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چکیده

بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت ،نقش مهم و
سازمانهای  

امروزه 
سازمانهای

دولتها در 
تأثیرگذاری ایفا میکنند.در این راستا ممکن است میان تعهدات  
بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد.دو دیدگاه در این زمینه

سازمانهای

مطرح شده است -6 :دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی 
قطعنامههایشورایامنیتبااستناد

قطعنامههایشورایامنیت-9،دیدگاهتقدم

بینالمللیبر
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بهماده609منشورمللمتحد .
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ارزشهای اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از
اتحادیه اروپا در راستای حفظ  
ارزشهاهستند،نگرشاولراانتخابکردهاستو
تصمیماتشورایامنیتکهمغایرباآن 
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یداند .
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 .1مقدمه
میتوانندبرایاجرایقطعنامههایشورایامنیتواردعملشوند؛اما
بینالمللی 
سازمانهای 
همکاریکننده تعارضبهوجودآید.

در مقام عمل و یا اجرا ممکن است میان قواعد دو سازمان 
ینالمللیوتصمیماتشورایامنیت،باعثسردرگمی
سازمانهایب 

تعارضتعهداتسندمؤسس
کشورهادرایفایتعهداتخودبهموجبسندمؤسسسازمانهاییکهدرآنهاعضویتدارندو
قطعنامههایشورایامنیتمیشود.ازسوییکشورهاهم،بهمقرراتسندتأسیس

همچنیناجرای
شدهاند واز سوی دیگر باید قطعنامههای شورای امنیت کهبرمبنای فصل هفتم
سازمانملتزم  
الزامآورداردرااجراکنند .
یشودوویژگی 
صادرم 
منطقی نیست که کشورها به موجب سند تأسیس دوسازمانمختلف ،تعهداتمتعارضی بر
یونهای وین در
عهده گیرند؛ البته در این صورت موضوع از طریق ماده  90مشترک کنوانس 
حقوقمعاهداتحلوفصلمیشود؛امادرفرضمسئلهموردبحث،مسئله،تعارضمیانمقررات
سندتأسیسوقطعنامههایدرونسازمانیاست.ازاینرودونگرشدراینجابهوجودآمد:الف-
بینالمللیوقطعنامههای
اولنگرشیکهمعتقداستمقرراتسندتأسیسجزءقواعداولیهسازمان 
مقدماند(نگرش
درونسازمانیجزءقواعدثانویهسازمانهاهستندودرهنگامتعارضقواعداولیه 

جامعهاروپایی)؛ ب -نگرشی کهبرمبنای آنقطعنامههای شورای امنیت راجزء تعهداتمنشور
یداندوباتوجهبهماده609منشور،تقدمرابهقطعنامههایشورایامنیتمیدهد .
م 


 .2دیدگاه اتحادیه (جامعه سابق) اروپایی
دیدگاه جامعه اروپایی مبتنی بر تقسیم قواعد سازمان بر قواعد اولیه و ثانویه و برتری قواعد
اولیهبرقواعدثانویهآناست .

 .2-1قواعد اولیه و ثانویه سازمانهای بینالمللی

هاوسازمانهایبینالمللیقواعد

طبقماده9کنوانسیونویندرحقوقمعاهداتمیان 
دولت
وقطعنامههای تنظیمشده مطابقآنو

سازمانعبارتاستاز:اسناد مؤسسسازمان ،تصمیمات 
یشود و با
یتشده سازمان .قواعد سازمان در واقع حقوق داخلی سازمان هم نامیده م 
رویه تثب 
دولتها قابلمقایسه است.باتعریف قواعدسازمانبهحقوقداخلی ،مشکالتی
حقوق داخلی  



سازمان
تعارضتعهداتسندمؤسس
هایبینالمللیوتصمیماتشورایامنیت  01

ینالمللی قواعدسازماننادیده گرفتهمیشد.اگردراین تعریف سند
یآمد وجنبههای ب 
پدید م 
یتشده سازماناشارهشدهاستکهاز
یآمد ناقصبودوهمچنین بهرویه تثب 
مؤسسسازماننم 
سازمانیبهسازماندیگرمتفاوتاست) .(ILC report, 1982: 21
 منظور ازقواعداولیه هماناسنادتأسیس سازمانهستندکهممکناستیک یا دویا چند
سندباشد(ماننداتحادیهاروپایی کهمعاهداترم،نیس،آمستردامولیسبونسندتأسیسآنهابه
شمارمیروند).تفسیردولتهاازقواعدسازمانبایددرراستایاهدافومقاصدقواعداولیهباشد.
نهاصلکارآمدیونهرویهبعدیطرفیننبایدبهطورصریحازمقرراتسندمؤسسانحرافپیدا
کند.چراکهدراینصورتنیازمنداصالحرسمیواساسیاست .)(Ahlborn, 2011: 21
قواعدثانویه سازمانمتشکلازقطعنامهها ،تصمیمات ،توصیهها ،اعالمیهها ،اصولراهنما،
کهتوسطارگانهایمختلفخطاببهاعضا،

مقررات،دستورالعملها،یا استانداردهایی است 
ارگانهایاافرادصادرمیشود.اعمالثانویهسازمانبخشیازحقوقداخلیآنراتشکیلمیدهد.
قواعدثانویه سازمان تنهاحقوقنوشتهمانندقطعنامههاو...نیستندبلکهرویه تثبیتشدهسازمانرا
یگیرد.امری کهنباید بارویه بعدی اعضاکهبرای اجرای سندتأسیس شکلمیگیرد
نیز دربرم 
ینالمللی
نظامهای داخلی یا ب 
ینالمللی بادیگر  
سازمانهای ب 

اشتباهشود.تعاملمیان نظمسازمانی 
ینالمللی یک ماهیت داخلی صرفدارد
سازمانهای ب 

نافی این حقیقت نیست کهحقوقثانویه 
) .(Ahlborn, 2011: 14
«بهعقیده آنزیلوتی آییننامهداخلی مجمعوشورای جامعهمللدارای هماناعتبارحقوقی
میثاقجامعهمللاست.عقیدهایکهجساپآنرادرموردقواعدپارلمانیسازمانهایبینالمللی
ینالملل
سازمانها را جدای از حقوق ب 

نیز صادق میداند .برخی از نویسندگان اعمال داخلی 
یدانند امایکی ازمنابعمتمایز حقوقجامعهملل.برخی دیگر قواعدثانویه رابخشی ازنظام
م 
یدانند که در صورت داشتن حقوق و تکالیف برای
ینالمللی م 
حقوقی داخلی سازمانهای ب 
دولتها،آنهارادارایآثارخارجینیزمیدانند.حتیبنزینگبااشارهبهماهیتمعاهدهایسند

ینالمللی
درحالشکلگیریاستکهقواعدثانویهسازمانهایب 

تأسیسمعتقداستکهاجماعی 
امروزهبایدبهعنوانبخشیازمنابعحقوقبینالمللدرنظرگرفتهشوند») .(Ahlborn, 2011: 15
بینالمللی بامقرراتسازمانهای
دیدگاه اتحادیه اروپایی بههنگامتعارضمقرراتسازمان 
ینالمللیدیگراست .
بینالمللیدیگربرتریقواعداولیهخودبرقواعدثانویهسازمانهایب 
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 .2-2قواعد اولیه و ثانویه در اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا نیز منابع حقوق این اتحادیه به سه دسته اولیه ،ثانویه و تکمیلی تقسیم
اروپابهموجبآنهاتأسیس شدهاست؛مانند

یشود.منابعاولیه معاهداتی هستندکهاتحادیه 
م 
معاهده اتحادیه اروپایی ،معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپایی .همچنین این منابع شامل
اصالحیههایرسمی،پروتکلهایضمیمه،اسنادالحاقکشورهابهاتحادیهاروپایینیزمیشود .
منابع ثانویه اسناد قانونی استکهبرمبنای معاهدات دستهقبلتنظیم شده است وشامل
یکجانبه،معاهداتوموافقتنامههااست.اینمقرراتکهدرماده922معاهدهناظر
حقوقثانویه 
ییننامهها ( ،)Regulationsدستورالعملها
بر عملکرد اتحادیه اروپا ذکرشده است ،شامل :آ 
( ،)Directivesتصمیمات ( ،)Decisionsنظریات ( ،)Opinionsتوصیهها ()Recommendations
یشود .
م 
منابعیاند که مبتنی به تعهدات اسناد مؤسس نیستند .این دسته شامل رویه

منابع تکمیلی 
بینالملل واصول کلی حقوق است.اصول کلی حقوقی منابع
قضایی دیوان دادگستری ،حقوق  
یافتهاند.دیوان بهموجب
نانوشتهای هستند که توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی گسترش  

نشدهاند .
آنهامیتواندقواعدیرااجراکندکهدرمعاهداتذکر 

جامعهای است که بر
دیوان دادگستری اروپایی معتقد است که جامعه اقتصادی اروپایی  
موظفاند ازانطباقتصمیمات خودونهادهای

