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 مقدمه

یکی از حوزه های دست نخورده دکتری حقوق بین الملل عمومی، عدم تالیف یک کتاب کاربردی در زمینه تست و یا شبیه سازی سواالت 

ضوع مجموعه کتاب با مو دومجلد  فیکه باعث تال یمهم لیاز دالدکتری است. بنابراین صرف انجام این کار، خود ایده جدیدی است. 

منابع در و عدم تمرکز  یپراکندگ قت،یشد؛ در حق  کتب اساتید طراح و رفرنسالملل؛ بخش  نیشده حقوق ب یساز هیشب یتست ها

اختصاصا در دروس حقوق سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل عمومی می باشد. اضافه بر آن وجوِد  الملل و نیشاخه حقوق ب اصلی

حدس  امکان عدما حقوقی روز به عنوان تست دکتری بر این مشکل می افزاید. دلیل اصلی دیگر در تالیف این کتاب، مسایل سیاسی و ی

و علت العلل آن هم مسلما سطح باالی سواالت و سبک حرفه ای و کامال  اصلی و رفرنس جهت آزمون دکتری می باشد منبع قیدق

 .تخصصی سواالت آزمون دکتری این شاخه است

یابی کتب آموزشی با آن رو به در منبعالملل  نیحقوق ب یکه داوطلب دکتردالیل مهم دیگر در تالیف این کتاب مشکالتی است  ازیکی  

تستی حرفه ای و در سطح تخصصی دکتری است و حتما خوانندگان این سطور در کتاب  دقیقا، همان نبود مشکل نیا رو می شود و

است. البته  کارها صرف نکرده نگونهیا یوقت برا یمتخصص سندهینو لی این کاستی یک چیز است:یل اصدلجریان این نکته هستند که 

؛ امری که است شیپ یسال هاآسان ترین کار ممکن را انجام می دهند که همان جمع آوری سواالت دکتری  برخی از این نویسنده ها

 نیمهمتر هیمجموعه انتشارات عدل حرفه ای آزمونی است. به هر روی،بسیار سهل بوده و به نوعی عقب گرد از پدیدآوری کتاب تخصصی و 

است حال حقوق بین الملل و داوطلبان دکتری در شاخه های دیگر حقوق  یداوطلب دکتر کی! یرفع دغدغه ها قتیدغدغه اش در حق

که مشکل امروزی بسیاری از  دکتری مصاحبه سواالت و نکات مربوط به در خصوص یحت ایچه در بخش منابع و چه در بخش تست و 

 . داوطلبان در چند سال اخیر شده است

کتاب پیش رو در حقیقت جلد دوم از مجموعه تست های شبیه سازی شده آزمونهای دکتری است. در جلد دوم از مجموعه کتب شبیه 

می باشد به صورت تخصصی وارد  سازی شده دکتری حقوق بین الملل که با عنوان مجموعه تست های شبیه سازی شده از کتب اساتید

اصلی ترین مباحث آزمونی دکتری شده ایم و اکثریت قریب به اتفاق کتبی که از آنها در چندین سال پیش سوال طرح شده و یا از اهمیت 

ه ایم)شبیه فوق العاده ای برخوردار بوده؛ موشکافی کرده و هر نکته مهم و یا تست شبیه به سواالت دکتری را از دل آن بیرون کشید

سازی کرده ایم( و در هر تست پاسخ را به صورت کامال تشریحی، تخصصی و هدفدار توضیح داده ایم که این حد از دقت کار را بر خواننده 

تمام خواهد کرد. از نظر روش انجام هم، شیوه ای ابتکاری این کتاب در پیش گرفته است؛ به بیان دیگر این کتاب، در حقیقت کتاب تست 

ست بلکه خودسنجی از طریق درسنامه و ارائه مطالب کاربردی و کلیدی و یا نکات مهمی است که از صفحه صفحه کتب اساتید طراح و نی

 یا رفرنس بیرون کشیده شده است. پس این کتاب به شما درس می دهد و سپس شما را می سنجد اما نه به شیوه مرسوم.

وع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از باری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شر

تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر کتب اساتید رفرنس و مطالعه چندین و چند کتاب فقط در یک کتاب تخصصی.  

کتب اساتید طراح مدنظر بوده و هم کتب اساتیدی که احتمال طرح سوال  بنابراین در تالیف این وجیزه تخصصی برای آزمون دکتری هم

از کتاب آنها وجود داشته و یا وجود دارد. اضافه بر آن در جای جای سواالت سعی شده است که نگاهی ویژه به نظرات و تئوری های 

به دلیل اهمیت موضوع حتی در جایی که نیاز به  مطرح شده توسط اساتید رفرنس شود. ضمنا در بیان تئوری ها و نظرات اساتیدِ طراح،

 تشریح مطلب وجود دارد؛ این کار با حوصله و دقت فراوان همراه با تخصص الزم انجام شده است.

نکته بعدی اینکه سعی شده است اگر مطلبی از کتب رفرنس ضرورت زیادی نداشته اما جهت یادگیری مسائل آزمونی راه گشا باشد در 

آورده شود؛ ضمن اینکه سعی شده است در هر تستی و یا پاورقی ای امانتداری رعایت شود و در اکثریت قریب به اتفاق  پاورقی کتاب

 موارد در آخر پاسخ تشریحی یا نکات مهم هر تست شماره صفحه کتابی که مورد استناد قرار گرفته است؛ ارائه شود.

ی شده است به هیچ وجه خارج از نظرات و نگارشات و دکترین اساتید طراح نکته آخر در این خصوص این است که در متن کتاب سع 

مطلبی از منابع غیرالزم دیگر اضافه نشود. بنابراین ممکن است اساتید مختلفی در خصوص یک موضوع نظریات مختلفی ارائه کرده باشند 

نکته برداری شده و اصوال سعی شده بدون هیچ کم و اما متن هر کتابی کامال در یک چهارچوب مشخص خالصه، شبیه سازی و در نهایت 

کاستی نظر نویسنده آن کتاب مطمح نظر قرار گیرد هر چند با نظر نویسنده و استاد دیگری که اتفاقا  تئوری ها و نظریات وی از دل 
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رات اساتید را مطرح کرده و از مطالب کتاب بیرون کشیده شده،  مخالف باشد؛ چرا که ما در نگارش این کتاب بدون هیچ کم و کاستی نظ

طرح اینچنینی هدف آزمونی داشته ایم. در حقیقت این موضوع به داوطلب کمک می کند با نظریات مختلف آشنا شده و استدالل خود را 

ف قوی تر کند ضمن اینکه سعی شده متونی که فایده آزمونی ندارد در این کتاب)جلد دوم( طرح نشود مخصوصا اینکه وقتی اختال

ها در یک موضوعی زیاد باشد؛ چرا که اساتید طراح هم در آزمون دکتری کمتر موضوعات کامال اختالفی را مطرح می کنند. ضمنا دیدگاه

در هر تستی گزینه صحیح سوال در آخر متن و خط قبل از سوال بعدی آمده است و دلیل این کار هم دقت بیشتر و هم آرامش خاطر 

 و خودسنجی است.  داوطلب در طول تست زنی

با مطالعه این کتاب داوطلب به یکباره متوجه این موضوع می شود که کلیه موضوعات آزمونی و کامال تخصصی را به صورت حرفه ای از 

زوایای مختلف مطالعه کرده است و شاید در برخی از مواقع یک سوال و یا یک نکته به صور مختلف در خالصه نکات مهم و یا تست های 

ه سازی شده از کتب اساتید طراح مختلف ذکر شده است؛ مسلما این موضوع هدفدار صورت گرفته و در هر تکرار مطلبی یکی از شبی

زوایای پنهانی آن موضوع آشکار گردیده است چرا که نتیجه این موضوع یادگیری نکته و تثبیت مطلب در ذهن داوطلب خواهد بود)مرور 

 و یادگیری(. 

ق حال، به مهمترین مزیت این کتاب می رسیم: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند با ذکر مطالب فو

کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب 

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

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

شنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضا و خ

 کند.صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می

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

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

برسانید.  1بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر

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

 یکهزار و سیصد و نود و هفت  

 دپارتمان تخصصی دکتری حقوق بین الملل 
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 نکته:
س مورد بررسی قرار گرفته و تست طراحی شده درست است که صفحه صفحه کتب رفرن

ذاشته شده و از مشخصات است اما فقط در نمونه ها فقط برخی از تست ها جهت نمونه گ

 صفحه های کتب منبع مشخص می شد که صفحه ای از کتاب از نگاه دور نمانده است.
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 .1396 -چاپ پنجم -دانتشارات مج -تهران -دکتر ابراهیم بیگ زاده -حقوق سازمانهای بین المللی منبع:

 چیست؟  یالمللبین یسازمانها جادیا یروش برا نیمتداولترها و رویه حقوقی کشورالملل مطابق حقوق بین .1
 المللی تصمیم یک کنفرانس بین قیاز طر جادیا -الف

 المللی دیگرایجاد از طریق تصمیم سازمان بین -ب

 معاهده قیاز طر جادیا -ج

 اسناد غیرقراردادی قیاز طر جادیا -د

است. متداولترین روش برای ایجاد سازمانهای  المللقاعده عرفی حقوق بینالمللی یک حق دولتها در ایجاد سازمانهای بین پاسخ تشریحی:

 باشد.می معاهدهالمللی بین

 گزینه ج صحیح است.

