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 مقدمه
 1398در تابستان   ترچه سازمان سنجشدفکه در    بر اساس تغیرات صورت گرفته در منابع آزمونهای دکتری  دانیدهمانطور که می

و ملل عمومی البینحقوق سرفصل  ر به دوملل منحص البینشاخه دکتری حقوق خصصی های دروس تسرفصلمنتشر شده؛ 

 .شاخه حذف شده استاین مون دکتری لیست منابع آز از (بخش جهادفقه)فصل متون سر و تمللی شده اسالبین هایسازمان

حذف این بوده که بخش جهاد ارتباط زیادی با مباحث حقوق بین الملل نداشته و بیشتر با مباحث حقوق  احتماال دلیل این

و موضوعات روز بین المللی بوده؛ ظاهر به  ضمنا به دلیل اینکه حقوق بین الملل مربوط به مسائل حقوقی مرتبط است.عمومی 

 ذف شده است.ست منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل حهمین دلیل از لی

 عبارت است از:ملل  البیندکتری حقوق  سرفصل های  جدیدترین تغییرات لیست  س پس بر اسا  

 استعداد تحصیلی  -ان عمومیمی: زبوس عمودر

 مللیالبین  هایسازمان  -ملل عمومیالبینوس تخصصی: حقوق  در

؛ و کتابی که برای  مللی شده استالبین هایسازمانملل عمومی و البیناین شاخه محدود به حقوق  تخصصی رفصلهایبنابراین س

 یعموم  المللنیب  حقوقدر نظر گرفته شده است؛ عبارت است از  داوطلبان این شاخه  

طبق  .داردداوطلبان دکتری و ار مهمی در قبولی و دعوت شدن به مصاحبه یسبودن تاثیر ب و اصلی به دلیل تخصصی این درس

بوده اند که  نفر 1200حدود  تعداد شرکت کنندگان در دکتری حقوق 98نتایج آماری به دست آمده در آزمون دکتری سال 

نزدیک به  97تعداد داوطلبان دکتری این شاخه در سال  .پذیرش نهایی وارد دکتری شده انددر از داوطلبان  نفر  500حدود 

 ما هر ساله شاهد کاهش تعداد داوطلبان این شاخه هستیم ونفر بوده است. بنابراین  1900نزدیک به  96نفر و در سال  1600

عبور آزمون دکتری  سدراحت تر از  ه می توانند؛شاخ اینمتوسط داوطلبان با یک تالش نسبتا معنا است که ع به این این موضو

 حله مصاحبه وارد شوند.و به مر  نمایند

گرفته شده   ر، کتابی که برای داوطلبان محترم در نظالمللبینت دکتری حقوق سؤاالباتوجه به تغییرات و چرخش طراحان 

براي داوطلبان آزمون دکتري  عمومی المللبینحقوق کتاب جامع، کاربردي و همچنین تخصصی عبارت است از 

در  المللبینکه شامل قسمت های مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه بتوان درصد مناسبی از حقوق  المللبینحقوق 

شود؛ که این کتاب نیازهای شما را برآورده خواهد کرد.؛ چرا که هم شامل  هعتری مطالآزمون کسب کرد؛ الزم است منابع مفصل

ب خالصه کتالعاده کاربردی با طرح مطالب و نکات مهم همراه با ذکر تست های دکتری سنوات گذشته است؛ هم فوق امهدرسن

ت دکتري حقوق سؤاالاز  ، هم نکات مهم بیرون کشیده شدهرا دارد المللبیناساتید طراح و نکات مهم کتب حقوق 

ی دادگستري در آخر کتاب آمده است. براي المللبینن در نهایت هم آراي دیوا، و شبیه سازي نکات آن المللبین

   ت آزمونهاي دکتري سراسري مطالعه شود.سؤاالتسلط به تست ها تاکید می شود کتاب 

 

ه را نیز مطالعه مللی مربوطالبینیاد داشته باشند که اسناد می کنند حتما به در نهایت اینکه داوطلبانی که این کتاب را مطالعه 

ی نیز خواهند طالعه سطحبا مداوطلبان مللی می شود که البینی از سواالت دکتری سازمانها مربوط به اسناد که بخش؛ چرا کنند

 پاسخ دهند.به صورت صحیح  توانست تست هایی را  
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موفقیت  که رمزلی تسلط داشته باشید و هم نکات منابع اصلی. نکته اینه نیاز است هم به قوانین اصباشید کبنابراین دقت داشته

 شما اراده و تالش و در نهایت تالش است.

مللالبیندپارتمان تخصصی دکتری حقوق   

       تهزار و سیصد و نود و هشیک
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 الملل بین تعریف حقوق 

است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه   مللی لابین ، حقوق جامعه المللبین حقوق 

 حاکم است:  المللی بین 
بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای  المللبینتحت پوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق  المللینیبجامعه  •

 کامل آن است.

مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها  اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی المللیبینجامعه  •

 به آن نظم خاصی بخشیده است.  للالم بینبه وجود آمده است و مقررات حقوق  

را از شکلی صرفا سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید،  المللیبیناز آن زمان که جامعه  المللبینحقوق  •

 تلقی گردید.  المللیبینحقوق جامعه  

نگریست مخصوصا  لیالملبیناما نباید چندان ناامیدانه به جامعه  سیاست حاکم بر حقوق استه با وجود اینکه زوامر •

 کارنامه حقوقی این جامعه در سال های اخیر، نکات مثبت فراوانی را آشکار می کند.

 خصوصی الملل بینعمومی از حقوق  المللبینتشابهات و تمایزات حقوق 

صی صوخ المللبیناصطالح حقوق  خصوصی است.  المللبینمتمایز از حقوق عمومی دارای مباحثی  للم لابینحقوق  نکته:

خصوصی« وارد قلمرو ادبیات حقوقی  المللبین»شرح حقوق  با نگارش کتابی به نام 1843در سال  فولیکسنخستین بار توسط 

   شد.

 خصوصی: ملللا بینعمومی با حقوق  المللبینوجوه اشتراک یا تشابه حقوق 

 بودن المللیبیناشتراک در  •

 اشتراک در منابع •

 اشتراک در مرجع رسیدگی •

 :یخصوص المللبینبا حقوق  یعموم المللبینحقوق  زایتمه وجو

 می باشند.  متضمن عنصر خارجیاست که    اردیخصوصی مو المللبین  ات حقوقموضوع: اختالف در موضوع •

 خاص و جداگانه است.  للالم بینمنابع حقوق  : اختالف در منابع •

 المللبیناکم است برخالف حقوق  خصوصی عمدتا اراده یک کشور ح المللبینحقوق   در  :اختالف در مبانی •

 المللیبینخصوصی مراجع صالحیتدار داخلی یا فراملی و استثنائا  المللبیندر حقوق : اختالف در مرجع رسیدگی •

 هستند.

