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 کتاب خوانندگان با سخنی

 به کوچک نگاه یک اگر ؛کارشناسی ارشد امسال آزمون مطالعه برای کتاب این انتخاب در ایدگرفته خوبی تصمیم مسلما

 آزمون برای آنچه تقریبا که ؛شویدمی متوجه باشید زده آن مختلف هایقسمت در تورقی و باشید داشته کتاب صفحات

 .است آمده کتاب عبارات در ؛بوده الزم کارشناسی ارشد

آموزشی با  یابی کتبدر منبعالملل  نیحقوق ب کارشناسی ارشدکه داوطلب دالیل مهم در تالیف این کتاب مشکالتی است  یکی از

 کتاب مورد در نکته مهمترین. بنابراین است آزمونی به صورت جامعکتاب  دقیقا، همان نبود مشکل نیا آن رو به رو می شود و

کاربردی بودن و طرح تست های شبیه ساز با پاسخ های تشریحی که به تثبیت و یادگیری مطالب  حقوق بین الملل عمومی؛

 کتاب بسیار کمک خواهد کرد.
ری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شروع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی با

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

هم کتب اساتید طراح مدنظر بوده و هم کتب  کارشناسی ارشد این وجیزه تخصصی برای آزمون تخصصی.  بنابراین در تالیف

اساتیدی که احتمال طرح سوال از کتاب آنها وجود داشته و یا وجود دارد. اضافه بر آن در جای جای سواالت سعی شده است که 

ضمنا در بیان تئوری ها و نظرات اساتیدِ طراح، به دلیل  نگاهی ویژه به نظرات و تئوری های مطرح شده توسط اساتید رفرنس شود.

اهمیت موضوع حتی در جایی که نیاز به تشریح مطلب وجود دارد؛ این کار با حوصله و دقت فراوان همراه با تخصص الزم انجام شده 

مللی و اساسنامه دیوان بین المللی ضمنا به دلیل اهمیت اسناد بین المللی مانند حقوق تعهدات، حقوق دریاها، مسئولیت بین ال است.

 دادگستری از نکات مهم این اسناد در درسنامه های داخل کتاب غافل نشده ایم.

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

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

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

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

ال و یا یک نکته به صور مختلف و از زوایای مختلف در کتاب از زوایای مختلف مطالعه کرده است و شاید در برخی از مواقع یک سو

آشکار گردیده است  ،شده است؛ مسلما این موضوع هدفدار صورت گرفته و در هر تکرار مطلبی یکی از زوایای پنهانی آن موضوعذکر 

 چرا که نتیجه این موضوع یادگیری نکته و تثبیت مطلب در ذهن داوطلب خواهد بود)مرور و یادگیری(. 

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

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

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

و ما هم خوشحال از اینکه این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد  کسب خواهد کرد. در کارشناسی ارشدقابل قبولی مطمینا در آزمون 

ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری توانسته

 کند.که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می

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

حقوق بین الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح کارشناسی ارشد 

اریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق مطالب صورت گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد ب

 برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. 1آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر

 با آرزوی موفقیت

 ابوالقاسم شم آبادی

                                                        
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 بخش اول
 الملل نیحقوق بفراوانی سواالت 

 درآزمون کارشناسی ارشد  
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 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1397فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون 

 تعداد سوال سوال طرح شده است. 97 موضوعاتی که در آزمون سرفصل ها

 رزرو  حقوق  معاهدات  

 برتری قاعده حقوقی)آمره( بر سند 

 اصول مسلم تفسیر معاهدات 

 اشتباه 

 اوضاع و احوال نیادیبن رییتغ 

 بودن آثار معاهدات یاصل نسب 

 

 

 سوال 4

 هیات دیپلماتیک  حقوق دیپلماتیک

 عنصر نامطلوب 

 کیپلماتید تیحما 

 یاسیپناهندگان س 

 معاهدات یآن بر اجرا ریو تاث کیپلماتیقطع روابط د 

 شرط کالوو 

 

 

 سوال  6

 سوال 1 ترسیم خط مبدأ  حقوق دریاها

 یو شبه نظام ینظام یها تیفعال هیقض ،دریدادگستر یالملل نیب وانید  قضایای بین المللی

(،کدام ضابطه را در مورد انتساب 1986) کاراگوئهیدر ن کایآمر متحده االتیا

 یکنترل کل -اعمال اشخاص به دولت اعمال کرد: کنترل موثر

 سوال 1

 -عاساسنامه دیوان بین المللی دادگستری: سلسله مراتب میان مناب 38ماده   اساسنامه دیوان 

 نیب نوایو حدود حکم د یحکم در خصوص اختالف راجع به معن ریتفس

 یدادگستر یالملل

 سئوال 2

میثاق  -میثاق حقوق مدنی و سیاسی -حق تعیین سرنوشت -دولت تیحاکم  اصول و مبانی

 حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
 سوال 1

بعد از اقدامات  هیالزور سور ریداعش در د یروهایبه ن رانیا یحمله موشک  مسائل روز

 یستیترور
 سوال 1

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1396وانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون آفر

 و

 و

 و

 و

 و

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1395فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون 

 و

 و

 و

 و

 و

 لل کارشناسی ارشد حقوق بین الم 1394فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون 

 و

 و

 و

 و

 و

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1393فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون             

 و

 و
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 و

 و

 و

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1392فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون 

 و

 و

 و

 و

 و

 

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1391فرآوانی سواالت  حقوق بین الملل عمومی در آزمون 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  1390قوق بین الملل عمومی در آزمون فرآوانی سواالت  ح

 تعداد سوال سوال طرح شده است.90موضوعاتی که در آزمون  سرفصل ها

 . دیآ یدر م تیه عضوامضاء کننده معاهده نباشد چگونه ب یاگر کشور  حقوق  معاهدات  

 یاعتبار قلمداد م یب لیحقوق کودک به کدام دل ونیحق شرط بر کنوانس 

 شود. 

 شود یمعاهده باعث اختتام معاهده م یاساس ای ینقض ماهو 

 دو دولت اصوال نسبت به شخص ثالث  انیقاعده که معاهده منعقده م نیا

 دارد؟ یتیچه وضع تفاقد اثر اس

 

 سوال 4

 الملل نیدولت در حقوق ب هیطرح دعوا عل یافراد برا تیاهل  سازمان ملل

  شود. یم وانیدر د یقاض نیگزیخدمت جا ماندهیمدت انجام باق زانیم 

  چه کسانی است؟ .انیبه اختالفات م یدگیرس وانید تیو صالح فهیوظ 

 دویونی -حقوق بشر ی)شورات؟یامن یو شورا یمجمع عموم یارکان فرع- 

 صلح( ونیسیکم -آنکتاد

 سوال 4

 -آب ریز یفرهنگ راثیحفاظت از م 2001: ستین ونیجزو کدام کنوانس رانیا  حقوق دریاها

2004  

 1995 -اهایحقوق در 1982 -دولت ها و  اموال آن ییقضا یها تیمصون  

 یدوکاشانه ا انیماه 

 ندارد تیها در منطقه مجاور مشروع تیکدام صالح 

  ستیشده ن رفتهیپذ ینحصاردر منطقه ا یدولت ساحل یبرا تیکدام صالح . 

 در آب  یخارج یخصوص یکه در داخل کشت یقاعده حاکم در مورد جرائم

 ست؟یرخ دهد چ یاتباع کشور صاحب کشت انیم یبند یها

 سوال6

مبانی حقوق بین 

 الملل

 یالملل موضوعه توسط دادگاه داخل نیقواعد حقوق ب حیصح یعدم اجرا 

  
 سوال2

مسئولیت بین المللی 

 کشورها

  یرفع نم ایو  یالملل نیب تیکدام عمل زائل کننده وصف متخلفانه مسئول 

 شود.

 برسد؟ یبه امضا چه مقام دیبا گریکشور در کشور د کی رینامه سف استوار 

 سوال2

 سوال1 پناهنده  حقوق دیپلماتیک

شود  یم لیتحم یدر صورت نیشیبه تبعه کشور پ نیکشور جانش تیتابع   اصل جانشینی

 که.

