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 المللی های بین سازمان مؤسستعارض تعهدات سند 

 و تصمیمات شورای امنیت 
 

 2علی احدی کرنق -1مهدی حدادی


93/3/6937تاریخپذیرش:-63/9/6937تاریخدریافت:



 چکیده

ومهمنقشامنیت،شورایتصمیماتاجرایراستایدرالمللیبینیهاسازمانامروزه
کنندیمایفاتأثیرگذاری یهاسازماندرهادولتتعهداتمیاناستممکنراستاایندر.

باشدداشتهوجودتعارضامنیتشورایتصمیماتوالمللیبین زمینهایندردیدگاهدو.
هایسازمانداخلیحقوقتقدمبرمبنیاروپاییاتحادیهدیدگاه-6است:شدهمطرح
استنادباامنیتشورایهایقطعنامهتقدمدیدگاه-9امنیت،شورایهایقطعنامهبرالمللیبین
رامسئلهبرتریوتقدماینتفسیرراستایدرمقامیچهکهاین.متحدمللمنشور609مادهبه

داردرویکرددوایناتخاذدرمهمینقشکند،بررسی که. دادگستریدیوانهمچنان
ازدستهآنبامقابلهدرواروپاییاتحادیهیهاارزشحفظراستایدراروپااتحادیه

واستکردهانتخابرااولنگرشهستند،هاارزشآنبامغایرکهامنیتشورایتصمیمات
دهدیمدومنگرشبرتریازنشانمتحدمللسازمانرویه آنموجببهکهنگرشی.

.داندیممنشورتعهداتازبخشیرانیتامشورایتصمیمات
 

.منشور609ماده،ییاروپاهیاتحادت،یامنیشورا،یالمللنیبیهاسازمان:واژگان کلیدی
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 مقدمه .1
اما؛واردعملشوندیتامنیشوراهایقطعنامهیاجرایبراتوانندمیالمللیبینهایسازمان

.یدتعارضبهوجودآکنندههمکاریسازماندوقواعدمیاناستممکناجرایاوعملمقامدر

سردرگمیباعثیت،امنیشورایماتوتصمالمللیینبیهاسازمانمؤسستعارضتعهداتسند

دارندویتعضوهاآنکهدرییهاسازمانمؤسستعهداتخودبهموجبسندیفایکشورهادرا

تأسیسبهمقرراتسند،کشورهاهمیی.ازسوشودیمیتامنیشورایهاقطعنامهیاجراینهمچن

 سواندشدهسازمانملتزم از مبنایتامنیشورایهاقطعنامهیدبایگردیو بر فصلهفتمیکه

داردرااجراکنند.آورالزامیژگیووشودیصادرم

بریتعهداتمتعارض،دوسازمانمختلفتأسیسسندموجببهکشورهاکهنیستمنطقی

گ االیرند؛عهده در طرینبته از یقصورتموضوع دروینهاییونمشترککنوانس90ماده

مقرراتیانتعارضممسئله،بحث،موردمسئلهفرضدراماشود؛میفصلوحلحقوقمعاهدات

-الفبهوجودآمد:اینجادونگرشدررواینازاست.سازمانیدرونیهاوقطعنامهتأسیسسند

یهاوقطعنامهالمللیبینسازمانیهقواعداولءجزتأسیسستمقرراتسندکهمعتقدایاولنگرش

اند)نگرشمقدمیههاهستندودرهنگامتعارضقواعداولسازمانیهقواعدثانوءجزسازمانیدرون

تعهداتمنشورءراجزیتامنیشورایهاآنقطعنامهیکهبرمبناینگرش-ب؛(ییجامعهاروپا

.دهدیمیتامنیشورایهامنشور،تقدمرابهقطعنامه609وجهبهمادهوباتداندیم



 اروپایی( سابق جامعه) اتحادیه دیدگاه  .2
قواعدبرتریوثانویهواولیهقواعدبرسازمانقواعدتقسیمبرمبتنیاروپاییجامعهدیدگاه

.استآنثانویهقواعدبراولیه


 یالملل نیب یها سازمان هیو ثانو هیقواعد اول. 1-2

قواعدالمللیبینیهاهاوسازماندولتیاندرحقوقمعاهداتمینویونکنوانس9مادهطبق

اسن مطابقآنوشدهیمتنظیهاوقطعنامهیماتتصم،مؤسسسازمانادسازمانعبارتاستاز:

داخلشدهیتتثبیهرو حقوق واقع در سازمان قواعد نامیسازمان. هم باشودیمیدهسازمان و

قابلدولتیحقوقداخل تعریسهمقاها با یمشکالتی،قواعدسازمانبهحقوقداخلیفاست.
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اگردرایگرفتهمیدهقواعدسازماننادالمللیینبیهاوجنبهآمدیمیدپد سندیفتعرینشد.

تکهازسازماناشارهشدهاسشدهیتتثبیهبهروینناقصبودوهمچنآمدیمؤسسسازماننم

.(ILC report, 1982: 21)تمتفاوتاسیگربهسازماندیسازمان

چندیادویایکسازمانهستندکهممکناستیسهماناسنادتأسیهازقواعداولمنظور

بههاآنیسسندتأسلیسبونوآمستردام،نیس،رمکهمعاهداتییاروپایهسندباشد)ماننداتحاد

باشد.یهاولقواعداهدافومقاصدیدرراستایدهاازقواعدسازمانبادولتیر(.تفسروندیشمارم

یداازمقرراتسندمؤسسانحرافپیحبهطورصریدنباینطرفیبعدیهونهروینهاصلکارآمد

(.Ahlborn, 2011: 21)استیواساسیاصالحرسمیازمندصورتنینکند.چراکهدرا

قطعنامهسازمانیهقواعدثانو تصممتشکلاز اصولراهنما،ها،یهاعالمها،یهتوصیمات،ها،

دستورالعمل مقررات، توسطارگاناستییاستانداردهایاها، اعضا،که هایمختلفخطاببه

دهد..اعمالثانویهسازمانبخشیازحقوقداخلیآنراتشکیلمیشودمیهایاافرادصادرارگان

شدهسازمانرایتتثبیهبلکهرویستندهاو...نتنهاحقوقنوشتهمانندقطعنامهسازمانیهقواعدثانو

یردگیشکلمیسسندتأسیاجرایاعضاکهبرایبعدیهبارویدکهنبای.امرگیردیدربرمیزن

المللیینبیایداخلیهانظامیگربادالمللیینبیهاسازمانینظمسازمانیاناشتباهشود.تعاملم

دصرفداریداخلیتماهیکالمللیینبیهاسازمانیهکهحقوقثانویستنیقتحقینایناف

(Ahlborn, 2011: 14).

یهماناعتبارحقوقیجامعهمللدارایمجمعوشوراینامهداخلیینآیلوتیآنزیدهبهعق»

المللیینبیهاانسازمیآنرادرموردقواعدپارلمانجساپکهاییدهجامعهمللاست.عقیثاقم

میزن برخیصادق نویداند. داخلیسندگاناز جداسازمانیاعمال را بیها حقوق المللیناز

دانندیم منابعمتمایکیاما برخیزاز بخشیهقواعدثانویگردیحقوقجامعهملل. نظامیرا از

ودانندیمالمللیینبیهاسازمانیداخلیحقوق حقوق داشتن صورت در یبرایفتکالکه

سندیامعاهدهیتبااشارهبهماهینگبنزیدانند.حتیمیزنیآثارخارجیهاراداراها،آندولت

المللیینبیهاسازمانیهاستکهقواعدثانویریگدرحالشکلیمعتقداستکهاجماعیستأس

.(Ahlborn, 2011: 15)«ددرنظرگرفتهشونالمللینازمنابعحقوقبیعنوانبخشبهیدامروزهبا

مقرراتسازمانالمللیبینبههنگامتعارضمقرراتسازمانییاروپایهاتحاددیدگاه یهابا

است.یگردالمللیینبیهاسازمانیهخودبرقواعدثانویهقواعداولیبرتریگردالمللیبین
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 اروپا هیاتحاد در هیثانو و هیاول قواعد .2-2

اتحاد نیهدر ایزاروپا حقوق اولیهاتحادینمنابع دسته سه تکمیهثانویه،به یمتقسیلیو

منشودیم بهموجبآنیههستندکهاتحادیمعاهداتیهبعاولا. تأساروپا مانندیسها است؛ شده

اتحاد اتحادیی،اروپایهمعاهده عملکرد بر ناظر ییاروپایهمعاهده شاملیناینچنهم. منابع

.شودیمیزنییاروپایهاسنادالحاقکشورهابهاتحادیمه،ضمیهاپروتکلی،رسمهاییهاصالح

ثانو قانونیهمنابع مبنایاسناد بر قبلتنظیاستکه استوشاملیممعاهداتدسته شده

دهناظرهمعا922مقرراتکهدرمادهینهااست.اجانبه،معاهداتوموافقتنامهیکیهحقوقثانو

اتحاد عملکرد استهیبر ذکرشده آ،اروپا دستورالعملRegulations)هانامهیینشامل: ها(،

(Directivesتصم نظرDecisions)یمات(، توصOpinions)یات(، (Recommendations)هایه(،

.شودیم

نیستندمؤسساسنادتعهداتبهمبتنیکهاندمنابعیتکمیلیمنابع رویهشاملدستهاین.

