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مقدمه. 1
ها در حـال  به آنیدنرسيهاست که براها و ارزشاز آرمانياهر جامعه متشکل از مجموعه

یازمنــدبلکــه نیســتســهل و آســان نيامــریرمســیــنتــالش و تکاپوســت؛ امــا گــام نهــادن در ا
ییسـبب سـازمان قضـا   ینبـد . اسـت یحرکتینچنینتضميها براو ارگاناز نهادها يامجموعه

منـافع خـود و   یعنـی یـه اولیازهـاي نيکند و پاسخگویقرا تصدیحقوقةکه قاعدیستمیسیعنی
آن را تـوان یبرخوردار است که بـه جرئـت مـ   یامر قضا از چنان منزلت. جمع باشد، شکل گرفت

ضـامن  یقینـاً کـه بتوانـد حـق را برپـا دارد     یدسـتگاه یراز،هر جامعه دانستیشرفتشرط بقا و پ
)479-478: 1390ی،فلسف(.استیصلح اجتماع

یهمچـون جوامـع داخلـ   یـز جامعـه ن ینا. یستشده مستثنا نیانبهايیژگیاز ویزنالمللیینبۀجامع
حــق و عــدالت و محافظــت از ياجــراینتضــمی،قواعــد حقــوقیقتصــدياســت بــراينهــادیازمنــدن
برخـوردار  یجوامـع داخلـ  يهـا ها از انسجام ارزشارزشینهر چند که ا. المللیینجامعه بيهارزشا

حـق و  يو اجـرا ییهـا ارزشینچنـ ینتضـم يداشته است بـرا یسعالمللیینجامعه بحالینباا. نباشد
س و سـپ يدادگسـتر المللـی ینبـ یدائمـ یـوان دیلو تشـک یـد نمایجـاد ايمتمرکزییعدالت نهاد قضا

ياگونـه بـه المللـی ینهر چند که ساختار جامعه بـ . راستا بوده استیندر ايدادگسترالمللیینبیواند
بـر اسـاس قـدرت، بـرخالف     هایتصالحیعو توزسازدیمهم را با مشکل مواجه میناست که انجام ا

مشـکالت  یـن از ایکـی اسـت  یواناختالفات به دياجبارنشدنمرجوعآن یجۀکه نتیداخليهانظام
نموده است بـا عملکـرد مناسـب خـود و     یهمواره سعیوانالبته د) 21: 1373ی،فلسف(.استيساختار

و در یـد را برطـرف نما یصـه نقیـن ایابـا قضـا  طرفانهیبرخورد بیقاز طرالمللیینبۀجلب اعتماد جامع
حـال انجـام   . ردملـل متحـد گـام بـردا    ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل    ییانجام رسالت قضامسیر

بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت قضا
توسـل بـه   یـا یـد تهدیتمشـروع یۀقضـ یـژه و به واونا،الگراندیبیا،نامی،آل سشرقی،تیمورتراکشن،

یکـرد روینآخـر وجـود ینااب. در کنگو مشاهده کردینظامهايیتحائل و فعالیوار، دياسالح هسته
.رخ داده استیالودیۀحقوق بشر در قضینۀدر زمیواند

يارتقــاینــۀخــاص خــود خصوصـاً در زم هـاي یژگــیویــلبـه دل یــالودیۀدر قضــیـوان ديرأ
امـوال  ةمصادریلبه دلیهقضیندر ا. برخوردار استیخاصیتاز اهميحقوق بشريهایتحما

اخـراج  یـت در خـاك کنگـو و درنها  یشانبازداشت و حبس اینچنو همیالوديآقاياینهگۀتبع
ییکنگو اقامـه نمـود و ادعاهـا   یهعليدادگسترالمللیینبیوانرا در دییدعواینهاز کنگو، گيو
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روابـط  یونو رفتار مناسب، حقـوق مالکانـه و حقـوق منـدرج در کنوانسـ     يحق بر آزادینۀدر زم
یـن م بـه ا یـ دارینوشتار سعینحال در ا. مطرح کردو درخواست پرداخت غرامت ینویکنسول

مطروحـه بـه چـه صـورت     ياز ادعاهـا یـک نسبت به هر یوانکرد دیکه رویمها پاسخ دهپرسش
همچـون  یکـردي رویـا رو بـه جلـو داشـته باشـد     یکـردي توانسته است رویواندیابوده است و آ

ملـل متحـد   ییقضـا یکـن اصـل  به عنـوان ر یوانکه دآنیتگرفته است و درنهایشگذشته در پ
يبـرا . یرخیایدمطرح نماالمللیینبةشدیرفتهپذيهاتوانسته است خود را به عنوان حافظ ارزش

را در خصـوص  یـوان دیکـرد مختصـر حـوادث رخ داده، رو  یـان هـا ضـمن ب  پرسـش ینپاسخ به ا
ق بـر  اخـراج و رفتـار نامناسـب، حـ    ي،از آزادیـت همچـون محروم ينقض حقوق فـرد يادعاها

را در يرأیـن خـاص ا هـاي یژگیکرد و در ادامه ویمخواهیانو حقوق مالکانه بیاطالع کنسول
و نظـرات  یرهااسـتفاده از تفسـ  یپلماتیـک، دیـت حمايهمچون تحول در قلمرو مـاهو ییهاینهزم
کـه  یرمـادي از خسارات غیو جبران خسارت ناشيحقوق بشرهايو ارگانيامنطقههايیواند
.کردیمخواهیان، باندکردهیزآرا متمایررا از سايرأینا

یالوديآقاينقض حقوق فرديادعاها. 2
یـت حمایـق داشـت از طر یسـع ینـه کـه گ یـالو دينقض حقوق آقـا يقسمت ادعاهایندر ا

بـود کـه بـه    یمـدع يدعـو یـن در اینهگ. خواهد شدیبررسید،کنگو مطرح نمایهعلیپلماتیکد
بازداشـت  یمـدت يکشور برایناۀکنگو، تبعیاز مقامات دولتياز تعدادلویاديخاطر طلب آقا

یمبنـ یشـان ایحقوق کنسـول ینبیننامناسب قرار گرفته است و در ايمعرض رفتارهادربوده و 
يویـت نشـده اسـت و در نها  یترعایدرخواست مساعدت کنسوليبرایالوديبر اطالع به آقا

ه از کشور کنگو اخراج شده و با اقدامات صورت گرفته توسـط  و خودسرانیرقانونیبه صورت غ
در يتوسـط و یسـی تأسیو وارداتـ یدر مـورد دو شـرکت صـادرات   یشـان اۀکنگو حقوق مالکانـ 

خود يادعاموردشدةنقض حقوقیگیريبه منظور پینهدولت گ. خاك کنگو، نقض شده است
.استفاده نمودیپلماتیکدیتاز حما

یناوليبرارسدیاست که به نظر میعرفالمللیناز اصول حقوق بیکییپلماتیکدیتحما
يشـهروند بـدرفتار  یـک کـه بـا   یداشت زمانیانبيو. مطرح شد1758بار توسط واتل در سال 

بایسـت یوارد شده و آن دولت مـ یبآسيبه دولت متبوع ویرمستقیمدرواقع به طور غشود،یم
(Jiménez, 2008: 438). کندیتحماياز و
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بـه مراجـع   یـه رجـوع اول یپلماتیـک دیـت توسـل بـه حما  یطاز شرایکیتوجه داشت که یدبا
یـت بـه حما تـوان یباشد آنگاه ميکاریندولت خوانده است و اگر خواهان ناتوان از چنیداخل

توسـل  یـا حال سؤال مهم آن است که بار اثبات ادعـا در مـورد توسـل و    . متوسل شدیپلماتیکد
بار اثبات ادعـا را  یواندیهقضین؟ در ااستیناز طرفیککدامةبر عهدیمراجع داخلنکردن به 

بـه  یـالو ديثابـت کنـد کـه آقـا    بایستیمینهدارد که دولت گمییانو بهگذاشتینطرفةبر عهد
از . بـوده اسـت  يکـار ینناتوان از چنیخاصیطشرایلبه دلکهینایامتوسل شده یمراجع داخل

