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  وانيد در آن ياجرا ضمانت و موقت 1دستور يبررس
  يدادگستر يالملل بين 

 
 

 *  زاده مانياحمدرضا سل

  **كوشا يهست

 
  ديباچه
از جايگاه وااليي  متحد ملل سازمان اصلي قضايي ركن عنوان به دادگستري يالمللبين ديوان

ي الملل بينديوان با حل وفصل قضايي اختالفات . المللي برخوردار استدر نظام حقوق بين
سـوي   صدور دستور موقت از در اين راستا، 2. شود مي الملل بينموجب توسعه وتداوم حقوق 
شود، بلكه اجـراي آن را نيـز در پـي    الملل ميشاعه حقوق بينديوان نه تنها باعث توسعه وا

. نمايد ميصادر  نيز موقت دستور ، مشورتي و صدور احكام ترافعي بر عالوه ديوان كه زيرا. دارد
بـه   .اما ماهيت دستور موقت وضمانت اجراي آن در رويه ديوان بحـث انگيـز بـوده اسـت    

ي دادگستري، در صـورتي كـه ديـوان تشـخيص     الملل بيناساسنامه ديوان  41ي موجب ماده
                                                                                                                                        

  )مسئول سندهينو( .است هيواحد اروم يدانشگاه آزاد اسالم اريزاده استاد مانيدكتر احمدرضا سل .*
 darsoleimanzad@gmail.com 

  نويسنده دوم .) مراغه(دانش آموخته رشته حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اروميه  .**
koosha.hasti63@gmail.com 
 

  59 -92ص  ، ص1395 تابستان، 1 ، شمارهسيزدهمسال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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اختيار دارد به تعيين اقداماتي بپردازد كه براي حفظ حقـوق  ، دهد اوضاع واحوال ايجاب كند
نمايد ذكر شود كه اوالً صدور دستور موقـت   ميدر ابتدا مفيد . طرفين بايد موقتا به عمل آيد

وان اين عمل را قبل از صدور حكم گيرد؛ ثانياً دي ميدر راستاي وظيفه ترافعي ديوان صورت 
اي براي تامين حقوق طرفين در حـين دادرسـي   دهد و از آنجا يي كه وسيله مينهايي انجام 

تواند در نوع حكم نهايي ديوان موثر باشد وبه خـاطر   ميباشد توجه يا عدم توجه به آن مي
منشور هم در  94ده همين رابطه نزديكي كه با حكم داردبه عقيده برخي مقررات بند دوم ما

براي پي بردن به ماهيت دستور موقت از جهت الزامي يا غير الزامـي  .اينجا قابل اعمال است
آيين دادرسي ديـوان مراجعـه نمـود     78الي  73اساسنامه ديوان ومواد  41بودن بايد به ماده 

له هر يك از اي كه ديوان در رويه قضايي خود از مواد فوق نموده،ادوبر همان مبنا و استفاده
در تحقيق پيشرو سعي شده است به ماهيت دستور . قائلين به الزام يا عدم الزام را بيان نمود

 الملـل  بـين موقت و مقررات مربـوط بـه آن در اسـاس نامـه ديـوان وآيـين دادرسـي ديـوان         
مسئله الـزام آور بـودن دسـتور     ، مسئله صالحيت ديوان در صدور دستور موقت، دادگستري
دستور موقت از طريـق شـوراي امنيـت وخـود ديـوان       ضمانت اجراي به از آنس موقت و پ

   .دادگستري پرداخته شود الملل بين
  
  دستور موقت و مقررات مربوط به آن در اساسنامه و آيين دادرسي ديوان - الف

اعمالي است كه بايد فوري براي حفظ حقوق  يا به عبارتي اقدامات موقتي ، موقت دستور
بدون ترديد يكي از اصول  حمايت موقت از حقوق، .راي نهايي اعمال شود دورطرفين تا ص

هـدف اساسـي اقـدامات     . باشد ميي حقوقي مشترك ها كلي حقوقي است كه در تمام نظام
تضمين اين كه اجراي راي آتي در ماهيـت دعـوا بوسـيله اقـدامات     موقتي عبارت است از 

دارد  مينامه مقرر  اساس  413مقدمه ذكر شد، ماده گونه كه در  همان. اثر نماند طرف ديگر بي
دادگستري در صورتي كه تشخيص دهد اوضاع واحـوال ايجـاب كنـد     يالملل بينكه ديوان 

. اختيار دارد به تعيين اقداماتي بپردازد كه براي حفظ حقوق طرفين بايد موقتاً به عمـل آيـد  
مات طرفين و شواري امنيـت را مطلـع   بند دوم ماده هم ديوان را مكلف نموده تا از اين اقدا

   .سازد
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دارد كه يك تقاضاي كتبي  ميآيين دادرسي داراي دو بند است در بند اول بيان  73ماده 

است به وسيله يك طرف در هر زماني از جريان رسيدگي  تعيين اقدامات موقت ممكن براي
عدم صدور  احتمالي ارآث تقاضايي بايد حاوي داليل، ، چنين2مطابق بند . صورت گيرد دعوي

و نوع اقدامات درخواست شده باشد و يك نسخه مصدق از آن به وسيله دفتر دار بايـد بـه   
   .طرف ديگر تسليم گردد

كه اگر ديوان در حال اجالس نباشد زماني  دارد ميبند اعالم  4دادرسي در  آيين 74ماده  
 3تشكيل خواهد شد؛ طبق بند  براي رسيدگي به مسأله اي كه تقاضا شكل گرفته، فوراً جلسه

يا در صورتي كه ديوان در حال اجالس نباشد، رئيس ديوان يك تاريخي را براي استماع در 
. شود تا اظهارات خود را بيان دارنـد  ميگيرد كه بدين ترتيب به طرفين فرصتي داده  مينظر 
. ها توجه خواهد كردهم مالحظات آنها را قبل از اختتام جلسه استماع دريافت، و به آن ديوان

، درحالي كه جلسة ديوان ادامه دارد، رييس ممكن است از طـرفين بخواهـد   4بر اساس بند 
شود،اثر مناسب خود را داشته  ميرفتار نمايند تا دستوري كه ازطرف ديوان صادر  اي به گونه
   .باشد

در هـر   دارد كه ديوان ممكـن اسـت   ميكه داري سه بند است در بند اول مقرر  75ماده 
زماني بنا به تشخيص خود تصميم بگيرد كه آيا اوضاع و احوال قضيه نيازمند تعيين اقدامات 

 .به اجرا گذاشته شود دو طرف هر يا طرف يك جانب است كه بايد صورت گيرد تا از موقت
دهد كه وقتي يك تقاضا براي اقدامات موقت به عمل آمـد،   مياين اجازه را به ديوان  2بند 

اين اختيار را دارد كه دستور به اقداماتي بدهد كه كالً يا در برخي از جهات متفـاوت  ديوان 
، اگر يك تقاضا براي تعيين اقدامات 3طبق بند  .باشد كه مورد تقاضا واقع شده است از آنچه

موقت از طرف ديوان رد شد، مانعي براي آن طرف وجود ندارد تـا در همـان قضـيه بنـابر     
   .تقديم دارد رخواست ديگري راي جديد دها واقعيت

در بند نخست آمده است كه ديـوان در  . باشد ميبند  3آيين دادرسي مشتمل بر  76ماده 
مورد تقاضاي يك طرف ممكن است در هر زماني قبل از حكم نهايي، هر گونه تصميمي را 

وط بـر آن  البته اين امـر منـ  . كه در مورد اقدامات موقت اتخاذ شود ابطال كند يا اصالح كند
مطابق بند . است كه تغييراتي در وضعيت قضيه پيش آيد كه توجيه گر ابطال يا اصالح باشد
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باشد بايد تغيير وضعيتي  مي، هرگونه تقاضا از يك طرف دعوي كه حاوي ابطال يا اصالح 2
، قبل از اتخـاذ هـر گونـه تصـميمي     3براساس بند . را كه مناسب با ابطال است، معين سازد

اين ماده، ديوان به طرفين فرصتي را براي ارائـه نظراتشـان در مـورد موضـوع      1ند مطابق ب
   .دهد ميمربوطه 

دارد كه هر گونه اقدامات تعيين شده به وسيله ديوان بر اسـاس مـواد    ميمقرر  77ماده  
از اين آيين دادرسي  1بند  76دادرسي حاضر و درهر تصميمي كه مطابق ماده  آيين 75 و 73

ده، فوراً به دبير كل ملل متحد براي تسليم به شوراي امنيت در راستاي بند دوم ماده اتخاذ ش
   .گردد مياساسنامه را ابالغ  41

ديوان «: دارد ميباشد كه بيان  مي 78كه مربوط به دستور موقت است ماده  اي آخرين ماده
قدامات مـوقتي  كه مربوط به اجراي ا اي ممكن است از هريك از طرفين در مورد هر مسأله

با توجه به مقررات فوق و رهيـافتي  . »است كه تعيين كرده در خواست ارائه اطالعات نمايد
شود كه در ماهيـت دسـتور    ميكه ديوان در عملكر خود داشته است ذيالً به نكاتي پرداخته 

  .تواند تأثير داشته باشد ميموقت و ضمانت اجراي آن 
ت موقت بايد مورد توجه قرار گيرد مسأله صـالحيت  كه در تعيين اقداما اي اولين مسأله

چون اگر رضايت طرفين بر اين امر به اثبات رسد در اجراي دستور موقـت  . باشد ميديوان 
  .آيد نميمعموالً مشكلي پيش 

وقتي طرفين، دعواي خود را در ديوان مطرح ساختند، نسبت بـه صـالحيت ديـوان در    
 36ماده  6و اگر هم اختالفي باشد بر اساس بند  صدور حكم نهايي جاي بحثي وجود ندارد

اساسنامه تصميم ديوان در اين مورد قاطع است، ولي در اين كه آيا ديوان صالحيت دارد كه 
نسبت به اصل مسأله اختالفي نيست . دستور موقت هم صادر نمايد اختالف نظر وجود دارد

آيين  74لي با توجه به بند اول ماده اساسنامه اين حق را به ديوان داده است، و 41چون ماده 
دادرسي كه رسيدگي به تقاضاي اقدام موقت را مقدم بر همه قضايا دانسته است، چـه بسـا   
قبل از اين كه ديوان صالحيت خود را در اصل قضيه و صدور حكم نهـايي احـراز نمايـد،    

ايـن دليـل    در اينجا آيا عدم رضايت يك طرف به. مجبور باشد كه دستور موقت صادر كند
تواند مؤثر باشد يا خير؟ از طرف ديگر بـر   ميكه ديوان صالحيت در اصل موضوع را ندارد 
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توانـد رأسـا از جانـب     ميآيين دادرسي، اقدام به صدور دستور موقت  75ماده  1اساس بند 

   5.يعني بدون درخواست طرفين صورت پذيرد 4ديوان
ن دستور اعتراض داشته باشـند يـا آن را   كه در اينگونه موارد چه بسا هر دو طرف به اي

پس در اينجا ما با دو معضل روبرو هستيم؛ يكي حالت اضطرار و اورژانسي كه . اجرا نكنند
طلبد و ديگري مسأله اساسي وابستگي تعيين اقدامات موقت را براي حفظ حقوق طرفين مي

آزمـون ارائـه    براي حل اين مشكل چندين راه حل و. صالحيت ديوان بر رضايت كشورها
  .گرديده است

برخي معتقدند كه قبل از اين كه دستور موقتي صادر شود صالحيت اساسي ديوان بايـد   - 1
از جمله طرفداران اين آزمون قاضي فوراستر در نظر . به طور كامل روشن و احراز گردد

نظر جداگانه خود در قضيه  قاضي موروزودر 6اي آزمايشات هستهمخالف خود در قضية 
  .باشند ميالت قاره درياي اژه ف