 خصوصی داری ضمانت اجرای موثرتر و کامل تری است.  للالم بینحقوق  : اختالف در ضمانت اجرا •

صالحیت رسیدگی به دعاوی  هستند که در سطح جهانی یا منطقه ای، نکته: منظور از مراجع فراملی: مراجعی

خصوصی را  المللبینیا حقوق  1عمومی در اعمال تصدیگری المللیبینخصوصی تابعان حقوق، اعم از حقوق 

 اشاره کرد. i.c.c 2 المللبینتوان به اتاق تجارت  یمدارند. از جمله آنها 
 

تجارت و یا بازرگانی استفاده  اعمالی هستند که دولت نیز به مانند اشخاص حقوق خصوصی انجام می دهد و در انجام آنها از قواعدال تصدیگري اعم - 1

اي دولت یک عملی را بر اعمال تصدیگري اشخاص خصوصی است. ضمنا در اعمال برابري دولت با شهروندان وکند. ویژگی مهم اینگونه قراردادها یا می

 فعت شخصی انجام می دهد. سود و من
در سطح  یمراودات تجار لیو تسه عیتسر نهیدر زم یدر جهان، نقش منحصر بفرد یبخش خصوص ندهیتاکنون به عنوان تنها نما 1919خود در سال  سی( از بدو تأسICC)یالمللنیب  یاتاق بازرگان  - 2

 ی تجار یمرکز داور نیاداره بزرگتر نیها و ... ، همچننامهضمانت ،یمانند اعتبارات اسناد یالمللنیب  یبانکدارو مقررات  نکوترمزیاز جمله ا -و مقررات  هااستیس ینداردسازتالش در استا قیاز طر ،یالمللنیب 
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. به طور نمونه هر گاه دو خارجی مثال دو ایتالیایی در ایران،  تعارض قوانین استخصوصی بحث اصلی  المللبیندر حقوق 

در این حالت قاضی ایرانی  قراردادی را منعقد نمایند و بدون تعیین قانون دلخواه بخواهند در دادگاه های ایران اقامه دعوا نمایند.

 (1395دکتری سال  سؤال).اندمی د  تابع محل وقوع عقدتعهدات ناشی از قرارداد این دو نفر را  

 وجود دارد:   های مختلفی  عمومی دیدگاه الملل بین در مورد تعریف حقوق  

حکومت   ی جهان ه است که بر جامع ی مجموعه اصول، قواعد و مقررات المللی بین حقوق  دیدگاه مبتنی براینکه: ✓

در حال گسترش و تکامل   ل الملبین : طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق (ستین یح یصح  فیتعرکند.)ی م

هد شد و از این رهگذر مجموعه اصولی با  و نارسایی های موجود با گسترش ارتباطات حل خوا  تدریجی است

بنابراین از این دیدگاه اثبات شخصیت حقوقی   .عنوان اصول اولیه و حداقل وجود دارد که همگان بر آن معترفند

 . پایه علمی دارد مال کا ، جامعه جهانی و اصول و قواعد ناظر بر آن

 

  مابین فی  مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابطعمومی  المللبین حقوق دیدگاه مبتنی بر اینکه:  ✓

دادگستری الهه در  دایمی  وان یداین موضوع مشابه تعریفی است که  -باشدمی  المللی بین تابعان جامعه 

، کشورها و دیگر  المللیبین  جامعه وقحقهدف حقوق به منزله  است: بیان کرده 1927در  لوتوس قضیه 

بنابراین   .المللی است و سایر گروه های مذکور شایستگی آن را دارند که تابع حقوق ملل نامیده شوندهای بین گروه

 عمومی:  المللبین با این دید حقوق 

 . با حقوق داخلی کامال متمایز است  المللبین حقوق  ▼

 . عینی است  عمومی یک نظریه عملی و  المللبین حقوق  ▼

 شود. نکته: بنابراین شامل تابعان فعال و منفعل می 

  ، سازمان ملل متحد به منظور حفظ وضع موجود کشورهای عالم در زمان تاسیس پرفسور میشل ویرالیبه نظر  

 . ایجاد شده است

ان یا  بعتا مابینفی عمومی مجموعه قواعدی است حاکم بر روابط  المللبین حقوق  دکتر ضیایی بیگدلی: تعریف 

 و در مواردی اشخاص می باشد. المللی بین سازمان های  -هادولت که این اعضا شامل  المللی بین اعضای جامعه 

اراده صریح یا ضمنی کشورها  ی ازش امجموعه قواعد ن المللبین هر چند حقوق  :دکتری بوده  سؤال که  نظر مهمتر 

نیست چرا که کشورها کمتر این قواعد را با   للی المبین الزام آور قواعد  یروین قادر به توجیه است اما 

آرام آرام  هادولتضمانت اجراهای آن قبول می کنند؛ اما در نهایت در برابر این ممانعت و ایستادگی 

 پیش می رود.)دکتر هدایت اهلل فلسفی(  هاملت  قبه سمت الزام آور شدن و حمایت از حقو 

 
و  یصنعت نانیو کارآفر ازرگانانب نیارتباط ب  جادیدر ا یمهم مقررات، نقش قیدن مبادالت از طرمند کرو ضابطهبر رقابت  ی مبتن یهااستیس شنهادیو پ نیعالوه بر تدو ICC. نموده است فایا یالمللنیب 

شده  لیتشک یمل یهاتهیکم ندگانیاست که از نما یجهان  یشورا کی ICCيراهبر یعال ئتیه .آوردیدر جهان را فراهم م ییکارفرما یهاتر تشکل ارتباط گسترده نهیدر سراسر جهان دارد و زم یمعدن 

و پس  دییرا تأ یکار یهامستقر است برنامه سیکه در پار ICCیالمللنیب  رخانهیآن است. دب  یهاتیفعال بیدر تصو ICCرکن  نیو باالتر کندیم نییسال تع2مدت یرا برا ICCسهیرئ  ئتیه یاست که اعضا

اتاق  یرد.پذیصورت م یجهان  یشورا یو از سو سهیرئ  ئتیه شنهادیبا پ رکلیانتخاب دب  .شودیاره ماد سهیرئ  ئتینظر ه ریو ز رکلیسط دب تو رخانهیدب  نی. اگذاردیمبه مورد اجرا  یجهان  یشورا بیتصواز 

حل  کمک به یبراسازمان است که  نیا وابسته به یهادن  یالمللنیب یتاق بازرگانا يداور یالمللنیب وانید ن است.وابسته به آ یهاسازمان ملل متحد و آژانس یتجار کیشر نیمهمتر یالمللنیب  یبازرگان 

 ی است.()بنابراین غیردولتباشد یدر جهان م یبخش خصوص یتشکل اقتصاد نیو موفق تر نیاتاق در حال حاضر بزرگ تر است.شده جادیا یداور قیاز طر یالمللنیب  یاختالفات بازرگان 

 تعریف دکتر میرعباسی 
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  المللی بین یا اشخاص حقوقی  المللیبین بیشتر از اعضای جامعه  الملل نی بامروزه به جای اصطالح تابعان حقوق  نکته: 

 دلیل:  شودمی استفاده 

، شرکت  یق اما اشخاص حقی واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است هم  المللبین تابع حقوق 