جبـران مـؤثر و در دسـترس در نظـام     يهـا یوهثابـت کنـد کـه شـ    بایسـت ینگـو مـ  کیگـر ديسو
هـا  وجـود داشـته، امـا خواهـان بـه آن     ینشاز سـرزم یـالو مقابله با دستور اخراج دياش برایداخل

گرفتـه  یمشـابه یجـۀ نتیـوان دیزنیسالیۀدر قض) Diallo case, 2007: 22. (متوسل نشده است
. یـد نمایجبرانـ یوةشـ یـک اقدام به اثبات وجـود  بایستیم) یتالیاا(ن داشت که خواهایانبود و ب

)Electronica Sicula, 1988: 47(
1ةدرآمـده و در مـاد  یعرفةقاعدیکمفهوم به صورت ینمعاصر االمللیندر حقوق ب

. ذکـر شـده اسـت   یـز نیپلماتیـک دیـت در مـورد حما المللینحقوق بیسیونکمنویسیشپ
(Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, 2006) شایان ذکر

هـا  آنياز اتبـاع خـود بـرا   یـت حمايبـرا یپلماتیـک دیـت ها بـه حما است که توسل دولت
یـوان امـر توسـط د  ینا. باشندیمیضیقدرت تبعيمورد داراینها در او آنیستآور نالزام

) Barcelona Traction, Light & Power Co, Ltd, 1970(بارسـلونا تراکشـن   یهدر قضـ 
یـم حـال در ادامـه قصـد دار   . درج شـده اسـت  یـز نیسـیون طـرح کم 2شده و در مـادة  ییدتأ

یـان حاصـله را در سـه قسـمت ب   یجو نتـا یادعاهـا را بررسـ  یندر برخورد با ایواندیکردرو
.کنیم

اخراج و رفتار نامناسبي،از آزادیتمحروم. 1-2
اقـدام بـه سـکونت در کشـور کنگـو نمـود و بـه        1964در سـال  ینـه کشور گتبعهیالوديآقا

اقدام به وصـول  یشانا1980در اواخر دهه . مبادرت کردیو وارداتیدو شرکت صادراتیستأس
ییتوسـط مقامـات کنگـو   یشـان ا1988یـه ژانو25نمودنـد، امـا در   يتجاريطلب خود از شرکا

بـا  یفرمـان یکنگـو طـ  یرنخست وز1995اکتبر 31ر بازداشت و حبس شدند و سرانجام دیمدت
کشـور  یـن ایدر کنگـو، بـرهم زننـده نظـم عمـوم     یـالو دياستدالل که حضـور و رفتـار آقـا   ینا
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.از کنگـو نمـود  یشـان اسـت اقـدام بـه اخـراج ا    یو پـول یمـال ي،اقتصـاد هايینهخصوصاً در زم
(Diallo Case, 2007: 20, 21)

در دو مرحله در کشور کنگو بازداشت شـده و در  یالوباور بود که دینبر ایهقضیندر اینهگ
صورت گرفتـه و اخـراج و اقـدامات، خـالف مقـررات      يویهمدت رفتار نامناسب با شأن علینا
یثـاق م13ةنقـض مـاد  یـالو اخـراج د ) 1: معتقد بود که اقدامات کنگوینهگ. بوده استالمللیینب

،هسـتند اسـناد یـن که هر دو کشـور عضـو ا  یقامنشور آفر4بند12و مادة یاسیو سیحقوق مدن
و یاسـی و سیحقوق مدنیثاقم2و 1يبندها9نقض مادة یالوحبس و بازداشت د) 2؛استبوده
در طول مـدت حـبس و بازداشـت،    یشانایهرفتار صورت گرفته عل) 3یقاست؛منشور آفر6مادة 
)Diallo Case, 2007: 23. (بوده استیرانسانیو غیرآمیزتحقيرفتار

داشت کـه بـر اسـاس    یانبيمواد استنادیبا بررسیواناخراج، دیعنیدر خصوص مورد اول 
و بـر اسـاس تعهـدات    یقـانون یفرد زمانیکاخراج یقا،منشور آفر4بند 12و مادة یثاقم3مادة 

از حـال ینبـاا .اخراج بر طبق قانون بـوده باشـد  يبراگیريیمدولت است که تصمیکالمللیینب
اوالً حقـوق قابـل اعمـال    : یـرا زیاسـت نـه کـاف   يامر ضـرور یکیمطابقت قانونینایواندیدد

یـن اکـه م ایـن دو. باشـد یقـا و منشـور آفر یثـاق مطابق با شروط مقـرر در م بایستیخود میداخل
در مقابـل یـت حمایـرا به صورت خودسـرانه صـورت گرفتـه باشـد؛ ز    یدامر نبایتاخراج در ماه

حقـوق  یتیحمـا المللـی ینشده توسط قواعد بینحقوق تضميمرکزۀخودسرانه، هستيرفتارها
قابل اعمـال  ) یقاو منشور آفریثاقم(دو سند ینکه در ايبشر است، بخصوص آن دسته از قواعد

)Diallo Case, 2007: 24. (هستندیهقضیندر ا
بر اساس مقـررات کنگـو نبـوده    یالوديحکم به اخراج آقایلدارد که به دو دلمییانبیواند
: است
کنگـو مشـورت نکردنـد،    یمهـاجرت ملـ  یئتبا هیشاندر زمان اخراج اییمقامات کنگو) 1
مشـورت  یـن ا1983سـپتامبر  12کنگـو مـورخ   یفرمان کنتـرل مهـاجرت  16طبق مادة کهیدرحال

بایسـت یکم اخراج مح1983گذار کنگو در بر اساس فرمان قانون) 12.یردصورت گبایستیم
یـل اسـت کـه دال  یدر حـال یـن ا. باشدیاخراجینچنيالزم براهايینهمستدل بوده و متضمن زم
ینظـم عمـوم  ةدر کنگـو بـرهم زننـد   یـالو ديحضور و رفتـار آقـا  یعنیمذکور در حکم اخراج، 

شایان ذکر است که هدف دیوان از اشاره به قانون داخلی کشور کنگو براي مبنا قرار دادن آن براي طرح مسئولیت نیست .1
باشد بلکه هدف هاالمللی دولتتواند به خودي خود مبنایی براي مسئولیت بیندانیم قانون داخلی نمیطور که میزیرا همان

تا از این طریق ماهیت خودسرانه از این اشاره آن است که آیا مقررات داخلی در مورد اخراج رعایت شده است یا خیر
.خیرمنشور آفریقا بوده است یا12میثاق مدنی و سیاسی و 13اخراج مورد بررسی قرار گیرد که آیا ناقض مواد 
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بـر  اسـت و یاتحدسـ یکسـري یهاست، صرفاً بر پایو پولیمالي،اقتصادهايینهخصوصاً در زم
پس . استیبرهم زننده نظم عمومیشاناهايیتگفت که فعالتوانیعبارات مبهم نمیناساس ا

13بوده است و نقض مـادة  ياخراج ويحکم فاقد استدالل الزم براینعبارات به کار رفته در ا
یثـاق، م13را که بر اسـاس مـادة   ینهنظر گیوانضمناً د. استیقامنشور آفر4بند 12و مادة یثاقم

نـزد مقامـات   یـدنظرخواهی امکـان تجد بایسـت یحکم اخراج ضمن دارا بـودن اسـتدالل الزم مـ   
Diallo). کـرد تأییـد توسط کنگو فراهم نبوده اسـت را یامکانین، اما چنکردیصالحه فراهم م

(Case, 2007: 26, 27  امکـان  یعنـی یثـاق م13ةمنـدرج در مـاد  ةالبته کنگو در پاسخ، بـه مقـرر
. اســتناد نمــودیملــیــتقــانع کننــده در مواقــع حفاظــت از امنیــلدر صــورت وجــود دالاخــراج 

بـه  یو چگـونگ یالورا در خصوص ارتباط حضور دياقانع کنندهیلدلگونهیچکنگو هحالینباا
Diallo. (رد شـد یـوان ددریـز کنگـو ن یلدلینکشور ارائه ننمود و اینایملیتخطر افتادن امن

