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جستارگشایی
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنهوان مسهوو اولیه و الهلح ظ هل لهلا و امنیهت
بینالمللح ب شمار محرود و ب واسط داشتن همین مسوولیت خطیر است ک خطمشح کلهح
سازمان ملل متحد ،عمالً بر اساس اقدامات شورا شکل مهحگیهرد .از طهر

دگرهر ،دگهوان

بینالمللح دادگستری ب عنوان رکن قضاگح ملل متحد ب ظلوفصل اختال

میان دولهتهها

محپردازد .اعضای تشکیلدهنده اگن دو رکن اللح سازمان ملل متحد ب ظهاهر بها گکهدگرر
گکسان هستند ،ولح در ماهیت اگنگون نیست .ب عبارتدگرر ،با اگنک ارکان از افراد انسانح
تشکیل محشوند ،در شورای امنیت اگن افراد ،لرفاً نماگندگان گک دولت -کشور محباشهند
و محتوان گ ت ک شورا برخال

دگوان از دولتها تشکیل شده است؛ درظهالحکه دگهوان

گک هیوت قضاگح است ک از باتجرب ترگن قضات و ظقوقدانان بینالمللح بهره محبرد.
بنابراگن درخصوص امکان رسیدگح ب گک اختال
شورا وجود دارد .بدگنترتیب که بهرخال

نیز ،ت اوتح اساسح میهان دگهوان و

دگهوان ،رسهیدگح در شهورای امنیهت نیهاز به
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رضاگت طرفین اختال

ندارد و در شروع ب رسیدگح در شورا ،لزومح ب ارجهاع اخهتال

از سوی طرفین اختال

نیست ( ،)1درظالحک ب موجب ماده  36اساسنام دگوان ،شروع ب

رسیدگح در دگوان منوط ب رضاگتح است ک طر های اختال

ب شرح مقرر در بنهد  1و

 2ماده  36اساسنام ( ،)2ابراز محدارند (سی ح.)3( )19 :1389 ،
اگن مقال از س قسمت تشکیل شده است .در بخش نخسهت ،به مهواردی که ممکهن
است ب عنوان مصادگقح درخصوص برتری موقعیت دگوان بینالمللح دادگستری نسهبت به
شورای امنیت سازمان ملل ذکر شود ،اشاره خواهیم کرد و اگن نظرگ را مهورد مداقه قهرار
خواهیم داد .در بخش دوم ،موارد اظتمالح قابل ذکر درخصوص برتری جاگراه شورا نسبت
ب دگوان ب طور مبسوط بررسح خواهد شهد و در بخهش سهوم سهعح خهواهیم کهرد تها از
مباظث مطروظ در دو گ تار قبلح ب نتیج ای درخصوص موضوع دست پیدا کنیم.

 .۱بررسی برتری موقعیت و جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری نسبت
به شورای امنیت
 .۱-۱بررسی امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی
دگوان بنا ب روگ خوگش و همانطور ک در قضی گروگانریری و نیکاراگوئ بیهان داشهت،

84

ضمن وقو

ب ابعاد سیاسح ،اختالفاتح ک در محضر وی طرح محشهوند ،وظی ه خهود را

ظلوفصل قضاگح مسول محداند و در مقامح نیست که نقهش سیاسهح اگ ها کنهد؛ هرچنهد
بهرهبرداری سیاسح از تصمیمهای قضاگح دگوان منت ح نیسهت (سهی ح .)43 :1382 ،دگهوان
همچنین در نظرگ مشورتح آثار ظقهوقح سهاخت دگهوار ظائهل در سهرزمینههای اشهاالح
فلسطین در رد اگراد وارده مبنح بر سیاسحبودن درخواست مجمع عمومح اعالم محدارد ک :
«جنب های سیاسح موضوع طرحشده هر چ باشد ،دگوان نمهحتوانهد ماهیهت ظقهوقح گهک
درخواست اساساً ظقوقح را ک از وی تقاضا شده است ،نادگده بریهرد» .همچنهین در ادامه
محافزاگد ک در نظر خود در قضی مشروعیت تهدگد گا کاربرد سالحههای هسهت ای اعهالم
داشت است ک « :ماهیت سیاسح انریزههاگح ک باعث تقاضای نظر مشورتح محشهود و آثهار
نظری ندارد» (.)4
شورای امنیت عالوهبر اگنک محتواند موارد ظقوقح را ب دگوان بسپارد ( ،)5در برخهح
موارد نیز محتواند ب مسائلح با ماهیت ظقوقح بپردازد .شورا در بند  3قطعنامه  731خهود
در قضی الکربح ،شخصاً و مسهتقیماً خواههان اسهترداد دو مهتهم لیبیهاگح نمهحشهود ،بلکه
درخواستهای دولتهای انرلستان و آمرگکا را ک محتهواگح کهامالً قضهاگح دارنهد ،مهورد
تأگید تام قرار محدهد .شورای امنیت با اگن اقدام خود ،قضاوت دولتهای خواهان را مورد
ظکم قرار داده و لحت آن را تأگید قرار محکند (موسحزاده و کوهح.)240-241 :1389 ،
 .2-۱امکان نظارت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری بر شورای امنیت
از زمان اگجاد سازمان ملل متحد تاکنون ،بهرای رکهن قضهاگح آن (دگهوان) در چههار مهورد
(قضی الکربح ،نظرگ مشورتح نامیبیا ،قضی بوسنح هرزگوگن علی لربستان و مونت نررو و
قضی هزگن های خاص) اگن فرلت اگجاد شده بود تا درخصوص مشروعیت اقدامات رکن
سیاسح سازمان (شورای امنیت) اظهارنظر کند.
در قضی الکربح ،شورای امنیت با لدور قطعنام هاگح ( ،)6بها نادگهدهگهرفتن الهل گها
1

