پییدا  ی دادالمللنیبتوسط دیوان 

1995: 242-244.) 

 

 مقبولیت از حیث پایبندی به قواعد .2. 3
تا بیا هی  موجیب ایجیاد      انددهیتندره . این دو شودیمباور به حقانیت ناشی  جۀینتپایبندی در 

درت را باور داشیته باشید،   ی دارندگان قخدمتگزارمقبولیت شوند. فردی که درستی، حقانیت و 
ی کارکرد هیأت حاک  هاروشطبعاً به دستاوردها، مقررات و قواعد موضوعه ا  سوی رنها و راه و 

(. پایبندی دو بعد دارد: نخست پایبندی تابعان بیه قاعیده کیه    01 :1311قاضی، ) دنهیمگردن 
قاعیده بیه    صادرکنند قام ی مشروعیت است و نه مبنای رن؛ دوم، پایبندی مهانشانهاین خود ا  

 ی رن.هانشانهقواعد موجود، که این مورد ا  مبانی مشروعیت است و نه 
 
 پایبندی تابعان به تممیما  دیوان. 1. 2. 3

ی تقریبیاً در تمیام   راستبهفقدان نظام ضمانت اجرای اجباری، با  ه   رر به المللنیبدر حقوق 
دادگستری و نیز سلن رن، دیوان دائمیی دادگسیتری    یالمللنیبی مطروحه نزد دیوان هاپرونده

(. Hart, 1994: 232ی، رأی صادر  داوطلبانه ا  سوی هیر دو طیرف اجیرا شیده اسیت )     المللنیب

________________________________________________________________ 
2. Recommendation 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/112/112-19990602-ORD-01-00-EN.pdf
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رای مثال وقتیی  برن نیز مورد اعتراض واقع نشده است.  قانونگذارانۀ جنبۀاجرای رأی که  تنهانه
ی را با وضع یک قاعده المللنیبحقوقی  خألن جبران خسارت کارکنان ملل متحد، دیوا ۀیقضدر 

این مسئله مورد اعتراض هیچ دولت یا نهادی واقع نشد، بلکه برخی ادعا  تنهانها  میان برداشت، 
که سا مان ملل متحد شخصیت حقوقی خود را ا  رن رأی اخذ کرده است و رأی مزبور  اندکرده

. ایین دییوان بیود کیه نظی  حقیوقی       شودیممبنای اعطای شخصیت حقوقی به سا مان قلمداد 
بیه تابعیان فعیال     هادولتی را در کنار المللنیبی هاسا مانی تغییر داد که اگونهبهی را المللنیب

 (.Friedmann, 1972: 58تبدیل کرد ) المللنیبحقوق 
ماهیگیری دریای شمال، وقتی دیوان اقدام به تعییین شیرایط ترسیی  خیط مبیدأ       ۀیقضدر 
دولیت   عنیوان بیه (، ه  بریتانییا  ICJ, Judgment of 18 December 1951: 17-18کرد ) مستقی 
د. اعتراضیی نکیر   شیده نییی تعهیچ دولتی به روش  وقتچیهبه رن گردن نهاد و ه   هیعلمحکوم

قرار با داشت، دولت بلکیک بالفاصله قواعد داخلی خیود را   ۀیقضهمچنین پس ا  رأی صادره در 
 (.22: 1313در جهت مطابقت با تصمی  دیوان تغییر داد )خالقی، 

در خصیو  تهدیید و    1336هنگام درخواست مجمیع عمیومی بیرای نظیر مشیورتی سیال       
ارت متحیده، مخیالن پاسیخ دادن دییوان بیه      یی ا  جمله ایی هادولتی، اهستهاستفاده ا  سالح 

 قانونگذار یک نقش در  مینه، این در دیوان اقدامپرسش مجمع بودند و استدرل رنها این بود که 
 یاهسیته  سیالح  خلیع  به مربوط مذاکرات بر و است رن قضایی اشتغال ا  فراتر ی بوده والمللنیب

این مسئله حکاییت ا  رن دارد   (.Shaffer & Pollack, 2011: 1189گذاشت ) خواهد منفی ریتأا
ررای دیوان واقین بیوده و حتیی ررای مشیورتی ا  چنیین       سا قانونبه تبعات  هادولتکه چقدر 

 جایگاه قدرتمندی برخوردار است. 
 
