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 مقدمه

در  آزمون دکتریاین است که طراحان ممکن است طرح شود؛  بین المللاز مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق  یکی

طرح  حقوق بین المللچه سواالتی را در آزمون دکتری و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی های پیش سال

پاسخ به این ؟ و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود مطرح می شوداز کدام قسمت ها سواالت بیشتری زمون دکتری کرده اند؟ در آ

ا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سواالت ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سواالتی که در آزمون دکتری مطرح شده آی

در این کتاب احتیاج  رفع کند.آزمونی  خوب سواالت به یک منبع  به صورت کامل  ج یک داوطلب رااحتیا احتمالی آزمون دکتریسواالت 

حقوق در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش ما  داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. 

 .کنیمکمک شایانی  خه حقوق بین المللشا انبه داوطلب الملل عمومی و سازمانهای بین المللیبین

تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره  حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی اما منظور از تست های شبیه ساز

آزمونی یا سواالت آزمونی  د و البته برای اینکه این سواالت طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوالاالت آزمونهای سالهای قبل می باشسو

از آن بخش وجود داشته در آزمون های دکتری طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال 

 ؛ اقدام به طرح سواالت شبیه ساز می شود.باشد

 بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از:

  السطح تخصصی با

 طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری

 شباهت نزدیک ساختار سوال به سواالت آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست 

 امکان طرح پاسخ های تشریحی به سواالت تالیفی

ر بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف باری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شروع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرا

 . پیش رو دکتری تست های آزموناین کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر 

مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با 

از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای  در پاسخ های تشریحی به سواالت دکتری که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنساین اطمینان 

را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل آزمونی  آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب

کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی قبولی در آزمون دکتری 

داوطلب را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل 

 کند.در مجموعه عدلیه ضروری می

بینیان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق در پا 

قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه بدون الملل 

برسانید. مسلما  1د باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیرنقص تنها ایز

 کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند.

 یکهزار و سیصد و نود و هفت پاییز 
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ین اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از هرگونه فصل هفتم منشور ملل متحد، نخست ۴۰بر طبق ماده  -1

 تهدید علیه صلح، نقش صلح یا عمل تجاوز....
 ( متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، سیاسی و سایر ارتباطات و مراسالت 1

 هایی از جانب شورای امنیت به منظور مقابله با این وضعیت ( ارائه توصیه2

 دهد. نفع مبنی بر انجام اقدامات موقتی که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص میهای ذیاز طرف ( درخواست3

 المللی ضروری است از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی( انجام اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین4

 39تواند قبل از آنکه بر طبق ماده وخامت وضعیت، شورای امنیت می منشور: به منظور جلوگیری از 40مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت های ذیهایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفتوصیه

ای وارد نخواهد نفع لطمههای ذییا ادعاها یا موقعیت طرفدهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق ضروری یا مطلوب تشخیص می

 کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

 صحیح است. 3گزینه 

 المللی تا حدودی قابل مالحظه است؟المللی در قالب کدام سازمان بینپدیده فدرالیسم بین -2
 المللی بین ( دیوان کیفری1

 ( سازمان ملل متحد2

 ( اتحادیه بین المجالس 3

 ( اتحادیه اروپا4

در نقطه مقابل سازمان های کالسیک که به دنبال همکاری بین المللی هستند سازمان هایی قد علم کرده اند که به سوی  پاسخ تشریحی:

مشهور شده اند، این سازمان ها بر اساس نظام فدرال پدید آمده اند  وحدت و یکپارچگی اعضای خویش گام بر می دارند و به سازمانهای فراملی

دولت اروپایی، در  27و بخش عمده ای از حاکمیت دولتهای عضو به آنها تفویض شده است. نمونه بارز آن اتحادیه اروپا است که با عضویت 

 برداشته است. جهت پول واحد، ویزای واحد، قانون اساسی واحد، و ایجاد نهادهای فراملی گام

