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چکیده
حاکمیت قانون ،به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت به منظوور حفوح حقوو و دیاد هوا
بنیادین فرد ای ارکان اساسی دموکراسی است .ای سو دیگر در عرصۀ بوینالمللوی ،حاکمیوت
قانون ابزار در جهت حفح صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعوالی حقوو ب ور و بایینود
ارکان تصمیمگیر به مقررات بذیرفالهشده است .با توجه به ساخالار و واقعیتها حاکم بر جامعۀ
بین المللی ،مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بینالمللی بهصورت مالفاوتی ای حقو داخلی اعمال
خواهد شد .حاکمیت قانون در حقو بین الملو بوه مفهووم محودودیت حاکمیوت و اخالیوارات
دولت ها ای طریق قواعد و مقررات حقوقی است .دیوان بینالمللوی دادگتوالر بوهعنووان ارگوان
قضایی اصلی مل مالحد که ای صیحیت عام برخوردار است ،در برقرار و حفح حاکمیت قوانون
در جامعۀ بین المللی نقش اساسی و محوور دارد .در واقود دیووان بوینالمللوی دادگتوالر در
جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار ح وفصو اخالیفوات موروحوه بوهعنووان یوو وفیفوۀ
سایمانی به برقرار و تقویت حاکمیت بینالمللی قانون نیوز میوادرت مویورید .هود بوهوهش
حاضر بررسی روشهایی است که دیوان برا برقرار و تقویت حاکمیت بینالمللی قانون ای دنها
اسالفاده میکند.
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مقدمه
حاکمیت قانون ای موضوعات حقو اساسی نوین است که موابق دن تمامی مقاموات و نهادهوا
سیاسی توابد قواعود و مقوررات حقووقی انود و جوز در روارروی دیوینهوا خواو و بیدیودۀ
بیشبینی شده در قانون حق تحدید حقو و دیاد ها شوهروندان را ندارنود .حاکمیوت قوانون
مفهومی است که هنوی در اکثر منابد تعریفی ای دن بهعم نیامده و صرفاً تیش شده تا عناصر و
م خصه ها اصلی دن تییین شود .اص حاکمیت قانون هم میتواند نافر بور شورایش شوکلی و
رویه ا و هم نافر بر محالوا قوانین ،سیاستهوا و خوشم ویهوا باشود (یارعوی.)88 :1381 ،
حاکمیت قانون ساخالار هنجار و نهادینی است که بر مینا دن نظام سیاسی وفیفوۀ حمایوت
ای حقو فرد را ای طریق محدودیت قودرت سیاسوی و جلووگیر ای سوتاسوالفاده ای قودرت و
اعمووال دن بووهصووورت خودسوورانه بوور عهووده دارد) .(Costa & Danilo ,2007: 19مهوومتوورین
م خصهها حاکمیت قانون عیارت است ای:
 .1قوانین باید عام باشند؛
 .2قوانین باید معوو به دینده ،صریح و روشن باشند؛
 .3قوانین باید بهطور نتیی ثابت باشند؛
 .8قوانین باید بهگونها تنظیم شوند که شهروندان بالوانند برا دینده برنامهریز کنند؛
 .1تابعان خصوصاً مقامات دولالی باید در مقاب قوانین باسخگو باشند؛
 .1قوانین باید منویق با اصول فور و حقو طییعی باشند؛
 .1اسالقیل قوۀ قضاییه باید تضمین شود؛
 .8دادگاهها باید ای اخالیار بررسی قضایی مصوبات قوا مجریه و مقننه برخوردار باشند؛
 .3دادگاهها باید بهسهولت در دسالرس باشند؛
 .11عدالت کیفر باید بهصورت مؤثر اجرا شود1.
به لحاظ تفاوت ها ساخالار بنیادین میوان حقوو داخلوی و حقوو بوینالمللوی مفهووم
حاکمیت قانون در حقو بین المل ای حقو داخلی مالفاوت است .در حقو بوینالملو فراینود
قانونگذار در مفهوم حقو داخلی وجود ندارد و توسعۀ این حقو ای طریوق انعقواد معاهودات
انجام میگیرد که این امر بر عدم شفافیت قواعود دن مویافزایود ) .(Tomka, 2013: 3حاکمیوت
بین المللی قانون به مفهوم حاکمیت قواعد حقو بینالمللی بر اعمال و رفالار تابعوان ایون نظوام
حقوقی است .در مقدمۀ من ور مل مالحد یکی ای اهدا بنیانگذاران سایمان مل مالحد «ایجواد
شرایوی است که براساس دن عدالت و احالرام به تعهدات ناشی ای معاهدات و دیگر منابد حقو
 .1برا دگاهی در خصوو مهمترین م خصهها حاکمیت قانون ر.ک :یارعی11 – 18 :1381 ،؛ راسخ:1381 ،
11 – 31؛ مرکزمالمیر .11 – 11 :1381 ،
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بینالمل حفح شود ».موضوع حاکمیت قانون ای سوال  2111بوه درخواسوت لیخوالناشوالاین و
مکزیو در دسالور کار کمیاله ش م مجمد عمومی سوایمان ملو مالحود قورار گرفوت  .مجمود
عمومی در جلته شصت و نهم خود ،دبیرک و نظام مل مالحد را فراخواند تا بوهصوورت مونظم
حاکمیت قانون را در فعالیتها خود مورد میحظه قرار دهند 1.در حال حاضر حاکمیت قوانون
ای اریش جهان مول برخوردار شده است و بخش مهمی ای فعالیتها سوایمان ملو مالحود بوه
این مقوله اخالصاو دارد .دبیرک وقت سوایمان ملو مالحود در گوزارش سوال  2118خوود در
خصوو «حاکمیت قانون و عدالت انالقالی» مفهوم حاکمیت قانون را در قلب مأموریت سوایمان
مل مالحد قلمداد کرده است .همدنین مجمد عمومی در اعیمیۀ سال  2112خود در خصووو
حاکمیت قانون در سووح ملی و بین المللی ،اهمیت میحظه و ارتقا متالمر حاکمیت قانون را
در تمامی جنیهها دن مورد تأکید قرار میدهد .در اعیمیۀ مذکور مجمد عمومی تصمیم خوود