 پایبندی دیوان به قواعد موجود .2. 2. 3

است کیه پایبنیدی   قابل دفاعی نشان داده  طوربهی دادگستری المللنیبا  بعد دوم، دیوان 
اسیت. دییوان ایین     قانونمندو تصمیمات اتخاذی رن  کندیمخود را به قواعد موجود حفظ 

فراتیر ا  قواعید    توانید ینمی بیان کرده اسیت کیه    صراحتبهی متعدد هاپروندهمسئله را در 
 ,ICJ, Judgment of 19 May 1953: 13; ICJی عمیل کنید )  المللی نیبی  جامعیۀ موجود در 

Advisory Opinion of 8 July 1996: para. 18; and ICJ, Judgment of 3 February 

2012: para. 55 و ار یابی رن ا  منظر  روردیمشک مشروعیت را به ارمغان بی مسئله(. این
ی است که به مشروعیت قانونمند؛ یعنی در این مورد ردیگیمی تصمیمات صورت قانونمند

ی در مقابیل ارکیان   قانونمند رینظیب. همچنین در این مورد، دیوان با اعمال شودیممنجر 
ا  اختییارات   سوءاسیتفاده  شیائبۀ کیه   ردیی گیمی قیرار   ی چون شورای امنیتزیبرانگچالش

https://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/15/015-19530519-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
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و نهادی است که چالش مشروعیت برای رن  شودیمبسیار مطرح  رندر مورد  1قانونگذارانه
 (.Treves, 2017: 29جدی وجود دارد ) طوربه
 

 . انسجام تممیما 4
امپراتیوی   برن است. رونالد دورکیین در کتیا   3یا یکپارچگی 2یکی ا  خصوصیات قاعده، انسجام

 عنیوان بیه که هر حکومتی که یکپارچگی را  داردیمی حکومت بیان هایکگیودر خصو   قانون
ا  مشیروعیت   تیر راحیت هدف سیاسی خود در نظر بگیرد، به نسبت حکومتی که چنیین نکنید،   

 ,Dworkinبرخوردار خواهد شد؛ بنابراین یکپارچگی عامل کلیدی برای تبعیت ا  قیانون اسیت )  

ی مشابه، یکسان باشیند و  هاتیوضع(. منظور ا  انسجام این است که قواعد در 191-192 :1986
مشیابه اعمیال شیود.     طیور بهی مشابه، هاهیقضیک قاعده  مانی ا  انسجام برخوردار است که در 

ی مشیابه اعمیال شیود    هیا نمونیه متحدالشکل و یکنواخیت در   صورتبهبنابراین یک قاعده باید 
(Dworkin, 1986: 179; Franck, 1988: 741 این امور در خصو  اجرای .)ی حقیوقی  هیا اصل

 پیار  بپذیرند که در دو سوی یک خیابان قواعد  توانندیمصادق است؛ به تعبیر دورکین، مردم 
 رورنید ینمی متفاوتی حاک  باشد، اما این تمایز و انشعاب را در اجرای اصول حقوقی تیاب   ممنوعِ

(Dworkin, 1986: 179 .)ۀ یک اصل کلی مبنایی لیوسبهدیگر انسجام این است که قاعده  نبۀج
ی ا  دیگر قواعد مرتبط باشد و در این  مان است که ا  معیار ر م برای اجراییی شیدن   اشبکهبا 

دوم، انسیجام موجیب تضیمین کیارایی      جنبیۀ (. در این Franck, 1988: 741) شودیمبرخوردار 
 .شودیممعیار دیگر مشروعیت(  عنوانبه)

ی دادگستری اعمال شود، پس به موجیب رن،  المللنیباین معیار مشروعیت اگر در مورد دیوان 
ی مشیابه  هیا پرونیده در  چراکیه باشد،  پذیرینیبشیپتصمیمات دیوان باید در پرتو تصمیمات قبلی 

رد. (. دیوان در ایین  مینیه عملکیرد بسییار منسیجمی دا     Treves, 2017: 26باید حک  مشابه داد )
ی و نییز دییوان دائمیی    المللی نیبی صادره ا  سایر محاک  هاپروندهی خود که به هاپروندهبه  تنهانه

. این احترام و اعتبار بخشییدن بیه رراسیت کیه بیه      دیجویماستناد  کراتبهی المللنیبدادگستری 
وعیت ؛ یعنیی دو عامیل مشیر   شیود یمانسجام فعلی و در نهایت مشروعیت تصمیمات دیوان منجر 

 (.Franck, 1988: 735-741) شوندیمرمیزند و هریک علت دیگری )اعتبار و انسجام( با ه  درمی
بسییار   طیور بهقضایی وجود ندارد، اما دیوان  ۀیرو، سیست  المللنیبا اینکه در نظام حقوق ب

ر داشته خود و ارجاع و اشارات مکرر به رنها اصرا گذشتۀشایان توجهی همواره بر تبعیت ا  ررای 
________________________________________________________________ 

1. legislative powers 
1. Coherence 

 (.Franck, 1988: 735اند )وقدانان چون توماس فرانک ا  این واژه استفاده کردهبرخی حق
2. Integrity 

 (. Dworkin, 1986: 191اند )برخی فیلسوفان و حقوقدانان مانند رونالد دورکین ا  این واژه استفاده کرده
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، تصمیمات دیوان ا  متحدالشکلی و یکسیانی بسییار   شودیماست. این مسئله ضمن اینکه سبب 
 چراکییه، دهییدیمییبییاریی برخییوردار شییود، اعتبییار و حیثیییت قضییایی دیییوان را نیییز افییزایش  