استحقوقکلیاصولوالمللبینحقوقتری،دادگسدیوانقضایی منابعحقوقیکلیاصول.

بهموجبدیوان.اندیافتهگسترشاروپاییاتحادیهدادگستریدیوانتوسطکههستنداینانوشته

.اندنشدهذکرمعاهداتدرکهکنداجرارایقواعدتواندمیهاآن

اییاروپایدادگستردیوان جامعه برکهاستایجامعهییاروپایقتصادمعتقداستکه

یخودونهادهایماتازانطباقتصماندموظفآنیشدهاستوهمهاعضاتأسیسقانونیمبنا

 معاهده واقعمؤسسآنبا در اساس»نوعیبهکه شود،یمحسوبمییاروپایهاتحاد6«یمنشور

9.یندحاصلنمایناناطم

سازمانیهسازمانبرقواعدثانویکیهقواعداولیرترکهدرموردبییآراترینمهمازیکی

استکهدردیواندادگستریاتحادیهکادیصادرشدهاست،پروندهتعارضصورتدریگر،د

وسپسموردتجدیدنظرمطرحشداروپاییمطرحشدهاست.اینپروندهابتدادرشعبهاولدیوان

د اول شعبه گرفت. قرار اییاروپایهاتحادیدادگستریوانخواهان کهیدهرسیجهنتینبه بود

وراستآالزامییدولعضووجامعهاروپایفصلهفتمبرتمامیبرمبنایتامنیشورایهاقطعنامه

یدمقرراتجامعهباروینهارافراهمکندوازاآنیاجرایاقداماتالزمبرایتمامیدوجامعهبا

                                                                                                                                                                                                        

1. Constitutional Charter. 

2. Case 294/83, 1986: 23. 
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.()6.(یهثانوقواعداصولکلیحقوقجامعه)ءیهباشدوچهجزمقرراتاولءچهجز؛بالاجرابماند

نظامیممستقتأثیریدارایتامنیفصلهفتمشورایهاقطعنامهبدوی،شعبهنظریهدر در

سلسلهنظامیبهمعناینحقوقجامعههستند.ایهجامعهبودهوبرترازمعاهدهوقواعدثانویحقوق

موجبکهاستامنیتشورایهفتمفصلهایقطعنامهبرتریبادیهاتحاحقوقینظامدرمراتبی

رایتامنیشورایهاقطعنامهیتمشروعیبررسیخودبرایتصالحیشعبهاولدادگاهبدوشد،

.(Mariani, 2009: 16)انکارکند

بهتعهدعدمومللسازماندرجامعهیتعضوعدمچونالیلیدابیواندیدنظراماشعبهتجد

مخاطبقطعنامهیم،مستقطوربهشورمن نظرشعبهنتیجهدرودانستنیتامنیشورایهاخودرا

نپذ (Mariani, 2009: 77) یرفتاولرا اگرییاروپایدادگستریواندتجدیدنظرشعبهیدهعقبه.

یمآورخودراازحقوقجامعهالزامیروینید،درحقوقجامعهبهاجرادرآیاقرارباشدقطعنامه

اروپا(Mariani, 2009: 78)یردگ جامعه برمیسازمانیی. شدهیتحاکمیناباستکه قانونبنا

برباقانونراهاآنمطابقتوآنیعمالنهادهااَیتمشروعالمللیبینیدادگستریواناستود

.(Mariani, 2009: 81) داردعهده

اجرادرنظامیبرایتامنیشورایهاقطعنامهیی،معاهدهجامعهاروپا906و10طبقماده

یمشترکخارجیاستکهمربوطبهس9عملمشترکیا9درقالبموضعمشترکیدسازمانباینا

یاقداماتییاروپایهجامعهطبقمعاهدهاتحادینکهرغمایعلروینازا4.شودیناست،تدویتیوامن

بریتامنیقطعنامهشورایهکههدفاجرا،آنگاآوردیبهعملمدانندیراکهآناسنادالزمم

وبهعباراتواهدافآنقطعنامهیدجامعهبا،دراتخاذآناقداماتاست،فصلهفتمیمبنا ها

7.منشورمللمتحدتوجهکندطبقرتبط،تعهداتم

5)900مادهمبنایبرکههاییموافقتنامه نهادهایبرایشوند،میمنعقداروپاییجامعه(

                                                                                                                                                                                                        

1. Kadi case, 2008: para. 76. 

2. Common Position. 

3. Joint Action. 

4. Ibid. at 295. 

5. Ibid. at 296. 
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شود،دانستهاعمالقابلمتحدمللمنشوربرمقرراتآنچنانچه6.آورندالزامآناعضایوعهجام

.کندمیپیدابرتریاروپاییجامعهثانویهمقرراتبرمنشوراروپایی،جامعهمعاهده905مادهطبق

9.دیابنمیتسریاساسیحقوقاصولبویژهاولیهحقوقبهجامعهحقوقسطحدرمنشوربرتری

طررأییهر»مطلب؛اینبیانبااروپاییاتحادیهدادگستریدیوان از یهاتحادنهادهاییقکه

ییاروپا راستاشودمیصادر در شورااثربخشییو قطعنامه مغایتامنیبه حقوقیراستو با

اعتبارواقعبهدر،9«کندنمیواردالمللینآنقطعنامهدرحقوقبیبهبرترایجامعهاست،خدشه

اذعانکردهاست.المللبینهادرحقوققطعنامه

نظردشایان عواملبرتریکیییاروپایدادگستریوانذکراستکهدر یهقواعداولیاز

بودهالمللبینقواعدمتعارضدرحقوقیتبلکهماهیستنهاآنتنهاقالبالمللی،بینهایسازمان

راالمللینقاعدهحقوقبیتاهمتواندینمیه،وثانویهچوناولینیدرعناوهاآنبندیدستهاستو

دسؤالیرز ارزشیوانببرد. به اشاره ماهییاروپایهاتحادیاساسیهابا به خواسته یتدرواقع

 کند. اشاره حقوقیکیصتشخیارمعچراکهقاعده برتردر آنیتاهمالمللبینقاعده محتوا

آن.یعاموجهانیتمقبولویرشپذیقاعدهاستونهحت

کمیسیون کلالمللبینحقوق قاعده شکل استکه یمعتقد حقوق یتاهمالمللبیندر

ا بلکه مآنکهاستقاعدههمانخاصِیتماهینندارد آمره قاعده درجه به 4.رساندیرا

ی،اساسیهاازارزشیتوحماهاآنیتاهمیلازقواعدرابهدلیبرخالمللینحقوقبکمیسیون

درهاارزشوهارمازنُیوجودنداردکهتقدمبرختردیدی7.داندمیقواعددیگربربرترییستهشا

.استپذیرفتهشدهراالمللبینحقوق

قضایدادگسترالمللیینبدیوان ییدر کانال دلدولتیتحاکمکورفوچون به را یلها

ایهستهیهاوکاربردسالحیدتهدیتمشروعهیمحدودکردودرقض«یانسانیهمالحظاتاول»

                                                                                                                                                                                                        

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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شدهنسبتبدانیاعتراضاساسگونهبدوناینکههیچ6«یعرفالمللبینوجوداصولحقوق» ها

 9....دانستمفروضراباشد

استداللیبرخهمچنان ییهااز ماده شمول مورد در قطعنامه609که به ملل یهامنشور

استنادبهاهمشود،میابرازیتامنیشورا یقواعد)اصولواهداف(منشوروتوجهشورایتبا

.گیردیعواملصورتمینبهایتامن


 تیامن یشورا منشور و تصمیمات 103ماده  .3
یگرحقوقجامعهبردیبودکهنشانازبرترشدهبینیدرمیثاقجامعهمللمقرراتیپیش

آمدهبود:یثاقمینا90داشت.درمادهالمللیبینتعهدات

استکهمتنهایینامهتفاهممبطلتعهداتویثاقمینکهاکنندمیموافقتمیثاقاعضای»

متعارضبامتنیقراردادهاپساینازکهقصدندارندکنندیتعهدمرسماًتعارضدارندویثاقم

بامتعارضتعهداتیثاق،بهمالحاقازیشپیثاقکههرعضومیمنعقدسازند.درهرموردیثاقم

.«برداردیفوریهاگامتعهداتآنالغاییبرااستموظفاست،پذیرفتهرامیثاق
منشورمللمتحدبود.درکنفرانسسانفرانسیسکو609نویسمادهاینمادهنقطهشروعپیش

تعهداتمنشوربایدبردیگرتعهداتمعاهده برترییکتوافقکلیوجودداشتکه ایاعضا

شد:تدوینمنشورفعلیشکلبه609مادهنهایتاً.(Rudolf, 2012: 1293)شتهباشددا
هابرنمنشوروتعهداتآنیمللمتحدبهموجباینتعهداتاعضایدرصورتتعارضب»

9.«نمنشورمقدمخواهدبودیهابهموجباگرتعهداتآنیدیالمللنیامهبتنطبقهرموافق

بر در امنیت قطعنامهشورای تصمیماتخی بینها، تعهدات از برتر را چونخود المللی

دانست. آن امثال و مجوزها خصوصی، بین4قراردادهای حقوق کمیسیون عقیده به المللاما

هایشورایامنیتباطلنیستند،بلکهخودوبهسببصدورقطعنامهقراردادهایخصوصیخودبه

هاچراکهدولت7.تیباثرندهندوآنرابهرسمیتنشناسندهاترهاستکهبهآناینتعهددولت
                                                                                                                                                                                                        

1.Intransgressible Principles of Customary International Law. 
2. I.C.J. Reports, 1949: 22), (I.C.J. Reports, 1996: 257. 