يعني، چه ديـوان در  . به نظر برخي در اينجا اصالً نبايد به صالحيت ديوان توجهي نمود - 2
   .اصل قضيه داراي صالحيت باشد و چه نباشد، حق صدور دستور موقت را دارد

 دارد كه بايد يك سند بـه وسـيله   ميموسوم است بيان  7راه حل سوم كه به تست امكان - 3
 8تسليم گردد كه به ديوان صالحيت وهله اول يا ظاهري اختالف به ديوان مورد در طرفين

ايـن راه حـل بـه    . اعطا كرده باشد و صراحتاً در سندي صالحيت ديوان نفي نشده باشد
نيز معروف است چون او در نظر جداگانه خود در قضـيه اينترهانـدل    9تست لوترپاخت

هر حال مبناي اين راه حل دكترين وهله نخست يا پريمـا   به. همين مسأله را ابراز داشت
  10.استفاسي 

است كه طبق آن، در صورتي تعيين اقـدامات   11چهارمين نظريه ابراز شده تست احتمال - 4
صالحيت  ديوان كه باشد داشته وجود احتمال اين معقوالنه طور گيرد كه به مي صورت موقت

  .دارد وارد ماهيت دعوي گردد
در قضـيه فـالت قـاره     12اه حل موجود كه به وسيله قاضي جمنينـر دوارشـگا  آخرين ر - 5

درياي اژه عنوان گرديده، اين است كه اختيار ديوان براي صدور دستور موقت مبتني بـر  
در نتيجه مسأله صالحيت از يكي از اوضـاع و  . اساسنامه است و نه اسناد و لوايح طرفين
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البته همين قاضي در دعواي بوسني . گردد مياشي اساسنامه ن 41احوال مقرر شده در ماده 
اكثريت قضات اعتقاد  كه است الزم موقت دستور صدور براي كه داشت ابراز يوگسالوي عليه
   13. صالحيت ديوان نسبت به ماهيت دعوي در زمان تعيين اقدامات موقت داشته باشند بر

داد بـه   مـي را مالك قرار  ي پنجگانه، اولي كه صالحيت اساسي ديوانها از ميان راه حل
چه بسا بعد از احراز صالحيت با از بين . كند نميجنبه پيش مقدماتي دستور موقت توجهي 

صالحيت  اصالً كه دوم حل راه  .نباشد موقت دستور صدور براي ادعا، محملي مورد حقوق رفتن
براي قضاوت  ها و اسناد كشور اليحه دانست به ماهيت داوطلبانه مياساسي ديوان را نامربوط 

كند اين امكان  ميتست سوم كه رويه قضايي ديوان هم آن را تأييد . ي تفاوتي نداردالملل بين
كه درخواست  جايي در مخصوصاً را خود توقعات و تا انتظارات سازد مي فراهم كشورها را براي
ز قضات در تست چهارم كه به وسيله برخي ا. اقدامات حمايتي هستند، ارزيابي نمايند كننده

شركت نفت ايران و انگليس ابراز شده و تا حال مورد توجه ديوان واقع نشده است، گرچه 
طبق آن تحقيق كاملي كه براي صالحيت در ماهيت نياز است اينجا نياز نيست امـا احتمـال   

اشـكال راه حـل   . اين كه همين اندازه صرف وقت، موجب طوالني شدن گردد، وجود دارد
كه توازن بين اوضاع و احوال مختلف و مسأله صالحيت براي ديوان بـا   آخر هم اين است

از طـرف ديگـر صـالحيت يـك وضـع      . رسد ميتوجه به محدوديت زماني مشكل به نظر 
   14.متمايز است 41خاصي دارد كه از اوضاع و احوال مندرج درماده 

كه بعد از وجـود  كه از موارد فوق الذكر و رويه ديوان مستفاد است، اين  اي دومين نكته
صـدور   صالحيت وهله اول براي ديوان در ماهيت دعوي كه بر همين اساس خود را مجاز به

. نمايد داند، بايد شرايطي وجود داشته باشد تا ديوان اقدامات حمايتي راتعيين ميدستور موقت 
ن شود كه زيان غير قابل جبرا مياين يك مسأله اجماعي است كه دستور موقت زماني صادر 

و قريب الوقوعي در راه باشدكه اگر ديوان اقدامي دربارة آن انجام ندهد باعث از بين رفـتن  
   15.دهد ميتشديد اختالفات را افزايش  شود و خطر ميطرف  حقوق يك

خواهد درمورد حقوق يك طرف صادر شود، بايد نسبت به آن حقـوقي   ميدستوري كه 
در همه قرارهايي كـه صـادر   . وت قرارگيردخواهد مورد قضا ميباشد كه در مرحله ماهوي 

   16. گرفته شده استشده اين شرايط مدنظر قرار 



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
49 / 

65  
آيين دادرسي ديوان، دستور موقت صادر  7 7اساسنامه و ماده 41بر اساس بند دوم ماده 

علت اطالع دادن به شوراي امنيت در اين است كه . شده بايد به اطالع شوراي امنيت برسد
ن آمد و در حين رسيدگي وضعيتي اضطراري پـيش آيـد كـه ادامـه آن     وقتي دعوي به ديوا

يـك   احتمال دارد پروسه رسيدگي را مختل سازد و از طرف ديگر ديوان اقدامات موقت را از
كند به همين علـت شـوراي امنيـت     ميطرف يا طرفين بخواهد، موضوع صبغه سياسي پيدا 

اند اقداماتي را دستور دهد كه طرف دعوي تو ميبه عبارت ديگر ديوان . بايد در جريان باشد
تواند  نمياين اقدامات . خواستار آن شده و يا به تشخيص خود ديوان اقداماتي صورت گيرد

باشد ايـن   الملل بينمطلق باشد چون وظيفه ديوان آن نيست كه مسوول حفظ صلح وامنيت 
   17.نهاده شده است 24طابق ماده امر به عهده شوراي امنيت م

  
  در پرونده الگراند 2001ژوئن 27ظر ديوان نسبت به دستور موقت طبق حكم ن - ب

پرداخته،  كه در آن ديوان براي اولين بار به بررسي ماهيت دستور موقت حكم از يها بخش
پارگراف را به بحـث در مـورد    25ي دادگستري در اين حكم، الملل بينديوان . گردد ميذكر 

در بنـد  . باشـند  مي 115تا  98مهم است بندهاي  راي ماآنچه ب.اقدامات موقت اختصاص داد
ي دادگستري و نه از ديوان فعلـي تـا   الملل بيندارد كه نه از ديوان دائمي  ميديوان اظهار  98

اساسـنامه را معـين    41كنون خواسته نشده كه اثرات حقوقي دستور موقت مندرج در مـاده  
ي حقوقي نسبت به اجراي اقدامات الملل بين هدتع يك به صراحتاً آلمان سوم اليحه چون .نمايند

گردد و چـون ايـاالت    ميبر  1999موقت صادر شده به وسيله ديوان در تاريخ سوم مارس 
تعهدي اختالف نظر دارد بنابراين به طور صريح ديوان در اين مسأله  متحده در وجود چنين

  . مورد خطاب قرار گرفته است
. پردازد مينظر در مورد تعهد نسبت به دستور موقت  ديوان به ريشه اختالف 99در بند 

باشد كه عيناً در  مي 41به عقيده ديوان اختالف فعلي بين طرفين اساساً مربوط به تفسير ماده 
البته غير از آن قسمتي كه مربوط به شوراي (فعلي آورده شده است  و قبلي ديوان اساسنامه دو

پردازد  مياول به بحث تفسير اين ماده  ديوان.) باشد مي متحد ملل جامعه ملل و شوراي امنيت
وين راجـع   1969از كنوانسيون  31ي كه در ماده الملل بينو براي اين امر طبق حقوق عرفي 
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 درو اثبات نظر خود  41ديوان در تفسير ماده . كند ميمعاهدات منعكس شده، عمل  حقوق به
   .دارد ميصورت زير بيان  به را خود تدالالتاس چهارمرحله در موقت دستورات دانستن الزام آور

  
  بر اساس موضوع و هدف 41تفسيرماده  -1-ب

كند؛ بند اول اين ماده  مياستناد  18كنوانسيون وين 31به ماده  41ديوان براي تفسير ماده 
اصطالحات  حسن نيت و مطابق با معناي عادي و متوالي كه به با بايد دارد يك معاهده مي مقرر

چـون  . شود ميشود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسير  ميدر سياق آنها داده معاهده 
از رأي  100باشد ديـوان در بنـد    ميداراي دو متن معتبر يعني فرانسوي و انگليسي  41ماده 

كه در اين متن،  19كند مينمايد و اول متن فرانسوي ماده را ذكر  ميخود به هر دو متن اشاره 
ممكن است با توجه به ويژگي الـزام آور اقـدامات   ، 21»تعيين«و 20»كند ميتعيين «ي ها عبارت

آمـده   22»بايـد معـين گردنـد   « چون در بند يك عبارت .مربوط بي اثر وخنثي به نظر برسد 
را  41باشد، بعد از اين توضيح ديوان مـتن انگليسـي مـاده     مياست كه داراي ويژگي امري 

دسـتور  «به جاي لغت » كند ميتعيين «ستعمال لغت طبق ادعاي اياالت متحده ا. كند ميذكر 
دسـتور  «به جاي 26» پيشنهاد شده«ولغات  25»مجبور است«به جاي 24»بايد«ولغت  23»دهد مي

گردد فاقـد   مياتخاذ  41نشان دهنده آن است كه تصميماتي كه بر اساس ماده 27» داده شده 
  . اثر الزامي ميباشد

متن فرانسـوي   1920ل شود كه چون در سال اما علي رغم اين ادعا ممكن است استدال
همـان   »مجبور است « و» كند ميتعيين «ي ها رفت،بر همين اساس واژه ميمتن اصلي به شمار 
ديوان با توجـه  . تواند داشته باشد مي» مجبور است«و » دستور داده شده«معنايي را دارند كه 

رود و  ميسراغ منشور ملل متحد به  101يي از دو متن در بند ها به چنين اختالفات برداشت
منشور اساسنامه يك بخش الينفك از منشور محسـوب   92دارد كه بر اساس ماده  مياذعان 

منشور، متون فرانسوي و انگليسي منشور متون معتبر تلقي  111 ي گردد و بر اساس ماده مي
   .ستگردند پس همين امر يعني اعتبار هر دو متن نسبت به اساسنامه هم صادق ا مي

در جاهايي كه اختالفاتي در مورد متون معتبر اساسنامه پيش آيد هيچ راه حلي در منشور 
در صورت عدم توافق اعضاء در اين رابطه آنچه مناسـب  . و اساسنامه پيش بيني نشده است
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باشـد   ميكنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات  33از ماده  4رسد رجوع به بند  ميبه نظر 

اين بنـد  . ي استالملل بينديوان اين قسمت از ماده هم بازتابي از حقوق عرفي كه به عقيده 
دارد به جز در مواردي ك طبق بند يك متن به خصوصيتي اولويت پيـدا   ميبيان  33از ماده 

كند هرگاه در مقايسه ميان متون معتبر، اختالفاتي در معني و مفهوم پديدار گشت، به نحوي 
قابل رفع نباشد، معنايي پذيرفته خواهد شد كه با در نظر گـرفتن   32و  31كه با اعمال مواد 

بـه ايـن صـورت    . موضوع و هدف بهترين سازش و نزديكي را ميان اين متون برقرار نمايد
   نمود 41ديوان شروع به بررسي موضوع و هدف اصلي اساسنامه به همراه سياق ماده 

