Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, No. 4, Winter 2021
DOI: 10.22059/jplsq.2019.270383.1870

The Legal Nature of the Rules of International
Organizations: Internal or International
(Type of Paper: Research Article)
Mehdi Haddady1*, Reza Esmkhani2

Abstract
Since the emergence of the international organizations, it was presumed two
functions for these new entities: international organizations as independent actors
and as vehicles for States. In light of these two functions, two points of view about
legal nature of the law produced inside IOs are raised. According to the first point of
view (constituent instruments as constitution) rules of international organizations
just like rules of States, were considered part of the internal law of IOs and isolated
from international law. According to the second point of view (constituent
instruments as a contract) rules of organizations were merely part of international
law. Each of these two views has totally different effects on areas of characterization
of acts, international responsibility and sequence of rules of international
organizations. In this article after enumerating gaps and insufficiencies of each of
these two views, it is argued that adoption of a two-dimensional (internal and
international) approach regarding nature of rules of international organizations,
while protecting the legal autonomy of international organizations, will help to
prevent fragmentation of international law.
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چکیده
از ابتدای پیدایش سازمانهای بینالمللی همواره دو نوو اوارا د بو ای سوازمانها درنظو ر تتو
میشد .ب خی سازمانها را بازیگ ان حقوقی مستقل قلمداد میا دند و عدهای آنها را ص تاً ابوااری
ب ای تحقق اهداف دولتهای مؤسسشان میپنداشتند .در پ تو این دو ط ز تلقی ،دو نگواه حقووقی
متفاوت نسبت ب قوانین تولیدشده در درون سازمانهای بینالمللی نیا شکل ر تت .ب اساس نگواه
نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولتها ،جاء حقوق داخلی سازمان محسوب شوده و جودا از
حقوق بینالملل تلقی میشد و ب اساس نگواه دو قواعود سوازمان تنهوا بخشوی از پیکو حقووق
بینالملل تلقی میشد .ه یک از این دو دیدراه تبعات اامالً جداران ای بو ویژه از حیو توصوی
اعمال سازمانهای بینالمللی ،مسئولیت بینالمللی سازمانها ،توالی قواعد م بوط ب سوازمانها و...
خواهد داشت .در این مقال با اشاره ب خألها و ای ادات وارد ب ه ادا از ایون دو نگواه ،اسوتدالل
شده ا اتخاذ یک رویک د دوبعدی در مورد ماهیت قواعود سوازمانهای بینالمللوی ضومن حفو
استقالل حقوقی سازمانها ،ب جلوری ی از چندپارچگی حقوق بینالملل امک خواهد ا د.
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مقدمه
از ابتدای پیدایش سازمانهای بینالمللی همواره بح هوایی در موورد اوارا د ایون موجودیتهوای
نوظهور مط ح بود .عدهای سازمانها را دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل میدانستند ،و ب خی
آنها را ص تاً اباارهایی ب ای تحقق اهداف دولتهای مؤسسشان قلمداد میا دند (Brolmann, 2015:
) .5نتیجة طبیعی و منطقی این دو رویک د متفاوت ،ط ح این بح در میان حقوقدانان بود او آیوا
سازمانها موجودیتهایی بست  ،دارای شخصیت حقووقی مسوتقل و در نتیجو ب خووردار از حقووق
داخلی مجاا هستند یا اینک موجودیتهایی بازند ا ص تاً اباار تحقق اهداف دولتها هستند و بدون
آنک نظا حقوقی مستقلی داشت باشند ،قواعد آنها ص تاً بخشی از حقوق بینالملل تلقوی میشوود.
ریشة این طبق بندی ب نو نگاه متفاوت حقوقدانان ب ماهیت اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی
ب میر و دد .نگوواهی ا و اسووناد مؤسووس سووازمانها را ب مثاب وة قووانون اساسووی سووازمان میدی ود
(قانوناساسیر ایی) ،قواعد تولیدشده توسط سازمان را همانند حقوق دولتها ،حقوق داخلی سازمان
میدانست و نگاهی ا اسوناد مؤسوس را قو اردادی موابین دولتهوای عضوو سوازمان میپنداشوت
(ق اردادر ایی) ،نظا حقوقی مستقلی ب ای سازمان قائل نبود و قواعد سازمانها را بخشوی از پیکو
یکپارچة حقوق بینالملل تلقی میا د .رفت شده ا شاید پ داختن ب موضو ماهیوت داخلوی یوا
بینالمللی قواعد سازمانها «عجیب و نام بوط» و خالی از تایده ب نظ ب سد (،)Alvarez, 2006: 119
اما همانرون ا امیسیون حقوق بینالملل اظهار میدارد ،موضو ماهیت قواعود سوازمان عالوهبو
بح های نظ ی ،ب نحو اج ای ب خی اصول حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت ناشی از نقو
ب خوی تعهوداتی او ریشو در قواعود سوازمان دارنود ،توث ی ی عملوی دارد ( Draft Articles on
Responsibility of International Organizations [DARIO Commentary], 2011, art 10:
 .)para.7ه رون تلقی از ماهیت قواعد سازمان ،ب مق رات م بوط بو انتسواب عمول ،نقو تعهود

بینالمللی ،تعهد ب جب ان خسارت و اقدامات متقابل علی یک سازمان تث ی خواهد رذاشوت .بو ای
تشخیص اینک یک عمل سازمان خارج از حدود اختیار آن است یا ن  ،باید بودانی او اودا یک از
نظا های حقوقی (داخلی یا بینالمللی) نظا م جع تلقی میشوند .ب عالوه ،تلقوی حقووق داخلوی از
قواعد سازمان موجب ایجواد خطاشوی پ رنگوی میوان نظا هوای حقووقی مختلو میشوود و بو
چندپارچگی حقوق بینالملل دامن میزند؛ چ اا در چنین ت ضی ب تعداد سازمانهای بینالمللی،
نظا های حقوقی متعدد خواهی داشت .رست ش چنین ب داشتی ممکن است موجب اتاایش تعداد
آرایی مانند رأی دیوان دادرست ی اروپایی در پ وند اادی شود .طی این رأی الاا آور بودن و ب ت ی
قطعنام های تصل هفتی شورای امنیت زی سؤال ب ده شده و اعال شد ا نظا قضایی جامعة اروپا
در اج ای وظایفش باید از رعایت حقوق اساسی و بنیادینی او بخشوی از نظو جامعو را تشوکیل
میدهد ،اطمینان حاصل اند1.ب عالوه ،رشد چشمگی مق رات حقوق بینالملول در دهو های اخیو
 .1ر.ک:
-Judgement of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008- Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat
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مدیون نقش قاعدهساز سازمانهای بینالمللی اسوت او خوأل وجوود قووانین و مقو رات در حقووق
بینالملل را ب ط ف ا دهاند .سازمانها قواعدی ایجاد ا دهاند ا بدون آنها ،وجوود چنوین قواعودی
تصورنشدنی بود .ب داشت حقوق داخلی از سازمانها ب معنای اتمان نقوش بیبودیل سوازمانها در
شکلری ی مق رات ع تی و معاهدهای بینالمللی است .از سوی دیگ  ،حقوق بینالملل دانستن قواعد
سازمان ،ما را ب این نتیج ری ی میرساند ا سازمانهایی مانند ملل متحد و اتحادیة اروپا تاقد نظ
حقوقی مستقلاند و نمیتوان مصوبات و قطعنام های مصوب آنها را حقوق مستقل سازمان دانسوت.
اساساً ایجاد یک سازمان بینالمللی ب معنای ایجاد نظ حقوقی مستقل است و نمیتوان منک وجود
چنین نظ حقوقیای ب ای سازمان شد ،زی ا بدون وجوود چنوین نظموی ،نمیتووان بو ای سوازمان
شخصیت حقوقی مستقلی متصور بود .ب بیان دیگو  ،ارو بپوذی ی او سوازمانهای بینالمللوی از
شخصیت حقوقی ب خوردارند ،باید این واقعیت را نیا پذی تت ا ه سازمان دارای یک نظا حقوقی
مستقلی است ا در چارچوب آن میتواند قاعدهسازی اند .ب طور مثال ،ار قطعنامو های شوورای
امنیت سازمان ملل متحد را ص تاً جائی از حقوق بینالملل بودانی  ،وجوود مفهوومی بو نوا نظوا
حقوقی ملل متحد زی سؤال خواهد رتت .در واقع ،ایون بودانمعنا خواهود بوود او سوند تثسویس
سازمان ،یعنی منشور ملل متحد ،صالحیت ایجاد نظا حقوقی مختص ملل متحد را ندارد .ب همین
دلیل ب رسی ه یک از نظ ی های م بوط ب ماهیت قواعد سازمان ض ورت پیودا میانود .در بخوش
نخست این مقال ب ب رسی رویک دهوای تکبعودی االسویک حقوقودانان در موورد ماهیوت قواعود
سازمانها میپ دازی و ضمن ب رسی ریش های رویک دهای مذاور ،خألها و ای ادات این رویک دها را
ب میشماری  .در بخش بعد ضمن تش یح نگاه دوبعدی با استفاده از مفاهیمی مانند حجواب شوفاف
سازمانی و اارا در ایی ب رتع تضاد میان ق اردادر ایی و قانون اساسویر ایی خوواهی پ داخوت و
نتایج حاصل از نگاه دوبعدی حقوق داخلی-حقوق بینالملل بودن قواعد سازمان را ب میشوماری  .در
همین بخش توضیح داده میشود ا چ ا توسل ب رویک د دوبعدی ب سای نظ ی ها م جح است.

