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انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحوالت حقوق
بینالملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شمارۀ  61دیوان
بینآمریکایی حقوق بشر
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چکیده
فلسفۀ تأسیس نهاد حمایت کنسولی ،حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان استت در
حقوق بینالملل سنتی ،دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جتء حقتوق مطلت
دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است اینک این مسئله به ذهتن
خطور میکند که در حقوق بینالملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقتهای و
بینالمللی یافته و تعهدات دولتها روزبهروز دایرۀ شمول گستردهتری یافته است و دولتتهتا بتا
ارادۀ خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کتردهانتد ،آیتا متیتتوان
رگهها یی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصۀ اجرا رساند یا خیر؟ نتایج
این تحقی نشان میدهد که در پرتو تحوالت جامعۀ بینالمللی و توسعۀ حقوق بینالمللی بشتر
و پذیرش این حقوق توسط دولتها ،امروزه بهنظر میرستد کته حمایتت کنستولی دیگتر حقتی
صرف برای دولتها نیست و این امتر تتا حتدودی تعتدیل شتده و از نظتر برختی حقوقتدانان و
رویههای قضایی که توضیح داده خواهد شد ،حمایتهای کنسولی حقی بینابین است یا حتداقل
جرقههای فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیءبین حقوقدانان بینالمللی غافل نمانده است

کلیدواژگان
انسانی کردن حقوق ،حمایت کنسولی ،حقوق بشر ،رویتۀ قضتایی بتینالمللتی روابتط کنستولی،
دولت متبوع ،کنوانسیون وین
 1در خصوص ح دسترسی به حمایتهای کنسولی در چارچوب رسیدگی عادالنۀ حقوقی صادرشتده در متور 1
نوامبر 1111
Email: soohan@ut.ac.ir
 2استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
Email: Majid.gharaee1369@gmail.com

 4دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
Email: aida_agh.r2002@yahoo.com

تاریخ دریافت ،1311/11/11 :تاریخ پذیرش1311/10/11 :

 095فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

مقدمه
از زمانیکه دادوستد و تجارت در میان دولت هتا و متاورای مرزهتای داخلتی یتک کشتور شتکل
گرفت ،یکی از دغدغههای دولتها حمایت از حقوق فرد تبعه در ماورای سرزمینهای خود بتود
دولت های میءبان با استناد به اصل حاکمیت ،افراد حاضر در قلمرو خود را در یتد اقتتدار قتانون
داخلی میدانستند و زیر بار مشارکت دولت دیگری در رسیدگیهای داخلی خود نمیرفتند این
وضعیت با تعدیلهایی در قرون متمادی و بهویژه قرون نوزدهم و بیستم روبهرو شتد و سترانجام
جامعۀ بین المللی در نیمۀ دوم قرن بیستم تصمیم به تدوین قواعتد و مقتررات حقتوق کنستولی
گرفت که ماحصل آن ،کنوانسیون وین در خصوص روابتط کنستولی استت کته در ستال 1103
تصویب و در سال  1101الزماالجرا شد (بیگزاده)011 :1331 ،
پس از الزم االجرا شدن این کنوانسیون ،حمایت کنسولی در گسترۀ وسیعی از متوارد نقت
حقوق بینالملل اعمال میشود از جملۀ این موارد میتوان به قضایای الگراند و اونتا و دیتالو در
نءد دیوان بینالمللی دادگستری و بسیاری دیگر از دعاوی در نءد دیوان اروپایی حقتوق بشتر یتا
دیوان بینآمریکایی حقوق بشر اشاره کرد در قضایایی که در سالهای اخیر بهنحوی بتر مبنتای
حمایت کنسولی در دیوان بینالمللتی دادگستتری مطتر شتده ،طترفین دعتوا همتواره تتالش
داشتهاند تا در مباحث خود ارتباط تنگاتنگ میان حقوق بشر و حمایت کنسولی را نشان دهنتد
که در برخی موارد نیء چنین ارتباطی از سوی دیوان تأیید شده استت امتا دیتوان بتینالمللتی
دادگستری بهدلیل معذوریتها و محدودیتها و حتی شاید بهدلیل فلسفۀ وجودی خود که همانا
رسیدگی و حلوفصل اختالفات در میان دولتهاست ،نتوانسته است بته تمتام ابهامتات در ایتن
عرصه پاسخ دهد و هنوز بسیاری از سؤاالت در خصوص این زمینه بدون پاسخ باقی مانده است
در خصوص ابهامات باقیمانده در این عرصه از جمله اینکه آیا روابط کنسولی روابطی صترفا
میان دولت هاست یا افراد نیء در این روابط بالذات دارای حقوقی اند یا اینکه آیا حمایت کنسولی
امروزه به حقوقی بشری تبدیل شده است یا خیر ،متیتتوانیم فراتتر از آرای دیتوان بتینالمللتی
دادگستری به رأی مشورتی دیوان بینآمری کتایی حقتوق بشتر در خصتوص حت دسترستی بته
حمایت های کنسولی در چارچوب رسیدگی منصفانه مور  1111و تأثیرات شگرف آن در قتارۀ
آمریکا و سپس در حقوق بین الملل قراردادی و عرفی مراجعه کنتیم .مطالتب ایتن مقالته در دو
بخت تنظتتیم شتتده استتت :در قستتمت اول آرای دیتوان بتتینالمللتتی دادگستتتری در خصتتوص
حمایت های کنسولی پرداخته شده و آرای این دعاوی تحلیل شده و پیشرفتهای آن در زمینتۀ
انسانی شدن حقوق روابط کنسولی بیان شده است در قسمت دوم نیتء بته بیتان رأی مشتورتی
دیوان بین آمریکایی حقوق بشر و تأثیرات آن بر انسانی شدن هرچه بیشتر حقوق روابط کنسولی
بهصورت خاص و حقوق بینالمللی عمومی بهصورت عام پرداخته شده است
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تحلیل آرای دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص روابط کنسولی
 .6قضیۀ مربوط به کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی (پاراگوئه عل یه
علیهه
آمریکا)6۹۹۱-6۹۹۱ ،
کنوانستیون 1103
110
در  3آوریل  1113پاراگوئه دادخواستی علیه آمریکا در خصوص ادعای نق کنوان سیون
ویرجینیتا،
یا،
مات ویرجین
مقامتات
ستال  1112مقا
وین در دفتر دیوان به ثبت رساند خواهان اظهار داشت که در سال
تل،
هام ققتتل
به اتاتهتام
ستال  1113بته
آقای آنجل فرانسیسکو برارد پاراگوئهای را بازداشت ،محاکمه و در سال
محکوم به اعدام کردند تاریخ اجرای حکم  14آوریل  1113مقرر شد ،بدون اینکه او از حقوق
تقاضتای
ضای
برای تقا
کا بترای
آمریکتا
سول در آمری
کنست
به موجب مادۀ «ب»( 300 )1کنوانسیون مبنی بر ارتباط با کن