 منشورمللمتحد.609.ماده9

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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اندکهتصمیماتشورایامنیترابرطبقمنشورمللمتحداجرامنشورملتزمشده97برطبقماده

6کنند.

)چهقطعنامهیتامنیشورایهامطلققطعنامهیرشمنشورمللمتحدسخنازپذ97مادهدر

کهخارجییهاوچهقطعنامهشوندیفصلهفتمصادرمیکهبرمبناییهافصلششم،چهقطعنامه

یکسانیادعایدادگسترالمللیینبیوانشوراممکناستصادرشوند(است.البتهدیتازصالح

فصلهفتممنشورمللمتحداسترایهابودنقطعنامهآورالزامتنهاناظربر97راکهمعتقدندماده

معتقداست:نامیبیایهمربوطبهقضیمشورترأیودرداندمیباطل

شدهادعا» ماده اقداماتقهر97استکه با رابطه در تنها فصلهفتمیمنشور در مذکور

استمنشور باشدشدهحمایتیدیدگاهاینازمنشوردرنداردامکان. تصمیماتاز97ماده.

عالوهبه.دارندقهریاثرکهصمیماتیتازدستهآننهوگویدمیسخنکلطوربهامینتشورای

یعنی؛منشورآمدهاست94بلکهبالفاصلهپسازمادهیستدرفصلهفتممنشورنتنهانهمادهینا

راناظربهآندستهاز97بحثشدهاست.اگرتنهامادهیتامنیشورایاراتکهازاختیدربخش

بهنظرزائد97صورتمادهینادریمبدان49و46برطبقمادهیتامنیشوراآورالزامیماتتصم

شدهینتضم43و42شوراتوسطموادیماتآندستهازتصمآورالزاماثرکهچراید؛خواهدرس

9.«است
آوردکهمطابقتیکقطعنامهبااصولمنشور،الزممی97درماده«طبقاینمنشور»عبارت

به شود. سنجیده اهدافمنشور انعنوو است: شده گفته اگرچه ازقطعنامه»مثال خارج های

روندولذاتعارضیدرآنمواردبهصالحیتشورایامنیتاصالًجزتعهداتمنشوربهشمارنمی

اماسؤالایناستکهچهکسیباید9.«گیرندمنشورقرارنمی609آورندوذیلمادهوجودنمی

توانبابرخیکشورهاهابااصولمنشوررابرعهدهگیرد؟آیامیتطابقویاعدمتطابقاینقطعنامه

هایشورایامنیتبااصولوتنهاییحقدارنددرموردانطباققطعنامههابهکهمعتقدند؛دولت

المللیاست؟رویهدولتیهمسازشدویااینوظیفهمراجعبین4،اهدافمللمتحدقضاوتکنند

                                                                                                                                                                                                        

منشورمللمتحد.97.ماده6
2. I.C.J report, 1971: 52-53. 

3. I.C.J report, 1971: 169. 

4. Sayadi case, 2008: 16. 
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ورویهسازمانینتایجدرخورتوجهیدربرداشتههدربررسیاینقطعنامه روا ابتدا لذا یهاست.

گیرد.میقراریبررسموردیسازمانیهوسپسرویداخلییقضا


 . رویه قضایی داخلی1-3

داخلیکشورهای مراجع در استکه برخیقضایا به اشاره اینمبحث، عنوان از منظور

هااندوآندادگاهدرهازسویشورایامنیتمطرحبودههایصاجهاندرموردمشروعیتقطعنامه

اند.اهمیتبررسیاینآرا،یافتناعتقادحقوقیدرباباینمسئلهمبادرتبهاتخاذتصمیمنموده

(Opinio Juris)نهایتاًنظام که کشورهایی است. کشورها داخلی حقوقیناهای بایاعتقاد را

.سازندمییمتجل،دارندیتعضوهاآندرکههاییسازماندریماتشانتصم


 دیگران و بریتانیا و قضیه احمد .1-1-3

ینادر نام هاخواهانپرونده یتامنیشورا6959متعاقبقطعنامه دولتبربناو دستور

)وزارت ل،(داریخزانهانگلستان تروریستدر یستافراد بود. گرفته دهاخواهانقرار یواندر

شدند.هاتحریمیستنمودهوخواستارحذفنامخودازلیتطرحشکابریتانیایعال

هابادولتیگردیانمیامقرراتمعاهده؛کهاستمطلباینبیانمقامدرمنشور609ماده

ایکدیگر است. بینباطل تنها سلسله؛داردیمیانماده در دیگر،مراتبمعاهداتمنشور فوق

معاهداتاست بر منشوریمرهیچهاآنو اساس،شود. بیقانون توسطیالمللینجامعه استکه

تعهداتواقداماتقهریرشجهانموردپذیهادولت فصلهفتممنشورمللیقرارگرفتهاست.

یمنشوردرموردتعهداتقرارداد609مقدماست.ماده،دولعضویهانامهموافقتیگرمتحدبرد

حقوقوتعهداتافراددرحقوق،امادرموردرابطهمنشور یدگویسخنمیکدیگردولعضوبا

گذاردهیتامنیدوششورارومنشورآنرابیستمشخصن97ساکتاست.تعهدمادهیداخل

6.نهیاکندکهبامنشورمطابقتداردیینتع،استتاهرگونهصالحبداند
 

 عبدالرزاق هیقض. کانادا و 2-1-3

مسئلهتعارضیگرقرارگرفتوباردیتامنیشوراهایتحریمستیکهدرلیکسانیگرداز

                                                                                                                                                                                                        

1. Sayadi case, 2008: 8. 
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کهاستاالصلسودانیکاناداییشهروندعبدالرزاقبامنشوررامطرحساخت،هادولتتعهدات

90در.گرفتقرار6915کمیتههایتحریملیستدرالقاعدهازحمایتدلیلبه،9001سالدر

مسافرتممنوعیتطورهمینواوداراییواموالانسداد،6299قطعنامهاساسبرنیز9002ژوئن

6.شداجراییویمورددر

دولت به استناد با تمدهایتحریمکانادا از متحد کانادایدملل خوددارییگذرنامه یاو

کردمی حق،6299قطعنامهدرآنبعدیعملکردو6915کمیتهاقدامباکهاستمعتقدوی.

کانادا،6329اساسیقانوناساسبرویجاییجابه واستشدهنقضکانادادولتتوسط

.داشتراکانادابهبازگشتبرمبنیدستوریصدوردرخواست

وخارجهاموروزیرعلیهعبدالرزاقدعوایدر9003ژوئن4تاریخدرکاناداعالیدیوان

وبشرحقوقعرصهدرکشوراینالمللیبینوداخلیتعهداتبهتوجهضمنکانادا،کلدادستان

وندانستهدفاعقابلرا6915هایتحریمکمیتهسیستمدرموجودنواقصافراد،بنیادینآزادهای

نکردهمراعاتافرادحقدرراطبیعیعدالتاصولکهداندمیاساسیخسارتجبرانفاقدراآن

موجودیتوافرادنامحذفبهمربوطرسیدگیآییندربنیادینطرفیبیفاقدو لیستازها

9.هاستتحریم

استنادموردکهافرادمسافرتممنوعیتبهمربوطتحریمِاستمعتقدکاناداعالیدیوان

مشمولکانادادولتتوسطفردجاییجابهاینچراکهنیست؛قبولقابلگرفته،قرارکلدادستان

،6299قطعنامهکنندگانانشاءقصدبهتوجهباوگیردمیقرار6299قطعنامهدرمندرجاستثنائات

منافاتیقضاییرسیدگیماننداضطراریوضعیتیدلیلبهفردیکفراخواندنکهآیدبرنمیچنین

دولتبازگردد،کشورشبهبخواهدشهروندیاگرکهاینضمن.باشدداشتهکانادادولتتعهدبا

9.کندممنوعنسرزمیآندرجاییجابهازراویتانیستملزم

برایاضطراریایگذرنامهصدوردرمثبتیتعهدکانادادولتکند،میاعالمعالیدیوان

بندنقضمرتکبکار،اینازخودداریباکانادادولتوداردکشوراینبهوروددرشهروندش

                                                                                                                                                                                                        

1. Abdelrazik case, 2009: para. 9. 

2. Abdelrazik case, 2009: para. 51 

3. Abdelrazik case, 2009: para. 59. 
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6.استشدهعبدالرزاقجاییجابهبرحقمورددرکشور،ایناساسیقانون1مادهاول