 ساده سازی

 *1المللیایجاد سازمانهای بین*
المللی نیست. در ذیل روش سازمانهای بین المللی علی االصول از طریق معاهده ایجاد می شوند اما این تنها روش موجود برای ایجادسازمانهای بین

 شوند.المللی به همراه توضیح مختصر اشاره میهای مختلف ایجاد سازمانهای بین

 المللی از طریق معاهده:ایجاد سازمان بین -الف 

تی این موضوع ممکن است خود مبتنی بر دعوت به مذاکرای: المللکنفرانس بین کی میتصم قیاز طر جادیامورد اول: 

المللی ممکن است به المللی ختم شود. دعوت به مذاکره و کنفرانس بینباشد که به انعقاد معاهده موسس سازمانهای بین

دستور یک کشور باشد که در این زمینه به عنوان مثال می توان به دعوت ایتالیا از سایر کشورها برای یک کنفرانس 

 1950شد. همچنین می توان به اعالمیه  المللی کشاورزیور موسسه بینمنشالمللی اشاره کرد که منجر به تصویب بین

 فرانسه اشاره کرد که منشاء تشکیل کنفرانس پاریس گردید.

فرانسه و چین به تشکیل  -انگلستان -گاهی پیشنهاد ممکن است توسط گروهی از دولتها باشد: مانند درخواست امریکا

 د منشور ملل متحد شد.که منجر به انعقا کنفرانس سانفرانسیسکو

المللی نشود؛ برای برخی از مواقع چنانچه مذاکرات صورت گرفته برای ایجاد سازمان موفق نباشد و منجر به ایجاد سازمان بین

جلوگیری از شکست کامل کنفرانس معموال تصمیمی در همان راستان به عنوان جایگزین اتخاذ می کنند.برای مثال کنفرانس 

المللی برای حفظ محیط زیست را اما اصول راهبردی را تصویب نمود که به گونه ای ایجاد یک سازمان بینریو موفق نبود 

برای تشکیل سازمان تجارت جهانی بود که به علت امتناع دولتهایی مانند  1948پیش بینی کرده اند. مثال دیگر کنفرانس 

مورد قبول و تصویب دولتها  جهانی موافقتنامه گات ایجاد سازمان تجارتامریکا موفق عمل نکرد که در پی شکست، 

المللی تابع قواعد مشخص و دقیقی قرار گرفت. در نهایت باید دقت داشت که مذاکرات مربوط به تشکیل سازمانهای بین

 نیستند؛ لذا پیشینه مذاکرات از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کنند.

همانگونه که در قضیه مشروعیت استفاده از  المللی:س سازمانهای بینمورد دوم؛ اهمیت و ویژگی مهم معاهده موس

المللی یک سند حقوقی است تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه  دیوان اعالم داشت که معاهده موسس سازمانهای بین

ز سوی کنفرانس ا معاهده ماهیت مضاعف دارد؛که هم ویژگی قراردادی و هم خصوصیت نهادینه دارد. به بیان دیگر این 

                                                        
 92-102همان منبع، صص  -زاده گیب میبراهمنبع: ا - 1

 المللی ابراهیم بیگ زادهکتاب سازمانهای بین
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باشد. بنابراین این موضوع این المللی نیز میشوند و از سوی دیگر سند موسس یا قانون اساسی یک سازمان بینمحسوب می

المللی بر سایر تعهدات دولتهای عضو آن سازمان ارجحیت و برتری نکته را آشکار می کند که معاهده موسس سازمان بین

که این برتری سازمان در رویه قضایی دیوان  2منشور ملل متحد نیز قابل استناد است. 103ده البته در این خصوص ما 1دارد.

به این  «قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه  وعلیه آن کشور»المللی دادگستری در بین

رد. به دیگر سخن در صورت تعارض میان منشور بر سایر معاهدات برتری دا 103صورت آمده است که قاعده مقرر در ماده 

 معاهدات و منشور، تعهدات منشور برتری خواهند داشت. 

فرصت های مناسبی قضایای الکربی و اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی قرارهای صادره در 

 المللی اعالم نماید.را در اختیار دیوان قرار داد که برتری منشور را یکبار دیگر بر سایر معاهدات بین

 6البته در مواردی مانند کنوانسیون حقوق دریاها مقرره ای برخالف برتری تعهدات منشور معین کرده است که مطابق بند 

در صورت تعارض میان تعهدات سازمان بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و تعهدات ناشی از سند  1982کنوانسیون  4ماده 

البته در  تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها مقدم خواهد بود.سند ضمیمه دیگر، موسس آن سازمان یا هر 

دیوان دادگستری جوامع برخی از سازمان برای حل این موضوع یک دیوان و یک ناظر موضوع مشخص شده است: مانند 

تراض می توان با استفاده از که در صورت اع المللی کشوری یا همان ایکائواروپایی در اتحادیه اروپا و سازمان بین

 3المللی دادگستری از تصمیم های شورای آن سازمان تقاضای تجدیدنظر کرد.آیین داوری یا رجوع به دیوان بین

 این روش معموال برای ایجاد ارکان فرعی مورد استفاده قرار می  :گرید یالمللسازمان بین میتصم قیاز طر جادیا -ب

تبدیل  1979را به عنوان رکن فرعی مجمع کرد. البته این رکن در سال  یونیدوه مجمع عمومی گیرد. به طور نمونه قطعنام

المللی مستقل شده و از رکن فرعی خارج شد و در حال حاضر یکی از موسسات تخصصی ملل متحد است. به یک سازمان بین

شاره کرد که این دادگاه ها از دادگاه کیفری برای یوگسالوی سابق و همچنین برای رواندا اتوان همچنین می

شوند که فاقد البته باید دقت داشت که فرعی بودن این ارکان سبب نمی ارکان فرعی شورای امنیت محسوب می شوند.

 المللی شوند.شخصیت حقوقی بین

 گاهی ممکن است که سند موسس سازمان در چارچوب)ضمن(  المللی:ایجاد از طریق تصمیم یک کنفرانس بین -ج

پیش بینی شود؛ مانند اقدامی که در کنفرانس سوم ملل  4ررات کنوانسیونی که کنفرانس برای انعقاد آن تشکیل شده استمق

متحد در مورد  تصویب کنوانسیون حقوق دریاها  انجام شد که در بخش یازدهم و همچنین در الحاقیه چهارم خود وجود یک 

آن را پیش بینی کرده است. زمانی ممکن است سند  تر دریا و کارگزارالمللی بسمقام بینالمللی به نام سازمان بین

اسناد موسس آسه آن و المللی باشد. در این مورد می توان به موسس سازمانی قطعنامه صادره از سوی یک کنفرانس بین

المللی باشد س بیناشاره کرد. برخی از مواقع هم ممکن است سند موسس سازمان  اعالمیه صادره از سوی یک کنفران اوپک

شورای همکاری خلیج فارس مانند اعالمیه مصوب سران شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس که منجر به تشکیل 

 محسوب می شوند. معاهدات سادهالمللی در زمره گردید. در این موارد اسناد موسس سازمانهای بین

 کن است نهادهایی توسط ارکان دولتی که صالحیت گاهی مم ایجاد از طریق تصمیم نهادهای دولتی غیرذیصالح:  -د

المللی می المللی را ندارند؛ به وجود آیند. این نهادها از زمانی تبدیل به سازمانهای بینتشکیل تعهد برای دولتها در سطح بین

می تواند ناشی از المللی قرار گیرند. این پذیرش شوند که مورد قبول ارکان ذی صالح دولت ها برای ایجاد سازمانهای بین

باشد که ابتدا توسط پارلمان کشورهای می «شورای شمالی»عملکرد متفق دولتها باشد. بارزترین مثال در این مورد 

دانمارک، نروژ، سوئد و ایسلند ایجاد شد و سپس با مشارکت دولتهای مزبور همراه با دولت فنالند تبدیل به یک سازمان 

 المللی فیمابین شد.بین

                                                        
 به ضرورت رعایت مقررات ناشی از یک سازمان توسط دولت های عضو اشاره می کند.« المللی کمیسیون اودرصالحیت بین»المللی در قضیهدیوان دایمی دادگستری بین - 1
 المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب منشور مقدم خواهد بود.ین منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینمنشور: در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد به موجب ا 103ماده  - 2
قضیه ایرباس یا گردید. و بار دوم در مورد ترکیب شورای ایکائو است که منجر به رای  اختالف میان هند و پاکستاندیوان در این چهارچوب تا به حال دو بار امکان اظهارنظر پیدا کرده است: بار اول در  3

در خصوص ساقط شدن هواپیمای ایران توسط ناو وینسنس بود که البته به دلیل مصالحه و توافق طرفین قضیه از دستور کار دیوان خارج شد و همان اختالف فیمابین ایران و ایاالت متحده امریکا 

 المللی در خصوص قضیه حمله ناو است.البته در این قضیه مساله اصلی اعتراض به نظر شورای ایکائو نبود بلکه درخواست رسیدگی از دیوان بینالمللی دادگستری نظری ارائه نکرد؛ بنابراین دیوان بین
 المللی اشاره شود.شوند؛ به ایجاد یک سازمان بینالمللی صحبت مییعنی در حقیقت در داخل مقررات کنوانسیونی که در کنفرانس بین - 4
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 المللی می توانند مورد توافق دولتها برخی از اوقات سند موسس سازمانهای بینی: رقراردادیاسناد غ قیاز طر جادیا -ه

باشند بدون آنکه ویژگی معاهده را داشته باشند. برای نمونه می توان به سندنهایی کنفرانس هلسینکی اشاره کرد که منشاء 

المللی نیست؛  توصیف شده  المللی که یک معاهده بینت به یک سند بینسازمان امنیت و همکاری اروپا است که به صراح

ایجاب می کند که متعاهدین این اسناد تعهدات مندرج  اصل حسن نیتاست. نکته ای که باید در نظر گرفت این است که 

 در آنها را اجرا کنند.