کمک آگاه شود همچنین ادعا شد که مقامات ویرجینیا در اطالع دادن بازداشت فرانسیسکو بته
به
قت ننیتء
یء
موقتت
کنسول پاراگوئه قصور کردهاند پاراگوئه در همان روز از دیوان تقاضای صدور دستور مو
ست او
کرد مبنا و عقالنی بودن چنین دستور موقتی توسط قاضی کروما بهخوبی تشریح شده ااستت
ضای صتدور
صدور
تقاضتای
در اعالمیهاش که ضمیمۀ دستور  1آوریل  1113شده است ،میگوید «هدف از تقا
کان دارد
کته امامکتان
هنگتامی که
ویتژه هن گامی
بتهو یژه
دستور موقت حفظ و تضمین حقوق طرفهای اختالف است ،به
صدور رأی و
کته صتدور
نحتوی که
بتهن حوی
چنین حقوقی بهطور جبرانناپذیر و غیرقابل برگشتی از بین برود ،به
شود» ))Icj decision, 1998: para 263
تصمیمگیری دیوان بیاثر یا بدون هدف و موضوعیت شتود
سترس را
تدابیر در ددستترس
کلیتیۀ تتدابیر
دیوان در دستور موقت به اتفاق آرا اظهار داشت که «آمریکا باید کل
شود اتاتختاذ
خاذ
عدام ننشتود
هایی ااعتدام
گیتری ننهتایی
برای تضمین اینکه آقای برارد تا پایان این دادرسی و تصمیمگ یری
کند» ) (Icj Decision, 1998: para 258این دستور مورد توجه و رعایت مقامات ویرجینیا قرار
نگرفت و نامبرده در  14آوریل  1113اعدام شد
موضتوع
ایتن مو ضوع
بته ا ین
تتا به
نیافتت تا
فرصتت نیا فت
دیتوان فر صت
پاراگوئه سپس دعوای را پس گرفت و ازاینرو د یوان
خیتر (Icj
ند یتایا خ یر
میککنتد
جاد متی
بپردازد که آیا کنوانسیون عالوهبر دولتها برای افراد هم حقوقی ایایجتاد
)Decision , 1998: para 426؟

 .2قضیۀ لگراند (آلمان علیه آمریکا)6۹۹۹-2۰۰6 ،
یل ن ق
نقت
دلیتل
بهدل
کا بته
مریکتا
دولتت آمری
یه دو لت
علیته
ستی را عل
دادخواستتی
در  2مارس  1111جمهوری فدرال آلمان دادخوا
لگرانتد
ند
 11وین در خصوص روابط کنسولی در مورد دو تبعۀ آلمان یعنی برادران لگرا
کنوانسیون 11003
سیون و
کنوانستیون
مادۀ ( 300 )1کنوان
مان متاد
در دفتر دیوان به ثبت رساند مبنای صالحیت دیوان از نظر آلآلمتان
سرقت از
به سترقت
بوط بته
مربتوط
ضیه مر
مادۀ  1پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختالفات بود این ققضتیه
بانکی در آریءونای آمریکا در سال  1132توسط والتر و کارل لگراند ،دو برادر آلمانی بود آنها در
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به ا عدام
اعتدام
مه و بته
محاکمته
جریان این سرقت ،رئیس  03سالل بانک را به قتل رساندند و به این دلیل محاک
محکوم شدند با وجود همۀ دادخواهیها برای عفو و تالشهای دیپلماتیک فراوان توسط آلمان،
حکم اعدام کارل لگراند در  24فوریۀ  1111به اجرا درآمد و  3مارس  1111نیء بهعنوان تتاریخ
تاریخ
اعدام والتر لگراند تعیین شد آلمان برای حفظ جان والتر ،در  2مارس  1111یعنی چند ساعت
پی از زمان مقرر برای اعدام ،دادخواستی را در دیوان به ثبت رساند و در همین روز نیء تقاضای
کترد (ICJ
صتادر کرد
صدور دستور موقت کرد دیوان در همان روز دستور موقتی مشابه قضیۀ برارد صادر
) reports, 1999, order of 3 march 1999اما این دستور موقت نیء به همان سرنوشت دستور
موقت مربوط به برارد دچار شد و والتر لگراند بدون توجه به این دستور موقت اعدام شد
در این قضیه آلمان برخالف پاراگوئه دعوی را ادامه داد و از آن انصراف حاصل نکرد آلآلمتان
مان
روابتط
بط
بر این ادعا بود که ح مطلع شدن از بازداشت مندرج در مادۀ «ب» ( 300 )1کنوانسیون روا
کنسولی ،نهتنها بیانگر ح دولت فرستنده در برابر دولت پذیرنده ،بلکه همچنین ح فردی هر
هتر
تبعۀ دولت خارجی عضو کنوانسیون با ورود به سرزمین دولت عضو دیگر کنوانسیون است
نی بر
بتر
مبنتی
شان مب
حقوقشتان
ند از حقوق
لگرانتد
برادران لگرا
کردن بترادران
آلمان ادعا می کرد که قصور آمریکا در آگاه کتردن
مادۀ
جب متاد
موجتب
به مو
مان بته
تماس با مقامات آلمان به موجب مادۀ «ب»( ،30)1مانع از اعمال ح آلآلمتان
فرستتنده
ستنده
لت فر
دولتت
به دو
«ج» و «الف»( 30 )1کنوانسیون وین شده است و حقوق مختلف اعطاشده بته
در مقابل اتباع در زندان ،حبس و بازداشت آنگونه که در مادۀ «ب» ( 300 )1مقرر شده را ننقتق
کرده است آلمان همچنین ادعا می کرد که آمریکا با نق تعهدش به آگاه کردن ،حقوق فتردی
فردی
یء ننقتق
مادۀ «ب» ( 30 )1را ننیتء
اعطاشده به بازداشتشدگان توسط ذیل مادۀ «الف» ( 30 )1و متادۀ
تبعتهاش
کرده است ) (ICJ reports, 2001: para 38,70بر این اساس آلمان ادعا میکرد که دو تب عه
متضرر شدهاند ،ادعایی که مبتنی بر حمایت کنسولی از جانب برادران لگراند است دولت آمریکا
اینکته
که
به صالحیت دیوان اعتراض کرد دیوان در رد ایراد آمریکا میگوید میان طرفها در مورد این
خیتر
یر
آیا در نتیجه نق مادۀ «ب»  ،300مواد «ج» و «الف» 30کنوانسیون وین نیء نق شده یا خ
ند آن
توانتد
و همچنین اینکه آیا مادۀ «ب» ( 30 )1حقوق فردی ایجاد کرده یا خیر و آیا آلمان میتوا
حقوق را از جانب اتباع مطالبه کند ،اختالف وجود دارد و اینها همه اختالفاتی به مفهوم مادۀ
 1پروتکل اختیاری هستند ) (Icj report, 2001: para 42بهعالوه دیوان نمیتواند این ااستتدالل
ستدالل
خارج از
آمریکا را بپذیرد که میگوید ادعای آلمان مبتنی بر حقوق فردی برادران لگراند بوده و ختارج
ظر ددیتوان
یوان
ست از ننظتر
صالحیت دیوان است ،زیرا حمایت کنسولی مفهوم حقوق بینالملل عرفی ااستت
حقتوق
قوق
که ح
معاهتدهای کته
ضو معا هده
لت ععضتو
دولتت
یک دو
این واقعیت مانع بهعهده گرفتن دعوای تبعه از جانب یتک
فردی ایجاد میکند ،نیست
قوق فتردی
حقتوق
ادعای آلمان آشکارا مبتنی بر دیدگاه لیبرالیستی و تالش برای ارتقای کسب ح
تحت معاهدات و در نتیجه جانبداری از این تئوری استت کته فترد نیتء بتهعنتوان تتابع حقتوق
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بین الملل جایگاه در حتال تببیتت هرچته بیشتتر استت آلمتان در خصتوص ارتبتاط میتان
کنوانسیون وین و حقوق بشر میگوید« :ح آگاه شدن از حقوق منتدرج در متادۀ «ب» (30)1
دولتت
لت
سرزمین دو
کنوانسیون وین یک ح فردی هر تبعۀ دولت عضو کنوانسیون است کته وارد سترزمین
عضو دیگر میشود» )(Icj report, 2001: para 75