مینی بر توسعۀ ارتیاط بی الر میان حاکمیت قانون و سه محور اصلی ملو مالحود یعنوی صولح و
امنیت ،حقو ب ر و توسعه را اعیم میدارد ).(GA, 2012: 41
در عین حالی که هر بخ ی ای مل مالحد بهنوعی در ارتقا حاکمیوت قوانون ایفوا نقوش
میکند ،ای دیوان بینالمللی دادگتالر بهعنوان ارگان قضایی اصلی مل مالحود انالظوار مویرود
که در این عرصه نقش مرکز را بر عهده داشاله باشد .در واقد دیوان مرکز برا حفح صلح و
امنیت بهشمار می رود و موضوعات اساسی مربوط به توسعه را نیز مورد توجه قرار میدهد (GA,
) .2014: 84دیوان نهتنها ای طریق رسیدگی به برقرار و تقویت حاکمیت قانون کمو میکنود،
بلکه با انجام اشوالاال خوود در روارروی اساسونامۀ ای قیو م وخ شوده و براسواس حقوو
بین المللی نیز ملزم به رعایت حاکمیت قانون است .حاکمیت قانون ایجای میکند کوه حالوی در
صورت بروی اخالی و نقض یو تعهد بین المللی دیوان همدنان منالظر باشد تا اخوالی بوه دن
ارجاع شود .همانگونهکه دیوان دائمی بینالمللی دادگتالر در قضویۀ لوتووس 2اشواره کورده،
نظام حقوقی بین المللی یو نظام اراد و داوطلیانه است که در دن تعهدات بینالمللوی تنهوا بوا
رضایت دولتها بر دنها قاب اعمالاند ) .(PCIJ, 1927: para. 18در واقد در ایون نظوام تعهودات
بینالمللی بدون دخالت هر گونه سایمان اقالدارات عالیها بهصورت اخالیوار توسوش دولوتهوا
اجرا میشوند .دیوان بینالمللی دادگتالر بهعنوان ارگان قضایی اصلی مل مالحد نیز محصوول
همین نظام حقوقی است و رالشها موجود در نظام بین المللی دن را مالأثر میسواید .مووابق
مادۀ  31اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگتالر صیحیت دیوان میالنیبر رضایت طرفین دعوو
است و هیچ دولالی اجیار ندارد که اخالی خود با دولتها دیگر را بوه دیووان ارجواع دهود .ای
سو دیگر موابق بند  1مادۀ  38اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگتالر تنها دولوتهوا ای حوق
 .1برا کتب دگاهی بی الر در این یمینه ر.ک:

http://www.un.org/en/ga/sixth/70/rule_of_law.shtml
2. Lotuse
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ترافد نزد دن برخوردارند و دیگر تابعان ای جمله سایمانها بین المللی و افراد ای حق حضور نزد
دیوان بهعنوان طر دعوا محروم اند .این امر با انالقاد شدید برخوی حقوقودانان ای جملوه قاضوی
ترینداد 1مواجه شده ،بهگونها که دن را مانعی در راه اجرا عدالت و حاکمیوت قوانون قلموداد
کرده است ).(Trindade, 2014: 5 – 13
بیدایش دیوان بین المللی دادگتالر بهعنوان «رکن قضایی اصلی ملو مالحود» و بوذیرش
اساسنامۀ دن بهعنوان جزت الینفو من ور مل مالحد ،بیوانگر ایون مولوب اسوت کوه دیووان در
ساخالار حقووقی جامعوۀ بوینالمللوی ای جایگواه ویوهها برخووردار اسوت .ایون جایگواه ویوهه و
منحصربهفرد موجب شده تا هنگام ارائۀ هر گونه تحلی ای دیوان و فعالیتهایش ای یو سوو بوه
ماهیت دیوان بهعنوان یو مرجد قضایی بینالمللی عهدهدار ح وفص اخالیفات میان دولتها و
ای سو دیگر به موقعیت دن بهعنوان یکی ای ارگانها اصلی مل مالحد توجه الیم صورت گیرد.
در واقد هررند دیوان یو مرجد قضایی بینالمللی محتوی میشود ،با این حال ای نظر سایمانی
جزئی ای ساخالار کین نظام مل مالحد است .این حقیقت موجب شده که فعالیت قضایی دیووان
اندکی با سایر دادگاهها مالفاوت باشد و بههنگام انجام وفایف قضایی محوله میحظات قضوایی و
سایمانی را بهصورت توأمان اعموال کنود (میرعیاسوی و سوادات میودانی .)81 :1383 ،موضووع
وابتالگی سایمانی دیوان بین المللی دادگتالر به نظام مل مالحد خصوصاً در حیوۀ صویحیت
م ورتی دن نمود عینیتر مییابد .هنگامیکه ای دیوان بهعنوان ارگان قضایی اصلی مل مالحد
درخواست می شود که به سؤاالت حقوقی ارگانها سیاسی مل مالحود باسوخ گویود ،در واقود
دیوان نقش مهمی را در ساخالار مل مالحد ایفا میکند ).(Bennouna, 2014: 155
این امر موجب شده است تا رنانده دیوان ت خی دهود تمامیوت حقوو بوینالملو بوه
مخاطره افالاده است ،ای فرصتها موجود در رسیدگیها ترافعی و م ورتی بهوره جویود و در
خصوو موضوع مالنایعفیه افهارنظر کند .در واقود نقوش اصولی دیووان در برقورار و تقویوت
احالرام به حاکمیت بین المللی قانون نیز یمانی نمود عینی بیدا میکند که دیوان بهعنوان ارگان
قضایی اصلی مل مالحد در کنوار حو وفصو اخالیفوات طورفین دعووا بوه باسودار ای حقوو
بین المل موابق من ور مل مالحد بپرداید .قاضی هیگینز 2بهدرسوالی بوه نقوش دیووان در ایون
خصوو اشاره کرده و افهار داشاله که دیوان بهعنوان یو ارگان متوالق و نماینودۀ نظوامهوا
حقوقی مهم جهان ،قانون را بهصورت ثابت و بیطرفانه اعمال میکند و بدینوسیله به حاکمیت
قانون عینیت میبخ د ) .(Higgins, 2006: 4همدنین رئیس دیوان بینالمللوی دادگتوالر در
بیانیۀ خود در جلتۀ سوح عالی در خصوو حاکمیت قانون مورخ  28سوپالامیر  2112بور ایون
امر تأکید کرد که دیوان کارگزار مهموی در جهوت تأییود و اعوالی حاکمیوت قوانون در سووح
