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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  25/3/1387 : مقاله تاريخ پذيرش،29/2/1387: مقاله، تاريخ دريافت123ـ139صص ، 1387شمارة سي و هشتم، 

  
  

  :»شارل دو ويشر«سوانح احوال 
   نمونهزندگي يك حقوقدان

  
  فرانسوا ريگو

  ي محسن محبدكتر: ترجمه
  

  اشاره
انگيزه اصلي در برگرداندن اين نوشته به زبان فارسي، بحث و تحليـل علمـي آراء و نظـرات حقـوقي                     

ها   ن راستين است كه چگونه با انديشه      اي از زندگي يك حقوقدا     نيست، بلكه نشان دادن نمونه    » يشرشارل دوو «
زيـرا حقوقـدان بـودن،      » حقوقـدان راسـتين   «گـويم    مـي . كاستي، زيسته اسـت    درستي و بي    و آرمانهاي خود به   

و اين، بـسي فراتـر از       . سازد پردازد و مي   ذارد كه شيوه زندگي او را نيز مي       گ مسئوليت بزرگي بر دوش انسان مي     
اي ماننـد    حقوقدانان بيش از هر چيز با مفـاهيم واال و برجـسته           . انتخاب يك رشته تحصيلي يا يك شغل است       

اينكه اين كلمات، دستاويز و گاه بازيچه دست و زبان اصحاب قدرت و مكنـت               . رندكار دا  و آزادي و عدالت سر   
كنـد نـه از مـسئوليت        و ارج آنهـا در عرصـه انديـشه كـم مـي            است، حديث تلخ و طوالني است، اما نه از قدر           

خـود را   كه  » دوويشر«زندگي حقوقداناني مانند    . كاهد حقوقدانان در پرداختن به اين مفاهيم و گسترش آنها مي         
قوقـدانان  اند و در اين راه دمي از پاي ننشستند، افـق مـسئوليت همـه ح                وقف دانش و آرمان خود كرده     يكسره  

س انداز اميد را نيز در منظر همه انسانهايي كـه دلـداده عـرو              برد و در عين حال چشم      راستين را بسي دورتر مي    
  .گشايد تر مي اند، فراخ آزادي و عدالت

ل قـرن بيـستم      و اوايـ   19اخـر قـرن     حقوقدان بلژيكي اسـت كـه او      ) 1884ـ1973(» شارل دوويشر «
چشم ديده است و براي آزادي وطن خود از اشـغال بيگانـه، از هـيچ               هاي دو جنگ جهاني را به      زيسته و رنج    مي

شـد و طـرح      معاصر جهان، برگ به برگ گشوده مـي       در آن روزگار كه دفتر تاريخ       . كوششي دريغ نورزيده است   
                                                           

.مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذيل است :  
François Rigaux, An Exemplary Lawyer's Life, European Journal of International Law, oxford University 

Press, vol. 11, No. 4, Dec. 2000, pp. 877-886. 
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شد، شارل دوويـشر سـهم بزرگـي در تـدوين،             جديد ريخته مي   الملل نيب معاصر بر بستر روابط      الملل نيبحقوق  
وي در هر دو دادگاه جهاني، قاضي .  كرده است معاصر ايفاالملل نيبگسترش و سازماندهي شاكله نظري حقوق 

 بيشتر شرح. ئي نيز داشته است در لباس رويه قضالمللا نيبدادن به اندام حقوق  بود و نقش بالمنازعي در شكل
  .خوانيد  ميماجرا را در اين مقاله

نويسنده ايـن مقالـه كـه آن را در          : يك انگيزه ديگر هم در كار شد تا اين نوشته به زبان فارسي درآيد             
 در دانشگاه الملل نيبآوازه حقوق    استاد پر  »فرانسوا ريگو «ارائه كرده،   ) 2000سال  (» دوويشرشارل  «سمپوزيوم  

  .  سالگي است80وآن بلژيك است كه اكنون در آستانه ل
 احساسات وطن دوستانه و هم ميهن بودن آن دو بـه            -» دوويشر«گزاري فرانسوا ريگو نسبت به       حق

 نمـوده    ايفـا  الملل نيبدر راه آرمان صلح و همبستگي در حقوق         » دوويشر«خاطر نقشي است كه      ه بيشتر ب  ـ  كنار
به ياد آورديم كه «گويد   ميكند گواه خوبي است،  از دوويشر نقل ميايان اين نوشتهاي كه ريگو در پ جمله. است

  .» استـي الملل نيب همبستگي ـدنبال همين آرمان صلح و برادري  هحال ب ه از عصر كانت تا بالملل نيبحقوق 
رسـاند   ن پايه مـي   فروتني و وفاداري به آرمانها را بدا      » ريگو«آوري مانند    باري، اينكه استاد فحل و نام     

تادي بـه قامـت    راستي را، نگاه اس   . ست ا آموزندهگشايد، براي ما نيز      ن و قلم به ستايش استاد ديگري مي       كه زبا 
هاي علم و هنر، بـه دسـت و           ستايش استادان و نام آوران عرصه      اما در جامعه ما،   . ي است استادي ديگر، تماشاي  

شناسيم كه دست و قلم بـه شـرح حـال     ستاد معتبر حقوق را ميچند ا . زبان ديگر استادان چندان متداول نيست     
هـاي سـطحي يـا    »نكوداشـت « پرداختـه باشـد؟ جـز بعـض     استاد ديگري گشوده باشـد و بـه آراء و افكـار او       

هاي خنك كه گاه نمايش وهن است تا ستايش ذهن، كدام كـار جـدي و صـادقانه در معرفـي                     »سازي چهره«
  سراغ داريم؟) از رفتگان و زندگان(هاي علم و ادب هنر   ساير عرصهگامان حقوق ايران يااساتيد و پيش

باشـد؟ يـا مـا در       خور ستايش و درخـشاني كـرده         راستي، سبب چيست؟ آيا كسي را نداريم كه كار در         
ايم؟ دانش حقوق در جامعه ما هنوز دانش جواني اسـت و   ايم و تعلل ورزيده ها كوتاهي كرده   شناساندن آن چهره  

ي در آن زمان بعض. عمر پيشگامان حقوق ايران نيز چندان طوالني نيست. گردد ه برميعصر مشروطعمر آن به 
 فقيهان هوشمند دست در دست وطن خواهان درست آئين، به عرفي كردن فقه، كمر بـستند و بـستر الزم را           از

ه اينكه بن اصلي آنچ   . دست مريزاد و خدايشان بيامرزاد    . آوردندگيري نظام حقوق مدرن ايران فراهم        براي شكل 
يـك واقعيـت    . خوانيم، فقه است، به نفس خود نه مزيت اسـت نـه منقـصت              را كه نظام جديد حقوق ايران مي      

سنت كه بايد به جاي خود، بدون شيفتگي يا دشمني، شناخته شود و با نقد و بازبيني  تاريخي است به نام ميراث
مـا  . هاي پيشگامان و اساتيد متقدم، راه آنها، ادامه يابد         آوريمستمر، نو شود و بايد با درك منطق روش كار و نو           

اجر آنها مـشكور    . اند قوق معاصر ايران نقش اساسي داشته     ريزي بنيان ح   آور فراواني داريم كه در پايه      امفقيهان ن 
 تالش آنها   اند و قدر كار و     سالمي، شأن و جايگاه برتري يافته     اين فقيهان و عالمان ديني به بركت انقالب ا        . باد

 كـه حـق آنهـا را بـه درسـتي            ايم  همين عرصه اساتيد حقوق هم داشته      اما در . به شايستگي، دانسته شده است    
السلطنه عدل و ديگران،    ري شاه باغ، بروجردي عبده، منصور     حسن امامي، و پيش از او حائ      دكتر سيد . ايم نگزارده
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همـه  . مدني و قانون مجازات و قانون تشكيالت عدليـه        تر از ايشان نويسندگان قوانين مادر مانند قانون          و پيش 
 بـه يـك،     اين اساتيد دستي گشاده به ميراث فقهي و چشمي گشوده بر دنياي نو و نيازهاي آن داشتند، اما يك                  

وران و زمان شناسان چگونه ميراث سنت عصر خود را  دريغ كه آن انديشه. اند ها غنوده ناشناخته در دامان گذشته
 آن را در زمان حاضر از آب درآوردند و افكار خود را چگونه زيستند و نقد عمر بر سر آن نهادند، هيچ نقد كردند و
آبادي، پاد و ديگران هم پايه   در عرصه حقوق جزا نيز حق اساتيدي مانند دكتر نقابت، هيئت، علي. معلوم نيست 

