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  حقوق بین الملل عمومی 

   کلیات–قسمت اول 
         11                        پیدایش اصطالح حقوق بین الملل                                                  –گفتار اول                              الملل بنیادهای حقوق بین-فصل اول  

  12                                                                                        تعریف حقوق بین الملل –گفتار دوم                                                                                                                  
  12                  طبقه بندی حقوق بین الملل                                                                  -   گفتارسوم                                                                                                              

  13                سلسله مراتب اصول و قواعد حقوق بین الملل                                       -رمگفتارچها                                                                                                                 
  14                                                                             اهداف حقوق بین الملل           -     گفتارپنجم                                                                                                             

  14                                                         تابعان حقوق بین الملل                                 -    گفتارششم                                                                                                              
  16              حقوق بین الملل و جامعه بین المللی                                                         -گفتار اول                          مناسبات حقوق بین الملل -دومفصل                                                                                                                                                                                                                                                            14                                       قلمرو حقوق بین الملل                                                   -   گفتار هفتم                                                                                                              

  16              حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی                                                    –گفتار دوم                                                                                                                  
  16              حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی                                                  –       گفتارسوم                                                                                                           

  16              حقوق بین الملل و روابط بین المللی                                                      -      گفتار چهارم                                                                                                          
  17               ن الملل و سیاست بین المللی                                                    حقوق بی-      گفتار پنجم                                                                                                           
  17                                                                حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی   –      گفتار ششم                                                                                                            

          18                                    حقوق بین الملل و اخالق بین المللی                                -    گفتار هفتم                                                                                                             
         18                 حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی                        –     گفتار هشتم                                                                                                             

  20                                                                                خصوصیات حقوق بین الملل – اولفتار گ                                    ماهیت حقوق بین الملل-فصل سوم   
          20                 نظریات مخالفان حقوق بین الملل                                                        –   گفتار دوم                                                                                                               
  21               نظریات موافقان حقوق بین الملل                                                          –    گفتار سوم                                                                                                              

  23                 ضمانت اجرا در حقوق بین الملل                                                        -    گفتارچهارم                                                                                                             
                                                                                                                                         

         27                 نظریه دوگانگی حقوقی                                                                       -گفتار اول         رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی-فصل چهارم
  29                نظریه یگانگی حقوقی                                                                            –گفتار دوم                                                                                                                  

  31               رویه محاکم بین المللی                                                                           -  گفتار سوم                                                                                                               
  32                رویه دولتها                                                                                         - گفتار چهارم                                                                                                                

          35                نظریه مقاصر                                                                                        – گفتار پنجم                                                                                                                 
  35               نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین المللی                                      – گفتار ششم                                                                                                                 

                                                                                                                  
  39                     دوره باستان                                                                                      –گفتار اول   تحول تاریخی حقوق بین الملل            -فصل پنجم 

  41              دوره قرون وسطی                                                                                  –    گفتار دوم                                                                                                              
  42               دوره جدید                                                                                           –       گفتار سوم                                                                                                           

  43               دوره معاصر                                                                                        –      گفتار چهارم                                                                                                            
  50                                                                      تحوالت جدید در حقوق بین الملل-     گفتار پنجم                                                                                                            

  MDGs[                                                                      50[    اهداف توسعه هزاره  -بند اول                                                                                                                            
  50 مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی                  2001 طرح  -      بند دوم                                                                                                                                           

  56الحات در سازمان ملل متحد                                                                     اص -      بند سوم                                                                                                                                           
  57               ]جایگزین کمیسیون حقوق بشر [  حقوق بشر سازمان ملل متحد  شورای-                                                                                                                                                 بند چهارم
  58            رش ساالنه کمیسیون حقوق بین المللدیدگاههای دولتها در خصوص گزا  -                                                                                                                                                 بند پنجم
  60                                نگاهی به دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل             -                                                                                                                                                 بند ششم
  63         گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری                      -                                                                                                                                                 بند هفتم
  63  شکایت جزایر مارشال از دارندگان سالح های هسته ای در جهان               -                                                                                                                                                 بند هشتم

  66  وضعیت غزه و صالحیت دیوان کیفری بین المللی                                         -                                                                                                                                 بند نهم                
  69  پذیرش صالحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی فلسطین                      -                                                                                                                  بند دهم                                

  76  توافقنامه کنفرانس تغییرات اقلیمی لیما                                                   -                                                                                        بند یازدهم                                                          
  77  مسئله ابوال در شورای امنیت ملل متحد                                                -                                                                                  بند دوازدهم                                                                

                                                                                                                                                    
  78                   ماهیت و ویژگی های تدوین و توسعه                                                 –گفتار اول           تدوین و توسعه حقوق بین الملل    -فصل ششم   

  80                 عوامل غیرحقوقی توسعه حقوق بین الملل                                            –     گفتار دوم                                                                                                            
  81                عوامل حقوقی توسعه حقوق بین الملل                                                  –    گفتار سوم                                                                                                             

                                                                                                          
  87                                                                             مکتب حقوق طبیعی یا فطری     -گفتار اول  مبانی و مکاتب حقوق بین الملل            -فصل هفتم 

  89                                                                                              مکتب اصالت اراده –    گفتار دوم                                                                                                             
  91                                                                                              مکتب اصالت عینی –   گفتار سوم                                                                                                              

  
  95                                                                                            معاهدات بین المللی  –گفتار اول   منابع حقوق بین الملل                                    -فصل هشتم 

  98                                                       ت بین المللی      مفهوم و ماهیت معاهدا–بند اول                                                                                                                                       
  106                                                                          طبقه بندی معاهدات          –                                                                                                                                                 بند دوم 
  108                                                       انعقاد معاهدات                                     –    بند سوم 

   117                                                          تصویب معاهدات                           –    بند چهارم 
  129                                                  ورود معاهدات به نظام حقوقی بین الملل –    بند پنجم 
  135                                                           حق شرط بر معاهدات                      -    بند ششم 
  148                                                             آثار معاهدات                                –    بند هفتم 
  169                                                        تفسیر معاهدات                                  –    بند هشتم 

  180                                                       اصالح و تجدید نظر در معاهدات          –    بند نهم 
   182                                                         بطالن یا بی اعتباری معاهدات           –    بند دهم 

 200                                           معاهدات تتام،فسخ،کناره گیری و تعلیق  اخ–    بند یازدهم 
  221                                                                                                                   عرف– گفتار دوم                                                                                                                
  230                                                     »اصول عمومی حقوق «  اصول کلی حقوقی –      گفتار سوم                                                                                                           

  233                                                                 تصمیمات و رویه قضایی بین المللی -    گفتار چهارم                                                                                                             
  235                                                                                             »آموزه « دکترین –       گفتار پنجم                                                                                                          

  238                                                                          »نٍٍصفت یا عدالت « اصل انصاف –    گفتار ششم                                                                                                             
  241                                                                 اعمال حقوقی یکجانبه بین المللی–گفتار هفتم                                                                                                          

    248                                                                               قواعد آمره بین المللی–گفتار هشتم                                                                                                          
       250                                                          استدالل از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی                                                  :  مقاالت حقوقی-فصل نهم 

   
  267                                                                                                                                                                                                     فرهنگ حقوق بین الملل- فصل دهم

  270                                                                                                                                                                                                           وین1969عهدنامۀ حقوق  معاهدات    –فصل یازدهم 
       288                      از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]کلیات حقوق بین الملل  [ بهشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد  مربوط،     پرسشنامه– دوازدهم فصل 
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  321                                                                              تأسیس کشورها –گفتار اول                                        ] کشورها [  قلمرو سرزمینی–فصل اول 
  326                                                                                انواع کشورها–گفتار دوم                                                                                                                      

  329                                                                          شناسایی کشورها –گفتار سوم                                                                                                                      
  329                                                    شناسایی یمفهوم و ماهیت حقوق  - بند اول                                                                                                                                        

  330 الزام به شناسایی                                                                             –                               بند دوم                                                                                                                                 
  331 عدم شناسایی                                                                                –                                         بند سوم                                                                                                                       

  332 زمان و چگونگی شناسایی                                                           –                                                 بند چهارم                                                                                                               
  332 شناسایی حکومت                                                                         –نجم بند پ                                                                                                                                                               

  333 شناسایی دوژوره و شناسایی دوفاکتو                                             –                                                    بند ششم                                                                                                            
  334 شناسایی شورشیان                                                                        –                                              بند هفتم                                                                                                                  

  334 شناسایی جنبش های رهایی بخش                                               –                                                   بند هشتم                                                                                                             
  335 شناسایی زودرس                                                                            –                                          بند نهم                                                                                                                      

  335                                                                          استرداد شناسایی –                                                بند دهم                                                                                                                
  336 پیدایش و تبدیل دولت در حقوق بین الملل                              -گفتار چهارم                                                                                                                                         

  341                                                                          جانشینی کشورها -پنجمر گفتا                                                                                                                                        
  342                                                                         جانشینی بر اموال – بند اول                                                                                                                                                                

  343                                  جانشینی بر دیون و مطالبات خارجی دولتی –بند دوم                                                                                                                                                                 
  344                                                                             حقوق عمومی –بند سوم                                                                                                                                                                 

  344                                      وضعیت خاص تابعیت اشخاص حقیقی –بند چهارم                                                                                                                                                                 
  345 نظام های حقوقی                                                                      – بند پنجم                                                                                                                                                                

  345 حقوق مکتسبه                                                                             –م                                                                                                                                                                 بند شش
  345 امتیازات                                                                                    –بند هفتم                                                                                                                                                                 

  346 مسئولیت بین المللی                                                                   –          بند هشتم                                                                                                                                                      
          347                                                 عضویت در سازمانهای بین المللی  –             بند نهم                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

  356                                                                               آبهای داخلی  -اول گفتار                                    ]حقوق دریاها  [  قلمرو دریایی–فصل دوم 
  366                                                                                           آبهای مجمع الجزایری  -گفتار دوم                                                                                                                    

 368                                                    ]دریای ساحلی  [دریای سرزمینی  -گفتار سوم                                                                                                                    
  386                                                                                        ] مجاور [ منطقه نظارت –   گفتار چهارم                                                                                                                  

        389                                                             منطقه انحصاری اقتصادی -تار پنجم  گف                                                                                                                  
  395                                                                                    فالت قاره –   گفتار ششم                                                                                                                  

  402                                                                                دریای آزاد –گفتار هفتم                                                                                                                     
           415                                          ]منطقه میراث مشترک بشریت [ دریاها  اعماق–   گفتار هشتم                                                                                                                  

    
  423                                                             رودخانه های بین المللی  –گفتار اول                ]حقوق آبراههای بین المللی [  قلمرو آبراهی–فصل سوم 

  427                                                                     تنگه های بین المللی -                     گفتار دوم                                                                                               
 435                                                       ] ترعه ها [ کانالهای بین المللی -گفتار سوم                                                                                                                    

   
  438                                                                                            ماهیت حقوقی هوا–گفتار اول                                                      ] حقوق هوایی [ قلمرو هوایی –فصل چهارم 

  439                                                         یر تکاملی قواعد حقوق هوا س– گفتار دوم                                                                                                                   
  441                                                                             مرزهای هوایی –گفتار سوم                                                                                                                    

  442                                         عهدنامه پاریس و پروتکل اصالحی آن– گفتار چهارم                                                                                                                   
  442                                                                           کنفرانس شیکاگو–گفتار پنجم                                                                                                                    

  443                                     کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری–بند اول                                                                                                                                                                 
  447                  موافقت نامه سرویس های ترانزیت هوایی بین المللی –بند دوم                                                                                                                                                                 

  447                                 موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین المللی –بند سوم                                                                                                                                                                 
 448                           ]ایکائو[ سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری –بند چهارم                                                                                                                                                                 

  450            کنوانسیون های مربوط به هواپیماربایی و امنیت هوانوردی–گفتار ششم                                                                                                                    
  452                                                  المللی  آزادیهای هوانوردی بین – گفتار هفتم                                                                                                                   

  
  454                                                          سیر تکاملی قواعد حقوق فضا–گفتار اول                                             ] حقوق فضایی [ قلمرو فضایی –فصل پنجم 

  455                                                           مفهوم و ماهیت حقوقی فضا – گفتار دوم                                                                                                                   
  457                                                     مقررات بین المللی حاکم بر فضا–گفتار سوم                                                                                                                    

  458                                                             اصول اساسی حقوق فضا– گفتار چهارم                                                                                                                   
           460                                                در فضا       اعمال صالحیت دولتی–گفتار پنجم                                                                                                                    

  462                                                                                                                  ] حفاظت محیط زیست [ قلمرو زیست محیطی –فصل ششم 
           

         467                                                                                     مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری  -گفتار اول     مقاالت حقوقی-فصل هفتم 
  470 مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه                                                                                          -                                                       گفتار دوم         

  
  
  478                                                                                                                                                                                                                               فرهنگ حقوق بین الملل  -صل هشتم ف

 492                              از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ] قلمرو حقوق بین الملل [شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد  مربوط به   ،    پرسشنامه -  نهمفصل

   قلمرو حقوق بین الملل   -دوم قسمت 
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   ]حقوق دیپلماتیک و کنسولی  [روابط دوستانه دولتها در روابط بین الملل  –فصل اول 

  521                                                                        ] حقوق دیپلماتیک [روابط دیپلماتیک  –گفتار اول                                                                                            
  521                                                                                                          نمایندگان دولت – بند اول                                                                                                              

  524                                                                                         ]مأموران دیپلماتیک [  دیپلماتها –ند دوم  ب                                                                                                                               
  541پلماسی کنفرانس و سازمانهای بین المللی                                                                   دی-          بند سوم                                                                                                      

  549                                                                                              ]حقوق کنسولی [روابط کنسولی  –     گفتار دوم                                                                                      
  549                                                                             مفهوم حقوق کنسولی                       –                                                                                                                                بند اول 
  550                                                                             تاریخچه حقوق کنسولی                   –                                                                                                                                بند دوم 
  552                                                                                منابع حقوق کنسولی                     –                                                                                                                                بند سوم 

  552                                                                            شرایط برقراری روابط کنسولی      –                                                                                                                                بند چهارم 
  553                                                                          پست و مأموریت کنسولی                   –                                                                                                                                بند پنجم 
  556                                                                          وظایف مأموران کنسولی                     –                                                                                                                                بند ششم 
  557                                                                            مصونیتها و مزایای کنسولی               –                                                                                                                                بند هفتم 
 560                                                                                     پایان روابط کنسولی –                                                                                                                                بند هشتم 

 562                                                      ] حقوق بین الملل اقتصادی [روابط اقتصادی  –   گفتار سوم                                                                                        
  580اصل عدم مداخله                                                                                                 –    گفتار چهارم                                                                        

                                                                                                      
         ]  حقوق جنگ و بیطرفی[صمانه دولتها در روابط بین الملل  روابط خ–فصل دوم 

       587                                                                               ربرد زور         مبانی و ماهیت کا–گفتار اول                                                                                           
  589                                         ] قاعده منبع توسل به زور [  الزام دولتها به عدم کاربرد زور –گفتار دوم                                                                                            

  592                ]تخلف از قاعده منع توسل به زور [وع  توسل دولتها به زور در قالب دفاع مشر–گفتار سوم                                                                                           
  592                                                                                ]کالسیک [ جنگ مشروع یا عادالنه –بند اول                                                                                                                
  592                                                                                                                           تجاوز–بند دوم                                                                                                                                  
  594                                                                                                                دفاع مشروع –بند سوم                                                                                                                                 
 598    ] منشور ملل متحد53ماده [ ایکاربرد اقدامات تنبیهی از طریق موافقت نامه ها یا نهادهای منطقه –بند چهارم                                                                                                                                

  598توسل دولتها به زور در قالب عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی   –  گفتار چهارم                                                                                         
  601                                                     توسل به زور در چهارچوب سیستم امنیت جمعی –  گفتار پنجم                                                                                        

  602                                                                                          حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی–  گفتار ششم                                                                                                         
  607مات مسلحانه غیربین المللی                                                                  حقوق مخاص-فتار هفتم   گ                                                                                        

        612                                                                                  خلع سالح و کنترل تسلیحات -                            گفتار هشتم                                                              
  

                                       مسئولیت بین المللی دولتها در روابط بین الملل  –فصل سوم 
       618مفهوم و ماهیت حقوق مسئولیت بین المللی                                                             –گفتار اول                                                                                             

  621مبانی حقوق مسئولیت بین المللی                                                                            –گفتار دوم                                                                                             
 623     ] مواردی که مسئولیت بین المللی مطرح می گردد [اعمال موجد مسئولیت بین المللی  –   گفتارسوم                                                                                          

  623                                                                                         جرم بین المللی  ارتکاب به –بند اول                                                                                                                                   
  623                                                                                                                         جرم بین المللی –ف ال                                                                                                                                                  

  628                                                                                                    رفتار مجرمانه منتسب به کشورها –    ب                                                                                                                                                                            
  636                                                                                 رفتار مجرمانه منتسب به سازمانهای بین المللی - ج                                                                                                                                                                              

  636                                                                                        رفتار مجرمانه منتسب به اشخاص خصوصی-  د                                                                                                                                                                             
  639                                                                                                   رفتار مجرمانه منتسب به شورشیان - هـ                                                                                                                                                                              

  641                                                                                           مللی  ارتباط با جرم بین ال– بند دوم                                                                                                                                  
  650                                                              اعمال و علل رافع مسئولیت بین المللی –گفتار چهارم                                                                                             

  669                                                                                       آثار مسئولیت بین المللی– پنجم گفتار                                                                                            
  670                                                                                        معیار مسئولیت بین المللی –بند اول                                                                                                                   

  673                                                                                             آثار جرم بین المللی   –بند دوم                                                                                                                                      
  686                                                                                             آثار جنایت بین المللی–بند سوم                                                                                                                                      
 691                                          ] حمایت دیپلماتیک [ مسئولیت بین المللی در قبال افراد –بند چهارم                                                                                                                                      

     
                                                                                               

  695                                                                                                                                                                                                                              فرهنگ حقوق بین الملل  -فصل  چهارم 
  707                                                                                                                                                                                              وین1961 دیپلماتیک  حقوق مفاد کنوانسیون  -فصل پنجم 
  716                                                                                                                                                                                                   وین1961 کنسولی  حقوقمفاد کنوانسیون   - فصل ششم 

 731   از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] »دولتها «  اشخاص و تابعان حقوق بین الملل [شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد  مربوط به   ،    پرسشنامه–  هفتمفصل 

 ]دولتها  [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل  - قسمت سوم
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        749                                      مفهوم سازمانهای بین المللی ، نهادهای بین المللی ، روابط بین المللی           –گفتار اول                                 کلیات  –فصل اول    

        751                                                                                                           تاریخچه سازمانهای بین المللی–گفتار دوم                                                                                    
         754                                        ماهیت سیاسی سازمانهای بین المللی                                                          –گفتار سوم                                                                                    

        755                                   انتظارات از سازمانهای بین المللی                                                                 –گفتار چهارم                                                                                    
        756                                     ن المللی                                         چارچوب نظری در تشکیل سازمانهای بی–گفتار  پنجم                                                                                    
        759                                      ین المللی سازمانهای بین المللی                                                   شخصیت ب–گفتار ششم                                                                                    

         760                                     صالحیت سازمانهای بین المللی                                                                    –گفتار هفتم                                                                                    
         762                                    صالحیت تقنینی سازمانهای بین المللی                                                         –گفتار هشتم                                                                                    

         765                                     عضویت در سازمانهای بین المللی                                                                  –گفتار نهم                                                                                    
         765                                    لی                                                  مزایا و مصئونیت های سازمانهای بین المل–گفتار دهم                                                                                    

   771                                                                                                  طبقه بندی سازمانهای بین المللی–هم گفتار یازد                                                                                   
         777         به قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللیدو تبصره قانون الحاق -                                                                                   گفتار دوازدهم 

                                               
         783                                    ساختار اصلی جامعه ملل                                                                                –گفتار اول                       جامعه ملل – فصل دوم  

         786                                                                                موسسات وابسته به جامعه ملل                             –گفتار دوم                                                                                    
  788                                        نقش جامعه ملل درحفظ صلح                                                                    –   گفتار سوم                                                                                 

                                                                                                   
          790                                     مبانی تأسیس سازمان ملل متحد                                                                    –گفتار اول          سازمان ملل متحد–م فصل سو 

          793                                                                                                    اهداف و اصول سازمان ملل متحد–گفتار دوم                                                                                    
          793                                                                                                          عضویت در سازمان ملل متحد–گفتار سوم                                                                                    
  797                                                                             وضعیت دولتهای غیر عضو در سازمان ملل متحد–گفتار چهارم                                                                                    
  797                                       وضعیت کشورهای کوچک در سازمان ملل متحد                                      –گفتار پنجم                                                                                    

  798                                        وضعیت هیأت های نمایندگی در سازمان ملل متحد                                 –گفتار  ششم                                                                                    
  799                                                                                         اصالحات در سازمان ملل متحد               – گفتار هفتم                                                                                   

  801                                        ارکان و تشکیالت اصلی سازمان ملل متحد                                               –      گفتار هشتم                                                                              
  801                                                                     خصوصیات و ویژگی های مجمع عمومی   – اول  : مجمع عمومی –بند اول                                                                                       

  805                                                                                    اختیارات قانونی مجمع عمومی  – دوم                                                                                                                                                                                           
  806                                                                       صالحیت های انحصاری مجمع عمومی -سوم                                                                                                                                                                                             

  809                                                               صالحیت های غیرانحصاری مجمع عمومی -چهارم                                                                                                                                                                                             
            811                                                                                             آیین کار مجمع عمومی -                       پنجم                                                                                                                                                                      

            814                                                                        خصوصیات و ویژگی های شورای امنیت–  اول:  شورای امنیت –                                   بند دوم                                                                                
  819                وظایف و اختیارات شورای امنیت                                                                 –                                                          دوم                                                                                                                                  

  824                                                                                              آیین کار شورای امنیت –                                                                                                            سوم                                                                                 
  826                                                                                              ایران و شورای امنیت–                                                                                                                                                                   چهارم                          

  832        ترکیب اعضاءی شورای اقتصادی اجتماعی                                  –  الف : شورای اقتصادی و اجتماعی –                                                                                                                  بند سوم 
  833ادی اجتماعی                                       وظایف و اختیارات شورای اقتص–                                                                                                                                                                                                                     ب 

  835                                                                                                                      شورای قیومیت –چهارم                                                                                                                  بند 
  837                                       تأسیس دیوان بین الملل دادگستری           –  اول  :  دیوان بین الملل دادگستری–پنجم                                                                                                                  بند  

  840  مقایسه دیوان دایمی با دیوان بین الملل دادگستری                        – دوم                                                                                                                                                                                                                       
  844 صالحیت دیوان بین الملل دادگستری                                             -                                          سوم                                                                                                                                                                              

             845                                                                 دبیرکل                                                      –الف  : نه  دبیرخا–ششم                                                                                                                  بند 
  847 مقررات استخدامی دبیرخانه                                                                                                       –                                                                           ب                                                                                                    

  848                                                                                ارکان فرعی مجمع عمومی – الف  : ارکان فرعی سازمان ملل متحد –گفتار نهم                                                                                          
  854                                                           ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی –ب                                                                                                                                                                                                       

  855                                                                                  ارکان فرعی شورای امنیت –ج                                                                                                                                                                                                       
  856                                                                    سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد            –گفتار دهم                                                                                          

  881                                                                   ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی–گفتار یازدهم                                                                                    
  882                                          خلع سالح و سازمان ملل متحد                                                        –      گفتار دوازدهم                                                                             

  885                                                                                       سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی–گفتار سیزدهم                                                                                   
  885  نظم نوین جهانی                                                                                                                 -اول د                                                                                                     بن

  891   نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی                                   - بند دوم                                                                                                                     
  920                                                                                                                        م موضوعات متم-گفتار چهاردهم                                                                            

  920                                       فهرست اسامی سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد و برخی مشخصات آنها. 1                                                                                                             
  921                                              ری اسناد و مدارک سازمان ملل متحد                                                           عالیم اختصا. 2                                                                                                             
  922                                                    دهه ها و سالهای بین المللی: مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد . 3                                                                                                             
    923                                                                              روزها و هفته های سازمان ملل متحد. 4                                                                                         

  925                                                                                      منطقه آتالنتیک سازمانهای اروپایی و -گفتار اول    ه ای  سازمانهای منطق –فصل چهارم    
  939                                                                                                   آفریقایی-ی آسیاییسازمانها   گفتار دوم                                                                                            

  953                                                                                                              سازمانهای آمریکایی  -                                                                                            گفتار سوم
                                                                                           

           OECD  (                                                                         958(  توسعه اقتصادیسازمان همکاری و   -گفتار اول     سازمانهای فرامنطقه ای- فصل پنجم   
  958                                                                                                                  جنبش عدم تعهد  -    گفتار دوم                                                                                         

  OIC (                                                                                          960 ( سازمان کنفرانس اسالمی  -   گفتار سوم                                                                                          
  964                                                                      )اوپک ( ای صادر کننده نفت سازمان کشوره  - گفتارچهارم                                                                                            
  968                                                                                                                        گروه هشت  - گفتار پنجم                                                                                            

    NGO[                                                                                                                              972 [  سازمانهای غیردولتی-فصل ششم                                                                                                                                                                                    969                                                                            گروه دی هشت -                                                                                             گفتار ششم
                                            973                                                                                                   ارزیابی سازمانهای بین المللی- فصل هفتم                                                                                                                                                                                                                   

  979                                                                                                                                                                      افراد–گفتار اول  اشخاص و تابعان فرعی    – هشتمفصل    
  993                                            شرکتهای فراملی یا چند ملیتی                                                             –گفتار دوم                                                                                    

  996                                     خلقها                                                                                                         –   گفتار سوم                                                                                 
  999                                     حرکتها و جنبش های آزادیبخش ملی                                                    –   گفتار چهارم                                                                                 

  1001                                   ریر مقدس                                                                              واتیکان یا س–گفتار پنجم                                                                                    
  
  1003                                                                                                                                           مقاالت حقوقی -فصل نهم  
  
  

  1047                                                                                                                                                                                               فرهنگ حقوق بین الملل  - فصل دهم 
     1051                                                                                                                                                                      منشور سازمان ملل متحد            -یازدهم فصل 
 1064                                                                                                                                                                                                                       ی حقوق بشراعالمیه جهان  -دوازدهم فصل 
  1067]       ن المللی ، اشخاص و تابعان فرعی  سازمانهای بی«  اشخاص و تابعان حقوق بین الملل [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد  مربوط به   ،   پرسشنامه–سیزدهم فصل 

   ] اشخاص و تابعان فرعی ،سازمانهای بین المللی [  اشخاص و تابعان حقوق بین الملل-قسمت چهارم
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  ]آئین های اختیاری  دیپلماتیک یا سیاسی ، [ برطرف کردن اختالفات بین المللی به روش غیرحقوقی  – فصل اول 

  1098                                                                                         مبانی و ماهیت اختالفات بین المللی–پیشگفتار                                                                           
  1102                                                                                     روش های بین دولی حل اختالفات –                                                                          گفتار اول 

  1102                                                                                                                    لماتیک پ مذاکره دی– بند اول    
  1106                                                                                                           ایمردی با مساعی جمیله  پ- بند دوم    
  1106                                                                                                                                 میانجیگری – بند سوم    
  1111                                                                                                                                   قیق  تح– بند چهارم    
  1113                                                                                                                         سازش یا آشتی –  پنجم بند    

  1115روش سازمانهای بین المللی برای حل اختالفات                                                                    –گفتار دوم                                                                           
  1115                                                                                                               روش سازمان ملل متحد– بند اول                                                                                                             

   1115                                                                                                                                                        روشهای سایر سازمانها –بند دوم                                                                                                              
  

          

 ] آئین های اجباری [برطرف کردن اختالفات بین المللی به روش حقوقی   – دومفصل 

         1116                                             روش حل اختالفات بین المللی از طریق داوری بین اللملی      -گفتار اول                                                                       
  1116                                                                                                                          تحول تاریخی داوری– الف                                                                                                           
  1118                                                                                                                              مبانی حقوقی داوری–   ب                                                                                                         

  1121                                                                                                                                           آیین داوری -ج             
  1124                                                                                                                                ی داوری أر  حکم یا-د             

  1124                                          فات بین المللی از طریق دادگستری بین المللیروش حل اختال  –گفتار دوم                                                                           
  1125                                                                                                      دیوان دادگستری بین المللی–بند اول                                                                                                               

  1125                                                                                                                      تاریخچه دادگستری بین المللی–الف                         
  1127                                                                                                                                                   ساختار دیوان–ب                         
  1129                                                                                                                                                صالحیت دیوان –ج                         
  1133                                                                  آراء دیوان                                                                                        -د                        
  1134                                                                                                                                          آیین داوری دیوان -هـ                         
  1134                                                                                                                                              مسائل مالی دیوان –و                         

   1136                                                                                                دریاها  دیوان بین المللی حقوق – بند دوم                                                                                                               
  

                                                                                                                                                                                                                                              
     1138                           یت تجاوز  دیوان بین المللی کیفری و صالحیت رسیدگی به جنا- گفتار اول مقاالت حقوقی     -فصل سوم 

   1139                               جنایت تجاوز از طرح اساسنامه تا تشکیل دیوان بین المللی کیفری- بنداول                                                               
  1142                   مسئله احراز وقوع عمل تجاوز و اعمال صالحیت دیوان بر جنایت تجاوز–بنددوم                                                                                                 

  1150                                         دادسرای دیوان کیفری بین الملآیین تعقیب جنایات در -                                                          گفتار دوم 
  1151                                   صالحیت دادسرای دیوان در جریان دعوی کیفری بین المللی- اول                                                                                          بند
  1154                                                              نحوۀ تعقیب دعوی کیفری بین المللی- دوم                                                                                           بند

  
  
  
  

           1163                                                                                                                                                                                                                            فرهنگ حقوق بین الملل - فصل چهارم 
  1169                                                                                                                                                                                                        للی دادگستریاساسنامه دیوان بین الم  - فصل پنجم

  1176                                           ]برطرف کردن مسالمت آمیز اختالفات بین المللی  [ت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد  مربوط به شامل تمام سواال  ،    پرسشنامه– ششمفصل  

   برطرف کردن مسالمت آمیز اختالفات بین المللی  –پنجم قسمت 
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     1188                                                                                                                                صالحیت جهانی مراجع کیفری داخلی -گفتار اول 

  1189                                                                                                                           صالحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی -گفتار دوم 

  1190                                                                                                                         اصول هفت گانه صلیب سرخ و هالل احمر  -گفتار سوم

  1190                                                                                                                                            حق قابل تعلیق در حقوق بشر -گفتار چهارم

  1193                                                                                                                                      تحوالت اخیر در سازمان ملل متحد-گفتار پنجم

  1196           به دیوان] رئیس اسبق سازمان امنیت لیبی [  دستور دیوان بین المللی کیفری به دولت لیبی مبنی بر تحویل عبداهللا السنوسی -گفتار ششم  

  1197                                  نگ در جنوبگان قرار دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر موافقت با ورود نیوزیلند به پروژه صید نه-گفتار هفتم 

  1198                                رأی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی مبنی بر لغو تحریم های این اتحادیه علیه بانک صادرات ایران -گفتار هشتم

  1199                                   ارت در قضیه انرژی های نوشونده درخواست تجدیدنظر از گزارش هیأت رسیدگی سازمان جهانی تج-گفتار نهم

  1199         محصوالت صفحات خورشیدی در سازمان جهانی تجارتدرخواست ایاالت متحده آمریکا برای مشورت با هندوستان در خصوص   -گفتار دهم

  1200                                                                                   ]المی عراق و شام دولت اس[   قطعنامه شورای امنیت در مورد داعش  -گفتار یازدهم 

  1201 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آزمایشات هسته ای کره شمالی                                              2094  قطعنامه -گفتار دوازدهم 

  1201  شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گروههای تروریستی القاعده در سوریه و عراق                        2170 قطعنامه  -زدهمگفتار سی

  1201            شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت تشدید خشونت                                                 2178   قطعنامه -گفتار چهاردهم 

  1202                                                                 ]حوثی ها [  شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه انصاراهللا یمن 2216 قطعنامه  -گفتار پانزدهم

  1203ی نفتی ایران                                      دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قضیه سکوها2003 نوامبر 6 بررسی رأی -گفتار شانزدهم

  1208 تحوالت مذاکرات هسته ای ایران                                                                                                                                    -هفدهمگفتار 

  

  

      وضوعات مکمل و خاص م  -  1 پیوست
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   1220         1392اسفند ماه  دانشگاههای سراسری ، ،   عمومی حقوق بین الملل عمومی و سازمانها ، آزمون دکتری حقوق بین الملل           . 1

  1228          1393اسفند ماه اههای سراسری ، دانشگ ،  عمومیحقوق بین الملل عمومی و سازمانها ، آزمون دکتری حقوق بین الملل. 2

   1236                              1394اسفند ماه ، دانشگاههای سراسری حقوق بین الملل عمومی و سازمانها ، آزمون دکتری مجموعه حقوق ، . 3

   1238                                                    1395اسفند ماه  ، حقوق بین الملل عمومیی حقوق بین الملل عمومی و سازمانها ، آزمون دکتر. 4

  

  

  

  المللی دکتری حقوق بین الملل عمومی  و سازمانهای بین ید جد سواالت -  2 پیوست
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  1مقدمه
ده شود شما را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور      آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفا                    

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
بنـدی و تقـسیم و تفکیـک        همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن                           

  :موضوع شده است 
    کلیات حقوق بین الملل عمومی – قسمت اول                                     

   قلمرو حقوق بین الملل –  قسمت دوم                                    
  ] دولتها [ الملل  اشخاص و تابعان حقوق بین -                        قسمت سوم              
  ]سازمانهای بین المللی ، اشخاص و تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل  - قسمت چهارم                                    
  برطرف کردن مسالمت آمیز اختالفات بین المللی    -   قسمت پنجم                                  

  
  
  

   . شرح دروس ، تست و آزمون : ، به ترتیب عبارت است از  هر قسمت از جزوه
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد - الف
منـابع دانـشگاههای    : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                          

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین                     موضوعی ، منابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،          ، منابع   ... تهران  شهید بهشتی،     
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلـوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای                     سرفصل

توان تقریباً به همه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای                  به گونه ای که با یک مطالعه مفید ب        . است    حقوق استفاده شده  
بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                          

گـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و            بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکـه ا               . کند   می
  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

اسخ صحیح دهیـد    چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پ          .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال    این توانـایی را نیـز برایتـان         حتی چنین خاصیتی می تواند   . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

 ای و  بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه        . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،       . ها نمایید   ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      اصولی آن است که اهم وقت خود را صر        

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله    . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [  عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه  گرفت و از  

  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 
 : یب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، به ترت

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد        . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه      . شود    ز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می            در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نی       . باالترین و بهترین باشید     

   .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
ود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری حتی االمکان سعی ش. را مناسب سازید    شرایط و محیط مطالعه    همچنین .2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، 

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود سقف مطالعههمچنین از قبل پیش فرض     .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100ید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز  ساعت مطالعه نمای  5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         

پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                        
د و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بو

به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 
  . یت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم برای آنکه باالترین کیف

                                                           
  . علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند . مقدمه تمام جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است . 1
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زنیـد، اینکـه تـصمیم     ب اهـداف مـی   وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                         
نی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه   گیرید که در آزمون یا امتحا    می

در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه            . است  
  .  برنامه تعبیر می نمایند ساعت یا سقف مطالعه را به 

 ای کـه    ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ ، مفهـومی و بـه طـور کلـی          د مطالعـه    آن است کـه موضـوعات مـور        کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از             می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                                . 5
  . مدت بیشتر کنید در دراز

با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                     . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    . جـود نـدارد   چنین کـاری و  ، پس اساساً توانایی و بی عالقه بودن نسبت به موضوعاتبودن هوش و استعداد ، بی انگیزه      پایین  : اعم از   

  . بپردازید یو به امور دیگر..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
 

  .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب 
ت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                    تمام سواال   تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوههدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                                  
ر هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد       بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردا    . تری برخوردار هستند     ضعیف

، بـی شـک آنـانی کـه      و اصـولی  مطالعـات علمـی  پروسـه در چـرا کـه   . خواهیـد بـود   ] ج [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
اهند توانست به هر پرداخت و پرسشی        و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خو              های قوی و عمیقی دارند     دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                   
 سـوال ممکـن     شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح              . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود   در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر               –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکن اسـت ناشـی از                در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،              پاسخهایی که   

پس . دیگردر ارائه باشد و به هر دلیل        عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه                     
، وانگهی اگر در فهرست تست ها. ست چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی ا. با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان ،پاسخ هر تست

 باشد یـا موضـوعی   بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده                   
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  :، مطالعه نمایید ، یعنی  ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .شود مطالعه  ]به ترتیب از قسمت اول الی پنجم [  بندی جزوه مکان به ترتیب تقسیماگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی اال -الف 
   :به ترتیب ذیل مطالعه شود درغیر این صورت   -ب

    ]سازمان ملل متحد [  فصل سوم قسمت چهارم      ]قلمرو دریایی و قلمرو آبراهی [  فصل دوم و سوم قسمت دوم     ]  .............وحقوق معاهدات [  فصل هشتم قسمت اول :   مرحلۀ اول 
    ] مسئولیت بین المللی  دولتها در روابط بین الملل [ فصل سوم قسمت سوم      فصل چهارم الی هشتم قسمت چهارم    ]  حقوق دیپلماتیک و کنسولی [ فصل اول قسمت سوم  :مرحلۀ دوم 

  ]  المللی به روش حقوقی برطرف کردن اختالفات بین [ فصل دوم قسمت پنجم                
     برطرف کردن اختالفات بین المللی به روش [  فصل اول قسمت پنجم       ]قلمرو سرزمینی ، قلمرو هوایی ، قلمرو فضایی ، قلمرو زیست محیطی [  فصل اول و فصل چهارم الی ششم قسمت دوم  : مرحلۀ سوم 

   فصل اول الی هفتم قسمت اول      ] روابط خصمانۀ دولتها در روابط بین الملل  [ ل دوم قسمت سومفص       ]                      غیر حقوقی 
  

     .و اگر به دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید نیز ، دایرۀ دوم را ، ]  مرور [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم  :توجه                        
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  فصل اول 

  بنیادهای حقوق بین الملل
  

  طالح حقوق بین الملل  ص پیدایش ا –گفتار اول 
است ، ایـن اصـطالح   ) به معنای تحت اللفظی حقوق ملل (  " " Jus gentiumبرگرفته از اصطالح التینی » حقوق بین الملل « اصطالح 

Jus gentium " "  که در روم باستان در مقابل اصطالحJus civile " " )     قـرار داشـت ، بـه قواعـدی     ) حقـوق مخـصوص اتبـاع رومـی
مربوط می شد ، غیر شهروندان      به روابط میان کشورها ، از هر نوع ، اعم از خصوصی یا عمومی                که در عین آنکه      شداطالق می   

این مقررات ، از سوی امپراتوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتبـاع بیگانـه                   » . یا بیگانگان را نیز شامل می گردید        
  . وضع شده بود و در واقع ، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می شد 

بنیانگـذار حقـوق    « لقب گرفتـه و او را       » پدر حقوق بین الملل     « به  ه   حقوقدان معروف هلندی ک    »گروسیوس  « در قرن هفدهم ،     
مقررات و قواعـد   ) حقوق جنگ و صلح ( " Jus belli ac pacis "می نامند ، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان » بین الملل 

ی در مـتن    البتـه و  . ن الملـل بـه کـار بـرد        حقوق بین الملل را به رشته تحریر درآورد و این اصطالح را به جای اصطالح حقوق بی                
  .نیز استفاده کرده است ) حقوق بین خلقها (  " Jus Inter populus "کتاب مذکور ، از اصطالح 

 " Zweichenstaatliche Recht "اصـطالح  » صلح پایـدار  «  فیلسوف آلمانی ، در اثر معروف خود به نام 1 ، امانوئل کانت1795در سال 
است ، زیرا وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشورهای مختلف جهان تـشکیل شـده ،                » حقوق بین الدول    « که به معنی    را به کار بست     

ــا یکــدیگر روابــط دوســتانه یــا خــصمانه دارنــد    ــاً در همــان اوان ، هگــل .و تنهــا کــشورها ب                           فیلــسوف دیگــر آلمــانی ، از اصــطالح  تقریب
" Aussersstaat Recht " استفاده نمود » حقوق عمومی خارجی «  یعنی.  

 ، 1780وی بـرای ایـن بـار در سـال     . ، مرهون جرمی بنتام ، فیلسوف و حقوقدان انگلیـسی اسـت           » حقوق بین الملل    « نامگذاری  
  2. به کار برد »مقدمه ای بر اصول اخالق و قانونگذاری «  را در کتاب خود موسوم به » حقوق بین الملل « اصطالح 

ایـن تعریـف وجـود یـک     . بین المللـی مـی باشـد    حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقرراتی حقوقی است که حاکم  بر جامعه         
را در ) حقـوق بـین الملـل    ( او ایـن اصـطالح   . جامعه بین المللی که جدای از جامعه ملی یا داخلی یا دولتی است را نشان مـی دهـد      

این فیلسوف انگلیسی در حقیقـت همـان فرمـول     . دادقرار » حقوق ملی   «  Municipal Law یا National Lawمقابل اصطالح 
» عمـومی «بعدها صـفت   3. بوجود آورده بود بکار برده است 16را که ویتوریا در قرن  » مللحقوق «  " Jusinter gentes "التین

  . حیث تفکیک از حقوق بین الملل خصوصی بود نیز به اصطالح حقوق بین الملل اضافه گردید ، که آن نیز از
 " Volkerrecht" اژهود و تنها آلمانیها هستند که وامروزه ، اصطالح حقوق بین الملل عمومی عیناً در زبانهای مختلف استعمال می ش

صرف حقوق بـین الملـل ،   رومی است ، به کار می برند و در فرهنگ آلمانی ،  " " Jus gentiumبه معنی حقوق ملل را که یادآور   
 ( Droit des gent ) » حقوق ملل « ، اصطالح قدیمی 1932در فرانسه ، ژرژ سل ، به سال .  خصوصی است  بین المللبه معنی حقوق

معنـی  » ملـل  « واژه از به کـارگیری    که منظور وی    با این وصف    نامید ،   » مختصر حقوق ملل    « را بار دیگر زنده کرد و کتاب خود را           
را به جـای    » دولت  « را از انگلیسی و واژه      » قانون  « عربها واژه   . را مستفاد نموده است     » افراد  « تین کلمه نبوده ، بلکه معنی عادی        ال
امـا ایـن    .به کار بـرده انـد   » حقوق بین الملل « را ساخته  و به جای »  القانون الدولی العام  «از آلمانی گرفته و اصطالح      » کشور  « 

  .ز دانشگاه استانبول به ایران وارد شد و در ادبیات حقوقی فارسی ثبت گردیداصطالح ا

                                                           
1- Kant   

  .ین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی  ، حقوق ب .2
 . ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی  .3
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   تعریف حقوق بین الملل  –گفتار دوم 
حقوق بین الملل اختالف نظر بین حقوقدانان وجود داشته است و هر یک از آنها بر اساس دیدگاه خود این رشـته را                       در تعریف   

  :حقوقدانان را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد تعاریف ارائه شده توسط . تعریف کرده اند 
  

طرفـداران ایـن نظریـه تـری پـل ، آنزیلـوتی،             . است  » روابط بین دولت ها     « معتقدند که حقوق بین الملل تنها حاکم بر         دسته اول   . 1
 .اوپنهام و برایرلی هستند 

را تابعین حقوق بین الملل دانسته و برای آنها شخـصیت           » اد  افر« داران مکتب جامعه شناسی حقوقی هستند تنها        که طرف دسته دوم    .2
حقوقی قایلند و معتقدند که قواعد حقوق بین الملل باید با تکیه بر نیازها و ضروریات اجتماعی افراد در جامعه بین المللی تنظیم                       

  .پیشروان این نظریه عبارتند از لئون دوگی و ژرژ سل . و تدوین شود 
موجودیـت هـایی نیـز وجـود        هستند ، اما در کنـار آنهـا دیگـر           » دولت ها   «  که تابعین اصلی حقوق بین الملل        نددمعتق  دسته سوم  .3

طرفـداران ایـن نظریـه ،       . و افـراد    شمار آیند مانند سازمانهای بین المللـی        ه  دارند که می توانند در زمره تابعین حقوق بین الملل ب          
  1 . فیور ، کلسن ، کاواره و شارل روسو هستند

  

از  « لـی لتعریف ارائه شده از جانب دسته سوم جامع تر و منطبق با رویه دولت ها و نیز رویه قضائی بـین الم    از میان این تعاریف ،      
  :بر این اساس حقوق بین الملل را می توان این گونه تعریف کرد .  است»جمله قضیه لوتوس 

  

ا ملـزم بـه رعایـت      ی اصلی جامعه بین المللی خود ر      اعضاءت ها یعنی    حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دول         « 
عالوه بر این ، حقوق بین الملل شـامل قواعـدی اسـت کـه طـرز تـشکیل و                    . آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند            

 بعـضی مـوارد حقـوق و تکـالیف          وظایف سازمانهای بین المللی و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنـین در                  
  .» افراد و نیز شخصیت های جدید بین المللی را تعیین می کند 

  

  : قسمت دانست چهاربدین ترتیب قواعد حقوق بین الملل را می توان شامل 
  .قواعدی که دولت ها در روابط متقابل خود ملزم به اجرای آنها هستند  
 .و وظایف سازمانهای بین المللی  قواعد مربوط به تأسیس ، تشکیالت ، طرز کار 

 .قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف بین المللی برای افراد ایجاد می شود  
 .تبیین می شود ... ب آنها حقوق و تکالیف شخصیت های جدید بین المللی مثل نهضت های آزادیبخش ، شرکت های چند ملیتی و قواعدی که به موج 

 

***  
  بندی حقوق بین الملل   طبقه –گفتار سوم 

اساسـی در رأس مـصوبات مجلـس    حقـوق   ( همان طور که در حقوق داخلی ، سلسله مراتبی برای قواعد حقوق قایل شده اند ،                  
کلیـه اصـول و قواعـد       . در حقوق بین الملل نیز سلـسله مراتبـی وجـود دارد             ) قانونگذاری، سپس مصوبات قوه مجریه قرار دارد        

به همین دلیل ، در این جا حقوق بین الملل را بر حسب ایـن کـه از طـرف چـه تعـدادی از                         جهانی ندارد ،    حقوق بین الملل جنبه     
  :شود، می توانیم به انواع زیر طبقه بندی کنیم  کشورها مراعات می

  

 حقوق بین الملل خاص  ♣

 حقوق بین الملل عام  ♣

 حقوق بین الملل جهانی  ♣
 

 

  حقوق بین الملل خاص . 1
ین و مقرراتی که مراعات و اجرای آن فقط برای دو یا تعداد معدودی از کشورها الزم است ، حقوق بین الملـل            آن گروه از قوان   

                                                           
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان . 1
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مثالً قرارداد بین دو یا چند کشور ، مربوط به حدود سرحدی بین آنان یا رسوم منطقه ای خـاص ، ماننـد                       . خاص نامیده می شود     
آمریکای جنوبی ، یا رسـم گـرفتن عـشریه از مـاهیگیران خـارجی در خلـیج                  رسم رفتار یا پناهندگان سیاسی فیمابین کشورهای        
  .فارس ، حقوق بین الملل خاص محسوب می شود 

  عام حقوق بین الملل  .2
قدرتهای بـزرگ واجـب اسـت ، حقـوق     آن گروه از قوانین و مقررات که مراعات آن برای تعداد بسیاری از کشورها ، از جمله          

. ام کـشورهای بـزرگ آن را پذیرفتـه باشـند            ، وقتی جنبه عام دارد که اکثریت ت       حقوق بین الملل    . شود   بین الملل عام نامیده می    
، ولـی مـورد     رها نرسـیده     در مسکو امضا شد و با این که به تصویب تمام کشو            1963که در تابستان    مانند ، منع آزمایشهای اتمی      

نـوع مقـررات از طـرف اکثریـت     اگر این ده است ، بدون تردید ، کشورهای بزرگ واقع شقبول اکثریت تام کشورها ، از جمله       
کـه جنبـه عمـومی      » حقوق بـین الملـل      « نشود به طور موثر اجرا نمی شود و در نتیجه نمی توان به آن               کشورهای بزرگ پذیرفته    

و مبهم بـوده اسـت و دارای   که مفهوم حقوق بین الملل عام ، یک مفهوم کلی البته ، باید توجه داشت       .1داشته باشد اطالق نمود   
  .لذا شایسته توجه است که ما آن را بیشتر از نقطه نظر جغرافیایی به کار ببریم . مفاهیم گوناگون است 

مـی شـود و حتـی بـرای         حقوق بین الملل عام در طول مدت ، عمالًً در بـسیاری از مـوارد تبـدیل بـه حقـوق بـین الملـل جهـانی                            
 ژنـو  1949ماننـد مقاولـه نامـه هـای سـال       . 2 به آن ملحق نشده اند تعهد به وجود مـی آورد کشورهایی که به طور رسمی و علنی    

ه صـورت حقـوق     کـ درباره رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ و رفتار با مردم سرزمینهای اشغال شده ، یا با مجـرمین جنـگ                       
اجرا به وجـود آورده     را قبول نکرده اند ، مسئولیت       الملل جهانی را پیدا کرده است و حتی برای کشورهایی که عضویت آن               بین

و یا برخی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ماننـد ، مقاولـه نامـه منـع کـار اجبـاری ، منـع تبعـیض در مـشاغل و                                 . است  
 1956 و 1926سـالهای  یا مقاوله نامه هـای   .کاریابی که به تدریج از شکل عام ، به صورت حقوق بین الملل جهانی در می آیند                  

مربوط به منع بردگی و حمل و نقل برده در دریاهای آزاد و از کشوری به کشور دیگر که از حقوق بین الملل عام خارج شده و           
   .امروزه می توان آن را جزء حقوق بین الملل جهانی دانست

  حقوق بین الملل جهانی . 3
مانند ، قواعد مربوط    . ات آن برای کلیه کشورها ، بدون استثنا واجب است           آن گروه از اصول و قواعد بین المللی است که مراع          

به مراعـات حـدود و ثغـور کـشورها ، قواعـد مربـوط بـه منـع بردگـی و حمـل و نقـل بـرده ، قواعـد منـع کـشتار دسـته جمعـی                      
(Genocide)  و غیره ، به نام حقوق بین الملل جهانی نامیده می شود.  