مبنای قانونتأسیس شدهاستوهمهاعضای آن
آنبامعاهدهمؤسس کهدرواقعبه نوعی «منشوراساسی» 6اتحادیه اروپایی محسوبمیشود،
اطمینانحاصلنمایند 9.
مهمترینآراییکهدرموردبرتریقواعداولیهیکسازمانبرقواعدثانویهسازمان
یکیاز 
دیگر،درصورتتعارضصادرشدهاست،پروندهکادی استکهدردیواندادگستریاتحادیه
اروپاییمطرحشدهاست.اینپروندهابتدادرشعبهاولدیوانمطرحشدوسپسموردتجدیدنظر
خواهان قرار گرفت .شعبه اول دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی به این نتیجه رسیده بود که
الزامآوراست
قطعنامههایشورایامنیتبرمبنایفصلهفتمبرتمامیدولعضووجامعهاروپایی 
ینرومقرراتجامعهباید
آنهارافراهمکندوازا 
وجامعهبایدتمامیاقداماتالزمبرایاجرای 
1. Constitutional Charter.
2. Case 294/83, 1986: 23.
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بالاجرابماند؛چهجزءمقرراتاولیهباشدوچهجزءاصولکلیحقوقجامعه(قواعدثانویه) .()6.
قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت دارای تأثیر مستقیم در نظام

در نظریه شعبه بدوی ،
حقوقیجامعهبودهوبرترازمعاهدهوقواعدثانویهحقوقجامعههستند.اینبهمعناینظامسلسله
مراتبی در نظام حقوقی اتحادیه با برتری قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت است که موجب
قطعنامههایشورایامنیترا

شد،شعبهاولدادگاهبدویصالحیتخودبرایبررسیمشروعیت
انکارکند) .(Mariani, 2009: 16
اماشعبهتجدیدنظردیوانبادالیلیچونعدمعضویتجامعهدرسازمانمللوعدمتعهدبه
منشور بهطور مستقیم ،خودرامخاطبقطعنامههای شورای امنیت ندانست ودر نتیجه نظرشعبه
اولرانپذیرفت ). (Mariani, 2009: 77به عقیده شعبهتجدیدنظر دیوان دادگستری اروپایی اگر
الزامآورخودراازحقوقجامعهمی
قرارباشدقطعنامهایدرحقوقجامعهبهاجرادرآید،نیروی 

گیرد ).(Mariani, 2009: 78جامعهاروپایی سازمانی استکهبرمبنای حاکمیت قانونبناشده
آنها باقانونرابر
بینالمللی مشروعیت اَعمالنهادهای آنو مطابقت 
استودیوان دادگستری  
عهدهدارد) . (Mariani, 2009: 81
طبقماده 10و 906معاهدهجامعهاروپایی ،قطعنامههای شورای امنیت برای اجرادرنظام
اینسازمانبایددرقالبموضعمشترک9یاعملمشترک9کهمربوطبهسیاستمشترکخارجی
ینروعلیرغماینکهجامعهطبقمعاهدهاتحادیهاروپاییاقداماتی
وامنیتیاست،تدوینشود4.ازا 
یآورد،آنگاهکههدفاجرای قطعنامهشورای امنیت بر
یدانند بهعملم 
راکهآناسنادالزمم 
مبنای فصلهفتماست ،دراتخاذآناقدامات ،جامعهباید بهعباراتواهدافآنقطعنامههاو
تعهداتمرتبط،طبقمنشورمللمتحدتوجهکند 7.
موافقتنامههایی که بر مبنای ماده  )5( 900جامعه اروپایی منعقد میشوند ،برای نهادهای
1. Kadi case, 2008: para. 76.
2. Common Position.
3. Joint Action.
4. Ibid. at 295.
5. Ibid. at 296.
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الزامآورند6.چنانچهآنمقرراتبرمنشورمللمتحدقابلاعمالدانستهشود،
جامعهواعضایآن 
میکند.
طبقماده905معاهدهجامعهاروپایی،منشوربرمقرراتثانویهجامعهاروپاییبرتریپیدا 
نمییابد9.
برتری منشور در سطح حقوق جامعه به حقوق اولیه بویژه اصول حقوق اساسی تسری  
دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی با بیان این مطلب؛ «هر رأیی که از طریق نهادهای اتحادیه
اروپایی صادرمیشود و درراستای اثربخشی بهقطعنامه شورای امنیت استومغایر با حقوق
ینالمللواردنمیکند»،9درواقعبهاعتبار
جامعهاست،خدشهایبهبرتریآنقطعنامهدرحقوقب 
بینالمللاذعانکردهاست .
قطعنامههادرحقوق 
 شایان ذکراستکهدرنظردیوان دادگستری اروپایی یکی ازعواملبرتری قواعداولیه
بینالمللبوده
آنهانیستبلکهماهیتقواعدمتعارضدرحقوق 
بینالمللی،تنهاقالب 
سازمانهای 
یتوانداهمیتقاعدهحقوقبینالمللرا
دستهبندیآنهادرعناوینیچوناولیهوثانویه،نم 
استو 
زیر سؤال ببرد .دیوان با اشاره به ارزشهای اساسی اتحادیه اروپایی درواقع خواسته به ماهیت
قاعدهاشارهکند.چراکه معیار تشخیص یک قاعدهبرتردر حقوقبینالملل اهمیت محتواآن
قاعدهاستونهحتیپذیرشومقبولیتعاموجهانیآن .
بینالملل معتقد است که شکل قاعده کلی در حقوق بینالملل اهمیت
کمیسیون حقوق  
ندارد بلکه این ماهیت خاصِ همان قاعده است که آن را به درجه قاعده آمره میرساند4.
کمیسیونحقوقبینالمللبرخیازقواعدرابهدلیلاهمیتآنهاوحمایتازارزشهایاساسی،
ارزشهادر

رمهاو
شایستهبرتریبردیگرقواعدمیداند7.تردیدیوجودنداردکهتقدمبرخیازنُ 
بینالمللراپذیرفتهشدهاست .
حقوق 
ینالمللی دادگستری در قضایی چون کانال کورفو حاکمیت دولتها را به دلیل
دیوان ب 
«مالحظاتاولیه انسانی» محدودکردودرقضیه مشروعیت تهدید وکاربردسالحهای هستهای
1. Ibid. at 306.
2. Ibid. at 307.
3. Ibid. at 288.
4. A/CN.4/L.682, 2006: para, 189.
5. A/CN.4/L.682, 2006: para. 325.
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بدوناینکههیچگونه اعتراضاساسی نسبتبدانهاشده

بینالملل عرفی» 6
«وجوداصولحقوق 
باشدرامفروضدانست 9....
همچنان برخی از استداللهایی که در مورد شمول ماده  609منشور ملل به قطعنامههای
میشود ،بااستنادبهاهمیت قواعد(اصولواهداف)منشوروتوجهشورای
شورای امنیت ابراز 
یگیرد .
امنیتبهاینعواملصورتم 


 .3ماده  103منشور و تصمیمات شورای امنیت
بینی شده بودکهنشانازبرتری حقوقجامعهبردیگر
درمیثاقجامعهمللمقرراتیپیش 
تعهداتبینالمللیداشت.درماده90اینمیثاقآمدهبود :
تفاهمنامههایی استکهمتن
«اعضای میثاق موافقت میکنند کهاین میثاق مبطلتعهداتو 
میثاقتعارضدارندورسماًتعهدمیکنندکهقصدندارندازاینپسقراردادهایمتعارضبامتن
میثاقمنعقدسازند.درهرموردیکههرعضومیثاقپیش ازالحاقبهمیثاق،تعهداتمتعارضبا
گامهایفوریبردارد» .
میثاقراپذیرفتهاست،موظفاستبرایالغایآنتعهدات 
اینمادهنقطهشروعپیشنویسماده609منشورمللمتحدبود.درکنفرانسسانفرانسیسکو


یکتوافقکلیوجودداشتکهتعهداتمنشوربایدبردیگرتعهداتمعاهدهایاعضابرتری

داشتهباشد).(Rudolf, 2012: 1293نهایتاًماده609بهشکلفعلیمنشورتدوینشد :
«درصورتتعارضبینتعهداتاعضایمللمتحدبهموجباینمنشوروتعهداتآنهابر
طبقهرموافقتنامهبینالمللیدیگرتعهداتآنهابهموجباینمنشورمقدمخواهدبود» 9.
شورای امنیت در برخی قطعنامهها ،تصمیمات خود را برتر از تعهدات بینالمللی چون
قراردادهای خصوصی ،مجوزها و امثال آن دانست 4.اما به عقیده کمیسیون حقوق بینالملل
قراردادهایخصوصیخودبهخودوبهسببصدورقطعنامههایشورایامنیتباطلنیستند،بلکه
اینتعهددولتهاستکهبهآنهاترتیباثرندهندوآنرابهرسمیتنشناسند7.چراکهدولتها

1.Intransgressible Principles of Customary International Law.
2. I.C.J. Reports, 1949: 22), (I.C.J. Reports, 1996: 257.
.9ماده609منشورمللمتحد.
4. See e.g. S/RES/1160 (1998), S/RES/1127 (1997), S/RES/1173 (1998), S/RES/1267
(1999), S/RES/1298 (2000).
5. A/CN.4/L., 2006: 170-682.
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برطبقماده97منشورملتزمشدهاندکهتصمیماتشورایامنیترابرطبقمنشورمللمتحداجرا
کنند 6.
درماده97منشورمللمتحدسخنازپذیرشمطلققطعنامههایشورایامنیت(چهقطعنامه
فصلششم،چهقطعنامههاییکهبرمبنایفصلهفتمصادرمیشوندوچهقطعنامههاییکهخارج
ینالمللیدادگستریادعایکسانی
ازصالحیتشوراممکناستصادرشوند)است.البتهدیوانب 
الزامآوربودنقطعنامههایفصلهفتممنشورمللمتحداسترا
راکهمعتقدندماده97تنهاناظربر 
میداندودررأیمشورتیمربوطبهقضیهنامیبیامعتقداست :
باطل 
«ادعا شده است که ماده  97منشور تنها در رابطه با اقدامات قهری مذکور در فصل هفتم
منشور است .امکان ندارد در منشور از این دیدگاه حمایتی شده باشد .ماده  97از تصمیمات
میگویدونهآندستهازتصمیماتیکهاثرقهریدارند.بهعالوه
شورایامینتبهطورکلسخن 
اینمادهنهتنهادرفصلهفتممنشورنیستبلکهبالفاصلهپسازماده94منشورآمدهاست؛یعنی
دربخشی کهازاختیارات شورایامنیتبحثشدهاست.اگرتنهاماده 97راناظربهآندستهاز
الزامآورشورایامنیتبرطبقماده46و49بدانیمدراینصورتماده97زائدبهنظر
تصمیمات 
الزامآورآندستهازتصمیماتشوراتوسطمواد42و43تضمینشده
خواهدرسید؛چراکهاثر 
است» 9.
منشور،الزممیآوردکهمطابقتیکقطعنامهبااصول