 حبیبیی و شیاملو،  )اسیت   باابیات بودن رأی به معنای وجود دادرسیی عادرنیه و    پذیرینیبشیپ
 شدهاعمال اصول ا  نکند، استناد خا  رأیی به صراحتبه دیوان که جایی در حتی(. 13 :1332

 حبیبیی و شیاملو،  اسیت )  شده تبدیل اابت یاهیرو به این مسئله و کندیم تبعیت سابق ررای در
ی دادگستری در این  مینه حتی بیه ررای صیادره ا  دییوان دائمیی     المللنیب(. دیوان 02 :1332

رای بی . کنید یمپایبند است و تصمیمات خود را بر همان اساس اتخاذ ی نیز للالمنیبدادگستری 
کیه نیزد دییوان دائمیی      2ماورومیاتیس  ۀیقضرن پرونده با  سۀیمقابا  1رمباتیلوس ۀیقضمثال در 

دییوان، اصیلی را کیه در    »کیه   کندیم(، بیان ICJ, Judgment of 19 May 1953: 8مطرح بود )
قضیایی خیود دییوان و نییز دییوان دائمیی دادگسیتری         ۀیرومستقر شده و در  المللنیبحقوق 

. (ICJ, Judgment of 19 May 1953: 13) «ردیی گینمی ی پذیرفته شیده اسیت، نادییده    المللنیب
ی متعیددی اسیاس حکی  خیود را براسیاس اسیتدرل       هاپروندهدر  ی دادگستریالمللنیبدیوان 

 .  کندیمدیوان سلن بیان 

 

 . کارایی تممیما  5
، اگیر  نباشد ریپذهیتوجی قانونمنددهد که در ظرف ی هر گاه اقدامی انجام المللنیبنهاد یا سا مانی 

. (De wet, 2008: 149) توجیه خوبی برای مشروعیت باشید  تواندیا  کارایی ر م برخوردار باشد، م
 توانید یبه بیان دیگر، چنانچه اقدام مزبور تأایر مورد انتظار را در مدت  مان معقول داشته باشد، می 

 روست.  هیا مقبولیت با رن روب قانونمندیاقدام ا  حیق شفافیت، باشد که رن  ییهایجبران کاست
 کننید  نیتیأم  چراکیه کارایی ا  عناصر مه  ار یابی مشروعیت در یک نظام حقیوقی اسیت؛   
. بیا  هاسیت نیمیؤارتر نهایی باور به حقانیت، همان کارایی است. کارایی، اگر تنها عامل نباشد، ا  

بر صرف کیارایی رلبیه کنید و     تواندیمه  دموکراتیک بودن  این حال نباید فراموش کرد که با 
ا  کیوران   انید نتوانسیته ی کیارای ریردموکراتییک   هیا حکومیت که  دهدیمتاریخی نشان  ۀبتجر

ی دموکراتیک گرفتار بحیران و بیا کیارایی    هاتیحاکمدر ببرند، حال رنکه جان سال  به هابحران
ر رضایت عمومی و اتکا به عقل جمعی انتقیادی بیرای   به برکت ابتنای حاکمیت ب اندتوانستهک  

قیاری سییدفاطمی،   ی کیارایی بیشیتر راه خیویش را بیا  کننید )     سوبهخروا ا  بحران و حرکت 
حاکمییت، در سیاحت    ۀینظر نیترموجه عنوانبه(. بنابراین، مشروعیت دموکراتیک 316 :1333

 (.316 :1333ی سیدفاطمی، قاراست و همچنین کاراترین ) نیترموجهی نیز المللنیب
هیا  توسل به تسلی  شدن دولت ،مشروعیت تصمیمات یبه بیان یکی ا  حقوقدانان، راه ارتقا

________________________________________________________________ 
1. Ambatielos 
2. Mavrommatis Palestine Concessions 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/15/015-19530519-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/15/015-19530519-JUD-01-00-EN.pdf
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 هیا تیی نیست، بلکه باید به پیامدها و محصول رن فعال مزبورو شناسایی رنها ا  عمل قانونگذارانۀ 
 .(Abi-Saab, 2008: 128) نگاه کرد

ی دادگستری  یاد دفاع شیده اسیت. حتیی برخیی ایین      للالمنیبا  کارایی تصمیمات دیوان 
ی ماننید دییوان اروپیایی    المللی نیبی ی هادادگاهی دیگر هامدلکه  انددانستهحدی کارامدی را به

که ه   انددانستهی دیوان هاتیفعال جۀینتی حقوق دریاها را پیرو و المللنیبحقوق بشر و دیوان 
(. Shany, 2012: 256) کننید یمی ت تیأایر رن عمیل   در ساختار و هی  در روییه و عملکیرد تحی    