محاکم کن گا مستردکن ،استرداد دو تبع لیبیاگح را از دولت لیبح خواسهتار شهد

(Plachta,

) .2001: 135-136در واقع ،شورای امنیت با لدور قطعنام  ،748شراگطح را اگجاد کرد ک
مانع از لدور دستور موقت درخواستشده از سهوی دولهت لیبهح شهد .دگهوان اگهنگونه
استدال کرد ک بر اساس مواد  25و  103منشور ،قطعنام های فصل ه تمح شورای امنیهت
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و تبعات سیاسح نظر مشورتح ارائ شده ،ربطح ب اظراز لالظیت دگوان در لهدور چنهین

بر ساگر تعهدات مخالف ،ازجمل کنوانسیون مونترا ( ،)1971اولوگت و برتری دارند(.)7
8۵ 1. Aut Dedere Aut Judicare.

در نظرگ مشورتح آثار ظقوقح ظضور آفرگقای جنوبح در نامیبیا ( ،)8دگوان در پاسخ ب
ادعای آفرگقای جنوبح درخصوص بحاعتباربودن قطعنام  284شورا ( )1970اعالم کرد که
برای دگوان در مورد نظارت قضاگح گا تجدگدنظر از تصمیمات متخذه ساگر ارکهان سهازمان
ملل ،اختیاری متصور نیست .ولح دگوان ب سبب اعما وظی ه قضهاگح خهوگش در جههت
بررسح ابهامات مطروظ ب اگن موضوع رسیدگح محکند ( .)9دگوان بهاوجود اظههارنظر
مبنحبر عدم لالظیت تجدگدنظر گا بررسح قضهاگح اقهدامات ارکهان سهازمان ملهل ،رونهد
لدور قطعنام  248شورای امنیت را بررسح کرد و نتیج گرفت ک قطعنام مزبور مطهاب
با م اد منشهور ملهل متحهد لهادر شهده اسهت ) .(Roberts, 1995: 298در قضهی بوسهنح
هرزگوگن علی لربستان و مونت نررو ( ،)10دگوان باوجود اگنک در دسهتور موقهت خهود،
استدال دولت بوسنح مبنح بر اگنک است اده از ظه ذاتهح دفهاع مشهروع مسهتلزم داشهتن
وساگل و ابزار دفاعح ازجمل تسلیحات مناسب است را محپذگرد ،درخواست دولت بوسنح
مبنح بر لاو تحرگم تسلیحاتح (موضوع قطعنام  713شورا در سا  )1991را مااگر ظقهو
بینالملل اعهالم مهحکنهد ( .)11دگهوان همچنهین در نظرگه مشهورتح دگهوان درخصهوص
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هزگن های خاص سازمان ملل متحد بیان محکند« :در ساختار ملل متحد برخال

نظامههای

ظقوقح ملح ،هیچ آئینح برای تشخیص اعتبار اعما ارگانها پیشبینحنشده است» (.)12
همانطور ک از روگ دگوان برمحآگد ،اگن رکهن تمهاگلح به بررسهح اقهدامات شهورای
امنیت ندارد .همین روگکرد را شورای امنیت در قبا دگوان در پیش گرفت است .ب اسهتننای
قضی الکربح ک گک مورد استنناگح محسوب محشود ،شورای امنیت همواره تال

