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  دهیچک

تیصالحاختالفاتزیآممسالمت فصلوحللزومویالمللنیبروابطدردیتهدتیممنوعرغمبه

خصـوص ایـن در. اسـت گشتهیمبتناختالفيهاطرفتیرضابهيدادگستریالمللنیبوانید

صـور مختلـف    ،اساسـنامه دیـوان  . نـدارد  یاختالف اهمیت چندان  يهاطرفابراز رضایت  نحوه

مراجعه به دیوان و  نامهموافقت،جانبههاي یک اعالم رضایت به صالحیت دیوان در قالب اعالمیه

. المللـی را مـورد تصـریح قـرار داده اسـت      هـاي بـین   اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامـه 

فراتر از مـوارد مصـرح در اساسـنامه دیـوان تحـت       یدیوان صالحیت یدر آیین دادرس اینبرعالوه

 تشیرضاتواندیم قاعدهنیابقطخواندهدولت. شده است ینیب شینیز پ 1عنوان صالحیت معوق

ابـراز   يپس از اقامـه دعـو    حیصر اییخواهان به صورت ضمن  جانبهکیخواسترا به طرح داد

در قضـیه   يدادگسـتر  یالمللـ  بـین  یاولـین بـار در زمـان دیـوان دائمـ      ياین صـالحیت بـرا  . دارد

بـه  . المللی بـاز نمـود  خود را در رویه قضایی بین يمطرح گردید که به تدریج جا »ماوروماتیس«

اسـت المللی دادگستري تثبیت شـده   دیوان بین یکه امروزه این صالحیت در رویه قضای يا گونه

در ایـن مقالـه   . باشد یترافع يهایصالحیت دیوان در رسیدگ يقابل اتکایی برا يمبنا تواندیم و

مطروحـه، بـه    ياحـراز صـالحیت معـوق در دعـاو     یحقوق يها ابعاد و چالش یبررس يدر راستا

دو  يمسـائل خـاص مـرتبط بـا همکـار      یبرخـ «دیوان در این خصوص تحت عنوان  يرأ یبررس

نحـوه  «ها و ابهامات مربوطـه، یعنـی    و چالش »)2008علیه فرانسه،  یجیبوت(يجانبه در امور کیفر
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رضایتابرازيبراصالحتشخیص قلمرو رضایت ابراز شده، مراجع ذي ،»خواندهرضایتاحراز

بـر معـوق صـالحیت ةقاعـد تـأثیرات صـالحیتها، سـایر ومعـوق صـالحیت بـین رابطـه انده،خو

  شود میپرداخته»دولتهایالملل بینویملّمنافعبرآنتأثیراتوها دولتحاکمیت
  

یالمللــ بــینیدائمــدیــوان،يدادگســتریالمللــ بــیندیــوانصــالحیت،رضــایت،:واژگانکلیــد

.حاکمیت،المللی بین هايدادگاهالمللی، بینیرویه قضای عوق،مصالحیت   ،يدادگستر
  

  مقدمه

و یـا مـتهم در   (صالحیت هر مرجـع قضـایی اجبـاري اسـت و فـارغ از رضـایت خوانـده         اصوالً

جامعـه درایـن وجـود بـا . گـردد  مـی اعمـال وصـالح احـراز    توسـط مرجـع ذي  ) دعاوي کیفري

قضـایی   مراجـع صالحیتاست،گرفتار مانده هادولتیتحاکمبندوقیددرهنوزکهالمللی بین

 اخـتالف طـرف   هـاي دولـت رضـایت بریمبتنالمللی دادگستري  بین دیوانالمللی و از جمله  بین

هـاي   شـیوه  بـه ) به دیـوان  اختالفو عموماً قبل از ارجاع (باشد که قبل و بعد از بروز اختالف  می

داوري، باعـث شـده کـه     نهادهـاي بـه المللـی  بینقضاییمراجعتشبهضمنامراین. شود می ابرازمختلف 

بـه المللی دادگستري وانهاده شود و ایـن   به قضاوت دیوان بین هافقط شماري اندك از اختالفات میان دولت

. یابـد  که گاه  تا حد بـروز جنـگ گسـترش مـی     استزدهدامنهادولتانیمروابطدرراالمللی بینبحرانی

ارجـاع کلـی طـور  بـه یـا دادگسـتري المللـی  بیندیواناجباريصالحیتقبولازهادولتناعامت«در حقیقت 

  )17: 1373-1374فلسفی، (».استکردهروبروبحرانباراجهانقضاییدستگاهآن،بهاختالفات

واقـف ایـن واقعیـت    بـه دادگسـتري المللـی  بیندیوان  مطروحۀقضایايازبرخیدرخواهان

یـا اینکـه عـدم     نپذیرفته،مطروحهصالحیت دیوان را براي حل و فصل اختالف  هخواندکه  است

امکـان دارد بـه خواهـان اجـازة      کـه است  آشکارصالحیت دیوان در آن قضیه به حدي واضح و 

و حتـی   نشـود دادهآیـین دادرسـی دیـوان،     26مـاده   1بنـد   »ب«ثبت آن دادخواسـت طبـق شـق    

بـودن فقـدان صـالحیت دیـوان مـورد مخالفـت قـرار         نبیدرخواست صدور قرار موقت به لحاظ 

را بـه ثبـت    خواهـان دعوي،اقامهازپسدیوانصالحیتضمنیقبولامکاناینوجود  با1.گیرد

                                                                                                                                              
) ناتو(شمالیآتالنتیکپیمانسازماننظامینیروهاي1999سالآوریلومارسماههايدرمثالبراي.1

بهمتحدمللسازمانامنیتشورايهاي قطعنامهازتبعیتبهنگرو مونتهوصربستاندولتساختنواداربراي

نگر مونتهوصربستاندولتسالهمانآوریل12درراماینمتعاقب. ورزیدندمبادرتکشورآنبمباران

بلژیک،اسپانیا،آمریکا،یعنیناتوعضودولتدهعلیهخودشکایاتطرحبا) یوگسالويفدرالجمهوري(

نقضدلیلبهرادولتهااینکهخواستدیوانازانگلستانوپرتغال،هلند،ایتالیا،آلمان،فرانسه،کانادا،
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دیـوان دادرسـی آیـین 38ماده5بندارتباطایندر1.سازد میمجابدیواندردادخواست خود 

دیـوان اعـالم کنـد کـه صـالحیت دیـوان        خواهان یک دعوي مطروحه نزد هرگاه«: داردمی بیان

خوانده ابراز گردد، دیوان این دادخواسـت را بـراي    دولتمبتنی بر رضایتی است که باید توسط 

نیـز اقـدامی هـیچ وکنـد نمـی دیـوان دعاويلیستواردراآناماکند،خوانده ارسال می دولت

ه صـالحیت دیـوان بـراي    خوانـده بـ   دولـت مگـر اینکـه    دارد،نمیمعمولآنبهرسیدگیجهت

رضـایت عـدم صـورت در«رسـد  مینظربهاساساینبر».رسیدگی به این دعوي رضایت بدهد

تصـمیمی وکنـد رسیدگیخواهاندادخواستبهتوجهبادعوياینبهتواندنمیدیوانخوانده،

ةقاعــدطبــق  بنــابراین. )1387:91مــنش،  نژنــدي،چــی صــلح(».بگیــردخصــوصایــندررســمی

نـاقص، صـالحیتی مبنـاي بـه اسـتناد بـا جانبـه یـک طـور بـه توانـد می دولتیک"معوقالحیت ص"

مواردي ایـن دادخواسـت    چنیندردیوان. کندثبتدیواندررسیدگیشروعمنظوربهرادادخواستی

این میان ممکـن اسـت    در. نماید میارسالخواندهبرايرادادخواسترونوشتولیکند،را ثبت نمی

رادیـوان صـالحیت ) مطروحـه دعـوي بـه مـاهوي پاسـخ  (ضـمنی یاصریحطوربهخواندهدولتکه 

کـرده و رسـیدگی بـه آن اخـتالف را آغـاز       احـراز راخـود صـالحیت دیوانصورتایندر. بپذیرد

صالحیت از پیش موجود دیوان نیست، بلکـه ایجـاد صـالحیتی اسـت      توسعهمنزلۀبهامراین. نمایدمی

قلمـداد   معـوق صـالحیت قاعـدة این موارد بخشی از مفهوم کالسـیک  . جود نداشته استکه از قبل و

دیـوان ودادگسـتري المللـی  بـین دائمـی دیـوان از طرفی بنابر رویه  (Sienho, 2009: 704).شودنمی

شـروع ازپـس یحتـ راصـالحیت دیـوان    تـا دهدمی اجازهدعويیکطرفینبهفوقدکترینفعلی،

از قلمـرو صـالحیت    خـارج ابتـدا درکـه دهنـد   توسـعه قضیهازخاصیابعادبه،ییتداابهايرسیدگی

  . اولیه دیوان بوده است

                                                                                                                                              
موقتقرارصدورباکهنموددرخواستدیوانازابتداخواهاندولت. نمایدمحکومالملل بینحقوق

تاریخدردیوان. ورزنداجتنابخواهاندولتعلیهبیشترفشاراعمالازکهسازدوادارراخواندهدولتهاي

وبارزآنچناندیوانصالحیتفقدانخوانده  دولتهايبرخیمورددرکهداشتاعالم1999ژوئندوم

نیزراپروندهبهرسیدگیبرايخویشصالحیتعدمموقت،قرارتقاضايردضمندیوانکهاستنمایان

استنادوخوانده،دولتهاياستداللپذیرشبادیوان2004دسامبر15تاریخدرنهایتًا. نماید میاعالمواحراز

شکایاتوکردقلمداددیوانبهمراجعهحقفاقدرانگرو مونتهوصربستاندولتاساسنامه،35ماده1بندبه

  .نمودردراناتواعضايعلیهدولتآن

وخواندهدولتبااختالفوجودبهخواهانکهداردآنازحکایتعملایننفسکهاستبدیهی.1

وحلبرايموجودمرجعترین مناسبرادیوانوداردباوراختالفحلهاي شیوهسایرنبودنثمربخش

  .استدادهتشخیصاختالففصل
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داراي دو  "المللـی  بـین قضـایی   مرجعمعوقصالحیت"بیان داشت که  توانمی ترتیباینبه

  : ذیل است هجنب

عنـوان بـه گـري دیدولـت علیـه صالحیتی،مبنايهرگونهبدونخواهان،دولتکهزمانی) 1

توسـعه ازناشـی "معـوق صـالحیت "بـه اشـاره امـر ایـن . کنـد مـی تنظـیم رادادخواستیخوانده

بعديتوافقابرازطریقازاولیههاي رسیدگیشروعازبعدخاصیقضیهیکبهدیوانصالحیت

  .داردضمنییاصریحطوربهخواهان

بـر رادادخواسـتی دولتـی کـه ددگـر  مـی مطـرح زمانیمعوقصالحیتموارد،برخیدر) 2

اي اعالمیـه صـدور بارانقصاینخواندهدولتوکند میارائهدیواننزدناقصصالحیتیمبناي

قبـولی بـر داللـت کـه رفتـاري طریقازیادارد میاعالمآنطیراخودرضایتصراحتبهکه

1.کند میتکمیلدارد،دیوانصالحیتمسلمواختیاريضمنی،

کــاربرددالیــلوجایگــاهومعــوقصــالحیتهــاي ویژگــیبررســیبــهابتــداراســتاایــندر

دررضـایت ابـراز نحـوه بررسـی بـه سـپس وپـردازیم  مـی الملـل  بـین حقوقدرمعوقصالحیت

. داردوجـود خصـوص ایـن درکـه پرداخـت خـواهیم هاییچالشوآنآثارومعوقصالحیت

بـا مـرتبط خـاص مسـائل برخـی «قضـیه دردادگسـتري المللی بیندیوانرأيبحثاصلیمحور

محوریـت علـت 2.باشـد  مـی » )2008) (فرانسـه علیـه جیبوتی(کیفرياموردرجانبهدوهمکاري

اسـاس برکهاستباراولینبرايدادگستريالمللی بیندیوانکهاستآنمقالهدراخیرپرونده

کردهاحرازراخویشصالحیتادرسی،دآیین38ماده5بنددرمذکورمعوقصالحیتقاعدة

.استورزیدهمبادرتحکمصدوربهوشدهدعويماهیتواردو

                                                                                                                                              
مانعی اصولی بر سر راه توسل دیوان ) اقدامات تأمینی(رسد که جهت صدور قرار موقت  نظر نمی به.1

علت آن . المللی دادگستري به اصل صالحیت معوق باشد، با این حال دیوان تمایل چندانی به این امر ندارد بین

اجماًال واجد صالحیت باشد و این امر دیوان را به احتیاط واداشته  است که براي صدور قرار موقت دیوان باید

در  (Sienho, Forum Prorogatum and the Indication of Prvisional Measures…, 1999, 583). است

قضیه قانونی بودن استفاده از زور که قبًال مورد اشاره قرار گرفت، خواهان کوشید با استناد به اصل صالحیت 

در . دیوان را به صدور قرار موقت علیه فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ایاالت متحد آمریکا مجاب سازد معوق

. مقابل خواندگان ابراز داشتند که هیچ گونه رضایتی به صالحیت دیوان نداشته و در آینده هم نخواهند داشت

  : براي نمونه رش. نموددیوان ضمن پذیرش ادعاي دولتهاي خوانده، تقاضاي خواهان را رد 
ICJ Reports, 1999, Yugoslavia v. France, paras.2, 29-31.   