 سازمان »المللی و بین الدولی مان، سازمان بینبارزترین نمونه این نوع سازایجاد از طریق تبدیل سازمان غیردولتی: -و

 (،ص )همان منبع است. 1«المللی نهادهای رسمی گردشگریاتحادیه بین»است که حاصل تبدیل « جهانی گردشگری

المللی که در کدام یک از سازمانهای ذیل با خصوصی سازی برخی از خدمات عمومی یک سازمان آن بخش از سازمان بین .2

 شود؟ت عمومی را انجام داده منحل میآن بخش از خدم
 اتحادیه جهانی پست در سطح جهانی -الف

 المللی ارتباطات در سطح جهانیاتحادیه بین  -ب

 اتحادیه اروپا در سطح منطقه ای -ج

 همه موارد -د

ن دیگر واگذار نمایند و یا اینکه المللی ممکن است بر اساس خصوصی سازی بخشی از خدمات خود را به یک سازماسازمانهای بینپاسخ تشریحی: 

 ( 118،ص )همان منبعکل سازمان به بخش خصوصی منتقل شود. 

 گزینه د صحیح است.

 ساده سازی
 *2المللی از طریق خصوصی سازی بخشی یا کاملانحالل سازمانهای بین*

عمومی و باالخره برای واگذاری اجرای کلیه  از خصوصی سازی معموال برای انتقال شرکت های دولتی برای واگذاری اجرای بخشی از خدمات

)استفاده از شکلیشوند. بنابراین از این پدیده هم به لحاظ فعالیتهای شرکت های دولتی به بخش خصوصی)اشخاص حقیقی یا حقوقی( استفاده می

 شوند.فاده می)انتقال موقت یا دایمی مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی( استماهویقواعد خصوصی( و هم به لحاظ 

المللی بخشی از خدمات عمومی خود را به بخش خصوصی منتقل می کند و ممکن است این در مواردی که یک سازمان بین -الف

 سازمان جهانی باشد یا منطقه ای:

  :نون اسم این اشاره کرد که البته اک 3«صندوق اروپایی ثبات مالی» واگذاری برخی از خدمات بهاتحادیه اروپا در سطح منطقه ای

 اشاره کرد. «سازکار اروپایی ثبات»صندوق به سازمان 

  :که این مجری می تواند نهاد   «مجری خدمات پستی»واگذاری انجام برخی از خدمات به اتحادیه جهانی پست در سطح جهانی

 دولتی یا غیردولتی باشد.

 دمات خود را واگذار کرده است: مانند انجام برخی از که در بخش های مختلف خ المللی ارتباطات در سطح جهانی:اتحادیه بین

نهادهای بخش خصوصی جهت تهیه توصیه  -نهادهای وابسته که در کارهای اتحادیه مشارکت می کنند -خدمات توسط بخش دانشگاهی

 های فنی برای شبکه های ارتباطی

ممکن  و این سازمان کند یمنتقل م یخصوصخود را به بخش  یخدمات عمومهمه  یالمللسازمان بین کیکه  یدر موارد -ب

 :یمنطقه ا ایباشد  یاست جهان

فعالیت های خود را به طور کامل به بخش خصوصی  اینمار سات -یوتل سات -اینتل ستسازمانهای ارتباطات ماهواره ای مانند 

 واگذار کرده اند.

                                                        
 شد. یاداره م سیبود که توسط قانون سوئ یانجمن حقوق خصوص کی یالمللبین هیاتحاد - 1
 115-811همان منبع، صص  - 2
 شوند که در یک یادداشتاساسنامه صندوق این کمک زمانی اعطا می 3طبق ماده  - 3
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ای پیش گفته نشده است اما کلیه اموال آنها به شرکتهای خصوصی البته خصوصی سازی این سازمان به ظاهر منجر به اضمحالل کامل سازمانه

واگذار شده اند و فقط یک ساختار حداقلی برای اطمینان از اجرای دقیق فعالیت های واگذار شده باقی مانده است. دلیل واگذاری ها توسط 

تغییر « یا اینتل سات اِس آ»ها مانند اینتل سات است که به ایتسو البته برخی از این سازمان 1سازمانهای ارتباطات ماهواره ای دالیل مختلفی دارد.

 نام داده است.

المللی بین الدولی به گونه ای منحر به انحالل کامل آنها خواهد شد. چرا که با خصوصی خصوصی کردن کامل فعالیت های سازمانهای بین نکته:

خش خصوصی تبعیت خواهند کرد و اختالف های آنها دیگر قابل طرح در محاکم اداری سازمانها به طور نمونه کارمندان سازمان از قوانین کار ب

المللی برخوردار شوند. در نهایت ممکن است شرکت المللی نخواهد بود. اضافه بر آن مصونیت ها و مزایای کارکنان سازمانهای بینسازمانهای بین

شوند تحریم کشورهایی که آن سازمان قبال انجام می داد. بنابراین این نکته مطرح می خصوصی دیگر اهداف سازمان قبلی را ادامه ندهد مانند عدم

که با خصوصی سازی این سازمانها به نوعی شاهد اضمحالل آنها هستیم و شرکت خصوصی شده ممکن است از اساسنامه موسس 

 (،ص همان منبع)سازمانها)سازمانهایی که خدمات قبلی خود را واگذار کرده اند( تبعیت نکنند. 

المللی سازمان نظر مشورتی توسط مجمع عمومی درباره شخصیت حقوقی بین درخواستالمللی دادگستری در دیوان بین .3

 ملل از چه نوع تفسیری جهت اعالم استقالل سازمان در برابر دولتهای عضو بهره برده است؟
 تفسیر ضمنی -الف

 تفسیر اثر مفید -ب

 تفسیر تحت الفظی -ج

 یر تاسیسیتفس -د

و  سازمان ملل یالمللبین یحقوق تیدرباره شخص یتوسط مجمع عموم ینظر مشورت یدر تقاضا یدادگستر یالمللبین وانید پاسخ تشریحی: 

)همان  .عضو بهره برده است یجهت اعالم استقالل سازمان در برابر دولتها «اثرمفید»ی ریاز تفس الملل است؟اینکه آیا سازمان ملل تابع حقوق بین

 ( 125،ص منبع

 ساده سازی
 *2تفسیر اثر مفید*

گاهی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد که طبق آن مفسر یک قاعده باید فرض کند که واضعان آن هدفشان از عبارات « اثر مفید»

رباره اثر مفید گفته می شود؛ روشی در تفسیر مندرج در آن قاعده این بوده است که قاعده مزبور بتواند بطور موثر اجرا شود. در حقوق روم د

دیوان دادگستری جوامع اروپایی نیز اثر مفید  نباید در جهتی معارض با منطوق و روح معاهده سیر کند.معاهدات است که طبق آن تفسیر 

 المللی پذیرفته شده است.داند که به طور عموم در حقوق داخلی و بینرا یک قاعده تفسیر می

هر گونه قرائت دیگری از این متون مغایر یکی از اصول »اعالم می دارد که: وان در قضیه اختالف سرزمینی فیمابین لیبی و چادنکته: دی

 « است می باشد "اثر مفید"بنیادین تفسیر معاهدت که 

اختیارات الزم ل متحد می تواند از شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی مطابق نظر دیوان حتی می تواند ضمنی باشد؛ یعنی سازمان مل نکته:

تئوری اختیارات خود برخوردار گردد حتی اگر این اختیارات به صراحت در منشور پیش بینی نشده باشد.)اشاره به  برای اجرای اشتغاالت

 دارد( ضمنی

 گزینه ب صحیح است.
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
توسعه  -به افزایش سرمایه خصوصی به منظور تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری های جدید، آزاد سازی خدمات ارتباطی نیاز -مانند: نیاز به افزایش امکانات و فعالیتهای بهره برداری تجاری ماهواره ها - 1

 رقابت فیمابین شرکتهای خصوصی
 464-467، صص 1383الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: فلسفی، هدایت اهلل، حقوق بین - 2
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 ی، هوشنگ مقتدرعموم المللنیحقوق ب منبع:
ق دریای جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان عرض دریای سرزمینی از خط مبدا چقدر مطابق قانون مناط .4

 است ؟
 مایل 12 -الف

 لیما 24 -ب

 لیما 28-ج

 لیما 10-د

 12ء عرض دریای سرزمینی از خط مبدا عمان یایفارس و در جیدر خل رانیا یاسالم یجمهور یایقانون مناطق در 2مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

 (249، ص همان منبع) متر است. 1852باشد. مایل دریایی برابر مایل دریایی می

 گزینه الف صحیح است.

مانند الوان دارای  رانیمتعلق به ا ریجزا ،عمان یایفارس و در جیدر خل رانیا یاسالم یجمهور یایمطابق قانون مناطق در .5

 ....؟
 ندارند.  ینیسرزم یایدر -الف

 ی مشترکی دارند.دریای سرزمین -ب

 دریای سرزمینی مستقلی ندارند. -ج

 دریای سرزمینی مخصوص به خود دارند. -د

 ینیسرزم یایدردارای  رانیمتعلق به ا ریجزا، عمان یایفارس و در جیدر خل رانیا یاسالم یجمهور یایمطابق قانون مناطق در پاسخ تشریحی:

 (249، ص همان منبع)مخصوص به خود دارند.

 صحیح است.گزینه د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل عمومی هوشنگ مقتدرکتاب حقوق بین
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 1391 -چاپ نهم  -انتشارات سرای عدالت -تهران -دکتر سید داوود آقایی -المللیسازمانهای بین منبع:

 لمللی رسیدگی کرده است؟ا( در طول حیات خود به چند مسئله بینPICJالمللی)دیوان دایمی دادگستری بین .6
 78 -الف

 79 -ب

 80 -ج

 81 -د

عمده ترین شکل »معاون قاضی بود که اعضای دادگاه باید مطابق با  4قاضی و   11المللی متشکل از دیوان دایمی دادگستری بینپاسخ تشریحی: 

 نظام های حقوقی دنیا انتخاب می شدند. دیوان صالحیت رسیدگی به:« اصولی ترین»و « تمدن

کیفیت و میزان  -تالمللی شود مواردی که منجر به نقض تعهدات بین -پالملل مسائل مربوط به حقوق بین -بتفسیر پیمانها  -الف 

 المللیپرداخت غرامت در تعهدات بین

می توانستند  1ط دولت هاالمللی رسیدگی کرد. ضمنا نباید از این نکته غافل شد که فقمسئله و اختالف بین 79دیوان در طول فعالیت خود به 

 اختالف خود را در دیوان مطرح کنند.