Case, 2007: 27(
داشـت کـه حـبس و    یـان بیـوان دیقـا منشـور آفر 6ةو مـاد یثـاق م9ةدر خصوص نقـض مـاد  

معتقـد  یـوان دیگردياز سو. دو سند نبوده استینبر اساس مقررات مندرج در ایالوبازداشت د
وصـول طلـب خـود از بـدهکاران کـه در      يبرایالوتالش دیانقائل به ارتباط متوانیاست که م

يهـا در دادگـاه يطرح دعـو یق، از طرشتندوجود دایاديزیدولتيهارکتمقامات و شبینشان
یطشـرا یرو سایارتباطینبود و به خاطر وجود چنییتوسط مقامات کنگویشانکنگو و اخراج ا

یژگـی ويو دارایسـت نیپرونده، حکـم حـبس و بازداشـت صـادره بـر اسـاس دفـاع قابـل قبـول         
:Diallo Case, 2007. (خودسرانه است معتقـد  یـوان نقـض صـورت گرفتـه د   یـن در کنـار ا ) 29

بایسـت یبازداشت خود که در زمان بازداشـت مـ  یلدر خصوص اطالع از دالیالواست حقوق د
اتهـام  یمتفهيبرایالوبر اطالع به دیمبنیلیگفته شود نقض شده و کنگو نتوانسته است دليبه و

)Diallo Case, 2007: 30. (یدارائه نما
يسـه بـا آرا  یدر مقایواناظهارات دینکه ااست است آنیتحائز اهمیارباره بسنیآنچه درا

گرفتـه  یشسـابق در پـ  یکـرد همـان رو کـه یـن ایابوده است یدجديدستاورديدارایوانسابق د
.یمپردازیمیبه طور کلیوانسابق ديآرایمنظور به بررسینايبرا. شده است
یـن حقوق بشـر ا یجهانیۀبا اشاره به اعالمیواندر تهران دیکاکارکنان سفارت آمریۀدر قض

United States Diplomatic and. (دانـد یمـ یرا متضـمن اصـول اساسـ   يسـند حقـوق بشـر   

Consular Staff in Tehran, 1980: 42 (ياتوسل به سالح هسـته یایدتهدیتمشروعیۀدر قض
کـه قواعـد حقـوق    داردیمـ یـان و بپردازدیمحقوق بشر و بشردوستانهیانارتباط میانبه بیواند
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Legality of Threat or Use of Nuclear. (قابـل اجراسـت  یـز بشـر در زمـان مخاصـمات ن   

Weapons, 1996: 240 (و یـرد گیمياسالح هستهیۀمشابه با قضيایجهنتیواردیۀدر قضیواند
ها در صـورت اعمـال   دولتینزمقواعد حقوق بشر در خارج از سرياجرایتدر کنار آن به قابل

ياقتصـاد یاسـی، و سیحقـوق مـدن  ینثاقیهمچون ميبه اسنادینبیندر ا. اعتقاد داردیتصالح
-Wall case, 1971: 177). ون حقوق کودك اسـتناد شـده اسـت   یو کنوانسیو فرهنگیاجتماع

يهـا رزشو در چـارچوب ا 1بـاز یريتفسـ ،آرایـن در اياتخـاذ یرتفسـ یوةدر مجموع، شـ 181)
جریـان در ) Zyberi, 2007:126. (بـوده اسـت  معاهـدات  یـت موجود و بـا توجـه بـه هـدف و غا    

يخود به نقض تعهـدات حقـوق بشـر   يرأۀدر مقدمیوانکنگو دیندر سرزمینظامهايیتفعال
بـار در  یناولـ ياست اشاره بـه نقـض حقـوق بشـر بـرا     یتآنچه حائز اهمحالینکند باایاشاره م
:Armed Activities in Territory of Congo, 2005(اسـت  یـوان دیترافعـ يرأیـک حکم 

کـه یـن اسـت و ا يآور تعهـدات حقـوق بشـر   الـزام یتنسبت به ماهیوانکه نشان از باور د) 280
.هاستدولتالمللیینبیتولئها متضمن مسنقض آن

کـه  اسـت آنشـود  یرو به جلو محسـوب مـ  یمهم است و حرکتیالودماجراي حال آنچه در 
همچون گذشته، در حکم خود مستند نظر خود را اسناد يضمن اشاره به اسناد حقوق بشریواند

و چـه  المللـی یناسناد چه در سطح بـ یناالجرا بودن ادهد و درواقع از الزمیقرار ميحقوق بشر
از یـت هـا حما اسـناد، بشـر و هـدف آن   یـن توجه داشت که موضوع ایدبا. دهدیخبر ميامنطقه

ها آن را بـه افـراد   ندارد که دولتییانشاۀاسناد جنبینحقوق مندرج در اینحقوق بشر است و ا
اسـناد حقـوق   یـن واقـع درج ا در. انـد وجـود داشـته  یشهاست و همیاعطا کرده باشند بلکه اعالم

بشـر بـه عنـوان موضـوع حقـوق      ییـد تأيرو بـه جلـو بـرا   ینشان از حرکتـ یواندر حکم ديبشر
یـت و نظـام تبع يدر چـارچوب نظـام همکـار   یثـاق است بـدان صـورت کـه مقـررات م    لمللاینب

یبخشـ یثـاقین آن است کـه م یانگراستناد بینقرار دارد و ایتبلکه در قالب نظام حماگنجدنمی
تـابع فعـال   يبـرا را راه الملـل، ینبا وارد کردن موضوع در حقـوق بـ  کهاست المللیناز حقوق ب

.گشایدمیالمللینبشدن فرد در حقوق
در زمـان  یـالو با دیرانسانیو غیزآمیرو رفتار تحقیثاقم1بند 10ةنقض مادینهگیگرديادعا

رفتـار  یـت بـدون شـک ممنوع  : دارد کهمییانرابطه بیندر ایواند. حبس و بازداشت بوده است

تفسیر مضیق یا بسته که غرض از آن استنباط قصد مشترك -1: کنندیر میهاي تفسیر اصوالً در دو جهت سروش.1
تفسیر موسع یا باز که مقصود از آن رسیدن به غایت معاهده -2. هاي معاهده و روشن ساختن حدود متن معاهده استطرف

).604: 1391فلسفی، (از طریق ادراك موضوع و هدف معاهده است 
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الملـل ینواعـد حقـوق بـ   جـزء آن دسـته از ق  ي،فارغ از تعهدات قـرارداد یرانسانی،و غیزآمیرتحق
,Diallo Case. (آور اسـت هـا الـزام  دولـت همـۀ يبـرا یطیکه تحت هـر شـرا  شودیمحسوب م

2010: 30, رفتـار  ینچنـ بـروز در اثبـات  ینـه کـه گ گیـرد یمـ یجـه نتینچنـ یـوان دحالینباا) 31
و مرتکـب  داشت که کنگـ یانبتوانیناتوان بوده است، پس نماشیرانسانی با تبعهو غیرآمیزتحق

)Diallo Case, 2010: 31. (شده استیثاقم1بند 10ةنقض ماد
خود ۀدر نظر جداگانیندادتریقاض. از قضات بوده استیمورد انتقاد برخیوانموضع دینا

یـرا ز،خواهـان باشـد  ةبـر عهـد  یستباینميحاضر بار اثبات دعوةپروندیطدر شرا: داشتیانب
. یـد رفتار مناسب خـود را اثبـات نما  بایستیداند و میزداشت را مبایطخوانده است که شراینا

Ghandhi, 2011: 547) ( اثبـات  ۀدر چـارچوب ادلـ  یـوان شایان ذکر است که هر چند موضـع د
کنـد مربـوط بـه    یبه آن اشاره میندادتریکه قاضيااست اما نکتهیحو بار اثبات آن صحيدعو

ۀامکـان ارائـ  یطیشـرا یندر چنـ یرااست زینهسط دولت گناممکن بودن اثبات رفتار نامناسب تو
.عمالً وجود نداردیلدل