هاي دانش ديگـران     ها و ساخته    افتهخوار ي  زهري   كه پاك  الملل  بيندر زمينه حقوق    . ايشان هنوز بر گردن ما است     
درسـت اسـت كـه دانـش     . در غرب هستيم، بهتر است لب فرو بنديم تا رنج شرمساري را كمتر احساس كنـيم   

 همچـون سـاير   ـ، هم به لحاظ خاستگاه و هم به لحاظ زيستگاه، يك دانش اروپايي است و ما             الملل نيبحقوق  
ايم و هستيم، اما،   بودهالملل نيبشارحان يا حاشيه نويسان بر حقوق ـ  وپاييحقوقدانان در نظامهاي حقوقي غيرار  

ايـن نوانديـشان در     . باري، پيشگاماني همچون صديق حضرت، حكمت و متين دفتري را حقي است بر ذمه ما              
تـاع  زمانه خود، به يمن فراستي كه داشتند، فرس تحقيق را خوش راندند و از بازار حقوق معاصر اروپـايي هـر م               

اما قدر و ارج كـار آنهـا نيـز          . مزد و منت در ايران كاشتند      ال نظام حقوقي جديد ايران را، بي      تازه را ستاندند و نه    
 ـ   كه عمرشان به بلندي آفتاب دراز بادـ  پردازان زنده روزگار ما از استادان و انديشه. ناخته نيستكه بايد، ش چنان
بريم تا تخـم شـبهه در زمـين غـرض ورزان نيفكنـده               ام نمي ـارند ن ران د ـوقي اي ـظام حق ـرگردن ن ـي ب ـقـو ح 

  . باشيم
نـسبت بـه   اي اسـت از حـق گـزاري          نمونـه » دوويـشر «ريگو در شناسـاندن     باري، اين مقاله فرانسوا     

  .ها و عبرت داردپيشگامان كه براي ما درس
 و استاد دانشكده حقوق     للالم نيب و عضو انستيتو حقوق      الملل نيباستاد مسلم حقوق    »  ريگو ـفرانسوا  «

وي را بر من، حق استادي و تعليم، تمام است و هرچه بدان مباهات كنم، زيبنده اين . دانشگاه لوآن بلژيك است
ي دادگستري بود،   الملل نيب، رئيس ديوان    1990محمد بجاوي حقوقدان برجسته الجزايري كه در دهه         . نام است 

 پروفسور ريگو، سالها است كـه بـديل و          الملل نيبكتاب حقوق    « گفت 1996در مراسم بزرگداشت وي به سال       
  . »رود شمار مي  به(Livre de la livres)» الكتاب ام«جانشين ندارد و به راستي 

 كـه تـازه   1360در فضليت فرانسوا ريگو اين نكته هم گفتني است كه در سالهاي سخت و تنگ دهه   
در . ان ايراني آمد   استادانه و جوانمردانه، به كمك اساتيد و حقوقدان         امريكا تاسيس شده بود،    ـ نديوان داوري ايرا  

اي از حقوقدانان ايراني، غيرتمندانه آستين همت باال زدند و به كار دفاع از حقوق دولت و ملت در    آن سالها، عده  
يـده حقـوق   ل پيچتند كه بپذيرند از چند و چون مسائ اما اين شجاعت و صداقت را داش      . آن ديوان مشغول شدند   

هم در سطح ديوان داوري، اطالع و تسلط عميق نداشتند يا اگر داشـتند بـراي     ي آن الملل نيب و دعاوي    الملل نيب
رحال محتاج راهنما و استاد قابل اعتمادي بودند تا آن راه دشوار را             ه  چنان كار سترگي، كافي و روزآمد نبود و به        

 در شرف علمي و انساني پروفسور ريگو همين بس كـه در آن              .به سالمت بپيمايند و الحق به سالمت پيمودند       
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 پروفـسور جـو   ـاش   مراه دوست و همكار فاضل و برجستهروزگار تنهايي و سردرگمي، به كمك ايران آمد و ه
منت و خواسـت، بـا    كم و كاست و بي هاي خود را بي ها و تجربه همت بربستند و دانستههر دو ميان ن ـ  ورهو

، دلـداده آزادي و دلبـسته   »نحقوقـدا «عنـوان   ذاشتند و نشان دادند كه بـه      نان ايراني در ميان گ    اساتيد و حقوقدا  
  .م.م. اند و بس عدالت

  
  چكيده

 در نخستين (Charles de Visscher) »شارل دوويشر«اين نوشته مروري است بر زندگي 
ز زندگي او در لنـدن در       ، تصوير كوتاهي ا   )بلژيك ((Gent)» گنت«سالهاي زندگي علمي او در دانشگاه       

، نقش او در كميتـه سياسـي مخفـي      1931طول جنگ جهاني اول، تدريس در دانشگاه كاتوليك لوون در           
كه در زمان جنگ جهاني دوم تشكيل شده بود و با دولت در تبعيد بلژيك كه در لندن مستقر بود، تمـاس                      

عنـوان قاضـي در دو دادگـاه جهـاني           بهست بر زندگي او در سالهايي كه        دائمي داشت، و باالخره مروري ا     
 عـضويت   (ICJ)ي دادگـستري    الملل نيب و نيز ديوان     (PCIJ)ي دادگستري   الملل نيبيعني ديوان دائمي    

هاي خـود    ورزي كرد و انديشه      كه انديشه  اي است از زندگي حقوقداني     زندگي شارل دوويشر، نمونه   . داشت
  .را زيست

  
 را شـكل داد، و دو       »شـارل دوويـشر   «ي  يك ماجراي خصوصي و داخلي شخصيت فـرد       

فاجعه بالخيز يعني دو جنگ جهاني اول و دوم از او چهره يـك شخـصيت خـادم ملـت و مـدافع                      
جنگ جهـاني   . كنيم شناسيم و ستايش مي     كه امروز او را به همين عنوان مي       وطن پرست ساخت،    
شاند و جنـگ جهـاني       كـ  الملل نيبهاي علمي او را به سمت و سوي حقوق           اول، تمايالت و علقه   

دوم كه بلژيك در اشغال دشمن بود، براي وي فرصتي ايجاد كرد كه تـوان شخـصيتي و روحيـه                    
  .خود را بهتر شكل دهد و استوار سازد

 سال بيشتر نداشت مادر خود را در مرگي زودرس، از دست داد و به فاصله                12كه   در حالي 
اسـقف  . بـود، درگذشـت   » گنـت «دانشگاه  كوتاهي پس از آن پدرش كه استاد پزشكي قانوني در           

ـ     » فرناند«سرپرستي اين نوجوان يتيم و برادر كوچك او بنام          » گنت« آبـه  «نـام    هرا به شخـصي ب
 (Saint Sauveur)» سـاوور  سنت« واگذار كرد كه بعداً مسئول كليساي ('Abbe Watte)» واته
  . شد

ـ    دو را  سرگذشت اين دو برادر و مسيري كه با هم طي كردند، آن            هـم وابـسته     ه سـخت ب
 كـه  1964كرده بود، ولي اين، ماجرا به تنهايي كافي نيست كه روابط نزديـك آن دو را تـا سـال          

آثار اين ارتباط نزديك، بيش از هر چيز در احـساس مـسئوليتي             . درگذشت، توضيح دهد  » فرناند«
.  بود، داشـت   سال از او كوچكتر    كه فقط يك  » فرناند«نسبت به برادرش    » دوويشر شارل«بود كه   
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 از يـك دوره  داد، و پس درس ميبلژيك » لوون«و بعداً در دانشگاه     » گنت«در دانشگاه   » فرناند«
آمـد و   » لـوون «به  » شارل« بود، به پيروي از برادرش       (Lille)» ليل«هاي   كوتاه كه در دانشكده   

صي بود، اما   در مكتب طرفداران حقوق روم، چهره شاخ      » فرناند«. داد ر آنجا حقوق روم درس مي     د
در نظر او حقوق باستان يا حقوق روم، بيش از آنكه براي حقوقدانان معاصر منبع الهام و اقتبـاس                   

»  آكـادمي بلژيـك در رم     «نخـستين رئـيس     » فرنانـد «. باشد، موضوعي بود براي مطالعات خاص     
(Belgian Academy of Rome)   اقامـت او در ايتاليـا و نيـز    .  بـود 1994 در سـالهاي پـس از