 خـود صـراحتاً ایـن گونـه اصـول و قواعـد و               53ن مربوط به حقوق قراردادهای بین المللـی ، در مـاده              وی 1969  کنوانسیون سال 
اصـول اجبـاری بـین الملـل ، قواعـدی اسـت کـه        « مقررات بین المللی را الزم االجرا و اجباری می شناسد و اشعار می دارد کـه       

کنوانسیون وین فقط بـه تعریـف کلـی ایـن           » . ع شده باشد    ی جامعه جهانی کشورها پذیرفته و مورد قبول واق        اعضاتوسط اجماع   
در نتیجـه ،  . گونه مقررات بین المللی می پردازد ، بدون آن که ذکر کند کدام قاعده از ایـن دسـته ، از اصـول و قواعـد هـستند                      

  .علمای حقوق بر سر تشخیص این دسته از اصول و قواعد و مقررات ، اختالف نظر دارند 
***  

   سلسله مراتب اصول و قواعد حقوق بین الملل  – مچهارگفتار 
 بدین شـکل کـه قـانون    –و تأخر سلسله مراتبی برای اقسام مختلف حقوقی وجود دارد همان طور که در حقوق داخلی از لحاظ تقدم  

ین الملـل نیـز در راس   در حقـوق بـ  . اساسی در راس این سلسله مراتب قرار دارد و سایر قوانین و مقررات نمی توانند ناقض آن باشند                 
  .این سلسله مراتب ، اصول و قواعد اساسی حقوق بین المللی ، قرار گرفته است 

                                                           
 . عموم و خصوص مطلق است  یک رابطه ای بر مبنایلحاظ منطقی حقوق بین الملل عام با حقوق بین الملل عمومی ، از میان رابطه در واقع . 1
 .ز اصل امنیت و ثبات ناشی می شود تا عوامل دیگر التزام کشورهای جدید در حقوق بین الملل به قواعد عام حقوق بین الملل ، بیشتر ا. 2
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  :این قواعد و اصول ، تعیین کننده ارزش و مبنای وضع سایر قواعد و اصول هستند ، مانند 
  اصول منشور سازمان ملل متحد  . 1
  اصل مربوط به اجباری بودن مراعات قراردادها  .2
  مسایل مربوط به صالحیت ارضی و صالحیت شخصی کشورها ، یا صالحیتهای انحصاری دولتها  . 3
  منع استفاده از جنگ در روابط بین الملل  . 4
  راه حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی . 5
  اصول مربوط به عدم مداخله در امور کشورها  . 6
  نوشت خود  اصول مربوط به حقوق برابری دولتها و تعیین سر.7
   اصول مربوط به رعایت حقوق بشر و غیره . 8

   .کلیه اصول و قواعد حقوق بین الملل می تواند از جمله حقوق بین الملل جهانی محسوب گردد 
***  

   اهداف حقوق بین الملل - گفتار پنجم
تعقیـب   ( STATES )دولتهـا  شاید بتوان گفت همان هدفهایی که توسط بعضی از حقوقهای ملـی و مـذهبی تـا قبـل از پیـدایش      

  .شد، توسط حقوق بین الملل ، بعد از جنگ جهانی دوم نیز دنبال می شود  می
البته ، باید توجه داشت که حقوق بین الملل هنوز در مراحل اولیه سیر تکاملی خود بسر می برد و لذا شرط نیل به هدفهای آن را                        

  .باید در تکامل این حقوق دانست 
قوق بین الملل ، مسلماً غایی و نهایی ترین هدف آن محسوب می شود و معنای آن ، محو حاکمیت دولتها   هدف جهانی شدن ح   

یـا ایـن کـه    . و ایجاد یک حکومت جهانی است که دربردارنده تشکیالت قانونگذاری ، قضایی و اجرایی مربوط به خـود باشـد     
   .همین سازمان ملل متحد به یک کنفدراسیون جهانی تبدیل شود 

، بـا   د تکاملی حقوق بـین الملـل      خود مطرح می کند که در این مقطع از رون         » سازمان جهانی   « البته ، پروفسور میشل ویرالی در کتاب        
توجه به تفکیک و جدایی جامعه جهانی و اختالفات فاحشی که از جهت قدرت ، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فرهنگـی و فلـسفه                         

به نظـر مـی رسـد    . ود آمده ، عمالً ایجاد یک فدرالیسم جهانی را در آینده نزدیک ناممکن ساخته است   سیاسی ، بین ملل عالم به وج      
  .که سیستم سازمان ملل متحد ، بیشتر به منظور حفظ وضع موجود کشورهای عالم در زمان تأسیس ، ایجاد شده است 

***  
   تابعان حقوق بین الملل  - گفتار ششم

امـروزه ،   . یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعـد اسـت                 » بع حقوق   تا« از دید حقوقی ، واژه      
  .هستند » سازمانهای بین المللی دولتی « و در وجه سوم » کشورها « این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول 

، سـازمانهای بـین المللـی غیردولتـی و     ) ملیتـی  بـویژه شـرکتهای فراملـی یـا چنـد            (اما اشخاص حقیقی ، شرکتهای خصوصی خـارجی         
، صرفاً دریافت کننده قواعد حقوق بین الملل هستند ، یعنی قواعد حقـوق بـین الملـل،    ) تحت شرایطی  (نهضتهای آزادیبخش ملی   

  .در مواردی در خصوص آنها وضع شده و آنها را موضوع حق و تکلیف قرار داده است 
ی جامعـه  اعـضاء « بیـشتر از اصـطالح      » تابعان حقوق بین الملل     « است که امروزه به جای اصطالح       شاید به دلیل ابهامات مذکور      

  .استفاده می شود » اشخاص حقوقی بین المللی « یا » بین المللی 
***  

   قلمرو حقوق بین الملل  –گفتار هفتم 
همانگونه که در طبقه بندی حقوق بین الملل نیـز          . کنند  امروزه ، معموالً حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می                  

ایـن قواعـد بایـد از سـوی تمـام یـا             . آمد ، حقوق بین الملل عام ، مجموعه قواعدی است که درجامعه بین المللی عام قابل اجرا است                   
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 بین الملـل عـام حتـی بـرای     در این صورت ، حقوق. اکثریت قابل توجهی از کشورها ، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد   
  . ژنو در زمینه حقوق بشردوستانه 1949کشورهایی که رسماً آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است ، مانند عهدنامه های 

 از قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آنها فقط در جوامع بین المللی خـاص کـه      ای اما حقوق بین الملل خاص ، دسته      
ی همکاریهـای اقتـصادی ، بازرگـانی ،         ااز جمله موافقت نامه ه    . ل دو کشور گرد هم آمده باشند ، الزام آور است            در آنها حداق  

  .علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه 
  . اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، به حقوق بین الملل عام و حتی حقوق بین الملل خاص اشاره صریحی دارد 38ماده 

  
***  
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  وم دفصل 

   حقوق بین المللمناسبات
  

  حقوق بین الملل و جامعه بین المللی   –گفتار اول 
حقوق بین الملل ، حقوق جامعه بین المللی است ، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین المللی حاکم اسـت و                  

تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نـام           به عبارت دیگر ، جامعه بین المللی        . در آن جامعه ، قابلیت اجرایی دارد        
  .بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست » حقوق بین الملل « 

جامعه بین المللی ، اجتماعی است که در اساس ، از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کـشورها بـه                         
کـه میـان    از این رو ، در می یابیم . الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است وجود آمده و مقررات حقوق بین  

  .برقرار است » جامعه شناختی « حقوق بین الملل و جامعه بین المللی یک ارتباط 
ن بخشید ، حقـوق  حقوق بین الملل ، از آن زمان که جامعه بین المللی را از شکل صرفاً سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آ        

  .جامعه بین المللی تلقی گردید 
***  

   حقوق بین المللی و نهادهای بین المللی  - گفتار دوم
دسـته  . ی جامعـه بـین المللـی اسـت          اعـضاء مقصود از نهادهای بین المللی ، مجموعه قواعد و ارگانهای حاکم بر مناسبات میـان                

مـی  » دهـای حقـوقی بـین المللـی         نها«  حقوق بین الملل هستند ، کـه بـه آنهـا             مهمی از نهادهای بین المللی ، برخاسته از مقررات        
این گونه نهادها ، مشتمل بر تشکلهای جمعی و قواعد تأسیسی هستند که طبق حقوق بین الملل ایجاد شده اند ، از جمله                       . گویند  

و  اوری بین المللی ، دیوان بین المللی دادگـستری      ، معاهدات بین المللی ، د     ) دولتی  (می توان از کشورها ، سازمانهای بین المللی         
  .امثال آنها نام برد 

***  
   حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی  - گفتار سوم

حقـوق سـازمانهای   . تشکیل می دهـد  » حقوق سازمانهای بین المللی « امروزه بخش قابل توجهی از مقررات حقوق بین الملل را     
مانند اساسنامه سازمانهای بین المللـی یـا عهدنامـه ویـن در زمینـه               ( مل قواعد حاکم بر سازمانهای بین المللی است         بین المللی از یک سو شا     

و از سوی دیگـر ، مجموعـه تـصمیماتی           ) 1986با یکدیگر مورخ    حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای بین المللی             
  ) .مانند قطعنامه های سازمانهای بین المللی (  بر طبق اساسنامه های خود اتخاذ می نمایند است که سازمانهای بین المللی

***  
   حقوق بین الملل و روابط بین المللی  - گفتار چهارم 

 . به وجود نمـی آیـد   روابط بین الملل ، مقدم برحقوق بین الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد ، حقوق بین الملل ،                       
دیگر ، روابط بین الملل زمینه ساز اصلی و اساسی حقوق بین الملل است از این روست که حقوق بین الملـل را ناشـی                         به عبارت   
نتظـام مـی بایـد کـه معیارهـای حقـوقی بـر آن حـاکم و         بین الملل می دانند ، اما هنگامی روابط بـین الملـل انـسجام و ا             از روابط   

بنابراین ، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابـط بـین الملـل    . یزی جز حقوق بین الملل نیست       ناظرگردد و آن مالکهای حقوقی چ     
در گذشـته ، اصـل ، روابـط خـصمانه و اسـتثنا روابـط                . روابط بین الملل ، به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است             . است  

حـریم جنـگ ، اصـل ، روابـط دوسـتانه و اسـتثناء ، روابـط              دوستانه بوده ، اما امروزه بویژه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و ت              
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اقتصادی، روابط سیاسی یا دیپلماتیک ، روابط : روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آن جمله است            .خصمانه گردیده است    
  .روابط علمی و فرهنگی روابط بازرگانی و 

تحت سیطره قواعد حقوق بـین الملـل اسـت ، بـه طـوری کـه                 ه نیز   بارزترین نوع روابط خصمانه است ، اما این نوع رابط         جنگ ،   
  .مطرح گردیده است » حقوق مخاصمات مسلحانه « یا » حقوق جنگ « تحت عنوان بخش عمده ای از مقررات بین المللی 

***  
   حقوق بین الملل و سیاست بین المللی  - گفتار پنجم 

که خود شاخه ای   –سون ، حقوق بین الملل را جزیی از علم روابط بین الملل  برخی از حقوقدانان ، مخصوصاً حقوقدانان انگلوساک      
در نتیجه ، موجودیت حقوق بین الملل را مشروط به آن می دانند که در خـدمت سیاسـت              . کنند   قلمداد می   –از علوم سیاسی است     

  .به عنوان عامل متمایز و نه انحصاری روابط بین الملل باشد 
رگر حقوقدان انگلیسی ، وظیفه اصلی حقوق بـین الملـل ، کمـک بـه حفـظ ونگهـداری برتـری زور و سلـسله                          به عقیده شوارزنب  

مک دوگال حقوقدان آمریکایی، بـا انتقـاد از برخـی متخصـصان حقـوق بـین          . مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است        
تکیـه کننـد و سیاسـت را بـه عنـوان            ) حقوقی  ( طی ، بر قواعد فنی      آنان اصرار بر این دارند تا به گونه ای افرا         « : الملل می گوید    

وی معتقد است که هدف نهایی حقوق بـین الملـل ، صـیانت    . عنصر الهام بخش تصمیمات بین المللی ، از آن قواعد جدا سازند         
نـه از نظـر     ( و اجرایـی    باالخره ، رایت محقق امریکایی ، حقوق بین الملـل را از جهـت عملـی                 . و حیثیت بشری است     از آزادی   

  .الملل می داند، همواره تابع سیاست بین ) علمی و نظری 
اما سیاست بین الملل ، در رابطه مستقیم با خط مشی های حکومتی است که ایـن خـود معلـول رژیـم هـای سیاسـی، سیاسـتهای                             

در .  همواره در حال تغییر است       خط مشی های حکومتی ، حالت ثابت و دایمی نداشته و          . حزبی و سیاست رهبران کشورهاست      
رژیمهای سیاسی و سیاستهای حکومتی ، قـادر        در صورتی که صرف تنوع و تغییر        . سیاست بین الملل نیز تغییرپذیر است       نتیجه ،   

  .به دگرگون ساخته حقوق بین الملل نخواهد بود 
ین بدان معنی نیست که سیاست بین الملل ، هـیچ       البته ، ا  . کشورهاست  اصل دوام کشورها ، موید اصل دوام تعهدات بین المللی           

از سوی دیگر ، واضح است که اراده کشورها پدیدآورنـده حقـوق بـین الملـل                 . تأثیری در قواعد حقوق بین الملل نداشته باشد         
اسـت حکومتهـا    بنابراین ، حقوق بین الملل تا حدود زیادی متأثر از سی          . است و گردانندگان کشورها ، حکومتها یا دولتها هستند          

  .و یا به عبارت بهتر سیاست بین الملل است 
***  

   حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی  - گفتار ششم 
مجمـوع آدابـی اسـت کـه        « نزاکـت بـین المللـی در واقـع          . باید میان حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی قائل به تفکیک شـد               

که هیچگونـه تعهـدی      ست ا فرقش با عرف هم آن    » .  دارد بدان عمل می نمایند       کشورها برای حفظ ظاهر و به دلیل فوایدی که        
گردد و ممکن است در روابـط        ، بنابراین عدم رعایت نزاکت بین المللی عملی غیردوستانه تلقی می           کند برای کشور ایجاد نمی   

ه اکت بـین المللـی گـاه منـسجم شـده بـ            نز. گردد   میان دولتها خدشه ای وارد آورد ، ولی سبب مسئولیت بین المللی دولت نمی             
صورت آداب ه آیند مانند مصونیت دیپلماتیک و گاه برعکس قواعد حقوقی بوده که ب           صورت قواعد عرفی یا قراردادی در می      

  1 .آیند مانند سالم رسمی کشتیها در دریاها به یکدیگر  تشریفاتی درمی
***  

                                                           
 . ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی  .1
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  ی حقوق بین الملل و اخالق بین الملل  - گفتار هفتم
زحقوقدانان مانند امیـل ژیـر معتقدنـد کـه اخـالق      ا عده ای   .هر دو دستور زندگی است ولی با هم تفاوت دارند         حقوق و اخالق    

اخالق عالوه بـر رهبـری زنـدگی فـردی          .  در حالیکه حقوق قاعده حیات اجتماعی است          ، رهبری زندگی فردی را بعهده دارند     
را در قبال همنوعانش یعنی قواعدی که تکالیف فرد ( دستور زندگی اجتماعی )  خودش مشخص می کند یعنی قواعدی که تکالیف فرد را در قبال  (

آنان حاکمیت دارد و اخالق با  نیز می باشد ، پس نظریه گروسیوس و کانت مبنی بر اینکه حقوق بر اعمال خارجی )معین می کند  
 )بخصوص حقوق جزاء و بعضاً حقوق اداری   ( بول دانست، چرا که در حقوق       توان قابل ق   نمینیت و وجدان افراد سر و کار دارد را نیز           

  :پس می توان گفت که تفاوت عمده میان حقوق و اخالق در دو چیز است . به نیت توجهی خاص می شود 
ل اقتـصادی،   عوامـل دیگـری همچـون عوامـ       حقوق منافع عمومی را تأمین می کند و باید عالوه بر عناصر اخالقی                :اختالف در هدف     

  .را نیز در نظر بگیرد ... سیاسی 
در حقـوق  . گیـرد    از شیوه های مناسبی بهره میدحقوق دارای ضمانت اجرای مادی است وبرای اجرای قواعد خو  :اختالف در موثر بودن    

 ورسـای اسـت کـه در     معاهـده 227بین الملل موضوعه از اخالق بین المللی گفتگوئی نشده است تنها مـوردی کـه وجـود دارد مـاده      
  .دوم برای تجاوزش به حریم مقدس اخالق و از بین بردن معاهدات بود » گیوم « خصوص مجازات امپراطوری سابق آلمان 

***  
  حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی   - گفتار هشتم 

حقوق بین الملـل  شرح « گارش کتابی به نام      با ن  1843ق بین الملل خصوصی را برای نخستین بار فولیکس در سال            اصطالح حقو 
از این زمان بود که موضوع تفکیک میان حقوق بـین الملـل عمـومی و حقـوق                  . در قلمرو ادبیات حقوقی وارد کرد       » خصوصی  

 هیداما مسلماً نمی توان وجوه اشتراک و افتراق آنها را ناد          . بین الملل خصوصی که جنبه کالسیک داشت ، به منصه ظهور رسید             
  .انگاشت و آثار متقابل آنها را از نظر دور داشت 

  وجوه اشتراک یا تشابه   –الف 
   :میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از هم وجوه اشتراک یا تشابه ا
   :اشتراک در بین المللی بودن . 1

هـستند ، امـا بـین المللـی بـودن           » بـین المللـی     « وصـف   حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هر دو متصف به              
از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی ، روابط افراد را در زنـدگی بـین المللـی تنظـیم                      حقوق بین الملل خصوصی صرفاً      

  .در حقوق بین الملل خصوصی تنها جنبه شکلی دارد و نه ماهوی » بین المللی « در نتیجه ، وصف . می نماید
  : اشتراک در منابع . 2

ایـن حـال ، جایگـاه قواعـد حقـوق بـین الملـل        . مهمترین قواعد حقوق بین الملل خصوصی را می توان در حقوق داخلی یافـت     
امـروزه ، یکـی از مهمتـرین منـابع حقـوق بـین الملـل                . عمومی را نمی توان در حقوق بین الملل خـصوصی از نظـر دور داشـت                 

  .خاصی است که در زمینه موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است خصوصی ، معاهدات بین المللی 
  :در مرجع رسیدگی اشتراک . 3

هر گاه در میان کشورها ، در رابطه با قواعـد حقـوق بـین الملـل خـصوصی اختالفـی بـروز کنـد ، رسـیدگی بـه آن ، اصـوالً در             
  .صالحیت مراجع بین المللی و طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی است 

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

  اختالف در موضوع . 1
در حالی که حقوق بین الملل عمومی ، عمدتاً تنظیم کننده روابط میان کشورها و سازمانهای بین المللی است ، حقوق بین الملل                     

  .ابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می کند  ، صرفاً روخصوصی
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ایـن  . دسته اول ، یک ویژگی عمومی دارند ، اما دسته دوم ، مناسبات خصوصی هستند که متـضمن عنـصر خـارجی مـی باشـند         
از . ی ایجاد آن روابط قـرار دارد        عنصر ، برخاسته از اختالف در تابعیت عامالن آن روابط ، یا محلی است که خارج از قلمرو مل                  

تابعان حقوق بین الملل خـصوصی  . همین رو ، تابعان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی با یکدیگر متفاوتند  
              و تابعان حقوق بین الملل عمومی ، در اصل کشورها و سـازمانهای بـین المللـی دولتـی                  افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند       

  .می باشند ) بین دول  (
  اختالف در منابع . 2

در حالی که بخشی از منابع حقوق بین الملل خصوصی در زمره منابع حقوق داخلی اسـت ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، منـابع                             
  .دارد جداگانه و خاص خود را 

  اختالف در مبانی . 3
ی حقوق بین الملل عمومی حداقل اراده دو کشور یا سایر تابعان            مبانی حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً اراده یک کشور و مبان          

  .حقوق بین الملل است 
  اختالف در مرجع رسیدگی . 4

از جملـه داوری بـین      مرجع صالحیتدار رسیدگی به اختالفات ناشی از حقوق بین الملل عمومی ، معموالً مراجع حقوقی بین المللـی ،                    
هستند ، اما مراجع صالحیتدار جهت رسیدگی به اختالفـات ناشـی از             ) ن بین المللی دادگستری     دیوا( المللی و دادگستری بین المللی      

  .حقوق بین الملل خصوصی ، مراجع قضایی داخلی یا در موارد خاصی ، مراجع فراملی و استثنائاً مراجع حقوقی بین المللی هستند 
  اختالف در ضمانت اجرا  . 5

زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار است ، اما ضمانت اجرای قواعد حقوق               حقوق بین الملل خصوصی ، تا حدود        
  . بین الملل عمومی ، در بسیاری از موارد چندان موثر و کافی نیست 

   آثار متقابل - ج
 شکلی ، به رغم وجوه افتراق بسیار میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ، مدتی است که مداخله عنصری    

در نتیجه ، هر قاعده ای که از رهگذر معاهده میان کشورها ، یعنی . تقسیم بندی سنتی تابعان دو حقوق را دگرگون ساخته است       
حقوق بین الملل عمومی است ، هـر چنـد موضـوع آن ممکـن اسـت در      روش بین الدول ، وضع گردد ، از حیث شکلی ، قاعده      

خـصوصی  ، مالحظه می گردد مسائلی که ماهیت آنها ناشی از حقوق بین الملل  بنابراین .زمینه حقوق بین الملل خصوصی باشد      
حقوق بین الملل عمومی در قلمرو خاص حقـوق         به نظم در می آید و از این طریق ،           است ، بعضاً توسط یک معاهده بین المللی         

  .بین الملل خصوصی نفوذ واقعی پیدا می کند 
قواعـد حقـوق بـین الملـل خـصوصی ،      « : لمللی در یکی از آرای خود چنین اعالم نظـر مـی کنـد         دیوان دایمی دادگستری بین ا    
معاهدات بین المللی و یا عرف بین المللی باشند ، که در این             ضی که این قواعد مولود       ، مگر در فر    بخشی از حقوق داخلی است    

 در –هر معاهده ای که میان کـشورها  . شورها حاکم اند صورت ، قواعد یاد شده قواعدی بین المللی هستند که بر روابط میان ک          
قضیه بدهیهای صربستان و برزیل به فرانسه ، به شرط  (»  منعقد نشده باشد ، مبنایش در حقوق داخلی است           –مقام تابعان حقوق بین الملل      

   . )1929 ژوئیه 12پرداخت به طال ، رأی مورخ 
سـازمانهای  معتقد است که عامالن این حقوق می تواننـد کـشورها ،             » روابط بین الملل    حقوق  « پروفسور پینتو در اثر خود به نام        

بین المللی و نیز اشخاص و گروههای خصوصی باشند و از حیث محتوا و مضمون ، می توانند هم دارای خصوصیات عمـومی ،                        
  .و هم خصوصی باشند 

وق افتراق و اختالف میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملـل  امروزه ، به رغم اعتراضها و پیشنهادهای ارائه شده ، علم حق 
  .عمومی و آثار متقابل آن دو را پذیرفته است 

***  
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  سوم  فصل 

  حقوق بین الملل ماهیت 
  

  خصوصیات حقوق بین الملل   - گفتار اول
  :رد الملل را به شرح ذیل بیان ک  بینتوان خصوصیات حقوق می

  

 توسـط   ضـع میگـردد،  وکـشور   الملل برخالف قواعد ومقررات حقوق داخلی که بوسیله قـوۀ مقننـه در داخـل یـک     بینو مقررات حقوق  قواعد 
  .1باشند بلکه خود کشورها خالق ومجری آنها می  شود، المللی تنظیم  نمی قانونگذار بین

  .دارد نیضمانت اجرای مادی چندان مؤثر ، الملل برخالف حقوق داخلی مقررات حقوق بینوقواعد  
  .اصحاب دعواست»  رضایت «و »  توافق « منوط به  بر خالف حقوق داخلی، ، المللی دعاوی بین دخالت قاضی در حل وفصل و 
 به عبارت   ، المللی  حاکم و قابل اجراست        یعنی مجموعه قواعد ومقرراتی است که بر جامعه  بین           ، المللی است   ، حقوق جامعۀ بین    الملل  حقوق بین  

بوده ومتعهد وملـزم بـه رعایـت و اجـرای کامـل      » المللی  حقوق بین« یک سلسله قواعد حقوقی بنام    المللی تحت پوشش وسیطرۀ     ۀ بین جامع ، دیگر
  .آنهاست

ه  نیـز بـ  المللـی و افـراد   بـین  بنابراین سـازمانهای ت ، اس» افراد« و   »المللی  سازمانهای بین« و   » دولتها« الملل شامل  در حقوق بین» تکلیف« و» حق « 
  .المللی دارای حق و تکلیف هستند موجب حقوق بین

 امـا  ند ،هـست » المللـی دولتـی     زمانهای بـین  سـا «و در درجه دوم     » کشورها  « الملل در درجه اول       حقوق بین ) موضوعات یا اشخاص    ( امروزه تابعان    
 نهـضتهای آزادی بخـش    المللی غیر دولتـی،  انهای بین سازم ، )شرکتهای فراملی یا چند ملیتی ( شرکتهای خصوصی خارجی   ، اشخاص حقیقی

وضـوع  خصوص آنها وضع شده و آنهـا را م  مواردی در  در ،الملل  یعنی قواعد حقوق بین ، باشند الملل می  قواعد حقوق  بین صرفاً دریافت کنندۀ
شود ولی  هم افراد می المللی و هم سازمانهای بین ، دولتهاالملل شامل هم  در حقوق بین»  حق وتکلیف « بنابراین ت ، قرار داده اس» حق و تکلیف «

وسـازمانهای  ) درجـه اول    (تابعان حقوق بین الملل یعنی شخصی که هم واضع  قواعد حقوقی وهم دریافت کننـده آن قواعـد اسـت فقـط دولتهـا                          
  .باشند می) درجه دوم(المللی دولتی  بین

حقـوق بـین    «الملـل    بنـابراین حقـوق بـین   .المللـی اسـت   کشورها و سایر گروه های بـین  ، المللی الملل به عنوان حقوق جامعۀ بین  بینقهدف حقو 
  . است »گروهی

حقـوق  « بـه  شود و از نظـر قلمـرو     می دسته بندی »حقوق وضعی « و  »حقوق طبیعی  «از جهت مبانی وماهیت حقوق به شاخه های مختلف از جمله    
 .گردد یتقسیم م» حقوق بین المللی « و » ملی 

  

د برخی بـه دالیلـی کـه خواهـد          هر چن  ، المللی است   رت حیاتی و اجتناب ناپذیر در جامعۀ بین       ولملل یک ضر  ا وجود حقوق بین  
الملل،   بیندر توجیه نفی و عدم وجود آن و یا حداقل تضعیف آن  دارند ، برای پی بردن به ضرورت وجودی حقوق                       آمد، سعی   

   : الملل بپردازیم اثبات حقوق بینالزم است ابتدا به موضوع نفی و 
***  

  الملل نظریات مخالفان حقوق بین  - دومگفتار 
م قواعـد  انظـ  ، معتقدند که حقـوق   آنان.باشد کلی حقوق می  ناشی از مفهوم الملل، انتقادات مشترک مخالفان حقوق بین  

  .الزم االجراست و برای کامل بودن نیاز به سازمان اقتدارات عالیه دارد
یک مرجع قضایی جهت حل و فصل اختالفات و باالخره یک  ، عنی نیاز به یک مرجع قانونگذاری  برای وضع قوانین حقوقیی

اگر حقوق است باید دارای یـک   » الملل  حقوق بین «گویند    مخالفان می . مرجع اجرایی برای اقدامات قاهرانه علیه متجاوزین دارد       
المللی  چون در جامعه بین ،  لذا.انی با حاکمیت کشورها در ناهماهنگی محض استولی چنین سازم ، سازمان فرا کشوری باشد

از .  الملل افسانه ای بیش نخواهد بـود  حقوق بین ، با فقدان این سه عامل اساسی ، نه مجری وجود دارد نه قاضی و ، نه قانونگذار

                                                           
  18، ص 1369،   ، چاپ اول  تا1: الملل عمومی،  اصفهان ، حقوق بین ، محمد کاظم عمادزاده. 1
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 .باشـند  مـی »  اسـپینوزا « و  »هـابس  «  ، ا انکار نموده انـد الملل  را نفی کرده و وجود آنر جمله نخستین دانشمندانی که حقوق بین
  ،2»جـان آسـتین   « ،1» پوفنـدرف  « : برخی از فالسفه و حقوقدانان از نظریات آنان پیروی کرده اند کـه عبارتنـد از   ، پس از آن

  .»واتل «  ،  »ژوفمن »  « سایدل«،   »کانت  « ،»هگل«
 که با نظریات یاد شده باال موافق هستند ، می توان از ریمـون آرون فرانـسوی وهـانس                    امروزه ، در زمره دانشمندان علوم سیاسی      

آرون بر ویژگی عادی زور در روابط بین المللی تأکید دارد و مورگنتـا ، معاهـدات بـین المللـی را                     . مورگنتای امریکایی نام برد     
  .ناپایدار می شمارد 

المللـی   بـین » نزاکـت   «یـا   » اخـالق «  هم نمی داند و آنرا جزئی از »حقوق « ه نام الملل را حتی  شایست حقوق بین ،»جان آستین « 
ولـذا  . وضع گـردد  گوید برای این که  قواعدی حقوقی تلقی گردد باید توسط قوه مقننه به عنوان قوه برتر، کند و می قلمداد می

 :گویـد  نیـز مـی  »  اسپینوزا« .حقوق گفت ، الملل قوق بینتوان به ح نمی ، الملل قانونگذار فراملی وجود ندارد بین چون در جامعه
الملل بـه منزلـه یـک رشـته           نهایتاً هگل نیز معتقد است هر چند حقوق بین         و» .هر کسی به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد         «

و . گـردد  قی مـی جنگ تنها راه حل تل ، حقوقی است ولی در صورت بروز اختالف میان کشورها و عدم حصول توافق بین آنها
  . تنزیل می دهد» خارجی  حقوق عمومی« آنرا نهایتاً تا سطح یک 

  :استدالل نفی کنندگان عمدتاً بر محورهای زیر استوار است 
  

 مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی  ♣

 سازمان اقتدارات عالی فراکشوری در حقوق بین الملل فقدان  ♣

 قوق بین الملل منافع کشورها موجب بی ثباتی یا نقض ح ♣

  باالخره ، فقدان ضمانت اجرای واقعی و موثر در حقوق بین الملل  ♣
***  

  الملل   نظریات موافقان حقوق بین -سوم گفتار 
ایـن جامعـه نیـز دارای     حاکم بر  است بلکه قواعد »مسئول«   مسئولیت دیگر معتقدند که جامعه بین المللی نه تنها دارایده ایع

ضرورت وجودی حقوق  ، الملل الملل با پاسخ گویی به ایرادات مخالفان حقوق بین طرفداران حقوق بین.  ضمانت اجرایی است
زیـرا کـه تـاریخ و     الملـل نیـست   معتقدند که سازمان اقتدارات فرا کشوری شرط وجود حقوق بـین  کنند و الملل را اثبات می بین

حقـوق   ،  در هر جامعه.کند ذار و قاضی از سوی دیگر را تأیید نمیسویی و قانونگ شناسی اتحاد و ائتالف میان حقوق از جامعه
، زیـرا    الملـل مقایـسه نمـود       درضمن نبایدحقوق داخلی را بـا  حقـوق بـین           عرفی قبل از حقوق نوشته شده به وجود آمده است و          

  و» همکـاری  « حقـوق ناشـی از    ، الملـل  اسـت در حالیکـه حقـوق بـین     »تبعیـت  « یـک حقـوق ناشـی از     حقـوق داخلـی بیـشتر   
  المللـی ایـن اقتـدار منبعـث از     جامعه بـین ی در ول ، اقتدار اجتماعی قانونگذار است  منشأ،  درجوامع کشوری3.است» مشارکت «
المللـی نیـز بایـد گفـت کـه تـاریخ حقـوق            در مورد فقدان قاضی و قوه اجرایی در جامعه بـین           .کشورهاست» تراضی«و  » اراده  « 

 اعمال مجازات نیز که در واقع همـان  .ستالب است که داوری از دوران باستان به نحو احسن اجرا شده      الملل  مؤید این مط      بین
 ، بـه عـالوه   .باشـد  بلکه تنها شرط تأثیرگذاری قواعد حقوقی می ، به هیچ وجه شرط وجودی حقوق نیست ، ضمانت اجراست

الملل را حقیقتاً  توان حقوق بین نمی ،  با این حال. اجراستبرخی از رشته های حقوقی داخلی مثل قانون اساسی نیز فاقد ضمانت
   .نام برد» کلسن  «و   »سل «  ، »ولف « توان از  الملل می میان طرفداران حقوق بین  از4.نستابدون  قوه اجرائی د

                                                           
1. puffendorof 
2.Juhn Austin 
3. N.Quoc   Dinh,,Droit  International Public.L.D.I.1980.P.90 

  . ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی . 4
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مفهـوم   ه آمیخته ای از دو    حقوق اصوالً فرایند پیچیده ای است ک      ،  باید گفت که    » مخالفان و موافقان    «  بررسی این دو نظریه      در
است از قواعد الزام آور که روابط اجتماعی رادر محیط   نظام اجتماعی مجموعه ای. است »سازمان اجتماعی « و » م حقوقیانظ«

 بلکـه بایـد عنـصر     . از قواعـد الـزام آور نبـود     ولی حقوق فقط مجموعه ای باشد، کند ودارای ضمانت اجرا می معینی تنظیم می
یـک    در واقع همان نهادهای مختلفی هستند که بـرای هـر    این سازمان.است را دارا باشد  »سازمان اجتماعی « همان  هدیگری ک

 )نظام حقوقی و سازمان اجتمـاعی       ( الملل دارای هر دو ویژگی فوق الذکر          که حقوق بین  :  نهایتاً باید گفت   .صالحیتی معین شده است   
تـدوین   که قدرت تصمیم دارند، ،ی الملل بین الملل توسط سازمانهای ز شاخه های حقوق بینا برخی وزه امر ، عالوهه  ب.باشد می

 ، توان از سازمان ملل متحد یا جوامع اروپایی نام برد همچنین اگر چه این مورد می در. گردد ی آنها تحمیل میاعضاءو سپس به 
ولـی   ، باشد نها میآخاطر عدم وجود سلسله مراتب میان واضعین الملل وجود ندارد و آنهم ب سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین

الملـل   نوع سلسله مراتب میـان قواعـد حقـوق بـین     آستانه پیدایش یکدر )JUS COGENS  (مطرح شدن قاعده آمره  امروزه با
 »برای همه     «ره ای از قواعد     پذیرفته است که پا   »  بارسلونا تراکشن  «المللی دادگستری در قضیه        دراین رابطه دیوان بین    .باشیم  می

 )  ERGA  OMNES (1 دنباش الزام آور می.  
  .در بحث اثبات وجود حقوق بین الملل می توان به قوانین اساسی کشورها اعم از مکتوب و غیرمکتوب نیز رجوع نمود 

 از طریق قواعد حقـوقی بـین المللـی    قوانین اساسی غالباً برخی از اصول روابط بین المللی را متذکر می شوند و خواستار آنند که           
تنظیم گردد مانند چگونگی تعهد به معاهده بین المللی ، صلح و دفـاع ملـی ، ایجـاد روابـط حقـوقی دیپلماتیـک یـا اقتـصادی و              

و رئـیس   ) 77اصـل   (در قانون اساسی ایران با توجه به اینکـه عقـد معاهـدات بـین المللـی در صـالحیت تـصویب مجلـس               ... غیره
 و دیگر ارکان مهم قرار دارد ، به مهمترین منبع حقوقی روابط بـین المللـی اسـتناد شـده ، حرمـت معاهـده و                           )125 اصل   (جمهور  

پایه روابط بین المللی محسوب گردیده است همچنین رئیس جمهور اسـتوارنامه            ) قانون اساسی    (وفای به آن حفظ و حقوق نوشته        
و با این عمل اعتقـاد خـود را مبنـی     ) 128اصـل   (د و سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد سفیران را امضاء و آنها را تعیین می کن  

بـه وجـود روابـط حقـوقی      قـانونی اساسـی نیـز      110اصـل   . بر وجود روابط بین الملل بر اساس حقوق و مسالمت اعالم می دارد              
ه استقالل که از اصول مـسلم حقـوق بـین الملـل بـ             اصل روابط صلح آمیز متقابل و حفظ        . المللی در مواقع خاص اشاره دارد        بین

حقـوقی  تساوی حاکمیت  153 مورد تاکید قرار گرفته است ضمن اینکه به موجب این اصل و اصل  152شمار می رود در اصل   
مـدنی  قـانون   . شناخته شده است    )  منشور ملل متحد     2 ماده   1بند   (کشورها که از مهمترین اصول حقوق بین الملل محسوب می شود            

 قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل را دارای قدرت برابر دانسته ضـمن              9نیز از باب بیان اصول اولیه قوانین داخلی ، در ماده            
  .اینکه می دانیم اصل وفای به عهد از مقام باالتری در شرع و حقوق عرفی ایران برخوردار است 

 هـایی در زمینـه    برای هر یک از قـوای سـه گانـه صـالحیت    1787درال سال قانون اساسی فقانون اساسی ایاالت متحده امریکا ،     
کنگره می تواند اعالن جنگ کند ، جنایات در دریای آزاد و راهزنـی دریـایی را تعریـف     . روابط بین الملل در نظر گرفته است    

ن اساسی ایاالت متحده آمده که  معاهـدات         در قانو . )  قانون اساسی فدرال     8بخش   (و مجازات نماید و نیز جرائم علیه حقوق بشر را           
قـانون  همـانطور کـه   .  ) 6مـاده  ( ساسی آن کـشور و قـوانین فـدرال اسـت           قانون عالیه کشور است و دارای اعتباری برابر با قانون ا          

توانند در   و می معاهدات گر چه قانون عالیه کشور هستند اما ارزش برابر با قوانین داخلی داشته               . اساسی به آن اشاره کرده است       
  .لزوم قانون داخلی را نادیده گیرند صورت 

قواعد عمومی حقوق بین الملل جزء الیتجزای حقوق فدرال است و بر سایر قوانین اولویت داشـته                 « در آلمان طبق قانون اساسی      
  .  ) 59ماده ( را می شناسد و دفاع مشروع )  قانون فدرال سابق 25ماده ( » برای اهالی مملکت تولید حقوق و تکالیفی می کند 

  . وجود حقوق بین الملل توسط دادگاهها شناخته شده است 18در انگلستان که قانون اساسی مبنای عرفی دارد از قرن 

                                                           
   .المللی یعنی تعهدات هر دولت نسبت به کل جامعه بین) نسبت به همه (»  ERGA  OMNES«تعهدات . 1
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 1791در فرانسه قانون اساسـی سـال   .  ) 17 ماده 1بند (  حقوق بین الملل عام را به رسمیت می شناسد 1993در روسیه قانون اساسی  
ملت فرانسه هیچ جنگی که هدف آن فتح باشد نخواهد کـرد و نیروهـای خـود را هرگـز علیـه آزادی مـردم                         « کرد که    اعالم می 

   1. » رفت کار نخواهد گ هب
یعنـی اینکـه وجـود ضـمانت اجـرا و عوامـل        ، باشـد  که وجود ضمانت اجرا شرط مؤثر بودن حقوق و نه وجود آن می ، در پایان باید گفت
  .دارند الملل  بین  است که  مخاطبین قواعد  »یاحساس تکلیف« الملل بوده بلکه  ند که دال بر وجود حقوق بینسرکوب کننده نیست

***  
 ] عوامل موثر در اجرای حقوق بین الملل [ضمانت اجرا در حقوق بین الملل   -گفتار چهارم 

  : ارتند از این تفاوتها عب. الملل و حقوق داخلی تفاوتهایی وجود دارد  بین حقوق بین
حقوق داخلی ، حقوقی است الزامی ، زیـرا قواعـد آن بـر اسـاس اراده مقامـات ذی صـالح وضـع شـده و رعایـت آن توسـط                       .1

 حقوقی ناظر بـر روابـط و همکـاری اسـت و              ، الملل  اجباری است ، در حالی که حقوق بین       ... اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره       
  .ود می آید قواعد آن از طریق رضایت دولتها به وج

کننـد و در صـورت ضـرورت ، موجبـات قهـری اجـرای آن را                    ارگانهای اجرایی و قضائی ، اجرای این حقوق را ضمانت می           .2
توان الزامی کـرد ، زیـرا ارگانهـای قـضایی و اجرایـی جامعـه        الملل را نمی    کنند در حالی که اغلب ، اجرای حقوق بین          فراهم می 

  .گیری و تکامل است  بند به وجود آمده و یا در حال شکل به صورت نیمالملل به معنای واقعی آن  بین
  . هستند که تعدادشان محدود است  دولتها"الملل غالبا تعداد تابعان حقوقی داخلی بسیار مفصلند ، در حالی که تعداد تابعان حقوق بین .3
رای خـصوصیت بـسیار کلـی اسـت ، در حـالی کـه           ، حقوق داخلی دا    " قلمرو اجرای حقوق داخلی بسیار وسیع است و نتیجتا         .4

الملل نیز بالطبع محدود است و تعداد قابل مالحظه ای از قواعد آن بر تعداد معینی از تابعان ایـن حقـوق                      قلمرو اجرای حقوق بین   
   .الملل است  نگونه قواعد ، بیشتر از قواعد کلی حقوق بی و در مقایسه ، تعداد این) الملل خاص حقوق بین(قابلیت اجرا دارد 

گذارند و از این حیث قابل مقایسه بـا حقـوق داخلـی کـه            را می  خود» دوران اولیۀ تکامل    « و  » ابتدایی  « الملل مراحل     حقوق بین 
از حقـوق داخلـی   » نـاقص تـر   « الملـل بـه مراتـب      حقوق بیناز نظر ضمانت اجرا از جمله 2.باشد نمی ، یک حقوق قدیمی است

به دلیل فقدان قوه اجرایی بـین المللـی از یـک سـو و      .قدرت فرا کشوری وجود نداردبه گونه ای المللی  بینزیرا در نظام  است،
کمبود قواعد حقوقی بین المللی از سوی دیگر ، نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل ، همچون ضمانت                       

بنابراین سئوال این است که چرا کشورها تا حـدود زیـادی            . رسیده باشد   اجرا در حقوق داخلی ، سازمان یافته و به مرحله کمال            
   المللی می دانند و در واقع ضمانت اجرای این مقررات چیست ؟ را مکلف به اجرای مقررات بین خود

امل عبارتنـد  ، این عو کنند الملل را تا حدود قابل مالحظه ای تضمین می  امروزه عوامل مؤثری وجود دارند که اجرای حقوق بین        
 عامل شناسایی حقوق بـین الملـل توسـط کـشورها ، ضـمانت اجراهـای حقـوقی در حقـوق بـین الملـل ، ضـمانت اجراهـای                       :از

  .غیرحقوقی در حقوق بین الملل و باالخره ضمانت اجرا در نظام ملل متحد نام برد 
  ]ملل در حقوق داخلی کشورها  شناسایی حقوق بین ال[ عامل شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها   - الف

امروزه ، در اکثر قوانین داخلی کشورها ، بویژه در قوانین اساسی آنها ، حقوق بین الملل مورد شناسـایی قـرار گرفتـه و حتـی در           
از سوی دیگر ، اجرای مستقیم حقوق بین الملل توسط مراجـع اجرایـی و               . مواردی نیز ، برتر از حقوق داخلی قلمداد شده است           

  .ایی داخلی بسیاری از کشورها ، موید پذیرش و شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی آنهاست قض
بعالوه ، کشورها در مذاکرات دیپلماتیک با یکدیگر و نیز از طریق مشارکت و عضویت در کنفرانسها ، مجـامع و سـازمانهای بـین المللـی ،       

  . به آن ، حقوق بین الملل را به شیوه های گوناگون مورد شناسایی قرار می دهند بویژه سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته

                                                           
 . ، دانشگاه شهید بهشتی 1جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر سید علی هنجنی ، . 1
  .الملل یک سیستم حقوق ابتدایی است و ضمانت اجراهای خاص به خود را دارد حقوق بین.2
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  ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل   - ب
الملـل   مقصود از ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل ، ضمانت اجراهایی هستند که جنبه حقوقی داشته و طبـق حقـوق بـین                       

ضمانت اجرای کیفری ، ضمانت اجرای مدنی ، ضمانت اجرای اقتصادی ، ضمانت            :  اجراها عبارتند از     این نوع ضمانت  . مجاز هستند   
  .اجرای دیپلماتیک یا کنسولی و باالخره اقدامات متقابل 

  ضمانت اجرای کیفری . 1
. گـردد   دارند ، تعیین می » جرم بین المللی« در حقوق بین الملل ، ضمانت اجرای کیفری در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان               

المللـی یـا دادگاههـای     و در مواردی دیگر کیفری بـین ) در اعمال صالحیت جهـانی  ( مراجع تعیین ضمانت اجرای کیفری ، در مواردی کشورها       
  .هستند » موقتی « کیفری بین المللی 

  ضمانت اجرای مدنی . 2
، ضمانت اجـرای مـدنی از درجـه تکامـل نـسبتاً بـاالیی برخـوردار                 در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل           

، نـه  ) اقدامات ترمیمی ( است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل ، اصل ، ضمانت اجرای مدنی است ، یعنی ترمیم و جبران خسارات  
  .) اقدامات ترهیبی یا ترذیلی ( ضمانت اجرای کیفری 

  ضمانت اجرای اقتصادی . 3
حریم اقتصادی کشور متخلف حقوق بین الملل ، حقی است که برای کلیه کشورها شناخته شده است ، مشروط بـه                     محاصره یا ت  

  .اینکه در اعمال آنها ، موازین حقوق بین الملل رعایت گردد
  ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی . 4

ل یا غیـره ، ایـن حـق را شـناخته تـا در مقابـل کـشور                   حقوق بین الملل برای کلیه کشورها ، اعم از قربانیان نقض حقوق بین المل             
خود را با آن کشور قطع کنند یا کاهش دهند ، مـأموران دیپلماتیـک و    ناقض حقوق بین الملل ، روابط دیپلماتیک و یا کنسولی           

  . لغو نمایند یا کنسولی خود را از کشور متخلف احضار کنند و یا اینکه روانامه رئیس پست کنسولی کشور فرستنده متخلف را
  اقدامات متقابل  . 5

یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل ، اقدامات متقابل کشورها در قبال کشور متخلف از حقوق بین الملل                      
  .قابل اقدامات مقابله به مثل یا تالفی جویانه و باالخره معامله متدفاع مشروع ، : مهمترین این اقدامات عبارتند از . است 

   ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل  - ج
ندارنـد ، امـا در حقـوق        منظور از ضمانت اجراهای غیرحقوقی درحقوق بین الملل، ضمانت اجراهایی هستند که ماهیت حقوقی               

ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اخالقی ، : اهم این نوع ضمانت اجراها عبارتند از      . بین الملل به رسمیت شناخته شده اند        
  .افکار عمومی جهانی ، منافع مشترک و متقابل و باالخره پرهیز از تنش 

  ضمانت اجرای اخالقی  .  1
این نوع ضمانت اجرا ، همان ارضای خاطر کشور قربانی نقض حقوق بین الملل ، از سـوی کـشور مختلـف ، از طریـق اخالقـی                            

  .شور متخلف در قبال کشور قربانی نقض حقوق بین الملل از جمله اظهار تأسف یا معذرت خواهی ک .است 
  ضمانت اجرای سیاسی . 2

این نوع ضمانت اجرا می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقـض حقـوق بـین الملـل ، بـویژه از سـوی کـشور                
  .د قربانی نقض و نیز اعتراض رسمی کشورها در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باش

  افکار عمومی جهانی . 3
جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملـل و تـأثیر آن در عملکـرد کـشورها ، یکـی از عـواملی                             

  .الملل به حساب آید  است که می تواند به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین
در روابـط   »  افکار عمومی جهانی  « همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدید        آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ ، مایه ظهور وجدان           بیداری و « 

دارد که عـامالن   نمیجامعه بشری اکنون از برکت این وجدان ، تجاوز و زورگویی را به آسانی از یاد نمی برد و روا                 . بین المللی شده است     
  ».  بمانند کیفر آن ، بی
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  منافع مشترک و متقابل . 4
کننده منافع و مصالح انفرادی و جمعـی کـشورهاست، امـا            دی منعکس   الملل تا حدود زیا    که حقوق بین  وجود دارد واقعیت مسلم   این  

امروزه ، کشورها به طور طبیعی و از جنبه هـای گونـاگون بـه یکـدیگر                 . باشد   الملل نمی  این دلیلی برای عدم اجرای قواعد حقوق بین       
از سوی دیگر ، اگر هم در مـواردی ، منـافع فـردی              . اری از قواعد حقوق بین الملل است        اند و این خود ، زمینه ساز اجرای بسی         وابسته

المللـی دارد ،   یک کشور ، نقض مقررات حقوق بین الملل را ایجاب کند ، چنین کشوری به دلیل نفع برتر و آتـی کـه در سـطح بـین     
  .الملل است ، نه عدم اجرای آن  ر اجرای حقوق بینبه بیان دیگر ، منافع کشورها د. معموالً از این عمل خودداری می ورزد

  .)مانند تیرگی روابط ، جنگ سرد ، جنگ گرم (  پرهیز از تنش  . 5
  ضمانت اجرا در نظام ملل متحد   - د

اجرا در نظام ملل متحد ، تنبیه متخلف نیست ، بلکه قطع اخالل در نظمـی اسـت کـه ادامـه یـک وضـعیت ایجـاد                       هدف ضمانت   
  : انت اجرا در نظام ملل متحد ، دارای اشکال گوناگونی است که عبارتند از ضم.کند  می

  تدابیر انضباطی  . 1
و تعلیق حق )  منشور ملل متحـد  6ماده (اخراج از سازمان )  منشور ملل متحد 5ماده (شامل محرومیت موقتی از حقوق و مزایای عضویت        

  . ) منشور ملل متحد 19ماده ( رأی 
تخلـف از بـین    به این نوع ضمانت اجرا گرفته می شود ، این است که اوالً با اعمال تدابیر مذکور ، امکان تکرار           ایراد اصولی که  

ثانیاً محروم کردن کشور متخلف از حضور در سازمان ، حتی به طور موقـت ، شـاید آن کـشور را در نقـض مقـررات            . رود   نمی
. هرگز جـدی گرفتـه نـشده اسـت      ) اخراج از سازمان     ( منشور   6اً اجرای ماده    از این رو ، مخصوص    . الملل جری تر سازد      حقوق بین 

  .شاید دلیل آن ، دشواریهای اعمال آن بوده باشد 
  تدابیر توصیه ای . 2

هـستند ،  ) منـشور ملـل متحـد    بویژه (  برخی از تصمیمات سازمان ملل متحد که واکنشی در قبال تخلف از مقررات حقوق بین الملل           
 . ) منـشور  15 الی  10موارد  (مصوبات مجمع عمومی عمدتاً دارای چنین جنبه ای هستند          . یه ای داشته و متضمن الزام واقعی نیستند         جنبه توص 

خـارج  » توصیه  « اما این گونه مصوبات ، چون از پشتوانه آرای تمام یا اکثر کشورهای عضو برخوردارند ، در عمل قادرند از صورت                    
 کشورهایی که به این نوع مصوبات رأی مثبت داده          –و نه مادی     –در نتیجه ، نیروی معنوی      .  به خود گیرند     »تصمیم  « گردند و جنبه    

مسلماً اگر مصوبات مجمع عمومی در موضوعی تکـرار شـوند ، قـدرت معنـوی بیـشتری را دارا                    . اند ، تضمین کننده اجرای آنهاست       
به موازات مجمع عمومی ، شورای امنیت و شورای         . مطلوبتری فراهم خواهد شد     در نتیجه زمینه اجرای آنها به شیوه        خواهندگردید و   

  . )63 و 62 ، 41 تا 36 ، 33مواد (اقتصادی و اجتماعی نیز در مواردی حق صدور قطعنامه های توصیه ای را دارند 
   قبیحیتدابیر ت. 3

تقبـیح یـا محکـوم      « یـا   » تأسف مـی خـورد      « ی چون   شورای امنیت یا در مواردی مجمع عمومی ، با به کارگیری عباراتی اخالق            
الملـل ،    در قطعنامه های گوناگون ، ضمانت اجرای خاصی را اعمال نموده که میشل ویرالی ، استاد برجسته حقـوق بـین                    » میکند  
 محتوای کیفـری    این تدابیر ، از آنجا که عموماً محکومیتی عاری از نتایج ملموس و فاقد             . نامیده است   » قضاوت سیاسی   « آن را   

  .شوند  هستند ، تدابیر تقبیحی نامیده می
  تدابیر الزام آور . 4

علیه کشور متخلـف    الزام آور   سازمان ملل متحد در مواردی ، در مقابل با تخلف از مقررات حقوق بین الملل ، حق اتخاذ تدابیر                    
و تـصمیمات    )49 و 48 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39مـواد   (را دارد کلیه تصمیمات شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منـشور ملـل متحـد      

ی سـازمان  اعـضاء مجمع عمومی که استثنائاً طبق قطعنامه اتحاد برای صلح اتخاذ می شوند ، واجد خصیـصه الـزام آور هـستند و                      
   . )  منشور 25ماده ( مکلف به قبول و اجرای آنها می باشند 

  
***  
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  چهارم  فصل  

   حقوق داخلی رابطه حقوق بین الملل با
  

 حقـوق داخلـی ، دو نظـام حقـوقی مـستقل و جداگانـه محـسوب                 گونه تردیدی نیست که حقوق بـین الملـل و          زه جای هیچ  امرو
  . نیست که یکی در دیگری جایگاهی ندارند و یا آن دو ، مناسباتی با یکدیگر نداشته باشند یشوند ، اما این بدان معن می

  : و جایگاهی ممتاز در حقوق بین الملل است ، زیرا حقوق داخلی کشورها دارای موقعیت
  .مواضع حقوقی کشورها در جامعه بین المللی است حقوق داخلی مشخص کننده  . 1 

  . بسیاری از بینش ها ، فنون ، روشها و نهادهای حقوق داخلی به حقوق بین المللی تسری یافته است   . 2
  . المللی و عرف بین المللی دارد حقوق داخلی نقش مهمی در ایجاد رویه بین .3
  . اصول کلی حقوقی مشترک میان نظامهای حقوقی کشورها ، ممکن است به حقوق بین الملل انتقال یابد . 4
  .حقوق داخلی هر کشور در زمینه مسائل بین المللی ، تحت شرایط خاصی می تواند در زمره اعمال حقوقی یک جانبه بین المللی محسوب شود  . 5
تعیـین عـرض دریـای    حقوق داخلی در مواردی موضوع احاله حقوق بین الملل واقع می شود ، مانند تعیین مقامات صالحیتدار برای انعقاد معاهـدات،                . 6

  .سرزمینی و غیره 
نمی تواند در توجیه نقـض  با وجود این ، هیچ کشوری . قواعد حقوق داخلی را می توان شاهدی بر رعایت یا عدم رعایت حقوق بین الملل تلقی نمود    .7

 عهدنامـه حقـوق   27ایـن موضـوع بـه صـراحت در مـاده      . بین الملل ، به وجود یا عدم مقررات خاص در ساختار حقـوق داخلـی اش اسـتناد کنـد            حقوق  
  .معاهدات پیش بینی شده است 

ل ، از اهمیت    ر حقوق بین المل   موقعیت یا جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها نیز همانند موقعیت حقوق داخلی د               
  :خاصی برخوردار است زیرا 

می گردد ، باید در اسرع وقت ، طبق حقوق داخلی خود ، مقررات یا قوانین مناسبی جهت ایجـاد                    هر کشوری که به نوعی ملتزم به تعهدات بین المللی            . 1
  .زمینه های اجرای آن تعهدات در داخل قلمرو خود ، وضع نماید 

تعداد قابل توجهی از کشورها ، در حقوق داخلی خود ، حقوق بین الملل را به اشکال مختلف مورد شناسایی و پذیرش قـرار داده انـد ، چـه بـه           امروزه   .2
  ) . قانون مدنی 9مانند کشور ایران و ماده (و چه در سطح قواعد داخلی ) مانند کشور آلمان (عنوان قواعدی برتر از حقوق داخلی خود 

  .از دادگاههای داخلی کشورها ، در مواردی حقوق بین الملل را مستقیماً مستند احکام و آرای خود قرار می دهند برخی  . 3
در حقوق داخلی برخی از کشورها ، حقوق بین الملل موضوع احاله مستقیم حقوق داخلی قرار گرفته است ، یعنی در قوانین و مقررات داخلی آنهـا ،                             . 4

  .الملل رجوع داده می شود صریحاً به حقوق بین 
یکـی از جهـت مـاهوی و        : رابطه و مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلـی از دو جهـت قابـل مطالعـه و بررسـی اسـت                         

  .دیگری از حیث شکلی 
. ردند از نظر ماهوی ، بررسی این مناسبات بر تعیین موضوعاتی است که باید طبق حقوق داخلی یا حقوق بین الملل قاعده مند گ      

  .این امر به تحول و پیشرفت حقوق بین الملل بستگی دارد 
اخـتالف در ایـن     . اما از حیث شکلی ، هر قاعده حقوقی را می توان با رجوع به آیین شکل گیـری اش مـورد بررسـی قـرار داد                           

مهمتـرین آنهـا ، ایـن       و حقوق بین المللی مشخص است ، اما پرسـشهای زیـادی را بـه همـراه دارد کـه                     مورد میان حقوق داخلی     
آیا حقوق بین الملل برتر از حقوق داخلی است یا حقوق داخلی برتر از حقوق بین الملل و یـا آن دو بـا یکـدیگر                  : پرسش است   