1. Trindade
2. Rosalyn Higgins.
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بین المللی و در روابش میان دولتهاست ،ییرا دیوان نقش مهم و بدیعی در تعیین حقو موجود
و اجرا عدالت میان دولتها بر عهده دارد ).(Tomka, 2013: 6
برسش اصلی نگارندگان در این بوهوهش دن اسوت کوه دیووان بوینالمللوی دادگتوالر در
برقرار حاکمیت قانون در جامعه جهانی ای روه روشهوایی اسوالفاده مویکنود در ایون مقالوه
روشها دیوان بین المللی دادگتالر در جهت برقرار و تقویت حاکمیت بوینالمللوی قوانون
مورد بحث قرار خواهند گرفت (.)2

روشهای دیوان بینالمللیی دادگسیتری در جتیت برقیراری و یقوییت
حاکمیت بینالمللی قانون
 .1احراز و یعیین قواعد حقوقی
براساس بند  1مادۀ  38اساسنامه دیوان بین المللی دادگتالر کارکرد دیووان دن اسوت کوه بوه
اخالیفات ارجاعشده موابق حقو بینالمل رسیدگی کند و در ایون یمینوه موفوف بوه اعموال
معاهدات بینالمللی عام یا خاو ،عر بین المللی و اصول کلی حقوقی بهعنووان منوابد حقوو
بینالمل است .عیوهبر این موابق بند «ت» مقررۀ مذکور تصمیمات قضایی و دکالرین بهعنوان
ابزارها فرعی احرای قواعد حقوقی در نظور گرفالوه شوده انود .متولماً دیووان ای طریوق احورای و
شناسایی قواعد حقو بین المل و حاکمیت این قواعد بر رفالار تابعان حقوو بوینالملو نقوش
بتزایی در اسالقرار حاکمیت بینالمللی قانون ایفوا مویکنود .در واقود دیووان در حوین احورای و
شناسایی قواعد حقوقی به تفتیر و تییین این قواعد و رفد ابهام ای دنها نیوز مویبورداید .ای نظور
قاضی «تامکا» 1رئیس دیوان بین المللی دادگتالر افهارات دیوان همدنین به شفافیت محالووا
و قلمرو قواعد عرفی ای دهۀ  1311در حویهها مالنوعی مانند متئولیت دولت ،حقوو دریاهوا،
مصونیت دولت ،حقو ب ردوسالانه ،حقو محیش ییتت ،توس به یور و عدم مداخلوه در اموور
دولتها دیگر کمو کرده است ). (Tomka, 2013: 3عیوهبر این ،دیوان هنگوام احورای قواعود
حقو بینالمللی مقالضیات جدید ییتت بینالمللی را در نظر مویگیورد و خألهوا موجوود در
نظام حقوقی بینالمللی را مرتفد می ساید .در واقد دیوان در حین رسیدگی به قضایا ،خود را بوه
رسیدگی به اخالی موجود و اسالدالالت طرفین دعوا محدود نمیکند ،بلکه قانون را احورای و ای
این طریق وضعیتها م ابه دیگر را نیز مورد ح وفص قرار میدهد .متلماً در تفتیر یا حالی
در شناسایی قانون قاب اعمال همواره مجالی برا خیقیت قضوایی و توسوعۀ تودریجی حقوو
بینالمللی وجود دارد ) .(Trindade, 2014: 18رئیس وقوت دیووان بوینالمللوی دادگتوالر در
1. Tomka
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«جلتۀ سوح عالی راجد به حاکمیت قانون» بوه تواریخ  28سوپالامیر  2112در ایون خصووو
افهار میدارد کوه دیووان «کوارگزار مهموی بورا تأییود و ارتقوا حاکمیوت قوانون در سووح
بین المللی و در روابش میان دولتهاست» ،ییرا «نقش مهم و بدیعی در احورای حقوو موجوود و
برقرار عدالت میان دولتها بور عهوده دارد» 1.در ایون میوان بخوش مهموی ای قواعود حقوو
بینالمللی در قالب قواعد عرفی مالیلور شدهاند که به لحاظ نانوشاله و ابهامدمیز بوودن شناسوایی
دنها ای بیدیدگی خاصی برخوردار است .با این حوال هموانگونوهکوه بروفتوور کاستوه 2افهوار
داشاله ،دیوان بین المللی دادگتالر نقش مهمی در احرای قواعد عرفی ،تعیین قلمرو و محالووا
دنها و همدنین تکام مفاهیم جدید ایفا میکند ) .(Cassese, 2005: 195در این قتمت ضومن
ارائۀ مثالهایی ای رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگتالر ایون متوئله بررسوی مویشوود کوه
رگونه دیوان ای طریق احرای قواعد عرفی موجیات تعیین قواعود حقووقی و در نالیجوه حاکمیوت
قانون در روابش بینالمللی را فراهم میدورد
در قضیۀ «تعهد بوه تعقیوب یوا اسوالرداد» دیووان ممنوعیوت شوکنجه را بخ وی ای حقوو
بین المل عرفی در نظر گرفت که واجد خصیصۀ دمره است .ای نظر دیوان این ممنوعیت بر رویوۀ
بینالمللی گتالرده و اعالقاد حقوقی دولتها میالنی است .سپس دیوان برا اثیات نظر خوود بوه
اسناد بین المللی مالعدد که در دنها ممنوعیوت شوکنجه گنجانوده شوده و بوه حقوو داخلوی
دولتها اسوالناد کورد ) (ICJ Rep, 2012: para. 457در ایون قضویه دیووان جایگواه ممنوعیوت
شکنجه و ماهیت حقوقی دن در حقو بینالمل را تییوین مویکنود و ای ایون طریوق موجیوات
اسالقرار حاکمیت قانون را فراهم میدورد.
در قضیۀ «مصونیتها صیحیالی دولت» دیوان بوس ای بررسوی مفصو رویوۀ دولوتهوا و
اعالقاد حقوقی دنها به این نالیجه رسید که «رویه ثابت میکند که ...دولتها عموماً بر ایون مینوا
بیش رفالهاند که حق مصونیت به موجب حقو بینالمل وجود دارد» (ICJ Rep, 2012:paras.
) .55 – 56با این حال دیوان در اینجا مالوقف ن د و اسالدالل خوود را اداموه داد و قاعودۀ عرفوی
مصونیت دولت را ای اص تتاو حاکمیت دولتها اسالنالاج کرد ).(ICJ Rep, 2012: para 57
عیوهبر قضایا ترافعی دیوان در رسیدگی ها م ورتی خود نیز ای طریق احرای قواعد عرفی
بین المللی موجیات تعیین قواعد حقوقی و نهایالاً اسالقرار حاکمیت بوینالمللوی قوانون را فوراهم
میدورد .در قضیۀ «م روعیت تهدید یا اسالفاده ای سیحها هتالها » دیوان کنوانتویونهوا
الهه و ژنو در خصوو حقو بینالمل ب ردوسالانه را بهمنزلۀ «اصول غیرقابو تعورح حقوو
بینالمل عرفی» 3در نظر میگیرد که کلیۀ دولتها اعم ای مالعاهد و غیرمالعاهد ملزم به رعایوت
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 هتالند ) .(ICJ Rep, 1996: para. 257در رأ م ورتی «اعیمیۀ اسوالقیل کوویوو» دیووان
اص عدم تهدید یا اسالفاده ای یور علیه تمامیت سریمینی یا اسالقیل سیاسی دولتها دیگر را
بهعنوان یو قاعدۀ حقو بین المل عرفی اعیم می کند .سپس دیوان در جهت تییین و تعیوین
محالوا این اص به سند نهایی کنفرانس هلتینکی راجد به امنیوت و همکوار اروبوا 11311
اسالناد کرده و نالیجه می گیرد که قلمرو اص تمامیت سریمینی به حویۀ روابوش بوین دولوتهوا
محدود میشود) .(ICJ Rep, 2010: para. 437بدینترتیب در ایون قضوایا دیووان ضومن احورای
قواعد حقو بین المل عرفی قلمرو و محالوا ایون قواعود را نیوز تییوین مویکنود و در جهوت
برقرار حاکمیت قانون در روابش بینالمللی گام برمیدارد.