تعهداتبودنحقوقشهروندانرابراساسبرترتأمین،کانادایعالیواندرأیینواقعدرادر

یشورایمیتحریهاقطعنامهیافرادبهاجرایهحقوقاولبشردرتأمینحقوقزمینهدرهادولت

ارجحدانست.یتامن


 سوئیس و قضیه نادا .3-1-3

علیهنادامصطفییوسفپروندهدر،9005نوامبر64رأیدرسوئیسفدرالعالیدیوان

منشور609و42،97مادهواسطهبهمتحدمللاعضایاگرچهکهکرداعالماقتصادیاموروزارت

چارچوبدرتصمیماتخاذبهملزمنیزشورااماامنیتهستند،شورایتصمیماترعایتبهملزم

شدمتذکرهمرانکتهاینیواندحالعیندر.استمنشور94مادهاساسبرمنشوراصولواهداف

انجامازمتحدمللمنشورباشوراتصمیماتانطباقعدماستنادبهتوانندنمیمتحدمللاعضایکه

9.زنندسربازآنازناشیتعهدات

باعالیدیوان به کهایناشاره وافرادنامحذفبهراجعرسیدگیآیینوسازوکارها

93مادهاولبنددرمندرجقضاییکنترلمعیارهای،6915تحریمکمیتهتلیسدرهاموجودیت

بنیادینآزادهایبشر،حقوقاروپاییکنوانسیون1مادهاولبندسوئیس،6254اساسیقانون

برایراخوددیوانایناماکندنمیتأمینراسیاسیومدنیحقوقمیثاق64مادهاولبندو6370

سطحدربایدکهاستموضوعیایناستمعتقدوداندنمیصالح6915تهکمیسازوکارتصحیح

9.یابدتحققمؤثر،کنترلسازوکاریکبینیپیشباومتحدمللچارچوبدرالمللی،بین


 . رویه سازمانی2-3

ارگانیبررسبخش،ایندرسازمانیرویهازمنظور سازمانیهانگرش یهامختلف

فصلیبرمبنایتامنیشورایهاباقطعنامهآنهاتأسیستعارضمقرراتسنددرهنگامالمللیبین

درا اتحادینهفتماست. بشرواتحادیهحقوقاروپاییدیوان،اروپایهرابطهسازمانمللمتحد،

                                                                                                                                                                                                        

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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.اندآفریقاییموردبررسیقرارگرفته


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

بررسیرویه شورایرویهبخش،اینعنواندرمذکورموضوعبابدرمللسازماندر

.استگرفتهقراربررسیموردالمللبینحقوقکمسیونودادگستریالمللیبیندیوانامنیت،


 . شورای امنیت1-1-2-3

کرد،صادرعراقمورددرهفتمفصلطبق6330سالدرامنیتشورایکهایقطعنامهدر

برتر مسئله دیهاقطعنامهیبه بر یهادولتهایموافقتنامهیگرخود اتأکیدعضو در ینکرد.

قطعنامهآمدهاست:

کهبهطورکندمیعضومللمتحددرخواستیردولغیهاحتازهمهدولتیتامنشورای»

ازپیشکهاالجراییالزمیازقراردادهانظرصرفند؛محدودبامقرراتقطعنامهحاضرعملکن

6.«اندنمودهکهصادرییمجوزهایااندکردهمنعقدقطعنامهتاریخ

بهمقرراتصراحتاًشورا،6330سپتامبر97(در6330)150همقدمهقطعنامیانیپابندهایدر

همانقطعنامهآورد:9منشوراشارهکردودربند609ماده

کهبهیتعهدیاازهرحقونظرصرفهاکهازهمهدولتدگیرمییمتصمیتامنشورای»

اتاریخازپیشالمللیبینموجبتعهدات ینصدور هریااندپذیرفتهیااندکردهمنتقلقطعنامه

کردهیقرارداد جزبهحاملکاالیماهایندهندکههواپاجازهاند،صادرکردهیمجوزیاامضا

«.پروازکنند...یتکویابهمقصدعراقهاآنازخاکغذایابشردوستانهیکاالها

90دربندآنگوالاستقاللکاملیبرایملیهدرمورداتحاد6339درسالیتامنشورای

:آوردقطعنامهخود

دولتاز» سازمانهمه و مقرراتالمللیبینیهاها با محدود بهطور که درخواستکرد

المللیبینکهبهموجبتعهداتیتعهدیاازهرحقونظرصرفکنند،یقطعنامهحاضرهمکار

اتاریخازپیش ینصدور تفویضقطعنامه قراردادیااندیرفتهپذیاکرده یهر کرده یاامضا

9.«اندکردهصادریمجوز

                                                                                                                                                                                                        
1. S/RES/661 (1990), para. 5. 
2.S/RES/864 (1993). 15 September 1993, para. 20. 
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قطعنامهیتامنشورای تحریادر مورد در یناینعکرد،صادرروآندایحاتیتسلیمکه

لیبیدرموردامنیتشورای229و542درقطعنامه6قطعنامهتکرارکرد.ینا67عبارترادربند

9عباراتتکرارشد.یناینعیزصادرون

قطعنامهصادرشدهاستکهینچندنیز7افغانستانو4کوزوو،یوگسالوی9آنگوال،مورددر

بریتامنیشورایهامهقطعنایدرموردبرتریشینپیهاهمچونقطعنامهیعباراتمشابهتقریباً

ازشوراکهتکالیفی.شودمییدهد609تعهداتمنشورطبقمادهیبهجهتبرتر،تعهداتاعضا

یاازوجودهرگونهحقنظرصرف»یدباقغالباًاست،کردهدرخواستهاقطعنامهایندرهادولت

توافقیتعهد «اندگرفتهبرعهدهقطعنامهصدورتاریخازپیشکهیهرمجوزیاالمللیبینکهبا

.استبودههمراه

:کردوطبقآنصادرسابقیوگسالویمورددرکهایقطعنامهامنیتشورای

صلحوثباتیبرقراریهابراگرفتکهطبقفصلهفتممنشورمللمتحدهمهدولتتصمیم»

 تحریوگسالویدر تمامهاییمفوراً بر جامع اییهادولتیکاملو به سالحونیکه کشور

1...«.نمایداتخاذدیگریتصمیمشوراکهزمانیتاینداعمالنماکنندمیاعطاینظامیزاتتجه

609هاصراحتاًبهمادهقطعنامهیگرد،کهدرموردعراقصادرشد150ازقطعنامهیرغاگرچه

هاقطعنامهیاجراتنهانهآنهایشتربکهطوریبهبود.یعوسیاربسهاآنمنشوراستنادنکردنداماقلمرو

ازدولت همچنالمللیینبیهاعضوبلکهازسازمانیهارا بهآنقطعنامهینهمانتظارداشتند. ها

ناشیتعهدات مجوزها و قراردادها از ناششد،یمیکه تعهدات یهمانند هاینامهموافقتاز

اشارهکردهبودند.المللیینب

قطعنامهیتامنشورای دولتاز،S/RES/918 (1994)در حتیهاهمه عضوویرغیعضوو

»خواهدمیالمللیبینیهاسازمان ناد: با محدود طور یدهبه پهاییموافقتنامهگرفتن ازیشکه

«.کنندیشدهاست،بامقرراتقطعنامهمزبورهمکاراالجراالزمآنهاقطعنامهحاضردرمورد

یت،امنیشوراآنهاشدهبودودریبفصلهفتممنشورتصوطبقشد،ذکرکههاییقطعنامه

                                                                                                                                                                                                        
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. 



69زمستان،75،شمارهنوزدهمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 42
 

 

شورایماتازتصمیتعهداتناشبویژه–عضومللمتحدطبقمنشوریهاتعهداتدولتیبرتر

اعالمکردهبود.المللیبینهایموافقتنامهبهموجبآنهاتعهداتیگربرد–هادرآنقطعنامه

یفریکیوانبهدیتارجاعوضعیبراییهاقطعنامهنشور،م609مادهبهاشارهباامنیتشورای

متعهدیزرانالمللیبینیفریکیوانعضواساسنامهدیرغیهاصادرکردهاستودولتالمللیبین

هاممکناستعضواینامرمبتنیبراینفرضاست؛اگرچهدولت6.داندمییوانبادیبههمکار

کهآنگاهدرمللمتحدوقبولتعهداتمنشور،یتابهسببعضوامنباشندکیفریدیواناساسنامه

ارجاعدادهشدهباشد،ملزمبهیتامنیشورایازسوالمللیبینیفریکیوانپروندهمطروحهدرد

.شودمیازتعهداتمنشورمحسوبجزئیدهندهارجاعقطعنامهگواینکه.هستندیوانبادیهمکار


 یالملل نیب. دیوان دادگستری 2-1-2-3

شمولمادهمطرحشدودرآنبهالمللیینبیدادگستریوانکهدردیمهمیایقضاجملهاز

یلآور64درقراریوانبود.دالکربییهاشارهشد،قضیتامنیشوراهایبهقطعنامهمنشور،609

اتیممتعهدهستندکهتصم،مللمتحدیمربوطهماننداعضایهامقررداشتکهدولت6339

.یابدمییتسر542قطعنامهیماتتعهداتبهتصمیناظاهراًکنند،اجراوبپذیرندراامنیتیشورا

تأکیدیواند ماده با مطابق که مللمتحد609کرد ادولتتعهدات،منشور در برینها رابطه

برترشود،یمونترالمیونکهشاملکنوانسیگردالمللیینبهایموافقتنامهبهموجبآنهاتعهدات

مقررداشت:یواناست.د
منشور،97مللمتحدهستندوتعهددارندطبقمادهیوانگلستاناعضایبیلکهآنرغمعلی»

بپذیتامنیشورایماتتصم علیرندرا کنند. اجرا قراریواندکهاینرغمیو صدور مرحله در

یتسر542مندرجدرقطعنامهیماتتصمتعهدبهیناظاهراًکهداردیاستمقررمیاقداماتموقت

بهآنهارابطهبرتعهداتینهادرامنشورتعهداتدولت609مطابقبامادهکهاینرغمعلییابد،می

شاملکنوانسیگردالمللیینبهایموافقتنامهموجب یونکه  ,I.C.J)«استبرترشود،میمونترال

1992: 42).
حیبیلدرخواست انگلستانبهموجبقطعنامهممکناستبه شورایامنیت542قوقیکه

9لطمهواردکند.کسبکردهاست،

باشد،دربرداشتهکندمیادعالیبیکهحقوقیمونترال،کنوانسیوناگرحتیدیوان،عقیدهبه
                                                                                                                                                                                                        

1.SC Resolution 1422 (2002). و SC Resolution 1487 (2003). 

