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In the field of the international system, one of the important issues that 

arise in the proceedings is determining the validity of evidence to 

prove the claim. Evidence is considered as a means of proving the 

positions of each of the sides of the dispute in a judicial process. The 

most common proofs that can be presented before international 

institutions are written proofs and oral proofs. The purpose of the 

present research is to investigate the validity of the proofs of the claim 

in the International Court of Justice. This research is of theoretical 

type and the research method is descriptive-analytical and the method 

of data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. Most of the rules governing the 

evidence to prove the case are contained in the founding statute of the 

International Court of Justice; However, many evidences to prove the 

case are adopted from the existing procedures in the court. 
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 مقدمه
ادله اثبات دعوا در هر نظام حقوقی و از جمله در نظام حقوق 

ی اثبات  ادله. الملل در قوانین دادرسی انعکاس یافته است بین
ای که مرجع قضایی با  به طور کلی عبارت است از هر وسیله

توسل یافتن بدان بتواند وجود یا عدم وجود یک حقیقت را 
لذا، ادله اثبات دعوا در هر رسیدگی قضایی نقش . احراز نماید

اساسی در حصول نتیجه منصفانه برای هریک از اطراف 
گونه به نظر برسد  شاید در بادی امر این. نماید اختالف ایفا می

که موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوا با حوزه حقوق شکلی 
ا ماهیتی دوگانه دارد و ارتباط تنگاتنگی دارد اما بار اثبات دعو

باشد که  ها و اشکال ارایه دلیل می از یک سو مبتنی بر شیوه
ماهیت شکلی دارد و از طرفی دیگر واسطه اثبات ادعا 

برای تصدیق قواعد و انطباق . ماهوی دارد که جنبهباشد  می
 مؤثرها، وجود نهادی مستقل، دائم و  وقایع عینی با آن

لث میان طرفین دعوا یا به عبارت ضرورت دارد تا در مقام ثا
ها در اصطکاک و رویارویی قرار  دیگر اشخاصی که منافع آن

دارد به قضاوت و داوری پرداخته و اختالف حاصل را بر 
المللی  دیوان بین. وفصل نماید اساس قواعد موجود حل

ها در  گیری از قواعد موجود و تفسیر آن دادگستری با بهره
الملل را  لی و انصاف، همواره حقوق بینالمل پرتو عدالت بین

المللی  بسط و توسعه داده، با ضروریات و واقعیات جامعه بین
المللی را استحکام  های حاکم بر جامعه بین انطباق داده، ارزش

موثق، )المللی را تقویت کرده است  نظام بین بخشیده و مآاًل
رکن  نعنوا بهالمللی دادگستری  لذا دیوان بین. (323: 0336

گیری قواعد آیین  قضایی ملل متحد، نقش اساسی در شکل
های  از طرفی در رسیدگی. کند المللی ایفا می دادرسی بین

های خاصی که در یک اختالف  دلیل دشواری به المللی بین
موجب شده که  ،المللی در مورد تحصیل دلیل مطرح است بین

. گرددپذیری بیشتری اتخاذ  نسبت به پذیرش ادله انعطاف
المللی  همچنین به دلیل الزامات خاصی که در جامعه بین

وجود دارد باعث شده است که قواعد ناظر به ادله اثبات دعوا 
از . ها به صورت خاص و منحصر باشد گونه رسیدگی در این

له رح در این مقاله مسأطرفی یکی از موضوعات قابل ط

المللی  نجنایت جنگی است که موجبات ارتباط بین دیوان بی
دیوان . کند المللی دادگستری را فراهم می کیفری و دیوان بین

نامه مصوب کنفرانس  المللی کیفری بر مبنای اساس بین
سیس جهت مبارزه با نقض صلح و امنیت تأدر رم و در  0333

المللی دادگستری نیز هدف مقرر در ماده  دیوان بین. شده است
فظ صلح و امنیت منشور سازمان ملل متحد که همان ح 0