 صحیح است. 4گزینه 

 گرایش کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تأسیس ارکان فرعی، ایجاد چه نوع ارکانی است؟ -3
             آژانس های عملیاتی (1

     مؤسسات مستقل (2

                            ( نهادهای مشورت3

 سازمانهای برنامه محور  (4

 یش کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تأسیس ارکان فرعی، ایجاد مؤسسات مستقل است.گرا پاسخ تشریحی:

 صحیح است.2گزینه 

از دیدگاه حقوق بین الملل به کدام یک از اسناد و توصیه نامه های بین المللی به لحاظ حقوق سازمانهای بین المللی  -۴

 می گویند؟ توصیه نامه و از لحاظ دولتهای پذیرنده یک معاهده ساده
 ( توصیه نامه هایی که به دلیل محتوای خود الزام آور هستند.1

 ( توصیه نامه هایی که بعد از پذیرش دولتها الزام آور می شوند.2

 ( توصیه نامه هایی که اقدام به صدور مجوز می کنند.3

 ( همه موارد4

 اول آزمون شبیه ساز
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الزام آور شوند. البته چنین اسنادی از لحاظ حقوق سازمانهای بین  برخی از توصیه نامه ها ممکن است بعد از پذیرش دولتها پاسخ تشریحی:

 المللی توصیه نامه و از لحاظ دولتهای پذیرنده یک معاهده ساده محسوب می شوند.

انند برخی از برخی از تصمیم های سازمانهای بین المللی از لحاظ الزام آور بودن گستره عام دارند؛ یعنی برای کلیه اعضا الزم االتباع هستند: م

سند موسس جامعه اقتصادی اروپا پس از پیش بنی تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها از سوی  189تصمیم های اتحادیه اروپا. ماده 

ی دستورالعمل ها برای دولتهای مخاطب در مورد شرط به نتیجه)رسیدن به هدف( الزام آور م»پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون اعالم می دارد:

 «باشند؛ اما نهادهای ملی دولتهای مخاطب در مورد شکل گیری)پذیرش(  و طرق)اجرای( آن صالحیت دارند.

 صحیح است. 1گزینه 

مطابق رای دیوان در قضیه خسارات وارده، شخصیت حقوقی بین المللی در سازمانهای بین المللی  به چه دلیلی  -5

 اعطاء می شود؟
 ( وجود نمایندگان دولتها1

 کرد سازمان در داخل سازمان( عمل2

 ( عملکرد سازمان در در سطح بین المللی3

 ( حق شکایت4

دیوان دادگستری بین المللی در قسمتی از رأی خود در قضیه خسارات وارده بر سازمان ملل یا ماموران آن اظهار نموده  پاسخ تشریحی:

در یک سازمان، بلکه به لحاظ برخی عملکردهای آن در سطح بین  شخصیت حقوقی بین المللی نه به لحاظ وجود نمایندگان دولتها: است

کنند، دارای شخصیت توان استفاده نمود که آن دسته از سازمانهایی که در قلمرو بین المللی فعالیت میشود از این بیان میالمللی اعطاء می

 .المللی هستندحقوقی بین

 صحیح است. 3گزینه 

 ی در حقوق بین الملل دارند؟شرکت های چند ملیتی چه جایگاه -6

 های غیر دولتی انتفاعی هستند.( سازمان1

 های غیر دولتی غیر انتفاعی هستند.( سازمان2

 (  سازمان دولتی غیرانتفاعی هستند3

 ( هم دولتی و هم غیردولتی هستند4

 تفاعی به شمار آورد.های غیر دولتی انتوان از مصادیق بارز سازمانهای چند ملیتی را میشرکت پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 1گزینه 

 اعطای مقام مشورتی به یک سازمان غیر دولتی چیست؟ وابطض -7
 المللی ( دارا بودن ساختار بین1