  .برابر و در یک سطح هستند ؟ و این مسأله سلسله مراتب قواعد حقوقی است 
و » نظـری   « یکی دیدگاه   : شکلی از دو دیدگاه قابل توجه است        بنابراین ، تبیین رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی از حیث             

  .» عملی « دیگری دیدگاه 
دهد کـه موضـوع مناسـبات     مطالعه آن نظریات نشان می   . ، نظریات دانشمندان حقوق بین الملل است        » نظری  « منظور از دیدگاه    
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  .بین الملل دارد انی حقوق به مسأله مبام و کامل توابستگی میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، 
طرفداران مکتب اراده گرایی با توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزادی اراده کشورها برای ایجاد قواعد حقوق بین الملل ، حقوق            

. که هر یک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هـستند       و حقوق داخلی را دو نظام یا دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل می دانند                بین الملل   
در مقابـل ،    . ن هـایم هـستند      طرفداران این نظریه ، از جمله تریپل ، آنزیلوتی و اپـ           . این نظریه را دوگانگی یا ثنویت حقوقی می نامند          

طرفداران مکتب عینی گرایی ، از جمله لوفور ، کلسن ، ژرژسل ، دوگی ، پـولی تـیس و التـر پاخـت ، حقـوق بـین الملـل و حقـوق               
ک دانسته ، معتقد به اصل وحدت نظام حقوقی هستند ، زیرا به اعتقاد ایشان ، مفهـوم واقعـی حقـوق از تجمـع                     داخلی را غیرقابل تفکی   

  . را یگانگی یا وحدت حقوقی می گویند این نظریه . اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیتهای اجتماعی است 
کشورها به موضوع مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلـی در عمـل   اما منظور از دیدگاه عملی ، نگرش دادگاههای بین المللی و            

تجلی نظریات دوگانگی است ، یعنی پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می توان در رویه قضایی بین المللی و نظام حقوقی کشورها ، 
در رویـه قـضایی بـین       لـی چـه جایگـاهی       به بیان دیگر ، مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخ          یا یگانگی حقوقی را مالحظه نمود ؟        

آنچه که در فوق آمد ، در ادامه ابتدا در بحث نظری به نظریات دوگانگی و یگانگی       المللی و نظام حقوقی کشورها دارد ؟ با توجه به           
  .پردازیم  و نظام حقوقی کشورها می و سپس در مبحث عملی به رویه قضایی بین المللی محقوق می پردازی

***  
 ] Dualism [نظریه دوگانگی حقوقی   -ول گفتار ا

 ، الملـل   و اصل آزادی ارادۀ کشورها برای ایجاد قواعد حقوق بیناراده با توجه به اصل حاکمیت ملیطرفداران مکتب اصالت 

 داننـد کـه هـر یـک دارای ماهیـت و قلمـرو               الملل و حقوق داخلی را دو نظام یا دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل مـی                 حقوق بین 
، بـه نحـوی    مجزا از یکدیگرند مستقل و ، الملل و حقوق داخلی دو نظام حقوق برابر حقوق بین ،  طبق این نظریه.خاصی هستند

تـوان آن دو را بـا یکـدیگر           شـود ونمـی     که هر یک جداگانه دارای اعتبار خصوصیت الزام آور بوده و هرگز باهم مخلـوط نمـی                
الملـل و حقـوق       الملل اخـتالط کـرد و حقـوق بـین           ها نباید بین حقوق ملی و حقوق بین        بنابراین طبق نظر دوآلیست    .درهم آمیخت 

  .نظام حقوقی متفاوت هستند سیستم و داخلی دو
طبـق  بایـد   ، الملل در حقوق داخلی یک کشور دارای ارزش و آثار گردد  برای اینکه یک قاعدۀ حقوق بین، دوآلیستها معتقدند

 ایـن عمـل را   . قانون اساسی تـصویب ومنتـشر شـود    ، مخصوصاً  یعنی طبق قواعد نظام داخلی   ،د  قواعد حقوق داخلی پذیرفته شو    
صـورت  ه شود بایـد بـ   المللی درنظم حقوق داخلی الزامی      یعنی برای اینکه قاعده بین     ،   گویند  با پذیرش می  »  احاله همراه « احاله یا 

  .یک قاعده حقوقی داخلی درآید
الملـل عمـومی اهیمـت     کتب اصالت اراده هستند به اراده دولتها دربوجود آمدن قواعد حقوق بین طرفدار م دوآلیستها چون اکثراً 

  .توان از آنزیلوتی ایتالیایی ، اپن هایم و تری پل آلمانی نام برد   از جمله این افراد می.زیادی قائلند
ایـن  . لملل و حقوق داخلـی دیـده شـده اسـت          ا  نظریه دوگانگی حقوقی نتیجه منطقی تفاوتهای بنیادینی است که میان حقوق بین           

  :الملل وحقوق داخلی عبارتند از تفاوتهای بنیادین و اختالف اساسی حقوق بین
   از حیث مبانی .1

  .شترک چند کشور است الملل در ارادۀ م مبانی حقوق داخلی ارادۀ یک جانبه یک کشور است در حالیکه مبنای حقوق بین
تنهـا  . لل وحقوق داخلی در حقیقت اختالفی نیست ، زیرا هر دو نظام مبتنی بر اراده و هر دو محصول زیست اجتماعی هستند               در مبانی حقوق بین الم     :نقد  

  .تفاوت در بیان اراده است 
   از حیث منابع .2

  ،الملـل   قوانین مدون وعرف وعادات مسلم میـان مـردم اسـت در حالیکـه منـابع اصـلی حقـوق بـین         منابع اصلی حقوق  داخلی،
   . المللی وعرفهای پذیرفته شده از سوی کشورهای ذینفع است معاهدات بین
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 –حقوقی اصلی واحد است ، چرا که هر قاعده  هر چند منابع حقوق بین الملل و حقوق داخلی به ظاهر با یکدیگر متفاوتند ، اما در واقع ریشه اولیه و       :نقد  
امی از اعتبار و ارزش واقعی برخوردار است که با مقتضیات منفعـت عمـومی همـسازی و مطابقـت      هنگ–وق بین الملل و چه در حقوق داخلی      چه در حق  

  . داشته باشد 
   از نظر موضوعات یا تابعان .3

  .المللی هستند  الملل، کشورها وسازمانهای بین  موضوع حقوق داخلی افراد در حالیکه موضوع یا تابعان حقوق بین
اد با یکدیگر و یا افراد با کشور متبوعه آنهاست ، ولی موضـوع حقـوق بـین الملـل ، کـشورها                       حقوق داخلی حاکم بر روابط افر     

  . هستند و حقوق بین الملل ، حاکم بر روابط آنها با هم و با سازمانهای بین المللی و سازمانهای بین المللی با یکدیگر است
تابع حقوق بین الملل نیستند ، زیرا آنها جز با واسطه کشورهای متبوعه خود نقشی در حقـوق                  امروزه جز در مواردی استثنایی ، افراد به طور مستقیم         «  :نقد  

ساختار کنونی جامعه بین المللی را مشخص می کند و در ماهیت حقوق که هدفش همواره فرد بین الملل ندارند ، اما این شکل اجرای قواعد بین المللی ، 
   1.» ثیری ندارد أاست ، ت

   وصیت وساختار حقوقیاز نظر خص .4
 ، یک نظام حقوقی ابتدایی ، الملل  دائم وهمیشگی است در حالیکه حقوق بین  منسجم، حقوق داخلی بتدریج ایجاد شده ودارای ساختار حقوقی کامل، 

  .تکامل نیافته و بدون قوه قانونگداری مستقل و مؤثر است 
روی همـین   . در صورتی حق مداخله دارد که طرفین دعوی به این امر تن دردهند              گاه اختالف بین کشورها بروز کند ، قاضی بین الملل           هر

اصل ، حقوق بین الملل دارای تکنیک خاص اجرایی به معنای واقعی کلمه نبوده و صرفاً ناشی از همکاری میان تابعـان حقـوق بـین المللـی                            
   2.المللی ، این جامعه را کامالً از جامعه داخلی متمایز می سازد در جامعه بین  )مقننه ، قضاییه ، مجریه  (فقدان قوای سه گانه . است 

تفاوت حقوق بین الملل با حقوق داخلی از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی ، صرفاً تفاوت شکلی است و مسلماً این نقیـصه ظـاهری بـا تکامـل و                               :نقد  
  . مرتفع خواهد شد لپیشرفت قواعد حقوق بین المل

   از نظر مغایرت . 5
  .الملل وحقوق داخلی ازحیث اعتبار وصحت قواعد نیز باهم تفاوت  دارند  حقوق بین

بـدین ترتیـب ، ممکـن اسـت اعمـال        . داخلی ، در صورت مغایرت با حقوق بـین الملـل نیـز دارای اعتبـار و ارزش اسـت                     قواعد  
مثالً امکان دارد قانونی با تعهـدات       . مه نزند   مشروع و غیرقانونی یک کشور از نقطه نظر بین المللی به اعتبار حقوق داخلی لط               غیر
بـه ایـن ترتیـب ، بـا قـوانینی مواجـه       . المللی یک کشور مغایر باشد ، لیکن اتباع آن کشور ملزم بـه رعایـت آن قـانون باشـند                      بین
ه ، وجود یک قانون     البت. شویم که در حقوق بین الملل دارای هیچ گونه ارزشی نیستند ، اما در حقوق داخلی معتبر می باشند                     می

  . و یا قاعده مغایر با حقوق بین الملل ممکن است باعث مسئولیت بین المللی کشور شود 
اعتبار قواعد داخلی معارض و مغایر با حقوق بین الملل همیشه نسبی و موقتی بوده است ، چون مشکل بتوان قواعـد متنـاقض را در عـین حـال معتبـر          :نقد  

بدیهی است . منطقی به نظر نمی رسد که یک کشور قواعدی مغایر با حقوق بین الملل را فرضاً به صورت قانون داخلی درآورد             از سوی دیگر ،     . دانست  
با حقوق بین الملل که اگر کشوری چنین عملی را انجام دهد ، موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور فراهم می گردد که نتیجه آن ، الغای قوانین مغایر 

  . ح آنها در جهت انطباق با مقررات حقوق بین الملل است و یا اصال
   از نظر پذیرش . 6

  . )صورت یک قاعده حقوقی داخلی درآید ه گردد باید ب الملل در نظم حقوق داخلی الزامی  برای اینکه یک قاعده بین
مخصوصاً قـانون     –طبق قواعد نظام داخلی     برای اینکه یک قاعده بین المللی درحقوق داخلی، ارزش و آثاری داشته باشد ، باید بر                 

  .تصویب و منتشر شود   –اساسی 
پذیرش ، قاعده بین المللی به شکل قاعـده         این تشریفات که مبنای ارزش و اعتبار قاعده را تغییر می دهد ، چنین است که بعد از                   

 خـوبی ظـاهر مـی شـود کـه بـدانیم قـوانین               ضرورت این پذیرش ، هنگامی به     . داخلی که برای افراد الزام آور است در می آید           
  . مقرراتی در خصوص کیفیت اجرای قراردادها در نظام داخلی پیش بینی کرده اند اساسی کشورهای مختلف ، 

                                                           
  .درضا ضیائی بیگدلی  ، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش دکتر محم. 1
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان . 2
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برنـد و   حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی ، ضرورتی منطقی نیست ، زیرا قواعد حقوق بین الملل، حتی بـدون پـذیرش نیـز معت                        پذیرش ، قواعد     :نقد  
از سوی دیگر ، بسیارند قواعد بین المللی که بدون پذیرش در نظام داخلـی         . پذیرش ، فقط زمینه اجرای آن قواعد را در داخل هر کشور فراهم می سازد                

  . قانون ساز بین المللی ی جامعه بین المللی الزم االجرا می باشند ، از جمله قواعد عرفی بین المللی عام و معاهدات اعضاءمعتبر بوده و برای کلیه 
***  

 monisme ]  [  نظریه یگانگی حقوقی -  دومگفتار
حقوق داخلی را غیر  الملل و حقوق بین ، طرفداران مکتب اصالت اعیان ، در مقابل طرفداران مکتب اصالت اراده یا دوآلیسم ها

دو اجـزای    هر   الملل  قوق داخلی و حقوق بین     ح گویند  می آنان  صل وحدت نظام حقوقی هستند      معتقد به ا   قابل تفکیک دانسته و   
شـود کـه حـاکم بـر مجمـوع فعالیتهـای              ، مفهوم واقعی حقوق از تجمـع اصـولی ناشـی مـی              چرا که  .یک سیستم حقوقی هستند   

 م هنجـاری بـر اصـل    ایـن نظـا   .است»  هنجارهای حقوقی  وحدت مجموعۀ«  نقطه آغازین نظریۀ یگانگی حقوقی   .اجتماعی است 
از یکـدیگر   »  سلـسله مراتـب   « ، کلیه هنجارهای حقوقی در نظام دقیقاً مبتنـی بـر              اصلی که به موجب آن     .نا شده است  ب» تبعیت  «

بـرای اراده دولتهـا در       لذا این مکتب یا نظریه قایل به وجود سلـسله مراتـب میـان هنجارهـای حقـوقی اسـت و                       ، کنند  تبعیت می 
  .تبوجود آمدن قواعد حقوقی اهمیت کمتری قایل اس

ایـن نظریـه را بـه     ، ، ژرژرسل  در فرانسه نیز.کلسن اولین کسی است که به نظریه یگانگی حقوقی نمادی علمی بخشیدپروفسور 
الملل تسری داده و وحـدت نظـام حقـوقی را ناشـی از وحـدت اجتمـاعی گروههـایی دانـسته کـه بـا یکـدیگر رابطـه                            حقوق بین 

 تـوان از کلـسن،   مـی  رادی که طرفدار مکتب مونوئیسم یا نظریه یگانگی حقوقی هـستند ازدیگر اف.  )یگانگی جامعه شناختی (.دارند

  . والتر پاخت نام بردپولی تیس دوگی، مرکل، لوفرر،
 برتری حقوق داخلی بر حقـوق   الملل بر حقوق داخلی و گروهی نیز از طرفداران مکتب مونوئیسم گروهی معتقد به برتری حقوق بین 

 لـذا هـر کـشور در    ،  المللی حاکمیتی باالتر از حاکمیت کشورها وجـود نـدارد        عرصه بین   از نظر این دسته در     . ندالملل اعتقاد دار    بین
  1.گیرد الملل بر اساس قانون اساسی کشورها انجام می همچنین پذیرش تعهدات بین ، باشد قبول تعهدات دارای اختیارات می

   نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی  –الف 
ودوسان سیر فراندیر در فرانسه ، بـا الهـام گـسترده از نظریـات     ) زورن ، اریش کافمن ، ماکس و نزل  (در آلمان » بن  « پیروان مکتب   « 

، حقوق بین الملل را مشتق و منبعث از حقوق داخلی می دانند و به یک نظریه وحـدت                   ) سابق  ( علمای حقوق بین الملل شوروی      
  ». لی کشوری می رسند حقوقی با برتری حقوق م

معلـوم  طبق این نظریه ،حقوق بین الملل بر پایه صالحیتهای متخذه از حقوق داخلی قرار دارد که بر اساس معاهدات بین المللـی                       
در چنین حالتی ، حقوق بین الملل ، یک حقوق عمومی خارجی است و در آخرین مرحله ، به قواعد حقوق داخلی              . می گردند   

  2 .مهمترین طرفداران این نظریه ، صرف نظر از اشخاص یاد شده ، یلی نک و ایهرینگ هستند . کند  بستگی پیدا می
   :برتری حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد 

  از حیث تاریخی  . 1
 ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی مقرر شـد و تردیـدی              از حیث تاریخی ، حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری دارد ، زیرا             

بنـابراین ، از نظـر تـاریخی        . نیست که روابط حقوقی اولیه ، حداقل بین کشورهای همسایه ، بعد از تـشکیل کـشورها برقـرار گردیـد                      
  .احل اولیه شکل گیری است حقوق داخلی دوران شکوفایی و تکامل خود را گذرانیده است ، در صورتی که حقوق بین الملل در مر

  از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی . 2
از این حیث نیز ، حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل مقدم و ارجح است ، چرا کـه امـروزه بـا فقـدان یـک اقتـدار و رکـن                                 

. ر کامـل برخـوردار اسـت    فراکشوری در جامعه بین المللی ، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود آزاد بوده و از اختیـا       
                                                           

 . ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی  . 1
  .ملل عمومی ، انتشارات گنج دانش دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ،  حقوق بین ال .2
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بـه عبـارت روشـن تـر ، آنهـا      . در چنین وضعیتی ، کشورها تنها قاضی اعمال خود در رابطـه بـا اجـرای آن تعهـدات مـی باشـند               
ایـن  . بین المللی را که خود پذیرفته اند اجرا ننمایند و در برابر هـیچ مرجـع بـین المللـی نیـز پاسـخگو نباشـند                           تعهدات  توانند   می

بنابراین حقوق ملی بـر حقـوق بـین الملـل رجحـان داشـته و در          .  تامه را حقوق داخلی به هرکشور اعطا کرده است           آزادی عمل 
  .ارتباط با آن تصمیم گیرنده می باشد 

  از نظر منطقی  . 3
  .از نظر منطقی ، باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها ، وجود کشورها را بپذیریم 

  یث برتری قانون اساسی بر تعهدات بین المللی از ح . 4
کنـد   هر کشور است که مقامات صالحیتدار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می) و دیگر قوانین مربوط ( این قانون اساسی  

ر معاهـدات  عـدم رعایـت مقـررات یـاد شـده ، موجـب عـدم اعتبـا              . ونتیجتاً آن کشور را در صحنه بین المللی متعهد مـی سـازد              
  1 .» ) تصویب ناقص یا بی قاعده ( المللی است  بین

شدت مورد انتقاد قرار گرفته است ، از جمله این انتقادات         ه  نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی بر حقوق بین الملل ، ب            
  :عبارتند از 

لملل نمی باشد ، چـرا کـه تقـدم و تـأخر زمـانی               برتری تاریخی به هیچ وجه موجبی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین ا               .1
  .وضع قواعد حقوقی ، دلیل اولویت و رجحان یکی بر دیگری نمی شود 

  .فقدان اقتدار فراکشوری در حقوق بین الملل ، شرط ماهوی نیست تا موجبی برای برتری حقوق داخلی برحقوق بین الملل باشد   .2
نه منطقی است ، زیرا تقدم تشکیل و تأسیس کشورها نسبت بـه زمـان وضـع و ایجـاد قواعـد                      برتری منطقی نیز در واقع فاقد هر گو        . 3

کـه هـر    حقوق بین الملل ، باعث هیچ گونه مزیت و برتری منطقی نمی شود ، بویژه اینکـه ، طبـق مقـررات حقـوق بـین الملـل اسـت                  
  .ی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود ضاءاعو به عنوان عضوی از ) عناصر تشکیل  دهنده کشور  ( کشوری موجودیت یافته

فقط در خـصوص آن بخـش از تعهـدات بـین            .  فرضاً اگر هم صحیح باشد       –دلیل برتری قانون اساسی بر تعهدات بین المللی          .4
ین المللـی و  در نتیجه ، قابل تسری به سایر مقررات حقوق بین الملل ، از جمله عرف بـ         . المللی است که ناشی از معاهدات است        

  .اصول کلی حقوقی نیست 
از واقعیتهای موجود از سوی دیگر ، اگر موجودیت حقوق بین الملل را تابع قواعد حقوق داخلی ، حتی قانون اساسی بدانیم ،             .5

نون اساسـی  وضع قا( موضوعه دور افتاده ایم ، زیرا با هر تغییر وتحولی که در حقوق داخلی کشورها پیش آید              در حقوق بین الملل     
در حـالی کـه در   . دهنـد   المللی اعتبار خود را از دست مـی تعهدات بین ) اساسی ، انقالبها یا اصالحات دیگـر  جدید ، تجدید نظر در قانون   

عمل به این صورت نیست و هر گونه تغییر و تحول در داخل کشورها ، از جمله حقوق داخلی ، به تعهدات بین المللـی پذیرفتـه                          
اگر . در حقوق بین الملل ، خود موید مطلب مذکور است » اصل دوام و بقای کشورها   « وجود  . لی وارد نمی سازد     شده آنها خل  

هم در مواردی دیده می شود که پس از تغییرات و تحوالت بنیادین در یک کشور ، معاهده بین المللـی از سـوی آن کـشور بـه                   
برای مثال ، تغییر بنیادین اوضاع و احـوال بـه عنـوان             ( نی بر حقوق بین الملل است       طور یک جانبه فسخ می گردد ، این شیوه عمل نیز مبت           

   . )موجبی برای اختتام یک جانبه معاهدات 
  نظریه یگانگی حقوقی با تقدم برتری حقوق بین الملل   - ب

را مـشتق و تـابع حقـوق    برخالف آنچه طرفداران نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی می گویند و حقـوق بـین الملـل           
ل در نظـام حقـوقی   لـ حقوق بین الملل معتقدنـد کـه حقـوق بـین الم    داخلی می دانند ، طرفداران نظریه یگانگی حقوقی با برتری          

در این نظریه ، حقوق داخلی ناشی و مشتق از حقوق بین الملل و در          . مبتنی بر سلسله مراتب ، مقامی فراتر از حقوق داخلی دارد            
ایـن  . حقوق داخلی از حقوق بین الملل سخن گفته است          » نیابت  « یا  » اشتقاق  « از این روست که کلسن از       .  آن است    نتیجه تابع 

                                                           
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان .  1
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توسعه یافته و در ادبیات حقـوقی فرانـسه یـا     ) کونز ، کلسن و فردروس       (نظریه توسط طرفداران مکتب هنجارگرایی حقوقی اتریشی        
  . وارد شده است ) د ، پلی تیس ، و بورکن دوگی ، سل ، رگال(کشورهای فرانسوی زبان 

  : برتری حقوق بین الملل به حقوق داخلی را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد 
  .می نماید » کشور « این حقوق بین الملل است که کشورها را حایز عنوان   .1
  .یت آنها را مشخص می کند ، از جمله تعیین مرزهای سیاسی کشورها این حقوق بین الملل است که با تحدید حاکمیت کشورها ، حدود صالح . 2
قاضـی  . مقررات حقوق داخلی توسط حقوق بین الملل ارزیابی می شوند و نظریه مسئولیت بـین المللـی کـشورها کـامالً بـر ایـن مفهـوم تکیـه دارد                               « .  3

ست ، برای فرار از مسئولیت ، در لوای قانون عادی داخلی یـا قـانون اساسـی    المللی نمی پذیرد ، کشوری که عامل یک عمل غیرمشروع خسارت بار ا         بین
در صـورت وجـود رقابـت میـان مراجـع        . داخلی تأئید مـی کنـد       از این روست که قاضی بین المللی برتری حقوق بین الملل را بر قوانین               . خود پناه گیرد    

بین المللی هستند ، در حالی که دادگاههای بین المللی می توانند نسبت بـه آرای                 آرای   قضایی بین المللی و داخلی ، دادگاههای داخلی مکلف به اجرای          
   ».معترض باشندداخلی 

بدیهی است که سعادت کل بشریت بر سعادت        . هدف اساسی قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکی است و آن تأمین سعادت ابنای بشر است                    . 4
  . ت افراد یک جامعه اولی و مرجح اس

قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل هر دو جنبه دستوری دارند و بر اساس نیازها و مقتضیات اجتماعی وضع شده اند ، اما مسلماً نیازها و متقضیات  .  5
  .جامعه بین المللی بر جامعه داخلی برتری و تقدم دارد 

شورها قواعدی دارد و بدین وسیله حیات کشورها را به هنگام بحرانهای داخلـی کـه نظـام      این حقوق بین الملل است که در رابطه با ایجاد یا انحالل ک              .6
  .اساسی کشورها را در هم می ریزد ، تضمین می کند 

  » . اجرایی بخشند هر چند حقوق بین الملل فاقد دستگاه اجرایی موثر است ، اما این خود کشورها هستند که باید به قواعد بین المللی ارزش و اعتبار و اثر «  . 7

  .الملل محکوم به فنا خواهد بود  در مجموع ، اگر قواعد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی برتری نداشته باشد ، مسلماً حقوق بین
  : پرفسور میشل ویرالی ، دلیل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را در عبارت برجسته ای چنین جمع بندی کرده است 

وقی ، به تابعان قواعد خود ، حقوق و اختیارات قانونی اعطا می کند که بدون آنها نمی توانند این حقوق را مطالبـه                        حقهر نظام   « 
  » . کنند و تعهداتی بر آنان تحمیل می کند که آنان را به انجام آن ملزم می سازد 

حقوق بین الملل را می توان برتر از کشورها کـه         . هر نظام حقوقی یا چنین عملی ، برتری خود را بر تابعان خود اعالم می کند                 « 
  . به عبارت دیگر ، انکار برتری حقوق بین الملل ، به معنی انکار وجود آن است . تابعان آن هستند ، تصور نمود 

. المللی ریشه دارد    از حقوق بین الملل ، در روابط بین المللی آنها و در نظام حقوقی بین                ) و در نتیجه قوانین آنها      ( متابعت کشورها   « 
  ». این تبعیت ، بر تفوق قاعده حقوق بین الملل بر قاعده حقوق داخلی داللت دارد 

مخالفـان و منتقـدان ایـن نظریـه ، بـه دالیـل زیـر        . نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین الملل نیز از انتقاد دور نمانده است            
  :توسل می جویند 

نابودی قرار خواهد داد و این الً و به طور اساسی در زیست کشورها وارد شود ، مسلماً حاکمیت و استقالل آنها را در معرض              اگر حقوق بین الملل کام       .1
امکان تحدید صالحیت یک کشور از طریق معاهده بین المللی وجود دارد ، اما ادعای الغـای حاکمیـت                   . به معنی اضمحالل خود حقوق بین الملل است         

  . طریق حقوق بین الملل قابل تصور نیست کلیه کشورها از
دور از هر گونه مداخله حقـوق بـین الملـل معـین             ه  صالحیت ملی یا انحصاری کشورها را ب      حقوق بین الملل خود در متون و اسناد گوناگون بین الملل ، قلمرو                . 2

قلمرو انحصاری فقـط امـوری نیـستند کـه     :  با صراحت هر چه تمامتر می گوید در این مورد ، استریس اور   ) .  منشور ملل متحد     2 ماده   7از جمله بند    ( کرده است   
  .  حقوق بین الملل اساساً نمی تواند آنها را قاعده مند سازد در زمان حال توسط حقوق بین الملل به قاعده در نیامده اند ، بلکه اموری هستند که

  . رژ سل به عنوان نتیجه این برتری توصیه شده ، مورد تأئید حقوق بین الملل موضوعه قرار نگرفته است الغای قاعده داخلی مغایر حقوق بین الملل که از سوی ژ . 3

***  
  المللی   رویه محاکم بین- گفتار سوم

دلیل عمده ای که در رویـه قـضائی بـرای اثبـات           . بدون تردید رویه قضائی بین المللی برتری را از آن حقوق بین الملل می داند                
نحوی وضع نماید کـه نـاقض قواعـد بـین المللـی             ه  ست که اگر کشوری مقررات داخلی خود را ب        ی مطرح می شود الزام    این ادعا 
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قائـل بـه اولویـت       صورت مسئولیت بین المللی آن کشور مطرح می شود این امر کفایت می نماید به اینکه بتوانیم                 ، در این   باشد
  1.حقوق بین الملل به حقوق داخلی باشیم 

ضایی بین المللـی کـه رجحـان        قاز جمله آرای    . ا مقصود از رویه قضایی بین المللی ، آرای دادگاههای بین المللی است              در اینج 
نظریه مشورتی دیوان دایمـی دادگـستری در قـضیه مبادلـه اتبـاع      حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را مورد تأکید قرار داده اند ،              

از اینکه طرفین متعاهدین ملزم و متعهد شـده انـد کـه قـوانین     « به موجب این نظریه .  است 1925 فوریه 21یونانی و ترک مورخ   
 هماهنگ سازند ، به هیچ وجه این نتیجه به دسـت نمـی آیـد کـه معاهـده                    1923 ژانویه   30داخلی خود را با معاهده لوزان مورخ        

همـین مـضمون ، در نظریـه        . » لـه داده شـده باشـد        مزبور به قوانین داخلی ، در آن حدودی که مغایرتی بـا عهدنامـه نـدارد ، احا                 
دیـوان دایمـی    .  بلغـاری نیـز مالحظـه مـی شـود            – در قضیه جامعه یونانی      1930 ژوئیه   31مشورتی دیوان مذکور در رأی مورخ       

 را   بـر حقـوق داخلـی      الملل   در قضیۀ لوتوس ، موضوع تقدم حقوق بین        1927سپتامبر   7 نیز در رأی مورخ      دادگستری بین المللی  
این ضروری نیست که هرکشوری در توجیه اعمال خـود در صـحنه بـین المللـی بـه یکـی از قواعـد                        « : بدین گونه بیان می دارد      

  » . الملل استناد کند ، بلکه همان قدر که آن اعمال مخالف مقررات حقوق بین الملل نباشد کافی است  حقوق بین
بر حقوق داخلـی  ) البته حقوق بین الملل اتحادیه اروپایی     ( رجحان حقوق بین  الملل       دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نیز به مسأله      

کشورهای عـضو نمـی توانـد در صـورت مغـایرت بـا              قانون داخلی و الحق     . کشورهای عضو پرداخته و چنین مقرر داشته است         
اد شده تأکید دارد کـه قـضات کـشورهای عـضو            دیوان ی .  ) 1978( حاکم باشد   ) معاهده و مقررات ناشی از آنها        (قانون اتحادیه   

در این مورد دادگاههای ایتالیا بیهوده علیه دکتـرین برتـری حقـوق             « . موظف هستند که به چنین قوانین داخلی ترتیب اثر ندهند           
آن  )بـورگ و هلنـد   بلژیک ، فرانسه ، آلمان ، لوکزام (سس دیگر ؤاتحادیه اروپایی مبارزه می کردند ، چرا که دادگاههای پنج کشور م  

  ». را قبالً پذیرفته بودند 
***  

  »نظام حقوقی کشورها « دولتها   رویۀ-گفتار چهارم 
 .شود  الملل یا حقوق داخلی متفاوت است و براساس قانون اساسی کشورها تعیین می              رویه دولتها در خصوص برتری  حقوق بین       

در کـشورهایی   . از حقوق بین الملل را مورد تأئید قـرار داده انـد       قوانین بسیاری از کشورها بصراحت اصل تبعیت حقوق داخلی        
در کـشور نیکاراگوئـه   .  الملـل برحقـوق داخلـی برتـری دارد     اسپانیا و ایتالیا حقوق بین ، سوئیس ، آلمان ، فرانسه ، مثل آمریکا

الملـل قـراردادی بـر حقـوق           بـین  در انگلستان نیز ضمن شناسـایی برتـری حقـوق          الملل برتری دارد و     حقوق داخلی برحقوق بین   
 درکشورهایی مثل آرژانتین و ایـران نیـز تـساوی    .الملل مقدم می داند صورت تعارض برحقوق بین حقوق داخلی را در ، داخلی

  .الملل مطرح است حقوق داخلی وحقوق بین
ن از منظـر نظامهـای حقـوقی        تـوا  با توجه به آنچه که در فوق آمده موضوع مناسبات حقوق بین الملـل و حقـوق داخلـی را مـی                     

با انجام این بررسی که به نوعی مطالعه تطبیقی در قـوانین و مقـررات داخلـی ، بـویژه قـوانین                      . کشورها نیز مورد مطالعه قرار داد       
اساسی و آرای دادگاههای داخلی ، و باالخص دادگاههای عالی کشورهاست ، معلوم مـی گـردد کـه هـیچ کـشوری رسـماً نـه                           

ی حقوقی و نه نظریه یگانگی حقوقی را پذیرفته است ، هر چند هر یک به نوعی تحت تأثیر یا سـیطره یکـی از دو   نظریه دوگانگ 
  .نظریه مذکور قرار گرفته اند 

 البته ، پیشرفت تدریجی و مترقیانه نظامهای حقوقی کشورها بیشتر به سمت و سوی پذیرش نظریه یگانگی حقـوقی بـا برتـری و                        
قی برخـی از کـشورها ، از جملـه ایـاالت متحـده امریکـا ،            نظامهای حقـو  ،  بنابراین ، در این گفتار       .ل است   تقدم حقوق بین المل   

  .  انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسیه، ژاپن ، سوئیس ، آرژانتین ، نیکاراگوئه و ایران ، به اختصار بازگو می شود

                                                           
 . ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی . 1
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  حقوق ایاالت متحده امریکا  . 1
کلیه معاهـدات منعقـده یـا معاهـداتی کـه بـه نـام ایـاالت         ... «  قانون اساسی ایاالت متحده امریکا ،        به موجب بند دوم اصل ششم     

متحده منعقد می شوند ، قوانین برتر این سرزمین هستند و قضات در تمام ایاالت بدون توجه به آنچه بـا قـانون اساسـی یـا سـایر                             
  ». ایند قوانین هر یک از ایاالت مغایر است ، از آن تبعیت می نم

: کـرده کـه     دیوان عالی فدرال برای حل تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، بارها این موضوع را اتخـاذ                     در مقابل ،    
یک مصوبه کنگره ، ارزش و اعتبار کامالً برابر با یک معاهده بین المللی را دارد و هنگامی کـه یـک قـانون مـوخر بـا معاهـده                              «

  .  ) 1957رأی مورخ ( ». انون موخر ، معاهده مقدم را بنا به مورد ودر حد تعارض نسخ می کند مقدم در تعارض باشد ، ق
از سوی دیگر ، همان رویکرد دیوان عالی، . بنابراین ، تا اینجا تعارض میان قانون اساسی و رأی دیوان فدرال کامالً مشهود است             

ن الملل عرفی نیز وجود دارد ، یعنی در صورت تعارض میان قوانین             همچون سایر دادگاههای ایاالت متحده ، در مورد حقوق بی         
البتـه ،  . داخلی ایاالت متحده وحقوق بین الملل عرفی ، قاعده موخر بنا به مورد ، قاعده مقدم را نسخ نموده یا تخصیص می دهد                

  . متحده محسوب می شودرویه قضایی دادگاههای ایاالت متحده ، حقوق بین المللی عرفی بخش از حقوق ایاالت طبق 
هیچ کشوری نمی تواند    «:  چنین مقرر شده است      1965مورخ  جالب توجه اینکه ، در قانون روابط خارجی ایاالت متحده امریکا            

به عبارت دیگر ، هیچ کشوری نمـی توانـد          . از نقض حقوق بین الملل دفاع نموده و مستند دفاع خود را حقوق داخلی قرار دهد                 
ر نقض مقررات حقوق بین الملل با استناد به قوانین داخلی خود ، حتی قانون اساسی مغـایر بـا حقـوق بـین الملـل                          اقدام خود را د   

  . ) 3 ماده 2بند (» توجیه نماید 
در مجموع ، چنین به نظر می رسد که نوعی تعارض میان قانون اساسی و قانون روابط خارجی ایاالت متحده از یک سو و رویـه     

اهمیت موضوع هنگامی بیشتر نمود پیدا می کند که بدانیم تـصمیمات            . ی آن کشور از سوی دیگر وجود دارد         قضایی دادگاهها 
  .  قضایی دادگاههای ایاالت متحده ، بخشی از حقوق آن کشور را تشکیل می دهد

  حقوق انگلستان . 2
اما چنانچـه دادگاههـا بـا تعـارض صـریح           در نظام حقوقی انگلستان ، حقوق بین الملل بخشی از حقوق داخلی آن کشور است ،                 

را مـرجح دانـسته و بـه آن         ) قانون داخلی   ( قوانین داخلی با حقوق بین الملل عرفی مواجه گردند ، معموالً و تعمداً اراده پارلمان                
اهـداتی وارد   بدین ترتیب مع  . در مورد معاهدات بین المللی ، وضع متفاوت از حقوق بین الملل عرفی است                .دهند   ترتیب اثر می  

ایـن دسـته از     . شوند که از طریق تصوبب قانون خاصی در پارلمان ، قدرت اجرایی پیـدا کـرده باشـند                    نظام حقوقی انگلستان می   
بنـابراین ، انگلـستان کـشوری اسـت کـه ضـمن شناسـایی برتـری حقـوق              .معاهدات ، جایگاهی برتر از قوانین آن کشور دارنـد           

  .داخلی ، حقوق داخلی را در صورت تعارض ، بر حقوق بین الملل عرفی مقدم می داند الملل معاهده ای بر حقوق  بین
  حقوق فرانسه . 3

معاهدات یا موافقت نامه هایی که به طور قانونی بـه تـصویب رسـیده یـا تـصدیق شـده ، بـه محـض                   « طبق قانون اساسی فرانسه ،      
اصل پنجاه و    (» موافقت نامه یا معاهده ، طرف مقابل نیز آن را اجرا کند             انتشار، قدرتی فوق قوانین دارند ، مشروط بر اینکه در هر            

با وجود این ، اگر شورای قانون اساسی ، بنا به تقاضای رئیس جمهـور ، نخـست وزیـر ، رئـیس هـر یـک از مجـالس یـا                  . )پنجم  
ی است ، اجازه تصویب سر با قانون اساشصت نماینده یا شصت سناتور ، اعالم نماید که تعهدی بین المللی متضمن مقرراتی مغای          

بـین المللـی مغـایر بـا قـانون      بنابراین ، پـذیرش یـک معاهـده    . » نظر در قانون اساسی ممکن است       یا تأئید آن تنها پس از تجدید        
  .اساسی در فرانسه ، مستلزم اصالح و بازنگری در آن قانون است 

. ای بر حقوق داخلی است ملل معاهدهال  معتقد به تقدم حقوق بینآن کشور ،دیوان عالی کشور فرانسه نیز همگام با قانون اساسی      
مخصوصاً شورای قانون اساسی فرانسه ، نسبت به حقوق بین الملـل            از سوی دیگر ، رویۀ دولت فرانسه و دادگاههای آن کشور ،             

  . ) 26 ، مجموعه آرا ،ص 1975 دسامبر 30خ وررأی شورای قانون اساسی فرانسه ، م( نیز مانند حقوق بین الملل معاهده ای است عرفی
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 اند بسیاری از کشورهای افریقایی که در گذشته جزء مستعمرات فرانسه بوده اند ، عیناً از قانون اساسی فرانسه الگوبرداری کرده                   
 55 ولتای علیا ، اصـل  68 اصل  ، توگو ،78 ، سنگال ، اصل 45 ، موریتانی ، اصل     39اصل   ، مالی ،     55 ، ساحل عاج ، اصل       53، اصل    گابن(

   ) . 11، اصل  ]زئیر  [و کنگوی کینشازا 
  حقوق آلمان . 4

ایـن قواعـد بـر    . جزء الینفک حقوق فـدرال اسـت      قواعد عام حقوق بین الملل      «  ،   1949 مه   23طبق حقوق اساسی آلمان مورخ      
همچنـین  . ) اصـل بیـست و پـنجم    (« .  و تکلیف می کنـد  قوانین عادی برتری داشته و برای کلیه ساکنان کشور مستقیماً ایجاد و حق 

اصل یکصدم همان قانون ، به قضات کشور اختیار می دهد تا با نظـارت و مراقبـت دیـوان عـالی جمهـوری متحـده ، از اجـرای                              
وقی با برتری   نظام حقوقی آلمان تحت تأثیر شدید نظریه یگانگی حق         ) 2بند   (» . قوانین مختلف حقوق بین الملل خودداری کنند        

  .در جهت اعتالی جایگاه حقوق بین الملل است حقوق بین الملل ، بازگو کننده بهترین و جامع ترین مقررات حقوقی 
  حقوق ایران  . 5

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حتی قانون اساسی مشروطیت ، سخنی از جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایـران                     
اما با توجه به اصول هفتاد و هفتم و یکـصد      . مسأله برتری یکی بر دیگری مسکوت مانده است         در نتیجه ،    . ه است   به میان نیاورد  

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بـین         « :  قانون مدنی که مقرر می دارد        9و بیست و پنجم قانون اساسی ، مخصوصاً ماده          
، لذا معاهده بین المللی در حکم قانون عـادی اسـت و قـدرتی    » قانون است    حکم   دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد ، در         

از سوی دیگر ، تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهده بین المللـی ، همچـون تـشریفات مربـوط بـه                      . برابر با قانون عادی را دارد       
ن به نظـر مـی رسـد کـه آن دو قاعـده از               بنابراین ، چنی  ) . تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور      (وضع یک قانون عادی است      

البتـه بعیـد اسـت      . حیث اعتبار حقوقی در یک سطح هستند ودر صورت تعارض ، قاعده موخر ، قاعده مقدم را نـسخ مـی کنـد                        
نماید و عمالً آن معاهده را بدون اثـر سـازد ، زیـرا ایـن امـر             دولت ایران پس از تصویب معاهده ای ، قانونی معارض با آن وضع              

 نظر از ایجاد مشکالت عدیده در روابط میان ایران و سایر کشورهای متعاهد ، موجبات تحقق مسئولیت بین المللی ایـران                      صرف
ین الملـل در نظـام   در ضمن الزم است یادآوری شود که مسأله تساوی اعتبار حقـوق داخلـی و حقـوق بـ        . را نیز فراهم می سازد      

  .عاهده ای است ، نه سایر مقررات حقوق بین الملل حقوقی ایران ، محدود به حقوق بین الملل م
البته در سالهای اخیر ، رویه ای در نظام قانونگذاری ایران معمول گردیده که کامالً حاکی از پذیرش نظریه یگانگی حقـوقی بـا                        

اد مخـدر و داروهـای      برتری حقوق داخلی است ، از جمله قانون الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بـا قاچـاق مـو                     
مفـاد  «  در مجلس شورای اسالمی تـصویب شـد ، بـه ایـن شـرط کـه                   3/9/70 که در تاریخ     1988 دسامبر   20روان گردان مورخ    

  ».کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسالم معارض گردد ، از طرف جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد
  حقوق روسیه . 6

 1بنـد  (  ، حمایت از حقوق بین الملل عام را به رسمیت شناخته است 1993دسامبر 12 اساسی جمهوری  فدرال روسیه مورخ       قانون

  .بدون آنکه به مناسبات آن با حقوق داخلی بپردازد ،  )اصل هفدهم 
  حقوق ژاپن . 7

اشـد و نیـز قواعـد موجـود بـین المللـی در               ژاپن ، کلیه معاهداتی که کشور ژاپن طرف آنها می ب           1946طبق قانون اساسی مورخ     
  .) اصل نود و هشتم (د شد نکمال صداقت رعایت خواه

  حقوق سوئیس  . 8
قـضیه دعـوای   ( ». خلی الحق و مغایر حاکم اسـت  فقت نامه بین المللی بر قانون دا      یک موا « رأی دیوان عالی فدرال سوئیس ،       طبق  

در نتیجـه ، حقـوق سـوئیس نیـز حـداقل        )204 ، ص 1077مه حقـوق بـین الملـل سـوئیس ،        ، سـالنا   1974وزیـر کـشور فـدرال مـورخ          تارو علیـه  
  .المللی را بر حقوق داخلی مرجح می داند  های بین نامه موافقت
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  حقوق نیکاراگوئه . 4
م آن بیـست و چهـار  طبـق اصـل سیـصد و    . شاید جالب ترین قانون اساسی در رابطه با موضوع ، قانون اساسی نیکاراگوئـه باشـد         

در ایـن نظـام حقـوقی ، رجحـان حقـوق داخلـی              » . موافقت نامه بین المللی مغایر با قانون اساسی ، هیچ اعتباری نـدارد              « : قانون  
  .برحقوق بین الملل کامالً مشهود است 

دارد یـا امـر     آیا بحث و مجادله طرفداران دو نظریه ، فایـده ای در بـر               : مطرح می گردد ، این است       پرسش اساسی که در نهایت      
  بیهوده و باطلی است ؟

در پاسخ ، چند تن از علمای جدید حقوق بین الملل از جمله مستر ، اسپیروپولوس ، میـرکین گتـزریچ و شـی یـی کوشـیده انـد                           
موضوع مناسبات حقوق داخلی با حقوق بین الملل را خارج از مالحظات و تجربه قبلی و با صرف نظر کردن قطعی از مکتبهـا و                 

یک بحث مکتبی است ، تا رویه عملی به نظر اینان ، مناسبات میان دو نظام حقوقی فقط . هایی از قبل موجود مطالعه کنند   سیستم
  .که مطلقاً هیچ یک از این دو نظریه را نمی پذیرد 

قـوقی فقـط   اختالف نظر میان نظریات یگانگی حقوقی و دوگـانگی ح اما در مورد اولویت یکی از دو نظم هنجاری بر دیگری ،        
  .در ضمانت اجرای اصل اولویت است ، نه در واقعیت ذاتی این اصل 
***  

  نظریه معاصر  - پنجمگفتار 
کـه  م ودوآلیسم نظرکلیه دولت ها را تأمین نمی کنـد ، برخـی از حقوقـدانان درصـدد  ایـن بـوده انـد                      یساز آنجا که نظریات مون    

  .رهیافت سومی را به عنوان راه حل پیشنهاد کنند 
به نظر ایشان این نظریه در صدد اصالح نظریه دوگانگی حقوقی           . به این رهیافت اشاره کرده است       لکم شاو حقوقدان انگلیسی     م

به منظور ایجاد یـک چـارچوب نظـری مناسـب و            . که توسط حقوقدانانی چون فیتزموریس و شارل روسو ارائه شده است            است  
ل و یا بـرعکس نیـست و هـر نظـام را در حـوزه             بین المل نظام حقوق داخلی بر حقوق      منطبق با واقعیت ، این نظریه قائل به برتری          

عنوان مثال ، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس به ترتیب در فرانسه و انگلیس دارای اعتبارنـد ونمـی تـوان از      به. خود برتر می داند     
 مذکور از یکـدیگر متمـایز بـوده و هـر یـک در      حقوق فرانسه بر حقوق انگلیس سخن به میان آورد زیرا دو نظام حقوقی       برتری  
آنچه ممکن است اتفاق بیافتد ، تعارض تعهدات دولت ها است ، یعنی دولت در حوزه داخلـی خـود     . خود عمل می کند     حوزه  

ار در این گونه موارد ، موضع داخلی تحت تأثیر حقوق بین الملل قر  . بر طبق تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل عمل نکند            
 کـار  هحقوق بین الملل را نقـض کـرده اسـت ، بنـابراین چـار     ، اما دولت در عملکرد بین المللی خود یک قاعده      ... )  (نمی گیرد   

  .اقدام در زمینه بین المللی است ، چه از طریق سیاسی و چه از طریق قضایی 
است ، ما را به سوی بررسی نقش متقابل حقـوق  بین الملل حقوق داخلی و حقوق نظریه معاصر که مبتنی بر تساوی نظام حقوقی        

  .بین الملل سوق می دهد داخلی و حقوق 
***  

   نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل -گفتار ششم 
عمل با نقش قواعد داخلی در       پس از آشنایی با نظریات موجود در مورد رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، جای دارد در                  

  .لل و همچنین نقش حقوق بین الملل در دادگاههای داخلی بیشتر آشنا شویم حقوق بین الم
  نقش قواعد داخلی در حقوق بین الملل  - الف

گیرد بلکه در برخی موارد قواعد حقوق داخلـی نیـز در            تنظیم روابط بین الملل صرفاً توسط قواعد حقوق بین الملل صورت نمی           
هر چند قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی باید منطبق بـا مقـررات منـدرج در کنوانـسیون         به عنوان مثال ،     . تنظیم آن سهیم اند     

 راجع به حقوق معاهدات باشد ، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که برای تـشخیص مقـام صـالحیتدار دولـت هـا                          1969وین  
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رات آنهـا مراجعـه کـرد و یـا ایـن کـه اطـالع از                 باید به قوانین اساسی و سایر قـوانین و مقـر          جهت تصویب معاهدات بین المللی      
. ها انجام می پذیرد  تنها با مطالعه مقررات داخلی دولت) ها  سفرا ، کارداران ، دیپلمات   ( مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسی       

اخلی آنهـا میـسر   مورد موضوعات بین المللی از طریق مطالعه حقوق د       بدین ترتیب ، درک و کشف موضع حقوقی دولت ها در          
دادگـاه  لذا اغلب اتفاق می افتد که درخالل صدور رأی در مورد یـک دعـوا در برابـر یـک دادگـاه بـین المللـی ،                            . خواهد بود   
در واقـع ، مـواردی پـیش آمـده ماننـد            « . کند که الزم است بخشهای ذیربط قوانین داخلی را مورد مطالعه قرار دهد              احساس می 

 کـه حـل موضـوعات مهمـی ، مـستلزم تفـسیر قـوانین داخلـی بـوده و قواعـد حقـوق            1929در سال  » ن  وامهای صربستا « دعوای  
  .» الملل به معنی اکید آن ، موضوعیت نداشته است  بین

مراجعه به قوانین داخلی می تواند شاهد خوبی برای تشخیص رعایت یا عـدم رعایـت تعهـدات بـین المللـی از سـوی                         به هر حال    
» قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیای لهـستان        « در این زمینه ، دیوان دایمی دادگستری بین المللی در            . دولت ها قرار گیرد   

  :اعالم می دارد 
اما مانعی وجود ندارد که از صدور رأی دیوان در مورد ایـن       . مسلماً از دیوان خواسته نشده که قوانین موجود لهستان را تفسیر نماید             « 

  . » ر اجرای آن قوانین به تعهدات خود نسبت به آلمان بر اساس کنوانسیون ژنو عمل کرده ، جلوگیری کند که آیا لهستان د
خالصه این که ، حتی اگر برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را بپذیریم این امر از اهمیت مقررات داخلی نمی کاهد زیرا ایـن                           

 صالحیت دولت ساحلی در مناطق دریایی ، شرایط اکتساب تابعیت ، تعیـین مقـام                 مانند –در موضوعات بین المللی متعددی      مقررات  
مع الوصف ، قوانین داخلی مغایر با مقررات بـین المللـی            . قابل استناد می باشند       -صالحیتدار برای انعقاد معاهدات بین المللی و غیره         

  .سکی برای گریز از تعهدات بین المللی قرار داد را نمی توان پذیرفت و همچنین سکوت قانون اساسی را نمی توان مستم
  نقش حقوق بین المللی در دادگاههای داخلی   - ب

تر از موضـوع پیـشین اسـت         بررسی نقش و جایگاه حقوق بین الملل درنظام حقوق داخلی کشورها به مراتب پیچیده تر و مشکل                
ا بتوان با نحوه برخورد آنها با قواعـد حقـوق بـین الملـل               مستلزم مطالعه حقوق داخلی کشورهای مختلف است ت       زیرا بررسی آن    

 در ریـودوژانیرو تهیـه کـرده        1927که کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در سـال        الزم به یادآوری است که در طرحی        . آشنا شد   
الوه بـر آن  است ، لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلی کشورهای آمریکـایی مـورد قبـول واقـع و عـ            

های  دادگاههای داخلی کشورهای مختلف جهان به شیوه . تصریح شده است که قوانین ملی نباید مخالف حقوق بین الملل باشد             
گوناگونی با تلقیق قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلی برخورد کرده اند کـه در اینجـا بـه شـیوه هـای انگلـستان و ایـاالت                             

   .متحده آمریکا می پردازیم 
  نحوه برخورد انگلستان با قواعد حقوق بین الملل . 1

  :در انگلستان ، در ارتباط با قابلیت تسری قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلی اساساً دو نظریه مطرح است 
 دکترین تبدیل  

  دکترین تلفیق 
از ایـن دیـدگاه ، قـوانین      . متمـایز مـی باشـند       ، نظام حقوقی حقوق داخلی و حقوق بین الملل دو نظام کـامالً               دکترین تبدیل به موجب   

المللی زمانی در صحنه داخلی اعتبار می یابند که در اثر استفاده از دستگاه قـانونی مناسـب ماننـد تـصویب توسـط مجلـس ،                             بین
اسـت کـه حقـوق    بر این پایه استوار  تلفیقدکترین برخالف دکترین فوق ، . صریحاً و مشخصاً به یک قانون داخلی تبدیل شده باشد          

این . و بدون نیاز به تصویب و تأئید قانونی بخشی از حقوق داخلی و جزء الینفک آن به شمار می آید             بین الملل به خودی خود      
  :ر می دارد ااظه» تفاسیر « بلکستون در کتاب خود به نام . نظریه در قرن هجدهم توسط بلکستون تبیین شد 

اً مشمول حاکمیت دولت باشـد ، قـوانین دولـت هـا بـه طـور کامـل مـورد پـذیرش حقـوق                      هر گاه مسئله ای پیش آید که دقیق       « 
  . » و به عنوان بخشی از آن سرزمین تلقی می شود . الملل عرفی قرار می گیرد  بین
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 می داند ، رعایـت نکـات چنـدی را بـرای دادگاههـای      ) کامن ال    (بلکستون ، هر چند حقوق بین الملل را جزیی از حقوق داخلی             
   :داخلی انگلستان ضروری می داند 

 .مقررات بین المللی نباید با قوانین مصوب پارلمان انگلستان معارض و متناقض باشد  

 تأکید شود ، سایر محـاکم       – محاکمی که حق اخذ آخرین تصمیم را دارند          –هر گاه یک قاعده حقوق بین الملل از سوی محاکم عالی انگلستان              
 .باید از آن پیروی کنند 

در حال حاضر ، عالوه بر دو شرط فوق ، شرط دیگری در رویه قضایی انگلیس منظور شده و آن عبارت از این است که قاعده عرفی بـین المللـی                   
 .به طور عموم مورد قبول دول متمدن واقع شده باشد 

» حقوق بین الملل قراردادی     « و  » ملل عرفی   حقوق بین ال  « برای آشنایی دقیق تر با موضع انگلستان ، موضع این کشور را باید نسبت به                
  .به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد ) معاهدات  (

و از سوی نویسندگان متعددی پذیرفته شده بود        دکترین تلفیق در دعاوی مختلف      در قرن نوزدهم ،       -موضوع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل عرفی       
بـر ایـن اسـاس ، قواعـد حقـوق عرفـی در       . اولیه خود را از دست داد و نظریه تبدیل جایگزین آن شد            ، ولی به مرور زمان این نظریه ارزش         