ژوئن  4ایوب عبدي، تحلیل رأي مورخ : مطالعه بیشتر در مورد این پرونده در منابع فارسی نک براي.2

: یفريالمللی دادگستري در خصوص برخی مسایل مربوط به معاضدت متقابل در امور ک دیوان بین 2008

.441-455. ، صص4شمارهتطبیقی،والملل بینحقوقایرانیسالنامه، )1387(جیبوتی علیه فرانسه، 
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  معوقصالحیتقاعدةویژگیومبناي: اولمبحث

35مـاده اصـالح باارتباطدر1934سالدردادگستريالمللی بیندائمیدیوانقضاتازبرخی

. اسـت المللـی  بـین عـدالت نفعبهدیوانمعوقحیتصالقاعدة: نمودندبیاندیواندادرسیآیین

تعیـین نظـر از،دیـوان بـراي صالحیتایجادراستايدربیشتريپذیريانعطافدارايقاعدهاین

  1.استرضایتاعالمشکلوزمان

تواند میدیواندادرسیآیینواساسنامهکهاستاین"معوقصالحیت"قاعدةاجرايعلت

ابـراز يشـیوه ورسمیمبنايبارهدرانحصاريومحدودیتهیچگونهکهدگردتفسیرنحويبه

صـالحیت بـه خوانـده دولـت رضـایت کـه، مفهـوم ایـن به. باشدنداشتهوجودها دولترضایت

  .(Brownlie, 1998: 724)گرددابرازضمنییاصریحصورتبهتواند میدیوان

مـوارد برخـی درامـا اسـت، دعـوي نطـرفی توافـق ازناشـی هموارهدیوانصالحیتاگرچه

شیوهاین. گرددابرازخواندهاقداماترهگذرازوتأخیرباومعوقطوربهرضایتاینتواند می

  )1370،68ینگجه،میرزایی. (باشدعدالتمفاهیمازیکیتواند میرضایتابراز

اصـل اجـراي بـر عـالوه راالملـل  بـین حقـوق در"معـوق صالحیت"پذیرشعلتبرخیالبته

در»اسـتاپل «.)1382:298دیـن،  کک(دانند می»استاپل«قاعدهونیتحسناصلازناشیعدالت،

ازطـرف یـک اصـل اینموجببهاست؛شدهپذیرفتهحقوقیاصلیکعنوانبهالملل بینحقوق

یـا هاراتاظآنخاطربهدیگريدولتقبًالکهگردد میمنعوقایعییاخوداظهاراتصحتانکار

کـردار وگفتـار بـه رادولـت هـر اصـل اینحقیقتدر. استدادهانجامرااقداماتییکسريوقایع

دیگـر دولـت زیانبهگویی تناقضازجستنسودراهونمودهمأخوذدیگردولتمقابلدرخویش

شـعبه . اسـت المللـی  بـین جامعـه درها دولتمنافعتضمینراهدرگامیامراین. نماید میمسدودرا

رضـایت احرازواستاپلاصلبیننزدیکرابطه"مینخلیج"قضیهدردادگستريالمللی بیندیوان

  : داشتبیانآنهامیانتفاوتراستايدرودادقرارتأییدموردراها دولت

و"2رضـا ازکاشـف سـکوت "واسـطۀ بـه توانـد  مـی هـا  دولـت رضـایت شعبه،ایناعتقادبه«

ونیـت حسـن یعنیالملل بینحقوقبنیادیناصولازمفهومدواینزیراگردد،زاحرا"3استاپل"

طـور به. هستندمبتنیمتفاوتیحقوقیاستدالالتبرمفهومدواینالبته».گیرند مینشأتانصاف

ایجـاد ممنوعیـت بـا ارتبـاط دراستاپلکهحالیدراست،ضمنیرضایتبیانگر"سکوت"کلی

                                                                                                                                              
1. Polio, Vincent, " Forum Prorogatum before the International Court of Justice: The Djibouti 
v France Case", P.V. Available In: http://www.hague justice portal.net/e cache / DDF 
/10/170.html.   
2. Acquiescence 
3. Estoppels 
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دردولتـی اگـر مثـال بـراي . اسـت شدهابرازدولتیقبلیرفتارخاطربهکهتاسرضایتیدرمانع

خـود ازوکنـد معرفـی ) اختصاصـی (ویـژه قاضیدیوان،نزدآنعلیهمطروحهدادخواستقبال

زیـرا بگیـرد، پـس راخودرضایتاینتواند نمینمودهعملطریقاینبهکهدولتینماید،دفاع

: 1377زاده، بیـگ (اسـت اسـتاپل ونیـت حسـن اصـول مغایرشده،ابرازضمنیرضایتاسترداد

سـایر ازراآنکـه "معـوق صـالحیت "قاعـده مهـم هايویژگیوخصایصکلیطوربه). 207

  :ازعبارتند،کند میمتمایزدیواناساسنامهدرمندرجرضایتابرازهايشیوه

بـه راخـود رضـایت مطروحـه دعـوي طـرفین کـه نیستالزمرضایت،ابرازشیوةایندر) 1

واسـطه بـه راآلبـانی دولـت رضـایت "کورفـو تنگه"قضیهدردیوان. نمایندابرازخاصیطریق

  . (Summaries of Judgments, pp.1-3)نموداحرازدیوانبهخطابآلبانیسادهنامهیک

رعایتبهنیازبدون"معوقرضایت"قاعدةبراساسرضایتابرازکهمفهوماینبه) 2

طوربهتواند میرضایتایناینکهدیگر1.گردد میمحققخاصرسمیتشریفاتهرگونه

ودفاع«: داشتبیاندیوان"هایادوالتوره"قضیهدرمثالبراي. گرددابرازضمنییاصریح

کهرضایتیالبته. استدیوانصالحیتقبولیهايشیوهازیکیماهويمسائلبهپرداختن

ازنظرصرف. باشدشدهابرازصراحتبهبایست میکند، میصالحیتایجاددیوانبراي

روشنیدلیلعنوانبهبایستیخواندهدولتگیريموضعاختالف،طرفینرضایتمبناي

»باشداراديومسلمنحوبهدیوانصالحیتپذیرشبرايخواندهتمایلبیانگر

(Summaries of Judgments: 20-21).  

  معوقصالحیتبهتوسلعلتوجایگاه: دوممبحث

طرفینرضایتاحرازبهمنوطدادگستريالمللی بیندیواندردعوياقامهاینکه،بهتوجهبا

صالحیتواجداختالفاتفصلوحلمرجعیکعنوانبههموارهدیوانبنابرایناست؛اختالف

هرگونهبدوندیواننزدويدعاقامهکهموارديدرباالخصموارداغلبدربنابراین. نیست

قابلیتحتیودیوانصالحیتبهمعموًالدعاوياینخواندهباشد،گرفتهصورتخاصتوافقی

دعويبهخواندهوسیلهبهاولیهایراداتکردنمطرحعبارتیبه. نماید میایراددعويپذیرش

                                                                                                                                              
ترجمهعمومی،الملل بینحقوقدرقضاییرویهةچکید،)1387(بلز،چیکایا،: مطالعه بیشتر رك براي.1

ازاثرایندرمترجمکهاستذکرشایان. 65-66طباطبایی،صصعالمهدانشگاهانتشاراتحبیبی،همایون

بهتوجهباکهاستکردهاستفادهمعوقصالحیتجايبهصالحیتتوسیعیاتلویحیصالحیتاصطالح

مقالهایندر. باشد میایرادازعاريدیوانصالحیتقلمروومبناگسترشیاوصالحیتپذیرشةنحو

.استشدهبرگزیدهصالحیتپذیرشزمانبهتوجهبذلبامعوقصالحیت
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ماهیتبهدیوانورودازجلوگیرياولیهایراداتاینهدف. استرایجومتداولامريخواهان،

بهشدهارائهاسنادکهدهدنشانخواهد مینحويبهخواندهعبارتیبه. استرأيصدورودعوي

منش، نژنديچی، صلح(باشددیوانصالحیتبهويرضایتبیانگرتواند نمیخواهانوسیله

تااستشدهباعثوبودهکارآمددیوانصالحیتبهاولیهایراداتایناغلب). 211: 1387

  بهماهويرسیدگیوشدهمتوقفمرحلههمیندرمطروحهاختالفاتازدرصد40بهنزدیک

  ).1377،209زاده، بیگ(گرددخارجدیوانکاردستورازنهایتدرونیابدادامهآنها

رادادخواستیدعويیکخواهانکهگرددمیمطرحموارديدرمعوقصالحیتکلیطوربه

دروباشدکردهاقامهدیواندرخواندهرضایتبرايمبناییاعالمبدونیاناقصرضایتربمبتنی

قاضیتعیین: مثل(اي گونهبهیانکنداعتراضیدیوانصالحیتبهدعويآنخواندهشدهمقررمهلت

کلیطوربه. کنداعالمراخودرضایتضمنیطوربه،)دعويآنبهماهويپاسخیااختصاصی

آیینواساسنامهدرموجودخالءهايو"معوقصالحیت"قاعدةبهاستنادبادعويطرحیلدال

  : ازعبارتنداست،آوردهبوجودراقاعدهاینبهاستنادامکانکهدیواندادرسی

  خواهان؛دادخواستتقدیمهنگامدرخواندهرضایتابرازضرورتعدم) 1

خوانده؛دولترضایتابرازنحوهبیانبرايحصريمقرراتیفقدان) 2

خواهان؛اولیهدادخواستدردیوانصالحیتمبانیذکرلزومعدم) 3

دعـوي خوانـده آنهـا طبـق کـه اسـت دیـوان اساسنامه53مادهدرموجودخالءهايبیانگرموارداین

انی،میـد  سـادات میرعباسـی، . (یابـد  مـی راآنردیـا دیـوان نزدحضورودیوانصالحیتپذیرشاختیار

قاعـدة بـه استنادبادیواننزددعوياقامهبرايکهداردوجودنیزدیگريدالیلیکسرياما. )369: 1387

هـاي  زمـان درودیگـر دولـت بـه دولتـی ازتواننـد  مـی مـوارد ایـن البتـه . دارندنقش"معوقصالحیت"

آمیـز مسـالمت فصـل وحلبهیداخلمراجعوافرعالقه«: ازعبارتندآنهاازبرخی. باشندمتفاوتمختلف

صـالحیت قبـول اختیـاري هـاي  اعالمیـه اعتبـار یـافتن پایـان ؛)المللـی  بیناختالفاتحتی(اختالفاتهمه

روابـط درزوربـه توسـل منـع اصـل رعایتدرحساسیت؛)دیواناساسنامه36ماده2بند(دیواناجباري

اختالفـات آمیـز مسـالمت فصلوحلاصلرعایتوملزبهدادناهمیت؛)منشور2ماده4بند(المللی بین

ـین روابـط نوعالمللی؛ بینمحاکمبهاحترامواعتماد؛)منشور2ماده3بند(المللی بین وخواهـان دولـت ب

ـین در.(Rosenne,1997: 695-698)»خـاص هـاي زمـان درها دولتجایگاهارتقاءخوانده؛ فضـایی چن

ـین دیوانصالحیتیحصروقبلیپذیرشازهادولتکه قاعـدة ورزنـد،  مـی امتنـاع دادگسـتري المللـی  ب