این دو نهاد در مورد  .نماید باشد را تعقیب می المللی می بین
بعضی از مباحث ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند که جنایت 

اگر در جریان رسیدگی . نیستجنگی نیز از این امر مستثنی 
المللی دادگستری،  ها در دیوان بین به اختالف میان دولت

المللی که در صالحیت  یفری بینموضوعی مربوط به حقوق ک
المللی کیفری است ارائه شود، در این صورت دیوان  دیوان بین

المللی دادگستری باید با توسل به اظهارات مناسب توسط  بین
 :Roswnne, 2007)المللی کیفری هدایت شود  دیوان بین

لذا در این مقاله به شناسایی اعتبار ادله اثبات در دیوان . (355
سس و در اسناد مؤ پردازیم که بعضًا المللی دادگستری می بین

 . از رویه آن دیوان قابل استفاده است عمدتًا

 مبانی نظری -0
 شناسی ادله اثبات دعوی  مفهوم -0-0

که رویدادی  شود می در علم حقوق، زمانی سخن از دلیل
به بیان دیگر، هرگاه . رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود

یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، های  نشانهعقل از 
، خواه رویدادی خارجی باشد یا نامند میآن نشانه را دلیل 

به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با . حکمی از قانون
و بیان شده است که  شود می برهان و قیاس نیز به کار برده

بدین . ستهرچه روح را به وجود حقیقت اقناع کند، دلیل ا
ترتیب معنای حقوقی و قضایی اثبات نیز از آن چه بیان شد، 

وجود های  نشانهدلیل عبارت از  ،زیرا. فتاده استدور نی
: 0411، کاتوزیان). که مورد اختالف استباشد  میواقعیتی 

21) 

دعوا، »: دعوا نیز در یک تعریف به شرح زیر بیان شده است

است در ( تضییع یا انکار شده)عبارت از توانایی قانونی مدعی حق 



 دادگستری الملل اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین 39/ انو همکار زاده حسن

 

مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن و 

 .(03: 0411شمس،) «یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط

 المللی بین سس دیواناز ادله اثبات دعوی، در اسناد مؤ تعریفی
 المللی بینو آیین دادرسی دیوان  مهنا اساساز جمله در )

 المللی بینبه طور کلی در دیوان . ارائه نشده است (دادگستری
اسنادی که یکی از طرفین »: شود می دلیل به شرح ذیل تعریف

دعوی به اراده خود و یا براساس درخواست دیوان در جهت اثبات 
 .«کند حقیقتی مورد ادعا و یا یک حق قانونی مورد ادعا، ارائه می

 (26: 2115، المللی دادگستریدیوان بینآیین دادرسی )

شایان ذکر است هدف از هر رسیدگی قضایی بررسی به 
این شرط ارائه  مقدمهطرفانه است؛که  صورت مستقل و بی

تحصیل دلیل توسط  طرفین دعوی و مدارک و شواهد توسط
و سپس مرجع رسیدگی کننده باشد  میمرجع رسیدگی کننده 

مبنای میزان ارزش اثباتی هر یک از ادله اقدام خواهد بر 
 (Sandifer, 1975:1). نمود

 المللی  های بین جایگاه ادله اثبات دعوی در رسیدگی -0-2
در ارتباط با ادله اثبات، در هر رسیدگی قضایی چهار موضوع 

 -2چه چیزی باید اثبات شود؟  -0: شود می اساسی بررسی
چگونه به اثبات خواهد  -3چه کسی باید آن را اثبات کند؟ 

 :Mani, 1980)به چه کسی باید به اثبات برسد؟  -4رسید؟ 

190) 

به طور کلی در اثبات دعوا آنچه که حائز اهمیت است آن 
است که کدام یک از اطراف دعوا باید موضوع مطرح شده در 

بار اثبات دعوا دو موضوع  درباره. را به اثبات برساندنزد دیوان 
موضوع اول آنکه چه کسی باید . باید از یکدیگر تفکیک شوند