رویکردهای کالسیک به ماهیت قواعد سازمانهای بینالمللی
همانرون ا در مقدم ذا شد ،دو رویک د تکبعدی دربوار ماهیوت قواعود سوازمان بو عنوان
نظ ی های االسیک وجود دارند .ب اساس رویک د یکبعدی ،قواعد سازمان یوا بخشوی از حقووق
بینالملل ب شمار میآید یا اینک ب منالة حقوق داخلی آنها شناخت میشود و جدای از حقووق
بینالملل است .در ادام ب تفصیل ه دو این رویک دها ب رسی و ب دو رویک د االسویک ت عوی
دیگ با عنوان رویک دهای دوزیست نیا اشاره خواهد شد.

International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European
Communities, para.326.
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 .1نگاه تکبعدی

1

نو رابطوة میوان سوازمانهای بینالمللوی و دولتهوای عضوو از هموان ابتودای پیودایش ایون
موجودیتهای حقوقی همواره از مشکالت الینحل هندسة سازمانی و موجب اختالفنظ ب سو
ماهیت سازمانها و قواعد آنها بوده است ) .(Klabbers, 2009: 308ه یک از حقوقدانان بست ب
نو رویک دی ا ب سند مؤسس سازمانها داشتند ،نگاه تکبعدی متفاوتی در خصوو قواعود
سازمان اتخاذ میا دند .عدهای سازمان را تاقد شخصیت حقوقی عینوی و سوند مؤسوس آن را
ص تاً ق اردادی میان تابعان اصلی حقووق بینالملول تلقوی میا دنود و قواعود سوازمان را تنهوا
بخشی از حقوق بینالملل میدانستند .اما عدهای دیگ سند مؤسس را ب منالوة قوانون اساسوی
سازمان میدانستند و با قائل بودن شخصیت حقوقی مستقل ب ای سازمان ،قواعد آن را مجواا از
حقوق بینالملل ب عنوان حقوق داخلی سازمان تلقی میا دند.
امیسیون حقوق بینالملل (از این بو بعود امیسویون) در مواد (2ب) طو ح پیشنوویس
مسئولیت سازمانها در تع ی قواعد سازمان مق ر میدارد« :قواعد سوازمان بو طور خوا  ،بو
معنای اسناد مؤسس ،تصمیمات ،قطعنام ها و دیگ اعموال سوازمانهای بینالمللوی اسوت او
مطابق با همان اسناد مؤسس تصویب شده و [همچنین] رویة تثبیتشود آن سوازمان اسوت».
ریشة این تع ی ب انوانسیون  1975وین در مورد نمایندری دولتها در خصو روابطشان با
سازمانهای بینالمللی ب میر دد .در ماد  )34(1این انوانسیون اولین تع ی از قواعد سازمان
ارائ شده است(.)UN Doc. A/CONF. 67/162
امیسیون در تع ی الی قواعد سازمان ب چهار تئوری متفاوت در مورد ماهیت حقوقی آنها اشاره
میاند و مینویسد« :بسیاری معتقدند قواعد سوازمانهای معاهودهمحور بخشوی از حقووق بینالملول
هستند .ب خی نیا اظهار داشت اند ا ه چند سازمانهای بینالمللی توسط معاهودات یوا سوای اسوناد
تحت حاامیت حقوق بینالملل ایجاد شدهاند ،اما حقوق داخلی سازمان ،پس از ایجاد ،دیگ بخشوی از
حقوق بینالملل نیست .نظ دیگ ی ا در روی ط تدارانی پیدا ا ده ،این است ا سازمانهایی ا بو
درج ای از یکپارچگی رسیدهاند ،از سای سازمانها متفاوتاند .همچنین بو موجوب دیودراهی دیگو ،
ب اساس منبع و موضو قواعد سازمان ،باید بین این قواعد تمایا قائل شود» (DARIO Commentary,
) ،2011, art 10: para.5اما امیسیون ب بهانة بح ب انگیا بودن موضو قواعد سازمان «تالش نک ده تا
نظ قاطعی (در مورد ماهیت حقوقی قواعد سازمان) ارائ دهود» ( DARIO Commentary, 2011, art
 )10: para.7و همین مسئل سبب ب اارری ی مبه و دوپهلووی اصوطالح «قواعود سوازمان» در موواد
مختل ط ح مسئولیت سازمانها شده است (.)Ahlborn, 2011: 1
1. Single Nature

 .2طبق این ماده «قواعد سازمان» ب طور خا
تثبیتشد سازمان است.

ب معنای اسناد مؤسس ،تصمیمات و قطعنام های مو تبط و رویوة
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در تعدادی از مواد پیشنویس ط ح مسئولیت سازمانها از جمل قاعد الی انتسواب عمول
(ماد  )6و عد تث ی رذاری قواعد سازمان ب تبعات حقوقی عمل متخلفان (ماد  )32ب تقلیود
از مواد ط ح مسئولیت دولتها ،اصطالح «قواعد سازمان» دقیقاً مشاب مفهو «حقووق داخلوی»
دولتها ب اار رتت است .اما در عین حال ب مواد دیگ ی در ط ح پیشنویس ب میخووری او
ب عکس مواد پیشرفت اینرون القا میانند ا قواعود سوازمان دارای مواهیتی بینالمللیانود.
ب طور مثال میتوان ب ماد  10در زمینة مصادیق نق تعهد موواد 22و 52در موورد اقودامات
متقابل و ماد  32در مورد جب ان خسارت اشاره ا د.
ار رابطة میان سوازمان و دولتهوای عضوو را از نوو قو ارداد بودانی  ،بایود نظوا حقووقی
ایجادشده را تاقد هویتی مستقل دانست و قواعد سازمانها را ب مثابة بخشی از حقوق بینالملول
تلقی انی  .اما ار این روابط را از جنس قانون اساسی تلقی انوی  ،بایود قائول بو وجوود یوک
هویت مستقل ب ای نظ حقوقی سازمان باشی و قواعد سازمان را ب عنووان حقووق داخلوی آن
ت ض انی ).(Gasbarri, 2017(1): 95