  المللبین قواعد حقوق  صرفا دریافت کنندههای خصوصی خارجی، سازمان های غیردولتی و نهضت های آزادی بخش 

 صحیح تر است.  المللی بین اصطالح اعضای جامعه   بنابراین. دهد می و آنها را موضوع حق و تکلیف قرار هستند؛ 

 وت است: افدو مفهوم مت ی واژه تابع دارا )دکتر قاسم زمانی(:هنکت 

 است.   فیتابع فعال: موضوع و واضع حقوق و تکل  -الف

 است.  ف یکلتابع منفعل: موضوع حق و ت -ب

 معاصر به دو حیطه تقسیم می شوند: المللبین قواعد حقوق  به نظر دکتر سید داوود آقایی:  نکته:

 عمومی یا جهانی -الف

 می نامد.( یب اینها را اجتماعات انتخا جسوپ) هادولتگروهی معین از  -ب

رضایت و اطاعت از    -(عت مطرح استانگیزه اطا عنوانبه ترس از به کارگیری زور) :المللبین دلیل اطاعت از حقوق 

زیانهای مصلحت   -تصویب اجتماعی و هزینه ها -افکار جهانی -عادت -ضرورت -نفع شخصی روشن -قواعد مورد رضایت

 آمیز

 های مختلفی قابل طبقه بندی است: : از دیدگاهالمللبین طبقه بندی حقوق   

 خاص   المللبین حقوق                                                                             

 عام   المللبین حقوق                   : طبقه بندي از بعد کمی                                   

 جهانی   المللبین حقوق                                                                                          

 قواعد آمره        : رجه الزام آوريطبقه بندي از حیث د    

 آمره شمول جهان قواعد                                                                          

تنها از طریق قاعده بعدي)موخر(  ات: دهکنوانسیون حقوق معا 53مطابق ماده   نکته: قواعد آمره 

گروهی از کشورها رویه اي اتخاذ کنند  اگر  می باشد. عام باید با همان ویژگی قابل تغییر  الملل بین حقوق 

به  و  آن رویه مورد اعتراض قرار نگیرد که برخالف مضمون قاعده آمره موجود استقرار یافته باشد و

در آن صورت یک قاعده عرفی جدید به جاي قاعده   ؛ شود ع وسیله اکثریت کشورها مورد حمایت واق

 دکتری بوده(  سؤال)سازد. بودن آن قاعده قبلی را متوقف می  آمره قبلی قرار می گیرد و ماهیت آمره 

معاهده که بحث   ن یا  9قاعده آمره است اما بر فرض ماده  ک ی  ی از نسل کش يری تعهد به جلوگ  نکته: 

 شدن به قاعده آمره را ندارد.  لی تبد ت یاست که قابل  ی لکش بحث  ک ی  بودهاختالف  صله یروش ف

تحریم   -اصل منع توسل به زور -اصل حسن نیت -اصل وفای به عهد برخی از مصادیق قاعده آمره:  نکته: 

استقالل و   -اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود. اصل احترام به حاکمیت -منع تجاوز مسلحانه -جنگ

اصل منع کشتار   -اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر -ل دفاع مشروعصا -تمامیت سرزمینی کشورها

 هواپیما ربایی  اصل منع -جمعی
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تعداد معدودی از کشورها  قوانین و مقرراتی که مراعات و اجرای آن فقط برای دو یا  خاص: المللبین حقوق   

رسم رفتار با پناهندگان سیاسی   -فارس جاست: مثل گرفتن عشریه از ماهیگیران خارجی در خلی  االجراء الزم

 کشورهای آمریکای جنوبی  مابینفی 

آن گروه از قوانین و مقررات که مراعات آن برای تعداد بسیاری از کشورها، از جمله   م:عا  المللبین حقوق  

مانند منع   ؛قدرت های بزرگ واجب است و وقتی عام است که کشورهای بزرگ نیز آن را پذیرفته باشند

ر  جهانی د  الملل بین صورت حقوق عام به  المللبین مواردي هستند که حقوق البته  -یشهای اتمیامآز

 مقاوله نامه منع بردگی  -منع تبعیض  -منع کار اجباري هآید: مانند مقاوله ناممی

مراعات آن  است که  المللی بین آن گروه از اصول و قواعد  erga ommnes   جهانی: المللبین حقوق  

  1969کنوانسیون  -منع کار اجباری  -مثل قوانین منع بردگی ؛بدون استثناء واجب است هاکشور لبرای ک 

  المللبین ول آمره اص مارد و اشعار می دارد: خود این گونه اصول را ضروری می ش  53حقوق تعهدات در ماده 

 . قواعدی است که توسط اجماع جامعه جهانی پذیرفته و مورد قبول واقع شده است 

 دادگستري:  المللی بین وان یدنظر  

و   شمولجهان  المللبین ه حقوق اوال اصول و قواعد بنیادین ناظر ب دادگستری المللی بین دیوان  ✓

   .و ثانیا قواعد عادی را هم مورد تایید قرار داده است دهد می آمره را مورد تایید قرار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دو گونه قواعد را تحت شناسایی   ش ندر قضیه بارسلونا تراکالمللی دادگستری برای اولین بار دیوان بین  1970در سال  نمونه رای: 

 داده:   قرار

 تی دیگر می پذیرند.ر مقابل دول عهداتی که دولت ها دت -الف

 شود.بل می به عنوان مجری واحد متق  المللیبین قابل کل جامعه  تعهداتی که یک دولت در م   -ب 

ق حمایت یک شرکت)در اینجا بلژیک(دارای ح مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران نکته:

داخلی مطرح   رویه قبلی خود و حقوق  ا،هباحث زیادی را از رویه دولت اسخ به این مسئله مبرای پ وان از سهامداران است؟دیسیاسی 

بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین  کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته 

اشاره   erga ommnes ار به مفهوم تعهداتدیوان برای اولین بد.در اینجا آییت آن به شمار می فعال  طی دوران نظرات دیوان 

 .جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است ها در قبالها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت و بین تعهدات دولت  کرده

رخی از قواعد دارای  آن و همچنین ذکر ب رشمردن آثار و ب erga omnes هداتره به مفهوم تعدیوان بین المللی دادگستری با اشا نکته:

عبارت دیگر دیوان پذیرفته که نظام   به  الملل نشان داده است.له مراتب در میان قواعد حقوق بین خود را به وجود سلس تمایل  ، این ویژگی

ها موجب بروز برخی  این ویژگی  البته  گردیده است. ینار اراده محورویژگی ارزش محور در کحقوقی بین المللی موجود دارای 

مره به مراجع  و قواعد آ erga omnes توان در بحث چگونگی ارجاع اختالف مربوط به تعهداترا می ها گردیده که نمونه آن تعارض 

 .المللی یافتقضایی یا داوری بین 

چارچوب   یکدیگر در نسبت به ها ات دولت المللی در کل و تعهد بال جامعه بین اساسی بین تعهدات دولت در ق باید یک تفکیک  نکته:

ها نظر به اهمیت این حقوق،کلیه دولت  شوند.ها مربوط می همه دولت  به  به لحاظ اهمیت تعهدات دسته اول،در  حمایت سیاسی قائل شد 

دوم   تعهدات دسته اما  .گویند  می  erga omnes تعهداتچنین تعهداتی را  حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند. توانند برای می 

 ولت است.مربوط به یک د
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د؛ از قبیل الزاماتی که در  ندر رعایت آن متعهد نیست هادولت همه  ه کاین قواعد یعنی الزاماتی  قواعد عادی: 

به نظر دیوان الهه قواعد دیپلماتیک که به صورت دو جانبه   . وجود دارد نسولی ماتیک، کهای دیپلچوب حمایت چار

 .صورت می گیرد رفتار متقابلو این موارد بر اساس  بوده جنبه عادی دارد 

 ل با توجه به مباحث مختلف برای آزمون دکتری مهم است؛ به طور نمونه: بانکته مهم: موضوع رفتار متق

 تواندمی توسط یک دولت، دولت زیان دیده  المللیبین در ارتکاب رفتار متخلفانه  :1396دکتری سراسری  سؤال

ه ای خود نوبنابراین اقدامات متقابل بگ برای توقف آن فعل و جبران خسارت وارده به اقدامات متقابل دست بزند.

ت  انجام داد و هم غرامت دریاف و نمی توان هم اقدام متقابل  شودمی حربه ای برای جبران خسارت قلمداد  عنوان به

 کرد.

اقدام متقابل یکی از معاذیر مهم برای اجرای حقوق  المللی بین در حقوق مسئولیت  : 1390دکتری سراسری  سؤال 

 .شودمی محسوب  الملل بین 
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 نکات مهم
ای  غالب و ر : با توجه به نظری گدلی ب یی ایدکتر ض ؛ المللبین نتیجه نهایی در مورد تعریف حقوق  :نکته

 ارائه داد: الملل بین در قضیه لوتوس می توان تعریف ذیل را از حقوق  المللی بین دایمی دادگستری دیوان 

مجموعه قواعد و   ی است؛ یعن المللی بین که از شعب حقوق عمومی است، حقوق جامعه  الملل بین حقوق 

معه  سبات میان اعضای جاو تنظیم کننده منا الملل بین مقررات الزم االجرایی است که ناشی از روابط 

بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و   است. این رشته حقوقی  المللی بین 

در موارد   المللبین تند. البته حقوق سهملزم به رعایت این قواعد در روابط خود  المللی بین سازمانهای 

و نهضت   ی ردولتیغ یسازمان ها ،ی رجخا ی خصوص  یشرکت ها ،ی قی اشخاص حق خاصی حقوق و تکالیف

 را نیز معین می کند.  بخش  یآزاد یها

می نامند   (معاصر الملل بین بنیانگذار حقوق )المللبین بنیانگذار حقوق که او را گروسیوس  17نکته: در قرن 

البته وی   ر آورد.را به رشته تحریر د الملل بین لین بار در کتاب خود)حقوق جنگ و صلح( مقررات و قواعد حقوق وابرای 

 ( استفاده کرده است.)حقوق بین خلقهادر متن کتاب مذکور از اصطالح 

بار در سال  مرهون جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است. وی برای اولین الملل بین نامگذاری حقوق نکته: 

و قانونگذاری« به کار برد. بعدها الملل را در کتاب خود موسوم به»مقدمه ای بر اصول اخالق ن اصطالح حقوق بی 1780

 خصوصی بود. المللبین اضافه گردید که آن نیز از حیث تفکیک از حقوق   المللبین ح حقوق صفت عمومی نیز به اصطال

از دانشگاه استانبول وارد ادبیات حقوقی ایران شد و ثبت گردید و در نهایت   ل لالمبین اولین بار اصطالح حقوق نکته: 

 ( المللیبین است)حقوق حاکم بر اعضای جامعه  المللی بین عمومی، حقوق جامعه  المللبینز حقوق اینکه منظور ا

صریح یا ضمنی   به مجموعه قواعد و مقررات ناشی از اراده  الملل بین تعریف حقوق  : 1390 دکتری سراسری سؤال 

 :هادولت 
 است.  المللبینبر حقوق    المللبیناولویت روابط  مبین    -است.         ب  المللبیننافی ضمانت اجرای موثر حقوق    -الف

 نخواهد بود  المللیبینقادر به توجیه نیروی الزام آور قواعد    -است.    د  المللبینموید رابطه منطقی میان قواعد حقوق    -ج

 یح است.حص گزینه د *

و بایستی   ودشمی این گونه قواعد شامل حال همه  :(برای آزمون دکتری دقیق مطالعه شود)قواعد آمره  

مورد شناسایی قرار   53اولین بار توسط کنوانسیون وین در ماده  . دارد ی عرف یی مبنا اساساو  رعایت شود

  « طی ای از آن مجاز نیستختمورد شناسایی قرار گرفته و هیچگونه  رسما  ای است که گرفت:»قاعده

جمعی و در پرونده راجع به نامبییا به این  دیوان در نظریه مشورتی قابلیت حق شرط کنوانسیون منع کشتار دسته 

دیوان نمی تواند اقدام به ایجاد قواعد آمره  نکته مهم این است که  .داشته است توجه ضمنیگونه اصول 

 شناسایی کند.  ا نماید بلکه تنها می تواند قاعده آمره ر

   تار جمعی و  مانند منع کشحتی مواردی  المللبین به نظر پرفسور آلن پوله گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق

   .به صورت قاعده عرفی در آمده استحتی اصول کنوانسیون حقوق تعهدات از قاعده آمریت  
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  آمره مبنایی فراتر از اراده   هبه صورت تلویحی این نکته را بیان داشته که قاعد الملل بین کمیسیون حقوق

 دارد. مللی البین ها داشته و ریشه در ارزش های پذیرفته شده جامعه دولت 

(  2006رای خود در قضیه فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو)  64دادگستری در بند  المللیبین دیوان  نکته مهم:

دیوان در  همینطور  به شمار آورد. آمره لی لمالبین نسل کشی را از جمله قواعد جانب احتیاط را کنار گذاشت و 

ند  کشی)بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان و مونته نگرو( در ب سال بعد در رای اعمال کنوانسیون مجازات جرم نسل

 است. ضمن بیان رویه دیوان در قبال ماهیت جرم نسل کشی، آورده  161

نقض قاعده در قالب استثنائات آن قاعده به منزله تقویت آن   ه دادگستری توجی المللیبین به اعتقاد دیوان  نکته مهم:

 .شودمی قاعده قلمداد 

قاعده آمره   عنوان به دادگستري در رویه خویش ........ را  المللیبین دیوان  : 1391راسری ری سدکت  سؤال 

 مورد شناسایی قرار داده است؟  المللبین حقوق 

 منع توسل به زور  -الف

 منع ژنوسید -ب

 تعیین سرنوشت حق -ج

 منع آلودگی محیط زیست.  -د

  شمول جهان ق معاهدات قواعد در کنوانسیون حقو برخالف قواعد آمره : erga ommnes شمولجهان قواعد  

تیمور  رای دادگستری می توان به آن اشاره کرد: دیوان در  المللیبین اما در رویه قضایی دیوان است تعریف نشده 

   .می داند شمولجهان را جزء اصل هاملت   ت، اصل تعیین حق سرنوششرقی 

  دارد شمولجهان ز آمره بودن قواعد  گیري دیوان الهه نشان ا نظر علماي حقوق: این موضع .   