اعالمیۀ سازمان ملل در خصوص حقوق بشر افرادی کته تبعتۀ کشتوری کته در آن زنتدگی
تأکیتد
ید
دستامبر  ،)1131تأک
میکنند نیستند (پذیرفتتهشتده توستط قطعنامتۀ  41/144متور  13د سامبر
میکند که «ح دسترسی به کنسول دولت متبوع همانند ح مطلع شدن از این ح  ،از جمله
حقوق فردی تبعۀ خارجی است و بهعنوان حقوق بشر بیگانگان تلقی میشود»
برونا سیما مشاور آلمان در این قضیه (و البتته ستپس قاضتی دیتوان) متیگویتد ایترادات و
استدالالت آمریکا بسیار مضی بوده و با قواعد معاصر دربارۀ تفسیر معاهدات ستازگار نیستت از
نظر او استنباط حقوق مندرج در متادۀ  30بته عنتوان حقتوق فتردی ،بتا همتۀ قواعتد تفستیری
معاهدات بینالمللی مندرج در مادۀ  31کنوانسیون وین در مورد حقتوق معاهتدات ستال 1101
ستازگاری دارد ) (Mennecke, 2001: 445دیتوان بتینالمللتی دادگستتری در رأی ختود بیتان
میدارد که مادۀ «ب» ( 30)1کنوانسیون ،متضمن تعهداتی برای کشتور پذیرنتده در برابتر فترد
بازداشت شده و نیء دولت فرستنده است دیوان براساس متن این ماده نتیجه میگیترد کته ایتن
ماده موجد حقوق فردی است که با توجه به مادۀ  1پروتکل اختیتاری متیتوانتد توستط دولتت
متبوع فرد بازداشت شده ،در این دیوان مطر شود دیوان در تحکیم این ایتده کته کنوانستیون
متضمن حقوق فردی و حقوق دولت است ،میگوید مادۀ ( 30)1نظام بههتمپیوستتهای را بترای
تسهیل اجرای سیستم حمایت کنسولی طراحی کرده است این ماده با اصل اساستی حتاکم بتر
حمایت کنسولی یعنی آزادی ح ارتباط و دسترسی آغاز و با اطتالع از حقتوق کنستولی ادامته
یافته و با اقدامات مأموران کنسولی که می توانند به اتباع در حبس کمتک ارائته دهنتد ،خاتمته
مییابد هنگامیکه کشور فرستنده از بازداشت اتباع بهدلیل قصور کشتور پذیرنتده در فتراهم
آوردن اطالع کنسولی مقتضی بدون تأخیر ،بی اطالع بماند ،کشور فرستنده از همۀ اهداف عملی
اعمال حق به موجب مادۀ ( 30)1محروم می شتود در قضتیۀ حاضتر اهمیتتی نتدارد کته آیتا
برادران لگراند در صورت اطالع ،تقاضای مساعدت کنسولی از آلمان را میکردنتد یتا نته یتا آیتا
آلمان چنین کمکی را ارائه می داد یا نه ،بلکه کافی است که کنوانسیون این حقوق را اعطا کرده
و با نق آن توسط آمریکا ،آلمان و برادران لگراند در صورت تمایل به توسل ،بهطور مؤثر از آن
محروم شدهاند )(Icj report, 2001: para 77
از نظر مایر ،دیوان اگرچه عبارت ح فردی و نه ح بشری را بتهکتار متیبترد ،بته نتیجتۀ
ستدالل در
ین ااستتدالل
مشابهی میرسد و بهنظر میرسد این دو با هم مترادف باشند و در نهایت نیء اایتن
انسانی شدن حقوق حمایت کنسولی مؤثر خواهد بود )(Meyer, 2001: 226
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 .3قضیۀ مربوط به اونا و سایر اتباع مکزیکی (مکزیک علیه آمریکا)2۰۰3-2۰۰4 ،
در  1ژانویۀ  2113مکءیک دادخواستی مشابه قضیۀ لگراند ،در خصوص نق کنوانسیون 1103
110
حت م ساعدت
مستاعدت
کته از ح
اعتدام که
نوبتت ا عدام
وین در مورد روابط کنسولی نسبت به  12تبعۀ مکءیکی در نو بت
ثبتت ر ساند
رستاند
بته ث بت
کنسولی شان به موجب مادۀ  30کنوانسیون مطلع نشده بودند ،در دفتر دیوان به
مأموران کنسولی مکءیک نیء از بازداشت آنها مطلع نشده بودند مکءیک در همین روز از د یوان
دیتوان
تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف محاکمه و اعدام اتباع تا پایان رسیدگی ماهوی در
گرفتت مب نای
مبنتای
قترار گر فت
دیوان را کرد این دستور توسط دیوان صادر شد و مورد رعایت آمریکا نیء قرار
بته صالحیت
صتالحیت
مربتوط به
اختیتاری مر بوط
پروتکتل اخت یاری
صالحیت دیوان از نظر مکءیک مادۀ ( 300 )1و مادۀ  1پروت کل
اجباری حل اختالفات بود دیوان در این قضیه با تکیه بر یافته های خود در قضیۀ لگراند ،نتیجه
گرفت که آمریکا به تعهدات در مورد  11تبعۀ مکءیکی در صف اعدام ،در مورد ح فردی شان
مجتازات و
احکتام م جازات
بایتد اح کام
جبتران با ید
عنتوان ج بران
بتهع نوان
ازایتن رو به
استت و ازا ین
کترده ا ست
قصتور کرده
به موجب کنوانسیون ق صور
محکومیتها را دوباره بررسی کند )(ICJ reports, 2004: para 93
مکءیک در آخرین الیحۀ خود از دیوان می خواهد تا اعالم کند که آمریکا با قصور در ا جرای
اجترای
مادۀ ( 300 )1کنوانسیون وین ،تعهدات در مورد اعمال ح حمایت کنسولی از اتباع را نق
کنتد و
متیک ند
کرده است) (Icj report, 2994: para 153دیوان حکم خود در قضیۀ لگراند را تکرار می
دولتت مت بوع
متبتوع
توستط دو لت
توانتد تو سط
می گوید مادۀ ( 300 )1کنوانسیون ،موجد حقوق فردی است که می توا ند
مجتدد واب ستگی
وابستتگی
تأکیتد م جدد
بتا تأک ید
دیتوان با
گیترد د یوان
شخص بازداشت شده ،در این دیوان مورد استناد قرار گ یرد
متقابل این حقوق اضافه می کند که نق حقوق افراد به موجب مادۀ  30می تواند متضمن نق
متضتمن ن ق
نقت
حقوق دولت فرستنده نیء باشد و اینکه نق حقوق دولت فرستنده نیء میتواند مت ضمن
ناشتی از واب ستگی
وابستتگی
ختاص نا شی
حوال خاص
اوضتاع و ااحتوال
بیتانگر او ضاع
حقوق افراد باشد از نظر دیوان این وضعیت ب یانگر
فراد و انانستانی
سانی
انستانی اافتراد
کرامتت ان سانی
ارتقتای کرا مت
متقابل حقوق دولت و حقوق فرد است این نشانه ای از ارت قای
شدن حقوق و روابط بینالملل است که در حقوق بینالملل سنتی صرفاً بهعنوان یک تابع فرعی
منتدی و ب سیار
بستیار
بهترهم ندی
تئتوری ب هره
فراتتر از ت ئوری
در مقابل دولت تلقی میشد در این رأی انسان جایگاهی فرا تر
عنتوان یک
یتک
فراتر از تئوری منسو تابع فرعی بودن یافته است این رأی فرد را همانند دولت به ع نوان
اهلیتت او برای
بترای
حاضتر اهل یت
حتال حا ضر
اگرچته در حال
حتتی اگر چه
بازیگر و شخص حقوق بینالملل مطر میکند ،ح تی
تومکتا ر کن
رکتن
قاضتی توم کا
ظر قا ضی
استت از ننظتر
برختوردار ا ست
تتوجهی بر خوردار
اجرای حقوق از نواقص دادرسی شایان توجهی
اینکته ات باع
اتبتاع
بترای این که
اساسی ،فرد و نه دولت است و با توجه به نقص دادرسی در حقوق بین الملل برای
مکءیک بتوانند دعوایشان را نءد دیوان مطر کنند ،دولت مکءیک دعوای مربوط به نق حقوق