 .2یفسیر و یبیین قواعد حقوقی
دیوان بینالمللی دادگتالر بهعنوان مرجد قضایی اصلی ملو مالحود در حوین رسویدگیهوا
قضایی خود بهمنظور ح وفص اخالیفات میان دولتها و یا صدور نظرها م ورتی به تفتیر و
تییین قواعد حقوقی بینالمللی و رفد ابهام ای دنها نیز میبرداید .نکالۀ حائز اهمیت دن است کوه
دیوان با تفتیر و تییین قواعد حقوقی عنصر شفافیت در نظام بینالمللی را کوه ای عناصور مهوم
برا تحقق حاکمیت قانون در جامعه جهانی است ،محقق میساید.
همانگونهکه براساس مادۀ  11من ور مل مالحد مقررشده بیششرط توس به دفاع م روع
فرد یا دسالهجمعی وقوع حملۀ متلحانه علیوه یوو عضوو ملو مالحود مویباشود .در من وور
هیچگونه تعریفی ای مفهوم «حملۀ متلحانه» به عم نیاموده و ایایونرو دیووان در درا مالعودد
خود به تییین این مفهوم برداخاله است .برا نمونوه در قضویۀ نیکاراگوئوه در خصووو مفهووم
حملۀ متلحانه سه متئله مورح شده بود .اول ،دیا حمیت نیروها نامنظم میتوانند بوهعنووان
حمیت متلحانه توسش یو دولت در نظر گرفاله شوند و اسالفاده ای یور براساس دفاع م روع را
علیه دن دولت توجیه کنند دیوان برا باسخ به این متئله به بند «چ» مادۀ  3قوعنامۀ شمارۀ
 3318مجمد عمومی در خصوو تعریف تجاوی اسالناد کرد و افهوار داشوت حمویت نیروهوا
نامنظم یمانی قاب انالتای به هتالند که بهوسیله یا ای جانب یو دولت گروهها متلحی اعزام
شده باشند ...که اعمال نیروها متلح را با رنان شدتی علیه دولتها دیگر انجام دهند ...کوه
به یو حملۀ متلحانه واقعی صورت گرفاله توسوش نیروهوا مونظم منالهوی شووند یوا مالضومن
دخالت اساسی دولت در دن باشد ) .(ICJ Rep, 1986: para. 195بس ای حمیت تروریتوالی 11
سپالامیر  2111برخی افهار داشالند که میبایتت تعریوف موسوعی ای مفهووم حملوۀ متولحانه
 .1براساس مادۀ  8سند نهایی کنفرانس هلتینکی راجد به امنیت و همکار اروبا  1دگوسوت « :1311دولوتهوا
شرکتکننده به تمامیت سریمینی دولتها شرکتکننده دیگر احالرام خواهند گذاشت».
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بهعم دید .در قضیۀ «کنگو علیه اوگاندا» که بس ای حمیت موذکور موورح شوده بوود ،دیووان
مجدداً تعهد خود بر تعریف بهعم دمده ای حملۀ متلحانه را موورد تأکیود قورار داد (ICJ Rep,
).2005: para. 146
دوم ،ره نوع اعمالی میتوانند بهمنزلۀ حملۀ متلحانه باشند در قضیۀ «نیکاراگوئه» دیووان
افهار داشت که تأمین تتلیحاتی و دیگر حمایتها لجتالیکی به نیروها مخوالف بوه حملوۀ
متلحانه منالهی نمیشوند ،اگرره اینگونه اعمال میتوانند بهمنزلۀ مداخله نام روع باشوند .در
ادامه دیوان افهار داشت که مداخلۀ نام روع قوعاً مالخلفانه در نظر گرفاله میشود ،لیکن شدت
دن ای حملۀ متلحانه کمالر است ) .(ICJ Rep, 1986: paras. 195 – 230 – 247در قضیۀ «کنگو
علیه اوگاندا» اوگاندا به نظرها موسد قاضی شوب و جنینگز در قضیۀ نیکاراگوئوه در خصووو
مفهوم حملۀ متلحانه اسالناد کرد و افهار داشت که حمایت لجتالیکی ای گوروههوا متولح بوا
دگاهی ای اهدا دنها میتواند بهمنزلوه حملوۀ متولحانه باشود – (ICJ Rep, 2005: paras. 268
) .70با این حال در این قضیه نیز دیوان رویۀ خود در قضیۀ نیکاراگوئه را مورد تأکید قورار داد و
افهارات اوگاندا را نپذیرفت.