  پرهیز کرده است اعمال واژه آمره از  2005: دیوان تا سال 2005رویه قضایی دیوان الهه تا . 

قواعد آمره گستره   . هست و خصوص مطلق  م وعمروابط اینها  و قواعد آمره: شمول جهان رابطه قواعد   

بر تارک نظام حقوقی قرار داشته و از الزام صد در   المللبین قواعد آمره در بعد سلسله مراتبی حقوق  .بیشتری دارد

در بعد  ...هادولت مانند قاعده عبور بی ضرر در آب های تحت حاکمیت  شمولجهان اما قواعد  . صد برخوردار است

 . هستند شمولجهان و امروزه جزو اصول  ه افقی قرار گرفت

ت و استقالل کامل برخوردارند. یک دولت که دارای حاکمی ت اکمی  از ح المللبیندر حقوق  هادولت حاکمّیت و استقالل: 

کامل است در نحوه رفتار کردن با اتباع خویش آزادی کامل را داراست ) حاکمی ت شخصی ( و آزادی کامل را دارد که 

در رابطه با  صالح دید با سرزمینش رفتار کند که به این » حاکمی ت سرزمینی « می گوئیم. امروزه یک قید هکهرگونه 

با رعایت موازین حقوق بشر  هادولتاست یعنی  »حقوق بشر«حاکمی ت شخصی و سرزمینی به وجود آمده که آن کلمه 

 .مال کنندعمی توانند در رابطه با حاکمی ت شخصی و سرزمینی خود قوانین اِ
 نوع حاکمی ت را داراست :  2هر کشور   

 حاکمی ت شخصی -1

 هوا ( عم از خشکی ، دریا وحاکمی ت سرزمینی ) ا -2
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داور شرح داد که  عنوانبهماکس هوبر  ؛میالدی که اختالف بین دو کشور بود 1928در سال  در قضّیه داوری جزیره پالماس 

جنبه خارجی حاکمی ت که به معنای استقالل   المللبیندر حقوق  استقالل است. ینبه مع هادولتحاکمیّت در روابط بین 
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 یخودسنج
 ی صحیح نیست؟لالملبینکدام یک از گزینه های ذیل در مورد جامعه  .1

 ی نظم خاصی ببخشد.المللبینتا کنون نتوانسته به جامعه  المللبینمقررات حقوق  -الف

حقوق   د،یبه آن بخش یحقوق یو نماد د وخارج نم یاس یصرفا س ی را از شکل یالمللنیاز آن زمان که جامعه ب المللبینحقوق  -ب

 .دیگرد  یتلق یالمللنیجامعه ب

 ی وجود دارد.المللنیجامعه ب اینکه حقوق حاکم بر سیاست شده است در  در  ینکات مثبت فراوان -ج

 ی است.المللنیجامعه ب حاکم بر حقوق استیساصل کلی این است که   -د

 گزینه  الف صحیح است.
 ای کامل آن است.بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجر المللبینپوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق  المللی تحت جامعه بین  ✓

المللی اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است و  جامعه بین  ✓

 صی بخشیده است.اخبه آن نظم  المللبین مقررات حقوق 

المللی  خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید، حقوق جامعه بین  المللی را از شکلی صرفا سیاسیاز آن زمان که جامعه بین  المللبین حقوق  ✓

 تلقی گردید.

ا کارنامه حقوقی این  صوالمللی نگریست مخصاما نباید چندان ناامیدانه به جامعه بین سیاست حاکم بر حقوق است امروزه با وجود اینکه  ✓

 جامعه در سال های اخیر، نکات مثبت فراوانی را آشکار می کند. 

 خصوصی مبتنی بر کدام اصل است؟ المللبینعمومی و حقوق  المللبینوق ه حقرابط .2
 برتری خاص بر عام -د           اطالق -ج            تباین -ب          تشابه-الف

 گزینه ب صحیح است.

 طه هر دو وجود دارد.و نوعی تباین در راب است یخصوص المللبیناز حقوق  زیمتما یثحامب یدارا یعموم المللبینحقوق  نکته:

 مراجع فراملی متعلق است به....   .3
 افراد -خصوصی المللبینحقوق  -ب                   دولتها -عمومی المللبینحقوق  -الف

 یالمللبیندولتها و سازمانهای  -د               عمومی و هم خصوصی المللبینهم  -ج

 .تگزینه ج صحیح اس

المللی عمومی مراجعی هستند که در سطح جهانی یا منطقه ای، صالحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی تابعان حقوق، اعم از حقوق بینی: نکته: منظور از مراجع فرامل

 .داشاره کر  i.c.c المللبینخصوصی را دارند. از جمله آنها می توان به اتاق تجارت  المللبیندر اعمال تصدیگری یا حقوق 

 را قواعد حاکم بر چه موضوعی دانسته است؟ المللبیندیوان دایمی دادگستری حقوق  .4
 یالمللبینجامعه  -ب                                  دولت -الف

 یالمللبینروابط تابعان جامعه  -د              یالمللبینتابعان جامعه  -ج

 گزینه د صحیح است.

این موضوع مشابه   -باشدالمللی می جامعه بین  نتابعا  مابین فی  مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط عمومی  المللبین حقوق 

،  المللیحقوق جامعه بین بیان کرده است: هدف حقوق به منزله  1927در  لوتوسقضیه تعریفی است که دیوان  دایمی دادگستری الهه در 

 ل نامیده شوند. لمد که تابع حقوق المللی است و سایر گروه های مذکور شایستگی آن را دارنهای بین کشورها و دیگر گروه 

 عمومی: المللبینحقوق  .5

 .شودیشامل تابعان فعال و منفعل م  -ب                                       است.  ینیو ع ی عمل هینظر  -الف

 همه موارد  -د         .ستین یالمللنیالزام آور قواعد ب یروین هیقادر به توج -ج

 گزینه د صحیح است. 
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 عمومی قابل ذکر است:  المللبین ر خصوص حقوق کات داین ن

الزام آور قواعد   یرو ی ن هی کشورها است اما قادر به توج  یضمن ای حیاز اراده صر  یمجموعه قواعد ناش  المللبین  هر چند حقوق •

ممانعت و    نیبرابر ار د تیکنند؛ اما در نها ی آن قبول م یقواعد را با ضمانت اجراها نیچرا که کشورها کمتر ا ستین یالمللنیب

 رود.  ی م شیها پاز حقوق ملت  تیآور شدن و حما  ما ها آرام آرام به سمت الزدولت   یستادگیا

 شود. شامل تابعان فعال و منفعل می •

 است. ی نیو ع یعمل ه ینظر  ک ی ی عموم المللبین حقوق  •

 .... المللبیندرجه الزام آوری قواعد حقوق  .6

 صرفا مربوط به دریافت کنندگان این قواعد است.  -ب                             مربوط به حقوق داخلی است. -الف

 است. شمولجهانشامل دو گروه از قواعد آمره و قواعد  -د          اعد آمره و قواعد داخلی می شود.وقتقسیم به  -ج

 گزینه د صحیح است. 

