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 5 مقدمه 

  ۀکشورها دربرابر اعمال متخلفان تی معاهده مسئول س یشنویپ

 2001مصوب ،یالمللن یب
9 

 35 ( 1969حقوق معاهدات ) ونیکنوانس

 85 منشور سازمان ملل  

 119 ( 19۸2) ایحقوق در  ونیکنوانس

 235 المللی دادگستری اساسنامه دیوان بین 

 247 ( 194۸)حقوق بشر  یجهان ۀیاعالم

 253 ( 1961دیپلماتیک)کنوانسیون وین درباره روابط 

اختالفات قرارداد  یمربوط به حل اجبار  یاریپروتکل اخت

 یاسیدرباره روابط س نیو
273 

 275 ( 1963)کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
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 مقدمه

با موضوع مجموعه  تست دکتری بین الملل بکتمجموعه  جلد اولتالیف  مهم لیز دالا

در  (اسناد بین المللیشبیه سازی شده آزمون دکتری حقوق بین الملل)جلد اول:  تست های

وجود  الملل نیاست که در اسناد مربوط به شاخه حقوق ب یشتتو ت یپراکندگ قتیحق 

داشته و از سوی دیگر عدم مشابه سازی تست های آزمونی چند سال اخیر دکتری با 

و عدم امکان طرح تست مرتبط و کاربردی دکتری)به دلیل عدم  مجموعه اسناد بین المللی

ی یک داوطلب دکتری حقوق برا که یمشکل گرید ی. از سووجود داردحدس دقیق منبع(، 

و  کتاب و لیست منابع ارائه شده توسط اساتید بازاردر  بین الملل وجود دارد این است که

به هیچ وجه به کتب تستی  دکتری ، داوطلبکتب منتشر شده توسط انتشارات ها

که به صورت تخصصی کار سازی شده و آن هم در سطح دکتری حقوق بین الملل شبیه

وقت برای دلیلش این است که هیچ نویسنده متخصصی و ترسی ندارد؛ دسشده باشد؛ 

 در حداکثری ترین تالش، و اینگونه کارها صرف نکرده و یا از عهده این کار برنیامده است

ل سا 7کند که یا سواالت دکتری در  نی سال های پیش را منتشر میصرفا سواالت آزمو

 .ت کارشناسی ارشد و سواالت دکتری رااخیر را گردآوری کرده و یا مخلوطی از سواال

 پیش نمی رود.تست های در سطح سواالت دکتری خالصه اینکه به سمت تالیف 

یک  !رفع دغدغه هایدر حقیقت مهمترین دغدغه اش  انتشارات عدلیه مجموعه باری،

حال چه در بخش منابع و چه در بخش تست و یا  ؛است حقوق بین الملل داوطلب دکتری

 صوص مصاحبه.حتی در خ

این امکان را برای یک  این مجموعه با کمک دپارتمان تخصصی دکتری حقوق بین الملل

سرجلسه دکتری حاضر می شود با  این شاخه، که وقتی داوطلب داوطلب ایجاد کرده است

 و یا از پس آزمون برنیاید.رفته نگ وجودش را دیدن سواالت آزمونی استرس

کتاب، بعد از بررسی های فراوان و مطالعه پالن های مختلف و اما در مورد نحوه نگارش این 

شنیدن نظرات داوطلبان انتخاب شده و نشست های مشترک با اساتید به این نتیجه 
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یادگیری محتوای منابع رفرنس این برای الملل  نیحقوق ب یداوطلبان دکتررسیدیم که 

 بخش ذیل تسلط داشته باشد: چندبه  بایستیشاخه، 

ناد بین المللی که در آزمون دکتری از آنها سوال طرح شده و یا مطرح اساول: 

 خواهد شد.

 رفرنس ایطراح و  دیکتب اساتدوم: 

 اساتید بین الملل  حقوقی به روز سوم: جزوات و مقاالت

 که منبع سواالت دکتری خواهند بود.: مسائل حقوقی و سیاسی روز چهارم

 وطلب باید بر موارد فوق مسلط شود و برای تثبیتحال با در نظر داشتن موضوعات فوق، دا

هم کار کند. اما هیچ موسسه به یادگیری بتواند تست های مربوط به  این موضوعات را 

سبک فوق تست طراحی نکرده است. ما نیز  با تالش های یک سال اخیر توانستیم چند 

 بخش های فوق لد همهاما مسلما نمی توانستیم در یک ج جلد از این موضوعات را کارکنیم

 را کار کنیم. 

مجموعه تست های شبیه سازی شده  ،این تصمیم گرفته شد که عنوان کتاب در نهایت

در حول و  و طرح شده دکتری حقوق بین الملل باشد و سواالت کامال حرفه ای و تخصصی

 است. از آنها در چندین سال اخیر آمدهکه سواالت دکتری باشد حوش موضوعاتی 

این اسناد مهمی که از آنها سوال مطرح شده است؛ جمع آوری گردید و از ماده یک این بنابر

لیف سواالت شبیه سازی شده گردید؛ تا اینکه جلدهای دیگر این اسناد شروع به بررسی و تا

 مجموعه منتشر شود.