اختالفـات آمیـز  مسـالمت حـل اصلظهوررويبهکوچکچندهراي دریچهتواند میمعوقصالحیت

  .بگشایددادگستريالمللی بیندیواناشتغاالتپرتودرالمللی بین
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  معوقصالحیتدررضایتابرازنحوه: سومبحثم

اسناد  طریقازمستقیموصریحطوربهتواندمی معوقخوانده در صالحیت  دولتایت رض ابراز

موجد صالحیت صورت گیرد یا به طور ضمنی و ناشی از اظهارات یا اسنادي باشد کـه بـه طـور    

  .پردازدصالحیت نمی مسألهمستقیم به 

  معوقابراز رضایت ضمنی در صالحیت  :اول جزء

ابرازمقابلدرخاصهاي محدودیتيدادگستر المللینیدیوان ب معوقصالحیت اعمالراستايدر

اول اینکه، خواهان بایستی موافق با هر شرط ارائه شده به وسیله خوانده . داردوجودضمنیرضایت

مشاور دولت خوانده در  "آمباثیلوس"براي مثال در قضیه . در اقدامی باشد که موجد صالحیت است

دیوان . باشدیمبتنمطروحهشروطبردیوانصالحیتتابودکردهپیشنهادشفاهیهاي رسیدگی

بین پیشنهادات مطرح شده در دعواي متقابل و  وبودهروشن ن چنداندریافت که شروط مطرح شده 

زمانیهاي محدودیتیکسرياینکه،دوم. داردوجوداز هم گسیختگی  نوعیاظهارات شفاهی 

کهترتیباینبه. گرددماهوياتق اقدامات بعدي مشمول اصالحکه دعوي از طری گردد میباعث

شده  بیانلوایحکه در دادخواست یا  گیردمی قرارمدنظرنحويهمانبهشدهابرازضمنیرضایت

بدین. بودنخواهدآور الزامخواندهبرايضمنیرضایتآنکند،پیداتغییراگر ماهیت دعوي . است

 اعمالقابلتغییریافتهدعويبرايدیگراصلی،دعوايبرايشدهازابرضمنیرضایتکهمفهوم

:Rosenne, 1997). باشدنمی 716)

درحالنیااب. استمواجهزیاديهاي با ابهامات و چالش ،خوانده به طور ضمنی معوقرضایت

حیت خود با استناد به آن صال بارهادیوانواستکردهجلبخودبهرادیوانتوجهيمتعددموارد

برخی از مواردي که دیوان صالحیت خود را با استناد به رضایت ضمنی . را احراز نموده است

مدارس (سالیزیاي علیا "،  1"3شمارهتفسیر رأي "ایايقض: انده احراز نموده است عبارتند ازخو

هیقض،  "راکشمتحد در م االتیاتباع ا "،  4"ادوالتورهیها "،  3"کیبلژياقتصادجامعه "،2")اقلیت

هیقض،6"مجارستاندرآنخدمهومتحداالتیايمایهواپبارفتارنحوه"،5"طالمسکوکات"

  7".کنگودرروآنداینظاميها تیفعال"

                                                                                                                                              
1. Interpretation of Judgment No.3 Case
2. Rights of Minorities In Upper Silesia (Minority School).
3. Belgiqe Commercial Society 
4. Haya Delatorre Case
5. The Monetary Gold Removed From Rome In 1943 Case.
6. Treatment of U.S. Aircraft and Crews In Hungary.

7..Armed Activities on The Territory of The Congo (Congo V. Rwanda).
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مربـوط بـه قضـیه     وانیـ د معـوق صالحیتدر خصوص  وانیديرأ نیدتریجدنکهیابهتوجهبا

ژوئـن 4مـورخ ) فرانسـه علیـه جیبـوتی دعـوي ("کیفري اموردر  دوجانبههمکاريخاصمسائل"

در  اسـت، گرفتـه   قـرار یدگیرسموردوانیدصالحیتبهخواندهحیصرتیرضاباکهاست2008

قلمـرو   صیتشخ نحوه«:ازعبارتندکهمیپردازیم؟نیموضوعات مطروحه در ا یمجال به بررس نیا

 اعمـال يها و چالش معوقتیصالحدر  تی، آثار ابراز رضا معوقتیابراز شده در صالح تیرضا

  :گرددیم لیشامل موارد ذ معوقتیصالح اعماليها البته چالش. »است معوقتیصالح

ــرا صــالحيذمراجــع« ــراز رضــا يب ــده تیاب ــ ،خوان ــا ســا معــوقتیصــالح نیرابطــه ب  ریب

 تیصـالح  ةقاعـد تـأثیرات وهـا  دولت تیمعوق بر حاکم تیصالح ةقاعدتأثیرات،ها تیصالح

  .»هادولتیالملل نیبو  یمعوق بر منافع مل

  

  صریحرضایتابرازاز رهگذر  معوقصالحیتةقاعدطبق  صالحیتاحراز:دومجزء

  1"ماوروماتیسامتیازات "قضیه)الف

. اسـت 1925مـارس 26مـورخ انگلستانعلیهیوناندعويدرباره"روماتیسوماامتیازات "قضیه

مـواد و) 1923جوالي24(لوزانصلحمعاهده12پروتکل9مادهبهتناداسبایونانقضیهایندر

نـزد انگلسـتان علیـه ) 1922جـوالي 24(انگلسـتان بـه فلسـطین قیمومتاعطايمعاهده26و11

شـماره که پروتکـل   کردمی ادعاوبودکردهاعتراضنیزانگلستان. بودکردهدعويطرحدیوان

قبـل از اینکـه دیـوان در خصـوص ایـرادات      . نشده است االجرازمالهنوزلوزانصلحمعاهده12

االجـرا به صالحیت دیوان پاسخ بدهد، ایـن پروتکـل الزم   دولتاولیه انگلستان و اعتراضات این 

دیـوان نظراین.»ایجاد شده است معوقبه طور  صالحیتشاکنون«:که داشتبیاندیوان. گردید

ازپـس اي مرحلهدرتواند میدیوان،صالحیتدربارهشکلیقتوافگونههرکهاستاینبیانگر

:Spiermann, 2004).بگیــردصــورتدعــويآنبــهرســیدگیشــروع  ،بنــابراین(191-193

الزماینکـه دیگـر . گرددابرازدادرسیشروعازقبلحتمًادعويطرفینتوافقتانداردضرورتی 

  . خارج از دیوان نیز شکل گرفته باشد تواندیم بلکهبگیرد،صورتدیواننزدتوافقایننیست

  

  2"کورزوفکارخانه "قضیه)ب

در . اسـت  1927ژوئـن   26درباره دعوي آلمان علیه لهستان، مـورخ   "کارخانه کورزوف"قضیه

معاهـده ژنـو بـین آلمـان و لهسـتان در خصـوص        23مـاده   یـک این قضیه آلمان با استناد به شـق  

                                                                                                                                              
1. Concessions of Mavrommatis Case 
2. Chorzow Factory Case
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. المللی دادگستري اقامه دعوي کرده بود هستان نزد دیوان دائمی بینعلیه ل) 1923(سالیزیاي علیا 

علیه آلمان دعـواي متقابـل طـرح    ) 1919(معاهده ورساي  256دولت لهستان نیز با استناد به ماده 

ایراد صالحیتی بیـان داشـت کـه بـر      طرحبادولت آلمان در پاسخ به دعواي متقابل لهستان . نمود

در نهایـت  . ، این اختالف باید توسط نهـاد داوري حـل و فصـل گـردد    کنوانسیون لوکارنو اساس

رضـایت آندربـاره گیـري تصمیمومتقابلدعويطرحخصوصدرطرفین«: دیوان بیان داشت

  . (Chorzow Factory Case, paras 35-36)»دارند
  

  1"کورفوکانال "قضیه)ج

قضیهایندر. است1948مارس25مورخآلبانی،علیهانگلستاندعويدرباره"کورفوکانال "قضیه

به  دولتاینهاي کشتیبهواردهخساراتمسئولآلبانیدولتکهبودباوراینبرانگلستاندولت

آلبانی،باسیاسیمکاتباتیکسريازپسانگلستان. استکورفوکانالدريگذارنیم علت

مذاکراتجلساتدرتاخواستآلبانیازنیزامنیتشوراي. دادارجاعامنیتشورايبهراموضوع

9درامنیتشوراي. بپذیردراجلساتاینمصوباتکهشرطیبهالبتهکند،شرکتامنیتشوراي

المللی  بین دیواندرراخوداختالفاتتاکردتوصیهطرفینبهايقطعنامهصدوربا1947آوریل

المللی  به این قطعنامه شوراي امنیت در دیوان بین انگلستان نیز با استناد. دادگستري حل و فصل نمایند

 خودنامۀدربه نحوه طرح دعوي انگلستان  اعتراضرغمبهآلبانی . دادگستري اقامه دعوي کرد

موردصالحیت دیوان را  معوقتوصیه شوراي امنیت را پذیرفت و به طور  1947ژوئن  23مورخ 

  .(Zimmerman and …,2005: 613-614)و نزد دیوان حاضر گردید  دادقرارپذیرش
  

  "فرانسهدرخاصکیفريهاي رسیدگی"قضیه  )د

موضوع این . است 2003خاص دربارة دعوي کنگو علیه فرانسه در سال  کیفريهاي رسیدگیقضیه

رئیسبرايرابازداشتیقراروکیفريتعقیبحکمفرانسهقضاییمراجعکه،  بوددعوي از این قرار 

آن به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و شکنجه در کنگو صادر  دولتزیر کنگو و و جمهور

نظر به اینکه کنگو . علیه فرانسه نزد دیوان طرح دعوي کرد 2002دسامبر  9نیز در  کنگو. کرده بودند

در دادخواست خود هیچ مبناي صالحیتی را ذکر نکرده بود، دیوان بدون ثبت دادخواست این 

. فرستادخواندهبرايراخواهاندادخواستازايدعاوي دیوان، نسخه2در فهرست عمومی دولت

خود را به  معوقرضایت  2003آوریل  8مورخ  اينامهطیخواندهدولتعنوانبهنیزفرانسه

  .کرداعالموانیدصالحیت 

                                                                                                                                              
1. Corfu Channel Case
2 General List
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  "(cf Vincent)کیفري امورمسائل خاص همکاري دوجانبه در  یبرخ"قضیه  )ه

دربـاره دعـوي    (Vincent, 2)"کیفـري  امـور ه در اص همکاري دو جانبمسائل خ یبرخ"دعوي

ایـن اختالفـات   . گردیـد 2008ژوئـن   4جیبوتی علیه فرانسه است که منجر به صدور رأي مورخ 

در جیبوتی است کـه مشـاور دوم وزیـر     "بورل برنارد"درباره مرگ مشکوك یک قاضی به نام 

اقامـه دعـوي    2006جـوالي   9تی علیـه فرانسـه در   در این راستا جیبـو . بود دولتدادگستري این 

معاهـده مغـایر راییقضـا ابـت ینیالمللـ نیبـ  تقاضايياجرا ازجیبوتی امتناع دولت فرانسه . کرد

 1986سپتامبر27مورخکیفرياموردرمتقابلهمکاريمعاهدهو1997ژوئن27مورخمودت

يقرارهـا و  دولـت رئیس جمهور ایـن   هیلداخلی فرانسه ع دادگاههاييها هیاحضارودانستمی

مصـونیت مغـایر رافرانسـه محـاکم درشـهادت يادايبـرا آنعـالی مقامـات هیعلصادرهجلب

بنـد  (فوقاستناديمعاهداتدرمذکورقیدبرمبتنیرادیوانصالحیتجیبوتی.دانستآنهاکیفري

تـأخیر باخوانده،عنوانبهفرانسه. بودنستهدادادرسیآیین38ماده5بندو) دیواناساسنامه36ماده1

ژوئـن 4درراخـود رأي  نیـز دیـوان . پـذیرفت رادیـوان صـالحیت 2006جوالي25مورخنامهطی

  .کردصادر2008

  

  معوق تیصالح ةقاعدقلمرودر  تیآثار ابراز رضا: چهارم مبحث

خـاص   ياهیدر قضـ  یمنضـ  ایـ حیبه طور صـر  يخوانده دعو تیرضا نکهیبه محض ا یکلطوربه

درکـه گـردد یالمللـی دادگسـتري مـ    بـین  وانیـ د يبـرا  معـوق تیصـالح  جادیابراز شد، باعث ا