شرايطي را فراهم سازند تا ديـوان   به نظر ديوان موضوع و هدف اساسنامه اين است كه
قضـايي   بتواند وظايف خود را كه در آن اساسنامه مندرج است، مخصوصاً وظيفه حل و فصل

سـياقي كـه   . عملي سازد 59ي را با صدور تصميمات الزام آور طبق ماده الملل بيناختالفات 
ديوان به خـاطر  گردد بدين صورت است كه مانع از آن بشود كه  ميدر آن مالحظه  41ماده 

اين كه حقوق طرفين مورد اختالف حفظ نگردد، از اجراي وظـايف خـود بازمانـد؛ يعنـي     
با آن برخورد شود كه ديـوان را از   اي بحث حمايت از حقوق طرفين اختالف نبايد به گونه

هدف  لذا وقتي كه به موضوع و. اجراي وظيفه خود كه حل و فصل اختالفات است، باز دارد
گيرد  مي صورت ماده اين تحت كه آيد كه اقداماتي مي دست نتيجه به شود اين گريستهن 41ماده 

بايد الزام آور باشند تا از اين راه با حفظ حقوق يك طرف يا طرفين هم موضوعي براي حل 
. و فصل نهايي باقي بماند و هم هدف ديوان كه حل و فصل اختالفات است محقـق گـردد  

باشد مخالف بـا   نميالزام آور  41قت تعيين شده بر اساس ماده پس اين ادعا كه اقدامات مو
   28.موضوع و هدف آن ماده هستند

  
  توسل به اصل -2-ب

كنوانسـيون   33ماده  4را بر اساس حقوق عرفي كه در بند  41بعد از اين كه ديوان ماده 
شود  مي صادر 41 ماده طبق موقتي را كه بر اساس آن دستور و نمود وين منعكس است، تفسير

رود كه به  مي الزام آور دانست، در مرحله دوم براي تأييد اين تفسير خود به سراغ يك اصل
 ها بسياري از كنوانسيون در و قبول واقع شده است مورد يالملل بيني ها توسط دادگاه عقيده او
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 هرگونه اقدامي كه قابليـت  بر اساس اين اصل طرفين يك اختالف بايد از. نيز مندرج است
آن را داشته باشد تا اجراي تصميم نهايي ديوان را مختل سازد و باعـث تشـديد اختالفـات    

  . گردد، پرهيز نمايند
  
  29كارهاي مقدماتي -3-ب

اساسنامه  41سومين مرحله از استدالل ديوان استناد به كارهاي مقدماتي براي تصويب ماده
روشـن   41و هدف، تفسير ماده  هر چند به عقيده ديوان وقتي با توجه به موضوع. باشد مي

باشد، با اين حال براي اثبات اين  نميگرديد نيازي به مراجعه به كارهاي مقدماتي در تفسير 
امر كه حتي با رجو ع به آن، تفسيري متفاوت از آنچه ديوان به آن رسيده اسـت بـه دسـت    

   .دهد ميآيد، سه پارگراف از حكم را به اين امر اختصاص  نمي
دارد كه اولين پيش نـويس مقـدماتي اساسـنامة ديـوان      ميديوان مقرر  105ف در پارگرا

دائمي، كه به وسيله كميتة حقوقداناني كه شوراي جامعه ملل ايجاد كرده بود آماده شد، هيچ 
ماده مربوط به اقدامات موقت در يـك مرحلـه بـه    . به اقدامات موقت نكرده است اي اشاره

برزيلي در پيش نويس اساسنامه گنجانـده  » رائول فرناندز«  وسيلة همان كميته طبق پيشنهاد
بين اياالت متحده و سوئد، متني را  1914اكتبر  13فرماندز با مد نظر قرار دادن معاهده . شد

. 30به كميته تسليم نموده كه به زبان فرانسوي تدوين شده بود كه بعد به انگليسي ترجمه شد
كميته طبق ايـن پيشـنهاد متنـي را    . استفاده شده است » دستور دادن«كه در اين متن از واژه 

يعني ديوان «از يك طرف عبارت فرانسوي . به آن وارد نمود آماده كرد كه دو اصالح اساسي
را جـايگزين  » تواند تعيين نمايد ميديوان «» را حذف و به جاي آن عبارت » دهد ميدستور 

ع دادن به اطراف و شوراي جامعـه ملـل   آن نمود و از طرف ديگر بند دوم كه در مورد اطال
  . باشد به آن اضافه شد مي

طبق اين دو اصالح متن جديدي آماده شد كه البته به مـوازات ايـن دواصـالح در مـتن     
حذف شد و به جاي آن كلمه » دهد ميدستور «فرانسوي، در ترجمه آن به انگليسي نيز كلمه 

ارائه گرديـد و بـه كميتـه     39به شكل ماده  متن آماده شده. جايگزين شد»دهد  ميپيشنهاد «
را  39وقتي كه كميته فرعي ماده . فرعي كميته سوم از اولين مجمع جامعه ملل تسليم گرديد
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به عنوان مثال فرنانذار . كرد، شماري پيشنهادها براي اصالح آن ماده مطرح گرديد ميبررسي 

در مـاده گنجانـده شـود كـه     » كنـد تعيين «به جاي » دستور دهد«دوباره پينشهاد نمود كلمه 
سرانجام رئيس كميته فرعي با اين استدالل كه ديوان فاقد ابزار و وسايل الزم براي ضمانت 

  .اكتفا نمودند» كند ميتعيين « اجراي تصميمات خود است به همان كلمه
تعيـين  «به وسـيله  » كند ميپيشنهاد « متعاقب آن متن انگليسي نيز تغيير نمود كه كلمات 

اصالحات  جايگزين شددر نهايت كميته فرعي با اين »مجبور است«به وسيله » بايد«و» كند  يم
از نظر ديوان كارهاي مقـدماتي  . اساسنامه به تصويب رسانيد 41را به صورت ماده  39ماده 
از متن فرانسوي حـذف شـد،   » دهد ميدستور «دهد كه علت اين كه كلمه  مينشان  41ماده 

به هـر  . باشد ميمالحظه بود كه ديوان فاقد ابزار براي اجراي دستور خود فقط به خاطر اين 
. جهت فقدان ابزار الزم براي اجراي يك تصميم و فقدان الزامي بودن دو امر جداگانه هستند

بنابراين اين واقعيت كه چون ديوان، خودش ابزار كافي براي تضمين اجراي دستورات خود 
ن استداللي در راستاي عدم الزام آور بودن دسـتورات موقـت بـه    تواند به عنوا نميرا ندارد، 

  . كار گرفته شود
  
  منشور ملل متحد 94ماده  -4-ب

منشـور   94گيرد، بررسي ماده  ميكه ديوان براي استدالل خود در نظر  اي آخرين مرحله
آن همه اعضا ملزم به اجراي تصميات ديوان هسـتند و براسـاس    1باشد كه براساس بند  مي
شـوراي   تواند به ميدر صورتي كه محكوم عليه از اجراي حكم امتناع ورزد، محكوم له  2بند 

يي نموده يا تصميم بگيرد كـه بـراي اثـر    ها امنيت مراجعه نمايد و شورا ممكن است توصيه
   .بخشيدن به آن حكم چه اقداماتي را اتخاذ نمايد

دارد كه لغات به كار رفته در  ميراز اب 94از رأي خود بعد از ذكر ماده  108ديوان در بند 
كه همه اعضا متعهد به اجراي تصميمات ديوان هستند، احتمال دارد عالوه بر احكـام   1بند 

فقـط   توان گفت ميديوان شامل دستور موقت هم بشود از طرف ديگر بنا بر يك تفسيري هم 
بطه، اين واقعيت كه در در اين را. شود كه در بند دوم به آن اشاره شده است ميشامل احكام 

تواند  مي اي تا اندازه اند اساسنامه، هم لغت تصميم و هم لغت حكم به كار رفته 69و  59 موارد
  . روشن گرتفسير دوم باشد
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كند در حـالي كـه    مي، ماهيت الزامي اقدامات را تأييد 94از ماده  1بنابر تفسير اول، بند 
براي اقدامات موقت ويژگي الـزام   41راساس ماده بنابر تفسير دوم هيچ مانعي ندارد كه ما ب

تفسيري  تواند مانعي براي نميمنشور  94شود كه ماده  ميبنابراين نتيجه گرفته . آور قايل شويم
   31.ارائه داده باشد 41كه ديوان از ماده 

  
  دادگستري الملل بينضمانت اجرا در ديوان  -ج

صلي سازمان ملـل متحـد اسـت داراي دو    دادگستري كه يكي از اركان ا الملل بينديوان 
 ترافعـي  يعني راي، نوع صالحيت ترافعي وصالحيت مشورتي است كه بر پايه آن دو نوع راي

 خـود،  ي اساسـنامه  41عالوه بر اين ديوان وفق مـاده  .كند ميو راي مشورتي صادر  )حكم(
با توجه بـه  .ر نمايدتواند قبل از صدور راي نهايي، قرار موقتي براي اقدامات تاميني صاد مي

 60و  59منشور و مواد  94ماده  1اين كه، اوال حكم ديوان الزام آور وقطعي است بنا به بند 
 2001ژوئن  27اساس نامه ديوان وثانيا قرار موقت ديوان هم بر اساس نظر ديوان در حكم 
ذات الزامي براي درپرونده الگراند الزام آور شناخته شد وثالثا راي مشورتي ديوان اصالتا وبال

ركن درخواست كننده وكشورها ندارد،بايد بررسي گردد كه براي اجراي هـر كـدام از سـه    
   .32تصميم فوق،چه ضمانت اجرايي وجود دارد

منشـور   94با توجه به تعهدي كه دولتها بر اسـاس بنـد اول مـاده    ، نسبت به حكم ديوان
 94تواند مطـابق بنـد دوم مـاده     مي دارند ملزم به اجراي آن هستند و متعاقب آن محكوم له

تواند توصـيه   ميمنشور براي اجراي حكم به شوراي امنيت مراجعه كند وشوراي امنيت هم 
تصميم به اقداماتي بگيرد،اما به لحاظ اين كه هم رجوع  بنمايد يا براي اثر بخشيدن به حكم،

دهد  مينشان  خود از حكم اجراي واكنشي كه شورا نسبت به وهم به شوراي امنيت له محكوم
موجـود در   مورد قرار موقت بايد بررسي شود كه آيا ضمانت اجراهاي در 33.اختياري است

شود؟و نحوه عملكرد ديوان نسبت به قرار موقت  ميهم اعمال  موقت قرار براي ديوان احكام
  بعد از الزام آور شناختن آن چگونه است؟ 

  
  دادگستري الملل نبيضمانت اجراي دستور موقت در ديوان  - 1-ج

ي دادگستري مهم به نظرمي رسد، الملل بينآنچه براي ضمانت اجراي يك تصميم ديوان 
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در  41با توجه به اين كه ديوان با تفسـيري كـه از مـاده    . باشد ميالزام آور بودن آن تصميم 

لزامـي  ا كند، ميارائه داد و اقداماتي موقتي را كه براساس آن ماده تعيين  2001ژوئن  27حكم 
رسد، هر چند قبل از صدور اين حكـم آراء   ميدانست، بحث از ضمانت اجرا موجه به نظر 

مختلفي در مورد الزامي بودن يا الزامي نبودن دستور موقت و به تبع آن ضمانت اجرا يا عدم 
ضمانت اجراي آن وجود داشت، اما از آن جايي كه حق تفسير هر بخش از مقررات منشور 

اساسنامه هم كه جزء الينفـك   41ست كه به آن بخش مرتبط است تفسير ماده با آن ركني ا
لذا تفسيري كه ديوان از آن ماده نمود يك تفسير موثق . باشد ميمنشور است، به عهده ديوان 