اسناد بین »پس جلد اول مجموعه تست های شبیه سازی شده دکتری حقوق بین الملل 

های بیرون کشیده شده از تست»نام گذاری شد. جلد دوم از مجموعه هم:  «المللی 

می باشد که بعد از جلد اول منتشر خواهد شد و جلد  کتب اساتید طراح و رفرنس«

در دست تالیف  اکنون سوم: هم اختصاص داده شده به: »بخش جهاد« و جلد چهارم هم که

 . ز« خواهد بودجزوات و مسائل سیاسی و حقوقی رو -بوده» مقاالت

مجموعه تست های تالیفی شبیه ساز با هدف  ؛ در نظر داشته باشید کهبعدی اینکهنکته 

خاصی تالیف شده است و بنابراین کتب تستی را عنوان محور کار نکرده ایم؛ به این صورت 

حقوق سازمانهای بین المللی درباره حقوق بین الملل و یا فقط که مجموعه تست ها فقط 
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به طور نمونه در جلد اول: هم اسناد مربوط به درس سازمانها به صورت تست باشد.  کار شده

های شبیه سازی شده کار شده است)مانند منشور سازمان ملل( و هم اسناد مربوط به 

پس مجموعه ای که کار کرده ایم موضوع محور می باشد  1حقوق بین الملل کار شده است.

ی از کتابها که مجموعه ای کار م نداده ایم»مانند برخو بنابراین ما یک کار سنتی انجا

مسلما  کنند و اسمش را مجموعه تست های سازمان های بین المللی نام می گذارند«می

اقدامات مجموعه انتشارات عدلیه در ارائه کتب شبیه سازی شده کامال حرفه ای بوده و 

 نیاز دارد.داوطلبی که می خواهد در دکتری قبول شود به این تست ها 
نتیجه تالش گروهی از اساتید دپارتمان تخصصی حقوق بین الملل  النهایه اینکه تهیه این کتاب 

دپارتمان مجموعه دلسوز انتشارات حقوقی عدلیه کمک فراوانی به بوده و در کنار دپارتمان 

نکات ان که و خانم فیروزه امینیم آبادی ند؛ مخصوصا از مدیر انتشارات آقای ابوالقاسم شاه داشت

  .میگوشزد کردند؛ سپاسگزار هم مهمی

               دپارتمان تخصصی دکتری حقوق بین الملل 

       شتهیکهزار و سیصد و نود و   تابستان                                                 
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کشورها در برابر اعمال متخلفانه  تیمسئولمعاهده  سینو شیپبر اساس  .1

به وجود  یکشور هنگام کی یالمللنیب ۀعـمـل متخلفانـ یالمللنیب

 ... ترک فعل ا یفعل  کی ۀرندیدر برگ که رفتارِ آیدمی

 انتساب داشته باشد. تیقابل -الف

 باشد.کشور آن  یالمللنینقض تعهد ب -ب

 عمل متخلفانه غیرآگاهانه باشد. -ج

 زینه الف و ب گ -د

المللی یک کشور هنگامی مطابق ماده پیش نویس، عـمـل متخلفانـۀ بین پاسخ تشریحی:

 موجود است که رفتار در برگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:

 الف( قابلیت انتساب داشته باشد. 

 المللی کشور را بنیان نهد.ب(نقض تعهد بین 

 گزینه د صحیح است.

اما به موجب قانون آن  ست،یارگان کشور ن جزء که یواحد ا یفرد  کیرفتار  .2

 ....را اعمال کند یدولت اریگردد تا عناصر اخت یم اریاخت یکشور دارا

 .الملل، به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد نیبه موجب حقوق ب -الف

 پیش نویس معاهده مسئولیت کشورها  

 المللی اعمال متخلفانه بیندر برابر 
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الملل، به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛ مشروط بر آن که  نیبه موجب حقوق ب -ب

 عمل کنند. تیدر آن صالح ژه،یو یواحد، در مورد ایشخص 

مگر با قبول  شود یالملل، به عنوان عمل کشور دانسته نم نیبه موجب حقوق ب -ج

 مسئولیت عمل انجام شده

نمی شود و این فرد یا واحد الملل، به عنوان عمل کشور دانسته  نیبه موجب حقوق ب -د

 استثنائا مسئولیتی ندارد.

پیش نویس، رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب مادۀ  3موجب ماده  به پاسخ تشریحی:

ارگان کشور نیست، اما به موجب قانون آن کشور دارای اختیار می گردد تا عناصر اختیار  4

دولتی را اعمال کند، به موجب حقوق بین الملل، به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛ 

 دی ویژه، در آن صالحیت عمل کنند.مشروط بر آن که شخص یا واحد، در مور

 گزینه ب صحیح است.