آنها را در دیوان مطر کرده است )(Icj report, 2004: para:7
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 .4قضیۀ دیالو
در  31نوامبر  2111دیوان رأی خود در خصوص پروندۀ دیالو را صادر کرد دیالو که دو شترکت
خصوصی در کنگو تأسیس کرده بود ،با طر ادعاهای واهی از طترف دادستتان عمتومی در 21
فوریۀ  1133دستگیر شد و تا سال  1131در بازداشت بتهستر متیبترد پتس از آزادی ،مجتددا
دستگیر شد و تا  11ژانویۀ  1110در بازداشت بود در  21ژانویتۀ  1110مجتددا دستتگیر و در
نهایت در  31ژانویۀ  1110از کنگو اخراج شد
دیوان در بررسیهای خود ،اتفاقات صورتگرفته در ختالل ستالهتای  1133-1را ختارج از
دادخواست دانست و آنها را غیرقابل پذیرش اعالم کرد برخی قضتات دیتوان در انتقتاد بته ایتن
رویکرد تالش کردند تا بر مبنای توجیهات حقوق بشری ،ایتن رأی را متورد انتقتاد قترار دهنتد
) (Miller, 2002: 483قاضی الخسونه ،سیما ،بنونا ،ترینداد و یوسف با صدور اعالمیتۀ مشتترکی
با این تصمیم دیوان مخالفت کردند و اظهار داشتند که دستگیری و بازداشت دیالو در تمام ایتن
سالها از خصیصۀ خودسرانه بودن برخوردار بوده است ازاینرو دیوان متیتوانستت بتا نگرشتی
وسیعتر اجرای صحیح عدالت را در قضیهای تأمین کند که مبتنی بر حمایتت کنستولی بتوده و
قلمرو آن حقوق بینالملل بشر است 1
در این زمین ه دولت گینه تالش کرد تا ادعاهای خود را در چارچوب نق حقوق بشر توجیه
کند و ادعا کرد که دولت کنگو با رفتار خود با آقای دیالو از جمله بازداشت غیرقانونی و اخراج که
به محرومیت وی از دسترسی به اموال منجر شده است ،تعهدات حقوق بشتری ختود را نقت
کرده است و با خودداری از رسیدگی به ادعای وی مستنکف از احقاق ح محسوب میشود
دیوان تالش کرد تا بازداشت و ا خراج دیالو را در چارچوب نقت حقتوق بشتر متدنظر قترار
دهد ازاینرو در وهلۀ نخست ،به بررسی ادعای گینه در خصوص اخراج دیالو در راستتای نقت
مادۀ  13میباق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند  4مادۀ  12منشور آفریقایی حقوق بشتر
و خل ها پرداخت دیوان در نهایت مقرر داشت با توجه به اینکته دولتت کنگتو نتوانستته استت
دالیل قانعکنندهای در خصوص امنیت ملی خود در قبال اخراج دیالو مطر کند ،ازاینرو حقوق
مندرج در مادۀ  13میباق را نق کرده است
آنچه در این رأی مسلم است این است که تمایل و رویکرد دیوان در بررسی حقوق دیتالو در
چارچوب حقوق بشر حاکی از تأیید گسترش قلمرو حقوق مورد حمایت به حقوق بشر است در
واقع نحوۀ استدالل دیوان در این قضتیه بتهگونتهای استت کته حمایتت کنستولی را بتهعنتوان
مکانیسمی مؤثر در حمایت از حقوق بشر معرفی میکند باید اذعان داشت که بتا بررستی آرای
الگراند و اونا و دیالو مالحظه میشود که دیتوان بتینالمللتی دادگستتری در قضتایای اخیتر ،بتا
1. Ahmadou Sadio Diallo, Judgement of 30 November 2010, Joint Declaration of Judges Al-khasawneh,
Simma, Bennouna, Cancado Terindad and Yusuf
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شناسایی حقوق فردی در مادۀ  30کنوانسیون و ح توسل به حمایت کنستولی از ستوی اتبتاع
بیگانه در راستای تحول حمایت کنسولی در جهت حمایت از حقوق بشتر گتام برداشتته استت
بهعبارت دیگر ،در قضایای الگراند ،اونا و دیالو ،دولتها در واقتع از حقتوق اتبتاع ختوی دفتاع
میکنند ،زیرا دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته است که بند  1متادۀ  30کنوانستیون 1103
وین در خصوص روابط کنسولی ،حقتوقی بترای افتراد ایجتاد کترده کته دولتت متبتوع شتخص
بازداشتشده در پی مطالبتۀ آنهتا از جانتب تبعتۀ ختود استت کته بتهدلیتل نقت در سیستتم
بینالمللی ،خود قادر به احقاق آنها نیست
دیوان بین المللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحتد ،نقت ستازندهای در
راستای تحول مفهوم حمایت کنسولی در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر داشته ،بتهطتوریکته
حمایت کنسولی از یک راهکار قضایی صرف که در موارد معینی قابلاجرا بود ،خارج شتده و بته
سازوکاری برای حمایت تمام و کمال از حقوق بشر تبدیل شده استت بتهطتور مبتال در قضتیۀ
بارسلونا تراکشن تصریح شده که حقوق بنیادین هر شتخص انستانی ،دولتتهتا را در برابتر کتل
جامعه بینالمللی متعهد میسازد ) (Icj report, 1970: para 34بر این اساس دولتت آلمتان در
قضیۀ الگراند اعالم داشت که آن کشور به نیابت از جامعۀ بینالمللی اقدام به حمایتت کنستولی
کرده است ،چون معتقد استت کته حمایتت کنستولی یتک حمایتت بشتری و در زمترۀ حقتوق
بینالمللی بشر است همچنین در قضیۀ اونا مکءیک بیان کرد که ح اطالع و ارتباط کنستولی
به موجب کنوانسیون وین یک ح بشری با ماهیت اساسی است که نق آن موجب بطالن کل
فرایند دادرسی کیفری که با نق این ح اساسی صورت پذیرفته استت ،متیشتود  1در قضتیۀ
دیالو نیء دولت گینه تمام الیحۀ خود را بر مبنای بشری بودن حقوق نق شده قرار داده بود
در پایان باید خاطرنشان ساخت که رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری در این خصوص مشتت
بوده و دیوان بین الملل دادگستری بهدلیل محدودیتها و معذوریتهای خود ،در این زمینته تتا
حدودی بسیار محافظهکارانه رفتار کرده است اما رگههایی از تغییر و گرای به پذیرش چنتین
رویکردی را می توان در آرای جدیدتر دیوان و نظر مخالف قضات آن مشاهده کرد امید است که
دیوان در آرای بعدی خود رویۀ صریحتری را در این خصوص پی گیرد ،زیرا اهمیت آرای دیوان
بینالمللی دادگستری در چارچوب رویۀ قضایی هنگامی روشنتر میشود که به آمار استناد سایر
محاکم بین المللی به رویۀ دیوان توجه کنیم دیوان دادگستری اروپتایی  1بتار ،دادگتاه اروپتایی
حقوق بشر  3بار ،دادگاه آمریکایی حقوق بشر  21بار ،دیوان بینالمللی کیفری یوگسالوی ساب
 13بار ،دیوان بینالمللی کیفری رواندا  1بار ،پانلها و مراجع تجدیدنظر سازمان تجارت جهتانی
 23بار ،دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا  20بار و دادگاه حقوق دریاها  3بار به آرای صادره از