سوم ،دیا در حملۀ متلحانه شرط شدت وجود دارد رأ دیوان در قضیۀ نیکاراگوئوه حواو
جملۀ م هور است که براساس دن «الیم است میان شدیدترین اشکال حملوۀ متولحانه (کوه
بهمنزلۀ حملۀ متلحانهاند) و گونهها خفیوفتور تموایز قائو شوویم» (ICJ Rep, 1986: para
) .191دیوان در مورد نظر خود در خصوو اینکه تأمین تتلیحاتی منالهوی بوه حملوۀ متولحانه
نمیشود ،به این موضوع اشاره کرد .ای نظر دیوان حملۀ متلحانه برا دنکه به حق دفاع م وروع
منجر شود ،باید ای درجۀ معینی ای شدت برخوردار باشد .عیوهبر این ،دیوان شورط شودت را بوه
حمیت نیروها نامنظم محدود نکورد .همدنوین در قضویۀ نیکاراگوئوه دیووان میوان حمویت
متلحانه و حوادث صرفاً مری در رابوه با اعمال نیروها منظم قائ به تمایز شود (ICJ Rep,
.)1986: para.195
عیوهبر این ،دیوان در رسیدگیها م ورتی خود ضومن تییوین قواعود حقووقی موجوود و
برطر کردن نقاط ابهام دنها ،موجیات شفافیت و روشنی قواعود حقووقی بوینالمللوی را فوراهم
میدورد .اسالفاده ای صیحیت م ورتی باید به ارگانها سیاسی در ح وفصو اخالیفوات خوود
متاعدت کند و رهنمودها معالیر را در خصوو نکات حقوقی بردمده ای فعالیوت ارگوانهوا و
نهادها تخصصی فراهم دورد) .(Brownlie, 1998: 725همانگونهکه قاضوی گوراس 1در قضویۀ
صحرا غربی افهار داشاله ،یمانیکه دیوان در خصوو یو متئلۀ حقوقی نظر م وورتی صوادر
میکند ،در واقد قانون را ت ریح میکند ) .(Greenwood, 2014: 64در حقیقت دیووان بوا ارائوۀ
تفتیر به شفا سای قواعد حقو بینالمللی و تعهدات بینالمللوی کموو مویکنود و بوه ایون
1. Gros
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طریق یمینۀ اجرا حقو مزبور را فراهم می ساید .بدیهی است شفا نیوودن قاعوده ،محالووا و
گتالرۀ دن ماند ای اجرا دقیق میشود و در خوشبینانهترین حالت به اخالی مویانجامود و در
بدترین حالت ممکن است به حاکمیت یور بهجا حاکمیوت قوانون منجور شوود .بودینترتیوب
صیحیت م ورتی دیوان بینالمللی دادگتالر نقش مهمی در اسالقرار و ارتقا حاکمیت قانون
در جامعۀ بینالمللی ایفا میکند .عیوهبر این ،نظرها م ورتی دیوان بینالمللی دادگتالر بوه
ترویج حاکمیت قانون در سووح ملی و بوینالمللوی م وارکت کورده و برخوی ای دنهوا موجیوات
توسعۀ تدریجی حقو بینالمللی را فراهم دوردهاند  .(Trindade, 2014: 14)1برا نمونه دیووان
در رأ م ورتی «قانونی بودن تهدید یا اسالفاده ای سیحها هتالها » ( )1331متائ مهموی
ای حقو بین المل محیش ییتت را تییین کرد .این قضیه در واقد مهمترین م ارکت دیووان در
رسیدگی به متائ ییتتمحیوی است ) .(Vinuales, 2008: 244در این قضویه دیووان محویش
ییتت را تعریف کرد و افهار داشت که «محیش ییتت یو مفهوم انالزاعی نیتت ،بلکوه بیوانگر
فضا حیاتی ،کیفیت یندگی و سویمت افوراد انتوانی ،ای جملوه نتو هوایی کوه هنووی مالولود
ن دهاند ،میباشد» .نکالۀ حائز اهمیت دن است که در این قضیه دیوان بهصراحت افهوار داشوت
که وجود تعهد عام دولتها برا تضمین اینکه فعالیوتهوا تحوت صویحیت و کنالرل وان بوه
محیش ییتت دیگر دولتها یا مناطق خارج ای کنالرل ملی لومه وارد نتواید ،امورویه بخ وی ای
حقو بینالمل محیش ییتت بهشمار میرود ) .(ICJ Rep, 1996: para. 29بر این اساس دیوان
در این قضیه قواعد حقو بین المل محیش ییتت را قواعد بویا در نظر گرفاله که باید منویق
با شرایش نوین جامعه بینالمللی تفتیر شوند.

 .3انطباق اعمال دولتها با قواعد حقوقی
همانگونهکه دیوان بین المللی دادگتالر در قضیۀ کانال کورفو اشاره کورده ،ایون نهواد ارگوان
حقو بینالمل است و در واقد ای مهومتورین رسوالتهوا دیووان صویانت ای تمامیوت حقوو
بینالمل میباشد ) .(ICJ Rep, 1949: para. 35در واقد دیوان در ضمن رسیدگی قضایی خوود
اعمال دولتها را با قواعد حقو بینالمل انویا میدهد و میوزان متوئولیت دنهوا را م وخ
میکند .مادۀ  38اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگتالر نیز بهصوراحت بوه ایون موضووع اشواره
میکند که دیوان وفیفه دارد اخالیفات ارجاعشده را براساس حقو بینالمللی ح وفص کنود.
متلماً این امر متاللزم انویا اعمال دولوتهوا بوا قواعود حقوو بوینالمللوی شوام معاهودات
بینالمللی ،عر بینالمللی ،اصول کلی حقوقی و ...است .در برخی موارد ،خواهان ،موابق حقو
 .1ای جمله می توان به نظرها م ورتی صادره در قضوایا جیوران ختوارات ( ،)1383نامیییوا ( ،)1311مصوونیت
قضایی گزارشگر خاو کمیتیون حقو ب ر مل مالحد ( )1333و ...اشاره کرد.

 994فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،2تابستان 8941

داخلی خوانده ،ادعا مالخلفانه بودن رفالار با اتیاع خود را که در صیحیت دولت خوانده بوهسور
میبرند ،کرده است .در موارد دیگر ،خواهان ادعا مالخلفانه بودن رفالار ارگان یو دولت موابق
با قواعد حقو داخلی خوانده را ،که در ماایرت با قواعد حقوقی بینالمللی است ،دارد .در هر دو
حالت ،درخواست خواهان انویا قواعد داخلی یا رفالار یو ارگان دولالی ناشی ای حقو داخلوی
با حقو بینالمل است ) .(Kawano, 2014: 120نکالۀ حائز اهمیت دن است که دیوان ای طریق
انویا اعمال دولتها با قواعد حقوقی بینالمللی و حاکم ساخالن این قواعد بور رفالوار دولوتهوا
ضامن اسالقرار حکومت قانون در جامعۀ بینالمللی است.