 .2رویکرد حقوق بینالمللی
بسیاری از حقوقدانان معتقدند باید قواعد سازمانها را بخشی از حقوق بینالملول دانسوت .ایون
دست از حقوقدانان سند تثسیس سازمان را ب مثابة ق اردادی میان تابعان حقوق بینالملل تلقی
میانند و هویت مستقلی ب ای قواعد سازمان قائول نیسوتند .ب اسواس رویکو د ق اردادر ایانو ،
سازمانهای بینالمللی محصول انش دولتها در تضای بینالمللیاند و در ساختار آنها دولتها
ح ف اول و آخ را میزنند .در نتیج سند مؤسس سازمان چیای بویش از یوک معاهوده میوان
دولتها نیست .در این رویک د سازمانها ص تاً بست ی ب ای معاهدهسازی دولتها هسوتند و نو
شخصیت حقوقی مستقل و متمایا از دولتهای عضو .از این منظ سازمان همانند یک سواختار
باز حقوقی عمل میاند ا مق رات حقوق بینالملل اامالً ب مناسبات داخلی آن حاا است و
قواعد تولیدشده در بست آن نیا بخشوی از حقووق بینالملول محسووب میشوود (Brolmann,
) .2007: 101این تئوری ب ویژه توسط حقوقودانان ایتالیوایی توسوع یاتتو اسوت(DARIO .
) Commentary, 2011: art 10: para 5, footnote.170امیسوویون در اینبوواره مینویسوود:
«نمیتوان تمایا بسیار زیادی میان حقوق داخلی یک سازمان بینالمللی و حقوق بینالملل قائل
شد .حداقل اینک سند مؤسس سازمان بینالمللی معاهدهای است او تحوت حاامیوت حقووق
بینالملل ق ار دارد .حتی ممکن است بتوان ب خی از اجااء دیگ حقوق داخلوی سوازمان را نیوا
ب عنوان بخشی از حقوق بینالملل تلقی ا د».)ILC Yearbook 2003,(II/II): 23(1
 .1احتماالً منظور امیسیون مصوباتی همچون قطعنام های سازمان ملل متحد است ا در عین حالی او بخشوی
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باید توج داشت ا ایجاد یک سازمان بینالمللی ب معنای ایجاد نظ حقوقی مستقل
است) (Schermers & Blokker, 2003: 726و نمیتوان با بینالمللی تلقی ا دن قواعد آن،
منک وجود چنین نظ حقوقیای ب ای سازمان شد ،زی ا بدون وجود چنین نظمی ،نمیتوان
ب ای سازمان شخصیت حقوقی مستقلی متصور بود .ب بیان دیگ  ،ار بپذی ی ا سازمانهای
بین المللی از شخصیت حقوقی ب خوردارند ،باید این واقعیت را نیا پذی تت ا ه سازمان
دارای نظا حقوقی مستقل است ا در چارچوب آن قاعدهسازی میاند .ب خی حتی
معتقدند نمی توان یک نظا داخلی قواعد سازمانی را بدون وجود نظا حقوقی مخصو ب
خود تصور ا د و ار سازمانی قادر ب ایجاد یک نظا حقوقی نباشد ،قواعد مصوب آن حقوق
محسوب نمی شود .بناب این وجو د نظا حقوقی متمایا از حقوق بین الملل الزمة شخصیت
حقوقی سازمان است).(Gasbarri, 2017(1): 98
ب طور مثال ،ار قطعنام های شورای امنیوت سوازمان ملول متحود را صو تاً جایوی از حقووق
بینالملل بدانی  ،وجود مفهومی ب نا نظا حقوقی ملل متحد زی سوؤال خواهود رتوت .در واقوع،
این بدانمعنا خواهد بود ا سند تثسیس سازمان ،یعنی منشور ملل متحد ،صالحیت ایجواد نظوا
حقوقی مختص ملل متحد را ندارد .چنین ب داشتی در تضاد با مفهو «سیست حقوقی نظا یاتتوة
ملل متحد» خواهد بود ا دیوان بینالمللی دادرست ی در پ ونود توث ی احکوا جبو ان خسوارت
صادره از سوی دادراه اداری ملل متحد ب آن اشاره ا ده است(ICJ Rep. 1954: 55-56) .

 .3رویکرد حقوق داخلی
عدهای دیگ از حقوقدانان با این اسوتدالل او سوازمانهای بینالمللوی نظو حقووقی مسوتقل و
مخصو ب خود را دارند ،قواعد آنها را حقوق داخلی سازمان تلقوی میاننود .در ایون نوو نگواه،
سند تثسیس سازمان همانند قانون اساسیای است ا الگویی از یک نظ حقوقی مستقل را بو ای
سازمان ایجاد میاند .ب رفتة آنها ه چند سازمانهای بینالمللی از ط یق معاهدات یا سای اسناد
بینالمللی تحت قلم و حقوق بینالملل ایجاد شدهاند ،اما حقوق داخلی سازمان ،ب مح بو وجود
آمدن ،دیگ بخشی از حقوق بینالملل نیست و حقوق داخلی سازمان تلقی میشود .از حقوقدانانی
ا این نظ را دنبال میانند ،میتوان ب تواسوانانو 1،اواهی  2،بوارب یس(DARIO Commentary,3
)2011: art 10: para 5, footnote.170و ا یستین آلبورن اشاره ا د ).(Ahlborn, 2011: 31
انوانسیونهای ویون در خصوو حقووق معاهودات ،نماینودری دولتهوا در روابطشوان بوا
سووازمانهای بینالمللوی و حقوووق معاهوودات میووان دولتهووا و سووازمانهای بینالمللوی و بووین
از قواعد سازمان ب شمار میروند ،قسمت مهمی از حقوق بینالملل نیا محسوب میشوند.
1. L. Focsaneanu
2. P. Cahier
3. J.A. Barberis
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سازمانهای بینالمللی نیا اصطالح «قواعد سازمان» را ب نحوی ب اار ب ده تا اصوطالح «حقووق
داخلی سازمان» را ا ب صورت االسیک در نوشت های حقوقدانان بو اار رتتو اسوت ،پ رنو
سازد و تثاید اند ا سازمانهای بینالمللی ه ادا نظ حقوقی مستقل و مخصو ب خوود
را دارند ) .(Ahlborn, 2011: 5ب ای مثال ،مواد  6انوانسویون  1986حقووق معاهودات میوان
دولتها و سازمانهای بینالمللی و بین سازمانهای بینالمللی ضمن پذی ش ایون موضوو او
سازمانهای بینالمللی مستقل از دولتهای عضو صالحیت انعقاد معاهدات را دارند ،ب موضوو
«قواعد سازمان» اشاره میاند .از این منظ  ،سند تثسیس سازمان همانند قانون اساسیای است
ا نظ حقوقی مستقلی را ب ای سازمان ایجواد میانود و عملکو د اراوان مختلو سوازمان و
اختیاراتی ا آنها دارا هستند نیا از همین قانون اساسی و نظو حقووقی ایجادشوده توسوط آن
نشثت میری د .اما باید توج داشت چنانچ قواعد سازمان را دارای ویژری حقوق داخلی تلقوی
انی و تاقد خصیصة بینالمللی بدانی  ،موجوب خطاشوی پ رنگوی میوان قواعود آن دسوت از
سازمانهای مختل بینالمللی خواهد شود او امو وزه در انوار یکودیگ پیکو واحود حقووق
بینالملل را تشکیل دادهاند .ب ای مثال در بح ماهیت قطعنام های شورای امنیت سازمان ملل
متحد ا در زمینة مبارزه با ت وریس ب تصویب رسیدهاند ،ار قائل ب این باشوی او ماهیوت
قطعنام های شورای امنیت ب نظوا هنجارهوای ب خاسوت از منشوور ملول متحود ب میرو دد،
قطعنام ها ممکن است ص تاً جایی از حقوق داخلوی تلقوی شووند و بو خطاشوی و م زبنودی
پ رنگی بین نظا های حقوقی مختل بینجامند .رست ش چنین ب داشتی ممکن اسوت موجوب
اتاایش تعداد آرایی مانند رأی دیوان دادرست ی اروپایی در پ وند اوادی شوود .صودور چنوین
آرایی ا ب منالة ب ت ی دادن قوانین اتحادیة اروپا ب مق رات سازمان ملل متحد است ،میتوانود
موجب ازه رسیختگی نظ حقوقی بینالمللی شود ) .(Hilpold, 2009: 142دیوان دادرسوت ی
اروپایی در این رأی الاا آور بودن و ب ت ی قطعنام های تصل هفتی شورای امنیت را زی سوؤال
ب د و ب ص احت اعال ا د ا نظا قضایی جامعة اروپا در اج ای وظایفش باید از رعایت حقووق
اساسی و بنیادینی ا بخشی از نظ جامع را تشکیل میدهد ،اطمینوان حاصول انود .حقووق
داخلی دانستن قواعد سازمان و در نتیج صدور رأی در موورد قطعنامو های شوورای امنیوت از
سوی دادراههای سازمانهای دیگ نظی اتحادیة اروپا میتوانود بو رویو تبودیل شوود و طو ح
دعاوی بیشت در این زمین را تشویق اند و تم د از قطعنام های شورای امنیوت سوازمان ملول
متحد را اتاایش دهد .این سازواار میتواند موجب عد م اایوت حقووق بینالملول شوود و بوا
ایجاد چندپارچگی در نهادهای بینالمللی ،نااارامودی شوورای امنیوت در مووارد حفو صولح و
امنیت بینالمللی را در پی داشت باشد (بهف  .)1083 :1396 :ب وز چنین ش ایطی ،حاصلی جوا
س دررمی دولتهایی ا همامان عضو دو سازمان بینالمللیاند ،نخواهد داشت و دولتها را بو
س دوراهی تبعیت یا تخطی از مق رات یکی از سازمانها ق ار میدهد.
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ب عالوه ،رشد چشمگی حج مق رات بینالمللی در سایة نقش قاعدهسازی سازمانهای بینالمللوی
محقق شده و سازمانها توانست اند شکافهای موجود در حقوق بینالملل را ااهش دهنود .سوازمانها
قواعدی ایجاد ا دهاند ا بدون آنها ،وجود چنین قواعدی قابل تصور نبوود) (Alvarez, 2006: 601بو
بیان دیگ ب خی از قواعد بینالمللی «ب شکل منحصو ب ت دی ت زنود سوازمانها هسوتند» ( Henkin,
 .)1969: 656-661ام وزه تق یباً ت دیدی وجود ندارد ا مق رات منشور ملل متحود یوا قواعود سوازمان
تجارت جهانی بخشی از پیک حقوق بینالملل را تشوکیل میدهنود ) .(Pauwelyn, 2003: 27بو طور
مثال سازمان تجارت جهانی همچون تما سازمانهای بینالمللیای ا دارای حقوق مخصو ب خود
هستند ،یکی از شعبات ویژ حقوق بینالملل ب شمار میرود .این سازمان همانند دیگو شوعب مشواب
حقوق بینالملل ،قواعدی را ایجاد میاند ا از حقوق بینالملل عا منشعب میشود و ضمن پواالیش
قواعد و اصول حقوق بینالملل ،آنها را همسان میسازد).(Kuijper, 1994, 228

