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چکیده
حاکمیت قانون ،به مفهوم تحدید قدرت خودسرانن دلترت برهمنظرور حفرح حقرو ل دیند هرا
بنیادین فاد نی نرکان نساسی دموکانسی نست .نی سو دیگرا در راۀر بریننتمللری ،حاکمیرت
قانون نبزنر در جهت حفح ۀلح ل نمنیت بیننتمللی تالیج ل نرتال حقو بشا ل پایبند نرکران
تصمیمگیا به مقارنت پذیافتهشده نست .با توجره بره سراختار ل لنق یرتهرا حراکم برا جام ر
بیننتمللی ،مفهوم حاکمیت قانون در راۀ بیننتمللی بهۀورت متفالتی نی حقرو دنخلری نرمرا
خونهد شد .حاکمیت قانون در حقو بیننتملل به مفهوم محدلدیت حاکمیت ل نختیارنت دلتتهرا
نی طایق قونرد ل مقارنت حقوقی نست .دیونن بیننتمللی دندگستا بهرنونن نرگان قضرایی نۀرلی
ملل متحد که نی ۀالحیت رام باخوردنر نسرت ،در باقرانر ل حفرح حاکمیرت قرانون در جام ر
بیننتمللی نقش نساسی ل محور دنرد .در لنقع دیونن بیننتمللی دندگستا در جایران رسریدگی
قضایی خود ل در کنار حللفصل نختالفات مطالحه بهرنونن یک لظیفر سرایمانی بره باقرانر ل
تقویت حاکمیت بیننتمللی قانون نیز مبادرت میلرید .هرد پرهلهش حا را بارسری رل هرایی
نست که دیونن بان باقانر ل تقویت حاکمیت بیننتمللی قانون نی دنها نستفاده میکند.
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مقدمه
حاکمیت قانون نی مو ورات حقو نساسی نوین نست که مطابق دن تمامی مقامرات ل نهادهرا
سیاسی ترابع قونررد ل مقرارنت حقروقی ننرد ل جرز در ررارروی دیرینهرا خراو ل پیدیردۀ
پیشبینی شده در قانون حق تحدید حقو ل دیند ها شرهالندنن رن ندنرنرد .حاکمیرت قرانون
مفهومی نست که هنوی در نکثا منابع ت ایفی نی دن بهرمل نیامده ل ۀافا تال شده تا رناۀا ل
مشخصه ها نۀلی دن تبیین شود .نۀل حاکمیت قانون هم میتونند ناظا برا شرانیش شرکلی ل
رلیه ن ل هم ناظا با محتون قوننین ،سیاستهرا ل خرشمشریهرا باشرد (ینررری.)18 :1311 ،
حاکمیت قانون ساختار هنجار ل نهادینی نست که با مبنا دن نظام سیاسی لظیفر حمایرت
نی حقو فاد رن نی طایق محدلدیت قردرت سیاسری ل جلروگیا نی سوتنسرتفاده نی قردرت ل
نرمررا دن بررهۀررورت خودسرراننه بررا رهررده دنرد) .(Costa & Danilo ,2007: 19مهررمترراین
مشخصهها حاکمیت قانون ربارت نست نی:
 .1قوننین باید رام باشند؛
 .2قوننین باید م طو به دینده ،ۀایح ل رلشن باشند؛
 .3قوننین باید بهطور نسبی ثابت باشند؛
 .8قوننین باید بهگونهن تنظیم شوند که شهالندنن بتوننند بان دینده بانامهریز کنند؛
 .1تاب ان خصوۀا مقامات دلتتی باید در مقابل قوننین پاسخگو باشند؛
 .1قوننین باید منطبق با نۀو فطا ل حقو طبی ی باشند؛
 .1نستقال قوۀ قضاییه باید تضمین شود؛
 .1دندگاهها باید نی نختیار بارسی قضایی مصوبات قون مجایه ل مقننه باخوردنر باشند؛
 .3دندگاهها باید بهسهوتت در دستاس باشند؛
 .11ردنتت کیفا باید بهۀورت مؤثا نجان شود1.
به تحاظ تفالت ها ساختار بنیادین میران حقرو دنخلری ل حقرو بریننتمللری مفهروم
حاکمیت قانون در حقو بین نتملل نی حقو دنخلی متفالت نست .در حقو بریننتملرل فانینرد
قانونگذنر در مفهوم حقو دنخلی لجود ندنرد ل توس نین حقو نی طایرق نن قراد م اهردنت
ننجام میگیاد که نین نما با ردم شفافیت قونررد دن مرینفزنیرد ) .(Tomka, 2013: 3حاکمیرت
بین نتمللی قانون به مفهوم حاکمیت قونرد حقو بیننتمللی با نرما ل رفتار تاب ران نیرن نظرام
حقوقی نست .در مقدم منشور ملل متحد یکی نی نهدن بنیانگذنرنن سایمان ملل متحد «نیجراد
شانیطی نست که بانساس دن ردنتت ل نحتانم به ت هدنت ناشی نی م اهدنت ل دیگا منابع حقو
 .1بان دگاهی در خصوو مهمتاین مشخصهها حاکمیت قانون ر.ک :ینرری11 – 11 :1311 ،؛ رنسخ:1311 ،
11 – 31؛ ماکزماتمیا .11 – 11 :1311 ،
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بیننتملل حفح شود ».مو وع حاکمیت قانون نی سرا  2111بره درخونسرت تیخرتننشرتاین ل
مکزیک در دستور کار کمیته ششم مجمع رمومی سرایمان ملرل متحرد قرانر گافرت  .مجمرع
رمومی در جلسه شصت ل نهم خود ،دبیاکل ل نظام ملل متحد رن فانخونند تا برهۀرورت مرنظم
حاکمیت قانون رن در ف اتیتها خود مورد مالحظه قانر دهند 1.در حا حا ا حاکمیت قرانون
نی نری جهانشمو باخوردنر شده نست ل بخش مهمی نی ف اتیتها سرایمان ملرل متحرد بره
نین مقوته نختصاو دنرد .دبیاکل لقت سرایمان ملرل متحرد در گرزنر سرا  2118خرود در
خصوو «حاکمیت قانون ل ردنتت ننتقاتی» مفهوم حاکمیت قانون رن در قلب مأموریت سرایمان
ملل متحد قلمدند کاده نست .همدنین مجمع رمومی در نرالمی سا  2112خود در خصروو
حاکمیت قانون در سطوح ملی ل بین نتمللی ،نهمیت مالحظه ل نرتقا مستما حاکمیت قانون رن
در تمامی جنبهها دن مورد تأکید قانر میدهد .در نرالمی مذکور مجمع رمومی تصمیم خرود
مبنی با توس نرتباط بیشتا میان حاکمیت قانون ل سه محور نۀلی ملرل متحرد ی نری ۀرلح ل
