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چکیده
در خصوص الزامآوربودن دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری برای دولت مخاطب
تردیدی نیست؛ اما دربارۀ شیوههای تضمین اجرای چنین دستوری ،رویه دیوان متفااو
بوده است .صدور دستور موقت در قضایه عهدناماه ماود و الازام آمریکاا باه صادور
مجوزهای صادرا
صادرا

قطعا

هواپیما برای دولت ایاران و ماان ایجاادنکردن بار سار راه

اقالم غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاا ی از نقا

مفااد ایان دساتور از

سوی آمریکا ،دوباره مسئلۀ درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح ارده
است .این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندا حقوقی باینالمللای ،طبیعات تعهادا
موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نق

آن را وا اوی و شیوههاای تضامین اجارای

دستور موقت را با تأ ید بر قضیه عهدنامه مود

بررسی رده است.

واژگان کلیدی :دستور موقت ،عهدنامه مود  ،دیوان دادگستری ،مسئولیت دولت.
 استادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)
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مقدمه
دستور موقت در نظام حلوفصل اختالفا

بینالمللی بخش الینفا

از رویاه دیاوان اسات و

تضمین اجرای امل حکم دیوان در آینده را تضمین می ند و ادله و مدارک را حفظ مای ناد.
(پورهاشمی و حقانی )0352 ،دستور موقت از ویژگای الازامآور برخاوردار اسات و از چناین
خصیصهای نتیجه میشود ه دستور موقت تعهد بینالمللی مبنی بر رعایت اجباری آن از طرف
دولتی ه علیه او صادر شده است ،ایجاد مای ناد ( .)Lando, 2017مقاررا

آیاین دادرسای

دیوان بینالمللی دادگستری در ماده  27از اصالح و فسخ دستور موقت سخن میگوید (Rules

 )of Court, International Court of Justice, 1978اما از اجرای دستور موقت و ضمانت
اجرای نق

آن به تصریح سخن نگفته است .دیوان بینالمللی دادگستری در خصاوص قضایه

برخی نق

دیاوان

های ادعایی عهدنامه مود

«در خصوص اقداما
طرفی ه اقداما

(ایران علیه آمریکا) تأ ید می ند ه دساتورا

موقتی به موجب ماده  85اساسنامه الزامآور هستند و در نتیجه برای هار

موقتی خطاب به آن است تعهدا

حقوقی بینالمللی ایجاد مای ناد» ( ICJ

.)Order of 3 October, 2018
برای نحوه اجرای دستور موقت و اعمال شیوههای تضمین آن ،باید مفاد تعهادا

موضاوع

دستور موقت از حیث طبیعت تعهد مالحظه شود .بر حسب اینکه تعهد از نوع تعهد به نتیجه یا
تعهد بهوسیله باشد ،از حیث بار اثباتی و درجۀ الزام تعهد متفاو
موقت صادر شده در قضیه عهدنامه مود
هر نوع مان ناشی از صادرا
و تجهیزا

قطعا

آزاد دارو و تجهیزا

متحده مقرر ارده ازجملاه

پزشاکی و اقاالم غاذایی و شااورزی و

الزم برای ایمنی پروازهای مسافربری را از بین ببرد و نسابت باه تضامین

صدور مجوزهای صادرا
نق

تعهداتی را برای ایاال

خواهد بود .بند  535دساتور

این اقالم اقدام نماید .همانطور ه مالحظه میشود باید در بررسی

دستور موقات باه طبیعات تعهادا

توجاه اافی شاود (ICJ Order of 3 October,

.(2018
هر چند نق

دستور موقت بهعنوان نق

ی

تعهد باینالمللای مشامول قواعاد عماومی

مسئولیت بینالمللی است ،اما ویژگیها و خصیصههای دساتور موقات وجاود پاارهای شارایط
خاص را اقتضا می ند .دیوان درعینحال ه مسئولیت ناشی از نق

دستور موقت را شناسایی
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می ند ،اما در خصوص اصول حا م بر چنین مسئولیتی متر گفته است .تمایز بُعد بین دولتای
و بُعد نهادی دستور موقت برای ارزیابی دو موضوع اصلی به ار میرود :اول اینکه آیاا دیاوان
میتواند در فرض صالحیت یا عدم صالحیت در ماهیت اختالف از طرف خود تصمیم بگیرد؛
دستور موقت رعایت شده است یا خیر؟؛ دوم اینکه ،آیا پیامدهای قانونی مقرر شده به موجاب
قواعد عمومی در زمینه مسئولیت دولت دربارۀ نق

دستور موقت نسبت به دولت متخلف نیز

اعمال شدنی است؟
دیوان میتواند در صاور
درخواست جبران خسار

احاراز صاالحیت در اصال موضاوع اخاتالف و مشارو باه

در ضمن حکم نهایی در خصوص جبران خسار

ناشای از نقا

دستور موقت نیز اعالم نظر ند .بنابراین ،این پرسش مطارح مایشاود آیاا باین صاالحیت در
ماهیت دعوا با صالحیت در رسیدگی درخواست جبران خسار
مالزمه وجود دارد؟ همچنین آیا دیوان میتواند در صور

ناشی از نق

دستور موقات

رسایدگی مااهوی و صادور حکام

نهایی ،در فرضی ه دعوای ذینف دستور موقت را رد ارده اسات ،دولات مخاطاب دساتور
موقت را به جهت نق

آن ملزم به جبران خسار

ند؟

در این پژوهش ه به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است ،ابتدا مباانی الازامآورباودن
دستور موقت بیان شده است؛ سپس ،به جهت تأثیرطبیعت تعهدا
درجۀ الزام و بار اثباتی آن ،بررسی میشود اه تعهادا
عهدنامه مود
نق

موضوع دساتور موقات در

دساتور موقات صادرشاده در قضایۀ

از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؛ پاس از آن شارایط ویاژۀ تحقاق

دستور موقت بررسی میشود و درنهایت ،با لحاظ رویۀ دیوان باینالمللای دادگساتری و

قواعد عمومی حقوق بینالملل و تحلیلهای موجود در د تارین ،شایوههاای تضامین اجارای
دستور موقت و انواع مصادیق ضمانت اجرای نق
تأ ید بر قضیه عهدنامۀ مود

آن مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیارد و باا

یافتههای پژوهش بیان میشود.

الف .مبانی الزامآوربودن دستور موقت
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه الگراند ( ) 0335بر ویژگی الزام آوربودن دستور موقت
تأ ید رده است .این تصمیم به طبیعت حقوق مورد حمایت دیوان وابساته نیسات ،بلکاه

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  48تابستان 94

634

ناشی از تفسیری است ه بهدلیل ابهام در ماده  85اساسنامه دیوان بین المللای دادگساتری
ارائه شده است .دیوان به متون انگلیسی و فرانسه ماتن اساسانامه اه در رااهر متفااو
هستند ،توجه رده است .ممکن است از متن انگلیسی اساسنامه خوب بودن رعایت دستور
موقت برداشت شود ،درحالی ه از متن فرانسوی آن الزام آوربودن دساتور موقات آشاکارا
استنبا می شود .دیوان خاطرنشان می سازد ه این متون از اعتبار یکسان برخوردارند و از
اصول تفسیر در مفاد  00و  00نوانسیون وین استفاده و ماده  85را تفسیر نموده است ه
مطابق آن تفسیر باید بهگونه ای انجام شود ه دو متن با اعتبار یکسان را با لحاظ موضوع و
هدف آشتی دهد .موضوع و هدف اساسنامه دیاوان چناان اسات اه دیاوان را باه انجاام
ار ردی ه دارد قادر سازد و مااده  85اساسانامه بار اساار ضارور

تضامین حقاوق

طرف هایی ه در رأی نهایی تعیین میشود ،درج گردید .به عالوه ،به نظر دیوان ،اصلی در
رویه ایجاد شد ه مبنی بر اینکه طرف های اختالف نزد دیوان باید از اتخاذ گام هایی اه باه
حل اختالف لطمه می زند و به بیان لی تر اختالفا

را شاد

مای بخشاد امتنااع نمایناد

) .(Rieter, 2019رعایت مفاد دستور موقت ه بیشتر ماهیات پیشاگیرانه دارد همساو باا
همین اصل تلقی میشود.
همچنین ،مبنای الازامآور باودن دساتور موقات ناشای از آن اسات اه صاالحیت محاا م
بینالمللی مبتنی بر رضایت است و همانگونه ه صدور دستور موقت از مقررا
بین الملل است ،الزام به رعایت الزامای دساتور موقات از اختیاارا

مهام حقاوق

ذاتای دیاوان باینالمللای

دادگستری است ) .(Lando, 2017به عالوه ،وقتی اختالف دو دولت ریشه در معاهدا
باشد ،از اصول حقوق معاهدا
را استنبا

داشته

نیز میتوان الزامآوربودن و تعهد اجرای اجباری دستور موقات

رد ).(Miles, 2017

درنهایت در تأیید الزامیبودن مفاد دستور موقت میتوان گفات در ماواردی اه تخلاف از
دستور موقت متضمن نق
صور

دیوان با مجازا

یکی از تعهدا

ناشی از قواعد عام حقوق بینالملل است ،در ایان

دولت متخلف به جهت نق

تعهد بینالمللی ،بهصور

غیرمساتقیم

تخلف از دستور موقت را نیز ضمانت اجرا میبخشد .البته ،حرمت آرای دادگاههاا اقتضاا دارد
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بگوییم اصل بر آن است ه آرای دیوان و ازجمله دستور موقت الزامآور است مگار اینکاه باه
الزامآورنبودن آن تصریح شود (صفایی و دادرر

5.)0350

ب .طبیعت تعهد موضوع دستور موقت
نکتهای ه در یفیت اجرای دستور موقت باید مورد توجه قرار گیرد مفاد آن از حیث طبیعات
تعهد است .مفاد دستور موقت یا از نوع تعهد به وسیله است یا تعهاد باه نتیجاه .در تعهاد باه
وسیله یا مواربت ،دولت متعهد ملتزم است گامهای الزم را بارای تحصایل نتیجاه باردارد و از
تمام توان خود برای رسیدن به نتیجه استفاده ند و بار اثبا