 .4رویکردهای دوزیست

1

در میانة این دو طی متضاد (ق اردادر ایی و قانوناساسیر ایی) دو دیدراه دیگ نیا وجود دارد
ا میتووان آنهوا را تئوریهوای دوزیسوت نامیود ) .(Gasbarri, 2017(1): 92ب اسواس تئووری
دوزیست نخست ،تنها سازمانهای بینالمللیای ماننود اتحادیوة اروپوا او بو درجوة بواالیی از
یکپارچگی رسیدهاند ،وضعیتی ویژه دارنود و نبایود قواعود آنهوا را بخشوی از حقووق بینالملول
محسوب ا د ) .(UN Doc, A/64/10 (2009):79: para 5دیوان دادرست ی اروپوایی در پ ونود
 Costa v. E.N.E.L.این دیدراه را اینرون توضیح میدهد« :ب خالف معاهدات عوادی ،معاهود
جامعة اقتصادی اروپایی نظا حقوقی مخصو بو خوود را ایجواد او ده او ایون معاهوده بوا
اج اییشدنش ،بو بخشوی از نظا هوای حقووقی دولتهوای عضوو تبودیل شوده و دادراههوای
اشورهای عضو ملا ب اج ای آن هستند .بوا ایجواد جامعو ای او از بواز زموانی نامحودودی
ب خوردار است و دارای نهادها ،شخصیت و صالحیت حقوقی و صوالحیت نماینودری در صوحنة
بینالمللی و ب ویژه اختیارات واقعی مخصو ب خود است ا از محدود شدن حاامیت اعضا یا
انتقال اختیارات دولتها ب جامع ناشی شده است ،دولتهای عضو حقوق حاامیتی خود را در
زمین های مشخصی محدود ساخت و پیک حقوقیای ایجاد ا دهاند ا هو اتبوا آنهوا و هو
خووود دولتهووا را متعهوود میسووازد» . (DARIO Commentary, 2011: art 10: para 5,
) footnote.171از جمل حقوقدانان قائل ب این نظ ی میتووان جورجیوو رایوا2راارشوگ ویوژ
3
امیسیون در مورد مسئولیت سازمانهای بینالمللی را نا ب د.

 .3ر.ک:

1. Hybrid Theories
2. Giorgio Gaja
ILC Yearbook 2005, Summary record of the 2843rd meeting, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2005
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اما اعتقاد ب وضعیت ویژ ب خی از سازمانهای بینالمللی ا بسویار یکپارچ انود ،زمینو را
ب ای چندپارری حقوق بینالملل و تقویت رژی های خوداتکا ت اه میسازد .امیسیون در ط ح
مواد پیشنویس مسئولیت سازمانها ،ت جیح داده تا هیچ ماد مستقلی ب ای سازمانهایی مانند
اتحادیة اروپا درنظ نگی د تا شائبة مستثنا ساختن این نو سازمانها از اصوول الوی حواا بو
قواعد سازمانهای بینالمللی ب وجود نیاید ).(Gasbarri, 2017(1): 95
ب اساس تئوری دوزیست دو ا ب خی از اعضوای امیسویون نیوا بو آن معتقدنود ،قواعود
سازمان ب ت اخور منبع و موضوعی ا دارند از هو تموایا مییابنود .بو عقیود ایون دسوت از
حقوقدانان تما سازمانهای بینالمللی دارای یک سلسل قواعد داخلیاند او بو روابوط میوان
اراان مختل  ،مقامات و دولتهای عضو حاا است ،اما در عین حال سازمانها در روابط خوود
بووا دولتهووا و دیگ و سووازمانهای بینالملل وی تحووت حاامیووت حقوووق بینالملوول قو ار دارنوود.
) (Seyersted, 2008: 21-24در رد این تئوری باید رفت ا ه رون تمایای میوان سوازمانهای
بینالمللی ص تاً دارای جنبة توصیفی است و تفاوتی ماهوی بین قواعد یوک سوازمان بوا قواعود
بینالمللی و قواعد سازمانی دیگ ایجاد نمیاند .ب رغ ویژریهای متفاوتی ا ممکن است یک
سازمان با سای سازمانها داشت باشد ،ب محو ایجواد یوک نظوا حقووقی ،سوازمان صواحب
شخصیت حقوقی مسوتقل میشوود و صوالحیت قاعدهسوازی پیودا میانود .حوال چو قواعود
تولیدشده را حقوق داخلی سازمان بدانی و چ بخشی از حقوق بینالملل ،نمیتوان تفاوتی بین
ماهیت آنها مختل قائل شد ).(Gasbarri, 2017(1): 95
در تئوری تفکیک میان ماهیت قواعد یک سازمان ب مبنای منبع و موضو قواعد ،این تمایا
معموالً بین قواعد داخلی و خارجی سازمان درنظ ر تت میشود .اما نکتة قابل انتقواد بو ایون
رویک د آن است ا نمیتوان معیار واحدی ب ای تشخیص این تموایا پیودا او د و هو سوازمان
تق یباً ب میل خود تصمی میری د ا اجا قواعد داخلی خاتم یابد و اجوا قواعود بینالمللوی
آغاز شود .ب طور مثال ،مواد 21و 22اساسنامة سازمان بهداشت جهانی از منابع مه حقووقی در
مواجه با بح انهای بهداشتی بینالمللی است ا از قدرت الاا آور ا سابق ای ب خوردار است
) .(Fidler, 2005: 385مجمع سازمان بهداشت جهانی این مق رات را با ااث یت ساده ب تصویب
میرساند و آنها بعد از اطال رسانی مناسب و با پیشبینی امکان خ وج طی دور زموانی اوتواه،
ب ای تموا اعضوا الواا آور میشووند ) . (Gasbarri, 2017(1): 93ب اسواس اساسونامة سوازمان،
اختالتات م بوط ب مق رات دارای ماهیت داخلی ب سازواار حلوتصل اخوتالف پیشبینیشوده
در ما  56مق رات بهداشت بینالمللی ارجا میشوند و اختالتات م بوط ب مق راتی ا ماهیت
بینالمللی دارند ،ب قواعد الی مسئولیت سازمانها ارجا میر دند )،(Gasbarri, 2017(1): 95
اما مشخص نیست ا آستانة خ وج از دای تعالیتهای داخلی و اداری سازمان بهداشت جهانی
اجاست؟ بدانمعنا ا مق رات سازمان بهداشت جهانی بست ب نو ب داشت دبی خانة سوازمان
یا اشورهای عضو میتواند ب عنوان مق رات خارجی یا داخلی تلقی شود .در توضویح نبوود مو ز
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مشخصی بین قواعد داخلی و خارجی سازمان همچنین رفت شوده او سوازمانها از اسوتقالل
عمل چشمگی ی در ایجاد قواعد م بوط ب موضوعات داخلی از جمل روی های داخلوی و روابوط
سازمان با اارانانش ب خوردارند .ب ای مثال قطعنام های اراان ملول متحود در زمینوة مسوائل
روی ای ب ای اعضا حقوق داخلی ایجاد میاند .اما همین موضوعات م بوط ب اختیارات داخلوی،
مانند موضو بودج رابطة ظ یفی با موضوعات خارجی دارد ).(Brownlie, 2003: 665