 ( تصویب اساسنامه سازمان به صورت دموکراتیک2

 (  با موضوعاتی که در صالحیت شورای اقتصادی و اجتماعی است سروکار داشته باشد.3

 ( همه موارد4

 شرایط پذیرش یک سازمان غیر دولتی غیرانتفاعی  اسخ تشریحی:پ

  المللیدارا بودن ساختار بین -الف

 تصویب اساسنامه سازمان به صورت دموکراتیک -ب

 با موضوعاتی که در صالحیت شورای اقتصادی و اجتماعی است سروکار داشته باشد.  -ج

 منشور سازمان ملل منطبق باشد.اهداف سازمان باید، با اهداف و اصول مندرج در  -د

 های سازمان ملل تبعیت کند.از اصول و فعالیت -ه

 سازمان باید ویژگی نماینده بودن را داشته باشد -و

 صحیح است. 4گزینه 
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المللی است که امکان تحقق صلح را براساس کدام رویکرد فقط همکاری سازمان یافته در هر بخش از زیست بین -8

 فراهم می سازد؟
 ( فمنیستی 4( مارکیستی                       3( فونکسیونالیستی                 2سیستمیک               ( 1

به نظر فونکسیونالیستها، صلح با حقوق و سیاست تحقق نمی یابد، بلکه فقط همکاری سازمان یافته در هر بخشی از زندگی  پاسخ تشریحی:

 به آن را فراهم می نماید.بین المللی است که امکان دست یابی 

 صحیح است. 2گزینه 

 المللی حقوقی بشر را اثبات کرده است؟از کدام طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد، التزام خود به موازین بین -9

 ها( هوشمند شدن تحریم1

 ( تشکیل کمیته تحریم 2

 های رسمی ( صدور اعالمیه3

 ها( نظارت بر اقدامات ضد تروریستی دولت4

یکی از وظایف کمیته های تحریم شورای امنیت بررسی موضوع تأثیرگذاری و کارآمدی تحریم های اقتصادی می باشد که  پاسخ تشریحی:

این امر اثبات کننده هوشمند شودن تحریم ها می باشد. بنابراین اعمال تحریم ها به صورت پلکانی و تشدید آنها نیز نشانگر آن است که 

 ارآمدی و مؤثر بودن تحریم ها توجه خاصی دارد. شورای امنیت به ک

 صحیح است. 1گزینه 

 کند؟ربط، صرف وجود رابطه ارگانیک کفایت نمیالمللی ذیبرای انتساب اعمال کدام نهاد به سازمان بین -1۰
 ( شورای حقوق بشر             1

 المللی ( نهادهای قضایی بین2

 ( نیروهای  حافظ صلح  3

 المللیداری بین( دادگاه های ا4

بر خالف سایر ارگانهایی که وابستگی تام به سازمان دارند، نیروهای حافظ صلح به صورتی خاص به دولتهای خود نیز مرتبط  پاسخ تشریحی:

ر واقعی در می باشند، بر این اساس نمی توان صرفاً از رابطه ارگانیک آنها برای انتساب تمام اعمال ایشان به سازمان کمک گرفت. بلکه معیا

 انتساب این نیروها همان اصل کنترل مؤثر  می باشد.

 صحیح است. 4گزینه 

 بارزترین قلمرو اجرای تئوری فونکسیونالیسم را در کدام یک از ارکان سازمان ملل متحد می تواند مشاهده کرد؟ -11
 ( اکوسوک1

 ( شورای حقوق بشر2

 ( کمیته حقوق بشر3

 ( مجمع عمومی4

 -1سیستمیک -فونکسیونالیسم المللی به روش های مختلفی مورد تحلیل قرار می گیرد که شاملسازمان بین پدیده پاسخ تشریحی:

 باشد.می  3و فمینیسم 2مارکسیسم

المللی به دلیل فنی و تخصصی بودن آن و فونکسیونالیسم در واقع آیین یا روشی است که طبق آن فعالیت های خاصی توسط یک سازمان بین

مطرح گردید. بارزترین قلمرو  1943ملتها انجام می شوند. اولین تئوری واقعی فونکسیونالیستی توسط دیوید میترانی در سال -لتنه توسط دو