عبارت«طبقاینمنشور»درماده97
قطعنامههای خارج از

و اهداف منشور سنجیده شود .به عنوان مثال اگرچه گفته شده است« :
صالحیتشورایامنیتاصالًجزتعهداتمنشوربهشمارنمیروندولذاتعارضیدرآنمواردبه
منشورقرارنمیگیرند»9.اماسؤالایناستکهچهکسیباید

وجودنمیآورندوذیلماده609

هابااصولمنشوررابرعهدهگیرد؟آیامیتوانبابرخیکشورها

تطابقویاعدمتطابقاینقطعنامه
تنهاییحقدارنددرموردانطباققطعنامههایشورایامنیتبااصولو

کهمعتقدند؛دولتهابه
اهدافمللمتحدقضاوتکنند4،همسازشدویااینوظیفهمراجعبینالمللیاست؟رویهدولتی
.6ماده97منشورمللمتحد .
2. I.C.J report, 1971: 52-53.
3. I.C.J report, 1971: 169.
4. Sayadi case, 2008: 16.
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دربررسیاینقطعنامههاورویهسازمانینتایجدرخورتوجهیدربرداشته است.لذاابتدارویه
میگیرد .
قضاییداخلیوسپسرویهسازمانیموردبررسیقرار 

 .3-1رویه قضایی داخلی

منظور از عنوان این مبحث ،اشاره به برخی قضایا است که در مراجع داخلی کشورهای
جهاندرموردمشروعیتقطعنامههایصادرهازسویشورایامنیتمطرحبودهاندوآندادگاهها
درباباینمسئلهمبادرتبهاتخاذتصمیمنمودهاند.اهمیتبررسیاینآرا،یافتناعتقادحقوقی

(Juris

نظامهای داخلی کشورها است .کشورهایی که نهایتاً این اعتقاد حقوقی را با
  )Opinio

میسازند .
سازمانهاییکهدرآنهاعضویتدارند،متجلی 

تصمیماتشاندر

 .3-1-1بریتانیا و قضیه احمد و دیگران

خواهانها متعاقب قطعنامه  6959شورای امنیت و بنا بر دستور دولت

در این پرونده نام 
خزانهداری) ،در لیست افراد تروریست قرار گرفته بود .خواهانها در دیوان
انگلستان (وزارت  
تحریمهاشدند .

عالیبریتانیاطرحشکایتنمودهوخواستارحذفنامخودازلیست
ماده 609منشوردر مقام بیان این مطلب است که؛ مقرراتمعاهدهای میان دیگر دولتهابا
یکدیگر باطل است .این ماده تنها بیان میدارد؛ منشور در سلسله مراتب معاهدات ،فوق دیگر
معاهدات است و بر آنها چیره میشود .منشور ،قانون اساسی جامعه بینالمللی است که توسط
دولتهای جهانموردپذیرش قرارگرفتهاست.تعهداتواقداماتقهری فصلهفتممنشورملل
متحدبردیگرموافقتنامههایدولعضو،مقدماست.ماده609منشوردرموردتعهداتقراردادی
دولعضوبایکدیگر سخنمیگوید امادرموردرابطهمنشور ،حقوقوتعهداتافراددرحقوق
داخلی ساکتاست.تعهدماده 97مشخصنیست ومنشورآنرابر دوششورای امنیت گذارده
استتاهرگونهصالحبداند،تعیینکندکهبامنشورمطابقتداردیانه 6.
 .3-1-2کانادا و قضیه عبدالرزاق

تحریمهای شورایامنیتقرارگرفتوباردیگرمسئلهتعارض

ازدیگر کسانی کهدرلیست
1. Sayadi case, 2008: 8.
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تعهداتدولتهابامنشوررامطرحساخت،عبدالرزاق شهروندکانادایی سودانیاالصلاستکه
در سال  ،9001بهدلیل حمایت از القاعده در لیست تحریمهای کمیته  6915قرار گرفت.در 90
همینطورممنوعیتمسافرت
ژوئن9002نیزبراساسقطعنامه،6299انسداداموالوداراییاوو 
درموردویاجراییشد 6.
دولت کانادا با استناد به تحریمهای ملل متحد از تمدید گذرنامه کانادایی او خودداری
میکرد.وی معتقد است که با اقدام کمیته  6915و عملکرد بعدی آن در قطعنامه  ،6299حق

جابهجایی وی بر اساس قانون اساسی  6329کانادا ،توسط دولت کانادا نقض شده است و

درخواستصدوردستوریمبنیبربازگشتبهکاناداراداشت .
دیوان عالی کانادا در تاریخ  4ژوئن  9003در دعوای عبدالرزاقعلیه وزیر امور خارجه و
بینالمللیاینکشوردرعرصهحقوقبشرو
دادستانکلکانادا،ضمنتوجهبهتعهداتداخلیو 
آزادهای بنیادین افراد ،نواقص موجود در سیستم کمیته تحریمهای  6915را قابل دفاع ندانسته و
میداندکهاصولعدالتطبیعیرادرحقافرادمراعاتنکرده
آنرافاقدجبرانخسارتاساسی 
و فاقد بیطرفی بنیادین در آیین رسیدگی مربوط به حذف نام افراد و موجودیتها از لیست
تحریمهاست 9.
دیوان عالی کانادا معتقد است تحریمِ مربوط به ممنوعیت مسافرت افراد که مورد استناد
دادستان کل قرار گرفته ،قابل قبول نیست؛ چراکه این جابهجایی فردتوسط دولت کانادا مشمول
میگیرد و با توجه بهقصد انشاءکنندگان قطعنامه ،6299
استثنائات مندرج در قطعنامه  6299قرار  
برنمیآیدکهفراخواندنیکفردبهدلیلوضعیتیاضطراریمانندرسیدگیقضاییمنافاتی
چنین 
باتعهددولتکاناداداشتهباشد.ضمناینکهاگرشهروندیبخواهدبهکشورشبازگردد،دولت
ملزمنیستتاویراازجابهجاییدرآنسرزمینممنوعکند 9.
گذرنامهای اضطراری برای

میکند ،دولت کانادا تعهد مثبتی در صدور 
دیوان عالی اعالم  
شهروندشدرورودبهاین کشورداردودولتکانادابا خودداریاز اینکار،مرتکبنقضبند

1. Abdelrazik case, 2009: para. 9.
2. Abdelrazik case, 2009: para. 51
3. Abdelrazik case, 2009: para. 59.
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جابهجاییعبدالرزاقشدهاست 6.
اولماده1قانوناساسیاینکشور،درموردحقبر 
درواقعدراینرأیدیوانعالیکانادا،تأمینحقوقشهروندانرابراساسبرتربودنتعهدات
دولتها در زمینه حقوق بشردرتأمین حقوقاولیه افرادبهاجرای قطعنامههای تحریمی شورای
امنیتارجحدانست .

 .3-1-3سوئیس و قضیه نادا

دیوان عالی فدرال سوئیس در رأی  64نوامبر  ،9005در پرونده یوسف مصطفی نادا علیه
وزارتاموراقتصادیاعالمکردکهاگرچهاعضایمللمتحدبهواسطهماده97،42و609منشور
ملزم به رعایت تصمیمات شورای امنیتهستند ،اما شورا نیز ملزم به اتخاذ تصمیم در چارچوب
عینحالدیوانایننکتهراهممتذکرشد
اهدافواصولمنشوربراساسماده94منشوراست.در 
نمیتوانندبهاستنادعدمانطباقتصمیماتشورابامنشورمللمتحدازانجام
کهاعضایمللمتحد 
تعهداتناشیازآنسرباززنند 9.
دیوان عالی با اشاره به اینکه سازوکارها و آیین رسیدگی راجعبه حذف نام افراد و
موجودیتهادر لیست کمیته تحریم ،6915معیارهای کنترل قضایی مندرج در بند اول ماده 93
قانون اساسی  6254سوئیس ،بند اول ماده  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،آزادهای بنیادین
نمیکنداماایندیوانخودرابرای
6370وبنداولماده64میثاقحقوقمدنیوسیاسیراتأمین 
نمیداندومعتقداستاینموضوعیاستکهبایددرسطح
تصحیحسازوکارکمیته6915صالح 
پیشبینییکسازوکارکنترلمؤثر،تحققیابد 9.
بینالمللی،درچارچوبمللمتحدوبا 


 .3-2رویه سازمانی

منظور از رویه سازمانی در این بخش ،بررسی نگرش ارگانهای مختلف سازمانهای
باقطعنامههایشورایامنیتبرمبنایفصل

بینالمللیدرهنگامتعارضمقرراتسندتأسیسآنها

هفتماست.دراین رابطهسازمانمللمتحد،اتحادیه اروپا ،دیوان اروپایی حقوق بشرواتحادیه
1. Abdelrazik case, 2009: para. 152.
2. Nada case, 2007: para. H(2)-H(3).
3. Ibid. at H(3)-H(6).
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آفریقاییموردبررسیقرارگرفتهاند .

