
 درس حقوق بین المللی عمومیاالت ؤس

 حقوق جامعه بین المللی چیست ؟-1

 حقوق بین الملل،حقوق جامعۀ بین المللی است،یعنی مجموعۀ قواعدومقرراتی است که برجامعۀ بین المللی حاکم است ودرآن

قواعد حقوقی به نام )حقوق بین عبارت دیگر،جامعۀ بین المللی تحت پوشش وسیطرۀ یک سلسله ه قابلیت اجرایی دارد.ب جامعه

الملل(بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست.جامعه بین المللی ، اجتماعی است که در اساس ، از همکاری و 

 همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده و مقررات حقوق بین الملل به آن نظم خاصی بخشیده

ر آن حاکم شده است. از این رو ، در می یابیم که میان حقوق بین الملل و جامعۀ بین المللی ارتباط )جامعه شناختی(برقرار و ب

است.حقوق بین الملل ، از آن زمان که جامعۀ بین المللی را از شکلی صرفاً سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید ، 

 ید.حقوق جامعۀ بین المللی تلقی گرد

 تابعان حقوق بین الملل به چه کسانی تلقی می شود؟ -2

ازدیدحقوقی ، واژۀ)تابع حقوق(یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی وهم دریافت کنندۀ آن قواعد است.امروزه ، این 

اص حقیقی ، )سازمانهای بین المللی دولتی(هستند.اما اشخاشخاص در حقوق بین الملل در درجۀ اول)کشورها( و در درجۀ دوم

شرکتهای خصوصی خارجی بویژه شرکتهای فراملی یا چند ملیتی(،سازمانهای بین المللی غیر دولتی و نهضتهای آزادیبخش 

قواعد حقوق بین الملل ، در مواردی در خصوص  ملی)تحت شرایطی(،صرفاً دریافت کنندۀ قواعد حقوق بین الملل هستند،یعنی

آنها وضع شده و آنها را موضوع حق و تکلیف قرارداده است.شاید به دلیل ابهامات مذکوراست که امروزه به جای اصطالح)تابعان 

 حقوق بین الملل(بیشتر از اصطالح)اعضای جامعۀ بین المللی( یا اشخاص حقوقی بین المللی( استفاده می شود.

 وجوه اشتراک و افتراق حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را توضیح دهید؟ -3

 اهم وجوه اشتراک یا تشابه میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از:

صف)بین اشتراک در بین المللی بودن:حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هر دو متصف به والف(

المللی(هستند، اما بین المللی بودن حقوق بین الملل خصوصی صرفاً از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی، روابط افراد را 

 در زندگی بین المللی تنظیم می نماید. در نتیجه وصف)بین المللی(درحقوق بین الملل خصوصی تنها جنبۀ شکلی دارد ونه ماهوی.

همترین قواعد حقوق بین الملل خصوصی را می توان در حقوق داخلی یافت.با این حال،جایگاه قواعد ب(اشتراک در منابع:م

حقوق بین الملل عمومی را نمی توان در حقوق بین الملل خصوصی از نظر دور داشت.امروزه، یکی از مهمترین منابع حقوق بین 

 عات آن حقوق منعقد گردیده است.اصی است که در زمینۀ موضوالملل خصوصی، معاهدات بین المللی خ

ج(اشتراک درمرجع رسیدگی:هرگاه میان کشورها، در رابطه با قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختالفی بروز کند، رسیدگی به 

 آن، اصوالًدرصالحیت مراجع بین المللی و طبق قواعدحقوق بین الملل عمومی است.

 الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از:مهمترین وجوه افتراق یا اختالف میان حقوق بین 



الف(اختالف در موضوع:درحالی که حقوق بین الملل عمومی، عمدتاً تنظیم کنندۀ روابط میان کشورها و سازمانهای بین المللی 

 است، حقوق بین الملل خصوصی، صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می کند.