نمنیت ،حقو بشا ل توس ه رن نرالم میدنرد ).(GA, 2012: 41
در رین حاتی که ها بخشی نی ملل متحد بهنوری در نرتقا حاکمیرت قرانون نیفرا نقرش
میکند ،نی دیونن بیننتمللی دندگستا بهرنونن نرگان قضایی نۀلی ملل متحرد ننتظرار مریرلد
که در نین راۀه نقش ماکز رن با رهده دنشته باشد .در لنقع دیونن ماکز بان حفح ۀلح ل
نمنیت بهشمار می رلد ل مو ورات نساسی مابوط به توس ه رن نیز مورد توجه قانر میدهد (GA,
) .2014: 84دیونن نهتنها نی طایق رسیدگی به باقانر ل تقویت حاکمیت قانون کمک میکنرد،
بلکه با ننجام نشرتاا خرود در ررارروی نساسرنام نی قبرل مشرخ شرده ل بانسراس حقرو
بین نتمللی نیز ملزم به ررایت حاکمیت قانون نست .حاکمیت قانون نیجای میکند کره حتری در
ۀورت بالی نختال ل نقض یک ت هد بین نتمللی دیونن همدنان منتظا باشد تا نخرتال بره دن
نرجاع شود .همانگونهکه دیونن دنئمی بیننتمللی دندگستا در قضری توتروس 2نشراره کراده،
نظام حقوقی بین نتمللی یک نظام نرند ل دنلطلبانه نست که در دن ت هدنت بیننتمللری تنهرا برا
ر ایت دلتتها با دنها قابل نرما نند ) .(PCIJ, 1927: para. 18در لنقع در نیرن نظرام ت هردنت
بیننتمللی بدلن دخاتت ها گونه سایمان نقتدنرنت راتیهن بهۀورت نختیرار توسرش دلترتهرا
نجان میشوند .دیونن بیننتمللی دندگستا بهرنونن نرگان قضایی نۀلی ملل متحد نیز محصرو
همین نظام حقوقی نست ل راتشها موجود در نظام بین نتمللی دن رن متأثا میسراید .مطرابق
مادۀ  31نساسنام دیونن بیننتمللی دندگستا ۀالحیت دیونن مبتنیبا ر ایت طافین دررو
نست ل هیچ دلتتی نجبار ندنرد که نختال خود با دلتتها دیگا رن بره دیرونن نرجراع دهرد .نی
سو دیگا مطابق بند  1مادۀ  38نساسنام دیونن بیننتمللی دندگستا تنها دلترتهرا نی حرق
 .1بان کسب دگاهی بیشتا در نین یمینه ر.ک:

http://www.un.org/en/ga/sixth/70/rule_of_law.shtml
2. Lotuse
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تانفع نزد دن باخوردنرند ل دیگا تاب ان نی جمله سایمانها بین نتمللی ل نفاند نی حق حضور نزد
دیونن بهرنونن طا درون محالم نند .نین نما با ننتقاد شدید باخری حقوقردننان نی جملره قا ری
تایندند 1مونجه شده ،بهگونهن که دن رن مان ی در رنه نجان ردنتت ل حاکمیرت قرانون قلمردند
کاده نست ).(Trindade, 2014: 5 – 13
پیدنیش دیونن بین نتمللی دندگستا بهرنونن «رکن قضایی نۀلی ملرل متحرد» ل پرذیا
نساسنام دن بهرنونن جزت الینفک منشور ملل متحد ،بیرانگا نیرن مطلرب نسرت کره دیرونن در
ساختار حقروقی جام ر بریننتمللری نی جایگراه لیرههن باخروردنر نسرت .نیرن جایگراه لیرهه ل
منحصابهفاد موجب شده تا هنگام نرنئ ها گونه تحلیل نی دیونن ل ف اتیتهایش نی یک سرو بره
ماهیت دیونن بهرنونن یک ماجع قضایی بیننتمللی رهدهدنر حللفصل نختالفات میان دلتتها ل
نی سو دیگا به موق یت دن بهرنونن یکی نی نرگانها نۀلی ملل متحد توجه الیم ۀورت گیاد.
در لنقع هارند دیونن یک ماجع قضایی بیننتمللی محسوی میشود ،با نین حا نی نظا سایمانی
جزئی نی ساختار کالن نظام ملل متحد نست .نین حقیقت موجب شده که ف اتیت قضایی دیرونن
نندکی با سایا دندگاهها متفالت باشد ل بههنگام ننجام لظایف قضایی محوته مالحظات قضرایی ل
سایمانی رن بهۀورت توأمان نرمرا کنرد (میارباسری ل سرادنت میردننی .)81 :1313 ،مو روع
لنبستگی سایمانی دیونن بین نتمللی دندگستا به نظام ملل متحد خصوۀا در حیط ۀرالحیت
مشورتی دن نمود رینیتا مییابد .هنگامیکه نی دیونن بهرنونن نرگان قضایی نۀلی ملل متحد
درخونست می شود که به سؤنالت حقوقی نرگانها سیاسی ملل متحرد پاسرخ گویرد ،در لنقرع
دیونن نقش مهمی رن در ساختار ملل متحد نیفا میکند ).(Bennouna, 2014: 155
نین نما موجب شده نست تا رنانده دیونن تشخی دهرد تمامیرت حقرو بریننتملرل بره
مخاطاه نفتاده نست ،نی فاۀتها موجود در رسیدگیها تانف ی ل مشورتی بهراه جویرد ل در
خصوو مو وع متنایعفیه نظهارنظا کند .در لنقرع نقرش نۀرلی دیرونن در باقرانر ل تقویرت
نحتانم به حاکمیت بین نتمللی قانون نیز یمانی نمود رینی پیدن میکند که دیونن بهرنونن نرگان
قضایی نۀلی ملل متحد در کنرار حرللفصرل نختالفرات طرافین دررون بره پاسردنر نی حقرو
بین نتملل مطابق منشور ملل متحد بپادنید .قا ی هیگینز 2بهدرسرتی بره نقرش دیرونن در نیرن
خصوو نشاره کاده ل نظهار دنشته که دیونن بهرنونن یک نرگان مسرتقل ل نماینردۀ نظرامهرا
حقوقی مهم جهان ،قانون رن بهۀورت ثابت ل بیطافانه نرما میکند ل بدینلسیله به حاکمیت
قانون رینیت میبخشد ) .(Higgins, 2006: 4همدنین رئیس دیونن بیننتمللری دندگسرتا در
بیانی خود در جلس سطح راتی در خصوو حاکمیت قانون مورخ  28سرپتامبا  2112برا نیرن
نما تأکید کاد که دیونن کارگزنر مهمری در جهرت تأییرد ل نررتال حاکمیرت قرانون در سرطح
1. Trindade
2. Rosalyn Higgins.

نقش دیوان بینالمللی دادگستری در برقراری994 ...