ماند اشاره بـه چگـونگي ضـمانت اجـراي دسـتورات       ميو معتبر است و آنچه جاي بحث 
   .شود ميبه اين مسأله پرداخته  باشد كه در مبحث بعدي ميموقت الزامي 

ي مختلفي وجود دارد در اينجا هـم شـايد   ها همانگونه كه در ضمانت اجراي احكام راه
از  تـر  ي متفاوتي براي ضمانت اجراي دستور موقت وجود داشته باشد اما آنچـه مهـم  ها راه

يـوان  رسد ضمانت اجرا از طريق شوراي امنيت و ضمانت اجـرا از طريـق د   ميهمه به نظر 
  . نماييم ميي دادگستري است كه هر كدام را در گفتاري جداگانه ارائه الملل بين

  
  نقش شوراي امنيت در تضمين اجراي دستور موقت ديوان -د

براي  ، مواجه شده است ديوان در طول حيات خود با موارد متعددي از عدم پذيرش آرا
سوي كشورهاي محكوم عليه اجرا نشده از  ي ذيلها ي در پروندهالملل بينمثال احكام ديوان 

دعوي آمريكا عليه ايران در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي،دعوي انگليس عليـه  .است
ي نظـامي  هـا  دعوي نيكاراگوئه عليه آمريكا در قضـيه فعاليـت   آلباني در قضيه كانال كورفو،

اميني در هيچ يك از دستورات موقتي هم براي اقدامات ت.وشبه نظامي آمريكا در نيكاراگوئه
دانيم قرارهاي  ميچنانكه .ي مطرح شده از سوي كشورهاي ذيربط اجرا نشده استها پرونده

نهـايي توسـط ديـوان     موقت از اين جهت اهميت دارند كه بستر الزم را براي صدور حكم
دعوي انگليس عليه ايران در قضـيه شـركت   :قرارهايي كه اجرا نشده است .نمايد  ميفراهم 
،دعـوي نيكاراگوئـه   اي دعوي استراليا و نيوزيلند عليه فرانسه در قضيه آزمايشات هسته، نفت

   .عليه آمريكا،دعوي يونان عليه تركيه در قضيه فالت قاره درياي اژه
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: نقش شوراي امنيت جهت تضمين اجراي قرار موقت به دو صورت قابل تصور اسـت 
ت به قرار موقت ايفاي نقـش نمايـد و   منشور نسب 94نخست اينكه شورا وفق بند دوم ماده 

ديگر اين كه با توجه به اطالع شورا از قرار موقت و مسئوليتي كه در حفظ صـلح و امنيـت   
صادر  هر چند كه اين قطعنامه مستقالً. صادر نمايد اي ي دارد، بخواهد مستقالً قطعنامهالملل بين

ي المللـ  بـين براي صلح و امنيت شده ولي از آنجائيكه انجام اقدامات مندرج در قرار موقت 
  .رسد، دستور به چنين اقداماتي بايد در قطعنامه گنجانده شده باشد ميضروري به نظر 

 شورا به تواند مي شده صادر او نفع به قرار كه دولتي كه اينست شود مي مطرح كه بحثي
 رويه لكن ت،اس نظر اختالف حقوقدانان بين خير، يا نمايد رجوع 94 ماده دوم بند اساس بر

 در .باشـد  ميط ديوان توس صادره موقت قرار اجراي راستاي در منتها ، ديگري نحو به شورا
قضيه شورا،در اجراي ضمانت انتفاي ديوان صالحيت عدم اعالم انگليس و ايران نفت قضيه

مبنـي   1993صدور قرار توسط ديوان در سـال  ) بوسني عليه يوگسالوي(جنايات ژنو سايد 
تقاضاي بوسني از شورا مبني بر اقدام بر اساس و ليه اقدامات مرتبط با نسل كشيبر توقف ك
در همان سال با عطف توجه به قرار ديوان، منتهـا بـدون    819صدور قطعنامه  و فصل هفتم

بار ديگر مراجعه بوسني به شورا مبني بر تقاضاي اقدام شـورا بـر    ، 94اشاره به بند دوم ماده
   .عدم اقدام شوراي امنيت وصل هفتم اساس ماده مزبور از ف

 دادن قـرار  كـار  دستور در عليرغم كه است اين آيد مي بدست ه شوراروي از كه اي نتيجه
 مزبـور  مـاده  اسـاس  بر كنون تا متأسفانه بوسني، تقاضاي از پس ديوان موقت دستور بحث
 اساس بر كه جايي در ،مزبور ماده از خارج اما .است نگرفته اقداماتي به تصميم و ننموده توصيه

 و گيرد، مي قرار جريان در شورا) قرار بايد به اطالع شورا برسد( اساسنامه، 41 ماده دوم بند
 قـرار  نقـض  و تهديـد  مـورد  يالملل بين اميت و صلح نحوي به قرار اجراي عدم رهگذر از

 اقـدامات  بـه  تصميم 42 و 41 مواد وفق و توصيه تواند مي منشور 39 ماده وفق شورا گيرد،
ن برهه، في الواقع به طور غير مستقيم قرار موقت اي در شورا العمل عكس با لذا. گيرد قهري

  .تواند يكي از راههاي تضمين اجراي قرار موقت باشد ميآيد و نتيجتاً  ميديوان به اجرا در 
 عيموضو كه مواقعي در باشد، داشته نقش قرار اجراي در تواند مي شورا كه همانگونه: نكته
تواند تصميمي بگيـرد كـه    ميد، بر خالف قرار گرد ديوان و شورا صالحيت تقارن به منجر
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مثالً در قضيه الكربي، مراجعه آمريكـا و انگلسـتان بـه    . روند رسيدگي ديوان را مختل نمايد

از سوي شورا، دقيقـاً مقـارن بـا     748و  731ي ها شوراي امنيت و در پي آن صدور قطعنامه
ز ديوان مبني بر صدور قرار موقت براي ممانعت از استرداد دو مـتهم ليبـايي   تقاضاي ليبي ا

در ادامـه   .منشـور گرديـد   25و  103فلذا ديوان ناگزير از صدور رأي مستند بـه مـواد   . بود
تواند درباره دستور موقت داشته باشد بـه دو   مينقشي كه شورا  پردازيم به اين مطلب كه مي

 اي قعطنامه را بعد از اين كه دستوري صادر شد مطابق آن دستورنحوه قابل تصور است يا شو
پردازم و يا اين كه شورا با توجه به مسؤوليت  ميبراي اجرا صادر نمايد كه در بند اول به آن 

خود و وجود اين فرض كه احتمال دارد يك قضيه به طور هم زمان هم در ديوان و هم در 
تور موقت و احيانا مخالف آن به تصويب برساند كه اجراي دس اي شورا مطرح گردد قعطنامه

   .شود ميدر بند دوم بررسي 
  

  94ضمانت اجراي دستور موقت از طريق بند دوم ماده  -1-د
منشور، وقتي ديوان حكمي صادر نمود و محكوم عليه آن را اجرا  94وفق بند دوم ماده 

توسل گردد و شورا هم ممكن تواند براي اجراي آن به شوراي امنيت م مينكرد، محكوم له 
  . ي نموده يا براي اجراي حكم تصميم به اقداماتي بگيردها است توصيه

برخي از حقوقدانان . در تسري مفاد اين بند به دستورات موقت اختالف نظر وجود دارد
گويند يكـي از داليـل الـزام آور بـودن      ميهنگامي كه از ماهيت الزامي دستور موقت سخن 

پـس طبـق نظـر ايـن گـروه      . دانند ميمنشور بر آن  94را اعمال بند دوم ماده دستور موقت 
 94عالوه بر اين كه دستور موقت الزم االجرا است، ضمانت اجراي آن هـم بنـد دوم مـاده    

  . باشد مييعني شوراي امنيت 
يعني بايد بـين  . گردد ميفقط شامل احكام ديوان  94به عقيده برخي ديگر بند دوم ماده 

چند ممكن  هر. تمايز ايجاد نماييم 94آور بودن و ضمانت اجراي آن طبق بند دوم ماده  الزام
 78تـا   73است، دستور موقت را به منزله يك تصميم ديوان تلقي نماييم كما اينكـه مـوارد   

جـاي دهـيم كـه     94آيين دادرسي مويد همين نظر است و از اين سوآن را در بند اول ماده 
تـوان ايـن دسـتور را كـه      نميتصميم ديوان را اجرا نمايند اما  هستند گويد اعضاء متعهد مي
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يعني احكام ديوان قرارداد تا بتواند  94عنوان تصميم بر آن صادق است تحت بند دوم ماده 
  .از ارجاع به شوراي امنيت بهره مند گردد

 رسد رهيافـت ديـوان و شـوراي امنيـت     ميبا وجود اين اختالف نظر آنچه مهم به نظر 
شود  مينسبت به اين مسأله است چون مسأله مربوط به تفسير موادي از منشور و اساسنامه 

  . تواند موجب حل اين مشكل گردد ميلذا اظهار نظر آنها . كه مرتبط به اين دو نهاد است
 اي دادگستري در تمامي دستورات و احكامي كه صادر نموده هيچ اشاره الملل بينديوان 

تواند نسبت به دستور موقت اعمـال گـردد يـا     مي 94ه كه آيا بند دوم ماده به اين نكته نكرد
كه بيشترين التفات را در بين احكام راجع به دستور موقت به خود  پرونده الگراندخير؟ در 

از حكم خود  108فقط ديوان در بند . جلب نموده، هيچ توجهي به موضوع فوق نشده است
دهد كه طبق يـك تفسـير بنـد اول ايـن مـاده       ميرسي قرار را از اين جنبه مورد بر 94ماده 
تواند شامل دستور موقت گردد ولي طبق تفسري ديگر بند دوم فقط منحصر بـه احكـام    مي

   .تواند مانع از آن گردد كه دستور موقت را الزام آور بدانيم نميديوان است و اين تفسير دوم 
بود به مسأله پرداخته است؛ هدف ديوان در واقع ديوان فقط تا آن جايي كه مورد نيازش 

لذا نخواسته وارد اين مسأله شود كه آيا حـال  . اساسنامه بود 41شناختن ويژگي الزامي ماده 
   .باشد 94تواند بند دوم ماده  ميكه دستور موقت الزام آور است، ضمانت اجرايش 

توان  نميهم چيزي را ماند يعني از رويه ديوان  ميپس تا اينجا هنوز مسأله الينحل باقي 
اما بايد توجـه داشـت اخـتالف    . به دستور موقت به دست آورد 94در تسري بند دوم ماده 

وجود داشته با اختالف  پرونده الگراندنظري كه در مورد اين مسأله، قبل از حكم ديوان در 
ردند ك ميكه قبل از صدور اين حكم ادعا  اگر آنهايي. نظر موجود بعد از حكم يكسان نيست

در مورد دستور موقت جاري نيست، به اين خاطر بود كه هنوز يك تفسير موثق از  94ماده 
اساسنامه وجود نداشت ولي بعد از نظر ديوان مبني بر الزامي بودن دسـتور موقـت    41ماده 
   .توان به همان قاطعيت سابق ادعا نمود كه اين عدم تسري به حال خود باقي است نمي

ن اذعاني بر اين امر ندارد ولي وقتي يك تفسير را به عنـوان مؤيـدي   هر چند خود ديوا
شـود بـا توجـه بـه      مـي شامل دستور موقت هـم   94پذيرد مبني بر اين كه بند اول ماده  مي

توانـد شـامل آن    مـي هـم   94توان برداشت نمود كه بند دوم ماده  ميوحدت سياق كل ماده 
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با وجود چنين تشـتّت آرايـي، تنهـا    . ه شده استتصميماتي باشد كه در بند اول به آنها اشار