رویکرد نوین به ماهیت قواعد سازمان
پس از بیان ای ادها و انتقادهای وارد ب رویک دهای االسیک تکبعودی ،در ایون بخوش بو ب رسوی
رویک د نوین ب قواعد حقوق سازمانها تحت عنوان نگاه دوبعدی میپ دازی ا میتواند پاسوخگوی
انتقادهای وارد ب رویک دهای تکبعدی باشود .همچنوین ضومن اشواره بو نظ یوة حجواب شوفاف
سازمانی تالش خواهد شد تا تضاد میان دو رویک د ق اردادر ایان و قانوناساسیر ایان رتع شود.

 .1نگاه دوبعدی

1

راهحل رها شدن از انتقادهای وارد ب رویک دهای تکبعدی ،درنظ ر تتن ماهیت دوران (داخلوی-
بینالمللووی) بوو ای قواعوود سووازمان اسووت .بوو دلیل تضوواد موجووود بووین نگوواه ق اردادر ایووی و
قانوناساسیر ایی ،ب خی حقوقدانان در پی ب ق اری مصالح میان این دو وجو متضواد از حقووق
سازمانهای بینالمللی بودهاند ا شاید پاالیششدهت ین نمود این تالشها مفهو حجاب سازمانی
باشوود .(D'Aspremont, 2014: 442)2حجوواب سووازمانی از ویژریهووای عمووومی سووازمانهای
بیندولتی در حقوق بینالمللی است ،ا از دو ویژروی متضواد سوازمانها ناشوی میشوود :اینکو
سازمانها ن مانند دولتها ب روی حقوق بینالملل اامالً بست اند و ن همانند اشکال غی سوازمانی
همکاریهای بیندولتی ،ب روی قواعد حقوق بینالملل اوامالً بازنود .تع یو سوازمانها بو عنوان
موجودیتهایی نیم باز و نیم بست مؤید ماهیت دورانة قواعود آنهاسوت). (Brolmann, 2007: 11
در حقیقووت سووازمان بینالمللووی همچووون پوسووت ای شووفاف اشووورها و سووازمانهای عضووو را در
ب میری د و در عین حالی ا آنها را ب یک شخصیت حقوقی واحد و متمایا تبدیل میسوازد ،اموا
اعضای تشکیلدهنده و ساختار سازمان از پشت این حجاب شفاف مشخص و متمایانود و بو دلیل
ق ار ر تتن در درون این حجاب سازمانی شخصیت حقوقی خود را از دست نمیدهند.
ب خالف حجاب حاامیتی دولتها ،حجاب سازمانی ب سبب اینک ن ب مبنای یک س زمین
بلک ب مبنای اارا دهای مشخص تع ی و ایجاد شده ،چنودان نفوذناپوذی نیسوت و بو خالف
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دولتها ا اامالً ب روی حقوق بینالملل بست اند ،درجو ای از نفووذ دو نظوا (حقووق داخلوی
سازمان و حقوق بینالملل) در یکودیگ وجوود دارد او اجوازه نمیدهود قواعود سوازمان دارای
ماهیت حقوقی مطلقاً داخلی باشد .اما در عوین حوال از آنجوا او شخصویت حقووقی مسوتقل
سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل موورد پوذی ش قو ار ر تتو و سوازمانها نیوا دارای
عنص ی از تم اار ایی هستند ،چارچوب سازمانی ایجادشده را باید متمایا از حقووق بینالملول
شناسایی ا د .نتیج ای ا از وجود این شخصیت حقوقی مستقل سازمانها ر تت میشود ،این
است ا سازمان دارای نظ حقوقی سازمانی مستقل و مجاا از حقوق بینالملل است و این نظ
حقوقی همان قواعد سازمان است ).(Brolmann, 2007: 251-255
نکتة جالب توج این است ا حتی حقوقدانان معتقد ب ماهیت تکبعدی قواعود سوازمانهای
بینالمللی نیا حداقل ب ماهیت دوران بخشی از قواعد یعنی اسناد مؤسس سازمان صح رذاشوت و
نوشت اند« :ه چند اسناد مؤسس در لحظة ایجاد یک سازمان بینالمللی ب عنوان ق اردادهوای میوان
دولتها عمل میانند ،اما در طول حیات سازمان ب منالة قانون اساسیای هستند ا نظ حقووقی
داخلی سازمان تابع آنهاست» ) .(Ahlborn, 2011: 6این دست از حقوقدانان ب ماهیت دورانة اسناد
مؤسس تثاید میانند ،اما این نظ را ب ال قواعد سازمان تعمی نمیدهد .بو ای مثوال ا یسوتین
آلبورن پس از بیان نظ خود در خصو اسناد مؤسس ،با دست بندی قواعود سوازمان بو دو رو وه
اصلی و انوی  1،بین ماهیت قواعد اصلی (اسناد مؤسس) و قواعد انوی (سای مصوبات و قطعنامو ها)
تمایا قائل میشود و معتقد است ا قواعد دستة دو دیگ ماهیوت دوبعودی ندارنود و از آنجوا او
قواعد انوی تاقد ویژری معاهده هستند و عنص رضایت تمامی اعضا را با خود ب هم اه ندارنود ،تنهوا
ماهیت داخلی دارند ) .(Ahlborn, 2011: 16انتقادی ا بو ایون اسوتدالل وارد اسوت اینکو نقوش
قواعد داخلی بسیاری از سازمانها در ایجاد حقوق بینالملل ،چ در شکلری ی عو ف و چو ایجواد
قواعد نوشت را ب الی نادیده میری د .دولتهای عضوو ملول متحود از ط یوق مشوارات در ت اینود
تصویب یک قطعنام در مجمع عمومی میتوانند ایجادانند ع ف حقوقی بینالمللی باشند .دیووان
بینالمللی دادرست ی در پ وند مش وعیت استفاده یا تهدید ب اسوتفاده از تسولیحات هسوت ای در
جستوجوی قاعد ع تی ممنو انند توسل ب تسلیحات هست ای اظهار مویدارد « :قطعنامو های
مجمع عمومی ،ه چند الز االجو ا نیسوتند ،رواهی میتواننود ارزش هنجواری داشوت باشوند .ایون
قطعنام ها در ب خی ش ایط ،شواهد مهمی ب ای ا بات وجود یوک قاعوده یوا پیودایش یوک اعتقواد
حقوووقی2ب دسووت میدهنوود» ) .(ICJ Rep. 1996: 254-255, para 70از نگوواه دیوووان ،نقووش
قطعنام های سازمان ملل متحد در واقع مشارات در ایجاد حقوق بینالملل ع توی اسوت و محودود
ب بیان مجدد یا تفسی (تک ار یا توضیح) منشور یا ص تاً شاهدی دال ب محتووای حقووق بینالملول
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ع تی نیست ) .(Oberg, 2006: 897ب خوی نویسوندران نیوا مشوارات دولتهوا در قطعنامو های
سازمان ملل متحد را رویة دولتها ب ای ایجاد ع ف تلقی میانند1.ضمن اینک نباید این نکتو را از
نظ دور داشت ا هو اسوناد مؤسوس سوازمانها و هو قواعودی او در درون سوازمانها تولیود
میشوند ،مبتنی ب رضایت دولتها هستند .اختیارات سازمانهای بینالمللی نسبت ب وضوع قواعود
ناشی از اختیارات متعددی است ا ب ص احت یا ب طور ضمنی ب ه ادا از اراان پیشبینیشوده
در اسناد مؤسس اعطا شده است (اسلون و ه ناندز ،)39-41 :1396 ،بدانمعنا ا تالشهای اراوان
ت عی سازمان ب ای تولید قواعد جدید دارای بنیان معاهدهای است ،زی ا چنین اختیواری ب صو احت
در اسناد مؤسس ب آنها وارذار شده است ) .(Alvarez, 2006: 120ب ای مثال ماد  25منشوور ملول
متحد بیان میدارد« :اعضای ملل متحد مواتقت میانند ا تصمیمات شورای امنیوت را بو طبوق
این منشور قبول و اج ا انند» .همچنین در بند  3ماد  17اساسنامة سازمان بینالمللی اار تص یح
شده است ا « :الیة موضوعات با ااث یت نسبی آرای نمایندران حاض در انف انس تصویب خواهد
شد» .این موارد ب خوبی نشان میدهد ا مبنای تصمیمات و قواعد انویة سوازمانها نیوا همچوون
اسناد مؤسس ،رضایت اعال شده از سوی اعضای سازمان است .از این نظ ا این تصمیمات تفواوتی
با سند مؤسس سازمان ندارند .ازاینرو مبنای تمایا میان ماهیت قواعد اصلی و قواعد انویة سوازمان
و قائل شدن ماهیتی دوبعدی ب ای دسوتة نخسوت و ماهیوت تکبعودی بو ای دسوتة دو موجو و
مستدل ب نظ نمیرسد .آنایلوتی ه ب درستی بو ماهیوت واحود اسوناد مؤسوس و قواعود انویوة
سازمانها اشاره ا ده و بیان میاند ،رویة شوورا و مجموع عموومی جامعوة ملول از هموان ماهیوت
حقوقی میثاق جامعة ملل ب خوردار است. (Anzilotti, 1929: 295-296).