ول، یک ویژگی عمومی دارند، اما دستۀ دوم، مناسبات خصوصی هستند که متضمن عنصر خارجی می باشند.این عنصر، دستۀ ا

آن روابط، یا محلی است که خارج از قلمرو ملی ایجاد آن روابط قرار دارد.ازهمین رو  برخاسته از اختالف در تابعیت عامالن

تابعان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی، در اصل کشورها و سازمانهای بین المللی دولتی)بین الدول(می 

 باشند.

در زمرۀ منابع حقوق داخلی است، حقوق بین الملل  ب(اختالف در منابع:درحالی که بخشی از منابع حقوق بین الملل خصوصی

 عمومی، منابع جداگانه و خاص خود را دارد.

ج(اختالف در مبانی:مبانی حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً ارادۀ یک کشور و مبانی حقوق بین الملل عمومی حداقل ارادۀ دو 

 کشور یا سایر تابعان حقوق بین الملل است.

دار رسیدگی به اختالفات ناشی ازحقوق بین الملل عمومی، معموالً مراجع حقوقی بین دگی:مرجع صالحیتد(اختالف در مرجع رسی

المللی، از جمله داوری بین المللی و دادگستری بین المللی)دیوان بین المللی دادگستری(هستند، اما مراجع صالحیتدار جهت 

ع قضایی داخلی یا در موارد خاصی، مراجع فراملی و استثنائأ رسیدگی به اختالفات ناشی از حقوق بین الملل خصوصی، مراج

 مراجع حقوقی بین المللی هستند.

است، اما ه(اختالف در ضمانت اجرا:حقوق بین الملل خصوصی، تا حدود زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار

  وثر و کافی نیست.ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی، در بسیاری از موارد چندان م

درجامعه بین الملل  چند نوع ضمانت اجرا در نظام بین الملل وجود دارد؟باذکرموارد ، یکی از آنها را شرح داده و اثر آن را -4

 ؟توصیف نمایید

 ..هدف ضمانت اجرادرنظام ملل متحد، تنبیه متخلف نیست، بلکه قطع اخالل در نظمی است که ادامۀ یک وضعیت ایجاد می کند

 ضمانت اجرا در نظام ملل متحد، دارای اشکال گوناگونی است که عبارتند از:

منشور  6منشور ملل متحد(، اخراج از سازمان)مادۀ  5(تدابیر انضباطی:شامل محرومیت موقتی از حقوق و مزایای عضویت)مادۀ 1

نوع ضمانت اجرا گرفته می شود، این است که اوالً منشور ملل متحد(.ایراد اصولی که به این  11ملل متحد( و تعلیق حق رأی)مادۀ 

ن نمی رود.ثانیاً محروم کردن کشور متخلف از حضور در سازمان، حتی به طور با اعمال تدابیر مذکور، امکان تکرارتخلف ازبی

ر)اخراج از منشو 6موقت، شاید آن کشور را در نقض مقررات حقوق بین الملل جری تر سازد.ازاین رو، مخصوصاً اجرای مادۀ 

 سازمان( هرگز جدی گرفته نشده است.شاید دلیل آن، دشواریهای اعمال آن بوده باشد.

(تدابیرتوصیه ای:برخی از تصمیمات سازمان ملل متحد که واکنشی در قبال تخلف از مقررات حقوق بین الملل)به ویژه منشور 2

عمومی عمدتاً دارای چنین جنبه ای ستند.مصوبات مجمع ملل متحد(هستند، جنبۀ توصیه ای داشته و متضمن الزام واقعی نی

منشور(.اما این گونه مصوبات، چون از پشتوانۀ آرای تمام یا اکثرکشورهای عضو برخوردارند، درعمل قادرند  15تا  11هستند)مواد 



ی که به این نوع کشورهای -ونه مادی -از صورت)توصیه(خارج گردند و جنبۀ)تصمیم(به خود گیرند.درنتیجه، نیروی معنوی

مصوبات رأی مثبت داده اند، تضمین کنندۀ اجرای آنهاست.مسلماً اگر مصوبات مجمع عمومی در موضوعی تکرار شوند، قدرت 