 و در يكـي از      (Abruzzi)» آبـروزي «هاي اكتشافي در منطقه       رئيس فعاليت  عنوان  بهموقعيت او   
، براي او عرصه جديدي از فعاليت (Alba Fucens)»آلبا فوسنس«شهرهاي رم باستان بنام شهر 

  1.  يعني بازشناسي باستان شناختي جوامع منسوخـ گشود 
ـ      كساني كه بعدها     را دو   توانـستند تفـاوت شخـصيت آن       د، نمـي  اين دو برادر را ديده بودن

چـشم  يك آدم جـدي و محتـاط اسـت كـه در             » شارل«يافتند كه    خوبي درمي   ناديده انگارند و به   
ـ          درستي نمي  كساني كه او را به     رسـيد؛ ولـي     نظـر مـي    هشناختند، ظاهراً دير آشنا و خيلي رسـمي ب

 چيز مشترك   اما هر دو در يك    . اشت آدمي بود هوشيار، شاد كه همواره لبخندي بر لب د          »فرناند«
  .العاده با ويژگيهاي استثنائي در ذهن و ضمير آداب داني فوق: بودند

 از (Dectur en Driot) 2»دكتــر در حقــوق« بــا درجـه  1907  اكتبــر8در » دوويـشر «
 پذيرفتـه شـد و دوره       زادگـاهش فارغ التحصيل شد و سپس در كـانون وكـالي           » گنت«دانشگاه  

 Georges van den)»ژرژ فــان دن بوســكه«حــت سرپرســتي  خــود را تكــارآموزي وكالــت

Bossche)استاد حقوق مدني شروع نمود  .  
همين استاد او را تشويق كرد كه نخستين تحقيق خود را در زمينه حقوق مدني كه در آن                  

يـق او در زمينـه حقـوق مـدني در           دو تحق . رفت، انجام دهد   شمار مي   هروزگار رشته اصلي حقوق ب    
 در همـان ايـام، ايـن حقوقـدان جـوان در مـسابقات بـين                 3. منتـشر شـد    1910 و   1909هاي  سال

                                                           
شـارل  «گش  نه فقط به لحاظ تأثيري كه او در شخـصيت بـرادر بـزر             ـ   در اينجا الزم است   » وويشرفرناند د «ذكر نام و ياد      .1

ويژه به خاطر درسي كه در آكادمي حقـوق          هالملل نوشته و ب    مي در زمينه حقوق بين    خاطر آنكه آثار مه    داشته، بلكه به  » دوويشر
اسپانيا بود كه براي رسيدگي به اقدام فرانـسه   ـ وي عضو ديوان داوري فرانسه.  ارائه كرده است1934 الهه به سال   الملل نيب

 بود و در    الملل نيبچنين عضو انستيتو حقوق     هم) 1957 نوامبر   16رأي مورخ   (اچه التوك تشكيل شد     در انحراف مسير آب دري    
  »فرناند دوويشر«براي اطالع بيشتر در مورد .  دبيركل انستيتو شد1950 و نيز 1937سال 

 .Ruyt, 151 Annuaire de Academie Royale de Belgique, 1985, P.101. رك 
ترين درجـه علمـي در حقـوق        معادل باال ) ر حقوق دكتر د ( در اصطالحات مورد استعمال در بلژيك در آن زمان، اين عنوان             .2

  .شد محسوب مي
» دوويـشر  «ورثـه . كنند مراجعه» نوـ    الـ    لوون «حقوق دانشكده كتابخانه به توانند مي» دوويشر شارل «آثار به عالقمندان. 3

  :است چنين» دوويشر «مقاله دو عنوان. كردند هديه حقوق دانشكده به را او كتابخانه
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  فوريـه 2 برنده شد و در زمينه علوم سياسي نيز تحصيل نمود و در            1908ـ  1909دانشگاهي سال   
  . در رشته علوم سياسي درجه دانشگاهي دريافت نمود1909

 مبارزه و نفي مباني و اسـاس        در سالهاي منتهي به جنگ جهاني اول، تالش زيادي براي         
 متعلـق بـه     بـا اينكـه   اش،   به اعتبار اصل و ريـشه خـانوادگي       » دوويشر«. بورژوازي در جريان بود   

هاي بورژوازي را نپـذيرفت و بـا آن موافـق     گاه زياده خواهيها و خودخواهي   ازي بود، اما هيچ   بورژو
هاي   و انديشه(Social Law) »حقوق اجتماعي«وي جذب نظام حقوقي جديد يعني مكتب . نبود

پس به پاريس رفت و همانجا اثر خـود بـه   .  شد(Reymont Salleilles)»ريموند سالي«پيشرو 
د اي به قلم همـان اسـتا        نوشت كه با مقدمه    1911را در سال    » قراردادهاي دسته جمعي كار   «نام  

» دوويـشر «ت و   درگذشـ » د سـالي  ريمون« يك سال بعد     4. منتشر گرديد  ـ   ريموند سالي  ـ  فرانسوي
در زمينه قراردادهاي دسـته جمعـي       » دوويشر« در سالهايي كه     5.اشت او نوشت  اي در بزرگد   مقاله

عنـوان قـانون     بود و هنـوز در بلژيـك و فرانـسه بـه           كرد، اين موضوع بسيار جديد       كار تحقيق مي  
خـود  موضوعه، به عرصه قانونگزاري درنيامده بود، گرچه در هلند و سـوئيس صـورت قـانون بـه                   

ويژگي پايدار شخصيت ايـن دانـشجوي جـوانش          ، آنچه را كه بعدها به     »موند سالي ري«. گرفته بود 
جـوان نگاشـته بـه آن اشـاره         » دوويشر«اي كه بر كتاب       شد، نيك دريافته بود و در مقدمه       تبديل

  : كرده است
تدا يك  خواست قبل از هر كاري و از اب        كه هم وكيل است و هم حقوقدان مي       » دوويشر«آقاي  «

كار اجتماعي انجام دهد، اين است كه دست به يك كار حقوقي زد و اين كتاب را تأليف كـرد، و                  
  6.»كنم اكنون آن را ستايش و تحسين مياين همان چيزي است كه من آرزو داشتم و 

  
  : هم در مقدمه اين كتاب نوشت» دوويشر«خود 

 در وضـعيت  دي، كارگر را در مقابل كارفرما    در عمل، مذاكره و انعقاد قرارداد كار به صورت انفرا         «
ـ     طور همان. دهد فرودست و ضعيف قرار مي     ساوي بـين كارفرمـاي مجربـي كـه         كه اشاره شـد، ت

اي براي انعقاد قرارداد ندارد، با كارگري كه از شرايط بازار كار آگـاه نيـست و نيازمنـد هـم            عجله
توانـد    جمعي كارگري است كـه مـي       فقط سازمان دسته  . هست، صرفاً در عالم تئوري وجود دارد      

نتيجـه ضـروري سـازمان دسـته        . اين تساوي را هنگام انعقاد قرارداد كار فراهم و تـأمين نمايـد            

                                                                                                                                        
 Etude sur la responsabilitie' civile, L'abus de droit, le risqué  cre'e' (1990); and De la clause par laquelle 

l'epoux survivant est autorise' a reprendre sur prise'e contradictorie tout ou partie des biens qui composent 

la succession de sonconjoint (1910). 