   .باشد ميماند رجوع به عملكرد شوراي امنيت  ميراهي كه باقي 
  

  94 رابطه شوراي امنيت با دستور موقت خارج از بند دوم ماده -2-د
در بند قبل بحث از اين بود كه نقش شوراي امنيت در ضمانت اجراي دستور موقت بـا  

چگونه است ولي در اين قسمت به بررسي نقش شورا در ضمانت  94 به بند دوم ماده توجه
پردازيم و به عبـارت ديگـر رابطـه     مي 94اجراي دستور موقت با غض نظر از بند دوم ماده 

   .دهيم ميشوراي امنيت و دستور موقت را مورد تجزيه و تحليل قرار 
قدامات موقـت از طـرف   اساسنامه آمده است، تعيين ا 41همانگونه كه در بند دوم ماده 

اطالع دادن چنين دستور موقتي . به اطالع شوراي امنيت و اعضاء ملل متحد برسد بايد ديوان
به شوراي امنيت اشعار بر اين نكته دارد كه وقتي جريان رسيدگي به يـك قضـيه بـه اينجـا     

اوليه حفظ ي در ارتباط باشد كه مسؤوليت الملل بينتواند با صلح و امنيت  ميرسيد، به نوعي 
   .باشد ميآنها با شوراي امنيت 

تواند هم زمان در شورا  مييك قضيه  34از طرف ديگر، طبق مقررات منشور و اساسنامه
. كند مي سياسي و دومي به جنبه حقوقي مسأله رسيدگي جنبه كه اولي به مطرح گردد ديوان و

وان تعيين اقـدامات  وقتي چنين تفاوتي در صالحيت پيش آمد احتمال دارد يك طرف به دي
فرض ديگر به . مراجعه نمايد اي موقت و طرف ديگر به شوراي امنيت براي صدور قعطنامه

اين صورت است كه بعد از اين كه دستور موقتي از طرف ديوان صادر شـد كـه در آن بـه    
توانـد صـلح و امنيـت     مياقدامات حمايتي خاصي اشاره شده است، عدم توجه يك طرف 

 94در اين گونه موارد شوراي امنيت بدون توجـه بـه مـاده    . به مخاطره اندازد ي راالملل بين
   .تواند وارد عمل گردد مي

  : رسد ميبا توجه به مطالب فوق تفكيك دو مسأله مهم به نظر 
جايي كه دستور موقتي صادر شده باشد و عدم اجراي آن موجب نقـض يـا تهديـد     - 1

منشور  39تواند با احراز مفاد ماده  ميا شوراي امنيت ي گردد در اينجالملل بينصلح و امنيت 
تواند به اجرا در آمدن  ميمنشور بزند كه نتيجه آن  42و  41دست به اقداماتي براساس مواد 
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پس از اين راه هم به نـوعي دسـتور موقـت از    . اقدامات تعيين شده در دستور موقت باشد
از . متوسـل گـرديم   94ن اين كه به ماده كند بدو ميخالل شوراي امنيت ضمانيت اجرا پيدا 

را  42و  41تواند قبل از اين كه مواد  ميمنشور، شوراي امنيت  40طرف ديگر براساس ماده 
در جايي كه ديوان با لحاظ . اعمال نمايد از طرفين بخواهد كه اقدامات موقتي را انجام دهند

يچ منعي ندارد كه شورا هم مناسب قرار دادن شرايط موجود دستور به انجام اقداماتي داده، ه
در واقع . منشور صورت گيرد 40بداند همان اقدامات به عنوان اقدامات موقت بر طبق ماده 

تواند عين دستور موقت را در قطعنامه به تصويب برساند و چون در محدوده فصل  ميشورا 
اي ضـمانت  هفتم صادر شده براي طرفين الزام آور باشد كه اين هـم راه حـل ديگـري بـر    

  . آيد مياجرايي دستور موقت ديوان به حساب 
گيرد فرضي است كه بين صالحيت ديوان  ميآنچه بيشتر در اين بند مورد توجه قرار  - 2

كـه در   اي و صالحيت شورا تقارن به وجود آيد و شوراي امنيت بخواهـد در همـان قضـيه   
موقت ديوان باشد و يا اين ديوان مطرح است تصميمي اتخاذ نمايد كه مخالف مفاد دستور 

صادر نمايد كه مانع اتخاذ تصميم از طرف ديوان نسـبت بـه صـدور دسـتور      اي كه قطعنامه
گردد كه اوالً آيا اگر شوراي امنيت بنا  ميدر اين گونه موارد چند سؤال مطرح . موقت گردد

به تصويب  اي مطرح است قطعنامه هم ديوان در كه اي به تقاضاي يك طرف بخواهد در قضيه
باشد كه مستقيماً مخالف اقداماتي است كه طرف ديگـر از   اي برسد و مفاد قطعانامه به گونه

   توانند دستور موقت صادر كند يا خير؟ ميديوان تقاضاي آن را نموده، در اين موارد ديوان 
 امنيـت را  شـوراي  قطعنامـه  كه شود مجبور اقدامات براي تقاضا بررسي در ثانياً اگر ديوان

  . تواند خالف آن دستور موقتي صادر نمايد ميبررسي نمايد آيا حق ابطال آن را دارد و يا الاقل 
ثالثاً بعد از اين كه طبق درخواست يك طرف دستور موقتي صادر شد، آيا طرف ديگـر  

آور اقداماتي  فصل هفتم طي قطعنامه الزام اگر به شوراي امنيت برود و شورا بخواهد براساس
مورد است و اصوالً چه ضمانت اجرايي  حق تقدم با كداميك از دو ف اول بخواهد،را از طر

  . در اينجا براي دستور موقت وجود دارد
رابعاً اين كه اگر دستور موقت صادر شده بخواهد تحت تأثير قطعنامـه شـوراي امنيـت    

   سازد؟ تواند تعهد مندرج در آن را در حكم نهايي خود متجلي ميقرار بگيرد آيا ديوان 
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چون در ايـن قضـيه   . به قضيه الكربي شود براي پاسخ به سؤاالت فوق بهتر است اشاره

در . تقارن بين صالحيت شوراي امنيت و ديوان به نحـوي متفـاوت از گذشـته پـيش آمـد     
قضاياي همانند شركت نفت و گروگانگيري يك طرف به هر دو نهـاد مراجعـه نمـود و در    

به وجود آمد ولي در قضيه الكربي هر كدام به نهادي رجـوع  نتيجه تقارن بين دو صالحيت 
منشور موضوع را در شـوراي امنيـت    35كردند، يعني انگلستان و امريكا طبق بند اول ماده 

در اين قضـيه   .اساسنامه، به ديوان مراجعه كرد 36ماده  1مطرح ساختند و ليبي براساس بند 
به اقدامات  نسبت ولي نبود مواجه مشكلي با يدعو استماع ديوان از لحاظ صالحيت و قابليت

خواست مخالف آنچه بود كه در قطعنامـه شـوراي    ميموقت چون دقيقاً آنچه ليبي از ديوان 
امنيت ذكر شده بود، در تقابل دو حقي كه يكي طي قطعنامه ايجاد شده بود و يكي براساس 

البته رويكرد . ي امنيت دانستشد، ديوان حق تقدم را با قطعنامه شورا ميايجاد  موقت صدور
ديوان به اين دليل بود كه حقي را كه ليبي خواستار حمايت از آن شده بود حقي بود كـه از  

دهد كـه   ميكنوانسيون اين حق را به ليبي  7چون ماده . گرفت ميكنوانسيون مونترال نشأت 
 3موجـب بنـد    متهم را مسترد ندارد و تحويل مقامات صالحه خود براي محاكمه دهد و به

، چون آن دو نفر از اتباع ليبي هستند، ليبي حق استرداد آنها را ندارد چون ايـن عمـل   8ماده 
   35.باشد ميبر خالف قانون اساسي ليبي 

شود اين است كه يك قطعنامـه شـوراي امنيـت     ميكه از رهيافت ديوان گرفته  اي نتيجه
ن گردد اما آنچه براي بحث ما مناسب تواند مانع از اتخاذ يك دستور موقت از طرف ديوا مي

. آيـد  ميرسد پرداختن به شقوق مختلفي است كه از اين عملكرد ديوان به دست  ميبه نظر 
گرفت كه اقـدامات مـوقتي را    ميبه عنوان مثال اگر در همين قضيه خود ديوان راساً تصميم 

ي براسـاس آن صـادر   همانند آنچه كه ليبي درخواست نموده بود، معين نمايد و دستور موقت
دانست  ميكرد و مبناي اين اقدامات را مواد كنوانسيون مونترال در مورد استرداد متهمين  مي

آيا باز هم بحث تقدم تعهد منشور بر ديگر موافقت نامه مطرح بود؟ آيـا طـرفين مسـأله بـه     
صـميمات  ي شورا پيروي نمايند متعهد نيستند كه از تها همان نحوي كه متعهدند از قطعنامه

ديوان براساس منشور متابعت كنند؟ و آيا در اينجا اصالً براي ديوان مجـالي بـراي صـدور    
   ماند و اگر دستوري صادر نمود اجرايش به چه صورتي است؟ ميدستور موقت باقي 
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حداقل در محدوده صدور اقدامات موقت تصميمي  بخواهد ديوان وقتي مواردي، چنين در
گاهي با نظر به قطعنامـه شـوراي امنيـت بـه ايـن نتيجـه       . شود ميه بگيرد با دو مسأله مواج

رسد كه قطعنامه خارج از حدود اختيارات شورا صادر شده و گاهي قطعنامـه را مطـابق    مي
است كه با اقدامات موقتي كـه   اي داند ولي در عين حال مفاد آن به گونه مياختيارات شورا 

  . پردازيم ميكه در اينجا به بررسي دو مسأله فوق خواهد تعيين كند در تضاد است  ميديوان 
  

  رابطه دستور موقت با قطعنامه شوراي امنيت كه خارج از اختيارات شورا صادر شده - 3- د
از حدود اختيارات  خارج تصميمات و اعمال بتواند ركني كه اين مورد در متحد ملل منشور 

با اين . مقرراتي پيش بيني ننموده است ركن ديگري را مورد بررسي و يا احيانا ابطال نمايد،
تجاوز از محدوده  در و الملل بينبر خالف حقوق  اي امنيت بخواهد قطعنامه شوراي اگر فرض

. اختيارات خود به تصويب برساند هيچ راه حل مشخصي براي مخالفت با آن وجود نـدارد 
سبت به آن قطعنامـه  عضو داراي حق اعتراض ن ها به عقيده برخي در اين گونه موارد دولت

به ايـن  . تواند كارساز باشد ميبرخي ديگر معتقدند كه نقش ديوان در اينگونه موارد . هستند
را بررسي نمايد و در آن  اي صورت كه اگر ديوان در حين رسيدگي مجبور شود كه قطعنامه

اين امر بررسي به اين نتيجه برسد كه مفاد قطعنامه بر خالف اختيارات صادر كننده آن است 
   36.براي اعتراض داشته باشد اي دهد تا پشتوانه ميي ديگر اجازه ها به دولت

توان به يك نتيجه قطعي در اين مورد رسيد آنچه كه به بحث ما  نميبا اين وجود باز هم 
از طرف شوراي امنيت صادر شده باشد كه جلـوي   اي شود اين است كه قطعنامه ميمربوط 
موقت بگيرد و ديوان هم به اين نتيجه رسيده است كه آن قطعنامه  اتاقدام صدور در را ديوان

در اين گونه موارد از نظر مقررات منشور . به تصويب رسيده است بر خالف موازين حقوقي
در تعيين اقدامات  ديوان چون .ماند نمي موقت باقي و اساسنامه هيچ مانعي براي صدور دستور
امنيت مراجعه نمايد كه آيا از خالل آن منعي وجود موقت موظف نيست به عملكرد شوراي 