محکنهد

تا در موضوعات مورد رسیدگح در دگوان ،دخالتح نداشت باشهد .نمونه بهارز اگهن مطلهب،
روگکرد شورای امنیت در قضی ن ت اگهران -انرلهی
(دولت انرلستان) پ

اسهت .در پرونهده مزبهور ،خواههان

از امتناع خوانده (دولت اگران) از اجرای دستور موقت دگوان ،مسهول

را در شورای امنیت مطرح کرد ک شورای امنیت په

از بررسهح مواضهع طهرفین تصهمیم

محگیرد ک تا پاگان کار دگوان ،در اگن خصوص اقدامح انجام ندهد.

 .1-۱بررسی امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان بینالملل ی دادگس تری و
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورا و دگوان ،لالظیتشان را ب طور مجزا اعما محکنند؛ گعنح گک اختال

1

ممکهن اسهت

ب طور همزمان در اگن دو رکن رسیدگح شود .ظتح الل اعتبار امر مختوم نیز در روابهط
میان اگن دو رکن مطرح نمحشود ) .(Fassbender, 2000: 223باوجود محدودبودن فعالیهت
مجمع عمومح در قبا موضوعات مورد بررسح در شهورای امنیهت (مهاده  12منشهور ملهل
متحد) ،برای دگوان بینالمللح دادگستری هیچ مانعح در پرداختن ب چنین مسهائلح متصهور
نیست و در لورت طرح همزمان گک موضوع در شورای امنیت و دگوان ،هیچ محهدودگتح
لالظیتح  )1984چنین بیان محکند ک مسوولیت شورای امنیهت در ظ هل لهلا و امنیهت
بینالمللح طب ماده  24منشور ،مسوولیتح اللح است ،ن انحصاری و در ظالح ک شهورای
امنیت لالظیتهای سیاسح دارد ،دگوان تنها دارای اشتاا های قضاگح است .په
رکن قادرند فعالیتهای مت اوت اما مکملح را در ظهواد

اگهن دو

مشهاب و گکسهان داشهت باشهند

) .)13( (Gray, 2003: 870&871همچنهین در قضهی کارکنهان دگپلماتیهک اگهاالتمتحهده
آمرگکا در اگران ،دگوان استدال اگران مبنح بهر اگهنکه موضهوع مطروظه بخشهح از گهک
اختال

سیاسح کلح میان دو کشور است ک در شورا امنیهت سهازمان ملهل مهورد بررسهح

است را نپذگرفت

).(Akande, 1997: 313

با اگنک ب طور متداو و ب سبب ماهیت اگن دو مرجع ،اختال های ظقوقح نهزد دگهوان و
اختال های سیاسح در شورای امنیت مطرح محشود ،درعینظا اگن دو رکن محتوانند در
مواردی ب هر دو دست اختال ها بپردازند .در قضاگاگح همچهون مسهول قبهرس ،آفرگقهای
جنوبح ،آنروال ،رودزگای جنوبح ،بوسنح هرزگوگن و سهومالح ،اگهن دو رکهن گهک مسهول
مربوط ب للا و امنیت بینالمللح را ب طهور مهوازی مهورد بررسهح قهرار دادنهد .درواقهع،
اگنگک تماگل دوسوگ است .شورای امنیت نیز بارها موضوعهاگح را از دستور کار خهوگش
خارج ساخت است تا دگوان بتواند در مورد آنها تدابیری را تولی کنهد .در اگهن خصهوص
محتوان ب مسول اسپانیا و مسول مرز گونان اشاره کرد (موسحزاده 176 :1389 ،و  .)177در
عمل دگوان بینالمللح دادگستری بسیار تماگل دارد تا در راستای فعالیتهای شورای امنیهت
ظرکت کرده و در رسیدگحهای مشاب  ،به طهور هماهنه
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مقههرر نشههده اس هت ) .(Cronin-Furman, 2006: 442دگههوان در قضههی نیکاراگوئ ه (رأی

و مهوازی بها شهورا عمهل کنهد.
87 1. Authority of Res judicata.