 .3-2-1رویه سازمان ملل در رابطه با شمول ماده  103بر قطعنامههای شورای امنیت

دربررسیرویه سازمان ملل در باب موضوع مذکور در عنوان این بخش ،رویه شورای
بینالمللموردبررسیقرارگرفتهاست .
بینالمللیدادگستریوکمسیونحقوق 
امنیت،دیوان 

 .3-2-1-1شورای امنیت

در قطعنامهای که شورای امنیت در سال  6330طبق فصل هفتم در مورد عراق صادر کرد،
به مسئله برتری قطعنامههای خود بر دیگر موافقتنامههای دولتهای عضو تأکید کرد .در این
قطعنامهآمدهاست :
ازهمهدولتهاحتیدولغیرعضومللمتحددرخواستمیکندکهبهطور

«شورایامنیت
الزماالجرایی کهپیش از
صرفنظر ازقراردادهای  

محدودبامقرراتقطعنامهحاضرعملکنند؛ 
نمودهاند» 6.
کردهاندیامجوزهاییکهصادر 
تاریخقطعنامهمنعقد 
بندهای پایانی مقدمهقطعنامه )6330( 150در 97سپتامبر،6330شورا صراحتاً بهمقررات

در 
ماده609منشوراشارهکردودربند9همانقطعنامهآورد :
صرفنظر ازهرحقویا تعهدی کهبه

میگیرد کهازهمهدولتها
«شورای امنیت تصمیم  
پذیرفتهاند یا هر

کردهاند یا 
بینالمللی پیش از تاریخ صدوراین قطعنامهمنتقل  
موجبتعهدات 
قراردادی امضاکردهیا مجوزی صادرکردهاند ،اجازه ندهندکههواپیماهای حاملکاالبه جز
آنهابهمقصدعراقیاکویتپروازکنند .»...
کاالهایبشردوستانهیاغذاازخاک 
شورای امنیت درسال 6339درمورداتحادیه ملی برای استقاللکاملآنگوال دربند90
قطعنامهخودآورد :
بینالمللی درخواستکرد که بهطورمحدودبامقررات
«از همه دولتهاو سازمانهای  
بینالمللی
صرفنظر ازهرحقویا تعهدی کهبهموجبتعهدات 

قطعنامهحاضرهمکاری کنند،
یرفتهاند یا هر قراردادی امضا کرده یا
پیش از تاریخ صدور این قطعنامه تفویض کرده یا پذ 
کردهاند» 9.
مجوزیصادر 
1. S/RES/661 (1990), para. 5.
2.S/RES/864 (1993). 15 September 1993, para. 20.
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شورای امنیت در قطعنامهای که در مورد تحریم تسلیحاتی روآندا صادرکرد ،عین این
عبارترادربند67اینقطعنامهتکرارکرد6.درقطعنامه542و229شورایامنیتدرموردلیبی
صادرونیزعیناینعباراتتکرارشد 9.
در موردآنگوال 9،کوزوو،یوگسالوی 4وافغانستان 7نیز چندین قطعنامهصادرشدهاستکه
تقریباً عباراتمشابهی همچونقطعنامههای پیشین درموردبرتری قطعنامههای شورای امنیت بر
میشود.تکالیفی که شورا از
تعهداتاعضا ،بهجهتبرتری تعهداتمنشورطبقماده 609دیده  
صرفنظرازوجودهرگونهحقیا

قطعنامههادرخواست کردهاست،غالباًباقید«

دولتهادر این 

گرفتهاند»
برعهده 

تعهدی کهباتوافقبینالمللی یا هرمجوزی کهپیش از تاریخ صدور قطعنامه
همراهبودهاست .
قطعنامهایکهدرموردیوگسالویسابقصادرکردوطبقآن :

شورایامنیت
«تصمیمگرفتکهطبقفصلهفتممنشورمللمتحدهمهدولتهابرایبرقراریصلحوثبات
در یوگسالوی فوراً تحریمهای کامل و جامع بر تمامی دولتهایی که به این کشور سالح و
تجهیزاتنظامیاعطامیکننداعمالنمایندتازمانیکهشوراتصمیمدیگریاتخاذنماید 1.»...
اگرچهغیرازقطعنامه150کهدرموردعراقصادرشد،دیگرقطعنامههاصراحتاًبهماده609
قطعنامهها

منشوراستنادنکردنداماقلمروآنهابسیاروسیعبود.بهطوریکهبیشترآنهانهتنهااجرای
آنقطعنامههابه

عضوبلکهازسازمانهای بینالمللی همانتظارداشتند.همچنین 

راازدولتهای 
موافقتنامههای

تعهداتی که از قراردادها و مجوزها ناشی میشد ،همانند تعهدات ناشی از 
ینالمللیاشارهکردهبودند .
ب 
شورای امنیت درقطعنامه ) ،S/RES/918 (1994از همهدولتهای عضوو حتی غیرعضو و
بینالمللی میخواهد« :به طور محدود با نادیده گرفتن موافقتنامههایی که پیش از
سازمانهای  
الزماالجراشدهاست،بامقرراتقطعنامهمزبورهمکاریکنند» .
قطعنامهحاضردرموردآنها 
قطعنامههایی کهذکرشد ،طبقفصلهفتممنشورتصویب شدهبودودرآنهاشورایامنیت،


1.S/RES/918 (1994), 17 May 1994, para. 15.
2.S/RES/748 (1992) Para. 3 and S/RES/833 (1993), para. 2.
3.S/RES/841 (1993) of 16 June 1993, Para. 9, S/RES/917 (1994), of 6 May 1994, Para.
12, S/RES/864 (1993) 15 september (1993), para. 20, S/RES/1127 (1997) 28 Auguest
1997. Para. 4
4.S/RES/1166 (1998). 31 March 1198, para. 8.
5.S/RES/1267 (1999), 15 October 1999, para. 7.
6.S/RES/713 (1991) of 25 September 1991, Para. 6.
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تعهداتدولتهای عضومللمتحدطبقمنشور–بویژه تعهداتناشی ازتصمیمات شورا

برتری 
بینالمللیاعالمکردهبود .
درآنقطعنامهها–بردیگرتعهداتآنهابهموجبموافقتنامههای 
شورای امنیتبااشارهبهماده609منشور،قطعنامههاییبرایارجاعوضعیتبهدیوانکیفری
بینالمللیرانیزمتعهد
صادرکردهاستودولتهای غیرعضواساسنامهدیوانکیفری 

بینالمللی

میداند6.اینامرمبتنیبراینفرضاست؛اگرچهدولتهاممکناستعضو
بههمکاریبادیوان 
اساسنامهدیوانکیفرینباشندامابهسببعضویتدرمللمتحدوقبولتعهداتمنشور،آنگاهکه
بینالمللیازسویشورایامنیتارجاعدادهشدهباشد،ملزمبه
پروندهمطروحهدردیوانکیفری 
میشود .
همکاریبادیوانهستند.گواینکهقطعنامهارجاعدهندهجزئیازتعهداتمنشورمحسوب 

 .3-2-1-2دیوان دادگستری بینالمللی

ینالمللی مطرحشدودرآنبه شمولماده
از جمله قضایای مهمی کهدردیوان دادگستری ب 
609منشور،بهقطعنامههای شورایامنیت اشارهشد،قضیه الکربیبود.دیواندرقرار64آوریل
 6339مقررداشتکهدولتهای مربوطهماننداعضای مللمتحد ،متعهدهستندکهتصمیمات
مییابد.
شورایامنیترابپذیرندواجراکنند،ظاهراًاینتعهداتبهتصمیماتقطعنامه542تسری 
دیوان تأکید کرد که مطابق با ماده  609منشور ملل متحد ،تعهدات دولتها در این رابطه بر
ینالمللی دیگر کهشاملکنوانسیون مونترالمیشود ،برتر
تعهداتآنها بهموجبموافقتنامههای ب 

است.دیوانمقررداشت :
آن که لیبی وانگلستاناعضای مللمتحدهستندوتعهددارندطبقماده 97منشور،
علیرغم  
« 
یرغم این که دیوان در مرحله صدور قرار
تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند .عل 
یدارد کهظاهراً این تعهدبه تصمیمات مندرجدرقطعنامه 542تسری
اقداماتموقتی استمقررم 
علیرغماینکهمطابقباماده609منشورتعهداتدولتهادراینرابطهبرتعهداتآنهابه
مییابد ،

ینالمللی دیگر که شامل کنوانسیون مونترال میشود ،برتر است» 
موجب موافقتنامههای ب 
) .1992: 42
درخواست لیبی ممکناستبهحقوقیکهانگلستانبهموجبقطعنامه 542شورایامنیت
(I.C.J,

کسبکردهاست،لطمهواردکند 9.
میکنددربرداشتهباشد،
بهعقیدهدیوان،حتیاگرکنوانسیونمونترال،حقوقیکهلیبیادعا 
SC Resolution 1487 (2003).و1.SC Resolution 1422 (2002).
2.S/RES/748 (1992), para. 40.
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آنحقوقدروضعیت حاضربه واسطهقطعنامه542و 229شورایامنیتدیگر قابل اجرانیست؛
براساسماده97و609منشورمللمتحد،ایندوقطعنامهبرحقوقوتعهداتناشیازکنوانسیون
مونترالمقدمهستند) .(I.C.J, 1998: 23