بین نتمللی ل در رلنبش میان دلتتهاست ،ییان دیونن نقش مهم ل بدی ی در ت یین حقو موجود
ل نجان ردنتت میان دلتتها با رهده دنرد ).(Tomka, 2013: 6
پاسش نۀلی نگارندگان در نین پرهلهش دن نسرت کره دیرونن بریننتمللری دندگسرتا در
باقانر حاکمیت قانون در جام ه جهانی نی رره رل هرایی نسرتفاده مریکنرد در نیرن مقاتره
رل ها دیونن بین نتمللی دندگستا در جهت باقانر ل تقویت حاکمیت بریننتمللری قرانون
مورد بحث قانر خونهند گافت (.)2

روشهای دیوان بینالمللیی دادگسیتری در جتیت برقیراری و یقوییت
حاکمیت بینالمللی قانون
 .1احراز و یعیین قواعد حقوقی
بانساس بند  1مادۀ  31نساسنامه دیونن بین نتمللی دندگستا کارکاد دیرونن دن نسرت کره بره
نختالفات نرجاعشده مطابق حقو بیننتملل رسیدگی کند ل در نیرن یمینره موظرف بره نرمرا
م اهدنت بیننتمللی رام یا خاو ،را بین نتمللی ل نۀو کلی حقوقی بهرنرونن منرابع حقرو
بیننتملل نست .راللهبا نین مطابق بند «ت» مقارۀ مذکور تصمیمات قضایی ل دکتاین بهرنونن
نبزنرها فاری نحانی قونرد حقوقی در نظرا گافتره شرده ننرد .مسرلما دیرونن نی طایرق نحرانی ل
شناسایی قونرد حقو بین نتملل ل حاکمیت نین قونرد با رفتار تاب ان حقرو بریننتملرل نقرش
بسزنیی در نستقانر حاکمیت بیننتمللی قانون نیفرا مریکنرد .در لنقرع دیرونن در حرین نحرانی ل
شناسایی قونرد حقوقی به تفسیا ل تبیین نین قونرد ل رفع نبهام نی دنها نیرز مریپرادنید .نی نظرا
قا ی «تامکا» 1رئیس دیونن بین نتمللی دندگستا نظهارنت دیونن همدنین به شفافیت محترون
ل قلمال قونرد رافی نی ده  1311در حویهها متنوری مانند مسئوتیت دلتت ،حقرو دریاهرا،
مصونیت دلتت ،حقو بشادلستانه ،حقو محیش ییست ،توسل به یلر ل ردم مدنخلره در نمرور
دلتتها دیگا کمک کاده نست ). (Tomka, 2013: 3راللهبا نین ،دیونن هنگرام نحرانی قونررد
حقو بیننتمللی مقتضیات جدید ییست بیننتمللی رن در نظا مریگیراد ل خألهرا موجرود در
نظام حقوقی بیننتمللی رن ماتفع می ساید .در لنقع دیونن در حین رسیدگی به قضایا ،خود رن بره
رسیدگی به نختال موجود ل نستدالالت طافین درون محدلد نمیکند ،بلکه قانون رن نحرانی ل نی
نین طایق ل یتها مشابه دیگا رن نیز مورد حللفصل قانر میدهد .مسلما در تفسیا یا حتی
در شناسایی قانون قابل نرما همونره مجاتی بان خالقیت قضرایی ل توسر تردریجی حقرو
بیننتمللی لجود دنرد ) .(Trindade, 2014: 18رئیس لقرت دیرونن بریننتمللری دندگسرتا در
1. Tomka
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«جلس سطح راتی رنجع به حاکمیت قانون» بره تراریخ  28سرپتامبا  2112در نیرن خصروو
نظهار میدنرد کره دیرونن «کرارگزنر مهمری بران تأییرد ل نرتقرا حاکمیرت قرانون در سرطح
بین نتمللی ل در رلنبش میان دلتتهاست» ،ییان «نقش مهم ل بدی ی در نحرانی حقرو موجرود ل
باقانر ردنتت میان دلتتها برا رهرده دنرد» 1.در نیرن میران بخرش مهمری نی قونررد حقرو
بیننتمللی در قاتب قونرد رافی متبلور شدهنند که به تحاظ نانوشته ل نبهامدمیز برودن شناسرایی
دنها نی پیدیدگی خاۀی باخوردنر نست .با نین حرا همرانگونرهکره پالفسرور کاسسره 2نظهرار
دنشته ،دیونن بین نتمللی دندگستا نقش مهمی در نحانی قونرد رافی ،ت یین قلمال ل محترون
دنها ل همدنین تکامل مفاهیم جدید نیفا میکند ) .(Cassese, 2005: 195در نین قسمت رمن
نرنئ مثا هایی نی رلی قضایی دیونن بین نتمللی دندگستا نیرن مسرئله بارسری مریشرود کره
رگونه دیونن نی طایق نحانی قونرد رافی موجبات ت یین قونررد حقروقی ل در نتیجره حاکمیرت
قانون در رلنبش بیننتمللی رن فانهم میدلرد
در قضی «ت هد بره ت قیرب یرا نسرتادند» دیرونن ممنوریرت شرکنجه رن بخشری نی حقرو
بین نتملل رافی در نظا گافت که لنجد خصیص دماه نست .نی نظا دیونن نین ممنوریت با رلیر
بیننتمللی گستاده ل نرتقاد حقوقی دلتتها مبتنی نست .سپس دیونن بان نثبات نظا خرود بره
نسناد بین نتمللی مت دد که در دنها ممنوریرت شرکنجه گنجانرده شرده ل بره حقرو دنخلری
دلتتها نسرتناد کراد ) (ICJ Rep, 2012: para. 457در نیرن قضریه دیرونن جایگراه ممنوریرت
شکنجه ل ماهیت حقوقی دن در حقو بیننتملل رن تبیرین مریکنرد ل نی نیرن طایرق موجبرات
نستقانر حاکمیت قانون رن فانهم میدلرد.
در قضی «مصونیتها ۀالحیتی دلتت» دیونن پرس نی بارسری مفصرل رلیر دلترتهرا ل
نرتقاد حقوقی دنها به نین نتیجه رسید که «رلیه ثابت میکند که ...دلتتها رموما با نیرن مبنرا
پیش رفتهنند که حق مصونیت به موجب حقو بیننتملل لجود دنرد» (ICJ Rep, 2012:paras.
) .55 – 56با نین حا دیونن در نینجا متوقف نشد ل نستدال خرود رن ندنمره دند ل قارردۀ رافری
مصونیت دلتت رن نی نۀل تسال حاکمیت دلتتها نستنتاج کاد ).(ICJ Rep, 2012: para 57
راللهبا قضایا تانف ی دیونن در رسیدگی ها مشورتی خود نیز نی طایق نحانی قونرد رافی
بین نتمللی موجبات ت یین قونرد حقوقی ل نهایتا نستقانر حاکمیت بریننتمللری قرانون رن فرانهم
میدلرد .در قضی «مشالریت تهدید یا نستفاده نی سالحها هستهن » دیونن کنوننسریونهرا
الهه ل ژنو در خصوو حقو بیننتملل بشادلستانه رن بهمنزت «نۀو غیاقابرل ت راح حقرو
بیننتملل رافی» 3در نظا میگیاد که کلی دلتتها نرم نی مت اهد ل غیامت اهد ملزم به ررایرت
1. Statement by HE Judge P. Tomka, President of the Court, available at the Court’s official website:
http://www.icj-cij.org/presscom/files/0/17100.pdf (accessed 19 November 2012).