2.S/RES/748 (1992), para. 40. 



 44المللیوتصمیماتشورایامنیتهایبینسازمانمؤسستعهداتسندتعارض
 

یست؛ناجراقابلیگردیتامنیشورا229و542قطعنامهواسطهبهحاضریتآنحقوقدروضع

یونازکنوانسیدوقطعنامهبرحقوقوتعهداتناشینا،منشورمللمتحد609و97مادهبراساس

.(I.C.J, 1998: 23)مونترالمقدمهستند


 الملل کمیسیون حقوق بین .3-1-2-3

المللبینحقوقکمیسیون درمراتبسلسلهبهراجعخود9001سالگزارشازبخشیدر

معتقداستقلمرومتحدمللمنشور609ماده،ارگااُمنِستعهداتقواعدآمره،الملل،ینحقوقب

مللمتحدیهاآورارگانالزامیماتوهمبهتصمیابدیمیمنشورهمبهموادمنشورتسر609ماده

یهبودنمنشورورویاساسیژگیمقرراتمنشور،ویبرخیژگی.باتوجهبهویتامنیمانندشورا

یزنیعرفالمللینبرحقوقبتواندیمللمتحد،تعهداتمنشورمیهاارگانهاودولتشدهتثبیت

بویژههنجارهایبرخیاساسیتمعتقداستکهمنشوربهسببماهینهمچنکمیسیون6.شودیرهچ

9.برخورداراستیخاصیژگیازوهاآنیجهانیرشاصول،اهدافوپذ

معاهداتتدوینبرایالمللبینحقوقنیسیوکهکمهایینویسپیشازیدربرخ609ماده

کرده،تهیه است. کرده مسئول»اشاره متخلفانهدولتالمللیبینیتطرح اعمال سبب به ها

یهاسازمانالمللیبینیتمسئولطرح»4،«مخاصماتمسلحانهبرمعاهداتطرحتأثیر»9،«المللیبین

اند.ازآنجمله7«المللیبین

دولتالمللیبینیتلمسئوطرح،73مادهدر متخلفانه سبباعمال به عنوانالمللیبینها با

متحدمنشور» ملل » »داردمیمقرر واردالمللبینحقوقمقرراتبهایخدشهطرحاینمواد:

صالحمللمتحدممکنیهاارگان؛مسئلهاشارهشدهاستینمادهبهاینایردرتفس1.«کندنمی

صورتمادهینکهدرا،نقضتعهداتشملزمبهپرداختخسارتکنندیلرابهدلیاستدولت

تفسیرمتحدمللمنشورراستایدریدباهاینهطرحدرتمامزمینباشد.اکنندهتعیینتواندمی609

                                                                                                                                                                                                        

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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6.شود

کم طرح معاهداتتأثیربهراجعیسیوندر بر مسلحانه ،مخاصمات ماده عنوان64طبق با

یتامنیشورایماتتصمیآمدهاست:موادطرححاضربهاثراتقانون«یتامنیشورایماتتصم»

برعالوهالمللبینحقوقکمیسیونعقیدهبه9.کندیواردنمیاخدشه،فصلهفتممنشوریبرمبنا

مللمتحدرایهاآورارگانالزامتصمیماتومنشورتعهدات609ماده،حقوقوتعهداتمنشور

وهمرویهدرهموسیعیطوربه609مادهطبقامنیتشورایهایقطعنامهبرتری.گیردبرمیدر

9.شدهاستیرفتهپذیندردکتر

المللیینبیهاسازمانالمللیبینیتطرحمسئولدر درمورد15درماده همچونطرحمشابه

اشارهبه4.«کندایبهمنشورمللمتحدواردنمیمواداینطرحخدشه»هاآمدهاست:مسئولیتدولت

آورالزامتصمیماتهماننداند،ذکرشدهدرمنشوریماًاستکهمستقیاشارهبهتعهداتمنشور،درواقع

تصمیماتاینمنشور609مادهمبنایبردادگستریالمللیبیندیواننظربامطابقکهامنیتشورای

7.هستندغالبالمللیبینتعهداتدیگربرنیز


 یکاد روپا و قضیه. اتحادیه ا2-2-3

یشورایستیضدتروریهااستکهناماومتعاقبقطعنامهیتبعهعربستانکادیعبداهللیاسین

اشخاصهاییمتحریستاروپادرلیهاتحادی(ازسو6333اکتبر67مورخ6915)قطعنامهیتامن

یدردادگاهعمومیهاددراعتراضبهاقداماتحیقرارگرفتهبود.ویستیترورهاییتمرتبطبافعال

طرحدعوانمود.هایمتحرلیستحذفنامخودازرایب،1یهاتحاد

ماده9،بند97،ماده94ماده6،بند609موادازجملهمنشور،ازموادیاستنادباعمومیدادگاه

ادهم6بندازجملهییاروپایهازمعاهداتمؤسساتحادیبااستنادبهموادومنشورمللمتحد42
                                                                                                                                                                                                        

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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جامعه905ماده9جامعهاروپایی،10ماده6بند9جامعهاروپایی،906ماده6یی،اروپایهاتحاد66

خودراصادرنمود.یرأ7جامعهاروپایی902ونهایتاًماده4اروپایی

راخودمللمتحدیماننداعضاییجامعهاروپا-6کرد:یاستنادمیلذیلدالبهدادگاهاین

متخذهیماتتصمبویژهیتامنیشورایماتتصمیواجراالمللبینحقوققواعدیترعابهمتعهد

رابطهمحدوداستینجامعهدراینهادهایاراتاخت-9داند؛یطبقفصلهفتممنشورمللمتحدم

شکل هر به راقطعنامهیمحتواتوانندینمیهاتحادینهادها-9؛کننداظهارنظرتوانندینمیو ها

تغیاکنندیابیارز را مانعیداخلینقوانیاالمللیینبیهاامهنموافقتیگرد-4؛دهندییرآنها که

مقطعنامهینایاجرا شوندیدباشوندیها گذاشته قانونیجهنت-7؛1.کنار برتری،5بودنیاثر

2استآنبامتعارضعرفیومعاهداتیحقوقبرمنشورتعهدات
قحقوکنوانسیون90ماده-1؛ 

برخوین6313معاهدات قضیدادگسترالمللیینبیواندیایقضایو هاییتفعالیههمچون

60.کندیدادگاهراثابتمیادعاالکربیوقضیه 3یکاراگوئهدرنیکامرایونظامنظامیشبه
                                                                                                                                                                                                        

اتحادیهسیاستمشترکخارجیوامنیتیخودراکهدرحوزهسیاستامنیتیو»دهاتحادیهاروپایی:معاه66ماده6.بند6
المللیمطابقبااصولمنشورمللحفظصلحوتقویتامنیتبین-9....-9...-6کند:خارجیاستبااهدافزیرتعریفمی

 «.متحد...

ماده9 .906 رکویادراقداممشترککهمطابقبامقرراتمعاهدهاتحادیهدرجاییکهدرموضعمشت»جامعهاروپایی:
هامقررشدهاستکهجامعهجزئایاکالًروابطخودباکشورهایثالثراقطعکندیاکاهشاندودرآناروپاییتنظیمشده

باپیشنهادکمیسیونوبارأ انجامخواهدداد.شورا بهروشاکثریتباگیرییدهد،شورایاتحادیهاقداماتضروریرا
«.(اقدامالزمراانجامخواهددادQualified Majorityصالحیت)

جامعهاروپاییباکشورهایثالث906بهاقداماتالزمبرایمحدودکردنروابطاقتصادیدرراستایماده.اینمادهراجع9
 است.