  اموال چگونه است. ینیشجان 

 

 سوال2
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 درسنامه کاربردی
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 مورد تعریف حقوق بین الملل عمومی دیدگاه های مختلفی وجود دارد:در 

 :حکومت  یاست که بر جامعه جهان یقواعد و مقرراتالمللی مجموعه اصول، حقوق بین دیدگاه مبتنی براینکه

در حال گسترش و تکامل تدریجی دند که حقوق بین الملل : طرفداران این نظریه معتق(ستین یحیصح فیتعر.)کندیم

ولی با عنوان اصول اولیه و حداقلی و نارسایی های موجود با گسترش ارتباطات حل خواهد شد و از این رهگذر مجموعه اص است

قواعد ناظر بر آن،  وجود دارد که همگان بر آن معترفند. بنابراین از این دیدگاه اثبات شخصیت حقوقی جامعه جهانی و اصول و

 کامال پایه علمی دارد.

  :مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط فیمابین تابعان جامعه حقوق بین الملل عمومی دیدگاه مبتنی بر اینکه

بیان کرده که  1927در  لوتوسقضیه این موضوع مشابه تعریفی است که دیوان دادگستری الهه در  -باشدالمللی میبین

و سایر گروه های مذکور المللی است های بینالمللی، کشورها و دیگر گروهه منزله حقوق جامعه بینهدف حقوق ب

حقوق بین الملل با    شایستگی آن را دارند که تابع حقوق ملل نامیده شوند. بنابراین با این دید حقوق بین الملل عمومی:

 نظریه عملی و عینی است.حقوق بین الملل عمومی یک  حقوق داخلی کامال متمایز است.

▼  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وانید ی: با توجه به نظر غالب و رایگدلیب ییایدکتر ض الملل؛ نیحقوق ب فیدر مورد تعر یینها جهیتن

الملل  نیب حقوق :الملل ارائه داد نیرا از حقوق ب فیتعر این توان یلوتوس م هیدر قض یالمللنیب یدادگستر یمیدا

از  یاست که ناش ییمجموعه قواعد و مقررات الزم االجرا یعنیاست؛  یالمللنیاست، حقوق جامعه ب یکه از شعب حقوق عموم

کشورها  یداخل ای یبر حقوق مل یرشته حقوق نیاست. ا یالمللنیجامعه ب یاعضا انیمکننده مناسبات  میالملل و تنظ نیروابط ب

الملل در  نیقواعد در روابط خود هستند. البته حقوق ب نیا تیملزم به رعا یالمللنیب یو کشورها و سازمانها هداشت تیتقدم و اولو

بخش را  یآزاد یو نهضت ها یردولتیغ یسازمان ها ،یخارج یخصوص یشرکت ها ،یقیاشخاص حق فیحقوق و تکال یموارد خاص

 یروینقادر به توجیه هر چند حقوق بین الملل مجموعه قواعد ناشی از اراده صریح یا ضمنی کشورها است اما  کند. یم نیمع زین

اما در نیست چرا که کشورها کمتر این قواعد را با ضمانت اجراهای آن قبول می کنند؛ المللی الزام آور قواعد بین

ها پیش ها آرام آرام به سمت الزام آور شدن و حمایت از حقوق ملتنهایت در برابر این ممانعت و ایستادگی دولت

 می رود.)دکتر هدایت اهلل فلسفی(

 ها:تعریف حقوق بین الملل به مجموعه قواعد و مقررات ناشی از اراده صریح یا ضمنی دولت سوال:

 مبین اولویت روابط بین الملل بر حقوق بین الملل است. -حقوق بین الملل است.         بنافی ضمانت اجرای موثر  -الف

 المللی نخواهد بودقادر به توجیه نیروی الزام آور قواعد بین -موید رابطه منطقی میان قواعد حقوق بین الملل است.    د -ج

 گزینه د صحیح است.*

 :تابعان یا عمومی مجموعه قواعدی است حاکم بر روابط فیمابین حقوق بین الملل  تعریف دکتر ضیایی بیگدلی

 المللی و در مواردی اشخاص می باشد.سازمان های بین -که این اعضا شامل دولت ها المللیاعضای جامعه بین

  :قادرهر چند حقوق بین الملل مجموعه قواعد ناشی از اراده صریح یا ضمنی کشورها است اما  در رویه بین المللی 

نیست چرا که کشورها کمتر این قواعد را با ضمانت اجراهای المللی الزام آور قواعد بین یروینبه توجیه 

ها آرام آرام به سمت الزام آور آن قبول می کنند؛ اما در نهایت در برابر این ممانعت و ایستادگی دولت

 ها پیش می رود.شدن و حمایت از حقوق ملت
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o تابعان فعال و منفعل 

کشورهایی که هم وضع کننده و یا واضع قواعد حقوقی هستند و هم دریافت کننده قواعد حقوقی هستند: کشورها در  -کشورهای فعال 

 المللی دولتی در درجه دومدرجه اول و سازمانهای بین

شرکت های خصوصی خارجی مانند شرکت  -الملل هستند: اشخاص حقیقیکه دریافت کننده حقوق بین کشورهایی -کشورهای منفعل

 نهضت های آزادی بخش -المللی غیردولتیسازمانهای بین -های فراملی یا چند ملیتی

 الملل است باید گفت:الملل تنظیم کننده و حاکم بر روابط بیندر اثبات اینکه حقوق بین

 الملل به وجود نمی آید.الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد حقوق بینالملل مقدم بر حقوق بیننی روابط بیناز نظر زمااوال 

 الملل هستند.الملل زمینه ساز اصلی حقوق بینثانیا: روابط بین

بنابراین در  الملل است.کننده روابط بین میلل تنظالمحقوق بین شوندگفته می ابدی یکشورها انسجام م یالمللکه روابط بین یهنگام :ثالثا

 شوند.الملل نامیده میشوند که این مالک ها و معیارها حقوق بینالملل معیارهای حقوقی بر آن حاکم میصورت انسجام حقوق روابط بین

 گاتنگی وجود داردالملل روابط متقابل و تنالملل و حقوق بینرابعا: با توجه به سه مورد قبلی بین روابط بین

اما اشخاص حقیقی، شرکت های خصوصی خارجی،  واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد استتابع حقوق بین الملل هم 

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

 المللی صحیح تر است.اصطالح اعضای جامعه بیننابراین دهد . بمی

 دو مفهوم متفاوت است: یواژه تابع داراهنکت

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

 است. فیتابع منفعل: موضوع حق و تکل -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاست مگر در فرض یاز حقوق داخل یبخش یالملل خصوصقواعد حقوق بین به فرانسه لیستان و برزصرب یها یبدهدر قضیه 

محسوب شده که بر  یالمللصورت قواعد بین نیباشند که در ا یالمللعرف بین ایو  یخصوص یالمللقواعد مولود معاهدات بین نیکه ا

هر معاهده  1929ژوئیه  12الملل در رای مورخ ی دادگستری بین. مطابق نظر مطرح شده توسط دیوان دایمکشورها حاکم هستند

 الملل منعقد نشده باشد؛ مبنایش در حقوق داخلی است.ای که میان کشورها در مقام تابعان حقوق بین

 ل: الملمطابق آن حقوق بیناست.  1927الملل برداشتی از تعاریف ارائه شده در قضیه لوتوس مورخ تعریف جامع از حقوق بین

 المللی است.حقوق جامعه بین 

المللی الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بینقواعد و مقررات الزم االجرایی است که ناشی از روابط بین 

 است.

المللی در موارد خاصی مکلف به این رشته حقوقی بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمانهای بین 

 ایت این قواعد هستند.رع

الملل در موارد خاصی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی)از جمله شرکت های فراملی حقوق بین

 المللی غیردولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را مشخص می کند.و چند ملیتی( سازمان های بین

شوند. در حقیقت این معاهده، از دو المللی محسوب میز تکامل جامعه بینمعاهدات وستفالی معاهده ای است که سرآغا نکته:

منعقد گردید به جنگ های  1648معاهده ای که در دو شهر ایالت وستفالی منعقد شد نشات گرفته است. این معاهده که در تاریخ 

 وحشیانه و خونین سی ساله مذهبی میان پروتستان ها و کاتولیک ها خاتمه داد.

اتحاد مقدس را می توان یک سازمان بین المللی ناقص دانست، که بر اصول مشروعیت سلطنت و برتری قدرتهای بزرگ،  نکته:

 مداخله در امور داخلی کشورهای خارج از سازمان و کشورگشایی کشورهای عضو پایه گذاری شده بود.

