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حاضر با این انگیزه كھ روشن و مشخص نماییم ایا براي اثبات اھلیت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان  نوشتھ
بین المللي صدور نظریھ مشورتي دیوان بین المللي دادگستري سازمانھاي تخصصي وابستھ و در نتیجھ بقیھ سازمانھاي 

) كنت برنا دت (در قضیھ ورود خسارت بھ سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط بھ كشتھ شدن  ١٩۴٩در سال 
 نماینده اعزامي سازمان ملل متحد بھ سرزمین اشغالي توسط نیروھاي اسرائیل ، ضرورت داشتھ است یا خیر ، تھیھ شده

  .است
اھلیت را از نظر مفھوم لغوي آن مورد برسي قرار مي دھیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفھوم اھلیت حقوقي در این  ابتدا

  : بحث روشن و مشخص شود 
در فرھنگ معین بھ معناي شایستگي ، سزاواري ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژي حقوقي آقاي  اھلیت

  ) مدني ( لنگرودي بھ معناي اھلین 
  

) كال یا بعضا ( صفت كسي كھ داراي جنون ، سفھ ، صغر ، ورشكستگي و سایر موانع محرومیت از حقوق  – الف
  .در مقابل حجریا یا عدم اھلیت بھ كار مي رود ) ي قانون مدن ١٢٠٧و  ٢١٢ماده ( نباشد 

  
  .صالحیت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكاربردن حقوقي كھ بھ موجب قانون دارا شده امده است  - ب
  
توجھ بھ مفاھیم و معاني كھ براي كلمھ اھلیت برشمرده شده در مي یابیم كھ اھلیت حقوقي سازمان بین المللي یعني كھ  با

سازمان مورد نظر بتواند از حقوقي كھ مطابق قواعد و مقررات حقوقي بین الملل براي آن در نظر گرفتھ شده است و 
مند گردند و نیز در مقابل اعمالي كھ در راستاي رسیدن بھ  بھرهموسس بر آن توافق كرده اند ، ‘ كشورھا و اعضا

  .اھداف خود انجام مي دھند پاسخگو و مكلف باشند 
در  ١٩۴۵ژوئن  ٢۶ملل متحد بھ عنوان قانون مشترك ملتھا و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ  منشور

اكتبر ھمان سال  ٢۴سانفرانسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل سازمان ملل متحد بھ امضاء رسید و در 
  ! الزم اال جرا گردید 

كھ حكایت از قدرت عھد نامھ اي آن دارد ، اختیارات و تعھدات و  ١٣۴۵ توجھ بھ الزم االجرا شدن منشور در سال با
تكالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللي قانوني را در نزد متعاھدین دارد و بالطبع با توجھ بھ جھان 

م اھلیت مصرحھ درماده مفھو. متعاھدین نیز الزم االتباع است  یرشمولي آن امروز حال عرف مسلم را یافتھ و براي غ
منشور این شایستگي رابھ سازمان ملل اعطا ء  ١٠۵منشور و نیز امتیازات و مصونیت ھاي مورد اشاره در ماده  ١٠۴

 عالیتكرده است تا بتواند در محدوده اي بھ قلمرو و شرح وظایف و اھداف و مقاصد مصوب براي آن آزادانھ بھ ف
الجرم در این صورت الزمھ امر احتمال وقوع دعوا ، لھ . ت تمتع و استیفاء باشد پرداختھ و واجد صالحیت كامل و اھلی

منشور بھ ترتیب براي خود سازمان ملل  ١٠۵یا علیھ آن است و امكان خوانده یا خواھان واقع شدن بند یك و دو ماده 
ا اعطا مي كند تا بتوانند سازمان امتیازات و مصونیت ھاي الزم ر رینمتحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامو

كلمھ امتیاز و مصونیت ھا در واقع ھمان اھلیت و . وظایفشان را كھ مربوط بھ سازمان است مستقال انجام دھند 
در خاك اعضا  دشایستگي است كھ سازمان و مامورین آن بدست مي اورند تا با تكیھ بر آن و در نھایت قانونمندي بتوان

، فرھنگي ، سیاسي ، اقتصادي و غیره بپردازند و یكي از تبعات ملموس این فعالیتھا نیز ئ سازمان بھ فعالیت حقوقي 
  . خوانده یا خواھان واقع شدن است 

منشور بھ مجمع اجازه داده شده تا براي تعیین جزئیات اجرا ي بند ھاي اول و دوم  ١٠۵از ماده  ٣آن گذشتھ در بند  از
و بر این اساس است كھ كنواسیون . لھ نامھ ھایي بدین منظور بھ اعضاء پیشنھاد كند این ماده توصیھ ھایي بنماید یا مقاو