2. Cassese
3. Intransgressible Principles of International Customary Law
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دنها هستند ) .(ICJ Rep, 1996: para. 257در رأ مشورتی «نرالمی نسرتقال کرویلل» دیرونن
نۀل ردم تهدید یا نستفاده نی یلر رلیه تمامیت سایمینی یا نستقال سیاسی دلتتها دیگا رن
بهرنونن یک قاردۀ حقو بین نتملل رافی نرالم می کند .سپس دیونن در جهت تبیین ل ت یرین
محتون نین نۀل به سند نهایی کنفاننس هلسینکی رنجع به نمنیرت ل همکرار نرلپرا 11311
نستناد کاده ل نتیجه می گیاد که قلمال نۀل تمامیت سایمینی به حویۀ رلنبرش برین دلترتهرا
محدلد میشود) .(ICJ Rep, 2010: para. 437بدینتاتیب در نیرن قضرایا دیرونن رمن نحرانی
قونرد حقو بین نتملل رافی قلمال ل محتون نیرن قونررد رن نیرز تبیرین مریکنرد ل در جهرت
باقانر حاکمیت قانون در رلنبش بیننتمللی گام بامیدنرد.

 .2یفسیر و یبیین قواعد حقوقی
دیونن بیننتمللی دندگستا بهرنونن ماجع قضایی نۀلی ملرل متحرد در حرین رسریدگیهرا
قضایی خود بهمنظور حللفصل نختالفات میان دلتتها ل یا ۀدلر نظاها مشورتی به تفسیا ل
تبیین قونرد حقوقی بیننتمللی ل رفع نبهام نی دنها نیز میپادنید .نکت حائز نهمیت دن نست کره
دیونن با تفسیا ل تبیین قونرد حقوقی رنصا شفافیت در نظام بیننتمللی رن کره نی رناۀرا مهرم
بان تحقق حاکمیت قانون در جام ه جهانی نست ،محقق میساید.
همانگونهکه بانساس مادۀ  11منشور ملل متحد مقارشده پیششاط توسل به دفراع مشرالع
فاد یا دستهجم ی لقوع حمل مسلحانه رلیه یک رضو ملل متحد میباشد .در منشور هیچگونره
ت ایفی نی مفهوم «حمل مسلحانه» به رمل نیامده ل نینینرل دیونن در درن مت دد خود بره تبیرین
نین مفهوم پادنخته نست .بان نمونه در قضی نیکارنگوئه در خصوو مفهوم حملر مسرلحانه سره
مسئله مطاح شده بود .نل  ،دیا حمالت نیالها نامنظم مریتونننرد برهرنرونن حمرالت مسرلحانه
توسش یک دلتت در نظا گافته شوند ل نستفاده نی یلر بانسراس دفراع مشرالع رن رلیره دن دلترت
توجیه کنند دیونن بان پاسخ به نین مسئله به بند «چ» مادۀ  3قط نامر شرمارۀ  3318مجمرع
رمومی در خصوو ت ایف تجالی نستناد کاد ل نظهار دنشت حمالت نیالها نامنظم یمرانی قابرل
ننتسای به هستند که بهلسیله یا نی جانب یک دلتت گالهها مسرلحی نررزنم شرده باشرند ...کره
نرما نیالها مسلح رن با رنان شدتی رلیه دلتتها دیگرا ننجرام دهنرد ...کره بره یرک حملر
مسلحانه لنق ی ۀورتگافته توسش نیالها منظم منتهی شوند یا متضمن دخاتت نساسری دلترت
در دن باشد ) .(ICJ Rep, 1986: para. 195پس نی حمالت تالریستی  11سرپتامبا  2111باخری
نظهار دنشتند که میبایست ت ایف موس ی نی مفهوم حمل مسلحانه بهرمل دید .در قضری «کنگرو
 .1بانساس مادۀ  8سند نهایی کنفاننس هلسینکی رنجع به نمنیت ل همکار نرلپا  1دگوسرت « :1311دلترتهرا
شاکتکننده به تمامیت سایمینی دلتتها شاکتکننده دیگا نحتانم خونهند گذنشت».
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رلیه نلگاندن» که پس نی حمالت مذکور مطاح شرده برود ،دیرونن مجرددن ت هرد خرود برا ت ایرف
بهرملدمده نی حمل مسلحانه رن مورد تأکید قانر دند ).(ICJ Rep, 2005: para. 146
دلم ،ره نوع نرماتی میتوننند بهمنزت حمل مسلحانه باشند در قضی «نیکارنگوئه» دیرونن
نظهار دنشت که تأمین تسلیحاتی ل دیگا حمایتها تجستیکی به نیالها مخراتف بره حملر
مسلحانه منتهی نمیشوند ،نگاره نینگونه نرما میتوننند بهمنزت مدنخله نامشالع باشرند .در
ندنمه دیونن نظهار دنشت که مدنخل نامشالع قط ا متخلفانه در نظا گافته میشود ،تیکن شدت
دن نی حمل مسلحانه کمتا نست ) .(ICJ Rep, 1986: paras. 195 – 230 – 247در قضی «کنگو
رلیه نلگاندن» نلگاندن به نظاها موسع قا ی شوبل ل جنینگز در قضی نیکارنگوئره در خصروو
مفهوم حمل مسلحانه نستناد کاد ل نظهار دنشت که حمایت تجستیکی نی گرالههرا مسرلح برا
دگاهی نی نهدن دنها میتونند بهمنزتره حملر مسرلحانه باشرد – (ICJ Rep, 2005: paras. 268
) .70با نین حا در نین قضیه نیز دیونن رلی خود در قضی نیکارنگوئه رن مورد تأکید قرانر دند ل
نظهارنت نلگاندن رن نپذیافت.