4 ماده .905 اروپایی: موافقتن»جامعه تاریخامهحقوقوتعهداتناشیاز پیشاز 6هایمنعقده برایالحاق6372ژانویه
کشورهاپیشازتاریخالحاقشانمیانیکیاچنددولتعضوویکیاچنددولتثالثتحتتأثیرمقرراتاینمعاهدهقرار

 «.نخواهدگرفت

جامعهوبازارمشترکضروریبداند،اگرجامعهاتخاذاقداماتیرادررابطهبایکیازاهداف»جامعهاروپایی:902.ماده7
بهروشاجماعاقداماتالزمراگیرییشورابراساسطرحیازسویکمیسیونوبعدازمشورتباپارلماناروپاییوبارأ

 «.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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کردندومعتقدبودندردرامنشورازجامعهحقوقتبعیت،6مادوروچونمستشاریکسانالبته

.نیستمنشورازتبعیتبهملزموکردهاستتأسیس9«یننوینظامحقوق»یکییامعهاروپاکهج

وشودمییینجامعهتعیجامعهتوسطنظامحقوققوقوحالمللبینارتباطحقوق»یوعقیدهبه

کهمطابقبااصولحقوقیددرحقوقجامعهنفوذنماتواندیمیتنهادرصورتالمللبینحقوق

یدادگستریواندردی،کادرأیازعقیدهاینقاضیمستشاربههنگامتجدیدنظر9«.باشدجامعه

قرارگرفت.تأییدموردییاروپا

تجدعنوانبهییاروپایدادگستردیوان تجدی،رأینایدنظرمرجع یدنظرخواهیپساز

توسطل،الملینمقرراتحقوقبیتلزومرعایرش(،ضمنپذی)بدویمحکوماندادگاهعموم

4یهاتحاد
ومتحدمللمنشور97و94موادمقررتعهداتبهمتحدمللاعضایپایبندیلزومو 

معتقدبودکه،7متحدمللوجامعهمیانهمکاریبرناظراروپاییجامعه622و655موادبهاشاره

با یدجامعه 10طبقمواد قطعنامه906و به دهدیبترتیتامنیشورایهاخود ا؛اثر ینمنتها

کهدرقالب5اقداممشترکیا1موضعمشترکازجملهازدرونقواعدخودجامعهیدبااثربخشی

خارجیتیمشترکامنیاستس میو برسندشودیاتخاذ اجرا مرحله عباراتبهبایدجامعه2.به

نبا3.نمایدتوجهقطعنامه یداما درنظاممهقطعنایاجرایبرایروشیچه،بردکهمنشوریاداز ها

60.وآنرابرعهدهخوداعضاگذاردهاستکندینمیلبهاعضاراتحمیداخل
 

                                                                                                                                                                                                        

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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اروپاییجامعهمعاهدهاساسیاصولبهایخدشهتواندنمیالمللیبینهایموافقتنامهتعهدات

کهشرایطیایجادبهوباشداساسیاصولرعایتاساسبربایدجامعهاعمالتمامیکند؛ووارد

هایجبرانسیستمچارچوبدرکهاستدیوانوظیفهاین.کندمیکمکنماید،تسهیلراامراین

6.کندبررسیرامؤسسمعاهدهتوسطشدهایجادحقوقی


 مونتانا شرکت و یمیالدول هیقض و بشر حقوق ییاروپا وانید. 3-2-3

دولتمحدودکنندهقداماتایهعلبود؛صدامرژیمبهوابستگانازولیاالصلیاردنالدولیمی

اموالودری،برویتامنیشورایعراقازسویهعلیمیتحرهایقطعنامهکهپسازصدورسوئیس

اقامهدعواکرد.سوئیسدردادگاهفدرال،او)شرکتمونتانا(وضعشدهبودیریتشرکتتحتمد

ینابادولترایندرمللمتحد،اقداماتاییسدولتسویتتوجهبهعضوباسوئیسدادگاهفدرال

 که یبخشیتامنیشوراهایقطعنامهاستدالل منشور تعهداتمندرجدر آناعضایبرایواز

9.رامحکومنمودیدانستوویقانونهستند،آورالزام

الحکمدادگاهفدریهحقوقبشرعلییاروپایواندردباراینخودحقوقاحقاقبرایالدولیمی

ییاروپایونباکنوانسییاروپایمرجعمسئلهتعارضتعهداتکشورهایناقامهدعوانمودواسوئیس

قرارداد.بررسیموردحقوقبشررا

اروپاییعمومینظماساسیسندرابشرحقوقاروپاییکنوانسیون،حقوقبشرییاروپادیوان

برشمرد بهپایبندیبرایالزمهایحداقلکهدانستملزمرایونکنوانسطرفهایدولتو

 9.نمایندرعایتراکنوانسیونمقررات
 

داندیتنهانظامخودرادرهنگامتعارضبانظاممللمتحدبرترمنه،حقوقبشرییاروپایواند

نیونطرفکنوانسیهابلکهدولت صالحبهیتامنیشورایرأازاستبدادِیریجلوگیبرایزرا

4.داندیشورامیهاقطعنامهیبررس

                                                                                                                                                                                                        

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. 
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بهیازنیتامنیشورایهادرقطعنامه9واقتضا6مانندضرورتیوجودعباراتیواندیدهعقبه 

9.کنندبررسیمواردراینبتوانندایدبایداخلیهاداردودادگاهییقضایوبررساحراز

استقائلجحیتارکنوانسیونتوسطشدهایجادنظامبرایبشرحقوقاروپاییدیواندرواقع

کنوانسیونحمایتموردحقوقتضمینبهمتعهدراخودکنوانسیوناینقضایی،رکنعنوانبهو

مللنظامازاروپاشورایحقوقینظاماستقاللبهآلبوکرکقاضیقضیهایندرین.همچنداندمی

دیگرتعهداتو609مادهمیانحقیقیتعارضکهدلیلاینبادیوانروایناز4.کردتأکیدمتحد

7استنشدهدیدههادولتاین
بههادولتتعهداتیانممراتبسلسلهمسئلهیررادرگ،خود () 

.دنکرالمللیبیناسنادیگرموجبمنشورود


 . اتحادیه آفریقایی4-2-3

2بنددر حق»یهاتحادیناصولحاکمبرایانودربیقاییآفریهاتحادتأسیسسند4ماده

درمواقعیهاتحادیمجمععمومیازسوایقطعنامهخلهدرخاککشورعضومتعاقبصدورمدا

بویژهیبحران است.نحوهشدهشناختهیترسمبه1،«یتبشریهعلجرائمید،ژنوسی،جنگجرائم:

یبرعهدهشورایقاییآفریهاتحادیتصلحوامنیشوراتأسیسبرطبقپروتکل،حقینایاجرا

نهاد است.مزبور شده تقریبا5ًه شورا بایهشبمقرراتاین رابطه در متحد ملل مقرراتمنشور

سازمانمللمتحداست.یتامنیشورا

همچوناصلعدممداخلهمذکوردرالمللبینبااصولحقوقیحمقرراتدرتعارضصراین

ای؛منطقههایسازماننههاستدولتتعهد،منشوراست.البتهاصلعدممداخلهمزبور9ماده4بند

شورایامنیتبرایمداخلهبهمجوزازیافتازدریسخنیقاییآفریهاتحادتأسیسدرسندیحتاما
                                                                                                                                                                                                        

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.

دانندمیییرااقداماجراهاآنحفظصلحدانستهویاتعملینوعمداخالترانوعیناایعده

دانندنمیمنشور609اگرچهآنرانقضمادهت،اسامنیتشورایازمجوزاخذیازمندومعتقدندن

.(Abass, 2012: 230)دانندمیمنشورمللمتحد79ماده6اماناقضبند

ایزنایعده hومعتقدندبند)یستندموافقنیدهعقینبا ماده اتحاد4( یقایی،آفریهاساسنامه

یستناقضتعهداتمنشورن مداخلهتوسطسازمانکهچرا. یدرخاککشورهاایمنطقهاوالً

 مقدماستونهیاستوتعهداتمنشوربرتعهداتقراردادایمنطقهعرفیکعضو، اعضا

ایمنطقههایعرف ایدولتیترضاشرطِمادهاینثانیاً. درخاکآنکشوربهیاتعملینکه

اآیدمیعمل ثالثاً است. درخودگنجانده همکارینرا به ازیریجلوگیبراالمللیبینیماده

منشوراست6ماده9بندیودرراستاکندمیکمکیدژنوسیت،بشریهعلجرائمی،جنگجرائم

(Kuwali, 2011: 19).

رضایتازسخنیآفریقاییاتحادیهاساسنامهدرزیراندارد؛اعتبارینویسندهدومدلیلالبته

مزبورجرائمقربانیِکشورنهوعضوکشورهرسویازمداخلهدرخواستحتیونیستدولت

رسم عمومی6است.شدهشناختهیتبه مجمع در باید تصویبمداخله اینکه به توجه با البته

بهگیریرأیاگرنحوهبگیرد،است(صورتهاحکومتیاهااتحادیه)کهمتشکلازسراندولت

امانمود؛میمؤثرهآندولتدرمداخلیتعدمرضایایترضاآنگاه،بودکنسانسوسصورت

ازطریماتتصمیمجمععموم»دارد:میمقرریقاییآفریهاتحادتأسیسسند5ماده یقخودرا

اتخاذخواهدیهاتحادیاعضادوسومیتاکثریقازطریوهشینکنسانسوسودرصورتشکستا

دکهدرصورتیاست؛معنیبداناین(Abass, 2012: 230). «کرد مداخله مورد روشکشور ر

ازسدآنگذشت.توانمییتاکثریوهبهشگیریبارأی،شودگیریتصمیمکنسانسوسمانعاز

این کشورهادهدمیمقرراتنشان برتریاعتقادیچهیقاییآفریکه دریبه تعهداتخود

امور  :Jean, 2004)دانندمیالمللیبینازاموریخودراجداایمنطقهسازمانمللندارندواصوالً

مللمتحدیبرایفوخفیفضعیاربسینقش،9ماده7تنهادربندیهاتحادیناتأسیسسنددر.(284

تشویهازاهدافاتحادیکیینکه،درنظرگرفتهاستوآنا باالمللیبینیبههمکاریقرا اعضا

ناعادالنهیستمسلینگرشبهدلینایداست.شابرشمردهحقوقبشریجهانیهتوجهبهمنشورواعالم

50ازیشبکهدرحالیبهوجودآمدهاست.یقاآفرهایبحرانمللمتحددرواکنشبهینشیوگز
                                                                                                                                                                                                        
1.Constitutive Act of African Union, Article 4(j). 
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؛بودهاستیقادرآفرالمللیبینیتمربوطبهصلحوامنیراخهایدههدریتامنیدرصدکارشورا