و كنوانسیون راجع بھ مزایا و مصونیتھاي سازمان  ١٩۴۶فوریھ  ١٣مزایا و مصونیت ھاي ملل متحد درتاریخ 
  .بھ تصویب مجمع عمومي مي رسد  ١٩۴٧نوامبر  ٢١تخصصي ملل متحد در تاریخ 

منشور ملل متحد كھ حكایت از ابتناء كنوانسیون یاد شده بر این  ١٠۵و ١٠۴محتواي مواد  ١٩۴۶ون مقدمھ كنوانسی در
دو ماده دارد ، در ماده یك بر وجود شخصیت حقوقي براي سازمان ملل متحد تصریح مي كند و براي این شخصیت 

  ,حقوقي اھلیت 
  اھل قرار داد  – الف
  تحصیل و واگذاري اموال غیر منقول  - ب
  اقامھ دعوا در محاكم  -ج
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مدلول موارد سھ گانھ فوق اال شاره این است كھ دارنده این امتیازات واجد صالحیت و شخصیت . قائل مي شود  را

  .حقوقي كامل است كھ مي تواند این حقوق و تكالیف را بھ طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نماید 
یون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائیھاي آن ، امكانات متعلق بھ آن، بایگاني دو تا ھشت از ماده دو كنوانس بخش

سازمان و بھ طور كلي كلیھ مدارك و اسناد متعلق بھ آن و وجوه نقد و طال یا ھر نوع ارز را كھ در اختیار داشتھ باشد و 
عملیات مالي و اموال و دارائي ھاي آن و غیر قابل تعرض اعالم و براي  يحسابھاي بانكي آن را واجد مصونیت قضای

معافیت از مالیتھاي مستقیم و حقوق گمركي قائل و آن را از ممنو عیتھا و محدودیتھاي وارداتي و صادراتي مصون 
  .تشخیص داده است 

رین ھر یك از اعمال حقوقي فوق و یا وقوع ھر واقعھ حقوقي محتمل در راستاي فعالیت سازمان ملل متحد و مامو انجام
آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوي علیھ دولتھا ، سازمانھا بھ علت نقض حقوق 

از سوي دولتھا یا ھر شخصیت حقیقي یا حقوقي مرتبط علیھ  ويیا تجاوز بھ حقوق سازمان یا بالعكس احتمال طرح دع
  .منظور سازمان و مامورین آن از مجاري مشخص شده براي این

كنوانسیون تصریح مي نماید كھ سازمان ملل متحد حل اختالفات ناشي از عقود یا سایر اختالفات حقوق  ٢٩بخش  ٨ ماده
خصوصي كھ سازمان در آن طرف دعوي باشد یا اختالفاتي كھ در آن یكي از كارمندان سازمان كھ بھ سبب وضع 

رق مقتضي را اتخاذ خواھد نمود و براي طي این طرق رسمي خود از مصونیت برخوردار است ذي مدخل باشد ، ط
مقتضي ، چیزي غیر از مذاكره براي حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات یا ارجاع موضوع بھ دیوان دادگستري یا 

از ھمان ماده آورده است كھ كلیھ اختالفات ناشي از تفسیر یا  ٣٠از آن گذشتھ در بخش . متصور شد , داوري نمي تواند
مگر اینكھ در امر خاصي طرفھاي دعوا . حاضر بھ دیوان دادگستري بین المللي ارجاع خواھد شد  ونكنوانسی اجراي

در صورتي كھ اختالفي بین سازمان ملل متحد از یك طرف و یكي از . نسبت بھ اتخاذ راه حل دیگري توافق نموده باشند 
اساسنامھ  ۶۵منشور و ماده  ٩۶طبق ماده  ،ادگستري دول عضو از طرف دیگر بروز كند ، نظر مشورتي بین المللي د

دیوان نسبت بھ مسائل حقوقي مورد اختالف استعالم خواھد شد ، راي صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوي بھ 
  .عنوان راي قطعي پذیرفتھ خواھد شد 

, و سازمان ملل متحد بروز مي كند كنوانسیون استنباط مي شود كھ وقتي اختالفي بین كشورھا ٨ماده  ٣٠مفاد بخش  از
حل این اختالف مستلزم این است كھ بنا بھ مورد یكي از طرفین خوانده و طرف دیگر خواھان قرار گیرد و نظر 
مشورتي دیوان نیز حكم داوري داور بین الطرفین رادارد كھ راي او قاطع دعوي بوده و بھ عنوان راي قطعي پذیرفتھ 