4. Le Contrant collectif de travail, The'ories juridiques et projects  legislatifs (1911). 

5. Raymond Saleilles.In Memoriam.15 Revue catholique de Droit (1912) 1. 
6. Supra note 4. at XXI. 
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  7».جمعي كارگري عبارت است از مذاكره و انعقاد قرارداد دسته جمعي كار
  

حداقل چهار مقاله ديگر دربـاره حقـوق اجتمـاعي          » دوويشر«،  1913 و   1912در سالهاي   
 شد كه ابتدا حقوق جـزا  (Alberic Rolin)» آلبريك رولن« جانشين پروفسور 1911 در 8.تنوش
 بازنشـسته شـد،     1913 و پس از اينكـه رولـن در          9،كرد  سپس آئين دادرسي كيفري تدريس مي      و

  . خصوصي جانشين او گرديدالملل نيببراي تدريس حقوق 
ود يـك اسـتاد حقـوق     خـ (Albertic Rolin)» آلبريـك رولـن  «فرزنـد  » هنري رولن«

را تعقيـب   » دوويـشر «هاي  ي قبل از شروع جنگ جهاني اول درس        نامدار بود و در سالها     الملل نيب
 داشته، بـر  (Le soir)» لوسوار«اي كه پس از مرگ استاد خود با روزنامه  وي در مصاحبه. كرد مي

»  وولـر  شـارل «،  1954در سـال    . گـواهي داده اسـت    » دوويشر«روشني و دقت در روش تدريس       
(Charles Vuller)      رئيس برجسته دادگاه نخستين بروكسل در گفتگـو بـا نگارنـده، بـا لحـن و 

گفتـه اسـت، از دقـت و موشـكافي اسـتاد جـوانش يعنـي                » هنري رولن «لساني نه كمتر از آنچه      
  .ستود گفت و آن را مي ها مي زا سخندر تدريس حقوق ج» دوويشر«

ـ » مركز ملي مطالعات حقـوقي    «در  » گنت«اجازه دهيد لختي در شهر       ويـژه در زمينـه      هب
  .  خصوصي و حقوق جزا تأمل كنيمالملل نيبحقوق مدني، حقوق 

 در حقـوق مـدني و حقـوق    (Francios Laurent)) 1810 -1887(» فرانـسوا لورانـت  «
در عرصه حقوق جزا، چهره شاخص خود را در همين شهر           » شارل دوويشر « خصوصي و    الملل نيب

در عرصه حقـوق جـزا      » آلبريك رولن «و  ) 1881-1789(» ژاك ژوزف هاوس  « و   بدست آوردند، 
بـرادر  ) 1835-1902(»  گوستاو رولـن ژاكومـوس    «. اي شدند  يز همانجا بود كه استادان برجسته     ن

شـهرداري گنـت در سـال       » آرسـنال « را در سالن     الملل نيبسسه حقوق   ؤبزرگتر آلبريك رولن، م   
 (West Lake)» وست ليـك « و (Asser)» اسر« همراه با 1868 تأسيس نمود و در سال 1873

 تـا   1917از سـال    » ادوارد«پـسرش،   . گذاري كـرد    و حقوق تطبيقي را پايه     الملل نيبمجله حقوق   
سسات از ايـن جهـت مهـم        ؤاشاره به اين م   . ي دادگستري بود  الملل نيب قاضي ديوان دائمي     1931
  . اي در آنها يافت العاده ثر و فوقبعدها نقش و حضور مؤ» دوويشر« كه است

                                                           
7. Ibid. at 11. 

  :شده چاپ» مرش دن فان «مقاله همراه كه جامعي كتابشناسي. رك .8
Ganschof van den Meresch, Annuaire de l'Academie royal de Belgique, 1981, D.115; same author, 

Bulletin de le classe des. 

دانـشجويان از   هاي يكي از     نويس  وق لوون موجود است، شامل دست     منتشر نشده دوويشر كه در كتابخانه دانشكده حق        آثار   .9
 . ارائه كرده است1914-1913است كه در سال تحصيلي »  دادرسي كيفريدرس آئين«تقريرات دوويشر در 
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ـ موضوع اولين پژوهشي كه توسط جانشين رولن در زمينه حقوق             منتـشر شـد،     الملـل  نيب
ط و مقـررات حـاكم بـر     خصوصي بود و آن عبارت بود از شـراي        راجع به يكي از موضوعات حقوق       

راث پادشـاه   براي اينكه مانع از انتقال ميـ (Leopold II)بنيادي كه مشاوران پادشاه لئوپولد دوم 
  10.ندبه دخترش شود، تاسيس آن را به پادشاه پيشنهاد كرده بود

، با تقسيم سربازان گارد شهري كه دوويشر هم عضو آن بـود، نـاگزير بـه                 1914در سال   
اش به انگلستان پناهنده      بعد از پايان خدمت نظامي، همراه خانواده      .  بازگشت (Antwerp)آنتورب  

 اول، باعث شد مـسير تحقيقـات و كتابهـا و فعاليتهـاي او حـول                 انيـگ جه ـگمان، جن   بي 11.شد
در مقاالتي كه در مجالت حقوقي انگلستان و فرانسه منتـشر كـرد             .  متمركز شود  الملل نيبحقوق  

 12. قرباني آن شده بـود، پرداخـت   1914  اوت 4 كه بلژيك هم در      الملل نيب نقص حقوق    مسئلهبه  
 13»جستجو و تحقيق قـضايي    :  بلژيك مسئله«كه اولين آن    ها نوشت    كتابهائي نيز در همين زمينه    

  14.بود» بلژيك و حقوقدانان آلماني«و سپس كتاب 
 الملل نيبآميز خالف حقوق ي پذيرفته شده بود كه، جنگ تجاوزكلطور ه ب1914تا پيش از   

تالش خـود را بـر مطالعـه        » دوويشر«رو،   از اين . رفت  شمار نمي   ه ب الملل نيبنيست و نقض حقوق     
طرفـي دائمـي كـه       وضع خاص بلژيك متمركز كرد تا نشان دهد كه نه تنها با توجه به موضع بي               

بلژيك اتخاذ كرده بود، آن كشور بايد از هرگونه تجاوز مصون بماند، بلكه امپراطوري آلمـان كـه                  
طرفـي   اي بود كه استقالل و بي       يكي از پنج كشور امضاكننده عهدنامه      جانشين پروس شده بود و    

 در  15.طرفـي بلژيـك احتـرام بگـذارد        ي بلژيك را تضمين كرده بودند، نيز مكلف بوده به بـي           دائم
 (Belgtique et les geristes allemande)»بلژيـك و حقوقـدانان آلمـاني   «كتابي كه به اسم 

كننده استقالل بلژيـك    از معاهدات تضمين(Ernest Nay)» ناي ارنست«نوشت با تفسيري كه 
 – Bethmann)»بت مان هـال وگ «وقت آلمان اعظم  كه صدر  نيز استداللي و16ارائه كرده بود

                                                           
10. Des fondations en droit international prive'. A propos de la Fondation de Niederfullbach. 9 Revue de 

droit international prive' et de droit pe'nal international (1913) 183. 

 1914اش در سـال   تان بود كه فرناند همراه خانوادهين دو برادر بار ديگر با هم برخورد كردند، در انگلس       جاي ديگري كه ا    .11
كرد تا اينكه به عضويت دولت در تبعيد بلژيك كه در انگلـستان قـرار داشـت،                   در اكسفورد زندگي مي    1916ت و تا    به آنجا رف  

  .درآمد
   8پاورقي .رك. ر آمده است ليست اين مقاالت در كتابشناسي آثار دوويش.12
ـ   ــه ك ـمـرجـرانسه ت ـ از ف  (E.F.Jourdain)جوردن  . اف. اب را اي  ـن دو كت  ـ اي .13  »وولـفـان دن هـ     «هـدمـ ـا مق ـرده و ب

(van den Heuvel) چاپ شده است1916 در .  
  . اين كتاب به زبان آلماني ترجمه و منتشر شد1917 سال بعد يعني در .14

15. For references, see Rigaux, "La repression des crimes de droit international a Nuremberg et a 

Tokyo". 9 (6th Series) Bulletin de la Class des Letters de l'Academie rouyale de Belgique (1998) 501-539. 

at 507 n.12. 

16. La Belgique et les juristes allemands, at 59-61. 
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Hollweg)       در مجلـس     1914  اوت 4 در سخنراني خـود در )Reichstag (       مطـرح كـرده بـود و
توجيه كند، به مخالفت برخاسـت و آن  » وضعيت اضطراري«خواست اشغال بلژيك را به بهانه        مي

   17.را رد كرد
ق آراء پذيرفت، و صدر اعظم آلمان هم به نظـرات حقوقـدانان             مجلس آلمان آن را به اتفا     

گفتند كه او به موضع آلمان صدمه زده، و بعض ديگر نيز كـه               طرفداران جنگ مي  . توسل نجست 
در ميـان آن  . قـانع نـشدند   » وضـع اضـطراري   «طبعاً تعدادشان كم بـود از اسـتدالل او در مـورد             

 بود كـه بعـدها   (Hans Wehberg) »هانس ويبرگ«تر نظر  تر و صريح حقوقدانان از همه روشن
ت  اينكه آشكارا گفته بـود وضـعي       خاطر  به منتشر كرد، شرح داد چگونه       1919اي كه سال     در جزوه 

طرفـي بلژيـك از جانـب آلمـان را توجيـه كنـد،           تواند نقض بي   اضطراري مورد ادعاي آلمان، نمي    
 قاضــي ديــوان 1930كــه در  (Walter Schueking)» والتــر شــاكينگ «18.تهديــد شــده بــود