یحق بر اطالع کنسول.2-2
از مقررات در مـورد  یکسريةکنندیمصرفاً تنظی،در خصوص روابط کنسولینویونکنوانس

یندر ا. هستیزاشخاص نيبراياز حقوق فردیکسريبلکه موجد یست،ها ندولتیانروابط م
. 1شـت قسـمت ب مطـرح گ  1بنـد  36ةاز جمله مادیونکنوانسینمقررات ایت نشدنرعايدعو
قسمت ب مـورد اعتـراض قـرار نگرفـت، بلکـه بحـث       1بند 36ةاعمال مادیتقابليدعویندر ا
بـود کـه در   یمـدع ینهگ. ماده توسط دولت کنگو بودینمفاد ایت نکردنرعایاو یترعایاصل

در خصـوص اطـالع بـدون    یونکنوانسـ یـن از ایناشـ یشـان حقوق ایالودزمان حبس و بازداشت
کـه یـن ايدر مقابـل کنگـو بـه جـا    . نشده استیترعایدرخواست مساعدت کنسوليبرایرتأخ

خـود در  یـالو ادعا نمـود کـه اوالً د  ید،نماینویوناز کنوانسیمقررات ناشیتاقدام به اثبات رعا
را از کنگـو  یدر کنگـو درخواسـت  ینـه گينسـولگر و اطـالع بـه ک  یخصوص مسـاعدت کنسـول  

يهـا در کنگـو و نامـه  ینـه گينداشته و ضمناً با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط کنسولگر
,Diallo case. (بازداشـت اطـالع داشـته اسـت    یـن از اینـه گي،کنسـولگر یـن اياز سـو یارسال

ترینیکدر موارد بازداشت و حبس یکی از اتباع دولت فرستنده، این امر به نزد: دارد کهر میمقریوناین کنوانس36ةماد.1
بایست حقوق وي و حق استفاده از مساعدت کنسولی به وي پست کنسولی اطالع داده شده و براي حفظ حقوق وي می

.گفته شود
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بـه  یـالو فـوراً پـس از بازداشـت د   بود که یمدعیشفاهیدگیالبته کنگو در طول رس) 32 :2010
اطـالع داده شـده   يبـه و یدر مورد درخواسـت مسـاعدت کنسـول   یشانحقوق ایصورت شفاه

)Diallo case, 2010: 32. (است
مقامات یرا؛ زیستنیرشرابطه قابل پذینکنگو در ايداشت ادعاهایانمورد بیندر ایواند

ياطــالع بــه فــرد بازداشــت شــده بــرايرااقــدامات الزم بــبایســتیدولــت بازداشــت کننــده مــ
از یمسـاعدت کنسـول  ینچنـ نکـردن را انجام دهـد و درخواسـت  یدرخواست مساعدت کنسول

اطـالع بـه   يتعهـد دولـت بازداشـت کننـده بـرا     ینفـ یفرد بازداشت شـده نـه تنهـا بـه معنـ     سوي
ر رابطـه بـا   فـرد بازداشـت شـده د   مطلع نکـردن يبه معنایبلکه به نوعیستمربوطه نيکنسولگر

گیـرد یمـ یجـه نتینچنیواناساس دینپس بر ا) Diallo case, 2010: 32. (بودحقوقش خواهد
یـن ویونقسـمت الـف کنوانسـ   1بنـد  36ةکه دولت کنگو مرتکب نقض مقررات مندرج در ماد

و يحقـوق بشـر  هـاي یتحمايرأیندر ایواندرواقع د) Diallo Case, 2010: 32. (شده است
مجموعه مدنظر قرار داده و نـه بـه عنـوان    یکجود را به صورت مشترك و در قالب مویکنسول

.کاسته شودهایتحماینایجدا از هم که امکان اثربخشۀدو مجموع

خصوصیمالکیتبرحق . 3-2
دو شـرکت  یسدر مـدت اقامـت خـود در کنگـو اقـدام بـه تأسـ       یالو، دشدیانطور که بهمان

یـت رفتن حقـوق مالک یناز بیمدعینهاز کنگو، گیشانعد از اخراج اب. کردیو وارداتیصادرات
. یـد حقـوق نما یـن اقدام به دفـاع از ا یپلماتیکدیتخود بود و قصد داشت با استفاده از حماۀتبع

توانسـت از حقـوق   یپلماتیـک دیـت اعمـال حما یـق از طرینـه که گذکر شدیقبليهادر قسمت
اخـراج و حـق بـر اطـالع     ي،آزادیـت از محرومیق ناشـ نقـض حقـو  هـاي ینـه در زمیـالو ديآقـا 

از یپلماتیـک دیـت مجـدد از حما ةاسـتفاد یـق از طرکـرد یسـع یزدفاع کند و در ادامه نیکنسول
.یددفاع نمایشاناۀحقوق مالکان

گـذاران  یهاز سـرما یـت حمايبرایلهوسینبه عنوان اولتوانیمیپلماتیکدیتدرواقع از حما
هـا  البته به مرور زمـان دولـت  ) Jiménez, 2008: 439. (کرد، یادحقوقشاننقض یمدعیخارج

در صـورت  يوارد کـردن شـرط داور  یـا يگذاریهسرماۀمعاهدات دوجانبیقاز طرکردندیسع
.یرندحقوق اتباع خود در نظر گینتضميبرایزرا نیگريديهایوهبروز اختالف ش

. دولت محل ثبت شرکت اسـت یبه قانون داخلیوانرابطه توجه دیندر ایگرموضوع مهم د
بـه  یـر خیـا اسـت داران مسـتقل از سـهام  یتیشخصيکه بداند شرکت داراآنيبرایواندرواقع د
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شـرکت مسـتقل از   یتشخصـ :گرفـت یجـه رابطـه رجـوع نمـود و نت   یـن کنگـو در ا یقانون داخل
یـز ارسـلونا تراکشـن ن  بیۀدر قضـ یـوان د) (Diallo Case, 2007: 27.داران اسـت سهامیتشخص

)(Barcelona Traction Case, 1970: 34.گرفته بوديایجهنتینچن
یـالو ديآقـا یحقوق مربوط بـه نـاتوان  يبا مبنا قرار دادن قانون کنگو ادعاهایواندیت درنها

کـه اسـتدالل ایـن با. یرفترا نپذیریتدار بودن و اعمال مداز سهامیحقوق ناشينسبت به اجرا
هـا  امـا اعمـال آن  ،ه کـرده باشـد  مواجـ مشـکل بـا راحقوقایناعمالبازداشتیاواخراجشاید

یـرا بخش قابل انتقـاد باشـد ز  ینوان در ایدياتخاذیمرسد تصمیبه نظر م. ممکن نبوده استیرغ
و دولـت کنگـو در ظـاهر اقـدام بـه      اسـت خزنـده  ةبارز مصـادر یقاعمال صورت گرفته از مصاد

یرمسـتقیم عمالً و به صورت غیالوديآقایتنکرده است اما با ممانعت از فعالهاشرکتةمصادر
)Wang, 2013:10. (شده استيویتبازداشت و اخراج مانع از فعالیقاز طریعنی

از یـروي اسـتناد و پ ةرابطه وارد است درباریندر ایوانعملکرد دةکه به نحویگرياشکال د
يداران و اسـتفاده و تسـر  شرکت و سـهام یتشخصیانمیکفکبارسلونا تراکشن در مورد تيرأ

یعنـی یـم ابدان معنا که در بارسلونا تراکشن ما با سه طرف روبـرو بـوده  . حاضر استیۀآن در قض
ما بـا دو  یالودیۀداران، دولت متبوع شرکت و دولت متهم به تخلف؛ اما در قضدولت متبوع سهام
و عمـالً  هسـتند یکیمتهم به تخلف و دولت متبوع شرکت دولت ینجاو در ایمطرف روبرو هست

يدعـو ۀخود اقامیهعلیدولتیچهیراز؛از حقوق شرکت وجود نداردیپلماتیکدیتامکان حما
)Wang, 2013:10. (یدنماینم