 .2رفع تضاد قراردادگرایی و قانوناساسیگرایی از منظر کارکردگرایی
ب خی حقوقدانان بینالمللی در تالش ب ای رتع تناقضوات موجوود میوان نگواه ق اردادر ایانو و
قانوناساسیر ایان و در نتیج قائل شدن ماهیتی دوران ب ای قواعد سوازمان ،توالش ا دهانود
ب داشتی دیالکتیک از مفهو اارا در ایی ارائ دهند ).(D'Aspremont, 2014: 428-453
بی ت دید اارا در ایی نقشوی محووری در حقووق سوازمانهای بینالمللوی ایفوا میانود.
اارا در ایی2تئوریای در مورد رابطة میان سازمانها و دولتهای عضو است و بو بیوان ایون
 .2از جمل ر.ک:
–Akehurst, Michael, (1987), 'Nicaragua v. United States of America', 27 Indian J Int’l L, Vol. 27, at 359
360.; Charlesworth, Hillary, (1984-87), 'Customary International Law and the Nicaragua Case', Australian
Year Book of Int’l L, Vol. 11, at 24; Mendelson, M, H, (1998), 'The Nicaragua Case andCustomary
International Law', in W.E. Butler (ed.), The Non-Use of Force in International Law, Dordrecht: Nijhoff, at
93–94; Donaghue, Stephen, (1995), 'Normative Habits, Genuine Beliefs and Evolving Law: Nicaragua and
the Theory of Customary International Law', Australian Year Book of Int’l L, Vol. 16, at 339.
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اندیش میپ دازد ا سازمانهای بینالملل ی ب ای ایفای اارا دهای ازپیشتعیینشده و تثمین
اسباب و لواز ایفای این اارا دها ایجاد شدهاند .بدانمعنا ا سازمانهای بینالمللوی از تموا
اختیاراتی ا ب آنها اجازه میدهد اارا دهای تعیین شده را بو انجوا ب سوانند ،ب خوردارنود
) . (Klabbers, 2015(1): 645-675ایود اوارا در ایی در حقووق سوازمانهای بینالمللوی در
درون خود ب صورت توأمان رفتمانهای قانوناساسیر ایی و ق اردادر ایی را جای داده اسوت،
زی ا چ زمانی ا دنبال تداو وجود مستقل یک سازمان (و توسعة اختیارات آن) هستی و چ
وقتی سازمان را تحت حاامیوت خواسوت دولتهوای عضوو و نظو حقووقی بینالمللوی قو ار
میدهی  ،ب صورت نظا مند در حال اتکا ب استداللها ی اارا در ایان هسوتی  .بوا ایون نگواه
میتوان یکی از بنیادیت ین متون موجود در حوز اارا در ایی یعنی نظ یوة مشوورتی سوال
 1949دیوان بینالملل ی دادرست ی در مورد جب ان خسارات وارده ب اارانوان ملول متحود را
ب رون ای تفسوی او د او درب ری نود هو دو بعود متضواد حقووق سوازمانهای بینالمللوی
(ق اردادر ایی و قانوناساسویر ایی) باشود .(Bederman, 1995-1996: 369; Collins, 2011:
) 314-315دیوان در این رأی با رویک دی اارا در ایان ب شخصویت حقووقی سوازمان ملول
متحد مینگ د و اظهار میدارد « :از نظو دیووان؛ هودف (از تثسویس) سوازمان ایون بووده او
اارا دها و حقوقی را ا تنها ب واسطة دا را بودن یک شخصیت حقووقی ب جسوتة بینالمللوی
قابل توضیح است ،اعمال اند و از آنها ب خوردار باشد و در حقیقت سازمان در حوال اعموال و
ب خورداری از این حقوق و اارا دهوا نیوا اسوت ...سوازمان ملول متحود در حوال حاضو نوو
متعالیای از سازمانهای بین المللی است و ار از شخصیت حقوقی ب خوردار نباشد ،نمیتوانود
اهداف مدنظ مؤسسانش را محقق سازد .باید اذعان ا د ا اعضای سازمان با وارذاری ب خوی
اارا دها ب آن ،ا درب دارند ب خی وظای و مسئولیت ها نیوا اسوت ،اختیوار الز بو منظور
اج ای مؤ آن اارا دها را نیا بو سوازمان بخشویدهاند» ) .(ICJ Rep. 1949: 178دیووان در
تالش ب ای ا بات شخصیت حقوقی سازمان ملل متحد  ،رویک دهوای عینوی و ذهنوی در موورد
شخصیت حقوقی سازمان را با یکدیگ ت ایب ا ده است .دیوان ابتدا بو ب خوی از معیارهوای
ض وری و عینی ب ای ایجاد شخصیت حقوقی سازمان ملول متحود از جملو اراوان مختلو و
اهداف سازمان اشاره میاند ،و سپس قصد ضمنی مؤسسان در اعطای ب خی حقوق و امتیازات
ب سازمان را نیا مورد اشعار ق ار میدهد .در حقیقت دیوان می اوشد تا میوان رویکو دی او
شخصیت حقووقی سوازمان را ناشوی از الیوت حقووق بینالملول میدانود (رویکو د عینوی) و
رویک دی ا شخصیت سازمان را حاصول اراد جمعوی دولتهوای مؤسوس میدانود (رویکو د
ذهنی) ،آشتی و سازش ب ق ار اند ) . (White, 2006: 44این نگاه اارا در ایان از منظ بحو
حاض میتواند مقو دو مفهو ق اردادر ایی و قانوناساسیر ایی باشد.
در واقع اارا در ایی راهی ب صورت دیالکتیکی عمل میانود او از ط یوق آن تنشهوا و
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تضادهایبی این دو رویک د مخال ب حوداقل میرسود .ایون تهو دیوالکتیکی از اوارا در ایی
ب ویژه در تفسی مع وتی ا میشل وی الی1از اارا در ایی ارائ داده ،تجلی یاتت اسوت .از نظو
وی الی اارا د ،ایده و سن بنای اصلی حقوق سازمانهای بینالمللوی اسوت او بو آن اجوازه
میدهد ب عنوان یک پیک حقوقی منسج و واحد رشد و نمو یابد (Virally, 1974: 377-300
) .as cited in D'Aspermont, 2014: 445با ب داشتی اینچنینی از ایود اوارا د ،تضواد میوان
ق اردادر ایوی و قانوناساسویر ایی رنو میبووازد و حقووق سووازمانهای بینالمللوی وضووعیتی
نامتعین و در رتتوآمد میان «استقالل» و «وابستگی ب نظا حقوقی دولتها» مییابند ،چ اا
ه دو این ویژریها پیشش ط اج ای اارا دهای وارذارشوده بو سوازمانها ب شومار میرونود.
اارا دهای سازمانها ه پای و بنیان ساختار مستقل و قانون اساسیوار سازمان و در عین حال
شالود وابستگی سوازمان بو نظو حقووقی بینالمللوی و محودودیتهای قو اردادی آن اسوت.
اارا دها از نظ وی الی تا جایی از اهمیت ب خوردارند و نقش محوری ایفا میانند ا میتوانند
تنشها و تضادهای موجود میان ماهیتهای ق اردادر ایانو و قانوناساسویر ایانة سوازمانها را
ام ن سازند ).(D'Aspermont, 2014: 446