نق

تعهد بر دوش دولتی اسات

ه در موضوع دستور موقت ذینف محسوب میشود؛ اما ،در تعهد باه نتیجاه حصاول نتیجاۀ
معین موضوع تعهد است و بر دولت متعهد است ه حصول آن نتیجه را ثابت ند (تفرشای و
بر عهدۀ دولت متعهد است و آن دولات

مرتضوی .)033۱ ،به بیان دیگر ،اقامه دلیل و بار اثبا

باید ثابت ند ه به دلیل وجود عوامل و وقایعی ه منتسب باه فعال و ارادۀ او نیسات نتیجاه
حاصل نشده است .در تعهد به نتیجه ه غالباً به شکل تعهد به خودداری از انجام اری اسات،
موضوع دستور موقت بیشتر نارر به خودداری از انجام ارهایی است ه به تشادید اختالفاا
طرفین منجر میشود؛ زیرا هدف اولیه و اصلی دستور موقت اجارای آن نیسات؛ بلکاه دساتور
موقت دارای ویژگی پیشگیرانه است ).(Miles, 2017

 .5مقررا

آیین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری در ماده  27از اصالح و فسخ دستور موقت سخن میگوید ،اما از اجرای

دستور موقت و ضمانت اجرای نق

آن به تصریح سخن نگفته است (Rules of Court | International Court of

 Justice 1978).مادۀ  28مقررا

آیین دادرسی دیوان نیز مقرر می ند دیوان میتواند از طرفین در موضوع مرتبط با

درخواست دستور موقت اطالعا

الزم را درخواست نماید (Rules of Court | International Court of Justice

 1978).چنان ه مشاهده میشود این ماده میتواند نارر به مرحلۀ پیش و پس از صدور دستور موقت باشد .بند  533دستور
موقت دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص قضیه عهدنامه مود
«در خصوص اقداما
به آن است تعهدا

(ایران علیه آمریکا) نیز تأ ید می ند ه دستورا

موقتی به موجب ماده  85اساسنامه الزامآور هستند و درنتیجه برای هر طرفی ه اقداما
حقوقی بینالمللی ایجاد می ند» ).(ICJ Order of 3 October 2018

دیوان

موقتی خطاب
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دستور موقت مربو به دعوای منطقه مرزی بین استاریکا و نیکاراگوئه نموناهای از تعهاد
به وسیله است ه در آن دیوان به استاریکا اجازه داد به منطقاۀ ماورد اخاتالف وارد شاود تاا
طریقی برای جبران خسارا

زیستمحیطی واردشده توسط نیکاراگوئه فاراهم شاود ،مشارو

بر آنکه این حق ورود برای پرهیز از زیان جبرانناپذیر ضرور
موقت مذ ور ضرور

داشته باشد .بر حسب دساتور

داشت ه پیش از آن استاریکا با دبیر نوانسیون رامسر مشاور

و به نیکاراگوئه قبالً اخطاری داده باشد و حادا رر تاالش خاود را بارای یاافتن یا

ناد
راهحال

مشترک با نیکاراگوئه در این موضوع به ار گرفتاه باشاد.(ICJ Order of 8 March 2011).
در درون این التزام ،تعهد فرعی مبنی بر اینکه شر «مشور » با دبیر ال از جاناب اساتاریکا
رعایت شده باشد ،یافت میشود .این شر اطاعات قهاری و محا

را مانعکس نمای ناد و

استاریکا ملزم نبود از هر مشورتی ه دبیر ل میدهد پیروی ند .در همان حال ،بایاد یاادآور
شد ه تعهد به مشور

در اختالفا

بینالمللی ارزش هنجاری دارد و تالش بارای مشاور

اقدامی ماهوی است و رجوع به دبیر ل صرفاً ی
فقط رعایت تشریفا

مسئله شکلی و صوری نیست ه هادف آن

باشد ).(Miles 2017

برعکس ،تعهد به نتیجه ی

برایند و نتیجه را شر و مقارر ماینمایاد و بار دوش دولات

متعهد است ه حصول آن نتیجه را ثابت ند .تحمیل بار اثبا
او صادر شده و در واق معکورنمودن بار اثبا

بر دولتی ه دستور موقت علیه

به این جهت اسات اه تعهادا

باه نتیجاۀ

موضوع دستور موقت معموالً از سنخ تعهد به خودداری است و نارر بر اموری است ه دیاوان
میخواهد از آنها دور شود ) .(Miles, 2017بیشاترین دساتورا

موقات در ایان طبقاه قارار

میگیرند و نارر به وضعیت حوادثی است ه دیوان اصرار بر تعلیق آنها داشاته باشاد .دساتور
موقت میتواند نارر به عدم تشدید اختالف باشد و دادگاه با صدور آن درصدد است تا رواباط
طرفین بدتر نشود و هیچ اقدامی ه نق

دستور موقت به نظر آید ،انجام نشود .بهعنوان مراال،

دیوان در قسمت  0بند  530دستور موقت در قضیۀ عهدنامه مود

مقرر داشته «هار دو طارف

ملزماند از انجام هر عملی ه ممکن است اختالف طرحشده در برابر دیوان را تشدید ارده یاا
گسترش دهد یاا حالوفصال آن را مشاکلتار نمایاد ،خاودداری نناد» (ICJ Order of 3

.)October 2018
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الزآور بودن دستورا
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موضوع دستور موقت باتوجه به وقای دعوا معموالً روشان اسات.

درهرحال ،باتوجهبه رویه دیوان بین المللی دادگستری ،خواه دستورا

تبعیت شوند یا نقا

شوند ،ارزیابی رعایت آنها معموالً با جنبه فوری دساتور موقات ساازگار نیسات و معماوالً
همراه با صدور حکم در ماهیت دعوا به ارزیابی رعایات دساتور موقات پرداختاه مایشاود
).(Guilfoyle and Miles, 2014
یکی از فروع تعهاد باه پیشاگیری ،تعهاد باه بهتارین رفتاار یاا مواربات مقتضای اسات
) (Crawford, 2013در چنین موردی دستور مایتواناد نتیجاهای را تعیاین ناد اه دادگااه
میخواهد آن نتیجه واق شود یا از انجام آن خودداری شود .قصور در تحصیل آن یاا ممانعات
از حصول آن نتیجه ،قهراً به نق

منتهی نخواهد شد .ترجیحاً دادگاه بیشتر به این مسئله توجاه

می ند ه آیا دولت مخاطب دستور موقت در وضعیت موجود بیشترین تالش را برای اجارای
دستورا
اقداما

دیوان داشته است .در قضیه الگراند ،دیوان ،ایااال

متحاده را الازام ارد اه هماه

در دسترر را اتخاذ ند تا از اجرای حکم الگراند ممانعات شاود (ICJ Order of 3

 .(March 1999دیوان ،با بیان اینکه آمریکا ملزم بوده است دستور را به نحاو رضاایتبخشای
انجام دهد ،یادآور شد ه دستور موقت ،ایاال

متحده را برای اجرای اختیاراتی ه ندارد ملازم

نکرده بود .باوجوداین ،نتیجۀ مد نظر دیوان این بود ه مقاما

صالح متعدد ایااال

متحاده از

اتخاذ گامهایی ه باید برای مؤثر ردن دستور دادگاه انجاام مایدادناد قصاور اردهاناد (ICJ

 .(Reports, 2001از نظر دیوان ،مسئله این بود ه آیاا ایااال

متحاده گزیناههاایی را بارای

انتخاب ،در دسترر داشت ه اعمال نکرده یا از آن استقبال نکرده بود.
ایاال

برای احراز طبیعت تعهدا

متحده در دستور موقات موضاوع عهدناماه ماود  ،از

حیث تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه بودن و نیز احراز این امر ه میازان درجاۀ الازام دساتور
موقت مذ ور تا چه اندازه است ،ضرور
ایجاد پارهای تعهدا

برای ایاال

دارد نخست آن بخش از دستور موقت ه ناارر باه

متحده است بررسی شود.

در بند  ۱0دستور موقت موضوع عهدنامه مود مقرر شده «دیوان در نظار دارد اه در طاول
جلسه استماع شفاهی ،ایاال

متحده تضمیناتی داد مبنی بار اینکاه وزار

اماور خارجاه ایااال

متحده بیشترین مساعی خود را به ار میبندد تا تضمین ناد اه نگرانایهاای مرباو باه اماور
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انساندوستانه یا ایمنی پرواز ه در نتیجۀ وض مجدد تحریمهای ایاال متحاده ایجااد شادهاناد،
مورد توجه امل و سری وزار خزانهداری یا سایر نهادهای مرتبط تصمیمگیرناده قارار خواهاد
گرفت .با وجود استقبال از چنین تضمیناتی ،دیوان بر ایان نظار اسات ازآنجا اه ایان تضامینا
محدود به بیان بیشترین مسااعی و همکااری میاان وزار خاناههاای مختلاف و ساایر نهادهاای
تصمیمگیرنده میشود برای رف

امل نگرانیهای مربو به ایمنی و انسااندوساتانۀ مطارحشاده

توسط خواهان افی نیستند .درنتیجه دیوان بر این نظر است ه این خطر همچنان باقی اسات اه
اقداما ایاال

متحده میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در بر داشاته باشاد» (ICJ Order of 3

 .(October 2018درنهایت در بند  535دستور موقت اشعار میدارد «دیوان اقداما ماوقتی زیار
را اتخاذ می ند .5 :ایاال

متحده آمریکا بر طبق تعهدا

خود به موجب عهدناماه  5۱11ماود ،

روابط اقتصادی و حقوق نسولی ملزم است ،باه روش منتخاب خاود ،هار ناوع ماان ناشای از
اقداما

اعالمشده در  8می 0358برای صادرا

بین ببرد :الف .دارو و تجهیزا
خدما

آزاد به سارزمین جمهاوری اساالمی ایاران را از

پزشکی؛ ب .اقالم غذایی و شاورزی؛ ج .قطعاا  ،تجهیازا

مرتبط (ازجمله گاارانتی ،نگهاداری خادما

پروازهای مسافربری .0 .ایاال

و

تعمیار و بازرسای هاا) الزم بارای ایمنای

متحده موراف اسات تضامین ناد اه مجوزهاا و اجاازههاای

ضروری صادر میشوند و پرداختها و سایر مبادال وجوه ،تاا جاایی اه مرباو باه االهاا و
خدما