 نیـ ا وان،یـ طبـق اساسـنامه د   نکهیا يبرا. کرد بیآن را تکذ توانینم وانیديبعديها یدگیرس

اهـ  دولـت اخـتالف بـه یدگیرسـ يبـرا یتیصالحگونههرفاقدساسدر ا متحدمللیرکن اصل

تیصـالح بـر یمبنـ یالمللـ  نیباختالف  کیطرفيها دولتتیرضانکهیامحضبهاما. است

36مـاده مفـاد طبـق ،یضـمن ایحیصرطوربهاختالفآنزیآممسالمتفصلوحليبراوانید

بـه یدگیرستیصالحوانیدد،یاحرازگردوانیدیدادرسنییآ38ماده5بندایوانیداساسنامه

 یدگیخود را اعـالم کـرده اسـت، پـس از شـروع رسـ       تیکه رضا دولتیو  ابدی یم رايدعوآن

.دهدقرارانکارموردایردیگپسراآنتواندیماهوي دیوان نم

  :داشت انیب) تیمدارس اقل("ایعليایزیسال"هیقضدروانید

 يخـود را بـرا   تیرضـا  ياگونـه بهیش،خو حیبا اظهارات صر یخوانده در مورد خاص اگر«

وانیـ دتیصالحعدمبریمبنراخودقصدایداردابرازيدعوتیماهدربارهوانینظر د افتیدر

 هیـ اول طیشـرا  نکه،یمگر ا کند،ردراخوداظهاراتمتعاقبًاتواندینم گریددولتآندارد،اعالم
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ابـراز دمعـ ایـ ابـراز آناعتبـار کـه ابـد یرییـ تغيابه گونه تیعدم ابراز رضا ایتیابراز رضا نیا

خـود يدعـو ازیبخشـ اساسًایدگیرسيبعدمراحلدرخواهاننکهیاایببرد،نیبازراتیرضا

 یمـوارد اصـالح   نیـ ابراز شده خوانده بر ا تیرضا یبه طور منطق کهيا گونهبهدینمااصالحرا

حـل و   يبرا وانید تیخوانده به صالح تیاگر رضا وانیاز نظر د یبه طور کل. قابل اعمال نباشد

وانیـ دتیصالحانگریبمسلماًابراز شده باشد این امر  یضمن یو حت معوقبه طور  یفصل اختالف

  (Upper Salisia, para 25)».استاختالفآنبهیدگیرسيبرا

 یدگیرس يدر مراحل بعد تواندینم گریدابرازمحضبهتیرضادارد،یم انیبکهاصلنیا

ینظـر قاضـ   بـه . اسـت  الملـل  نیبـ حقـوق شدةتیاصول کامالً تثب از یکیرد،یمورد انکار قرار گ

نیـ اگفـت تـوان  مـی . استگریديابه گونه 1"تناقضعدماصل "انگریباصلنیايبجاومحمد

نکـه یايبرا. گرددینم یتلقاستاپلنفسهیفچهاگراست،"استاپلاصل "آثارهمانيدارااصل

 يکـه بـرا   سـت ین 2"تیـ نسـوء  "جملهازیخاصعناصروجودمستلزمآنياجرارسدیم نظربه

  .است يقاعده و اصل استاپل ضرور ياجرا

 وانیـ د تیقاعده، اعتراض لهستان بـه صـالح   نیالمللی با اعمال ا دائمی دادگستري بین وانید

 يآلمـان در دعـو   يدعـو  تیصالحیت دیوان را با ورود به ماه معوقو  یضمن رشیرا پس از پذ

کانـال کورفـو، پـس از ارسـال      هیدر قضـ  زیالمللی دادگستري ن بین وانید. رد نمودمتقابل لهستان 

نیـ ایمقـدمات اعتـراض هرگونـه معـوق، ورتبه صـ  وانید تیصالح رشیبر پذ یمبن ینامه آلبان

در حـل   "تین حسن"اصلاعمالوانیداستداللنیايمبنا. کردردراوانیدتیصالحبهکشور

  . استاپل استو فصل اختالفات و قاعده 

آن2بنـد مفادبهتوجهباستیبایم وانیدیدادرسنییآ38ماده5بندکهاستذکربهالزم

  :داردیم انیبوانیدیدادرسنییآ38ماده2بند. ردیگقرارریتفسمورد

راوانیـ د تیصـالح  یحقـوق  یحد امکان مبـان  تادر دادخواست خویش  ستیبایم خواهان«

 انیو ادله مربوطه را ب یاز مسائل موضوع يمختصر حالشرحو  يدعو قیدق تیماه ونمودهذکر

وانیـ ددرتوانـد ینمـ  یدولتـ چیهـ بیترتنیابه) 239: 1387میدانی،  سادات -میرعباسی(».دارد

  :را به صراحت مشخص نموده باشد لیدر دادخواست خود موارد ذ نکهیکند، مگر ا يدعواقامه

یمبتنـ يدعـو کـه يا و ادله عیوقا ،يآن دعو قیدق تیالف، ماهخوانده، موضوع اخت دولت«

  ».استدیوانصالحیتبهدعويطرفینرضایتبیانگرواستآنبر

                                                                                                                                              
1. Non-Contradiction
2. Detrimental Reliance  
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دائمی  وانید رویهتأییدالمللی دادگستري با  بین وانیداشت که، د انیب توانیم يبندجمعدر

مـاده   1با توجه به مفـاد بنـد    وخویشاساسنامه  نیتدو یمقدمات يالمللی و کارها دادگستري بین

شـناخته و آن را اعمـال    تیرا بـه رسـم   معـوق تیاساسنامه، در عمـل صـالح   40ماده  1بند  و36

خوانـده و   تیاحراز رضـا  يدر راستا يشتریبا دقت ب 1978سال  ياما پس از بازنگر. نموده است

اعـالم یضـمن طـور بـه خوانـده کـه يموارددرباالخص (استنمودهاقدامتیرضانیاگستره 

معـوق صـرفاً در چهـار مـورد بـه       تیصـالح  ةقاعدکه تا به حال  يابه گونه) استنمودهتیرضا

در  يبـه دعـاو   یدگیرسـ  نـد یمنجر به شروع فرآ وانید تیصالح يطور کامل، به عنوان تنها مبنا

  :عبارتند از يدعاو نیا. است دهیگرد وانید

هیقضــ، )1951ژوئــن13(ادوالتورهیــهاهیقضــ، )1949لیــآور(کورفــوکانــالهیقضــ«

امـور درجانبـه دويهـا  يمسائل خـاص همکـار   هیو قض فرانسه،درخاصيفریکيها یدگیرس

  1.»يفریک

اقامـه   يبـرا  معـوق تیاسـتناد بـه صـالح    زانیـ م ریـ اخ ياست که در سـالها  نیا انگریامر ب نیا

 افتهیشیافزا خواندهيها ولتدتوسطآنرشیپذوخواهانيها توسط دولت وانینزد د يدعو

از بازگشت مجدد اسـتناد بـه    یفرانسه حاک هیعل یبوتیج يفرانسه و دعو هیکنگو عل يدعو. است

) ادوالتورهیـ ها هیقضـ (1951است که از سال  وانینزد د ياقامه دعو يمعوق برا تیصالح ةقاعد

  .متروك شده بود

  

  معوقتیدر صالح يدعو نیرفابراز شده ط تیقلمرو رضا صینحوه تشخ: پنجم مبحث

  ابراز رضایت ضمنی: اول جزء

 نیـ اسـت کـه ا   تیـ اهم يدارا يدر مـوارد  معـوق تیشده در صـالح  ابرازرضایتقلمرو  نییتع مسأله

نیـ اگسـترة کـه سازدمشخصستیبایم وانیموارد د نیدر ا. ابراز شده باشد یبه طور ضمن تیرضا

                                                                                                                                              
ازمعوقصالحیتاصلبهاستنادباانگلستانلتدو) 1951(انگلیسوایراننفتملیشرکتقضیهدر.1

بهاستساختهخاطرنشانرادعويماهیتازمعینینکاتایراندولتکهامراینبهتوجهباخواستدیوان

ازبعضیبررسیکهشدمتذکرایراندولتوکیلرولنپروفسور. ورزدمبادرتخویشصالحیتاحراز

کهاستالزمصالحیتفقدانیاوجوداثباتبرايگاهونیستحیتصالقبولدلیلهمیشهماهیتینکات

نظرردبادیوان. نیستصالحیتقبولمفیدخودخوديبهعملاینوگرددبررسیماهیتینکاتبرخی

ازوشدهمتذکررادیوانصالحیتعدممواردتمامدرایراندولتکهنموداستداللچنینانگلستاندولت

گرددقلمدادصالحیتقبولمعنايبهتواند نمیایراندولتطرفازماهوينکتهچندبهارهاشصرفرو این

).1343:116محمد خاور، (
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بیـ ترت نیـ بـه ا . گردد یشامل چه موضوعات تواندیم واستيحدودچهتاشدهابرازیضمنتیرضا

برداشـت نیـ ارواجبـه منجـر تاکنداقدامخود  تیصالح ریتفس بهيا ندهیفزادقتبایستیبایم وانید

کـه اسـت یاتیفرضـ براسـاس خـود تیصـالح توسـیع خزنـده در حـال    ياگونـه بـه وانیدکهنگردد

ضـمنی رضـایت کـه استمفهوماینبهامراین. استنمودهارائهخوددادخواستدريدعوخواهان

از  یواضـح موجـود باشـد و ناشـ     یبه شـکل  ستیبایم باشد،استنباطیکبرمبتنیاگرحتیشدهابراز

 ةقاعـد هنگـام اعمـال    بـه دیـ با وانیـ واقـع د  در).389: 1374شـاو،  (صـرف نباشـد    موهومتصور  کی

قلمـرو نیـی تعخصـوص درراالزميهـا  اطیـ تحـداکثر اح  ،یضـمن  تیاز رضـا  یمعوق ناش تیصالح

 یبـه عبـارت   .(ICJ Reports, 2008: 198-213, para 78)دینمااتخاذدعويخواندهییاعطاتیرضا

حـه یالوخواهـان دادخواسـت کـل یبررسبایستیبایابراز شده و موضوع اختالف م تیگسترة رضا

 (Vincent, 10).گردداستنتاجآنبهپاسخدرخوانده

  

  ابراز رضایت صریح :دومجزء

درنیطـرف ابـراز شـده    تیقلمـرو رضـا   صیتشـخ  يبـرا  وانیـ نحوه عملکرد د یبه بررس مبحثنیا در

ژوئـن 4(فرانسـه هیـ علیبوتیجيدعويفریکاموردردوجانبهيهمکاربامرتبطخاصمسائل "هیقض

هیـ ژانو 9ادخواسـت مـورخ   در د یبـوت یج هیقضـ  نیـ به ذکـر اسـت کـه در ا    الزم. میپردازیم ")2008

تیصـالح رشیپـذ جانبـه کیـ هیـ اعالم2005سـپتامبر 2دریبـوت یجاگرچه«: داشت انیخود ب 2006

سازمان ملل متحـد   رکلینزد دب 2005سپتامبر  دومرا در ) وانید اساسنامه36ماده2بند (وانیدياجبار

در مـورد   خـویش جانبـه کیـ هیاعالمهفرانساماباشد،یسال م 5ينموده است که اعتبار آن برا عیتود

 وانیــاز د بیــترت نیــبــه ا. مســترد داشــته اســت 1974را در ســال  وانیــد ياجبــار تیصــالح رشیپــذ

بـا اسـتناد بـه     وانیـ د یدادرسـ  نیـی آ 38مـاده   5خود را با اسـتناد بـه بنـد     تیدرخواست نمود تا صالح

  ».از خواهد شدتوسط فرانسه ابر معوقاحراز کند که بعداً و به طور  یتیرضا

بـه کشـور نیـ اشـد، فرسـتاده فرانسهيبرایبوتیجدادخواستازيا نسخه نکهیهشت ماه پس از ا 

 وانیـ د تیرا بـه صـالح   خـویش تیرضـا 2006اگوست19مورخنامهیطيدعونیاخواندهعنوان

 يبـرا  وانیـ د تیخـود را بـه صـالح    تیمضمون بود کـه فرانسـه رضـا    نینامه فرانسه به ا. اعالم داشت

  :داردیم اعالملیذمواردخصوصدر  وانید یدادرس نییآ 38ماده  5و صرفاً براساس بند  یدگیرس