سوم ،دیا در حمل مسلحانه شاط شدت لجود دنرد رأ دیرونن در قضری نیکارنگوئره حرال
جمل مشهور نست که بانساس دن «الیم نست میران شردیدتاین نشرکا حملر مسرلحانه (کره
بهمنزت حمل مسلحانهنند) ل گونهها خفیفتا تمایز قائرل شرویم» ).(ICJ Rep, 1986: para 191
دیونن در مورد نظا خود در خصوو نینکه تأمین تسلیحاتی منتهی به حمل مسلحانه نمیشود ،به
نین مو وع نشاره کاد .نی نظا دیونن حمل مسلحانه بان دنکه به حق دفاع مشالع منجا شود ،باید
نی درج م ینی نی شدت باخوردنر باشد .راللهبا نین ،دیونن شاط شردت رن بره حمرالت نیالهرا
نامنظم محدلد نکاد .همدنین در قضی نیکارنگوئه دیونن میان حمالت مسرلحانه ل حروندص ۀرافا
مای در رنبطه با نرما نیالها منظم قائل به تمایز شد (.)ICJ Rep, 1986: para.195
راللهبا نین ،دیونن در رسیدگیها مشورتی خود رمن تبیرین قونررد حقروقی موجرود ل
باطا کادن نقاط نبهام دنها ،موجبات شفافیت ل رلشنی قونررد حقروقی بریننتمللری رن فرانهم
میدلرد .نستفاده نی ۀالحیت مشورتی باید به نرگانها سیاسی در حللفصرل نختالفرات خرود
مساردت کند ل رهنمودها م تبا رن در خصوو نکات حقوقی بادمده نی ف اتیرت نرگرانهرا ل
نهادها تخصصی فانهم دلرد) .(Brownlie, 1998: 725همانگونهکه قا ری گرانس 1در قضری
ۀحان غابی نظهار دنشته ،یمانیکه دیونن در خصوو یک مسئل حقوقی نظا مشرورتی ۀرادر
میکند ،در لنقع قانون رن تشایح میکند ) .(Greenwood, 2014: 64در حقیقت دیرونن برا نرنئر
تفسیا به شفا سای قونرد حقو بیننتمللی ل ت هدنت بیننتمللری کمرک مریکنرد ل بره نیرن
طایق یمین نجان حقو مزبور رن فانهم می ساید .بدیهی نست شفا نبرودن قاررده ،محترون ل
گستاۀ دن مانع نی نجان دقیق میشود ل در خو بینانهتاین حاتت به نختال مریننجامرد ل در
1. Gros
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بدتاین حاتت ممکن نست به حاکمیت یلر بهجا حاکمیرت قرانون منجرا شرود .بردینتاتیرب
ۀالحیت مشورتی دیونن بیننتمللی دندگستا نقش مهمی در نستقانر ل نرتقا حاکمیت قانون
در جام بیننتمللی نیفا میکند .راللهبا نین ،نظاها مشورتی دیونن بیننتمللی دندگستا بره
تالیج حاکمیت قانون در سطوح ملی ل بریننتمللری مشرارکت کراده ل باخری نی دنهرا موجبرات
توس تدریجی حقو بیننتمللی رن فانهم دلردهنند  .(Trindade, 2014: 14)1بان نمونه دیرونن
در رأ مشورتی «قانونی بودن تهدید یا نستفاده نی سالحها هستهن » ( )1331مسائل مهمری
نی حقو بین نتملل محیش ییست رن تبیین کاد .نین قضیه در لنقع مهمتاین مشارکت دیرونن در
رسیدگی به مسائل ییستمحیطی نست ) .(Vinuales, 2008: 244در نین قضریه دیرونن محریش
ییست رن ت ایف کاد ل نظهار دنشت که «محیش ییست یک مفهوم ننتزنری نیست ،بلکره بیرانگا
فضا حیاتی ،کیفیت یندگی ل سرالمت نفراند ننسرانی ،نی جملره نسرلهرایی کره هنروی متوترد
نشدهنند ،میباشد» .نکت حائز نهمیت دن نست که در نین قضیه دیونن بهۀانحت نظهرار دنشرت
که لجود ت هد رام دلتتها بان تضمین نینکه ف اتیرتهرا تحرت ۀرالحیت ل کنتاتشران بره
محیش ییست دیگا دلتتها یا مناطق خارج نی کنتا ملی تطمه لنرد نسراید ،نمرالیه بخشری نی
حقو بیننتملل محیش ییست بهشمار میرلد ) .(ICJ Rep, 1996: para. 29با نین نساس دیونن
در نین قضیه قونرد حقو بین نتملل محیش ییست رن قونرد پویا در نظا گافته که باید منطبق
با شانیش نوین جام ه بیننتمللی تفسیا شوند.

 .3انطباق اعمال دولتها با قواعد حقوقی
همانگونهکه دیونن بین نتمللی دندگستا در قضی کانا کورفو نشاره کراده ،نیرن نهراد نرگران
حقو بیننتملل نست ل در لنقع نی مهرمتراین رسراتتهرا دیرونن ۀریانت نی تمامیرت حقرو
بیننتملل میباشد ) .(ICJ Rep, 1949: para. 35در لنقع دیونن در من رسیدگی قضایی خرود
نرما دلتتها رن با قونرد حقو بیننتملل ننطبا میدهد ل میرزنن مسرئوتیت دنهرا رن مشرخ
میکند .مادۀ  31نساسنام دیونن بیننتمللی دندگستا نیز بهۀرانحت بره نیرن مو روع نشراره
میکند که دیونن لظیفه دنرد نختالفات نرجاعشده رن بانساس حقو بیننتمللی حللفصل کنرد.
مسلما نین نما مستلزم ننطبا نرما دلترتهرا برا قونررد حقرو بریننتمللری شرامل م اهردنت
بیننتمللی ،را بیننتمللی ،نۀو کلی حقوقی ل ...نست .در باخی مونرد ،خونهان ،مطابق حقو
دنخلی خوننده ،ندرا متخلفانه بودن رفتار با نتباع خود رن که در ۀالحیت دلتت خوننده برهسرا
میباند ،کاده نست .در مونرد دیگا ،خونهان ندرا متخلفانه بودن رفتار نرگان یک دلتت مطابق
 .1نی جمله می تونن به نظاها مشورتی ۀادره در قضرایا جبرانن خسرارنت ( ،)1383نامیبیرا ( ،)1311مصرونیت
قضایی گزنرشگا خاو کمیسیون حقو بشا ملل متحد ( )1333ل ...نشاره کاد.
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با قونرد حقو دنخلی خوننده رن ،که در ماایات با قونرد حقوقی بیننتمللی نست ،دنرد .در ها دل
حاتت ،درخونست خونهان ننطبا قونرد دنخلی یا رفتار یک نرگان دلتتی ناشی نی حقو دنخلری
با حقو بیننتملل نست ) .(Kawano, 2014: 120نکت حائز نهمیت دن نست که دیونن نی طایق
ننطبا نرما دلتتها با قونرد حقوقی بیننتمللی ل حاکم ساختن نین قونرد برا رفترار دلترتهرا
امن نستقانر حکومت قانون در جام بیننتمللی نست.