اجرای تئوری فونکسیونالیسم را می توان در ارکان سازمان ملل متحد از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوسوک( مشاهده نمود که به گونه 

 عملکردهای اقتصادی و اجتماعی است.ای هماهنگ کننده 

                                                        
 باشد.روش سیستمیک مبتنی بر مطالعه تجربی یا مطالعه نظام به عنوان یک کل می - 1
سازوکارهای بارز  المللی پولبانک جهانی و صندوق بینشوند. المللی با نظم اقتصادی مشخص میالمللی است و ماهیت سازمانهای بینعامل اصلی در روابط بین در این روش عامل اقتصادی به عنوان  - 2

 باشند.سلطه سرمایه داری می
 -المللی مورد بررسی قرار می دهد. نگرش فمینیستی بر چهار عامل جنسیتان مشارکت آنان در سازمان بینالمللی را از منظر وضعیت زنان و نقش و میزفمینیسم با تحلیل جنسیتی خود سازمانهای بین - 3

 المللی مبتنی استانتقاد از برتری جنس مذکر در سیستم بین -سلسله مراتب –المللی روابط بین
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 صحیح است.1گزینه 

 الملل می پردازد؟فونکسیونالیسم بیشتر بر چه سازمانهایی در حقوق بین -12
 ( سازمانهایی هنجار ساز 1

 ( سازمانهای قانونگذار2

 ( سازمانهای اجرایی3

 ( سازمانهایی شبه قضایی4

می باشد نه سازمانهایی که نقش اصلی آنها هنجارسازی و  المللی اجراییبین سازمانهایفونکسیونالیسم بیشتر مطابق  پاسخ تشریحی:

 الگویی را برای وحدت اروپاارنست هانس با همراه کردن فونکسیونالیسم با تئوری اتحادیه،  وضع قواعد هماهنگ کننده فیمابین اعضا است.

 مطرح نمود

 گزینه ج صحیح است.

 دیپلماسی نام گرفته است؟ کدام یک از دوره های ذیل دوره طالیی -13
 ( قرن شانزدهم 1

 ( قرن هفدهم2

 ( قرن هجدهم3

 ( قرن نوزدهم4

 به دلیل ویژگی های خاص قرن هجدهم و تاثیرات آن بر دیپلمانسی این قرن دوره طالیی دیپلماسی نام گذاری شده است.

 صحیح است3گزینه 

های المللی، بر مسئولیت اولیه و انحصاری دولتنهای بیرویه قضایی و دکترین در مورد کدام گروه از سازمان -1۴

 پذیرد، تمایل دارند؟عضو درقبال اعمالی که به نام و در قالب سازمان صورت می
 ( اقتصادی      1

 ( فنی 2

 ( نظامی    3

 ( مالی4

به ایشان به صورتی محتاطانه برخورد  در رویه و دکترین، با اعمال کنترل اعضاء بر سازمان به عنوان مبنای انتساب مسؤولیت پاسخ تشریحی:

باید به مواردی محدود شود که درجه کنترل اعمال شده به حدی باشد که سازمان به لحااظ اشاتغال  شده است. به نظر می رسد که این استثنا

د و عملکرد با اعضاء یکسان شده باشد و دولتهای کنترل کننده با سازمان به عنوان مجموعه ای واحد در نظار آیناد. احتمااالً ایان امار در ماور

د، کما اینکه در عملیات نظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )نااتو( در یوگساالوی ساابق در سازمانهای بین المللی نظامی بیشتر مصداق دار

دولتهای عضو ناتو عامل اصلی کنترل سازمان تلقی شدند و از طرف یوگسالوی سابق در دیوان بین المللی دادگستری و نیز دادگااه  1999سال 

 اروپایی حقوق بشر تحت تعقیب قرار گرفتند.