همانگون ک در قضی مربوط ب اعما کنوانسیون مربوط به پیشهریری و سهرکوب جهرم
ژنوساگد ،از موضعگیری راجع ب وجود ظه دفهاع مشهروع که بوسهنح هرزگهوگن را به
درگافت سالح مجاز محکرد ،اجتناب نمود .دگوان مهحدانسهت که شهورای امنیهت دسهتور
تحرگم تسلیحاتح را لادر کرده است و خواستار درگیهری علنهح بها شهورای امنیهت نبهود
(غدگر.)27 :1392 ،

 .2بررسی برتری موقعیت و جایگاه شورای امنیت نسبت به دیوان
 .۱-2برتری جایگاه شورا نسبت به دیوان با این استدالل که دولت محک وم ل ه در
صورت استنکاف محکومعلیه از اجرای حکم دیوان میتواند به شورا رجوع کند
همانطور ک امکان درخواست نظر مشورتح دگوان از سوی شورا ( )14را نمحتوان برتهری
دگوان بر شورا تلقح کرد ،مراجع ب شورای امنیت در جهت اجرای رأی دگوان نیز ،برتهری
نهادی محسوب نمحشود .رجوع ب گک مرجع در اجرای تصمیم مرجعهح دگرهر لزومهاً به
معنای برتری مرجع مراجع شونده نیست .همان طور ک برای شورای مقام بینالمللح اعما
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درگاها ،جاگراه واالتری نسبت ب شعب مخصوص ظلوفصل اختالفات مربهوط به اعمها
درگاها متصور نیست ( .)15در ضمن ،درست است که مهاده  94منشهور ضهمانت اجهرای
قابلاتکا و مستحکمح چون شورای امنیت را برای تخلف از اجرای اظکام لادره از دگهوان
در نظر گرفت است ،ولح ظتح در لورت عدم اقدام شورای امنیهت به اگهن مههم ،به ههر
دلیلح ،رأی دگوان کماکان الزامآور است و ب راستح اگن از اعتبار ظکهم دگهوان نمهحکاههد.
درعینظا رجوع دولت ذگن ع ب شورای امنیت ( ،)16تنها راه ممکن درخصوص تضهمین
اجرای اظکام دگوان نیست .اجرای اظکام مزبور همچنین محتواند با اقدام مجمهع عمهومح،
پیشبینح ترتیبات خاص در معاهده گا موافقتنام معطهح لهالظیت به دگهوان ،اقهدامات
1

3

2

متقابل مشاب گا معامل متقابل و ظتح اقدامات تالفهحجوگانه محکهومله تضهمین شهود
(نج حاس اد و هادی .)34-37 :1384 ،عالوهبر اگن ،وتوی اگاالتمتحده آمرگکا بر قطعنامه
مربوط ب اجرای ظکم دگوان در قضی فعالیتهای نظامح و شب نظامح آمرگکا در نیکاراگوئ
( )17( )1986ک الل مسلم ظقوقح «هیچک

4

نباگد قاضح دعوی خود باشهد» را آشهکارا

1. Retorsion
2. Resiprocity
3. Reprisals
4. Nemo debet esse judex in propria sua causa.

نقض کرد ( ،)18ب وضوح نشان داد ک ضمانت اجرای مراجعه به شهورای امنیهت بهرای
اجرای اظکام دگوان ،چندان هم قابلاتکا نیست.
 .2-2برتری جایگاه شورا نسبت به دیوان با استناد ب ه انتخ ا قض ات دی وان از
سوی شورا
ماده  2اساسنام دگوان بینالمللح دادگستری ک منضم ب منشور و از اعتبار برابری با منشور
برخوردار است ،اعالم محدارد« :دگهوان بهینالمللهح دادگسهتری ،هیوتهح از قضهات مسهتقل
1

است» .اگن تعرگف خود بیانرر اگن است ک دگوان مستقل از دگرر مراجهع بهینالمللهح گها
ظتح دگرر ارکان سازمان ملل ،فعالیت خواهد کرد .انتخاب قضات دگهوان از سهوی شهورا،
با اگنک دادگاه بینالمللح با تصمیم دولتها گا سازمانهای بینالمللهح اگجهاد مهحشهود،
ولح پ

از اگجاد ،مستقل از مرجع اگجادکننده ،ب کاروگژه قضاگح خهود مهحپردازنهد .نظهر

مشورتح دگوان در قضی آثار اظکام غرامهت لهادره از سهوی دادگهاه اداری سهازمان ملهل
متحد ،اگن مهم را اگنگون بیان کرد :مجمع عمومح در تأسهی
دادگاه اداری سازمان ملل متحد مختار بود ،ولح پ