 : یاز حیث درجه الزام آور المللبیننکته: طبقه بندی قواعد حقوق 

 قواعد آمره 

 آمره شمولجهانقواعد  

 برای اولین بار اشاره شده است؟  erga ommnes ی دادگستری به  تعهدات المللبیندر کدام رای دیوان  .7

 بارسلونا تراکشن -ب                 لوتوس -الف

 معبد پره آویهار  -د               دیوار حائل -ج

 گزینه ب صحیح است. 

 دو گونه قواعد را تحت شناسایی قرار داده:   در قضیه بارسلونا تراکشنلی دادگستری برای اولین بار الملیوان بیند  1970در سال   نکته:

 در مقابل دولتی دیگر می پذیرند.  هالتودتعهداتی که   -الف

 شود.مجری واحد متقبل می  عنوانبهالمللی تعهداتی که یک دولت در مقابل کل جامعه بین -ب  

یک شرکت)در اینجا بلژیک(دارای حق حمایت سیاسی از   در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران اصلی مسئله نکته:

داخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح   رویه قبلی خود و حقوق  ها،برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت  است؟دیوان  ناسهامدار

فعالیت آن به   اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران  المللبینبندی تعهدات در حقوق ود،به لزوم دسته مباحث خ

 .است اشاره کرده erga ommnes دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهداتآید.در اینجا ر میامش 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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یک عمل نامشروع تلقی   عنوانبه انگلیس را در آبهای آلبانی  مداخله ای کورفودادگستری در ر المللیبین دیوان  (1

 .کرد

  عنوان به را  هعدم مداخلده که در آن اصل دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایاالت متح المللیبین دیوان  (2

 .اعالم کرد لملل ابین یک قاعده عرفی حقوق 

بدون هر نوع تعهداتی وارد حیات  لت تازه استقالل یافته دو (:هادولت در جانشینی ت مطهر) دنظریه وال (3

ی که قدرت سابق بر آن  و در انتخاب تعهدات کامال آزاد می باشد؛ بنابراین ملزم به رعایت تعهدات  شودمی  الملل بین 

 ( ول روسشار).است؛ نمی باشد ین بوجود آوردهسرزم

ر یک کشور یعنی معاهدات مرزی، از بین نمی رود  در جانشینی کشورها معاهداتی که مرتبط است با حدود و ثغو (4

در همان قلمرو سرزمینی مشخص شده به وسیله معاهدات دولت سابق با دیگر   تواندمی و دولت جانشین فقط 

 .نداردیری بر این معاهدات و جانشینی تاث کشورها اعمال حاکمیت نماید 

 هیج تاثیری بر معاهدات ذیل نخواهد داشت:  هادولت جانشینی  (5

معاهدات مرتبط با استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین که به نفع کشور خارجی منعقد شده و   ▼

 .شودمی تعهدات مذکور ملحق شده به این سرزمین محسوب 

گروه یا کلیه کشورها به وجود  ع به نف که  ن یتفاده از سرزماس ت یمحدود  ای معاهدات مرتبط با استفاده ▼

: معاهداتی  شودمی ؛ این معاهدات به دو دسته تقسیم شودمی مذکور تلقی آمده و ملحق شده به سرزمین 

اتی که موجد وضعیت  در خصوص مراسالت و ارتباطات می پردازد و معاهد المللیبین که به وضع مقررات 

به صورت استثنایی بر اصل   هادولتدات در رویه معاه می باشد: این قبیل  یالملل بین سی و های سیا

: قبول  هادولتمثال در مورد استثناء شدن تعهدات از جانشینی  .هدات پذیرفته شده استمبری بودن تع

ند  خانه مرزی بین دو کشور فنالتعهدات ایجاد شده توسط روسیه و نروژ در خصوص ماهیگیری در رود

و یا پذیرش تعهدات ناشی از کنوانسیون قسطنطنیه   1917در قالل ابی این کشور به استپس از دستی

 در مورد کانال سوئز 1888

معاهدات دوجانبه در صورتی به اجرا در می آیند که اعضاء   در معاهدات دوجانبه: -جانشینی کشورها (6

اثر رفتارشان   نی دریا اینکه به طور ضم کشور متعاهد( وایند)کشور جدید التاسیس و صریحا به این مساله توافق نم

در فرض نخست معاهده از تاریخ جانشینی طرفین قابل اعمال   .دنشان دهند که مایل به تداوم عهدنامه می باشن

 ( 1978کنوانسیون  25و  24)ماده .مگر اینکه در توافق تاریخ دیگری قید شده باشد شودمی محسوب  

تمام سرزمینی که دولت مذکور مسئولیت  ی یا قسمتی از قلمرو دولت وقتی  سرزمین: جانشینی در قسمتی از (7

معاهدات مرتبط با آن از تاریخ جانشینی دیگر الزم   .به دولت دیگری ضمیمه می گردد آن را دارد المللیبین 

تی  استثنای معاهدان شده و اعمال می گردد به االجراء نخواهد بود و از این تاریخ معاهدات دولت جانشین جایگزی

جب تغییر اساسی در  مین یا هدف و موضوع معاهده منافات داشته و یا عمل به آن مون سرزکه اجرایشان در آ

سرزمین مربوطه از رژیم معاهداتی یک   نکته: بنابراین در نظام انضمام و واگذاری، .شرایط اجرای معاهده گردد

 .ن قرار می گیردنظام معاهداتی کشور جانشی کشور خارج شده و در

زمان   معاهدات الزم االجرا در انفکاک و تجزیه)انحالل و فروپاشی(:دائی جانشینی در صورت ج (8

جانشینی نسبت به کل سرزمین کشور سلف نسبت به کشورهای جانشین نیز همچنین الزم االجرا خواهند ماند  
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بدیل به کشور جدیدی  باشد که اینک تقسمتی از سرزمین کشور سلف ولی چنانچه معاهده مذکور صرفا مرتبط با 

ای ذی نفع به نحو دیگری توافق نموده  فقط نسبت به همین جانشین الزم االجرا است؛ مگر اینکه کشورهشده، 

باشند و یا اینکه از معاهده این مطلب استنباط شود که اعمال آن نسبت به کشور سلف مغایر با هدف و منظور آن  

جدایی، کشور سلف همچنان به حیات خود  س از چنانچه پ .شودمی ده اساسی در معاه وده و یا اینکه باعث تغییرب

ارتباط با آن همچنان معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه کشورهای ذی نفع به نحو دیگری توافق   ادامه دهد، معاهدات در 