 صحیح است. 3گزینه 

 المللی، دارای صالحیت قضایی هستند؟های بینآیا سازمان -15
 ( بله، به شرطی که دارای رکن قضایی باشند. 1

 های عضو توافق کنند. ( بله، به شرطی که دولت2

 المللی نهاد حقیقی هستند و نه قضایی.های بین( خیر، زیرا سازمان3

 صالحیت قضایی دارند.  المللی( خیر، زیرا منحصراً دادگاههای بین4

اختیارات ذاتی سازمانهای بین المللی محدود به اقدامات قانون گذاری و اجرایی نمی شود. سازمانهای باین المللای همیناین  پاسخ تشریحی:

زمانهای باین به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختالف و تحکیم حق دادخواهی، از صالحیت ایجاد نهادهای قضایی نیز برخوردارند. برخی سا

المللی مثل ایکسید صرفاً برای تحقق این مهم پای به عرصه وجود نهاده اند. سازمانهای بین المللی باه اعماال صاالحیت قضاایی انحصااری بار 

مأموران و کارکنان خود مبادرت می نمایند. یک سازمان بین المللی همینین می تواند دادگاههایی جهات رسایدگی باه اختالفاات مرباوط باه 
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 دولتهای عضو ایجاد نماید )مثل دیوان بین المللی دادگستری(، اما باید توجه داشت که سازمان نمی تواند نسبت به دولتهای عضاو مباادرت باه

ی اعمال صالحیت اجباری بدون رضایت آنها بنماید. با وجود این، دولتها عضو تحت صالحیت اجباری قانونگذاری و اجرایی سازمانهای بین المللا

 ر دارند.قرا

 صحیح است. 1گزینه 

 

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 ؟باشدنمیدرباره مصونیت های ماموریت های ویژه کدام گزینه صحیح  -116
 الملل عرفی وجود ندارد.هیچ قاعده ای در حقوق بین -الف

 المللی عرفی است.بر اساس قاعده مصونیت در حقوق بین -ب

 ر هیات ویژه توسط کشورهای ذی ربط ضروری نیست.توافق مشترک در مورد محل استقرا -ج

وین  1961تدوین شد اما اصوال مبتنی بر کنوانسیون  1969کنوانسیونی که مصونیت هیات های ویژه را تضمین می کند هر چند در سال  -د

 مبتنی است.

یژه از جانب دولتی به دولت دیگر به منظور باشد. چرا که اعزام هیات های وهمه گزینه ها به غیر از گزینه ب صحیح می پاسخ تشریحی:

 تیکه مصون یونیکنوانس الملل عرفی وجود ندارد.تحقق هدفی خاص می تواند نوعی ابداع جدید محسوب گردد و هیچ قاعده ای در حقوق بین

 .است یمبتن نیو 1961 ونیبر کنوانس یشد اما اصوال مبتن نیتدو 1969کند هر چند در سال  یم نیرا تضم ژهیو یها اتیه

 صحیح است. ب گزینه

 و

 و

 و

 و
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 ششمآزمون شبیه ساز 
 

 چهارم آزمون شبیه ساز
 

 پنجم آزمون شبیه ساز
 

 مسو آزمون شبیه ساز
 

 مدو آزمون شبیه ساز
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 دوم بخش
 سواالت شبیه ساز

 حقوق بین الملل عمومی
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 سرنوشت در کدام رای دیوان جزء اصول جهانشمول شمرده شد؟ تعیین اصل حق -1
 فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو (1

 تیمور شرقی (2

 لوتوس (3

 کورفو( 4

 هارا جزء اصل جهانشمول می داند.یین حق سرنوشت ملتدیوان در رای تیمور شرقی، اصل تعپاسخ تشریحی: 

 صحیح است. 2گزینه 

دهد در کدام قضیه بین المللی اصل مصونیت مطلق رئیس کشور نسبت به اعمالی که وی به صورت خصوصی انجام می -2

 تایید شده است؟
 ( قضیه نیکاراگویه1

 ( قضیه میگهل علیه سلطان جاهور2

 ( قضیه الگراند3

 کربی( قضیه ال4

دهد در قضیه میگهل علیه سلطان جاهور تایید مصونیت رئیس کشور نسبت به اعمالی که وی به صورت خصوصی انجام میپاسخ تشریحی: 

 شده است.