 



 کتاب  جامع کارشناسی ارشد حقوق     

 

18 

o ویژگیهای جامعه بین المللی 

 به نام حقوق بین الملل بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن اعد حقوقی سلسله قوالمللی تحت پوشش یک جامعه بین

 است.

 و نیازهای متقابل کشورها به  همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترکالمللی اجتماعی است که در اساس از جامعه بین

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

 به آن بخشید، حقوق  نمادی حقوقیالمللی را از شکلی صرفا سیاسی خارج نمود و حقوق بین الملل از آن زمان که جامعه بین

 المللی تلقی گردید.جامعه بین

  المللی نگریست مخصوصا کارنامه حقوقیاما نباید چندان ناامیدانه به جامعه بین سیاست حاکم بر حقوق استامروزه با وجود اینکه 

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

 :وجوه اشتراک یا تشابه حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین الملل خصوصی 

 المللی بودناشتراک در بین 

 اشتراک در منابع 

 اشتراک در مرجع رسیدگی 

 یالملل خصوص نیبا حقوق ب یالملل عموم نیحقوق ب تمایزه وجو: 

 می باشند. متضمن عنصر خارجیموضوعات حقوق بین الملل خصوصی مواردی است که ف در موضوع: اختال 

  :منابع حقوق بین الملل خاص و جداگانه است.اختالف در منابع 

 :حقوق بین الملل خصوصی عمدتا اراده یک کشور حاکم است برخالف حقوق بین الملل در اختالف در مبانی 

  :المللی هستند.حقوق بین الملل خصوصی مراجع صالحیتدار داخلی یا فراملی و استثنائا بین دراختالف در مرجع رسیدگی 

  :حقوق بین الملل خصوصی داری ضمانت اجرای موثرتر و کامل تری است.اختالف در ضمانت اجرا 

o یمنظور از مراجع فرامل 

تابعان حقوق، اعم از حقوق  یصخصو یبه دعاو یدگیرس تیصالح ،یمنطقه ا ای یهستند که در سطح جهان یمراجع

 نیتوان به اتاق تجارت ب یرا دارند. از جمله آنها م یالملل خصوص نیحقوق ب ای  یگریدر اعمال تصد یعموم یالمللنیب

 اشاره کرد.  i.c.cالملل 

o منظور از اعمال حاکمیتی و تصدیگری 

 یبازرگان ایدهد و در انجام آنها از قواعد تجارت و  یانجام م یصبه مانند اشخاص حقوق خصو زیهستند که دولت ن یاعمال یگریاعمال تصد 

دولت  یگریاست. ضمنا در اعمال تصد یدولت با شهروندان و اشخاص خصوص یاعمال برابر ایقراردادها  نگونهیمهم ا یژگی. وکندیاستفاده م

د که دولت از باب اقتدار عمومی انجام می دهد و در اعمال حاکمیتی اعمالی هستن دهد. یانجام م یسود و منفعت شخص یرا برا یعمل کی

 د.برابر از قواعد یکجانبه ای می تواند استفاده کند. ضمنا اعمال حاکمیتی دارای سود و منفعت عموم می باش

ل تحریم اما امروزه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و اص اصل روابط خصمانه و استنثاء روابط دوستانه بوده استدر گذشته  نکته:

 .گردد یروابط خصمانه استثناء و روابط دوستانه اصل محسوب مجنگ 

الملل تحت عنوان حقوق جنگ و حقوق جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه است اما این نوع رابطه عن تحت سیطره قواعد حقوق بین

 مخاصمات مسلحانه است.

 قواعد آمره      :طبقه بندی از حیث درجه الزام آوری 

 قواعد جهانشمول آمره                                                                    
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کنوانسیون حقوق معاهدات: تنها از طریق قاعده بعدی)موخر( حقوق بین الملل عام باید با همان ویژگی  53مطابق ماده   نکته: قواعد آمره

تخاذ کنند که برخالف مضمون قاعده آمره موجود استقرار یافته باشد و آن رویه مورد قابل تغییر می باشد. اگرگروهی از کشورها رویه ای ا

اعتراض قرار نگیرد و به وسیله اکثریت کشورها مورد حمایت واقع شود؛ در آن صورت یک قاعده عرفی جدید به جای قاعده آمره قبلی قرار می 

 سازد.گیرد و ماهیت آمره بودن آن قاعده قبلی را متوقف می

بحث  کی بودهاختالف  صلهیمعاهده که بحث روش ف نیا 9قاعده آمره است اما بر فرض ماده  کی یاز نسل کش یریتعهد به جلوگ نکته:

 شدن به قاعده آمره را ندارد. لیتبد تیاست که قابل یشکل

 -منع تجاوز مسلحانه -ریم جنگتح -اصل منع توسل به زور -اصل حسن نیت -اصل وفای به عهد برخی از مصادیق قاعده آمره: نکته:

اصل احترام به  -اصل دفاع مشروع -استقالل و تمامیت سرزمینی کشورها -اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود. اصل احترام به حاکمیت

 اصل منع هواپیما ربایی -اصل منع کشتار جمعی -حقوق و آزادی های اساسی بشر

ه مراعات و اجرای آن فقط برای دو یا تعداد معدودی از کشورها الزم االجراء است: مثل قوانین و مقرراتی ک قوق بین الملل خاص:ح  

 رسم رفتار با پناهندگان سیاسی فیمابین کشورهای آمریکای جنوبی -گرفتن عشریه از ماهیگیران خارجی در خلیج فارس

سیاری از کشورها، از جمله قدرت های بزرگ واجب آن گروه از قوانین و مقررات که مراعات آن برای تعداد ب حقوق بین الملل عام: 

مواردی هستند که حقوق بین البته  -است و وقتی عام است که کشورهای بزرگ نیز آن را پذیرفته باشند؛ مانند منع آزمایشهای اتمی

مقاوله نامه منع  -منع تبعیض -آید: مانند مقاوله نامه منع کار اجباریالملل عام به صورت حقوق بین الملل جهانی در می

 بردگی

راعات آن برای کل کشورها مالمللی است که آن گروه از اصول و قواعد بین erga ommnes   حقوق بین الملل جهانی: 

خود این گونه  53حقوق تعهدات در ماده  1969کنوانسیون  -منع کار اجباری -؛ مثل قوانین منع بردگیبدون استثناء واجب است

اصول آمره بین الملل قواعدی است که توسط اجماع جامعه جهانی پذیرفته و ارد و اشعار می دارد: اصول را ضروری می شم

 .مورد قبول واقع شده است

 المللی دادگستری:نظر دیوان بین 

دهد  ناظر به حقوق بین الملل جهانشمول و آمره را مورد تایید قرار میاوال اصول و قواعد بنیادین  المللی دادگستریدیوان بین

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو گونه قواعد را  در قضیه بارسلونا تراکشن المللی دادگستری برای اولین باردیوان بین 1970در سال  نمونه رای:

 تحت شناسایی قرار داده: 

 تعهداتی که دولت ها در مقابل دولتی دیگر می پذیرند. -الف

 شود.المللی به عنوان مجری واحد متقبل میتعهداتی که یک دولت در مقابل کل جامعه بین -ب 

یک شرکت)در اینجا بلژیک(دارای  ه آیا دولت متبوع سهامدارانمسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود ک نکته:

رویه قبلی خود و  ها،برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟دیوان

الملل اشاره  بندی تعهدات در حقوق بینداخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته حقوق

دیوان برای اولین آید.در اینجا فعالیت آن به شمار می داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران

ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات و بین تعهدات دولت اشاره کرده  erga ommnes بار به مفهوم تعهدات

 .ئل به تفکیک شده استجامعه بین المللی در کل قا ها در قبالدولت
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 حاکم  یالمللنیجامعه باعضای است که بر  یمجموعه قواعد و مقررات یعنیاست؛  یالمللنیالملل، حقوق جامعه ب نیحقوق ب

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

 فیتعر.)کندیحکومت م یاست که بر جامعه جهان یقواعد و مقرراتالمللی مجموعه اصول، حقوق بین اه مبتنی براینکه:دیدگ

و نارسایی های  در حال گسترش و تکامل تدریجی است: طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق بین الملل (ستین یحیصح

گذر مجموعه اصولی با عنوان اصول اولیه و حداقل وجود دارد که همگان بر آن موجود با گسترش ارتباطات حل خواهد شد و از این ره

 معترفند. بنابراین از این دیدگاه اثبات شخصیت حقوقی جامعه جهانی و اصول و قواعد ناظر بر آن، کامال پایه علمی دارد.