را دارا خواهند گردید و در نتیجه زمینۀ اجرای آنها به شیوۀ مطلوب تری فراهم خواهد شد. به موازات مجمع  معنوی بیشتری

تا  36، 33ورای اقتصادی و اجتماعی نیز در مواردی حق صدور قطعنامه های توصیه ای را دارند)موادعمومی، شورای امنیت و ش

 (.63و 62، 41

(تدابیر تقبیحی:شورای امنیت یا درمواردی مجمع عمومی با به کارگیری عباراتی اخالقی چون)تأسف می خورد( یا)تقبیح یا 3

اجرای خاصی را اعمال نموده که میشل ویرالی، استاد برجستۀ حقوق بین محکوم می کند( در قطعنامه های گوناگون، ضمانت 

. این تدابیر، از آنجا که عموماً محکومیتی عاری از نتایج ملموس و فاقد محتوای کیفری الملل، آن را)قضاوت سیاسی( نامیده است

 هستند، تدابیر تقبیحی نامیده می شوند.

مواردی، در مقابله با تخلف از مقررات حقوق بین الملل، حق اتخاذ تدابیر الزام آور علیه (تدابیر الزام آور:سازمان ملل متحد در 4

( و 41و  44، 42، 41، 41، 31کشور متخلف را دارد. کلیۀ تصمیمات شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد)مواد 

اذ می شوند، واجد خصیصۀ الزام آور هستند و اعضای تثنائأ طبق قطعنامۀ اتحاد برای صلح اتختصمیمات مجمع عمومی که اس

 منشور(. 25سازمان مکلف به قبول و اجرای آنها می باشند )مادۀ 

  کنند؟  مهمترین فعاالن حقوقی درتوسعه حقوق بین الملل چه کسانی هستند؟وازچه طریق درایجادقواعدحقوقی نقش آفرینی می-5

معاهدات عام  معاهده ای است و اساساً ناشی از توافق صریح کشورهاست.بنابراین، با انعقادتدوین بین المللی، معموالً یک عمل 

بین المللی، در واقع عمل تدوین بین المللی صورت می گیرد و به تدریج که این اقدام انجام شود، کلیۀ قواعد حقوقی بین المللی 

 و نیروی اجرایی بیشتری خواهند یافت. به شکل مدون و نوشته شده ای در خواهند آمد و درنتیجه، قدرت

از سوی دیگر، در مواردی عمل تدوین به)ارکان موقتی(سپرده می شود. ارکانی که در شرایط خاصی تأسیس و ازنمایندگان 

 ترکیب یافته است، از جمله کنفرانسهای حقوق دریاها و کنفرانس وین در زمینۀ حقوق معاهدات.کشورها 

ن منطبق تر است تا مداخلۀ کمیسیون حقوق بین الملل. در مجموع، اقدامات کشورها و ا عمل تدویاین شیوه، بدون تردید ب

را در موضوعات  سازمانهای بین المللی، بویژه سازمانهای غیر دایمی)ارکان موقتی(، زمینۀ توسعه و تدوین حقوق بین الملل

 است.مختلف و متعدد و به صورت معاهدات عام بین المللی فراهم ساخته 

 اصول حاکم برحقوق بین الملل در عصر جدید چه مواردی هستند؟ -6

 تحول حقوق بین الملل درعصر جدید، می توان اصول برجسته و اساسی حقوق بین الملل را به شرح زیر برشمرد: بابررسی تاریخ 

 ند.کشورها، تجمعات حاکمی هستند که هریک قدرت انحصاری را درقلمرو خود اعمال می کن –الف 

 کشورها نسبت به یکدیگر مستقل و از نظر حقوقی مساوی هستند. –ب 

جامعۀ مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ گونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریباً به طور کامل  –ج 

 مضمحل گردید.



و اجرای آنها آزاد می دانند. به عالوه در مورد  کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند، لیکن خود را در تفسیر –د 

 واکنشی که باید در برابر یک عمل غیر قانونی صورت گیرد، رأساً تصمیم می گیرند.