که  ییرفتار ارگانها به موجب مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه  .3

و آن ارگان اقداماتی  ردیگ یقرار م یکشور اریدر اخت گر،یتوسط کشور د

 متخلفانه انجام دهد؛ مسئولیت ناشی از آن بر عهده چه کسی است؟

 ری است که ارگان را در اختیار کشور دیگری قرار داده است.بر عهده کشو -الف

 خود گرفته است. اریدر اخت از کشور دیگری است که ارگان را یبر عهده کشور -ب

 اختصاصا خود ارگان مربوطه مسئولیت خواهد داشت.  -ج

 هم کشور فرستنده و هم کشور گیرنده ارگان مسئول خواهند بود. -د

در  گر،یکه توسط کشور د یرفتار ارگانپیش نویس،  6ماده  به موجب پاسخ تشریحی:

که  یکشور یدولت اریاگر آن ارگان در اِعمال عناصر اخت رد،یگ یقرار م یکشور اریاخت

به عنوان الملل  نیقرار گرفته است، اقدام کند، به موجب حقوق ب یو اریسازمان در اخت

 .دانسته خواهد شد ریعمل کشور اخ
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 ت.گزینه ب صحیح اس

به موجب پیش نویس مسئولیت کشورها، چنانچه در غیاب یا قصور مقامات  .4

رسمی گروهی عناصر اختیار دولتی را اعمال کنند؛ مسئولیت به چه کسی بر 

 می گردد؟

 گروه اعمال کننده اختیار مقامات رسمی -الف

 مسئولیت شخصی مقامات رسمی -ب

 کنند.مسئولیت دولتی که مقامات رسمی برای آن کار می -ج

 هیچکدام -د

 اریعناصر اخت قتیاز اشخاص، اگر در حق  یگروه ایشخص  ک یرفتار  پاسخ تشریحی:

اِعمال آن عناصر  ۀمطالب رینظ یطیو در شرا یقصور مقامات رسم ای ابیرا در غ یدولت

.)ماده الملل، عمل آن کشور، دانسته شود نیبه موجب حقوق ب دیکنند، با یاعمال م ار،یاخت

 س مسئولیت کشورها(پیش نوی 9

 گزینه ج صحیح است.

از  یدر بخش دیجد یکشور جادیکه در ا یجنبش شورش  کیرفتار مسئولیت  .5

موفق  ،یو ۀتحت ادار ینیدر سرزم ا یموجود  شیکشور از پیک  نیسرزم

 بر عهده چه کسی است؟ گردد،یم

 کشور جدید -الف

 کشور از پیش موجود -ب

 موجود هم کشور جدید و هم کشور از پیش -ج

 مسئولیتی  -د

 و................... 
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به هر عبارت در موقع امضا،  ایکشور تحت هر نام  کیکه  یاجانبهکی ۀیانیب .6

آن  لۀیو به وس کندیمعاهده صادر م کیالحاق به  ا ی بیقبول، تصو ذ،یتنف

از مقررات  یبعض یآثار حقوق لیتعد ا یبر عدم شمول  ریقصد خود را دا

 چه نام دارد؟ دارد؛یم انینسبت به خود ب معاهدات

 اختیار نامه -الف

 حق شرط -ب

 اعالمیه  -ج

 بیانیه یکجانبه -د

  است  عبارت« شرط حق»کنوانسیون حقوق معاهدات:  1مطابق بند د ماده  پاسخ تشریحی:

 ، قبول ذ،یتنف امضا، موقع در عبارت هر به  ای نام هر تحت کشور کی که یاجانبهکی ۀیانیب از

 شمول عدم بر ریدا را خود قصد آن لةیوس به و کندیم صادر معاهده کی به الحاق ای بیتصو

 .داردیم انیب خود به نسبت معاهدات مقررات از یبعض یحقوق  آثار لیتعد ا ی

 گزینه ب صحیح است.

 

 

 (1969ات)کنوانسیون حقوق معاهد
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مطابق متن کنوانسیون حقوق معاهدات، کدام یک از گزینه های ذیل در   .7

 حیح نمی باشد؟مورد گستره عهدنامه ص

کشورها پس از الزم االجرا  لۀیکه به وس شودیم یعهدنامۀ حاضر فقط شامل معاهدات -الف

 عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد. نیشدن ا

 .الملل خواهد بود نیقواعد حقوق ب رویمعاهدات مشمول و پ ونیکنوانس -ب

معاهده  ک یبه التزام در قبال خود را  تیکه رضا ی»طرف« معاهده عبارت است از کشور -ج

 .باشدنشده معاهده در ارتباط با او الزم االجرا اما اعالم نموده 

 .ستین یکتب ریغ یالمللنیب یهاعهدنامۀ حاضر ناظر بر توافق -د

: 2مطابق بند ز ماده همه گزینه ها به غیر از گزینه ج صحیح است.  پاسخ تشریحی:

معاهده  ک یخود را به التزام در قبال  تیکه رضا ی»طرف« معاهده عبارت است از کشور

 اعالم نموده و معاهده در ارتباط با او الزم االجرا باشد؛

 گزینه ج صحیح است.