المللی ابط فیمابین تابعان جامعه بینمجموعه قواعدی است که حاکم بر روحقوق بین الملل عمومی دیدگاه مبتنی بر اینکه: 

هدف حقوق به منزله بیان کرده که  1927در  لوتوسقضیه این موضوع مشابه تعریفی است که دیوان دادگستری الهه در  -باشدمی

بع و سایر گروه های مذکور شایستگی آن را دارند که تاالمللی است های بینالمللی، کشورها و دیگر گروهحقوق جامعه بین

 حقوق ملل نامیده شوند. بنابراین با این دید حقوق بین الملل عمومی:

 حقوق بین الملل با حقوق داخلی کامال متمایز است. ▼

 حقوق بین الملل عمومی یک نظریه عملی و عینی است. ▼

 وانید ی: با توجه به نظر غالب و رایگدلیب ییایالملل؛ دکتر ض نیحقوق ب فیدر مورد تعر یینها جهیتن 

  :الملل ارائه داد نیرا از حقوق ب لیذ فیتوان تعر یلوتوس م هیدر قض یالمللنیب یدادگستر یمیدا
 

 المللی المللی یا اشخاص حقوقی بینامروزه به جای اصطالح تابعان حقوق بین الملل بیشتر از اعضای جامعه بین

 شود دلیل:استفاده می

اما اشخاص حقیقی، شرکت های خصوصی  دریافت کننده آن قواعد است واضع قواعد حقوقی و همتابع حقوق بین الملل هم 

قواعد حقوق بین الملل هستند؛ و آنها را موضوع حق و  صرفا دریافت کنندهخارجی، سازمان های غیردولتی و نهضت های آزادی بخش 

 المللی صحیح تر است.اصطالح اعضای جامعه بیندهد . بنابراین تکلیف قرار می

  دو مفهوم متفاوت است یداراواژه تابع: 

 ت.اس فیتابع فعال: موضوع و واضع حقوق و تکل -الف             

 است. فیتابع منفعل: موضوع حق و تکل -ب             

 الملل  نیشرح حقوق ب»به نام یبا نگارش کتاب 1843در سال  کسیتوسط فولبار  نینخست یالملل خصوص نیاصطالح حقوق ب

الملل  نیحقوق ب انگذاریالملل)بن نیحقوق ب انگذاریکه او را بن وسیگروس 17شد.در قرن  یحقوق اتیرو ادبوارد قلم «یخصوص

در آورد. البته  ریالملل را به رشته تحر نیبار در کتاب خود)حقوق جنگ و صلح( مقررات و قواعد حقوق ب نیاول ینامند برا یمعاصر( م

 کرده است. ادهخلقها( استف نیدر متن کتاب مذکور از اصطالح )حقوق ب یو

 نیشمول قواعد عهدنامه و -ینیجنگ زم یو عرفها نیقوان-یداور یمیدا وانید سیتاس مهمترین نتایج اولین کنفرانس صلح الهه: نکته:

 تهیه و تنظیم قوانین و عرفهای جنگ زمینی -ییایبه جنگ در

 -محاصره دریایی -شونددشمن که با کشتی های بی طرف حمل می مصونیت اموال اتباع مهترین نتایج دومین کنفرانس الهه: نکته:

 راجع به تحریم راهزنی دریایی  1856مقررات کنگره پاریس  -ژنو 1864عهدنامه 

معاهده مربوط به جنگ و بی طرفی تصویب شده و در این کنفرانس یک روح آزادیخواهی و بشردوستی در بین  13در کنفرانس دوم  نکته:

 المللی قبل سابقه نداشت.ورها حکمفرما بود که در کنفرانس های بیننمایندگان کش
مهمترین اثر مثبت عهدنامه های صلح را می توان تاسیس جامعه ملل دانست. جامعه ملل به عنوان اولین سازمان  نکته:

ار نظریه تشکیل جامعه ملل را اعالم ماموریتی عام در حفظ صلح و تمدن جهان بر عهده گرفت. اولین کسی که برای نخستین بالمللی، بین

 نکات مهم
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هدف نهایی  کرد، پاپ بنوای پانزدهم بود و بعد از آن ویلسون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ایجاد چنین سازمانی را پیشنهاد نمود.

هدف مقدس نزدیک کرد. بر  بود و ویلسون تنها کسی بود که با افکار و عقاید خود جهانیان را به اینتامین صلح جهان  عهدنامه های صلح،

 اساس اعالمیه ویلسون:
 .پس از انعقاد عهدنامه های صلح معاهدات سری جایگاهی نداشته و روابط بر اساس دیپلماسی علنی مبتنی خواهد بود 

 ایجاد شرایط مساوی بازرگانی 

 آزادی کلمل دریانوردی در کلیه دریاها به استثنای دریای سرزمینی 

 المللی محل عبور آزاد کشتیها و مراودات تجاری کلیه ملل شود.طور دائم باز و با تضمینات بین تنگه داردانل باید به 

با خروج آلمان از جامعه ملل نیمه کاره ماند؛ سیاست متقابل عدم تجاوز و برقراری آیین  از نتایج انعقاد معاهدات لوکارنو که نکته:

 داوری برای حل اختالفات بود.

امضاء کنندگان معاهده مزبور جنگ را  به عنوان معاهده عام منع جنگ، اقدامی مستقل از میثاق جامعه ملل بود.کلوگ  میثاق بریان نکته:

به عنوان وسیله تعقیب سیاست ملی در روابط با یکدیگر تحریم کرده و متعهد شدند که اختالفات خود را تنها با وسایل مسالمت آمیز حل و 

 فصل نمایند.

 ذاکرات هلسینکی درباره امنیت اروپا بوده است.محتوای منکته: 

ی وارد الملل خصوصبه نام شرح حقوق بین یو در کتاب 1843توسط فولیکس در سال  بار نیاولالملل اصطالح حقوق بین نکته:

خصوصی به  المللالملل عمومی و حقوق بینمیان حقوق بین موضوع تفکیکو از این زمان بود که  قلمرو ادبیات حقوق خصوصی شد

 منصه ظهور رسید.

 الملل عمومی و خصوصی:وجوه اشتراک و افتراق حقوق بین نکته:

 اشتراک در مرجع  -اشتراک در منابع -المللی بودناشتراک در بین الملل عمومی و خصوصی:وجوه اشتراک حقوق بین

 رسیدگی

 اختالف در  -اختالف در مبانی -در منابع اختالف -اختالف در موضوع الملل عمومی و خصوصی:وجوه افتراق حقوق بین

 ضمانت اجرا

مراجع الملل خصوصی، مراجع قضایی داخلی یا در موارد خاصی مرجع صالحیتدار جهت رسیدگی به اختالفات ناشی از حقوق بین نکته:

 المللی هستند.و استثنائا مراجع حقوق بین 1فراملی

مام کشورها و یا اکثریت قابل توجهی از کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت الملل عام باید از سوی تقواعد حقوق بین نکته:

الملل خاص اما قواعد حقوق بین حتی برای کشورهای که آن را رسما به رسمیت نشناخته اند، حاکم است.الملل عام حقوق بین

 دو کشور گرد هم آمده باشند؛ الزام آور است. المللی خاص که در آنها حداقلقواعدی است که رعایت آن برای جوامع بین

المللی در تعارض با قانون اساسی در جایگاه پایین تری قرار می نکته: در حقوق موضوعه ایران قراردادها و معاهدات بین

 گیرند:

 می برسد.المللی)به غیر از ساده( بایستی به تصویب مجلس شورای اسالکلیه قراردادها و مصوبات و معاهدات بین اوال

 المللی در حکم قانون عادی است.نهایت ارزش معاهدات بین ثانیا:

 قوانین اساسی و شرعی از جایگاه برتری برخوردار هستند. ثالثا:

 ایران نظریه دوآلیسم را پذیرفته است.رابعا: 

                                                        
یا حقوق  عمومی در اعمال تصدیگری المللبینحقوق الملل اعم از مراجع فراملی مراجعی هستند که در سطح جهانی یا منطقه صالحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی تابعان حقوق بین - 1