 کشورها حق توسل به جنگ را دارا هستند. –ه 

شروع(به تدریج از بین می رود و نظریۀ دیگری جانشین آن می گردد که به موجب آن، هر دکترین قرون وسطایی)جنگ م –و 

 کشوری که منافعش ایجاب کند، حق اعالن جنگ دارد.

    کشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بیطرف بمانند و یا در آن شرکت کننند. –ز 

  کلوگ را بیان نمایید.-و نتایج معاهدات لوکارنو و بریان ه بودههدف کنفرانس صلح الهه یک ودوکنفرانس صلح پاریس چ -7

هدف کنفرانس در آغاز، حفظ صلح بود و بدین منظور روسیه پیشنهاد نمود تا تولید و به کار بردن تسلیحات جنگی و تعرضی به 

 طور آزمایشی محدود شود، تا در نتیجۀ آن، صلح جهانی و همگانی برقرارگردد.

الهه، عالوه بر تکمیل کارهای کنفرانس اول، سیزده معاهدۀ جدید مربوط به حقوق جنگ و بیطرفی را به امضا کنفرانس دوم 

رسانید. در تنظیم این قواعد و سایر امور، در این کنفرانس یک روح آزادیخواهی و بشردوستی در بین نمایندگان کشورها حکمفرما 

عنی در تاریخ روابط بین المللی سابقه نداشت. اموری که محال بود دیپلماتها از های بین المللی قبل ازآن، یبود که در کنفرانس

 مجاری خصوصی عادی و در پس پرده حل کنند، در محیط این اجتماع به سهولت انجام یافت.

 در کنفرانس صلح پاریس، پس از شش ماه مذاکره و تبادل نظر، پنج معاهده با کشورهای مغلوب امضا شد:

 (1111ژوئیه  24ورسای با آلمان )(عهد نامۀ 1

 (1111سپتامبر  11با اتریش ) (عهد نامۀ سن ژرمن2

 (1111نوامبر  27(عهد نامۀ نویی با بلغارستان ) 3

 (1111ژوئن  4(عهد نامۀ تریانون با مجارستان )4

 (1121اوت  11(عهد نامۀ سور با عثمانی ) 5

)عهد نامه های صلح( است، تغییرات سرزمینی مهمی در اروپا به عمل آمد. به موجب عهد نامه های یاد شدۀ باال، که معروف به 

، چکسلواکی، فنالند، یوگسالوی، لیتوانی، لتونی و استونی ایجاد گردیدند و بیطرفی بلژیک و لوکزامبورگ نیز کشورهای لهستان

 برای همیشه لغو شد.

منعقده میان آلمان، بلژیک، انگلستان، فرانسه و ایتالیا و دیگری معاهدات لوکارنو مشتمل بر دو سند است:یکی معاهدۀ چند جانبۀ 

معاهدات دو جانبه میان آلمان از یک سو و هریک از کشورهای بلژیک، فرانسه، لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر. طبق این 

ینی را در اروپای غربی معاهدات، طرفین متعهد شدند که سیاست متقابل عدم تجاوز را در پیش گیرند و وضعیت موجود سرزم

 1136و آیین داوری را برای حل اختالفات خود برگزینند. این پیمانها با خروج آلمان از جامعۀ ملل در سال  حفظ و تضمین نمایند

 توسط آن کشور، عمالً قدرت اجرایی خود را از دست دادند. –حریم بین فرانسه و آلمان  –واشغال نظامی منطقۀ بیطرف رنانی 



کلوگ به عنوان یک معاهدۀ عام منع یا تحریم جنگ، اقدام مستقل حقوقی و جدا از میثاق جامعۀ ملل است. امضا  –بریان  میثاق

 کنندگان معاهدۀ مزبور، جنگ را به عنوان وسیلۀ تعقیب سیاست ملی در روابط با یکدیگر تحریم کرده و متعهد شدند که