کـه  آنیـل بارسلونا تراکشن معتقد بود که به دليخود در رأهايیافتهبا مبنا قرار دادن یواند
، هسـتند داران خـود  نسبت به سـهام يامستقل و جداگانهیحقوقیتشخصيکت دارادو شرینا

-Barcelona Traction Case, 1970: 33)اسـت یمنتفـ یپلماتیکیدیتحماینامکان اعمال چن

ةمعاهـــدیـــکرا وجـــود یســـاليدر رأیپلمــاتیکی دیـــتحماینچنـــیرشپـــذیــل و دل) 34
از نقــض حقــوق یناشــياز دعــاویــتکــان حماکــه امینطــرفیــاندوجانبــه مگــذاريیهســرما
)Electronica Sicula, 1988: 158. (، دانستنمودمیگذاران را فراهم یهسرما

بـود؛  1ینیخود اسـتفاده از مفهـوم جانشـ   ۀتبعۀاز حقوق مالکانیتحمايبراینهر گیگديمبنا
یوق شـرکت را زمـان  از حقـ یتداران حق حماآن است که دولت متبوع سهاميبه معناینیجانش

& Knight). کنـد یـدا اسـت، پ یکـی که دولت متهم بـه تخلـف و دولـت محـل وقـوع شـرکت       

1.Substitution
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O’brein, 2008: 15 (از یـت حمايبـرا ینـه بدان معنا است کـه دولـت گ  یهقضیندر اینیجانش
بارسـلونا تراکشـن، مفهـوم    یۀدر قضـ . یـد دو شـرکت نما یـن اینحقوق سهامداران، خود را جانش

بـه  یاکـه اسـپان  آنیـل امـا بـه دل  ،شده مورد توجه قرار گرفـت یانبیفدر چارچوب تعرینیجانش
,Knight & O’brein. (شـد مفهـوم اسـتفاده ن  یـن عنوان دولت متبـوع شـرکت شـناخته نشـد از ا    

یـوان بارسـلونا تراکشـن د  يدارد که از زمـان صـدور رأ  مییانبیالوديدر رأیواند) 16 :2008
در مـورد قاعـده   ییدر ارتباط بـا وجـود اسـتثنا   گیريیمدر خصوص تصمیسبتاکنون فرصت منا

داران از سـهام یـت دولت کـه امکـان حما  یکاز شرکت متعلق به اتباع یپلماتیکدیتحمایکل
,Diallo Case(.نکـرده اسـت  یدافراهم کند، پینیجانشیقشرکت توسط دولت متبوع را از طر

:استمعتقدیواندحالینباا) 30 :2010
گـذار یهاز سرمایتآن است که امکان حماینیجانشیقاز طریتحمایۀدرواقع هدف از نظر

ةمعاهـد یـک که امکان اسـتفاده از وجـود   یدر مواقعرادر مقابل اقدامات خالف قانونیخارج
یـت حمارسـد میبه نظر حالینباا. وجود ندارد، فراهم آوردیجبرانهايیوهشیرسایاالمللیینب

یخـارج گـذاري یهاز سـرما یـت حمايبـرا ینـه گزینبه عنوان آخرتوانمیرا ینیجانشیقاز طر
را ینیجانشـ یسـ الیۀدر قضـ یـوان ذکر است دشایان) Diallo Case, 2010: 31. (استفاده نمود

حـال  ،بـوده اسـت  ینطـرف یانمعاهده میکوجود یلبه دلیرشپذینقرار داد اما ایرشمورد پذ
مفهوم در آن گنجانـده شـود   ینکه ايامعاهدهینچنیالوبارسلونا تراکشن و دیايه در قضاکآن

.وجود ندارد
صـورت گرفتـه توسـط    هـاي گیـري یمهـا و تصـم  عملکـرد دولـت  یبا بررسـ یواندیتدر نها

دارد مـی یـان داران، بصـورت گرفتـه از سـهام   یپلماتیکدیت، در خصوص حمایگردهايیواند
موجـود  یعرفـ الملـل یندر حقـوق بـ  ییتوان قائل به وجود استثنانمییفعلیطدر شراکه حداقل

Diallo. (را بدهـد ینـه و توسط دولت گیهقضینرا در اینیجانشیقاز طریتبود که امکان حما

Case, 2010: 31 ( از . معتـرض بـود  یـوان دۀکارانـ و محافظـه یسـنت یکـرد روینبه اتوانمیالبته
بارسـلونا  یۀداشتند که در قضـ یانکه در نظر مخالف مشترك خود بیوانو تن از قضات دجمله د

و ثبـت  یتدر صورت تفاوت در محل فعالکهینشرکت و ایتتابعییناقدام به تبیوانتراکشن د
کـرد  یـد، نمایپلماتیـک دیـت اقـدام بـه حما  توانـد مـی داران کـدام کشـور   سـهام یتشرکت و مل

. دار عمـده وجـود دارد  سـهام یـک وجود نـدارد و  ینیچنینحاضر تفاوت ایۀدر قضکهیدرحال
یگـر دی،خـارج گـذاري یهسـرما ةصورت گرفته در حوزيهاکه توسعهافزایندمیدر ادامه ینانا
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و شـود نمـی را قائـل  یگرديداران از سوسهامیتو شخصیکسوشرکت از یتشخصیانمیزتما
منـدرج  يو اسـتانداردها یعرفالمللینحقوق بياستانداردهایانتالف مامر خود منجر به اخینا

Diallo Case, Joint Dissenting Opinion of). شـده اسـت  گذاريیهدر اکثر معاهدات سرما

Judges Khasawneh, 2010: 2Yusuf and(

از حقوق بشریتحماینۀدر زمیالوديخاص رأهايیژگیو. 3
حـق بـر اطـالع    ي،شامل حق بـر آزاد یالوديآقاينقض حقوق فرديدر قسمت قبل ادعاها

کـه در  ي رارأیناهایی ازیژگیکه وآنیمبرقسمت یندر ا. شدو حقوق مالکانه بحث یکنسول
) 1. کـرد یمخواهیبررس،را در سه موردهایژگیوینا. کنیمیانکمتر انعکاس داشته بءآرایرسا

هـاي یـوان و نظـرات د یرهااستفاده از تفسـ ) 2یپلماتیکدیتحمايتحول و گسترش قلمرو ماهو
.یرمادياز خسارات غیجبران خسارات ناشیوةش) 3يحقوق بشريهاو ارگانيامنطقه

یپلماتیکدیتحمايتحول در قلمرو ماهو.1-3
موضـوع  یـوان، دینـده آيدر آراگیريیمبر تصمیرگذارتأثیمهم و حتیاراز مسائل بسیکی

.استيرأیناز حقوق بشر در ایتو حمایپلماتیکدیتحمایانمۀرابط
در خصـوص  یـر اخيهادر دههالمللینحقوق بيماهوۀتوسعسببداشت که به یانبیواند

يکه در آغاز محدود به ادعاهـا یپلماتیکدیتحما1يحقوق اعطا شده به اشخاص، قلمرو ماهو
حقـوق بشـر   یرنـده کـه دربرگ يابود متعاقباً به گونهنیگانگارفتار با بينقض حداقل استانداردها

)Diallo Case, 2010: 18(.استیافتهاست، گسترش المللیینشده بینتضم
راسـتا  یکو حقوق بشر در یپلماتیکدیتآن است که حمایواندیکردروینایجهدرواقع نت
، بـا  شـده مـی لت دنبال دو–در گذشته در چارچوب دولت یتحمایناکهیدرحال. قرار گرفتند

,Bjorge. (اسـت یافتـه يتسـر یـز شـخص ن –دولـت  یبـه چـارچوب  یر،توسعه صورت گرفته اخ

یشافـزا يحقـوق بشـر  هـاي یـت حمایـزان توسعه آن خواهـد بـود کـه م   یناییاثر نها) 6 :2011
.یافتخواهد 
کـه  ماتیـک یپلدیـت حما: دارنـد یمـ یـان خصوص بیندر نظر جداگانه خود در ایندادتریقاض