ـ  نيب .  همـين نظـر را تأييـد كردنـد         (Lammasch)» المـاش « و نيـز     19؛ي دادگـستري شـد    الملل
او از  . پس از پايان جنگ مورد غضب و دشمني قرار گرفت و ناچار شد به ژنـو بگريـزد                 » ويبرگ«

و تـا   ) ن او شد  كه بعداً فرناند دوويشر جانشي    ( بود   الملل نيب دبيركل انستيتو حقوق     1950 تا   1926
  .باقي ماند» شارل دوويشر«زمان مرگ نيز دوست وفادار 

 حقوقـدان   20»آنزيلـوتي «به عقايـد و آراء      » دوويشر«در طول جنگ جهاني اول، دكترين       
ي بسيار نزديك شده بود، و از اين رو ديگر الزم نبود براي اثبات اينكـه هرگونـه                  الملل نيببرجسته  

 است، به الملل نيب در هر حال نقض حقوق ـباني آن شده بود   كه بلژيك هم قرـ توسل به جنگ
هرمـان  «.  هست يا نه   الملل نيبآميز منطبق با موازين حقوق      نگ تجاوز اين بحث بپردازد كه آيا ج     

 براي وزير خارجـه  1927ي كه به سال نظراظهار، طي (Herman Kantorowicz)» كانتورويكز
 مـسئوليت   مـسئله  با روش خـود بـه        21 منتشر شد،  1967وقت ارسال كرد ولي پس از مرگ او در          

شايسته است كـه از ايـن حقوقـدان در بحـث از دكتـرين               . شروع جنگ جهاني اول پرداخته است     
 نامي برده شود، زيرا يكي از اولين كساني است كه عقيده داشت كه از پايان قرن                 الملل نيبحقوق  

                                                           
  .16ـ17همان منبع ص . اعظم آلماني ركورد ترجمه فرانسه سخنراني صدرر م د.17

18. H.Wehberg, Als Pazifist im Weltkrieg (undated, but the year 1919 apears in the bibliography 

published in Melanges Wehberg). 

 شوكينگ كه اي مجله در كه) 1935 (كرد منتشر او بزرگداشت در اي يادنامه شوكينگ، والتر مرگ از پس» دوويشر شالر «.19
  .پ شدچا بود، آن سردبير

20. D.Anzilotti, "Corso die diritto internazionale", in Opere di Dionisio Anzilotti. Vol.1.420 - 421. the 

third edition, the last revised by the author. Dates from September 1927. 

21. H.Kantorowiez, Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914. Aus dem Nachlass herausgegeben und 

eingeleitet von ImmanuelGeiss, mit einem Geleitwort von Gustav Heinemann (1967). 
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جمله، بـه    وي در اثبات نظر خود، من     . تده اس  بو الملل نيب، جنگ همراه تجاوز برخالف حقوق       19
. انـد  ط در مقـام دفـاع دسـت بـه جنـگ گـشوده             كند كه همواره فق    رويه مشترك دولتها اشاره مي    

كنـد كـه دول متخاصـم در     عاي خود بـه اسـناد رسـمي اسـتناد مـي          در دفاع از مد   » كانتورويكز«
نديـشه تجـاوز، بعـضي      ان كـردن ا    منتشر كردند و براي پنهـ      1914  اوت 9هاي اول پس از      هفته
  .هاي آن اسناد را حذف كردند يا در آنها دست بردندقسمت

مشاور حقوقي وزارت امور خارجه بلژيـك شـد و بـا            » دوويشر«پس از جنگ جهاني اول،      
) ملـل  جامعـه ( در مـورد مـسايل سـازمان جديـد           اني كه از آنها خواسته شده بـود       كميته كارشناس 

  . لل تهيه كند، مشاركت و همكاري نموده معپيشنهاداتي را براي شوراي جام
 ادوارد« جانشين 1920در سال   . منصوب شد » گنت« به رياست دانشكده حقوق      1924در  

كـه خـود او هـم بـه جـاي پـدرش       ( شـد  (Eduardo Rolin – Jaequemyns)» رولن ژاكمين
آن تـا   گرديـد كـه انتـشار       »  و تطبيقـي   الملل نيبمجله حقوق   « مديره   هيأت، و عضو    )نشسته بود 

عتبـار و جايگـاه     در اين مجله ا   » دوويشر«حضور  . جنگ دوم جهاني ادامه يافت و بعد متوقف شد        
اي داشت كـه در آنهـا بـه          مقاله» دوويشر«هاي اين مجله،     در اغلب شماره  . اي به آن بخشيد    ويژه

 بود كرد كه در آن زمان بسيار نو رداخت و گاه موضوعاتي را مطرح ميپ مسايل اساسي و عمده مي  
  22». و آثار تاريخيي از اشياالملل نيبحمايت « مانند ـو سالها بعد طنين آن پيدا شد

دنبال وضع مقررات در مورد زبان كه در دانشگاه گنت پيش آمد، سـابقه               ه ب 1939در سال   
 از او دعوت كرد تا از خرمن دانش »وونل« ولي بالفاصله دانشگاه كاتوليك دانشگاهي او قطع شد

ددي را در دانـشگاه لـوون تـدريس         هـاي متعـ    درس» دوويـشر «. دي خوشه چيني نماي   و تجربه و  
» حقـوق مـدني   «(Baron Descamps)» بـارون دسـكاپ  « به جـاي  1932ويژه از  هكرد و ب مي

 (Viscount Prosped Poullat)» ويـسكانت پراسـپر پولـه   « به جـاي  1936داد، و از  درس مي
ـ  قاضي ديوان دائمـي  عنوان بهبعد از اينكه    . كرد  خصوصي تدريس مي   الملل نيبحقوق   ـ  نيب ي الملل

  .ها را ارائه نمودندستادان ديگري به جاي او اين درس منصوب شد، ا(PCIJ)دادگستري 
ي هم حاضر شـد و مـدافعاتي را       الملل نيبدر دعاوي متعددي نزد ديوان دائمي       » دوويشر«

تا اينكـه   . منصوب گرديد » قاضي ويژه « عنوان  بهارائه كرد و در دعوايي كه بلژيك طرف آن بود،           
، مجمع عمومي جامعه ملل او » ژاكماينـبارون ادوارد رولن « پس از مرگ 1937باالخره در سال  

ـ  نيبپس از تشكيل ديوان     .  قاضي همان ديوان انتخاب كرد     عنوان  بهرا    (ICJ)ي دادگـستري    الملل
                                                           

22. 86 Revue de droit international et de legislation compare (1935-1) 32 et seq and 246 et seq. This 

article was translated into English and published in 1949 by the Department of State, under the title: 

International Protection of Works of Art and Historic Monuments. See also La Conference internationale 

des Fouilles (Le Caire 9-15 nars 1937) et l'oeuvre de l'office international des musees', Revue de droit 

international et de le'gislation compare (1937) 1. 
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عنوان قاضي ديوان   وي را به1946ن ملل متحد به سال نيز مجمع عمومي و شوراي امنيت سازما    
  .  سال عضو آن ديوان بود16انتخاب و منصوب كردند و 

را در اين سـمپوزيوم  » شردووي« كارها و آثار (Phillippe Courreeur)» فيليپ كوورو«
جـان   والتـر «در اينجا كافي است كه تكـريم و احترامـي را كـه              . اي بررسي كرده است    طي مقاله 

 دادستان ديـوان  (Walter – Jean Gaushof van der Meersch)» گانش هوف ون در مرش
ادا كـرده  » دوويـشر « حقوق بشر، در بزرگداشـت      بلژيك و نايب رئيس دادگاه اروپايي     عالي كشور   

  23.است به ياد آوريم
خدمات زيادي كرد كه كمتر از خـدماتي كـه طـي            » دوويشر«در طول جنگ دوم جهاني      

اما اين بار با شـجاعت تمـام، خطـر كـرد و در            . ن قبل از آن براي كشورش كرده بود، نبود        ربع قر 
 وي با پنج نفر ديگر كـه وي         .عمليات مخفيانه در زماني كه بلژيك تحت اشغال بود شركت نمود          

عنوان رئيس خود برگزيده بودند، در يك كميته سري سياسي شركت كردنـد و بـا دولـت در                    را به 
» گـانش هـوف ون در ميـرش       «. كه در لندن مـستقر بـود، تمـاس برقـرار نمودنـد            تبعيد بلژيك   