دیوان بینالمللی دادگستری استناد کردهاند (الهویی نظری)321 :1331 ،
1. ICJ Reports, 1970, Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحوالت059 ...

هوان بههین
بین
شورتی ددیهیوان
سولی در رأی ممشههورتی
کنسههولی
بط کن
روابههط
قوق روا
حقههوق
شدن ح
هانی شههدن
انانسهسانی
آمریکایی حقوق بشر
سیون آمری کایی
آمریکتایی
کنوانستیون
ساس کنوان
براستاس
که برا
ست کته
دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل ااستت
شر ،از
قوق ببشتر،
حقتوق
حقوق بشر  1101ایجاد شده است با آنکه دیوان برخالف کمیسیون آمریکایی ح
ضایی ننظتام
ظام
هاد ققضتایی
لحاظ فنی نهادی وابسته به سازمان کشورهای آمریکایی نیست ،با این حال ننهتاد
آمریکایی حمایت از حقوق بشر بهشمار میآید )(Akeherst, 1998: 435
بینالمل لی
المللتی
یوان بتین
حده در ددیتوان
متحتده
یاالت مت
دولت مکءیک در زمان طر دعوای خود علیه دولت اایتاالت
یان ققضتات
ضات
ته ممیتان
گرفتته
صورتگرف
دادگستری ،از این دیوان نیء تقاضای نظر مشورتی کرد بحثهای صتورت
نهایتت
یت
دیوان و در نهایت نظر ارائه شده در خصوص روابط کنسولی و حقوق افراد مندرج در آن ،نها
بررستی
سی
که برر
تأثیر را بر روی انسانی شدن حقوق کنسولی از ابتدای پیدای آن بر جای گذاشته کته
این نظرها و رأی را اهمیتی فءاینده بخشیده است
شت ،در کتتاب ختود بیتان
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خواهد شد از تأثیرات انسانی شدن روابط و حقوق کنسولی این است که ح
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مالکتان
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سولی کته
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حمایتت
ح حما
گاهی از حت
بشر نسبت به آآگتاهی
انسانیاند ،بدین صورت اولویت یافته است :چنین حقوق انسانی که در جهان معنوی حقوق ببشتر
شر
یء متورد
مورد
قراردادی ننیتء
لل قتراردادی
الملتل
قرار داشت ،امروزه عالوهبر حقوق بینالملل عرفی توسط حقوق بینالم
حمایت قرار گرفته است )(Trinidade, 2005: 1
قاضی ترینیداد در مقدمۀ رأی مشورتی دیوان مقرر میدارد که« :جنبتۀ بتیندولتتی صترف
دانستن حقوق بین الملل مربوط به گذشته است و دیگر کارایی الزم را ندارد» او بیتان متیدارد
که شخصیت حقوقی بینالمللی توسعه یافته است ،بتهطتوریکته امتروزه عتالوهبتر دولتتهتا و
سازمانهای بین المللی ،افراد به صورت جمع ،فرد انسانی و بشریت نیء تابع حقوق بینالملل قرار
گرفته استت ستاختار مفهتومی حقتوق بتینالملتل در خصتوص بشتریت و مالحظتات اساستی
انسان دوستانه در مجموعه قواعد حقوق بین الملل بر تمامی شاخههای آن سایه افکنتده استت و
این حقوق را به سمت هرچه بیشتر انسانی شدن پی میبرد
این دیوان معتقد است که به طور قطع دیدگاه حاکم در زمان انعقاد کنوانسیون ویتن روابتط
کنسولی ،این نبوده است که حقوقی را بهصورت مستقیم برای افراد ایجاد کند ،بلکه این حت را
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فقط مختص به دولتها میدانسته است اما امروزه پس از گذشت نءدیک به سه دهته از انعقتاد
آن کنوانسیونها ،می توان نگاه دیگری به قضیه داشت و این کنوانسیونها را بیانکنندۀ حقتوقی
دانست که متعل به ذات فرد انسانی است قاضی ترینیداد بیان متیکنتد کته شتاید بتد نباشتد
دیدگاه دولت ایاالت متحده در قضیۀ گروگانگیری اتباع در ایران را دوبتاره بررستی کترد :در
رأی مور  24می  1131دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص قضتیۀ گروگتانگیتری بیتان
میدارد که تعهدات دولت میءبان «تعهداتی صرفا بر مبنای کنوانسیونهای وین  1101و 1103
در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی نیستت ،بلکته همچنتین تعهتداتی بتر مبنتای حقتوق
بینالملل عام است» دیوان در پاراگراف بعدی بیان میدارد که محروم کردن غیرقانونی افتراد از
ح آزادی و زندانی کردن آنها در شرایط سخت و دشوار بتهصتورت علنتی در تضتاد بتا اصتول
منشور ملل متحد و اصول اساسی مقرر در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است
زمانیکه دیوان بین آمریکایی حقوق بشر به درخواست دولت مکءیتک بته بررستی متادۀ 30
کنوانسیون وین  1103در خصوص حقوق معاهتدات متیپرداختت ،یکتی از  3دولتت حاضتر در
جلسه یعنی ایتاالت متحتده کته ختود خوانتدۀ دعتوای دولتت مکءیتک در دیتوان بتینالمللتی
دادگستری بود ،چنین استدالل میکرد« :کنوانسیون ویتن  1103یتک معاهتدۀ حقتوق بشتری
نیست و حتی معاهده ای در خصوص حمایت از منافع افراد هم قلمداد نمیشتود ،بلکته معاهتدۀ
چندجانبه میان دولتهاست که برای بهره مندی از حقوق و تعهدات متقابتل میتان دولتتهتای
متعاهد منعقد شده استت» ) (IACTHR Advisory opinion, para: 26متعاقتب ایتن دیتدگاه،
باید گفت که دولت ایاالت متحدۀ آمریکا در نءد دیتوان آمریکتایی حقتوق بشتر موضتعی کتامال
متضاد با دیدگاه خود در رأی گروگانگیری اتخاذ کرده است
دیوان نظر آمریکا را رد و بیان کرد که براساس کنوانسیون وین  1103هم فترد تبعته و هتم
کنسول دولت فرستنده ،در هر زمان ،ح ارتباط با یکدیگر را دارند از نظتر دیتوان ایتن رابطته،
رابطه ای چندمنظوره است ،یعنی به دولت فرستنده ایتن حت را متیدهتد تتا از طریت پستت
کنسولی و حمایت کنسولی از فرد تبعۀ خود حمایت کند و از دیگر سو این ح را به فرد تبعته
می دهد تا برای دریافت حمایت کنسولی دولت متبوع خود بتا پستت کنستولی کشتور ختود در
کشور میءبان ارتباط برقرار نکند ) (IACTHR Advisory opinion, para: 80سپس دیوان مقرر
داشت که بنتدهای متادۀ  30کنوانستیون ویتن  1103در خصتوص موقعیتتهتایی مبتل متورد
مطر شده در نءد این دیوان یعنی در مواردی که فرد از ح آزادی خود محروم شده است نیتء
کاربرد دارد ) (IACTHR Advisory opinion, para: 82از نظر دیوان حقوق مطر شده در ایتن
ماده بهوضو نشان میدهد که صاحب آنها یا منتفع از آنها فرد انسانی است در واقع ایتن متاده
بیانگر این است که به وضو ح اطالع از حمایت کنسولی و اطالع به آنها به فرد انستانی تعلت