صورتی جزیی از حقوق انگلیس به شمار می آیند که از طریق قانونگذاری ، رویه قضایی و هر شـیوه قـانونی دیگـر صـراحتاً پذیرفتـه شـده                          
از آن تـاریخ ، دادگاههـای انگلـیس         . قطه عطفی در تغییر رهیافت ها تلقـی مـی شـود              ن 1876در سال   » رجینا در برابر کین     « دعوای   .باشند  

  .بیشتر از رهیافت تبدیل تبعیت می کنند 
در ارتباط با یک کشتی آلمانی به نام فرانکونیا بود که در سه مایلی سـاحل انگلـستان در کانـال مـانش بـا یـک                           « دعوی مذکور   

 کاپیتان آلمانی پس از مرگ یک مسافر کشتی بریتانیایی ، به جرم قتل غیرعمـد                .ه بود   کشتی انگلیسی تصادم و آن را غرق کرد       
مسأله ای که در دادگاههای جنایی اختصاصی بریتانیا مطرح شـد ، آن بـود کـه آیـا دادگـاه انگلیـسی              . مورد تعقیب قرار گرفت     

دادگاه به این نتیجه رسید که هـیچ قـانونی          .  ) …( صالحیت رسیدگی به جرمی که در چنین شرایطی اتفاق افتاده را دارد یا خیر               
  . ) …( مایلی در مجاور ساحل صالحیت رسیدگی اعطا نماید 3وجود ندارد که به دادگاهها نسبت به دریای سرزمینی 

مـی توانـد از   همان طور که لرد کاک برن تأکید کرده ، مسأله آن بود که آیا دادگاهی که به صورت قـضایی عمـل مـی کنـد ،                  
  .منفی بود و کاپیتان آلمانی آزاد شد پاسخ . قدرت تقنینی مجلس برای جبران قوانین واقعی استفاده کند 

از قضیه فوق چنین استنباط می شود که محاکم داخلی انگلستان در صورتی می توانند قواعد حقوق بین الملل را بـه مـورد اجـرا               
قـوانین بـر حقـوق عرفـی اشـراف دارد و دادگـاه انگلـیس بایـد                  « یگـر   به عبارت د  . رسیده باشند   گذارند که به تصویب مجلس      

  . » مقررات قانون مصوب مجلس را مورد توجه قرار دهند حتی اگر این امر مستلزم نقض قاعده ای از حقوق بین الملل باشد 
ق رأی صادر نمـوده انـد کـه         علی رغم تأکیدات اغلب محاکم انگلستان بر دکترین تبدیل ، برخی محاکم با الهام از دکترین تلفی                

  .اشاره کرد  ) 1977 (» شرکت ترندکس در برابر بانک مرکزی نیجریه « توان به دعوای  در این زمینه می
دنینـگ   در این قضیه ، که به ادعای یک بانک مبنی بر برخورداری از مصونیت مانند یک دولت مستقل ، مربوط می شـد ، لـرد                         

  :هار می دارد نظریه تلفیق را تأئید کرده واظ
از آنجا که قواعد حقوق بین الملل تغییر یافته اند و تغییر نیز می یابنـد و دادگاههـا بـدون هـیچ گونـه قـانون مـصوب مجلـس ،                « 

تغییرات را مجری داشته اند ، در نتیجه بی تردید به نظر می رسـد کـه قواعـد حقـوق بـین الملـل ، آن گونـه کـه گهگـاه مطـرح                         
  . » نین انگلیس را تشکیل می دهند شوند، بخشی از قوا می

با وجود رأی لرد دنینگ در قضیه فوق الذکر ، گرایش غالب در محاکم انگلستان رهیافت تلفیق نیست ، بلکـه بـه دلیـل اهمیـت                
  .قوانین داخلی در انگلستان اغلب محاکم ، رهیافت تبدیل را مورد توجه قرار می دهند 

 آن جا که اجرای معاهدات در یک کـشور نمـی توانـد بـدون گذرانـدن      از - )معاهدات  (لل قراردادی موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الم    
هـر چنـد مراحـل اولیـه انعقـاد        . مراحل تصویب قانونی صورت گیرد ، گرایش حاکم چیزی جـز رهیافـت تبـدیل نخواهـد بـود                    

 الزم االجـرا شـدن معاهـده ضـروری و الزامـی      معاهدات به وسیله قوه مجریه انجام می پذیرد ، در نهایت تصویب مجلـس بـرای         
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نیاز به تصویب قوه مقننه بدین معنی خواهد بود که قوه مجریه می تواند راساً اقدام به وضـع قـانون کنـد کـه                         عدم احساس   . است
ن  کـشور     تصویب مجلس آ    به معاهداتی برای انگلستان الزم الرعایه اند که      بدین ترتیب ،    . این خود خالف موازین قانونی است       

  .رسیده باشند وعمل تبدیل صورت گرفته باشد 
ایـن گونـه معاهـدات بـدون     . الزم به یادآوری است که برخی از معاهدات از این قاعده مستثنی شده اند مانند معاهـدات مربـوط بـه جنـگ           

 . دخالت تقنینی برای کلیه کشورها الزم الرعایه هستند 

ناسایی تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ، آن دسته از قوانین بـین المللـی را کـه مغـایر بـا                        خالصه این که ، حقوق انگلستان علیرغم ش       
  .قوانین داخلی نبوده و مورد شناسایی مقامات تقنینی کشور باشند ، معتبر می داند 

  نحوه برخورد ایاالت متحده آمریکا با قواعد حقوق بین الملل . 2
پذیرش دکترین تلفیـق بـا عناصـری    . قوق داخلی و حقوق بین الملل تشابه زیادی با رویه انگلستان دارد موضع آمریکا راجع به رابطه میان ح   

این دوگانگی در رویه باعـث پیچیـدگی هـای خاصـی در تـشخیص      . از رهیافت تبدیل را می توان رویه فعلی ایاالت متحده آمریکا دانست  
الملل بخـشی از قـوانین ماسـت و     حقوق بین« اظهار شد که » پاکت هابانا «  در قضیه  در ابتدای قرن حاضر ،    . مواضع دقیق آمریکا شده است      

هر گاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنی بر آن برای صدور رای صریحاً مطرح شود باید از سوی دادگاههـای صـالحیتدار مـورد تأکیـد و                           
  .» اعمال قرارگیرد 

الملل عرفـی بـا    دادگاههای امریکا در دعاوی بسیاری ، هر گاه قواعد حقوق بین   ت ، ید دکترین تلفیق اس   ؤعلیرغم جمالت صریح فوق که م     
   .قوانین داخلی مطابقت نداشته اند ، قواعد اخیر را برگزیده و به مورد اجرا گذارده اند 

دارد ، دادگاه استیناف بخش ژوهشخواه استدالل می کرد که عمل خاصی با حقوق بین الملل منافات به عنوان مثال ، در دعوایی که در آن پ
اعالم کردن قانونی را که در مجلس به تـصویب رسـیده اسـت           » کان لم یکن    « این دادگاه هیچ اختیاری جهت      « به وضوح اظهار داشت که      

  . »  ندارد –تنها بر این اساس که مصرحات آن ناقض اصول حقوق بین الملل است ... )  (
« و  » موافقـت نامـه هـای رسـمی       « ریکا در مورد معاهدات وموافقت نامـه هـای بـین المللـی ، بایـد بـین                   در ارتباط با موضع ایاالت متحده آم      

موافقت نامه های اجرایی و ساده بدون نیاز به تـصویب قـانونی معتبرنـد ، در حـالی     . قایل به تفکیک بود   » موافقت نامه های اجرایی یا ساده       
  .ام تصویب است رسمی مستلزم اقدکه اعتبار موافقت نامه های 

برای این که موافقت نامه های اخیر برای محاکم داخلی آمریکا الزم االجرا شوند بایـد عمـل تبـدیل تقنینـی صـورت گیـرد ، حـال آن کـه                
  .انعقاد معتبر و الزم الرعایه می باشند موافقت نامه های اجرایی به محض 

ا وانگلستان را در مورد رابطه حقوق بین الملل بـا حقـوق داخلـی مـورد انتقـاد      مریکآملکم شاو ، در یک تحلیل نهایی ، رویه ایاالت متحده      
  : قرار داده اظهار می دارد 

قوه قانونگذاری آمریکا ، همانند نظام انگلیس ، می تواند در اقدامات خود نه تنها توجهی به قواعد حقوق بین الملل ننماید بلکـه بـه گونـه                     « 
برای اثبات نظـر  » و در چنین مواردی آن قانون در داخل حوزه قضایی آمریکا ، برتر است . ات داشته باشد   ای عمل کند که عمالً با آن مناف       

   .را می آورد » دیگز در برابر شولتز « خود ، ملکم شاو مثال دعوای 
ا بـه ایـاالت متحـده آمریکـا را          در دعوای مذکور ، دادگاه می بایست اثر اصالحیه بایرد را که ورود مواد استراتژیک مانند کروم از رودزیـ                   

بـه  این عمل بر طبق یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحـد کـه در آن اوضـاع واحـوال نافـذ بـود ،                          .قانونی می کرد مورد بررسی قرار دهد        
نادیـده  ی بـر معاهـدات اسـت    آشـکارا تعهـدات مـا را کـه مبتنـ       « دادگاه مالحظه کرد کـه اصـالحیه بـایرد          . صراحت ممنوع اعالم شده بود      

بر طبق طرح قانونی ما کنگره می تواند در موارد مقتضی ، معاهدات را مـردود  « ، اما دادگاه مذکور چنین نتیجه گیری می کند که     »گیرد  می
چنانچـه گزینـه ای مطلـوب بـرای نظـم جهـانی             ملک شاو این رویه را      . » بداند ودیگر بخشهای دولت نمی توانند در این مورد اقدامی کنند            

  1.  شود ، بسیار ناگوار می داند تلقی
  

***  

                                                           
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان .  1
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  پنجم فصل 

  تحول تاریخی حقوق بین الملل 
  

نیاز بـه   دیگر رشته های حقوق      درک حقوق بین الملل بدون مطالعه تاریخچه آن تقریباً غیرممکن است حقوق بین الملل بیش از               
عنوان تاریخ یک پدیـده اجتمـاعی       ه  ین تاریخ باید ب   ا .تاریخچه خود دارد ، زیرا حقوقی است که اساساً در حال تحول می باشد               

یک دوره طوالنی ، تاریخ حقوق بین الملل با تاریخ بعالوه ، شایسته است خاطرنشان گردد که ، در       . خاص مورد نظر قرار گیرد      
قـوق ملـل   همچنین در اروپاست که موسـسات اصـلی ح     . در اروپاست که دولت مدرن پدیدار می گردد         . اروپا یکی بوده است     

بدون اینکه از ره آوردها و تاثیرات غیراروپائیان بخصوص در عصر معاصـر ، در               بنابراین  . معاصر شکل گرفته و توسعه می یابند        
  . حقوق بین الملل غفلت نماییم ، شایسته است که تاکید خود را روی تکامل حقوقی بگذاریم که ریشه اروپائی دارد 

بـا در نظـر گـرفتن     .های گوناگون تقسیم کرده انـد  الملل را به دوره ملل تاریخ تحول حقوق بینال بین دانشمندان و علمای حقوق
  :الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد توان تاریخ تحول حقوق بین  می تقسیم بندی آنان،

  1.دورۀ باستان ♣
  2 .دورۀ قرون وسطی ♣
  3  عصر جدید ♣
  4. دوره معاصر  ♣

***  
    دورۀ باستان-گفتار اول

  .توان از یکسو در مشرق زمین و از سوی دیگر در یونان و روم یافت الملل را در دوران باستان می تحول حقوق بین زمینه های  
   مشرق زمین -بند اول

 سال پیش از میالد مسیح 3100توان در سنگ نوشته هایی به زبان سومری یافت که مربوط به       الملل را می     اولین طلیعه حقوق بین   
 5»ایناتوم«شود که میان  المللی مالحظه می   بین  اولین معاهدۀ   در این کتیبه سنگی    . و در دهۀ اول قرن حاضر کشف شده است         است

  یکـی از شـهرهای مـستقل   6 »اومـا  «نماینـدگان مـردم    النهـرین از یکـسو و   در بـین » الگـاش  « فرامانروای فاتح سرزمین مـستقل  

  عدم تجـاوز   به موجب این معاهده،.معروف گشت  » اوما -الگاش « و به معاهده  ، تالنهرین از سوی دیگر منعقد شده اس بین

بـین  »  و اتحـاد صلحمعاهده  «همه  مهمتر از ،  میالدز از میان معاهدات محفوظ هزاره دوم قبل ا.به نقاط مرزی یکدیگر اعالم شد
 در ایـن معاهـده      .از مـیالد منعقـد گردیـده اسـت         پـیش    1278دوم هیتی است که در سال       » هاتویسلی  « دوم مصری و    » رامسس«

  ، ، با یکدیگر مساعدت کنند و چنانچه این دشمنان به کـشور دیگـر پناهنـده شـوند     طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی
در )  Hittite( 7 هیتیهـا بـا  پادشـاه        »رامسس دوم   «  بین   1292نیز در سال    » معاهده مروارید   «  دراین دوره همچنین     .مسترد گردند 

  8 .ن معاهدات ضمانت اجرای مذهبی داشتآاسترداد پناهندگان سیاسی بسته شد که اجرای مورد 

                                                           
 . میالدی را دوران باستان می گویند 476 از زمانهای قدیم تا سقوط امپراطوری روم غربی به سال  . 1
  . میالدی را ، قرون وسطی می گویند 1453از سقوط امپراتوری روم غربی تا سقوط امپراطوری روم شرقی در . 2
 . قرن نوزدهم اطالق می شود  تا آغاز 1492عصر جدید معموالً به سالهای میان کشف قاره آمریکا از  .  3
  . دوره معاصر از آغاز قرن نوزدهم شروع می شود ، تا به امروز .  4

5. Eannatum 
6. Umu 

 .و سوریه فرمانروایی داشتند ) آناتولی (در هزاره دوم بر قست زیادی از آسیای صغیر ) هیتی (قوم هیت  . 7
  ،  دانشگاه شهید بهشتی1عمومی دکتر ابراهیم بیگ زاده ، حزوه حقوق بین الملل .  8
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  »اصل مساوات  « معاهدات بر اساس ، در این دوره ،  بطور کلی.توان  در این زمان دانست بنابراین اولین پدیده استرداد مجرمین را می
توسط طـرفین قـرار   » سوگند « مورد احترام قرار داشت و این قاعده بوسیله  1 »عهد  اصل وفای به« بین طرفین منعقد می باشد و قاعده 

  .شد هنگام عقد قرار داد تضمین می داد در
 در هندوسـتان رسـم چنـین بـود کـه در زمـان               .شـود   باستان نیز کما بیش دیده می        »چین  « و  » هند  « الملل در     مقررات حقوق بین  
 »بـزرگ   اتحـاد  « .چینی ها نیز در بـاب جنـگ نظریـات جـالبی داشـتند      . خانه ها و کشاورزان تجاوز نشود ، جنگ به کشتزارها

 .مقایـسه اسـت   قابـل » جامعـه ملـل    « تنظیم کرد کـامالً بـا طـرح    قبل از میالدچین که کنفسیوس طرح آنرا در قرن پنجم ت ایاال
  2 . باشداجتماعی رای مردم جهان بود که در جهت منافع یک قانون بنیادین مشترکی بوجود  کنفسیوس همچنین معتقد به

    یونان-بند دوم
ماننـد آتـن    ،  آن کشور3» شهرهای مستقل –دولت  « الملل ازجهت توسعه روابط میان  تحول حقوق بین در اهمیت یونان باستان

وارد تهدید به جنگ دائمـی در  در اغلب م. 4مستقلی داشتند دولت یا حکومت خاص و ،  شهرهایی که هر یک.و اسپارت است
» صـلح پایـدار     «  همچنین یک نظریه     .شدمی  عوض جنگ وجود  داشت و دورانهای صلح بطور رسمی بوسیله معاهدات برقرار              

 یونانیان همانند مـشرقیان از  . نیز بدست آمده است قبل از میالد      386در سال   » پارس و یونان     « منعقد بین   »معاهده صلح   « در  نیز  
  .کردند استفاده می» دیپلماسی «  و  »معاهده «وسیله اصلی برقراری روابط دینی دو 

رایج گشت کـه در آینـده توجـه خـاص جهانیـان را       الملل به سبب معاهدات مزبور به مرور قواعدی از روابط بین ، در این عصر
  :عبارتند از این قواعد و مقررات.  شوند المللی محسوب می برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین

تحکیم عهد نامه های صلح با ادای  ، بیطرفی بعضی از محلهااحترام به حرمت یعنی  ،  مصونیت سفرا ، )داوری ( قاعده حکمیت 
شناسـایی حـق آزادی شخـصی و صـیانت از دارایـی       ، ، شناسایی حق پناهنـدگی  جساد کشته شدگان جنگا به حترام ا سوگند،

  کـه همـان کنـسول امـروزی اسـت و نهایتـاً      )  Proxenie (، تأسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی  هد  شهر متعا-برای اتباع دولت 
  Amphictionies ( 5 (» آمفیکسیونی «تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به 

 نقـش    لـیکن بطـور غیـر مـستقیم        ، شهرهای یونان بودنـد     –مقررات مزبور هر چند اکثراً جنبه مذهبی داشت و محدود به دولت               
  6 .الملل ایفاء نمودند سازنده ای در تحول و تکامل حقوق بین

   روم -بند سوم
رو بـود کـه از همـان اوایـل دورۀ امپراتـوری عـده ای از                   از ایـن   .الملل را به دیده مذهبی مـی نگریـستند          رومی ها نیز حقوق بین    

 هنگـام شـروع و پایـان جنـگ و عقـد      .گذاری نمودند ه را پای  7 »سازمان روابط خارجی  « »  Fetiales  فسیال «روحانیون موسوم به    
ابـداع  »  جنگ مشروع «یـا   8»جنگ عادالنه   «، نظریه   در این دوره.آنان گذارده شده بود صلح و زمان انعقاد معاهدات نیز وظایفی به عهدۀ       

  .گردید که در سالهای بعد ابعاد گسترده و خطرناکی یافت

                                                           
1..Pacta Sunt servanda 

  5، ص 1377،  امیرکبیر: ، تهران ، زیر نظر دکتر احمد متین دفتری الملل ، تاریخ مختصر حقوق بین نوس بامر آرتو2
3.cites 

 .دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ،  حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش  4
 اعـضاءی ایـن    .تاسـیس گردیدنـد  » دلفـس  «  جهت پایداری از معبد یالدیم  که مبتنی بر مذهب وبه منظور اداره مشترک معابر تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم          این اتحادیه ها   5

    . مداخله فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.  شهر یونان بودند– دولت 12اتحادیه ها 
 
برخی از این سیماشیها دارای ساختاری فدرالی بوده ، در آنها .  بین دولت شهرهای یونانی گردید (symmachie)فع استراتژیک سبب پیدایش سازمانهای دفاعی مشترک بنام سیماشی منا 6

 در ( Liguel de De'los )سیون آتنی است که اولی بنام جامعه دلس مشهورترین آنها در کنفدرا. دو قاعده فدرالی یعنی اصل آزادی عضویت و اصل برابری اعضاءء اجراء می گردید 
  .  قبل از میالد بوجود آمدند 378 و دومی یک قرن بعد در سال 476سال 

 
7.Collegium  Fetialum 
8.guerre Juste 
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از اهمیـت ویـژه ای    ، » معاهـدات منعقـده بـا کـار تـاژ     «  ،  جمهوری باسایر ملتها منعقد کـرد در میان معاهداتی که روم در دوره
دیگر خود را نیازمنـد   ، اغلب ملتها را تحت سلطه در آورد ،  پس از آنکه جمهوری روم به امپراتوری تبدیل گشت.برخوردارند
  .تنسو فقط مصونیت سفیران را قبول داالمللی نمی دانست  میثاقهای بین
 » حقـوق ملـل مـسیحی    «باشد که در واقع » حقوق ملل « عنوان  ، الملل ترین ارتباط تاریخی حقوق روم و حقوق بین شاید نمایان

 اولین بـار )  Jus  Jentium  (»  حقوق ملل « شایان ذکر است که . حقوقی که بطور یک جانبه از سوی روم وضع شده بود ، بود 

  . دتوسط امپراتوری روم بوجود آم
***  

   دوره قرون وسطی -گفتار دوم 
تأثیر بسزایی  ، ظهور دین اسالم و وقوع جنگهای صلیبی است که هر یک از این وقایع ، دوران پیروزی مسیحیت ، قرون وسطی

  .الملل شاهد یک انقطاع کامل است  در این دوره حقوق بین. الملل داشته است در تحول حقوق بین
  سیحیت  دوران پیروزی م-بند اول

امپراتوری عظیم روم در هم شکست و وحدت خودرا از دست داد وبـه روم شـرقی    ، ] میالدی395 سال [ چهارم در اواخر قرن 
بر ویرانه هـای آن    متالشی شد و476بربرها در سال   روم غربی نیز چندان دوامی نیافت و در پی تهاجم.و روم غربی تقسیم  شد

 ،  با یکدیگر در جنگ بودند در اروپا بوجود آمد که غالباً)   Dominion (  »دومینیون   «یدار بنام شماری از حکومتهای سیاسی ناپا
 در نتیجه کلیسا قدرت مطلقه یافت و پاپ ها علناً در کلیه امـور امپراتوریهـا   .لذا تنها مسیحیت عامل وحدت اروپای آن زمان بود   

  1.ا آگاهانه به اطاعت از دستورات آنان تن در می دادند و امپراتوران نیز آگاهانه یا نکردند مداخله می
  ایـن  ، بنابراین پاپ دارای قدرت کامل است و فقط مقداری از اختیارات خویش را بطور موقت به امپراتور تفویض کرده اسـت                    

  . )امپراتور   –پاپ  (  است  »نظریه دو شمشیر «  معروف به تفکر
الملل وجود داشـت      الملل گذاشت و خالئی که در دوران باستان در حقوق بین             بین پیروزی مسیحیت آثار بس شگرف به حقوق      

در دوران پیروزی مـسیحیت از   ، عدم وجود مقررات مشترک میان ملتها وعدم شناسایی برابری حقوق نژادهای گوناگون:  مانند
  .تأیید و اعالم شد »اصل برابری ملتها « میان رفت و برای اولین بار 

متارکـه  « و  » صلح الهـی    «  تأسیس دو نهاد حقوقی به نامهای        :واعد حقوق ملل مسیحی در این دوران عبارت بودند از         مهمترین ق 
متارکـه   « شـد و  مهید ت1059ای التران در سال  کوششی بود در راه تنظیم مقررات جنگ که توسط شور »صالح الهی « .  »الهی 
 در قـرون  .خصوص محدود کردن ایام جنـگ وسـتیز وضـع کـرده بـود       1905 ال س  نیز مقرراتی بود که شورای کلرمن در        »الهی

  .دیگری جنگهای صلیبی پیدایش اسالم  و یکی:  الملل مؤثر بود وسطی دو واقعه مهم دیگر نیز در تحول حقوق بین
   پیدایش و ظهور اسالم  - بند دوم

در شرق یکی از حوادث بسیار مهم   سوی دیگر اوج گرفت ،، کلیسا ومسیحیت از یکسو ونظام ملوک الطوایفی از زمانیکه در غرب
تاریخ جهان بوقوع پیوست و آن ظهور اسالم در اواخر قرن ششم میالدی در عربستان و اشاعه آن بـه کـشورهای خاورمیانـه و شـمال                           

 : الملل مؤثر است ل حقوق بینظهور اسالم از دوجهت در تحو     . آفریقا و هندوستان و ترکستان و قفقاز وحتی قسمتی از قاره اروپا بود            
یـش اسـالم کـه مـصادف بـا      ا در شریعت اسالم یافت و دیگری از حیث موقع و تاریخ پید         نتوا  المللی که می    یکی از نظر مقررات بین    

ی متأسفانه  اسالم راستین مدت زمان طـوالن  . آن بروز جنگهای صلیبی بود زمان وحدت جامعه اروپایی از طریق دین مسیح وبه دنبال
 جامعیت حقوق اسالم به گونه ای است کـه  . لیکن درهمان مدت کوتاه نیز از درخشندگی خاصی برخوردار بوده است ، حاکم نبود

   .باشد المللی نیز دارای قواعد حقوق بسیار متحولی می بلکه از نظر بین ، نه تنها قواعد داخلی دارد

                                                           
  46،  ص 1368نشرنو،  : تهران: یالملل،  جلد اول،  ترجمه و تحقیق دکتر هدایت اهللا فلسف کلود آلبرکلییار،  نهادهای روابط بین.  1
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   جنگهای صلیبی -بند سوم
ان روز بـه روز بیـشتر گردیـد و حـس جـاه طلبـی روحـانیون مـسیحی بـه جـایی رسـیده بـود کـه              نفوذ کلیسا در اروپـای آن زمـ      

 روحانیون مسیحی به بهترین وجهی از این موقعیت سود جسته و آتش جنگهای .راتابع مذهب خود سازند خواستند تمام دین می
  .نیز کشیده شد ا و آفریقاخونینی را دامن زدند که شعله های آن به تمام کشورهای ساحل مدیترانه در آسی

مـسلمانان آغـاز کردنـد و در     منظور استرداد بیت المقدس ازه جنگهای صلیبی را فئودالهای اروپائی به رهبری کلیسای مسیحی ب         
ولی بعداً شکـست خـورده و    ، نصیب اروپائیان گردید ،  پیروزی در ابتدای جنگ. ادامه داشت13 تاقرن 11هشت مرحله از قرن

  .کردندعقب نشینی 
 جنگهـای مزبـور هـر چنـد     .تزلزل نظام ملوک الطوایفی در اروپا و خاتمه پیـروزی مـسیحیت بـود    ، نتیجه اولیه جنگهای صلیبی

الملـل بـسی شـایان توجـه      لیکن از نظر حقـوق بـین   ،  قرن قتل وکشتار انسانها و انهدام امالک واموال را به همراه داشت2حدود 
، بـه   جنـگ و انتقـام بودنـد     شکل تازه و جدید داد و صلیبیونی کـه دیوانـۀ    »مسیحیان « و » سلمانان م« زیرا به روابط میان  ، است

 ،  طبـق ایـن معاهـده   .المللـی کـامالً بـی نظیـر تـن در دادنـد        میالدی به نوعی توافق بین1229در سال   » معاهده ژوپا« یکباره در 
بـدون خـونریزی و بـا     ،)  پادشـاه مـصر  ،سـلطان الکامـل   (  را از مسلمانان بیت الحم و ناصره ، فلسطین» وم دفردریک « امپراتور 

  .هوشمندانه باز گرفت» دیپلماسی«
، اما تدریجاً  به روابـط دوسـتانه تبـدیل گردیـد و تأسـیس                 بنابراین هر چندروابط میان مسلمانان ومسیحیان در آغاز خصمانه بود         

 بـین    ، همچنـین جنگهـای سـی سـاله      در ایـن دوره  .  ثمرات این روابـط اسـت  ، از در کشورهای اسالمی  »کاپیتوالسیون  « رژیم  
  .  پایان یافت1 و پروتستانها با عهدنامه های صلح وستفالی  کاتولیکها 

  :اصول حقوق بین الملل در قرون وسطی را می توان به شرح زیر برشمرد 
 . و کلیسا هستند تابعان حقوق بین الملل ، تنها کشورهای حاکم اروپای غربی مسیحی 

از عرف و معاهدات ، اما این منابع مبتنی بر اصول حقـوقی عـام ملهـم    : رکن قانونگذاری مرکزی وجود ندارد و منابع حقوق بین الملل عبارتند از       
 .دکترین مسیحیت و در صورت لزوم ، تدوین شده به وسیله مقام عالی روحانیت روم هستند 

 .الفات میان کشورها با توافق حل و فصل می گرددقضاوت اجباری وجود ندارد و اخت 

ایـن گونـه اعمـال ، تنهـا در     . فقدان تفاهم ، کشور زیان دیده را که حق دفاع یا تعقیب دارد ، به اقدامات مقابله به مثل یا جنـگ سـوق مـی دهـد                             
 ) . نظریه جنگ عادالنه .( باشند « عادالنه « صورتی مجازند که 

  .نامید » ما قبل دولت « استان و قرون وسطی را می توان به عنوان دوران از دیدگاه حقوقی دوره ب
***  

  2 عصر جدید -گفتار سوم
 .ازهـم پاشـید  » کشورهای جدید« چارچوب قرون وسطی فروریخت و امپراتوری مقدس ژرمن بر اثر فشار  پیدایش عصر رنسانس، با

شکست شد و فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گـام  دچار » اصالح یا رفرم مذهبی     « وحدت مذهبی در برخورد با      
  3.مستقل در صحنه جهانی بوجود آمد نهاد و قدرت معنوی پاپ و امپراتور نیز ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت کامالً

 کـشف قـاره آمریکـا بـه         4 . ناشی از رنـسانس مـی دهـد       » اومانیسم  « در این دوران روابط مذهبی جای خودرا به روابط مبتنی بر            
المللـی را دگرگـون سـاخت و سیاسـت جنبـه جهـانی بـه خـود          تدریج در سالهای آتی مرکزیت اروپا را از بین برد و روابط بـین       

                                                           
.  اروپـا خاتمـه داد   در   » کاتولیکهـا «  و» پروتستانها«  بین  کاتولیکها و پروتستانها منعقد گردید وبه جنگهای وحشیانه و خونین سی ساله مذهبی        1648 اکتبر   24، معاهدات صلحی است که در تاریخ         معاهدات وستفالی .  1

معاهده   مونستر و معاهده( از دو معاهده دو جانبه بود بنابراین معاهدات وستفانی متشکل . انعقاد یافت)  Osna  bruck (»   اوسنابروک «و )  Munster (»مونستر « ت وستفالی به نامهای دو شهر ایاال این معاهدات در
ایـن معاهـدات همچنـین در واقـع منـشور مؤسـس اروپـا        . شوند محسوب می»حقوق عمومی اروپایی «  عنصر تشکیل دهندۀ این معاهدات اولین. در آن دوره هنوز فن معاهدات چند جانبه شناخته نشده بود      .  )اوسنابروک  

  .الملل معاصر دانست  توان آنها را زیر بنای هر نوع تحول حقوق بین ،  می هستند و از لحاظ حقوقی
  .شود  رن نوزدهم اطالق میعصر جدید معموالً به سالهای بین زمان کشف قاره آمریکا تا آغاز ق .  2
  32،  پیشین،  ص ضیائی بیگدلی. 3
  22دکتر بیگ زاده،  پیشین ص . 4
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، خـود مختـاری کامـل     را پیدا کردکه مضمون آن  »قدرت نامحدود   «و خطرناک  حاکمیت مفهوم جدید ، 16در قرن  .گرفت
  .الملل معمول گردید ، در روابط بین الملل اه فلج کردن پیشرفت های حقوق بین در نتیجه ر.کشورها بود

 از ایـن  .نیـز نفـوذ کـرد   » وستفالی   «معاهدات  در یدش در حقوق موضوعه و بطور ضمنیکشوری  با مفهوم جد نظریه حاکمیت
ی نباید در صدد تحمیل اراده خود به دیگران هیچ کشور ، اصل  بنابراین. در اروپا پدید آمد » اصل موازنه سیاسی  «زمان بود که 

  .جانشین عقیده قرون وسطائی در جامعۀ مشترک گردید ،  این قاعده صد در صد فنی.باشد
   : الملل تأثیر بسزایی داشت مهم در جهان روی داد که در سیر تحول وتکامل حقوق بین دو واقعه ، 18در اوخر قرن 

  .بود » انقالب کبیر فرانسه «یگری ود» قیام مردم آمریکای شمالی «یکی 
  : به شرح ذیل بیان کرد ،  را در عصر جدید1الملل کالسیک توان خطوط برجسته و اساسی اصول حقوق بین  میخالصهبه طور 

  .کنند تجمعات حاکمی هستند که هر یک در قلمرو خود قدرت انحصاری را اعمال می کشورها، 
  . حقوقی مساوی هستندکشورها نسبت به یکدیگر مستقل و ازنظر 
  .سازمان نیافته و هیچگونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریباً بطور کامل مضمحل گردیده است، مشترک کشورها  جامعۀ 
  .دانند  لیکن خودرا در تفسیر و اجرای آنها آزاد می شناسند،  میرسمیتکشورها قواعد حقوق ملل را به  
  .جنگ را دارا هستندکشورها حق توسل به  
 ع او که بـه موجـب آن هـر کـشوری کـه منـاف       ، گردد  از بین می رود ونظریه دیگری جانشین آن می دکترین قرون وسطایی جنگ مشروع تدریجاً 

  .  ایجاب کند حق اعالن جنگ را دارد
  2. توانند بیطرف بمانند و یا در آن شرکت کنند کشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می 

***  
   دوره معاصر  -فتار چهارم گ
   ازکنگره وین تا کنفرانس های صلح الهه -بند اول  

  ، برای بررسی نتایج جنگ و تعیین سرنوشت اروپا ، ، پس از شکست ناپلئون و پیروزی نهایی و انعقاد صلح کشورهای اروپایی
 در ایـن  . گردیـد   » عهدنامه های ویـن      «به انعقاد    نجرکه م ) 1815 ژوئن   9 تا   1814 نوامبر   18(تشکیل دادند     » وین  «کنگره ای در    

  ، فرانـسه  نیـز نماینـدگان کـشورهای    و) روسـیه و پـروس    ، انگلـستان  ، اتریش( کنگره به نمایندگان دولتهای بزرگ اروپایی 

 بنـابر   .ت داشـتند  شـرک )   نفـر   216 (را امضاء کرده بودنـد و همچنـین اکثـر دول دیگـر اروپـایی                » عهدنامه  « پرتقال و سوئد که     
)  فرانـسه  (خاندان بناپـارت   . خاندانهای سابق سلطنتی کشورهای اروپایی مجدداً به تاج وتخت خود بازگشتند ، تصمیمات وین

 بیطرفی سوئیس رسماً . هلند گردید بلژیک ضمیمه.   محدود شد1792 فرانسه به سر حدات سابق خود در  . خلع و تبعید گردید
ان هم به مستعمرات خارجی دست یافت و تغییرات وسیع دیگری نیز در نقشه جغرافیایی قاره اروپا پدید آمـد  گلستان  .اعالم شد

  ، فرانـسه  دربعـد ازسـقوط نـاپلئون     . حقوق مثبته و آرمانهـای حقـۀ ملـل  اروپـا بـود      ، و چیزی که در این کنگره رعایت نشد

بوجـود    1815 نـوامبر  20در  » معاهده پاریس « 6  طبق ماده  را اروپائی3تواردیرک  انگلستان  و پروس   ،  ، اتریش دولتهای  روسیه
پیمانی موسـوم   ،1815  سپتامبر 26امضاء کنندگان  عهدنامه های وین همچنین در جهت اجرای تصمیمات متخذه در  4.آوردند

  . به آن ملحق گردید1818 نیز در سال منعقد نمودند که فرانسه) پروس  ، اتریش و ، روسیه انگلستان (  »5اتحاد مقدس« به 
که بر اصول مشروعیت سلطنت و برتـری قـدرتهای    ، المللی ناقص دانست توان یک سازمان بین می اتحاد مقدس را ، بطور کلی

 متأسـفانه  . مداخله در امور داخلی کشورهای خارج از سازمان و کشورگشایی کشورهای عضو پایه گذاری شـده بـود   ، بزرگ

                                                           
  است » الملل  نهادینه شدن قواعد حقوق بین« الملل مدرن در  الملل کالسیک وحقوق بین تفاوت اساسی حقوق بین. 1

3 . l.Delbez,  opcit.p.23 
4 . Directoire 

  40 ص دکتر بیگ زاده،  پیشین، . 2
6 . Sainte Allianace 
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 1828در سـال    » ترکمنچـای       عهد نامۀ   «بی بهره نماند و انعقاد تحمیلی       »  اتحاد مقدس    «ان نیز از سیاست تجاوز کارانه       کشور ایر 
  .بود» روسیه   «از »  اتحاد مقدس  «میالدی معلول حمایت  

 رئـیس جمهـور وقـت        »ئـه مونرو  «،  لـیکن      در صدد دخالت بـر آمـد        »اصل مداخله در امور داخلی کشورها       « اتحاد مقدس بنا بر     
  .اسـت   » ئـه دکترین مونرو« ای منتشر ساخت که معروف به  اعالمیه ، آن  برای جلوگیری از1833متحده آمریکا در سال  ایاالت

آمریکا از آن آمریکاییان است و قـدرتهای اروپـایی     « : اظهار کرد ،در این اعالمیه که در کنگره آمریکا بیان داشت         » ئهمونرو  «
مداخله در امور داخلی قاره آمریکا را ندارند و ایاالت متحده آمریکا بعد از این هیچگونه مداخله اروپـا را در قـاره آمریکـا              حق  

هیچگـاه جـزء آن هـم بـشمار      ، باشـد  الملل نمـی  مغایر با حقوق بین  که مخالف وایناصل مونرو در عین    «.تحمل نخواهد کرد
  . شورهای جهان واقع شده استولی مورد قبول سایر ک نرفته است،

در  سید و این اصل که ریشه آن را باید در انقـالب کبیـر فرانـسه و                ربیشتر به ظهور    1»  اصل ملیتها   «شکست اتحاد مقدس با اعالم      
ان  نابودی جاه طلبی های اتحاد مقدس وسـازم در تضعیف و ،  یافت)mancini  ) (منچینی ( ادبیات رومانتیک و باالخره در نظریات 

  .کوشش بسیار داشت ،المللی مربوطه بین
وحـدت ایتالیـا   :   بطـور مثـال  . اروپا و وقوع جنگهـای خـونین در آن قـاره شـد    1849 این نظریه باعث شروع انقالب  ، به هر حال  

  ، رومـانی  ،)1832( ، بلژیـک   )1830(،آزادی ملتهـای بالکـان ، تـشکیل کـشورهای مـستقلی مثـل یونـان         ، وحدت آلمان )1870(
  .بود» اصل ملیتها « ، آلبانی و غیره نتیجه اعمال و اجرای  بلغارستان

 . محـو گردیـد    کـامالً 1825 در سال  »الکساندر امپراتور روسیه «  با مرگ   از فعالیت باز مانده بود1822اتحادمقدس که از سال 
ی در اروپـا تـشکیل شـد و نهـادی را بوجـود      یا محدود ، کنفرانسها و کنگره های کمابیش گسترده1914 از آن سال تا سال  اما

بلکه وضعیت سـرزمینهای غیـر اروپـایی     ، پاونه تنها سرنوشت ار ،  در این مجامع. معروف گشت2» اتفاق اروپایی « آورد که به 
  3. گردید نیز معلوم می
جنگهای کوتاه مـدت و   ،  کند پیشرفت توانست در پرتو رشد اقتصادی و اکتشافات علمی در سالهایی که می ، الملل حقوق بین

جنگ کریمه در سـال   ، 1839میان چین و انگلستان در سال   »جنگ تریاک   «ازجمله جنگ معروف به  ، ناحیه ای قرن نوزدهم
 باعث از میـان رفـتن صـلح و    1877جنگ روسیه و عثمانی در  ، 1861 جنگ انفصال در آمریکا در ،  بین عثمانی و روسیه1855

، ژنـو و الهـه تـشکیل شـد      کنگـره و کنفرانـسها چنـدی در پـاریس     ،  بـا ایـن همـه   . زمینه این پیشرفتها گردیدنـد ایجاد وقفه در
  . ، به امضای کشورها رسید ومعاهدات بی شماری در بردارنده نفع عمومی

   از کنفرانس های صلح الهه تا پایان جنگ جهانی دوم -بند دوم 
   کنفرانس های صلح الهه -الف 

  ،  امپراتـور روسـیه   »نـیکالی دوم  « بنا به پیـشنهاد  )  1899 (در سال   »الهه « رانس معروف به کنفرانسهای صلح در شهر اولین کنف
بکـار بـردن تـسلیحات     تولیـد و   «بدین منظور روسـیه پیـشنهاد کـرد کـه            غاز حفظ صلح بود و      هدف کنفرانس در آ    .تشکیل شد 

 26در ایـن کنفـرانس تنهـا        .   در نتیجه آن صلح جهانی و همگانی برقرار گردد         تا» تعرضی بطور آزمایشی محدود شود       جنگی و 
کنفرانس مزبور ابتدا جنبه سیاسی داشت ولی بعداً جنبه         . بنابراین اجتماعی از کلیه کشورهای جهان نبود       کشور شرکت داشتند و   

  : روی سه مسأله اساسی توافق شد حقوقی آن چیره گشت و
  

                                                           
مرزهـای   . یک ملت را تشکیل می دهند و حق دارند در کشور مـستقلی جمـع شـوند     ،   ، تمایالت مشترک هستند    ، رسوم  ، سنن  ، زبان  اصل ملیتها به این مفهوم بود که افرادی که دارای نژاد          .  1

 بـه عکـس ، اگـر یـک ملـت بـه چنـدین قـسمت تقـسیم و جـذب              . ، این انطباق عملی نخواهد بود      تجمع کرده باشند  اگر در یک کشور چندین ملت       .  یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد       
  . کشورهای مختلف شده بود ، آن  ملت حق دارد ردر یک کشور به وحدت رسد 

2. Concert Europeen 
  70، پیشین،  ص  کلییارآلبر کلود .  3
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    اوری به عنوان مرجع صالحیتدار برای جلوگیری از جنگ از راه میانجیگری وداوریتأسیس دیوان دائم د . 1
  تهیه و تنظیم قوانین و عرفهای جنگ زمینی .2
    ژنو به جنگ دریایی1864  شمول عهد نامۀ . 3

 کشور جهان تشکیل    44با شرکت   » الهه  «  در شهر    1907در سال     »امپراتور روسیه   « دومین کنفرانس صلح الهه نیز بنا به دعوت         
  المللی کـه سـابقاً       اولین اثر مثبت این کنفرانس آن بود که عده کثیری از کشورهای جهان درآنجا به بعضی از معاهدات بین                   .شد

 معاهده جدید مربوط به حقـوق       13،   ، عالوه بر تکمیل کارهای کنفرانس اول        کنفرانس دوم الهه   .، ملحق شدند   منعقد شده بود  
فرمـا  م، یک روح آزادی خواهی و بشر دوسـتی حک          در این کنفرانس    ، تنظیم این قواعد  در   . را به امضاء رساند    جنگ و بیطرفی  

   1.الملل سابقه نداشت بود که در تاریخ روابط بین
   جنگ جهانی اول - ب

بـا   به تأخیر انداخت و   مدت زمانی    الملل را   این جنگ تحول و تکامل حقوق بین      .   عالمگیر بود   جنگی تقریباً  ، جنگ جهانی اول  
  . کامل نقض گردیدالملل بطور از اصول حقوق بینیکی » ایران  «و   »لوکزامبورگ «   ،»بلژیک « نقض بیطرفی کشورهایی چون 

در پاریس تشکیل شد که وظیفه آن به مراتب سـنگین   ،  با شرکت فاتحان1919کنفرانس صلح در ژانویه  ، پس از خاتمه جنگ
    :  معاهده با کشورهای مغلوب امضاء شد5ماه مذاکره  6این کنفرانس پس از   در. بود1815 از کنگره وین تر و با اهمیت تر

  )1919  ژوئیه28 (آلمان  عهدنامه ورسای با . 1
  ) 1919 سپتامبر 10 (عهدنامه سن ژرمن با اتریش  .2 

  )1919  نوامبر27 (عهدنامه نویی با بلغارستان   . 3
   )1919  ژوئن 4 (ون با مجارستان عهدنامه تریان . 4
  ) 1920 اوت 10(عهدنامه سور با عثمانی  . 5

تغییرات ارضی مهمـی در اروپـا بعمـل آمـد وکـشورهای       ، فوق که معروف به عهدنامه های صلح استهای به موجب عهدنامه 
اد گردیـد و بیطرفـی بلژیـک و    ، لتـونی و اسـتونی ایجـ    ، لیتـوانی  یوگـسالوی  ،  فنالنـد  چکسلواکی ،  لهستان جدیدی همچون

 ویلـسون رئـیس جمهـور وقـت      .تـأمین صـلح جهـان بـود      ، هدف نهایی این عهد نامه ها.لوکزامبورگ نیز برای همیشه لغو شد
 پیـشنهادهای   1918 ژانویه   8آمریکا تنهاکسی بود که با افکار و عقاید خویش جهانیان را به این هدف مقدس نزدیک کرد و در                    

   :اعالم نمودبه شرح ذیل  ماده 14 مورد چگونگی تأمین و استقرار صلح در جهان در صلح خویش را در
پس از انعقاد عهدنامه های علنی صلح ، دیگر معاهدات بین المللی خصوصی و سری نباید بسته شود و در آینده ، دیپلماسی بر اصول صداقت و             . 1

  .صراحت وعلنی مبتنی خواهد بود 
دی در کلیه دریاها ، به استثنای دریای سرزمینی یا ساحلی ، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ، مگر در مواردی کـه                           آزادی کامل دریانور   .2

  .دریاها کالً یا بعضاً به موجب معاهدات بین المللی برای یک اقدام بین المللی مسدود شوند 
  .اوی بازرگانی برای کلیه ملتهایی که با صلح موافق باشند حتی االمکان از بین بردن کلیه موانع اقتصادی و ایجاد شرایط مس . 3
  .اخذ تصمیمات الزم برای اینکه تسلیحات ملل به اندازه ای محدود شود که واقعاً برای امنیت کشورها ضرورت دارد  . 4
 م منـافع اهـالی رعایـت گـردد ، و هـم     دعاوی مستعمراتی باید طوری بیطرفانه و با بلندنظری حل و فصل شوند که نسبت به اصل حاکمیـت ، هـ       . 5

  . در نظر گرفته شود  درخواستهای منصفانه کشوری که مدعی حقی است ،
تخلیه کلیه اراضی روسیه و حل کلیه مسائل مربوط به روسیه ، به گونه ای که برای این کشور امکان داشته باشد تـا بـا همکـاری صـادقانه سـایر                        . 6

کند، در جامعه  یچ گونه مانعی ، وضع سیاسی و ملی خود را تنظیم نماید و به وسیله حکومتی که خود انتخاب می  ملل ، در کمال استقالل و بدون ه       
  . ملل آزاد وارد شود 

این اقدام ، موثرترین وسیله ای است که ملل نسبت به قواعد و . و حاکمیت این کشور بدون هیچ گونه محدودیتی اعاده شود         خاک بلژیک باید تخلیه      .7
  .در غیر این صورت ، حقوق بین الملل برای همیشه تضعیف خواهد شد . وانینی که برای تنظیم روابط آنها وضع شده ، باز اعتماد پیدا کنند ق

                                                           
  146پیشین،  ص : احمد متین دفتری.  1
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 در مورد آلزاس و لورن به فرانـسه روا داشـت وقریـب پنجـاه سـال                  1871خاک فرانسه باید کامالً تخلیه شود و ظلمی که دولت پروس در سال               . 8
  .هان را مختل نمود ، باید رفع وجبران شود صلح ج

  .با رعایت خواست ملیتهای قابل تشخیص ، در مرزهای ایتالیا باید تجدید نظر شود  .9
  .باید به مردم کشورهای اتریش و مجارستان امکان داده شود تا خودمختاری پیدا کنند و در بین ملل مقامی داشته باشند  . 10
صربستان باید به دریای آزاد راه پیدا کند و روابط میـان کـشورهای بالکـان بایـد بـر اسـاس       .  مونته نگرو باید تخلیه شوند      رومانی و صربستان و    . 11

برای استقالل سیاسـی و اقتـصادی و تمامیـت ارضـی خودشـان تـضمینات                این کشورها می بایست     . تمایالت کشورها و سوابق تاریخی تعیین شود        
  .المللی داشته باشند  بین

برای قسمتهای ترک نشین امپراتوری عثمانی باید حاکمیت و امنیت تأمین شود لیکن سایر ملیتهایی که تابع این امپراتوری هـستند بایـد بتواننـد                    . 12
  .بدون مانعی ، موجودیت پیدا کنند و خودمختاری داشته باشند 

  .بور آزاد کشتیها و مراودات تجارتی کلیه ملل شود داردانل باید به طور دائم باز و با تضمینات بین المللی ، محل عتنگه 
  .می بایست کشور مستقل لهستان ، شامل اراضی محل سکونت لهستانی ها که راه به دریای آزاد داشته باشد ، تأسیس شود  .13
 اعم از بزرگ یا کوچـک ، یـک   می بایست بر اساس معاهدات رسمی ، و به منظور فراهم کردن تضمینات متقابل سیاسی برای کلیه کشورها ،         .14

  .جامعه عمومی ملل تشکیل شود 
  جامعه ملل  - ج

  ، المللـی   جامعه ملل به عنوان اولین سازمان بـین .توان در تأسیس جامعه ملل دانست مهمترین اثر مثبت عهدنامه های صلح را می
  .  جهان به عهده گرفتامنیتمأموریتی عام در حفظ صلح و 

نظریه تشکیل جامعه ملل را اعالم نمود  ،1917 در پیام اوت » پاپ بنوای پانزدهم «  ، برای نخستین بار ،  اولدر بحبوحۀ جنگ جهانی
ایجاد چنین سازمانی را پیشنهاد کرد که مورد موافقـت شـرکت کننـدگان کنفـرانس پـاریس قـرار                 »ویلسون   « 1918و سپس در سال     

سازش  محدودیت تسلیحات ، احترام به تمامیت ارضی.  گشت  »جهان دیپلماسی  « ، مقرر جامعه ملل پایتخت گرفت و از آن پس ژنو
موظـف   ، از جمله اصول جدیدی بودند که رعایت آنها مستلزم وجود یک سازمان جمعی بود که بتواند کشورها را                   الملل  وتفاهم بین 
، در جهت معکوس نیز جنبشی برای  المللی فی جامعه بین، به موازات این تحرک ائتال  متأسفانه.رعایت اصول مزبور نماید به احترام و

 المللـی را زیـر پـا         تقریبـاً تمـامی قواعـد بـین        1917از زمان انقـالب بلـشویکی        ،   چنانچه روسیه .  متالشی کردن این جامعه بوجود آمد     
  . را نپذیرفت)پیش از انقالب بلشویکی( تعهدات رژیم تزاری  ، رضیاگذاشت و جز چند قاعده 

  الملل در فاصلۀ دو جنگ جهانی  حقوق بین  - د
  : الملل را نشان می دهد چهار معاهده سیر تحول حقوق بین ، در فاصلۀ دو جنگ جهانی

    کنفرانس واشنگتن.1
ژاپن و ایـاالت متحـده    ، ، ایتالیا ، انگلستان   بر اثر مذاکرات نمایندگان کشورهای فرانسه1922معاهدۀ تحدید تسلیحات به سال 

تحدید سالحهای دریـایی و محـدود کـردن تعـداد کـشتی هـای جنگـی         ، معاهده ای در زمینۀ  کا که در واشنگتن انجام شد     آمری
  . وممنوعیت استفاده از زیر دریایی  و همچنین ممنوعیت استعمال گازهای سمی به امضاء رسید

    1 معاهدات لوکارنو . 2
 بـه  1926سـپتامبر   اول ر اول دسامبر همان سال در لندن به امضاء رسید و از در شهر لوکارنو و د1925 اکتبر 16این معاهدات در    

 ، ، بلژیـک   منعقـده میـان آلمـان     » معاهـده چنـد جانبـه       «  یکـی     :هدات لوکارنو مشتمل بـر دو سـند اس        معا.  مرحله اجرا در آمد   
، لهستان و    ، فرانسه  ریک از کشورهای بلژیک   ه میان آلمان از یکسو و    » معاهدات دوجانبه   «، فرانسه و ایتالیا و دیگری        انگلستان

 طرفین متعهد شدند که سیاست متقابل عدم تجاوز را در پیش گیرند و وضعیت   طبق این معاهدات،.چکسلواکی از سوی دیگر
  .موجود سرزمینی را در اروپای غربی حفظ و تضمین نمایند و آیین داوری را درجهت حل اختالفات خود برگزینند

                                                           
  . پیش بینی شدفقط » عدم تعرض وتجاوز   « موضوع لیبه صراحت ممنوع اعالم شده است و» توسل به زور «  این معاهدات در. 1
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آن توسط    –حریم بین فرانسه و آلمان        – و اشغال نظامی منطقه بیطرف رنانی        1936ها با خروج آلمان از جامعه ملل در سال          این پیمان 
  .، عمالً قدرت اجرایی خود را از دست دادند کشور 

  )  کلوگ -بریان  (میثاق پاریس .  3
میان کـشورهای   ) بریان  ( و فرانسه     ) کلوگ  ( ه آمریکا   تحد به کوشش وزیران امور خارجه ایاالت م       1928 اوت   27این معاهده در    

لهستان وچکسلواکی معنقـد شـد و بعـد ازآن تـاریخ  تعـداد زیـادی        ژاپن، ، ، ایتالیا ، انگلیس ، فرانسه  بلژیک ، ، آمریکا آلمان
  .ملحق گردید  به این پیمان 1308 فروردین 28دولت ایران در  .1ازکشورهای دیگر نیز به این معاهده ملحق شدند 

متعهـد شـدند    جنگ را به عنوان وسیله تعقیب سیاست ملی در روابط با یکدیگر تحـریم کـرده و   ، امضاء کنندگان معاهده مزبور
الملـل شـایان توجـه        از دید حقوق بین   » تحریم جنگ   « مسأله   . که اختالفات خودراتنها با وسائل مسالمت آمیز حل وفصل نمایند         

مبادرت به جنگ یکـی از مظـاهر اسـتقالل و حاکمیـت کـشورها       ، ) کلوگ –بریان ( از انعقاد میثاق پاریس زیرا قبل  خاصی است،
 ،  بنـابراین .بـود   آنـرا مبتنـی بـه شـرایطی دانـسته      حتی جامعه ملل نیز جنگ را تحریم نکـرده و فقـط اقـدام بـه              شد و   محسوب می 

ه در آن جنگ و بکاربردن زور بکلی ممنوع گردیـده اسـت و پـس از    المللی است ک    اولین معاهدۀ بین  »  کلوگ   -عهدنامه بریان    «
کـار بـردن زور وجنـگ را ممنـوع     ه قطعنامه های سازمان ملل متحد و نهایتاً پیمان ریو نیز تعرض وتجاوز بـ  ،  »منشور ملل متحد «