در قضیۀ «تعهد تعقیب یا اسالرداد» دیوان اقدامات قانونی دولت سنگال در خصووو حتون
هابره را که مالهم به شکنجه در یمان متئولیالش بود ،مووابق بنود  1موادۀ  1کنوانتویون منود
شکنجه مورد رسیدگی قرار داد .موابق بند  1مادۀ  1کنوانتیون مند شکنجه هر دولالی کوه در
سریمین دن فرد مظنون به ارتکای شکنجه وجود دارد ،در صورت عدم اسوالرداد او ،مویبایتوت
بروندۀ او را برا تعقیب به مقامات صالح ارجاع دهد .تعهد تعقیب مندرج در بند  1مادۀ  1بوس
ای دنکه دولت مربوط تعهدات دیگر خود مانند اتخاذ قانون مناسب بهمنظور جرمانگار شوکنجه،
اعوا صیحیت جهانی به دادگاهها داخلی و انجوام تحقیقوات در موورد وقواید را انجوام داد،
موضوعیت مییابد .این تعهودات در واقود عناصور مکانیتوم واحود هتوالند کوه مواند ای فورار
مظنونان ای دثار متئولیت کیفر شان میگردند .ای نظر دیوان بنود  1موادۀ  1کنوانتویون منود
شکنجه دولت مربوط را ملزم میکند که برونده را به مقامات صالح بوهمنظوور تعقیوب ،فوارز ای
درخواست قیلی برا اسالرداد مظنون ،ارجاع دهود .درصوورتیکوه ای دولوت مربووط درخواسوت
اسالرداد مالهم به شکنجه بهعم دید ،دن دولت ای انجام تعقیب فارز میشود .بنوابراین اسوالرداد
برا دولالی که مظنون به شکنجه در سریمین دن بهسر مویبورد ،اخالیوار اسوت ،درحوالیکوه
تعقیب به موجب کنوانتیون مند شکنجه تعهد حقوقی بین المللی است که نقض دن متوئولیت
بینالمللی دولت را در بی دارد .در نهایت دیوان افهار داشت که تعهد مندرج در بنود  1موادۀ 1
کنوانتیون ،سنگال را ملزم میکند که ای یمان طرح اولین شوکایت علیوه دقوا هوابره در سوال
 2111کلیۀ اقدامات الیم برا اجرا دن را بهعم دورد .کوتاهی سنگال در اتخاذ اقودامات الیم
سیب نقض تعهدات دن دولت به موجب بند  1مادۀ  1کنوانتیون مند شکنجه شده است (ICJ
.)Rep, 2012: para. 88 – 117
ای سو دیگر دیوان بین المللی دادگتالر ای طریق صدور نظرها م ورتی نیز بوه انویوا
فعالیتها ارگانها مل مالحد و سایمانها تخصصی با قواعد حقوو بوینالملو و ارتقوا
قانونمند در سوح بینالمللی اهالمام میورید .در واقد با توجه به کوارکرد دیووان بوینالمللوی
دادگتالر در رسیدگیها م ورتی که بتان یو م واور بوهدنیوال تضومین عملکورد قوانونی
نهادهووا مل و مالحوود و سووایمانهووا تخصصووی اسووت ،در ایوونگونووه رسویدگیهووا دیوووان بووا
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محدودیتها موجود در رسیدگیها ترافعوی در جهوت برقورار و ارتقوا حاکمیوت قوانون
مواجه نیتت .بورا نمونوه در رأ م وورتی  2112دیووان راجود بوه «دادگواه ادار سوایمان
بینالمللی کار» متئلۀ «عدم تتاو دسالرسی» 1و «عدم تتاو در رسیدگیها موروحه نوزد
دیوان» 2مورد توجه قرار گرفت .در واقد در دن قضیه متئلۀ اصلی دن بود که تنها سایمان حوق
درخواست نظر م ورتی ای دیوان و م ارکت در رسیدگیها موروحه نزد دن را دارد و کارمنود
ای نظر حقوقی ای هیچ جایگاهی در این یمینه برخوردار نیتت .در این قضیه دیوان بهعنوان یو
دادگاه ،بس ای انویا مادۀ  12بیوست اساسنامۀ دادگاه ادار سایمان بینالمللی کار ،3مادۀ 11
اساسنامۀ خود 8و مادۀ  31من ور مل مالحد 1با اصول دادرسی منصفانه و تفاسیر کمیالۀ حقو
ب ر مل مالحد در خصوو بند  1مادۀ  18میثا بینالمللی حقو مدنی و سیاسوی 1 1311بوه
ا ین نالیجه رسید که نظام دادخواهی مندرج در اساسنامۀ دادگاه ادار سایمان بوینالمللوی کوار
اص تتاو طرفین نزد دادگاه را نقض میکند(ICJ Rep, 2012: para. 44).

 .4بررسی قضایی یصمیمات مجمع عمومی و شورای امنیت
بررسی قضایی ای مهمترین شاخصهها حاکمیت قانون و ضامن حفح و اسالقرار سلتولهمراتوب
میان قواعد حقوقی و احالرام به اصول و قوانین برتر در جامعه است .در حقوو داخلوی بررسوی
قضایی به مفهوم انویا اقدامات قوۀ مجریه و قوانین مصوی بارلموان بوا قوانون اساسوی توسوش
دادگاهها داخلی دارا صیحیت عام یا خاو است .در حقوو بوینالملو قوانون اساسوی در
1. Jus Standi
2. Jus Locus Standi in Judicio

 .3موابق بند  1مادۀ  12بیوست اساسنامۀ دادگاه ادار سایمان بوینالمللوی کوار تنهوا راه اسوالینا ای تصومیمات
مرجد مذکور درخواست نظر م ورتی ای دیوان بینالمللی دادگتالر است.
 .8به موجب مادۀ  11اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگتوالر «دیووان مویتوانود در موورد هور متوئلۀ حقووقی بوه
درخواست هر نهاد که موابق من ور مل مالحد اجایۀ رنین درخواسوالی بوه دن داده شوده نظریوۀ م وورتی
صادر کند».
 .1براساس بند  1مادۀ  31من ور مل مالحد «مجمد عمومی یا شورا امنیت میتوانند در مورد هر متئلۀ حقوقی
ای دیوان بینالمللی دادگتالر تقاضا صدور نظور م وورتی نماینود» .بنود  2مقوررۀ اخیرالوذکر نیوز تصوریح
میکند «ارگانها دیگر مل مالحد و دژانسها تخصصی ،که توسش مجمد عمومی اجایه داده شودهانود ،نیوز
میتوانند در مورد متائ حقوقی موروحه در قلمرو فعالیتهای ان ای دیوان تقاضا نظر م ورتی نمایند».
 .1در قضیۀ مذکور دیوان دو تفتیر مأخوذه توسش کمیالۀ حقو ب ر مل مالحد در سالها 1388و  2111را
مورد توجه قرار داد .به موجب تفتیر نختت «کلیۀ اشخاو باید نزد دادگاهها و محاکم متاو
باشند (Human Rights Committee, 1984: 2 – 3)».همدنین تفتیر دوم نیز افهار میداشت «در صورت
بذیرش حقو شکلی این حقو باید برا همه طرفین فراهم شوند مگر دنکه تمایزات بر مینا دالی عینی و
معقول قاب توجیه باشند»).(Human Rights Committee, 2007: 12 - 13
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مفهوم حقو داخلی و در شک یو سند مدون و مالمرکز وجود ندارد ،بلکه این نظوام م والم
بر مجموعها ای اریش ها و قواعد بنیادین و برتر است که سایر قواعد بینالمللی ناگزیر ای تیعیت
ای دنها هتالند.
1
وجود سلتله مراتب میان قواعد حقوقی ای عوام اسالقرار قانون اساسویگرایوی و حاکمیوت
قانون در جامعه است و نظام حقو بینالمل نیز ای این قاعده متوالثنا نیتوت .بوه ایون ترتیوب
بررسی قضایی بین المللی که موجیات احالرام و انویا قواعد تالی به عالی در جامعۀ بینالمللوی
را فراهم میدورد ،ضامن تحکیم قانون اساسیگرایوی و حاکمیوت قوانون در جامعوۀ بوینالمللوی
بهشمار میرود.