 .3-2-1-3کمیسیون حقوق بینالملل

راجعبه سلسله مراتب در
بینالملل در بخشی از گزارش سال  9001خود  
کمیسیون حقوق  
ینالملل ،قواعدآمره ،تعهدات ارگااُمنِس ،ماده  609منشور ملل متحد معتقداستقلمرو
حقوقب 
الزامآورارگانهایمللمتحد
ییابدوهمبهتصمیمات 
ماده609منشورهمبهموادمنشورتسریم 
مانندشورایامنیت.باتوجهبهویژگیبرخیمقرراتمنشور،ویژگیاساسیبودنمنشورورویه
ینالمللعرفینیز
تثبیتشدهدولتهاوارگانهایمللمتحد،تعهداتمنشورمیتواندبرحقوقب 
چیرهشود6.کمیسیونهمچنینمعتقداستکهمنشوربهسببماهیتاساسیبرخیهنجارهابویژه
اصول،اهدافوپذیرشجهانیآنهاازویژگیخاصیبرخورداراست 9.
بینالملل برای تدوین معاهدات
پیشنویسهایی کهکمیسیون حقوق 
ماده  609دربرخی از 
دولتها به سبب اعمال متخلفانه
بینالمللی  
تهیه کرده ،اشاره کرده است« .طرح مسئولیت  
بینالمللیسازمانهای
بینالمللی»«9،طرحتأثیرمخاصماتمسلحانهبرمعاهدات»«4،طرحمسئولیت 

بینالمللی»7ازآنجملهاند .

بینالمللی با عنوان
دولتها به سبب اعمال متخلفانه  

در ماده  ،73طرح مسئولیت بینالمللی 
خدشهای به مقررات حقوق بینالملل وارد

میدارد« :مواد این طرح 
«منشور ملل متحد» مقرر  
ارگانهای صالحمللمتحدممکن

نمیکند»  1.درتفسیر این مادهبهاین مسئلهاشارهشدهاست؛ 

استدولتی رابهدلیل نقضتعهداتشملزمبهپرداختخسارتکنند ،کهدراین صورتماده
میتواند تعیینکننده باشد.این طرحدرتمامزمینهها باید درراستای منشور ملل متحد تفسیر
  609

1. A/61/10, 2006: 420.
2. Ibid.
3. Draft Articles Adopted on Second Reading by the ILC during its Fifty-third Session,
in 2001; A/56/10, p.59.
4. Draft Articles Adopted on First Reading by the ILC during its Sixtieth Session, in
2008; A/63/10, p. 86.
5. ILC Reports, Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with
Commentaries, 2011.
6. A/56/10, 2001: 365.
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شود 6.
راجعبه تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات ،طبق ماده  64با عنوان
در طرح کمیسیون  
«تصمیماتشورایامنیت»آمدهاست:موادطرححاضربهاثراتقانونیتصمیماتشورایامنیت
عالوهبر
یکند9.بهعقیدهکمیسیون حقوقبینالملل 
خدشهایواردنم 

برمبنایفصلهفتممنشور،
آورارگانهایمللمتحدرا

حقوقوتعهداتمنشور،ماده609منشورتعهداتو تصمیمات 
الزام
برمیگیرد.برتری قطعنامههای شورای امنیت طبق ماده  609به طور وسیعی هم در رویه وهم
در 
دردکترینپذیرفتهشدهاست 9.
ینالمللی درماده 15همچونطرحمشابهدرمورد
در طرحمسئولیت بینالمللی سازمانهای ب 
مسئولیتدولتهاآمدهاست«:مواداینطرحخدشهایبهمنشورمللمتحدواردنمیکند»4.اشارهبه
الزامآور
ذکرشدهاند،همانندتصمیمات 

منشور،درواقعاشارهبهتعهداتیاستکهمستقیماًدرمنشور
شورایامنیتکهمطابقبانظردیوانبینالمللیدادگستریبرمبنایماده609منشوراینتصمیمات
بینالمللیغالبهستند 7.
نیزبردیگرتعهدات 


 .3-2-2اتحادیه اروپا و قضیه کادی

استکهناماومتعاقبقطعنامههایضدتروریستی شورای

یاسین عبداهللکادی تبعهعربستانی
امنیت(قطعنامه6915مورخ67اکتبر)6333ازسویاتحادیهاروپادرلیستتحریمهایاشخاص
مرتبطبافعالیتهایتروریستیقرارگرفتهبود.ویدراعتراضبهاقداماتحادیهدردادگاهعمومی
یمهاطرحدعوانمود .
اتحادیه،1برایحذفنامخودازلیستتحر 
دادگاهعمومیبااستنادموادیازمنشور،ازجملهمواد،609بند6ماده،94ماده،97بند9ماده
 42منشورمللمتحدو بااستنادبهموادی ازمعاهداتمؤسساتحادیه اروپایی ازجمله بند 6ماده
1. A/56/10, 2001: 365.
2. A/63/10, 2008: 131.
3. A/63/10, 2008: 132.
4. ILC reports, 2011: 103.
5. ILC reports, 2011: 103.
6. General Court.
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 66اتحادیه اروپایی 6،ماده 906جامعهاروپایی 9،بند 6ماده 10جامعهاروپایی 9،ماده 905جامعه
اروپایی4ونهایتاًماده902جامعهاروپایی7رأیخودراصادرنمود .
یکرد -6 :جامعهاروپایی ماننداعضای مللمتحدخود را
این دادگاهبه دالیل ذیل استنادم 
بینالمللواجرایتصمیماتشورایامنیتبویژهتصمیماتمتخذه
متعهدبهرعایتقواعدحقوق 
یداند؛-9اختیاراتنهادهایجامعهدراینرابطهمحدوداست
طبقفصلهفتممنشورمللمتحدم 
یتوانند محتوای قطعنامهها را
وبه هر شکلی نمیتوانند اظهارنظر کنند؛  -9نهادهای اتحادیه نم 
ارزیابی کنندیا آنهاراتغییر دهند؛  -4دیگر موافقتنامههای بینالمللی یا قوانین داخلی کهمانع
قطعنامهها میشوند باید کنار گذاشته شوند 1.؛  -7نتیجه اثر قانونی بودن ، 5برتری

اجرای این 
تعهداتمنشوربرحقوقمعاهداتیوعرفیمتعارضباآناست 2؛-1ماده90کنوانسیون حقوق
یتهای
ینالمللی دادگستری همچون قضیه فعال 
معاهدات  6313وین و برخی قضایای دیوان ب 
شبهنظامیونظامیامریکادرنیکاراگوئه 3وقضیهالکربیادعایدادگاهراثابتمیکند 60.

.6بند 6ماده 66معاهدهاتحادیهاروپایی «:اتحادیهسیاستمشترکخارجیوامنیتیخودراکهدرحوزهسیاستامنیتیو
حفظصلحوتقویتامنیتبینالمللیمطابقبااصولمنشورملل

خارجیاستبااهدافزیرتعریفمیکند -9....-9...-6:

متحد.»...
.9ماده 906جامعهاروپایی«:درجاییکهدرموضعمشت رکویادراقداممشترککهمطابقبامقرراتمعاهدهاتحادیه
اروپاییتنظیمشدهاندودرآن هامقررشدهاستکهجامعهجزئایاکالًروابطخودباکشورهایثالثراقطعکندیاکاهش

یگیری بهروشاکثریتبا
دهد،شورایاتحادیهاقداماتضروریراانجامخواهدداد.شوراباپیشنهادکمیسیونوبارأ 
صالحیت()Qualified Majorityاقدامالزمراانجامخواهدداد» .
.اینمادهراجع بهاقداماتالزمبرایمحدودکردنروابطاقتصادیدرراستایماده906جامعهاروپاییباکشورهایثالث