بار اثبات دعوا بر ، به عبارت بهتر. حقیقتی را به اثبات برساند
و موضوع دوم آنکه باشد  میکدام یک از اطراف دعوا  عهده

اثبات یک حقیقت قادر به این امر نباشد و  مسؤولاگر طرف 
از حیث آثار حقوقی به ، یا همکاری الزم در این زمینه ننماید

و قواعد رسیدگی دیوان در  نامه اساس. باشد میچه صورت 
شاید بتوان . تا حدود زیادی ساکت است این خصوص تقریبًا

قواعد و مقررات  گفت علت این امر آن است که معمواًل
ها و  ا اثبات یک ادعا در زمره اختیارات ذاتی دادگاهمرتبط ب
آید و کمتر نیازی به اعالم  می به حساب المللی بیندیوان 

بیان داشت  توان میبه طور کلی ، با این وصف. باشد ها می آن
که دیوان همانند موضوعات دادرسی دیگر تمایل زیادی به 

مینه بسیار اعمال مضیق قواعد اثبات دعوا نداشته و در این ز
 . کند انعطاف پذیر عمل می

های  وضعیت قواعد ادله اثبات دعوی در رسیدگی -0-3
 المللی  بین

یکی از نویسندگان حقوقی در مورد وضعیت قواعد ادله اثبات 
قواعد ادله »: دارد بیان می المللی بین های رسیدگیدعوا در 

یا  های هیأت منصفه اثبات دعوا اقتباس شده از رویه رسیدگی
المللی ندارند،  رسیدگی کیفری و مدنی جایگاه چندانی در رویه بین

الملل، هیأت منصفه و یا قضاتی  زیرا به طور کلی در حقوق بین
اند که به همه موضوعات حکمی و موضوعی مرتبط با  وجود نداشته

المللی به ندرت شاهد  و در رویه بین. دعوا اتخاذ تصمیم نمایند
ب دعوا در مورد صحت حقایق مطروحه اعتراض یکی از اصحا

ها بار  موضوعی که حائز اهمیت آن است که در رسیدگی. هستیم
ها با موضوع دعوا چیست و درباره این  اثبات حقایق یا ارتباط آن

اگر مسائل مرتبط با یک حادثه . موضوع دادگاه باید تصمیم بگیرد
الف دیدگاه از دیدگاه اطراف دعوا مورد اختالف باشد، اما این اخت

المللی را فراهم  های بین موجبات اختالف اساسی در دیوان
ها با همکاری اطراف دعوا سازوکارهایی را  کنند و دادگاه نمی

 المللی بینسسه مؤ) «.آورد وجود می منظور حل اختالفات به به
لذا به دست آوردن یک نتیجه مطلوب  (352: 2113درویت، 

پذیری بیشتری  نیازمند انعطاف المللی بینهای  در دادرسی
 . است

اختالفات : در ارتباط با قواعد حاکم بر ادله اثبات اواًل
که در باشد  میعمومًا در ارتباط با رخدادهایی  المللی بین

آوری و ارایه ادله کافی، در  اند و لذا جمع گذشته اتفاق افتاده
له فاص: بسیاری موارد کاری بسیار دشوار خواهد بود؛ ثانیًا

ها  نامکانی میان محل وقوع اختالف و محل برگزاری دیو
به واسطه : آید؛ ثالثًا  مانعی به حساب عنوان بهد توان می



 0410  پاییز ،سوم، شماره دومدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 53 

 

نه برای  ها در قلمرو جغرافیایی خود، حاکمیت انحصاری دولت
آوری  امکان جمع ،های دیگر اختالف دیوان و نه برای طرف

، کورفو). در آن قلمرو وجود نخواهد داشت مستقیم شواهد
0343 :03) 

المللی  اثبات دعوی در دیوان بین  مروری بر ادله -2
 دادگستری

، دادگستری المللی بیندر دیوان  ترین ادله اثبات دعویمتداول
نقشه و عکس و نظایر آن . باشد میادله مکتوب و ادله شفاهی 