   .اعالم کردند
   پیمان عمومی داوری .4

تـا  . ه مستقلی است که منحصراً به منظور فیصله دادن به اختالفات منعقد می شود               معادله دایمی داوری ، معاهد      - معادله دایمی داوری  
متعهـد   کـشور را نـسبت بـه یکـدیگر     47و  مورد می رسید   139 ، معاهدات داوری اصوالً دو جانبه بود و تعداد آنها به             1914سال  
آنهـا رجـوع قبلـی بـه     و به فزونی نهـاد و در اکثـر         جهانی اول با تشویق جامعه ملل ، تعداد این معاهدات ر          پس از جنگ    . نمود   می

معروف ترین معاهدات داوری در این دوران ، معاهـدات داوری ضـمیمه             . سازش برای توسل به شیوه داوری پیش بینی شده بود           
  . لوکارنو است 1925معاهدات 

ایـن معاهـده در     . لل بـه تـصویب رسـید        جامعه م توسط مجمع   »  پیمان عمومی داوری     « معاهده عامی به نام      1928 سپتامبر   26در  
  . مجدداً به مرحله اجرا درآمد 1950 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1949سال 

 در زمینـه فیـصله   1965معاهده عام و دایمی دیگری که اختصاصاً مربوط به حل و فصل  اختالفات بین المللـی اسـت ، عهدنامـه       
به موجب مفـاد ایـن   .  به مرحله اجرا در آمده است 1966فات بین المللی میان کشورها و اتباع سایر کشورهاست که از سال     اختال

تشکل گردیده است که هـدف از آن ، تهیـه   » بین المللی حل و فصل اختالفات مربوط به سرمایه گذاری   مرکز  « عهدنامه ، یک      
همان طور که مالحظه می شود ، طبق ایـن          . الفات مربوط به سرمایه گذاری است       تسهیالت جهت سازش و داوری در  مورد اخت        

  .عهدنامه ، اشخاص خصوصی نیز از حقوق خاصی برخوردارند 
هر چند در طول قرن نوزدهم ، روش داوری بارها مورد استفاده قرار گرفت و پیشرفت قابل توجهی نمود ، امـا        - دیوان دایمی داوری  

  .صیت اتفاقی و غیردایمی داشت ، با نارسایی و عدم کفایت مواجه شد ازآن جهت که خصو
 شرکت کنندگان اولین کنفرانس الهه ، تأسیس یک دیـوان دایمـی   1899در جهت پایان دادن به چنین رکودی بود که در سال     

ی نداشـته باشـد ، لطمـه ای         داوری را طرح ریزی نمودند ، دادگاهی که پیش از بروز اختالف ایجاد شود ، حالت تحمیل کننده ا                  
از این رو بود که بـر اسـاس یکـی از            . آسان باشد   به آن   به آزادی کشورها وارد نسازد ، آنها را راهنمایی کند و باالخره ، مراجعه               

 مـورد تجدیـد نظـر    1907 اکتبر  18این معاهده در    . ایجاد گردید   » دیوان دایمی داوری    « معاهدات منعقده در کنفرانس مذکور ،       
  .قرار گرفت و تکمیل گردید 

                                                           
ع اعالم شد و باید توجـه داشـت   ممنو  »پیمان ریو« و   » ، قطعنامه های سازمان ملل »منشور ملل متحد « ،   » ـ  کلوگ   بریان« دادهای رتوسل به زور و جنگ و تعرض وتجاوز به ترتیب در قرا .  1

  .فقط پیش بینی شد ولی ممنوع اعالم نشد  »عدم تعرض و تجاوز « در معاهدات لوکارنوکه 
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هـر کـشور طـرف معاهـده     .  عضو تشکیل شـده اسـت   160دیوان دایمی داوری ، یک سازمان اولیه و ابتدایی است که از بیش از        
گـروه  «این چهار نفر ، . حق انتخاب چهار داور از اتباع خود یا بیگانه را برای مدت شش سال دارد         ) معاهده مذکور    (موسس دیوان   

، آن کشور را تشکیل می دهند و طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، در معرفـی کاندیـداهای قـضاوت در دیـوان                     » ملی  
  . بین المللی دادگستری ، نقش تعیین کننده ای دارند

دانـست و   » دگاه  دا« به هیچ وجه مناسب این مرجع نیست و نمی توان آن را اصوالً              » دیوان دایمی داوری    « برای  » دایمی  « عنوان  
فقـط فهرسـت سـاده       دایمی بودن آن را پذیرفت ، زیرا دیوان مذکور هرگز به صورت یک رکن جمعی تشکیل نگردیده است و                  

اسامی داوران بین المللی را به دست می دهد که از پیش تعیین شده اند ، بنابراین ، هر گاه میان کـشورهای عـضو اختالفـی بـروز                   
موضوع را بـه دیـوان ارجـاع و آزادانـه یـک یـا چنـد داور و یـک         » موافقت نامه رجوع به داوری    «  انعقاد   کند ، آنها می توانند با     

  .سرداور از فهرست مذکور انتخاب کنند 
است که وظیفه اش انجام کلیه امور اداری و دفتری دیـوان و عامـل برقـراری ارتبـاط                   » دفتر بین المللی    « تنها رکن دایمی دیوان ،      

  . ند است لمقر دفتر بین المللی دیوان ، شهر الهه ه. ورهای عضو است دیوان با کش
به بیانیه الجزایر،   سند تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ، بیانیه حل و فصل دعاوی معروف                  - دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا     

یه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایـاالت متحـده آمریکـا در    است که پس از قض ) 1359 دی مـاه  29برابر با  ( 1981 ژانویه  19مورخ  
دیـوان ،   . ایران ، با میانجیگری دولت الجزایر توسط دولتهای ایران وآمریکا به امضا رسید و از همان تـاریخ الزم االجـرا گردیـد                        

ریاست کل دیـوان بـا یکـی    . ین سه داور منتخب ایران ، سه داور منتخب آمریکا و سه داور مرضی الطرف. مرکب از نه داور است   
  .از داوران مرضی الطرفین به انتخاب داوران منتخب طرفین است 

داوران مذکور در سه شعبه جداگانه ، هر یک مرکب از یک داور منتخب ایران ، یک داور منتخب آمریکا و یـک داور مرضـی                          
ایل اساسی مانند تفسیر بیانیه و صـالحیت دیـوان در مـوارد    البته ، مس. می نمایند الطرفین به دعاوی ارجاع شده به دیوان رسیدگی       

  .مورد رسیدگی قرار می گیرد ) مرکب از کلیه داوران ( مهم ، در هیأت عمومی دیوان 
دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی رسمی دولتهـای مـذکور علیـه                        

  . و خدمات باشد ، دارد ز قراردادهای خرید و فروش اجناسه ناشی ایکدیگر را ک
  الملل و جنگ جهانی دوم  حقوق بین  - ه

تالفـی   ، درصـدد  ازهمان روزهای اول پایان جنگ ، به تنگ آمده بود ، دولت آلمان که از مقررات تحمیلی متفقین جنگ اول
 وحـدت  جلوه گـر شـد و  صورت قدرتی تهدید کننده ه ست و بای راگس زنجیرهای ورس1935تا اینکه باالخره به سال  ، بر آمد

 . اتریش و چکـسلواکی را اشـغال کنـد    ، توانست با خیال راحت نواحی سار) رایش  آلمان   (نظر موجود بین متفقین از بین رفت و
جنگـی کـه بـی نهایـت        . ه بود اروپا وقتی متوجه شد که لهستان به اشغال آلمان در آمده و جنگ جهانی دوم کامالً گسترش یافت                 

  .منهدم کننده تر از جنگ جهانی اول بود مخوف تر و
دفاع مـورد   حدود زیادی از دست داد وکشورهای بیطرف و بی را تا  معنی و مفهوم خود ،الملل مقررات حقوق بین اصول و ، این جنگ در

  . مورد حمله متفقین واقع شد1941 اوت 25در تاریخ  ، از جمله ایران که با وجود اعالم بیطرفی . تجاوز و تعدی  قرار گرفتند
طبق معاهده مزبور ،     .معاهده تحمیلی سه جانبه بین ایران و روسیه و انگلیس به امضا رسید               ) 1320 بهمن   9(  1942 ژانویه   29در  

یـد ، از ایـران دفـاع و    کشورهای روسیه و انگلستان متعهد گردیدند چنانچه تجاوزی از سوی آلمان یا سایر کـشورها بـه عمـل آ                
تمامیت ارضی آن را رعایت کنند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ ، ارتش خود را از ایران خـارج سـاخته ،         

در مقابل ، کشور ایران نیز متعهد گردید بـه بهتـرین وجـه    . در حل مشکالت مالی ناشی از جنگ مساعدت الزم را مبذول دارند   
د و راههای کشور را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند نیروها و سایر تجهیزات خود را بـه اتحـاد جمـاهیر                        با متفقین همکاری کن   

  .عبور دهند ) سابق  (شوروی 
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   از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون  -بند سوم 
  سازمان ملل متحد   -الف 

 تر از سـابق پـی ریـزی شـود و در تابـستان      محکم ه بهتر وملل متحد به فکر تأسیس جامعۀ ملل جدیدی افتادند ک ،1944 از سال 
المللی بـرای ایجـاد     یک کنفرانس بین2 در سان فرانسیسکو 1945 آوریل 25ارائه شد ودر 1 » اکس نتدامبار« ی در حطر ،1944

  .سازمانی جدید تشکیل گردید
 ژوئـن  26 در .الخره به هدفهای خود نائـل گردیـد  ، با علیرغم مشکالت زیادی که از نظر دیپلماسی وجود داشت ، کنفرانس مذکور

  .به تصویب اکثریت کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید» سازمان ملل متحد « با عنوان  همان سال اساسنامه سازمان جدید
   تاکنون 1949الملل از  تحول حقوق بین  -ب 

ایع بسیاری تاکنون در جهان رخ داده که کمـا بـیش   حوادث ووق ، پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد
  : از جمله مهمترین آنها عبارتند از.الملل مؤثر بوده اند در تحول حقوق بین

  

  پیدایش دو بلوک شرق و غرب  به سرکردگی شوروی و ایاالت متحده آمریکا  
  قاره دو س کشورهای متعدد در این بیداری حس استقالل طلبی و رهایی از استعمار در آسیا و آفریقا ودر نتیجه تأسی 
  آزمایشهای هسته ای ومسأله تحدید یا خلع سالح هسته ای  ، ، ساخت بمب های اتمی کشف اتم 
  . ] تایوان [به جای چین ملی اعطای نمایندگی چین در سازمان ملل  ، اعالم موجودیت جمهوری خلق چین 
  مسأله فلسطین وتأسیس کشور اسرائیل  
  همزیستی مسالمت آمیز میان شرق و غرب نش زدایی و اصل ت 
  مسأله عدم تعهد و تشکیل گروه کشورهای غیر متعهد  
  )مذاکرات هلیسنکی ( امنیت اروپا  
  »جوامع اروپائی « تأ سیس اتحادیه اروپائی  
  ) رشد نهضتهای اسالمی  تأسیس سازمان کنفرانس اسالمی،( پان اسالمیسم  
  اکتشافهای فضایی 
  المللی  ینافزایش سازمانهای ب 
  اضمحالل نظامهای سوسیالیستی مارکسیستی در شوروی وکشورهای اروپای شرقی 
  ) وحدت یمن  ، وحدت آلمان ، وحدت ویتنام( وحدت گرایی کشورها  
  ) جمهوری مستقل 14فروپاشی شوروی و تشکیل ( تجزیه گرایی کشورها  
  )جدایی اریتره از اتیوپی  ،  از پاکستانجدایی بنگالدش ، جدایی بحرین از ایران( جدایی طلبی سرزمینها  
  )لغو تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی  (مسأله لغو آپارتاید  
  گیری دیپلماتهای آمریکایی در تهران  بحران گروگان 
 المللی  بحرانهای بین 

 ، جنگهـای داخلـی میـان جمهوریهـای     بحـران داخلـی افغانـستان   ، ) سـابق  (از جمله بحران اشغال چکسلواکی و افغانستان توسط نیروهای شوروی         
ناشـی  (  ، بحران بوسنی هرزگوین ، بحران جنوب لبنـان     ) پس از ورود نیروهای چند ملیتی به آن کشور          ( ، بحران سومالی    ) سابق  (مستقل شوروی   

فلسطین و باالخره ، بحران جهـانی ناشـی         بحران کوزوو و مداخله نظامی ناتو ، بحران         ) از برخوردهای مسلحانه نیروهای اسرائیلی با حزب اهللا لبنان          
  . وحمله متقابل امریکا و متحدانش به افغانستان و عراق 2001 سپتامبر 11از حمله 

 ).جنگ ایران و عراق وباالخره جنگ خلیج فارس  ، جنگ ویتنام ، جنگ اعراب واسرائیل ، جنگ کره ، جنگ هند و چین( جنگهای شدید ناحیه ای  

 .سوریه ، عراق و یمن : رهای اسالمی در آسیا و آفریقا ، از  جلمه جنگهای اخیر در کشو 

 القاعده ، داعش و بوکوحرام: مسائلی چون  

 مسئله هسته ای ایران  

  ..............و  

                                                           
1  .Dumbarton Oaksدر واقع شالوده سازمان ملل متحد دراین کنفرانس ریخته شد.   ویالئی در واشنگتن دی سی آمریکاست.  
  .یی تاریخی در کنفرانس سانفرانسیسکو  تنظیم و تصویب گردیدمنشور ملل متحدد در اجتماع وگرد هما .  2
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   تحوالت جدید در حقوق بین الملل-گفتار پنجم
   ]MDGs[   اهداف توسعه هزاره -بند اول 

 متعهد شدند تا به شرح ذیـل        2000متحد ، در سپتامبر      کشور عضو سازمان ملل      191  مورد است که   8اهداف توسعه هزاره شامل     
  : بدان دست یابند

   :و با هدف  از بین بردن جلوه های حاد فقر و گرسنگی -مورد اول 
  . نصف شدن نسبت جمعیت مردمی که با کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنند  ♣
  .و کار سالم برای همه ، شامل زنان و جوانان دست یافتن کامل و پرحاصل به اشتغال  ♣
  .نصف شدن نسبت جمعیتی که از گرسنگی رنج می برند  ♣

  . تأمین و تضمین کردن اینکه تمام پسران و دختران بتوانند تمام پایه های مقطع ابتدایی را بگذرانند : و با هدف  نیل به تحصیالت ابتدایی در سطح دنیا -مورد دوم 
 ،  2005از بین بردن اختالف جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه ، بهتر از سـال                : و با هدف    برد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان       پیش -مورد سوم   

   .2015و رسیدن به تمام مراحل تا سال 
  : و با هدف  رشد سالمت زایمان -مورد چهارم 

  کم کردن سه چهارم نرخ مرگ و میر مادران  ♣
  به ، دسترسی همگانی به سالمت تناسلی  ) 2015 تا سال( دست یافتن  ♣

  : و با هدف  مبارزه با ایدز ، ماالریا و سایر امراض -مورد پنجم 
  متوقف کردن روند رو به رشد انتشار ایدز و آغاز روند معکوس آن  ♣
  . ند به ، دسترسی همگانی به درمان ایدز ، برای تمام کسانی که به آن نیاز دار ) 2010تا سال ( رسیدن  ♣
  .متوقف کردن روند انتشار ماالریا و دیگر بیماری های مهم ، و آغاز روند معکوس آن  ♣

  .کم کردن دو سوم از نرخ مرگ و میر میان کودکان زیر پنج سال : و با هدف  کاهش مرگ و میر نوزادان -مورد ششم
  :و با هدف ت حصول اطمینان از حفظ محیط زیس -مورد هفتم

  .  پایدار در بین سیاست ها و برنامه های کشورها ، و آغاز روند معکوس اتالف منابع محیط زیست گنجاندن اصول توسعۀ ♣
   .2010کم کردن روند کاهش تنوع زیستی ، یک کاهش معنی دار در نرخ تلفات تا سال  ♣
  . نصف شدن قسمتی از مردم که دسترسی پایدار به آب سالم آشامیدنی و تأسیسات بهداشتی اولیه ندارند  ♣
  .  میلیون زاغه نشین 100دست یافتن به ، بهبود معنی دار و قابل توجه در زندگی حداقل  ♣

  : و با هدف عه توسعه مشارکت جهانی در برابر توس -مورد هشتم 
  .  قابل پیش بینی و بدون تبعیض  توسعۀ بیشتر بازرگانی و سیستم مالی باز ، قانونمند ، ♣
  .ص کشورهایی با کمترین میزان توسعه بیان و رسیدگی به نیازهای ویژه و خا ♣
از طریق برنامه ای عملی بـرای توسـعۀ پایـدار         ( بیان و رسیدگی به نیازهای ویژۀ کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و نیز جزایر کوچک                   ♣

  ) .د سازمان ملل بررسی می شوجزایر کوچک در حال توسعه ؛ و نتایج آن در بیست و دومین جلسۀ ویژۀ مجمع عمومی 
  . درگیر شدن با مشکالت بدهی کشورهای در حال توسعه به طور فراگیر به صورت ملی و بین المللی ؛ به منظور معقول کردن بدهی های درازمدت  ♣

   در برابر اعمال متخلفانه بین المللی1 مسئولیت کشورها 2001  طرح -بند دوم
   عمل متخفانه بین المللی کشور -الف

  اصول عمومی . 1
  . هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور ، مسئولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد    1ه ماد

  : عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل    2ماده 
  به موجب حقوق بین الملل ، قابل انتساب به کشور باشد و  ♣
  . لمللی کشور را بنیان نهد نقض تعهد بین ا ♣

                                                           
  . در این متن ، حکومت یا دولت به معنای اعم آن است  ) state( شایان ذکر است که مقصود از کشور . 1
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چنین توصیفی ، با . توصیف عمل یک کشور به عنوان متخلفانه از نظر بین المللی ، تحت حکومت حقوق بین الملل است               3ماده  
  . توصیف همان عمل به عنوان قانونی توسط حقوق داخلی متأثر نمی گردد 

  انتساب رفتار به یک کشور. 2
 کشوری ، باید به موجب حقوق بین الملل ، بـه عنـوان عمـل آن کـشور دانـسته شـود ؛ خـواه آن ارگـان ،              رفتار هر ارگان       4ماده  

 اجرایی ، قضایی یا هر وظیفۀ دیگر را صرف نظر از موقعیتی که در سازمان کشور دارد و صرف نظر از ویژگـی                        وظایف تقنینی ،  
  . ال کند آن به عنوان ارگانی از دولت مرکزی یا واحد سرزمینی کشور اعم

  . یک ارگان ، متضمن هر فرد یا واحدی است که موقعیت مزبور را مطابق با حقوق داخلی کشور دارا است 
ارگان کشور نیست ، امـا بـه موجـب قـانون آن کـشور دارای اختیـار مـی             ،   4رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب ماده             5ماده  

به موجب حقوق بین الملل ، به عنوان عمل کشور دانسته خواهـد شـد ؛ مـشروط بـر         گردد تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند ،          
  . آنکه شخص یا واحد ، در موردی ویژه ، در آن صالحیت عمل کنند 

رفتار ارگانی که توسط کشور دیگر ، در اختیار کشوری قرار می گیرد ، اگر آن ارگان در اِعمـال عناصـر اختیـار دولتـی                      6ماده  
ازمان در اختیار وی قرار گرفته است ، اقدام کند ، به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمـل کـشور اخیـر دانـسته     کشوری که س 

  . خواهد شد 
رفتار ارگانی از یک کشور یا شخص یا کشور یا واحدی که دارای اختیار می گـردد عناصـر اختیـارات دولتـی را اعمـال                             7ماده  

 آن صالحیت عمل کند ، باید به موجب حقوق بین الملل به عنـوان عمـل کـشور مـد نظـر      کند ، اگر ارگان ، شخص یا واحد در       
  . قرار گیرد ؛ حتی اگر از اختیار خود تجاوز یا دستورها را نقض کند 

رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص ، اگر درحقیقت بر مبنای دستورها یا تحت هدایت یا کنترل کشوری عمل کنند،            8ماده  
  . موجب حقوق بین الملل ، عمل آن کشور دانسته شود باید به 

رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص ، اگر در حقیقت عناصر اختیار دولتی را در غیاب یا قصور مقامـات رسـمی و در                     9ماده  
  .شور ، دانسته شود شرایطی نظیر مطالبۀ اِعمال آن عناصر اختیار ، اعمال می کنند ، باید به موجب حقوق بین الملل ، عمل آن ک

رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد ، باید به موجـب حقـوق بـین الملـل ، عمـل آن کـشور                             10ماده  
  . دانسته شود 

رفتار یک جنبش شورشی که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یـا در سـرزمینی تحـت ادارۀ                         
  .  ، باید به موجب حقوق بین الملل ، عمل کشور جدید دانسته شود وی ، موفق می گردد

 ، عمـل آن کـشور دانـسته شـود ؛            9 تـا    4این ماده ، بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید بـه موجـب مـواد                      
  . اگرچه به رفتار جنبش مرتبط نیز مربوط گردد 

قابل انتساب به یک کشور نیست ، اگر تا وسعتی که کشور مزبور ، رفتار مورد بحث را     رفتاری که به موجب مواد سابق ،           11 ماده
  . به عنوان رفتار خودش ، تأیید و اتخاذ کند ، باید به موجب حقوق بین الملل ، عمل آن کشور دانسته شود 

  نقض یک تعهد بین المللی . 3
 -ت ؛ هنگامی که عمل آن کشور ، با آن چـه کـه بـا آن تعهـد             نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور موجود اس            12 ماده

  .  بدان ملزم می گردد ، مطابق نباشد -صرف نظر از منشأ یا ویژگی اش 
عمل یک کشور ، اگر کشور مزبور ، در زمانی که آن عمل رخ می دهد ، به وسـیلۀ تعهـد مـورد بحـث ، ملـزم نباشـد ،                                   13ماده  

  . یان نمی نهد نقض یک تعهد بین المللی را بن
نقض یک تعهد بین المللی ، توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی استمراری نیست ، در زمانی اتفـاق مـی افتـد کـه             14ماده  

  . عمل ، انجام گردد ؛ حتی اگر تأثیرات آن تداوم یابد 
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رانـی کـه در طـی آن ، عمـل           نقض یک تعهد بین المللی ، توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی مستمر است ، بر تمامی دو                  
  . مزبور ، تداوم دارد و غیرمطابق با تعهد بین المللی ، باقی می ماند ، گسترش می یابد 

نقض یک تعهد بین المللی ، که کشوری را ملزم می سازد از یک واقعۀ معین ، ممانعت کند ، زمانی اتفـاق مـی افتـد کـه واقعـۀ                       
  .  آن ، اتفاق تداوم می یابد و غیرمطابق با آن تعهد باقی می ماند گسترش می یابد مزبور رخ دهد و بر تمامی دورانی که در طی

نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور ، که از طریق مجموعه هایی از افعال یـا تـرک افعـالی کـه در مجمـوع بـه               15ماده  
علی که با احتساب سایر افعال یـا تـرک افعـال رخ    عنوان متخلفانه ، تعریف شده است ، هنگامی اتفاق می افتد که فعل یا ترک ف          

  . می دهد ، برای ایجاد عمل متخلفانه ، کافی باشد 
در چنین موردی ، نقض بر تمامی دورانی که با نخستین افعال یا ترک افعال مجموعه ها آغاز می گردد ، گسترش می یابـد و تـا        

  . یرمطابق با تعهد بین المللی ، باقی می مانند ، طول می کشد زمانی که این افعال یا ترک افعال ، تکرار می گردند و غ
  مسئولیت یک کشور در مورد عمل کشور دیگر .  4

مـی کنـد ، بـه دلیـل     2 یـا مـساعدت   1کشوری که به کشور دیگر ، در ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللـی ، معاونـت                  16ماده  
  : ر بین المللی مسئول است ؛ اگر  به همراه کشور اخیر از نظ ارتکاب چنین امری ،

   بین المللی انجام دهد و  آن کشور ، چنین امری را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ ♣
  . اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد ، عمل مزبور ، از نظر بین المللی متخلفانه خواهد بود  ♣
 المللی ، هدایت و کنترل می کند ، به دلیـل آن عمـل ،                کشوری که کشور دیگر را ، در ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین              17ماده  

  : به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسئول است اگر 
  چنین امری را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد و  آن کشور ، ♣
  .  بود اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد ، عمل مزبور ، از نظر بین المللی متخلفانه خواهد ♣
  : اگر . کشوری که کشور دیگر را به ارتکاب عملی مجبور می سازد ، از نظر بین المللی در برابر آن عمل ، مسئول است    18ماده 
  عمل ، به جز در برابر اجبار ، عمل متخلفانۀ بین المللی کشور اجبار شده می بود و  ♣
  . کشور اجبارکننده ، با علم به کیفیات عمل ، چنین کند  ♣
 ، بدون لطمه به مسئولیت بین المللی کشوری کـه عمـل مـورد بحـث را                  مسئولیت یک کشور در مورد عمل کشور دیگر          19ماده  

  . مرتکب می گردد یا هر کشور دیگر ، به موجب مقررات دیگر این مواد است 
  کیفیات مانع متخلفانه بودن .  5

 توسط کشور دیگر ، تا حـدی کـه عمـل ، در قلمـرو محـدودیتهای آن        رضایت معتبر یک کشور به ارتکاب عملی معین          20ماده  
  . رضایت باقی می ماند ، از متخلفانه بودن آن عمل ، در ارتباط با کشور نخستین ممانعت می کند 

ن عمل یـک  اگر عملی اقدام قانونی دفاع مشروع را که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ گردد ، ایجاد کند ، متخلفانه بود               21ماده  
  .گردد کشور ، منع می

متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهدی بین المللی نباشد ، در برابر کشور دیگر ، اگر و تـا حـدی کـه عمـل                               22ماده  
  . گردد  منع می اتخاذ شود ،  ]54 الی 49مطابق مواد [ مزبور ، اقدامی متقابل را بنیان نهد که علیه کشور دیگر 

متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست ، در برابر کشور دیگر منع می گردد و این                   23ماده  
در صورتی است که عمل مزبور ، ناشی از فورس ماژور باشد که عبارت است از تحقق یک زور غیرقابل مقاومت یـا رخـدادی                         

  . ساساً در شرایطی اعمال تعهد را غیرممکن سازد غیرقابل پیش بینی فراتر از کنترل کشور که ا
  :  اعمال نمی گردد ؛ اگر عبارت فوق

                                                           
  . وتمندتر ، به کشور فقیر ، اعطا می گردد  ، به معنای معاونت ، کمک به شکل غذا ، پول ، تدارکات پزشکی ، یا سالح هایی است که توسط یک کشور ثرaidواژۀ . 1
  . ، به معنای کمک و مساعدت مستقیم ، در انجام اقدامی است assistanceواژۀ . 2
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  یا به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ، ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند ؛  وضعیت فورس ماژور ، ♣
  . کشور مزبور ، خطر آن وضعیتِ رخ دهنده را ، فرض کرده باشد  ♣
متخلفانه بودن عمل یک کشور ، که مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست ، اگر ایجادکنندۀ عمل مـورد بحـث ، در                 24ماده  

وضعیت اضطرار ، هیچ راه معقول دیگری برای نجات زندگانی خویش یا سایر اشخاص که تحت سرپرستی وی قرار گرفته انـد            
  . منع می گردد  نداشته باشد ، 
  :  نمی گردد ؛ اگر  اعمالعبارت فوق

  وضعیت اضطرار ، به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ، ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند ؛ یا  ♣
  . عمل مورد بحث ، احتماالً خطری برابر یا بزرگتر ایجاد کند  ♣
المللی  بودن یک عمل که مطابق با تعهد بین       ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه                25ماده  

  : آن کشور نیست ، مورد استناد قرار گیرد ؛ اگر عمل مزبور 
  . تنها راه کشور ، به منظور حفاظت از منفعت ذاتی در برابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد  ♣
ر برابـر آن وجـود دارد یـا منفعـت ذاتـی جامعـۀ بـین المللـی در         به گونه ای شدید ، منفعت ذاتی یک  یا چند کشور را در برابر آنچه که تعهـد د          ♣

  . مجموع را به مخاطره افکند 
   :در هر قضیه ای ، ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن مورد استناد قرار گیرد ، اگر

  سازد ؛ یا تعهد بین المللی مورد بحث ، امکان استناد به ضرورت را مستثنی  ♣
  .کشور مزبور ، وضعیت ضرورت را ایجاد کرده باشد ♣
، متخلفانه بودن هر عمل یـک کـشور را کـه بـا تعهـد نـشأت گیرنـده از        ] مانع متخلفانه بودن    کیفیات  [هیچ چیز در این فصل         26ماده  

  . قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام موافق نیست ، منع نمی کند 
  : ، بدون لطمه زدن به موارد ذیل است  ] مانع متخلفانه بودن کیفیات[  مانع متخلفانه بودن ، مطابق با این فصلاستناد به شرط    27ماده 
  موافقت با تعهد مورد بحث ، اگر و تا حدی که کیفیتِ مانع متخلفانه بودن ، دیگر موجود نباشد ؛  ♣
  . د بحث مسألۀ خسارت در برابر هرگونه زیان مادی ایجاد شده ، توسط عمل مور ♣
    محتوای مسئولیت بین المللی یک کشور -ب

  اصول عمومی . 1
 منجر می گردد ، نتایج حقوقی را به         الفمسئولیت بین المللی کشوری که به یک عمل متخلفانه مطابق با مقررات بخش                 28ماده  

  .ترتیبی که در این بخش تصریح می گردد ، دربرمی گیرد 
 تحـت   ل متخلفانه به موجب این بخش ، وظیفۀ مستمر کشور مسئول را به ایفای تعهـد نقـض شـده ،         نتایج قانونی یک عم      29ماده  

  . تأثیر قرار نمی دهد 
  : کشور مسئول در برابر عمل متخلفانۀ بین المللی تعهد دارد    30ماده 
   آن را متوقف کند ؛  اگر عمل مزبور ادامه دارد ، ♣
  . ان های مناسب و تضمین های عدم تکرار را پیشنهاد کند چنین اقتضا کند ، اطمین اگر کیفیات ، ♣

زیـان  . کشور مسئول ، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ، خسارت کامل بپـردازد                          31ماده  
   .عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی که توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد 

  . با تعهداتش طبق این بخش اتکا کندکشور مسئول ، نمی تواند بر مقررات قانون داخلی ، به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت   32ماده 
تعهدات کشور مسئول که در این بخش تصریح شده است ، به خصوص بسته به ویژگی و محتوای تعهـد بـین المللـی و                            33ماده  

  .  در برابر کشور دیگر ، چند کشور یا جامعۀ بین المللی در مجموع باشد کیفیات نقض ، ممکن است
این بخش ، بدون لطمه به هر حق نشأت گیرنده از مسئولیت بین المللی یک کشور است که ممکن است مستقیماً به هر شـخص                          

  . یا واحدی جز یک کشور ، تسری یابد 
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  جبران خسارت ، در برابر زیان . 2
، شـکل اعـادۀ     بخـش   ن خسارت کامل ، در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانه ، باید مطابق با مقررات این                   جبرا    34ماده  

  . وضعیت ، خسارت و رضایت فردی یا مرکب بگیرد 
 کـه   یک کشور مسئول ، متعهد است تا در برابر عمل متخلفانه ، اعادۀ وضعیت کند ؛ یعنی وضعیتی را مجدداً ایجاد کند                        35ماده  

  :  موجود بوده است ؛ اگر و تا حدی که آن اعادۀ وضعیت  پیش از آن که عمل متخلفانه تحقق یابد ،
  از نظر مادی امکان پذیر نباشد ؛ ♣
  .گیرد نباشد متضمن تحمیلی خارج از تمام سهم منفعتی که به جای خسارت ، از اعادۀ وضعیت نشأت می ♣
فانه ، متعهد است در برابر زیانی که توسط آن ایجاد گشته است ، تا جایی کـه چنـین                    کشور مسئول ، در برابر عمل متخل         36ماده  

ان قابل تعیـین از نظـر مـالی را    یخسارت ، باید هرگونه ز. خسارتی توسط اعادۀ وضعیت ، جبران نگردد ، خسارت پرداخت کند     
  . گردد ، در برگیرد از جمله عدم النفع تا جایی که مقرر می

ان ایجاد شده توسط آن عمـل ، تـا جـایی            یر مسئول در برابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی ، متعهد است در برابر ز              کشو   37ماده  
  . که توسط اعادۀ وضعیت یا خسارت جبران نگردد ، رضایت بدهد 

ایـد  رضـایت ، نب   . ممکن است رضایت ، متضمن تأیید نقض ، تصریح تأسف ، عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگـر باشـد                     
  . خارج از میزان زیان و نمی تواند برای کشور مسئول ، به صورت تحقیرآمیز باشد 

 قابـل   بخـش منفعت هر مبلغ اصلی ، هنگامی که برای اطمینان از جبران خـسارت کامـل ، ضـروری باشـد ، مطـابق ایـن                             38ماده  
  . تعیین گردد نرخ منفعت و شیوۀ محاسبه ، باید برای نیل بدان نتیجه. پرداخت خواهد بود 

  .  آغاز می گردد تا تاریخی که تعهد به پرداخت ، انجام گردد   از تاریخی که مبلغ اصلی ، می بایست پرداخت شده باشد ، منفعت ،
در تعیین خسارت ، توجه باید به ایجاد زیان توسط فعل عمدی یا سهوی یا ترک فعل کشور زیان دیده یا هر شخص یا واحدی که                             39ماده  
  .  ارتباط با آن ، جبران خسارت مطالبه می گردد ، مبذول گردد در
  به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام  نقض های مهم تعهدات ،. 3

 ، به مسئولیت بین المللی اعمال می گردد که توسط نقض مهم یک تعهد نشأت گرفته از قاعدۀ آمـرۀ حقـوق بـین الملـل                           بخشاین     40ماده  
نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرندۀ قصوری شدید یا سیستماتیک توسط کشور مسئول در انجـام               . کشور ایجاد می گردد     عام ، توسط یک     

  .تعهد باشد ، مهم است 
هـیچ  .  ، از طریق ابزار قانونی همکاری خواهند کرد    40کشورها برای خاتمه بخشیدن هرگونه نقض مهم در چهارچوب معنای ماده               41ماده  

 را به عنوان قانونی به رسمیت نخواهد شناخت و هـیچ معاونـت         40ایجاد شده توسط نقض مهم در چهارچوب معنای ماده          کشوری وضعیت   
  . یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نخواهند کرد 

   اِعمال مسئولیت بین المللی یک کشور -ج
  استناد به مسئولیت یک کشور . 1

 یک کشور ، حق دارد به عنوان کشوری زیان دیده بـه مـسئولیت کـشور     ل باشد ،اگر تعهد نقض شده ، به دلیل موارد ذی          42ماده  
  :دیگر استناد کند 

  آن کشور منفرداً ؛ یا  ♣
  : گروهی از کشورها ، از جمله آن کشور ، یا جامعۀ بین المللی در مجموع ، و نقض تعهد  ♣

  به گونه ای خاص ، آن کشور با متأثر سازد ؛  
 ، اساساً موقعیـت تمـامی کـشورهای دیگـر را کـه تعهـد مربـوط                  1 که با در نظر گرفتن اجرای بیشتر تعهدات          یا دارای چنان ویژگی باشد     

  . 2بدانهاست تغییر دهد

                                                           
 . یعنی دگرگونی دامنۀ تعهداتی که به موجب معاهده ، همچنان باید اجرا شوند . 1
بـدین روی ، هرگـاه نقـض ، دارای    . آنها ، تأثیر از پایه خراب کردن اجرای تمامی کشورهای دیگر درگیـر را داراسـت                 عمالً به تعهداتی اشاره می کند که هرگونه نقض            این قسمت از ماده ،    . 1

، تنهـا بـه موجـب    باشد که به گونه ای بینادین برخورداری از حقوق یا ایفای تعهدات تمامی کشورهای دیگر را که تعهد بدانها وابسته است ، تحت الشعاع قرار دهد ، کـشور مزبـور          ای  ویژگی  
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کـشور  . یک کشور زیان دیده ، که به مسئولیت کشور دیگر استناد می کند ، باید دعوای خود را بدان کشور ابالغ کند         43ماده  
  :  ، موارد ذیل را تصریح کند زیان دیده ممکن است به ویژه

  . اگر عمل متخلفانه ادامه داشته باشد ، رفتاری که کشور مسئول ، مناسب است برای توقف آن اتخاذ کند  ♣
  .چه صورتی از جبران خسارت ، مناسب است مطابق با مقررات بخش دوم اتخاذ گردد  ♣
  :  ؛ اگر مسئولیت یک کشور ، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد   44ماده 
  دعوی ، مطابق با قاعدۀ قابل اعمال مربوط به تابعیت دعاوی اقامه نگردد ؛  ♣
دعوی ، نوعی باشد که نسبت بدان قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی ، قابل اعمال گردد و هرگونه طی مقدماتی مؤثر مراجع داخلی ، تمام نشده                           ♣

  . باشد 
  : د استناد قرار گیرد ؛ اگر  نمی تواند مور مسئولیت یک کشور ،   45ماده 
  کشور زیان دیده ، به گونه ای معتبر ، از دعوای خود ، چشم پوشی کند ؛  ♣
  . کشور زیان دیده ، به دلیل رفتارش ، در انقضای دعوی ، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود  ♣
، زیان دیـده مـی شـوند ، هـر کـشور زیـان دیـده ،               هنگامی که کشورهای متعدد ، توسط یک عمل متخلفانۀ بین المللی               46ماده  

  . ممکن است به مسئولیت کشوری که عمل متخلفانۀ بین المللی را مرتکب گشته است ، استناد کند 
هنگامی که کشورهای مختلف ، در برابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی ، مسئول هـستند ، مـسئولیت هـر کـشور ممکـن                            47ماده  

  : ، مورد استناد قرار گیرد است در مورد آن عمل
   دریافت کند؛  به هیچ کشور زیان دیده ای اجازه نمی دهد که از طریق خسارت ، بیش از ضرری که متحمل گشته است ، ♣
  . بدون لطمه به هر حق مراجعه علیه کشورهای مسئول دیگر است  ♣
  : ئولیت کشور دیگر استناد کند ؛ اگر  ، به مسدومهر کشوری جز کشور زیان دیده ، حق دارد مطابق بند    48ماده 
  ، در برابر گروهی از کشورها ، از جمله آن کشور باشد و به منظور حمایت از منفعت جمعی گروه مزبور ایجاد شده باشد ؛ یا  تعهد نقض شده ♣
  . تعهد نقض شده در برابر جامعۀ بین المللی در مجموع باشد  ♣

 حق استناد به مسئولیت را دارد ، ممکن اسـت از کـشور              بند اول این ماده     ه به موجب    هر کشور ، ک    این ماده ،     دومبه موجب بند    
  :موارد ذیل را مطالبه کند   مسئول ،

   و 30توقف عمل متخلفانۀ بین المللی و اطمینان ها و تضمین های عدم تکرار ، مطابق با مادۀ  
  . ن دیده یا کشورهای ذی نفع از تعهد نقض شده ایفای تعهد جبران خسارت مطابق با مواد سابق ، به نفع کشور زیا 

 بـر اسـتناد     45 و   44 ،   43الزامات استناد به مسئولیت توسط یک کـشور زیـان دیـده ، مطـابق مـواد                   این ماده ،     سومبه موجب بند    
  . گردد اعمال می   این ماده ، چنین کند ،اول توسط کشوری که حق دارد مطابق بند  مسئولیت ،

  قابلاقدامات مت. 2
 می تواند تنها اقدامات متقابل را علیه کشوری که در برابر یک عمل متخلفانه مسئول اسـت ، بـه                      یک کشور زیان دیده ،       49ماده  

  .  ، اتخاذ کند بمنظور واداشتن آن کشور به موافقت با تعهداتش به موجب بخش 
گردنـد کـه تـدابیری را در قبـال کـشور            کشوری محدود مـی    اقدامات متقابل ، به طور موقت ، به عدم ایفای تعهدات بین المللی            

  . کند مسئول اتخاذ می
  . اقدامات موقت ، باید تا حد امکان ، در مسیر مجاز گشتن از سرگیری ایفای تعهد مورد بحث اتخاذ گردد 

  :اقدمات متقابل ، نباید موارد ذیل را متأثر سازند    50ماده 

                                                                                                                                                                               
 ، هبه دیگر سخن ، صحبت از معاهداتی است که طبیعت آنها به گونه ای باشد که نقض ماهوی مقـررات آن ، توسـط یکـی از طرفهـای معاهـد            .  مسئول خواهد بود     42 ماده   2قسمت دوم از بند     

دۀ هر یک از آنها گذارده شده است ، از اساس ، دگرگون می سازد ؛ به عنوان مثال ، هرگاه یـک             وضعیت هر یک از طرفهای معاهده را در اجرای بعدی تعهداتی که به موجب معاهده ، بر عه                 
بر نواحی مورد ادعا قرار نگرفته را منع می کند ، بر ناحیه ای ادعا نـشده از قطـب جنـوب ، ادعـای حاکمیـت       پیمان مزبور که ادعای حاکمیت 4کشور طرف پیمان جنوبگان قاره ، مخالف ماده        

و اطمینان هـای عـدم   ) به شکل بطالن ادعا (  ، سایر طرفهای معاهده ، به موجب ادعای مزبور ، زیان دیده ، محسوب خواهند گشت و حق مطالبۀ توقف ادعا ، اعادۀ وضعیت به حالت سابق                 کند
 . د داشت نخواهب تکرار را مطابق با بخش 
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  ه از زور ، بدان گونه که در منشور ملل متحد مندرج گشته است ؛ تعهد اجتناب از تهدید یا استفاد ♣
  تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر ؛ تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تالفی جویانه را منع می کند ؛  ♣
  . سایر تعهدات ، به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام  ♣

  :گردد ، از ایفای تعهداتش در ذیل معاف نمیکشوری که اقدامات متقابل را اتخاذ می کند 
  . تعهداتی که به موجب هر آیین حل و فصل منازعه ، میان آن کشور و کشور مسئول ، موجود است  ♣
  .به رسمیت شناختن هرگونه غیرقابل نقض بودن مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ، عرصه و اعیان ، بایگانی ها و اسناد  ♣
مات متقابل ، باید با در نظر گرفتن اهمیت عمل متخلفانۀ بین المللی و حقوق مورد بحث ، متناسـب بـا زیـان متحمـل                          اقدا   51ماده  

  . شده باشند 
  : یک کشور زیان دیده باید پیش از اتخاذ اقدامات متقابل مطابق بند اول این ماده ،    52ماده 
   ، فرا خواند ؛ بب بخش  به ایفای تعهداتش به موج43کشور مسئول را مطابق مادۀ  ♣
  .  به کشور مسئول ، ابالغ و مذاکره با آن کشور را پیشنهاد کند راهر تصمیم مبتنی بر اتخاذ اقدامات متقابل  ♣

 کشور زیان دیده قادر است اقدامات متقابل فوری را که بـرای حفاظـت از حقـوقش ضـروری اسـت ،                       مطابق بند دوم این ماده ،     
  .اتخاذ کند 

 اقدامات ضروری نمی توانند اتخاذ گردند و اگر سابقاً اتخاذ گشته اند بایـد بـدون درنـگ غیرموجـه ،                      م این ماده ،   مطابق بند سو  
  : معلق گردند ؛ اگر 

  عمل متخلفانۀ بین المللی ، متوقف گشته باشد و  ♣
  . ل رسیدگی باشد منازعه ، نزد دادگاه یا دیوانی که دارای اختیار ایجاد تصمیمات الزام آور بر طرفهاست ، در حا ♣

  .گردد  اعمال نمی3اگر کشور مسئول در اعمال آیین های حل و فصل منازعه بر اساس حسن نیت ، قصور ورزد ، بند 
  در مورد عمـل متخلفانـۀ بـین المللـی ،    ب اقدامات متقابل ، به محض آنکه کشور مسئول ، با تعهداتش به موجب بخش             53ماده  

  .  یافت موافق گردد ، خاتمه خواهد
 حق دارد به مـسئولیت کـشور دیگـر اسـتناد      48 مادۀ   1 به حق هیچ کشوری که به موجب بند            ، ]اقدامات متقابل   [  این فصل    54ماده  

کند و یا برای اطمیمنان از توقف نقض و جبران خسارت به نفع کشور زیان دیده یـا کـشورهای ذینفـع تعهـد نقـض شـده علیـه                               
  . ونی اتخاذ کند ، لطمه نخواهد زد کشور مسئول ، اقدامات قان

   مقررات عام -د
اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتـوی یـا اِعمـال مـسئولیت بـین المللـی کـشور ،                                55ماده  

  . تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد ، این مواد ، اعمال نمی گردد 
ل اعمال حقوق بین الملل ، بر مسائل مربوط به مسئولیت یک کشور در برابـر عمـل متخلفانـه بـین المللـی ، تـا                    قواعد قاب     56ماده  

  . اندازه ای که توسط این مواد قاعده مند نمی گردند ، ادامه می یابند که حکومت کنند 
ت یک سازمان بین المللی ، یا هر کشور ، در ، به موجب حقوق بین الملل ، بدون لطمه زدن به هر مسألۀ مسئولی        واد  این م    57ماده  

  . برابر رفتار یک سازمان بین المللی هستند 
این مواد ، به موجب حقوق بین الملل ، بدون لطمه به هر مسألۀ مسئولیت فردی هر شخـصی هـستند کـه از جانـب یـک            58ماده  

  . کشور عمل می کند 
  . متحد هستند این مواد ، بدون لطمه به منشور ملل    59ماده 

   متحد  اصالحات در سازمان ملل-بند سوم
البته این تقاضاها خیلی واضح و مـشخص نبـوده انـد و اجمـاع     . در سالیان اخیر تقاضای اصالحات در سازمان ملل شدت گرفت   

مـور جهـانی    عده ای خواستار ایفای نقش جدی و مؤثرتر سازمان ملـل در ا            . نظری در مورد نحوه اصالحات وجود نداشته است         
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عده ای معتقدند که کار سازمان باید به کمک های بـشردوستانه محـدود شـود و عـده زیـادی خواسـتار عـضویت در                          . شده اند   
  )  .یعنی اضافه شدن اعضایی از آفریقا ، آمریکای جنوبی و آسیا ( شورای امنیت و تغییر موقعیت ژئوپولتیک آن شده اند 

 استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق در دوران صدام حسین لزوم این اصـالحات                   موضوع سوء  2005 و   2004در سالهای   
یک برنامه اصالحی رسمی از سوی کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل اندکی پس از صدارت وی بر سـازمان در                    . را تشدید نمود    

که همچنـان نمـاد روابـط       ( ی در شواری امنیت ،      این اصالحات شامل تغییر عضویت دائم     .  به اجرا گذاشته شد      1977اول ژانویه   
، شفاف تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت پذیری بیشتر در میان اعضاء ، دموکراتیـک       )  است   1945قدرت در سال    

 در سـپتامبر . تر ساختن سازمان ملل و اعمال تعرفه های مناسب به شرکتهای مهمات و جنگ افزار سـازی در سراسـر دنیـا اسـت               
 سازمان ملل یک جلسه جهانی برگزار کرد که طی آن سران اکثر کشورهای عضو در شصتمین جلسه مجمع عمومی                    2005سال  

فرصت بسیار نادر در اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه های توسعه ، امنیت حقـوق بـشر و                  « سازمان ملل این جلسه را      . گرد آمدند   
پیشنهاد کرد که در مورد اصالحات سازمان ملل و گریز از تنگنای اعمال سیستم              کوفی عنان   . نامید  » اصالحات در سازمان ملل     

های بین المللی صلح و امنیت حقوق بشر و توسعه به توافقات مهمی دست یافته اند و چالشهای اساسی پیش روی سـازمان ملـل                         
  :ارد زیر به توافق دست یافتند رهبران و سران کشورهای دنیا بر سر مو.  را ارزیابی و بررسی نموده اند 21در قرن 
  .ایجاد کمیسیون صلح برای ارائه مکانیزم محوری در جهت کمک به کشورهای خارج شده از درگیری  
توافقی که جامعه بین المللی را محق می سازد وقتی دولتها نتوانند اجرای قوانین را عملی سازند تا از شـهروندان مظلـوم خـود دفـاع کننـد وارد                               

  . عمل شوند 
  . شورای حقوق بشر که ، تصویب و عملیاتی گردید  
  .یک توافق برای اختصاص منابع بیشتر به سرویسهای سازمان ملل  
  .توافقتنامه های مختلف برای صرف میلیاردها دالر بیشتر در راستای نیل به اهداف توسعه هزاره  
  . محکوم سازی روشن و صریح تر تروریسم در تمام اشکال آن  
  . راسی صندوق دموک 
  . توافق بر سر تشکیل شورای معتمدین برای تکمیل مأموریت  

اگرچه کشورهای عضو سازمان ملل در راه اصالح نظام بوروکراسی سازمان ملل به موفقیـت چنـدانی دسـت نیافتنـد ولـی عنـان               
تهای حمـایتی از    او یـک دفتـر ویـژه جهـت مـدیریت سیاسـ            . همچنان بر انجام اصـالحات در حـوزه اختیـارات خـود ادامـه داد                

  . هدف از آن تأمین بنای تصمیم گیری در مورد حذف برنامه های تکراری و موازی بود .  سیاستهای مالی سازمان دایر کرد 
  ]جایگزین کمیسیون حقوق بشر [  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد -بند چهارم 

 از ارکان فرعی مجمع عمومی ملـل متحـد اسـت کـه وظیفـه آن نـشان            شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و           
این شورا همزمان با انحالل نهاد سلفش یعنی کمیـسیون حقـوق   . دادن موارد نقض حقوق بشر و بررسی ادواری جهانی حقوق بشر می باشد              

ت سـازمان ملـل متحـد ، مجمـع عمـومی       به کوشش کوفی عنان ، دبیر کل وقـ   2006 مارس   15در  . بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است        
  .  برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد 1قطعنامه مهمی

  .  بررسی ادواری حقوق بشر است ، وظیفه شورای حقوق بشر
 عضو سازمان ملـل متحـد در   های  کشورهمۀبررسی ادواری جهانی ، فرآیندی منحصر به فرد و شامل بررسی سوابق حقوق بشر           

بررسی ادواری جهانی فرآیندی است که برای همه دولتها این فرصت را فراهم می سازد تا اقداماتی را .  سال یک بار است      4هر  
که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود به عمل آورده اند اعالم کنند و تعهـدات خـود را در زمینـه حقـوق بـشر                            

بررسی ادواری جهانی ، به عنوان یکی از مشخصه ها و بخش های اصلی شورای حقوق بشر در نظر گرفته شـده تـا                        . انجام دهند   
  .در نتیجه آن ، رفتار یکسان با هر کشوری به هنگام ارزیابی وضعیت حقوق بشر آن کشور تضمین شود 

                                                           
 251/60قطعنامه . 1
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اری جهـانی یکـی از عناصـر اصـلی شـورای      بررسـی ادو . در حال حاضر هیچ ساز وکار جهانی دیگری از این نوع وجود نـدارد     
. جدید است که مسئولیت کشورها را درباره احترام و اجرای کامل کلیه حقوق بشر و آزادی هـای بنیـادی یـادآوری مـی کنـد                           

هدف نهایی این ساز و کار جدید بهبود وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و رسیدگی به موارد نقض حقوق بـشر در هـر جـا                           
  .  است که رخ دهد ،

تمرکـز آن بـر کمـک بـه         . شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری بـرای حقـوق بـشر خـدمت مـی نمایـد                       
شـورا  . کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو ، ظرفیت سازی و کمک های فنـی اسـت                 

  . ر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می دهد همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشت
  ساختار شورای حقوق بشر چیست ؟ و چه تفاوت هایی با کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده است دارد ؟

مجمـع عمـومی اعـضای شـورا را از طریـق آراء             . عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سـازمان ملـل آزاد اسـت                
برای هر یک از کاندیداها رأی گیری مجزا        .  رأی انتخاب می کند      96م هر یک از کشورها به تنهایی و به واسطه اکثریت            مستقی

 کشور را یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رأی                 96است و هر کشوری که حمایت       
  . را انتخاب شود گیری را به دست نیاورد نمی تواند به عنوان عضو شو

  . انتخابات شورای حقوق بشر در صندوق های رأی مخفی انجام می شود 
 کرسـی  6 کرسـی بـرای گـروه آسـیا ،     13   کرسی برای گروه آفریقـا ،     13: توزیع کرسی ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است            

  .  کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها 7ائیب و  کرسی برای گروه آمریکای التین و کار8برای گروه اروپای شرقی ، 
  .  سال است 3شرط عضویت محدود به دو دوره متوالی برای 

مجمـع عمـومی مـی توانـد حقـوق و امتیـازات             . اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بـشر متعهـد باشـند                 
  . این اصل در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت .  لغو نماید اعضای شورا را در صورت نقض  منظم و فاحش حقوق بشر

با ارتقای شورا به نهادی که اعضای آن به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند ، شفافیت و حقانیـت آن افـزایش یافتـه و بهتـر             
هد داشت و بـه گونـه ای        همچنین شورا فعالیت تعریف شده و واضحی خوا       . می تواند جهان شمولی حقوق بشر را منعکس کند          

ادواری ، سابقه همه کشورها را در زمینه حقوق بشر مورد  بررسی قرار خواهد داد و این کار را ابتـدا از اعـضای خـود در مـورد                         
  . اجرای تعهدات حقوق بشری آنان آغاز می کند 

شـورا قـادر خواهـد بـود بـا          .  هفتـه برگـزار خواهـد کـرد          10طـی   ) شـامل جلـسه اصـولی       (  جلسه   3شورای حقوق بشر هر ساله      
های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و بر اساس درخواست اعـضای شـورا و بـا حمایـت                بحران

  . یک سوم اعضاء ، اجالس ویژه برگزار نماید 
نتخـابی عمـل کـردن،      الزم است که شورای حقوق بشر به وسیله اصول جهان شمولی ، به سـمت بـی طرفـی ، هدفمندانـه و غیرا                       

  . را دارد » سیاسی شدن و معیارهای دوگانه « به نظر ، قطعنامه تصویب کننده شورا ، تأکید بر اهمیت حذف . رهنمون شود 
شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را خواهد داشت ، شامل ، استفاده از گزارشـگران مـستقل و تـضمین                        

  .  موقع انتقال قدرت باقی نماند اینکه خالء حمایتی در
سازمانهای غیردولتی ، سازمانهای بین دولتی ، نهادهای ملی حقـوق بـشر و کـارگزاری هـای تخصـصی در شـورا            : ناظران شامل   