 حل و فصل نمایند.تالفات خود را تنها با وسایل مسالمت آمیز اخ

مسأله )تحریم جنگ( از دید حقوق بین الملل شایان توجه خاصی است، زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ یکی از 

مظاهراستقالل وحاکمیت کشورها محسوب می شد و حتی جامعۀ ملل نیزجنگ را تحریم نکرده و فقط اقدام به آن را مبتنی بر 

  است.شرایطی دانسته 

  چند مورد ازتحوالت حقوق بین الملل بعد از تأسیس سازمان ملل متحد را با ذکر دلیل آن توصیف نمایید. -4

وقایع بسیاری تاکنون در جهان رخ داده که کمابیش در  پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، حوادث و

 همترین آنها عبارتند از:تحول حقوق بین الملل موثر بوده اند. از جمله م

 (پیدایش دو بلوک شرق و غرب به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی )سابق( و ایاالت متحدۀ امریکا1

 ( بیداری حس استقالل طلبی و رهایی از استعمار در آسیا و آفریقا و در نتیجه، تأسیس کشورهای متعدد در این دو قاره2

 خلع سالح هسته ای ( آزمایشهای هسته ای و مسأله تحدید یا3

موجودیت جمهوری خلق چین، اعطای نمایندگی چین در سازمان ملل، در ابتدا به چین ملی )تایوان( و  ( مسأله چین، اعالم4

 سپس به جمهوری خلق چین و اخراج چین ملی از سازمان ملل متحد

 ( مسأله فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل5

 میز میان شرق و غرب( تنش زدایی و اصل همزیستی مسالمت آ6

 ( مسأله عدم تعهد و تشکیل گروه کشورهای غیر متعهد7

 ( امنیت اروپا )مذاکرات هلسینکی(4

 ( تأسیس جوامع اروپایی )اتحادیۀ اروپایی(1

)تأسیس سازمان کنفرانس اسالمی، ایجاد و رشد نهضتهای اسالمی و اعتالی موج اسالم گرایی در میان ملتهای  ( پان اسالمیسم11

 مسلمان

 ( اکتشافهای فضایی11

 ( افزایش سازمانهای بین المللی12

 ( اضمحالل نظامهای سوسیالیستی مارکسیستی در اتحاد جماهیر شوروی )سابق( و کشورهای اروپای شرقی13

 ت گرایی کشورها، مثل وحدت ویتنام، وحدت آلمان و وحدت یمن( وحد14

گرایی کشورها: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )سابق( و تشکیل چهارده جمهوری مستقل. )شامل فدراسیون روسیه،  ( تجزیه15

ستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیۀ سفید )بیلو روسی(، اوکراین، مولداوی، لتونی، لیتوانی، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، گرج



)شامل: جمهوری فدرال یوگسالوی )مشتمل بر  ترکمنستان، قرقیزستان(، تجزیۀ یوگسالوی و تشکیل پنج جمهوری مستقل

 صربستان و مونته نگرو( کرواسی، اسلونی، مقدونیه وبوسنی هرزگوین(، تجزیۀ چکسلواکی و تشکیل دو کشور چک و اسلواکی

نها: جدایی بحرین از ایران و تشکیل کشور مستقل بحرین.جدایی بنگالدش )بنگال شرقی( از پاکستان و ( جدایی طلبی سرزمی16

 از اتیوپی و تشکیل کشور مستقل اریتره تشکیل کشور مستقل بنگالدش، جدایی اریتره

 ( مسأله لغو آپارتاید )الغای تبعیض نژادی در افریقای جنوبی(17

 ای امریکایی در تهران( بحران گروگان گیری دیپلماته14

( بحرانهای حاد بین المللی، ازجمله بحران اشغال چکسلواکی و افغانستان توسط نیروهای شوروی )سابق(، بحران داخلی 11

، بحران سومالی )پس از ورود نیروهای چند ملیتی به آن افغانستان، جنگهای داخلی میان جمهوریهای مستقل شوروی )سابق(