و شهادت شهود و  شوند می مکتوب قلمداد ی ادله در زمره
 ترین شکل ادله شفاهی محسوب اصلی عنوان بهکارشناسان 

 . پردازیم ها می آنکه در ذیل به بررسی  شوند می

 ادله مکتوب  -2-0
ترین شکل ادله در دیوان  مکتوب یکی از متداول ادله
به عبارت بهتر، . شود دادگستری محسوب می المللی بین
مهم در های  کتبی یکی از ویژگیادله کارگیری  به

شفاهی ادله و  شود میمحسوب  المللی بین های رسیدگی
شایان ذکر . گردند تلقی می المللی بینی ها رویهاستثنایی در 

در یک پرونده  صرفًا المللی بیناست، دیوان دائمی دادگستری 
: دادگستری در دو پرونده که عبارتند از المللی بینو دیوان 

استماع به ، پرونده کانال کورفو و پرونده افریقای جنوب غربی
 (Sandifer, 1975: 197). شهادت شهود پرداختند

مکتوب به چهار نوع اصلی ادله  ،بندی کلی در یک طبقه
معاهدات انتشار یافته در  -0: که عبارتنداز شوند می تقسیم

 -2 ؛المللی بینشناخته شده متون قراردادی و یا های  مجموعه
و یا  المللی بینهای  صورت رسمی سازمان مکاتبات به

اعم از منتشر های  یادداشت -3 ؛گذاری قانونهای  مجلس
صورت  های به شده یا منتشر نشده دیپلماتیک و یا اعالمیه

، نامهتراز، نقشه، نمودار، کتب: و مکتوبات دیگر مانند رسمی
 شهادتنامه -4 ؛ و...نظرحقوقی کارشناسان و یا، فیلم، عکس

(Rosenne, 1965: 557)  ترین مهمکه در ذیل به بررسی 
 . پردازیم میمکتوب ادله 

 نقشه  -2-0-0
نقشه نمایشی از واقعیات جغرافیایی است که اغلب واقعیات 

طور کلی در  به. شود می سیاسی مرتبط با آن را نیز شامل
های رسمی  نقشه»: دلیل باید بیان نمود عنوان بهرابطه با نقشه 

حاکمیت نسبت به یک منطقه مورد در تایید یا اثبات اعمال 
سزایی برخوردار هستند و نیز دلیلی حاکی از  اختالف از اهمیت به

 :Hyde, 1933) «.شوند می رویکرد فکری یک طرف محسوب

311) 

نسبت به  ،اگر نقشه در متن معاهده یا منضم به معاهده باشد
ها اولویت خواهد داشت زیرا که تجلی توافق  سایر نقشه

این در حالی است که  .استطرفین بر محتوای سیاسی آن 
اختالف های  نشانگر نظر برخی از طرف ها نهایتًا سایر نقشه

به  المللی بینکه نسبت به دسته اخیر عملکرد دیوان  هستند
و بایستی اصل استقالل و  استنقشه همانند شهادت 

و اعتبار منابع اطالعاتی وی مورد ارزیابی طرفی شاهد  بی
در طول دوران حیات ( Hyde, 1933: 314). دقیق قرار گیرد

طرفین دعوا در چندین مورد در جهت اثبات  ،دیوان دائمی
برای نمونه در پرونده . اند ادعاهای خود از نقشه استفاده کرده

 اصحاب دعوا اقدام به ارائه برخی ادله «مینکوارس و ارکوز»
در طی . هایی را نیز ارائه نمودند و نقشه اند هکارتوگرافیک نمود

مشاور حقوقی دو نقشه نیز از یک اطلس  ،جلسات استماع
آلمانی معروف ارائه نمود که در آن نقشه دو منطقه جغرافیایی 

منطقه در حاکمیت کشور انگلیس  عنوان به ارکوزو  مینکوارس
از ( نقشه)نشان داده شده بود و لذا براساس ارائه مستند خود 