شود  است و یا مشخص ه که از کشور سلف جدا شده نمایند و یا اینکه احراز شود معاهده مرتبط با سرزمینی بود

ر اساسی در اجرای آن  به کشور سلف با هدف و منظور آن مغایر بوده و یا باعث تغیی نسبت که اعمال معاهده

بنابراین چنانچه الحاق کشور جانشین با هدف معاهده مغایرتی نداشته باشد یا باعث تغییر اساسی   .خواهد شد

با صدور اعالمیه   واندت می ه، کشور جانشین رهای عضو معاهدنگردد و در صورت پذیرش کشوشرایط اجرای معاهده 

 .شود  جانشینی تبدیل به یکی از اعضاء طرف معاهده

تا قبل از جانشینی تبدیل   اتحاد در صورتی است که دو یا چند کشور مستقل  جانشینی در اثر اتحاد کشورها: (9

  کدیگر تاریخ جانشینی با ی ی مذکور درهاتدول بنابراین معاهداتی که  .به یک کشور واحد پس از جانشینی شوند

روط بر اینکه پس از جانشینی میان دولت جانشین و  داشته اند پس از اتحاد همچنان الزم االجرا خواهند بود، مش

بت به  ی طرف معاهده به نحو دیگر توافق نشده باشد؛ از معاهده چنین استنباط نشود که اجرای آن نسهادولت 

  . اسی در شرایط اجرای معاهده خواهد شدیر اسیرت دارد و باعث تغیو موضوع آن مغادولت جانشین با هدف 

ت به آن قسمت از سرزمین که معاهده مرتبط با آن است، الزم االجرا بوده در زمان  معاهداتی که تنها نسب 

ه کل سرزمین  الم دارد که معاهده نسبت بجانشینی همچنان الزم االجرا خواهند بود مگر اینکه کشور جانشین اع 

رف های معاهده به  اهدات اعم از دو یا چند جانبه چنانچه کشور جانشین و کلیه ط رد معالم خواهد شد، در مو اع

نحو دیگری توافق نموده باشند و سرانجام هرگاه از معاهده چنین استنباط شود که اجرای آن مغایر هدف و منظور  

 .اهد شدساسی در شرایط اجرای آن خوبوده و باعث تغییر ا

  چنانچه .دینما طرف تعهد در معاهده اعالم عنوان به ت خود را یوضع ی ه ایعالم دور ابا ص تواندمی ن انشیج کشور (10

ر هدف و منظور معاهده ین مغا جانشی  کشورآن نسبت به  اجرای که استنباط شود  یگرا به هر نحو دی معاهده از

ن در  نیچهم  . افتینخواهد  یی اجرا  د، معاهده قدرتباش یآن م  یط اجرا ی در شرا یر اساسییا باعث تغ یاست و 

 .باشد ی ز مینن معاهده ی ه طرفکلیاز به توافق نی چندجانبهمعاهدات 

 و (11

 و (12

 و (13

 و (14

 و (15

 و (16

 و (17
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 خش سوم:ب
 دادگستری المللیبین دیوان   یراآ
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 جنوبگان  در هنگ ن صید  مورد در دادگستری  المللیبین دیوان رای  
  )استرالیا  جنوبگان در  نهنگ صید  به  مربوط قضیه در را خود ی رأ 2014 مارس 31 تاریخ در یدادگستر المللیبین  دیوان 

  2 جارپا به موسوم جنوب قطب  در ژاپن نهنگ صید هبرنام که یابد درمی دیوان .نمود صادر نیوزیلند( ورود ژاپن: علیه

(II JARPA) و  مطابقت نهنگ صید بر نظارت یالملل بین  سیون کنوان  زمانی  جدول در شده یبین  پیش  ماده سه  با  

 .ندارد همخوانی

 مبنای ا استرالی که  داشت  بیان  دیوان  است،  آور الزام طرفین  بر و  نظر  تجدید غیرقابل نهایی،  و  قطعی  که  رأی،  این  در

  به  نسبت  ژاپن .کرد اعالم  دیوان  ساسنامه ا 36 ماده 2 بند وفق طرفین سوی  از صادره های  اعالمیه را  دیوان صالحیت

 مشمول اختالف این که کند می ادعا  و  نموده اعتراض استرالیا ناحیه  از شده تسلیم  تالفاخ با هرابط  در دیوان  الحیت ص

  « دریایی  مناطق حدود  »تحدید بر ناظر های  اختالف  آن،  طبق  که  باشد؛ ی م اعالمیه  این  در  مقرر  استرالیا  شرط حق 

  از  یک هر با مجاور  منطقه  یا اختالف  رد مو نطقه م هر از  برداری بهره و اکتشاف خصوص  در یا بر ناظر از، ناشی تاختالفا یا

 کرد اعالم دیوان دیگر، بیان )به .اندشده استثناء صالحیت از است مانده بالتکلیف آن حدود تحدید که دریایی مناطق این

  رای ب دهدمی  قرار الحظهم  مورد را سئلهم این  دیوان .گردد( نمی یه اعالم در مندرج استثنای  مشمول خواهان دعوی که

  قضیه  این  طرفین  میان  دریایی حدود  تحدید  درخصوص اختالف  وجود  کند، پیدا  اعمال قابلیت  بتواند شرط حق  که این

  نداشته  دوجو جنوب قطب اقیانوس در طرفین میان دریایی حدود تحدید به راجع اختالفی هیچ هک  آنجا از .است ضروری

  طبق  کشور این تعهدات با ژاپن نهنگ شکار های فعالیت قانطبا معد یا انطباق درباره تنها حاضر الفاخت آنکه  بدلیل و

  مسموع  و  پذیرش قابل دیوان  صالحیت به بت نس  ژاپن اعتراض  که  رسد می نتیجه  این  به  دیوان باشد، می کنوانسیون  این 

  اجابت  عدم با ایانپ در دیوان بنابراین .است تکوین الح در و موجود برنامه یک 2 جارپا که نماید می  اظهار دیوان  .نیست

 برنامه با  مرتبط ها  نهنگ  درمان و گرفتن کشتن،  برای ویژه مجوزهای همه  ژاپن  که کرد مقرر خواهان، های  خواسته  همه 

  پی  در  ونکنوانسی 8 ماده 1 بند  طبق آینده در مجوزهایی  چنین  اعطای  از و کند  لغو را ( 2 )جارپا جنوبگان  در اش  علمی

  بود  کرده درخواست  استرالیا که  را  اضافی  های  خسارت جبران تا  بیند نمی  ضرورتی  چهی یواند .کند  خودداری  نامه بر آن

  به  علمی  تحقیق  هدف با که  نهنگ  صید  برای ویژه مجوز هرگونه  اجرای ا ی اعطاء  از  تا  نماید ملزم را ژاپن آن  طبق که

 شده اعمال عضو  کشورهای همه هب نسبت این از پیش  تعهد  آن که چرا کند، رر مق باشد نمی  8 ماده  در( ج )مندر مفهوم