ارگهانههای قضهاگح ماننهد

از اگجاد آن ،ظ نهدارد از ترتیهب اثهر

دادن ب اظکامش سر باز زند ( .)19درعینظا  ،اگن ظقیقت را نباگد نادگهده گرفهت که از
زمان آغاز ب کار دگوان ،پنج عضو دائم شورای امنیت همواره در دگوان قاضح داشهت انهد و
اگن موضوع تقرگباً ب عنوان گک عر

رعاگت محشود (.)20

 .1-2بررسی امکان ایجاد صالحیت برای دیوان بهواسطه ارجاع پرونده از ش ورای
امنیت
دگوان بینالمللح دادگستری ب مانند دگوان بینالمللح کی ری ،در عمل تولی شورای امنیهت
را برای اظراز لالظیت خود ب منظور رسیدگح ب اختالفات بینالمللهح کهافح نمهحدانهد.
دگوان در قضی کانا کورفو ،لر

وجود تولی شورای امنیت را برای اظهراز لهالظیت

خود کافح ندانست (بی زاده .)403 :1389 ،در کانا کورفو ک مربهوط به اخهتال

میهان

آلبانح و انرلستان بود ،شورای امنیت از آلبانح ک عضو سازمان ملل متحد نبود ،دعوت کرد
ک مشروط بر پذگر

تعهدات گک عضو ملل متحهد ،در مهذاکرات شهورا مشهارکت کنهد.

آلبانح شرط مزبور را محپذگرد و متعاقب آن ،شورای امنیت در سا  ،1947طح قطعنامه ای
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لرفاً روگ ای بحتأثیر بر تصمیمات اتخاذی دگوان است.

89 1 The Court shall be composed of a body of independent judges.

ب طرفین اختال

تولی محکند ،فوراً اختال

خود را به دگهوان بهین المللهح دادگسهتری

ارجاع نماگند .آلبانح (خوانده) اعالم محدارد ک تولی نام شورای امنیت را کامالً محپهذگرد
و در قضی موجود ،خود را ملتزم ب عدالت محداند و اعتقهاد خهود را به الهل همکهاری
دوستان میان ملتها و ظلوفصل مسالمتآمیز اختال هها اعهالم مهحنماگهد و نهزد دگهوان
ظاضر محشود؛ در ادام دگوان با رد اگراد آلبانح مبنح بهر «غیرقابهل پهذگر بهودن دعهوی»
( ،)21اعالمی آلبانح را ک لر نظر از غیرقانونح بودن اقدام انرلستان ،آماده اسهت که در
دگوان ظضور گابد ،اعراض از ظ استناد ب غیرقابل پذگر بودن درخواست ،تلقح محکنهد
(موسوی میرکالئح 42 :1390 ،و  .)43اگن قضی ب روشنح آشکار مهحسهازد که لهالظیت
دگوان ،لرفاً رضاگح است و بدون ابراز اگن رضاگت از سوی طرفین اختال  ،دگوان لهالا
ب رسیدگح نیست و شورای امنیت نمهح توانهد بها تصهمیم به ارجهاع پرونهده به دگهوان،
همانطوری ک در دگوان بینالمللح کی ری ات ا محافتد ( ،)22بدون رضاگت طرفین دعوی
برای دگوان اگجاد لالظیت کند.
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 .4-2برتری جایگاه شورا نسبت به دیوان با استناد به ماده  ۱2منشور ()21
دگوان بینالمللح دادگستری در نظرگ مشورتح دگوار ظائل  2004اعالم مهحدارد که اقهدام
مجمع عمومح برای درخواست نظر مشورتح مطاب ماده  12منشور است و در نتیج دگوان
لالا ب رسیدگح است .ب عقیده دگوان پ

ماده  12رواج گافت است .ب طور منا در قضهی کنرهو  1961و قضهی مسهتعمرات پرتاها
 ،1963با آنک اگن قضاگا در دستور کار شورا قرار داشتند ،مجمع عمومح تولی هاگح کهرد.
ب واقع ،در روگ شورا و مجمع تماگهل فزاگنهدهای وجهود دارد مبنهح بهر اگهنکه دو رکهن
درخصوص موضوع های مرتبط با للا و امنیت بینالمللح ب موازات گکدگرر فعالیت کنند.
البت شورای امنیت وضعیتها و اختال ها را لرفاً از ظیث جنبه ههای مربهوط به ظ هل
للا و امنیت بینالمللح مورد توج قرار محدههد ،درظهالحکه مجمهع عمهومح بها دگهدی
وسیعتر ب جنب های بشردوستان  ،اجتماعح و اقتصادی هر وضعیت گا اخهتال