. را نیز لحاظ کند ها دیوان درخواست نمودند تا این نقشه
بر اهمیت نقشه  قی فرانسه در مقابل ضمن تأکیدمشاور حقو

طرف پرداخت در اختالفات سرزمینی به ارائه چندین نقشه بی
 کاینروقاضی  ها اشاره ننمود و صرفًااین نقشه که دیوان به

 عنوان بهها نقشه» :بیان داشتبین شرح خود را  های دیدگاه
وفصل مسایل حقوقی مرتبط با حاکمیت  ادله همواره در حل

گر این  ند تجلیتوان میاما . باشند سرزمینی قاطع دعوا نمی
واقعیت باشند که اشغال یا اعمال حاکمیت برای همگان 
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بررسی و مطالعه تخصصی در جهت اتخاذ . آشکار بوده است
متعارض در خصوص  های دیدگاهتصمیم در مورد صحت 

کمک کافی برای  ها نقشه طور کلی، به. ضروری است ها نقشه
دلیل  عنوان بهرا  ها نقشه لذا شخصًا. کنند اتخاذ تصمیم نمی

 (52: 0363، رأی قاضی لول کاینرو)« .کنملحاظ نمی

 نامه شهادت -2-0-2
در هر دو دسته ادله مکتوب و ادله شفاهی قرار  نامه شهادت

ای مکتوب که  نامهاظهار»: عبارت است از نامه شهادت. دارد

نفع یا شاهد در مورد یک واقعیت یا اعتبار یک  توسط شخص ذی

در  (Mani, 1980: 225) «.شود سند، به صورت سوگند ارایه می
رسمی مورد قبول  نامه شهادت حقوق مدنی صرفًاهای  سیستم

است و شرط پذیرش آن این امر است که باید با نظارت 
اما در . دادگاه و حضور طرفین اختالف رسیدگی شود

عادی که توسط یک  نامه شهادت ،حقوق عرفیهای  سیستم
این امر به دلیل . طرف آماده شده است نیز قابل پذیرش است

امکان حضور شهود در از قبیل عدم  اجراییهای  ضرورت
به دلیل عدم  ولی در سیستم حقوق عرفی. دادگاه است

باعث  ،رکنی در شهادت در این نظام عنوان بهپرسش متقابل 
نامه  شهادتشده است که در حتی در سیستم حقوق عرفی نیز 

. شود می کار گرفته معین بهطور محدود و با ارزش اثباتی نا به
(Sandifer, 1975: 234) 

 ادله شفاهی -2-2
تعریف کاملی از ادله شفاهی ارائه نمود  توان میبه دشواری 

اما باید بیان ، حقوقی باشدهای  عملکرد نظام که شامل کلیه
ادله شفاهی را شامل ادعاهای قضایی که توسط  نمود عمومًا

، قلمداد شود می مطرح( اشخاص ثالث) افرادی خارج از دعوا 
و قواعد  نامه اساسدر  (Sandifer, 1975: 288). اند هکرد

دادگستری امکان حضور شاهد و  المللی بینرسیدگی دیوان 
بینی شده  شاهد کارشناس در جریان رسیدگی شفاهی پیش

 . است

اهمیت شهادت شهود و شهود کارشناس بیشتر در دیوان در 
که از خصیصه  شود می یی مطرحها مورد آن دسته از پرونده

و یا اینکه اثبات برخی از وقایع  شبه کیفری برخوردار هستند
همچنین حضور شهود کارشناسان در مورد . مورد نیاز است

فنی و های  یی بیشتر مطرح بوده است که از جنبهها پرونده
البته نکته حائز اهمیت آن است که . تخصصی برخوردارند

محدود به امور  شهود و شهود کارشناسان صرفًاهای  یتمسؤول
ای در باب بیان قانون حاکم بر دعوا  فهموضوعی بوده و وظی

علم دادگاه نسبت به قانون  این موضوع از قاعده. ندارند
از کارشناسان  توان میبا این وصف، . شود می منبعث