 .(Mwanasali, 2006: 91)اندندیدهیچندانیاقدامعملیتامنیازشورایقاامامردمآفر

ملهمازیقاییآفریهاساسنامهاتحاد4شدهدربندهشتممادهینگرشمتجلبرخی،اعتقادبه

 کارشناسان ارتبهعالیگزارش متعاقب است. متحد شوراینملل یهاتحادییاجرایگزارش

کرد:یحموضعمشترکخودرااعالمودرآنتصریقاییآفر

یهستندوامکانبررسیریدورازصحنهدرگیتامنیوشورایمجمععمومکهآنجاییاز

یتماهیقدق ضرورهاوضعیتمخاصماتو ندارند، مناطقایمنطقههایسازماناستیرا در

یباشورایقاییآفریهراداشتهباشند.اتحادهاوضعیتواکنشبهآنیتمخاصمهصالحیکنزد

ضرورتکهمواقعبرخیدراما؛بقمنشورموافقاستباشورابرطیدرموردلزومهماهنگیتامن

 ,Tehindrazanarivelo) یردبعدازورودسازمانصورتگیدبایتامنیشوراتأییدکند،ایجاب

2012: 409).
یتفکرمنطقاین ایمنطقهاساسمقرراتسازمان،منطقهیکهایدولتاگرچراکهاست.

بامللیهمکاریبرایلیتمایگراخلهممنوعشوند،دآناناست،ازمدیکهدرمحدودهمرزها

[ عاجزند[گیرندگانتصمیمکهمتحد درکمشکالت از و ندارند حضور منطقه آن در آن

.(Yusuf, 2014: 190)نخواهندداشت

اینگونهرایاقدامینچنیجازنتایبرخ9064الههدرسالیدردروسآکادمیوسفقاضی

:برشمردند

حداقل-جهشدرسطحمنطقهینوعیقایی،آفریهاتحادتأسیسبرمداخلهدرسندحقبینیپیش

اعالمانقالب،ایناثراولین.شودمیبااهدافبشردوستانهمحسوبیبهنفعمداخلهجمع-آفریقا

یمبتنهایارزشیانتنشمیقاییآفرهایدولتیاازحقوقبشراست.گویتحمایاصلمداخلهبرا

استنادیقاآفریهدراتحادبنابرایناند؛دادهیانوحقوقبشررابهنفعحقوقبشرپاهادولتیتبرحاکم

باشدبشرحقوقنقضبراییزیدستاوتواندنمییتبهحاکم عضوکشورِدرمداخلهبرایدوم،.

،وم....سیستنیتامنینقضصلحتوسطشورایاکاربردزوریایدمواردتهدیینبهتعیازینیگرد

اتحادینا یدیجدیمعنایقاییآفریهاقدام مفهوم اجرا»به «ییاقدام منشور ودهدمیمندرجدر

اتحادیانمیدجدیروابط مللو زمیقاییآفریهسازمان پدینهدر بشردوستانه .آوردمییدمداخله

یهمهکشورهاتوسطدوستانهبشراهدافمبنایبرایمداخلهحقشناساییتصریحبانهایتاًوچهارم
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صورتگرفت،المللبیندرحقوقیننویخود،اقدامایمنطقهحداقلدرسطحسازمانییاروپا

یبرادوستانهدرموردمداخلهبشریوخاصیحازآندرصورتنبودمقرراتصریشپچراکه

.(Yusuf, 2014: 191-192)آوردندمییاخالقیهاتروبهتوجی،حقینوجودچن



 های شورای امنیت و قطعنامه 103هایی ماده تحلیل ن .4
هادولتگونههمانزیراشود.ینطبقاصولواهدافمنشورتدویدبایتامنیشوراقطعنامه

6طبقبند نیکهبهموجبایفیوظایتدراجرایامنیکنندکهشورایموافقتم»،94ماده

موافقت»منشور97طبقمادهیزنیبانترتبههم«دیهااقدامنماتبرعهدهداردازطرفآنیمسئول

تصمینمایم که ایامنیماتشورایند طبق بر نمایترا اجرا و قبول منشور چنانچهلذا .«ندین

المللبینحقوقوعدالتهمچونآناهدافواصولمقرراتمنشور) آنکهسندیمثابهبه(

دومموافقتاساسنشود،رعایتآید،عملبهآنمفادطبقبرباید94ماده6بنددراولیهموافقت

.شدخواهدمتزلزلنیزامنیتشورایتصمیماتاجرایوپذیرشبرایمنشور97مادهدر

قطعنامهبرتر تاریتامنیشورایهادانستن از پس کنوانسیخکه المللیبینهاییونانعقاد

یاصلوفایانبنفروریختندرجهتیتامنیبهشورایمجوزیاعطایبهمعنااند،شدهتصویب

اختالفرایالکربیههمانندقضتوانندیمیت،امنیعضوشورایهادولتچراکهاست.6عهدبه

مطرحومفاددلخواهخودرادرقطعنامهبگنجانندوازتعهداتخودبهموجبیتامنیدرشورا

کنند.یشانهخالیگرمعاهداتد

قطعنامهیقتحقاین تعهداتعادیتنامیشورایهاکه ایحقوقیاز استو نهادینبرتر

دهد،ی(رابهشورامیسمترورمثل)خاصدررابطهباموضوعاتآورالزامتعهداتیجادقدرتا

چنیتامنیکهشوراشودمیموجب دگرگونیکنونالمللینبتواندحقوقبیتیصالحینبا را

.(Lowe & others, 2007: 37)کند

بهانهالزمدولت،همکاریجلببرایواستگذاشتهفراترهماینازراپاامنیتشورای

؛مقررکرد93دربند125شورادرقطعنامهین.ادهدیمیشنهادپهاآننقضتعهداترابهیبرا

علیهاقتصادیهایمجازاتاجرایدلیلبهکهعراقادعایاینمقابلدرتوانندمیهادولتتمام

                                                                                                                                                                                                        

1. Pacta Sunt Servanda. 
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در6.جوینداستنادماژوربهدفاعفورساند،کردهنقضراعراقمقابلدرخودتعهداتدولتآن

 575قطعنامه بند چنینمطلبیدر یوگسالوینیز مورد در چشممی3شورا شورای9خورد.به

مسئولیتبین هیچ استتا خواسته اقدام این ناقضییهادولتگیریبانگرالمللیامنیتبا که

هایقطعنامهبر609مادهشمولسبببهقراردادیتعهداتنقضاگرنشود.تعهداتخودهستند،

متخلفانهوصفرافععواملبهاستنادباآنتوجیهبرایدلیلیاست،مشروعاقدامیامنیتشورای

.نداردوجود

بلکهینتدومعارض،مقررهابطالبرای609مادهکهاستاینغالبنگرش است. نشده

منظورالمللبینحقوقیسیونگزارشگرکمیده.بهعقگذاردمیخاصآنراکناریطصرفاًدرشرا

در9متعارضهایموافقتنامهقراردادهاواعتبارییمنشوروتعهداتش،تقدماستونهبیازبرتر

تدوینهم که بود چ؛منشورکنندگانینراستا به4شدنیرهعبارت تیجارا و تند یزعبارت

کردهجامعهمللیثاقهمک7«کردنباطل» باستفاده بهکاربردندتا ینآنباشدکهچنیانگربود،

.Simma & Others, 2012: 2136) )وفصلشودترحلنرماییوهبهشیدبایتعارضات

دربارهجامعایمعاهدهتدوینبرایمتحدمللتالشجریاندرهادولتنمایندگانسخنان

جهانهندهدنشانزور،بهتوسلمنع ایاجماع استیندر با؛نکته همچنان دیدمنشور یگربر

شوند،مقدمباشد.المللینقراراستواردعرصهحقوقبشمولیجهانیتکهباخصوصیمعاهدات

1مستقل.یامعاهدهیاباشندیدجدیمعاهداتاساسنامهسازمانینچها

                                                                                                                                                                                                        
1.S/RES/687, para. 29. 
 
2.S/RES/757, para. 9. 
 