یکپیارچگی و وحیدت    حفیظ ی دادگستری نقش مهمیی در  المللنیبدیوان  سا قاعدهتصمیمات 
ی )که خود واجد ارکان قضیایی و  قانونمندخصو  در مقابل نهادهای بزرگ ، بهالمللنیبحقوق 

 (Higgins, 2003: 4 & 10) کندیماروپا با ی  ۀیاتحادی هستند( چون قانونگذار
حقیوقی   جامعۀو  هادولتدیوان است، تبعیت  سا قاعدهیکی ا  مواردی که گواه کارایی تصمیمات 

مشاهده کرد که دییوان سیه  بسیزایی     توانیم کراتبه(. Shany, 2012: 231ا  رن تصمیمات است )
اسیتدرل و رویکیرد دییوان    اسیت،    دهیمی سا قاعدهدر تبیین قواعد داشته و هر گاه دست به ابتکار 

ی واقیع  المللی نیبی ی و حقوقیدانان  المللی نیب هایاختالف وفصلحل، سایر مراجع هادولتمورد پیروی 
ی دییوان را  اظهارنظرهیا یی که جزء طرفین اختالف نزد دیوان نیسیتند نییز   هادولتشده است. حتی 

کیه فاقید دسیتگاه اجراییی و      (. ایین واقعییت، در جهیانی   Donoghue, 2014: 115) بندنید یمی کار به
 کارایی و کارامدی باری تصمیمات دیوان است. دهند نشانی است، قانونگذار

کیه نییل بیه     کندیمو اشاره  داردیمی چهار هدف برای دیوان بیان امقالهقاضی داناهیو در 
 الملیل نیبی حقیوق   توسیعۀ این اهداف نشان ا  کارایی دیوان دارد. یکی ا  این اهداف به نظر او، 

یی اسیت  هادولت، ترسی  رفتار کندیماست. همچنین به نظر او یکی ا  اهدافی که دیوان دنبال 
(. ایین مسیئله نشیان ا  رن دارد کیه     Donoghue, 2014: 116) اندنداشتهکه در دادرسی حضور 

بیر   رقانونگذایک  عنوانبهتصمیمات او  داندیمدیوان به اصل نسبی بودن دادرسی اکتفا نکرده و 
ماننید نهادهیای    هیا دولیت . تصیمیمات دییوان بیر بیا یگرانی رییر ا       گذاردیماار  هادولتسایر 

 ,Donoghue) گیذارد یمی مدنی نییز اایر    جامعۀیا  هایانجیمی و نهادهای سا مان ملل، امنطقه

 چراکیه مهمی برای کارامدی اسیت،   مقدمۀ(. در نهایت، نباید ا  یاد برد که متابعت، 117 :2014
ی است که یک قاعده یا نهاد در جهیت  امشاهدهدر واقع، کارامدی همان میزان تغییر رفتار قابل 

 (.12: 1331)ضیایی بیگدلی و باقر اده،  کندیمپیشبرد اهداف خود ایجاد 

 

دیروان از بعرد جایهراه  را       سازقاعدهارزیابی مشروعیت تممیما  
 المللنیبدیوان در نظام حقوق 

برای  المللنیبدر دکترین حقوق  شدهشناختهد پیشین بررسی شد، معیارهای مسائلی که در بن
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اعطای مشروعیت به یک قاعده یا نهاد بود که تصمیمات دیوان براساس رنها ار یابی شد. در این 
بر معیارهای مشیروعیت، موجیب فیراه  روردن    بند، چند عامل مه  که به نظر نگارندگان افزون

معییاری بیرای    وجیه چیهی به. بنابراین این عوامل شودیمده است، بیان مشروعیت برای دیوان ش
تعیین یا اعطای مشروعیت نیستند، اما در مورد دییوان بیه پدییداری عناصیر مشیروعیت چیون       

 .شودیممقبولیت، اعتبار و کارایی منتهی 

 

 تمایز دیوان با سایر ارکان ملل متحد. 1
ی توسط دیوان، با این چیالش ییا   سا قاعدهمشروعیت اابات  منظوربهممکن است مطالب مطروحه 

شود که اگر بیا حصیول شیرایط ر م بیرای ایجیاد مشیروعیت بیرای قاعیده، تصیمی            روهروبانتقاد 
 تیوان ینمی ، ریا شودیمی نیست، به تصمیمی مشروع تبدیل قانونگذاردیوان که خود نهاد  سا قاعده

 عبیارت بیه ورای امنیت یا مجمع عمومی نییز قائیل شید.    ش قانونگذارانۀهای این فرض را برای اقدام
 شیود یمی ، چرا چنین مشروعیتی برای سایر ارکان ملل متحد تصور نشود. ضمن اینکه متذکر گرید

متضمن نفیی   نفسهیفی دادگستری، المللنیبدیوان  سا قاعدهکه فرض مشروعیت برای تصمیمات 
امنیت و مجمع عمومی نخواهد بود. امیا دییوان    ی شورایقانونگذاراحتمال چنین مشروعیتی برای 