در قضی «ت هد ت قیب یا نستادند» دیونن نقدنمات قانونی دلترت سرنگا در خصروو حسرن
هاباه رن که متهم به شکنجه در یمان مسرئوتیتش برود ،مطرابق بنرد  1مرادۀ  1کنوننسریون منرع
شکنجه مورد رسیدگی قانر دند .مطابق بند  1مادۀ  1کنوننسیون منع شرکنجه هرا دلتتری کره در
سایمین دن فاد مظنون به نرتکای شکنجه لجرود دنرد ،در ۀرورت رردم نسرتادند نل ،مریبایسرت
پالندۀ نل رن بان ت قیب به مقامات ۀاتح نرجاع دهد .ت هد ت قیب مندرج در بند  1مادۀ  1پرس نی
دنکه دلتت مابوط ت هدنت دیگا خود مانند نتخاذ قانون مناسرب برهمنظرور جرامننگرار شرکنجه،
نرطا ۀالحیت جهانی به دندگراههرا دنخلری ل ننجرام تحقیقرات در مرورد لقرایع رن ننجرام دند،
مو وریت مییابد .نین ت هدنت در لنقع رناۀا مکانیسم لنحد هستند که مانع نی فرانر مظنونران
نی دثار مسئوتیت کیفا شان میگادند .نی نظا دیونن بند  1مادۀ  1کنوننسیون منع شکنجه دلترت
مابوط رن ملزم میکند که پالنده رن به مقامات ۀاتح بهمنظور ت قیب ،فارغ نی درخونست قبلی بان
نستادند مظنون ،نرجاع دهد .درۀورتیکه نی دلتت مابوط درخونسرت نسرتادند مرتهم بره شرکنجه
بهرمل دید ،دن دلتت نی ننجام ت قیب فارغ میشود .بنابانین نستادند بان دلتتری کره مظنرون بره
شکنجه در سایمین دن بهسا میباد ،نختیار نست ،درحاتیکه ت قیب به موجب کنوننسیون منرع
شکنجه ت هد حقوقی بیننتمللی نست که نقض دن مسئوتیت بیننتمللری دلترت رن در پری دنرد .در
نهایت دیونن نظهار دنشت که ت هد مندرج در بند  1مادۀ  1کنوننسیون ،سنگا رن ملزم میکند که
نی یمان طاح نلتین شکایت رلیه دقا هاباه در سا  2111کلی نقدنمات الیم بران نجران دن رن
بهرمل دلرد .کوتاهی سنگا در نتخاذ نقدنمات الیم سبب نقض ت هدنت دن دلتت به موجب بنرد 1
مادۀ  1کنوننسیون منع شکنجه شده نست (.)ICJ Rep, 2012: para. 88 – 117
نی سو دیگا دیونن بین نتمللی دندگستا نی طایق ۀدلر نظاها مشورتی نیز بره ننطبرا
ف اتیتها نرگانها ملل متحد ل سایمانها تخصصی با قونرد حقرو بریننتملرل ل نرتقرا
قانونمند در سطح بیننتمللی نهتمام میلرید .در لنقع با توجه به کرارکاد دیرونن بریننتمللری
دندگستا در رسیدگیها مشورتی که بسان یک مشرالر برهدنبرا تضرمین رملکراد قرانونی
نهادهررا ملررل متحررد ل سررایمانهررا تخصصرری نسررت ،در نیررنگونرره رسریدگیهررا دیررونن بررا
محدلدیتها موجود در رسیدگیها تانف ری در جهرت باقرانر ل نرتقرا حاکمیرت قرانون
مونجه نیست .بران نمونره در رأ مشرورتی  2112دیرونن رنجرع بره «دندگراه ندنر سرایمان
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بیننتمللی کار» مسئل «ردم تسال دستاسی» 1ل «ردم تسال در رسیدگیها مطالحه نرزد
دیونن» 2مورد توجه قانر گافت .در لنقع در دن قضیه مسئل نۀلی دن بود که تنها سایمان حرق
درخونست نظا مشورتی نی دیونن ل مشارکت در رسیدگیها مطالحه نزد دن رن دنرد ل کارمنرد
نی نظا حقوقی نی هیچ جایگاهی در نین یمینه باخوردنر نیست .در نین قضیه دیونن بهرنونن یک
دندگاه ،پس نی ننطبا مادۀ  12پیوست نساسنام دندگاه ندنر سایمان بیننتمللی کار ،3مادۀ 11
نساسنام خود 8ل مادۀ  31منشور ملل متحد 1با نۀو دندرسی منصفانه ل تفاسیا کمیت حقو
بشا ملل متحد در خصوو بند  1مادۀ  18میثا بیننتمللی حقو مدنی ل سیاسری 1 1311بره
ن ین نتیجه رسید که نظام دندخونهی مندرج در نساسنام دندگاه ندنر سایمان بریننتمللری کرار
نۀل تسال طافین نزد دندگاه رن نقض میکند(ICJ Rep, 2012: para. 44).

 .4بررسی قضایی یصمیمات مجمع عمومی و شورای امنیت
بارسی قضایی نی مهمتاین شاخصهها حاکمیت قانون ل امن حفح ل نستقانر سلسلهمانتب میان
قونرد حقوقی ل نحتانم به نۀو ل قوننین باتا در جام ه نست .در حقو دنخلی بارسی قضرایی بره
مفهوم ننطبا نقدنمات قوۀ مجایه ل قوننین مصوی پارتمان با قانون نساسی توسش دندگاهها دنخلی
دنرن ۀالحیت رام یا خاو نست .در حقو بیننتملل قانون نساسی در مفهوم حقو دنخلری ل در
شکل یک سند مدلن ل متماکز لجود ندنرد ،بلکه نین نظام مشرتمل برا مجموررهن نی نری هرا ل
قونرد بنیادین ل باتا نست که سایا قونرد بیننتمللی ناگزیا نی تب یت نی دنها هستند.
1. Jus Standi
2. Jus Locus Standi in Judicio

 .3مطابق بند  1مادۀ  12پیوست نساسنام دندگاه ندنر سایمان بریننتمللری کرار تنهرا رنه نسرتینا نی تصرمیمات
ماجع مذکور درخونست نظا مشورتی نی دیونن بیننتمللی دندگستا نست.
 .8به موجب مادۀ  11نساسنام دیونن بیننتمللی دندگسرتا «دیرونن مریتوننرد در مرورد هرا مسرئل حقروقی بره
درخونست ها نهاد که مطابق منشور ملل متحد نجایۀ رنین درخونسرتی بره دن دنده شرده نظایر مشرورتی
ۀادر کند».
 .1بانساس بند  1مادۀ  31منشور ملل متحد «مجمع رمومی یا شورن نمنیت میتوننند در مورد ها مسئل حقوقی
نی دیونن بیننتمللی دندگستا تقا ا ۀدلر نظرا مشرورتی نماینرد» .بنرد  2مقرارۀ نخیانترذکا نیرز تصرایح
میکند «نرگانها دیگا ملل متحد ل دژننسها تخصصی ،که توسش مجمع رمومی نجایه دنده شردهننرد ،نیرز
میتوننند در مورد مسائل حقوقی مطالحه در قلمال ف اتیتهایشان نی دیونن تقا ا نظا مشورتی نمایند».
 .1در قضی مذکور دیونن دل تفسیا مأخوذه توسش کمیت حقو بشا ملل متحد در سا ها 1318ل  2111رن
مورد توجه قانر دند .به موجب تفسیا نخست «کلی نشخاو باید نزد دندگاهها ل محاکم مسال
باشند (Human Rights Committee, 1984: 2 – 3)».همدنین تفسیا دلم نیز نظهار میدنشت «در ۀورت
پذیا حقو شکلی نین حقو باید بان همه طافین فانهم شوند مگا دنکه تمایزنت با مبنا دالیل رینی ل
م قو قابل توجیه باشند»).(Human Rights Committee, 2007: 12 - 13
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لجود سلسلهمانتب میان قونرد حقوقی نی رونمرل نسرتقانر قرانون نساسریگانیری 1ل حاکمیرت
قانون در جام ه نست ل نظام حقو بیننتملل نیز نی نین قارده مستثنا نیست .به نین تاتیب بارسی
قضایی بیننتمللی که موجبات نحتانم ل ننطبا قونرد تاتی به راتی در جام بریننتمللری رن فرانهم
میدلرد ،امن تحکیم قانون نساسیگانیی ل حاکمیت قانون در جام بیننتمللی بهشمار میرلد.