مورد اشاره در بند  5میشود ،مشمول هیچ محدودیتی نمیشوند؛  .0هر دو طرف ملزماند

از انجام هر عملی ه ممکن است اختالف طرحشده در برابر دیوان را تشدید ارده یاا گساترش
داده یا حلوفصل آن را مشکلتر نماید ،خودداری نند» ).(ICJ Order of 3 October 2018
بدین ترتیب ،به نظر میرسد اول اینکه ،تعهداتی ه در بند  5و  0برای ایاال متحاده و در بناد
 0برای طرفین مقرر شده است از نوع تعهدا به نتیجه هستند و بر عهدۀ ایاال متحاده اسات اه
ثابت ند مجوزهای الزم را برای صادرا قطعا ایمنی هواپیما صادر رده و مان از صدور مجاوز
صادرا  ،اقالم غذایی و دارویی نشده است .البته الزم است ه ایران یا هر شور یا شر ت متقاضای
صادرا درخواست صدور مجوزهای واردا قطعا ایمنی هواپیما و اقاالم غاذایی و بهداشاتی را
از ایاال متحده داشته باشد؛ پس از اثبا این امر نظر به اینکه تعهدا ایاال متحده تعهد به انجاام
ار است ،به موجب اصل عدم در امور موضوعی ،وریفه اثبا صدور چناین مجوزهاایی بار عهادۀ
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ایاال متحده است .دوم اینکه ،از بررسی مفاد تعهدا ایااال متحاده اساتنبا مایشاود اه ایان
تعهدا توصیۀ غیرالزامآور نیست ه تخلاف از آن را صارفاً عملای غیردوساتانه تلقای ارد؛ بلکاه
تعهدا ایاال متحده از نوع تعهدا حقوقی الزامآوری است ه نق
ی سو ،صرف نق

آن ضامانآور اسات.زیرا از

مفاد دستور موقت مسئولیتآور است و از سوی دیگار ،خاودداری از صادور

مجوزهای صادرا قطعا هواپیما و ممانعت از صادرا اقالم غاذایی و دارویای باه ایاران نقا
یکی از تعهدا ناشی از قواعد عام حقوق بینالملل است؛ چنان ه خود دیوان بار لازوم رفا امال
نگرانیهای مربو به ایمنی و انساندوستانه در بند  ۱0دستور موقت تأ ید رده اسات .ساوم اینکاه،
دستور موقت مورد بحث در دو قسمت برای ایاال متحده و در ی
تعهداتی را مقرر رده است .با این تفاو

قسامت بارای هار دو دولات

ه تعهدا ایاال متحده دارای موضاوع معاین (اعام از

تعهد به انجام ار و تعهد به خودداری از انجام ار) و مشخص بوده ،اما تعهدا مشترک جنبۀ لای
داشته است و موضوع آن خودداری از انجام ار است .بادیهی اسات اه در تعهادا مشاترک باه
جهت طبیعت منفی آن بار اثبا نق
به تشدید و گسترش اختالفا

برعهدۀ دولتی است ه ادعا دارد دولت مقابل با انجام اعماالی

پرداخته است.
عام حقوق بینالملل ،دولتی ه دساتور موقات را نقا

گفتنی است چون ،مطابق مقررا

می ند برای استناد به پارهای از اوضاع و احوال احتماالی اه ماان وقاوع تخلاف مایشاوند؛
استحقاق دارد تا رفتارش را توجیه ند؛ مانند دفاع رضایت ،دفاع مشروع ،اضطرار ،ضارور
رعایت قواعد آمره ) .(Crawford, 2013درنتیجه ایاال
است ه برای فرار از مسئولیت ناشی از نق

و

متحده نیز از ایان امکاان برخاوردار

دستور موقت به یکای از عوامال موجهاه گفتاه

شده استناد ند.

ج .شرایط ویژه تحقق نقض دستور موقت
نق

دستور موقت بهعنوان نق

ی

تعهاد باینالمللای مشامول قواعاد عماومی مسائولیت

بینالمللی است؛ یعنی آنکه باید تعهد معینی در دستور موقت برای یا
دولت مخاطب دستور موقت آن تعهد را نق

رده باشد و بین نق

دولات مقارر شاده و
دساتور موقات و زیاان

مادی یا معنوی دولت ذینف دستور رابطۀ سببیت مستقیم وجود داشته باشد.
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بنابراین ویژگیها و خصیصههای دساتور موقات وجاود پاارهای شارایط خااص را اقتضاا
می ند .اولین شر

ه در هر دستور موقتی ذاتی تلقی میشاود رعایات رارف زماانی اجارای

دستور است ) .(Zyberi, 2010دستور موقتی ه صادر میشود یا باید صادر شود پاساخی باه
ی

نیاز فوری است ،پس رعایت آن باید فوری باشد .چنان ه دیوان بینالمللی دادگساتری در
در بند  25اعالم می ند «دیوان پیارو بناد

توجیه صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مود

 85اساساانامه هنگااامی از اختیااار اتخاااذ دسااتور موقاات برخااوردار اساات ااه خطاار آساایب
جبرانناپذیری به حقوق مورد رسیدگی وجود داشته باشد یا در صور

بایتاوجهی باه چناین

حقوقی احتمال بروز پیامدهای جبرانناپذیری باشد» ) .(ICJ Order of 3 October, 2018از
طرف دیگر در بند  28دستور مذ ور مقرر می ند «با این حال ،اختیار دیاوان در اتخااذ دساتور
وجود فوریت اعمال میشود؛ یعنی آنگاه ه خطر واقعی و قریبالوقوع

موقت تنها در صور

ورود آسیب جبرانناپذیر پیش از صدور حکم نهایی دیوان وجود داشته باشاد .شار فوریات
هنگامی محقق میشود ه اعمال مستعد ورود آسیب جبرانناپذیر ممکن است در هر لحظاهای
پیش از تصمیمگیری دیاوان در پروناده حاادو شاود» ).(ICJ Order of 3 October 2018
بهعنوان نمونه ،در قضیه ار تی

شتی و خدمه آن را توقیف رده باود،

سانرایز ه روسیه ی

دیوان بینالمللی حقوق دریاها مقرر نمود ه روسیه به موجاب دساتور موقات بایاد خدماه و
شتی توقیف شده را ررف هفت روز آزاد سازد؛ اما روسیه بعد از ی
از شش ماه شتی را رها رد ه این تأخیر ،نق

ماه خدمه را آزاد و بعد

شر رارف زماانی تعهاد موضاوع دساتور

موقت بوده است ).(PCA Case No 2014-02 2015
نکتهای ه به جهت ارتبا با شر رعایت ررف زمانی اجرای دستور موقات ،قابال طارح
است این است ه آیا تعهد موضوع دستور موقت از نوع تعهدا
در قضیه عهدنامه مود
ممانعت از صادرا

خودداری ایاال

مستمر است؟ بهعنوان مراال،

متحده از صدور مجوز صادرا

اقالم غذایی دارویی ،ولو ی

بار هم اتفااق بیفتاد ،نقا

قطعاا

دساتور موقات

است .بنابراین ،به لحاظ طبیعت مستمر تعهد ،خودداری از صدور مجوز بهمعنای نقا
دستور موقت است .خالصه آنکه دیوان میتواند در همان حال اه ایااال
خودداری از صدور مجوز در گذشته بهعنوان ناق

هواپیماا و
مکارر

متحاده را از بابات

دستور موقت اعالم ند ،امکان درخواست

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان ...
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برای زمان آینده ،یعنی بعاد از دساتور

موقت اصالحی ،نیز وجود دارد.
بنابراین ،باید گفت دیوان بر مبنای اصل اقداما

احتیاطی و در هنگام شروع باه خساار ،

یعنی انجام عمل یا ترک فعلی ه رن ورود زیان در آینده وجود دارد ،دستور موقات را صاادر
می ند و از شر فوریت استنبا میشود ه بین اصل تعهد دولت مخاطاب دساتور موقات و
زمان اجرای آن رابطۀ اساسی وجود دارد و زمان به اصطالح قیاد اسات و ناه شار و رارف
زمانی اجرای دستور موقت به نحو وحد

مطلوب مد نظر دیوان و ذینف دستور موقت است

نه به نحو تعدد مطلوب .توضیح آنکه اگر تعهد در اجل یا ررف زمانی مقرر اجرا نشاود نقا
تعهد واق شده و اجرای بعدی آن برای ذینف مطلوبیتی نخواهد داشت.
دومین شر آن است ه دولت ذینف تعهد موضوع دساتور موقات بایاد ماوارد نقا
مستندا

و

آن را به دیوان ارائه ند و برحسب اینکه طبیعت تعهد از نوع تعهد به نتیجه یا تعهاد

به وسیله باشد نق
عهدنامه مود

دستور را در مرحله اثباتی نشان بدهد .به همین دلیل اسات اه در قضایه

دولت ایران طی نامه مورخ  50۱2/3۱/5۱خود به نماینده راباط ایااال

متحاده

آمریکا اعالم رد ه بهرغم دستور صریح دیوان مبنی بر عدم تشدید وضعیت موجاود ،آمریکاا
در تاریخ  58آبان  50۱2تحریمهای بیشتری را علیه ایران و شر تها و اتباع ایرانی اعمال رده
است .به عالوه ،آمریکا بدون توجه به بندهای  88تا  533و نیز قسمت آمره دستور مزبور ،هیچ
اقدام مشخصی برای اجرای دستور دیوان و رف موان صادرا
به ایران و صدور مجوزهای الزم و ترتیبا

آزاد اال ،تجهیزا

و خادما

مربو به نقلوانتقال وجوه ،به عمل نیاورده اسات

).(www.cila.ir 1397
پرسشی ه در ذهن مطرح میشود این است ه آیا دیوان بهطاور مساتقل و بادون اساتناد
ذینف دستور موقت میتواند به نق
نق

دستور موقت استناد ند و یکای از ضامانت اجراهاای

را اعمال ند؟ به نظر میرسد چون دیوان در زمان صدور دستور موقت ملزم به پایبنادی

به موارد درخواستشده از سوی خواهان نیست و میتواند در مواردی غیار از آنچاه خواهاان
تقاضا رده دستور موقت صادر ند؛ بهعنوان مراال ،دیاوان در دساتور موقات قضایه عهدناماه
مود

در بند  ۱7تصریح نموده «در صور

ارائه درخواست اتخاذ اقداما

ماوقتی ،دیاوان باه
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موجب اساسنامه میتواند ترتیباتی را تعیین ند ه در ل یا در جزء متفااو

از ماوارد ماورد

درخواست باشد ) .(ICJ Order of 3 October, 2018بند  0ماده  21قواعاد آیاین دادرسای
دیوان به این اختیار دیوان اشااره مای ناد(Rules of Court | International Court of »...