 برخوردار است: ترخا به دو دلیل به نسبت سایر ارکان ا  جایگاهی 
ی اسیت.  المللنیب جامعۀ  ترکیبی کلی ا  کنندمنعکسالن( دیوان نهادی است که عضویت در رن 

ی اصیلی  هیا نظیام و  اهی تمیدن اقسیام بیزرگ    نید  ینما»که قضات باید  داردیماساسنامه بیان  3ماد  
 2)میاد    شوندیمانتخاب « بدون توجه به ملیت رنها»نیز اینکه قضات انتخابی، «. حقوقی جهان باشند

دولت خود. ایین   ند ینمااساسنامه(، یعنی اینکه در سمت شخصی فعالیت خواهند کرد و نه در سمت 
 (.  Sellers, 2017: 343) روردیمدو مورد، دموکراتیک انگاشتن دیوان را به ارمغان 

برخیوردار   الملیل نیبی مراتبی حقوق در نظام ریر سلسله فردمنحصربهب( دیوان ا  وضعیتی 
است. دیوان تحت فشارهای سیاسی  یاد همواره فعالیت کرده، اما با این حیال بارهیا نشیان داده    

، در ی اسیت. قضیات دییوان   اسیرسیراست که دیوان یک رکن قضایی با ماهیتی کامالً حقوقی و 
هیدف   صیراحت بیه و نییز   کردهبرجسته بیان  طوربهارلب موارد، ماهیت محض حقوقی دیوان را 

 (.Kiss, 2016: 62) انددهعنوان کر المللنیبحقوق  توسعۀخود را برای 
 

 یالمللنیبی قانونگذار. تصمیمات دیوان در نظام فاقد دستگاه 2
، قانونگیذار فاقید   الملیل نیبی سیاختار حقیوق    کیه  شیود یمی ی ییادرور  درستبهپروفسور هربرت هارت 

مجا ات است و این مسئله رن را ا  حقوق داخلی  افتۀیسا ماندادگستری با صالحیت اجباری و نظام 
ا   الملیل نیبی ی در حقیوق  قانونگیذار (. فقدان مرجع یا نهیاد  Hart, 1994: 232) کندیمبسیار متمایز 
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رن  سیا  قاعیده بیرای دییوان و تصیمیمات     نفسیه یفی شرایط مشروعیت نیست. بنابراین، این واقعییت  
موجیب   الملیل نیبی یی که در حقوق هاتیوضعیکی ا   عنوانبهدنبال نخواهد داشت، اما مشروعیتی به

 ، باید به رن توجه شود.  شودیمتضمین کارایی، اعتبار و مقبولیت برای تصمیمات دیوان 
ی مشیروع اسیت و   قانونگیذار ی در پیی ییافتن   المللی نیبی  جامعۀقیقاً به این دلیل است که د

عنصر مقبولیت، در معنای دوم که به مفهوم تبعیت و پایبند بودن است، برای تصمیمات  رونیا ا
 اندکه عناصر مشروعیت به ه  در رمیخته شودیم. در این مرحله نیز دیده دیریموجود دیوان به

 .ددیگری هستن جۀینتک و هری
 و میؤارترین  ا  یکیی  دییوان  کیه  شید  موجیب  جهیانی  سیطح  در قانونگذاری دستگاه فقدان»

نظیر  بیه  یالمللنیب روابط متغیر شرایط با عام المللنیب حقوق قواعد تطبیق ابزارهای نیترمناسب
 در دییوان  نقیش  دبایی  رسید یم نظربه یالمللنیب حقوقی قواعد نقصان به توجه با برسد. بنابراین

حبیبیی و شیاملو،   « )گییرد  قیرار  توجیه  مورد داخلی حقوق در دادگاه نقش ا  بیشتر قاعده ایجاد
ی اسیت و توسیل بیه    قانونگیذار  پروسیۀ نیا منید   الملیل نیبنظام حقوق  تردید(. بی116 :1332

، هیا هراشیک یکیی ا  ایین    اسیت و بیی   ریناپیذ اجتناب المللنیبی برای حقوق سا قاعدهی هاراه
 (.Singh, 1990: 175ی قضایی است )هایدگیرسی ا  طریق سا قاعده
اساسینامه   36ی دادگسیتری در چیارچوب میاد     المللنیبی مشخص است که دیوان روشنبه

تبیدیل کیرده اسیت. دییوان      الملیل نیبقابل قبول حقوق  توسعۀنمانده و خود را به نهادی برای 
 الملیل نیبی حقیوق   توسیعۀ ی داشته و نیز در المللنیب صلح و امنیت حفظنقش بسیار مهمی در 

 ارائیۀ دیوان اقدام بیه   چراکهی ملل متحد ایفا کرده است، هاارگاننقش فعال و کاراتری ا  سایر 
؛ قواعیدی کیه   دکنی یمی ی جدید کرده و اعمال و کارکرد رن قواعد را تقوییت  هاهینظرتعارین و 