می گیرد که از حقوق خود محروم شده است در این خصوص ،مادۀ  30استبنایی شتایان توجته
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نسبت به آن چیءی است که حقوق دولت یا هر تعهد دیگری که در این کنوانسیون پتی بینتی
شده است ،نامیده می شود از نظر این دیتوان متادۀ  30کنوانستیون کته در ایتن رأی مشتورتی
موردنظر است ،پیشرفتی شگرف در خصوص مفاهیم سنتی حقوق بینالملل در این زمینه استت
)(IACTHR Advisory opinion, para: 83

از قسمتی از مادۀ  30چنین دریافت میشود که اعمال این ح صرفا به دست فرد انسانی است
که بدان نیاز دارد ،یعنی همان فردی که ممکن است «صریحا» با اعمال این حت از طترف پستت
کنسولی دولت متبوع خود مخالفت ورزد دیوان همچنین اضافه متیکنتد کته ایتن حت مخالفتت
بهصراحت بیان میدارد که حقوق مندرج در مادۀ  30حقوق فرد انسانی است و نه ح دولت
دیوان سپس نتیجهگیری میکند که مادۀ  30کنوانسیون وین  1103به فرد خارجی زندانی
این حقوق فردی را اعطا می کند و این حقوق در مقابل حقوقی است که به دولت میءبتان اعطتا
کرده است این نتیجهگیری با بررسی سابقۀ مذاکراتی این معاهده نیء تطاب دارد از نظر برختی
از دولت های حاضر ،بررسی قیود و مواد این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن حقوق فردی کاری
نادرست است و در نهایت این دیدگاه پذیرفته شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا بایتد ایتن
کنوانسیون را صرفا حقوقی برای دولتها دانست و گفت این سند هتیچ حقتی بترای فترد قائتل
نشده است )(IACTHR Advisory opinion, para: 84
دول مذاکرهکنندۀ کنوانسیون وین  1103نیء در زمان مذاکره در واقتع قصتد داشتتند تتا از
حقوق فرد زندانی دولت فرستنده حمایت کنند و به او منافعی برسانند این دیتدگاه بتهدرستتی
بیانگر تفسیر صحیح عبارات بهکاررفته در متن معاهده است ،آنجا که میگوید« :حمایت از حقوق
و منافع» فرد تبعه یا آنجا که بیان میدارد این فرد تبعه است که «کمک و مساعدت» را از دولت
میءبان خود دریافت میدارد بهخصوص اینکه دولت متبوع او سازوکار الزم برای طر مسئله «در
نءد نهادهای رسیدگیکنندۀ الزم» را آماده میسازد یا در آنجا که «رضایت» فترد تبعته را بترای
اعمال این حمایت ضروری میداند )(IACTHR Advisory opinion, para: 84 and 140
دیوان در رأی مشورتی خود بیان داشت که نهتنها کنوانسیون وین  1103برای فرد انستانی
حقوقی را به رسمیت شناخته است ،بلکه حتی تفسیر مترقی از اعمتال مجموعته قواعتد حقتوق
بینالمللی و حقوق بین الملل بشر بیانگر این است که امروزه حقوق بینالملل تا حدودی ،تحتت
تأثیر مقررات حقوق بشر قرار گرفته است و این حقوق در حال ایجاد تغییر روابط میتان افتراد و
دولت ها در حیطۀ صالحیتی آنهاست دیوان در نهایت رأی خود را بر مبنای این ایده صادر کترد
که حقوق ذاتی افراد براستاس حقتوق بتین الملتل عرفتی معاصتر بیتانگر چنتین حقتوقی استت
)(IACTHR Advisory opinion, para: 114-115
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تأثیر رأی مشورتی دیوان بین آمریکایی حقهوق بشهر در انسهانی شهدن
حقوق روابط کنسولی در قارۀ آمریکا
این نظر مشورتی که بهواقع پیشروترین استدالالت و نتایج در خصوص روابتط و حقتوق کنستولی در
آن طر شده است ،اثری عمی و شگرف بر شکلگیری رویه در این خصوص از خود برجای گذاشت
و رویۀ دولتهای قارۀ آمریکا در خصوص روابط کنسولی را دچار تحوالت گستردهای کرد عالوهبتر آن
این رأی مشورتی ،بیشترین تأثیر یک رأی بر روی رویۀ دولتها و سازمانهای غیردولتی و افتراد را از
زمان تأسیس این دیوان تاکنون داشته است و متعاقبا توسط خود دیوان در رأی مشورتی دیگتری بته
نام شروط و حقوق قانونی مهاجران غیرقانونی که در سال  12113توسط این دیوان صادر شد ،بتهکتار
گرفته شده و دوباره تأیید شد )(IACTHR Advisory opinion, para: 141
تا حدودی مشاهده میشود که رأی مشورتی شمارۀ  10سال  1111دیوان ،بیانگر تأثیر حقتوق
بینالملل بشر بر تکامل حقوق بینالملل عمومی است ،بهویژه اینکه دیتوان بتینآمریکتایی حقتوق
بشر اولین دیوان بینالمللی بود که هشدار داد که عدم رعایت مادۀ  30کنوانستیون حقتوق روابتط
کنسولی  1103عالوهبر ورود خسارت به حقوق دولت فرستنده ،سبب نق حقوق فرد زیتاندیتده
میشود در واقع میتوان گفت که در تمامی رسیدگیهای قضایی مربوط به کنسولی در نءد دیوان
بین المللی دادگستری پس از قضیۀ بترادران الگرانتد ،در مراحتل تبتادل الیحته و رستیدگیهتای
شفاهی به این رأی مشورتی استناد شده و حتی خود دیوان نیء در بیانات شفاهی یا کتبی خود بته
این رأی اشاره داشته است  2مبال در خود قضیۀ برادران الگراند دولت آلمان بهصتراحت در الیحتۀ
خود اشاره داشت که دولت مکءیک در نءد دیوان بینآمریکایی حقوق بشر تقاضتای رأی مشتورتی
کرده است ) (Icj report, 2001: para 69و دولت ایاالت متحده نیء در الیحۀ جوابیۀ ختود اذعتان
داشت که بهتازگی یک رأی مشورتی در این خصوص از دیوان بینآمریکایی حقوق بشر صادر شده
استت ) .(Icj report, 2001: para 110متعاقبتا در رأی متور  21ژوئتن  2111در رأی بترادران
الگراند ،دیوان بینالمللی دادگستری اعالم داشت که دولت ایاالت متحده تعهتدات ختود براستاس
مادۀ  30کنوانسیون وین در خصوص روابتط کنستولی  1103را در مقابتل دولتت آلمتان و هتم در
مقابل برادران الگراند نق کرده است )(Fitzpatrick, 2002: 309
این رأی مشورتی عالوهبر نفوذ در دیوان بتین المللتی دادگستتری بالفاصتله توستط مجمتع
عمومی سازمان ملل در قطعنامۀ  14/100سال  1111و قطعنامۀ  12/12در سال  2111که هتر
دو در خصوص حمایت ا ز حقوق مهاجران بود ،متورد استتناد قترار گرفتت ایتن رأی همچنتین
1. For the pleadings and oral arguments before the Court: IACtHR, OC-18/03, of 17.09.2003, Series B, n.
18 (2005), 3-231.
2. the pleadings of the co-agent and counsel for Germany (B. Simma), in: IJ, public sitting of 13.11.2000,
doc. 2000/26, 60/62; and doc. 2000/27, 9-11, 32 and 36.