 .3فواید رویکرد دوبعدی
اصلیت ین نتیجة رویک د دوبعدی این است او بو جای نظا هوایی تک تکو و جایو های ،نظوا
حقوقی بینالمللی یکپارچ و یکدستی را ایجاد میاند ا سوازمانهای بینالمللوی مختلو بوا
وجود دارا بودن نظ حقوقی داخلی مستقل ،بخشی از نظا حقوق بینالملل الی نیوا محسووب
میشوند .نگواه «یکپارچو » بو حقووق بینالملول ،موانع از ایجواد سیسوت های زی مجموعو ای
(سازمانهایی) میشود ا اامالً منفک و مستقل از قواعود حقووق بینالملول عمول میاننود و
اشورها میتوانند ب بهانة عضویت در آنها از سای تعهدات بینالمللی خود شان خوالی اننود .از
این نظ  ،چنین نگاهی مقو اصل وتای ب عهد میان دولتهوا نیوا اسوت .در ایون مفهوو بایود
سازمان بینالمللی را ن یوک «سیسوت » مسوتقل ،بلکو «زی سیسوتمی» زی مجموعوة حقووق
بینالملل دانست .در تع ی سیست و زی سیست رفت شده است« :سیست مجموع ای مونظ
از قواعد رتتاری ،قواعد روی ای و مق رات پای ای است ا یوک حووز بسوتة حقووقی را در یوک
زمینة خا از روابط واقعی تشکیل داده است .زی سیست  ،دقیقاً همانند یک سیست است ،اموا
در روابط با سای زی سیست ها ب انداز سیست حالت بست ندارد» ).(Pauwelyn, 2003: 38
وجود سیست هایی در زی مجموعة یک سیست اول بو معنوای تو ض یوک نظوا حقووقی
سلسل م اتبی در جامعة بینالمللی است ،بدینمعنا ا حقووق داخلوی سوازمان در عوین اینکو
ب صورت نسبی از حقوق بینالملل مجااست ،اما از نظ سلسل م اتبی بخشی از پیکو حقووقی
1. Michel Virally
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رست دهت و عا ت یعنی حقووق بینالملول عموومی قو ار میریو د و از آن ناشوی میشوود .در
حقیقت سازمانهای بینالمللی ،نظا های حقوقیای هستند ا ب عنوان زی سیست  ،زی مجموعة
مجموع ای الیت یعنی حقوق بینالملل ق ار میری ند ).(Klabbers, 2002: 13
این نگاه یکپارچ و منسج اصل مندرج در ماد  103منشور ملل متحد را ب ذهن متبوادر
میسازد ا در پی ایجاد یک نظا حقوقی سلسل م اتبی ت ات از منشور ملل متحد است .نظامی
ا در عین احت ا ب حقوق داخلی بودن قواعد سوازمان ،آن را بخشوی از یوک پیکو حقووقی
رست دهت و عا ت ب نا حقوق بینالملل نیا میداند .ماد  ،103با متعهد ساختن اعضای ملول
متحد ب اولویت دادن ب تعهدات خود ب موجوب منشوور در صوورت بو وز تعوارض میوان ایون
تعهدات با سای تعهدات بینالمللی ق اردادی ،ب منشور ملل متحد اجازه میدهد ا از محدود
حقوق داخلی سازمان ت ات ب ود .دیوان بینالمللی دادرست ی در پ وند الا بی با توج ب ماد
 103تثیید میاند ا قطعنام های الاا آور شورای امنیت نیا همچون مواد منشور ملول متحود
ب تما مواتقتنام های بینالمللی دیگو ب تو ی دارد ) .(Pauwelyn: 2003: 339ضومن اینکو
دیوان در آرای دیگ خود نیا ب ماهیت حقوقی بینالمللی تعهدات بارشده توسط شورای امنیت
سازمان ملل متحد تثاید ا ده است .دیوان در نظ یة مشورتی اوزوو اظهار میدارد« :قطعناموة
 )1999( 1244ب ص احت از سوی شورای امنیت ب اساس تصل هفت منشور ب تصویب رسویده
و ازاینرو ب وضوح تعهدات حقوقی بینالمللیای را (ب دولتهای عضو) بار میاند» .(ICJ Rep.
) 2010: 439جورجیو رایا راارشگ ویژ امیسیون نیا بوا تثایود بو اینکو دیووان بینالمللوی
دادرست ی تعهدات ب موجب یک قطعنام را ب تعهدات ب موجوب یوک معاهوده ب تو ی داده،
نتیج ر تت است ا ب خی «قواعد سازمان بخشی از حقوق بینالملل هستند ،حداقل تا جایی
ا ب سازمان ملل متحد م بوط میشود» ).(UN Doc. A/CN.4/533, 2005: 10-11, para.20
در همین چارچوب ماد  67ط ح پیشنویس مسئولیت سازمانها اشعار میدارد ا مواد ط ح
مسئولیت سوازمانها خدشو ای بو منشوور ملول متحود وارد نمیانود .ایون مواده نیوا بوا تلقوی
سلسل م اتبی از نظا حقوق بینالملل سازراری دارد .امیسیون در تفسی ذیل ایون مواده تصو یح
میاند ا «حتی ار ب ت ی تعهدات ناشوی از منشوور در موورد سوازمانهای بینالمللوی مبنوایی
متفاوت از ب ت ی تعهدات منشور در ب اب تواتقات بین دولتها داشت باشد ،باز ه میتوان ب ایون
نتیج ری ی رسید ا منشور ب سازمانبخشی نیا ب ت ی دارد .ب ای مثال ،زمانیا شورای امنیوت
ب منظور ب ق اری تح ی تسلیحاتی از همة اعضا میخواهد ا از یوک تعهود معاهودهای مبنوی بو
ع ضة تسلیحات استنکاف ورزند ،تمایای بین دولتها و سوازمانهای بینالمللوی قائول نمیشوود»
) .(DARIO Commentary, 2011, art 67: para.2امیسیون از جملو بو نگواه بوی تاسوبندر در
اتاب منشور ملل متحد ب عنوان قانون اساسی جامعة بینالمللی اشاره میانود او معتقود اسوت:
«سازمانهای بیندولتی ب طور الی بایود از قطعنامو های منشوور پیو وی اننود» .(Fasbender,
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) 1998: 609اشاره ب دیدراهی ا قائل ب ب ت ی منشور در نظوا تعهودات بینالمللوی اسوت ،در
تفسی ماد  67احتماالً ناشی از نگاه یکپارچ و سلسل م اتبی امیسیون ب نظا حقوق بینالملول
است ا بیشک بهتو از نظوا چندپارچو و جایو های میتوانود بو انسوجا و اسوتحکا حقووق
بینالملل امک اند« .در حقیقت ،ماد  67را میتوان ب عنوان ب ق ارانند سلسول م اتبی مبتنوی
ب ماد  103منشور ،میان ملل متحد و دیگ رژی های معاهدهای از جمل رژی هوایی او موجوب
تثسیس سازمانهای بینالمللی میشوند ،تفسی ا د» ).(Ahlborn: 2011: 33
مایت اصلی تلقی سلسل م اتبی ،عالوهب جلوری ی از چندپارچگی نظا حقووقی بینالملول
این است ا دولتهای عضو ملل متحد ا عضو سازمانهای بینالمللی دیگو نیوا هسوتند ،در
دوراهی اجتنابناپذی تخل از منشور یا تخطی از حقوق داخلی سای سازمان بینالمللی ر تتار
نمیشوند ،زی ا موظ اند منشور را در درجة نخست اهمیت ق ار دهند .البت در انار ایون نظوا
سلسل م اتبی ،توسل ب راهحلهایی مانند قاعد خا  ،قاعد مؤخ مابین معاهودات مختلو و
درنظ ر تتن جایگاه باالت ب ای قواعد آمو ه و مفهوو قواعود ارروااومنس نیوا در جلووری ی از
تک تک شدن حقوق بین الملل مؤ خواهد بود (.(UN Doc, A/CN.4/L.682: 248- 249
چنانچ ه سازمان را یک موجودیت وابست و منشعب از نظا واحد حقوق بینالملل بدانی
ا در آن قطعنام های سازمان ملل ب سای تعهدات ناشی از عضویت اشورها در سازمان دیگو
ب ت ی دارد ،در آن صورت اشورهای عضو ب دلیل اج ای تعهدات خود در قبال یک سازمان ،بو
نق تعهدات سازمان دیگ مته نخواهند شد ).(Gasbarri, 2016: 9
نحو تنظی ماد (64قواعد خا ) ط ح پیشنویس مسئولیت سوازمانها نشوان میدهود او
امیسیون نیا قائل ب نگاه سلسل م اتبی است .در ماد  64آمده است« :ایون موواد در جوایی و توا
حدی ا ش ایط وقو عمل متخلفان بینالمللوی یوا محتووای اجو ای مسوئولیت بینالمللوی یوک
سازمان بینالمللی یا یک دولت در ارتباط با رتتار یک سوازمان بینالمللوی ،تحوت شومول قواعود
خا حقوق بینالملل است ،اج ا نمیشود .چنین قواعد خا حقوق بینالملول ممکون اسوت در
میان قواعد قابل اج ای سازمان در روابط میان سازمان بینالمللی و اعضایش رنجانده شده باشد».
امیسیون در این ماده قواعد سازمان را بخشی از قواعود خوا حقووق بینالملول تلقوی میانود،
بدانمعنا ا از نظ حقوق بینالملل قواعد سازمان بخشی از حقوق بینالملل است و نو پیکو های
منفک از حقوق بینالملل .طبیعتواً ارو قواعود سوازمان متعلوق بو نظوا حقووقی متفواوت بوود،
نمیتوانست نسبت ب حقوق بینالملل قاعد خا محسوب شود .ب همین دلیل آلبوورن معتقود
است ا ماد  64ط ح پیشنویس مسئولیت سازمانها باید اصالح شود).(Ahlborn, 2011:31
در مواردی ،دیوان بینالمللی دادرست ی نیا ب ماهیت دورانوة داخلوی و بینالمللوی قواعود
سازمان تثاید ا ده است .دیوان در نظ یة مشورتی اوزوو اعال میدارد:
«چارچوب قانون اساسی (اوزوو) نی وی الاا آور خود را از ماهیت الواا آور قطعناموة 1244
( )1999و در نتیج از حقوق بینالملل میری د .بناب این در این مفهو  ،چارچوب قانون اساسی
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(اوزوو) ماهیت حقوقی بینالمللی دارد .در عین حال ،دیوان مالحظ میانود او اارا دهوای
چارچوب قانونی اساسی ب عنوان بخشی از یک نظ حقوقی ویژه ،ا ب اسواس قطعناموة 1244
( )1999ایجاد شده و تنها در مورد اوزوو قابل اعمال است و هدف از آن نظ بخشیدن در طوی
م حلة موقتی ایجادشده توسط قطعنامة  1244است او شوامل مسوائلی میشوود او بو طور
معمول موضو حقوق داخلیاند و ن حقوق بینالملل» ) .(ICJ rep.403, 2010: 88-89بنواب این
مالحظ میشود ا تلقی رویک دی دوبعدی از قواعد سازمان میتواند در حف و ب ق اری صولح
و امنیت بینالمللی نیا مؤ واقع شود.