از حقـوق بشـر   یـت حمايبـرا يد بـه عنـوان ابـزار   توانـ مـی شـود یمحسوب میدولتیانمايیلهوس

1. Ratione Materiae
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اثـر  یو چـه شـکل  يمعاصـر چـه از نظـر مـاهو    الملـل یندرواقع حقوق بشر بر حقوق ب. استفاده شود
نقـض ردمـو يمطـرح کـردن ادعاهـا   يروش اسـتفاده شـده بـرا   حاضـر، قضـیه دروذاشته استگ

,Ghandhi. (اسـت المللیبینحقوق بشر ،مورد استفادهياست اما حقوق ماهویپلماتیکدیتحما

احقاق حقـوق فـرد در عرصـه    يبرایدولتیانمايیلهتوانست از وسیوانددیگریانببه) 554 :2011
یونـد و حقـوق بشـر پ  یـک تیپلمادیـت حمایعنـی دو یـن ایانمیقطریناستفاده کند و از االمللیینب

یـان حقـوق نما یـن ایبه عنـوان صـاحب اصـل   المللیبینفرد را در عرصه یقطرینقرار کند و از ابر
ینـه رو بـه جلـو در زم  یامـر باعـث خواهـد شـد قـدم     یـن ایتو در نها) Simma,2014: 593(سازد 

(Assenza, 2010: 46). برداشته شودالمللیینفرد در عرصه بیتموضوعیرشپذ

يحقوق بشريهاو ارگانيامنطقههايیوانو نظرات دهایراستفاده از تفس.2-3
، يامنطقـه یاالمللیینها، چه بدادگاهیرسايبه آرایبه طور سنتيدادگسترالمللیینبیواند

یبـار در نظـر مشـورت   یناوليبرایواند. کندنمیياصورت گرفته، اشارهیدانشگاهیقاتتحقیا
یـوان دینظر مشورتیندر ا. نهادها استفاده نمودیرسایماتو تصماز نظراتیواردیهخود در قض

یتـه و کميو اقتصـاد یاجتمـاع ی،حقوق فرهنگـ یتهحقوق بشر سازمان ملل، کمیتهاز نظرات کم
یکـرد، رویـن در ادامـه ا . حقـوق بشـر، اسـتفاده نمـود    یـژه و گزارشگران ویاسیو سیحقوق مدن

یفــريکیــواننگــرو از نظــرات دصربســتان و مونتــهیــهعلینو هرزگــویبوســنیهدر قضــیــواند
.رواندا استفاده نموديبراالمللیینبیفريکیوانسابق و دیوگسالوييبراالمللیینب

از اسـتفاده  يجـدا یـرا خـاص خـود اسـت؛ ز   هـاي یژگـی ويدارایـالو ديدر رأیکردروینا
اذعـان و  ... و يحقـوق بشـر  يو نهادهـا يامنطقـه يهـا نظرات، از جمله دادگاهیرگسترده از سا

يرأیـن خاص ايهاجلوهیگرنهادها از دیرنظرات سایتو اهمیگیژدر خصوص ویواندییدتأ
حقـوق  یـت منـابع، ماه یرو اسـتفاده از سـا  یکـردي روینبـا اتخـاذ چنـ   یـوان ددیگـر یـان ببه. است

,Crawford. (نمودیو نظام باز معرفیستمسیکرا به عنوان المللینب 2002: Section 1(
توجـه  یـز ن15شـماره  یحقوق بشر، به نظرات عمـوم یتهکمیهضمن توجه به رويرأیندر ایواند

یـن و در ا) General Comment No 15: The Position of Aliens under the Covenant(داشت 
هـم  ی،حقـوق یـت ، همچون امنالمللینو تداوم حقوق بیتبه شفافیابیضرورت دست:داشتیانرابطه ب

بـه  یبنـدي پايهـا را بـرا  هـا کـه آن  دولتيهاست و هم براکننده حقوق آنیناشخاص که تضميبرا
اشییقضـا یفـۀ در انجـام وظ یـوان دکـه یی، وجود دارد و ازآنجـا نمایدمیملزم شانيتعهدات قرارداد
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بـاور اسـت کـه    یـن بـر ا انیـو دحالینباایست،نیتهارائه شده توسط کمیرهاياز تفسیتموظف به تبع
رکن مسـتقل کـه بـه طـور خـاص      ینارائه شده توسط ایرهايتفسینايرا براییارزش باالبایستمی
شـده اسـت، قائـل    یستأسـ ) یاسـی و سیحقـوق مـدن  المللـی ینبیثاقم(معاهده ينظارت بر اجرايبرا

)Diallo Case, 2010: 24,25. (باشد
یکـایی آمریـوان حقـوق بشـر و د  ییاروپایوانگرفته توسط دصورتیرهايبه تفسیواندینهمچن

Diallo. (دانـد مـی خـود  هـاي یافتـه را مطـابق بـا   هـا یواندیناهايیافتهو کندمیتوجه یزحقوق بشر ن

Case, 2010: 25 (نظرات وجود نداردیناستفاده از ايبرايهر چند که اجبار.
یاموزنـد بیشـتر بیکدیگراز بایستیمیفعلییمراجع قضا:افزایدیمبارهیندرایندادتریقاض

یــتمأموريبــه ســویکــدیگراز یــادگیريکــار مشــترك، گفتگــو و یــقاز طربایســتی؛ و مــ...
ينـه تنهـا بـرا   ) یدجد(یريمسیقطریناز ا... گام بردارندالمللیینفهم عدالت بیعنیمشترکشان 

Diallo Case, Separate Opinion of Judge. (شـود یمـ یجـاد بشـر ا يهـا بلکـه بـرا   دولـت 

CancadoTrindade, 2010: 61-63(

یرمادياز خسارات غیجبران خسارت ناش.3-3
حقـوق  یسـیون ها که توسـط کم دولتالمللیینبیتمسئولنویسیشطرح پ36ةبر اساس ماد

که از یبت خساراتملزم است باالمللیینبۀارائه گشته است، دولت مسئول فعل متخلفانالمللینب
وضـع بـه حـال سـابق جبـران نشـود،       ةخسـارات بـا اعـاد   کهیشده، درصورتیجادآن فعل ایۀناح

.غرامت بپردازد
: غرامت مطـرح نمـود  یافتدريرا تحت سه عنوان برایغراماتیتانیاکانال کورفو بریۀدر قض

ده بـه ناوشـکن والژ   خسـارات وار ) 2شده بـود  یبناوشکن سومارز که کامالً تخریگزینیجا) 1
.یتانیابریاییدریروياز مرگ و صدمات وارده به پرسنل نیخسارات ناش) 3

بـه خـاطر خسـارات وارده    یـوان د) یسـت که موضوع بحـث مـا ن  (از موارد اول و دوم يجدا
کـه توسـط آن دولـت    یـایی مزایگـر و ديمسـتمر ینۀپوند را به عنوان هز50048سوم مبلغ ۀدست

به عنوان پرداخـت  یمطالبات پزشکینۀها پرداخت کرده بود و هزبستگان آنیایانبانبه قریتانیابر
المللـی بـین یتدر مـورد مسـئول  الملـل بینحقوق یسیونکمطرح. (کردیینتعیآلبانیهغرامت عل

يجبـران ضـررها  يمناسب بـرا ايیوهپرداخت غرامت را شیوةشینایواند) 210: 1390دولت، 
.نمودیلقتیانقربانیجسم
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پرداخت غرامت در پاسـخ بـه   ) يدادگسترالمللیینبیوانخارج از د(یزنیگريدیايدر قضا
حقـوق  : داردمـی یـان سـرداور ب یتیانـا لوزیۀدر قضـ . مطـرح بـوده اسـت   یرماديجبران خسارات غ

از یـر، کـردن احساسـات، تحق  داریحـه جری،پرداخت غرامـت بابـت درد و رنـج روحـ    المللینب
یخسـارات ینچنـ . پـذیرد میصدمه به اعتبار و شهرت اشخاص را یایاجتماعیتادن موقعددست