آیا کنوانسیون حقوق معاهدات در خصوص سازمانهای بین المللی هم قابلیت  .8

 اعمال دارد؟

خواهد نباشد اعمال  یلالملنیسازمان ب ک ی سیکه سند تأس یابر هر معاهدهاما  -بله -الف

 شد

که  یاباشد و هر معاهده یالمللنیسازمان ب ک ی سیکه سند تأس یابر هر معاهده -بله -ب

 چیشود، اعمال خواهد شد؛ بدون آنکه به ه رفتهیپذ یالمللنیسازمان ب کیدر چارچوب 

 وارد کند. یاکدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه

که  یاباشد و هر معاهده یالمللنیسازمان ب ک ی سیکه سند تأس یابر هر معاهده -بله -ج

 .شود، اعمال خواهد شد رفتهیپذ یالمللنیسازمان ب ک یدر چارچوب 

 .شود، اعمال خواهد شد رفتهیپذ یالمللنیسازمان ب کیکه در چارچوب  یاهر معاهدهبه  -د
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 سیتأس سند که یامعاهده هر بر عهدنامه  نیاکنوانسیون:  5 مطابق ماده پاسخ تشریحی:

 سازمان کی چارچوب در که یامعاهده هر و باشد یالمللبین سازمان کی

  آن  به  مربوط  مقررات از کدام چی ه به  آنکه  بدون ؛شد خواهد اعمال ،شود رفتهیپذ یالمللبین

 .کند وارد یالطمه سازمان

 اهد بود.کنوانسیون معاهدات مشمول و پیرو قواعد حقوق بین الملل خو نکته:

 گزینه ب صحیح است.

کنوانسیون، اسناد تصویب شده یک معاهده در چه صورتی به منزله  مطابق .9

 ؟اعالم رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود 

 اسناد نزد امین تودیع گردد. -الف

 متعاهد مبادله شود یکشورها انیاسناد م -ب

 غ گردد.اسناد به کشورهای متعاهد ابال -ج

 همه موارد  -د

کنوانسیون، بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر   16مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعالم رضایت کشور به التزام در  

 شود که:قبال یک معاهده محسوب می

 اهد مبادله شود؛الف. اسناد میان کشورهای متع

 ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا 

 ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابالغ گردد. 

ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آن را  رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده نکته:

ست که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص فقط در صورتی مؤثر اداند مجاز می

 کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.

 صحیح است.د گزینه 
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 سواالت دکتری سراسری بخش معاهدات

: در حقوق بین الملل، قاعده آمره چه 1390سوال دکتری سراسری سال  .10

 وضعیتی دارد؟

 اساسا مبنایی عرفی دارد -1

 دارد.ریشه در نظام های حقوقی ملی  -2

 منبع مستقل حقوق بین الملل است. -3

 شود.المللی مربوط میصرفا به حوزه جنایات بین -4

عامّ   المللنیعاقدۀ آمرۀ حقوق ب ک ی: معاهدات متعارض با  53ماده   پاسخ تشریحی:

 )قواعد آمره(

باطل عام در تعارض باشد،  المللنیعاقدۀ آمره حقوق ب ک یانعقاد با که در زمان یامعاهده

به است که  یهاعاّم قاعده المللنیمنظور عهدنامۀ حاضر از  قاعدۀ آمره حقوق ب است.

که تنها توسط  ریبه عنوان قاعدۀ تخلف ناپذ کشورها یالمللنیاجماع جامعۀ ب لۀیوس 

و به  رفتهیپذ ،باشدمی لیقابل تعد یژگیعام با همان و المللنیب قحقو یقاعدۀ بعد ک ی

 است. شناخته شده تیرسم

در ماده فوق واژه پذیرش به جنبه معاهداتی قاعده آمره و واژه شناسایی به بنیان عرفی آن 

 داللت دارد.

 صحیح است. 1گزینه 

: اصل تغییر بنیادین اوضاع و 1390سوال دکتری سراسری سال  .11

 احوال)ربوس( ماهیتا در قبال.... قابل استناد نیست؟

 . قاعده معاهده ای1

 . قاعده عرفی2



 شبیه سازی شده دکتری حقوق بین الملل یهاتستجموعه م            

 

16 

 ها. اعمال یکجانبه دولت3

 . منشور سازمان ملل متحد4

 صحیح است. 1گزینه 
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در خصوص چه  صلح« در نظام ملل متحد یقطعنامه مشهور به »اتحاد برا .12

 موردی و توسط چه نهادی صادر شده است؟

 تیامنکه صلح و  یمجمع به مسائل حیورود صح یو برا یتوسط مجمع عموم -الف

صادر  ست،یدر مورد آنها ن یریگمیقادر به تصم تیامن یو شورا کندیم دیرا تهد یالمللنیب

 شده است.

 یالمللنیب تیکه صلح و امن یمجمع به مسائل حیورود صح یو برا یتوسط مجمع عموم -ب

قادر به هم  تیامن یشورا ؛ صادر شده است؛ البته در این خصوصکندیم دیرا تهد

 است. یریگمیتصم

 یالمللنیب تیکه صلح و امن یمجمع به مسائل حیورود صح یو برا شورای امنیتتوسط  -ج

 صادر شده است. ،استدر مورد آنها  یریگمیقادر به تصم شوراو  کندیم دیرا تهد

 یالمللنیب تیکه صلح و امن یمجمع به مسائل حیورود صح یو برا شورای امنیتتوسط  -د

 صادر شده است. ست،یدر مورد آنها ن یریگمیقادر به تصم مجمع عمومیو  کندیم دیرا تهد

قطعنامه مشهور به »اتحاد برای صلح« در نظام ملل متحد، توسط مجمع  پاسخ تشریحی:

کند المللی را تهدید میعمومی و برای ورود صحیح مجمع به مسائلی که صلح و امنیت بین

 رد آنها نیست، صادر شده است.گیری در موو شورای امنیت قادر به تصمیم

 صحیح است.الف گزینه 

 منشور سازمان ملل متحد
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 ؟قطعنامه اتحاد برای صلح چه ارتباطی با منشور دارد .13

 مستقل از منشور است. -الف

 مکمل  منشور است. -ب

 از منشور اما مکمل شورای امنیت است.متفاوت -ج

 مرتبط با شورای امنیت اما متفاوت از منشور است.-د

  ها و حقوقدانان، تحت عنوان( از نظر عموم دولت377صلح ) یتحاد براقطعنامه ا پاسخ تشریحی:

                                           است. شده رفتهی منشور پذ 12در کنار ماده  مکمل

 صحیح است. ب گزینه

در مورد مسائل مهم با  یمجمع عموم ماتیتصمهمانطور که می دانیم  .14

حال کدام  اتخاذ خواهد شد. دهندهیراحاضر و  یدو سوم از اعضا  تیاکثر

 ؟ یک از موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می شود

 سازمان ملل متحد از و اخراج اعضا دیجد یقبول اعضا -الف

 مسائل مربوط به بودجه -ب

 یالمللنیب تیمربوط به حفظ صلح و امن یهاهیتوص -ج

 همه موارد -د

 از سوم دو تیاکثر با  مهم مسائل  دمور در یعموم مجمع ماتیتصم پاسخ تشریحی:

: شودیم محسوب مهم  مسائل  از ریز موارد. شد خواهد اتخاذ دهندهیرا و حاضر یاعضا 

 انتخاب ت،یامن یشورا ردائمیغ یاعضا انتخاب ،یالمللنیب تیامن و صلح حفظ به مربوط یهاهیتوص

 کی بند از(( ج)) شق طبق بر مومتیق یشورا یاعضا انتخاب ،یاجتماع و یاقتصاد یشورا یاعضا

 اعضاء، اخراج ت،یعضو یایمزا و حقوق قیتعل متحد، ملل سازمان در دیجد یاعضا قبول ،۸6 ماده

 جملهمن  امور ریسا به راجع ماتیتصم .بودجه به  مربوط مسائل و مومتیق نظام یاجرا به راجع مسائل

 حاضر اعضاء تیاکثر با  شود تیرعا هاآن  در د یبا سوم دو تیاکثر  که  یگرید مسائل  انواع نییتع
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 منشور( 1۸)ماده .دیگرد خواهد اتخاذ دهندهیرا و

 صحیح است. د گزینه
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 شود؟ناحیه شامل چه قسمت هایی می ،از دیدگاه کنوانسیون حقوق دریاها  .15

 بستر اقیانوس ها که خارج از حاکمیت کشورها قرار دارد.  -الف

 کشورها قرار دارد. تیکه خارج از حاکم ا و زیر آنهاکف اقیانوس ه -ب

 کف دریاهای آزاد فقط حتی در صورتی که داخل حاکمیت کشورها قرار داشته باشد. -ج

 بستر و زیر بستر خلیج ها، تنگه ها و دریاهای آزاد -د

 و بستر یعنی ه«،یناح »کنوانسیون حقوق دریاها:  1مطابق بند الف ماده  پاسخ تشریحی:

 ی مل تیصالح و تیحاکم تحت مناطق و محدوده از خارج که آنها ریز و انوسیاق  کف

ها و  انوسیو کف اق اهایبستر در هیناح )ضمنا مطابق مقدمه کنوانسیوندارد. قرار کشورها

 تیمشترک بشر راثیمنابع آنها، م زیکشورها و ن یمل تیبستر آنها خارج از حدود صالح ریز

 تیصرف نظر از موقع ت،یاز آنها به نفع کل بشر یبردا باشند و اکتشاف و بهره یم

 (کشورها، انجام خواهند شد ییایجغراف 

 گزینه ب صحیح است.

 حاکمیت یک کشور ساحلی.... .16

 .ابدی یامتداد م آن یداخل یو آب ها ینیقلمرو زم یتا آن سو -الف

 یآب هاکه  ییایکمربند در کیمجاورت  یتا آن سودر صورت مجمع الجزایری بودن  -ب

 .ابدی یشود، امتداد م یم دهینام ینیسرزم

 (1982)اهایحقوق در ونی کنوانس
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آن اعمال  یایدر ربستریبر بستر و ز زیو ن ینیسرزم یایدر یباال یبر فضا تیحاکم نیا -ج

 .گرددیم

 همه موارد -د

 یایدر یحقوق  تیوضع :دریاها حقوق کنوانسیون 2 ماده مطابق پاسخ تشریحی:

 .ینیسرزم یایدر ربستریز و بستر ،ینیسرزم یایدر یباال یفضا ،ینیسرزم

 اگر و آن، ی داخل  یها آب و ینیزم قلمرو یسو آن تا یساحل کشور کی تیحاکم -1

 یها  آب که ییا یدر کمربند کی مجاورت تا  باشد، ریالجزا مجمع کشور آن

 .ابدی یم امتداد شود، یم دهینام ینیسرزم

 اعمال آن یایدر ربستریز و بستر بر زین و ینیسرزم یایدر یباال یفضا بر تیحاکم نیا -2

 گردد.یم

 مقررات ریسا با مطابق و ونیکنوانس نیا مقررات با مطابق ینیسرزم یایدر بر تیحاکم -3

 گردد. یم اعمال الملل نیب حقوق

 گزینه د صحیح است.