مهحپهردازد

(موسحزاده.)177 :1389 ،
بنابراگن از مباظث اخیر و روگ ظقوقح دگوان محتوان اگنگون نتیج گرفهت که ههیچ
سلسل مراتبح در روابط میان دگوان و شورا متصور نیست و هیچگک از دو رکن بهر دگرهری
برتری ندارند

90

از تصوگب منشور ب تدرگج ت سهیر خالهح از

).(Akande, 1997: 313

هنرامحک ارکان گک سازمان در گک سطا هستند ،ضرورتح ندارد که میهان آنهها گهک
1

برتری گا سلسل مراتب اگجاد شود .اگن پرسش ک آگا در ظقو بینالملل ،سازوکاری برای
کنتر بر تصمیمات ارکان سازمان ملل وجود دارد گا خیر؟ پرسهش لهحیحح اسهت ،ولهح
2

نباگد ب دنبا گک سازوکار ضمانت اجراگح و جبرانح بود ،بلک باگد گک سهازوکار مبتنهح
بر همکاری را جستجو کرد .چون فضاگح را که سهازمان ملهل و ارکهان آن در آن زگسهت
محکنند (ظقو بینالملل) ،فضاگح مبتنح بر همزگستح است و اگن اقتضای ظقو بینالملهل
است ک بسیاری از سازوکارها در اگهن ظهوزه ،خهودگردان و خودسهامان هسهتند (محبهح،
.)22 :1394

شورای امنیت و دگوان بینالمللح دادگستری دو رکن اللح سازمان ملل متحهد هسهتند که
بر اساس منشور سازمان ملل ،هیچ برتری بر گکدگرر ندارند و مواد ( 94مراجعه به شهورا
ب منظور اجرای رأی دگوان) و ( 96امکان درخواست نظر مشورتح دگهوان از سهوی شهورا)
منشور و ماده  8اساسنام دگوان (انتخاب قضات دگوان در شورا) را نمحتوان مبنهاگح بهرای
برتری شورا بر دگوان تلقح کرد .درواقع ،اگن دو رکن باگد تال
اهدا

کنند تها در کنهار گکهدگرر

سازمان ملل را تحق بخشند و پیششرط اولی اگجاد اگن همکاری اگن است که از

اقداماتح ک منجر ب برهمزدن اگن ارتباط دوطرف محشود ،بپرهیزند .اگن دو رکن به خهوبح
ب اگن مهم واق ند و در اقدامات خوگش ب درستح اگهن امهر را مهدنظر قهرار مهحدهنهد .در
مواردی همچون قبرس ،آفرگقای جنوبح ،آنرهوال ،رودزگهای جنهوبح ،بوسهنح هرزگهوگن و
سومالح اگن دو رکن گک مسول مربوط ب للا و امنیت بینالمللح را ب طور همزمان مهورد
مداق قرار دادند و شورای امنیت نیز در برخح موراد موضوعهاگح را از دستور کار خهوگش
خارج ساخت است تا دگوان بتواند در آن موارد اقهدام کنهد (مسهول اسهپانیا و مسهول مهرز
گونان) .همچنین ،دگوان در چهار مهوردی (قضهی الکربهح ،نظرگه مشهورتح نامیبیها ،قضهی
بوسنح هرزگوگن علی لربستان و مونت نررو و قضی هزگن های خاص) ک امکهان بررسهح
اقدامات شورا را ب دست آورد ،آگاهان از اگن امر اجتنهاب کهرد و شهورای امنیهت نیهز در
قضی شرکت ن ت اگران -انرلی  ،همین روگ را در پیش گرفت.

1. Hierarchy.
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فرجام

9۱ 2. Remedial.

از آنجاگحک دگوان و شورا ،لالظیتهای متماگزی دارند (شورا ،لهالظیت سیاسهح و
دگوان ،اشتاا قضاگح دارد) و اگن لالظیتها ب طور مجزا اعما محشوند ،طرح همزمهان
گک اختال

در اگن دو رکن امکانپذگر است .درواقع ،همانطور ک در روگ دگوان (قضهی

نیکاراگوگ و نظرگ مشورتح دگوار ظائل) و روگ شورا (قضی الکربح) قابل مشاهده اسهت،
امکان پرداختن شورا ب موضوعات ظقوقح و پرداختن دگوان ب موضوعات سیاسهح وجهود
دارد.
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پینوشتها:
( )1اگرچ در عمل شورا زمانح تشکیل جلس محدهد ک درخواستح را از سوی دولت هها ،مجمهع
عمومح گا دبیرکل درگافت کند (بی زاده.)368 :1389 ،
( )2با توج ب اگن واقعیت ک دولتها ب طور فزاگندهای از مد لالظیت غیراجباری دگوان فالل
محگیرند و ب جز دادگاه جدگد دگوان بینالمللح ظقو درگاهها ( )ITLOSو دادگهاه کشهورهای
عربح لادرکننده ن ت ( ،)OAPECساگر نههاد ههای ظهل وفصهل اخهتال