نتیجهگیری
در سالیان اخی نظا بینالملل شاهد تاصل ر تتن اشورها از رویک دها و اندیشو های همگ ایانو ،
جمعووی و جهانشوومول و میوول بیشووت ب و سوومت اندیش و های وار ایان و  ،منطق و ر ایی و حتووی
یکجانب ر ایی بوده است .شاید بتوان روی اار آمدن ت دی همچون دونالد ت امپ در ایاالت متحده
و اقدا این اشور ب ای خ وج از رژی ها و سازمانهای معاهدهمحور را نمود عینی این مووج جدیود
وار ایی دانست .بیشک در تضای تعلی ازه رسستگی سوازمانها و رژی هوای بینالمللوی ،اتخواذ
رویک دی ا ب تضعی ه چ بیشت نظا حقوقی بینالمللی و ام ن ت شدن شخصیت حقووقی
سازمانهای بینالمللی منتج شود ،ب هیچ عنوان ب صالح جامعة بینالمللوی نیسوت .در وضوعیت
حاض وظیفة حقوقدانان بینالمللوی ارائوة تفسوی ی از مقو رات حواا بو روابوط سوازمانی میوان
اشورهاست ا ب جای دامن زدن ب وار ایی تحمیلشده ،ب همگ ایوی بیشوت و تو می رسسوت
ب وجودآمده در تضای نظا بینالملل یاری رساند .ازاینرو با توج ب اسوتداللهای مط حشوده در
این مقال  ،ب نظ میرسود او در بسوت حقووق سوازمانهای بینالمللوی هیچیوک از رویک دهوای
تکبعدی مورد اشاره قادر بو پاسوخگویی بو ابهاموات و تضوادهای مط حشوده در حووز حقووق
سازمانهای بینالمللی نخواهد بود و نمیتواند ب همگ ایی بیشوت نظوا بینالمللوی اموک انود.
بناب این ب ای ب ط ف ا دن تالی تاسود نگواه حقووق داخلوی و غی واقعبینانو بوودن نگواه حقووق
بینالمللی ،بهت است ب جای نگاه تکبعدی ،ماهیتی دوبعدی ب ای قواعود سوازمان قائول شووی و
قواعد سازمانها را ه حقوق داخلی سوازمان و هو بخشوی از حقووق بینالملول بودانی  .چنوین
رفتمانی مانع از ایجاد زی سیست هایی مناوی و منفک از نظا الی حقوق بینالملول میشوود توا
اشورها نتوانند ب بهانة عضویت در این رژی ها از ایفای تعهدات بینالمللی خود شان خوالی اننود
و از این منظ تقویت ه چ بیشت اصل وتای بو عهود میوان دولتهوا را در پوی خواهود داشوت.
ب عالوه ،نگاه یکپارچ ب حقوق بینالملل ،مقو نظا سلسل م اتبی قواعد بینالمللوی خواهود بوود
ا مق رات ناشی از منشور در صدر آن قو ار میریو د و دولتهوای عضوو دو سوازمان بینالمللوی
متفاوت را از دوراهی تبعیت از قواعد یک سازمان و تخطی از قواعد سازمان دیگ نجات میدهد.
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