از  تا چه فاصله ایهر کشوری حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را  .17

ریاها  مشخص شده است؛ خط مبدائی که توسط کنوانسیون حقوق د

 گسترش دهد؟

 مایل 6 -الف

 مایل 12 -ب

 مایل 24 -ج

 مایل 26 -د

 : دریاها حقوق کنوانسیون 3 ماده مطابق پاسخ تشریحی:

 خط از ییا یدر لیما  12فاصله تا  را خود ینیسرزم یایدر وسعت دارد حق کشور هر

 .دینما نییتع و جادیا شده، مشخص ونیکنوانس نیا طبق که یمبدائ
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 گزینه ب صحیح است.

 کدام یک از گزینه های ذیل صحیح نمی باشد؟ .18

نقطه  نیتر کیاست که فاصله هر نقطه آن از نزد یخط ینیسرزم یایدر یحد خارج -الف

 باشد. یم ینیسرزم یایوسعت در یخط مبداء مساو

خط جزر در  نیتر نییپا ینیسرزم یایوسعت در یریاندازه گ یبرا یخط مبداء عاد -ب

شده،  میبزرگ ترس اسیبا مق  یکشور ساحل یرسم یاحل، آن طور که در نقشه هاطول س

 باشد. یم

شده اند، خط مبداء  لیرشته صخره تشک کیکه از  یریجزا ایو  یمرجان ریدر مورد جزا -ج

 است ایجزر صخره به طرف در نیترباالخط  ینیسرزم یایوسعت در یریگاندازه

 یخط مبدائ میترس یدارد برا یدگیو بر یفرو رفتگ قاًیکه خط ساحل عم ییدر محل ها-د

 میتوان از خطوط مبداء مستق یشود م یم یریاز آن اندازه گ ینیسرزم یایکه عرض در

 .استفاده نمود

 مورد درکنوانسیون  6دلیل نادرستی گزینه ج این است که بر اساس ماده  تشریحی: پاسخ

 یریگاندازه مبداء خط اند، شده لیتشک صخره رشته کی از که یریجزا ای و یمرجان ریجزا

 لهیوس به که است ا یدر طرف به صخره جزر نیتر نییپا  خط ینیسرزم یایدر وسعت

 اند. شده داده نشان یساحل دولت یرسم یها نقشه یرو بر مناسب یها عالمت و نمودار

 ریمتغ اریبس یساحل خط ،یعیطب طیشرا ریسا و دلتا وجود لیدل به که ییجا در نکته:

 نقاط ایدر طرف به جزر نیتر نییپا  خط نقطه نیدورتر طول در توانیم است

 یوقت تا میمستق  خطوط آب، جزر خط یبعد یرو پس رغم یعل .نمود انتخاب را مناسب

 خواهند یباق  معتبر اند، نکرده رییتغ ونیکنوانس نیا با مطابق یساحل دولت لهیوس به که

 ماند.

 گزینه ج صحیح است.



انتشارات حقوقی عدلیه                                                                                        

 

23    

  
 

 

 

 

ر صورتی که کشوری جزو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد د .19

اما عضو سازمان ملل نباشد و در این خصوص موافقت نامه مخصوص نداشته 

باشد؛ اعضای دیوان بین المللی دادگستری در این صورت چگونه مشخص 

 می شوند؟

 به توصیه مجمع و تصویب شورا مجمع -الف

 و تصویب مجمعبه توصیه شورای امنیت  -ب

 به توصیه گروه های ملی و تصویب دیوان دائمی داوری-ج

 به توصیه گروه های ملی و تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی -د

شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو  پاسخ تشریحی:

صورتیکه تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در سازمان ملل متحد نیست می

موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت 

 اساسنامه دیوان( 4ماده  3)بند شود.تعیین می

 گزین ب صحیح است.

 

 یدادگستر یالملل نی ب وانیاساسنامه د
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آیا اعضایی که امضاء کننده اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیستند  .20

 می توانند برای دعاوی خود به دیوان رجوع کنند؟

از طرف شورای ی که با رعایت مقررات خاصسایر دولتها می توانند دعاوی خود را  -فال

 د؛ مطرح کنند.معین خواهد شبرای طرفین به صورت برابرامنیت 

 یبرا دیوان که از طرف یخود را با رعایت مقررات خاص یتوانند دعاو یدولتها م ریسا -ب

  به صورت برابرمعین خواهد شد؛ مطرح کنند. نیطرف 

 ن یب وانیخود را در د یدعاو توانندینم ستندین وانیدولتها که عضو اساسنامه د ریسا -ج

مگر اینکه ابتدا عضو شوند و با پیشنهاد شورای اقتصادی و  مطرح کنند یدادگستر یالملل

 اجتماعی دعوایشان را مطرح کنند

 نیب وانیرا در د خود یدعاو توانندینم ستندین وانیدولتها که عضو اساسنامه د ریسا -د

 مطرح کنند. یدادگستر یالملل

توانند با رعایت مقررات خاص شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می پاسخ تشریحی:

های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد عهدنامه

وی در مقابل دیوان بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تسا

 اساسنامه دیوان( 35)ماده تولید گردد.