9
است.
امههایمنعقدهپیشازتاریخ 6ژانویه 6372برایالحاق
.4ماده 905جامعهاروپایی«:حقوقوتعهداتناشیازموافقتن 
کشورهاپیشازتاریخالحاقشانمیانیکیاچنددولتعضوویکیاچنددولتثالثتحتتأثیرمقرراتاینمعاهدهقرار
نخواهدگرفت».
.7ماده902جامعهاروپایی «:اگرجامعهاتخاذاقداماتیرادررابطهبایکیازاهدافجامعهوبازارمشترکضروریبداند،
یگیریبهروشاجماعاقداماتالزمرا
شورابراساسطرحیازسویکمیسیونوبعدازمشورتباپارلماناروپاییوبارأ 
اتخاذخواهدکرد».
6. Case T-315/01, 2005: 153.
7. Effect of Legality.
8. Case T-315/01, 2005: 156.
9. Case T-315/01, 2005: 183.
10. Case T-315/01, 2005: 184.
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البتهکسانیچونمستشارمادورو،6تبعیتحقوقجامعهازمنشورراردکردندومعتقدبودند
کهجامعهاروپایییک«نظامحقوقینوین»9تأسیسکردهاستوملزمبهتبعیتازمنشورنیست.
بینالملل وحقوق جامعهتوسطنظامحقوقی جامعهتعیین میشود و
به عقیده وی «ارتباطحقوق 
یتواند درحقوقجامعهنفوذنماید کهمطابقبااصولحقوق
بینالملل تنهادرصورتی م 
حقوق 
جامعه باشد» 9.عقیدهاینقاضیمستشاربههنگامتجدیدنظر ازرأی کادی ،دردیوان دادگستری
اروپاییموردتأییدقرارگرفت .
دیوان دادگستری اروپایی به عنوان مرجع تجدیدنظر این رأی ،پس از تجدیدنظرخواهی
محکوماندادگاهعمومی (بدوی)،ضمنپذیرش لزومرعایت مقرراتحقوقبینالملل ،توسط
اتحادیه 4و لزوم پایبندی اعضای ملل متحد به تعهدات مقرر مواد  94و  97منشور ملل متحد و
اشارهبهمواد655و622جامعهاروپاییناظربرهمکاریمیانجامعهومللمتحد،7معتقدبودکه
جامعه باید طبق مواد  10و  906خود به قطعنامههای شورای امنیت ترتیب اثر دهد؛ منتها این
اثربخشی باید ازدرونقواعدخودجامعهازجمله موضعمشترک1یا اقداممشترک5کهدرقالب
سیاست مشترک امنیتی و خارجی اتخاذ میشود به مرحله اجرا برسند 2.جامعه باید به عبارات
قطعنامه توجه نماید 3.امانباید ازیاد بردکهمنشور ،هیچ روشی برای اجرای قطعنامههادرنظام
داخلیبهاعضاراتحمیلنمیکندوآنرابرعهدهخوداعضاگذاردهاست.

60


1. Maduro.

2. New Legal Order.
3.Opinion of Mr Advocate General Poiares Maduro, Case C-402/05 P Yassin Abdullah
Kadi v Council of the European Union and Commission of the European
Communities,16 January 2008, para. 21.
4 . Joined Cases, 2008:para 291.
5. Joined Cases, 2008: para. 292.
6. Common Position.
7. Joint Action.
8. Joined Cases, 2008: para. 295.
9. Joined Cases, 2008: para. 296.
10. Joined Cases, 2008:para. 291.
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خدشهایبهاصولاساسیمعاهدهجامعهاروپایی

نمیتواند
بینالمللی 
موافقتنامههای 

تعهدات
وارد کند؛و تمامی اعمال جامعه باید بر اساس رعایت اصول اساسی باشد وبه ایجاد شرایطی که
میکند.اینوظیفهدیواناستکهدرچارچوبسیستمجبرانهای
اینامرراتسهیلنماید،کمک 
حقوقیایجادشدهتوسطمعاهدهمؤسسرابررسیکند 6.

 .3-2-3دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه الدولیمی و شرکت مونتانا

الدولیمی اردنیاالصل ولی از وابستگان به رژیم صدام بود؛ علیه اقداماتمحدودکننده دولت
سوئیسکهپسازصدورقطعنامههایتحریمیعلیهعراقازسویشورایامنیتبروی،اموالودر
شرکتتحتمدیریتاو(شرکتمونتانا)وضعشدهبود،دردادگاهفدرالسوئیساقامهدعواکرد.
دادگاهفدرالسوئیسباتوجهبهعضویتدولتسوییسدرمللمتحد،اقداماتایندولترابااین
استدالل که قطعنامههای شورای امنیت بخشی از تعهدات مندرج در منشور و برای اعضای آن
الزامآورهستند،قانونیدانستوویرامحکومنمود 9.

اینباردردیواناروپاییحقوقبشرعلیهحکمدادگاهفدرال
الدولیمیبرایاحقاقحقوقخود 
سوئیساقامهدعوانمودواینمرجعمسئلهتعارضتعهداتکشورهایاروپاییباکنوانسیوناروپایی
حقوقبشرراموردبررسیقرارداد .
دیواناروپاییحقوقبشر،کنوانسیوناروپاییحقوقبشرراسنداساسینظمعمومیاروپایی
حداقلهای الزم برای پایبندی به

دولتهای طرف کنوانسیون را ملزم دانست که 
برشمرد و  
مقرراتکنوانسیونرارعایتنمایند 9.
یداند
دیواناروپاییحقوقبشر،نهتنهانظامخودرادرهنگامتعارضبانظاممللمتحدبرترم 
بلکهدولتهای طرفکنوانسیون رانیز برای جلوگیری ازاستبدادِ رأی شورای امنیت صالحبه
یداند 4.
بررسیقطعنامههایشورام 
1. Joined Cases, 2008: para. 285.
2. Al-Dulimi case, 2016: para, 29.
3. Al-Dulimi case, 2016: para, 145.
4. Al-Dulimi case, 2016: para, 147.

44

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،75زمستان 69


به عقیده دیوان وجودعباراتی مانندضرورت 6واقتضا 9درقطعنامههای شورای امنیت نیاز به
داردودادگاههایداخلیبایدبتواننداینمواردرابررسیکنند 9.

احرازوبررسیقضایی
درواقعدیواناروپاییحقوقبشربراینظامایجادشدهتوسطکنوانسیونارجحیتقائلاست
و بهعنوان رکن قضایی ،این کنوانسیون خود را متعهد به تضمین حقوق مورد حمایت کنوانسیون
میداند.همچنیندراینقضیهقاضیآلبوکرکبهاستقاللنظامحقوقیشورایاروپاازنظامملل

متحد تأکید کرد4.ازاینرودیوانباایندلیلکه تعارض حقیقیمیانماده609وتعهداتدیگر
دولتها دیده نشده است، ) (7خود رادرگیر مسئلهسلسله مراتب میان تعهداتدولتها به

این 
بینالمللینکرد .
موجبمنشورودیگراسناد 

 .3-2-4اتحادیه آفریقایی

در بند 2ماده 4سندتأسیس اتحادیه آفریقایی ودربیان اصولحاکمبراین اتحادیه «حق
مداخلهدرخاککشورعضومتعاقبصدورقطعنامهایازسویمجمععمومیاتحادیهدرمواقع
شناخته شده است.نحوه

بحرانی بویژه:جرائم جنگی ،ژنوسید ،جرائم علیه بشریت» 1،به رسمیت 
اجرای اینحق،برطبقپروتکلتأسیس شورایصلحوامنیت اتحادیهآفریقاییبرعهدهشورای
مزبور نهاده شده است 5.مقررات این شورا تقریباً شبیه مقررات منشور ملل متحد در رابطه با
شورایامنیتسازمانمللمتحداست .
این مقرراتدرتعارضصریح بااصولحقوقبینالملل همچوناصلعدممداخلهمذکوردر
بند4ماده9منشوراست.البتهاصلعدممداخلهمزبور،تعهددولتهاستنهسازمانهایمنطقهای؛
اماحتیدرسندتأسیساتحادیهآفریقاییسخنیازدریافتمجوزازشورایامنیتبرایمداخلهبه
1. Necessary.
2. Where Appropriate.
3 . Al-Dulimi case, 2016: para, 144.
4. Al-Dulimi case, 2016: 75.
5. Al-Dulimi case, 2016: para, 149.
6.Constitutive Act of African Union, Article 4(h).
7. Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the
African Union, article 4 (j).
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میاننیامدهاست .
میدانند
آنهارااقداماجرایی 
عدهایایننوعمداخالترانوعیعملیاتحفظصلحدانستهو 

نمیدانند
ومعتقدندنیازمنداخذمجوزازشورایامنیتاست،اگرچهآنرانقضماده609منشور 
میدانند) .(Abass, 2012: 230
اماناقضبند6ماده79منشورمللمتحد 
عدهای نیز بااین عقیده موافقنیستند ومعتقدندبند()hماده 4اساسنامهاتحادیه آفریقایی،

ناقضتعهداتمنشورنیست.چرا که اوالًمداخلهتوسطسازمانمنطقهای درخاککشورهای
عضو،یک عرفمنطقهای استوتعهداتمنشوربرتعهداتقراردادی اعضامقدماستونه
عرفهای منطقهای.ثانیاً این ماده شرطِ رضایت دولتی کهاین عملیات درخاکآنکشوربه

بینالمللی برای جلوگیری از
میآید رادرخودگنجاندهاست.ثالثاًاین مادهبههمکاری  
عمل 
جرائمجنگی،جرائم علیهبشریت،ژنوسیدکمکمیکندودرراستایبند9ماده6منشوراست
) .(Kuwali, 2011: 19
البتهدلیلدومنویسندهاعتباریندارد؛زیرادراساسنامه اتحادیهآفریقایی سخنی ازرضایت
دولت نیست و حتی درخواست مداخله از سوی هر کشور عضو و نه کشور قربانیِ جرائم مزبور
به رسمیت شناخته شده است 6.البته با توجه به اینکه تصویب مداخله باید در مجمع عمومی
رأیگیریبه
اتحادیه(کهمتشکلازسراندولتهایاحکومتهااست)صورتبگیرد،اگرنحوه 

مینمود؛ اما
صورتکنسانسوس بود ،آنگاه رضایت یا عدمرضایت آندولتدرمداخلهمؤثر  
میدارد« :مجمععمومی تصمیمات خودراازطریق
ماده 5سندتأسیس اتحادیه آفریقایی مقرر 
کنسانسوسودرصورتشکستاینشیوهازطریقاکثریتدوسوماعضایاتحادیهاتخاذخواهد
کرد» ).(Abass, 2012: 230

درصورتیکه کشور مورد مداخله در روش

این بدان معنی است؛ 

بارأیگیریبهشیوهاکثریتمیتوانازسدآنگذشت .