(. Kiss, 2016: 61عرفی پذیرفته شیوند )  المللنیبوق قواعد جدید حق عنوانبهدر نهایت  بساچه
ی در تعییین  ابرجسیته نقیش  »، بلکیه  کاهید یمی بیا شناسیایی عیرف، ا  ابهیام رن      تنهانهدیوان 
 (.Chan, 2016: 47« )عرفی دارد المللنیبی حقوق ریگشکل

ظیام  و ایین امیر بیرای ن    بخشدیمی قواعد عرفی را سرعت دهشکلبر این اساس دیوان روند 
، بسییار  کنید یمی عمیل   فرساطاقتکه همواره در خصو  تشکیل قاعده کند و  المللنیبحقوق 

ی که در قضیۀ گابچیگوو ی ناگیماروس ا  سوی دییوان   ااشارهرای مثال، بکارا و مفید بوده است. 
( عمیقاً در تأیید و ICJ, 1997: paras. 125 & 140پایدار صورت گرفت ) توسعۀبه مفهوم جدید 

واقع شد؛ دوم، توضیح و تبیین قواعد مبه  و  مؤار المللنیبثبیت این موضوع در فضای حقوق ت
، گیام بسییار مهمیی در    شیود یم منجر هایریدرگو  هامخالفتنامشخص که همواره به پیدایش 

 (.Higgins, 2003: 4 & 10) شودیمی محسوب المللنیبروند حفظ صلح و امنیت 
 



 ؟ ؟؟فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟   16

 

 یالمللنیب جامعۀان با ا الق و وجدان عمومی انطباق تممیما  دیو .3
عناصیر تضیمین مشیروعیت کمتیر ا  رن ییاد       عنیوان بیه یکی ا  مسائلی که هرچند حقوقیدانان  

جدی موجب افزایش اعتبار و مشروعیت تصمی  صادره، چه در قالب قضیایی   طوربه، اما اندکرده
قی و وجدان عمومی جامعیه اسیت.   ی اخالهاار ش، توجه به شودیمی، سا قاعدهو چه در شکل 

کلیی وابسیته بیه     طیور بیه را  الملیل نیبی حقوق سا قانونطرفداران حقوق طبیعی، تمام فرایند 
ا  حقیوق   1و در واقع مفهومی مبتنی بر اخالق دانندیمی المللنیب جامعۀی هاار شاخالقیات یا 

 (.Schlutter, 2010: 48) دهندیمرا ارائه  المللنیب
متوجه این ضرورت شده و در ررای خود ضمن پایبنیدی   وضوحبهی دادگستری المللنیبدیوان 

ی به مسائلی چون حقوق بشیر، حقیوق   امالحظهبه مبانی صالحیتی و دادرسی، همواره توجه قابل 
یی چون صلح و رفیع خشیونت و   هاررمان حفظجهانی، حیات بشری و  جامعۀبشردوستانه، وجدان 
و  قانونگذارانیه قطیع بیر مشیروعیت تصیمیمات دییوان، هرچنید        طوربهامور  فقر داشته است و این

فیارغ ا   » داردیمی رای مثال در دعوای کنگو علیه رواندا، دیوان بیان بباشد، خواهد افزود.  سا قاعده
متعهد به ایفای تعهداتشیان بیه    رنهای طرف دعوا صالحیت دیوان را پذیرفته باشند، هادولتاینکه 

ا  جملییه حقییوق بشییر و حقییوق  الملییلنیبییملییل متحیید و دیگییر قواعیید حقییوق  موجییب منشییور
 ICJ, Judgment« )منتسب به خود هستند المللنیبند و مسئول اعمال خالف حقوق ابشردوستانه

of 3 February 2006: para. 127 صریح  اشار (. در نظر مشورتی مربوط به دیوار حائل نیز دیوان با
بشردوستانه، به  المللنیببشر و حقوق  المللنیببه تعهدات متعدد و کلی اسرائیل بر مبنای حقوق 

 .ICJ, Advisory Opinion of 9 July 2004: para) پیردا د یمی ی اسرائیل المللنیببیان مسئولیت 

ی درسیت بیه عام تعهد به توقن عمل متخلفانه  المللنیبکه در حقوق  داردیم(. همچنین بیان 149
مصیونیت   ۀیقضی (. در ICJ, Advisory Opinion of 9 July 2004: para. 150تثبیت شیده اسیت )  

نقیض  »مصونیت، ضمن اینکیه   قاعد صالحیتی نیز دیوان در خصو  تعارض ادعایی قواعد رمره با 
 1323ی    1322ی هیا سیال قتل، تبعید و کار اجباری را در بین  کنند ممنوعی قواعد وچراچونیب