 گزینه الف صحیح است.
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 1اخیرسال  های مربوط به چند تستمجموعه 

 1391 دکتری آزمون

های المللی حقوق بشر، چه حقی چارچوب حمایتی سایر حقدر نظام بین .21

 رود؟بشری به شمار می

 . حیات2                  . دادرسی منصفانه1

 . امنیت شخصی4                        . آزادی بیان3

 صحیح است. 1گزینه 

توان یک نهاد شبه قضایی کدام نهاد را با توجه به آیین رسیدگی می .22

 المللی در زمینه حقوق بشر قلمداد کرد؟بین

 . کمیسیون مقام زن2                       . دیوان افریقایی حقوق بشر1

 . شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد4         . کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد3

 صحیح است. 2گزینه 

 
نبع طرح سوال نیست؛ و سواالت از موضوعات دیگری خارج از به دلیل اینکه خود متن اعالمیه جهانی حقوق بشر م - 1

به  1390متن اما مرتبط با مسایل حقوق بشری طرح می شود؛ ما نیز سواالتی که در آزمون دکتری سراسری از سال 

 شود.بعد آمده در اینجا جهت بهره برداری خوانندگان محترم تقدیم می

 اعالمیه جهانی حقوق بشر
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بر اساس قواعد حقوق بین الملل کارمند و اعضای سیاسی ماموریت را در  .23

 به عنوان عنصر نامطلوب شناسایی کرد؟ می توان چه زمان هایی

 دهرنیقبل از ورود به خاک کشور پذ -الف

 در حین خدمت در کشور پذیرنده -ب

 فقط در زمان ماموریت -ج 

 گزینه الف و ب -د

کشور پذیرنده می تواند هرآن و بی آنکه کنوانسیون وین،  9مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

که رییس یا هر الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطالع دهد 

هر کارمند و یا آنکه   ) شخص نامطلوب( است یک از  اعضای سیاسی ماموریت

در این صورت کشور فرستنده آن شخص را بر حسب  دیگر ماموریت، قابل قبول نیست

  مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در ماموریت پایان خواهند داد.

یا  غیر  نامطلوبعنصر شخصی را می توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده  نکته:

 .اعالم نمودبل قبول  قا 

 گزینه د صحیح است.

 (  1961)کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک
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مطابق کنوانسیون روابط دیپلماتیک »نونس« به کدام یک از ماموران  .24

 دیپلماتیک گفته می شود؟

 نمایندگان پاپ سفیران کشورها و -الف

 وزیران مختار کشورها -ب

 کاردارها -ج 

 هیچکدام -د

به سه طبقه به شرح زیر  رؤسای مأموریتکنوانسیون؛  14مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

 شود:تقسیم می

که نزد رؤسای کشورها مأموریت  نونس(سفیران کشورها و نمایندگان پاپ ) -الف 

 باشند.یابند و سایر رؤسای مأموریت که هم مقام آنان میمی

که نزد  انترنونس(فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ ) -ب 

 یابند.ت میرؤسای کشورها مأموری

 یابند.که نزد وزرای امور خارجه مأموریت میکاردارها  -ج 

هیچگونه فرقی بین رؤسای مأموریتها از  جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات نکته:

 لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.

 گزینه الف صحیح است.
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 نیقرارداد واختالفات  یمربوط به حل اجبار یاریپروتکل اختمطابق  .25

ی کدام یک از  نهادهای ذیل در متن پروتکل به رسمیت اس یدرباره روابط س

 شناخته شده است؟

 صالحیت کمیسیون سازش -الف

 صالحیت دیوان بین المللی دادگستری -ب

 صالحیت محکمه داوری -ج

 همه موارد -د

 رف به یکدیگطرفین می توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعالم وجود اختال :یحیپاسخ تشر

توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه با 

ضمن در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می تواند اختالف را  داوری ارجاع نمایند.

طرفین همچنین می توانند در عرض همان دو ماه  دادخواستی در دیوان طرح کنند.

قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی  مشترکًا توافق کنند که ،مهلت

 متوسل به سازش گردند.

اختالفات   یمربوط به حل اجبار  یاریپروتکل اخت

   یاسیدرباره روابط س نیقرارداد و
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دولتهای طرف تعهد » قرارداد« و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و  نکته:

اختالفات ناشی از پروتکل حاضر می توانند اعالم دارند که مقررات این پروتکل شامل 

. اعالمیه صیل تابعیت نیز خواهد شدتفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تح

 4) ماده های مربوط به این موضوع به اطالع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

 پروتکل(

 است. حیصح د نهیگز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبیه سازی شده دکتری حقوق بین الملل یهاتستجموعه م            

 

30 

  
 

 

 

 

کدام یک از گزینه های ذیل مطابق کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی  .26

 ؟صحیح نیست

ی روابط دیپلماتیک بین دو دولت متضمن رضایت به استقرار روابط رضایت با برقرار -الف

 باشد، مگر آن که به نحو دیگری مقرر شود.کنسولی نیز می

 گردد.قطع روابط دیپلماتیک به خودی خود موجب قطع روابط کنسولی می -ب

د تواند  در شرایط خاص با موافقت دولت پذیرنده وظایف کنسولی خومأمور کنسولی می -ج

 را خارج از حوزه کنسولی خود انجام دهد.