استفاده  ها متخصص در حقوق داخلی مورد اختالف پرونده
 الملل محدوده به حقوق بین چراکه قاعده مذکور صرفًانمود، 

و شامل حقوق داخلی کشورها، که ممکن است  شود می
شهادت کارشناسی . شود مین، دنموضوع دعوایی را تشکیل ده

به موضوعات تخصصی غیر  نیز عمدتًا المللی بیندر اختالفات 
از  توان میبا این وصف، در برخی موارد . گردد حقوقی برمی

نظریه حقوقی کارشناسان در مورد حقوق داخلی کشورها نیز 
نکته حائز اهمیت . (241: 0334، میدانیسادات ). اده کرداستف

که تمایز میان شهود و کارشناسان در آن است که شهود آن
مجاز به بیان حقیقت بدون استنتاج و اظهارنظر شخصی  صرفًا

کارشناسان موظف هستند که در موضوعات  ولی باشند می
 گیری حرفه ای خود را پیچیده و تخصصی، استنتاج و نتیجه

سوگند ایشان ناظر به  ،بدین دلیل. در اختیار دیوان قرار دهند
بیان حقایقی  ارایه باور واقعی خود از موضوع است و نه صرفًا

 المللی بین، دیوان کورفودر قضیه کانال . که به دست آوردند
دهد که قرار می این موضوع را مورد تأکید دادگستری صراحتًا
تنظیم گزارشی فنی و تخصصی از موضوع  ،وظیفه کارشناسان

بلکه ارایه نظر دقیق و صریح در باشد  میمورد اختالف ن
. ایشان ارجاع شده است به یی است کهها الؤخصوص س

 (025: 0343کورفو، پرونده کانال )

به استماع  دادگستری در دو مورد مستقیمًا المللی بیندیوان 
رویه مشابهی  کورفودر قضیه کانال . شهود استناد نموده است

و نظارت دیوان در پیش  ها الؤبر مبنای چگونگی طرح س
همچنین شهود تا زمان نوبت شهادت خود حق . گرفته شد
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که نسبت به  در صورتی ؛حضور در جلسه دیوان را نداشتند
 ,Alford). حضور کارشناسان چنین محدودیتی اعمال نگردید

 المللی بینشهادت در برابر دیوان  ،عالوه بر این (71 :1958
د خارج از دیوان و در نزد مرجعی که دیوان تعیین توان می
رسمی  نامه شهادتدر این شرایط . نماید، انجام شود می

دلیل به دیوان  عنوان به( صورت جلسه شهادت اقامه شده)
داوری در های  این رویه در دیوان. عودت داده خواهد شد

ی است که شکل غالب در ادله شفاهی مالحظات اجرای نتیجه
-با عنایت به رویه انعطاف: عبارتند ازها  آن ترین مهمدارد و 

ها، در ارزیابی شهود و تعدد آن المللی بینهای پذیر دیوان
از  بعد مسافتی شهود ؛استماع شهود نیازمند زمان زیادی است

گزافی برای های  له هزینهمحل برگزاری دیوان که این مسأ
ناتوانی عمومی  ًاحضور شهود به دنبال خواهد داشت و نهایت

. برای الزام شهود به حضور در برابر دیوانها  نادیو
(Sandifer, 1975: 311) 

اختالف سرزمینی و مرزی بین نیکاراگوئه و »دیوان در پرونده 

سعی نمود تا ارزش اثباتی  «هندرواس در دریای کارائیب
بیان کند و در این باره اشعار مختلف را های  نامه شهادت
صورت  دیوان تأکید نمود در رابطه با اظهارات شهود به» :داشت

هایی  نامه در ارزیابی شهادت. نامه باید با احتیاط رفتار نماید شهادت
. بایست به ارزیابی عوامل مختلفی بپردازد از این قبیل، دیوان می

پردازد که آیا این برای نمونه دیوان باید به ارزیابی این سؤال ب
اند و یا اینکه این  ها ازسوی مقامات رسمی ارائه شده نامه شهادت
ها توسط اشخاص خصوصی که هیچ نفعی در پرونده  نامه شهادت