 .(Justice 1978درنتیجه ،دیوان میتواند به تشخیص خود به نق
یا ،عالوه بر مواردی ه دولت مدعی نق
تشخیص خود بهعنوان مصداق نق

دستور موقت استناد ناد

بدان استناد رده است ،دیوان باه ماوارد دیگار باه

دستور موقت استناد ند .در تأییاد آن بایاد گفات عادم

رعایت دستور دیوان مان از اجرای صحیح عدالت بینالمللی است و از استقرار حکومت قانون
در سطح بینالمللی می اهد و اقتدار دیوان را تضعیف میسازد .بنابراین دیوان وقتی باا نقا
دستور موقت خود مواجه میشود باید دارای درجهای از صالحدید باشد اه شایوۀ مناسابی از
جبران آن نق

را تحمیل نماید ).(Zyberi, 2010

شر سوم آن است ه نق
طور نق

نباید قبل از صدور دستور موقت واقا شاده باشاد و هماین

نباید بعد از آنکه دستور موقت فسخ شد یا بهواسطه پایان دادرسی منقضی شد واق

شده باشد ) .(Miles, 2017یعنی ررف زمانی امکان نق

دستور موقت بعد از صدور دستور

و قبل از فسخ دستور یا پایان دادرسی است و با لحاظ اینکه در دستور موقت فوریت ضرور
دارد و ی

اقدام تأمینی محسوب میشود دیوان نمیتواند جز در ررف زمانی گفتهشده تعهدی

را در قالب دستور موقت به یکی از طرفین دعوا تحمیل ند.

د .راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت
بعد از حکم الگراند ،دیوان بینالمللی دادگستری در چندین مورد در مواجهه با نقا

دساتور

موقت به مبانی ماده  85اساسنامه دیوان اشاره رده است .دیاوان ،درعاینحاال اه مسائولیت
ناشی از نق

دستور موقت را شناسایی می ند ،در خصوص اصول حا م بر چناین مسائولیتی

متر گفته است .تالش برای منظم ردن نظام مسئولیت ناشی از نق

دستور موقت مهم است.

نقطه آغاز آن مالحظه این امر است ه عدم رعایت دستور موقت صرفاً موضوعی نیست ه بار
حقوق و مناف طرفین دعوا تأثیر بگذارد؛ بلکاه خاود دیاوان نیاز منااف متماایز و مساتقلی در
تضمین رعایت دستور موقت دارد ) .(palchetti, 2017این تمایز میاان «بُعاد نهاادی» ،شاامل
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رابطه بین عدم رعایت دستور موقت از سوی ی

دولت و دیوان و «بُعاد باین دولتای» ،شاامل

روابط بین عدم رعایت دستور موقت از سوی ی

ابازار

دولت و دولت دیگار ،باهعناوان یا

تحلیلی در ارزیابی مفاد و قلمرو اختیار دیوان استفاده شده است ) .(palchetti, 2017بهویاژه،
برای ارزیابی دو موضوع اصلی به ار میرود :اول اینکاه ،آیاا دیاوان مایتواناد در

این تفکی

فرض صالحیت یا عدم صالحیت در ماهیت اخاتالف ،از طارف خاود در خصاوص ارزیاابی
رعایت یا عدم رعایت دستور موقت تصمیم بگیرد؟ دوم اینکه ،آیا پیامدهای قانونی مقررشده به
موجب قواعد عمومی در زمینه مسئولیت دولت ،دربارۀ نق

دستور موقت نسابت باه دولات

متخلف نیز اعمالشدنی است؟
برخالف دادگاههای داخلی ه از ابزار ضمانت اجرای دستور موقت برخاوردار هساتند ،در
آیین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری قاعدهای وجود نادارد اه حرمات دساتور دیاوان را
بهطور ویژه حفظ ند و دیوان را قادر سازد تا رعایات دساتوراتش را مساتقل از حکام نهاایی
تضمین نماید .نظری ه موجب شده است گاه مفهوم الزامآوربودن دستور موقات انکاار شاود.
این سخن باتوجهبه رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا دیوان ابازار
متعددی جهت تضمین اجارای دساتور موقات در اختیاار دارد اه در ذیال باه بررسای آنهاا
میپردازیم.

 .6مسئولیت بینالمللی دولت ناقض دستور موقت
خواه منب الزامآوربودن دستور موقت را قوانین خاص یا قواعد عام حقاوق معاهادا
این مسئله روشن است ه نق

بادانیم،

دستور موقت مشمول قواعد مسئولیت دولت قارار مایگیارد.

ماده  0طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها ه بهوسیله میسیون حقوق بینالملال در ساال
 0335تدوین شده است ،مقرر میدارد هر عمل متخلفانه بینالمللی مسئولیت ایجاد مای ناد و
عمل متخلفانه عبار

است از فعل یا ترک فعلی ه طبق مقررا

حقوق بینالملل قابل انتساب

به دولت باشد ) .(ILC, 2001بدین ترتیب ،برای تحقق مسائولیت باینالمللای دولات خااطی
ضرور

دارد تعهد الزامآور دولت خاطی به رعایت دستور موقت احاراز شاود و ایان امار باا

مالحظه مفاد دستور موقت دیوان امکانپذیر است .همچنین ،ضرور

دارد فعل یا تارک فعلای

684

ه مصداق نق
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مفاد دستور موقت است ثابت شود .بار اثبا

این امر بر دوش دولتی است ه

صدور دستور موقت را تقاضا رده یا ذینف دستور موقت الً یاا جزئااً محساوب مایشاود.
بهعالوه ،دولت خاطی به شرطی در قبال عمل متخلفانه ناشی از نق
دارد ه آن فعل یا ترک فعل طبق مقرررا
)(ILC, 2001؛ یعنی از ی

دستور موقت مسائولیت

حقوق بینالملل قابل انتسااب باه آن دولات باشاد

طرف ،رابطۀ علیت مستقیم میان نق

دستور موقت و زیان ماورد

ادعای دولت شا ی وجود داشته باشد و از طرف دیگر ،دولت متخلف نتواند باا اثباا

وجاود

یکی از عوامل موجهه ،مانند دفاع مشروع انتساب عمل متخلفانه را به خود نفی ند .درنهایات
بر عهده دولت شا ی است ه ورود زیان ناشی از دستور موقت اعم از زیان مادی یا معنوی را
ثابت ند .البته گفتنی است ،همانگونه ه گفته شد ،در خصوص بار اثبا

نق

مفااد دساتور

موقت ،برحسب اینکه تعهد موضوع دستور از نوع تعهد به وسیله یاا تعهاد باه نتیجاه باشاد و
همچنین برحسب اینکه موضوع دستور انجام اری یا خودداری از انجام اری باشاد متفااو
است.
مسئولیت بینالمللی دولت با فرض تحقق شرایط آن میتواند در شکلهای ذیل پایهگذاری
یا تضمین شود:
 .6-6اعالم نقض دستور موقت
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نگو علیه اوگاندا از طرفین خواسته باود اه از ورود باه
منطقه نزاع خودداری نند و تعهدا

ناشی از منشور سازمان ملل را اجرا نناد و بارای حفاظ

حقوق بشر و قواعد قابل اعمال حقوق بشردوستانه در منطقه مورد نازاع اقاداما

ضاروری را

اتخاذ نند .در مرحلۀ رسیدگی ماهوی ،نگو از دیوان خواست ه نق

دستور موقت توساط

اوگاندا را اعالم ند .دیوان نیز چنین رد؛ زیرا نیروهای اوگاندا اقداما

دساتور

موقت را مرتکب شده بودند .قصور نگو از تقاضای جبران خسار
فراتر از اعالم نق

متضمن نق

مان از آن شد ه دیاوان

برود ) .(ICJ Order 1 July, 2000بنابراین صرف اعاالم نقا

دساتور

موقت میتواند خود جلوه و مصداقی از مسئولیت بینالمللی دولت به اعتبار اثر روانی حکام و
ویژگی تنبیهی مسئولیت مدنی تلقی شود .عالوه بر آنکه رأی دیوان بر اعاالم نقا

در ضامن

689

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان ...

صدور حکم نهایی و ماهوی میتواند مستندی حقوقی برای اقامۀ دعاوای جباران خساار
در آینده باشد .راهکاری ه در نق

حلوفصل دوستانه دو دولت برای جبران خسار

موقت ادعاشده از سوی ایران در قضیه عهدنامه مود

یاا

دستور

قابل طرح است.

 .1-6محکومیت به پرداخت خسارت سمبولیک
مصداق دیگر مسئولیت بینالمللی دولت ه گاه در رویه دیوان بینالمللی دادگساتری مشااهده
میشود ،درخواست محکومیت دولت متخلف به پرداخت خسار

اسمی یا سمبولی

این توضیح ه متقاضی ادعا دارد دولت مخاطب دستور موقت مفاد آن را نق
زیان مادی وارد نشده است ،اما به جهت نق

است .با

رده و هرچند

حرمت دستور موقت به مبلغ ناچیزی خساار

ه جنبۀ تحقیر ننده برای متخلف و خشنود ننده برای شا ی دارد ،محکوم شود .ایان شایوه از
مسئولیت بینالمللی دولت در قضیه نسل شی میان بوسنی وهرزگوین با صربستان مطرح شاده
است ) .(ICJ order of 13 september, 1993در این قضیه بوسنی و هرزگوین ادعا رد اه
صربستان ،با قصور در رعایت دستورا
 50سپتامبر  ،5۱۱0تعهدا
سمبولی
ه برای نق

موقت مقررشده بهوسیله دیاوان در  8اوریال  5۱۱0و
رده است و برای این نق

بینالمللیاش را نق

بایاد خساار

به مقداری ه دیوان تعیین خواهد رد ،مقررشود .از جهت دیگر ،صربستان ادعا رد
های موضوع دستورا

موقت ،دیوان صالحیت قانونی رسیدگی باه مسائولیت را

ندارد .دیوان احراز رد ه صربستان دستورا

فوق را نق

رده است از این حیث ه دستور

موقت ،دولت صربستان را ملزم رده بود همه سازمانها و اشخاص تابعهاش را از ارتکاب هار
عمل نسل شی من

ند.