(Ganshof van der Meersch)  سـري بـود، گـزارش مفـصلي از      كه يكي از اعـضاي كميتـه 
نيز در يادداشتي كه درباره يكـي ديگـر از اعـضاي            » دوويشر« و   24هاي آن كميته داده است    فعاليت

ها اشـاره   نوشته، به اين فعاليت(Leon Cornil)» رينللئون كو«كميته يعني دادستان كل بلژيك 
. عنوان رابط دولت در تبعيد بلژيك، در لندن تشكيل گرديد       ه اين كميته سري رسماً ب     25.كرده است 

در اولين دولتـي كـه پـس از آزادي          » دوويشر «1944 سپتامبر   26بعدها پس از آزادي بلژيك در       
  . وزير مشاور منصوب گرديدنوانع بهبلژيك از اشغال متحدين تشكيل گرديد 

عنـوان     بـه  1927، در سـال     الملل نيبعنوان عضو پيوسته انستيتو حقوق        به 1921در سال   
عنـوان دبيركـل      به 1927دبيركل و باالخره در سال       معاون   عنوان  به 1925در سال    عضو اصلي و  

نستيتو  كه در ا   الملل نيبانستيتو انتخاب و منصوب شد و در بسياري از مسائل و موضوعات حقوق              
 1947تا اينكه بـاالخره در      . ستا عنوان مخبر عمل كرده      گرفت، به  مورد بحث و بررسي قرار مي     

 نيز رياست افتخـاري انـستيتو بـه وي اعطـا            1954عنوان رئيس انستيتو، انتخاب شد و درسال         به
                                                           

هايي كه دوويشر در آنها قاضي بـوده          كه فهرست دعاوي و پرونده     144-142 باال،   8كتابشناسي مذكور در پاورقي     . رك  .23
 .نيز آمده است

 .153-149 باال، ص 8يشر پاورقي كتابشناسي دوو.  رك.24
25. Annuaire de l'Academie (1967) 229-239. at 231-232. See also van der Meersch, "Enkele juridische 

Aspecten van de Actie der Regering tijdens de Oorlog 1940-1945". In Liber Amicorum August de 

Schriver (1968) 393: Baron Snoy et d'Oppuers. "In Memoriam Charles de Visscher". Chronique de 

politique etrangere (January 1973) 87: H. Bernard, La Resistance 1940-1945 (1 st ed.) 43-44: J. Gerard –

Libois and J. Gotovitch L'an 40. La Belgique occupee (1971)173. 
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 همراه 1965ه سال ب. شد) الهه (الملل نيب امناي آكادمي حقوق هيأت عضو 1932از سال . گرديد
يأت تحريريه آن    بلژيك را راه اندازي كرد كه نخستين ه        الملل نيبمجله حقوق   » هنري رولن «با  

از آن زمان بـه بعـد، رئـيس تحريريـه ايـن      . رئيس آن بود » دوويشر«دادند و    مجله را تشكيل مي   
  .الملل از دانشگاههاي بلژيك بوده است مجله، همواره يكي اساتيد حقوق بين

دكتـراي افتخـاري اعطـا    » دوويـشر «نشگاههاي پاريس، مون پليه، پواتيـه و ويـن بـه            دا
 امريكا، عـضو    الملل نيبعضو افتخاري انجمن حقوق     » انستيتو فرانسه «وي عضو وابسته    . نمودند

 و نيز عـضو پيوسـته آكـادمي    (Wetenschappen)هلند  » ويتن شاپن «خارجي آكادمي سلطنتي    
دوره « درس 1954و1935-1925ســه دوره هــم در ســالهاي . رم بــود» ســن تومــاس آكــوئين«

  26. الهه ارائه نمودالملل نيبرا در آكادمي حقوق » الملل نيبعمومي حقوق 
» آكـادمي سـلطنتي بلژيـك     «] رابـط [عنـوان عـضو پيوسـته        ه ب 1933سامبر سال    د 4در  

و در اجالس سسه مذكور انتخاب شد ؤ عضو اصلي معنوان به 1940  مه6برگزيده شد و سپس در  
از آنجا .  سخنراني كرد1953  مه6 و نيز در اجالس عمومي آن در 1936  مه 6سياسي آكادمي در    

اي  گيرد، خوب است به خالصـه      كه انتشارات آكادمي محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمي          
  .از سخنراني او اشاره كنيم

نقش آن در توسعه حقوق ديوان دائمي دادگستري و  «1936موضوع سخنراني او در سال      
به قول او ايـن  . ي استالملل نيباي از نقش صالحيت   بود كه تجزيه و تحليل عالمانه    27»الملل نيب

تنظيم و تثبيـت مرزهـاي مـسلم و         دنبال   هبيش از آنكه نگران توسعه حوزه قانون باشد، ب        «ديوان  
دربـاره  » دوويـشر «نظـرات صـريح     اين سخنراني حاوي مالحظـات و       . »قابل ترديد آن است   غير
 يعنـي درخواسـت نظـر مـشورتي ديـوان           ـ درباره يك پرونده خاص     . اي از احكام ديوان است     پاره

شد و اگر    رحي كه به نظر ديوان اگر اجرا مي       ط (ـ  درباره طرح ترتيبات گمركي بين آلمان و اتريش       
كـار كـرده     شروع بـه زار مشترك اروپا كه تازهطبق برنامه مذكور اقتصاد نابرابر اين دو كشور در با   

بـه قاضـي    » دوويـشر «) انداخت  جمهوري جوان اتريش را به خطر مي       شد، استقالل  بود ادغام مي  
يـت بودنـد، مـشتركاً نظريـه         پيوست و با اينكه هر دو قاضي جـزو اكثر          (Angilotti)» آنزيلوتي«

نقطه شـروع دوره    همين بيان،   . اي دادند و داليل خود را براي موافقت با رأي بيان كردند            جداگانه
ـ            ههاي او ب   دوم آثار و نوشته    شـمار   هويژه در زمينه تفكيك بين اختالف حقوقي و اختالف سياسي ب

  :رود مي
 مشخصاً عبارت است از روند تحول تدريجي اختالفـات          الملل نيبتمام روند پيشرفت در حقوق      «

دولتهـا  ) سياسـي (افع سياسي به اختالفات حقوقي، و نيز ناظر است به آوردن تدريجي تعارض من       
                                                           

26. Principes generaux de droit international public'. 86 RdC (1954-II) 449. 

27. 22 (5th Series) Bulletin de la Classe des Letters (1936) 151. 
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منـافع بـه عرصـه گفتگـوي      به عرصه درك عيني يا منطقي، و از اين رهگذر آوردن آن تعارض           
  .»رساند و مضر بود ن به هرگونه قضاوت ارزشي آسيب ميكه تا آن زما حقوقي، تعارضي

  
، ي بايد از پرداختن به اختالفات سياسي اجتناب ورزدالملل نيبكه هر قاضي طور البته، همان

قصد سياسي دولتها بـه صـورت قـرارداد و در قالـب يـك موافقتنامـه                 «كه   همين ترتيب همين   هب
وافقتنامـه حقـوقي     علت منطقي انعقاد م    عنوان  بهشود، و از زماني كه آن قصد         ي اعالم مي  الملل نيب

  ).گذارد و تأثير خود را مي(بندد  ي نقش ميالملل نيببر ذهن قاضي » دهد خود را، نشان مي
 بـا وجـود     28»الملل نيبملي كردن در حقوق     « درباره   1953در سال   » دوويشر«نراني  سخ

» دوويـشر «. ايجاز و اختصار، بسيار مهم است و خواندن آن بر هر مورخ تاريخ حقوق واجب است               
حقـوق  « اعـالم شـده بـود و مبتنـي بـر نظريـه          1925از دكترين ديوان دائمي دادگستري كه در        

 بايد از اتباع خارجي كه اموال       الملل نيبكند كه حقوق     رد و پيشنهاد مي   گي  بود فاصله مي   »مكتسب
بـا خـارج كـردن مفهـوم ملـي كـردن از         . او توسط دولت ديگري مصادره شده است، حمايت كند        

  :گويد شود و مي بين اين دو مفهوم تفكيك قائل مي» دوويشر«مفهوم مصادره، 
اقتصاد كشور كه مبتني بر داليـل سياسـي        ملي كردن، عبارت است از اصالح بخش وسيعي از          «
دهد و تنها قاضي آن است و از         كننده آن را تشخيص مي     اخلي و خارجي است و خود دولت ملي       د

ه  چهر ،سان ملي كردن    بدين  و.  است الملل نيباين رو اصوالً خارج از ضابطه و معيارهاي حقوق          
   .»كامالً متفاوتي از مصادره دارد