-68، صص همان منبعدیوان فقط در خصوص مسائل ارجاعی مجمع و شورای جامعه رای مشورتی می داد اما نظرات دیوان الزم االجرا نبود.) نکته:

66) 

 گزینه ب صحیح است.

 بر اساس قواعد مقرر در منشور مبنای تشکیل سازمان ملل کدام اصل است؟ .7
 اصل تساوی حاکمیت  -الف

 اصل حسن نیت -ب

 اصل منع تهدید و زور -ج

 همه موارد -د

 مبنای تشکیل سازمان ملل موارد ذیل است:پاسخ تشریحی: بر اساس قواعد مقرر در منشور 
مساعدت  -منع تهدید و زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی -انجام تعهدات توسط اعضا بر اساس حسن نیت -اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا

 رعایت مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت توسط کشورهای غیرعضو -اعضا به سازمان

شور اولین وسیله خودداری از استعمال زور و تهدید است که البته این یک تعهد اخالقی بیشتر نیست زیر از دول می خواهد من 2و  1در مواد نکته: 

المللی است که صلح را به که داوطلبانه زور و تهدید به کار نبرند. انصراف از استفاده از زور متوسل شدن به وسایل مسالمت آمیز در اختالفات بین

 المللی است.زد و این وسایل متکی بر حقوق و عدالت بینخطر می اندا

سازمان ملل برخالف جامعه ملل صفت جهانی بودن را دارا است چرا که هم اعضا و هم غیراعضا مکلف به رعایت حفظ صلح و امنیت  نکته:

 المللی هستند. بین

 و امکان اعمال حق شرط نسبت به مواد آن امکانپذیر بود. اعضای اصلی سازمان ملل مکلف بودند که منشور را رد یا قبول کنند نکته:

 ( 89، ص همان منبع)منشور به مراتب بیش از میثاق بر اساس پیشگیری پایه گذاری شده است.  نکته:

 گزینه د صحیح است.

                                                        
ضمنا دیوان هر چند باید به دعاوی دولتها و کشورها رسیدگی می کرد اما عمال به مرافعات بین دولت ها و  -از کشورهای عضو و غیرعضو مشروط به پذیرش تعهد به اجرای احکام صادره از دیوان اعم - 1

 شهروندانی از کشور دیگر مشروط به توافق دولتهای هر دو طرف نیز می پرداخت.

 ییداوود آقا دیدکتر سالمللی کتاب سازمانهای بین
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در صورتی که شورای امنیت از وجود اختالف یا بحران اطمینان پیدا کند حکم خود را در غالب موارد بر چه اساسی صادر  .8

 می کند؟
 وزرکارانهاعمال تجا -الف

 المللینقض صلح و امنیت بین -ب

 المللیبه خطر انداختن صلح و امنیت بین -ج

 همه موارد -د

 سازیساده 
در صورتی که شورای امنیت از وجود اختالف یا بحران اطمینان پیدا کند؛ حکم خود را در قالب قطعنامه صادر می کند. البته پاسخ تشریحی: 

وع اختالف اتفاق نظر ندارند بنابراین شورا راه حل را عمل در این یافته است که به طور ضمنی به اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین ن

است. با این حال شورای امنیت در سه  39پدیدار شدن اختالفی در جهان اشاره کند که به صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 

 المللی  و یا نقض آن اشاره کرده است:ا درچارچوب فصل هفتم به مخاطره انداختن صلح و امنیت بینو ی 39قضیه ذیل به جای استناد کلی به ماده 

   یالمللبین تیبه مخاطره افتادن صلح و امن قضیه فلسطین:

   یالمللبین تیبه مخاطره افتادن صلح و امن رودزیای جنوبی:

   یالمللبین تیصلح و امن نقض قضیه جنگ ایران وعراق:

 ه آفریقای جنوبی: به مخاطره افتادن صلحقضی

 (113-114، صص همان منبع)قضیه جزایر فالکلند: نقض صلح

 گزینه د صحیح است.
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 94، سال 52الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینحقوق بین الملل عمومی، منبع: 

 الملل را به رشته تحریر درآورد  ؟الملل  که برای اولین بار در کتاب خود قواعد حقوق بینبنیانگذار حقوق بین .9
 گروسیوس در قرن هفدهم -الف

 پوفندروف در قرن هجدهم -ب

 هگل در قرن هفدهم -ج

 جرمی بنتام در قرن هجدهم -د

 ساده سازی
الملل را به رشته تحریر مقررات و قواعد حقوق بین حقوق جنگ و صلحم در کتاب خود تحت عنوان در قرن هفدهاولین بار گروسیوس برای 

را به کار برده « حقوق بین خلقها»الملل استفاده کرد البته در متن کتابش اصطالح درآورد و اصطالح حقوق جنگ و صلح را به جای حقوق بین

حقوق عمومی »را به کار بست. هگل از اصطالح  «حقوق بین الدول»پایدار اصطالح  است. در قرن هجدهم کانت در اثر خود به نام صلح

 استفاده کرد. «خارجی

الملل را در کتاب خود به کار اصطالح حقوق بین 1780مرهون جرمی بنتام است. وی برای اولین بار در سال « المللحقوق بین»نامگذاری  نکته:

الملل الملل خصوصی بود. در حقوق بینالملل اضافه شد که آن نیز از حیث تفکیک از حقوق بینحقوق بینبرد؛ بعدها صفت عمومی نیز به اصطالح 

 الملل خصوصی است.الملل به معنی حقوق بینصرف حقوق بین

دانشمندانی که حقوق  الملل بیان گردیده است ریشه در بینش های سیاسی دارد. از جمله نخستیننظریاتی که در نفی و یا انکار حقوق بین نکته:

. به نظر این دو کشورها به مثابه گالدیاتورها بوده و می توانند با هابس و اسپینوزا هستندالملل را نفی کرده و وجود آن را انکار نموده اند؛ بین

رین حقوقی زمانی به قهقرا می رسند اعمال حاکمیت به طور آزادانه متوسل به جنگ شوند؛ یعنی در حالت بالقوه و یا بالفعِل جنگ قرار گیرند. دکت

 (11-12، صص همان منبع)اسپینوزا هرکس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.که بر اساس گفته 

 گزینه الف صحیح است.

 شوند؟مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات استثناء های اصل نسبی بودن معاهدات شامل چه مواردی می .10
 تعهد به نفع ثالث -الف

 د به ضرر ثالثتعه -ب

 معاهدات متضمن قید کامله الوداد -ج

 همه موارد -د

 پاسخ تشریحی: طابق کنوانسیون حقوق معاهدات استثناء های اصل نسبی بودن معاهدات شامل موارد ذیل است:
 تعهد به نفع ثالث 

 تعهد به ضرر ثالث 

 معاهدات دارای سازوکارهای خاص:   معاهدات متضمن قید الحاق 

 معاهدات متضمن قید کامله الوداد                                        

 معاهدات قانون ساز یا عام                                        

 المللمعاهدات موسس تابعان جدید حقوق بین                                        

 منشور ملل متحد                                                   

 المللیمعاهدات منعقده توسط سازمان های بین                                                   

 یگدلیب ییایکتاب دکتر ض المللنیحقوق بکتاب 
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 به نظر دکتر ضیایی بیگدلی قید دولت های کامله الوداد به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات نیست. نکته:

هستند که بدون رضایت ثالث نسبت به آن موثرند زیرا آنها تابع فنون قراردادی نیستند. این معاهدات دو معاهدات قانون ساز یا عام معاهداتی  نکته:

 دسته است:

 معاهدات تدوین کننده یا در قالب عرف 

 (122-128صص  ،مان منبعه)المللیهای بینهای عینی: معاهدات حقوق بشری یا معاهدات آبراهمعاهدات موجد وضعیت 

 ست.گزینه د صحیح ا

 مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات، اجبار و عدم رعایت قاعده آمره به ترتیب چه تاثیری بر معاهده دارد؟ .11
 بطالن نسبی -بطالن مطلق -الف

 بطالن مطلق -بطالن مطلق -ب

 بطالن مطلق -بطالن نسبی -ج

 بطالن نسبی -بطالن نسبی -د

 ساده سازی
هر دو موجب بطالن مطلق معاهدات هستند. معاهده ای که مطلقا باطل بوده قابل تنفیذ و تایید اجبار و عدم رعایت قاعده آمره پاسخ تشریحی: 

 مجدد نبوده و اصوال نمی تواند هیچگونه اثر حقوقی داشته باشد.

یا ضمنی  است. البته اگر استناد کننده پس از آگاهی از نقض مقررات داخلی خود به طور صریح بطالن نسبینقض مقررات ملی باعث نکته: 

 )بطالن نسبی و امکان تایید(حقوق معاهدات از وی سلب می گردد.46معاهده را به هر شکلی تنفیذ یا تایید کند؛ دیگر حق استناد به ماده 

 است. ذیبوده و قابل تنفمعاهده  بطالن نسبیاشتباه باعث نکته: 

 ذ است.معاهده بوده و قابل تنفی بطالن نسبیتقلب یا تدلیس نیز موجب نکته:  

 است. ذیبوده و قابل تنفمعاهده  بطالن نسبیتطمیع نماینده باعث نکته: 

 معاهده است. بطالن مطلقالمللی موجب عدم رعایت قواعده آمره بیننکته: 

 است. بطالن نسبیالمللی موجب فقد نمایندگی مجاز کشور یا سازمان بیننکته: 

غیرقانونی یا نامشروع  نمی توانن با حسن نیت انجام پذیرفته صرفا به دلیل بطالن معاهده اقداماتی که پیش از استناد به موجبات بطالنکته: 

 قلمداد کرد.