تصمیمگیریشود،

کنسانسوسمانعاز
این مقررات نشان میدهد که کشورهای آفریقایی هیچ اعتقادی به برتری تعهدات خود در
میدانند
سازمانمللندارندواصوالًامورمنطقهای خودراجدای ازاموربینالمللی  

(Jean, 2004:

).284درسندتأسیسایناتحادیهتنهادربند7ماده،9نقشیبسیارضعیفوخفیفبرایمللمتحد
بینالمللی اعضابا
درنظرگرفتهاستوآناینکه ،یکی ازاهدافاتحادیه راتشویق بههمکاری  
توجهبهمنشورواعالمیهجهانیحقوقبشربرشمردهاست.شایدایننگرشبهدلیلسیستمناعادالنه
وگزینشی مللمتحددرواکنشبهبحرانهای آفریقا بهوجودآمدهاست.درحالیکه بیش از50
1.Constitutive Act of African Union, Article 4(j).
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بینالمللیدرآفریقابودهاست؛
درصدکارشورایامنیتدردهههایاخیرمربوطبهصلحوامنیت 
ندیدهاند).(Mwanasali, 2006: 91
امامردمآفریقاازشورایامنیتاقدامعملیچندانی 
به اعتقاد برخی ،نگرشمتجلی شدهدربندهشتمماده 4اساسنامهاتحادیه آفریقایی ملهماز
عالیرتبه ملل متحد است .متعاقب این گزارش شورای اجرایی اتحادیه
گزارش کارشناسان  
آفریقاییموضعمشترکخودرااعالمودرآنتصریحکرد :
از آنجایی که مجمععمومی وشورای امنیت دورازصحنهدرگیری هستندوامکانبررسی
وضعیتها راندارند،ضروری است سازمانهای منطقهای درمناطق

دقیق ماهیت مخاصمات و
نزدیک مخاصمهصالحیت واکنشبهآنوضعیتها راداشتهباشند.اتحادیه آفریقایی باشورای
امنیتدرموردلزومهماهنگیباشورابرطبقمنشورموافقاست؛امادربرخیمواقعکهضرورت
ایجاب کند ،تأیید شورای امنیت باید بعدازورودسازمانصورتگیرد

(Tehindrazanarivelo,

 .)2012: 409
این تفکرمنطقی است.چراکه اگردولتهای یک منطقه ،اساسمقرراتسازمانمنطقهای
کهدرمحدودهمرزهای آناناست،ازمداخلهممنوعشوند،دیگر تمایلی برای همکاری باملل
تصمیمگیرندگان آن در آن منطقه حضور ندارند و از درک مشکالت عاجزند]

متحد [که 
نخواهندداشت) .(Yusuf, 2014: 190
قاضی یوسف دردروسآکادمی الههدرسال 9064برخی ازنتایج چنین اقدامی رااینگونه
برشمردند :
پیشبینیحقبرمداخلهدرسندتأسیساتحادیهآفریقایی،نوعیجهشدرسطحمنطقه-حداقل

آفریقا -بهنفعمداخلهجمعی بااهدافبشردوستانهمحسوبمیشود.اولین اثر این انقالب ،اعالم
اصلمداخلهبرایحمایتازحقوقبشراست.گویادولتهایآفریقاییتنشمیانارزشهایمبتنی
دادهاند؛بنابرایندراتحادیهآفریقااستناد
برحاکمیتدولتهاوحقوقبشررابهنفعحقوقبشرپایان 
بهحاکمیت نمیتواند دستاویزی برای نقض حقوق بشر باشد.دوم ،برای مداخله در کشورِ عضو
دیگرنیازیبهتعیینمواردتهدیدیاکاربردزوریانقضصلحتوسطشورایامنیتنیست....سوم،
میدهد و
این اقداماتحادیه آفریقایی معنای جدیدی بهمفهوم«اقدام اجرایی» مندرجدرمنشور 
میآورد.
روابطی جدید میان سازمان ملل واتحادیه آفریقایی در زمینه مداخلهبشردوستانهپدید  
چهارمونهایتاًباتصریحشناساییحقمداخلهبرایمبنایاهدافبشردوستانهتوسطهمهکشورهای
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بینالملل صورتگرفت،
اروپایی حداقلدرسطحسازمانمنطقهای خود،اقدامی نوین درحقوق 
چراکه پیش ازآندرصورتنبودمقرراتصریح وخاصی درموردمداخلهبشردوستانه برای
میآوردند) .(Yusuf, 2014: 191-192
وجودچنینحقی،روبهتوجیهاتاخالقی 


 .4تحلیل نهایی ماده  103و قطعنامههای شورای امنیت
همانگونه دولتها
قطعنامه شورای امنیت باید طبقاصولواهدافمنشورتدوین شود.زیرا  
طبقبند 6ماده« ، 94موافقتمیکنندکهشورای امنیتدراجرای وظایفی کهبهموجباین
تبرعهدهداردازطرفآنهااقدامنماید»بههمانترتیبنیزطبقماده97منشور«موافقت

مسئولی
ینمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند» .لذا چنانچه
م 
بینالملل)به مثابه سندی که آن
مقرراتمنشور(اصول و اهداف آن همچون عدالت و حقوق  
موافقتاولیهدربند6ماده94بایدبرطبقمفادآنبهعملآید،رعایتنشود،اساسموافقتدوم
درماده97منشوربرایپذیرشواجرایتصمیماتشورایامنیتنیزمتزلزلخواهدشد .
برتر دانستن قطعنامههای شورای امنیت که پس از تاریخ انعقاد کنوانسیونهای بینالمللی
شدهاند ،بهمعنای اعطای مجوزی بهشورای امنیت درجهت فروریختن بنیان اصلوفای
تصویب  
یتوانند همانندقضیه الکربی اختالفرا
دولتهای عضوشورای امنیت ،م 
بهعهد 6است.چراکه  
درشورای امنیت مطرحومفاددلخواهخودرادرقطعنامهبگنجانندوازتعهداتخودبهموجب
معاهداتدیگرشانهخالیکنند .
این حقیقت کهقطعنامههای شورای امنیت ازتعهداتعادی حقوقی برتراست واین نهاد
یدهد،
الزامآور دررابطهباموضوعاتخاص (مثل تروریسم)رابهشورام 
قدرتایجاد تعهدات 
ینالملل کنونی رادگرگون
موجبمیشود کهشورای امنیت باچنین صالحیتی بتواندحقوقب 
کند) .(Lowe & others, 2007: 37
شورای امنیت پا را از این هم فراتر گذاشته است و برای جلب همکاری دولت ،بهانهالزم
برای نقضتعهداترابهآنها پیشنهاد میدهد.این شورادرقطعنامه 125دربند 93مقررکرد؛
مجازاتهای اقتصادی علیه

میتوانند در مقابل این ادعای عراق که به دلیل اجرای 
تمام دولتها  

1. Pacta Sunt Servanda.

42

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،75زمستان 69


بهدفاعفورسماژور استناد جویند6.در

کردهاند،
آندولتتعهدات خوددرمقابلعراقرانقض  
قطعنامه  575شورا در مورد یوگسالوی نیز چنین مطلبی در بند  3به چشم میخورد 9.شورای
دولتهایی که ناقض

یبانگیر 
امنیت با این اقدام خواسته است تا هیچ مسئولیت بینالمللی گر 
تعهداتخودهستند،نشود.اگرنقضتعهداتقراردادیبهسبب شمولماده609برقطعنامههای
شورایامنیتاقدامیمشروعاست،دلیلیبرایتوجیهآنبااستنادبهعواملرافعوصفمتخلفانه
وجودندارد .
نگرش غالب این است که ماده  609برای ابطال مقرره معارض ،تدوین نشدهاست.بلکه
بینالمللمنظور
میگذارد.بهعقیدهگزارشگرکمیسیونحقوق 
صرفاًدرشرایطخاصآنراکنار 
یاعتباری قراردادهاوموافقتنامههای متعارض 9در
ازبرتری منشوروتعهداتش،تقدماستونهب 
همین راستا بود که تدوینکنندگان منشور؛ عبارت چیره شدن 4را بهجای عبارت تند و تیز
باطلکردن» 7کهمیثاق جامعهمللاستفادهکردهبود،بهکاربردندتابیانگر آنباشدکهچنین
« 
ترحلوفصلشود( . (Simma & Others, 2012: 2136

یوهای 
نرم
تعارضاتیبایدبهش 
سخنان نمایندگان دولتها در جریان تالش ملل متحد برای تدوین معاهدهای جامع درباره
نشاندهنده اجماع جهانی در این نکته است؛ منشور همچنان باید بر دیگر
منع توسل به زور  ،
معاهداتیکهباخصوصیتجهانشمولیقراراستواردعرصهحقوقبینالمللشوند،مقدمباشد.
معاهدهایمستقل 1.