هـا  مشکل اسـت آن مادييهاها با مالكآنینتخمیایابیارزکهینبوده و صرف ایواقعیاربس
یهـا تلقـ  پرداخـت غرامـت بابـت ورود آن   ممکـن بـودن  ي غیـر بـرا یلیدلیانکرده یرواقعیرا غ
)214: 1390دولت، المللیبینیتدر مورد مسئولالمللبینحقوق یسیونکمطرح(.شودنمی

داوران معموالً بابت هر روز بازداشت، بـه پرداخـت   ي،از آزادیتدر موارد مربوط به محروم
بـا  یرقـانونی و بازداشـت غ یريکـه دسـتگ  يو در مـوارد دهنـد مـی يبه عنوان غرامـت رأ یمبالغ
را یدشـد یروانـ یـا یصدمات و خسارات جسـم یجهس همراه بوده و درنتنامطلوب و حبیطشرا
در مـورد  الملـل بـین حقوق یسیونکمطرح(.یابدمییشافزایزغرامت نیزانداشته باشد، میدر پ

)214: 1390دولت، المللیبینیتمسئول
حقـوق  یثـاق م6ةدنقض مایلکنگو را به دلیوانگشت، دیانبتریشطور که پهمانیالودیۀدر قض

یـن بند اول قسمت ب مسئول شـناخت و در مقابـل ا  36ةو مادیقامنشور آفر12ةو مادیاسیو سیمدن
کـورزوف  يشـده در رأ یرفتـه بـر اسـاس اصـل پذ   یواند. خواستار جبران خسارات وارده شدینهامر گ

مـل متخلفانـه   را بـه حالـت قبـل از ارتکـاب ع    یتوضـع یـد کـه ممکـن اسـت با   ییتـا جـا  : داشتیانب
ي،امـر ینچنـ نداشـتن  رخ نداده است و در صورت امکان ياعمل متخلفانهینکه چنییبازگرداند گو

یـن ایـزان میینتعيبرایوانحاضر دیۀدر قض. متوسل شدیتجلب رضایابه پرداخت غرامت توانمی
نداشـتن  توافـق یـل بـه دل ، امـا  نمایـد میماه دعوت 6یخصوص طینرا به مذاکره در اینغرامت طرف
منظور ضمن توجـه بـه   ینايبراوامر را بر عهده گرفتینخود ایوانخصوص دیندر اطرفین دعوا

يداوریـوان حقـوق بشـر، د  یکـایی آمریـوان همچـون د المللیینبهايیسیونو کمهایواندیرسایۀرو
:Diallo Case, 2012(غرامات سازمان ملل یسیونکمیکا،و آمریرانا یرمـادي صدمات غيبرا) 331

و یرقـانونی و بازداشـت غ دهـد مـی بازداشت بوده است را مالك قرار یالوکه دییوارده، تعداد روزها
ــران ــاناۀخودس ــراج غ یش ــم اخ ــدور حک ــانونیو ص ــالم  ازرا يویرق ــدده اع ــل مش ــیعوام دارد و م

رفتـار نامناسـب   یـن اشـد، ازداشت ثابت ندر مدت بیشانایهعلیرانسانیرفتار نامناسب و غکهییازآنجا
یرمـادي بـه خـاطر صـدمات غ   یـت و در نها) Diallo Case, 2012: 334(ها قـرار نگرفـت  مالكوجز

)Diallo Case, 2012: 335. (دالر محکوم نمود851000کنگو را به پرداخت 
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جبـران  يامـت بـرا  حکم به پرداخت غریوانکورفو، ديبار بود که بعد از رأیندوميبرایندرواقع ا
معتقـد  هـا یـوان دیرهمچـون سـا  یـز نیـوان دایـن آن است کـه ینامر مبینخسارت وارده به افراد نمود و ا

ینـی چنیـن جبـران خسـارات ا  يمناسـب بـرا  ايیوهشتواندمیپرداخت غرامت یککالسیوةاست که ش
عوامـل مشـدده، از عوامـل    یرصورت گرفته و سـا يهمچون مدت بازداشت، نوع رفتارهایباشد و عوامل

خصوصـاً  ییمراجـع قضـا  یربه عملکرد سایوانجبران خسارت وارده است و توجه دیزانمیینمؤثر در تع
آنـان  یـات اسـتفاده از تجرب يبرایواندیتنشان از حساسکنندیت میحقوق بشر فعالینۀکه در زمیمراجع
ۀعرصـ دریکدسـتی انسـجام و  یـز نیعاتموضـو یندر چنـ یحتـ کـه ینتا ا(Amoroso, 2012: 232)است

و شـود عرضـه  یکدسـت واحـد و  ايیـه پرداخت غرامـت حفـظ و رو  یینتعيهایوهدر مورد شالمللیینب
ــ ینشــان از رد نظــر کســانیــواندیکــردرویــنا از یرنــدهدر برگیرا نظــامالملــلیناســت کــه حقــوق ب

یـن ا: داشـت یانباره بینخود در اۀجداگاندر نظر ینوودگریقاض. دانندیم1خودبسندهيهایرمجموعهز
توجـه خـود را   ) پرداخـت غرامـت  (کم یۀ لحاظ خسارت رویلبه دلیوانکه دستي اایدهپسندیارامر بس

یـابی ارزینـۀ در زمیاريبسـ ۀکـه تجربـ  يخصوصـاً مراجـع حقـوق بشـر    یگـر دییبه سـمت مراجـع قضـا   
الملـل ینحقـوق بـ  . ضر اسـت مبـذول داشـته اسـت    ه پرونده حایکه شبییهاخسارات وارده که در پرونده

ایی داردبـه صـورت جداگانـه کـار    یـک کـه هـر   یحقـوق ة خاص و خودبسـند يهااز قطعهيامجموعه
مراجع توجه کنـد هـر چنـد    یربه عملکرد سابایستیمییواحد است و هر مرجع قضایبلکه نظامنیست، 

)Diallo Case, Declaration of Judge Greenwood, 2012: 394(. مـورد وجـود نـدارد   یـن در ایکـه الزامـ  

متمرکـز، سـاختار متفـاوت    یسـتم سیـک نبـود یـل است کـه بـه دل  ینظر ارائه شده در مقابل نظر کسانینا
یـه متفـاوت قواعـد ثانو  يهایمرژالملل،بینگسترش قلمرو حقوق ي،وجود مقررات موازی،قواعد حقوق

الملـل بـین حقـوق  یقائل به کثرت و پراکنـدگ المللیبینۀمختلف در عرصيهایواندیستأسینو همچن
Fragmentation of International Law, Report of the Study Group(،(Leathley, 2007: 262).هسـتند 

of the International Law Commission: 2006(

یجهنت. 4
در يچه دستاوردیالوديأپرسش پاسخ داده شود که رینبه ايبندجمعیکدر یداکنون با

یبـه صـورت اجمـال   بایسـت یسـؤال ابتـدا مـ   یـن پاسـخ بـه ا  يبرا. حقوق بشر داشته استۀعرص
.شودیانبیواندیقبليهاتهیاف

1. Self-contained Subsystems.
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یممفـاه یـین کورفو و بارسلونا تراکشن اقـدام بـه تب  یايحرکت خود در قضايدر ابتدایواند
: 1390ی،فلسـف (1یبشردوسـت یۀون اصول اولچیمیطرح مفاهیقمرتبط با حقوق بشر از طریکل

يهـا یـک بـه تکن یجنـوب غربـ  یقـاي آفریايدر ادامه در قضا. الشمول نمودو تعهدات عام) 681
و در سرنوشـت یـین زمـان در مـورد حـق بـر تع    طـول درگرفتهصورتتحوالتوتغییرو یرتفس
وارد کـردن شـرط   ةهده نحومعاینبا توجه به هدف ایکشمنع نسلة شروط وارد بر معاهدیۀقض

یايدر قضـا ). انطباق شرط با موضـوع و هـدف معاهـده   (نمود یینرا تعيبر معاهدات حقوق بشر
از یـت حمايدر تهران اقدام به صدور دستور موقت بـرا یکاالگراند، اَوِنا و کارکنان سفارت آمر