تا آنجا که  اوال کنوانسیون حقوق معاهدات: طرف های معاهده ای که به دلیل تعارض با قاعده آمره باطل گردیده است باید 69مطابق ماده نکته: 

 روابط متقابل خود را با قاعده آمره منطبق سازند. ثانیاطبق مقرره معارض صورت گرفته از بین ببرند و ممکن است آثار هر اقدامی را که 

از طرف های معاهده درخواست اعاده وضع نمی تواند  در موارد مشمول تقلب، تطمیع و اجبار، طرفی که آن اعمال به وی قابل انتساب استنکته:

 (139-141ص،همان منبع)به حالت اولیه را بنماید.

 گزینه ب صحیح است.
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 .1394الملل عمومی جلد دوم، تهران، نشر میزان، حقوق بین میر عباسی، منبع:

المللی دادگستری کدام یک از گزینه های ذیل از مشخصه های یک اختالف المللی و نظر دیوان بینمطابق رویه قضایی بین .12

 نیست؟المللی و مناقشه بین
 المللی در موضوع حقی و یا تعارض نظر حقوقیهمسو بودن رای دو عنصر بین -فال

 صرف اصرار و یا انکار یک طرف مبنی بر وجود اختالف یا عدم اختالف کافی نیست  -ب

 لزوم اثبات ادعای یک طرف مبنی بر اختالف یک طرف با طرف دیگر -ج

 تالف همان نظر دیوان دایمی دادگستری است.المللی دادگستری در خصوص تعریف اخنظر دیوان بین -د

 سازیساده 
)رای مربوط به قابلیت اجرایی قید التزام به خود 1988آوریل  26المللی دادگستری در نظریه مشورتی دیوان بین پاسخ تشریحی:

به نظر دیوان دائمی است. المللی از اختالف به دست داده بود، دوبار تایید و تکرار نموده تعریفی که دیوان دائمی دادگستری بین حکمیت(

المللی در موضوع حقی و یا در وقوع امری و تضاد نظر المللی عبارت است از همسو نبودن رای دو عنصر بیناختالف یا مناقشه بین

لمللی استنباط االمللی است و همان طوری که از رویه قضایی بین. این یک تعریف حقوقی از اختالف یا مناقشه بینحقوقی و تعارض منافع آن دو

المللی را باید به طور عینی و بنا بر مشخصات ذاتی آن مشخص و برقرار ساخت. به عبارت دیگر صرف اصرار یک می گردد وجود هر مناقشه بین

 ت.طرف مبنی بر وجود اختالف و یا انکار اختالف کافی نیست بلکه باید اثبات شود که ادعای یک طرف کامال مورد مخالفت طرف دیگر اس

المللی اوال هر عدم توافقی یک اختالف محسوب نمی گردد بلکه عدم توافق مزبور باید منطبق با تعریف دیوان نتیجه اینکه بنا به رویه قضایی بین

رای اثبات دائمی دادگستری الهه باشد تا اختالف میان دو دولت محقق شناخته شود. ثانیا وجود اختالف باید احراز گردد و صرف اصرار یا انکار ب

 بودن یا نبودن اختالف کافی نیست.

 بنابراین گزینه الف صحیح است.

ته به سازمان ملل بتواند مجوز کسب نظر مشورتی را اخذ کند نیاز به رعایت کدام برای اینکه یک سازمان تخصصی غیروابس .13

 موضوع ندارد؟
 کسب موافقت مجمع عمومی -الف

 تیامن یکسب موافقت شورا -ب

 عدم ارتباط مساله درخواست شده با یک سازمان تخصصی سازمان ملل -ج

 یو اجتماع یاقتصاد یانعکاس موضوع به شورا  -د

 سازیساده 
موارد ذیل  تیبه رعا ازیرا اخذ کند ن یبه سازمان ملل بتواند مجوز کسب نظر مشورت روابستهیغ یسازمان تخصص کبرای اینکه یی: پاسخ تشریح

 دارد:

 .تقاضا از طرف آن سازمان تخصصی و مقام ذیصالح به  عمل آمده باشد 

 تقاضا مربوط به یک مساله حقوقی باشد 

 صصی بوده و تخلی نسبت به سند تاسیس صورت نگرفته باشد.آن مساله در دایره فعالیت آن سازمان تخ 

 .مساله مزبور، درباره روباط متقابل آن سازمان با سازمان ملل متحد یا سایر سازمانهای تخصصی)اعم از وابسته یا غیروابسته( نباشد 

 ی منعکس نمایند.و اجتماع یاقتصاد یبه شورا را موضوع 

 ورد اعالم دارد.مجمع عمومی موافقت خود را در این م 

 لد دوم(میرعباسی)ج حقوق بین الملل دکتر سید باقرکتاب 
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 برخی از سازمانهای تخصصی و ارکان سازمان ملل متحد که مجاز به تقاضای رای مشورتی هستند:

 مجمع عمومی و شورای امنیت 

 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد)اکوسوک(

 المللی کارسازمان بین

 المللی دریانوردیسازمان بین

 المللیاتحادیه مخابرات بین

 بین الملی برای توسعه کشاورزی صندوق

 یونسکو

 المللی انرژی اتمیسازمان بین

دیوان به موارد خاصی که به موجب عهدنامه ها و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صالحیت رسیدگی دارد در چنین مواردی قضیه  نکته:

باشد و این الزام دعی علیه ملزم به حضور در مقابل دیوان میمورد اختالف به وسیله یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح می گردد و کشور م

یوان ناشی از رضایتی است که دولت مدعی علیه ضمن قرارداد یا عهدنامه مورد استناد کشور مدعی قبال به طور کلی برای رجوع اختالفات خود به د

ع اختالف و اصحاب دعوا را در بر داشته باشد و نیاز تا آنجا که ابراز کرده است. درخواست کتبی مورد نظر یک سند یکجانبه است که باید موضو

 (174-176، صص همان منبع)ممکن است مبنای صالحیت دیوان توسط مدعی بیان و تشریح گردد.

 گزینه د صحیح است.
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 ،1392ی، انتشارات شهردانش، الملل عمومی، ربکا واالس، ترجمه دکتر قاسم زمانحقوق بین منبع:

 

 مورد رسیدگی قرار گرفته و یالمللبین یفریک وانیدر دکه   یجرائم ارتکاب منع مجازات مجدد در از موارد استثناء  .14

 ه است؛  کدام موضوع است؟شد متهمی احراز یو برائت و تیمجرم
 اصل بی طرفی -الف

 اعاده دادرسی   -ب

 عطف به ماسبق نشدن -ج

 مختومه هیقضاعتبار  -د

 سازیساده 
الملل درباره جنایت علیه صلح و امنیت بشری اصل اعتبار قضیه مختومه را در دو مورد پیش نویس کمیسیون حقوق بین 12ماده  پاسخ تشریحی:

 باشد؛تایید نمود که مورد دوم منوط به استثنائات می

. بنابراین محاکمه احراز شود یو برائت و تیشوند تا مجرممحاکمه می یالمللبین یفریک وانید اول: فردی که به دلیل جرایم ارتکابی به وسیله یک 

المللی محاکمه شده است توسط همان دادگاه ممنوع است. در این مورد اصل اعتبار قضیه مختومه به مجدد متهمی که قبال در دادگاه کیفری بین

 طور کامل به اجرا در می آید. 

بع قانون ملی حاکم بر همان فعل یا ترک فعل ارتکابی و در حیطه  صالحیت دادگاه ملی ذی ربط است. علی دوم: در حالت دوم عمل مجرمانه فرد تا

 "االصول این فرد طبق طرح پیش نویس محاکمه نخواهد شد مگر اینکه یکی از استثنائات زیر اعمال شود

 از نوع جدی تر آن محاکمه شده باشد.چنانچه عمل مجرمانه فرد صرفا به وسیله دادگاه ملی به عنوان جرم عادی و نه  -1

 اگر جریان رسیدگی در دادگاه ملی بی طرفانه یا مستقل نبوده باشد.  -2

 اعاده دادرسیالمللی یکی از موارد استثناء در مورد منع محاکمه مجدد در ارتباط با جرم مورد رسیدگی قرار گرفته در دیوان کیفری بین نکته:

تحت عنوان اعاده دادرسی تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی اساسنامه  84است که مطابق اصل 

 محکوم علیه اجازه می دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی نماید:

است؛ مشروط بر آنکه در دسترس قرار نگرفتن ادله وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده  -الف

به منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به عالوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه 

 احتمال قوی منجر به صدور رای دیگری می شدند.

 بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته است کشف شود. حالت دوم وقتی است که غیرواقعی یا جعلی -ب

حالت سوم در زمانی رخ می دهد که قاضی یا قضات محکوم کننده شخص دارای آنچنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف بوده اند که عزل آنها  -ج

 (202-203)همان منبع، صص اساسنامه ایجاب می نماید. 46را بر اساس ماده 

 گزینه ب صحیح است.