 المللی برای فیصله اختالفات ناشی از سرمایه گذاری های بانک جهانی نام برد.بین الملل و دیوان داوری آن و مراکزالملل خصوصی را دارند؛ از جمله آنها می تواند به اتاق تجارت بینبین
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 المللی صحیح نیست؟الملل و جامعه بینکدام یک از گزینه های ذیل در مورد حقوق بین .1
 المللی است.الملل، حقوق جامعه بینحقوق بین -فال

 المللی ارتباط جامعه شناختی برقرار است.الملل و جامعه بینمیان حقوق بین -ب

 المللی از همبستگی مبتنی بر منافع شخصی افراد به وجود آمده است.جامعه بین -ج

 المللی به دلیل کارنامه حقوقی آن نومیدانه نگریست.ما نباید نسبت به جامعه بینهر چند امروزه سیاست حاکم بر حقوق است ا -د

المللی حاکم است و ؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بیناست یالمللالملل، حقوق جامعه بینبینحقوق  پاسخ تشریحی:

الملل بوده که ملتزم و تحت پوشش یک سری قواعد حقوقی به نام حقوق بینالمللی در آن جامعه قابلیت اجرایی دارد. بنابراین جامعه بین

 متعهد به اجرای آن است.

ارتباط جامعه  یالمللالملل و جامعه بینحقوق بین انیم افراد به وجود آمده است. مشترکمنافع بر  یمبتن یاز همبستگ یالمللجامعه بین

 برقرار است. یشناخت

المللی المللی را از شکلی صرفا سیاسی خارج و نماد حقوقی به آن بخشید؛ حقوق جامعه بینآن زمان که جامعه بین الملل ازحقوق بین نکته:

 .ستینگر دانهیآن نوم یکارنامه حقوق لیبه دل یالمللبه جامعه بین دیحاکم بر حقوق است اما نبا استیهر چند امروزه س د.شتلقی 

 گزینه ب صحیح است.

 المللی...الملل مقصود از نهادهای بینبین مطابق قواعد حقوق .2
 المللنهادهای سیاسی حقوق بین -الف

 المللنهادهای حقوقی حقوق بین -ب

 المللی هستند.کشورها و سازمانهای بین  -ج

 شوند.المللی را شامل میفقط سازمانهای بین -د

المللی است. دسته مهمی از بر مناسبات میان اعضای جامعه بینالمللی مجموعه ارگانهای حاکم مقصود از نهادهای بین پاسخ تشریحی:

 می گویند. « المللینهادهای حقوقی بین»الملل هستند که به آنهاالمللی برخواسته از مقررات حقوق بیننهادهای بین

کل محسوب می شوند( و از جمله می المللی جزئی از الملل ایجاد شده اند)نهادهایی بینالمللی طبق حقوق بیننهادهای حقوقی بین نکته:

 المللی دادگستری نام برد.دیوان بینالمللی و المللی، داوری بینت بین، معاهداالمللی دولتیسازمانهای بینتوان از کشورها، 

 گزینه ب صحیح است.

 الملل قواعد حاکم بر...حقوق سازمانهای بین .3
 د.باشمیدولتی  المللیاساسنامه سازمانهای بین -الف

 باشد.شوند؛ میتصمیماتی که مطابق اساسنامه سازمانهای گرفته می -ب

 باشد.می 1986المللی مانند عهدنامه وین مصوب معاهدات بین -ج

 همه موارد -د

المللی است)مانند اساسنامه سازمانهای المللی از یک سو شامل قواعد حاکم بر سازمانهای بینحقوق سازمانهای بین پاسخ تشریحی:

المللی با المللی و سازمانهای بیندر خصوص کشورها و سازمانهای بین 1986المللی و عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات مصوب بین

المللی طبق اساسنامه خود اتخاذ می کنند؛ مانند قطعنامه های یکدیگر( و از سوی دیگر مجموعه تصمیماتی است که سازمانهای بین

 یالمللسازمانهای بین

 باشد.الدول میالمللی دولتی یا بینالمللی در این تست سازمانهای بینمنظور از سازمانهای بین نکته:

 گزینه د صحیح است.

 شوند؟الملل امروزه از چه اصطالح هایی استفاده میبه دلیل ابهامات واقع در اصطالح تابعان حقوق بین .4
 المللیاعضای جامعه بین  -الف

 المللییناشخاص حقوقی ب -ب

 خودسنجی
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 المللینهادهای سیاسی بین -ج

 گزینه الف و ب -د

المللی یا اشخاص الملل وجود دارد؛ به جای آن از اصطالح اعضای جامعه بینبه دلیل ابهاماتی که در کلمه تابعان حقوق بین پاسخ تشریحی:

 المللی استفاده شده است.حقوقی بین

ه کلمه تابعان هم فاعل و واضع قواعد حقوق و هم دریافت کننده آن قواعد است. بنابراین دلیل استفاده از اصطالح های جایگزین است ک 

 استفاده از کلمه تابع ایجاد این ابهام می کند که نمی دانیم با استفاده از آن اصطالح واضع مدنظر است یا دریافت کنند.

وقی هستند و هم دریافت کننده قواعد حقوقی هستند: کشورها کشورهایی که هم وضع کننده و یا واضع قواعد حق -نکته: کشورهای فعال

 المللی دولتی در درجه دومدر درجه اول و سازمانهای بین

شرکت های خصوصی خارجی مانند  -الملل هستند: اشخاص حقیقیکشورهایی که دریافت کننده حقوق بین -نکته کشورهای منفعل

 نهضت های آزادی بخش -المللی غیردولتینسازمانهای بی -شرکت های فراملی یا چند ملیتی

 گزینه د  صحیح است.

 شوند ...المللی کشورها انسجام می یابد گفته میهنگامی که روابط بین .5
 الملل است.الملل مقدم بر حقوق بینروابط بین -الف

 الملل است.حقوق بین زمینه سازالملل روابط بین -ب

 الملل است.بین الملل تنظیم کننده روابطحقوق بین -ج

 الملل است.الملل تنظیم شده توسط روابط بینحقوق بین -د

 الملل است باید گفت:الملل تنظیم کننده و حاکم بر روابط بیندر اثبات اینکه حقوق بین پاسخ تشریحی:

 الملل به وجود نمی آید.نباشد حقوق بین الملل است و تا زمانی که این روابط برقرارالملل مقدم بر حقوق بیناوال از نظر زمانی روابط بین

 الملل هستند.الملل زمینه ساز اصلی حقوق بینثانیا: روابط بین

بنابراین در  الملل است.کننده روابط بین میالملل تنظحقوق بین شوندگفته می ابدی یکشورها انسجام م یالمللکه روابط بین یهنگام ثالثا:

 شوند.الملل نامیده میشوند که این مالک ها و معیارها حقوق بینلملل معیارهای حقوقی بر آن حاکم میاصورت انسجام حقوق روابط بین

 الملل روابط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد.الملل و حقوق بینرابعا: با توجه به سه مورد قبلی بین روابط بین

 گزینه ج صحیح است.

 امروزه روابط خصمانه استثناء و روابط دوستانه اصل محسوب می گردد؟الملل با پذیرش کدام یک از اصول حقوق بین .6
 اصل عدم توسل به زور و اصل تحریم جنگ -الف

 اصل دفاع مشروع -ب

 اصل دفاع پیشگیرانه -ج

 اصل حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی -د

امروزه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و اصل تحریم در گذشته اصل روابط خصمانه و استنثاء روابط دوستانه بوده است اما  پاسخ تشریحی:

 .گردد یروابط خصمانه استثناء و روابط دوستانه اصل محسوب مجنگ 

الملل تحت عنوان حقوق جنگ و حقوق جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه است اما این نوع رابطه عن تحت سیطره قواعد حقوق بین نکته:

 مخاصمات مسلحانه است.

 صحیح است. گزینه الف

 الملل....الملل صحیح نیست؟ سیاست بینکدام یک از گزینه های ذیل در خصوص سیاست بین .7
در ارتباط مستقیم با خط مشی های حکومتی است که این خود معلول رژیم های سیاسی، سیاست های حزبی و سیاست رهبران   -الف

 کشورها است.