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توسط مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی در دو قطعنامۀ صتادره از آن ستازمان کته در
سالهای  2111و  21111صادر شد ،مورد استناد قرار گرفت  2ایتن رأی همچنتین در تصتمیم
شمارۀ  2111/12کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد استناد مجدد قرار گرفت 3
امروزه شاید بتوان ادعا کرد این رأی به ایجاد رویۀ عملی در میان دولتتهتای قتارۀ آمریکتا
منجر شده است برای اثبات این ادعا باید گفت که تنها دو هفته پس از صدور ایتن رأی ،وزارت
امور خارجۀ دولت مکءیک ،آییننامهای صادر و به تمامی پستهای کنستولی ختود در سرتاستر
دنیا ارسال کرد و در آن بر اهمیت این نظر مشورتی و تبعیت کامل از آن بترای دولتت مکءیتک
اذعان داشت  4در  10جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  ،2111مشتاور حقتوقی
دولت مکءیک از رأی صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص برادران الگراند کته
در آن دیوان بین المللی دادگستری ماهیت فردی حقوق مندرج در این کنوانسیون را به رسمیت
شناخته بود ،حمایت و بیان کرد که ای کاش دیوان بینالمللی دادگستری بتهصتراحت و بتدون
ابهام ماهیت بشری حقوق مندرج در این کنوانسیون را به رسمیت میشناخت تا دنیا این عمتل
او را ستای کند مانند کاری که پیشتر از آن دیوان بینآمریکایی حقوق بشر در رأی مشتورتی
شمارۀ  10خود بهصراحت آن را انجام داد
از پایان سال  2111تاکنون ،دولت مکءیک برای دفاع از حقوق اتباع ختود کته بته مجتازات
مرگ در ایاالت متحده و سایر کشورها محکوم شتدهانتد ،بته استتراتژی حمایتت دیپلماتیتک و
کنسولی روی آورده است در پروندۀ آقای فلورز ،نامۀ ستفرای کشتورهای آرژانتتین ،هنتدوراس،
لهستان ،اسپانیا و اروگوئه از فرماندار ایاالت تگءاس می خواهد تا با استناد به این نظتر مشتورتی
مجددا فرایند رسیدگی قضایی را برگءار کند آنها بیان میدارند که اعدام یک تبعتۀ ختارجی بتا
نق رعایت مادۀ  30کنوانسیون وین روابتط کنستولی  1103بته محرومیتت خودسترانه تبعته
خارجی از ح حیات و ایجاد مسئولیت بینالمللی دولتها در ارگانهای ذیربط ستازمان ملتل
منجر میشود و از دیگر سو نق مادۀ  0میباق حقوق مدنی و سیاسی است
مجددا در قضیۀ آقتای متالتوس ،دولتتهتای آرژانتتین ،بولیتوی ،برزیتل ،کلمبیتا ،اکتوادور،
السالوادور ،گواتماال ،پاناما ،لهستان ،اروگوئه و ونءوئال از دولت مکءیک تقاضتا کردنتد تتا در نتءد
دیوان عالی ایاالت متحده درخواست کند تا بهعنوان دوست دادگاه وارد رسیدگی قضتایی شتود
آنها در این نامهها بهصراحت به رأی مشتورتی دیتوان بتینآمریکتایی حقتوق بشتر ستال 1111
1. OAS, resolutions AG/RES.1717(XXX-0/00), of 5 June 2000 (fifth considerandum), and
)AG/RES.1775(XXXI-0/01), of 5 June 2001 (sixth considerandum
2. Second progress report, reproduced in OAS, Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos 2000, vol. 1
3. Statement reproduced in a press release of the UN High Commissioner for Human Rights, of the same
date, 1.
4. SRE/Mexico, Notice Circular, 14.10.1999, 1-6
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استناد می کنند که در آن بیان داشته استت رستیدگی قضتایی بتدون آگتاهی از حت حمایتت
کنسولی سبب ورود لطمه به ضمانتهای رسیدگی منصفانه میشود همچنین اعدام فترد تبعتۀ
خارجی بدون آگاه کردن او از ح دریافت حمایت کنسولی یا ایجاد متانع در اجترا و اعمتال آن
سبب محرومیت خودسرانۀ فرد از ح حیات میشود که مغایر بتا اصتول منشتور ستازمان ملتل
متحد و مادۀ  0میباق حقوق مدنی و سیاسی است و به ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت خاطی
در نءد سازمان ملل متحد منجر میشود )(Cohen, 2000: 46
در پروندۀ آقای مدینا ،دولتهای آرژانتین ،برزیتل ،شتیلی ،کلمبیتا ،الستالوادور ،هنتدوراس،
گواتماال ،پاناما ،لهستان ،اروگوئه و ونءوئال از دولت مکءیک درخواست کردند تا بهعنتوان دوستت
دادگاه وارد رسیدگی قضایی شود و مجددا در این نامتههتا بتر رأی صتادره در نتءد دیتوان بتین
آمریکایی حقوق بشتر استتناد کردنتد) (Cohen, 2000: 47در ایتن پرونتده دولتت مکءیتک در
نامه ای به وزارت امور خارجه دولت ایاالت متحده بهصراحت به رأی مشورتی دیوان استناد کرده
و بیان می دارد که اعدام اتباع مکءیکی در ایاالت متحده که با نق متادۀ  30کنوانستیون ویتن
 1103صورت میپذیرد ،برخالف مقررات حقوق بینالملل و میباق حقوق مدنی و سیاسی استت
که دولت آمریکا نیء از اعضای آن است 1
یکی دیگر از تأثیرات رأی مشتورتی ایتن دیتوان را متیتتوان معاهتدۀ سته جانبته در میتان
دولتهای آمریکای مرکءی یعنی السالوادور ،گواتماال و نیکاراگوئته دانستت کته در ستال 2111
موافقتنامهای با نام «شیوههای حمایتهای کنسولی سهجانبه» در میتان ختود منعقتد کردنتد
براساس این ابداع ،آنها موافقت کردند تا در کشورهایی که یکتی از ایتن دولتتهتا دارای پستت
کنسولی نیست ،دو کشور دیگر در صورت وجود شرایط اضطراری یا ضرورت ،این حمایتت را بتا
مشورت با دولت متبوع فرد زندانی بر عهده بگیرند و بتوانند از اتبتاع دولتت دیگتر در سترزمین
ثالث حمایت کنسولی بهعمل آورند 2
متعاقبا ،هشتمین کنفرانس منطقهای در خصوص حقتوق مهتاجران کته در ستال  2112در
گواتماال برگءار شد ،3در بیانیۀ مشترک پایان نشست اذعان داشتت کته اهمیتت مکانیستمهتای
حمایت کنسولی در شرایط بازداشت _براساس مادۀ  30کنوانسیون وین  1103یا سایر ترتیبات
قراردادی_ در قالب «احترام کامل به حقوق بشر افراد مهاجر» صورت خواهد پذیرفت
بالفاصله پس از صدور رأی مشورتی توسط دیوان بین آمریکتایی حقتوق بشتر ،ونتءوئال کته
به تازگی قانون اساسی خود را تصویب کرده بود ،در آن مقترر داشتت کته «آگتاهیرستانی حت
حمایت کنسولی که در معاهدات بین المللی در این خصوص مقرر شده است در خصتوص اتبتاع
1. SRE/Mexican Embassy in Washington D.C., Note of 17.07.2002, 3.
2. preamble 2-3, and operative paras 1-2; the Mechanism became effective on 01 January 2001 (para. 3).
3. With the participation of Belize, Canada, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador,
Guatemala,Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama and the United States.