  
ك حقوقدان غربي با توجه به اعتبار و حيثيت فراواني كه داشت و نيـز  اين بيان از جانب ي    

يار صريح و حتي گيري بس ي داشت، يك موضعالملل نيببا توجه به موقعيتي كه در باالترين دادگاه         
زدائي ل بعد و پس از بـروز نهـضت اسـتعمار         شد، چه، نيازي را كه چند ده سا        انقالبي محسوب مي  

  .كرد  دريافته بود و آن را تاييد ميتروجود آمد، بسي زود هب
پس از استقالل بلژيك، كانون فارغ التحصيالن ادبيات و علوم اخالقي و سياسي بلژيـك               

ه آن كـانون پـذيرفت و در جلـسه           عـضو پيوسـت    عنـوان   به 1954  نوامبر 5وينستون چرچيل را در     
و بـسياري از سـران   ) ابـت اليز( كه با حضور پادشـاه بلژيـك    1945  نوامبر 15العاده كانون در     فوق

 پس از مرگ ايـن دولتمـرد برجـسته انگليـسي، كـانون              29.دولتي تشكيل شد، ميزبان چرچيل بود     
درخواست كرد در مراسم بزرگداشت چرچيل به او اداي احتـرام و سـخنراني              » دوويشر«مذكور از   

                                                           
28. 39 (5th Series) Bulletin de la Classe des Letters (1953) 258. 

29. Bulletin de la Classe des Letters et des Sciences morales et politiques (1945) 207. 
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  30.كند
سب دو دوره تـوان آنهـا را برحـ    بسيار زياد اسـت و مـي     » دوويشر«آثار عالمانه و تحقيقي     

اندكي پـس از اينكـه      » دوويشر«زندگي او تقسيم كرد كه هر كدام ويژگيهاي خاص خود را دارد             
اما تصويري كه از خود بجا گذاشـت،  .  را ترك نمود، درگذشت  (ICJ)ي دادگستري   الملل نيبديوان  

ـ تصوير يك استاد فاضل، انسان شجاع، بصير و نيكوكار و نيز يك قاضـي                ـ  نيب ه ي اسـت كـ    الملل
. نظير وي در ديوان متجلي شده اسـت         در احكام و تصميمات درخشان و بي       هاي او  دانش و نوشته  

 نظـرات خـود را ضـمن آراء ديـوان           وي اكراه داشت كه نظر مخالف يا نظر جداگانه صادر كنـد و            
براي اينكه از ايـن حيـث هـم بـا           . بار نظريه جداگانه نوشت    در تمام دوران قضاوتش دو    . آورد مي

افزون بر مـشاركت    . به آن مشهور است شريك باشد، كتاب مستقلي چاپ نكرد         » آنزيلوتي«آنچه  
ت أ عـضو هيـ   عنـوان   بـه نويس منشور ملل متحد       يعني تهيه پيش   ـدر يك كار دسته جمعي ديگر       

 كه پـس  الملل نيبحقوق «در اولين جلسه انستيتو ـ  نمايندگي بلژيك در كنفرانس سانفرانسيسكو    
حقوق بنيادي انسان، مبـاني بازگـشت و        « تشكيل شد، گزارشي تحت عنوان       از جنگ جهاني دوم   

 انـستيتو حقـوق     1947آوريـل    9در تـاريخ    . تهيه نمود » الملل نيبتجديد حيات و بازسازي حقوق      
اي را تـصويب كـرد كـه مـتن و شـرح آن، كـار                 اعالميه) سوئيس(» لوزان«ر اجالس    د الملل نيب

اعالميه جهاني حقوق   «سال قبل از     هم است زيرا دقيقاً يك     اين تاريخ م   31.بود» دوويشر«شخص  
» ي حقـوق بـشر    ميـه امريكـاي   اعال«سـال قبـل از        است و نيز تقريباً يك     1948  دسامبر 10» بشر
بشر آنچنان كه بعداً در  فهرست حقوق بنيادي الملل نيب البته در اعالميه انستيتو حقوق      32.باشد مي

بنيادي به صـراحت    چند اصل   شر متداول شد، وجود نداشت اما       ي مربوط به حقوق ب    الملل نيباسناد  
حقوق بشر، ايجاد يـك  احترام به : اهميت را دارد، ماننددر اين اعالميه انستيو ذكر شده كه نهايت     

هـدف از قـدرت دولـت       كيد اينكه غايت و     ي واقعي و مؤثر، تأييد همراه با تأ       الملل نيبنظام حقوقي   
تـر از   حقوقـدانان كم   به قـانون كـه       به افكار عمومي در پرتو احترام     خدمت به انسان است، احترام      

دكتـرين حقـوقي و      خواندن برداشت دولـت سـاالرانه از         كنند، به چالش    توجه مي  ديپلماتها به آن  
توان حفظ   را نمي لي كه بدون آن حقوق افراد       ثر و اقدامات كنتر   ؤباالخره ضرورت اتخاذ تضمين م    

  .نمود
نـام    بـه » دوويشر«لمي بزرگ   جداگانه درباره اثر ع   » وفسور ورهون پر«در اين سمپوزيوم،    

ـ هــا و واقعيتهــا در حقــوق  تئـوري «  theories et realites en driot)»  عمــوميالملــل نيب

                                                           
30. Bulletin de la Classe des Letters  et des Sciences morales et politiques (1965) 60. 

31. 41 Annuaire de I'Institut de droit international (1947). Session de Lausanne, at 1-13 (report), 152-190 

(discussions in plenary session) and 258-260 (resolution). 

32. Final Act of the Bogota Conference, 30 March to 2 May 1948. 
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international public)) 1953 ( ،كـرده اسـت  نظراظهـار كه اصالت و تازگي آن مشهود است  .
داند كه از دانش و      ساله مي  69يك نويسنده   ) سانسرن (درستي اين كتاب را نوزايي     هب» پل روتير «

اي درخشان و نيز از معرفت تاريخي قابل توجه برخوردار است و با حقوقدانان بزرگ عـصر                  تجربه
  33.خود در ارتباط بوده

 مـه   6يـك در    اتفاقي نبود كه در سخنراني كه در اجالس عمـومي آكـادمي سـلطنتي بلژ              
در آن زمان عقيـده غالـب     .  ويا از همين كتاب برگرفته است     اي گفت كه گ     ارائه كرد، جمله   1953

بين حقوقدانان محافظه كار اين بود كه ملي كردن را نبايد از مصادره تفكيـك نمـود و در هـر دو       
دوويشر با اشـاره  .  البته اگر ناظر به اموال و منافع خارجيان باشدـمورد بايد خسارت پرداخت شود  

از ضرورت تحول آرام در عين احترام به وضع موجود سخن گفـت و              به عقيده غالب در آن دوران       
  : نوشت

هاي اهل قانون در دفـاع از خـود بـا يـك نـوع از زحمـت و              اين سخن درستي است كه انسان     «
اما متأسفانه اين سخن يك سخن كامالً تئوري است كه در مقابـل آن، تجربـه                . دردسر مواجهند 

ـ گمان، حقوقدانان به حفظ و ثبات در وضع موجودـ          بي. دتاريخ و تحول جامع اجتماعي وجود دار      
 عالقه و اشـتياق وافـر دارنـد امـا بـه قـول         ـ  كه البته با عدم تحرك و سنگ شدگي يكي نيست         

دهـد   اي است كه اجـازه مـي        همان حركت آهسته و پيوسته    « ثبات    آن (Haurion)» نهاريو«
امـا حقوقـدانان   . انـد  به آن عادت كرده زهايي كه هر نسل     چي» بعضي اشكال چيزها پا برجا بماند     

زماني كه  : گيرد رسد كه ريتم و آهنگ حوادث شتابي مي        وجه داشته باشند كه زماني فرا مي      بايد ت 
كل و شـمايل  گيرد و سرانجام ش كند و سرعت مي بت و منظم موجود شروع به تحول مي وضع ثا 

كـه در اختيـار دارد بـراي حفـظ          اگر حقوق از نيروهـاي معنـوي        . گيرد خود مي   يك انقالب را به   
معنـي نيـست كـه از رونـد تحـول           گيرد، بـه ايـن       عناصر مفيد در تثبيت وضع موجود كمك مي       

د بر احترام به قراردادهـا و       اگر حقوق با تأيي   . كند كند و از خود سلب مسئوليت مي       گيري مي  كناره
لـه و   ورزد و اگر با عج     ميكند، در واقع احتياط      اصل جبران خسارت كه آن را با قاطعيت بيان مي         

نمايد، لزوماً به اين معني نيست كه در مقابـل تحـول، از خـود                مخالفت مي شتاب در روند تحول     
  34.»مسئوليت كندسلب 

  
كـه توسـط    » آنزيلـوني «در جلسه ياد بـود و بزرگداشـت         » دوويشر «1951  مارس 17در  

در آن زمان فاصـله     . نراني كرد  سخ در رم برگزار شده بود،    » يالملل نيبموسسه ايتاليايي سازمان    «
                                                           

33. 55 Annuaire de I'Institut de Droit international (1973). Session du Centenaire, Rome. 884. 