  . حضور داشته باشند 
  . ه عهده خواهد داشت شورای حقوق بشر ، نقش و مسئولیتهای کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز  ب

   در خصوص گزارش ساالنه کمیسیون حقوق بین الملل ها دیدگاههای دولت-پنجمبند 
مجمع عمومی ، دیدگاههای خود را ) کمیته حقوقی ( نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد در نشست شصت و هفتم کمیته ششم      

   . کمیسیون حقوق بین الملل بیان کردند 2012در خصوص گزارش سال 
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  : موضوع را در دستور کار خود قرار داد که عبارتند بودند از 8کمیسیون 
  اخراج بیگانگان . 1

برخی دولتها در کمتیه ششم با اشاره به وجود قواعد مفصل ناظر بر اخراج بیگانگان در چارچوب حقوق بین الملـل منطقـه ای ،                         
دیگر اظهار کردند کـه کمیـسیون در انجـام مطالعـه اش بایـد بـر       بعضی . نسبت به سودمندی ابتکار کمیسیون ابراز تردید کردند        

همچنین باید نسبت به حقوق منطقه ای با احتیاط برخـورد           . احراز قواعد موجود تمرکز کند ، نه توسعه مترقیانه حقوق بین الملل             
نچـه کـه بایـد ، بـه رویـه نهادهـای             شود و به کل حقوق بین الملل تعمیم داده نشود ، به عالوه در این راه نباید ارزشی بـیش از آ                     

که شامل اخراج طی یک فرآیند رسـمی و اخـراج           » اخراج  « برخی دیگر از دولتها تعریف کمیسیون از        . معاهده ای اعطاء شود     
  .  می شود را قابل تأمل دانستند  )Disguised Expulsion(  یا اخراج مبدل ) Expulsion by conduct( در نتیجه رفتار دولت 

  حمایت از اشخاص در رخداد بالیا . 2
 ابـراز  ]حق کمک کننـده در پیـشنهاد کمـک بـه دولـت متـأثر از بالیـا            [ » حق  « در این خصوص ، بعضی نگرانی خود را از گنجاندن واژۀ            

بـرای دولـت متـأثر از    » وظیفـه  « کردند ، چرا که وجود حق پیشنهاد برای کمک کننده به طور تلویحی ممکن است وجود یک       
یا را به ذهن برساند ، به ویژه آنکه خود کمیسیون عقیده دارد که دولتها و سازمان های بین المللی تکلیف حقوقی در کمـک                         بال

شماری اظهار کردند مشروط کردن پذیرش کمک خارجی از سوی دولت متـأثر از بالیـا                . رسانی به دولت متأثر از بالیا ندارند        
همچنین تحمیـل  . و تعهدات بنیادین دولت مربوط ناشی از حقوق بشردوستانه سازگار باشد باید با مقررات حقوق بین الملل بشر    

شروط باید معقول بوده و با وظیفه دولتها در حمایت از اشخاص موجود در سرزمین شان منطبق باشد و بـر اسـاس سـنجش نیـاز                           
  . مردم صورت گیرد 

  مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری خارجی . 3
ه دولتها در این خصوص حاکی از آن بود که برخی نظام های داخلـی رفتـار یکـسانی نـسبت بـه اشـخاص دارای مـصونیت شخـصی                  دیدگا

) Immunity Ratione Personae (  و اشخاص دارای مصونیت ناشی از عمل رسمی )Immunity Ratione Materiae(     دارنـد و برخـی خیـر  .
برخـی عقیـده داشـتند مـصونیت     .  از مصونیت شخصی برخوردار هستند دیدگاه یکسانی نداشـتند        همچنین آنها نسبت به اینکه چه اشخاصی      

شخصی تنها برای رئیس دولت ، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه است ، حال آنکه برخی دیگر از امکان برخورداری شـماری دیگـر از       
از سوی دیگـر آنهـا نـسبت بـه معیـار      .  مصونیت شخصی طرفداری کردند مقامات عالی رتبه مانند وزیر دفاع و وزیر بازرگانی بین المللی از      

  . تشخیص اشخاص دارای مصونیت ناشی از عمل رسمی و ماهیت اعمال رسمی توافق نداشتند 
  اجرای موقت معاهدات. 4

 در نظام حقـوقی  از جمله دالیل استقبال گسترده دولتها از اجرای موقت معاهدات ، وجود فرآیندهای طوالنی تصویب معاهدات  
بعضی دولتها اظهار کردند کـه در صـورتی کـه معاهـده             . داخلی عنوان شد که مانع الزم االجرا شدن به هنگام معاهده می شوند              

نیازمند اصالح یا تغییر در قانون داخلی باشد ، با توجه به محدودیت های قانون اساسی برخی دولتها نمی توان به اجـرای موقـت                         
از نظر عده ای دیگر ، کمیسیون در انجام مطالعات خـود راجـع بـه موضـوع ، نبایـد از چـارچوب مقـرر در                            . معاهده متوسل شد  

شماری دیگر در خصوص آثار اجرای موقت معاهده ابـراز داشـتند کـه اجـرای                .  حقوق معاهدات خارج شود      1969کنوانسیون  
هده نیست ، همچنین منجر به ایجـاد تعهـد یـک دولـت بـه                موقت معاهده به خودی خود به معنای رضایت صریح به التزام به معا            

  .اعالم رضایت به التزام به معاهده در آینده نخواهد شد 
  شکل گیری و احراز حقوق بین الملل عرفی .  5

 کمیـسیون بایـد     از دیدگاه دیگران ، در کـار      . از دیدگاه برخی دولتها ، کمیسیون باید در مطالعه خود راهکارهای عملی به دولتها ارائه کند                 
شماری از دولتها به نقش قضات داخلی در احـراز قواعـد عرفـی و همچنـین ایجـاد رویـه                     . رویه دولتهای مناطق مختلف جهان لحاظ گردد        

اشاره کردند ، با این حال تأکید شد که نباید در ارزش آرای دادگاههای داخلی یا اقدامات یکجانبه دولتها در شکل گیری و احـراز قواعـد                     
همچنین از نظر برخی دولتها ، کمیسیون نباید در احراز قاعده عرفی ارزش بیش از حد به قطعنامـه هـای سـازمانهای    . فی زیاده روی شود  عر

  . بین المللی بدهد و به عقیده بعضی دیگر ، کمیسیون باید به عملکرد واقعی دولتها توجه کند ، نه متون نوشته 
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  تعهد به استرداد یا محاکمه.  6
شـماری از دولتهـا درخواسـت کردنـد کـه           . خی دولتها نگرانی خود را نسبت به کندی پیشرفت کـار کمیـسیون بیـان کردنـد                  بر

 اگرچه برخی دیگر نسبت بـه وجـود قواعـد عرفـی در ایـن بـاره تردیـد                     کمیسیون قواعد عرفی مربوط به موضوع را تبیین کند ،         
خیر دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیـک علیـه سـنگال را مـورد     همچنین از کمیسیون خواسته شد آثار رأی ا . کردند  

دولتها همچنین در خصوص درستی پیوند موضـوع تعهـد بـه اسـترداد یـا محاکمـه بـا اصـل صـالحیت جهـانی                          . توجه قرار دهد    
  . اختالف نظر داشتند 

  )  معاهدات شامل موافقتنامه ها و رویه بعدی در خصوص تفسیر( معاهدات در گذر زمان . 7
برخـی  . کمیسیون باید بین اصل وفای به عهد و ضرورت تطبیق مقررات معاهده با تحوالت موازنه برقرار کند                    از دیدگاه برخی ،   

در خصوص ارزش دادن بیش از حد به رویه بعدی در تفسیر معاهدات هشدار دادند ، ضـمن آنکـه در احـراز رویـه بعـدی بایـد                         
به عـالوه ، بایـد رویـه بعـدی     . دولت و رفتار مقامات پایین مرتبه دولتی را هم مد نظر قرار داد        عملکرد ارگان های مختلف یک      

  . تمام اعضای یک معاهده لحاظ شود ، مگر در موارد خاص 
  شرط دولتهای کامله الوداد .  8

ن جهانی تجارت ، کنفـرانس      از نظر برخی دولتها ، کمیسیون باید موضوع را با دیدگاهی گسترده برای مثال در چارچوب سازما                
شـماری دیگـر ، توجـه کمیـسیون را بـه            . ملل متحد راجع به توسعه و تجارت ، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بررسی کند                

از .  رفتار عادالنه و منصفانه و تضمین های راجـع بـه مـصادره امـوال جلـب کردنـد                     معاهدات سرمایه گذاری ، اصل رفتار ملی ،       
ه ای مطالعه موضوع از اتخاذ رویکرد یکسان نسبت به همه معاهدات هشدار دادند ، چـرا کـه هـر شـرط دولـت         سوی دیگر ، عد   

  .کامله الوداد محصول شرائط خاص هر معاهده ، دامنه و ساختار مربوط است 
    نگاهی به دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل - ششمبند 

مجمع عمومی سازمان ملل دیـدگاه هـای        ) کمیته حقوقی   (  کمیته ششم    67نشست  اخیراً نمایندگان دولتهای عضو ملل متحد در        
یکی از موضوعات در دستور کار کمیسیون       .  کمیسیون حقوق بین الملل عنوان نمودند        2012خود را در خصوص گزارش سال       

  . می بود » اخراج بیگانگان « مزبور ، 
این وظیفه ای است که هم بـر        . نونمند سازی جامعه بین المللی دارد       بدون شک نوشتن اصول حقوق بین الملل سهم مهمی در قا          

به همین منظور در قرون اخیر نهادهای حقوقی و البته غیردولتی  . عهده نهادهای بین الدولی است و هم بر عهده نهادی غیردولتی      
 هاروارد ، همواره متـونی ،  حـاوی برخـی    نظیر انیستیتو حقوق بین الملل ، انجمن حقوق بین الملل و پژوهشگاه حقوق بین الملل      

  .از قواعد حقوق بین الملل را در ادوار مختلف تهیه و در معرض بهره برداری جامعه بین المللی قرار داده اند 
 مصوب نمود تا کار گروهی به نـام  1924 سپتامبر 22اما در زمینه فعالیت های بین الدولی به طور مشخص ، مجمع جامعه ملل در   

 عـضو بـود و بـدان        17ایـن کمیتـه متـشکل از        . به منظور تدوین مستمر مقررات حقوق بین الملل تأسـیس گـردد              »یته متخصصین   کم« 
مأموریت داده شده بود تا با فهرست کردن موضوعات مناسب برای تدوین کنوانسیون ها و یا سایر اسناد بین المللی و اخـذ نظـر                         

پس از بررسی های الزم این کمیته به این نتیجه          . به مجمع جامعه ملل گزارش نماید       دولتها در خصوص این موضوعات نتیجه را        
 تـصمیم   1927متعاقبـاً کمیتـه مزبـور در سـال          . رسید که هفت موضوع شایسته تشکیل کنفرانس دیپلماتیک و تدوین می باشـند              

، مـسئولیت دولتهـا در ایـراد صـدمه در           گرفت یک کنفرانس دیپلماتیک به منظور بررسی سه موضوع تابعیت ، آبهای سرزمینی              
البته این کمیته در عمل نتوانست به توفیقی قابل توجه دست یابد و  . سرزمین خود به اشخاص خارجی و اموال آنها برگزار نماید           

  . قربانی تعرض منافع شدید دول عضو جامعه ملل در آن زمان پرتنش گردید 
ده در کنفرانس های مربوطه به شدت مخـالف تفـویض اختیـار قانونگـذاری بـه                 در زمان تأسیس سازمان ملل ، دول شرکت کنن        

سازمان ملل و علی الخصوص مجمع عمومی آن بودند و صرفاً موافق صالحیت مطالعـاتی و پیـشنهادی مجمـع عمـومی سـازمان                      
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  : منشور ملل متحد بدین صورت تدوین گشت 13نتیجتاً بند اول ماده . ملل بودند 
 ..... -الـف   :  است مطالعاتی را در زمینه های ذیل آغاز نموده و در این خصوص توصیه هایی ارائه نمایـد                    مجمع عمومی موظف  

  . حقوق بین الملل ) مقررات ( تشویق توسعه تدریجی و تدوین 
کمیتۀ   «94 به موجب قطعنامه شماره      1946 سپتامبر   11به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل در خالل اولین نشست خود در              

مأموریت اصلی این کمیته که بـه واسـطه تعـداد اعـضا آن     . را تأسیس نمود » راجع به توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل    
هم نامیده می شد این بود که طرحی برای اجرایی کردن وظیفه محوله به مجمع عمومی سـازمان ملـل منـدرج در               » کمیته هفده    «

 پیشنهاد تأسیس کمیـسیون حقـوق   1947 نشست در سال    13این کمیته پس از برگزاری      . ارائه نماید    اساسنامه را    13بند اول ماده    
  . بین الملل را به مجمع عمومی ارائه داد 

مجمـع  ) موسـوم بـه کمیتـه حقـوقی         (  ، کمیتـه شـشم       1947در خالل دومین اجالس رسمی مجمع عمومی سازمان ملل در سال            
أسیس کمیسیون حقوق بین الملل را مورد پذیرش قرار داد و اساسنامه ای برای آن تدوین و بـه                 عمومی با اکثریت آراء پیشنهاد ت     

 1947 نـوامبر    21 مـورخ    174مجمع عمومی سازمان ملـل سـرانجام بـه موجـب قطعنامـه شـماره                . صورت پیش نویس ارائه نمود      
  . وق بین الملل را مورد تصویب قرار داد موافقت خود را با تأسیس کمیسیون مزبور اعالم نمود و اساسنامه کمیسیون حق

  .  آن می باشد که تفاوت میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل را توضیح داده است 15یکی از مواد مهم این اساسنامه ماده 
در هـر   الزم به ذکر است که کمیسیون مطابق اساسنامه خود در خصوص توسعه تدریجی حقوق بین الملل یک گزارشگر ویـژه                     

این گزارشگر ضمن طراحی آیین بررسی مـسأله مطروحـه و ضـمن اخـذ نظریـات دولتهـا ،                    . موضوع پیشنهادی تعیین می نماید      
کمیسیون پس از تأیید و احیاناً اصالح گزارش ، نظرات تشریحی خـود را نیـز                . نسبت به تدوین یک پیش نویس اقدام می نماید          

  . ر مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل سازمان ملل ارائه می دهد بدان منضم نموده و برای تصمیم گیری د
پیشنهاد بررسی موضوعات می تواند هم از سوی دول عضو ملل متحد و هم ارکان سازمان ملل و نهادهـای وابـسته بـه آن و هـم                     

  . سایر سازمانهای بین الدولی به کمیسیون ارائه شود 
  :ار خود قرار داد ، که عبارتند از  موضوع را در دستور ک8کمیسیون اخیراً 
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  اجرای موقت معاهدات .4
  شکل گیری و احراز حقوق بین الملل عرفی . 5
  تعهد به استرداد یا محاکمه .6
  ) توافقات و رویه بعدی در خصوص تفسیر معاهدات شامل( معاهدات در گذر زمان  .7
  شرط دولتهای کامله الوداد . 8

 خود تصمیم گرفت که موضـوع اخـراج بیگانگـان را در             56 و در خالل اجالس      2004کمیسیون حقوق بین الملل برای نخستین بار در سال          
نیـز بـه    » مـوریس کامـت     « آقای  . مومی سازمان ملل رسید     دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم این موضوع به تصویب مجمع ع               

 56پس از بررسی های متسمر این موضوع توسط کمیسیون حقـوق بـین الملـل از اجـالس              . عنوان گزارشگر ویژه این موضوع منصوب شد        
 ماده اول این طـرح را مـورد   32کمیسیون حقوق بین الملل ، پیش نویس  ) 2012 ( 64 سرانجام در اجالس   ، ) 2012 (64تا اجالس   ) 2004(

  . تصویب قرار داد 
  : ماده به طور خالصه مسائل ذیل مطرح شده است 32در این 

طبعـاً حمایـت از     . اخراج بیگانگان هم شامل بیگانگانی است که قانوناً وارد یک کشور شده اند و هم آنهایی که به طور غیرقانونی وارد شده انـد                            1ماده  
البته در این ماده اشخاص دارای مزایا و مصونیت های دیپلماتیک نظیـر دیپلماتهـا و کارکنـان                . جوز از تراوشات حقوق بشری است       اتباع خارجی بدون م   

  .سازمانهای بین المللی از شمول این طرح خارج شده اند ؛ چه آنکه این قبیل اشخاص خود مشمول ابزارهای حمایتی دیگر حقوق بین الملل می باشند 



 
   
   

  

62

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

خارجی از دید این طرح ، .   و نیز تعریف خارجی می پردازد -  که هم شامل فعل و هم ترک فعل دولت میزبان است -به تعریف مفهوم اخراج         2ماده  
  . به کسی اطالق می گردد که تابعیت دولتی غیر از دولت میزبان را دارد 

بته این شناسایی حق دولتها به واسطه مواد بعـدی همـین طـرح در جهـت حمایـت از                    ال. بر اساس این ماده هر دولتی حق اخراج خارجیان را دارد               3ماده  
  . حقوق بشر خارجیان به شدت محدود شده است 

البته کمیسیون در شرح خود بر این مواد متذکر شده است منظور قوانین . بیگانه را صرفاً می توان به موجب تصمیمات منطبق بر قانون اخراج کرد    4ماده 
  . دولتهاست ولی البته این قوانین نباید در تعارض با مقررات حقوق بین الملل باشند داخلی

  . دولت میزبان ملزم است در اخراج بیگانگان بر مبنای دالیل توجیهی منطقی و با حسن نیت عمل نماید     5ماده 
  .در موارد استثنایی و به دلیل حفظ امنیت ملی و نظم عمومی هیچ دولتی حق اخراج پناهندگان و حتی متقاضیان پناهندگی را ندارد مگر   6ماده 
  .در این ماده اخراج اشخاص بی تابعیت منع شده است    7ماده 
  . مواد این طرح مخل سایر شروط قانونی مقرر در خصوص اخراج پناهندگان و افراد بی تابعیت نمی باشد   8ماده 
  .ر نتیجه بیگانه کردن آنها اکیداً منع شده اند دولتها از سلب تابعیت اتباع خود و د  9ماده 
  . این ماده حاوی حکم ممننوعیت اخراج دسته جمعی بیگانگان می باشد    10ماده 
نـه و  بر اساس این ماده دولتها از دست یازیدن به هرگونه اعمال فریبکارا. این ماده یکی از مواد بحث برانگیز و کلیدی این طرح به شمار می رود                 11ماده  

  . تصنعی برای اخراج بیگانگان در اشکال غیرمستقیم منع شده اند 
  .اخراج بیگانگان از سرزمین دولت میزبان به منظور مصادره اموال آنها ممنوع است     12ماده 
  . دولتها نباید برای گریز از استرداد مجرمان دست به اخراج خارجی بزنند    13ماده 
  .  از کلیه حقوق بشر متمتع گردند بیگانگان بایستی   14ماده 
  . تبعیض قائل شد ...... ) بر حسب جنس ، نژاد و ( در اخراج نباید    15ماده 
 ایـن  از جلمه ابتکارات این ماده. در نظر گرفته شود ) کودکان ، سالمندان و زنان باردار      ( در اخراج بیگانگان بایستی امتیازات خاصی برای اشخاص آسیب پذیر              16ماده  

  . است که زنان را به طور کلی آسیب پذیر قلمداد نکرده است بلکه فقط به زنان باردار اشاره دارد و از این منظر توسعه ای قابل تأمل به نظر می رسد 
  .به حق حیات بیگانگان تأکید موکد شده است    17ماده 
  .  معرض اخراج ، شکنجه ، توهین و یا هر عمل تحقیرآمیز دیگری را معمول دارددولت اخراج کننده به هیچ وجه نباید نسبت به بیگانه در    18ماده 
  . محدودیتهای زیادی برای دولت میزبان در مورد بازداشت خارجیان در معرض اخراج برقرار شده است    19 ماده
  . بر حفظ انسجام خانوادگی خارجیان در معرض اخراج تأکید شده است    20 ماده

  . ولتها موظف شده اند تا در صورت تصمیم به اخراج بیگانگان ، تمهیدات و تسهیالت الزم را در اختیار آنها قرار بدهند د    21ماده 
اینکه در صورت اخراج یـک بیگانـه او را بایـد بـه     . در این ماده که از مواد بسیار مهم این طرح می باشد به بحث دولت مقصد اشاره شده است                   22ماده  

  . بازگرداند ؟ در اینجا به دولت تبعه بیگانه و یا دولتی که خارجی از آنجا وارد خاک دولت اخراج کننده شده ، اشاره شده است کدام کشور
هیچ دولتی حق ندارد یک بیگانه را به کشوری تحویل دهد که در آنجا مجازات اعدام برقرار است مگر آنکه دولت پذیرنده تضمین بدهد که                        23ماده  
  .ورد نظر اعدام نخواهد شد فرد م
  .منع اخراج بیگانه به مقصد دولتی که در آن نسبت به او شکنجه و اعمال خوارکننده و ترذیلی معمول خواهد شد     24 ماده

ر خـصوص آن  هم مکلف به رعایـت حقـوق بـشر د     ) دولتی که بیگانه اخراجی از خاک آن عبور می نماید           ( در این ماده حتی دولت ترانزیت           25ماده  
  . فرد مادامی که در سرزمین آن دولت حضور دارد ، شده است 

در این ماده به پاره ای از حقوق قضایی اتباع بیگانه در معرض اخراج اشاره شده است از جلمه حق اطالع از تصمیم دولت میزبان ، حق اعتراض    26ماده 
  .تی حق داشتن مترجم ، حق دادخواهی ، حق حمایت کنسولی دولت متبوع بیگانه و ح

  .تجدیدنظرخواهی از حکم اخراج ، مانع از اجرای حکم است    27ماده 
  . خارجی اخراجی حق دسترسی به نهادهای ذی صالح بین المللی را باید داشته باشد    28ماده 
  . اج کننده حق نپذیرفتن مجدد بیگانه را ندارد اگر ثابت شود که یک بیگانه به اشتباه از سرزمین یک دولت اخراج شده است ، دولت اخر   29ماده 
به حق مالکیت بیگانگان در معرض اخراج نبایستی خدشه ای وارد آید و باید به خارجیان در معرض اخراج فرصت کـافی جهـت نقـل و انتقـال                 30ماده  

   . آزادنه اموالشان داده شود 
  .دارای مسئولیت بین المللی است دولتی که یک بیگانه را با ناحق اخراج می کند   31ماده 
  . دولت متبوع بیگانه حق حمایت دیپلماتیک از بیگانه اخراجی را دارد    32ماده 
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همان گونه که مالحظه می گردد حقوق بشر به دنبال آن است که حوزه اختیارات ملی دولتها را در اخراج اتبـاع بیگانـه تـا حـد                            
  . ممکن محدود سازد 

 کمیسیون حقوق بین الملل در کمیته ششم مجمع عمـومی سـازمان ملـل در خـصوص مـواد                    2012 سال   در بررسی اخیر گزارش   
، نمایندگان برخی دولتها در کمیته ششم با اشاره به وجود قواعـد بیـشمار نـاظر بـر اخـراج                     » اخراج بیگانگان   « پیش نویس طرح    

همچنـین از   .  ایـن ابتکـار کمیـسیون شـبهه وارد کردنـد             بیگانگان در چارچوب حقوق بین الملل منطقه ای ، نسبت به مفید بودن            
سوی نمایندگان برخی دولتها این بحث مطرح شد که کمیسیون مزبور در انجام مطالعاتش در ایـن زمینـه بایـد بـر احـراز قواعـد               

 نـسبت بـه    از سوی دیگر این بحث مطرح شد که کمیسیون بایـد          . موجود تمرکز کند و از توسعه حقوق بین الملل دوری گزیند            
حقوق منطقه ای با احتیاط برخورد کند و آنها را به کل حقوق بین الملل تعمیم ندهد و در استفاده از رویه نهادهـای معاهـده ای                         

  . بایستی قدری محتاطانه عمل کند 
   گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری -هفتمبند 

ر آستانه برگزاری یک نشست بین المللی در مورد کار اجباری ، گزارشی راجع بـه کـار                   ، د  2013 فوریه   8سازمان بین المللی کار در      
گیری از کار     در این گزارش ، ضرورت اقدامات مؤثرتر برای جلوگیری از بهره          . اجباری و قاچاق انسان برای استثمار کار منتشر کرد          

از نظر .  میلیون قربانی در سراسر جهان، گوشزد شده است         21باری  دیگران به اجبار ، شناسایی قربانیان و تعقیب کیفری موارد کار اج           
د ،  نـ د آن را تـرک کن     نـ سازمان بین المللی کار ، قربانیان کار اجباری اشخاصی هستند که مجبور به انجام کاری شده اند که نمی توان                   

شوند و کسانی که در وضعیت بردگی         اچاق می افرادی که با حیله در دام بدهی گرفتار شده اند ، افرادی که برای بهره کشی جنسی ق                 
بر اساس گزارش ، دولتهای آمریکای التین و آسیا سیاست ها و قوانینی برای برخورد و جرم انگـاری کـار اجبـاری                       . به دنیا می آیند     

اخـت جریمـه انـدک یـا        چرا که قوانین یـاد شـده پرد       . اند  اتخاذ کرده اند ، لکن تدابیر مذکور تاکنون برای رفع معضل ناکارآمد بوده            
از سوی دیگـر ، در بـسیاری دولتهـا شـرایط کـار             . حبس کوتاه مدت را برای مجازات به کارگیری اجباری دیگران در نظر گرفته اند             

کارگران به نحو بایسته بازرسی نمی شود و از این رو ، شناسایی قربانیان و اعمال حمایت های قانونی نسبت به آنها بـا چـالش مواجـه                            
  : گزارش ، موارد زیر را جزو موانع مبارزه با کار اجباری می داند .است 

  .عدم درک اهمیت تدابیر پیشگیرانه از کار اجباری توسط دولت ها   
  .ضعف سازکارهای داخلی دولتها در شناسایی قربانیان و اعمال حمایت های قانونی نسبت به آنها  
  .  پروتکل مبارزه با قاچاق انسان قاچاق انسان و به ویژه عدم اجرای شایسته مقررات 

  : استانداردهای سازمان بین المللی کار راجع به کار اجباری در دو سند گنجانده شده اند 
  .  منعقد شد 1957است که در سال » برانداختن کار اجباری «  است و دیگری مقاوله نامه 1930یکی مقاوله نامه کار اجباری منعقده در سال 

خی اسناد دیگر مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر ، میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسـی ، کنوانـسیون حمایـت از حقـوق تمـام                             بر  به عالوه ،  
  . کنند کار اجباری را منع می، ملل متحد راجع به حقوق اشخاص معلول 2006کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها و کنوانسیون 

  ن سالح های  هسته ای در جهان شکایت جزایر مارشال از دارندگا-بند هشتم
جزایر مارشال که کشوری ذره بینی در اقیانوس آرام است ، علیه برخی دولتها به ویژه آمریکا به دلیل داشتن سالح هسته ای و عـدم تـالش                            

وئی بـرای  ایـن گزینـه مـی توانـد الگـ     . واقعی برای نابودی زرادخانه های خود یعنی تخلف از تعهـدات ان پـی تـی ، شـکایت کـرده اسـت                       
دیپلماسی هسته ای فعال ایران در مواجهه با غرب باشد ؛ غربی که تاکنون با سرپوش گذاشتن بـر تخلفـات خـود ، در مقابـل ایـران ،  نقـش                       

  .شاکی و مطالبه گر را بازی کرده است 
رزمینـی بـوده اسـت ، از         که عمدتاً آزمـایش هـای زی       1950آمریکا برای انجام آزمایش های هسته ای اولیه خود به ویژه در دهه              

نزدیکـی و مجـاورت ایـن    . کرد که در دور دست ترین نقاط واقع در شـمال اقیـانوس آرام قـرار داشـتند                  کشورهائی استفاده می  
ضـمن  .  کشورها به اقیانوس ها ، امکان انتقال آثار آزمایش های هسته ای نظامی به سطحی گـسترده از مـردم را تقلیـل مـی داد                           

در ایـن رابطـه ، جزایـر        . کـرد   د آنها با دیگر نقاط جهان ، امکان پرده برداشتن از این آزمایش ها را نیز کمتر می                 اینکه فاصله زیا  
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مارشال که مجموعه ای از جزایر کوچک است ، به عنوان گزینه ای مورد عمل برنامه آزمایش هـای هـسته ای آمریکـا در دهـه              
ی ، تعدادی از جزایر خود را برای انجام آزمایش های هسته ای در اختیار               این کشور پس از جنگ دوم جهان      . مذکور بوده است    

 مـیالدی اولـین آزمـایش هـسته ای     1949نام داشت ، در اول ژوئیه  " Bikini Atoll" در منطقه مورد نظر که . آمریکا قرار داد 
  . آمریکا با ماهیت سالح هیدروژنی انجام گرفت 

ور جزیره ای و بسیار کوچک که تحت عنوان کشورهای ذره بینی تلقی می شوند ، این امکان                  وابستگی شدید سیاسی و مالی این کش      
 سـال در اختیـار ارتـش    12منطقه مذکور به مـدت    .  را برای آمریکا فراهم کرده بود تا بتواند این آزمایش ها را مخفیانه به عمل آورد               

اما چند دهه از . ای مورد استفاده قرار داد برای انجام آزمایش های هسته هزار نیرو را 11آمریکا قرار داشت و پنتاگون در آنجا حدود 
 آوریـل   24گذشـته اسـت و جزایـر مارشـال در           ) 1957(برچیده شدن محل های آزمایش سالح های هسته ای آمریکا در این کـشور               

  .  بر عهده گرفته است ای با تغییر رویه ای بی نظیر ، نقش شاکی بین المللی را علیه دارندگان سالح هسته2014
با این حال ، این شکایت علیه آمریکا از طریق رجوع به دادگاههای این کشور صورت گرفته است و به دالیـل مختلـف ، هنـوز                       
جنبه ضد آمریکائی شکایت در دیوان الهه رو نشده است و در فاز اول دادخواست بین المللی ، شکایت علیـه انگلـیس ، هنـد و                       

این در حالی است که مقامات جزایر مارشال اعالم کرده اند که این شکایت را علیه آمریکـا و دیگـر                     .  است   پاکستان طرح شده  
از همـین رو ، در گـزارش هـای دولتـی جزایـر              . دارندگان سالح هسته ای از جمله رژیم صهیونیـستی نیـز طـرح خواهنـد کـرد                  

بر اسـاس اعـالم رسـمی ایـن     . این کشور شرح داده شده است   مارشال، به صورت ویژه سابقه آزمایش های هسته ای آمریکا در            
 برابـر  1000 مگاتنی خـود را کـه    10 ، بزرگترین انفجار مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی          1954کشور ، آمریکا در اول مارس       

  .تر از انفجار هیروشیما بوده است ، در منطقه فوق الذکر انجام داده است  قوی
   ایر مارشال جزدادخواهی فرآیند  -الف

دادخـواهی ملـی و   : جزایر مارشال ، دو فرایند قضائی مجزا را در خـصوص تعقیـب خواسـته هـای خـود در پـیش گرفتـه اسـت                    
  .دادخواهی بین المللی 

  دادخواهی ملی . 1
ه دولـت   جزایر مارشال با تأکید بر نقش آمریکا در نقض تعهدات بین المللی مربوط بـه خلـع سـالح هـسته ای ، شـکایتی را علیـ                           

در ایـن شـکایت ، عـالوه بـر مبـانی حقـوقی بـین المللـی                  . آمریکا در دادگاه منطقه فدرال در سانفرانسیسکو تقدیم کرده اسـت            
تخلفات آمریکا در توسعه سالح هسته ای و عدم التزام به خلـع سـالح ، سـابقه آزمـایش هـای هـسته ای ایـن کـشور در جزایـر                                

  .از شکایت در این دادگاه داخلی آمریکا مورد استناد قرار گرفته است مارشال نیز به عنوان محور و مبنائی 
بعید به نظر می رسد که دادگاه منطقه ای سانفرانسیسکو ، به شکایت مذکور پاسـخ مثبـت داده و بـه نفـع شـاکی و علیـه دولـت                               

ظـار کـسب رأی علیـه آمریکـا نبـوده           اما این کشور هم با رجوع به دادگاههای داخلی آمریکا ، در انت            . آمریکا رأی صادر نماید     
بلکه عمدتاً در تالش است تا آسیب پذیری عملکرد آمریکا در رابطه با سالح های هسته ای را که طی دو دهه بـه مـرگ        . است  

  . هزاران تبعه جزایر مارشال و نابودی محیط زیست آن کشور منجر شده است ، به خبر اول در عصر حاضر تبدیل نماید 
   بین المللی دادخواهی. 2

ایـن اعتبـار هـم بـه دلیـل سـابقه ایـن دادگـاه بـه عنـوان                    . دیوان بین المللی دادگستری ، باالترین مرجع قضائی بین المللی اسـت             
دادگاهی جهانی است و هم به جایگاهی مربوط می شود که این دیوان به عنوان یکی از ارکان ششگانه اصلی سازمان ملل متحد            

ان الهه به عنوان رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد ، در کنـار شـورای امنیـت ، مجمـع عمـومی و دیگـر                    در واقع ، دیو   . دارد  
به دلیل همین اعتبار جهانی است که طرح شکایت در آن حتی اگـر               . کند  ارکان ، تحقق اهداف منشور ملل متحد را تعقیب می         

   . 1ن المللی بوده ، توجه افکار عمومی جهانی را جلب می نمایدبه نتیجه مناسب هم نرسد ، دارای جنبه های روانی و سیاسی بی

                                                           
 . تری ثبت کرده است سه شکایت را علیه انگلیس ، هند و پاکستان نزد دیوان بین المللی دادگستا کنون  به همین دلیل است که حزایر مارشال. 1
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دولتهای امضاء کننـده  « :  اساسنامه دیوان طرح شده است که مقرر می دارد 36 ماده 2در هر حال ، این دادخواست بر اساس بند   
ستری را نسبت به تمام اختالفاتی کـه   این اساسنامه می توانند در هر موقع اعالم دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگ               

جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد بـه خـودی خـود و                           
  :بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند 

  تفسیر یک عهدنامه 
  .هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد  
  .گردد ورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب میحقیقت هر امری که در ص 
  . نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود  

، )  دارنده دیگر نیز ادامـه خواهـد یافـت    6که فاز اول  به نظر می رسد و علیه          ( در واقع ، تقدم ثبت دادخواست علیه سه دولت مذکور           
زیـرا هـم جزایـر مارشـال و هـم سـه دولـت        . نی صالحیتی دیوان برای تسریع در رسیدگی مربـوط مـی شـود        عمدتاً به وجود مبا   

خوانده، با صدور اعالمیه های پذیرش اختیاری صالحیت اجباری دیوان در دهه های گذشته آن هم به صورت نامحدود، امکان                    
  . اند راهم کرده فPrmia facieپذیرش مقدماتی صالحیت را بر مبنای قرینه ظاهری یا 

    مستندات و استدالل های حقوقی جزایر مارشال -ب
اسـت ؛   » ای  خلـع سـالح هـسته     « البته شکایت جزایر مارشال در دیوان بین المللی دادگستری ، مستند به تعهد بـین المللـی بـرای                    

 اعالم کرده بود که این تعهـد ، از نـوع            1996مقرر و تصریح شده و دیوان الهه قبالً در سال           . تی  . پی  .  ان   6تعهدی که در ماده     
بایـد در کنـار تعهـدات منـدرج در مـاده یـک آن               . تـی   . پـی   . بدین معنا که قدرتهای هسته ای عضو ان         . است  » تعهد به نتیجه      «

عمـومی و   را نیز اجرا نموده و مذاکرات برای تدوین معاهده ای جهانشمول دائر بر خلع سـالح       6، تعهدات ناشی از ماده       معاهده
  . کامل هسته ای تحت نظارت دقیق بین المللی را به عمل آورند 

حکایـت داشـته و   » اعالم حقوق بین الملـل موجـود   «  ، هر چند مشورتی است اما از        1996برداشت دیوان در رأی مشورتی سال       
تعهدی « یعنی به عنوان    . تی  . پی  . لب ان   ضمن اینکه دیوان این تعهد را در قا       . نوعی اثر الزامی غیرمستقیم را با خود همراه دارد          

با این حال ، به نظر می رسد که دیدگاه شاکی پرونـده جدیـد علیـه دارنـدگان سـالح هـسته ای ،                  . تبیین کرده است    » قراردادی  
 و از همـین روسـت کـه ایـن تعهـد را حتـی در رابطـه بـا هنـد             . ماهیت فرا قراردادی یا عرفی تعهد به خلع سالح هسته ای اسـت              

سازمان های مردم نهاد بین المللی از       . نبوده اند نیز مورد استناد و مطالبه قرار داده است           . تی  . پی  . پاکستان که هیچ گاه عضو ان       
  .ای را تأیید کرده است جمله بنیاد صلح عصر هسته ای که در آمریکا مستقر می باشد نیز ماهیت عرفی تعهد خلع سالح هسته

  :ل ، درخصوص مستندات و استدالل های خود ، موارد زیر را مطرح کرده است جمهوری جزایر مارشا
ای  از انجام تعهدات مربوط به برگزاری مذاکرات خلع سالح هـسته ) که نام آنها تصریح شده است  ( ای  اینکه دارندگان سالح هسته    

متـضمن یـک   . تـی  . پـی  .  ان 6 معتقد است که ماده و انعقاد معاهده مربوط ، خودداری کرده اند ؛ در مورد هند و پاکستان ، شاکی    
  . تعهد عام الشمول حقوق بین الملل می باشد 

  . اینکه حقوق بین المللی عرفی را نقض کرده اند  
  . و اینکه از رعایت حسن نیت در ایفای تعهدات بین المللی خودداری نموده اند  

نقـض  « ح هسته ای در نگهداری و توسعه برنامه تسلیحات هسته ای ،             در نتیجه این کشور معتقد است که عملکرد دارندگان سال         
  :بنابراین ، این دارندگان سالح هسته ای ، از تعهدات حقوقی بین المللی زیر تخلف کرده اند . است » آشکار حقوق بین الملل 

  )به عنوان هم معاهده و تعهدی عام الشمول ( تی . پی .  ان 6ماده  
  حقوق بین الملل عرفی 
  حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی  
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   مواضع و واکنش های طرف های شکایت -ج
 دارندۀ سالح 9همۀ [  هرچند فعالً سه دادخواست در دیوان الهه ثبت شده است ، اما هنوز آمریکا و هیچ یک از طرف های این شکایت

زمینه ، جلوگیری از دامن زدن به محتـوای شـکایت مـذکور در              یکی از علل سکوت در این       . اند    به آن واکنشی نشان نداده     ] هسته ای   
. رسانه های گروهی است که خود می تواند دادگاهی بین المللی را در سطح افکار عمومی و رسانه ای علیه این قدرتها ایجـاد نمایـد                       

خواست بی خبر بوده و به دلیل       در این میان ، پائول هیرسچون ، سخنگوی وقت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفت که از این داد                 
  . اینکه تل آویو عضو معاهده منع سالح های هسته ای نیست ، این شکایت به اسرائیل مربوط نمی شود 

 بازیگر مجهز به سالح هسته ای ، دولت چین تنها کشوری است که بارها از تحقق خلـع سـالح هـسته ای دفـاع کـرده              9در میان   
لف به ویژه آگاهی از عدم همراهی آمریکا و روسیه با خلع سالح هسته ای ، تحق خلـع سـالح                     این کشور ، به دالیل مخت     . است  

در این عرصه را در بیانیه ها و موضوعات رسمی و حتی اسناد و پیش نویس های پیشنهادی به مجامع بین المللی چنان به صورت        
با این حال ، دیگر دارندگان به شدت نـسبت          . باشد  قاطع مطرح کرده است که گوئی این کشور ، خود فاقد سالح هسته ای می                

 عمالً مسیری را در پیش گرفته اند که توافـق جهـانی در خـصوص آن                  به نابودی سالح ها و ذخایر هسته ای خود حساس بوده ،           
  . طی چهار دهۀ گذشته هرگز ممکن نشده است 

  »دیوان کیفری بین المللی «  وضعیت غزه و صالحیت - نهمبند 
. در نوار غزه را در کانون توجه قرار داده است     » جرایم بین المللی    «  اخیر غزه ، بار دیگر مسأله تعقیب بین المللی مرتکبان            بحران

از حیث سازمانی در سطح بین المللی ، یگانه مرجع صالح بـرای رسـیدگی بـه جـرایم ارتکـاب یافتـه و یـا در حـال ارتکـاب در                              
کمیته حقیقت یاب شـورای حقـوق بـشر سـازمان      . مستقر در الهه هلند می باشد       » بین المللی   دیوان کیفری   « قلمروی نوار غزه ،     

 روزه غـزه تـشکیل شـد در گـزارش     23 مـیالدی متعاقـب جنـگ      2009در سال   » گلدستون  « ملل متحد نیز که به ریاست قاضی        
وان کیفـری بـین المللـی را ، در صـورت            دیـ » دادستانی  « خود، ارجاع وضعیت غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به             

  . عدم اقدام مؤثر دولت های محلی در تعقیب مرتکبان جرایم داخل در صالحیت دیوان ، پیشنهاد نموده بود 
بنـابر  . محاکم موردی می باشد     » خاتم  « در سطح جهان    » دایمی  « دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها سازمان قضایی کیفری           

نوشته ضمنی ، شورای امنیت ملل متحد می بایست به جای ایجاد محاکم مـوردی ماننـد آنچـه دربـاره یوگـسالوی                       یک توافق نا  
سابق اتفاق افتاد ، در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی ، یک وضعیت بحرانی را در صورت صالحدید بنـابر فـصل هـشتم                          

  . منشور ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد 
دیوان کیفری بین المللی که با هدف پایان بخشیدن به بی کیفری مرتکبان جرایم شدید بین المللی بر مبنای توافق میان دولتها در      

 میالدی تأسیس شده است ، برابر اساسنامه خود دارای صالحیت کیفری نسبت به تعقیب و دادرسی جـرایم جنگـی ،                      1998سال  
استوار نیـست بلکـه بـا توجـه بـه           » اصل صالحیت جهانی    « صالحیت دیوان بر مبنای     .  باشد   جرایم علیه بشریت و نسل کشی می      

بـه عبـارت دیگـر دیـوان تنهـا در مـواردی       . ماهیت قراردادی و تأسیسی آن ، صالحیت دیوان یک صالحیت تفویضی می باشد     
امه آن اعمـال چنـین صـالحیتی را بـه           تواند اعمال صالحیت کند که یک دولت با پذیرش عضویت در دیوان و قبـول اساسـن                  می

صـالحیت  ( دیوان تفویض کرده باشد ؛ برابر اساسنامه ، دیـوان تنهـا نـسبت بـه جرائمـی کـه در قلمـرو سـرزمینی دولـت عـضو                              
البتـه در   . اعمال صالحیت مـی نمایـد       ) صالحیت شخصی مثبت    ( و یا توسط یکی از اتباع آن دولت واقع شده باشد            ) سرزمینی  

شـده و مـی توانـد    » جهانی « شورای امنیت سازمان ملل متحد یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد صالحیت دیوان      مواردی که   
» سودان« و » لیبی « تاکنون دو وضعیت . در چارچوب ارجاع شورای امنیت نسبت به دولتهای غیرعضو نیز اعمال صالحیت کند         

ت که موجب فعال سازی صالحیت خفتـه دیـوان در ارتبـاط بـا ایـن دو      از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان ارجاع شده اس   
  . دولت غیرعضو گشته است 

روشی را به رسمیت شناخته است که بـر اسـاس آن ، صـالحیت دیـوان نـسبت بـه یـک دولـت         » اساسنامه رم  « 12بند سوم ماده   
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لبانه صالحیت دیـوان را بـر مبنـای یـک     غیرعضو قابل تعمیم است و آن موردی است که یک دولت غیرعضو ، به صورت داوط      
دولت پذیرنده صالحیت دیوان در این فـرض ، بـه عـضویت    . مشهور است بپذیرد » اعالمیه پذیرش « توافقنامه موردی که به نام      

» ارجـاع   « دیوان درنخواهد آمد و از برخی امتیازات عضو بودن محروم است ماننـد آنکـه اعالمیـه پـذیرش صـالحیت دیـوان ،                         
ب نمی شود و بنابراین با پذیرش صالحیت دیوان بر حسب موافقنامه موردی ، صالحیت دیوان به صورت خودکار ، فعال              محسو

بلکه متعاقب چنین تفویض صالحیتی الزم است که دادستانی دیـوان رأسـاً یـا متعاقـب ارجـاع وضـعیت مـرتبط بـا              . نخواهد شد   
» اوکـراین  « و » سـاحل عـاج   « تاکنون کشورهای .  خود را آغاز کند دولت پذیرنده از سوی یک دولت عضو دیگر ، تحقیقات     

  . صالحیت دیوان را به صورت موردی پذیرفته اند 
 در مقـر دیـوان کیفـری         ،» علـی خاشـان     «  مـیالدی وزیـر دادگـستری حکومـت ملـی فلـسطین ، دکتـر                 2009 ژانویه سال    22در  
، مالقـات کـرده و گـزارش جـامعی دربـاره وضـعیت جـاری               » لویس اوکامپو   « المللی در شهر الهه با دادستان سابق دیوان ،            بین

در همان روز ، دکتر خاشان بـه نماینـدگی از حکومـت فلـسطین اعالمیـه پـذیرش صـالحیت                     . سرزمین فلسطین به او ارائه نمود       
بـدین وسـیله    « : میـه آمـده اسـت       در مـتن اعال   .  اساسنامه دیوان تسلیم دبیرخانه دیـوان نمـود          12دیوان را بر اساس بند سوم ماده        

حکومت فلسطین صالحیت دیوان را بـه منظـور احـراز تعقیـب و دادرسـی مباشـران و مـسببان جـرایم ارتکـاب یافتـه در قلمـرو                              
  . به رسمیت می شناسد 2002سرزمینی فلسطین را از جوالی 

پرداخت چرا که از منظر دادستانی دیوان مـسأله         در اولین گام دادستان دیوان به ارزیابی امکان پذیرش اعالمیه حکومت فلسطین             
 اعـالم نظـر کـرد کـه     2012پس از مجادالت نظری بسیار ، دادستانی دیـوان در آوریـل          . بودن فلسطین محل تأمل بود      » دولت  « 

الحیت دادستانی دیوان نیست بلکه این امر در قلمرو ص        » یک دولت   « به عنوان   » یک درخواست کننده    « مرجع تعیین و تعریف     
استدالل دادستان برای ارجاع چنین صالحیتی بـه دبیرکـل          . دبیرکل سازمان ملل یا مجمع عمومی دولتهای عضو دیوان می باشد            

سازمان ملل این بود که دولتهای ملحق شونده به دیوان ، چه به صورت دائم و چه موردی ، می بایست سند الحاق خود را تسلیم                
  . دبیرکل سازمان ملل نماید 

دادستان در ادامه تقریر تصمیم خویش ، به وجود قراردادهای زیاد میان فلسطین و دیگر دولتها و یا حتی سازمان های بین المللی               
ناظر ذکـر مـی    » نهاد  « وابسته به سازمان ملل اشاره و مبنای چنین قراردادهایی را صالحیت ناشی از پذیرش فلسطین به مثابه یک                   

البته دادستان دیوان در همان رأی با اشاره به ارائه درخواست فلـسطین بـه سـازمان ملـل ،                    . لت غیرعضو   کند و نه به مثابه یک دو      
کنـد کـه بـا مـشخص شـدن وضـعیت دولـت بـودن فلـسطین در آینـده ،              برای بررسی وضعیت دولت بودنش اشاره و تأکید مـی         

 به ذکر است که اعالمیه پذیرش ارائه شده از سـوی  الزم. دادستانی می تواند نسبت به درخواست های آن ، وارد رسیدگی شود         
  .  از سوی دادستانی دیوان بالاثر اعالم شد و دیگر نمی تواند منشأ اثر در آینده باشد  دولت فلسطین رسماً

ولـت  د«  محقـق شـد و   2013این شرط مقدماتی برای پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین المللی ، در روزهای پایانی ماه نوامبر   
بـه عنـوان یـک دولـت     )  رأی ممتنـع  41 رأی مخـالف و  9 رأی موافـق در برابـر   138( با رأی قاطع اعضای ملل متحد    » فلسطین  

کـه در حـال حاضـر تنهـا     ( » دولـت غیرعـضو   « بـه  » نهاد ناظر دائمـی     « این ارتقای وضعیت از     . غیرعضو به رسمیت شناخته شد      
  . در رابطه با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با فلسطین واجد اثر است ) همتای حقوقی اش دولت واتیکان می باشد 

اعمال صالحیت دیوان در این شرایط از طریق        . دولت فلسطین و دولت اسرائیل هیچ یک عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند              
ز دول غربی ، عضو دیوان که دولت و یا صالحیت شخصی ممکن نیست ، جز آنکه یکی ا » صالحیت سرزمینی   « توسل به اصل    

می باشد اقدام به ارجاع وضعیت نمـوده و یـا آنکـه دادسـتانی دیـوان خـود                   » دو تابعیت   « متبوع یکی از سربازان اسرائیلی دارای       
زد هرچند که مسأله دوتابعیتی بودن ن     . رأساً با استناد به صالحیت شخصی مثبت نسبت به احراز یک وضعیت در غزه اقدام نماید                 

  . دیوان روشن نیست و می تواند خود چالش برانگیز باشد 
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ایاالت متحده آمریکا کـه خـود بـا دیـده ادبـار و انکـار در                 . گزینه ارجاع از سوی شورای امنیت نیز از حیث عملی منتفی است             
رجاع وضعیت غـزه بـه دیـوان    دیوان کیفری بین المللی می نگرد ، در حمایت از رژیم صهیونیستی با استفاده از حق وتو مانع از ا                   

عدم اقدام شورای امنیت نسبت به گزارش دقیق قاضی گلدستون در گذشته که مورد اقبال مجمـع عمـومی سـازمان    . خواهد شد   
ملل و شورای حقوق بشر آن سازمان قرار گرفت خود حکایتگر منتفی بودن گزینه ارجاع وضعیت غزه از سوی شـورای امنیـت                       

  . هد بود به دادستانی دیوان خوا
صالحیت دیوان نسبت به وضعیت غزه ، مؤثرترین راه پیوستن دولت فلسطین به دیوان کیفری بین المللـی و                   » فعال سازی   « برای  

عطـف  « در هر دو صورت دولت فلسطین قادر اسـت تفـویض صـالحیت بـه دیـوان را                   . یا ارائه دوباره اعالمیه پذیرش می باشد        
الزم بـه ذکـر اسـت       .  مـیالدی بپـذیرد      2002 را از زمان الزم االجرا شدن اساسنامه رم درسـال            کرده و صالحیت دیوان   » بماسبق  

، سازمان آزادی بخش فلسطین را از اعمال صالحیت کیفری نسبت به اتباع اسرائیلی بـه صـورت مطلـق محـروم                      » قرارداد اسلو     «
حتی در صورت معتبر بودن آن به صورت عام و اعتبار این بند           فارغ از اعتبار این قرارداد با توجه به دولت شدن فلسطین ،             . نمود  

به صورت خاص ، باز هم این امر مانعی در ارجاع وضعیت غزه از سوی فلسطین به دیوان نمـی باشـد چـرا کـه در ایـن صـورت                               
  . مصداق ناتوانی یک دولت برای رسیدگی خواهد بود که می تواند صالحیت دیوان را فعال سازد 

با ارجاع یک وضعیت در راسـتای       . است  » وضعیت محور   «  است صالحیت دیوان در مرحله مقدماتی و تحقیقات ،           الزم به ذکر  
در وضعیت غـزه نیـز   . حفظ بی طرفی ، دادستانی دیوان صالحیت خود را نسبت به طرفین یک بحران و نزاع اعمال خواهد کرد             

هرچنـد کـه اعمـال      . نـار اعمـال اسـرائیل ارزیـابی خواهـد شـد             در صورت مداخله دیوان ، رفتارهای طـرف فلـسطینی نیـز در ک             
است و دیوان در بررسی یک وضعیت ، شدیدترین موارد را مورد تعقیب             » شدت  « صالحیت دیوان مبتنی بر احراز شرط آستانه        

سـرائیلی بـه    بدیهی است در صورت احراز ارتکاب جرم بین المللی از سوی طرف فلسطینی ، جنایـات طـرف ا                  . قرار خواهد داد    
  . دلیل شدیدتر بودن موجب انصراف تعقیب دادستانی دیوان به آن سو خواهد شد 
با توجه به آنکه احتمال دارد صـالحیت دیـوان          . دادستانی دیوان نسبت به کشورهای غیرعضو نمی بایست منفعالنه برخورد کند            

ضو نیـز تعمـیم یابـد ، دادسـتانی ملـزم بـه رصـد و                 از طریق ارجاع شورای امنیت یا اعالمیه پذیرش نسبت بـه یـک دولـت غیرعـ                
یکـی از وظـایف دادسـتانی       . آوری اطالعات راجع به وضعیت های بحرانی کشورهای غیرعضو مانند فلسطین نیز می باشد                 جمع

آن اسـت کـه دادسـتانی در خـالل ارتکـاب            » صـالحیت تکمیلـی مثبـت       « در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و منطبق با اصل           
یم داخل در صالحیت دیوان اقدام به ابراز اظهارات پیشگیرانه کند تا به طرفین نزاع هشدار دهد که وضـعیت مـذکور تحـت       جرا

  . وظیفه ای که اکنون از سوی دادستانی دیوان نیز فرو گذارده شده است . نظر دادستانی دیوان می باشد 
ن به پیوستن به دیوان کیفری بین المللی زمینـه الزم بـرای پایـان               جامعه معدنی و جامعه جهانی می بایست با ترغیب دولت فلسطی          

  . بخشیدن به فرهنگ بی کیفری حاکم بر جنگ میان فلسطین و اسرائیل را فراهم سازد 
سـومین  بنابر اخبار تارنمای دیوان بین المللی کیفری ، دولت فلسطین به عنوان صد و بیست و                   -عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری        

 State of نکته جالب اینکه نام دولت فلسطین در شمار اعضای دیوان بـا عنـوان  . دولت عضو دیوان به عضویت این نهاد درآمد 