  .ر خواھي نیست مي شود و قابل تجدید نظ
كنوانسیون در ارتباط با مزایا و مصونیتھا از جملھ مصونیت قضایي در ارتباط با  ۵و  ۴از ماده  ١۶الي  ١١بخش  در

انجام وظایف محولھ براي نمایندگان دول عضو در نزد ارگان ھاي اصلي و فرعي یا كنفرانسھایي كھ از طرف سازمان 
مقصد یا مراجعت از محل اجتماع بحث شده است و با  بھیت و طي مسافرت ملل متحد دعوت شده در طول مدت مامور

توجھ بھ اینكھ در این خصوص قرار دادھایي بین سازمان و كشور مقر و نیز بین سازمان و دول عضو منعقد و در 
ت و مزایا و ضمانت اجراي این توافقا. نتیجھ مزایا و مصونیتھا ي متقابل پیش گفتھ ایجاد و الزم اال جرا مي شود 

ھاي تحقق یافتھ ، ھمانا ظھور و بروز حق استفاده از ساز و كارھاي حل اختالفات پیش بیني شده در  نیتمصو
  .كنوانسیون است 

  
صالحیت ھا و امتیازات و تعھدات و تكالیف متصور بین سازمان ملل و كشورھاي عضو كھ مورد اشاره قرار  كلیھ

عد و مقررات ذي ربط از طریق كنوانسیون راجع بھ مزایا و مصونیتھاي گرفت در راستاي متحد الشكل شدن قوا
یك آن بھ سازمانھاي تخصصي  مادهاز  ١، مطابق بخش  ١٩۴٧نوامبر  ٢١سازمانھاي تخصصي ملل متحد مصوب 

  : مطابق این ماده سازمانھاي تخصصي وابستھ عبارتند از . وابستھ بھ سازمان تسري پیدا مي كند 
   ILOالمللي كار  سازمان بین -١
   FAOسازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد  -٢
  UNESCOسازمان تربیتي و علمي فرھنگي ملل متحد  -٣
   ICAOسازمان ھواپیمایي كشوري بین المللي  -۴
   IMFصندوق بین المللي پول  -۵
   IBRDبانك بین المللي ترمیم و توسعھ  -۶
   WHOسازمان جھاني بھداشت  -٧
   UPUتي بین المللي اتحاد پس -٨
   ITUاتحاد بین المللي مخابرات دور  -٩

  .منشور با سازمان ملل متحد بستگي دارد  ۶٣و  ۵٧ھر موسسھ دیگري كھ طبق مواد  - ١٠
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الزم اال جرا شدن كنوانسیون اخیر الذكر كلیھ مزایا و مصونیتھا و متقابال تعھدات و تكالیف كھ براي سازمان ملل  با

  .براي سازمانھاي تخصصي وابستھ بھ آن نیز اعمال و اجرا مي شود , متحد متصور بود
كشورھا از چتر حمایتي دكترین از موضوع سازمانھاي بین المللي مطابق قواعد و مقررات و عرف بین المللي  منصرف

اعمال حاكمیت استفاده مي كنند و بھ موجب آن نمایندگان و اموال و دارایي ھا و مكاتبات سیاسي و دیپلماتیك و ماموریت 
از . كنسولي و دیپلماتیك آنھا از مصونیتھاي سھ گانھ تعرض ، قضایي و اجرایي در حدود قواعد بین المللي برخوردارند

موجب عھدنامھ راجع بھ سركوب و مجازات جرایم علیھ اشخاص مورد حمایت بین المللي ، از جملھ  سوي دیگر بھ
  .اشخاص زیر مصون از تعرض مي باشند  ١٩٧٣مورخ ) دیپلماتیك ( مامورین سیاسي 

  
رییس كشور یا ھر یك از اعضاي گروھي كھ حسب قوانین اساسي كشور مربوطھ ، وظایف رییس كشور را اعمال  -١

  .نماید  مي
رییس دولت یا وزیر امور خارجھ ھنگامي كھ ھریك از این اشخاص در سرزمین یك كشور خارجي بھ سر مي برند  -٢

  .و ھمچنین اعضاي خانواده او كھ ھمراه باشند 
كلیھ نمایندگان و كارمندان یا شخصیت ھاي رسمي ھر كشور یا مامور دیگر سازمانھاي بین المللي یا بین الدول  -٣

این اشخاص حق دارند بھ . ام وقوع جرم علیھ شخص او یا اماكن رسمي و محل سكناي شخصي یا وسائل نقلیھ او ھنگ
بھ شخص و آزادي و حیثیت و اعضاي خانواده اش  ھموجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطم

  . كھ با او زندگي مي كنند ، برخوردار گردند 
  
اما این . بیگدلي ، مصونیت استثنایي بر صالحیت ھنجاري و عملیاتي كشوري در كشور دیگر است  اعتقاد آقاي دكتر بھ

امر كشورھا را از صالحیت حقوق بین المللي مثتثني نمي كند ، بلكھ آنھا در رابطھ با اقدامات موضوع مصونیت تابع 
در یك كشور خارجي مرتكب اعمال موجد یا موسسھ دولتي  ولتمثال اگر یك د. مقررات حقوق بین الملل مي باشند 

مسئولیت طبق حقوق داخلي گردد ، ھیچ یك از مقامات قضایي و اجرایي محل وقوع خالف نمي توانند بھ دلیل مصونیتي 
كھ آن دولت یا موسسھ دولتي دارند ، آنھا را محاكمھ نموده یا اقدامات اجرایي علیھ آنھا معمول دارند ، ولي این بدان 

چھ بسا مراجع . كھ رسیدگي بھ آن عمل خالف در صالحیت مراجع بین المللي طبق حقوق بین الملل نباشد  معني نیست
بین المللي ھمچون سازمانھاي بین المللي و دادگاه ھاي دادگستري مانند دیوان بین المللي دادگستري و دیوان داوري بین 

  .باشند  مذكورالمللي صالح بھ رسیدگي بھ عمل خالف 
جھ بھ روابط بنیادي و متقابل في مابین نھاد ھاي حقوقي بین المللي عرف و معاھده ، امكان خلق عرف جدید از دل تو با

معاھدات ، پس از اینكھ رویھ و رفتار دولتھاي غیر متعاھد حكایت از مخالفت صریح یا ضمني نداشتھ باشد و در مواجھ 
، این عدم مخالفت كشور ھاي ثالث با ھدف كسب منافع ملي و بین  دمتعاھبا اقدامات بین المللي بر معاھدات كشور ھاي 

  .المللي بھ نمایش در آید ، عرف جدید خلق شده است 
مطالعھ منشور ملل متحد در مي یابیم كھ صالحیت حقوقي الزم بھ سازمان ملل متحد براي رسیدن بھ مقاصد و اھداف  با

جام و ظایف شان و ھمچنین مصونیت براي اموال و دارایي آن در ھر آن و نیز بھ كارمندان و مامورین آن در جھت ان
  .جا كھ باشد داده شده است 

منشور در حال حاضر بھ علت جھان شمولي اش و گسترش زیاد در عضویت كشورھا در آن و قبول منشور بھ عنوان  و
  .یك قانون مشترك جھاني تبدیل بھ یك عرف جھاني ناشي از عھد نامھ شده است 

منشور ملل متحد حكایت از آن دارد كھ تعھدات كشورھا بھ موجب منشور مقدم بر ھر تعھد معاھده اي دیگر  ١٠٣ دهما
در چنین وضعیتي كھ منشور قواعد و تعھدات ناشي از خود را برتر از . است كھ كشورھا در بین خود منعقد مي سازند 

این واقعیت حاصل مي شود كھ مفاد منشور اصل , ي پذیرندتعھدات عھدنامھ اي دیگرمي شمارد و كشورھا نیز آن را م
  .و محور بوده و ارجح بر معاھدات دیگر است 

منشور ملل متحد اصالحاتي كھ دراین منشور بعمل مي آید زماني براي اعضا ء ملل متحد ١٠٩و  ١٠٨مواد  مطابق
قبول قرار گیرد و توسط دو سوم الزم اال جرا خواھد شد كھ بھ موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد 

. اساسي آنھا بھ تصویب رسیده باشد  وانیناعضاي ملل متحد كھ شامل كلیھ اعضاء دائم شوراي امنیت باشد برطبق ق
بالطبع و قتي كھ در جریان اصالح و تجدید نظر پس از پذیرش دو سوم اعضاء مجمع و تصویب دو سوم اعضاء ملل 

رھاي دیگر كھ آن اصالحیھ را قبول و تصویب نكرده اند و عضو ملل متحد ھم ھستند متحد اصالحیھ مزبور براي كشو
مي شود ، بھ نظر قواعد و مقررات منشور نیز پس از الزم االجرا شدن چون از طرف  سوبنیز الزم االجرا مح

ھمان اوان  كشورھاي زیادي بھ عنوان یك نھاد حقوقي بین المللي مورد پذیرش و شناسایي قرار گرفتھ است در
حقوقي  یتشخص. موجودیت براي كشورھاي غیر عضو سازمان ملل متحد نیز داراي شخصیت حقوقي بوده است 