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زندانی بیگانه بهدقت اعمال گردد» این دولت همچنین وزارت امتور خارجته را موظتف کترد تتا
بهدقت وضعیت اتباع زندانی ونءوئالیی در کشورهای دیگر را پیگیری کند 1
وزارت امور خارجۀ برزیل نیء در سال  2111نسخۀ جدید از دستورالعمل ختود در خصتوص
خدمات قضایی و کنسولی را رونمایی کرد که در آن به تمامی پستهای کنسولی ختود دستتور
داد تا بهصورت کامل با افراد برزیلی دستگیرشده در ختارج و پستتهتای کنستولی دولتتهتای
خارجی در برزیل در ارتبتاط باشتند و حقتوق و وظتایف مقترر در رأی مشتورتی  1111دیتوان
بینآمریکایی حقوق بشر را اعمال کنند 2
در آمریکای مرکءی نیء دولت السالوادور دستورالعملی را تهیه و به تمام پستهای کنستولی
خود ارسال داشت و در آن تأکید کرد که براساس رأی مشورتی دیوان بینآمریکایی حقوق بشتر
این «وظیفه» این دولت است تا از اتبتاع ختود کته در ختارج از کشتورند ،حمایتتهتای الزم را
بهعمل آورد و اجرای مادۀ  30کنوانسیون وین  1103را رصد کند  3این دولتت در دستتورالعمل
دیگری به تمام پستهای کنسولی خود دستور داد که ایتن «وظیفته» ایتن دولتت استت تتا در
صورت دستگیری یک تبعۀ خارجی ،در اسرع وقت به پست کنسولی دولت متبوع او اطتالع داده
شود و تمام حقوق مندرج در رأی مشورتی دیوان و مادۀ  30کنوانسیون وین  1103در خصوص
فرد خارجی دستگیرشده اعمال گردد 4
مبالهای بیانشده در رویۀ کنونی دولت های قارۀ آمریکا در خصتوص فتردی بتودن حقتوق
مندرج در مادۀ  30کنوانسیون وین روابط کنسولی مور  1103که در رأی مشورتی شتمارۀ 10
دیوان بینآمریکایی حقوق بشر نیء تأیید شد ،بیانگر شکلگیری اعتقاد به فردی بودن این حقوق
و حتی فراتر از آن بشری بودن این حقوق و شکلگیری الءامی عملی در رویۀ این دولتتهاستت
که میتواند بهعنوان مقدمهای در خصوص شکلگیری عرفهتای جدیتد در حقتوق بتینالملتل
قلمداد شود در واقع دیوان با رأی مشورتی خود در ساخت رویهای جدید در خصوص اعتقاد بته
الءامی بودن اعمال حمایت کنسولی و الءام به اعمال مادۀ  30کنوانسیون وین  1103در خصوص
اتباع بیگانه به عنوان حقوق فردی او مشارکت فعالی کرد این توسعهها بیانگر شتتاب در فراینتد
انسانی شدن حقوق بینالملل است که شامل شاخۀ حقوق روابط کنسولی نیء میشود
پس از صدور این رأی در سال  1111دیوان در رأی مشورتی دیگر خود در خصوص حقتوق
پناهندگان مقرر داشت که دولتها ملءم اند تا به حقوق بشر افراد مهاجر احترام بگذارند و اعمال
آنها را در چارچوب اصول برابری و عدم تبعی  ،تضمین کنند دیوان مقترر متیدارد تخطتی از
این وظایف به ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت خاطی منجر میشود
1. MRE/Venezuela, circular letter n. DGSRC-a-18, of 04.07.1986, 1-2.
2. Brazil/National Police, report no. 436-DIRSEG-JESE-DEX-IE, of 31 December 2001
3. MRE/EI Salvador, Annex to doc. DUAJ/AEJ/1840-01, 1-3.
4. MRE/EI Salvador, doc. DGSE/SAC/1042/98, 1
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نتیجهگیری
با وجود مشاجرات در مورد اینکه آیا فرد از تابعان اصلی حقوق بینالملل است یا خیر ،ترد یدی
تردیتدی
وجود ندارد که او اکنون در حقوق بین الملل جایگاهی ویژه را اشغال کرده است شناسایی رو به
رشد نق های فاح حقوق بشر بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی توسط شورای
دادگتاه
گاه
به داد
فراد بته
سی اافتراد
دسترستی
بال دستر
برای ممبتال
امنیت ،تقویت ابءارهای معاهداتی اعمال حقوق بشر و بترای
اروپایی حقوق بشر و نیء شناسایی مسئولیت کیفری برای افراد که توسط دو دادگاه ویژۀ کیفری
بتین الم لل
الملتل
حقتوق بین
تحتت ح قوق
فترد ت حت
بین المللی مورد استناد قرار گرفت ،همگی مؤید ارتقای وضعیت فرد
استت که
کته
ایتن ا ست
است اینکه فرد در یک نظام حقوقی دارای حقی است یا خیر ،موضوعی مجءا از ا ین
آیا او میتواند ح خود را در یک محکمه اعمال کند یا خیر
بتر روی م سئلۀ
مستئلۀ
کته بر
پرونتده که
سته پرو نده
دیوان بین المللی دادگستری در تصمیم گیری در خصوص سه
ابتراز این که
اینکته
نق حقوق تحت کنوانسیون وین در زمینۀ روابط کنسولی  1103متمرکء بود و با ا براز
بته طور
طتور
کنوانسیون مستقیماً حقوقی را برای افراد مقرر کرده است ،در انسانی شدن کنوانسیون به
خاص و انسانی شدن حقوق بین الملل به طور کلی نق بسءایی ایفا کرد دیوان با صدور این آرا،
یعنتی ان سان،
انستان،
حقتوقی یع نی
هنجارهتای ح قوقی
نهتایی هنجار های
مقصتود ن هایی
هتدف و مق صود
نظم حقوقی بین المللی را به سمت هدف
هدایت و جایگاه فرد به عنوان واحد نهایی نظام حقوقی بین المللی تقویت کرد اهمیت این آرا در
آلمتان و مکء یک
مکءیتک
اظهار دیوان مبنی بر اینکه آمریکا تعهدات به موجب یک معاهده را در برابر آل مان
کنوانستیون مذکور،
متذکور،
نق کرده ،نیست اهمیت این آرا در این است که دیوان این مطلب را که کنوان سیون
حقوق فردی قابل اعمال ایجاد و اینکه دولت آمریکا حقوق فردی اتباع آلمان و مکءیک را ن ق
نقت
کرده است ،شناسایی کرد
درخواستت
ست
قب درخوا
متعاقتب
سال  1111متعا
که در ستال
یء کته
رأی مشورتی دیوان بین آمریکایی حقوق بشر ننیتء
به صورت
صتورت
ین رأی بته
شد تتاتا اایتن
سبب شتد
دولت مکءیک صادر شد ،انقالبی در این زمینه ایجاد کرد و ستبب
فءاینده در میان سازمانهای بینالمللی و غیر بینالمللی ،دولتها و افراد بشر مورد استناد قترار
قرار
لی و
المللتی
بینالمل
های بتین
گاههتای
دادگتاه
گیرد این رأی سبب ایجاد عرفهای جدیدی در قارۀ آمریکا و سایر داد
منطقهای شد و بهوضو به توسعۀ روزافءون انسانی شدن حقوق بینالملل بهصورت عام و حقوق
روابط کنسولی به صورت خاص انجامید البته نگارنده بر این ادعا نیست که امروزه همۀ دولت ها
هتا
طه و
حیطته
ین حی
فءون اایتن
روزافتءون
یرات روزا
تغییترات
یا اندیشمندان این نظریه را پذیرفتهاند ،اما می توان گفت که تغی
تأثیر و تأثر حقوق کنسولی و حقوق بشر نیء از دید حقوقدانان بینالمللی غافل نمانده است
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