تواند به نفع یک دولت ثالث وظایف کنسولی را در پست کنسولی دولت فرستنده می -د

 مگر آن که دولت پذیرنده با این امر مخالفت نماید.قلمرو دولت پذیرنده انجام دهد 

 کنسولی: روابط درباره 2 ماده مطابق: یحیپاسخ تشر

 گیرد.می انجام متقابل رضایت با دول بین کنسولی روابط استقرار -1

 روابط استقرار به رضایت متضمن دولت دو بین دیپلماتیک روابط برقراری با رضایت -2

 شود. مقرر دیگری نحو به که آن مگر باشد،می نیز کنسولی

 گردد.نمی کنسولی روابط قطع  موجب خود خودی به دیپلماتیک  روابط قطع -3

 (1963) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
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 وظایف  پذیرنده دولت موافقت با - خاص شرایط در - تواندمی کنسولی مأمور نکته:

  دهد. انجام خود کنسولی حوزه از خارج را خود کنسولی

 یک  نفع به تواندمی فرستنده دولت کنسولی پست پذیرنده، دولت به الزم اعالم با نکته:

 پذیرنده دولت که آن مگر دهد انجام پذیرنده دولت قلمرو در را کنسولی وظایف ثالث دولت

 نماید. مخالفت امر این با

 است. حیصحب  نهیگز

 ....هستند یافتخار یتقدم رؤسای پستهای کنسولی که ماموران کنسول .27

 خواهد بود. توسط کشور پذیرنده به ترتیب تاریخ اعطای روانامه -الف

 خواهد بود. توسط کشور فرستنده به ترتیب تاریخ اعطای روانامه -ب

 تیب تاریخ ورود به کشور پذیرنده خواهد بود.به تر -ج

 به ترتیب اولویت از نظر رتبه ماموران خواهد بود. -د

 پستهای رؤسای بین تقدم حق درباره ؛وین کنوانسیون 16 ماده مطابق: یحیپاسخ تشر

 کنسولی

 خواهد روانامه اعطای تاریخ ترتیب به طبقه هر در کنسولی پستهای رؤسای تقدم-1

 بود. 

 خود  وظایف انجام برای روانامه دریافت از پیش کنسولی پست یک  رییس هرگاه ذالک مع-2

 شد خواهد تعیین موقت پذیرشتاریخ طبق او تقدم حق شود، پذیرفته موقت طور به

 ماند. خواهد محفوظ روانامه اعطای از بعد حق این و

 پذیرش یا مهروانا تاریخ یک در که کنسولی پست رییس چند یا دو بین تقدم ترتیب-3

 اعالمیه یا  مشابهاسناد مأموریت حکم که تاریخی طبق اندداشته دریافت موقت

 گردد.می تعیین شده، تقدیم پذیرنده دولت به (11 ماده 3 بند در مذکور) انتصاب
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 کنسولی  پستهای رؤسای اماتم از بعد تقدم نظر از کنسولی پستهای موقت متصدیان-4

 بنابر  تاریخ آن درکه بود خواهد تاریخی طبق آنها خود ینب تقدم ولی گیرندمی  قرار

 پست موقت متصدی عنوان به شودمی داده 15 ماده 2 بند موجب به که ایاعالمیه

 اند.شده وظیفه انجام مشغول کنسولی 

 طبقه هر در دارند عهده به را کنسولی پستهای ریاست که افتخاری کنسولی مأموران-5

 طبق آنها تقدمترتیب و گیرندمی قرار کنسولی ستهایپ کاریری رؤسای از پس

 بود. خواهد فوق بندهای مقررات

 خواهند مقدم ندارند را مقامی چنین که کنسولی مأموران بر کنسولی پستهای رؤسای-6

 بود. 

 به طبقه هر در هستند افتخاری کنسولی ماموران که کنسولی پستهای رؤسای تقدمنکته: 

 پست رییس چند یا دو بین تقدم ترتیب .بود خواهد انامهرو اعطای تاریخ ترتیب

 تاریخی  طبق اندداشته دریافت موقت پذیرش یا روانامه تاریخ یک  در که افتخاری کنسولی

 به (11 ماده 3 بند در مذکور) انتصاب اعالمیه یا  مشابهاسناد مأموریت حکم که

 گردد.می تعیین شده، تقدیم پذیرنده دولت

 است. حیصحالف  نهیگز
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 هایادداشت 
 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 
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 هایادداشت 
 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 
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 گوشزد
 

در طرح تست توسط اساتید سعی شده است از *

یک سند بین المللی تا آخرین ماده آن مورد   1ماده 

بررسی قرار گیرد و چنانچه ماده ای به دلیل اهمیت 

ن طرح تست یا ارائه نکته داشته است؛ به آن امکا

   توجه شود.

 

این فایل جهت نمونه و حاوی چند صفحه از کتاب  *

 است.