چون سازمان موجودي مستقل و متمایز از بھ وجود آورندگان خود مي باشد . سازمان اصوال بر شناسایي آن مبتني است 
  .لمللي واجد حقوق و تعھدات مي شود ، لذا موضوع حقوق قرار مي گیرد و در نظام حقوقي بین ا



  منشاء اھلیت حقوقي سازمانھاي بین المللي: عنوان مقالھ 
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كلي موجودیت قانوني یك سازمان با شناسایي او برقرار مي شود و شخصیت حقوقي آن اصوال یك شخصیت  بطور
شناسایي شخصیت حقوقي سازمان توسط كشورھاي عضو از طریق شركت آنھا در سند تاسیس . درون سازماني است 

شناسایي كشورھاي ثالث . شخصیت حقوقي اعطا مي كند ، حاصل مي شود  كھ بھ طور صریح یا ضمني براي سازمان
ممكن است صریح باشد ولي در بیشتر مواقع از رفتار ھایي حاصل مي شود كھ حكایت از پذیرش ضمني این شخصیت 

  . دارد 
  
سازمان براي دیوان بین المللي دادگستري آورده است كھ بھ نظر دیوان ،  ١٩۴٩آوریل  ١١نظریھ مشورتي مورخ  در

و اگر از شخصیت بین المللي در حد وسیعي برخوردار . انجام مقاصد و بھره مندي از حقوق خاص ایجاد شده است 
  .بھ تامین اھداف موسسین خود نخواھد بود  رنبوده و اھلیت اقامھ دعوا بین المللي را نداشتھ باشد ، قاد

  
  : نتیجھ
یك سازمان در سطح بین المللي پا بھ عرصھ وجود مي گذارد و شكل مي گیرد ، اساسنامھ اش بھ تصویب  وقتیكھ

دولتھاي متعاھد مي رسد و اشتغاالت آن شروع مي شود ، حتي وقتیكھ این سازمان فقط توسط تعداد معدودي از كشورھا 
قي ناشي از حقوق داخلي كشورھا یا حقوق بین حقو یعتاسیس شده باشد ، علي القاعده در معرض و مصاف اعمال و وقا

الملل قرار مي گیرد كھ این اعمال و وقایع حقوقي بھ طور باالقوه مي تواند منجر بھ اختالف و طرح دعاوي حقوقي 
وقتي سازماني وجود خارجي و اعتباري پیدا مي كند ، نمي تواند منتزع از دنیاي پیرامون خود و در داخل یك . گردد 

اساسا فلسفھ .بماند و بدون اینكھ با دیگر نھادھاي بین المللي ارتباط داشتھ باشد بھ حیات خود ادامھ مي دھد  عاج رجب
وجودي سازمانھاي بین المللي این است كھ چون كشورھا خود قادر نیستند یك سلسلھ از امور را راسا بھ انجام برسانند با 

و بخشي از اختیارات و صالحیت ھاي خود را بھ آنھا تفویض مي كنند تا  تاسیستوافق یكدیگر سازمانھاي بین المللي را 
بھ جاي آنھا اعمال صالحیت كنند و بھ فعالیت بپردازند و چون این سازمانھا صالحیت ھاي خود را از كشورھا كسب 

است كھ  ھایي تاما از سنخ ھمان صالحی, مي كنند اگر چھ اختیارات و صالحیت ھاي كسب شده محدود و مشخص است
در نھایت اینجانب اعتقاد دارم . دولتھا واجد آن ھستند و بالمال باید بتوانند طرح دعوي نموده یا طرف دعوي قرار گیرند 

یك نظریھ كشفي است و بر  ١٣۴٩كھ نظریھ مشورتي دیوان در قضیھ خسارات وارده بھ سازمان ملل متحد در سال 
عمل دیوان ایجاد یك قاعده حقوقي جدید . در واقع آن را اعالم مي نماید  آنچھ كھ از قبل وجود داشتھ مھر صحت زده و

. نیست تا تصور كنیم كھ در نتیجھ بعد از این تاریخ سازمانھا بھ جھت صدور این نظریھ شخصیت حقوقي پیدا مي كنند 
بھ نظر مي ر . الم كرده است و اع هبلكھ تنھا این نظریھ مشورتي آنچھ را كھ از ابتدا وجود داشتھ مورد تاكید قرار داد

سد كھ شخصیت حقوقي و صالحیت و اھلیت حقوقي ھر سازمان ھمزمان و بھ موازات تاسیس آن بوجود مي آید و تا 
  .زمانیكھ سازمان در قید حیات است و موجودیت دارد ھمراه آن خواھد بود
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