 . است

 کورفو  تنگه مورد در  دیوان رای  
  آتشبارهای  توسط  آلبانی  کشور ساحلی آبهای  در ورفوک تنگه از عبور هنگام انگلیس جنگی های کشتی  1946 مه 15 در

  مین  با بورمز تنگه از عبور هنگام لیسی انگ جنگی کشتی دو سال همان اکتبر 22 در .گرفتند قرار  حمله مورد ساحلی

  انگلیسی  دریانوردان و افسران از تن 44 شدن کشته و کشتیها به خسارت آمدن وارد موجب مین انفجار و کردند برخورد

 هامین  کردن پاک  مشغول آلبانی  دولت رضایت بدون انگلیس دریایی نیروی واحدهای سال همان  نوامبر  13 و 12 در .دش

  امنیت  شورای  به کورفو  تنگه در  گذاری  مین مسأله  ی  درباره  انگلستان  . شدند کورفو ی تنگه در واقع بانیآل آبهای  در

  باید دیوان که موضوعی .کنند رجوع دادگستری المللیبین  دیوان به که کرد توصیه طرفین به امنیت شورای .کرد شکایت

  در انگلیس عمل  نبودن  یا بودن  از مج همچنین  و  مین  جار انف  مورد  در  نیآلبا مسئولیت  به  مربوط کرد  می  رسیدگی آن به

  شتیهای ک است  داشته  وظیفه آلبانی دولت  که بود استوار  اصل براین  آلبانی  دولت  محکومیت .بود مینها کردن پاک 

  11 با دیوان  .ندک مطلع  کرد می  تهدید کورفو تنگه در را کشورها کلیه ضرر بی عبور که مین  انفجار خطر از  را انگلیسی
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  غرامت  پرداخت  به  حکم  و داد تشخیص  مین  انفجار از حاصل  خسارت مسئول را  نیآلبا ی، رأ 5 مقابل  در  رأی 

  بدون  که را انگلیس توسط مین از تنگه کردن پاک  عمل آراء اقاتف به همچنین و کرد صادر انگلیس به آلبانی سوی از

 به  خطر، و خطا سنتی  ی  ه نظری دو  بین  گزینش  مقام در دیوان  کلی،  طور به .کرد محکوم  بود  گرفته انجام آلبانی  رضایت 

 . بود  متمایل  خطا ی نظریه 

 (ملتها وشتن سر تعیین حقکوزوو) قضیه مورد  در دیوان رای 
  از  کی ی  ، 2010 جوالی 22 در  المللبین  حقوق با جانبهیک  استقالل هایاعالمیه  خوانی هم  خصوص  در دیوان  مشورتی رأی

  در  .است ارضی  تمامیّت اصل و سرنوشت تعیین حق اصل یرابطه  خصوص ر د المللیبین  حقوقی نهاد یک مهم  آرای

  چند هر .کرد ارزیابی  قانونی را کوزوو« »استقالل ی اعالمیه  صدور س،لوتو آزادی اصل به  تلویحی استناد با دیوان جااین 

  دور سیاسی  هایچالش  از  ار خود  ردک سعی عمومی،  مجمع لسؤا ماهی ت  صوص خ در  فنی مسائل کشیدن  پیش با دیوان 

   یبطهرا بر حقوقی هایچالش به   و است سیاسی  عناصر دارای ضمنی بصورت دیوان رأی  که نیست تردیدی ولی کند؛

  ممالک  د درص 47کشور) 88 تعداد  ،  1220 یفوریه  تا  . است زده  دامن  ارضی  ی ت تمام  اصل  و  سرنوشت تعیین  حق بین 

  پایه  و  1999 سال  در  امنیت شورای  1244قطعنامه تصویب  از  پس  شناختند، رسمیت  به  را  »کوزوو« استقالل  جهان( 

  آلبانی  مردم کشتار  از  ناشی کوزوو  بحران به دادن پایان  نظورم  به کوزوو بر آن موقت اداره و ملل سازمان  حکومت گذاری

  نظامی  حمله  و  صرب  امینظ  روهاینی و  کوزوو  آزادیبخش ارتش مابین  فی های  درگیری  و  بلگراد  دولت  توسط  کوزوو  تبار

  اینکه بر مبنی  ای  اعالمیه  کوزوو  جمهور  رئیس همراه به  کوزوو  مجلس  نمایندگان  از نفر 109 ، 2008 فوریه 17در ناتو،

  نژادی  تبعیض زا دور به که است قومی چند و سکوالر دموکراتیک، جمهوری صورت  به مستقل،  دولت یک  خواهان  کوزوو، 

  واکنش  استقالل اعالمیه این به بالفاصله صربستان جمهوری  .نمودند صادر و امضاء را شودمی  اداره قانون برابری اصل و

  س رأ   در و غربی  کشورهای  از برخی اعالمیه صدور از   پس روز  چند .نمود اعالم دوانی ع و غیرقانونی  عملی را  آن و  داد نشان

 سال  دو  از  پس  دادگستری  المللی بین  دیوان  .مودندن اقدام  جدید  دولت یک عنوان به  کوزوو  اسایی شن به نسبت  آمریکا،  آنها

  در  متحد ملل سازمان عمومی مجمع  سؤال به پاسخ در را  خود  مشورتی نظریه  2010 ژوئیه 22در  جهانی جامعه انتظار

  از پس  دیوان .نمود ارائه  ،الملل بین  قوقح با  کوزوو خودمختار موقت  نهادهای استقالل یکجانبه  اعالمیه مطابقت  خصوص 

 حقوق با کوزوو استقالل اعالمیه که  است رسیده نتیجه این  به موافق  رأی 10 با نهایت در ،هادولت  لوایح و نظرات رسیبر

  ه ب احترام  اصل  قبیل از مومیع  المللبین  حقوق قواعد دیوان  دید از  .است ننموده نقض  را آن و داشته مطابقت  الملل بین 

  1244 )قطعنامه خاص المللبین  حقوق همچنین و  المللیبین  عرف وهاتمل  رنوشتس تعیین حق ،هادولت  ارضی تمامیت

 . باشد نمی استقالل میه اعال با رابطه  در  ممنوعیتی هیچ حاوی آن( از ناشی تدابیر و

 حقوق مبنایی مسائل با آن اطارتب همچنین و قبل دهه دو حدود در کوزوو موقعیت به توجه با کوزوو مشورتی نظریه

  و  جهانی  جامعه نزد باالیی اهمیت از  هادولت  حاکمیت و هادولت  ارضی  تمامیت  به  احترام اصل جدایی، نظیر ملل البین 

  مباحث  دقیقت به نسبت متحد، ملل سازمان قضایی رکن عنوانبه  دیوان.داشتند انتظار همگان و بود برخوردار دانان حقوق

 کننده درخواست مرجع  و بپردازد  باشد،  می کوتمس الملل بین  حقوق  نظم  در  که ساز  چاره دایی ج و  طلبی  جدایی 

  و ننموده توجهی خود رسالت به  انچند دیوان  رسد می نظر به اما رساند یاری وظایفش انجام در را ( عمومی سؤال)مجمع

 . است نیافته  دست مهم  این به
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