چهاینمعاهداتاساسنامهسازمانیجدیدباشندیا
1.S/RES/687, para. 29.
2.S/RES/757, para. 9.
3. ILC reports, 1964: 36.
4. Prevail.
5. Abrogate.
مجمععمومیدرموردمعاهدهجهانیمنعتوسلبهزوراظهارداشتکهاینچنینمعاهدهای

.1نمایندهفرانسهدرنشست91
بایددوخصوصیتداشتهباشد:اولآنکهدرسلسلهمراتبپایینترازمنشورقرارگیردوثانیاًخصوصیتجهانشمولی
منشوررانداشتهباشد(.)A/36/41, para. 146نمایندهآمریکادرنشست94مجمععمومیگفتکهمعاهدهمنعتوسل
بهزوریاشبیهمنشوراستیاباآنمتفاوتاست.اگرمقرراتمنشورراتکرارکنداعتبارمنشوررازیرسؤالنمیبردواگر

متفاوتباشد اصالحیاستبرمنشورکهشرطماده  603رارعایتنکردهاستنهاینکهتعارضیبرمبنایشرطسلسله
مراتبیپدیدآورد(.)A/C.6/34/SR. 20, para, 19نمایندهپاکستاندرنشست:94اصلمنعتوسلبهزورهم،نوعی
همبهدلیلاینکهبهعنوانیکقاعدهحقوقبینالملل

قاعدهآمرهاستواینامردودلیلدارد-6:ماده 609منشور -9
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بینالمللی بهطورصریح یا ضمنی ،باقوانین داخلی
سازمانهای  

گاهی اوقاتاسنادمؤسس 
بینالمللی نسبت به آن دسته از
سازمانهای  

خود برتری و تفوق منشور را پذیرفتهاند .هر چند 
بینالملل عرفی و قواعد آمره قابل اعمال بر آنها هستند و
مقررات منشور که بازتاب حقوق  
دهاند،متعهدهستند
همچنین بهموافقتنامههایی کهبامللمتحد،منعقدکر 

(Simma & Others,

.)2012: 1132به عنوانمثالمیتوانازمنشورسازمانهمکاری اسالمینامبردکهشرطپذیرش
عضویتدراینسازمان،پذیرشاصولواهدافمنشورمللمتحداست.درواقعبامقررهمذکور
درمنشوراینسازمانبهطورضمنیبهتبعیتاساسنامهآنازمنشورمللمتحداشارهکردهاست.
سازمانهای دیگری همچونسازمانکشورهای آمریکایی درسندمؤسس خودماده 4،6و 90
تفوقمنشورراپذیرفتهاند.ناتونیزدرماده6منشورخودبهاینامراذعانکردهاست (Czapliński,
84

 .)2006:بند  7ماده  9سند تأسیس اتحادیه آفریقایی نیز یکی از اهداف اتحادیه را تشویق

میکند6.دراتحادیهاروپانیزپسازانعقادمعاهده
بینالمللیباتوجهبهمنشورمللاعالم 
همکاری 
لیسبونکهشاملبسیاریازمعاهداتمؤسساتحادیهاروپاییطبقماده609منشورمللمتحددر
دولتهای عضو ،مقرر داشتند که موافقتنامه آنها بر طبق حقوق
سازمان ملل به ثبت رسید  ،
ینالملل یعنی ماده 609منشورمللمتحدباشد.مواد 945و )6( 976معاهده ناظر بر عملکرد
ب 
اتحادیه اروپایی ،اولویت را به تعهدات پیشین دول عضو که شامل منشور ملل متحد است،
یدهد .
م 
طیبررسیاینمادهدرطولحیاتسازمانمللمتحددررابطهبااقداماتجمعیوماده609
منشورمیتوان گفتکهماده 609منشور حاوی دوتعهد است -6:تعهدی برای سازمانملل
متحد و ارگانهای آن به منظور عدم تصویب قطعنامههایی که دولتها را در وضعیت نقض
دولتهای عضودرجهتتقدمقائلشدن
یدهد -9.تعهدی برای  
تعهداتقراردادیشان قرارم 
برای تعهداتمنشور(حتی قطعنامههای شورای امنیت)بردیگر موافقتنامههای خود.در تقویت
نظردومگفتهشدهاست؛دولتهایعضونیزنبایدخودرادروضعیتیقراردهندکهمجبورشوند
عرفی توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شده است ( .)A/C.6/34/SR.22, para. 8در نشست سی و نهم
نمایندهروسیهگفت:اینسخنکهمعاهدهجهانیبامنشوریکنظامموازیایجادمیکند،قابلقبولنیستچراکهمنشور

صراحتدارد .

1.Constitutive Act of the African Union, Article 3, para. (e),
http://www.au.int/en/about/constitutive_act.
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قطعنامههای مجمععمومی یا شورای امنیت بهمنظورحفظصلحو

برای اجرای اقداماتجمعی 
بینالمللیتعهداتخودرانقضکنند.
امنیت 

6

بینالمللی کهمسئلهبرتری منشور را در
در شرایط فعلی تنهامیتوان ادعاکردسازمانهای  
اساسنامهخودذکرنمودهاند،باتوجهبهمتنمنشور،اصولواهدافآنمبادرتبهپذیرشمنشور
یشوندوناقضحقوق
یتوانازآنهاانتظارداشتبهقطعنامههاییکهمتعاقباًصادرم 
کردهاندونم 

باآنمواجهاند،ایناستکهباراثباتبر

هستند،گردننهند.البتهمسئلهای کهدراینجا

ینالملل 
ب 
بینالملل است؛ زیرا دیوان
دوشدولتهای مدعی عدمانطباققطعنامههای شورابااصولحقوق 

بینالمللی دادگستری در قضایایی چون برخی هزینهها و قضیه الکربی اصل اعتبار اقدامات ملل

متحد را متذکر شد که بر مبنای آن ،اصلبراین است؛ تمامی اقداماتمللمتحدقانونی وبا
رعایتموازینحقوقیاست.اینبدانمعناستکهباراثباتبردوشدولتهاییاستکهادعای
میکنند( . (Schweigman, 2001: 302
غیرقانونیبودناقداماتشورایامنیترا 


 .5نتیجهگیری
قواعدسازمانهمشاملمقرراتسندمؤسسوهمقطعنامههایآنسازماناست؛دولتهادر
الزامآوربودنقطعنامههای منشورمللمتحدراپذیرفتهاند.همچنان که این
سندمؤسس سازوکار  
فرضمطابقتقطعنامههای شورای امنیت با

پذیرش بر مبنای منشور ملل صورت گرفته است ،با 
اصولواهدافمنشوربودهاست.چنانچهقواعدمنشورراجزءقواعداولیهوقطعنامههایشورای
امنیتراجزقواعدثانویهبدانیم،اینامرموجببرتریقطعنامههابرقواعدمنشورنخواهدشد.چرا
کهقواعدثانویه(قطعنامههایشورایامنیت)بایددرراستایاجرایمقرراتقواعداولیه(مقررات
منشور)باشد.لذاکشورهابایدازهردونوعاینمقرراتتبعیتکنند .
یکسورسالتمللمتحددرحفظصلح
تالشحداکثریِبینالمللیدرآنجهتاستکهاز 
موافقتنامههایدیگربهحاشیهراندهنشودواز

بینالمللیبهسببتعهداتاعضابهموجب
وامنیت 
سویدیگرسازمانمللمتحدوبویژهشورایامنیتدرمقامیظاهرنشودکهقاعدهوفایبهعهد
بینالمللی رامتزلزلسازد.چرا که این امر ،دونتیجه ناگواردرپی خواهدداشت :اول
درروابط 

1. A/AC.43/SR.6, 1951: 6.
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آن که
آن که رغبتی ازسوی کشورهابرای انعقادموافقتنامههای جدید دیده نخواهدشد.دوم 

میگیرند.بررسی
کشورها ،علیه شورای امنیت موضعگرفته ومشروعیت این نهادرابهبادانتقاد 
بینالمللینشاندادکههنوزمکتب
رویهقضاییِداخلیکشورهایمختلفوهمچنینسازمانهای 
بینالملل ،نتوانستهاستآنجایگاهی کهطرفدارانآناستدالل
یگانگی حقوقی بابرتری حقوق 
میکردند(بیگدلی،)52:6923،پیداکند.

رویهمنشوروسازمانمللهموارهازبرتریمنشوردفاع کردهاست.در حقوقمعاهدات هم،
میشود کهتمامی موافقتنامهها و
منشورمللمتحد همچون قانوناساسی جهانی درنظرگرفته 
بینالمللیهستندکهتابمعارضهباآنراندارند؛اما
معاهداتدیگرهمچونقوانینعادیجامعه 
رویهقضاییسازمانهایمختلف،نتیجهجالبیدربرداشتونقشدادگاهیادیوانیکهاینمسئله
یدهد.
درآنمطرحمیشودراپررنگساخت.درواقعرویهقضاییبهمقاممفسر،بهایبسیاریم 
رکنقضایی هرسازمانی خودراپاسدارحقوقوتکالیف سندمؤسس آنسازمانمیداند.سند
مؤسسی کهمؤسس آن ،رکن قضایی نیز است.مشاهده شددرقضایای مختلفی کهدردیوان
ینالمللی مطرحشد،دیوان منشور رابرهرموافقتنامه دیگری (حتی اسنادمؤسس
دادگستری ب 
منطقهای
سازمانهای دیگر)ارجحدانست.درمقابلهنگامیکه چنین موضوعی درسازمانهای  
همچوناتحادیه اروپامطرحشدهاست،دیوان دادگستری اروپایی نیز بهتعهدات ،سندمؤسس
سازمانخودرابرهرموافقتنامه دیگر(حتی تعهداتمنشور)برتریبخشیده است .چراکهدیوان
دادگستری اتحادیه اروپایی ضمناذعانبهبرتری تعهداتمنشور(باقبولضمنی این مسئلهکه
قطعنامههایشورایامنیتراجزتعهداتمنشوردانست)برقواعدثانویهسازمانخود،قواعداولیه
خود را بر تعهدات دیگر اعضا ارجح دانست .در واقع اهمیت شخصیت حقوقی مستقل
میدهد .
سازمانهایبینالمللیخودرادرایننکتهنشان 
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