لبنان( بحران  هللب ازهرزگویی، بحران جنوب لبنان )ناشی از برخورد های مسلحانه نیروهای اسرائیلی با حکشور(، بحران بوسنی 

و حملۀ متقابل امریکا و  2111سپتامبر  11ظامی ناتو، بحران فلسطین و باالخره، بحران جهانی ناشی از حملۀ کوزوو و مداخلۀ ن

برقراری نظام جمهوری اسالمی در آن کشور، بحران هسته ای ایران و واکنش جامعۀ متحدانش به افغانستان و سرنگونی طالبان و 

 بین المللی در قبال آن

شدید ناحیه ای و منطقه ای: جنگ هندوچین، جنگ کره، جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق،  ( جنگهای21

 راق و اشغال آن کشور.جنگ خلیج فارس و باالخره جنگ امریکا و متحدانش علیه ع

( تأسیس دادگاه های بین المللی، از جمله دادگاه های نورمبرگ و توکیو، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین 21

      المللی، دادگاه کیفری برای یوگسالوی سابق، دادگاه کیفری برای رواندا و دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا.

 

 حقوقی با برتری حقوق داخلی را نقد نمایید؟ نظریه یگانگی -1

 نظریۀ یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی برحقوق بین الملل، بشدت مورد انتقاد قرارگرفته است، از جمله:

(برتری تاریخی به هیچ وجه موجبی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین الملل نمی باشد، چرا که تقدم و تأخر زمانی وضع 1

 ، دلیل اولویت و رجحان یکی بر دیگری نمی شود.حقوقی قواعد

( همان طور که گفته شد )نک:مبحث ضرورت وجود حقوق بین الملل( فقدان اقتدارفراکشوری درحقوق بین الملل، شرط ماهوی 2

 نیست تا موجبی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین الملل باشد.

منطقی است، زیرا تقدم تشکیل و تأسیس کشورها نسبت به زمان وضع و ایجاد قواعد  ( برتری منطقی نیز در واقع فاقد هرگونه3

که هر  حقوق بین الملل، باعث هیچ گونه مزیت و برتری منطقی نمی شود. به ویژه اینکه، طبق مقررات حقوق بین الملل است

عۀ بین المللی به رسمیت شناخته می کشوری موجودیت یافته )عناصر تشکیل دهندۀ کشور( و به عنوان عضوی از اعضای جام

 شود.



فقط در خصوص آن بخش از تعهدات بین  –فرضاً اگر هم صحیح باشد  –( دلیل برتری قانون اساسی بر تعهدات بین المللی 4

المللی است که ناشی از معاهدات است. در نتیجه، قابل تسری به سایر مقررات حقوق بین الملل، از جمله عرف بین المللی و 

 اصول کلی حقوقی نیست.

قانون اساسی بدانیم، از واقعیتهای موجود در  ( از سوی دیگر، اگر موجودیت حقوق بین الملل را تابع قواعد حقوق داخلی، حتی5

حقوق بین الملل موضوعه دورافتاده ایم، زیرا با هر تغییر و تحولی که در حقوق داخلی کشورها پیش آید )وضع قانون اساسی 

یدنظر در قانون اساسی، انقالبها یا اصالحات دیگر( تعهدات بین المللی اعتبار خود را از دست می دهند. در حالی که جدید، تجد

در عمل به این صورت نیست و هرگونه تغییر و تحول در داخل کشورها، از جمله حقوق داخلی، به تعهدات بین المللی پذیرفته 

هم در دوام و بقای کشورها( درحقوق بین الملل، خود موید مطلب مذکوراست. اگرشدۀ آنها خللی وارد نمی سازد. وجود)اصل 

مواردی دیده می شود که پس از تغییرات و تحوالت بنیادین در یک کشور، معاهدۀ بین المللی از سوی آن کشور به طور یک 

   جانبه فسخ می گردد، این شیوۀ عمل نیز مبتنی بر حقوق بین الملل است.

 حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران را شرح دهید؟وضعیت  -11

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حتی قانون اساسی مشروطیت، سخنی از جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران به 

هفتم و یکصد و  میان نیاورده است. در نتیجه، مسأله برتری یکی بردیگری مسکوت مانده است. اما با توجه به اصول هفتاد و

قانون مدنی که مقرر می دارد: )مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت  1بیست و پنجم قانون اساسی، مخصوصاً مادۀ 

ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است(، لذا معاهدۀ بین المللی در حکم قانون عادی است و قدرتی برابر با قانون 

، همچون تشریفات مربوط به وضع یک قانون رد. از سوی دیگر، تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهدۀ بین المللیعادی را دا

عادی است )تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور(. بنابراین، چنین به نظر می رسد که آن دو قاعده از حیث اعتبارحقوقی در 

مقدم را نسخ می کند. البته بعید است دولت ایران پس از تصویب یک سطح هستند و در صورت تعارض، قاعدۀ موخر، قاعدۀ 

معاهده ای، قانونی معارض با آن وضع نماید و عمالً آن معاهده را بدون اثر سازد، زیرا این امر صرف نظر از ایجاد مشکالت 

را نیز فراهم می سازد. در ضمن  عدیده در روابط میان ایران و سایر کشورهای متعاهد، موجبات تحقق مسئولیت بین المللی ایران

حقوق داخلی و حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران، محدود به حقوق بین  الزم است یادآوری شود که مسألۀ تساوی اعتبار

 الملل معاهده ای است، نه سایر مقررات حقوق بین الملل.

یده که کامالً حاکی از پذیرش نظریۀ یگانگی حقوقی با برتری البته در سالهای اخیر، رویه ای در نظام قانونگذاری ایران معمول گرد

حقوق داخلی است، از جمله قانون الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان 

)مفاد کنوانسیون در مواردی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، به این شرط که  3/1/71که در تاریخ  1144دسامبر  21مورخ 

 که با قوانین داخلی و موازین اسالم معارض گردد، از طرف جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد.(

 (44و  47منابع حقوق بین الملل را نام ببرید؟ جواب)ص -11

 لملل کدامها هستند؟معاهده را تعریف نمایید و بیان کنید توافقهای بین المللی خارج از شمول حقوق بین ا -12



 تا موافقت های  از ابتدای صفحه 11قسمت تعریف جامع و ص 11جواب:ص

 یک معاهده از چند قسمت تشکیل شده است و            اعتبار متن معاهده به چه معناست؟  -13

 ابتدای اجرای فوری معاهده 14از بافت معاهده تا ص 17جواب: ص

 است یا خیر، مراحل آن را توضیح داده و بیان کنید تصویب طبق قوانین ایران چگونه است؟آن تصویب معاهده آیا با امضای  -14

از تصویب معاهدات در نظام  115تا ابتدای معاهدات بی نیاز از تصویب و ص 111از تعریف تصویب تا ص 111جواب ص

 )آخر امضای نهایی معاهدات( 116حقوقی ایران تا ص

 تعریف کنید؟ تصویب ناقص یا بی قاعده را -15

 از ابتدای تصویب ناقص یا بی قاعده تا انتهای صفحه  117جواب:  ص

 وظایف امین معاهده را بیان نموده و زمان الزم االجرا شدن معاهدات در معاهدات دو جانبه را توضیح دهید؟ -16

 د جانبه.از معاهدات دو جانبه تا سر معاهدات چن 111معاهده از اول تا اخر، ص : امین111جواب: ص

 نحوه چگونگی به اجرا درآمدن معاهدات چند جانبه را توضیح دهید؟ -17

 از به اجرا درآمدن تدریجی معاهدات چند جانبه تا ابتدای )قسمت دوم( 112جواب: ص

 انتشار معاهدات طبق حقوق داخلی کشور را توضیح دهید؟ -14

 از اول تا آخر صفحه 114جواب: ص

 مطابق حقوق بین الملل چگونه است و چه اثری دارد؟ ثبت و انتشار معاهدات -11

 تا آخر صفحه 115از نظام منشور ملل متحد صجواب: 