 یافته و اصوال تغییرناپذیرند.به دلیل تغییر خط مشی های حکومتی تغییر ن -ب

 الملل است.تاثیرگذار بر حقوق بین -ج

 الملل است.الملل و در مواردی عامل پیشرفت و اجرای حقوق بیندر مواردی مانع پیشرفت و باعث عدم اجرای مقررات بین -د
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که خود شاخه ای از علوم سیاسی است قلمداد  المللالملل را جزیی از علم روابط بینحقوقدانان انگلوساکسون حقوق بین پاسخ تشریحی:

و  یحزب یها استیس ،یاسیس یها میخود معلول رژ نیاست که ا یحکومت یها یبا خط مش میدر ارتباط مستقالملل می کنند. سیاست بین

  رهبران کشورها است. استیس

و  یاسیس یها میرژ رییکه صرف تنوع و تغ یدر صورت ؛رندییدر حال تغ یحکومت یها یخط مش رییتغ لیالملل به دلبین یها استیس نکته:

 الملل نخواهد بود.قادر به دگرگون ساختن حقوق بین یحکومت یها استیس

الملل کمک به حفظ برتری زور و قدرت است. به عقید مک دوگال: هدف نهایی حقوق وظیفه اصلی حقوق بینبه عقیده شوارزنبرگر: نکته:

 داند.الملل میالملل را از جهت علمی و اجرایی تابع سیاست بینو حیثیت بشری است. رایت: حقوق بینالملل صیانت از آزادی بین

 گزینه ب صحیح است.

 اصل دوام کشورها موید کدام یک از اصول ذیل است؟  .8
 المللی کشورهااصل دوام تعهدات بین -الف

 کشورها داخلیاصل دوام تعهدات  -ب

 المللبین حقوقالملل از بین سیاست یریرپذیاصل تاث -ج

 المللبین تابعان حقوقالملل از حقوق بین یریرپذیاصل تاث -د

الملل هیچ تاثیری است. البته این بدان معنا نیست که سیاست بین آنهاالمللی اصل دوام کشورها موید اصل دوام تعهدات بین پاسخ تشریحی:

 الملل است.ها و یا سیاست بینزیادی متاثر از سیاست حکومت الملل تا حدبینالملل نداشته بلکه حقوق در تغییر قواعد حقوق بین

 گزینه الف صحیح است.
 و
 و
 و
 و
 و

 وو
 و
 و
 و
 و
 و
 و
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*** 

 دکتر ضیایی بیگدلی( -)نکات مهم کتاب حقوق معاهدات بین المللی

  شماره یک مربوط به روش یا آیین سازش بر اساس بند ضمیمه  ماده و دو ضمیمه می باشد. 85عهدنامه وین مشتمل بر

شامل دو اعالمیه است؛ یک:  2عهدنامه)شامل روش های حل و فصل قضایی، داوری و سازش است.( و ضمیمه شماره  66ب ماده 

انی در اعالمیه مربوط به منع اجبار نظامی، سیسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات و دیگری اعالمیه مربوط به مشارکت جه

عهدنامه و نیز دو قطعنامه مصوب کنفرانس) یکی قطعنامه مربوط به ماده یک عهدنامه و دیگری قطعنامه راجع به اعالمیه مربوط 

 به منع اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات(

 در زمره قطعنامه های اعالمی  می باشد. اما قطعنامه های یاد شده پیوست شماره یک و دو جزء الینفکبببب عهدنامه وین

 کنفرانس بوده و جنبه توصیه ای دارد.

  پس از تودیع سند  یک ماهعهدنامه برای کشورهایی که پس از الزم االجرا شدن آن، آن را تصویب می کنند یا محلق می شوند

 تصویب یا الحاق الزم االجراء می گردد.

 :ویژگی های عهدنامه 

 ن کشورهاحکومت بر روابط قراردادی میا 

 .عهدنامه در بخش عمده ای حقوق عرفی معاهدات را مدون کرده است 

  عهدنامه از جمله معاهدات قانون ساز و در زمره حقوق بین الملل عام است. در نتیجه آن قسمت از عهدنامه که حاوی نوآوری

 .کشورها الزم االجراست هیکل یبرا است امروزه تقریبا به عنوان قاعده عرفی

  البته معاهداتی که توسط کشورها پس از الزم االجرا شدن عهدنامه نسبت به آنها  عطف به ماسبق نمی شودعهدنامه مقررات

 منعقد شده است.

 :معاهدات خارج از شمول عهدنامه وین 

 معاهدات میان کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل 

 معاهدات میان سایر تابعان حقوق بین الملل با یکدیگر 

 ت غیرمکتوب یا شفاهیمعاهدا 

عهدنامه وین، عدم شمول عهدنامه بر معاهدات مذکور در بندهای فوق تاثیر در موارد زیر  3*نکته: به موجب ماده 

 ندارد:

  اعتبار و ارزش حقوقی چنین معاهداتی و عدم شمول عهدنامه : عدم حاکمیت عهدنامه بر معاهدات یاد شده به اعتبار حقوقی آنها

 نمی سازد و آنها کماکان معتبر می باشد.خدشه ای وارد 

  شمول هر یک از مقررات عهدنامه بر معاهدات مذکور: در صورتی که آن معاهدات طبق حقوق بین الملل و مستقل و جدا از

 عهدنامه، مشمول آن قواعد)وین( باشند.

  المللی ایجاد شده و سایر تابعان یا مقررات عهدنامه، مانع شمول آنها بر آن دسته از روابطی نیست که طبق معاهدات بین

 موضوعات حقوق بین الملل نیز به آنها پیوسته اند.

 معاهدات منعقده قبل از اجرا در آمده عهدنامه 

  عهدنامه به موارد جانشینی کشورها، مسئولیت بین المللی کشورها و بروز مخاصمات و تاثیر آنها بر معاهدات نمی پردازد.)ماده

در مورد عدم شمول عهدنامه بر مسائلی که ممکن است در مورد معاهده ای به سبب مسئولیت بین المللی  عهدنامه( البته 73

عهدنامه مشتمل بر برخی مقررات مربوط به مسئولیت بین المللی کشورها است: از جمله تعدادی  کشورها پیش آید،

 از معاذیر رافع مسئولیت قراردادی در عهدنامه منعکس می باشد.
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 نگ بر معاهدات از شمول عهدنامه وین خارج است و تابع حقوق بین الملل عرفی است.آثار ج 

  مقررات عهدنامه بر معاهده ای که ممکن است کشور متجاوزی را متعهد کند و در نتیجه اقداماتی طبق منشور ملل متحد علیه او

ی به کشور متجاوز تابع عهدنامه وین نمی به بیان دیگر: عهدنامه تحمیل عهدنامه( 75صورت گیرد، نخواهد داشت.)ماده 

باشد. کشور متجاوز طرف جنگ نمی تواند به موجبات بی اعتباری معاهدات)مقرر در عهدنامه وین( استناد و 

 خود را از قید تعهدات قراردادی برهاند.

 :عهدنامه وین در موارد زیر سکوت اختیار کرده است 

 طبقه بندی معاهدات 

 ای کامله الودادموضوعات خاص شرط ملته 

 نابرابری در معاهدات 

 متروک ماندن معاهدات 

  ،روش فیصله اختالف ناشی از عهدنامه مگر آنکه در عهدنامه وین نیز در زمره معاهدات قلمداد شود که در این صورت

 آن نسبت به عهدنامه مجرا می باشد. 66قسمت چهار بخش پنجم عهدنامه مخصوصا ماده 

 در پاسخ: تنها قواعد عرفی مقرر در عهدنامه می توان نسبت به خود عهدنامه مجرا دانست؟  آیا مقررات عهدنامه را

 نسبت به خود عهدنامه حاکم می باشد.