 نروژ کدام الگو را جهت تعیین محدوده دریایی سرزمینی پذیرفت؟دادگستری در قضیه شیالت انگلیس  المللیدیوان بین .15
 پایین ترین حد جزر  -الف

 باالترین حد جزر -ب

 پست ترین حد جزر -ج

 میخطوط مستق -د

 دکتر سید قاسم زمانی ترجمه الملل ربکا واالسکتاب حقوق بین
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 سازیساده 
المللی دادگستری در قضیه رای دیوان بین 1982و  1958در مورد خطوط ساحلی شدیدا مضرّس و دندانه دار کنوانسیون های  پاسخ تشریحی:

ورد استفاده دولت نروژ جهت نروژ را منعکس نموده اند. قضیه مزبور به این دلیل در دیوان مطرح شد که دولت انگلیس به روش م -شیالت انگلیس

ترین حد جزر از خطوط مستقیم استفاده کرده بود؛ در نتیجه آب تعیین محدوده دریای سرزمینی خود اعتراض داشت. نروژ به جای استفاده از پایین

و این ستقیم را تایید کرد دیوان مشروعیت روش خط مهایی که قبال جزء دریای آزاد به شمار می آمدند به عنوان آب های داخلی تلقی شدند. 

های جغرافیایی توجه شود و ترسیم خطوط باید با اوضاع و احوال خاص هر منطقه نکته را که در تعیین حدود دریای سرزمینی نروژ باید به واقعیت

 مطابقت داشته باشد؛ مورد قبول قرار داد.

هت کلی ساحل انحراف محسوسی نداشته باشند و آب های محصور در استفاده از روش خطوط مستقیم مشروط است به اینکه: خطوط از ج نکته:

 پشت آنها باید به اندازه کافی با خشکی پیوند و اتصال داشته باشند تا تابع رژیم های آب های داخلی گردند.

مشابه که دائما باالتر از سطح آب اصوال خطوط مبداء نمی توانند از برآمدگی جزری رسم شوند مگر اینکه فانوس های دریایی و یا تاسیسات  نکته:

( یا ترسیم خطوط مبداء از این برآمدگی ها مورد شناسایی عمومی 1958کنوانسیون  4ماده  3قرار می گیرند، بر روی آن مستقر شده باشند.)بند 

اذعان داشت که برآمدگی هایی که دائما  نروژ -همان کنوانسیون( البته دیوان در قضیه شیالت انگلیس 4ماده  4المللی قرار گرفته باشند.)بند بین

در نهایت اینکه دیوان تاکید نموده است که  در سطح آب نیستند و در خارج از آب های سرزمینی یک کشور قرار دارند باید از جزایر متمایز شوند.

 د در شرایط مقتضی کاربرد داشته باشد.فقط می توان مطابق خط مبداء عادی تخطی جسته وخطوط مبدا کشوری که از قواعد معمول تعیین حدود 

مطابق نظر دیوان در استفاده از خط مستقیم باید منافع خاص اقتصادی هر منطقه در نظر گرفته شود اما این مالحظه صرفا می تواند به  نکته:

م باشد و اعمال آن همواره اختیاری است عنوان ابزاری کمکی و تکمیلی محسوب شود و به تنهایی نمی تواند دلیلی بر استفاده از خط مبداء مستقی

ممکن است جهت حمایت از کاربرد روش خط مبداء مستقیم به منافع اقتصادی  1982و  1958نه الزام آور. همچنین به موجب کنوانسیون های 

کاربرد طوالنی به اثبات رسیده ویژه استناد شود اما این امر در صورتی امکانپذیر است که عینیت این منافع و اهمیت آن به وضوح به واسطه 

 (226-230، صص همان منبع)است.)هر دو کنوانسیون در مورد اینکه نفع عینی چیست و اهمیت آن چگونه است سکوت کرده اند.(

 گزینه د صحیح است.
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 1389 -چاپ سوم -دکتر تقی زاده انصاری -الملل عمومیکتاب حقوق بین منبع:

 ا استثناء پذیرفته شده در خصوص اصل عدم مداخله کدام است ؟الملل، تنهمطابق قواعد حقوق بین .16
 مداخالت بشردوستانه -الف

 دفاع مشروع -ب

 اقدامات متقابل -ج

 اصل صالحیت اقدام -د

الملل در خصوص اصل عدم مداخله، زمانی است که مداخله صورت گرفته از نوع تنها استثناء پذیرفته شده در حقوق بین پاسخ تشریحی:

باشد. یعنی وقتی کشوری به منظور حفاظت افراد در مقابل خطرات جانی که از طرف دولت متبوع یا غیرمتبوع آنها متوجه آنها تانه میبشردوس

اع باشد؛ دخالت می نماید. در رابطه با این نوع از مداخله می توان به مداخالت بشردوستانه اشاره کرد. البته در مورد این موضوع هنوز اجممی

منشور، راجع به  2ماده  4لمللی به وجود نیامده است. گروهی از کشورها آن را به عنوان نقض اصل حاکمیت کشورها و نیز با استناد به بند ابین

 المللی دانسته و رد می نمایند.ممنوعیت توسل به زور در روابط بین

د و گروهی دیگر، برعکس معتقدند در مواردی که تهدید جانی شونالبته پذیرش آن توجیهی برای کشورها جهت تعقیب مقاصد ملی دانسته می

نیم از قطعنامه نسبت به گروهی از افراد وجود دارد به منظور مقابله با رفتار غیرانسانی برخی از دولتها آن را تجویز می نمایند. در این رابطه می توا

کمک انسان دوستانه در بوسنی را یک عنصر »سنی نام ببریم که در آن شورای امنیت در خصوص مداخله بشر دوستانه در بو 1992صادره در  770

 (18-19صص  همان منبع)دانسته است.« المللی در منطقهمهم در تالش های شورا برای اعاده صلح و امنیت بین

 گزینه الف صحیح است.

 در کدام یک از موارد ذیل، جانشینی تاثیری بر معاهدات کشور نخواهد داشت؟ .17
 هدات مرزی دولت سابقمعا -الف

ت معاهدات مرتبط با استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین که به نفع گروه یا کلیه کشورها به وجود آمده و ملحق شده به سرزمین این دول -ب

 شوند.محسوب می

 باشند.المللی میمعاهداتی که موجد وضعیت های سیاسی و بین -ج

 همه موارد -د

 د معاهدات عینی جانشینی تاثیری بر معاهدات دولت سابق نخواهد داشت. این معاهدات عبارتند از:در مور پاسخ تشریحی:

 معاهدات مرزی 

  نیمنعقد شده و تعهدات مذکور ملحق شده به ا یخارجور که به نفع کش نیاستفاده از سرزم تیمحدود ایمعاهدات مرتبط با استفاده 

 شوندمحسوب می نیسرزم

 نیا نیکشورها به وجود آمده و ملحق شده به سرزم هیکل ایکه به نفع گروه  نیاستفاده از سرزم تیمحدود ایستفاده معاهدات مرتبط با ا 

 شوند:؛ این گونه معاهدات به دو گروه تقسیم میشودیدولت محسوب م

 المللیمعاهدات موجد وضعیت های سیاسی و بین -الف

 خصوص مراسالت و ارتباطات می پردازد.المللی در معاهداتی که به وضع مقررات بین -ب

 (25، ص همان منبع)معاهدات چندجانبه و معاهدات دو جانبه -ج

 گزینه د صحیح است.

 

 

 یزاده انصار یدکتر تق الملل عمومی حقوق بینکتاب 
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 .1392، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1ینظر ییالهو دیدکتر حم  یعموم المللنیحقوق بمنبع: 

 بخش حقوق بین الملل اقتصادی

 ؟ختالفات در سازمان تجارت جهانی، اولین گام برای رفع اختالفات چیستدر نظام حل و فصل ا .18
 اصل مشورت -الف

 میانجیگری -ب

 تشکیل هیات رسیدگی   -ج

 داوری  -د

اصل مشورت است. در مرحله بعد شاکی  رفع اختالفات یگام برا نیاول ،یدر نظام حل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جهانپاسخ تشریحی: 

 (202)همان منبع، ص د از رکن حل اختالف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را نماید.می توان

 صحیح است.الف گزینه 

یک از نسل های حقوق بشر قرار  حقوق اقتصادی به عنوان یکی از پایه های اصل حقوق بین الملل اقتصادی جزو کدام .19

 ؟گیرد می
 نسل اول -الف

 نسل دوم -ب

 نسل سوم -ج

 نسل چهارم -د

 حقوق بشر از لحاظ سیر تاریخی به سه نسل تقسیم می شود؛تشریحی:  پاسخ

 نسل اول: حقوق عدم مداخله دولت یا حقوق منفی

 نسل دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی یا حقوق مداخله دولت

 نسل سوم: حقوق همبستگی یا اجتماعی 

 ساده سازی

 *نسل های حقوق بشر*

تعبیر شده و مصادیق آن را می توان در اعالمیه جهانی حقوق بشر مشاهده کرد؛ مانند حق حیات، آزادی دین  نسل اول به آزادی حقوق نسل اول:

و مذهب. در حقوق این نسل ورود به این حقوق و آزادی ها و تعرض به آن توسط دولت ممنوع و منفی است و از همین جهت به حقوق منفی و 

 حقوق عدم مداخله دولت نیز معروف است.

مشاهده کرد. از جمله این  1966حقوق بشر را می توان در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  : نسل دوموق نسل دومحق

حقوق می توان به حق تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، حق بر کار، حق آموزش و حق استراحت اشاره کرد. نسل دوم که با برابری و عدالت 

اط داشته برخالف نسل اول بیش از بی طرفی دولت مستلزم مداخله دولت است و لذا حقوق این نسل به شکل مثبت یا حقوق مداخله اجتماعی ارتب

 دولت مطرح می باشد.

پایه که به حقوق همبستگی معروف است با روند انسانی و اخالقی شدن حقوق بین الملل ارتباط دارد. نسل سوم حقوق بشر  :حقوق نسل سوم

ورد تامین حقوق افراد را در اجتماعی به ویژه جامعه بین المللی بنیان نهاده است. در این نسل از حقوق برخالف دو نسل قبل، اصالت اجتماع م های

که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود هنوز به  1982توجه قرار گرفته است. طرح پیش نویس میثاق بین المللی حقوق همبستگی 

                                                        
 استادیار دانشگاه تهران - 1

 حمید الهویی نظریدکتر  الملل عمومی حقوق بین
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ورها نرسیده است. حقوق همبستگی شامل هفت حق است: حق تعیین سرنوشت، حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، حق تصویب کش

 توسعه، حق صلح، حق محیط زیست سالم، حق دریافت کمک های بشر دوستانه و حق ارتباطات

به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به  1977ای در  مفهوم حق توسعه، نخستین بار توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد طی قطعنامه نکته:

 (206-207)همان منبع، صص رسمیت شاخته شد.