که ریرقانونی بودن اعمال مزبور بر کسی پوشیده نیست، امیا اعمیال قواعید     دکنیمتصدیق و بیان 
ی مزبور، هانقضمصونیت دولت برای تعیین صالحیت محاک  ایتالیا برای استماع دعاوی با موضوع 

 ,ICJ) «شیده نیدارد  تناقضیی بیا قواعیدی کیه نقیض      گونیه چیهند، ا  این حیق که قواعدی شکلیا

Judgment of 3 February 2012: para. 94). 
 کننید  نیتضم تواندیمی المللنیب جامعۀانطباق تصمیمات دیوان با اخالق و وجدان عمومی 

افیزایش دهید و در تحلییل نهیایی      حوضوبهکارایی و مقبولیت باشد و اعتبار تصمیمات دیوان را 
به ارمغان رورد، اما مخالفان اعطای مشروعیت به عمل  سا شقاعدهمشروعیت را برای تصمیمات 

________________________________________________________________ 
1. Moral-theoretical 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf
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و بیا عنیوان کیردن     کننید یمی و ریراخالقی بودن رن استناد  دگاستیسدیوان، به  قانونگذارانۀ
. رنچیه نظیر مشیورتی    رسیند یمی ی به نامشروع دانستن عمل مزبور اهستهی هاپروندهی هامثال

، ایین اسیت کیه دییوان امکیان      کنید یمی  زیبرانگچالشی را اهستهی هاسالحدیوان در خصو  
ی، و بیدون توجیه بیه    قانونمنید ی را صرفاً در چارچوب قانون و ا  حیق اهستهاستفاده ا  سالح 

بیدان نگریسیته   ی قانونمندا  حیق تأایرات عظی  بشری رن، بررسی قرار کرده و در نهایت فقط 
 کیه یدرصیورت (. Independent International Commission on Kosovo, 2000: 183) اسیت 

در » چراکیه ، 1کیرد یمنیز توجه  هااستفاده گونهنیادیوان باید به تبعات حقوق بشری و اخالقی 
، قاری سیدفاطمی« )خوردیمتحلیل نهایی، مشروعیت با خودبنیادی و حیثیت بشری افراد گره 

مسئله در دعوای جزایر مارشال نیز پیش رمد. دیوان با اینکه در میتن رأی  (. همین 316 :1333
ی هیا قیدرت  هیای خود به تبعات ریرحقوقی و نگرانی دولت جزاییر مارشیال در خصیو  اقیدام    

(، اما در نهایت با چنگ ICJ, Judgment of 5 October 2016: para. 44) کندیمی اشاره اهسته
. ایین  کنید یمی  دن مصرانه به حقوق، با منتفی دانستن اختالف میان طرفین، اقدام به رد دعیوا  

وط به حیات واقع شده، ا  این حیق که دیوان به مسائل مرب حقوقدانانپرونده نیز مورد اعتراض 
 ICJ, Judgment of 5 Octoberبوده اسیت )  توجهیببشری و حقوق راجع به موجودیت انسانی 

2016, Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade: para. 289   مخالفیان مشیروعیت .)
ی بنیادین حقوق بشری را تسهیل هاتیحمادادگاهی که نقض  دارندیمی دیوان بیان سا قاعده

 ده باشید یییا خییر، نامشییروع اسییت  کنید، فییارغ ا  اینکیه سییایر مراتیب هنجییاری را رعاییت کییر    
(Grossman, 2013: 103 یییرا  ،)« ،مشییروعیت نظییام حقییوقی داخلییی و  سیینجۀحقییوق بشییر
 :1333قیاری سییدفاطمی،   « )ی، ترجمان هنجاری خودبنیادی و حیثیت انسانی اسیت المللنیب

، شیود یمی دییده   وضیوح بیه جزاییر مارشیال    ۀیقضیی محض که در گراشکلاینان،   ع به(. 316
 (.Stoppioni, 2017: 74مخرب فرض مشروعیت باشد ) تواندیم
 

 گیرینتیجه
بییان مشیروعیت قضیایی دییوان نبیود،       درصیدد در پایان باید یادرور شد که هرچند این مقالیه  

حقیوق   توسیعۀ تأایر انکارناپذیر مشیروعیت قضیایی دییوان در ایجیاد مقبولییت بیرای        توانینم

________________________________________________________________ 
اند که دیوان در کنار مسائل خشک حقوقی و بیان داشته قضات متعددی به این رأی نظر مخالن ضمیمه کرده .1

 مین، حیات بشری، اصول انسانی و حقوق بشردوستانه و نیز عواقب  یانبار توجه صرف به حقوق  ند یباید به ر
 اند.موضوعه به دور ا  اصول اخالقی و بشری نظر داشته

(ICJ, Advisory Opinion of 8 July 1996, Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen: 174; Dissenting 
Opinion of Vice-President Schwebel: 311; Dissenting Opinion of Judge Weeramantry: 85; and Dissenting 
Opinion of Judge Higgins: para. 25. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-06-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
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ی طرفی یبی »تردیید  ی توسیط دییوان را نادییده گرفیت. بیی     سا قاعدها  راه مشروعیت  المللنیب
ی کییردن انتخییاب قضییات رن، خییدمت اسیییرسیرریتجییزای  جییۀینتدیییوان کییه  1«سییاختاری