   دارد يا خير؟
باشـد، از ايـن    ميوقتي دستور موقتي صادر شد چون اين دستور براي طرفين الزام آور  

جهت بر حقّي كه از طرف شوراي امنيت براي يك طرف مشـخص شـده، تقـدم دارد كـه     
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شوراي امنيت به آن رسيده اگر چه الزامي كه ديوان در مورد بي اعتبار بودن قطعنامه  اي نتيجه

كند ولي چون اين امر در خالل رسيدگي يـك قضـيه در ديـوان     نميبراي خود شورا ايجاد 
ي ديوان براي طرفين به خاطر تعهد آنها براسـاس منشـور و اساسـنامه    ها مطرح گشته، يافته

قطعنامه نسبت به طرفين گردد آن  ميپس تا جايي كه به تصميم ديوان بر . باشد ميالزام آور 
تواند ادعا كند كه چون ديـوان قـدرت ابطـال قطعنامـه      نميلذا يك طرف . باشد ميفاقد اثر 

نتيجه اين كه در فرض فوق ديوان صالحيت . كند نميدستور ديوان متابعت  را ندارد، از شورا
جا يك طرف دستور براي طرفين الزام آور است ولي در اين و اين دارد را موقت دستور صدور

البته اين فرض بـه نـدرت اتفـاق    . تواند به شوراي امنيت رجوع كند نميبراي ضمانت اجرا 
  .انجامد مي  افتد چون در نهايت به تنش بين ديوان و شورا مي

  
   ي شوراي امنيتها رابطه دستور موقت با قطعنامه -4-د

عنامه شوراي امنيت اگرچه ديوان چندين بار اعالم نموده كه صالحيت بررسي اعتبار قط
ي هـا  يا مجمع عمومي را ندارد ولي اين بيان ديوان بدين معني نيست كه ديوان در رسيدگي

يك بار صحبت از اقدامت ابتدايي ديوان براي اين كـار اسـت   . كندخود توجهي به آنها نمي
رتي رسيدگي مشو در چه و ترافعي رسيدگي در چه ولي وقتي ديوان. باشد نميكه مسلماً مجاز 

دهد چرا نبايد در جايي كـه يكـي از    ميتمامي اسناد و مدارك را به دقت مورد بررسي قرار 
   .همين اسناد و ادله قطعنامه شورا باشد مورد بررسي قرار بگيرد

. باشـد  نمـي در واقع چنين بررسي به منزله اعالم نظر به شورا در مورد اعتبار قطعنامه او 
. ع نمايد مجبور است همه جوانب پرونـده را در نظـر بگيـرد   ديوان براي اين كه خود را اقنا

ي ها صالحيت نسبت به بررسي اعتبار قطعنامه عدم اذعان بر عين در ناميبيا قضيه در كه همانگونه
. نمايد ميدهد و آنها را تائيد  ميبخش داليل رأي خود چنين كاري را انجام  در مجمع شورا و

هيچ محظوري در اختيار ديوان مبني بر بررسـي اعتبـار    پس اگر از اين زاويه نگريسته شود
 چـه  حال اگر با در نظر گرفتن مطالب فوق ديـوان بخواهـد  . ي شورا وجود نداردها قطعنامه

نمايد و در خـالل رسـيدگي متوجـه     صادر موقتي رأساً دستور چه و تقاضاي طرفين خاطر به
وجود دارد، اگر ديـوان بـه ايـن     از طرف شوراي امنيت در همين رابطه اي شود كه قطعنامه
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كـه بـا موضـوع     باشد مي اي و مفاد آن به گونه نتيجه رسيد كه آن قطعنامه داراي اعتبار است
دستور موقت به طور مستقيم در ارتباط است و صدور دستور موقت در تعـارض بـا مفـاد    

د و ايـن امتنـاع را   تواند از صدور دستور امتناع ورز ميگيرد، در اينجا ديوان  ميقطعنامه قرار 
 41چون همانگونه كه از مـاده  . مبتني بر مقررات اساسنامه، آيين دادرسي و رويه خود سازد

مربوط به دستور موقت در آيين دادرسي و اصول اشاره شده در رويه قضايي  مواد و اساسنامه
كار را انجام نمايد كه اگر اين  مي آيد، زماني ديوان اقدام به صدور دستور موقت ميديوان بر 

در اينجا هم كه شوراي . شود مينشود و اقداماتي صورت نگيرد، اختالف بين طرفين تشديد 
تواند در  ميامنيت اقداماتي را به طور موجه در نظر گرفته است، مسلماً صدور دستور موقت 

خود اين دستور موجب تشديد اختالف  يعني باشد موقت دستور شرايط از يكي عكس جهت
   .آورد ميدد و عالوه بر آن چالشي را بين ديوان و شوراي امنيت به وجود گر مي

 گرديم مي به تفكيك اين دو مسئله بار ديگر به رهيافت ديوان در قضيه الكربي بر توجه با
  .تا ببينيم چرا ديوان از صدور دستور موقت خودداري نموده است

 رأي اعـالم  5رأي در برابـر   11دسـتور خـود بـا     64بعد از اين كه ديوان در پاراگراف 
اساسـنامه را اعمـال    41كند كه اوضاع و احوال قضيه آنگونه نيست كه نياز باشـد مـاده    مي

  . نمايد، از طرف قضاوت نظرات متفاوتي نسبت به عملكرد ديوان ابراز شد
نمود چـون دليلـي    ميبه نظر قاضي بجاوي ديوان بايد قطعنامه شوراي امنيت را بررسي 

خواست نظري در اين باره اعالم  ميدر نهايت اگر ديوان . متناع از اين كار وجود نداردبراي ا
از . شد نه اين كه براي شوراي امنيت الزامي وجود داشته باشـد  ميكرد محدود به طرفين  مي

منشور مراجعه شـد صـالحيت    7طبق فصل  اي آيد كه ديوان چون با قطعنامه مياين نظر بر 
   .دستور موقت محرز ندانست خود را براي صدور

به عقيده رايزمن اين برخورد ديوان به منزله رد صالحيت خود نيسـت، بلكـه انعكـاس    
   37.نظامي است كه ديوان در درون آن براي اجراي عدالت فرا خوانده شده است

به نظر قاضي شهاب الدين دليل صدور قرار مبني بر رد درخواست ليبي، ناشي از هـيچ  
ان صالحيت شوراي امنيت و ديوان نيست، بلكه از برخورد ميان تعهدات ليبي برخوردي مي

به موجب تصميم شوراي امنيت و تعهداتي كه ممكن است طبق كنوانيسيون مونترال داشـته  
   .گويد اولي مقدم است ميشود كه منشور  ميباشد، ناشي 
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اگـر  . كمـك نمايـد  تواند مـا را در حـل مشـكل     مي اي هر كدام از نظرات فوق تا اندازه

خواست قطعنامه شوراي امنيت را بررسي نمايد و بعـد   ميهمانند نظر قاضي بجاوي ديوان 
كرد كه نمود امـا اگـر    ميرسيد كه معتبر است همانگونه كه رفتار  مياز بررسي به اين نتيجه 

 كرد يا خيـر كـه جـواب ايـن     ميبرد آيا باز هم دستور موقت صادر  ميپي به عدم اعتبار آن 
دارد كـه تصـميم شـوراي     ميبه عالوه همين كه ديوان ابراز . سؤال در قسمت الف ذكر شد

امنيت بر تعهد ديگر ليبي يعني كنوانيسيون مونترال مقدم است با در نظر گرفتن مفاد قطعنامه 
  . چنين نظري را ابراز داشته است يعني به نوعي آن را بررسي و تأييد نموده است

توان به طور مطلق موافقت نمود چون قرايني وجـود دارد كـه در    مينبا نظر رايزمن هم 
چون صدور موقت . مسأله صالحيتي ديوان باشد اينجا علت عدم صدور دستور موقت همان

كه ديوان در اقدامات  هدفي با هم اختالف تشديد توانست موجب تشديد اختالف گردد و مي
توانسـت يكـي از داليـل امتنـاع خـود را       ميلذا ديوان . كند سازگاري ندارد ميموقت دنبال 

   .گردد ميهمين مسأله قرار دهد كه به صالحيت هم بر 
باشد اين است كه اگر ديوان خود رأسـاً   مياشكالي كه بر نظر قاضي شهاب الدين وارد 

در اينجا اگر ديوان . آمد ميكرد آيا باز هم همين فرض پيش  ميصدور دستور موقت  اقدام به
داشت مخالف آن چيزي بود كه در قطعنامه  ميا كه براي انگلستان و آمريكا مقرر اقداماتي ر

شورا آمده بود و از نظر ديوان همه شرايط هم براي دستور موقت وجود داشت، همانگونـه  
كه ليبي متعهد بود، تصميم شوراي امنيت را بر تعهد ناشي از مونترال مقدم بدارد، دو طرف 

دستور موقت را كه الزام آن از اساسنامه ناشي شده و هماهنگ بـا   ديگر هم متعهد بودند كه
  . منشور است اجرا نمايند 103ماده 

رسيم كـه قضـيه از همـان     ميبا تجزيه و تحليل آراء فوق و رويكرد ديوان به اين نتيجه 
نوعي بود كه در مسأله دوم بحث كرديم يعني ديوان با نظري هر چند اجمـالي بـه قطعنامـه    

منشور صادر شده شده اسـت و   7رسد كه اوالً آن قطعنامه طبق فصل  ميه اين نتيجه شورا ب
ثانياً امر داير است بين تعهد ليبي نسبت به تصميم شورا از يك طرف و كنوانسيون مـونترال  

اولي مقدم است ثالثاً تصميمي كه شـوراي امنيـت در ايـن     103از طرف ديگر كه طبق ماده 
كند براساس مسؤوليت اوليه  ميه قاضي ادا در نظر مخالف خود ذكر باره گرفته همانگونه ك
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ي است يعني چون عمل ليبي را تهديد عليه صـلح يـا   الملل بينخود در حفظ صلح و امنيت 
خواهد و اين كار هيچ ربطـي بـا    ميدهد، انجام اقداماتي را از ليبي  مينقش صلح تشخيص 

  . مفاد كنوانيسيون مونترال ندارد
در اعتبار آن جاي شكي  گرفت صورت منشور 39قطعنامه با احراز ماده  تصويب كه وقتي
چون در آن قطعنامه شورا . داند ميلذا ديوان بهترين راه را عدم صدور دستور موقت . نيست

ي بـه  المللـ  بينعالوه بر مسأله استراداد، اعمال تروريستي ليبي را تهديد عليه صلح و امنيت 
در واقع اگر ديوان علي رغم . خود او است اوليه حفظ آن به عهدهآورد كه مسؤوليت  حساب
 گرفت اين كار خود باعث تشديد اختالفات ميتصميم به صدور دستور موقت  748 قطعنامه

  .38وجود آورد به ملل سازمان در را اساسي مشكل و مسأله يك توانست مي چون  .شد مي
ين است كه در هر جايي كه مسـأله هـم   توان در اين گونه موارد گرفت ا ميكه  اي نتيجه

در ديوان و هم در شوراي امنيت مطرح باشد و ديوان تصميم بر صدور دستور موقت بگيرد 
گيرد و به لوايح و استدالالت طـرفين توجـه    ميبراي اين كار همه جوانب قضيه را در نظر 

سـواي همـه   . باشداز طرف شوراي امنيت  اي تواند قطعنامه مينمايد كه يكي از اين مدارك 
ي شوراي امنيت ها كه دربارة قدرت يا عدم قدرت ديوان بر بررسي اعتبار قطعنامه ييها بحث