بـه یدگیرسـ يبـرا وانیـ دتیصـالح شـناختن تیرسـم بـه باارتباطدرفرانسهتیرضانیا«

درکـه اسـت ییادعاهـا بهمحدودفقطواستخواهاندادخواستدرمذکوراختالفموضوع

  ».استشدهنیتدودادخواستنیا
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کورفـو کانـال هیقضـ دروانیـ دییقضـا هیـ روبهاستنادبایشفاهیدگیرسجلسهدریبوتیج

  :داشتانیب) یآلبانهیعلایتانیبر(

اگرچـه  . گـردد  وانیـ اعطا شده بـه د  تیوجود ندارد که بتواند مانع اعمال صالح يزیچ چیه«

 يپس از اقامه دعـو  یپدریپل جداگانه دو عم قیاز طر وانید تیخوانده به صالح تیابراز رضا

از  یناشـ  تیحدود رضـا  نییتع بنابراین (Corfu Channel Case, 28)».خواهان اعالم شده باشد

  :داشت انیب یبوتیج پاسخفرانسه در . است وانید تیصالح طهیدو عمل جداگانه در ح

یدادرسنییآ38ماده5را طبق بند  وانید معوقتیکه صالح دارد میاذعان  اگرچه«

محدود به موارد  یو زمان يابراز شده فرانسه از نظر ماهو تیاما محدوده رضا است،رفتهیپذ

شده در  نیتدو يمذکور در موضوع اختالف دادخواست خواهان است و فقط محدود به ادعاها

به  وانید تیفرانسه مخالفت خود را در خصوص گسترش قلمرو صالح بیترت نیاهب ».آن است

 رقابلیرا غ يدعو نیفرانسه ا یاز طرف. موارد خارج از دادخواست خواهان اعالم نمود ریسا

. دانستیم آنهیدادخواست اول يرا ماورا یبوتیج هیجواب حهیال نکهیا يبرا. دانست رشیپذ

المللی، بیندادگستريدائمیدیواندر زمان  مراکشيها فسفاتهیقضبهاستنادبافرانسه

(Phosphates in Morocco, از  یبوتیج هیجواب حهیکه ال دیخواست تا اعالم نما وانیاز د  (29

در قلمرو کنگو از  ینظاميها تیفعالهیقضبهاستنادباسپس. است رشیپذ رقابلیغ ینظر زمان

استوانیدتیصالحاحرازبهمربوطخواهانشدهابرازتیرضا«: دیخواست تا اعالم نما وانید

 رویهبا توجه به  وانید(ICJ Reports, 2006: 36, para 88).»خواهانستدادخوارشیپذنه

(ICJ Reports, 1960: 33))هندوستانهیعلپرتغال (هندسرزمینحق عبور از  هیخود در قض ییقضا

  :داشتانیباستدهیگردتکرارزین) کاناداهیعلایاسپان(رانیگیماهتیصالحهیقضدرکه

ویموضـوع تیصـالح جـه ینتدرواخـتالف موضـوع محـدوده کـه استوانیدفهیوظنیا«

دادخواسـت هـدف واختالف توسـط خواهـان، موضـوع     طرحنحوهبهتوجهباراخویشیزمان

  »کندنیمعيدعونیطرفاظهاراتوخواهان

محدود به موارد  هیقض نیموضوع اختالف در ا طهیباور بود که ح نیراستا فرانسه بر ا نیدر ا 

امتناع فرانسه ( دادخواست خواهان  2مذکور در بند  "موضوع اختالف"ت عنوان مذکور تح

بورليآقاپروندهانتقالجهت2004نوامبر  3ییقضا ابتین یالملل نیبدرخواستياجرا يبرا

خواهاندادخواستاختالفموضوعکهبودباورنیابریبوتیجاما. است) یبوتیجمحاکمبه

و"یقانونادله "عنوانتحتمذکورمواردشاملدادخواست،2بنددرمذکورمواردبرعالوه

  .گرددیم زین"يدعوتیماه"
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عـالوه بـر    وانیـ د یو زمـان  یموضـوع  تیبـاور بـود کـه صـالح     نیبر ا یبوتیج بیترت نیا به

صـادره يهـا  هیاحضـار شاملییقضاابتینخصوصدرفرانسهيهمکارعدممسألۀبه  یدگیرس

 هیـ عل صادرهيها قرار بازداشت یآن و حت رتبهیعالمقامات  ریکشور و سا نیا جمهورسیرئهیعل

 تیحـاکم بـر مصـون    الملـل  نیبـ نقـض قواعـد حقـوق     جـه ینت درکشـور و   نیـ ا رتبـه یعالمقامات 

  :داشتانیبخصوصنیادروانید. گرددیم زین کیپلماتید

2006يجـوال 25هیـ جوابهحـ یالوخواهاندادخواستایآکهردیبگمیتصمستیبایم ابتدا

جمهـور کشـور    سیرئـ هیـ علصـادره يهـا  احضـارنامه شـامل وانیدتیصالحجهینتدروفرانسه

و  3کشور مورخ نیا رتبهیعالمقامات  هیجلب صادره عل يو قرارها 2005یم 17مورخ  یبوتیج

  .ریخایگرددیم 2005يجوال 17و  2004نوامبر  4

بـر   تأکیـد يفرانسه در ارتباط با موضوع دعـو  هیجواب حهیال کهتافیدر وانید ه،یاولیبررس در

کشـور بـه    نیتوافق ا بودکهکردهذکرخودحهیالدرصراحتًافرانسهدادخواست خواهان دارد زیرا 

 2فقط محدود به موضوع اختالف مذکور در دادخواست خواهان دارد که در بنـد   وانید تیصالح

بـاور اسـت کـه طبـق نامـه فرانسـه در خصـوص         نیـ بـر ا  وانیداما . دادخواست ذکر شده است نیا

بـه   یدگیرسـ  يرا بـرا  وانیـ د تیصـالح ": شـده اسـت   انیـ ب معوقبه طور  وانید تیصالح رشیپذ

ــدويادعاهــاموضــوع دادخواســت خواهــان و صــرفاً در محــدوده   ــهآندرشــدهنیت  تیرســمب

موضوع اختالف مـذکور در   کهنیاول ا: به چند نکته توجه کرد دیخصوص با نیادر".شناسدیم

در بنـد   "موضوع اخـتالف "است که تحت عنوان  ياز موارد تردادخواست خواهان به نظر گسترده

مـذکور در   "موضـوع دادخواسـت  "عبـارت   نکـه یادوم . است دهیدادخواست خواهان ذکر گرد 2

سـرانجام   و. ردیـ قـرار گ  یمـورد بررسـ   دیکه تمام دادخواست خواهان با معناستدانب ،نامه فرانسه

نیـ ابـراز شـده ا   تیرضـا طـه یمحـدود نمـودن ح   انگریـ درج نشده که ب یعبارتفرانسهنامهدرنکهیا

کـه موضـوع    یدر ارتبـاط بـا اختالفـ   "امـا فرانسـه بـا درج عبـارت     . باشد وانید تیبه صالح دولت

مـانع داشـته قصـد "آندرمـذکور يادعاهـا محـدوده درقـًا یدقودهـد یمـ  تشکیلدادخواست را 

  .گرددخویشدادخواستبهگریديادعاهاکردناضافهيبرایبوتیج

درمـذکور جمـالت فرانسـه کـه داردیم انیب "و"الزم به ذکر است که به کار بردن حرف ربط  

زمـان درفرانسـه کـه دیرسـ جـه ینتنیـ ابـه وانیدبیترتنیابه. استنمودهریتحردقتباراخودنامه

ـامًال ) 2006يجوال 25(وانید تیصالح مورددرخویشتیرضانامهارسالونیتدو  ياز ادعاهـا  ک

 وانیـ د تیاز آن ادعاهـا را از صـالح   یبخشـ  خواسـت یو نمـ  مطلـع مذکور در دادخواسـت خواهـان   

بـه   کسـان، یبـه خـاطر داشـتن موضـوع      گـر یدمشـابه يادعاهـا داشـته قصـد فقـط بلکـه ،کنـد  یمستثن

  .دادخواست خواهان اضافه نگردد
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شـامل خواهـان دادخواسـت بـه توجـه باوانیدیموضوعتیصالحکهافتیدروانیدسسپ

کشـور   نیا جمهوررئیسهیعل یرقانونیغيها هیاحضارصدور،ییقضاابتینيبرافرانسهامتناع«

 2004نـوامبر   4و 3کشور مـورخ   نیا رتبهیعالمقامات  هیجلب عل يو قرارها 2005یم 17مورخ 

  .گرددیم »2005ژوئن  17و 

 هیـ و عل 2007در سـال   یبوتیججمهور رئیسهیعلصادرهجلبقرارباارتباطدریبوتیجالبته

يا اشـاره ،یشـفاه  یدگیدر دادخواسـت خـود و رسـ    2006کشور در سال  نیا رتبهیعالمقامات 

بـا 2006هیژانو9درکشورنیایرسممقاماتیالملل نیبتیو فقط اظهار داشت که مصون نکرد

یبـوت یج. داندیم رشیپذقابلریغراادعانیانقض شده است که فرانسه  جلب،يقرارهارصدو

اضـافه واصـالح حـق صراحتًاخوددادخواستدرکهداشتانیبفرانسهنظرنیابهپاسخدرزین

بیـ ترتنیـ ابـه . خود حفظ نموده اسـت  يبرا هستندکسانیموضوعيرا که دارا يمواردکردن

درریـ زلیـ دالبهاستدهینگردذکردادخواستدرکهیبوتیجحهیالدرمذکوريادعاهاریسا

مـذکور در دادخواسـت    يادعاهـا  نکـه، یاول ا: رنـد یگیمـ  قراروانیدیموضوعتیصالحطهیح

ادعاهـا نیـ اهمـه   نکـه، یدوم ا. است کیپلماتید تیمربوط به مصون الملل نیبحقوقدرباره نقض 

درخواسـت ازپـس  (صادرهدیجدجلبيقرارهانکه،یاسوم. ستندهکسانییقانونادلهبریمتن

درمـذکور اخـتالف هیـ اولموضـوع شـدن تـر گسـترده ایـ اختالفموضوعرییتغباعث) خواهان

  .استیرقانونیغعملکیتداومو  الملل نیبموارد نقض حقوق  نیاهمه. شوندینم دادخواست

  :داشتانیبیشفاهیدگیرسجلسهدرفرانسهاظهاراتبهاستنادباوانید

 تیحــاکم بــر مصــون الملــل نیبــحقــوق  ییشــامل نقــض ادعــا وانیــد تیاگــر صــالح یحتــ«

کهشوديمواردشاملتواندینم یتیصالح نیچن بشودیالملل نیبتیافراد تحت حما کیپلماتید

تیصـالح یجیتـدر گسـترش هرگونهنکهیايبرا. اندشدهواقعخواهاندادخواستثبتازپس

تیرضـا وتوافقبرحاکماصولریمغاخواهانهیاولدادخواستدرمذکورمواردازفراتروانید

  ».استوانیدتیصالحاحرازيبرانیطرف

وقیحقـا یبررسـ بـه خودیزمانویموضوعتیصالحطهیحنییتعيراستادروانیدهرگاه

و  قیحقـا  ایـ کـه آ بـا دقـت مشـخص کنـد      سـت یبایمـ  بپـردازد، دادخواستثبتازبعدحوادث

 کـه نیاایدهیهستند که از قبل در دادخواست خواهان ذکر گرد يمرتبط با موارد يحوادث بعد

 ,ICJ Reports, 1974, p.203).شـود یمـ  "اخـتالف  تیـ ماه"رییـ باعـث تغ  آنهـا بـه پـرداختن  

para.72., & .2001, pp.483-484, para 45)   
  :داشت انیب وانیدر آخر د 
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کشـور   رتبـه یعـال مقامـات   هیجلب صادره عل يگرفته قرارها صورتيها یسبرربهتوجهبا«

حادثـه   نیـ موضـوع دادخواسـت و ا   نیبـ  یوستگیاصل تداوم و پ تیبا توجه به لزوم رعا یبوتیج

بـه شـده اعطـا تیصالحطهیدر ح يدیبدون هرگونه ترد وانید ییقضا هیو با استناد به رو دیجد

اعـالم نامـه اگرچـه . هسـتند وانیـ دتیصـالح ازخـارج یزمانظرناززیرارد؛یگینم قراروانید