 صحیح است. 4گزینه  

 کدام قضیه مبین افزایش تنش بین حفظ رویکرد سنتی مصونیت مطلق و توسعه فرهنگ حقوق بشر می باشد؟ -3
 ( قضیه نیکاراگویه1

 ( قضیه پینوشه2

 ( قضیه االدسانی3

 ( قضیه الکربی4

دهد در قضیه میگهل علیه سلطان جاهور تایید مصونیت رئیس کشور نسبت به اعمالی که وی به صورت خصوصی انجام میپاسخ تشریحی: 

 شده است.

 صحیح است. 4گزینه  

 اشاره شده است؟« ختیارات ضمنیتئوری ا»در کدام یک از نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به  -۴
 قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد (1

 قضیه فالت قاره  (2

 قضیه لوتوس (3

 قضیه معبد  (4

تئوری اختیارات »در یکی از نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با عنوان خسارت وارده به سازمان ملل متحد به پاسخ تشریحی:  

طبق حقوق بین الملل، باید پذیرفت که سازمان از اختیاراتی برخوردار است که اگر چه صراحتا در منشور اعالم »ت:اشاره شده اس« ضمنی

 «نشده اند اما برای انجام اشتغاالت آن ضروری می باشند.

 صحیح است. 1گزینه 

 

 اول آزمون شبیه ساز
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ت های سازمانهای بین در کدام یک از نظریات مشورتی، دیوان بین المللی دادگستری اعالم داشت که هر چند صالحی -5

المللی معموال به طور صریح در سند موسس آنها پیش بینی می شود اما نیازهای زندگی بین المللی می توانند 

ضرورت دارا شدن صالحیت هایی را برای سازمانها روشن نمایند که به صراحت در اسناد بنیادین حاکم بر فعالیت آنها 

 اند؟پیش بینی نشده  و ضمنی
 زوفکور (1

 فالت قاره  (2

 مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی  (3

 لوتوس  (4

بین المللی دادگستری در قضیه  مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه  اعالم داشت که هر چند پاسخ تشریحی: دیوان 

شود اما نیازهای زندگی بین المللی می توانند  صالحیت های سازمانهای بین المللی معموال به طور صریح در سند موسس آنها پیش بینی می

ضرورت دارا شدن صالحیت هایی را برای سازمانها روشن نمایند که به صراحت در اسناد بنیادین حاکم بر فعالیت آنها پیش بینی نشده  و 

 اند. دیوان در قضایای ذیل به تئوری اختیارات ضمنی اشاره کرده است:ضمنی

 ازمان ملل متحدخسارت وارده به س -الف 

 برخی از هزینه های سازمان ملل متحد -ب 

 آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد -ج 

 آثار حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا برای دولتها -د 

 وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی)سیلزی علیا( -ه 

 مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه -و 

 صحیح است. 3 گزینه

 متن ذیل مرتبط با کدام رأی دیوان دائمی دادگستری است؟ -6
ترین ادله بتوان الملل محدویتی برای صالحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد. قایل نشده است، مگر با قاطعحقوق بین

شده است. در واقع دولتی که منکر وجود صالحیت  الملل به رسمیت شناختهثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین

 الملل است.است. باید ثابت کند که اعمال صالحیت غیر موجه و خالف حقوق بین

 ( قضیه لوتوس1

 ( کارخانه کورزوف2

 ( کانال کورفو3

 ( دیوار حائل4

 «: لوتوس»المللی در قضیه کشتی پاسخ تشریحی: طبق رأی دیوان دائمی دادگستری بین
ترین ادله بتوان الملل محدویتی برای صالحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد. قایل نشده است، مگر با قاطعبین حقوق

الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجود صالحیت ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین

الملل است. ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صالحیت وسیع به ال صالحیت غیر موجه و خالف حقوق بیناست. باید ثابت کند که اعم

گونه ارتباطی با آن دولت آید بر اشخاص، اشیاء یا اموری که هیچوسیله یک دولت معین وجود دارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی

دارند به آن دولت مربوط می شوند، لذا صالحیت  اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرارندارند، اعمال صالحیت کند. از آن جا که 

 ای کلی معمول است.سرزمینی، قاعده

 صحیح است. 1گزینه 

، با استفاده از کدام روش تفسیر، استقالل 19۴9المللی دادگستری، در نظریه مشورتی خود در سال دیوان بین -7

 های عضو را اعالم داشت؟تسازمان ملل متحد از دول
 ( اثر مفید2                          ( تکاملی1

 ( مضیّق4                           ( موسّع3
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استقالل سازمان  با استفاده از روش تفسیر اثر مفید ،1949المللی دادگستری، در نظریه مشورتی خود در سال دیوان بین پاسخ تشریحی:

 ی عضو را اعالم داشت.هاملل متحد از دولت

 اصول تفسیر
 اصل مفید بودن تفسیر

 امری که احتیاج به تفسیر ندارد، تفسیر نشود.

 انجام تفسیر کلمات و عبارات بر معنی متداول و رایج.

 توجه در هنگام تفسیر به متن و ضمایم و مفاهیم.

 انجام تفسیر براساس اصل انصاف)انعطاف پذیری حقوقی(

 اس اصل حسن نیت.انجام تفسیر بر اس

 صحیح است. 1گزینه 

( که با مداخله ثالث 19۴6( به ادعای نقض کنوانسیون حفاظت از نهنگ )2۰13در دعوای استرالیا علیه ژاپن ) -8

 المللی دادگستری کدام مورد بود؟)نیوزیلند( نیز مواجه شد، علت اصلی محکومیت دولت خوانده توسط دیوان بین
 اهداف علمی ادعایی ( عدم تناسب میزان صید با1

 1946( عدم اطالع رسانی به کشورهای عضو کنوانسیون 2

 ( برخوردار نساختن جامعه علمی از نتایج تحقیقات حاصله3

 های خصوصی دخیل در صید نهنگ( عدم نظارت دولت خوانده بر فعالیت کشتی4

 ه است.در این نظریه میزان صید با اهداف علمی ادعایی تناسب نداشت پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 1گزینه 

 قضیه الکربی بین کدام یک از کشورها مطرح شده است؟ -9
 لیبی -( انگلستان1

 لیبی -( آلمان 2

 سودان -( انگلستان3

 سودان -( آلمان4

ر در قضیه الکربی)لیبی علیه انگلیس( دیوان از اعمال جنبه های مشخص صالحیت خود در این قضیه امتناع کرد و قراپاسخ تشریحی: 

موقتی صادر نکرد. اما قرار موقت در قضیه ژنوسید صادر شد.قضیه ژنوسید: مربوط به اجرای کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی)بوسنی و 

 هرزگوین علیه یوگسالوی صرب و مونته نگرو(

 صحیح است. 1گزینه 

 خاص تصمیم گرفته است؟برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری در کدام قضیه به ایجاد شعبه ای  -1۰

 ( قضیه هایا دوالتوره1

 ( قضیه تیمور شرقی2

 ( قضیه خلیج ماین3

 ( قضیه اینترهاندل4

دیوان برای نخستین بار در دعوای بین کانادا و امریکا بر سر خلیج ماین به ایجاد شعبه ای خاص تصمیم گرفت. این رویه در پاسخ تشریحی: 

ه مالی، اختالف در مورد سرزمین، جزیره و مرز دریایی السالوادور علیه هندوراس و دعوای الکترونیکا قضیه اختالف مرزی بورکینافاسو علی

 سیکوال که از جانب امریکا علیه ایتالیا طرح شد؛ مورد استفاده قرار گرفته است.