که په

از دگهوان

بینالمللح دادگستری اگجادشدهاند ،دارای لالظیت اجباری هستند ،فقدان لهالظیت اجبهاری
برای دگوان اله ب معنای غیرقابل اعتمادبودن اگن نهاد قضاگح تلقح نمهحشهود

(Alter, 2008:

).63

شرقح در سا  1995و در قضی فعالیتهای نظامح در کنرو ب ترتیهب اعهالم کهرد که ظتهح
ماهیت عامالشمو گا آمرهبودن گک مسول  ،تأثیری بر رضاگت دولت طر

اختال

نسهبت به

بررسح موضوع در دگوان نخواهد داشت (ساداتمیدانح.)161 :1389 ،
(4) ICJ Reports, 1996 (I) :234, para. 13.

( )5همان طور ک شورای امنیت طح قطعنام مورخ  9آورگل  1947از آلبانح و انرلستان (در قضهی
کانا کورفو) خواست تا چنین کنند.
(6) SC Res. 748, 31 March 1992, SC Res. 883, 11 November 1993.
(7) Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal
Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v.
United States of America), Order of 14 April 1992, para. 42.
(8) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa), I.C.J, 21 June 1971.
(9) CIJ Reports, 1971, para. 89.
(10) Application of the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Provisional Measures,
I.C.J. 20 March 1993.
(11) Application of the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Provisional Measures
Order (ORDER 13 IX 93), para. 41.
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( )3دگوان نیز در رعاگت الل رضاگحبودن بر خود بسیار سخت گرفت است .دگوان در قضی تیمور

(12) Certain Expenses of the U.N. I.C.J. 1962: 168.
(13) CIJ Reports, 1984: 436, para. 95.
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( )14شورای امنیت در تمام سا های فعالیت خود تنها گهکبهار -در قضهی آثهار ظقهوقح ظضهور
مستمر آفرگقای جنوبح در نامیبیا -اقدام ب اگن عمل کرده است ک اگن امهر نشهان از کهممیلهح
شورا در توسل ب دگوان محدهد.
( )15طب مواد  162و  185کنوانسیون ظقو درگاها ( ،)1982شورای مزبور بر اجرای تصهمیمات
شعب اختالفات بستر درگاها نظهارت دارد که خهود متضهمن دسهتوراتح درخصهوص اجهرای
تصمیمات است و در لورت لزوم جلب نظر و توج مجمع نیز ضروری است .شورا همچنین
مح تواند ب اخذ نظر مشورتح از شعب اختالفات بستر درگاها مبادرت نماگد .در اگهن لهورت،
مقام بینالمللح اعما محتواند ب اقدامات تنبیهح دست گهازد و امتیهازات و ظقهو عضهوگت
دولت خاطح را ب تولی شورا معل سازد (میرعباسح و ساداتمیدانح .)216 :1389 ،1
( )16درظالحک در دگوان بینالمللح دادگستری ،تنها دولت ذگن ع ظه دارد تها اجهرای رأی را بها
توسل ب شورای امنیت پیریری کند ،اگن قید در جامع ملل و دگوان دائمح وجود نداشت .بنهد
 4ماده  13منشور جامع ملل بیان محداشت ک اگن اقدامات باگد ب طور خودکار و لر نظر از
هرگون شکاگت رسمح از سوی ذگن ع ،ب اجرا درآگند.)Llamzon, 2008: 822(.
( )17پیش از قضی نیکاراگوئ نیز ،شورا در قضی شهرکت ن هت اگهران -انرلهی
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پیشنوگ

در سها ،1951

قطعنام ارائ شده از سوی انرلستان را ک در راستای ماده  94منشور و اجرای قهرار

دگوان نراشت شده بود ،رد کرد.)Tanzi, 1995: 544(.
( )18شورای امنیت ب عنوان رکن اللح سازمان ملل باگد در جهت تحق اهدا

منشور و سهازمان

ملل گام بردارد و ممانعت اگن رکن در اجرای رأی دگوان بینالمللح دادگستری ب عنوان تعهدی
ناشح از منشور با رسالت اگن مسوو اولی للا و امنیت بینالمللح در تناقض فاظش است.
(19) Effects of Awards of Compensation by the United Nations Administrative Tribunal
Case, Advisory Opinion, 1954:.56.