ارسال شده اما بـه صـراحت در آن درج    2006يجوال 25در  وانیدتیصالحبهفرانسهتیرضا

بـه موضـوع    یدگیفقـط شـامل رسـ    وانیـ د تیبـه صـالح   دولـت نیـ ا تینموده اسـت کـه رضـا   

صـدور توانیالبته م. در آن استمطروحه  يدادخواست خواهان اعتبار دارد و منحصر به ادعاها

 نحونیبه ا رد؛یبگقرارخواهاندادخواستطهیحکرد که در  ریتفسيا گونهبهراجلبيقرارها

درمـذکور يهـا  کـردن احضـارنامه   یـی اجرا يجلـب در واقـع بـرا    يقرارهـا  نیـ ا داریمانیکه ب

جلـب در واقـع    يقرارهااما صدور . اندشدهصادرآنهاموضوعيراستادروخواهاندادخواست

تیصـالح طهیحدرزینیضمنطوربهکهاستفرانسهمحاکمتوسط  يدیجد یعمل قانون انگریب

هیـ عل2007هیـ فور14درصـادره يهـا  احضـارنامه بـا ارتباطدراما. رندیگینم قراروانیدیزمان

هیـ نوژا9(خـود دادخواسـت دریبـوت یجکـه اسـت ذکـر بـه الزمیبـوت یکشور ج جمهوررئیس

 7مـورخ   رتبـه یعالکشور و مقامات  نیا جمهوررئیسهیصادره عل هیاوليها هیاحضاربه) 2006

نیـ اسـفارت بـه ) دورنگـار (فـاکس توسـط ها هیاحضارنیا. استبودهکردهاشارهآن2005یم

و  یقواعـد شـکل   تیـ خـاطر عـدم رعا   بـه هـا  هیاحضـار نیاالبته. بودشدهارسالفرانسهدرکشور

 14در  یبـوت یکشور ج جمهوررئیسهیعل هیاحضار نیدوم. دندیرد گرد یبوتیاز طرف ج يماهو

-دهیـ گردصـادر یبا همان ادله قانون یو توسط همان قاض يدر ارتباط با همان دعو 2007هیفور

شـده تیـ رعاآنهاصدوردرخصوصفرانسهقانوندرمذکوریشکلطیشراهمهبارنیااما.اند

  .»بود

بـا ارتبـاط دروانیـ دتیصـالح بـه فرانسـه تیرضـا اعالمنامهیبررسباوانیدبیترتنیابه

  :داشت انیب یبوتیکشور ج جمهوررئیسهیصادره عل دیجديها هیاحضار

شـده درج"یقـانون ادلـه  "عنوانتحتیبوتیجدادخواستسومبند )ج( جزءدرنکهیابهنظر«

عام توسـط فرانسـه    الملل نیبو حقوق  یعرف مللال نیباز اصول حقوق  ینقض تعهدات ناش کهاست

تیـ و شـرافت افـراد تحـت حما    يآزاد ت،یـ ثیهرگونه حملـه بـه ح   تیممنوع تیبه خاطر عدم رعا

آن صـورت گرفتـه اسـت و بـا      یو مقامـات رسـم   یبـوت یکشور ج جمهوررئیساز جمله  یالملل نیب

کشـور را   نیـ ا تیده است و رضـا درج نش یزمان تیمحدود چگونهیدر نامه فرانسه ه نکهیتوجه به ا

 اسـت، رفتـه یپذ"شـده در دادخواسـت خواهـان    نیتـدو  يادعاها"در ارتباط با  وانید تیبه صالح
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يهـا  هیرا در ارتبـاط بـا احضـار    وانیـ د تیاخـتالف صـالح   نیا نیکه طرف دیرس جهینت نیبه ا وانید

دومهیاحضـار شـامل کـه انـد رفتـه یپذ2005یمـ  17در  یبـوت یکشور ج جمهوررئیسهیعل صادره

قبـل يهـا  هیاحضـار مفـاد تکرارصرفًاها هیاحضارنیاچون. شودیم زین2007هیفور14درصادره

  (Ibid., pp198-213, para. 39-95).»استیشکلنظرازآنهاتفاوتتنهاواست

اوربنیابرنیآنگورپارایقاض. نظرات مخالف و موافق وجود دارد يرأنیاباارتباطدر

هیپرتغال عل يدعو(هندوستاننیسرزمازعبورحقهیقضدروانیدییقضاهیروکهاست

قابلهیقضنیادروان،یديرأ 70بنددرمذکور(ICJ Reports, 1960, p.33)) هندوستان

یدادرسنییآ38ماده5بندبریمبتنهیقضآندروانیدتیصالحيمبنازیراست،یناعمال

کهاستنیاداشتندانیبخودمخالفتيراستادرشانیاکهيگریدنکته. ستانبودهوانید

خواهاندادخواستدرمذکوريادعاهاهمهخصوصدروانیدتیصالحبهفرانسهتیرضا

25(وانیدتیصالحبهخودتیرضااعالمنامهاولبنددرفقطفرانسهنکهیايبرا. استنبوده

راوانیدتیصالحکهآندومبنددرواستکردهاشارهنخواهادادخواستبه) 2006يجوال

خود  تیفرانسه رضا یبه عبارت. است نشدهخواهاندادخواستبهيا اشارهاستکردهمحدود

داشته است که در ارتباط با موضوع  ابرازییادعاهایبررسيبرافقطراوانید تیبه صالح

خواندهتیرضابیترتنیابه. استشده  نیدادخواست خواهان تدو 2اختالف مذکور در بند 

دادخواستدر"يدعوتیماه"و"یقانونادله "عنوانتحتمذکوريها هیاحضارشامل

 تیصالح"دادخواست خواهان تحت عنوان  مبحثنیدر آخر یاز طرف. شودینم خواهان

کرده  فیرا دوباره توص يخواهان موضوع دعو زین "یدادخواست کنون رشیپذ تیو تابع وانید

نامه  يدر خصوص اجرا يدادخواست فقط به عدم همکار 2و  1است که همانند پاراگراف 

کهاستنیاگریدنکته. استپرداختهيفریکاموردريهمکارعدموییقضاابتینیالملل نیب

تعهدات  بهيا اشارهوپردازدیم ییقضاابتینبهفقطیبوتیجدادخواست4و3، 1ضمائم

کشورها و مقامات  يرؤسا کیپلماتید تیمصون تیه در خصوص عدم رعادولت فرانس

حضور در  يبرا یعل مانیدجاما سل يبه آقا اریاخت ضیدر نامه تفو. آنها نشده است رتبهیعال

 يفقط به نقض تعهدات فرانسه برا زین یبوتیج ندهیبه عنوان نما وانید یدگیجلسات رس

 یقاض (Ibid, pp.258-264, para. 915-928).اشاره شده است يفریدر امور ک يهمکار

عالوه بر  وانید تیبا گسترش صالح مخالفتدر نظر جداگانه خود در خصوص ابراز  زیتومکا ن

  :داشت انیب) نیپاراآنگور ینظرات قاض(اشاره به موارد فوق 



  91و زمستان پاییز،38شماره ، چهاردهمعمومی، سال قوقپژوهش ح ۀفصلنام  182

درتوانـد ینمـ  "یقـانون ادلـه  "عنـوان تحـت خواهـان دادخواسـت درمذکورمواردنکه،یااول

نیـی آواساسـنامه در"یقـانون ادلـه  "عبـارت ازنکـه یايبرا. گرددیتلقاختالفموضوعباتباطار

سـت یبایمـ  خواهاندادخواستکهدارنداذعانهمهاما. استامدهینانیمبهيذکروانیدیدادرس

. دارد انیـ مسـتند بـر آن اسـت را بـه صـراحت ب      يدعـو  کـه يا ادلـه وقیحقاويدعوقیدقتیماه

وانیـ د یدادرسـ  نیـی وارد آ 1936بـار در سـال    نیاول "بر آن است یمبتن يدعو کهيا ادله"تعبار

 انیـ مـاده ب  نیـ ا میمربوط به تنظ هیاسناد اول. دیگرد وانیاساسنامه د 36ماده  بیکه منجر به تصو شد

و  ریرا در تفسـ  وانیـ در دادخواست خواهان اسـت کـه د   يدرج موارد "ادله"که منظور از  داردیم

یقـانون ییهـا  اسـتدالل فقـط "یقـانون ادلـه  "یکلـ طـور به. دینماياریهیقضآنيبراحلراهرائها

  .دینمایم یبانیپشتوتیحماخوديادعاهاازخواهانآنهابهتوجهباکههستند

در  وانیـ د ییقضـا  هیـ شـده اسـت، لـذا رو    رفتـه یپذ وانیدر د معوقبه صورت  هیقض نیا نکهیا دوم

 انـد شـده اقامـه وانیـ دياجبـار تیصـالح یقبـول جانبـه کیـ هیـ اعالمبهاستنادباکهییهاپرونده ریسا

بـروز ازقبـل هـا مـدت هـا  هیـ اعالمآننکـه یايبـرا . گـردد اعمـال هیقضنیادرقیدقطوربهتواندینم

  .ستاریناپذاجتنابيامراختالفموضوعنییتعدرها هیاعالمآنریتفسلذااند،شدهنیتدواختالف

موضوع اختالف و به تبع  نییتع يبرا ستیباینم وانیتومکا د یاز نظر قاض یکلطوربه  

مجدد دادخواست  یو بررس ریاقدام به تفس خویشیو زمان یموضوع تیآن احراز صالح

مواردبهرجوعباستیبایم فقطوانیدبلکه. دیبنمافرانسهتیرضااعالمخواهان و نامه 

یزمانویموضوعتیصالحخواهان،دادخواستدر"اختالفموضوع "عنوانتحتمذکور

درمذکوراصالحاتيقائل شدن برا ترشیب تیاهممنزلهبهامرنیا. کردیم احرازراخویش

 ریدر غ. استها دولتتیحاکماصلویقانونتیامنونیموازتیرعاوخواهاندادخواست

 معوقرا به طور  وانید تیده است تا صالحدعوت به عمل آم آنکه از  یصورت دولت نیا

دادخواستدرمذکوراز اختالف و موضوع  وانیکه د شودیخطر مواجه م نیبا ا وردیبپذ

به ،است متفاوتيادیزحدودتاخواندهدركباکهاستنمودهارائهیفیتعرخواهان

 يدعوخواندهتصوريوراوانیدیزمانویموضوعتیصالحگسترشبهمنجرکهيا گونه

  .گرددیم

راخـود یموضـوع تیصـالح طـه یحتوانسـت لیـ دلنیـ ابـه وانیـ دکـه کردتوجهدیباالبته

را مبـذول نداشـته    یدقت کاف وان،یدتیصالحبهتیرضااعالمنامۀدرفرانسهکهدهدگسترش

، "موضـوع اخـتالف  "بود و بدون توجه به تناقض موجـود و دادخواسـت خواهـان در ارتبـاط بـا      

  .را به صراحت مشخص نکرده بود خویشتیرضاةو محدود طهیح
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هیـ فور 14مـورخ   یبـوت یکشـور ج  جمهـور رئـیس هیـ صادره عل هیاحضار نیخصوص دوم در

ازشیبـ ها هیاحضارنیانکهیايبرا. کردیم احرازراخودتیصالحستیباینم وانید زین 2007

تیصـالح بـه خوانـده تیرضااعالممهناازپسماه5وخواهاندادخواستثبتازپسکسالی

کـرده   انیـ خصـوص ب  نیـ خود در ا تیاحراز صالح هیتوج يبراوانید. بودندشدهصادروان،ید