3. ILC reports, 1964: 36. 

4. Prevail. 

5. Abrogate. 

ایمجمععمومیدرموردمعاهدهجهانیمنعتوسلبهزوراظهارداشتکهاینچنینمعاهده91.نمایندهفرانسهدرنشست1
خصوصیتجهانشمولیترازمنشورقرارگیردبایددوخصوصیتداشتهباشد:اولآنکهدرسلسلهمراتبپایین وثانیاً

مجمععمومیگفتکهمعاهدهمنعتوسل94(.نمایندهآمریکادرنشستA/36/41, para. 146منشوررانداشتهباشد)
بردواگربهزوریاشبیهمنشوراستیاباآنمتفاوتاست.اگرمقرراتمنشورراتکرارکنداعتبارمنشوررازیرسؤالنمی

رارعایتنکردهاستنهاینکهتعارضیبرمبنایشرطسلسله603اصالحیاستبرمنشورکهشرطمادهمتفاوتباشد
:اصلمنعتوسلبهزورهم،نوعی94(.نمایندهپاکستاندرنشستA/C.6/34/SR. 20, para, 19مراتبیپدیدآورد)

المللهمبهدلیلاینکهبهعنوانیکقاعدهحقوقبین-9منشور609ماده-6قاعدهآمرهاستواینامردودلیلدارد:
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یداخلینباقوانی،ضمنیایحطورصربهالمللیبینیهاسازمانمؤسساوقاتاسنادگاهی

برتر تفوقیخود پذیرفتهو را اندمنشور ازالمللیبینیهاسازمانچندهر. آندسته نسبتبه

بازتابحقوق که یعرفالمللبینمقرراتمنشور آمره قواعد اعمالقابلو وهاآنبر هستند

ینهمچن منعقدکرهاییموافقتنامهبه مللمتحد، با متعهدهستنددهکه  ,Simma & Others) اند،

یرشنامبردکهشرطپذیاسالمیازمنشورسازمانهمکارتوانیممثالعنوانبه.(1132 :2012

مذکوراصولواهدافمنشورمللمتحداست.درواقعبامقررهیرشسازمان،پذیندرایتعضو

است.کردههآنازمنشورمللمتحداشارهاساسنامیتبهتبعیسازمانبهطورضمنینمنشورادر

90و6،4خودمادهمؤسسدرسندآمریکاییکشورهایهمچونسازمانیگریدیهاسازمان

 ,Czapliński)استکردهاذعانامراینبهخودمنشور6مادهدرنیزناتو.اندپذیرفتهرامنشورتفوق

2006: 84) بند .7 9ماده اهدافاتحادیکییزنیقاییرآفیهاتحادتأسیسسند تشویهاز یقرا

دراتحادیهاروپانیزپسازانعقادمعاهده6.کندمیباتوجهبهمنشورمللاعالمالمللیبینیهمکار

منشورمللمتحددر609طبقمادهییاروپایهاتحادکهشاملبسیاریازمعاهداتمؤسسلیسبون

ثبترس به ملل ،وعضیهادولتید،سازمان که داشتند حقوقهاآنموافقتنامهمقرر طبق بر

یعنیالمللینب مواد609ماده مللمتحدباشد. 6)976و945منشور عملکردبرناظرمعاهده(

پیتاولواروپایی،اتحادیه تعهدات به یشینرا متحد ملل منشور شامل که عضو است،دول

.دهدیم

609مللمتحددررابطهبااقداماتجمعیومادهطیبررسیاینمادهدرطولحیاتسازمان

می توانمنشور ماده حاو609گفتکه یمنشور تعهداست: سازمانمللیبرایتعهد-6دو

ارگان و تصویهامتحد عدم منظور به دولتییهاقطعنامهیبآن وضعکه در را نقضیتها

عضودرجهتتقدمقائلشدنیهادولتیبرایتعهد-9.دهدیقرارمشانیتعهداتقرارداد

بردیتامنیشورایهاقطعنامهیتعهداتمنشور)حتیبرا هایموافقتنامهیگر( تقویتدرخود.

قراردهندکهمجبورشوندیتیخودرادروضعیدنبایزعضونیهادولتاست؛شدهگفتهدومنظر

                                                                                                                                                                                                        

بین است)عرفیتوسطجامعه شده رسمیتشناخته به نهمA/C.6/34/SR.22, para. 8المللی نشستسیو در .)
کند،قابلقبولنیستچراکهمنشورنمایندهروسیهگفت:اینسخنکهمعاهدهجهانیبامنشوریکنظامموازیایجادمی

راحتدارد.ص


1.Constitutive Act of the African Union, Article 3, para. (e),
http://www.au.int/en/about/constitutive_act. 
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بهمنظورحفظصلحویتامنیشورایایمجمععمومیهاقطعنامهیاقداماتجمعیاجرایبرا

  6.تعهداتخودرانقضکنندالمللیبینیتامن

یفعلیطشرادر کردسازمانتوانمیتنها برتالمللیبینیهاادعا دررامنشورریکهمسئله

منشوریرشاصولواهدافآنمبادرتبهپذمنشور،متنبهتوجهبااند،ذکرنمودهخوداساسنامه

وناقضحقوقشوندیکهمتعاقباًصادرمییهاانتظارداشتبهقطعنامههاآنازتوانیونماندکرده

استکهباراثباتبرینااند،باآنمواجهاینجاکهدریاهستند،گردننهند.البتهمسئلهالمللینب

واندیزیرا؛استالمللبینشورابااصولحقوقیهاعدمانطباققطعنامهیمدعیهادوشدولت

مللاقداماتاعتباراصلالکربیقضیهوهاهزینهبرخیچونقضایاییدردادگستریالمللیبین

اآن،مبنایبرکهشدمتذکررامتحد بایاقداماتمللمتحدقانونیتمام؛استیناصلبر و

یاستکهادعاییهابدانمعناستکهباراثباتبردوشدولتیناست.ایحقوقینموازیترعا

.Schweigman, 2001: 302) )کنندمیرایتامنیبودناقداماتشورایرقانونیغ



 یریگ جهینت .5
هادردولت؛آنسازماناستیهاوهمقطعنامهمؤسسسازمانهمشاملمقرراتسندقواعد

اینکههمچنان.اندپذیرفتهمنشورمللمتحدرایهاآوربودنقطعنامهالزامسازوکارمؤسسسند

بایتامنیشورایهافرضمطابقتقطعنامهبااست،گرفتهصورتمللمنشورمبنایبرپذیرش

هایشورایجزءقواعداولیهوقطعنامهاصولواهدافمنشوربودهاست.چنانچهقواعدمنشوررا

چرا.دشنخواهدمنشورقواعدبرهاامنیتراجزقواعدثانویهبدانیم،اینامرموجببرتریقطعنامه

)مقرراتیهمقرراتقواعداولیاجرایدرراستاید(بایتامنیشورایها)قطعنامهیهقواعدثانوکه

کنند.یتمقرراتتبعینازهردونوعایدباکشورهامنشور(باشد.لذا

رسالتمللمتحددرحفظصلحسویکدرآنجهتاستکهازالمللیبینحداکثریِتالش

راندهنشودوازیهبهحاشیگردهایموافقتنامهبهسببتعهداتاعضابهموجبلیالملبینیتوامن

بهعهدیظاهرنشودکهقاعدهوفایدرمقامیتامنیشورابویژهسازمانمللمتحدویدیگرسو

اول:خواهدداشتیناگواردرپیجهدونت،امریناکهچرارامتزلزلسازد.المللیبیندرروابط

                                                                                                                                                                                                        

1. A/AC.43/SR.6, 1951: 6. 
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برایازسویرغبتکهآن دومیدهدیدجدهایموافقتنامهانعقادیکشورها کهآننخواهدشد.

ی.بررسگیرندمینهادرابهبادانتقادینایتومشروعهموضعگرفتیتامنیشورایهعل،کشورها

نشاندادکههنوزمکتبالمللیبینیهاسازمانهمچنینمختلفویکشورهاداخلیییِقضایهرو

کهطرفدارانآناستداللیگاهینتوانستهاستآنجاالملل،بینحقوقیبابرتریحقوقنگییگا

 کند.یداپ،(6923:52بیگدلی،)کردندمی

هم،معاهداتحقوقدر.استکردهدفاعمنشوربرتریازهموارهمللسازمانومنشوررویه

قانوناساس مللمتحدهمچون یجهانیمنشور نظرگرفته تمامشودمیدر وهاموافقتنامهیکه

اما؛هستندکهتابمعارضهباآنراندارندالمللیبینجامعهیعادینهمچونقوانیگرمعاهداتد

مسئلهینکهایوانیدیاونقشدادگاهبرداشتدریجالبیجهنتمختلف،هایسازمانقضاییرویه

.دهدیمیاریبسیبها،بهمقاممفسرییقضایهساخت.درواقعروپررنگراشودمیدرآنمطرح

.سندداندیآنسازمانممؤسسسندیفخودراپاسدارحقوقوتکالیهرسازمانییرکنقضا

مؤسسی قضااستیزنییرکنقضا،آنمؤسسکه شددر مشاهده دیمختلفیای. در یوانکه

دالمللیینبیدادگستر یوانمطرحشد، هر بر را ی)حتگرییدموافقتنامهمنشور مؤسساسناد

یامنطقهیهادرسازمانیموضوعینچنکههنگامی(ارجحدانست.درمقابلیگردیهاسازمان

مؤسسسند،بهتعهداتیزنییاروپایدادگستریواناروپامطرحشدهاست،دیههمچوناتحاد

یواندکهچرااست.یدهبخشیتعهداتمنشور(برتری)حتیگردموافقتنامهسازمانخودرابرهر

قبولضمنیضمناذعانبهبرترییاروپایهاتحادیدادگستر مسئلهکهینایتعهداتمنشور)با

یهسازمانخود،قواعداولیهراجزتعهداتمنشوردانست(برقواعدثانویتامنیشورایهاقطعنامه

د تعهدات بر را اهمیگرخود واقع در دانست. ارجح قلمستیحقوقیتشخصیتاعضا

.دهدمینکتهنشانینخودرادراالمللیبینیهاسازمان
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