3439 (5th Series) Bulletin de la Classe des Letters (1953) 258, at 262. 
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نـيم نـسل پـس از       ) 1881-1967(» كلسن«و  ) 1884-1973(» دوويشر«: ها قابل توجه بود   نسل
بودند، اما هر دو در مقابل سلف خود اين امتياز بيشتر را داشتند كه كـار                ) 1867-1950(آنزيلوتي  

 نيز پس از جنگ جهاني، روح و        دش مربوط مي » دوويشر«كه به    خود را ادامه داده بودند و تا جائي       
  35.نيروي جديدي هم به آن دميده بود

هـايي   اعتمادي او بـه داده       و نيز به بي    آنزيلوتي» پوزيتويسم حقوقي «كه دوويشر به     با اين 
 را   امـا خـود را از آنچـه آنزيلـوتي آن           36كه به كمك تجربه صريحاً قابل اثبات نباشد، وفادار بود،         

ـ دانست و به كمك آن تفاوت آشـكار بـين حقـوق              مي» نقش و نشانه عصر ليبرال    «  و  الملـل  نيب
  :داد، كنار كشيد و گفت حقوق داخلي را توضيح مي

ـ هر آنچه در نظام حقوق داخلـي خودسـرانه باشـد، تهديـد مـستمر حقـوق              «  و صـلح  الملـل  نيب
 قـانون،   رود، زيرا فقط در كشورهايي كه دولت به اعتبار اصـل احتـرام بـه               شمار مي   هي ب الملل نيب

پذيرفته كه قدرت خود را با تسليم به حكومت قانون، محدود سازد و اين كار را از نظـام داخلـي                     
  37 .»شود  روابط خارجي دولت مشاهده ميشروع كرده، نوعي تعديل و تعادل در

  
ـ كه در ديوان دائمـي      طور  همان» آنزيلوتي«و  » دوويشر« ـ  نيب ي دادگـستري بـا هـم       الملل

هايي ي در يك موضوع ديگر هم قرابتها و شباهت        الملل نيب دو حقوقدان    عنوان  هبپيوندهايي داشتند،   
 خـصوصي كـه بـه       الملـل  نيبداشتند و آن عبارت بود از هم درس بودن در حقوق مدني و حقوق               

  . شد ديسپلين و نظمي كه در آن از همه پيشي گرفتند، ختم مي
هاي خالق و اثرگـذاري كـه از        هاي گوناگون و پيگير كار    در مسير فعاليت   »شارل دوويشر «

پـسر  .  برخـوردار بـود  (Helene Mertens)» هلن مرتنـز «خود بجا گذاشته، از حمايت همسرش 
دالت  رئيس ديوان ع(Josse Mertens de William)» خوزه مرتنز دو ويليام«عموي همسرش 

هـاي  گراني از ن  1958 اوت   2ان مـرگش در     كرد شوهر خود را تا زمـ       اين زن سعي مي   . اروپائي بود 
اي بود   كه وكيل برجسته  » ژاك«رگشان بنام   فرزند بز . روزانه زندگي بركنار نگه دارد و نگه داشت       

هاي علمي خود قرار داشت، در جريان يـك مأموريـت داوطلبانـه در خـط                 راه شكوفائي و در آغاز    
از . مود درگذشت و مرگ او ضربه مهلكي بر اين زوج وارد ن           1940 مه 10مقدم در كانال آلبرت در      

بين هفت فرزندشان، يكي راهب بودائي شد، دو تا كشيش شدند و يكي كه به زبان روسي خيلـي                   
پـسر  . رفـت  مرتـب بـه روسـيه مـي        گروههـاي مـسيحي      كرد، براي پيوستن به    روان صحبت مي  

                                                           
35. See Rigaux, "Retour a Anzilotti", in Divenire social e adeguamento del diritto, Studi in onore di 

Francesco Capotorti, vol. I (1999) 405. 

36 .  De Visscher, "Dionisio Anzilotti", 6 La Comunita internazional (1951) 247. at 248. 

37. Ibid, at 249. 
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جاي پدر را در دانشگاه كاتوليك لوون بلژيـك گرفـت و حقـوق عمـومي و                 » پل«ديگرشان بنام   
اش  دو نـوه  .  بـود  الملل نيب سال هم دبيركل انستيتو حقوق       12كرد و    تدريس مي  الملل نيبحقوق  

  »فرانـــسواز لـــوركين دوويـــشر«بنـــام » پـــل«دختـــر : دادنـــد نيـــز در دانـــشگاه درس مـــي
(Francoise Leurquin de Visscher)  ـ نـام   ه در دانشگاه كاتوليك لوون، و نيز نوه ديگـرش ب

ـ الملل نيب بود، در سطح (Claire)» كلر « كه پسر(Franscois Ost)» فرانسوا آست« خـوبي   هي ب
شناخته شده بود و متخصص برجسته فلسفه حقوق و نيز حقوق محيط زيـست و رئـيس پيـشين                   

  .در بروكسل بود» لويي سن«دانشكده حقوق 
چندان حوزه سخت و دشـواري را در نگيـرد، امـا       » شارل دوويشر «ممكن است نفس كار     

ار او از جهات ديگري جالـب اسـت و آن عبـارت اسـت از جاذبـه و                   توان به جرأت گفت كه ك      مي
زبان او طبيعي، ساده، موجز و روشـن اسـت و پـر از عبـارات و                 . افسوني كه در كار او نهفته است      

ي آور هاي او را جمع    گويه توان جنگي از كلمات قصار و گزين       يجمالت مناسب و كوتاه است كه م      
گمان به همين علـت شايـسته آن         اي به آساني جاري است و بي       از چشمه قلم او هر انديشه     . كرد

كنـد و بـه       لنـد كنـد، خطـر مـي        بدون اينكه صداي خود را ب      .ست كه آثار او به دقت خوانده شود       ا
صـدا بيـان     و سـر  يق مهم و اساسي كه به آرامي و بـي         دهد كه از حقا    خواننده سطحي فرصت مي   

  .شده، بگذرد
هاي متين و جدي او، بعضي را به اين فكر انداختـه             يشهپوشي و نيز اند     سبك همراه چشم  

اسـت، بـدون    » آرمـان گـرا   «رسد كـه او      نظر مي   هبرعكس، ب . شكاك است » دوويشر«كه بگويند   
گـاه موجـب     معرفت او از مردم و حوادث تاريخي هـيچ        . اينكه دچار توهم و خيال واهي شده باشد       

هـا و   اي از وفاداري   زنـدگي وي از مجموعـه     . بدهدنشد كه اميد به دنياي بهتر را در آينده از دست            
ـ  وفاداري به قانون و پاي بنـدي بـه جامعـه         ها متعادل تشكيل شده است؛    بنديپاي ـ  نيب بـه  ي،  الملل

  .اش اش و به دين كشورش به خانواده
نـسته  خـاطر آن اسـت كـه توا    هكننده است، ب  در نظر ما چنين قانع    » دوويشر«ين  اگر دكتر 

ها و واقعيتها اغلب    اش نيز، نظريه    در زندگي . ، همراه و همساز نمايد    هايش فعاليت آرمانهاي خود را با   
ي، يك سياستمدار، يـك  الملل نيب يك قاضي عنوان بهزندگي او . گرايي داشتند با هم تجانس و هم   

اش براي فرزنـدان      استاد؛ و نيز الگويي كه با زندگي       يك   عنوان  بهمبارز و عضو نهضت مقاومت، و       
كردند در زندگي همواره در خدمت ديگران باشند؛ همه و همه بـا              جاي گذاشت و سعي مي     خود به 
اش بـوده اسـت،      هاي او در طول زندگي      ك همه نوشته  كه انگيزه و محر   » صلح و برادري  «آرمان  

 .ساز است هماهنگ و هم