نکـه یاواسـت بـوده یزمـان تیمحـدود فاقدوانیدتیصالحبهخواندهتیرضانامه  نیبود که ا

بـود شـده شروع2005مهماهازکههستندمداومووستهیپعملکیانگریبدیجديها هیاحضار

  .هستند يواحد تیموضوع و ماه يو دارا  کرده،دایپادامه2007هیفور14تاوند

کجانبۀیيها هیهمانند اعالم معوقتیخوانده در موارد صالح تینامه رضا یو بررس ریتفس

 زینخواندهاگرچه. ستینهیتوجقابل) اساسنامه36ماده2بند(وانیدياجبارتیصالحقبول

 تیصالح یقبول جانبهکیيها هیاعالمهمانندراوانید معوقتیصالح رشینامه پذ ستیبایم

موضوعقیدقدرجباصراحتبهکامل و  یبا دقت و موشکاف) اساسنامه 36ماده  2بند(ياجبار

تیصالحگسترشباخواهدیم خواندهکهيموارددربهترراهکار. کردیم نیتدواختالف

راخاصيا توافقنامهمعوق،خود به طور  تیاعالم رضا يکه به جا استنیانشودریغافلگوانید

آندریزمانويماهونظرازرااختالفموضوعصراحتبهوندینمانیتدوخواهانکشوربا

يتسرزینومیگیاختصاصیقاضنظراز.(Ibid., pp. 273-276, para. 15-31)ندینمامشخص

يبرا. استهیتوجقابلریغ2007ژوئن17درصادرهدیجديها هیحضارابهوانیدتیصالح

نیادريادیزتحوالتمدتنیاطولدروبودندشدهصادرخواهاندادخواستازبعدنکهیا

 نیا البته. دانستکسانیتوانینم رايبعدویقبلهیاحضاردوهرنکهیاووستهیپوقوعبهپرونده

عنوانتحتخواهاندادخواستدرکهاستنیاخاطربهيحدتا  وانید تیصالح يتسر

پرداخته شده است که  یبه مسائل متفاوت "اختالف تیماه"و  "یادله قانون"و  "موضوع اختالف"

.بودنکردهنیتدوصراحتبهراخودنامهمتنونکردهتوجهمواردنیابهخویشفرانسه در نامه 
  

  معوقتیصالح اعماليها چالش: ششم مبحث

امـا اسـت، شـده تیـ تثببـًا یتقریالمللـ  نیبییقضا هیمعوق در رو تیصالح ةقاعدچه امروزه  اگر

 عـالم ا يبـرا  صـالح يذمراجـع «: در اعمـال آن وجـود دارد کـه عبارتنـد از     یابهامـات  يسـر کی

تیحاکمبهاحتراماصل،ها تیصالح ریبا سا معوقتیصالح نیرابطه ب خوانده،دولتتیرضا

  .»هادولتیالملل نیبو  یمل منافعنیتضملزوموها لتدو

  .میپردازیم معوقتیاعمال صالح درها چالش نیا یبه بررس مبحثنیا در
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  معوقتیخوانده در صالح تیابراز رضا يبرا صالحيذمراجع : اولجزء

 زیـ ت ناست که در حقـوق معاهـدا   یاز جمله مسائل تیابراز رضا يبرا صالحيذمراجع  یبررس

مراجـع   صیدربـاره تشـخ   یتفاوت که در حقوق معاهـدات قواعـد خاصـ    نیبا ا. گرددیمطرح م

امـا  ) معاهـدات حقوق1969کنوانسیون46و7مواد (وجود دارد،  تیابراز رضا يبرا صالحيذ

در  ،وجـود نـدارد   یقـ یخصـوص قواعـد خـاص و دق    نیـ در ا وانید یدادرس نییدر اساسنامه و آ

 پـذیرش . ردیـ قـرار گ  یعـام مـورد بررسـ    الملـل  نیبـ با توجـه بـه قواعـد حقـوق     ستیبایمجهینت

المللی دادگستري هر چند به منظـور پـذیرش عضـویت در اساسـنامه دیـوان       صالحیت دیوان بین

ربط  ذي ةدادرسی دیوان در قالب پروند نیست ولی به منزله گردن نهادن بر مفاد اساسنامه و آئین

المللـی هـر دو    ش صالحیت دیوان و پذیرش عضویت در معاهده بـین براین اساس پذیر. باشد می

المللـی و ایجـاد آثـار حقـوقی      اعمال حقوقی یکسانی جهت ملتزم سـاختن دولـت در سـطح بـین    

اعـالم رادولـت جانـب ازوانیـ د تیصـالح پـذیرش که  یشخص بیترتنیابه. مشخص هستند

 الملـل  نیبـ آن کشـور و حقـوق    یخلـ که بر طبق قواعـد حقـوق دا   باشدشخصییستیبا نماید می

رضـایت   اعالمتیصالح) 1969(معاهدات  حقوقوینونیکنوانس 46و  7مندرج در مواد  یعرف

  . داردرایالملل نیبمعاهداتدولت نسبت به 

ياتخاذاقداماتواظهاراتها،هیاعالمهمهالمللی دادگستري  بین وانیراستا از نظر د نیا در

 (Rosenne, 1997: 722).آوراستالزاممعوق  تیصالح ةقاعدبا اعمال  ارتباطدر 1هادولتندگانینما

 یامور خارجه آلبان ریمعاون وز یخاص، نامه ارسال تأملتنگه کورفو بدون هرگونه  هیدر قض وانید

 شخصکه آن  یدر حال دانست،معتبروانیدتیصالحکشور به  نیا معوقتیابراز رضا يرا برا

  . نبودوانیدنزدیآلباندولتندهینما

 معـوق تیبـه صـالح   هـا دولـت تینحوه عملکرد دیوان در خصوص ابـراز رضـا   یکل طوربه

ادعـا ننمـوده    دولتیتاکنونواستنگرفتهقرارخواندهيها دولتاعتراضموردحال هتا ب وانید

خـود   اراتیـ خود مرتکب تجـاوز از حـدود اخت   تیکشور خوانده با ابراز رضا مقاِم نیاست که ا

  (Sienho, 2009: 185).باشدیابراز شده قابل استناد نم تیشده است و یا اینکه رضا

هاتیصالح ریبا سا معوقتیصالح نیب رابطه: دومجزء

المللـی دادگسـتري    بـین  وانیـ د تیبر مقررات موجد صـالح  يتأثیرچه  معوقتیصالح رشیپذ

تیصـالح بـه نسـبت هـا  دولـت  تیلف احـراز رضـا  هاي مخت شیوه نیب ایمفهوم که آ نیبه ا ،دارد

                                                                                                                                              
1. Agents  
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بـا احـراز    کـه يا گونـه بـه اسـت مـرجح يگـر یدبـر یکـ یایآ. داردوجودیمراتبسلسلهوانید

در  تیطـرق مختلـف ابـراز رضـا     نکـه یا ایـ . افتـد یاز اعتبـار ب  معوقتیصالح ،ياجبار تیصالح

 ریسـا  بـاره به بحث در  يازین گرید معوقتیقرار دارند و به محض احراز صالح گریعرض همد

  . ستین وانید تیاحراز صالح یمبان

  :داردیم انیبخصوصنیادر"روزن"پروفسور

يا هیدر ارتباط بـا قضـ   وانیمعوق نهفته است که هر وقت د تیصالح ةقاعدذات  درامر  این«

».دگـرد یمـ  اثـر یمعـوق بـ   تیصـالح  ةقاعـد یا اختیاري داشته باشد، استناد به  ياجبار تیصالح

(Rosenne, 1997, 723)  
توانـد یخـاص مـ   طیمعـوق در شـرا   تیصالح ةقاعديباور است که اجرا نیبر ا "هو نیس"اما

عـدم ایـ توافقوموجودشیپاز  یتیصالح یمبان ریسا ياعتباریبایاعتباردربارهقیتحقازراوانید

دائمـی   وانیـ راستا، د نیدر ا. (Ibid, 186)سازدازینیبآنهااعمالخصوصدردعوينیطرفتوافق

 تیصـالح  ةقاعـد اعمـال   امکـان «: داشـت  انیـ کارخانه کـورزوف ب  هیالمللی در قض دادگستري بین

نمـوده   انیـ خوانده در پاسخ بـه دادخواسـت خواهـان ب    نکهیا يوجود ندارد، برا هیقض نیمعوق در ا

  ».ردیگیقرار نم1وانیاساسنامه د 60درخواست خواهان در محدوده ماده  نیاست که ا

 تیرضا ایاست که آ نیا شودیمعوق مطرح م تیصالح ةقاعدکه درباره  يگریمهم د مسأله

 کیـ شرط مـذکور در   دیاز ق یناش تیبر رضا تواندیم معوقتیابراز شده در چارچوب صالح

 نظـر بـه گونـه نیاابتدادرد؟یآفائقاست،وانیدياجبارتیصالحموجدکهیالملل نیبمعاهده 

موضـوع   نیـ ا انگریـ بهـا  دولـت  صـالح يذمقامات  لهیبه وس یمعاهدات نیچن رشیپذکهرسدیم

شرط  دیابراز دارد که بر آن ق معوقطوربهرایتیرضاتواندینم صالحيذباشد که همان مرجع 

 معـوق تیصالحةقاعدابراز شده در قالب  تیتوجه داشت که رضا یستیاما با. تفوق داشته باشد

نظـر ازنکـه یايبـرا . نـدارد وانیـ دتیصالحبهتیرضاابرازيها روشریسابایتفاوتچگونهیه

بـه اقـدام هـا  دولـت  تیبلکـه صـرف احـراز رضـا     ست،ینمهمتیرضاابرازنحوهوشکلوانید

  (Brownlie, 1998: 724).کندیم يماهویدگیرس

داشتاظهار"ایعليایزیسالدرها تیاقل وقحق"هیالمللی در قض دائمی دادگستري بین وانید

مـرجح یالمللـ  نیبـ معاهده  کیمذکور در  یشرط قبل دیبر ق تواندیم یرسمموافقتنامهکیکه،

(Upper Salisia, para. 25).باشد

                                                                                                                                              
دراختالفصورتدر. استنافیاستقابلریغویقطعوانیداحکام": داردیمانیبوانیداساسنامه60ماده.1

  .کندریتفسراصادرهحکمهیقضآنطرفهردرخواستبهدتوانیموانیدصادره،حکمحدودومعنا
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توانـد یمـ  معـوق تیصـالح ةقاعـد زین يکرد که در موارد يریگجهینتتوانیم بیترتنیابه

درمطروحـه هیقضکیدرنیطرفتیرضااحرازمحضبهنکهیايبرا. باشدداشتهراياثرنیچن

  .شودیم بارآنبرتیرضانیاازیناشیحقوقآثارهیکلآن،شکلازفارغوان،ید

  هادولت تیبر حاکم معوقتیصالحةقاعدتأثیرات: سومجزء

تیصـالح ةقاعـد که اعمال رسدینم نظربه1وان،یدیدادرسنییآ38ماده5بندمفادبهتوجهبا

بتوانـد دیشـا اماباشد،داشتهها دولتتیحاکمبرسوءيتأثیرنفسهیبتواند ف وانیتوسط د معوق

يبـرا (Rosenne, 1997: 77).بگـذارد تـأثیر وانیـ د اساسـنامه 36ماده1بندازبرداشتنحوهبر

طـرح ازقبـل ،وانیـ دنـزد مطروحـه هیقضطرفدوهرتیرضاتااستالزممادهنیاطبقنکهیا

کـه نداردتیواقعنیابريتأثیرمعوقتیصالحةقاعدبه ذکر است که  الزم. گرددابرازيدعو

 :Sienho, 1999).دیبنمایدگیرسبهاقدامتواندینم اختالفنیطرفتیرضااحرازبدونوانید

لـت دوتیرضـا انیـ بيبـرا یررسـم یغياوهیدر واقـع شـ   معـوق تیصـالح ةقاعداگر چه  (706

تیرضـا کـه دادقـرار نظـر مـد راموضوعاینبایدهموارهامااست،وانیدتیصالحبهخوانده

   (ABILA, 2006, p.26).استوانیدبهتیصالحياعطاریزناپذیگرعنصر

همـواره ونشـده يمـاهو یدگیرسـ وارديدعـو نیطرفتیرضابدونگاهچیه حال تابهزین وانید

امـا   (Gendreau, 1997: 346).اسـت نمـوده هـا  دولتتیحاکمبهاماحتريبراراخودتالشتینها

یقبلـ تیرضـا بـدون اعـالم    وانیـ خوانده همواره ممکن است درباره حضـور خـود نـزد د    يهادولت

 هرگـز وانیـ دکـه اسـت ذکـر بهالزم. کنندیتلقخودتیحاکمنقضنحويبهراآنوباشندنگران

) يدعـو تیـ ماهبهپرداختنووانیدنزدحضور (یضمنطوربهخواندهتیرضااحرازبدونتواندینم

. دینما يماهو یدگیو رس خویشمعوقتیصالحاحرازبهاقدام) نامهارسال (حیصرای

 اجـازه ها به دولت معوقتیصالحةقاعدمدنظر داشت که اعمال  زیموضوع را ن نیا دیبا کلدر

نـاقص و   یتیصـالح  يمبنـا  کیـ صـرفاً براسـاس    ایـ یتیصـالح  يتا بدون ذکر هرگونه مبنا دهدیم