دیوان خاطرنشان نمود ه موضوع جبران خسارا سمبولی
مسئله جبران خسار

زیانهای واردشده از نق

تعهدا

به مقداری ه بایاد تعیاین شاود باا
نوانسیون نسل شی ادغام میشاود و

بهطور مستقل قابل مطالبه نیسات .دیاوان دریافات اه در قتالعاام ساربنیکا در جاوالی ،5۱۱1
صربستان از اتخاذ اقداماتی ه باید شرایط دستورا

موقات آوریال و ساپتامبر  5۱۱0را رعایات

ند ،قصور رده است .در موضوع جبران خسار

دیوان معتقاد باود اه عادم رعایات دساتور

موقت از سوی خوانده ،جزئی از نق

تعهدا اساسی موضوع نوانسیون نسل شای و مشامول
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ممنوعیت و مجازا مقررشده در آن نوانسیون است ).(ICJ order of 13 september 1993
هرچند دیوان نهایتاً در حکم نهاایی خاویش از محکومیات صربساتان باه پرداخات خساار
سمبولی

خودداری رده است؛ اما دلیل آن عدم امکان مطالبه خسار

بهعنوان یکی

سمبولی

از مصادیق عینیت بخشیدن به مسئولیت بینالمللی دولت نبوده؛ بلکه از آن جهت بوده است ه
دیوان رابطۀ سببیت مستقیم را میان فعل یا ترک فعل دولت صربستان با مصادیق ادعاشدۀ نق
تعهدا

نوانسیون نسل شی احراز نکرد ).(ICJ Judgment 26 February, 2007

البت ه هرچند دیوان مقتضی ندانسات اه درخواسات بوسانی را بارای حکام باه خساار
سمبولی

اجابت ند ،با وجود این دیوان تصمیم گرفت در اسباب موجهه حکم خاویش و باه

قصد آرامشخاطر و خشنودی شا ی بیان ند ه خوانده از رعایات دساتورا
طریق جبران خسار

قصور رده است .رضایت بهعنوان ی
داشته باشد ه در نار صارف بیاان نقا

مایتواناد شاکلهاای متعاددی

 ،ارهاار تأساف ،معاذر خاواهی رسامی و دیگار

شیوههای مناسب را در بر میگیرد .از منظر جبران خسار
صدور بیان نق

موقات دیاوان

نقا

حقاوق باینالملال ،اگرچاه

میتواند درست باشد ،اما در خصوص خسارا

واردشده به منزلت دیاوان از

جهت عدم رعایت دستور موقت مناسب نیست .به همین دلیل پیشنهاد شاده باا لحااظ ساوابق
ضعیف در رعایت دستور موقت از سوی دولتها ،دیوان باید دیگر شیوههای جباران خساار
معادل آرامشخاطر از قبیل عذرخواهی شفاهی از دولت زیاندیده و دیوان و تأسایس صاندوق
مشار ت در جهت ارتقای روابطدوستانه میان دو شور را لحاظ ند ).(palchetti, 2017
هرچند در قضیه عهدناماه ماود
سمبولی

بهصور

و خساارا

ناشای از نقا

دساتور موقات خساار

مستقل درخور مطالبه نیست؛ زیرا ورود زیانهای مادی ،اقتصاادی و حتای

جسمی ناشی از تحریمهای دارویی و شاورزی و هواپیمایی مشهود است ،اما از یا

طارف،

دیوان میتواند همزمان با صدور حکم ماهوی راجا باه جباران زیاانهاای واقعای حکام باه
خسار

سمبولی

صادر ند و از طرف دیگر ،دیوان میتواند باا هادف تنبیاه نااق

موقت و خشنودی دولت شا ی در اسباب موجهه حکم قصور ایاال

دساتور

متحده در رعایت دستور

موقت را اعالم ند .البته ،این احتمال وجود دارد ه بعد از احراز صالحیت دیوان در رسیدگی
ماهوی به اختالف ،درنهایت ،دیوان ایران را مستحق جبران خسارا

ناشای از نقا

عهدناماه

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان ...

مود
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اعالم نکند؛ اما این امر مان از آن نیست ه دیوان ایاال

دستور موقت به پرداخت خسارا

سمبولی

متحده را صرفاً بهدلیال نقا

محکوم نماید.

 .3-6خسارت تنبیهی
برخی نویسندگان فرضیهای را مطرح نمودهاند ه در صور
دیوان بتواند دولت متخلف را به پرداخت خسار

نق

دستور موقت به نحاو شادید،

تنبیهی محکاوم نمایاد).(palchetti, 2017

هرچند نویسنده بدون تحلیل بیشتر از این پیشنهاد صرفنظر رده است ،اما ایان پرساش را در
ذهن مطرح می ند ه در قضیه عهدنامۀ مود
خسار

تعهدا

تنبیهی از باب نق

آیا نمایتاوان ایااال

متحاده را باه پرداخات

موضوع دستور موقت محکوم رد؟ 5دیاوان باینالمللای

دادگستری در دستور موقت خویش در قضیه عهدنامه مود  ،دولت آمریکا را به صدور مجاوز
صادرا

تجهیزا

و قطعا

ملزم رده است .ایاال

هواپیما و خودداری از ممانعت صادرا

اقالم غاذایی و دارویای

متحده آمریکا با وجود موافقت شفاهی در جلسۀ استماع دیاوان ،طباق

ادعای ایران از صدور مجوز برای اقالم فوق امتناع رده است و این فرضیه را مطرح مایساازد
ه بر فرض صحت ادعا ،دولت ایران بتواند درخواست نماید ه ایاال

متحده را بابات نقا

عمدی دستور موقت ه واجد پیامدهای فاجعهبار انسانی است به پرداخات خساارا

تنبیهای

محکوم نماید .این فرضیه با دو اشکال میتواند مواجه شود :یکی آنکاه آیاا خساارا

تنبیهای

میتواند یکی از طرق جبران خسار

در دیوان بینالمللی دادگستری باشد و آیا از قواعاد عاام

حقوق بینالملل چنین امری قابل استنبا است؟ ایراد دوم آن است ه بار فارض اه ایااال
متحده به پرداخت خسار

تنبیهی محکوم شود احتمال اجرای حکم نهایی ااهش ماییاباد و

ازنظر عملی به مصلحت دولت ایران نیست ه چنین مسئله مورد اخاتالف را اه فاقاد مباانی
نظری قوی است در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح نماید.
 .5توضیح آنکه در مقررا

داخلی ایاال

متحده مسئله خسارا

تنبیهی پیشبینی شده است و در فرضی ه شخصی با تقصیر

عمد یا تقصیر سنگین و مشمئز ننده مرتکب عملی شود و به دیگری زیان مادی یا معنوی وارد ند دیوان میتواند عامل زیان
را به چندین برابر خسار

واقعی بهعنوان تنبیه و مجازا

مدنی مقصر محکوم ند .دادگاههای ایاال

متحده بر همین مبنا

دولت جمهوری اسالمی ایران را در پروندههای متعددی مانند قضیه پترسون و هاولیش به پرداخت مبالغ هنفگتی بهعنوان
خسار

تنبیهی به سود شا یان و قربانیان محکوم ردهاند.
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 .8-6جبران خسارت ناشی از نقض دستور موقت
در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت به جبران خسارا

ناشی از نق

دستور موقات ابتادا

موضوع از نظر قواعد عمومی حقوق بینالملل برررسای مایشاود؛ ساپس برخای آرای دیاوان
بینالمللی دادگستری ه نارر به جبران خسار
میشود و درنهایت صدور رأی به جبران خسار

ناشی از نق

دستور موقات هساتند ،مطارح

در ضامن حکام نهاایی یاا مساتقل از آن و

همچنین به شکل تغییر و اصالح دستور موقت انون توجه قرار میگیرد.
وقتی دولت مخاطب دستور موقت از اجرای مفاد آن اعم از فعل یا تارک فعال خاودداری
می ند ممکن است اعمال متخلفانه مستمر باشند .در این صور  ،مطابق مااده  03الاف طارح
مواد مسئولیت بینالمللی دولتها «دولت مسئول بابت فعل متخلفانه بینالمللای متعهاد اسات:
الف .آن فعل را در صور
تضمینا

تداوم متوقف ناد و ب .اگار شارایط ایجااب ناد اطمیناانهاا و

مناسب عدم تکرار فعل متخلفانه ارائه دهد» ) .(ILC, 2001بنابراین طرح ماذ ور در

خصوص جبران خسار

تصریح ندارد .مطابق ی

در قضیه ارخانه ورزو اعالم شده است «این ی

اصل لی قدیمی ه از سوی دیوان دائمای
اصل حقوق بینالملل است ه نقا

یا

تعهد مستلزم تکلیف به جبران خسار

به شکل افی اسات» و میتاه تادوین در ساال 0333

متن زیر را در خصوص جبران خسار

پیشنهاد رده است .5« :دولت مسئول متعهد به ایفاای

جبران امل برای زیانی است ه از فعل متخلفانه بینالمللی ایجاد شده است؛  .0زیاان اعام از
هر نوع ضرر ،مادی یا معنوی است ه درنتیجۀ فعل متخلفاناه باینالمللای یا