 اساسنامه و مواد مربوط به آن 41شده، آنچه در اينجا مهم است توجه ديوان در راستاي ماده 
ه همين ك. در آيين دادرسي بر مساعد بودن اوضاع و احوال براي صدور دستور موقت است

رسد خبر از رابطـه   ميدر دستور موقت مسأله به اطالع شوراي امنيت  41طبق بند دوم ماده 
ديوان در حال رسيدگي براي اقدامات  كه اي قضيه در اگر حال .دهد ميموارد  شورا در اينگونه

موقت است شوراي امنيت رأساً يا به وسيله يكي از طرفين مطلع گردد و براساس اختيـاري  
منشور در صدور اقدامات موقت دارد، اقدامات را از يك طرف يا طـرفين   40ده طبق ما كه

  . نيست كه ديوان بخواهد دستوري صادر نمايد اي بخواهد مسلما اوضاع و احوال به گونه
با اين بيان نه نيازي به ورود در بحث بررسي اعتبار قطعنامه شورا است كه برخي اذعان 

آنچه به او تسليم شده بررسي نمايد و متعهد است دربارة آن ديوان مكلف است تا  اند داشته
شـود تـا در    مياست كه از ديوان تقاضا  اي تصميم بگيرد و در جايي كه استدالالت به گونه

مورد اعمال و تصميمات شوراي امنيت يا ديگر اركان نظر خود را اعمال دارد، ديوان همانند 
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پردازند، قادر اسـت در مـورد    ميهمه ادله و مدارك كه به بررسي  ها بسياري ديگر از دادگاه

   39.آنها اعالم نمايد
در مقام بررسي اعتبار قطعنامه نباشد در راستاي انجام وظايف  ديوان هم اگر اينجا در چون

وجود دارد بدون اين كه بخواهد در مورد اعتبار آن  اي خود وقتي متوجه شد چنين قطعنامه
كند كه آيا شرايط براي  ميخود براي صدور دستور موقت توجه  اظهار نظر نمايد، به وظايف

صدور دستور وجود دارد يا خير؟ هر گاه يكي از اين شرايط هماننـد مسـاعدت اوضـاع و    
   .توان از تعيين اقدامات موقت امتناع نمايد مياحوال وجود نداشت ديوان 

  
  نقش ديوان در تضمين اجراي دستور موقت -ه

ونده الگراند اقدامات موقت از طرف ديوان الـزام آور تلقـي گشـت،    بعد از اين كه درپر
از نظر ديوان مسكوت  94براي ضمانت اجراي اين تصميم الزام آور، توسل به بند دوم ماده 

كند كه اين ماده مـانعي بـراي الـزام آور     مياشاره  94ديوان تا اين اندازه به ماده . مانده است
اما آيا خود ماده براي ضمانت اجراي دستور موقت اعمال . شدبا نمياساسنامه  41بودن ماده 

  . گردد يا خير چيزي بيان نكرده است مي
امنيت هم هر چند شورا از طرف بوسني و هرزگوين براي اجراي  شوراي نظر عملكرد از

صادر نكـرده تـا اسـتنباط     اي دستور موقت مورد مراجعه قرار گرفت، اما تا به حال قطعنامه
  . داند مياساسنامه مجري  41منشور را نسبت به ماده  94دوم ماده  گردد بند

ابزار براي ضمانت اجراي يك دستور موقت خود ديوان  ترين در نتيجه بهترين و مطمئن
بخشيدن به آن بود، وقتي اين كار از طرف  الزامي جنبه موقت دستور در اصلي مشكل .باشد مي

  . ور موقت، ديوان نقش مؤثري را ايفا خواهد كردديوان صورت گرفت مسلماً در اجراي دست
نهايي، دخالت  حكم خالف بر كه است اي گونه بحث صدور دستور موقت به ديگر طرف از

بينيم دستور  ميطلبد، چون اگر ما جايگاه دستور موقت را در نظر بگيريم  ميديوان را بيشتر 
ي و طاري نسبت به يك دعواي موقت هماند ايرادات مقدماتي و ورود ثالث از دعاوي فرع

. يابد ميدر دعواي اصلي وقتي حكم صادر شد كار ديوان خاتمه . گردند مياصلي محسوب 
ولـي در اينجـا هنـوز    . تواند باشـد  مي 94 لذا بهترين وسيله براي ضمانت اجرا بند دوم ماده
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بـراي   اي هتواند بهتـرين وسـيل   ميديوان وارد مرحله ماهوي قضيه هم نشده، لذا خود ديوان 
  .ضمانت اجراي دستور موقت باشد

آور  شود، در همـان نكتـه الـزام    مياما اين كه چگونه ديوان ضامن اجراي دستور موقت 
زيرا وقتي تصميمي از طرف ديوان الزام آور شد، ايجاد تعهد . دستور موقت نهفته است بودن
ن كه دستور موقت صادر كند هر تعهدي هم مسؤليتي را به همراه دارد؛ يعني به محض اي مي
درستي اقدامات موقت را عملي نسازد داراي مسؤوليت  آمد، اگربه آن همراه به تعهد اين و شد
شود تا ديوان بتواند در مرحله ماهوي و حكم نهايي  ميباشد و همين مسؤوليت او سبب  مي
قت اشاره يعني ديوان در حكم نهايي خود،ققط به عدم اجراي قرار مو.تغيير موضع دهد خود
كند بلكه عالوه بر محكوميت دولت ناقض،خسارتي را كه عدم اجراي دستور موقت به  نمي
گنجاند، با اين كار هر چند آن دولت در مرحله  ميخود  حكم در آورده است وارد مقابل طرف

در اين مرحله چون تبعات عدم اجـرا در   نخست توانسته از اجراي قرار موقت سر باز زند،
از طرف ديگر اين كار  مجبور است به اجراي آن اقدام نمايد، متجلي شده است، حكم نهايي

خود دست به اقداماتي براي بـه   شود تا طرفي كه قرار به نفع او صادر شده، ميديوان باعث 
دهد نقض قرار بـه نفـع او صـادر     مياجرا درآوردن قرار نزند،زيرا همين ا ندازه كه احتمال 

تامين كند وچه بسا در خيلي از موارد استفاده از آيين درخواست  را او اهداف تواند مي شود مي
به خاطر جلوگيري از ورودخسارت به اصل خواسته، بلكه براي آن است كه به ديوان  نه قرار

استفاده از ايـن آيـين اغلـب يكـي از عوامـل       .طرف ديگر است نشان داده شود كه متجاوز
   40.قابل ديوان استنده استراتژي حقوقي دولتها در مساز

شوند و طبيعتا بايسـتي بـه    ميهر چند اقدامات موقت در اوضاع و احوال خاص صادر  
را الزام آور  اينها ما كه صورتي در نگرفت اقدامات انجام گردند، اما اگر اين اجرا فردي صورت
مسؤول را  توان به خاطر عدم انجام او نمينكنيم چون تعهدي براي دولت وجود ندارد،  تلقي

اما چون وجه الزامي آن از طرف ديوان اثبات شده اسـت، بعـد از ايـن كـه دولتـي      . دانست
يابد، اينجاست كه ديوان در حكم نهـايي   نمي  توجهي به اقدامات فوق ننمود، مسأله خاتمه

شود  ميكند و بر همان اساس يك قسمت به حكم نهايي افزوده  ميخود نقض تعهد را ذكر 
   .شود ميتكليفي همانند پرداخت غرامت و غيره به عهده محكوم عليه نهاده و در راستاي آن 

 94پس با اين كار ديوان با يك واسطه ضمانت اجراي دستور موقـت همـان بنـد مـاده     
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دارد چون وقتي نقض دستور موقت در حكم جاي گرفت از اين پس محكـوم لـه    ميمقرر 
   .راي آن را خواهان گرددتواند به شوراي امنيت رجوع كنند و ضمانت اج مي

اجرا محسوب  ضمانت ابزاري موقت، اقدامات خصوصيت به كه با توجه شود اشكال شايد
اجـراي اقـدامات    اما وقتي كه بر اثر عدم. گردد كه در همان زمان صدور بتواند مؤثر افتد مي

موقت، حقي از يك طرف زايل شد يا مسير دعوي عوض شد، احتمال دارد براي كشـوري  
  . خواهان دستور موقت بوده، اقدامات بعدي فايده زيادي نداشته باشد كه

  :توان پاسخ داد ميبه اين اشكال به دو صورت 
درست است كه اگر دستور موقت در همان زمان صورت نگيرد، احتمال زوال حقي  - 1
 راقدامات موقت از طرف دولت ديگر متضر انجام عدم خاطر به كه دولت همان ولي دارد وجود

 ضرر هر چند اين جبران. دارد كه اين ضرر هم به نحوي جبران گردد تمايل شده، بدون شك

 ناپذيري موقت اين است كه زيان جبران دستور شرايط از يكي اينكه خاطر به حق همان به نسبت

ي مختلفي است تا در ازاي اين ضرر، دولـت متضـرر بـه    ها عملي نشود، اما راه باشد كار در
   .ايگزيني دست پيدا كندي جها تضمين

در چنين مواردي با حفظ حق ديوان در انعكاس مفاد دستور موقت در حكم نهايي،  - 2
تواند عليه دولتي كه از اجرا  ميخود دولتي كه متقاضي اقدامات موقت بوده، براي اجراي آن 

ي همانگونه يعن. يازد دست است، مشروع الملل بين حقوق در كه اي وسيله هر كند، به مي امتناع
ي ضمانت اجرايي احكام ديوان، اقدامات محكوم له ها از راه دوم يكي اول، فصل بخش كه در

علت اين است كه با الزامي كه ديوان . گردد ميبود، تقريبا همان اقدامات در اينجا هم عملي 
به دستور موقت داد و تعهدي كه براي دولت به وجود آمد، با توجـه بـه مسـئوليتي كـه آن     

محفوظ است كه در ازاي مسؤوليت  مقابل طرف براي حق دارد، اين مقابل دولت قبال در ولتد
كه اين خود نوعي تضمين اجرا براي دستور  بزند اقداماتي به خاطي، دست دولت براي موجود

  . دارد 41گردد كه ريشه در نقش ديوان در تفسير ماده  ميموقت محسوب 
اجراي دستور موقت انجام دهد، همـين انـدازه كـه     اگر دولتي هم نخواهد اقدامي براي

گردد و در نتيجه حكم به نفع  ميموقت در حكم نهايي منعكس  دستور دهد نقض مياحتمال 
 چون در خيلي از موارد استفاده از آيـين . تواند اهداف او را تأمين نمايد ميشود  مياو صادر 
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ارت به اصل خواسته است بلكه نه به خاطر جلوگيري از ورود خس موقت دستور درخواست
استفاده از اين آيين . براي آن است كه به ديوان نشان داده شود كه متجاوز طرف ديگر است

   41.در مقابل ديوان است ها اغلب يكي از عوامل سازنده استراتژي حقوقي دولت
توان نقش يك حكم از طرف ديوان را  ميالگراند كه خالصه رأي آن ذكر شد  در پرونده

چون در آن حكم ديوان صرف يك عذر خواهي را . ر تضمين دستور موقت مشاهده نمودد
كه در برخي از احكام چه بسا هدف يك كشور اعالم همين نكته از  چند هر - كافي ندانست

طرف ديوان باشد كه دولت مقابل مقصر است و بايد عذر خواهي كند ـ اقـداماتي را بـراي    
  لمان مقرر داشت اياالت متحده در مورد اتباع آ

از همـه بـه    تر در نتيجه در مورد نقش ديوان در ضمانت اجراي دستور موقت آنچه مهم
انجام داد؛ بـا الزامـي دانسـتن دسـتور      41رسد، كاري است كه ديوان در تفسير ماده  مينظر 