Palestine  درج شده است .  
ضمن اینکه بیشتر ، در اولین روز سال نو مسیحی رجیسترار هلندی دیوان کیفری بین المللی ، اعالمیه پذیرش صالحیت مـوردی            

 رسیده ، مستند به بنـد       2014 دسامبر   31این اعالمیه که به امضاء محمود عباس در         . ان توسط دولت فلسطین را دریافت نمود        دیو
 اساسنامه رم تهیه گردیده و صالحیت دیوان را برای رسیدگی به جرائم سه گانه که در سرزمین های اشغالی فلـسطین                      12 ماده   3

  . عد اتفاق افتاده را به رسمیت شناخته است  به ب2014 ژوئن 13و قدس شرقی و از 
همچنین . در این اعالمیه ، پذیرش چنانچه اساسنامه رم نیز مقرر داشته ، بر همکاری بین دولت فلسطین و دیوان تأکید شده است         
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لـسطین تـصمیم بـه      محمود عباس در این اعالمیه یادآور شده که این اعالمیه تعارضی با دیگر اعالمیه های آتی که امکان دارد ف                   
  . تقدیم آن بنماید ، نخواهد داشت 

بنا بر رویه موجود ، رجیسترار ، اعالمیه دریافتی دولت فلسطین را برای بررسی و اینکه امکان افتتاح پرونـده تحقیقـات مقـدماتی              
ع برسـد کـه معیارهـای اساسـنامه رم     دادستان بنا بر اساسنامه رم باید به اقنا. وجود دارد ، به دفتر دادستانی دیوان ارسال می نماید           

  . برای افتتاح پروندهِ تحقیق برآورده شده و سپس اقدام به درخواست مجوز از قضات دیوان خواهد نمود 
روندی که بـا تقـدیم اسـناد    . خاطر نشان می سازد این اقدام دولت فلسطین مکمل امضاء اساسنامه رم توسط محمود عباس است           

،  اثر آتی الحاق آن دولت به دیوانغرض دولت فلسطین این است که با توجه به    . حد تکمیل می شود     تصویب به دبیرکل ملل مت    
 بتواند جنایات اتفاق افتاده در سـرزمین هـای اشـغالی و بـاالخص در                12 ماده   3با بهره برداری از مکانیسم پیش بینی شده در بند           

  .صالحیت دیوان قرار دهد را در » عملیات لبه دفاعی « غزه و در عملیات موصوف به 
در همین راستا ، در هفتم ژانویه ، منشی دیوان طی نامه ای به مقامات فلسطینی اعالم نمود که اعالمیه صالحیتی دولـت فلـسطین                         

  .  پذیرفته است و برای انجام سایر مراحل به دادستانی ارجاع داده است 12را ذیل بند سوم ماده 
  کیفری بین المللی از سوی فلسطین پذیرش صالحیت دیوان -بند دهم

این نظر در تالش است تا تعیـین نمایـد          . نظر حاضر با تقاضای ماتیر ولیام بوردن ، وکیل دعاوی دادگاه پاریس نوشته شده است                
اد   یـ ICCیـا  » دیـوان  « که در ادامه از آن بـه عنـوان   ( صالحیت دیوان کیفری بین المللی     ) پذیرش  ( که آیا به رسمیت شناختن      

  .  واجد اثر می باشد یا نه ICC اساسنامه 12 به لحاظ ماده 2009 ژانویه 21توسط فلسطین به موجب اعالمیه مورخ ) شود  می
بنابراین علی رغم جنبه های آشکار سیاسی مسئله که زمینه اعمال این نظر را تحت شعاع قرار می دهند ، نظر حاضـر خـود را بـه                            

  . می نماید یک نقطه نظر حقوقی صرف محدود 
  : اساسنامه رم به قرار زیر عبارت پردازی شده است 12ماده 

  پیش شرط اعمال صالحیت . 1
  . پذیرد    این اساسنامه را می5دولتی که عضو اساسنامه می شود به واسطه همین عضو شدن صالحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده  .1
، اگر یک یا چند دولت ذیل عضو این اساسـنامه بـوده یـا صـالحیت دیـوان را       اساسنامه   13ماده  »  ج   «و  » الف  « در مورد پاراگراف های      .2

  .  پذیرفته باشند ، دیوان می تواند اعمال صالحیت نماید 3طبق بند 
 .ته دولتی که رفتار مورد نظر در قلمرو آن روی داده یا در صورتی که آن جرم در کشتی یا هواپیما ارتکاب یاف 

  . ی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است دولت 
  . دولت متبوع شخص مورد تحقیق یا تعقیب  

 پذیرش دولت غیرعضو اساسنامه نیاز باشـد ، دولـت مـذکور مـی توانـد بـا سـپردن اعالمیـه ای نـزد رئـیس                            2چنانچه بر اساس پاراگراف      .3
 باید بدون هیچ گونه تأخیر       اساسنامه   9دولت پذیرنده به موجب فصل      . نظر بپذیرد   دبیرخانه اعمال صالحیت دیوان را نسبت به جرائم مورد          

  . یا استثنایی با دیوان همکاری نماید 
  : فلسطین به قرار ذیل است 2009 ژانویه 21اعالمیه 

 1 ارتکابی از تاریخ     بدین وسیله دولت فلسطین صالحیت دیوان را به منظور احراز ، پیگرد و محاکمه مباشران و معاونان جرائم                 « 
  ».  در سرزمین فلسطین را مورد پذیرش قرار می دهد2002ژوئیه 

و ماهیت بحث انگیز موجودیت فلسطین موضوع این         ICC اساسنامه   12از همین آغاز پیداست که با در نظر گرفتن عبارات ماده            
  . د به رویکردی غائی و کارویژه ای باشد جواب چنین سؤالی باید مستن. است که آیا چنین پذیرشی واجد اثر هست یا نه 

  ارتباط و اهمیت رویکرد کارویژه ای . 2
اظهار اینکه فلسطین یک دولت در معنای عام و متداول کلمه است معقول به نظر می رسد و نظر حاضـر نیـز جـدای از ارائـه راه                             

ر پاسخ به سؤالی که در بافت خاص و دقیق    حلی در خصوص این موضوع نوشته نشده اما به نظر می رسد داشتن موضعی قاطع د               
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تأکید بر ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه خـود        . شکل گرفته و نه به صورت کلی و انتزاعی امری بیهوده است               ICC اساسنامه   12ماده  
 کـه    را مورد رسیدگی قرار دهد اما علی رغم این امر نبایـد تـالش کنـد                2009 ژانویه   21دیوان باید حیطه پذیرش اعالمیه مورخ       

 اساسـنامه اعالمیـه   12ماهیت دولت فلسطین را به طور انتزاعی تعیین نماید ؛ دیوان فقط بایـد تـصمیم بگیـرد کـه آیـا طبـق مـاده                   
فلسطین می تواند واجد اثر باشد یا نه ؛ کار دیوان این نیست که در شناسایی فلسطین هماننـد دولـت هـا عمـل نمایـد ؛ از دیـوان                               

  .  برآورده شدن شرایط اعمال صالحیت قانونی اظهار عقیده نماید خواسته شده که فقط در مورد
با توجه به مطالب مذکور مسئله حاضر تقریباً شبیه همان سؤالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در قالب یک نظـر مـشورتی                   

که آیا اعالمیه یکجانبه استقالل صـادره  پرسید ،  ]  ICJ[ از دیوان بین المللی دادگستری )  خود 2008 اکتبر 8به واسطۀ قطعنامه    (
 .نپرسد اما در مورد وضعیت دولت بودن کوزوو چیزی ،از طرف حکومت مردمی کوزوو مطابق حقوق بین الملل می باشد یا نه              

 تقاضا نشده تا فلسطین را به عنوان یک دولت شناسایی کنـد بلکـه خواسـته شـده تـا از بـرآورده شـدن               ICCدر این مورد هم از      
برای نیل به این منظور ، تفسیر مقررات مربوط به صالحیت اساسـنامه بـرای               . رایط اعمال صالحیت خود اطمینان حاصل نماید        ش

دیوان باید بر اساس این مقررات قابلیت پذیرش بودن اعالمیه دولت فلسطین را مورد بررسی قرار                . دیوان ضروری و کافی است      
ور است که دولت بودن یا نبودن فلسطین را طبق معنای مورد نظـر پـاراگراف سـوم مـاده                    دهد و فقط برای این منظور دیوان مجب       

به عبارت دیگر دیوان نباید به تعریف حاضر مفهوم دولت در حقـوق بـین الملـل تکیـه نمایـد                    .  اساسنامه خود مشخص نماید      12
آیـا اعالمیـه فلـسطین دارای شـرایط منـدرج در            بلکه باید رویکردی کارویژه ای اتخاذ نماید تا نهایتاً بتوانـد مـشخص کنـد کـه                  

  . می باشد تا امکان اعمال صالحیت قانونی برای دیوان به وجود آید یا نه اساسنامه  12پاراگراف سوم ماده 
در ایـن خـصوص مـی تـوان بـه بـسیاری از       . اتخاذ رویکرد کارویژه ای نسبت به مفاهیم در حقوق بین الملـل فـراوان مـی باشـد      

» ...... در معاهـده حاضـر      « یـا   » ...... به لحاظ کنوانسیون حاضـر      « این کنوانسیون ها با عبارتی از قبیل        . ها اشاره نمود    کنوانسیون  
.  نیز برای درک مفهوم سازمانهای بین المللـی از چنـین رویکـردی تبعیـت نمـوده اسـت       ICJ. مفاهیم خود را تعریف می نمایند       

مسئله ای کـه بـه واسـطه    ( ل که آیا سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی است یا نه            دیوان جهانی برای پاسخ به این سؤا      
. » باید دید که می خواستند از این طریق چه ویژگیهایی را به یک سازمان اعطـا نماینـد                   « : اظهار کرد   ) عبارات منشور حل نشد     

شرح مذکور اکنون عمومـاً     ( هنگام شرح انقالب پراتوری     پرفسور پیرماری در دروس عمومی آکادمی حقوق بین الملل الهه به            
تأکید کرد که بسته به نیازهای جامعه بین المللی ، شخصیت حقوقی می تواند از لحاظ حوزه و محتوا تغییر                    ) مورد پذیرش است    

. بعـان آن افـزایش نیابـد    نماید اما علی رغم این مطلب هیچ دلیلی وجود ندارد که به تبع پیشرفت نظم حقوقی بین المللی شمار تا     
  . پس طبق نظر دیوان مذکور ، اعطای شخصیت به نهادهای مختلف ، جرم و جنایتی علیه حاکمیت محسوب نمی شود 

 44بـرای مثـال مـی تـوان از مـاده            . عالوه بر این بعضی از تعاریف بحث انگیز دولت ، خود نتیجه رویکرد کارویژه ای می باشد                  
  :یاد کرد که طبق آن ) » سازمانهای منطقه ای تلفیقی « در مورد تعریف ( لول کنوانسیون حقوق افراد مع

منطقه ای خاص تأسیس شده و اعضای آن در ) دارای حاکمیت ( سازمان منطقه ای تلفیقی عبارت از سازمانی است که توسط کشورهای مستقل  
  . وده اند خصوص موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون صالحیت هایی را بدان تفویض نم

  .بر چنین سازمانهایی در محدوده صالحیتشان به کار خواهد رفت » دول طرف « در کنوانسیون حاضر اشاره به  
  : مسئولیت بین المللی برای خسارت ایجاد شده توسط اشیاء فضائی 1972کنوانسیون  XXIIبه همین منوال طبق ماده 

، در صورتی که سازمانی اعالم کند که حقوق و تکالیف مقرر در کنوانسیون را پذیرفتـه                   XXVII تا    XXIVدر این کنوانسیون به استثنای مواد        
و اکثر دولتهای عضو آن سازمان عضو این کنوانسیون و معاهده اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتـشاف و اسـتفاده از فـضا شـامل مـاه و                               

  .ن نیز به کار خواهد رفت دیگر اجرام آسمانی باشند ، واژه دولت در مورد آن سازما
باید از مفهوم دولت برداشتی به عمل آید ... « :  اظهار داشت Stardust ، در پرونده  ECIهمان طور که آقای فرانسیس جافری جیکوب ، مشاور          

 و اهداف مقرراتی که مفهـوم  که بیشترین تناسب را با مقررات مورد بحث و هدف آنها داشته باشد ، دیوان هم با انجام تفسیر بر مبنای طرح کلی                
  ».مورد نظر در آن متجلی است به درستی از رویکرد کارویژه ای تبعیت نموده است 
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 در خـصوص اثـرات      ECIچنین نحوه نگرشی به دولت و بخش های فرعی آن عمومیت دارد بـه طـور مثـال ، در رویـه قـضایی                         
  :مستقیم دستورالعمل ها 

ستورالعمل را بر افراد بار نمود در حالی که می توان آن را به دولتها فارغ از ظرفیتی که در آن                  باید توجه داشت که نمی توان یک د       « 
موجودیت هایی که مقررات دستورالعمل هـا مـی توانـد           . عمل می کنند یعنی چه به عنوان یک کارفرما یا یک مقام عمومی بار کرد                

وند که فارغ از شکل حقـوقی شـان در نتیجـه تـدابیر متخـذه توسـط یـک           نسبت به آنها موجود اثر مستقیم باشد ، شامل ارکانی می ش           
  .» دولت مسئول ارائه خدمات عمومی تحت کنترل آن دولت شده اند و در این راستا اختیارات خاصی به آنها تفویض شده است 

در . را تأیید می کنـد  » نسک جا« و » دروز « همچنین این عقیده ، اصول اعمال شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده       
این مورد علی رغم اینکه دیوان مذکور اعتراض مقدماتی راجع به فقدان صالحیت سرزمینی را پذیرفت ولی اعالم کرد که ایـن                    

در خصوص اجرای کنوانسیون در آن سـرزمین        » آندورا  « پذیرش فقط به این دلیل است که اعالمیه ای را مبنی بر ابراز رضایت               
اما در عین حال دیوان مذکور تصدیق کرد که یک شاهزاده نشین هم علی رغم ماهیت مستقل آن می تواند بـر                      . کرده  دریافت ن 

کـه رهنمـونش   ( قابل توجه است که دیوان استراسـبورگ  .  اساسنامه شورای اروپا چنین اعالمیه ای را صادر نماید        5اساس ماده   
تردیدی نداشت که صالحیتش قابل تـسری بـه   ) یت بهتر از حقوق بشر است تضمین اجرای وسیع کنوانسیون و از آن طریق حما    

  . موجودیت های مستقلی مانند شاهزاده نشین مذکور می باشد 
  :  متذکر شد ICSIDبه همان نحو یکی از دیوان های 

 متعاهد و تبعه یکی  صالحیت مرکز فقط به اختالفات حقوقی ناشی از سرمایه گذاری بین یکی از دول   ICSIDطبق کنوانسیون   « 
همان طور که مرکز در مورد رسیدگی به اختالف دو دولت صـالحیت نـدارد در مـورد                  . دیگر از دول متعاهد قابل تسری است        

ویژگی اصلی صالحیت مرکز این است که فقط می توانـد           . رسیدگی به اختالف دو نهاد خصوصی نیز فاقد صالحیت می باشد            
تبعه یک دولت   « با این وجود هیچ یک از اصطالحات        . خصوصی و یک دولت رسیدگی نماید       به اختالفات یک سرمایه گذار      

در نتیجـه دیـوان مجبـور اسـت بـه دو سـؤال زیـر             . در این کنوانسیون تعریف نشده است       » دولت های متعاهد    « و  » متعاهد دیگر   
دوم ، آیا فعل و . موجودیت دولتی است یا نه  یک SODIGAاول آیا به منظور تعیین صالحیت مرکز و آن دیوان ، : پاسخ دهد 

اوّلین مسئله جزء مسائلی بود که می شـد آن را در  . ترک فعل های ادعا شده توسط مدعی قابل انتساب به یک دولت است یا نه    
ن مرحله رسیدگی به صالحیت بررسی نمود و دومی هم مربوط به مسائل مـاهیتی اخـتالف اسـت و فقـط مـی تـوان آن را در ایـ         

  ». مرحله حل نمود 
اما جالب توجه است که در این پرونده دیوان مذکور ، با در نظر گرفتن مشکالت مربوط به صـالحیت شخـصی خـود ، ماهیـت        

بنـابراین آن دیـوان از نقطـه     . موجودیت دولتی را در مرحله احراز صالحیت خود تعیین نمود و نه در مرحلـه رسـیدگی مـاهوی                    
انتساب در حقوق مسئولیت به این امر رسیدگی کرد چون واژه دولت در زمینه اختالف می تواند دارای                  نظری متفاوت از معنای     

  . معنای خاصی باشد 
 در پرونـده خـسارات بـه سـراغ رویکـرد            1949همانطور که در دکترین هم مورد تأکید قرار گرفته ، دیوان جهانی هـم در سـال                  

ت را مانند شکل هندسی متغیری تصور می کند که خطـوط پیرامـون آن بـسته بـه                   حقوق بین الملل نوین دول    . کارویژه ای رفت    
موضوعات مختلف تغییر می کنند و آن را به یک مفهوم عام محول می نماید که تفسیرش به اقتصاد و هـدف مقرراتـی بـستگی                       

 می باشـد و پارامترهـای آن نیـز          به هر حال مرزهای مفهوم دولت در حال تغییر و تحول          . دارد که در داخل آن قرار گرفته است         
حقوق بین الملل دولت را به عنوان نهادی می بیند که می تواند تغییر شکل بدهـد و ایـن                   . دارای محدوده ای مشخص نمی باشد       

  . مفهوم در حقوق بین الملل معاصر بسته به هنجارهای اعمال شده به طور فزاینده ای به اشکال گوناگون درک می شود 
در » دولـت  « معنـایی بـه واژه   12ز دیوان خواسته شده تا با در نظر گرفتن طـرح کلـی مقـررات اساسـنامه و هـدف و موضـوع مـاده            بنابراین ا 

  . چارچوب مقررات مذکور ببخشد 
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   فلسطین 2009 ژانویه 21اعتبار اعالمیه . 3
و بـر اسـاس   ) قاضی صالحیت خود می باشـد   ICCطبق این اصل خودِ (  kompetenz competent  است که باید طبق اصلICCاین خودِ 

این امر یکی از اصول عمومی حل      . تفسیر مقررات اساسنامه صالحیت و محدودیت وارد بر اعمال صالحیت خویش را تعریف نماید               
  .  اساسنامه مشخص شده است 19 و 18در مواد  ICCو فصل اختالفات بین المللی است که شرایط خاص اجرای آن برای 

 ویـن راجـع بـه حقـوق     1969 مـی  23 عهدنامـه  31 مـاده  1یابی باید طبق قواعد عمومی تفـسیر انجـام پـذیرد کـه در بنـد                این ارز 
  :معاهدات تدوین شده است 

یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای متداولی تفسیر خواهد شد که باید به اصطالحات آن در سـیاق عبـارات و در پرتـو                           « 
  ». ده شود موضوع و هدف معاهده دا

در این مورد به دلیل شکل متغیر مفهوم دولت که باعث می شود تا نتوانیم معنای واحد و واضحی را با توجـه بـه معنـای متـداول                 
عـالوه بـر   .  آن از اهمیت به سزایی برخـوردار مـی شـود         12کلمات از آن ارائه دهیم ، سیاق و هدف و موضوع اساسنامه و ماده               

  .یکی از حوزه های تفسیر غائی است )  جزء هر دو می باشد ICCسازمانها و دیوانها که ( ان بین المللی این، تعیین صالحیت ارک
در ایـن پرونـده ، دیـوان بـین المللـی دادگـستری       .  یکی از نمونه های بارز چنـین اسـتداللی اسـت    Comte Bernadotteپرونده 

  :یید نمود استفاده از دکترین اختیارات ضمنی سازمان ملل متحد را تأ
باید تصدیق نمود که اعضای این سازمان با تفویض کارویژه هـای خـاص ، وظـایف و مـسئولیتهای ایـن سـازمان را مجهـز بـه                             « 

  ».اختیاراتی کرده اند تا بتواند آن کارویژه ها و وظایف را به طور مؤثری انجام دهد 
  : متذکر شد UNعی شدن غرامت برای خسارات وارد به مأمورین آن دیوان با توجه دقیق تر به اهلیت طرح دعوی و با نگرشی به مد

  ».طبق حقوق بین الملل ، این سازمان باید دارای صالحیت های الزم برای انجام مقاصد خویش باشد ، هرچند صریحاً در منشور پیش بینی نشده باشد « 
ه اند تا از مقـررات اساسـنامه خـود تفـسیر غـائی بـه                دیوان ها و دادگاههای بین المللی در مورد ارزیابی صالحیت خود مایل بود            

  : در قواعد اساسی خود متذکر شد ICTYهمان طور که . عمل آورند تا این صالحیت مورد تأیید قرار بگیرد 
 کـه از    بلکه اساساً همانطور  ) که در این پرونده هم از آن به عنوان اختیار قانونی یاد شد              ( صالحیت صرفاً یک حوزه یا حیطه نیست        « 

  ».ریشه التین این کلمه برمی آید اختیاری حقوقی و لزوماً مشروع برای بیان قانون به صورت رسمی و قاطع در این حوزه می باشد 
. امکان دارد مفهوم مضیقی از صالحیت در یک فضای ملی قابل تصدیق باشد اما این امکان در حقوق بین الملـل وجـود نـدارد                          

لت فقدان سیستم متمرکز دارای نظام قضایی یکپارچه ای نیـست کـه کارهـای آن بـه طـور مـنظم در       چون حقوق بین الملل به ع  
. میان بخشهای مختلف این نظام تقسیم شده باشد و جنبه ها یا اجزای سازنده صالحیت بین ایـن بخـشها تفـویض و توزیـع شـود               

و این خودکفا بودن قابـل انطبـاق بـا مفهـوم            ) ت شود   مگر خالف آن ثاب   ( دیوانهای بین المللی سیستمهای خودکفایی می باشند        
البته همانطور که بعـداً بحـث       . مضیقی از صالحیت نمی باشد چون صالحیت کارویژه های خاصی را بر این دیوانها بار می کند                  

ه ایـن  خواهد شد اسناد مؤسس این دیوانها می توانند بعـضی از جنبـه هـای صـالحیت خـود را محـدود نماینـد امـا تـا حـدی کـ                      
بـا ایـن وجـود در هـیچ مـوردی نمـی تـوان فـرض را بـر وجـود چنـین                        . محدودسازی ویژگی قضایی آنها را بـه خطـر نیانـدازد            

  . محدودیتهایی قرار داد یا آن را از مفهوم خود صالحیت استنباط کرد 
ICJ                 ارجاع شد بـه مـوارد مـشابهی        در پرونده های ژنوسید و مشروعیت استفاده از زور که در چارچوب بحران یوگسالوی بدان

کـه عـاطفی بـوده و در یـک فـضای پیچیـده       ( بدون ورود به بحث ها و استداللهای پرپیچ و خم این پرونـده هـا                . برخورد نمود   
می توان متوجه شد ، به جز در مـواردی کـه خـود مـدعی در پایـان کـار بـه صـالحیت آن         ) سیاسی غیرعادی مطرح شده بودند    

  . دیوان بر صالحیت خود پافشاری نموده است   ده ،دیوان ایراد وارد کر
 هم در هیچ مسئله ای نمی تواند فراتر از مأموریت محوله توسط اعضای اساسنامه رم گام نهـد یـا اراده خـود      ICCبه همان نحو ،     

ر چارچوب تفـسیر موسـع      تواند د   این مسئله نمی  . را جایگزین اراده آنان نماید و بدین سان خود را تبدیل به یک قانونگذار کند                
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یا مضیق مطرح شود ، بنابراین مطلب اصـلی تفـسیر یـک مقـرره در سـیاق اساسـنامه در چـارچوب موضـوعی مـشخص اسـت ،                              
.  خواسته شده تا در شرایط مربوط به مسئله مورد بحث حدود و ثغور صالحیت خود را معـین کنـد                  ICCموضوعی که در آن از      

 کمیسیون حقوق بین الملل ، مندرج در گزارش نهایی پـیش نـویس مـواد راجـع بـه حقـوق       بدین منظور باید رهنمودهای معقول    
  . معاهدات را به خاطر داشت 

اگر بتوان یک معاهده را به دو صورت تفسیر کرد که یکی از تفاسیر معاهده را قادر کنـد تـا اثـرات مناسـبی را داشـته باشـد و                        « 
  ».ضوع معاهده اقتضا می کند که تفسیر اوّلی اتخاذ شود دیگری نه ، در این صورت حسن نیت ، هدف و مو

یـا   ) 1پـاراگراف  (شـرکت در اساسـنامه   .  را برمی شمارد ICC اساسنامه ، این ماده شرایط اعمال صالحیت توسط       12با توجه به عنوان ماده      
و این اعالمیه صرفاً برای آن صادر       . می شود    ICC شرایطی هستند که فقدانشان مانع از اعمال صالحیت توسط           3اعالمیه مقرر در پاراگراف     

 را بـه    )به آن اشاره می کند       » 5جرایم مشخص شده در ماده      «  با ذکر    12 ماده   1مأموریتی که پاراگراف    ( شده است که دیوان بتواند مأموریت خود        
  . ت جنگی یعنی محاکمه اشخاص متهم به جنایت ژنوسید ، جرایم علیه بشریت یا جنایا. انجام برساند 

بر اساس عبارات مقدمه این اعمال دارای چنان شدتی هستند که صلح ، امنیت و رفاه جهانی را تهدید نموده و جزء منافع جامعـه            
این چنین جرایمی نباید بی کیفر ماند و پیگرد مؤثر آنها باید از طریق اتخاذ تدابیری در سطح         . بین المللی در کلیت آن می باشد        

  . همکاری بین المللی تضمین شود ملی و افزایش 
 صالحیت دادگاه زمانی محرز می شود که دولتی که می تواند ادعای حق سرزمینی 12 ماده 3همچنین گفته می شود که بر اساس بند 

اتبـاع  در این راسـتا دیـوان مـی توانـد نـسبت بـه               .  نسبت به صالحیت دادگاه موافق باشد         یا شخصی نسبت به وضعیتی را داشته باشد ،        
بنابراین رضایت متقابل کـه یکـی از شـرایط          . دولتهایی که نه طرف اساسنامه اند و نه اعالمیه صادر کرده اند ، اعمال صالحیت نماید                 

در ایـن   . شـرط نمـی باشـد        ICC مـی باشـد ، در مـورد صـالحیت             )ICCمن جمله    (اساسی برای صالحیت اغلب محاکم بین المللی        
برای مثال یافتـه هـای   .  دادگاههای منطقه ای مقایسه نمود که به حمایت از حقوق بشر اختصاص یافته اند    را با  ICCوضعیت می توان    

دیوان مزبور در این پرونده قویاً .  قابل تسری به مسئله تحت بررسی می باشد Turkey v Loizidouدادگاه اروپایی حقوق در پرونده 
  :ط طرف دیگر مانع از اعمال صالحیت این دیوان نمی باشد تأکید کرد که عدم شناسایی یک طرف اختالف توس

 ، شناسـایی دولـت مـدعی توسـط     48یا در مورد ارجاع پرونده به دیوان بر اساس ماده            کنوانسیون ،  24در هر صورت وفق ماده      « 
اجرایی که یکـی از     اگر چنین نبود سیستم جمعی      . دولت خواهان پیش شرط آغاز رسیدگی و ارجاع پرونده به دیوان نمی باشد              

  ».عناصر اصلی کنوانسیون می باشد به راحتی و به واسطه تأثیر متقابل شناسایی بین دولتها و کشورها اثر خود را از دست می داد 
اساسنامه عالوه بر تنظیم روابط دولتها به مسئله واکنش جمعی دولتهای طرف آن نسبت به نقض تعهدات ارگا امنس توسط یک                     

این امر اهمیت واجد شرایط بودن موجودیت اعالم کننده رضایت را به نظر می رساند نه اهمیت رضـایتی را                    . پردازد  فرد نیز می    
که اغلب کشورهای موجـود     ( فارغ از دولت بودن یا نبودن فلسطین        . که توسط دارنده حق سرزمینی یا شخصی ابراز شده است           

حقیقت این است که طبق حقـوق بـین الملـل فقـط     ) این کار را انجام نداده اند آن را به عنوان دولت شناسایی کرده اند و اقلیت      
  . فلسطین دارای حق انحصاری نسبت به سرزمین فلسطین و جمعیت موجود در آن است 

  :ست  بوده ا12 ماده 3 بر طبق بند 2009 ژانویه 21عالوه بر این فلسطین به عنوان یک حاکمیت سرزمینی دارای اهلیت صدور اعالمیه 
 در سـرزمین فلـسطین ،       2002 ژوئیـه    1جرائم ارتکـابی از تـاریخ       (.....) بدین وسیله دولت فلسطین صالحیت دیوان را نسبت به          « 

  ».مورد پذیرش قرار می دهد 
 . هیچ تردیدی نیست که کرانه باختری و غزه ، سرزمینهای اشغالی می باشند و از لحاظ بین المللی هم بدین نحو شناخته شده اند         

ICJ  اظهار داشت 2004 جوالی 9هم در نظر مشورتی :  
و مرزهای غربی قبلی فلسطین در طول مخاصمات مسلحانه ، بـین اردن و اسـرائیل ، توسـط            (....) سرزمینهای واقع بین خط سبز      « 

 که اسرائیل در آنها دارای      بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی این سرزمینها ، سرزمینهای اشغالی بودند           . اسرائیل اشغال شده اند     
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از ( همـه ایـن سـرزمینها       . وضعیت قدرت اشغالگر بود و اتفاقات بعدی رخ داده در این سرزمینها وضعیت مذکور را تغییـر نـداد                    
  ».اشغالی ماندند و اسرائیل هم به عنوان قدرت اشغالگر در آنجا باقی ماند) جمله اورشلیم غربی 

  :ی تمام جوانب این وضعیت بغرنج نیست ، تنها کافی است توجه کنیم که این نظر مجال مناسبی برای بررس
قبـل  ( اثرات اشغال توسط دشمن هرچه باشد     . اشغال یک سرزمین به هیچ وجه به قدرت اشغالگر حق حاکمیت به آن سرزمین را اعطا نمی کند                    

  . یقیناً موجب انتقال حاکمیت نمی شود ) از اعاده صلح 
در نظـر گـرفتن     . ن دی فاکتو سرزمینهای فلسطینی حاکمیت سـرزمینی و حـق خودمختـاری فلـسطین را نقـض مـی کنـد                       برعکس ، ضمیمه کرد    

اما این حق نه تنها شامل مرور .  واشنگتن به عنوان چشم پوشی خود فلسطینی ها از حق خود مختاریشان غیرقابل دفاع است    -موافقتنامه های اسلو  
 338 و   242حل مـسئله بـر اسـاس قطعنامـه          « ه اصول راجع به ترتیبات موقت حکومت مردمی با در نظر گرفتن              اعالمی 1زمان نمی شود بلکه ماده      

  .  الجزایر حداکثر به مدت یک دوره پنج ساله انجام گرفته است 1988تأکید می نماید که تعلیق آثار اعالمیه » شورای امنیت 
برای مثال اسرائیل در گزارش خود به کمیتـه حقـوق           .  سرزمین های اشغالی نبوده است       عالوه بر این اسرائیل مدعی اعمال حاکمیت سرزمینی بر         

اسرائیل به طور مداوم اظهار داشته که میثاق بر مناطقی که تابع حاکمیت سـرزمینی و        « : ادعا کرد    ) 2009 اکتبر   19مورخ  ( اقتصادی و اجتماعی    
  )انه باختری و غزه یعنی کر. ( صالحیت اسرائیل نیستند ، اعمال نمی شود 

در بسیاری از موارد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملـل یـادآور قابلیـت اجرایـی حقـوق اشـغال خـصوصاً ، کنوانـسیون چهـارم ژنـو در                            
  . نیز در نظریه دیوار همین امر را یادآور شده است ICJسرزمینهای اشغالی شده اند و 

 در 1995 سـپتامبر  25 فلسطین در مورد کرانه باختری و نوار غـزه کـه در   -زه و جریپو و در موافقتنامه اسرائیل  کاریو راجع به غ1994 می 4در موافقتنامه    
. و حقـوق بـشری بـه رسـمیت شـناخته اسـت             ) از جلمه مسائل جزایـی      (  به امضاء رسیده ، اسرائیل صالحیت فلسطین را در مسائل قضایی             DCواشنگتن  

  . اساسنامه رم تا حدودی این مسئولیت را ادا کرده است 5خصوص جرائم مشخص شده در ماده  در ICCفلسطین با قبول صالحیت 
 1907 خود تأکید می کند که بخش سوم مقررات ضمیمه بـه مقـررات               2004همچنین قابل توجه است که دیوان جهانی در نظر          

 ICJدر این راستا    . قضیه حاضر دخیل می باشد      الهه که به اختیارات نظامی بر سرزمین دولت متخاصم مربوط می شود کامالً در               
 ژنو در سرزمینهای فلسطینی که قبل از مخاصمه در طرف غربی خط             1949به طور آشکارا اظهار می دارد که کنوانسیون چهارم          

ی آن  سبز قرار داشته و در طول آن توسط اسرائیل اشغال شده اند ، قابـل اعمـال بـوده و نیـازی بـرای تعیـین دقیـق وضـعیت قبلـ                               
  . سرزمینها نمی باشد 

  :همان استدالل با انجام تغییرات الزم قابل تسری به وضعیت حاضر می باشد 
 .  اساسنامه رم اعمال گردد 12 وین منعکس شده باید بر ماده 1969 کنوانسیون 31قواعد عمومی تفسیرکه در ماده  

 .  را صادر کرده باشد 3اعالمیه مقرر در بند ) ینی یا شخصی است که دارای حق سرزم( آن مقررات هنگامی اعمال می شود که یک دولت  

قصد آنها این بوده که اجازه ندهند تا یک دولت بـه طـور یکجانبـه مـانع از اعمـال      . این مقررات منعکس کننده قصد نویسندگان اساسنامه است      
ترین هـدف آن معاهـده   را که اساسی  ( 5رایم مندرج در ماده  شود و زمینه وسیعی را برای مبارزه علیه بی کیفری مانند جICCصالحیت توسط   

 .  نماید فراهم ) است 
 با در برگرفتن حاکمیت سرزمینی و صالحیت دولت صاحب پرچم و دولت ثبت کننده در جاهایی کـه تـابع یـک رژیـم بـین      12 ماده 2در حالی که بند    

یک . در دنیای معاصر سرزمین بالصاحب وجود ندارد        . را تحت پوشش خود قرار دهد       المللی می باشند به نحوی عبارت پردازی شده است که همه جا             
سرزمین یا تحت حاکمیت سرزمین یک دولت قرار دارد یا تابع یک رژیم بین المللی است که طبق آن امکان دارد دولتها اختیارات انتظامی را به واسـطه         

 .  مطابق فلسفه اساسنامه می باشد 12 ماده 2بنابراین آثار بند . در آن منطقه اعمال نمایند صالحیت شخصی بر کشتی ها ، هواناوها یا اشیاء فضائی 

پس می توان از مطالب باال چنین استنباط کرد که دولتهای متعاهد نمی توانند از طریق بی اثـر خوانـدن اعالمیـه فلـسطین مـانع از اثرگـذاری آن                                
اند در خصوص این سرزمینها به دیوان اعطای صالحیت نماید ، پس در ایـن صـورت دیـوان در                در این مورد هیچ دولت دیگری نمی تو       . بشوند  

خصوص ایجاد یک منطقه مصونیت در سرزمینهای فلسطینی موهبت به خرج داده در حالی که ایـن امـر در تعـارض بـا قـصد گردآورنـدگان و                             
 . هدف و موضوع اساسنامه رم قرار دارد 

 ایجـاد مـی شـود خیلـی تکـان دهنـده بـوده و نتـایج آن بـسیار                     ICC فلسطین توسط    2009ه اعالمیه   وضعیتی که در اثر بخشیدن ب     
.  اتخـاذ کـرده بـود        1989 صـلیب سـرخ در       1949 ژنـو    4تر از وضعیتی خواهد بود که سوئیس در پی تصویب کنوانـسیون              جدی

  : توضیح داد ICJنهایتاً همانطور که 
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سوئیس به عنوان دولت امـین      .  به طور یکجانبه متعهد اعمال کنوانسیون چهارم ژنو شد           1982 ژوئن   7فلسطین به واسطه اعالمیه     « 
با این وجود می توان چنین نتیجه گیری کرد که سوئیس  به عنـوان امـین در مقـامی نیـست                 . این تعهد یکطرفه را صحیح دانست       

ه کنوانـسیون چهـارم ژنـو کـه بـه نـام دولـت               که تصمیم بگیرد که آیا درخواست جنبش آزادی بخش فلسطین مبنی بر الحـاق بـ               
  ».فلسطین است یک سند الحاقی تلقی می شود یا نه 

بـر بـسیاری از آثـار زیـان بخـش ناشـی از کاسـتی هـای                  ) که حتماً آن را ملزم می کنـد         ( به عبارت دیگر تعهد یکطرفه فلسطین       
 ، فلسطین ملـزم بـه اطاعـت از قـوانین کنوانـسیون              1982طبق اعالمیه   . سوئیس در انجام وظایف به عنوان یک امین غلبه می کند            

اگر دیـوان اعـالم نمایـد کـه         . با این وجود اجرای اساسنامه رم یکی از مسئولیتهای دیوان است نه فلسطین              .  ژنو بوده است     1949
مگـر شـورای امنیـت      ( اند  اعالمیه فلسطین بی اعتبار است در این صورت این اعالمیه در سرزمینهای اشغالی قطعاً بی اثر خواهد م                 

  .)تدابیری اتخاذ نماید 
 ژنوسید می باشـد کـه       1948هدف اساساسنامه حمایت از منافع اساسی جامعه بین المللی در کلیت آن است و یادآور کنوانسیون                 

ICJ در مورد آن اظهار داشته :  
ند بلکه آنها صرفاً دارای منفعت یا منافع مشترکی         دولتهای متعاهد در چنین کنوانسیونهایی دارای منافع منحصر به فرد خود نیست           « 

بنابراین در این گونه کنوانسیون ها نمـی تـوان   . هستندکه به عنوان مثال اجرای اهداف واالیی است که در کنوانسیون آمده است   
  ». از مزایا و زیانهای فردی و یا حفظ توازن بین تکالیف و وظایف سخن گفت 

  )که در مورد حاضر هم مصداق دارد ( ر همان نظریه به نتیجه رسید همانطور که دیوان جهانی د
در ایـن مـورد کنفـرانس       ( چنین برمی آید که قصد مجمع عمومی        ) در مورد اساسنامه رم     ( از هدف و موضوع کنوانسیون ژنو       « 

ادی از دولتها در در این کنوانـسیون        و دولتهایی که آن را مورد پذیرش قرار داده اند ، این بوده که باید تعداد زی                ) دولتهای عضو   
کنارگذاری کامل یک یا چند دولت از این کنوانسیون نه تنها حوضـه اجـرای آن را محـدود خواهـد کـرد بلکـه                         . شرکت کنند   

اینکه منظور از دولتهای متعاقد این باشـد        . مجوز انحراف از اصول اخالقی و انسان دوستانه ای است که مبنای کنوانسیون هستند               
  ».ه اعتراض به حق شرطی جزئی واجد چنین اثری باشد قابل تصور نیست ک

 فلـسطین کـه بـر اسـاس آن          2009 ژانویه   21در نتیجه و بر اساس این بازنگری ، به این نتیجه گیری هدایت می شویم که اعالمیه                  
 اساسـنامه کـه در      5ر مـاده     را بـه منظـور احـراز ، پیگیـری و محاکمـه مباشـرین و معاونـان جـرائم احـصا شـده د                         ICCصالحیت  

 اساسنامه واجد اثر باشد و خصوصاً تمـام شـرایط اعمـال             12سرزمینهای فلسطین ارتکاب یافته اند ، می تواند مطابق مقررات ماده            
  .  برآورده شده است 13صالحیت دیوان بر اساس ماده 

قـد باشـیم کـه جرایمـی کـه مـی تواننـد تحـت         گزارش گلدستون این اجازه را می دهد کـه بـه طـور منطقـی معت              -صالحیت موضوعی 
  . توسط هر دو طرف ارتکاب یافته اند  Cast Leadصالحیت دیوان قرار گیرند ، احتماالً در طول عملیات 

 از مقـررات    2002 جـوالی    1 نسبت به گذشته یعنی اعمال انجام گرفته بعد از           ICCاین اعالمیه با پذیرش صالحیت       -صالحیت زمانی   
  .یت نموده است  تبع11ماده 

 2بنـد  » ب « طبـق قـسمت   . این اصل ، صالحیت دیوان را به جرایم ارتکابی در سرزمین فلسطین گسترش می دهد   -صالحیت مکانی  
مقـررات  . دارای حاکمیـت سـرزمینی مـی باشـد          ) و افرادی که آنهـا را مرتکـب شـده انـد             (  فقط فلسطین بر این جرایم       12ماده  

  . ه دیوان نسبت به دولتی که رفتار مذکور در آن رخ داده ، دارای صالحیت می باشد مذکور مقرر می دارند ک
Ration conventions -   مقامات مربوطه فلسطین به اجرا درآید 2009 ژانویه 21این مکانیسم می تواند در پی اظهارات  .  

 دالیل مذکور در باال چنین بـه نظـر مـی رسـد کـه دیـوان       اما در نکتۀ پایانی که در قلب مسئله بحث شده در باال قرار دارد ، بنا به           
ایـن امـر دیـوان را       . مجبور نیست از لحاظ نظری و به طور انتزاعی در مورد دولت بودن یا نبـودن فلـسطین تـصمیم گیـری کنـد                         
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 ایـن کـار دیـوان    به جـای . مجبور می کند تا بین ارزیابی حاکمیتی دولتهای تشکیل دهندۀ جامعه بین المللی تصمیم گیری نماید      
فارغ از چگونگی وضعیت مذکور در دیگر موارد فقط باید تصدیق نماید که آیا به لحاظ اساسنامه رم ، می تـوان طبـق مقـررات                       

  .  می باشد یا خیر 13 این اعالمیه را صادر کرد یا نه و اینکه آیا اعالمیه مذکور واجد اثر مقرر در ماده 12ماده 
  2012 کیفری بین المللی در مورد تحقیقات مقدماتی انجام شده در سال گزارش دادستانی دیوان.  4

 2012دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی گزارش تحقیقات مقدماتی خود در مورد وضعیت های در دست بررسی در سـال                     
یافتـه گـروه بوکـو حـرام از         گزارش ادعا می کند که ، مبنای معقولی وجود دارد که حمالت گسترده و سـازمان                 . را منتشر کرد    

 مسلمان و مسیحی در سراسـر نیجریـه شـده اسـت نـاقض مقـررات                 1200 تاکنون که منتهی به قربانی شدن بیش از          2009جوالی  
دادستانی همچنین دریافت که هیچ مبنای معقولی مبنـی بـر اینکـه شـبه               .  اساسنامه رم از جمله کشتار و آزار است          7مختلف ماده   

 بـا تکـرار    همچنین ، گزارش ،. نیروهای امنیتی حکومت نیجریه مرتکب جنایات ضد بشریت شده اند وجود ندارد   نظامیان دلتا و    
 خود در مورد اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان از سوی فلسطین بیان مـی کنـد ،  بـه رغـم روابـط دوجانبـه                          2011مفاد بیانیه سال    

وضـعیت  « مللی ، و نظر به اینکه وضعیت فلسطین در سـازمان ملـل متحـد                دولت و برخی سازماهای بین ال      130فلسطین با بیش از     
است و اینکه شورای امنیت هنوز عضویت آن را در سازمان ملل به مجمع عمـومی                » دولت غیرعضو ناظر    « ، نه   » موجودیت ناظر   

با این حال   . ت دیوان وجود ندارد     پیشنهاد نکرده است ، مبنایی برای آغاز تحقیقات ابتدایی در مورد جنایات ارتکابی در صالحی              
اگر ارکان صالح ملل متحد یا مجمع دولتهای عضو اساسنامه رم وضعیت حقوقی دولت بودن فلـسطین را حـل کننـد ، دادسـتانی                         

  . ادعاهای راجع به ارتکاب جنایات تحت صالحیت دیوان در سرزمین فلسطین را بررسی می کند 
  یرات اقلیمی لیماتوافقنامه کنفرانس تغی  -یازدهمبند 

کـان پیمـان   راین توافقنامه که در بیستمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره آب و هوا در لیما ، پایتخت پرو ، به دست آمـد ، ا               
 به منظور محدود کردن آثار و پیامدهای گرمایش زمین در کنفرانس بـین المللـی                2015 اواخر سال    شدچندجانبه ای را که قرار      

  : شود ، مشخص کرده است پاریس تصویب 
  . ارائه کنندرا کشورها باید تعهدات خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که اصلی ترین علت گرمایش زمین محسوب می شود ،  ♣
  . این تعهدات باید توسط خود کشورها تعیین شود  ♣
  . این تعهدات باید فراتر از اقداماتی باشد که تاکنون صورت گرفته است  ♣
  . شورها می توانند در تعهدات خود برخی موارد از قبیل سال مرجع ، دوره تعهد ، طرح اقدام و تقویم اجرای تعهدات خود را نیز مشخص کنند ک ♣
  . تعهداتی که کشورها داده اند در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد منتشر خواهد شد  ♣

کشورهای جهان برای دستیابی به پیمان      ) و در عین حال با درجات مختلف        ( صل شده در لیما بر مسئولیت مشترک        در توافق حا  
میزان افزایش دمای کره زمین باید بـین یـک و نـیم تـا دو                .   تأکید شد  2015 آب و هوایی در سال       بلندپروازانه مبارزه با تغییرات   
  . کننده از ناکافی بودن تعهد کشورهای جهان در این زمینه نگران هستند طرفهای مذاکره . درجه سانتیگراد محدود شود 

لیما از کشورهای توسعه یافته و صنعتی خواسته شده است کمک های مالی بیشتری در اختیار کـشورهای در حـال                    در توافقنامه   
برنامـه هـای خـود را در زمینـه کـاهش      آسیب پذیر قرار دهند تا این کشورها بتوانند هزینه طـرح هـا و   کشورهای توسعه به ویژه   

  . انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین تطبیق شرایط خود با تغییرات اقلیمی تأمین کنند 
کنفـرانس تغییـرات آب و      « کشورهای شرکت کننده در بیستمین نشست آب و هوایی سازمان ملل در لیما ، پایتخت پرو به نـام                    

. به توافقی درباره چگونگی کاهش گاز دی اکسید کـربن دسـت یافتنـد      »conference lima climate change »  « هوایی لیما 
 به ویـژه چگـونگی کـاهش گـاز دی اکـسید            2015 کشور جهان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در سال             190نهایتاً بیش از    

 بـه منظـور محـدود کـردن آثـار و            2015خـر سـال     اوا   ، شداین توافق ارکان پیمان چندجانبه ای را که قرار          . کربن توافق کردند    
   . کردالمللی پاریس تصویب شود ، مشخص  پیامدهای گرمایش زمین در کنفرانس بین
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این مسأله باعـث شـده      . تغییرات آب و هوایی بر تولید محصوالت غذایی تأثیر منفی داشته و موجب افزایش گرسنگی می شود                  
ورهای در حال توسعه برای سازگار شدن ساکنان این کشورها بـا شـرایط آب و هـوایی      تا لزوم سرمایه گذاری برای فقرا در کش       

با وجود قطعیت آثار فاجعه بار تغییـرات آب و هـوایی بـر کـره                . جدید و اثرات تغییرات جوی از سوی سازمان ملل مطرح شود            
آمریکا و نیـز برخـی اقتـصادهای نوظهـور          زمین و ساکنان آن ، کماکان برخی کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی مانند               

مانند چین ، از پذیرش و اجرای توافقنامه هـای زیـست محیطـی کـه بیـشتر نـاظر بـر کـاهش انتـشار گازهـای گلخانـه ای اسـت                                
این در حالی است که گرم شدن کره زمین هم اکنون آسیب های زیادی را متوجـه سـاکنان کـشورهای در    . کنند خودداری می 
به ویژه در آسیا و آفریقا وارد کرده است ، بدون اینکه کشورهایی که مسئولیت انتشار بخش قابـل تـوجهی از ایـن    حال توسعه ،  

بررسی های علمی نـشان      . گازهای مضر را دارند ، در صدد اصالح شیوه های خود و یا کمک به کشورهای آسیب دیده باشند                    
  .  می تواند بر کره زمین و ساکنان آن تأثیر بگذارد داده است که تغییرات آب و هوایی از جنبه های مختلف

با توجه به پیامدهای فاجعه بار تغییرات آب و هوایی ، پرسش مطرح شده این است که آیا کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهـور ،                     
رات آب و هوایی خواهند شـد       نهایتاً مسئولیت خود در این باره خواهند پذیرفت و در نتیجه راضی به پرداخت هزینه های کاهش تأثی                 

  و یا اینکه همچنان بی اعتنا به این روند فاجعه بار ، به بهانه توسعه اقتصادی به تخریب زیستگاه بشر ادامه خواهند داد ؟
نکته امید بخش اینکه توافق صورت گرفته در کنفرانس آب و هوایی لیما ، آغاز تالشی جدی به منظور کاهش تولیـد گـاز دی                         

  . ن به عنوان عامل اصلی گرم شدن کره زمین محسوب می شود اکسید کرب
    مسئله ابوال در شورای امنیت ملل متحد-بند دوازدهم

 2177 سپتامبر شورای امنیت بحث آزادی در خصوص فاجعه ابوال در آفریقا برگزار نمود و بـه اتفـاق آرا قطعنامـه                       18در تاریخ   
شـورا در مقدمـه     اوالً  .  بر پرداختن به مسئله ابوال از سه جهـت حـائز اهمیـت اسـت                 تصمیم شورا مبنی  . خود را به تصویب رسانید      

هرچنـد ایـن    . قطعنامه مذکور ، صراحتاً بروز فاجعه بی سابقه ابوال را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللـی مـی نامـد                         
انگر مفهـوم رو بـه رشـدی از مـصادیقی اسـت کـه       قطعنامه بر طبق مفاد فصل ششم منشور به تصویب رسـید ، بـا ایـن حـال نمایـ      

در موارد اندکی دیده شده که نشستها و جلسات شورا راجع به سالمت عمومی باشـد                . تواند انگیزاننده صالحیت شورا باشند        می
  .  را می توان برشمرد 2011 و 2000 در سالهای HIVو پیش از این تنها صدور دو قطعنامه با موضوع 

دول عـضو را بـه برداشـتن    . امه مزبور حاوی چند دستور کار مستقیم به دولتهای عـضو و بخـش خـصوصی اسـت                 اینکه قطعن دوم  
. محدوده های مسافرتی و مرزی ، و نیز فراهم آوردن منابع ضروری و کمکی شامل اعزام محموله های پزشکی فرا مـی خوانـد                         

ش دهی خطوط حمل و نقل ، ارتباط فزاینده شورا و بـازیگران             همچنین از شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی می خواهد تا با پوش          
  . غیردولتی را هر چه بیشتر تقویت نماید 

نه تنها اقـدامات  .  فاجعه ابوال به طور کلی در حال دگرگون ساختن رویکرد ملل متحد در خصوص مداخله در لیبریا است                   سومو  
د در سایه سالمت عمومی و بحران اجتماعی قدری تخفیف یافته است ،             و تحریم های ملل متح    » مأموریت ملل متحد در لیبریا      « 

نیز در کنار حافظان صلح ، به فراهم ساختن حمایت لجستیکی جهت مبـارزه بـا شـیوع بیمـاری متمرکـز                      » مأموریت  « بلکه نقش   
ک بعدی نبودن نگرش شـورا      این اقدام از سوی شورای امنیت کار ارزنده ای به شمار می رود چرا که نشان دهنده ت                 . شده است   

  . به کشوری است که رسیدگی به نقض های گوناگون صورت گرفته در آن ، سالها در دستور کار شورا قرار داشته است 
  

***  
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  فصل ششم 

  تدوین و توسعه حقوق بین الملل 
  

   ماهیت و ویژگیهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل -گفتار اول 
توسعه بسیاری پیدا کرده است و علت این امر ، تا حـد زیـادی ناشـی از آن اسـت کـه در عـرض سـه قـرن                         حقوق بین الملل ، امروزه      

دول اروپایی از طریق توافق یا روشهای عملی قوام یافت و به سراسر جهان تـسری  گذشته ، قواعدی به عنوان حقوق بین الملل توسط        
 در روند شـکل گیـری   هااساسی حقوق بین الملل ، به خاطر عدم دخالت آناعتراض کشورهای تازه استقالل یافته به اصول      . پیدا کرد   

  .، این ضرورت را که اصول و قواعد بین المللی نیاز مبرم به تغییر ، تکمیل و تدوین دارند تقویت کرد  حقوق بین الملل
 و قـدرت انطبـاق بـر واقعیـات     گر چـه محاسـن بـسیاری از قبیـل انعطـاف پـذیری      عالوه بر این موارد ، تکیه بر عرف بین المللی     

... اجتماعی زمان داشتن را داراست ، معذالک عیوبی از قبیل غیرمشخص بودن و عدم اشتهار کافی ، کندی ایفای نقش و غیـره                        
دولتهـا بـستگی دارد ، لـذا بایـد گفـت      از آن جایی که هر اقدام تدوینی ، در تمام مراحل ، به رضـایت کامـل                  . را نیز در بر دارد      

  . ی جامعه بین المللی است اعضان حقوق بین الملل ، یک اقدام سیاسی بوده و تابع منافع و مصالح تدوی
تدوین حقوق بین الملل از مجرای معاهدات قانون ساز ، از خیلی وقتها پیش آغاز شده بود ، ولی در زمان سـازمان ملـل متحـد ،                   

خواهد که مطالعات و توصیه هایی را به منظور پیشبرد توسعه            ی می متحد ، منشور ملل متحد از مجمع عموم       ملل  اقدامات سازمان   
یک کار جدی تحت لـوای      قبل از این که اقدامات سازمان ملل متحد ، به عنوان نتیجه             . الملل و تدوین آن انجام دهد        حقوق بین 

  .اقدام کرد ) ب . ح  . ک( الملل   منشور مورد بررسی قرار گیرد ، مجمع عمومی به تأسیس کمیسیون حقوق بین13ماده 
   مفهوم تدوین و توسعه تدریجی-الف 