دولات ایجااد

میشود» ) .(Crawford, 2013بدین ترتیب به نظر میرساد لازوم جباران خساار
نق

ناشای از

تعهد بینالمللی از اصول بدیهی حقوق بینالملال باشاد و عادم تصاریح بادان ناشای از

بداهت موضوع بوده است.
در قضیه نگو علیه اوگاندا دیاوان باه ایان جهات از صادور حکام باه جباران خساار
خودداری رد ه نگو در مرحله ماهیت صرفاً از دیاوان خواساته باود نقا

دساتور موقات

توسط اوگاندا را اعالم ند ) .(ICJ Judgment of 19 december, 2005بنابراین باه جهات
قصور نگو از تقاضای جبران خسار
ی

تفاو

دیوان اقدامی فراتر از اعالم نق

انجام ناداد .در واقا

مهم بین دستور موقت و حکم نهایی در ماهیت وجاود دارد و آن اینکاه دیاوان در
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صدور دستور موقت ملتزم به موارد خواستهشده از سوی خواهان دستور موقات نیسات؛ بلکاه
میتواند در خارج از موارد مورد درخواست خواهان نیز الزاماتی را برای مخاطب دستور موقت
مقرر ند .چنان ه در دستور موقت قضیه عهدنامه مود
ه «در قضیه حاضر با بررسی محتویا

اقداما

دیوان در بند  ۱2تصریح ارده اسات

ماوقتی ماورد درخواسات ایاران و اوضااع و

احوال پرونده ،بر این نظر است ه الزم نیست اقداما

اتخاذشاده ،مشاابه ماوارد درخواسات

شده باشد» ؛ اما در حکم نهایی ه راجا باه ماهیات دعواسات ،دیاوان درچاارچوب خواساته
خواهان اقدام خواهد رد و رأی دیوان در خصوص خسارا

دستور موقات در

ناشی از نق

قضیه نگو علیه اوگاندا برایناسار درخور توجیه است .در موارد دیگری ،مانند قضیه امرون
و نیجریه ،طرفین جبران خسار
اثبا

ناشی از نق

و اقامه ادله افی برای وقوع نق

دستور موقت را تقاضا رده بودند ،اما قادر باه

نبودند ).(ICJ Order of 15 March, 1996

بنابراین در این قضیه نیز اصل امکان جبران خسار
ثبوتی انکار نشده بود و صرفاً به جها

دستور موقت از حیاث

ناشی از نق

اثباتی دعوای خواهاان رد شاده باود .در ماورد دیگار،

مانند قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان ،دیوان مقرر رد ه نق
است ه ی

طرف جبران خسار

را تقاضا رده اما جبران خسار

در شرایطی واق شده
را با دعوای اصلی ادغاام

ارده اسات ) .(ICJ Judgment 26 February, 2007بناابراین از نظار دیاوان درخواسات
رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و جبران خسار

ناشی از نق

دستور موقت میتواناد ماان

از آن باشد ه دیوان بهنحو مستقل درخصوص دعوای اخیر ،یعنی درخواست خسار
نق

تصمیمی اتخاذ ند.
تردیدی نیست ه دیوان در صور

به درخواست جبران خسار
نق

ناشی از

احراز صالحیت در اصل موضوع اخاتالف و مشارو

در ضمن حکم نهایی ،در خصاوص جباران خساار

ناشای از

دستور موقت نیز اعالم نظر ند .ازایانرو ،ایان پرساش مطارح مایشاود اه آیاا باین

صالحیت در ماهیت دعوا با صالحیت در رسیدگی درخواست جبران خسار
دستور موقت مالزمه وجود دارد؟ همچنین آیا دیوان میتواند در صاور

ناشی از نقا

رسایدگی مااهوی و

صدور حکم نهایی در فرضی ه دعوای ذینف دستور موقت را رد رده است دولت مخاطاب
دستور موقت را به جهت نق

آن ملزم به جبران خسار

ند؟
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شاید بتوان گفت دیوان میتواند قبل از احراز صالحیت خود دستور موقت صادر ند؛ زیرا
وقتی دیوان در ماهیت دعوا صالحیت رسیدگی داشته باشد رأی قطعی و الزم االجارا را صاادر
می ند؛ اما در فرضی ه دیوان دساتور موقات صاادر ارده اسات هرچناد ایان دساتور الزم
االجراست؛ اما قطعی نیست؛ زیرا میتواند با صدور رأی نهایی تحکیم و ابرام شاود یاا باا رأی
نهایی یا قرار عدم صالحیت از اجرا باز بماند و از این حیث میتوان وضعیت دستور موقات را
مراعی یا موقوف دانست .با این توضیح ه با وجود الزم االجرابودن دساتور موقات اعتباار آن
قطعی و دائمی نیست؛ زیرا ممکن است متقاضی دستور موقت در رسیدگی ماهوی محکوم باه
بیحقی شود یا دیوان در ماهیت دعوا صالحیت خود را احراز نکند ه در این صور
موقت و تعهدا

دساتور

موضوع آن اعتبار خود را از دست خواهد داد و به نوعی جنبه تبعی دارد .باه

نظر میرسد دیوان در حین بررسی درخواست دساتور موقات باهطاور مقادماتی و باه رااهر
صالحیت خود را در اصل اختالف احراز مای ناد و بار مبناای احاراز صاالحیت رااهری در
خصوص دستور موقت تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید و به همین جهات در دساتور موقات
موضوع قضیه عهدنامه مود

دیوان در بندهای  08و  10باه احاراز صاالحیت رااهری خاود

تصریح مینماید و نیز در بند  535اعالم می ند صدور دستور موقت تاأثیری در صاالحیت یاا
عدم صالحیت نسبت به ماهیت دعوا و پذیرفتن یا نپذیرفتن خواسته خواهان در ماهیات دعاوا
نخواهد داشت ).(ICJ Order of 3 October, 2018
بنابراین همانگونه ه مالزمهای میان صالحیت در صادور دساتور موقات و صاالحیت در
رسیدگی به ماهیت دعوا وجود ندارد ،احراز عدم صالحیت در ماهیت دعوا مان از آن نخواهد
بود ه دیوان دولت ناق

دستور موقت را مسئول بشناسد و با جم شرایط به جبران خسار

محکوم ند؛ زیرا دستور موقت دو جنبۀ نهادی و بیندولتی دارد .دولتی اه از اجارای دساتور
موقت خودداری رده است حرمت رأی دیوان را نق
دستور موقت ممکن است به جبران خسار
در فرض دوم ه با وجود نق

ارده اسات و از جهات بعاد نهاادی

محکوم شود ).(palchetti, 2017

دستور موقت از سوی دولت مخاطاب ،دیاوان در ماهیات

مسئله به زیان دولت مخاطب دستور موقت حکمی صادر نکرده است و متقاضی دستور موقات
را در ماهیت دعوا ذیحق نشناخته است به نظر نمیرسد بتوان دولت ناق

دساتور موقات را

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان ...

در رابطۀ دو دولت محکوم به جبران خسار
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رد مگر اینکه صرف اجارای تعهادا

موضاوع

دستور موقت از نظار دیاوان مطلوبیات داشاته باشاد .باهعناوان مراال در قضایه اساتاریکا و
نیکاراگوئه صرفنظر از اینکه منطقۀ مورد اختالف متعلاق باه ادام طارف باشاد اجاازۀ ورود
استاریکا را به منطقۀ مورد اخاتالف باه جهات پیشاگیری از زیاانهاای زیساتمحیطای داد
) .(ICJ Order of 8 March, 2011در قضیه عهدنامه مود
به دالیل اهداف انساندوستانه صدور مجوز صادرا

قطعا

نیز دیوان بینالمللی دادگساتری
هواپیما و فاراهم اردن صاادرا

اقالم غذایی و دارویی را دستور داده باود ) .(ICJ Order of 3 October, 2018ایان اهاداف
بشردوستانه صرفنظر از اینکه دیوان در اختالف بین ایاال

متحده و ایران صالحیت داشته یاا

خیر و در ماهیت چه تصمیمی اتخاذ ند موضوعیت داشته اسات .بناابراین در صاور
دستور موقت دولت ناق

محکوم به جبران خسار

به آن بود ه دولت ناق

دستور موقت از جهت بعد نهادی و نق

نقا

خواهد شد .بهعالوه هنوز میتاوان قائال
حرمت حکم ی

مرجا

بینالمللی بتواند مسئولیت داشته باشد و شکل ایان مسائولیت مایتواناد صارف بیاان دولات
نق

ننده یا الزام وی به عذرخواهی رسمی باشد.
در حکم الگراند مقرر شده است ه وقتی دیوان برای تصمیمگیری در اصال قضایه صاالح

است در خصوص بررسی درخواست طرفین از بابت عدم رعایات دساتور موقات نیاز صاالح
است ) .(ICJ Reports, 2001پیشنهاد شده است ه مبانی صاالحیت دیاوان در تعیاین عادم
رعایت دستور موقت همان مبانی باشد ه دیوان برای اجرای صالحیتش در ماهیت دعوا باه آن
تکیه می ند .اگر اینگونه است نتیجه میشود در صورتی ه دیوان برای رسیدگی به ی

قضیه

صالحیت نداشته باشد در خصوص عدم رعایت دستور موقت از سوی یکی از طرفین نیز فاقد
صالحیت است .به نظر میرسد در حکم بعدی ،یعنی تقاضا برای تفسیر حکم اونا ،دیوان نظار
متفاوتی اتخاذ رده است .در این قضیه دیوان شناسایی می ناد اه حتای اگار صاالحیتش در
ماهیت اختالف مبتنی بر ارزیابی اولیه باشد صالحیت تبعی و طاری آن افی است تا اختیارش
را برای تعیین عدم رعایت دستور موقت توجیه ند ).(ICJ Reports, 2004
بند  5ماده  27قواعد آیین دادرسی دیوان مقرر رده است «با درخواست هار طارف دیاوان
در هر زمان و پیش از حکم نهایی در قضیه میتواند به تشخیص خود هار تصامیم مرباو باه
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موقتی را فسخ یا اصالح نماید ،اگر تغییر در اوضاع و احوال چنین فسخ یاا اصاالحی

را توجیاه نمایاد» ) .(Rules of Court | International Court of Justice, 1978بناابراین
ممکن است بعد از صدور دستور موقت بهلحاظ منتفیشدنِ ضرورتی ه صادور آن را توجیاه
می رده است دستور موقت به تقاضای دولت مخاطب دستور فسخ شود .همچنین ممکن است
بهدلیل تغییر در اوضاع و احوالی ه صدور دستور موقت را موجب شده است نیاز به تعدیل یا
اصالح دستور موقت باشد .درهرحال به موجب بند  0ماده  27دولتی ه فسخ یا اصالح دستور
موقت را درخواست می ند بار اثبا

تغییر اوضاع و احاوال ماورد ادعاا را نیاز باردوش دارد.