ای سو دیگر ،بررسی قضایی مفهومی است که حالی بهصورت ضومنی نیوز در من وور ملو
مالحد مورد اشاره قرار نگرفاله است .در واقد بتیار ای حقوقدانان بهدرسالی بر ایون باورنود کوه
هیچ اخالیار ضمنی برا بررسی قضایی در حقو سایمان مل مالحد وجوود نودارد (بالکولتوکو،
 .)111 :1381دیوان بینالمللی دادگتالر در قضیۀ «نامیییا» ( )1311صراحالاً اخالیوار بررسوی
قضایی را رد و اعیم کرد که « متلماً ،دیووان اخالیوار بررسوی قضوایی یوا اسوالینا را در موورد
تصمیمات اتخاذشده ارگانها مربوطه مل مالحد ندارد» ) .(ICJ Rep, 1971: para. 45بوا ایون
حال در همان قضیه دیوان افهار داشت کوه مویتوانود در اعموال کوارکرد قضوایی و در جریوان
اسالداللش ،موضوعاتی را بهمنظور تعیین دثار حقوقی قوعنامه مورد توجه قرار دهد (ICJ Rep,
).1971: para.45
ای نظر برخی حقوقدانان بررسی قضایی به مفهوم دن است که دیوان بینالمللوی دادگتوالر
قوعنامهها شورا امنیت و مجمد عمومی سایمان مل مالحد را بویاعالیوار ،باطو و خوارج ای
اخالیارات اعیم ک نود .ای ایون منظور ،بررسوی قضوایی بوه مفهووم کنالورل قضوایی و اساسوی بور
قوعنامهها ارگانها مل مالحد است ) .(Sabahi, 2004: 1با این حال ،ای نظر برخی دیگور ای
1. Constitutionalism

در خصوو مفهوم قانون اساسیگرایی تاکنون تعریف واحد بهعم نیامده است .ای نظر برخی حقوقدانان ای جمله
تام ات ) (Tomuschatبرخی ای قواعد حقو بینالمل در یمینۀ حفح صلح و امنیت بینالمللی و رعایت
حقو ب ر و حاکمیت قانون ای کارکرد قانون اساسی برخوردارند .این قواعد بنیادین در واقد همۀ اشکال
قدرت سیاسی دولت را محدود میکنند .این قواعد که به نظم عمومی جامعۀ بینالمللی و رعایت حقو
بنیادین ب ر مربوط میشوند ،مالضمن نوعی سلتلهمراتب میان قواعد حقو بینالمل هتالند .قانون
اساسیگرایی بینالمللی در حدود ویهگیها خاو جامعۀ بینالمللی ،هم مؤید ترتیب هنجارها حقوقی
است ،هم بیوساله با حکومت قانون است و هم با تضمین حقو اشخاو – و نه دولتها – سروکار دارد.
عیوهبر این ،تصویر حقو بینالمل را ای مجموعه قواعد براکنده به یو «نظام حقوقی» دارا انتجام و
شفافیت و بیشبینیبذیر نتیی تیدی میکند .برا کتب دگاهی بی الر در این یمینه ر.ک:
کدخدایی و مقامی1331 ،؛
Bogdandy, 2006;Stone Sweet, 2009; Dunoff & Trachtman, 2009.
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حقوقدانان بررسی قضایی بهعنوان امکانی برا دیوان بینالمللی دادگتوالر بوهمنظوور تفتویر
قوعنامهها ارگانها سیاسی و تعیین دثار حقوقی دنها ،بدون دنکه لزوماً دنها را بیاعالیار اعیم
نماید تعریف شده است(Martenczuk, 1999:526).
در خصوو دیوان بینالمللی دادگتالر مفهوم دوم ای بررسی قضایی مدنظر میباشد .دیوان
در موارد مالعدد در جهت تفتیر و تییین قوعنامهها مجمد عمومی و شورا امنیت و انویوا
دنها با قواعد حقو بینالمل اقدام نموده است .اعمال بررسی قضایی توسش دیووان بوینالمللوی
دادگتالر ای طریق تفتیر قوعنامهها ارگانها سیاسی ملو مالحود بوه تحکویم حاکمیوت
قانون در نظام مل مالحد نیز کمو شایان توجهی مویکنود .دیووان بوینالمللوی دادگتوالر ای
طریق تفتیر قوعنامه ها مجمد عمومی و شورا امنیت قلمرو صیحیت و محدودۀ اخالیوارات
قانونی این دو رکن اصلی مل مالحد را براساس مقررات حقو بینالملو م وخ مویکنود .ای
سو دیگر ،ارییابی و انویا قوعنامهها این دو نهاد با قواعد حقو بینالملو توسوش دیووان
بین المللی دادگتالر موجب اشاعۀ قانونمند در فعالیتها دنها خواهد شد .همدنین دیووان
ای طریق تفتیر و تییین قوعنامهها مجمد عمومی و شورا امنیت ،شفافیت و وضوح را که ای
عناصر اصلی حاکمیت قانون است ،در نظام مل مالحد تورویج مویکنود .عویوهبور ایون بررسوی
قضایی قوعنامهها ارگانها سیاسی مل مالحد توسش دیوان بینالمللی دادگتالر بر اسواس
مقررات حقو بین المل  ،موجب تعیین میزان م روعیت تصمیمات دنها خواهد شد .با این حال
میزان بررسی قضایی و سوح رسیدگی دیوان بوه نووع قوعناموۀ اتخاذشوده توسوش ارگوانهوا
سیاسی مل مالحد موکول است(Möhrlein, 2014: 93) .
در قضیۀ «نامیییا» 1دیوان الیم بود در خصووو اعالیوار قوانونی قوعناموۀ ذ ربوش شوورا
امنیت تصمیمگیر کند .در این قضیه خصوصاً دیوان میبایتوت احورای مویکورد کوه دیوا رأ
ممالند در یمرۀ درا موافق در مفهوم بند  3مادۀ  21من ور مل مالحد در نظر گرفاله مویشوود
یا خیر )(ICJ Rep, 1971: para. 16
2
بیش ای بررسی این قوعنامه دیوان بهصورت ذی به امارۀ اعالیار اشاره میکند:
«قوعنامه یو ارگان صیحیتدار مل مالحد که موابق قواعد شکلی دن ارگوان بوه تصوویب
رسیده و این موضوع ای طر رئیس دن اعیم شده ،باید فرح شود که بهصورت معالیور اتخواذ
شده است»).(ICJ Rep, 1971: para. 22
طرح امارۀ اعالیار دیوان را به این سمت سو نداد که نالیجهگیر نکند دیگر قادر به بررسی
اعالیار قوعنامه نیتت ) .(Kolb, 2013: 902برعکس ،دیوان نالیجه گرفت کوه مویتوانود شورایش

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
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شکلی و همدنین اعالیار شکلی قوعنامۀ شورا امنیوت را موورد رسویدگی قورار دهود .در هور
صورت ،دیوان موابق دنده «رویۀ عام» 1شورا نامید ،میحظه کرد که رأ ممالند بهمنزلوۀ رأ
موافق است ) .(ICJ Rep, 1971: para. 22ای نظر دیووان ،رویوۀ عوام شوورا و ایون حقیقوت کوه
دولتها عضو به صورت عمومی این رویه را مورد بذیرش قرار دادهاند ،برا اثیات این موضووع
کافی است که قوعنامه بهصورت معالیر اتخاذ شده است.