 صحیح است. 1گزینه 

 کدام یک از مقامات ذیل تا کنون از دیوان درخواست نظریه مشورتی نکرده اند؟ -11
 ( شورای امنیت1

 ( مجمع عمومی2
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 ( سازمان بهداشت جهانی3

 ( دبیر کل 4

المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرده اند و سازمان بهداشت تاکنون مجمع عمومی و شورای امنیت از دیوان بینپاسخ تشریحی: 

این سالح ها بر بهداشت جهانی از دیوان درخواست نظر جهانی نیز در خصوص منع آزمایش و تولید سالح های هسته ای به علت تاثیر سوء 

 مشورتی نموده است و تنها دبیر کل سازمان ملل متحد تاکنون از دیوان درخواست نظریه مشورتی ننموده است.

 صحیح است. 1گزینه 

شورای  المللی دیوان دادگستری رسیدگی جداگانه به جنبه های سیاسی و حقوقی یک اختالف دردر کدام قضیه بین -12

 امنیت و دیوان مذکور را مورد تاکید قرار داد؟
 ( قضیه هایا دوالتوره1

 ( قضیه کورفو2

 ( قضیه نیکاراگوئه3

 ( قضیه لوتوس4

رسیدگی جداگانه به جنبه های سیاسی و  دیوان در قضیه فعالیت نظامی و شبه نظامی ایاالت متحده آمریکا علیه نیکاراگوئهپاسخ تشریحی: 

 ف در شورای امنیت و دیوان مذکور را مورد تاکید قرار داده است.حقوقی یک اختال

 صحیح است. 3گزینه 

المللی دادگستری بر اساس کدام اصل در رویه قضایی خویش زمینه تبدیل مرزهای استعماری سابق به دیوان بین -13

 المللی را فراهم آورده است؟مرزهای پذیرفته شده بین
 ( اصل حق تعیین سرنوشت1

 ثبات حقوق و تعهدات ( اصل2

 ( اصل استقالل3

 ( اصل حاکمیت دولتها4

اصل ثبات حقوق و تعهدات در رویه قضایی خویش زمینه تبدیل مرزهای  المللی دادگستری بر اساس اصلدیوان بینپاسخ تشریحی: 

 المللی را فراهم آورده است.استعماری سابق به مرزهای پذیرفته شده بین

 صحیح است. 2گزینه 

المللی دادگستری در کدام قضیه برای اولین بار الزام آور بودن قرارهای موقت خویش صراحتا مورد ان بیندیو -1۴

 تایید قرار داد؟
 ( قضیه کورزوف1

 ( قضیه کورفو2

 ( قضیه گابیکو ناگیماروس 3

 ( قضیه برادران الگراند4

 ور بودن قرارهای موقت خویش صراحتا مورد تایید قرار داد.دیوان در قضیه برادران الگراند برای اولین بار الزام آپاسخ تشریحی: 

 صحیح است. 4گزینه 

 المللی دادگستری کدام است؟طوالنی ترین پرونده از نظر طول زمانی در دیوان بین -15
 ( قضیه ماهی گیری1

 ( قضیه نسل کشی2

 ( قضیه گابیکو ناگیماروس 3

 ( قضیه لوتوس4

تری در قضیه کنوانسیون نسل کشی یکی از مهمترین آرای این دیوان بشمار می آید و حاوی نکات المللی دادگسدیوان بینپاسخ تشریحی: 

 المللی دادگستری نام گرفته است.سال طوالنی ترین پرونده طول تاریخ دیوان بین 14این قضیه با  جدیدی است
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 صحیح است. 2گزینه 
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 دومآزمون شبیه ساز 
 

 ششمآزمون شبیه ساز 
 

 چهارم آزمون شبیه ساز
 

 پنجم آزمون شبیه ساز
 

 مسو آزمون شبیه ساز
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 گوشزد:

تست تالیفی با پاسخ  2۰۰۰این کتاب نزدیک به  در

کار به صورت کامال حرفه ای و تخصصی تشریحی  

 شده است.