ویژگی موقت دستور اقتضا دارد ه فراغ دادرر در خصوص دستور موقت قابل اعمال نباشاد،
همچنان ه در حقوق داخلی چنین است .در رویاۀ دیاوان باینالمللای دادگساتری ماواردی از
اصالح دستور موقت وجود دارد .در قضیه مناطق مرزی دیوان در  0355دستور موقتی را صادر
رد ه طرفین ملزم میشدند با توقف اختالف ،از فرستادن و نگهداری هر نیاروی غیرنظاامی،
پلیس یا امنیتی در سرزمین مورد اختالف خودداری نند ).(ICJ Order of 8 March, 2011
استاریکا با رجوع به دیوان ادعا نمود ه نیکاراگوئاه اشخاصای را باه منطقاه ماورد اخاتالف
فرستاده است و تقاضای اصالح دستور موقت را به دیوان داد ).(ICJ, 2013
دیوان حکم داد ه اوضاع و احوال آنگونه نیستند ه تغییر اصالح دستور موقت را توجیاه
نند؛ اما دیوان نگرانیهایش را دربارۀ حضاور اشاخاص غیرمجااز در منطقاه اه اخاتالف را
تشدید می رد ،بیان نمود .چند وقت بعد استاریکا با ادله بیشتری باه دیاوان رجاوع ارد اه
نیکاراگوئه در منطقه مورد اختالف فعالیت دارد .دیوان ابراز نارضایتی رد از اینکاه نیکاراگوئاه
بر نق

دستور اصرار داشت و دستور موقت جدیدی صادر رد؛ با لحاظ این امر اه رعایات

دستور موقت صادرشده در قضیه ،در رسیدگی اصلی نیز در نظر گرفته خواهد شد .بهطور دقیق
این بدان معنی است ه دیوان صرفاً نشان داده بود ه اعالم ی

نقا

 ،جزئای از رأی نهاایی

خواهد بود .دیوان در رأی نهایی نیز چنین نمود و حکم به جبران خسار

نق

دستور موقت

داد (.)ICJ Judgment of 16 December, 2015
چنان ه مالحظه میشود در قضیه مناطق مرزی ،دیوان با وجود صدور دساتور موقات دوم
نشان داده بود ه نق

دستور موقت در حکم نهاایی ماورد توجاه قارار خواهاد گرفات؛ اماا
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نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت ه صدور دستور موقات اصاالحی مایتواناد در راساتای
تقویت و تضمین دستور موقت نخستین باشد و از این حیث بتاوان اصاالح دساتور موقات را
یکی از شیوههای تضمین اجرای دستور موقت هرچند ناقص به شمار آورد .در دساتور موقات
موضوع عهدنامه مود  ،دیاوان در  0ا تبار  0358تعهاداتی را در خصاوص اقاالم دارویای و
غذایی و قطعا

هواپیما برای ایاال

متحده مقرر رده اسات و ایااال

متحاده ناهتنهاا مفااد

دستور موقت را رعایت نکرده؛ بلکه با اعمال تحریمهای مرحله دوم از تااریخ  8ناوامبر 0358
معادل  50آبان  50۱2نق
بتواند مستند به نق

دستور موقت را تشدید رده است .به نظر مایرساد دولات ایاران

مفاد دستور موقت و اعمال تحریمهای جدید ه بعاد از صادور دساتور

موقت واق شده است صدور دستور موقت اصاالحی را از دیاوان درخواسات ناد و اعماال
تحریمهای مجدد ،مصداقی از تغییر اوضاع و احوال تلقی میشود.
به بیان دیگر ،ایجاد مان برای صادرا

اقالم دارویی و غذایی و خودداری از صدور مجاوز

قطعا

ایمنی هواپیما در راستای تأمین حقوق بشردوستانه باوده اسات و تحاریمهاای مجادد

ایاال

متحده نق

اقاالم غاذایی و دارویای و

قطعا

هواپیما را تشدید می ند .بدین ترتیب دولت ایران میتواند عالوه بر درخواست اعاالم

نق

غرض اسات؛ یعنای محادودیت در صاادرا

دستور موقت بهوسیله ایاال

نوامبر را تا حدی ه بر واردا

متحده با صدور دستور موقت جدید توقف تحاریمهاای 8
اقالم فوقالذ ر تأثیر میگذارد درخواست نماید .بادین شاکل

دیوان میتواند اجرای دستور موقت اولیه را تقویت رده و تضمین نماید .البته درهرحال دیوان
در حکم نهایی خود جبران خسار

ناشی از نق

دستورا

موقت را لحاظ خواهد رد.

 .1-6خودداری از رسیدگی به دعوای خواهان
مخاطب دستور موقت ممکن است یکی از طرفین اختالف یا هر دو باشاند .معماوالً مخاطاب
دستور موقت خوانده دعواست اما ممکن است خواهان نیز مخاطب دستور موقت دیوان باشاد.
چنان ه در دستور موقت موضوع عهدنامه مود

دیوان در قسمت  0بند  530مقرر رده اسات

«هر دو طرف ملزماند ه انجام هر عملی ه ممکن است اختالف طرح شده در برابر دیاوان را
تشدید رده یا گسترش دهد یا حلوفصل آن را مشکلتر نماید ،خودداری نند» (ICJ Order
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 .(of 3 October, 2018بنابراین نق

دستور موقت از سوی خواهان نیز قابل تصاور اسات.

گفته شده است دیوان میتواند بهدلیل رعایت شأن قضایی خود در فرضای اه نقا

دساتور

موقت بهطور جدی اجرای عدالت را در دعوا تحت تأثیر قرار میدهد از اعمال صالحیت خود
در خصوص دعوای خواهان خودداری ند ) .(palchetti, 2017البتاه وریفاه اصالی و اولیاه
دیوان رسیدگی و حلوفصل اختالفا

بر مبنای قواعد حقوق بینالملال اسات و خاودداری از

اعمال صالحیت با هدف تضمین اجرای دستور موقت از جانب دیوان درعینحال ه میتواناد
یکی از شیوههای جبران خسار

در نظر گرفته شود ،باید دیوان باهقادر متایقن ا تفاا ارده و

صرفاً در شرایط خیلی استرنایی از این اختیار خود استفاده ند .عالوه بار اینکاه چاون معماوالً
خوانده دعوا ،مخاطب دستور موقت است و هم اوست ه دستور موقت را نق

می ند چنین

ضمانت اجرایی در عمل متر استفاده میشود و مؤثر نیست؛ زیارا بایمعناسات اه باهعلات
تخلف خوانده در اجرای دستور موقات ،دیاوان از رسایدگی باه پروناده و اعماال صاالحیت
خودداری ند و خواهان را از حق دادرسی محروم نماید و چه بسا اه خواناده از ایان اقادام
دیوان خشنود باشد.
هرچند در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری تا نون دیوان به جهت نق

دستور موقات از

سوی یکی از اصحاب دعوا به ضمانت اجرای خودداری از اجارای صاالحیت متوسال نشاده
است؛ اما در قضیه امرون شمالی دیوان اصل این ضمانت اجرا را مورد تأیید قارار داده اسات؛
زیرا مقرر رده «ماهیت خواستۀ دعوا هرچه باشد اگر دیوان متقاعد شود ه قضااو
ماهیت خواسته با وریفه قضاییاش ناسازگار اسات دیاوان بایاد از قضااو

اردن در

خاودداری ناد»

).(palchetti, 2017

 .1-6محکومیت دولت متخلف به پرداخت هزینههای دادرسی
تحمیل هزینهها یا بخشی از هزینههای مرتبط با دادرسی باید بهعنوان یکی از ضمانت اجراهای
عدم اجرای دستور موقت در نظر گرفته شود اساسنامه دیاوان در خصاوص امکاان اساتفاده از
صدور حکم به پرداخت هزینهها بهعنوان یکی از ضمانت اجراها علیاه دولات نااق

دساتور

موقت قاعدهای وض نکرده است .ماده  78قاعده عامی را مقرر مای ناد اه هار طارف بایاد
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هزینههای خودش را بر دوش بکشد مگر دیوان جز این تصمیم بگیرد ).(Paolo, 2017: 193
در قضیه میان استاریکا و نیکاراگوئه ،استاریکا پیشنهاد داد ه هزینههاا و خساارا

تحمیال

شده بر استاریکا برای تحصیل دستور موقت  00ناوامبر  0350باه نیکاراگوئاه تحمیال شاود؛
بویژه ارستاریکا توجیه می رد ه بین قصور نیکاراگوئه در عدم رعایت دساتور موقات 0355
و دادرسی طاری ه به صدور دستور موقت  0350منجر شد رابطه سببیت مستقیم وجاود دارد
) .(ICJ, 2013با وجود آنکه دیوان با درنظرگرفتن تمام اوضاع و احاوال قضایه حکام داد اه
محکومیت به هزینهها مناسب نیست ،اما چهار قاضی دیوان در ی

اعالمیاه مشاترک نظاری را

ابراز ردند ه شرایط استرنایی پرونده به دیوان اجازه میداد اه اختیاارا

ناشای از مااده 78

اساسنامه را اجرا ند بهویژه آنها تأ ید ردند ه هزینههای تحمیالشاده بار اساتاریکا نتاای
مسااتقیم نق ا