ای سو دیگر موضوع بررسی قوعنامهها شورا امنیوت هنگوامیکوه در روارروی فصو
هفالم من ور عم میکند ،توسش دیوان بینالمللی دادگتالر حائز اهمیت است .شورا امنیت
بهعنوان نهاد که خود یادۀ حقو بینالمل میباشد ،مکلف است هنگام انجام وفایف خود بوه
ن و روح من ور احالرام گذارد و موابق با اهدا و مقاصد مل مالحد عم کند .بهعیارت دیگر
شورا امنیت باید میان هد اولیه حفح صلح و امنیت بینالمللی و دیگر مقاصود ملو مالحود
تعادل عینی و مناسیی را برقرار کند .این امر مالضمن احالرام به مقررات بنیادین حقوو ب ور و
حقو ب ردوسالانه ،حق تعیین سرنوشت و احالرام به تمامیت سریمینی دولوتهاسوت .در واقود
هر گونه نقض این مقررات میتواند به نقض قواعد دمرۀ حقو بینالمل عام منالهی شود (Gill,
) .1995: 111عیوهبر این ،شورا امنیت ،تا جایی که در روارروی فصو هفوالم من وور بورا
حفح و اعادۀ صلح و امنیت بینالمللی عم میکند ،اخالیار دارد که بوهصوورت موقوت ای قواعود
بینالمللی اعم ای معاهدها و عرفی تخوی کند .این امر در ماهیت اقدام اجرایی نهفاله است و ای
مقررات فص هفالم من ور قاب اسوالنیاط اسوت ) .(Gowlland – Debbas, 1994: 78در قضویۀ
«الکربی» 2قاضی شوب  3افهار داشت با اینکه کارها مقدماتی تدوین من ور و موالن فعلوی دن
شورا امنیت را ملالزم به قواعد حقوقی میداند ،در عین حال ،شورا میتواند برا حفح صولح و
امنیت بینالمللی حقو بینالمل را نادیده بگیرد ) .(ICJ Rep, 1998: para. 167در هر صورت،
در هیچ شرایوی شورا امنیت نمیتواند بهگونها رفالار کند کوه ماوایر اصوول و اهودا ملو
مالحد یا قواعد دمرۀ حقو بینالمل باشد ) .(Amerasinhe, 1996: 186بهعیارت دیگور موادامی
که قواعد دمره بیانگر مجموعها ای قواعد حافح تمامیت نظم عمومی بینالمللی و بقوا جامعوه
بینالمللی هتالند ،شورا امنیت نیز باید براساس قواعد دمرۀ بینالمللی عم کند.

نتیجهگیری
حاکمیت قانون ساخالار هنجار و نهادینی است که بر مینا دن نظام سیاسی وفیفوۀ حمایوت
ای حقو فرد را ای طریق محدودیت قودرت سیاسوی و جلووگیر ای سوتاسوالفاده ای قودرت و
1. General Practice
2. Lockerbie
3. Schwebel
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اعمال دن به صورت خودسرانه بر عهده دارد .در حقو بوین الملو حاکمیوت قوانون بوه مفهووم
محدودیت حاکمیت و قدرت خودسرانۀ دولتها ای طریق مقررات حقو بینالمل است .بهطوور
کلی اوالً ،امرویه حاکمیت قانون به هموۀ ابعواد و شوئون ینودگی ب ور مربووط مویشوود؛ ثانیواً،
حاکمیت قانون به اجرا قواعد موجود مربوط میشود ،فلذا اسوالقرار قواعود موجوود و تضومین
اجرا این قواعد ماهیت حاکمیت قانون را ت کی مویدهنود .دیووان بوین المللوی دادگتوالر
بهعنوان ارگان قضایی اصلی مل مالحد در جهت اسالقرار حاکمیت بینالمللی قانون ای روشها
مخاللفی اسالفاده می کند .دیوان ای طریق احرای و شناسایی قواعد حقو بوینالملو و حاکمیوت
این قواعد بر رفالار تابعان این نظام نقش بتزایی در اسالقرار حاکمیت بینالمللی قانون بر عهوده
دارد .با توجه به نانوشاله بودن و شفا نیودن قواعد حقو بینالمل عرفی شناسایی این قواعود
توسش دیوان ای اهمیت خاصی برخوردار است .دیوان ای طریق احورای قواعود حقوو بوینالملو
عرفی و تعیین و تفتیر این قواعد حاکمیت بینالمللی قانون را ارتقا مویدهود .دیووان در یموان
احرای قواعد حقو بین المل عرفی قلمرو و محالوا این قواعد را تییین مویکنود و در مووارد
موجیات توسعه تدریجی حقو بینالمل را نیز فراهم میدورد .دیووان بوینالمللوی دادگتوالر
بهعنوان مرجد قضایی اصلی مل مالحد در حین رسیدگیها قضایی خود بهمنظور حو وفصو
اخالیفات میان دولتها یا صدور نظریات م ورتی به تفتیر و تییین قواعد حقوقی بینالمللوی و
رفد ابهام ای دنها می برداید .دیوان ای طریق تفتیر و تییین قواعد حقوقی عنصر شفافیت در نظام
بین المللی را که یکی ای عناصر مهم برا تحقق حاکمیت قانون در جامعوۀ جهوانی مویباشود را
محقق میساید .دیوان بهعنوان ضامن صیانت ای تمامیت حقو بینالمل در حین رسیدگیها
قضایی خود اعمال دولتها را با قواعد حقو بینالمل انویا میدهد و میزان متئولیت دنها را
م خ می کند .دیوان ای طریق انویا قواعد داخلی یا رفالار یو ارگان دولالی ناشوی ای حقوو
داخلی با حقو بین المل موجب اسالقرار حاکمیت قانون در جامعۀ بینالمللی مویشوود .وجوود
سلتلهمراتب میان قواعد حقوقی یکی ای عوام اسالقرار قانون اساسی گرایی و حاکمیوت قوانون
در جامعه است و نظام حقوقی بینالمللی نیز ای ایون قاعوده متوالثنا نیتوت .بررسوی قضوایی ای
مهمترین شاخصهها حاکمیت قانون محتوی میشود که ضامن حفح و اسالقرار سلتلهمراتوب
میان قواعد حقوقی و احالرام به اصول و قوانین برتر در جامعه است .بررسوی قضوایی در جامعوه
بینالمللی منجر به بوین و اعیم بیاعالیار قوعناموههوا شوورا امنیوت و مجمود عموومی
توسش دیوان بین المللی دادگتالر نمی گردد بلکه منظور ای بررسی قضایی در این نظام تفتویر
قوعنامهها ارگان ها سیاسی و تعیین دثار حقوقی دنها بهوسویلۀ مرجود قضوایی اصولی ملو
مالحد است.
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