ی در طرفی یبی قضات، امکان رد قاضی و عدم صالحیت او به هر دلیل، اابات تجربی  المدتلیطو
ی و شعبات انتخابی طیرفین،  اساسنامه در خصو  قاضی اختصاص مبتکرانۀطول  مان، مقررات 

و ایین امیر راه دییوان را بیرای      انجامید یمۀ منصفانه بودن عملکرد رن نهاد مسئلهمه به ارتقای 
 .کندیمی نیز هموار سا قاعدهکسب مشروعیت در 

ی هیا سالی کنونی است، در طول المللنیب جامعۀی دادگستری که بخشی ا  المللنیبدیوان 
 وفصیل حیل ی خیارا ا   اطهیحنقشی کارامد و مؤار در  تواندیمت که حیات خود نشان داده اس

بیاقی نمانیده و بیه     هیا اخیتالف  صیلۀ یفی ایفا کند. دیوان تنها در حصار تنگ المللنیباختالفات 
ی نییز  المللی نیبی  جامعیۀ تفسیر قواعد موجود، تبیین رنها یا خلق قواعد جدید اقدام کرده اسیت.  

، بلکیه همیواره بیه کمیک و     سیت ینمنحصیر   هااختالف صلۀیفبه  پذیرفته است که نقش دیوان،
یا خلق قواعید جدیید تکییه     المللنیبحقوق  نانوشتۀمساعدت این نهاد در فرایند تدقیق قواعد 

 سا  دیوان در پی داشته است.کرده و این مسئله مشروعیت را برای تصمیمات قاعده
که طرفدارانی دارد، مخالفانی نیز طورانهمی توسط دیوان، سا قاعدهبا این حال، مشروعیت 

ی برخیی تصیمیمات    دگی اسیت یسحقوقدانان با تکیه بر تأایر ملیت بر قضات و نییز   دارد. برخی
ی را در المللنیب جامعۀنهادی که اقناع  عنوانبهی دیوان سا قاعدهدیوان سعی در رد مشروعیت 

ی جانبداری سیاسی که در نظرهای موافیق  پی داشته باشد، دارند. رنها همچنین با اشاره به برخ
که همراه با صن کشیدن  شودیمی دیده اهستهی با موضوع سالح هاپروندهو مخالن قضات در 

ی هستند، در مقابل سایر قضات اسیت، بیه   اهستهی متبوع رنان دارای سالح هادولتقضاتی که 
رن در  نمونیۀ یی شدیدی کیه  راگشکل. همچنین برخی با تأکید بر پردا ندیمتقویت این موضع 

، دوری ررای دییوان را ا  اخیالق و وجیدان    شیود یمی ررای مربوط به قضیۀ جزایر مارشال دییده  
 .  کشندیمجهانی به تصویر  جامعۀ

 الملیل نیبی اما، نگارندگان ضمن پذیرش برخی انتقادها، که رن را ناشیی ا  طبیعیت حقیوق    
. با ار یابی معیارهیای مشیروعیت   کنندیمان دفاع ی توسط دیوسا قاعده، ا  مشروعیت دانندیم

  رن معیارها بوده و توانسته است تصمیمات کنندنیتأمجدی  طوربهکه دیوان  شودیممالحظه 
جهانی معرفی کند. دیوان ا  رنجیا کیه    جامعۀتصمیماتی مشروع به  عنوانبههای خود را و اقدام

ی المللی نیب جامعۀعتبار، کارایی و انسجام در نزد مقبولیت بسیار  یادی در پی معیارهایی چون ا
و کیاراترین   نیتیر موجیه برای خود ترسی  کرده است، توانسته است به رکنی تبیدیل شیود کیه    

حقیوق   توسیعۀ عرفیی و نییز    قاعید  تصمیمات در جهت تبیین و تشخیص قواعد عرفی، ایجیاد  
ی ا  توسیل بیه   المللی نیبی  جامعۀاگزیری بر این، نرا در کارنامه خود داشته باشد. افزون المللنیب

________________________________________________________________ 
2. Structural impartiality 
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دییوان را تسیریع کیرده اسیت،      سیا  قاعده، روند مشروع انگاشتن تصمیمات قانونگذاردامن یک 
ی ایین میوهبتی   المللنیب جامعۀاست. حال برای  قانونگذاری نیا مند یک المللنیب جامعۀ چراکه

سی، بلکه نهادی کیامالً حقیوقی   خواهد بود که نهادی که بدان متوسل شده است، نه نهادی سیا
 .شودیماست و تصمیمات رن بر اساس دانش عمیق حقوقی و با ابتنا بر عدالت اتخاذ 
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