تعهاادا

نیکاراگوئااه بودنااد ااه در دسااتور  0355مقاارر شااده بااود (Joint

Declaration of Judges Tomka, Greenwood, Sebutinde and Judge Ad Hoc
.(Dugard 2015

دیوان از این اختیار برخوردار است ه هزینههای دستور موقت را در هر مرحله از دادرسی
مشخص سازد و میتواند طرف متخلف را به پرداخت ملزم ناد حتای در جاایی اه دساتور
موقت را صادر رده است؛ سپس به عدم صالحیتش تصمیم گیرد ).(Miles, 2017
پیشنهاد شده باتوجهبه اینکه صدور حکم به پرداخت هزینهها بر دولتی ه از اجرای دستور
موقت خودداری رده است میتواند بازتابهای منفی داشته باشد ،مانند امتناع از قباول حکام
نهایی و خودداری از اجرای رأی توسط دولت محکوم علیاه ،بهتار اسات ایان ضامانت اجارا
محدود به موارد جدی عدم رعایت دستور موقت شود ).(Miles, 2017

 .1-6ارجاع پرونده به شورای امنیت
بهموجب ماده  ۱8منشور سازمان ملل متحد .5« :هر عضو ملال متحاد متعهاد اسات در هار
دعوایی ه او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید؛  .0هرگاه طرف دعوایی از انجام
تعهداتی ه بر حسب رأ ی دیوان برعهده او گذارده شاده اسات .تخلاف ناد طارف دیگار
می تواند به شورای امن یت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتی ه ضاروری
تشخیص دهد توصیه هایی نموده یا برای اجارای رأ ی دیاوان تصامیم باه اقاداماتی بگیارد».
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به موجب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دیوان مذ ور از اختیاار اتخااذ اقاداماتی اه
برای حفظ حقوق طرفین موقتاً ضرور

دارد ،صالحیت دارد (بند  5ماده  .)85بهموجب بند

 0همین ماده « تا صدور حکم قطعی تعیین این اقداما

باید فوراً باه طارفین اخاتالف و باه

شورای امنیت ابالغ شود».
ممکن است از این مستندا

استنبا

رد ه در صور

نق

دستور موقت طرف ذینفا

میتواند ارجاع عدم اجرای دستور موقت را به شورای امنیت درخواست ناد .در توجیاه ایان
راهکار استدالل شده ه مفهوم  Judgmentدر بند  0ماده  ۱8منشور باا لحااظ وا ۀ decision

اعم از حکم و قرار است ) .(Miles, 2017همچنین گفته شده ه رأی صادره در قضیه الگراند
به الزامآوربودن اقداما

تأمینی صادره توسط دیوان تصریح نماوده و اعاالم داشاته اسات اه

«تخلف از اقدام تأمینی نه تنها مسئولیت بینالمللی دولت متخلف را در پی خواهد داشت بلکاه
موجب ارجاع پرونده به شورا امنیت خواهد شد» (صفایی و دادرر .)0350 ،به نظر میرسد از
ی

طرف معنای  Judgmentدر بناد  0مااده  ۱8حکام باشاد و دساتور را در بار نمایگیارد

) (Lando, 2017از رأی صادرشده در قضیه الگراند چنین مطلبی استنبا نمیشود و در قضیه
شر ت نفت ایران و انگلیس وقتی ایران از اجرای دستور موقت صادرشده از دیوان بینالمللای
دادگستری خودداری رد دولت بریتانیا ارجاع تخلف ایران به شورای امنیت را درخواست رد
و دولت ایران با همین استدالل ه وا ه  Judgmentرهور در حکام دارد و از دساتور موقات
انصراف دارد با ارجاع مسئله به شورای امنیت مخالفت رد.

نتیجهگیری
ویژگی الزامآوربودن دستور موقت و مسئولیتآوربودن نقا

آن باهعناوان نقا

یا

تعهاد

بینالمللی صرفاً موضوعی نیست ه بر حقوق و مناف طرفین دعوا تاأثیر بگاذارد؛ بلکاه خاود
دیوان نیز مناف متمایز و مستقلی در تضمین رعایت دستور موقت دارد .این تماایز میاان «بُعاد
نهادی» ،شامل رابطه بین عدم رعایت دستور موقت از سوی ی

دولات و دیاوان و «بُعاد باین

دولتی» ،شامل روابط بین عدم رعایت دستور موقت از سوی ی

دولت و دولت دیگر ،بهعنوان

ی

ابزار تحلیلی در ارزیابی مفاد و قلمرو اختیار دیوان استفاده شده است.
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همانگونه ه مالزمهای میان صالحیت در صدور دستور موقت و صالحیت در رسیدن باه
ماهیت دعوا وجود ندارد ،احراز عدم صالحیت در ماهیت دعاوا ماان از آن نخواهاد شاد اه
دیوان دولت ناق

دستور موقت را مسئول بشناسد؛ زیرا ممکن است صرف اجارای تعهادا

موضوع دستور موقت ازنظر دیوان مطلوبیت داشته باشد .در قضیه عهدنامه ماود
بینالمللی دادگستری به دالیل انساندوستانه تعهداتی را بر ایاال

نیاز دیاوان

متحده تحمیل رده است ه

این اهداف بشردوستانه صرف نظر از اینکاه دیاوان در اخاتالف باین ایااال

متحاده و ایاران

صالحیت داشته یا خیر و در ماهیت چه تصمیمی اتخاذ ند ،موضوعیت دارد.
در قضیه عهدنامه مود

باید گفت از مفاد ماده  ۱8منشور سازمان ملال متحاد و مااده 85

اساسنامه دیوان استنبا میشود ه امکان ارجاع نق

دستور موقت به شاورای امنیات وجاود

ندارد .به نظر میرسد اول اینکه ،دولت ایران میتواند با لحاظ رویه دیوان بینالمللی دادگستری
تا قبل از رسیدگی ماهوی از دیوان تقاضا ند ه نق
اعالم نماید .صرف اعالم نق

دستور موقت از سوی ایاال

میتواند مبنایی برای جبران خسارا

متحده را

بهموجب دعوای مساتقل

باشد .دوم اینکه ،دولت ایران میتواند مستند به بند  0ماده  27صدور دستور موقت اصالحی را
با هدف تقویت اجرای دستور موقت فعلی از دیوان تقاضاا نمایاد .ساوم اینکاه ،دولات ایاران
می تواند در صور

احراز نق

دستور موقات از ساوی ایااال

متحاده در ضامن رسایدگی

ماهوی محکومیت آن شور را به پرداخت هزینههای دستور موقت درخواست نمایاد .چهاارم
اینکه نق
خسارا

دستور موقت بهمرابۀ نق
ناشی از نق

دیوان تقاضا ند.

ی

تعهد بینالمللی است و دولت ایران میتواند جبران

دستور موقت را در مرحلۀ رسیدگی ماهوی و در ضمن حکم نهایی از

منابع
 حقوق فرانسه و،) «مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه033۱(  عبدالحمید، محمدعیسی و مرتضوی،تفرشی
.00–55 :)1(51  پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی.»ایران
زیستمحیطی بین

) « نقش قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری در اختالفا0352(  حقانی مجید،پورهاشمی سیدعبار
.507-532  ص50  شماره،00  مجلد،حقوق خصوصی و یفری

تأمینی صادره توسط دیوان بینالمللی

 مجله تحقیقا،»دولتها

) «ماهیت الزامآور یا غیرالزامآور اقداما0350(  پیمان، سیدحسین و دادرر،صفایی
.73–585 :)1(53 حقوقی

 مطالعا.»دادگستری

Arntsen, Torfinn (2008) “The Binding Nature of Provisional Measures in the Field of Human Rights.”
UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Law.
Crawford, James (2013) State Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press .
Guilfoyle, Douglas James Adrian, and Cameron Miles (2014) “Provisional Measures and the MV Arctic
Sunrise.” The American Journal of International Law 108(2): 271–87.
ICJ (2013) Request for the Modification of the Court’s Order of 8 March 2011 on Provisional Measures
in Case Concerning Certain Actwities Carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica V
Nicaragua).
ICJ Judgment 26 February (2007) Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).
ICJ Judgment of 16 December (2015) Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area
(Costa Rica V. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River.
ICJ Judgment of 19 december (2005) Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda).
ICJ Order 1 July (2000) Armed Activities in the Territory of the Congo (DRC v Uganda),
ProvisionalMeasures.
ICJ order of 13 september (1993) Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).
ICJ Order of 15 March (1996) Case Concerning the Land and Maritime Boundary Between Cameroon
and Nigeria (Cameroon V. Nigeria).
ICJ Order of 3 March (1999) LaGrand (Germany v. United States of America).
ICJ Order of 3 October (2018) Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and
Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America).
ICJ Order of 8 March (2011) Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica
v. Nicaragua).
ICJ Reports (2001) Lagrand Case (Germany v. United States of America).
_______ (2004) Case Concerning Avena And Other Mexican Nationals (Mexico v. United Stated of
America).
ILC (2001) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts .
Joint Declaration of Judges Tomka, Greenwood, Sebutinde and Judge Ad Hoc Dugard. 2015 .

613

... راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان

Lando, Massimo (2017) “Compliance with Provisional Measures Indicated by the International Court of
Justice.” Journal of International Dispute Settlement 8(1): 22–55.
Miles, Cameron A. (2017) “Content and Enforcement.” In Provisional Measures before International
Courts and Tribunals, Cambridge: Cambridge University Press, 274–342.
palchetti, paolo (2017) “Responsibility for Breach of Provisional Measures of the ICJ: Between
Protection of the Rights of The Parties and Respect for the Judicial Function.” Rivista di diritto
internazionale 1.
PCA Case No 2014-02. 2015. In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration .
Rieter, Eva (2019) “The International Court of Justice and Provisional Measures Involving the Fate of
Persons.” In Judging International Human Rights, Cham: Springer International Publishing, 127–70.

“Rules of Court | International Court of Justice.” 1978. https://www.icj-cij.org/en/rules (May 10, 2019).
www.cila.ir.

1397

”.است

نکرده

اجرا

را

دادگستری

بینالمللی

دیوان

دستور

هنوز

“امریکا

.

http://www.cila.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=08067a4d-842b-4a7e-b8571f3fce2d5188&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78-990e467a-9a4b-1b4cfca500f3 (May 10, 2019).
Zyberi, Gentian (2010) “Provisional Measures of the International Court of Justice in Armed Conflict
Situations.” Leiden Journal of Inter
national Law 23.