( )20فقط دولت چین بین سا های  1967تا  1984در دگوان قاضح نداشت.
( )21دولت آلبانح با توج ب اگنک خود در ابتدا موافقت کرد ک اختال

در دگوان رسیدگح شود،

در اقدامح عجیب ،اعتراض مقدماتح خود بر مبنای عدم قابلیت پذگر

درخواست انرلستان را

در مدتزمان تعیینشده از طر

دگوان برای تباد لواگا ،تسلیم دگوان نمود.

( )22طب بند  2ماده  13اساسنام دگوان بینالمللح کی هری ،شهورای امنیهت مهحتوانهد بها لهدور
قطعنام ای بر طب فصل ه تم منشور ،وضعیتح را ب دگوان ارجهاع دههد و در اگهن خصهوص
رضاگت هیچ دولتح شرط اعما لالظیت دگوان نیست.
( )23بند  1ماده  12منشور سازمان ملل متحد :تا زمانح ک شورای امنیت در مورد هر اخهتال

گها

وضعیت ،در ظا انجام وظاگ ح است ک در اگن منشور بدان محو شده است ،مجمع عمومح
در مورد آن اختال
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چنین تقاضاگح بکند.

گا وضعیت هیچ گون تولی ای نخواهد کهرد مرهر اگنکه شهورای امنیهت

منابع
الف -فارسی
بی زاده ،ابراهیم ( .)1389حقوق سازمانهای بینالمللی ،تهران :مجد.
سادات میدانح ،سیدظسین (« .)1389ت سیر معاهدات بینالمللح ب عنهوان عامهل گسهتر

خزنهده

لالظیت دگوان بین المللح دادگستری :تجرب پرونده سهکوهای ن تهح» ،مجموعه مقها
همایش نقش دیوان بینالمللی دادگستری در تداوم و توسع حقهوق بهینالمله  ،تههران:
انجمن اگرانح مطالعات سازمان ملل متحد.

سی ح ،سیدجما (« ،)1382تهأملح بهر دعهاوی اگهران در دگهوان بهینالمللهح دادگسهتری» ،مجله
پژوهشهای حقوقی ،سا دوم ،شماره .3
سی ح ،سهیدجما ( ،)1389دیوان بینالمللی دادگستری رکن اصلی قضایی مل متحد ،مجموع
همایش نقش دیوان بینالمللی دادگستری در تداوم و توسع حقوق بهینالمله ،
مقا
تهران :انجمن اگرانح مطالعات سازمان ملل متحد.
غدگر ،منصف ( ،)1392روش کار قاضی بهینالمللهی ،ترجمه و تحقیه محمدظسهین رمضهانح
قوامآبادی ،چاپ دوم ،تهران :شهر دانش.
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره ششم  تابستان 1393
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محبح ،محسهن (« ،)1394جزوه درسی درس تحلی محتهوای ررا و احاهام قضهایی و داوری
بینالمللی» ،واظد علوم و تحقیقات تهران ،ترم دوم سا تحصیلح .1394-1393
موسوی میرکالئح ،سیدط (« .)1390نقش شورای امنیت در اگجاد لالظیت برای دگوان بین المللح
دادگستری» ،مجل تعالی حقوق ،سا چهارم ،شماره .15
موسحزاده ،رضا ( .)1389استد

دیوان بهینالمللهی دادگسهتری در رد ایهرادا

وارده بهر

صالحیت و رسیدگی ماهوی ب قضی رثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی

همایش نقش دیوان بینالمللی دادگستری در تداوم و توسهع

فلسطین ،مجموع مقا
حقوق بینالمل  ،تهران :انجمن اگرانح مطالعات سازمان ملل متحد.
موسحزاده ،رضا و ابراهیم کوهح ( ،)1389حقوق سازمانهای بینالمللی :حقوق شورای امنیهت،
تهران :میزان.

میرعباسح ،سیدباقر و سیدظسین ساداتمیهدانح ( ،)1389دیوان بینالمللهی دادگسهتری ممسها
روز ،چایده ررا و اسناد) ،چاپ دوم ،تهران :جنرل.
نج حاس اد ،مرتضح و مهدی هادی (« ،)1384ضمانت اجرای آرای دگوان بینالمللهح دادگسهتری»،
مجل نام حقوقی ،شماره .2
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