از آنجايي . آورد ميطرف يا طرفين به خود  يك براي را مستقلي و جديد ديوان تعهدات موقت،
دستور موقت، ديوان به اين نتيجه رسيد  ه اين تعهدات مستقل هستند اگر چه بعد از صدورك

گردد كه  نميكه در قضيه مطرح شده داراي صالحيت براي رسيدگي ماهوي نيست، موجب 
توانند متعهد  مييعني در عين حال كه اينها . تعهداتي از اول وجود نداشته است چنين بگوييم

   42.تواند خود را فاقد صالحيت تشخيص دهد مين هم محسوب گردند، ديوا
شود تا ضمانت اجرايي در آن  نميفرق كه در اينگونه موارد حكمي از ديوان صادر  اين با

اما اگر خود كشور در همان محدوده زماني يعني از زمان صدور دستور موقت  گردد منعكس
ز طرف شوراي امنيت و چه خود عدم صالحيت خود اقدامي چه ا مبني بر نظر تا زمان اعالم

الزام آور  ي تأثيرها از ديگر جنبه. انجام داده باشد، به خاطر وجود تعهد، مشروعيت دارد رأساً
دانستن اقدامات موقت، تأثيري است كه دستور موقت بر عملكرد خود ديوان دارد؛ به ايـن  

تعهد هم زمـاني بـراي   ملزم باشند از اقدمات موقت پيروي نمايند يك  ها نحو كه اگر دولت
جلسات استماعي  و موقت اقدامات براي اينگونه دستور گردد كه تضمين نمايد مي خلق ديوان

گردد از همان معيارها و استاندارهايي برخوردار باشـد كـه در مرحلـه     ميكه براي آن مقرر 
   43.شوند ميماهوي براي رسيدگي به كار گرفته 

ماند كه اگر ما دستور موقت را  نمياين ادعا باقي  با توجه به چنين حساسيتي جايي براي
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اين نظري بـود كـه   . كند ميالزام آور هم ندانيم ديوان باالخره آن را در حكم نهايي منعكس 

ايشان بعد از اين كـه صـدور   . دارد مياُدا در نظر مخالف خود در حكم الگران اعالم  قاضي
داند و اين كار ديوان را به منزله عـدم درك   ميدستور موقت را از طرف ديوان كامالً اشتباه 

آور بودن دستور  دارد كه بحث از الزام ميبيان  كند، مياقدامات موقت تلقي  صحيح معناي از او
چون اقدامات موقت اعم از . آن بيهوده بوده است به حكم پاراگراف از 28اختصاص  و موقت

بر اين ادعا وارد  كه اشكالي. شوند مي دهاين كه اجرا شوند يا اجرا نشوند، در حكم نهايي آور
گردد كه ديـوان در مرحلـة    مياساسنامه باعث  41است اين است كه الزام آور دانستن ماده 

خالف تعهد خود  مسأله دستور موقت توجه نمايد، چون يك طرف دعوي بر حتماً به ماهوي
ندارد كه چرا بايد بحث حق اعتراض در مرحله ماهوي بر اين موضوع  او اينجا كرده، در عمل

موقت دوباره مطرح گردد، در واقع الزامي بودن دستور موقت مجوزي است هم براي  دستور
ديوان در رهيافت خاصي كه در مرحله ماهوي دارد و هم براي دولت كه متقاضي اقـدامات  

گفته قاضي  به اگر كه حالي در. انجام دهد رأساً اقدماتي خود تواند مي آن اساس بوده كه بر موقت
براي ديوان بود تا استاندارهاي  تعهدي چنين پرداخت، نه نمي جنبه الزام آور بودن ادا ديوان به

موجود در رسيدگي ماهوي را در رسيدگي براي صدور دستور موقت اعمال كند و نه الزامي 
داشت كه در مرحله ماهوي به مفاد دستور موقت توجه نمايد، چون تعهـدي بـراي دولـت    

  . ماند ميل به وجود نيامده بود ونه براي دولت خواهان جايي لراي عكس العمل باقي مقاب
تواند موجب تضعيف  ميبه همراه دارد كه  41با همه حساسيتي كه تفسير ديوان از ماده 

 44ديوان در نتيجه عدم توجه در وقت مقرر به دستور موقت گردد، اما به قول رئيس ديـوان 
اين اقدمات در حصول نتيجه اگر الزام « : جمع عمومي ابزار داشتكه در اظهارات خود به م

  .»آور تلقي گردند، بهتر از آن حالتي است كه الزام آنها مورد ترديد باشد
  

  دستاورد
ي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحـد، عـالوه بـر    الملل بينديوان 

اساسنامه  41ماده . باشد نيز دارا مي را »قتدستور مو« صدور مشورتي، صالحيت و ترافعي آراء
باشد اولين نكته در رابطه  مي» دستور موقت«آيين دادرسي ديوان راجع به  78الي  73و مواد 
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زيرا كه رضايت طرفين دعوي مبني . ، مسئله احراز صالحيت ديوان است»دستور موقت«با 
صورتي كـه در اختالفـي    در. است» دستور موقت«بر تحقق صالحيت ديوان مقدمه اجراي 

كنـد كـه اقـداماتي را     ديوان تشخيص دهد كه شرايط و يا اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي
طبق . زند مي» دستور موقت«براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آورد، دست به صدور 

 1را دارد و از طرف ديگر، بر اساس بند » دستور موقت«صدور  حق اساسنامه، ديوان 41ماده 
ديوان . مقدم بر همه قضايا است» دستور موقت«آيين دادرسي، رسيدگي به تقاضاي  74ماده 

از . باشـد  آور مـي  الـزام » دستور موقت«اعالم كرد كه ) آلمان عليه آمريكا(» الگراند«در قضيه 
آوري  ماهيـت الـزام  » دستور موقـت «، »الگران«ديوان در قضيه  2001آنجا كه بر اساس راي 

هدف ديوان شناختن ويژگي الزامي مـاده  . ن اختالف ملزمند كه آن را اجرا نماينددارد، طرفي
لذا نخواسته وارد اين مسأله شود كه آيا حال كه دستور موقـت الـزام آور   . اساسنامه بود 41

          .باشد 94تواند بند دوم ماده  مياست، ضمانت اجرايش 
از نظـر ديـوان    94بـه بنـد دوم مـاده    براي ضمانت اجراي اين تصميم الزام آور، توسل 

كند كه اين ماده مـانعي بـراي    مياشاره  94ديوان تا اين اندازه به ماده . مسكوت مانده است
اما آيا خود ماده براي ضمانت اجراي دستور موقت . باشد نمياساسنامه  41 ماده بودن آور الزام

رد شوراي امنيت هم هر چند شورا نظر عملك از. است نكرده بيان چيزي خير يا گردد مي اعمال
گرفت، اما تا به حال  دستور موقت مورد مراجعه قرار اجراي براي هرزگوين و بوسني طرف از

اساسنامه  41منشور را نسبت به ماده  94استنباط گردد بند دوم ماده  تا نكرده صادر اي قطعنامه
   .داند ميمجري 

قتي صادر شده باشد و عدم اجـراي آن  منشور در جايي كه دستور مو 94خارج از ماده 
تواند با احراز  ميي گردد در اينجا شوراي امنيت الملل بينصلح و امنيت  تهديد يا نقض موجب

منشـور بزنـد كـه نتيجـه آن      42و  41منشور دست به اقداماتي براساس مـواد   39مفاد ماده 
پس از اين راه هم بـه  . دتواند به اجرا در آمدن اقدامات تعيين شده در دستور موقت باش مي

 94كند بدون اين كه به ماده  مياز خالل شوراي امنيت ضمانيت اجرا پيدا  موقت دستور نوعي
تواند قبـل از ايـن    ميمنشور، شوراي امنيت  40از طرف ديگر براساس ماده . متوسل گرديم

در . م دهنـد را اعمال نمايد از طرفين بخواهد كه اقدامات مـوقتي را انجـا   42و  41كه مواد 
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جايي كه ديوان با لحاظ قرار دادن شرايط موجود دستور به انجام اقداماتي داده، هيچ منعـي  

 40ندارد كه شورا هم مناسب بداند همان اقدامات به عنوان اقدامات موقت بـر طبـق مـاده    
 دستور موقت را در قطعنامه به تصويب برساند عين تواند مي شورا واقع در. گيرد صورت منشور

الزام آور باشد كه اين هم راه حل ديگري   طرفين براي شده صادر هفتم فصل محدوده در چون و
  . آيد ميبراي ضمانت اجرايي دستور موقت ديوان به حساب 

در هر جايي كه مسأله هم در ديوان و هم در شوراي امنيت مطرح باشد و ديوان تصميم 
گيرد و به لوايح  ميوانب قضيه را در نظر بر صدور دستور موقت بگيرد براي اين كار همه ج
صـادره از طـرف ديـوان    » دستور موقت« و استدالالت طرفين توجه نمايد كه يكي از اين م

در كنار . تواند شوراي امنيت، خود ديوان و حتي طرف منتفع باشد ضمانت اجرا دارد كه مي
تواند در  رديده است، ميبه نفع او صادر گ» دستور موقت«شوراي امنيت و ديوان، دولتي كه 

اساسـنامه، طـي    41طبق تفسير ديوان از ماده . تضمين اجراي چنين دستوري مثمرثمر باشد
شـود و در نتيجـه،    ، تعهدي بر دوش يكي از طرفين اختالف بار مـي »دستور موقت«صدور 

بر همين . بند نيست پاي» دستور موقت«شود كه به  مي عدم ايفاي آن موجب مسوليت دولتي
تواند خود راساً دست به اقداملتي بزنـد تـا    است مي» دستور موقت«ساس، دولتي كه منتفع ا

   .فراهم شود » دستور موقت«زمينه اجراي 
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  :ها نوشت پي
 

1. provisional measures 

ركن اصلي قضايي ملل متحد،مجموعه مقاالت سيد جمال سيفي،ديوان بين المللي دادگستري  2.
  .34،ص1386انجمن ايراني مطالعات سازمان  ملل متحد ، تهران،

3 . The court shall have the power to indicatte , if it considers that circumstances so 
require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the 
respective right of either party. 

4   . Prorio motu. 
5. Land and Maritime Boundary betwin camroon and Nigeria (cameroon  v.Negeria) 

order re interim  measures ,Icj reports,1969,pp13-23 
6. Nuclear tests case (Australea v. France), order re interim measures, Icj reports 

1973, para. 99 at p, 111. 
7 . Possibility test. 
8   . Prima faci. 
9   . Lautherpacht test. 
10 .It may be of interest to note that requirement of prima facie jurisdiction is 

explicitly incorporated in Art.290930 of the draft Convention on the Law of the 
sea ,dealing with judicial settlement of disputes( see doc.A/conf.62/wp.10/ Rew.3 
and Corr.1,29Aug 1980) 

11   . Probability test. 
12   . jiminez de arechaga. 
13 . Malcom Show,”International  Law”,Cambridge University Press1999, P. 765 
14 . , Karin oellers – frahm: Interim measures of protection, coated in: Encyclopedia 

of pulic intenationnal law, vol. 1, pp, 69 – 70 
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آن كه بايد به اصطالحات آن در سياق  معمولي معناي با منطبق و نيت حسن به معاهده يك. 181.
       .عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد

ياق عبارت، عالوه بر متن كه شامل مقدمه و ضمائم نيز به منظور تفسير يك معاهده، س. 2
  :ميشود، مشتمل است بر

هرگونه توافق مربوط به معاهده كه بين كلية طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن . الف
  حاصل شده است؛

هر نوع سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظيم شده و توسط . ب
  .ديگر به عنوان سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است طرفهاي
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  :همراه با سياق عبارت، به موارد زير نيز توجه خواهد شد. 3
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  ، 25، ص 52شماره  ،1384 تهران،
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