 :دو تعریف عمومی و منطبق بر عهدنامه وین 

  :دو یا چندجانبه( میان تابعان حقوق  هر گونه توافق کتبی یا شفاهیمعاهده بین المللی به عنوان عام(

لل اطالق می شود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بین الملل تنظیم شده و آن مقررات بر بین الم

آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی به بار آورد. معاهده می تواند هر گونه اسم و عنوانی 

 ز است.داشته باشد و در نهایت اینکه معاهده از موافقت نامه های نزاکتی و اخالقی متمای

 :و  1986توافق بین المللی میان کشورها)مطابق عهدنامه مصوب  معاهده از دیدگاه عهدنامه وین

اعتبار حقوقی معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای بین المللی  3ماده 

 استبا یکدیگر را پذیرفته است( و به صورت کتبی)بنابراین شامل موافقات شفاهی نمی شود( 

 اعم از اینکه در سند واحدی دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن

 :از دیدگاه عرف بین المللی و رویه قضایی بین   رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گروئنلند شرقی

؛ عهدنامه های وین تنها توافقهای المللی، توافقهای غیرمکتوب یا شفاهی نیز در زمره  معاهدات محسوب می شوند

مکتوب را معاهده به شماره آورده اند معذلک عهدنامه های وین تصریح بر این دارند که منصرف بودن مقررات آنها از 

 توافقهای شفاهی، به هیچ وجه به اعتبار حقوقی آنها خدشه ای وارد نمی سازد.

 ووو

 و

 و

 و

 و
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 و

 و

 و

در  وجود دارد که کتاب اصلی چاپ شده دیگری نیز در ادامهملل حقوق بین الخالصه نکات کتابهای 

 اکتفا می کنیم. کتاب یک بخشی از به آوردن اینجا 
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ها برای حفظ منافع خود انجام عملی اختیاری است که دولت در حقوق بین الملل شناسائی دولت ها .1

 می دهند.

 پیش دستی یک دولت در توسل به نیروی نظامی علیه دولت دیگر در نقض منشور ملل متحد .2

 اماره ای نسبی در اثبات تجاوز به شمار می آید و شورای امنیت می تواند خالف آن را ثابت کند.

تا خود دفاع نماید؟تا چه زمانی یک دولت می تواند به استناد دفاع مشروع در مقابل تجاوز از  .3

 زمانی که شورای امنیت تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.

 عمل یک جانبه است. ها از نظر حقوقیشناسایی دولت .4

 ؟نیستاز عوامل توجیه کننده دفاع مشروع  تقدم دفاع بر حمله .5

 ی در حقوق بین الملل می شود.نیجانشتأسیس  :تجزیه یا فروپاشی یک کشور موجب .6

 جانشینی کشورها است.اصل  :( دربارهClean State)دکتر لوح مطهر  .7

ایجادی و نظریه  نظریه های مربوط به شناسایی دولت ه و حکومت های جدید عبارت ند از : .8

 اعالمی                                 

سرزمینی که به کسی تعلق ندارد ، می تواند مورد تصرف و تملک دولتی قرار گیرد ؛ مشروط  .9

 بر آنکه:
o تصرف از سوی دولت باشد و نه افراد خصوصی 

o تصرف موثر باشد و معارض نداشته باشد 

o قصد ادعای حاکمیت بر آن وجود داشته باشد 

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکل گرفت. کمیته حقوق بشر بر اساس .10

 ی بکار می رود.کیکاتول یکشورهادر مورد سفیر پاپ در  (Nonceاصطالح نونس ) .11

استقالل واقعی، ثبات داخلی و قلمرو شناسایی دولت های جدید در حقوق بین الملل: شرایط .12

 مشخص و معین

 شناسایی دوفاکتو                                 اثر اعالمی شناسایی با کدام یک تناسب بیشتری دارد؟ .13

 است. ورود خسارت رکن عینی مسئولیت بین المللی دولت .14

پیشین بر اموال عمومی، دیون ناشی از چنین اموالی به عهده دولت  در تأثیر تحوالت سرزمینی .15

 می باشد اگر دیون قبل از تغییر و تحوالت سرزمینی بوده است.

به عنوان معیار شناسایی دولت مورد توجه  موثر و مستقر تیحاکم اخیراً در رویه بین المللی .16

  قرار گرفته است.

 است. اعاده وضع به حالت اول اقض حقوق بین المللیاولین الزام دولت وارد کننده زیان یا ن .17
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در انحالل یک دولت استعماری، دولت جدید مدعی چه وضعیت حقوقی بین المللی می  .18

 جانشینی کاملتواند باشد؟

19.  
20.  
21.  
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520.  

 المللیبین ادگسترید دایمی دیوان در فلسطین و یونان بین اختالف «ماوروماتیس» یقضیه .521

 دیوان در باشد، پذیرفته را دایمی دیوان اجباری صالحیت اینکه بدون یونان دولت قضیه، این در .بود

 هم هادولت عملکرد که آید بوجود نظریه این تا شد باعث و داد پاسخ فلسطین شکایات به و کرد شرکت

 دیوان یعنی آن جانشین و دادگستری دایمی دیوان اجباری صالحیت پذیرش یکننده بیان توانندمی

 .باشد دادگستری المللیبین

 دادگستری المللیبین دیوان رای در دار،دندانه و مضرس سواحل مورد در مستقیم مبدا خط از استفاده .522

 در سپس و گردید بیان( نروژ و انگلستان فیمابین اختالف) ماهیگیری یقضیه در 1951 سال در

 توجه با نروژ دولت که بود قرار این از موضوع .شد گنجانده سرزمینی دریای به جعرا ژنو 1958 کنوانسیون

 برای مستقیم مبدا خطوط از خاص قانونی موجب به بود داردندانه که خود، سواحل جغرافیایی وضع به

 خود داخلی آبهای جزو را آزاد دریای از قسمتی نتیجه در و کرد استفاده خود سرزمینی دریای احتساب

 کرد ادعا بود، شده محروم آبها این در ماهیگیری از نروژ، اقدام این ینتیجه در که انگلستان دولت. کرد وارد

 دیوان. شد مطرح دیوان نزد اختالف. است غیرقانونی مستقیم مبدا خطوط از استفاده مورد در نروژ اقدام که

 اقتصاد وابستگی نیز و نروژی ماهیگیران تاریخی یاستفاده و نروژ سواحل در زمین خاص شکل به توجه با

 نروژ اقدام که کرد اعالم و کرد رد را انگلستان ادعای و تایید را دولت آن اقدام ماهیگیری، به نروژ مردم

 .است بوده قانونی و معتبر

 را لیبی تقاضای دیوان انگلستان، و لیبی و آمریکا و لیبی فیمابین اختالف «الکربی» یقضیه در .523

 درخواست یوگسالوی، و بوسنی فیمابین اختالف در که حالی در. نکرد صادر موقت دستور و نپذیرفت

 قطع صربها، توسط مسلمانان عام قتل قطعی، رای صدور هنگام تا موقتا داد دستور و پذیرفت را بوسنی

 .شود

 به جوعر حق هادولت فقط( 34 یماده) دیوان یاساسنامه به توجه با :«نفت کردن ملی» یقضیه .524

 یاقامه ایران علیه تواندنمی و شود،نمی محسوب انگلیس دولت انگلیس، نفت ملی شرکت و دارند دیوان

 عدم قرار دیوان و شد پذیرفته اعتراض این که ندارد را اختالف به رسیدگی صالحیت دیوان و کند دعوی

 .کرد صادر صالحیت

دائمـی بـین المللـ ی دادگسـتری در قضـیه  بـرا ی اولـین بـار در زمـان دیـوان معوق صـالحیت .525

 . المللی بـاز نمـودماوروماتیس مطرح گردید که به تدریج جای خود را در رویه قضایی بین

 وانید نیا یآرا نیاز مهمتر یکی ینسل کش ونیکنوانس هیدر قض یالمللی دادگستربین وانید یرا .526

  :است یدینکات جد یو حاو دیآ یبشمار م

نام گرفته  یالمللی دادگستربین انوید خیپرونده طول تار نیتر یسال طوالن 14با  هیقض نیا 

 است.

 شیگذشته خو یتعارض آرا یاز بررس یبنحو اصل اعتبار امر مختومه با توسل به انوید 

 از قضات قرار گرفته است. یکه مورد اعتراض برخ یموضوع ختیگر
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،کدام «عنصر نامطلوب»رنده، در اعالم رئیس یا هر هیئت دیپلماتیک دولت فرستنده به عنوان ـ در خصوص اختیار دولت پذی1

 مورد صحیح نیست؟

،عالوه بر کنوانسیون روابط دیپلماتیک ،یک قاعده عرفی «عنصر نامطلوب»اختیار دولت پذیرنده،در اعالم عضو هیئت دیپلماتیک به عنوان  (1

 نیز می باشد.