هایی گواه  نامه مذکور ندارند ارائه شده است و آیا چنین شهادت
حقیقتی هستند و یا اینکه فقط به ابراز نظر در مورد برخی وقایع 

ها،  ای از پرونده همچنین دیوان تأکید نمود که در پاره. دازندپر می
ای  نامه شهادت. سزایی برخوردار باشند توانند از ارزش به ها می ادله

که از طرف یک مقام دولتی در جهت ارائه در دادرسی مرتبط با 
ها نسبت به  حقایق پیشین بیان شده باشند، ارزش آن

شوند،  وع حقایق مرتبط ارائه میهایی که در زمان وق نامه شهادت
در شرایط دیگری که دلیلی برای ارائه شهادت زودتر از . کمتر است

نامه تنظیم  طرف اشخاص خصوصی وجود نداشته باشد، شهادت

گیرد  شده برای دادرسی توسط دیوان مورد ارزیابی دقیق قرار می
تا معین شود که آیا نسبت به آنچه که شهادت داده شده است، 

اند و یا اینکه در  اند، بوده ت  تأثیر افرادی که شهادت را گرفتهتح
هایی که با  نامه لذا، شهادت. اند اند ذی نفع بوده آنچه که بیان نموده

باشند، همانند اینکه  شوند، مناسب نمی هدف یک دادرسی ارائه می
همچنین . گواهی، دانش شخصی یک فرد خاص از حقایق باشد

. اهی حقیقت در دیوان حائز اهمیت استاهلیت شاهد برای گو
عنوان نمونه اظهارات یک مقام حکومتی رسمی در زمینه خطوط  به

. «تر است مرزی از اظهارات یک فرد خصوصی حائز اهمیت

 (224: 2113دعوای نیکاراگوئه و هندرواس، )

 گیرینتیجه
المللی نقش حیاتی را  های قضایی بین ادله اثبات در رسیدگی

طرفین دعوی هریک باید محق بودن خود را به . ندک ایفا می
و نباید در کند  اثبات برسانند و صرف ارائه دلیل کفایت نمی

نظام . تردیدی وجود داشته باشد اثبات ادله اصحاب دعوی
یک اصل بنیادین بر مبنای رضایت  عنوان بهالملل  حقوق بین

 المللی بر این اساس، تعهدات بین. شده است بنا ها دولت
واسطه رضایت صریح یا  بجز در موارد استثنایی به، ها دولت

های  نتیجه رسیدگی از طرف دیگر،. شود می ضمنی تشکیل
. خواهد داشت ها سزایی بر منافع عالی دولت به تأثیرالمللی  بین

فصل اختالفات در جهت و حلهای  لذا توسل یافتن به روش
ت به نتیجه نیازمند جلب اعتماد ایشان نسب ها ترغیب دولت

پذیری و در  منصفانه رسیدگی قضایی است که نیازمند انعطاف
پذیری  انعطاف. نظر داشتن شرایط خاص هر پرونده خواهد بود

معنای عنایت به محتوا و عدم اهمیت قواعد شکلی  نیز به
 پذیری دیوان در شکل ادله تجلی ویژگی انعطاف. استجزیی 

ادله در دیوان  یاید؛ به عبارت بهتر نسبت به شکل می
و ادله اثبات در هر دو شکل ادله  شود میمحدودیتی اعمال ن

اما آنچه که حائز . شود می کار گرفته مکتوب و ادله شفاهی به
اصل و ادله  عنوان بهاهمیت است آن است که ادله مکتوب 

  . شوند می استثنا تلقی عنوان بهشفاهی 
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مالحظات اخالقی تمامی  پژوهش این در :مالحظات اخالقی
  ..رعایت گردیده است

این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  نگارش :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
و علمی  همکارعنوان  به نویسنده دوم ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کردهناظر تحقیق 

 نگارش این مقالهاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و ، اند یاری نموده نویسندگان را

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است
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