 نیچن. (Vincent, 8)کنند  يطرح دعو وانیدر د جانبهکیبه طور  خویشیاسیبراساس اهداف س

 تینظر کـه صـالح   نیقرار دهد، از ا یاست دولت خوانده را بر سر دو راه ممکنییها ادخواستد

خـود نـزد    یقبلـ  تیو عـدم ابـراز رضـا   خـود   لیـ عدم تما رغمیو عل ردیبپذ معوقرا به طور  وانید

اخـتالف   زیـ آمفصـل مسـالمت  وبـه حـل   لییشود که تما یتلق دولتیبه عنوان  ایحاضر گردد  وانید

                                                                                                                                              
،)1387(منش،نژندياهللاهیبتومحمدعلیچی،صلح: دسترسی به متن آیین دادرسی دیوان نک براي. 1

.میزاننشر: تهران،"المللی بیناختالفاتآمیز مسالمتفصلوحل"
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تیصـالح ةقاعـد رو توسـل بـه    نیاز ا (Sienho, 1999: 706).نداردیالملل نیبراجعم توسطخود 

تـا شـود باعـث بلندمـدت درتواندیالمللی دادگستري م بین وانید تیصالحبه منظور توسعه  معوق

 یلـ یاز دال یکـ ینیـ ا دیشـا  (Brownlie, 1998: 724).نماینـد امتنـاع وانیدنزدحضورازها دولت

تـوان   با این حال نمـی  اند،ننموده وانیتوسط د قاعدهنیاز اعمال ا چندانیاستقبالها باشد که دولت

المللـی و   تر رسیدگی مراجع قضایی بـین در فراهم ساختن بس معوقصالحیتةقاعداز کارکردهاي 

  .المللی غافل شد آمیز اختالفات بین اجراي اصل حل و فصل مسالمت

  

  ها دولتیالملل نیبو  یبر منافع مل معوقتیصالحةقاعدتأثیرات: چهارم جزء

36مـاده 2بنـد براسـاس وانیـ دياجبارتیصالحرندهیپذيکشورهاکهتیواقعنیابهتوجهبا

نیـ ااکثرنکهیاوستندینادیز) وانیدياجبارتیصالحقبوليها هیاعالمصدور (وانیدامهاساسن

امـروزه   نـد، ینمایمـ  محـدود ينحـو بـه راوانیـ دتیصـالح کههستندیشروطيحاوها هیاعالم

 یمنافع ملـ  نیباعث تضم تواندیم معوقتیصالحةقاعدکه اعمال  انددهیرسباورنیابهها دولت

و  "فرانسـه  هیـ کنگـو عل "هیمثال در قض عنوان به(Rosenne, 1997: 77).گرددآنهایالمللنیبو 

انـد، دهیـ گردالمللی دادگستري مطـرح   بین وانیدر د ریاخهايسالدرکه  "فرانسه هیعل یبوتیج"

 تیـ حما یشخو یتوانستند از منافع مل معوقتیصالحةقاعدبا استناد به  يدعاو نیا هاي خواهان

  .بودخواهدمتفاوتيدعوهرتیماهبهتوجهباحاصلهجینتاالبته (Bekker, 2003, 2).دکنن

توجـه داشـته باشـند کـه شـانس       یستیخود هستند با یمنافع مل تأمینکه خواستار  ییکشورها

معمـوًال یشانسـ نیچنـ امـا است،کماگرچهيا هیدر قض معوقتیصالحةقاعداستقرار  تیموفق

 بـا شـان یهـا اختالفزیآم مسالمتحل و فصل  يبراآنهايروشیپدرکهاستيا نهیگزنیآخر

همـراه   تیـ موفق باییها تالشنیچناگر. داردوجود) بزرگهايقدرتباالخص (هادولتریسا

دادگاهنیدر ا نکهیا يبرا. استها حل و فصل اختالفات دولت يبرا دادگاهنیبهتر وانیباشد، د

آنبـر حـاکم نیموازریساویاختصاصیقاضنییتعحقباها دولتتیحاکميبرابر،یالملل نیب

نیبهتـر بـه بیـ ترتنیابهوگرددیم تیرعایخوببهوانیدیدادرسنییآواساسنامهدرمذکور

  .گرددیم تیحماآنهایملمنافعازممکننحو

انحـاي بـه   توانـد یمـ  معوقتیصالحةقاعدزینهادولتیالملل نیبمنافع  نیخصوص تضم در

اقامـه   يبـرا  معـوق تیصـالح ةقاعـد اسـتناد بـه    نکـه، یاول ا. آوردفـراهم را  تیحما نیا مختلف

حـل و فصـل    يبـرا  وانیـ مـوارد رجـوع بـه د    شیافـزا  يبـرا  یتالشـ  توانـد یمـ  وانینزد د يدعو

و  یالمللـ نیبتیبر حفظ صلح و امن ییبه سزا تأثیرتواندیامر م نیا. اختالفات باشد زیآم مسالمت
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رجـوع   نکـه، یدوم ا. اسـت  متحـد ملـل سـازمان هیعدم توسل به زور داشته باشد که از اهداف اول

شـود ینمـ  یتلقـ ردوسـتانه یغعمـل کیلزوماًگر،یددولتهیعليدعواقامهو  وانیبه د کجانبهی

. گـردد  ییک اخـتالف تلقـ   آمیز مسالمتبراي حل و فصل  آمیز صلحیعملرسدیم نظربهبلکه

یالمللـ  نیبـ در جامعـه   یارزشـ  اقـدامی یالملل نیباختالفات  زیآم مسالمتحل و فصل  نکهیا يراب

 تخـدیش معـرض درهـا  دولـت  نیروابط دوسـتانه بـ   وان،یبه د جانبهکیبه واسطه رجوع  واست

نمـوده يدعـو اقامـه وانیـ دنزدبیترتنیابهکهیدولترسد،یم نظربهبرعکس. گیرد قرار نمی

  .استخواندهدولتباخوددوستانهمناسباتحفظتارخواساست

بـا آن   هیـ کشـور قدرتمنـد اسـت و توافـق اول     کیکه دولت خوانده  یدر مواقع که،نیاسوم

ةقاعـد اسـتناد بـه    باشـد، مختلـف مواجـه    هـاي محـدودیت موانع و  باوانیرجوع به د يدولت برا

بـه وانیـ دنزدفرانسهحضورگفتتوانیمبنابراین. باشدکارسازاریبستواندیم معوقتیصالح

 معـوق تیصـالح ةقاعـد با استناد بـه   یبوتیجوکنگوهايدولتدادخواست  بربناخواندهعنوان

 زیـ آم مسـالمت حـل و فصـل    يبـرا  تیامن يشورا دائمعضودولتتیاز حسن ن یحاک تواندیم

بـه توسلعدمویالملل نیبتیمنحفظ صلح و ا باتوأم،یالملل نیبمنافعنیاختالفات خود و تضم

حـل و فصـل    يبـرا  معـوق تیصـالح ةقاعـد گفـت اسـتناد بـه     تـوان یم بیترتنیابه. باشدزور

 بـه قدرتمنـد،   يباالخص توسط کشورها جانبهکیتوسل به زور  ياختالفات به جا زیآم مسالمت

ملـل متحـد بـاالخص    سـازمان   يواالاهدافبهلینویالملل نیبقانون در جامعه  تیحاکم تیتثب

  .انجامد  مییالملل نیبتیحفظ صلح و امن

 زیـ آم مسـالمت و حـل و فصـل    وانیـ نـزد د  ياقامه دعو يبرا معوقتیصالحةقاعدبه  استناد

داشـته اسـت    وانیـ د هیـ در رو یانـدک  گـاه یجاآنیذاتـ يهـا يدشـوار  لیاختالفات اگرچه به دل

(Wittich, 2007: 602) و  یمنـافع ملـ   نیباعـث تضـم   توانـد یمـ قاعـده نیاستناد به ا امروزه،اما

یگـاه یجا نـده یگـردد و در آ  یالمللـ  نیبـ قانون در جامعـه   تیحاکم تیتثب وها دولتیالملل نیب

  .آورددستبهدادگستريالمللی بینوانید ییقضا هیدر رو رامهمتر

جهینت

و توسـعه مناسـبات    تیـ تثب شـرط بقـاء و   کـه دیرسـ جـه ینتنیـ ابهستمیبقرندریالملل نیبجامعه

منـع ویالمللـ  نیباختالفات  زیآممسالمتفصلوحليسوبهحرکتباصرفاًیالملل نیبمطلوب 

فصـل وحـل یاسـ یسيهـا  وهیشـ راسـتا نیـ ادر. گـردد  میمحققزوربهتوسلایدیتهدهرگونه

تیـ اهموبـار اعتاختالفـات فصـل وحـل یحقـوق يها وهیشاماداشته،يادیزانعطافاختالفات
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 بـه مراجعـه و  ییقضـا  وهیشـ  زیـ ن اختالفـات حل و فصل  یحقوق يهاروشنیبدر. استافتهیيشتریب

شـده برخـوردار يواالتـر گـاه یجاازداردکـه یـی اجراو پشتوانه  اعتبارالمللی دادگستري به علت  بین وانید

  .است

اگـر چـه    الملـل نیبـ اختالفـات در حقـوق    زیـ آم مسـالمت بر حل و فصـل   تأکیدخصوص  در

هـا  دولـت تیرضـا همهنوزامااست،شدهجادیاها دولتمطلقتیحاکميبراییهاتیمحدود

بـر المللـی دادگسـتري    بـین  وانیـ د تیو احراز صالح نینو الملل نیبو محکم حقوق  یاساس هیپا

وهیاولیمبان. است يدعو کیبه  یدگیرس آغازرکناختالفطرفهايدولترضایتاساس

 کیـ بـه   دگییرسيبراوانیدتیصالحشناختنتیرسمبهيبراها دولتتیرضااحرازنیادیبن

 المللـی  نیبـ وانیـ د"عبـارت  . اسـت  دهیـ ذکـر گرد  وانیـ اساسـنامه د  36مطروحـه در مـاده    هیقض

"دهنـد، یمـ  ارجـاع بـه آن   يدعـو  نیدارد کـه طـرف   تیصـالح  يامور هینسبت به کل يدادگستر

 تیبه رسم انگریب وان،یدیدادرسنییآ38ماده5بندووانیدنامهاساس36ماده1بنددرمذکور

 وانید تیصالح بهنسبتدولت خوانده  تیاحراز رضا يبرا معوقتیصالحةقاعدشناخته شدن 

شـروع يبـرا هـا  دولت تیلزوم احراز رضا تأییددر  زیالمللی دادگستري ن بین دائمیوانید. است

انیـ ب) هاتیاقل مدارسهیقض(خودیتیصالحيآرانیترهممازیکیدريدعوکیبهیدگیرس

  :داشت

نـدارد، بلکـه نفـس ابـراز      یتـ یچنـدان اهم  وانیـ د تیبـه صـالح   تیابراز رضـا  وهیو ش شکل«

  ".ضرورت دارد يماهو یدگیرس آغازو  وانید تیاحراز صالح ياست که برا تیرضا

کـه اسـتناد    رسـد یامروزه به نظر مـ . تقرار گرف تأکیدمورد  زین يبعد يدر آرا وانید کردیرو نیا

مـورد وشـده تثبیـت وانیـ د تیاحـراز صـالح   يبـرا  يدیجد وهیبه عنوان ش معوقتیصالحةقاعدبه 

وتنـوع واسـطه بـه دیـوان صالحیتتوسیعاست که  بدیهی. استگشتهواقعالمللی بینجامعهاستقبال

زور  بـه جانبـه کیهرگونه توسل  يبرا بیمناسنیگزیجا تواندیمرضایت،اعالمهاي شیوهگستردگی

المللـی و منـافع    هدف حفظ صلح و امنیت بین باها دولتاختالفاتزیآممسالمتفصلوحلتسهیلو

المللـی کـه بـه لحـاظ      قضـاي بـین  . باشـد یالمللـ  نیبقانون در جامعه  تیحاکم تیها و تثب و دولت یمل

شـود در پرتـو    الوصول قلمداد می ي همچنان صعبالمللی دادگستر اختیاري بودن صالحیت دیوان بین

  .یابد صالحیت معوق بیش از پیش قابلیت عملی می ةابتناي صالحیت دیوان بر قاعد
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