 وب بودن،می تواند هم در مورد اعضای هیئت دیپلماتیک و هم در مورد اعضای هیئت های کنسولی انجام شود.اعالم عنصر نامطل (2

 اعالم عنصر نامطلوب بودن،می تواند قبل از ورود آن فرد یا افراد به سرزمین دولت پذیرنده انجام شود. (3

 ک را از کشور خود اخراج کند.دولت پذیرنده تنها با ارائه دلیل می تواند اعضای هیئت دیپلماتی (4

در موارد یک مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق « حق تعیین سرنوشت»ـ در تعریف 2

 اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی،کدام مورد صحیح است؟

 تماعی و فرهنگی خود را دارند.همه مردم حق تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و حق تعقیب آزادانه توسعه اقتصادی،اج (1

 همه مردم حق برخورداری از حکومت های مردم ساالر با تضمین حقوق سیاسی و مدنی را دارند. (2

 ( همه گروه های مردمی در شرایط نقض حقوق بشر،حق خود مختاری و یا جدایی را دارند.3

 ا دارند.گروه های اقلیت و مردمان بومی،حق مشارکت در نظام سیاسی کشور ر (4

 ـ برای کدام یک از مناطق زیر،ترسیم خط مبدأ متصور نیست؟3

 جزایر مصنوعی (2     خلیج تاریخی (1

 جزایر واقع در آب سنگ ها (4     تورفتگی ساحلی (3

 ـ از نظر کمیسیون حقوق بین الملل،کدام مورد در خصوص رژیم حقوقی رزرو در معاهدات حقوق بشری، صحیح است؟4

 حقوق بشری،تابع همان رژیم کلی رزرو در حقوق معاهدات هستند. معاهدات (1

 اعالم رزرو های فاقد شرایط اعتبار،دولت رزروگذار را به کل معاهده ملزم می سازد. (2

 رزرو در معاهدات حقوق بشری،منوط به پیش بینی صریح در متن معاهده است. (3

 رزرو هستند. معاهدات حقوق بشری،مقتضی مقررات متفاوتی درباره (4

 ـ در کدام گروه از معاهدات بین المللی،قاعده حقوقی برسند،تفوق دارد؟5

 حقوق خلع سالح (2    حقوق دیپلماتیک (1

 حقوق دریاها (4                 حقوق بشر (3

 ( راجع به حقوق معاهدات،کدام اصل،از اصول مسلم تفسیر معاهدات است؟1969ـ براساس کنوانسیون وین)6

 بی طرفی (2     عدالت (1

 نسبی بودن  (4    آثار مفید (3

 ـ در کدام صورت،اشتباه می تواند موجب رد معاهده از سوی یک دولت متعاقد شود؟7

 هر گونه اشتباهی که در فرایند انعقاد رخ داده و پیش از الزم االجرا شدن،محرز شود. (1

 ت بوده باشد.در زمان انعقاد معاهده رخ داده و مبنای رضای دول (2

 در تدوین معاهده رخ داده باشد و قبل از تصویب کشف شود. (3

 هر زمان رخ داده باشد و رضای دولت را متأثر کرده باشد. (4

ـ حمله موشکی ایران به نیروهای داعش در دیرالزور سوریه بعد از اقدامات تروریستی این گروه در تهران در خرداد ماه 8 

 لب های حقوقی زیر،قابل توجیه است؟،در کدام یک از قا1396

 اقدام تالفی جویانه (2    دفاع مشروع (1

 رضایت دولت سوریه (4    اقدام متقابل (3

 ارشناسی ارشدک زمونآ

 1397سال  عمومی حقوق بین الملل 
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 ـ کدام مورد در خصوص تغییرات بنیادین اوضاع و احوال در حقوق معاهدات،صحیح است؟9

 خودبه خودی معاهدات است. از موجبات بی اعتباری (2              از موجبات ابطال معاهدات است. (1

 از موجبات بطالن نسبی معاهدات است. (4  از موجبات فسخ معاهدات است. (3
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 گزینه صحیح شماره سؤال

1 4 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 2 

8 4 

9 3 

10 1 

11 2 

12 4 

13 2 

14 1 

15 3 

16 4 

17 3 

18 1 

19 2 

20 4 
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 گزینه صحیح شماره سؤال

1 1 

2 4 

3 1 

4 2 

5 4 

6 3 

7 3 

8 2 

9 4 

10 1 

11 3 

12 4 

13 2 

14 1 

15 3 

16 1 

17 4 

18 2 

19 2 

20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشناسی ارشدک زمونآ

 1396سال  عمومی حقوق بین الملل 

 ی ارشدارشناسک زمونآ

 1395سال  عمومی حقوق بین الملل 
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 ـ درباره مفهوم شرط کالو،کدام مورد صحیح است؟1

 (انصراف سرمایه گذار خارجی از توسل به حمایت دیپلماتیک  دولت متبوع خود در مقابل کشور میزبان1

 (طی مراحل مقدماتی داخلی،پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک2

 (انصراف کشور متبوع سرمایه گذار خارجی از حمایت دیپلماتیک3

 لمللی (شرط ارجاع دعاوی سرمایه گذاری به داوری تجاری بین ا4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر با وجود اکثریت الزم برای تصویب قطعنامه شورای امنیت، یکی از اعضای دایم به قطعنامه رأی ممتنع دهد، آن قطعنامه -1

 چه وصفی دارد؟

 منشور با رویه عملی اصالح شده است. 27( معتبر است، زیرا ماده 1 

 مثبت تبدیل شود.( الزم االجرا نیست تا زمانی که رأی ممتنع به 2 

 منشور به رأی مثبت اعضای دایم تصریح نشده است. 27( معتبر است، زیرا ماده 3 

 منشور ملل متحد، به رأی مثبت اعضای دایم تصریح شده است. 27( اعتباری ندارد، زیرا در ماده 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشناسی ارشدک زمونآ

 1394سال  عمومی حقوق بین الملل 
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به آن رزرو ایراد کرده اند کدام پاسخ از در رابطه حقوقی میان دولت رزرو کننده و طرفهای متعاهد که  -1

 وین کامل تر است؟ 1969نظر کنوانسیون 
 ( چنانچه رزرو قانونی باشد)مطابق با اصول( مخالفت با آن خالف کنوانسیون حقوق معاهدات و باطل است.1

اهند بود و الزام آور می ( به جز ماده رزرو شده بقیه مواد رزرو کننده و ایراد کنندگان پس از تصویب معاهده جاری خو2

 گردند.

( هیچ رابطه حقوقی میان رزرو کننده و ایراد کنندگان برقرار نمی شود چون در معاهدات قانون ساز بقیه مواد معاهده و 3

 هدف آن مخدوش می گردد.

کننده با هر گونه رابطه  ( به غیر از ماده رزرو شده بقیه مواد میان رزرو کننده و ایرادکنندگان جاری خواهند بود مگر ایراد4

 قراردادی با رزرو کننده مخالفت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشناسی ارشدک زمونآ

 1393سال  عمومی حقوق بین الملل 
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 با سالم

و با تست های فوق العاده  صفحه است 438کتاب  این تعداد صفحات

مفید و کثیر با پاسخ تشریحی مطمئنا مطالب را یاد خواهید گرفت و البته 

 . اسخ تشریحی استپ ها همراه با تست ؛کتاب صفحات دلیل زیاد شدن

حقوق بین جامع و کاربردی کتاب به دلیل کیفیت و کاربردی بودن 

درصد سواالت  80پیش بینی می شود که باالی  ،ارشدی الملل کارشناس

 را فقط با مطالعه این کتاب+ مطالعه کنوانسیون حقوق معاهدات +

یل بزنید. بنابراین به دلصحیح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 

ارزش باالی کتاب ما از پخش همگانی آن در بازار خودداری کرده و  

 ارزشمند است کتاب خوب و اصطالحا بدون نقصداوطلبی که برایش 

و با پخش آن در هر مغازه و کوی و برزنی  بایستی دنبال آن باشد

ارزشش را مسلما پایین خواهیم آورد. بنابراین کتابهای خوب کمیاب 

و این ناشی از ارزش کتابهایی  برخی افراد می دانند است و قدر آن را

کار کارشناسی ارشد و توسط اساتید دکتری  است که توسط دپارتمان 

 شود.می
 

 کتاب اولین گروه هستید و  این شما امسال در مطالعه

 مسلما بهترین رتبه را خواهید آورد.

 