 حق شرط بر معاهده را تعریف کرده و شرایط گنجاندن حق شرط را بیان نمایید؟ -21

ت اساسی نظام نکا 117) تا ابتدای حق شرط بر انواع معاهدات( و ص  117خط آخر: تعریف حق شرط تا ص 116جواب: ص

 )انتهای صفحه) آثار معاهدات( 114حق شرط تا ص

 اصل نسبی بودن معاهدات را تعریف نموده و استثنائات وارد بر آن را توضیح دهید؟ -21

 )تا ابتدای قسمت اول )معاهدات موجد حق یا تکلیف برای ثالث( 122)اصل نسبی بودن معاهدات تا ص 121ص

 چیست؟ توضیح دهید و بیان نمایید جایگاه آن کجاست؟الوداد  ۀملتهای کاملقید  -22

از درنگ در مورد جایگاه واقعی قید ملتهای کاملۀ الوداد )تا آخر  126ابتدای دامنه شمول و ص 125تا ص 124جواب: ص

 (116پاراگراف سر بند 

 نمایید؟ م تفسیر را بیانماهیت تفسیر معاهدات چیست، صالحیت مقام تفسیر و اصول و قواعد مسلّ -23

 م تفسیر تا سر قسمت چهارماز اصول و قواعد مسلّ 131تا سر تفسیر یک جانبه و ص 131)مفهوم تفسیر تا ص 121جواب: ص

 و علل اختتام، فسخ یا کناره گیری از معاهدات را نام ببرید؟ )بدون توضیح( موجبات بطالن معاهدات را نام ببرید؟ -24



)صرفاً تیترها را بیان نمایید( 141از نقض مقررات داخلی تا آخرص 137بطالن معاهدات)صجواب: قسمت اول سؤال : موجبات 

تا سرجزء دوم آثار اختتام و کناره گیری از معاهدات از انقضای  151: تا صبه شکل تیتروار 142وجواب: قسمت دوم سؤال ازص

 مدت معاهدات

 تعلیق اجرای معاهده در چه مواردی و چگونه است؟ -25

 از اول تا آخر صفحه 152ص جواب:

 جایگاه عرف درنظام حقوق بین المللی چگونه است؟ -26

 از گفتاردوم: منزلت کنونی عرف تا سر بخش سوم همان صفحه 163و ص 154از جایگاه عرف تا آخر خط دوم ص 153ص

 مفهوم اصول کلی حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل عمومی را توضیح دهید؟ -27

 )تا سر بند دوم( 165از مفهوم اصول کلی تا ص 164ص

 منابع فرعی حقوق بین المللی را نام ببرید؟ و اصولی که جزء قواعد آمره می باشند را ذکرنمایید؟ -24

( دکترین یعنی نظریات علمای حقوق در زمینه 2( تصمیمات قضایی دیوان بین المللی دادگستری 1 قسمت اول سؤال جواب:

 ( قواعد آمره بین المللی. 5( اعمال حقوقی یک جانبه 4( اصل انصاف 3ملل حقوق بین ال

 ( تا سر گفتار ششم141از مصادیق قاعده آمره صفحه بعد ) 171وجواب: قسمت دوم سؤال )ص

 اعضای جامعه بین المللی را نام ببرید؟ و شناسایی دو ژوره و دو فاکتو را در مورد کشورها توضیح دهید؟ -21

نهضتهای آزادی بخش  -اشخاص خصوصی در حقوق بین الملل –سازمانهای بین المللی  –ت اول سؤال ) کشورهاجواب: قسم

 وضعیت خاص واتیکان یا سریر مقدس. -ملی

 )جانشینی کشورها( 211از وسط صفحه تا ابتدای صفحه  111جواب: قسمت دوم سؤال )ص

 ید؟جانشینی کشورها به چه معناست، آثار آن را توضیح ده -31

  )تا سر قسمت اول( 212از تعریف جانشینی کشورها تا ص 211جواب: ص

 

 

 

 

   

  

 

  

 