 صحیح است. ب گزینه

 ؟ایکسید نام دیگر کدام یک از نهادهای ذیل است .20
 سازمان تجارت جهانی  -الف

 دیوان دادگستری اتحادیه جامعه اروپا -ب

 موسسه مالی بین المللی -ج

 یگذار هیاز سرما یل و فصل اختالفات ناشح یالملل نیمرکز ب -د

یکی از موضوعات حقوق بین الملل اقتصادی، مسئله سرمایه گذاری اشخاص خصوصی بیگانه در کشور دیگر است.  در سرمایه پاسخ تشریحی: 

هده تحت نظارت بانک جهانی بنابراین در این خصوص یک معاگذاری مهمترین دغدغه سرمایه گذار تضمین امنیت سرمایه و سود سرمایه اش است. 

کنوانسیون حل و فصل »که بر اساس  «یگذار هیاز سرما یحل و فصل اختالفات ناش یالملل نیمرکز ب»ایکسید تدوین شده است با عنوان

 تصویب گردید؛ ایجاد شد. 1966که در سال « یگراختالفات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دول د

 ساده سازی

 *بین المللیتجاری فصل اختالفات  حل و*
کنوانسیون هر  54بر اساس این کنوانسیون اختالفات میان سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر طبق داوری حل و فصل خواهد شد. به موجب ماده  

ز حکم را در قلمرو خود تضمین می کشور متعاهد و نه فقط کشور سرمایه پذیر کلیه احکام داوری را اجباری دانشته و اجرای تعهدات مالی ناشی ا

و نه حاکمیتی کشور  نسبت به اموال مربوط به اعمال تصدیدر این صورت هر کشور متعاهد در اجرای احکام صادره از داوری تنها  کند.

ز بین المللی حل و فصل محکوم، مکلف به اقدامات اجرایی است. این کنوانسیون مرکزی برای حل و فصل اختالفات در نظر گرفته که به عنوان مرک

خوانده « کنوانسیون حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دول دیگر»اختالفات در نظر گرفته که به عنوان ایکسید 

 می شود.

 1962قطعنامه اول در سال در خصوص حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها مجمع عمومی سازمان ملل دو قطعنامه را تصویب کرده است که  نکته:

به تصویب رسیده است که به موارد ذیل در این قطعنامه اشاره شده « حق ملت ها به حاکمیت دایمی بر ثروت ها و منابع طبیعی شان»تحت عنوان 

 است:

 ر قلمرو همان دولت حق ملت ها نسبت به حاکمیت دایمی بر ثروت ها و منابع طبیعی خود باید در جهت توسعه ملی و رفاه مردم ساکن د

 به کار گرفته شود.

  اکتشاف، توسعه و استفاده از این منابع و نیز و ورود سرمایه خارجی الزم برای این مقاصد باید طبق قواعد و مقرراتی باشد که ملت ها

 آزادانه صالح بدانند.

 مول قوانین ناشی از اقتدار ملی و حقوق بین الملل هنگامی که ورود سرمایه مجاز باشد، سرمایه وارد شده و سود حاصل از آن باید تحت ش

 .باشد

  نقض حقوق ملت ها نسبت به حاکمیت بر ثروت و منابع طبیعی برخالف روح و اصول منشور ملل متحد و مانع از گشترش همکاری بین

 المللی و حفظ صلح می شود.

  باید با حسن نیت اجرا شود.قراردادهای سرمایه گذاری خارجی که دولت ها آزادانه منعقد نموده اند 

  ملی کردن، سلب مالکیت یا مصادره باید بر اساس منفعت و امنیت عمومی یا منافع ملی که یقینا مرجح بر منافع فردی و خصوصی داخلی

ل و در چنین مواردی مالک مستحق دریافت غرامت مقتضی مطابق با قوانین و مقراتت کشور سلب کننده ما و خارجی است، صورت گیرد.

صالحیت سرزمینی کشور سلب کننده حاکم خواهد در هر موردی که جبران خسارت مورد اختالف باشد؛  حقوق بین الملل است.

 با این حال در صورت توافق دولت و طرف دیگر می توان حل اختالف را به داوری و رسیدگی قضایی بین المللی واگذار کرد. بود.

هر :» به تصویب رسید به این نکته اشاره شد که « منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها»تحت عنوان 1974نکته: در قطعنامه دوم که در سال 

داری دولتی حق اعمال حاکمیت کامل بر تمام ثروت ها، منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی خود را دارا می باشد. این حق شامل مالکیت، بهره بر
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ن اساس هر دولتی حق تنظیم سرمایه گذاری بین المللی و اعمال اقتدار نسبت به آن، ملی کردن یا سلب مالکیت بر ای« و واگذاری به غیر می شود.

 (210 -213همان منبع، صص )یا انتقال آن همراه با غرامت مقتضی از سوی دولت با مالحظه قوانین و مقررات و اوضاع و احوال مربوطه

 صحیح است. د گزینه
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 ییداوود آقا دیدکتر س-زاده  ی: دکتر موسیالمللنیب یواالت استخراج شده از کتاب سازمانهاس منبع:

 المللی ایجاد شده است چه نام دارد؟المللی که به صورت بین: اولین سازمان بین1سوال 
 نیرود را یمرکز ونیسیکم -الف

 رود دانواب ییاروپا ونیسیکم -ب

 یالمللنیبانک حل اختالفات ب -ج

 جبران خسارات ونیسیکم -د

 المللی به چه صورت هایی تجلی می یابد؟: آزادی مشارکت و همکاری در سازمانهای بین2سوال 
 امتناع از ورود به سازمان -الف

 متناع از مشارکت در امور سازمانا  -ب

 خروج از سازمان یآزاد -ج

 همه موارد -د

 ا کدام موضوع است؟: ادامه منطقی اصل استقالل و حاکمیت کشوره3سوال 
 داشتن تشکیالت منظم  -الف

 ارادی بودن مشارکت -ب

 دارا بودن اساسنامه -ج

 دارا بودن شخصیت حقوقی -د

 : کدام یک از کشورها مشمول گزینه اخراج و یا تعلیق از عضویت در سازمان ملل می شوند؟ کشوری که...4سوال
 از اصول مندرج در منشور تخطی کند.   -الف

 .به عمل آمده است یقهر ای یاطیآن اقدام احت هیبر عل تیامن یطرف شورااز   -ب

 .شده است، به زور سرنگون شود لیتشک کیبه طور دموکرات  -ج

 همه موارد -د
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 پاسخنامه:

 : گزینه  الف صحیح است.1سوال 

شده  ینیب شیپ 1815 نیکنگره و ییاست که در سند نها نیرا رود یمرکز ونیسیآن هم نه به صورت کامل، کم یالمللسازمان بین نیاولنکته: 

 بود.

 : گزینه د صحیح است.2سوال 

 آزادی مشارکت و همکاری به صور مختلف زیر تجلی می یابد: نکته:

 امتناع از ورود به سازمان

 امتناع از مشارکت در امور سازمان

 آزادی خروج از سازمان

 : گزینه ب صحیح است.3سوال 

المللی را به دنبـال دارد؛ زیـرا اگـر غیـر از ایـن باشـد، ل استقالل و حاکمیت کشورها، ویژگی ارادی مشارکت و همکاری در سازمانهای بیناصنکته: 

 المللی به صورت قدرتی فراکشوری درخواهند آمد که این مغایر با استقالل و حاکمیت کشورها است.سازمانهای بین

 : گزینه د صحیح است. 4سوال 

 شوند.در سازمان ملل  تیاز عضو قیتعل ایاخراج و  نهیمشمول گز در موارد ذیل کشورها : ممکن استنکته
 کند. یاز اصول مندرج در منشور تخط   -الف

 به عمل آمده است. یقهر ای یاطیآن اقدام احت هیبر عل تیامن یکه از طرف شورا  -ب

 ودشده است، به زور سرنگون ش لیتشک کیبه طور دموکرات  -ج

 : گزینه ج صحیح است. 5سوال 

 دارد. یآن به تعداد دول عضو بستگ اراتیو اخت تهایحدود صالح نییدر تع یالمللسازمان بین کی یحقوق تیقلمرو شخص: نکته

 .باشندیعضو مستقل م یهااز لحاظ بودجه از دولت المللیسازمانهای بین نکته:

( توسط رهیمنشور، اساسنامه و غ ثاق،یتحت هر نام )م سیسند تأس بیها، تصوالوه بر اجتماع دولتع ،یالمللنیسازمان ب کی لیالزمة تشک نکته: 

 اعضا است.

 المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.سازمانهای بین نکته:

 : گزینه الف صحیح است. 6سوال 

تابعان منفعل  اما است. فیموضوع و واضع حقوق و تکل بوده و المللی)تابعان(همان کشورها هستند که جزو اعضای جامعه بین تابع فعالنکته: 

 هم مانند اشخاص حقوقی صرفا دریافت کننده قواعد حقوقی هستند.
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حقوق سازمانها و برخی از  -ن الملل عمومیدکتری حقوق بی های تست های این شماره و شماره های بعدی تلفیقی از بسته نکته:

 می باشد.آزمون دکتری  یانتخاب هایتست
 

 باشد؟المللی چه میاثر تصویب سند موسس در یک سازمان بین -1
 موجودیت سازمان -الف

 شخصیت حقوقی سازمان -ب

 المللی سازمانشخصیت بین -ج

 همه موارد -د

 گزینه د صحیح است

 ؟کامالً ارتباط دارد یاسیس اتیمقتضشیوه تصویب کدام یک از موارد ذیل با  -2
 المللیموسس سازمانهای بینسند  -الف

 اصالح معاهده سازمان -ب

 تصویب موجودیت سازمان -ج

 المللی سازمانتصویب شخصیت بین -د

 گزینه الف صحیح است
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 الملل، قاعده آمره چه وضعیتی دارد؟: در حقوق بین1390سوال دکتری سراسری سال  .1
 اساسا مبنایی عرفی دارد -1

 شه در نظام های حقوقی ملی دارد.ری -2

 الملل است.منبع مستقل حقوق بین -3

 شود.المللی مربوط میصرفا به حوزه جنایات بین -4

 صحیح است. 1گزینه *

 عامّ  )قواعد آمره( المللنیعاقدة آمرة حقوق ب کی: معاهدات متعارض با  53ماده  

منظور عهدنامة حاضر از  قاعدة آمره حقوق  باطل است.عام در تعارض باشد،  المللنیوق بعاقدة آمره حق کیکه در زمان انعقاد با  یامعاهده

 یقاعدة بعد کیکه تنها توسط  ریبه عنوان قاعدة تخلف ناپذ کشورها یالمللنیاجماع جامعة ب لةیبه وساست که  یهاعامّ قاعده المللنیب

 شناخته شده است. تیو به رسم رفتهیپذ ،دباشمی لیقابل تعد یژگیعام با همان و المللنیب قحقو

 در ماده فوق واژه پذیرش به جنبه معاهداتی قاعده آمره و واژه شناسایی به بنیان عرفی آن داللت دارد.
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 الملل را قواعد حاکم بر چه موضوعی دانسته است؟دیوان دایمی دادگستری حقوق بین .1

 دولت -الف

 المللیبین جامعه -ب

 المللیتابعان جامعه بین -ج

 المللیروابط تابعان جامعه بین -د

این موضوع مشابه تعریفی  -باشدالمللی میمجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط فیمابین تابعان جامعه بینالملل عمومی حقوق بین

، کشورها و المللیحقوق جامعه بینه است: هدف حقوق به منزله بیان کرد 1927در  لوتوسقضیه است که دیوان  دایمی دادگستری الهه در 

 المللی است و سایر گروه های مذکور شایستگی آن را دارند که تابع حقوق ملل نامیده شوند. های بیندیگر گروه

 گزینه د صحیح است.

 الملل عمومی:حقوق بین .2
 است. ینیو ع یعمل هینظر  -الف

 .شودیمشامل تابعان فعال و منفعل  -ب

 ستین یالمللنیالزام آور قواعد ب یروین هیقادر به توج -ج

 همه موارد -د

 الملل عمومی قابل ذکر است:این نکات در خصوص حقوق بین
 الزام آور قواعد  یروین هیکشورها است اما قادر به توج یضمن ای حیاز اراده صر یالملل مجموعه قواعد ناشهر چند حقوق بین

ممانعت و  نیدر برابر ا تیکنند؛ اما در نها یآن قبول م یقواعد را با ضمانت اجراها نیچرا که کشورها کمتر ا ستین یالمللنیب

 رود. یم شیها پاز حقوق ملت تیها آرام آرام به سمت الزام آور شدن و حمادولت یستادگیا

 شود.شامل تابعان فعال و منفعل می 

 است. ینیو ع یعمل هینظر کی یالملل عمومحقوق بین 

 گزینه د صحیح است.

 باشد؟کدام یک از موارد ذیل از ویژگی های دولت دوفاکتو  نمی .3
 دارای کنترل عملی بر سرزمین است. -الف

 دارای استقرار حکومت جدید است. -ب

 به منزله مشروعیت آن است. -ج

 ملزم به حفظ حقوق اموال شناسانده است. -د

 شناسایی دوژوره و دوفاکتو چیست؟

حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تایید رژیم جدید از سوی دولت  سایی دوژورهاشن 

 شناسنده است،

به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی  ناسایی دو فاکتوشحال آنکه  

 ست.در آن سرزمین ا

 از سوی بریتانیا به به طور دوفاکتو شناسایی شد. 1921رژیم بلشویک در شوروی در سال  مثال:

به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و عالقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دو فاکتو به معنی  نکته:

 باشد. و اموال دولت شناسانده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق

 گزینه ج صحیح است.

 تست و خودسنجی چهارم
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 الملل....: اساس حقوق بین1سوال 
 تعهدات و التزام است. -الف

 سیاست  حاکم بر حقوق است. -ب

 باشد.همبتسگی مبتنی بر منافع مشترک می -ج

 همه موارد -د

 ..الملل.: اتاق تجارت بین2سوال 
 مرجع ملی و نماینده بخش دولتی است. -الف

 مرجع فراملی و نماینده بخش خصوصی است.  -ب

 مرجع حاکمیتی  و نماینده کشورها در سازمان ملل است. -ج

 المللی دولتی است.مرجع بین -د

 : دیوان دادگستری الهه در قضیه لوتوس به کدام موضوع تاکید داشته است؟3سوال 
 المللی تنها ناظر به تابعان فعال است.منزله حقوق جامعه بین هدف حقوق به  -الف

 است. شامل تابعان منفعل ی تنهاالمللهدف حقوق به منزله حقوق جامعه بین -ب

 الملل را ندارند.سایر گروه ها به غیر از کشورها شایستگی تابع حقوق بین -ج

 الملل را دارند.سایر گروه ها به غیر از کشورها شایستگی تابع حقوق بین -د

 و

 وووو

 ووووووووووووووووو

 ووووووووووووووووووووووووو

 ووووووووووووووووووووووووووو
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 پاسخنامه:

 : گزینه  ج صحیح است.1سوال 

به وجود آمده است  المللی اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورهاجامعه بیننکته: 

 الملل به آن نظم خاصی بخشیده است.و مقررات حقوق بین

 : گزینه ب صحیح است.2سوال 

به عنوان یک  در جهان،  یبخش خصوص ندهیتاکنون به عنوان تنها نما 1919خود در سال  سی( از بدو تأسICC)یالمللنیب یاتاق بازرگاننکته: 

 یتالش در استانداردساز قیاز طر ،یالمللنیدر سطح ب یمراودات تجار لیو تسه عیتسر نهیدر زم ینقش منحصر بفردسازمان غیردولتی است. 

مرکز  نیاداره بزرگتر نیها و ... ، همچننامهضمانت ،یمانند اعتبارات اسناد یالمللنیب یبانکدارو مقررات  نکوترمزیاز جمله ا -و مقررات  هااستیس

 موده است. ن فایا یالمللنیب یتجار یداور

 : گزینه د صحیح است.3سوال 

 گریکشورها و د ،یالمللنیکرده که هدف حقوق به منزله حقوق جامعه ب انیب 1927لوتوس در  هیالهه در قض یدادگستر یمیدا  وانیدنکته: 

 شوند. دهیآن را دارند که تابع حقوق ملل نام یستگیمذکور شا یگروه ها ریاست و سا یالمللنیب یهاگروه

 : گزینه ج صحیح است. 4سوال 

نیست المللی الزام آور قواعد بین یروینالملل مجموعه قواعد ناشی از اراده صریح یا ضمنی کشورها است اما قادر به توجیه هر چند حقوق بیننکته: 

ها آرام آرام به سمت انعت و ایستادگی دولتچرا که کشورها کمتر این قواعد را با ضمانت اجراهای آن قبول می کنند؛ اما در نهایت در برابر این مم

 )سوال دکتری سراسری بوده است(ها پیش می رود.الزام آور شدن و حمایت از حقوق ملت

 : گزینه ج صحیح است. 5سوال 

رجی، الملل هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است اما اشخاص حقیقی، شرکت های خصوصی خا: تابع حقوق بیننکته

دهد . الملل هستند؛ و آنها را موضوع حق و تکلیف قرار میسازمانهای غیردولتی و نهضت های آزادی بخش صرفا دریافت کننده قواعد حقوق بین

 المللی صحیح تر است.بنابراین اصطالح اعضای جامعه بین

 : گزینه د صحیح است. 6سوال 

تابعان منفعل هم  است. فیموضوع و واضع حقوق و تکل ی جامعه بین اللمی)تابعان( بوده وهمان کشورها هستند که جزو اعضا تابع فعالنکته: 

 مانند اشخاص حقوقی صرفا دریافت کننده قواعد حقوقی هستند.
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را رد  یلالملنیب یحقوق تیو شخص تیحاکم انیم یخود مالزمه  یمشورت هی، در کدام نظر یدادگستر یالمللنیب وانید-1

 نمود؟
 حائل  واری(د1

 ملل متحد یها نهیهز نی(تأم2

 در سازمان ملل متحد تی(عضو3

 ( جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد4

 ها چیست؟المللی برای سازمانالمللی مبنای شناخت شخصیت حقوق بینطبق رویه قضایی بین-2
 المللی( عملکرد بین1

 هات( حضور نمایندگان دول2

 ها( بین الدولی بودن سازمان3

 ها( حضور اشخاص حقوق عمومی و دولت4

 شود؟یمحسوب نم یالمللنیسازمان ب کی یالمللنیب یحقوق تیاز آثار شخص ریاز موارد ز کیکدام -3
 یالمللنیب یهاها و سازمانرابطه با دولت ی( برقرار1

 عدم امکان انعقاد قرارداد( 2

 گرید یالمللنیب یهاها و سازمانبا دولت ( انعقاد قرارداد3

 یمل بخشیآزاد یها( انعقاد قرارداد با سازمان4

4- 
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 خدایا چنان کن سرانجام کار

 تو خشنود باشی و ما رستگار
 

 پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