توسـل بـه   یـا یـد تهدیتمشروعیايجهش بلند از قضایکشروع حالینباا. حقوق بشر پرداخت
ياسـناد حقـوق بشـر   یصـراحتاً بـه بررسـ   یـوان دءآرایـن آغاز شد و در ایوارو دياسالح هسته

آشـکار بـا   یرترا در مغـا يااستفاده از سالح هسـته ياسالح هستهیۀمثال در قضيبرا. پرداخت
Legality of the Threat. (دانسـت یاتدر مورد حق برحیاسیو سیمدنیثاقم6ةماد or Use

of Nuclear Weapons Case, 1996: 240. (حقـوق  یانمۀرابطیانبه بیواندیزنیوارديدر رأ
Wall(حقـوق بشـر در زمـان مخاصـمات اقـدام نمـود       یق نگشتنبشردوستانه و حقوق بشر و تعل

Case, 2004: 177 (بـه یـان نمـود و در پا یـین ها را تبآنياجرایو مکانیو در ادامه قلمرو زمان
یـوان ديآرایـن توجه داشـت کـه ا  یدباینظر داد ولیواردیۀدر قضينقض تعهدات حقوق بشر

یـان نمـود بـا ب  یسـع یواندیواردماجراي، هرچند که در یبوده است نه ترافعیمشورتيرأیک
يرأیـن ایـوار، دیی نشـدن و شناسـا ي نداشـتن ها و سازمان ملل در مورد همکـار تعهدات دولت

ــه یمشــورت ــزام نزديو دارایترافعــيرأیــکرا ب ) Wall Case, 2004: 196. (کنــدیــکال
خود يبار در حکم رأیناوليدر کنگو براینظامهايیتفعالیۀسرانجام در قضیواندحالینباا

)Armed Activities Case, 2005: 280. (از نقض حقوق بشر سخن گفت
چه در مقدمـه و چـه   يرأیندر ایواند. حرکت رو به جلو تداوم داشتینایالودپروندةدر 

اسـتناد نمـود و از آنجـا کـه     ياو منطقـه المللـی ینبـ يصراحتاً به اسناد حقوق بشريدر حکم رأ
بـه  یـق طریـن ان از ایـو درواقع دشوندیفرد ميبرایتینظام حمایکمتضمن ياسناد حقوق بشر

تابع فعال شدن فـرد در  يرا براهینکمک نموده و زمالمللینورود فرد به عنوان موضوع حقوق ب
.فراهم کرده استیندهآ

يدر رأيحقـوق بشـر  يهـا و ارگـان ییمراجـع قضـا  یراستفاده از نظرات سایگرمهم دۀنکت
یۀاز جملـه قضـ  يمحدوديدر آرااز اینیشپیوانالبته د) Simma, 2012: 20-21. (استیالود

1. Elementary Consideration of Humanity.
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خـود  یدامر و تأکینتوجه مجدد به احالینبااحقوق بشر توجه کرده بودیتۀبه نظرات کمیوارد
و ءآرایردارد بـا توجـه بـه سـا    یسـع یـوان نظرات نشان از آن دارد کـه د ینبه استفاده از ایواند

یهمـت گمـارد و از پراکنـدگ   المللیینبۀجامعثابت و هماهنگ در]یۀرویکیجادنظرات در ا
ملـل  ییقضـا یبـه عنـوان رکـن اصـل    یـوان دیگـاه و با توجه به جاکند یريها جلوگیهقواعد و رو

بـه وحـدت و انسـجام    قـرار دهـد و  یسـتم سیـن اییمتحد همچون گذشته خـود را در رأس قضـا  
)(Murphy, 2013: 2. کمک کندالمللینحقوق ب
داشـته اسـت کـه    یانبند نظر جداگانه خود بیندر اولیالواز قضات پرونده دیکییندادتریقاض

المللـی ینبـ یـوان اسـت کـه د  یـوان دیخبار در تاریناوليبرایناطالع دارم، اجانبینکه اییتا جا
یثــاقمی،در سـطح جهـان  یکـی يبـه صـورت همزمــان نقـض دو معاهـده حقـوق بشــر     يدادگسـتر 

را در یقـا منشور حقوق بشر و مـردم آفر ي،ادر سطح منطقهیکی و یاسیو سیحقوق مدنالمللیینب
Diallo Case, Separate Opinion of. (نمـود یقبشـر، تصـد  حقـوق یشـمول چـارچوب جهـان  

Judge Cancado Trindade, 2010: 2 (یـوان مشـارکت د برايبرجسته يرأیکیوان،ديرأینا
یو بـه قـول قاضـ   اسـت مؤثرتر حقـوق بشـر   يو اجراالمللینبه حقوق بیبخشدر گسترش و عمق

عبـارت بـدان معناسـت    یـن ا1خارج شده اسـت حقوق بشر از چراغ جادو) غول(، یماسیوانسابق د
از يسـر یـک و فاقـد ضـمانت اجـرا کـه صـرفاً بتـوان آن را در       یانتزاعيامریگرکه حقوق بشر د

مفهوم فاصله گرفته و وارد در قلمـرو حقـوق شـده    یناز اباقی نمانده است وها جستجو کردآرمان
از درواقع حقـوق بشـر پـا را    . یرداستناد قرار گد موردتوانمیالمللینقواعد حقوق بیرو همچون سا

محسـوب  الملـل ینحقـوق بـ  یسـنت يهـا کـه جـزو حـوزه   یدولتیانفراتر نهاده و به روابط میزنینا
نقـض حقـوق   يبـود کـه ادعاهـا   یمشـاهد آن خـواه  ینـده در آیجهرسوخ کرده و در نتیزشود نیم

)Simma, 2014:598. (میباشداشتهیوانرا در دیشتريبيو فرديبشر
یعرفـ المللیناز حقوق بیبه عنوان بخشیرانسانیرفتار نامناسب و غیتممنوعیالوديدر رأ

بـه عنـوان   یدسته از قواعـد عرفـ  یناییشناسايعبارات به کار رفته راه را برا. شناخته شده است
ق بشر آن اسـت  قواعد حقويبرایعرفیژگیقائل شدن ویرتأث. باز گذاشته استیزقواعد آمره ن

يامکـان تسـرّ  یـاً ها فراهم کرده و ثاندولتیترضایترا از محدودیواندییکه اوالً امکان رها
هـا را  حـوزه یربـر سـا  يقواعد حقوق بشريو متعاقباً تسرّیحقوقيهاحوزهیربر سایقواعد عرف

(Andenas, 2011: 818). کندمییجادا

1. Human Rights Genie has Escaped from the Bottle.
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در یـوان د. استالمللیینبةشدیرفتهبا قواعد پذیداخليتطابق قواعد حقوق بشریگردۀنکت
یـن ابایسـت یبحث که مـ یناز ايداشت که جدایانصورت گرفته بیرقانونیخصوص اخراج غ

بـا  یرمغـا یـد نبایـز نیمقـررات داخلـ  یـن باشد، خـود ا یها مطابق و بر اساس مقررات داخلاخراج
هـا از تعهـدات   از فـرار دولـت  یـق طریـن از ایـوان دواقـع بـه . باشدالمللیینشده بیرفتهقواعد پذ

بـودن قواعـد   یکسـان و یجهـان ۀجنبـ رنمـوده و بـ  یريجلـوگ یمقررات داخلـ ۀبه بهانالمللیینب
.کندمییدحوزه تأکیندر ايحقوق بشر

بارسـلونا تراکشـن   یۀدر قضـ ياتخـاذ یکردتوجه داشت که تداوم رویدبایزنکته نینابهالبته
سـهامداران، باعـث   ۀاز حقـوق مالکانـ  یپلماتیکدیتدر خصوص حمایوانتوسط ديرأیندر ا
خواهد شد و به تبع آن گسترش اسـتفاده  یواندر دیموضوعاتینها در ارجاع چندولتیرغبتبی

.بودیمرا شاهد خواهيو ارجاع اختالفات به داوريگذاریهسرماۀدوجانبياز قراردادها
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