نی سو دیگا ،بارسی قضایی مفهومی نست که حتی برهۀرورت رمنی نیرز در منشرور ملرل
متحد مورد نشاره قانر نگافته نست .در لنقع بسیار نی حقوقدننان بهدرستی با نین بالرند که هریچ
نختیار منی بان بارسی قضایی در حقو سایمان ملل متحد لجرود نردنرد (پتکوتسرکو:1311 ،
 .)111دیونن بیننتمللی دندگستا در قضی «نامیبیا» ( )1311ۀانحتا نختیار بارسری قضرایی رن
رد ل نرالم کاد که « مسرلما ،دیرونن نختیرار بارسری قضرایی یرا نسرتینا رن در مرورد تصرمیمات
نتخاذشده نرگانها مابوطه ملل متحد ندنرد» ) .(ICJ Rep, 1971: para. 45با نین حا در همران
قضیه دیونن نظهار دنشت که میتونند در نرما کارکاد قضایی ل در جایان نستدالتش ،مو روراتی
رن بهمنظور ت یین دثار حقوقی قط نامه مورد توجه قانر دهد ).(ICJ Rep, 1971: para.45
نی نظا باخی حقوقدننان بارسی قضایی به مفهوم دن نست که دیونن بیننتمللری دندگسرتا
قط نامهها شورن نمنیت ل مجمع رمومی سایمان ملل متحد رن برینرتبرار ،باطرل ل خرارج نی
نختیارنت نرالم ک نرد .نی نیرن منظرا ،بارسری قضرایی بره مفهروم کنترا قضرایی ل نساسری برا
قط نامهها نرگانها ملل متحد نست ) .(Sabahi, 2004: 1با نین حا  ،نی نظا باخی دیگرا نی
حقوقدننان بارسی قضایی بهرنونن نمکانی بان دیونن بیننتمللی دندگسرتا برهمنظرور تفسریا
قط نامهها نرگانها سیاسی ل ت یین دثار حقوقی دنها ،بدلن دنکه تزلما دنها رن بینرتبار نرالم
نماید ت ایف شده نست(Martenczuk, 1999:526).
در خصوو دیونن بیننتمللی دندگستا مفهوم دلم نی بارسی قضایی مدنظا میباشد .دیونن
در مونرد مت دد در جهت تفسیا ل تبیین قط نامهها مجمع رمومی ل شورن نمنیت ل ننطبرا
1. Constitutionalism

در خصوو مفهوم قانون نساسیگانیی تاکنون ت ایف لنحد بهرمل نیامده نست .نی نظا باخی حقوقدننان نی
جمله تامشات ) (Tomuschatباخی نی قونرد حقو بیننتملل در یمین حفح ۀلح ل نمنیت بیننتمللی ل
ررایت حقو بشا ل حاکمیت قانون نی کارکاد قانون نساسی باخوردنرند .نین قونرد بنیادین در لنقع هم
نشکا قدرت سیاسی دلتت رن محدلد میکنند .نین قونرد که به نظم رمومی جام بیننتمللی ل ررایت حقو
بنیادین بشا مابوط میشوند ،متضمن نوری سلسلهمانتب میان قونرد حقو بیننتملل هستند .قانون
نساسیگانیی بیننتمللی در حدلد لیهگیها خاو جام بیننتمللی ،هم مؤید تاتیب هنجارها حقوقی
نست ،هم پیوسته با حکومت قانون نست ل هم با تضمین حقو نشخاو – ل نه دلتتها – سالکار دنرد.
راللهبا نین ،تصویا حقو بیننتملل رن نی مجموره قونرد پانکنده به یک «نظام حقوقی» دنرن ننسجام ل
شفافیت ل پیشبینیپذیا نسبی تبدیل میکند .بان کسب دگاهی بیشتا در نین یمینه ر.ک:
کدخدنیی ل مقامی1331 ،؛
Bogdandy, 2006;Stone Sweet, 2009; Dunoff & Trachtman, 2009.
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دنها با قونرد حقو بیننتملل نقدنم نموده نست .نرما بارسی قضایی توسش دیرونن بریننتمللری
دندگستا نی طایق تفسیا قط نامهها نرگانها سیاسی ملرل متحرد بره تحکریم حاکمیرت
قانون در نظام ملل متحد نیز کمک شایان توجهی مریکنرد .دیرونن بریننتمللری دندگسرتا نی
طایق تفسیا قط نامه ها مجمع رمومی ل شورن نمنیت قلمال ۀالحیت ل محدلدۀ نختیرارنت
قانونی نین دل رکن نۀلی ملل متحد رن بانساس مقارنت حقو بیننتملرل مشرخ مریکنرد .نی
سو دیگا ،نرییابی ل ننطبا قط نامهها نین دل نهاد با قونرد حقو بیننتملرل توسرش دیرونن
بین نتمللی دندگستا موجب نشار قانونمند در ف اتیتها دنها خونهد شد .همدنین دیرونن
نی طایق تفسیا ل تبیین قط نامهها مجمع رمومی ل شورن نمنیت ،شفافیت ل ل وح رن که نی
رناۀا نۀلی حاکمیت قانون نست ،در نظام ملل متحد ترالیج مریکنرد .رراللهبرا نیرن بارسری
قضایی قط نامهها نرگانها سیاسی ملل متحد توسش دیونن بیننتمللی دندگستا با نسراس
مقارنت حقو بین نتملل ،موجب ت یین میزنن مشالریت تصمیمات دنها خونهد شد .با نین حا
میزنن بارسی قضایی ل سطح رسیدگی دیونن بره نروع قط نامر نتخاذشرده توسرش نرگرانهرا
سیاسی ملل متحد موکو نست(Möhrlein, 2014: 93) .
در قضی «نامیبیا» 1دیونن الیم بود در خصروو نرتبرار قرانونی قط نامر ذ ربرش شرورن
نمنیت تصمیمگیا کند .در نین قضیه خصوۀا دیونن میبایسرت نحرانی مریکراد کره دیرا رأ
ممتنع در یماۀ درن مونفق در مفهوم بند  3مادۀ  21منشور ملل متحد در نظا گافته مریشرود
یا خیا )(ICJ Rep, 1971: para. 16
2
پیش نی بارسی نین قط نامه دیونن بهۀورت ذیل به نمارۀ نرتبار نشاره میکند:
«قط نامه یک نرگان ۀالحیتدنر ملل متحد که مطابق قونرد شکلی دن نرگران بره تصرویب
رسیده ل نین مو وع نی طا رئیس دن نرالم شده ،باید فاح شود که بهۀورت م تبرا نتخراذ
شده نست»).(ICJ Rep, 1971: para. 22
طاح نمارۀ نرتبار دیونن رن به نین سمت سو ندند که نتیجهگیا نکند دیگا قادر به بارسی
نرتبار قط نامه نیست ) .(Kolb, 2013: 902بارکس ،دیونن نتیجه گافت کره مریتوننرد شرانیش
شکلی ل همدنین نرتبار شکلی قط نام شورن نمنیرت رن مرورد رسریدگی قرانر دهرد .در هرا
ۀورت ،دیونن مطابق دنده «رلی رام» 3شورن نامید ،مالحظه کاد که رأ ممتنع بهمنزتر رأ
مونفق نست ) .(ICJ Rep, 1971: para. 22نی نظا دیرونن ،رلیر ررام شرورن ل نیرن حقیقرت کره
دلتتها رضو به ۀورت رمومی نین رلیه رن مورد پذیا قانر دندهنند ،بان نثبات نین مو روع
کافی نست که قط نامه بهۀورت م تبا نتخاذ شده نست.
1. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) notwithstanding Security Council Resolution, 1971.
2. Presumption of Validity
3. General Practice
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نی سو دیگا مو وع بارسی قط نامهها شورن نمنیرت هنگرامیکره در ررارروی فصرل
هفتم منشور رمل میکند ،توسش دیونن بیننتمللی دندگستا حائز نهمیت نست .شورن نمنیت
بهرنونن نهاد که خود یندۀ حقو بیننتملل میباشد ،مکلف نست هنگام ننجام لظایف خود بره
ن ل رلح منشور نحتانم گذنرد ل مطابق با نهدن ل مقاۀد ملل متحد رمل کند .بهربارت دیگا
شورن نمنیت باید میان هد نلتیه حفح ۀلح ل نمنیت بیننتمللی ل دیگا مقاۀرد ملرل متحرد
ت اد رینی ل مناسبی رن باقانر کند .نین نما متضمن نحتانم به مقارنت بنیادین حقرو بشرا ل
حقو بشادلستانه ،حق ت یین سانوشت ل نحتانم به تمامیت سایمینی دلترتهاسرت .در لنقرع
ها گونه نقض نین مقارنت میتونند به نقض قونرد دماۀ حقو بیننتملل رام منتهی شود (Gill,
) .1995: 111راللهبا نین ،شورن نمنیت ،تا جایی که در ررارروی فصرل هفرتم منشرور بران
حفح ل نرادۀ ۀلح ل نمنیت بیننتمللی رمل میکند ،نختیار دنرد که برهۀرورت موقرت نی قونررد
بیننتمللی نرم نی م اهدهن ل رافی تخطی کند .نین نما در ماهیت نقدنم نجانیی نهفته نست ل نی
مقارنت فصل هفتم منشور قابل نسرتنباط نسرت ) .(Gowlland – Debbas, 1994: 78در قضری
«الکابی» 1قا ی شوبل 2نظهار دنشت با نینکه کارها مقدماتی تدلین منشور ل مرتن ف لری دن
شورن نمنیت رن ملتزم به قونرد حقوقی میدنند ،در رین حا  ،شورن میتونند بان حفح ۀرلح ل
نمنیت بیننتمللی حقو بیننتملل رن نادیده بگیاد ) .(ICJ Rep, 1998: para. 167در ها ۀورت،
در هیچ شانیطی شورن نمنیت نمیتونند بهگونهن رفتار کند کره مارایا نۀرو ل نهردن ملرل
متحد یا قونرد دماۀ حقو بیننتملل باشد ) .(Amerasinhe, 1996: 186بهربارت دیگرا مرادنمی
که قونرد دماه بیانگا مجمورهن نی قونرد حافح تمامیت نظم رمومی بیننتمللی ل بقرا جام ره
بیننتمللی هستند ،شورن نمنیت نیز باید بانساس قونرد دماۀ بیننتمللی رمل کند.

نتیجهگیری
حاکمیت قانون ساختار هنجار ل نهادینی نست که با مبنا دن نظام سیاسی لظیفر حمایرت
نی حقو فاد رن نی طایق محدلدیت قردرت سیاسری ل جلروگیا نی سوتنسرتفاده نی قردرت ل
نرما دن به ۀورت خودساننه با رهده دنرد .در حقو برین نتملرل حاکمیرت قرانون بره مفهروم
محدلدیت حاکمیت ل قدرت خودسانن دلتتها نی طایق مقارنت حقو بیننتملل نست .بهطرور
کلی نلال ،نمالیه حاکمیت قانون به همر نب راد ل شرئون ینردگی بشرا مابروط مریشرود؛ ثانیرا،
حاکمیت قانون به نجان قونرد موجود مابوط میشود ،فلذن نسرتقانر قونررد موجرود ل تضرمین
نجان نین قونرد ماهیت حاکمیت قانون رن تشکیل مریدهنرد .دیرونن برین نتمللری دندگسرتا
1. Lockerbie
2. Schwebel
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بهرنونن نرگان قضایی نۀلی ملل متحد در جهت نستقانر حاکمیت بیننتمللی قانون نی رل ها
مختلفی نستفاده می کند .دیونن نی طایق نحانی ل شناسایی قونرد حقو بریننتملرل ل حاکمیرت
نین قونرد با رفتار تاب ان نین نظام نقش بسزنیی در نستقانر حاکمیت بیننتمللی قانون با رهرده
دنرد .با توجه به نانوشته بودن ل شفا نبودن قونرد حقو بیننتملل رافی شناسایی نین قونررد
توسش دیونن نی نهمیت خاۀی باخوردنر نست .دیونن نی طایق نحرانی قونررد حقرو بریننتملرل
رافی ل ت یین ل تفسیا نین قونرد حاکمیت بیننتمللی قانون رن نرتقا مریدهرد .دیرونن در یمران
نحانی قونرد حقو بین نتملل رافی قلمال ل محتون نین قونرد رن تبیین مریکنرد ل در مرونرد
موجبات توس ه تدریجی حقو بیننتملل رن نیز فانهم میدلرد .دیرونن بریننتمللری دندگسرتا
بهرنونن ماجع قضایی نۀلی ملل متحد در حین رسیدگیها قضایی خود بهمنظور حرللفصرل
نختالفات میان دلتتها یا ۀدلر نظایات مشورتی به تفسیا ل تبیین قونرد حقوقی بیننتمللری ل
رفع نبهام نی دنها می پادنید .دیونن نی طایق تفسیا ل تبیین قونرد حقوقی رنصا شفافیت در نظام
بین نتمللی رن که یکی نی رناۀا مهم بان تحقق حاکمیت قانون در جام ر جهرانی مریباشرد رن
محقق میساید .دیونن بهرنونن امن ۀیانت نی تمامیت حقو بیننتملل در حین رسیدگیها
قضایی خود نرما دلتتها رن با قونرد حقو بیننتملل ننطبا میدهد ل میزنن مسئوتیت دنها رن
مشخ می کند .دیونن نی طایق ننطبا قونرد دنخلی یا رفتار یک نرگان دلتتی ناشری نی حقرو
دنخلی با حقو بین نتملل موجب نستقانر حاکمیت قانون در جام بیننتمللی مریشرود .لجرود
سلسلهمانتب میان قونرد حقوقی یکی نی رونمل نستقانر قانون نساسی گانیی ل حاکمیرت قرانون
در جام ه نست ل نظام حقوقی بیننتمللی نیز نی نیرن قاررده مسرتثنا نیسرت .بارسری قضرایی نی
مهمتاین شاخصهها حاکمیت قانون محسوی میشود که امن حفح ل نستقانر سلسلهمانترب
میان قونرد حقوقی ل نحتانم به نۀو ل قوننین باتا در جام ه نست .بارسری قضرایی در جام ره
بیننتمللی منجا به بطالن ل نرالم بینرتبار قط نامرههرا شرورن نمنیرت ل مجمرع رمرومی
توسش دیونن بین نتمللی دندگستا نمی گادد بلکه منظور نی بارسی قضایی در نین نظام تفسریا
قط نامهها نرگان ها سیاسی ل ت یین دثار حقوقی دنها بهلسریل ماجرع قضرایی نۀرلی ملرل
متحد نست.
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