صـدور توصـیه       منشور سازمان ملل که از مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجـام مطالعـات و               13بند اول ماده    » الف  « حرف  
» تـدوین  « و »  تـدریجی  توسعه« تقاضا می کند ، دو واژه      » توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن         « هایی را برای تشویق     

 اساسـنامه   15مـاده   . کار برده شده اند      هرا با یکدیگر همراه کرده است و از این پس ، این دو واژه در متون حقوقی در کنار هم ب                    
تدوین حقوق بین الملل ، عبارت است       « . هم ضمن پیروی از این روش ، این واژه ها را چنین تعریف کرده است                . ب  . ح  . ک  
ین دقیق و علمی قواعدی که در عرف ، رویه کشورها و دکترین موجـود بـوده اسـت و تبـدیل آن بـه قواعـد قـراردادی و                              از تبی 

توسعه حقوق بین الملل ، عبارت است از تهیـه پـیش نـویس معاهـداتی کـه موضـوعی جدیـد دارنـد و پـیش از ایـن در حقـوق                                 
ل دوویشر معتقد است که تدوین ، همواره جنبه قانونگذاری داشـته  شار» . الملل موضوعه یا عرفی به آن پرداخت نشده است       بین

 المعـارف سـازمان ملـل،    ةدایـر . و در نظر دارد که از اختالف مکتبهای گوناگون بکاهد و نوعی وحدت و همگونی ایجاد کنـد                
  .تدوین را یک واژه بین المللی برای یک شکل کردن قواعد حقوقی تعریف می کند 

است و هدف توسعه تدریجی ، الزاماً توسـعه         ) حقوق موضوعه    (الزاماً تبیین حقوق موجود      ن گفت هدف تدوین ،    بنابراین ، می توا   
البته ، در قرن حاضر ، اقدام تـدوینی را بـا نـوآوری و نوسـازی قواعـد موجـود حقـوق بـین الملـل یکـسان                             . حقوق جدید است    

وق بین الملل ، توسعه قواعد موجود و رفع مـوارد متـضاد ، مـبهم و                 دانند ، همچنان که لوتر پاخت معتقد است که تدوین حق           می
بدین ترتیب ، می بینیم که امروزه مفهوم تدوین ، توسعه یافته است و تمام مراحل تنظیم مقـررات منـدرج در   . مردد در آنهاست   

  . گیرد معاهدات عام را در بر می
  توسعه  تفاوت تدوین و  -ب 

 ، ن و توسعه در کنار هم ، بعضاً این شبهه را به وجود آورده است که این دو واژه مترادف هـم هـستند                       به کار رفتن دو واژه تدوی     
  .در صورتی که در تعاریفی که از این دو واژه به دست دادیم ، خالف این امر دریافت شد 
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یته عمالً در گزارشـهای خـود بـین         البته ، کمیته تدوین در آغاز قصد داشت که تفکیکی بین تدوین و توسعه قایل نشود ، اما کم                  
 اساسـنامه قایـل بـه تفکیـک      15ب همان طور که اشاره کردیم در ماده         . ح  . این دو مفهوم ، تفاوت قایل شده و متعاقب آن ک            

  .می شود و برای هر کدام از این دو واژه ، تعریف مشخصی را ارایه می کند 
ب  .ح . ، مشکل این است که بین این دو وظیفه فرق گذاشته شـود و انتظـار ک               از نقطه نظر حقوقی   « : نکته قابل توجه این است که       

 توسعه تدریجی « به همین جهت ، تفکیک      » . مبنی بر این تمایز ، عمالً در هنگام برخورد با موضوعات مطروحه ، برآورد نشده است                 
ل به یک شیوه واحد برای هر دو مـورد تبـدیل شـد و بـه                 ب در عم  . ح  .  اساسنامه ک    15در ماده   » تدوین آن   « حقوق بین الملل از     »  

ب ناگزیر است در بیشتر موضوعات مطروحه از هـر دو روش اسـتفاده   . ح . بنابراین ، ک . صورت یک قاعده عرفی ، رسمیت یافت  
  .ود خواهد بود کند ، زیرا اگر قرار باشد بر اساس تعریف اساسنامه از تدوین ، عمل نماید در این صورت ، حیطه تدوین محد

هم تـدوین و هـم توسـعه    گزارش داد که کار کمیسیون در ارتباط با روابط کنسولی و مصونیتها ،      . ب  . ح  .  ، ک    1960در سال   
، اشاره به این امر شـده اسـت کـه     ) 1969(مقدمه کنوانسیون حقوق معاهدات   همچنین ، در    . حقوق بین الملل را شامل می شود        

بنـابراین ، غیرعملـی بـودن تفکیـک و تمییـز ایـن دو واژه       . ین و توسـعه هـر دو تحقـق پیـدا کـرده اسـت            در این عهدنامه ، تـدو     
  . ازهمدیگر محرز بوده و غالباً کشیدن یک ، خط روشن بین این دو ممکن نیست 

  رابطه تدوین با توسعه  -ج 
ین ، محصول توافق کشورها بـر سـرعرفهای موجـود    به این عبارت که تدو  - ت از یکدیگرندهر چند تدوین و توسعه در اصل ، متفاو       

ولی با این وجود ، وابستگی نزدیک به هم دارند ، زیـرا از               - توسعه نیز وضع قوانین جدید در زمینه احتیاجات بین المللی است           است و 
امری کـامالً  یک طرف ، هیچ تدوینی محدود به اعالم صرف و مجدد حقوق موجود نمی شود و از طرف دیگر ، وضع قاعده ،                        

بدیع نبوده و اصوالً هر تالشی برای تدوین یک قاعده عرفی ، به صورت اجتناب ناپـذیر ، متـضمن تـالش بـرای تکمیـل و کـالً                             
تنظیم مجدد آن قاعده در چارچوب شرایط معاصر است وحتی برخی تا آنجا پیش رفته اند که به علت مشکل بودن تمایز دقیـق                        

  . جداگانه هر یک را دور از انتظار دانسته اند تدوین وتوسعه ، امکان مالحظه
در تئوری و عملکرد جدید ، توسعه یافته و کلیه مراحل تنظیم مقـررات منـدرج                » تدوین  « بنابراین ، مالحظه می شود که مفهوم        

جدید نظر در قواعـد     چرا که هر اقدام تدوینی ، برای تنظیم دقیق و مطمئن قواعد موجود و ت              . گیرد   در معاهدات عام را در بر می      
با این همه ، می توان با استفاده از روشهایی ، قواعد صرفاً قراردادی را از قواعدی                . از توسعه است    ی  ان معین زمحجور ، مستلزم می   

  . که حقوق عرفی را تدوین کرده اند تمییز داد 
بـه طـور    . ی مهـم و حـایز اهمیـت اسـت           تفکیک یک قاعده صرفاً قراردادی از قاعده ای که حقوق عرفی را تدوین کرده، امـر               

  :طریق حاصل می شود خالصه می توان گفت که این تفکیک و تمییز از چهار 
  مراجعه به متون مقدماتی  . 1
  چگونگی اعالم رضایت به معاهده  .2
  تجزیه و تحلیل معاهده  .3
  مقایسه متن معاهده یا قواعد عرفی  . 4

ع حقوق بین الملل ، قواعد صرفاً قراردادی و قواعد عرفی مـدون شـده ، اعتبـاری یکـسان داشـته و در                        سلسله مراتب میان مناب   به علت فقدان    
ز بوده و عالوه بر این که از لحاظ         یلیکن این دو گونه قواعد ، از لحاظ شکلی تا حدی قابل تمی            . صورت لزوم ، مکمل هم به شمار می آیند          
  :ماضی در بر دارد ، عمالً نیز تمییز تدوین از توسعه ، موارد زیر را ممکن می سازد تئوری ، تفکیک آنها آثار و نتایج غیرقابل اغ

  .عرف و معاهده به صورت جایگزین هم به کار می رود . 1
  .قاعده قراردادی برحسب این که عرفی باشد یا قراردادی ، تابع مکانیسم اجرای خاص خود قرار می گیرد  .2
  .، در صورتی که به قاعده قراردادی رضایت داده باشد ، ملزم به پذیرش قاعده عرفی هم می شود کشور معترض به قاعده  عرفی  .3
   .جایگاه این قواعد در دادگاههای داخلی کشورها مشخص می شود . 4
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  عوامل غیرحقوقی توسعه حقوق بین الملل -گفتار دوم 
  عامل تاریخی  .1

تـاریخ  . آن داشـته اسـت      ایجاد تحـول     درنابراین ، عامل تاریخی نقش اساسی       ب. حقوق بین الملل دارای سابقه ای طوالنی است         
بـا ظهـور کـشورهای مـستقل در قـرن      مـان  دهد کـه پیـدایش حقـوق بـین الملـل ، همز           تحول جامعه و حقوق بین الملل نشان می       

  .دند شانزدهم میالدی بوده است که از سلطه مضاعف پاپ و امپراتوری در قرن پانزدهم رهایی یافته بو
بنای حقوق بین الملل موثر افتاد که بینشها ، فنون و روشهای حقوق روم باستان و پـس از                   عامل تاریخی ، از آن زمان در ساخت         

. کشورهای اروپایی به حقوق بین الملل تسری یافت       ) بویژه حقوق خصوصی و به طور اخص حقوق مدنی          ( آن ، حقوق داخلی     
 فرضاً معاهدات بین المللی از لحاظ تشریفات انعقاد ، آثار ، انقضای مدت اعتبار ، تـا حـدود                    تأثیر همین عامل است که    در نتیجه   

  .زیادی مانند قراردادهای حقوق خصوصی است 
عالوه ، مطالعه سیر تحول و تکامل هر علم ، بویژه علوم اجتماعی ، در جریان رخدادهای تـاریخی ممکـن بـوده و تـأثیر قابـل                      ه  ب

  . آن علم دارد توجهی در شناساندن
  .در اینجا ناگفته نماند که قواعد عرفی بین الملل نیز خود در بستر تاریخ ، رشد ونمو یافته اند 

  عامل جغرافیایی  .2
در توسعه و تحول حقوق بین الملل ، در این حد می توان بسنده کـرد کـه عقایـد و نظریـات برخـی از                           در تأثیر عامل جغرافیایی   

از جملـه ،    . ، توسعه و تحول برخی از نهادهای حقوقی بـین المللـی ، نقـش ارزنـده ای داشـته اسـت                       ر ایجاد   جغرافیدانان بنام ، د   
دانان انجام پذیرفته ، سپس در یک سیر تحولی ، عیناً در حقوق بین الملـل       بر اساس بینشهای جغرافی   » مرز  « تعریف ارائه شده از     
  .وارد گردیده است 

بـه  » فالت قـاره    « از جمله تعریفی که جغرافیدانان معاصر از        .  الملل دریاها نیز تأثیر گذاشته است        عامل جغرافیایی در حقوق بین    
  .عنوان ادامه خشکی زمین در دریاها ارائه نموده اند ، پایه و اساس نظریه فالت قاره در حقوق دریاها شده است 

  .  ، در توسعه و تحول حقوق بین الملل هوایی و فضایی نیز موثر است امروزه ، عامل جغرافیایی ، عالوه بر تأثیرگذاری در حقوق دریاها
   عامل سیاسی .3

جهان و اتخاذ خط مشی های سیاسی در سطح بین المللی ، تأثیر مستقیمی بر حقوق بـین                   وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی در     
 جهـانی دوم و آثـار مخـرب آن ، باعـث انعقـاد      برای مثال ، وقوع جنگ. الملل گذاشته و منجر به توسعه و تحول آن شده است      

در  در زمینه حقوق بشر دوستانه       1949بسیاری از معاهدات بین المللی ، از جمله منشور ملل متحد و عهد نامه های چهارگانه ژنو                  
البتـه نبایـد    . مخاصمات مسلحانه و تأسیس سازمانهای بین المللی ، چون سازمان ملل متحد و سازمانهای متعدد منطقه ای گردید                   

می تواند تأثیر مثبتی بر حقوق بین الملل بگذارد ، مـی توانـد دارای تـأثیر    از نظر دور داشت که عوامل سیاسی ، در عین حال که        
  .منفی نیز بوده ، تضعیف ، رکود یا سوء استفاده از آن مقررات را به همراه داشته باشد 

  عامل علمی و فنی  .4
عنوان عامل چندان موثری در پیدایی ، توسعه و تحول حقوق بین الملل محـسوب نمـی شـد ، امـا بـه       عامل علمی به    در گذشته ،    

بـرای مثـال ،    . تدریج با پیشرفت علم و فن آوری ، جایگاه ویژه ای را درتکامل مقررات حقوق بین الملل به خود اختصاص داد                      
 در پیـشرفت و دگرگـونی مقـررات حقـوق بـین الملـل هـوایی ،        انواع هواناوها ، کشتی ها ، ماهواره ها و جنگ افزارهـا          اختراع    

همچنین ، اکتشافات فـضای مـاورای جـو ،          . حقوق دریاها ، حقوق بین الملل ارتباطات و حقوق جنگ ، تأثیر بسزایی داشته اند                
ت حـاکم بـر   کره ماه و سایر کرات آسمانی ، سرزمینهای قطبی و اتم ، نقش اساسـی در تحـول وتکامـل حقـوق فـضا یـا مقـررا                      

  . سرزمینهای قطبی و قواعد حاکم بر کاهش تسلیحات هسته ای ایفا کرده است 
***  
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   عوامل حقوقی توسعه حقوق بین الملل - سومگفتار 
در حقوق بین الملل ، مانند سـایر رشـته هـای    . تدوین و توسعه ، نقش اصلی را در توسعه و تحول حقوق بین الملل ایفا می کنند            

 عبارت است از تبدیل و برگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعـه ای از قواعـد نوشـته کـه بـه صـورت مـنظم                      حقوقی ، تدوین  
  .بندی شده اند و توسعه حقوق ، عملی است که قواعد جدید را بر مبنای حقوق موجود تأئید می کند یا تخصیص می دهد  دسته
:  صـریح تـدوین ، از توسـعه تـدریجی حقـوق بـین الملـل دارد                    اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل ، سعی بر تفکیـک          15ماده  

، بـه معنـی تهیـه و آمـاده سـازی پـیش نـویس یـا طـرح عهدنامـه هـایی در زمینـه                           » توسعه مترقیانه حقوق بـین الملـل        « اصطالح  
 در رویـه  موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین الملل قاعده منـد نـشده انـد و یـا در آن مـوارد ، حقـوق هنـوز بـه حـد کـافی               

حقـوق  کشورها توسعه نیافته است و اصطالح تدوین حقوق بین الملل به معنی قاعده منـد کـردن بـسیار صـریح و مـنظم قواعـد                           
  .الملل در زمینه هایی است که قبالً در آنها یک رویه کشوری منطقی ، سابقه و آموزه وجود داشته است  بین

تـدوین حقـوق ،     . آن مترتب نیست    اما از دید عملی فایده چندانی بر         است ،    شایان توجه » نظری  « این تفکیک هر چند از حیث       
  .توسعه حقوق را به همراه دارد و بخشی از توسعه حقوق ، مرهون تدوین حقوق است به طور طبیعی 

 قواعد حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل ، تنها هدفی که دنبال می کنند ، هدفی فنی است و آن ، پایان بخشیدن به ابهام    
و همـواره سـعی بـر آن دارد تـا توافـق             تدوین بین المللی بر زیربنـای حقـوق اثـر مـی گـذارد               . ایجاد قواعد حقوقی جدید است      

تـدوین حقـوق    . کار مسلماً مشکالت عظیمی را به دنبال دارد          کشورها را به سمت قواعدی با محتوای واحد رهنمون سازد و این           
ه ای است که از توافق کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل ناشی می شود و در نتیجه ، تابع رضـایت                       بین الملل ، عملی معاهد    

  .اشخاص حقوق بین الملل می باشد واین خود مسأله ای دیگر است 
 بـا  ویژگیهای خاص تدوین در حقوق بین الملل ، موجب شده است تا برخی از دانشمندان ، آن را با شک و تردید و یـا حـداقل                        

از جمله ساویینی پیشوای مکتب تاریخی حقوق کـه خـود یکـی از مخالفـان سرسـخت تـدوین          . احتیاط مورد بررسی قرار دهند      
اما نظر اکثریـت حقوقـدانان در جهـت عکـس           . است ، معتقد است که تدوین ، عامل بازدارنده تحرک حقوق به شمار می رود                

  :است و امتیازات ذیل را برای تدوین قایلند 
  

 مل توسعه حقوق بین الملل اتدوین ، ع 

 تدوین ، عامل رفع ابهام از حقوق بین الملل  

 تدوین ، عامل انتشار و اشاعه حقوق بین الملل در افکار عمومی  

 تدوین ، عامل تشویق و برانگیختن فعالیت علمی  
 

  اقدامات حقوقدانان و نهادهای حقوقی بین الملل  .1
 ، برای اولین بار توجه دانشمندان حقوق بین الملل ، بویژه گروسـیوس ، زوخ ، واتـل ، بینکـر شـوک ،                         مسأله تدوین حقوق بین الملل    

آنـان در ایـن زمینـه ، آثـار گرانبهـایی از خـود بـه        . ولف ، بنتام و مارتنس را در قرون هفدهم و هیجدهم میالدی به خود جلب کـرد            
ایـن  . بیشتر حاصل تالشهای بی وقفه نهادهای حقوقی بـین المللـی اسـت            الملل  یادگار نهادند ، اما موضوع تدوین و توسعه حقوق بین           

  :اهم این نهادها عبارتند از . نهادها ، با ارائه طرحهای خود ، هسته اولیه تدوین و توسعه حقوق بین الملل را تشکیل دادند 
،  ) 1927(ات حقـوق بـین الملـل هـاروارد          ، موسـسه تحقیقـ     ) 1873(، انجمـن حقـوق بـین الملـل           ) 1873(موسسه حقوق بین الملل     

  .، و باالخره مهمتر از همه آنها ، کمیسیون حقوق بین الملل  ) 1930(کنفرانس تدوین حقوق بین الملل الهه 
   نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق بین الملل .2

تدوین و توسعه حقوق بین الملل وجود دارد که در ماده در منشور ملل متحد ، برخالف میثاق جامعه ملل ، مقررات صریحی در مورد 
  : کند  مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می« :  آن منعکس است 13

  .تدوین آن  ملل وتوسعه مترقیانه حقوق بین ال و ایجاد زمینه های مناسب برای سیاسی امور در ترویج همکاری بین المللی -لف ا«
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کمیـسیون  « قطعنامه تشکیل کمیسیون دایم حقوقدانان را به نـام   ، 1947نوامبر  21در اجرای مقررات مذکور ، مجمع عمومی در   
  .صادر کرد » حقوق بین الملل 

ت پـنج سـال      حقوقدانان بین المللی هستند که برای مـد        34ی کمیسیون ،    اعضاطبق آخرین اصالحیه اساسنامه کمیسیون ، تعداد        
انتخاب به گونه ای انجام می شود که کمیسیون بتوانـد نماینـده تمـدنهای      . انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان بالمانع است          

  .مناطق عمده جغرافیایی جهان باشد اصلی و نظامهای حقوقی 
نحوه انتخاب به ایـن صـورت اسـت کـه           . از میان شخصیتهای صاحب نظر در حقوق بین الملل انتخاب می شوند              - ی کمیسیون اعضاء

 ، اشـخاص واجـد صـالحیت را از میـان     اعـضاء کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانند قبل از خاتمه مأموریت هر یک از               
ع بـه مجمـ  ) به تعداد کرسیهای الزم ( اشخاص اصلح را دبیر کل از بین افراد مذکور ، . اتباع خود ، به دبیر کل سازمان معرفی نمایند        

  . با مجمع عمومی است اعضاءانتخاب قطعی و نهایی . عمومی پیشنهاد می نماید 
ی کمیسیون ، هر چند توسط کشورهای متبوع خویش معرفی می شوند ، اما در صورت انتخاب ، بـه هـیچ وجـه نماینـده آنهـا                             اعضاء

  .باشد اید بیش از یک عضو از اتباع هر کشور ضمناً در کمیسیون نب. محسوب نمی شوند ، بلکه از استقالل عمل کامل برخوردارند 
همه ساله به مدت دو تا سـه مـاه در ژنـو ، دوره                تشکیل شد و از آن پس ،         1949اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل در سال         

 به مجمع اجالسیه داشته و موضوعات مختلفی را برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل مطالعه کرده و نتیجه آن را طی گزارشی          
  .عمومی توصیه می نماید 

مجمع عمومی در صورتی که طرحهای پیشنهادی کمیسیون را قابل تصویب بداند ، از کشورهای مختلف دعوت می کند تـا در                      
بـرای نمونـه مـی تـوان از کنفـرانس      . کنفرانسی که به این منظور تشکیل می شود ، شرکت نمایند و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند      

  . در زمینه حقوق معاهدات نام برد 1969وین 
قـضاوت و   یکی از وظایف کمیسیون ، تدوین حقوق بـین الملـل بـوده و نقـش آن نیـز                    ،  باید گفت     کمیسیون حقوق بین الملل    در مورد 

یعنی تعیین حقوق موجود در یـک شـکل مـنظم و توسـعه حقـوق از                 . ون  نانتخاب بهترین قانون است ، نه قانونگذاری و ایجاد قا         
در رویه دولتهـا و نظریـه هـای          ریق رفع اختالفات و نواقص ، تنظیم اصالحات و مستحدثات در زمینه هایی که در مورد آنها ،                 ط

در هر جایی که به موجب اقتضای موقعیت ، تدوین و تقنـین ، بـا هـم ترکیـب شـوند ،                       . حقوقدانان ، سوابق فراوانی وجود دارد       
  .مسئله ، ماهیت سیاسی پیدا می کند 

، اما همان طور که در فـصل اول  » توسعه حقوق بین الملل است « ، وظیفه دیگر کمیسیون ،    » تدوین  « درست است که عالوه بر      
آیـد ، عـالوه بـر وظیفـه تـدوین و توسـعه              کمیسیون بر می    آنچنان که از اساسنامه     . بیان شد ، تفکیک این دو واژه ممکن نیست          

انعکـاس حقـوق بـین الملـل عرفـی موجـود و تـدبیر         د دوگانـه ای در جهـت اثبـات و       که ایـن خـود کـارکر       –حقوق بین الملل    
 گـسترش قابلیـت اسـتفاده از        –ترین روشها برای توسعه حقوق جدید به منظور بـرآوردن نیازهـای جامعـه جهـانی اسـت                    مناسب

 وظیفـه دارد راههـا و وسـایل    کمیـسیون ، . حقوق بین الملل عرفی و مشارکت با دیگر نهادها ، دو وظیفه دیگر کمیـسیون اسـت                  
کمیـسیون ، همچنـین در جهـت        . روشن ساختن حقوق بین الملل عرفی را برای سهولت دسترسی به آنها مورد بررسی قرار دهد                 

  . کند مشارکت ارگانهای دیگر سازمان ملل و همچنین نهادهای بین المللی و ملی برای رسیدن به هدف خود ، تالش میتأمین 
حقـوق   ، اقـداماتی را در زمینـه   1999 تا سال 1949کمیسیون در طول پنج دهه ، یعنی از سال باید گفت ،    ات کمیسیون اقدامدر مورد   

  :و به شرح ذیل داشته است بین الملل 
 ، در اولین جلسه ، گزارش دبیرخانه مجمع عمومی را بررسـی کـرده ، بـا رعایـت اولویـت ، سـه موضـوع ،         1949کمیسیون ، در سال     

از قـوانین   ، پیش نـویس مجموعـه ای   1951در سال . معاهدات ، آیین داوری و رژیم دریاهای آزاد را در دستور کار قرار داد      حقوق  
به موجب توصیه مجمع عمومی . مرتبط با جرایم علیه صلح و امنیت بشریت ، مشتمل بر پنج ماده ، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد                 

ه مسایل مربوط به دریاهای بین المللی ، آبهای ساحلی ، حوزه های مجاور ، فالت قاره و حفظ منابع                     ، مقرر شد که کلی     1954در سال   
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 حقـوق   1958 ، گزارش کمیسیون در این زمینه تهیه و کنفـرانس            1956در سال   . زنده دریاها به طور منظم جمع آوری و تدوین شود           
وتکل و نـه قطعنامـه در زمینـه مـسایل مختلـف حقـوق دریاهـا در آن بـه                     آن برگزار شد و چهار معاهده و یک پر         دریاها برای بررسی  

  .در این کنفرانس ارایه گردید » میراث مشترک بشریت « و » فالت قاره « حقوقی تصویب رسید و دو مفهوم 
 کمیـسیون   از اقدامات .  به تصویب رسید     1961وین  پیش نویس معاهده روابط دیپلماتیک ، در دهه اول تهیه شد و در کنفرانس               

  .در دهه اول ، تدوین چند معاهده در مورد مسایل مختلف مرتبط با تابعیت واشخاص فاقد تابعیت می باشد 
 ، موضـوع    1962در سـال    . در دهه دوم ، موضوعات مهمی مانند حقوق معاهدات وحقوق دیپلماتیـک و کنـسولی تکمیـل شـد                    

در دومین دهه کمیسیون ،     » حقوق معاهدات   « دوم معاهده   شور  . گرفت  با رعایت اولویت ، مورد بررسی قرار        » جانشینی دولتها «
 1969در سـال  » مأموریـت ویـژه   « همچنـین معاهـده    . وین به تصویب رسید 1969و در کنفرانس  .  به پایان رسید     1966در سال   

  .در کنفرانس وین به تصویب رسید » روابط کنسولی « معاهده . مورد تصویب قرار گرفت 
ی موثر کمیـسیون بـه دیـوان بـین المللـی دادگـستری ،               اعضاءانتقال  . سوم ، کمیسیون با مشکالت مختلفی رو به رو شد           در دهه   

هر چند این مسئله در دو دهه اول موجودیت کمیسیون ، به صورت آرامی وجود داشت ، اما از دست رفـتن ایـن                 . افزایش یافت   
 گزارشهای آنها تکمیل نشده بود ، به کاهش توان کـاری و اعتبـار کمیـسیون و              نیروها که اغلب آنها از گزارشگران ویژه بوده و        

هـا کمیـسیون را مرکـزی بـرای          ایـن وضـعیت ، موجـب شـد کـه بعـضی            . کمبود افراد صاحب صالحیت درکمیسیون منجر شد        
یشتر جنبه سیاسی پیدا کـرد      در کمیسیون ب  همچنین در این دوره ، انتخابات       . استخدام قضات دیوان بین المللی دادگستری بدانند        

در نتیجه ، کیفیت اقدامات کمیسیون نـسبت بـه دهـه اول و       . و چنین وضعیتی ، تضعیف قدرت علمی کمیسیون را در پی داشت             
معاهدات منعقد بـین دولتهـا و سـازمانهای بـین المللـی و یـا بـین دو یـا چنـد سـازمان                   «  ، موضوع    1970از سال   . دوم تنزل یافت    

  . در برنامه کاری کمیسیون قرار گرفت »المللی  بین
حمایت وعدم تعرض به مأمورین سیاسی و کلیه اشخاصی که به موجب حقوق بین الملل ، مستوجب حمایـت خـاص                     « موضوع  

  .به تصویب رسید 1973 مورد بررسی قرار گرفته و معاهده آن در سال 1972، از سال » هستند 
 بـه تـصویب   1975در کنفـرانس ویـن   » ا در ارتباط با سازمانهای بین المللی دارای خصلت جهانی        نمایندگی دولته «  ، معاهده    1975در سال   

.  ، مـتن نهـایی آن در کمیـسیون تـصویب شـد      1978در این دهه ، شرط کامله الوداد مورد بررسی قرار گرفـت و سـرانجام در سـال           . رسید  
مـسئولیت دولتهـا   « موضوع .  وین مورد تصویب قرار گرفت 1978 در کنفرانس  »جانشینی دولتها در ارتباط با معاهدات       « همچنین ، معاهده    

  . در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و تاکنون ادامه دارد 1978، در سال » برای اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند 
توسط مجمـع    1970اههای بین المللی ، در سال       الزم به توضیح است که موضوع قوانین ناظر بر استفاده های غیرکشتیرانی از آبر             

کمیسیون ، . عمومی به کمیسیون ارجاع و از کمیسیون خواسته شد این موضوع را از نظر توسعه تدریجی مورد بررسی قرار دهد         
ن  مـاده و شـش فـصل دربـاره ایـ           41آخرین گزارشگر ، طرحـی را مـشتمل بـر           . این موضوع را با اولویت مورد بررسی قرار داد          

  .بررسی این موضوع ، ادامه دارد  .موضوع تهیه کرد 
» آرشیو  « جانشینی دولتها در زمینه اموال ، بدهیها و         « موضوع  . در دهه چهارم ، حجم برنامه های در دست اقدام ، افزایش یافت              

هـدات منعقـده بـین      معا« همچنـین ، موضـوع      .  به تـصویب رسـید       1983که بررسی آن در دهه سوم آغاز شده بود در کنفرانس            
قـرار گرفتـه     در برنامه کـاری کمیـسیون        1970که از سال    » دولتها و سازمانهای بین المللی و یا بین دو یا چند سازمان بین المللی               

را از سـال    » مصونیتهای قضایی دولتهـا و داراییهایـشان        « کمیسیون ، بررسی موضوع     .  به تصویب رسید     1986بود ، در کنفرانس     
موضـوع  .  جهت طرح در یک کنفرانس ، به مجمـع عمـومی ارسـال کـرد                 1986س مواد آن را در سال       یو پیش نو   شروع   1978

 در کمیـسیون مـورد   1976 کـه از سـال      -» وضعیت پیک سیاسی و بسته های پستی سیاسی که توسط مأمور حمـل نمـی شـوند                  «
مجمع عمومی تسلیم گردید و توصیه شـد کـه یـک    ن به   یش نویس مواد آ    ، به صورت پ    1989 در سال    –بررسی قرار گرفته بود     

  .کنفرانس برای انعقاد معاهده در مورد آن برگزار شود 
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 که دهه حقوق بین الملـل نامیـده شـده اسـت ، مـسئولیت                1999 تا   1990کمیسیون ، در پنجمین دهه حیات خود ، یعنی سالهای           
   .  بود»مجموعه قوانین صلح «  و آن ، تدوین شتسنگینی به عهده دا

 در دسـتور کـار کمیـسیون قـرار     1978که در سال » موضوع مسئولیت دولت برای اعمالی که در حقوق بین المللی منع نشده اند     
 ، هفتمین گزارش درباره آن ، در کمیسیون مطرح 1991 ماده ای مربوط به آن و در سال    30 ، با طرح     1990گرفته بود ، در سال      

 ، پنجمین گـزارش در مـورد   1991همچنین ، در سال  .  از ضایعات فرامرزی ارایه شده است        در این طرح ، آیین جلوگیری     . شد  
جنایـات علیـه    « و  » مـسئولیت دولـت     « دو موضـوع    . مورد بررسی قرار گرفت     » روابط دولتها و سازمانهای بین المللی       « موضوع  

ایجـاد  «  ، سـه موضـوع       1992در سـال    . ار گرفـت    نیز در ابتدای دهه جاری در دستور کار کمیسیون قـر          » صلح و امنیت بشریت     
ناشـی از اعمـالی کـه در حقـوق           مـسئولیت بـین المللـی در قبـال خـسارات          « و  » مسئولیت دولتها   « ،  » دادگاه کیفری بین المللی     

میـسیون   ، بررسی دو موضوع اخیر در ک       1993در سال   . ، به وسیله کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت         » الملل منع شده است      بین
حقـوق اسـتفاده هـای غیـر کـشتیرانی از آبراههـای        «  ، عالوه بر این دو موضوع ، موضوعات          1994دنبال شد و همچنین در سال       

  .در دستور کار کمیسیون قرار گرفت » طرح اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی « و » المللی  بین
رای کـار ، انتخـاب و آن را بـرای تـصویب مجمـع عمـومی بـه مجمـع         هنگامی که کمیسیون موضوع خاصی را ب   - طرز کار کمیسیون  

معمـول  گزارش می کند و یا موقعی که مجمع عمومی از کمیسیون درخواست می نماید که درباره موضوعی کار کنـد ، شـیوه                        
ز پـیش نویـسی را کـه     کند و او نی    کمیسیون انتخاب می  » مخبر ویژه   « ی خود را با عنوان      اعضاکار ، از این قرار است که یکی از          

. معموالً به شکل پیش نویس مواد و همراه نظریات تفسیری اسـت ، بـرای مباحثـه و تـصویب توسـط کمیـسیون تهیـه مـی کنـد                               
کمیسیون پس از اینکه به طور موقت ، تعدادی از مواد مندرج در پیش نـویس را  تـصویب کـرد ، آنهـا را بـه کـشورهای عـضو         

از آن پس ، کمیسیون پیش نویس مواد و تفسیرها را با توجه به نظریاتی که کتبـاً                  .  را ابراز دارند     می نماید تا نظریات خود    تسلیم  
هنگامی که بررسی مواد مندرج     . ابراز و یا شفاهاً در مباحثات مجمع عمومی بیان می شود ، تجدید نظر نموده و تکمیل می کند                    

ممکن است یـک کنفـرانس بـین المللـی بـرای انعقـاد یـک                جمع  در پیش نویس تکمیل شد ، تسلیم مجمع عمومی می شود و م            
 توسـط مجمـع عمـومی بـه     قسمت اعظم کـار کمیـسیون  . معاهده درباره آن موضوع تشکیل دهد و یا به شیوه دیگری عمل کند     

یـا  بـرای امـضا ، تـصویب         ، معاهدات چند جانبـه ای تـصویب مـی کننـد و            کنفرانسهای تدوین ارجاع می شود و این کنفرانسها         
  1.پذیرش کشورها مفتوح می گذارند 

) کمیتـه حقـوقی   (  کمیتـه شـشم   67اخیراً نمایندگان دولتهای عـضو ملـل متحـد در نشـست       - نگاهی به دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل    
 . کمیـسیون حقـوق بـین الملـل عنـوان نمودنـد       2012مجمع عمومی سازمان ملل دیدگاه های خود را در خصوص گزارش سال  

  . می بود » اخراج بیگانگان « یکی از موضوعات در دستور کار کمیسیون مزبور ، 

این وظیفه ای است که هم بـر        . بدون شک نوشتن اصول حقوق بین الملل سهم مهمی در قانونمند سازی جامعه بین المللی دارد                 
در قرون اخیر نهادهای حقوقی و البته غیردولتی  به همین منظور . عهده نهادهای بین الدولی است و هم بر عهده نهادی غیردولتی      

نظیر انیستیتو حقوق بین الملل ، انجمن حقوق بین الملل و پژوهشگاه حقوق بین الملل هاروارد ، همواره متـونی ،  حـاوی برخـی          
  .ند از قواعد حقوق بین الملل را در ادوار مختلف تهیه و در معرض بهره برداری جامعه بین المللی قرار داده ا

 مصوب نمود تا کار گروهی به نـام  1924 سپتامبر 22اما در زمینه فعالیت های بین الدولی به طور مشخص ، مجمع جامعه ملل در   
 عـضو بـود و بـدان        17ایـن کمیتـه متـشکل از        . به منظور تدوین مستمر مقررات حقوق بین الملل تأسـیس گـردد              »کمیته متخصصین   « 

فهرست کردن موضوعات مناسب برای تدوین کنوانسیون ها و یا سایر اسناد بین المللی و اخـذ نظـر                   مأموریت داده شده بود تا با       
پس از بررسی های الزم این کمیته به این نتیجه          . دولتها در خصوص این موضوعات نتیجه را به مجمع جامعه ملل گزارش نماید              

                                                           
 .دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ،  حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش .  1
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 تـصمیم   1927متعاقبـاً کمیتـه مزبـور در سـال          . ی باشـند    رسید که هفت موضوع شایسته تشکیل کنفرانس دیپلماتیک و تدوین م          
گرفت یک کنفرانس دیپلماتیک به منظور بررسی سه موضوع تابعیت ، آبهای سرزمینی ، مـسئولیت دولتهـا در ایـراد صـدمه در                        

توجه دست یابد و البته این کمیته در عمل نتوانست به توفیقی قابل  . سرزمین خود به اشخاص خارجی و اموال آنها برگزار نماید           
  . قربانی تعرض منافع شدید دول عضو جامعه ملل در آن زمان پرتنش گردید 

در زمان تأسیس سازمان ملل ، دول شرکت کننده در کنفرانس های مربوطه به شدت مخـالف تفـویض اختیـار قانونگـذاری بـه                         
عـاتی و پیـشنهادی مجمـع عمـومی سـازمان         سازمان ملل و علی الخصوص مجمع عمومی آن بودند و صرفاً موافق صالحیت مطال             

  : منشور ملل متحد بدین صورت تدوین گشت 13نتیجتاً بند اول ماده . ملل بودند 
 ..... -الـف   : مجمع عمومی موظف است مطالعاتی را در زمینه های ذیل آغاز نموده و در این خصوص توصیه هایی ارائه نمایـد                      

  . حقوق بین الملل ) مقررات ( تشویق توسعه تدریجی و تدوین 
 « 94 بـه موجـب قطعنامـه شـماره          1946 سـپتامبر    11به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل در خالل اولین نشـست خـود در                

مأموریت اصلی این کمیته که به واسطه تعداد اعضا         . را تأسیس نمود    » کمیتۀ راجع به توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل           
م نامیده می شد این بود که طرحی برای اجرایی کردن وظیفه محوله به مجمع عمومی سازمان ملل منـدرج                    ه» کمیته هفده   « آن  

 پیـشنهاد تأسـیس کمیـسیون    1947 نشـست در سـال   13این کمیته پـس از برگـزاری   .  اساسنامه را ارائه نماید  13در بند اول ماده     
  . حقوق بین الملل را به مجمع عمومی ارائه داد 

مجمـع  ) موسـوم بـه کمیتـه حقـوقی         (  ، کمیتـه شـشم       1947ومین اجالس رسمی مجمع عمومی سازمان ملل در سال          در خالل د  
عمومی با اکثریت آراء پیشنهاد تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل را مورد پذیرش قرار داد و اساسنامه ای برای آن تدوین و بـه                      

 1947 نـوامبر    21 مـورخ    174رانجام بـه موجـب قطعنامـه شـماره          مجمع عمومی سازمان ملـل سـ      . صورت پیش نویس ارائه نمود      
  . موافقت خود را با تأسیس کمیسیون مزبور اعالم نمود و اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل را مورد تصویب قرار داد 

  . لل را توضیح داده است  آن می باشد که تفاوت میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الم15یکی از مواد مهم این اساسنامه ماده 
الزم به ذکر است که کمیسیون مطابق اساسنامه خود در خصوص توسعه تدریجی حقوق بین الملل یک گزارشگر ویـژه در هـر                       

این گزارشگر ضمن طراحی آیین بررسی مـسأله مطروحـه و ضـمن اخـذ نظریـات دولتهـا ،                    . موضوع پیشنهادی تعیین می نماید      
کمیسیون پس از تأیید و احیاناً اصالح گزارش ، نظرات تشریحی خـود را نیـز                . س اقدام می نماید     نسبت به تدوین یک پیش نوی     

  . بدان منضم نموده و برای تصمیم گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل سازمان ملل ارائه می دهد 
مان ملل و نهادهـای وابـسته بـه آن و هـم      پیشنهاد بررسی موضوعات می تواند هم از سوی دول عضو ملل متحد و هم ارکان ساز               

  . سایر سازمانهای بین الدولی به کمیسیون ارائه شود 
  : موضوع را در دستور کار خود قرار داد ، که عبارتند از 8کمیسیون اخیراً 

  اخراج بیگانگان .1
  حمایت از اشخاص در حوادث غیرمتقرقبه .2
  یمصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری خارج .3
  اجرای موقت معاهدات .4
  شکل گیری و احراز حقوق بین الملل عرفی .5
  تعهد به استرداد یا محاکمه .6
  )شامل توافقات و رویه بعدی در خصوص تفسیر معاهدات ( معاهدات در گذر زمان  .7
  شرط دولتهای کامله الوداد .8

 خـود تـصمیم گرفـت کـه موضـوع اخـراج             56اجـالس    و در خـالل      2004کمیسیون حقوق بین الملل برای نخستین بار در سال          
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آقـای  . بیگانگان را در دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم این موضوع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید                       
پـس از بررسـی هـای متـسمر ایـن موضـوع توسـط         . نیز به عنوان گزارشگر ویژه ایـن موضـوع منـصوب شـد              » موریس کامت   « 

کمیـسیون حقـوق     ) 2012 ( 64 سرانجام در اجـالس       ، ) 2012 (64تا اجالس   ) 2004 (56قوق بین الملل از اجالس      کمیسیون ح 
  .  ماده اول این طرح را مورد تصویب قرار داد 32بین الملل ، پیش نویس 

  اقدامات کشورها و سازمانهای بین المللی . 3
بنابراین ، با انعقـاد معاهـدات   .  اساساً ناشی از توافق صریح کشورهاست تدوین بین المللی ، معموالً یک عمل معاهده ای است و          

عام بین المللی ، در واقع عمل تدوین بین المللی صورت می گیرد و به تدریج که این اقـدام انجـام شـود ، کلیـه قواعـد حقـوقی                
  . اجرایی بیشتری خواهند یافت المللی به شکل مدون و نوشته شده ای در خواهند آمد و در نتیجه ، قدرت و نیروی بین

ارکـانی کـه در شـرایط خاصـی تأسـیس و از      . سـپرده مـی شـود    » ارکـان مـوقتی   « از سوی دیگر ، در مواردی ، عمل تدوین به       
  .نمایندگان کشورها ترکیب یافته است ، از جمله کنفرانسهای حقوق دریاها و کنفرانس وین در زمینه حقوق معاهدات 

در مجمـوع ، اقـدامات کـشورها و        . دید با عمل تدوین منطبق تر است تا مداخله کمیسیون حقوق بین الملـل               این شیوه ، بدون تر    
، زمینه توسعه و تدوین حقـوق بـین الملـل را در موضـوعات        ) ارکان موقتی   (سازمانهای بین المللی ، بویژه سازمانهای غیردایمی        

  .اهم ساخته است مختلف و متعدد و به صورت معاهدات عام بین المللی فر
  
***  
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  فصل هفتم  

   حقوق بین الملل مبانی و مکاتب
  

  مکتب حقوق طبیعی یا فطری  -گفتار اول 
کـه در روابـط    فطـرت آدمـی   حقوق طبیعی مجموعۀ قواعدی است مبتنی بر عقـل و  ، طور کلی طبق نظر طرفدران این مکتب  هب

جنبه عام جهـانی داشـته    ، باشند  این قواعد که ثابت و تغییر ناپذیر می.ت، الزامی اس بدون دخالت قدرتهای اجتماعی میان افراد،
  1.باشند مکلف به رعایت آنها می ، وکشورها نیز در روابط متقابل چون افراد

آزادی و «،  »دفـاع مـشروع   «  ، »منع تجـاوز  بـه حقـوق دیگـران     « ،   » اصل وفای به عهد   «:این قواعد بدون قید حصر عبارتند از
  .2»حسن نیت « و   »جبران خسارت ناروا « ،»طمع نداشتن به اموال دیگران  « ، »حق حیات «  و »ستقالل ا

عقایـد علمـای مـذهب مـسیح      ،  در این مـسیر .مکتب حقوق طبیعی در سیر تاریخ دچار دگرگونی و تحوالت اساسی شده است
  .کرده اندقش بسزایی ایفا ن »هوگوگروسیوس « و نظریات   » آرزسو «و   »ویتوریا « باالخص 

 ، ، مقدم و برتر از حقوق موضوعه  اندیشه وجود حقوق طبیعی.رهبر این گروه گروسیوس است ، در تئوری سنتی حقوق طبیعی
  باشد که حقـوق طبیعـی آن   آزاد می ین نظریه انسان موجودی اجتماعی و بر اساس ا. گردد به زمان ارسطو بر می بسیار قدیمی و
   .کند  حقوق طبیعی آزادی انسان را تضمین می نماید و قدرت حاکم را محدود می .کند یرا حمایت م

امـا بنـا بـه اقتـضای      ، علمای مسیحی اصول حقوق طبیعی را پذیرفتند ، مخصوصاً در قرون وسطی ، پس از ظهور حضرت مسیح
 می نگریستند وعقاید آنان بیشتر جنبه های فلسفی         را از دریچه مذهب    و در نتیجه آن    جنبه الهی و آسمانی داده اند        ، به آن   شغلی

سـنت  : از جمله مهمترین نظریه پردازان دین مسیح در باب مبـانی حقـوق بـین الملـل ، مـی تـوان از                 .و اخالقی داشت تا حقوقی    
و سـوآرز  ) قرن شـانزدهم (  ، ویتوریا) قرن سیزدهم ( ، سن توماس داکن ) قرنهای چهارم و پنجم ( ، سنت آگوستین    ) قرن چهارم    (آمبرواز  

  . نام برد )قرنهای شانزدهم و هفدهم (
بنـام گروسـیوس دانـشمند    ) غیر مـسیحی  ( یکی از دانشمندان حقوق    و)  سوارز    -ویتوریا  ( اینک به نظریات برخی از علمای مسیحی        
  : هلندی در باب حقوق طبیعی می پردازیم

 ] 1480 – 1546 [ عقاید ویتوریا. 1

 عقیـده وی مبنـای      بـه  .الملل نقش بـسزایی داشـته اسـت          ویتوریا از جمله دانشمندانی است که در تحول حقوق بین          ودیسکوفرانس
 حقوق طبیعی از نظر ایشان مجموعه قواعدی اسـت کـه عقـل طبیعـی میـان ملتهـا برقـرار                      .حقوق طبیعی است    ،   الملل  حقوق بین 

با رضـایت    می داند و معتقد است که این قواعد       »  حقوق طبیعی    « ناشی از    ویتوریا الزام آور بودن حقوق ملل را نیز       . نموده است   
کشورها در روابط خود  ، به نظر ویتوریا.  ) مثل قاعده مصونیت سفرا( گردد  به نفع عموم تنظیم شده وبه اقلیت تحمیل می اکثریت  و

، حقـوق ملـل بـرای آنهـا در       به عبـارت دیگـر  .باشند الملل می بلکه تابع قواعد حقوق بین ، با یکدیگر دارای آزادی مطلق نبوده
 همچنـین دولتهـا   .شود به نظر ویتوریا دولت بوسیله حقوق طبیعی محدود می .روابطشان با یکدیگر محدودیتهایی قائل شده است     

 . یست وجود داشته باشد   با  می) الملل    حقوق بین (  بنابراین یک جامعه حقوقی بین آنها        .همانند افراد نیازمند زندگی اجتماعی هستند     
حقـوق  « را رد کـرده و اولـین بـار از اصـطالح     )  Jus Jentium (ویتوریا برای نامیدن حقوق طبیعی اصطالح رومی حقوق ملـل  

  .استفاده نمود)  Jus Jentium (   به جای حقوق ملل)  Jus intergentes (» الدول  بین

                                                           
1.P.Bastid: Cours de droit interation l Public,  1962-63,P. 57 

   48ین،  ص ضیایی بیگدلی،  پیش.  2
  



 
   
   

  

88

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

 ] 1548 – 1617 [عقاید سوآرز . 2

  :  شود  او معتقد بود که اقتدار کشورها عمالً به دو وسیله محدود می.بود» ویتوریا « جمله طرفداران عقاید   ازرزآفرانسیسکو سو
  المللی معه بینوسیله جاه ب 
  حقوق وسیله اخالق وه ب 

بل تغییـر و  منشاء عقلی داشته و غیر قا ، چون قانون طبیعی ،  به عقیدۀ وی.سوارز حقوق ملل را از حقوق طبیعی جدا می دانست
 در تمـام کـشورها   ودر تمـام اعـصار و   ، حقوق طبیعی نیز مجموعۀ قواعد عینی است که برای تمام افـراد  ، جهانی است بنابراین

 .یا رفتار کشورهای مختلف بوجود می آیـد  که حقوق ملل مجموعه قواعدی است که از عرف یا عادت و  در حالی .معتبر است 
  .ولی حقوق ملل تحت اراده بشر است ، عی عینی جدا از اراده بشری استحقوق طبی ، رزآلذا به گفته سو
  پیشرو .را در اروپا از دست داد و صورت علمی به خود گرفت            ، حقوق طبیعی با گذشت زمان جنبۀ مذهبی خود         از قرن هفدهم  

   .بود دانشمند هلندی ، گروسیوس این نهضت
 ] 1583 – 1645 گروسیوس  دو گروت معروف بهوی کرنتس ه[عقاید گروسیوس . 3

بـود کـه بـرای اولـین بـار         ، زیرا او   الملل جدید شناخته شده است      گروسیوس دانشمند هلندی به منزله بنیانگزار واقعی حقوق بین        
حقـوق  توان در مشهورترین اثر وی موسوم بـه          اصول نظریات گروسیوس را می     .الملل را از صورت مذهبی خارج نمود        حقوق بین 

  .ستجو کرد ججنگ و صلح
 حقوق طبیعـی مبتنـی بـر اصـولی          .تفکیک قائل شد    »حقوق ارادی یا وضعی     « و  » حقوق طبیعی   « ، باید میان     به نظر این دانشمند   

حقـوق طبیعـی همچنـین بـا     . کنـد  است که عقل انسان رعایت آن را بین افراد بشر بدون دخالت قدرتهای اجتمـاعی ایجـاب مـی                
   .اصل جبران ضرر و غیره ،  اصل وفای به عهد: مانند. مطابقت داردطبیعت عقلی و اجتماعی بشر نیز

 بـالعکس حقـوق     .مستقل از هر گونه اراده است وکشورها ملزم به رعایت آن هـستند             ، حقوق طبیعی تغییر ناپذیر و      به عقیده وی  
 عـرف و (  آن را   1وزیتویـستها   و آن چیزی اسـت کـه پ        .وضعی یا ارادی مبتنی بر اراده کشورها و ناشی از عرف و معاهدات است             

الملل مردود می     ه حقوق بین  به منزله ایجاد کنند     گروسیوس اراده یک ملت را     .الملل می دانند     از منابع معتبر حقوق بین     )معاهدات  
 در  .در عین حال تـابع حقـوق طبیعـی اسـت           ناشی از ارادۀ گروههای بشری و      معتقد است که حقوق ملل حقوقی ارادی و        وداند  
گروسـیوس در اثـر دیگـر     2 .سرشت آدمی در تضاد و تعارض باشـند  نباید با فطرت و ، الملل هیچیک از قواعد حقوق بین جه نتی

کنـد کـه    کند و اظهار مـی   به آزادی دریاها اشاره می» رساله تفسیر غنایم و تاراج  « ، )  mare liberum( دریای آزادخود موسوم به 
 از سوی .باشند ایی در دریاها نبوده و کلیه آنها به تساوی دارای حق کشتیرانی می    طلق و اع  کشوری دارای حق حاکمیت مط    هیچ  
  .را عرضه کرده است» المللی کشورها  نظریه مسئولیت بین «گروسیوس اولین کسی است که  ، دیگر

  .  ولف و واتل اثر عمیقی گذاشت عقاید گروسیوس ، در افکار دانشمندان معاصر و بعد از خود ، از جمله پوفندروف ، بینکر شوک ،
   مکتب حقوق طبیعی جدید -ب 

. این نظریه همانند نظریه پیشین مبنای قواعد حقوقی را عقل بشری می داند با این تفاوت که قایل به تغییرپذیری آن قواعد است                        
ه مـوازات تغییـرات اجتمـاعی و نیازهـای     پیروان این نظریه مانند لوئی لوفور ، فرانسوا ژنی و آلبرت دوالپرادل قواعد حقوقی را ب    

  . بشر تغییرپذیر می دانند 
لوئی لوفور حقوقدان فرانسوی معتقد است که حس عدالت خواهی و عقل بشری حکم می کند که قواعد حقوقی بر دو عنـصر                        

.  تکیه داشته باشـند که اولی جنبه اساسی ودومی جنبه صوری دارد ،) ارادی ( اصلی و اساسی یعنی حقوق طبیعی و حقوق وضعی       
طبعاً صورت باید تابع اساس و معنا باشد و لـوئی لوفـور درصـدد اسـت کـه بـا درک ضـروریات اجتمـاعی و عوامـل تـاریخی ،                  

                                                           
  .به اثباتیون نیز معروف اند باشند و می) حقوق موضوعه ( از طرفداران مکتب حقوق وضعی یا ارادی ) Positivism (  پوزیتیویستها1
 .دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ،  حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش .  2
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از یک سـو ، اصـول کلـی حقـوق طبیعـی را ماننـد اصـل         . جغرافیایی و اقتصادی ، قواعد حقوقی را با طبیعت انسان منطبق سازد             
اجتماعی و اقتصادی   دیگر ، مقتضیات    خسارت و غیره را به عنوان اصول راهنما می پذیرد و از سوی              وفای به عهد ، اصل جبران       

  . را که همواره در حال تغییر و تحول هستند در تدوین قواعد حقوقی مورد توجه قرار می دهد 
***  

  )  Volontarism -  Subjectivism (مکتب اصالت اراده  - گفتار دوم
 و انعقـاد  1648ویژه جنگهـای سـی سـاله مـذهبی ، کنفـرانس صـلح وسـتفالی در سـال              ه  ط قرن هفدهم ، ب    تحوالت سیاسی اواس  

 ملتها ، زمینه ساز بحثهای نظری جدیـدی در خـصوص مبـانی           –معاهدات وستفالی و به تبع آن ، ایجاد رنسانس و تشکیل کشور             
ستقل از حقوق طبیعـی اسـت و تـا حـدود زیـادی حالـت                طبق این نظریات ، حقوق بین الملل جدا و م         . حقوق بین الملل گردید     

بـه بیـان دیگـر ، حقـوق     . اثباتی یا عملی دارد ، یعنی بر مسائل عملی و رویه های جاری یا رفتار عمومی کشورها تأکید می کند                
المللـی طرفـدار    ناولـین حقوقـدان بـی   . چنین دیدگاهی را مکتب اصالت اراده یا اراده گرایی می نامند . ساخته اراده بشری است     

این تحول ، با پیدایش نظریه های مربوط به حاکمیت ، همانند آنچـه              . است   ) 1673 – 1743 (این مکتب ، بینکر شوک هلندی       
  .که ژان بدن و هابس مطرح ساخته بودند ، مقارن بود 

 توجه دانـشمندان زیـادی از جملـه         و نظریه حاکمیت ملی روسو ،      ) 1789 (ویژه انقالب کبیر فرانسه     ه  تحوالت قرن هیجدهم ، ب    
  .هگل ، کانت ، موزر و مارتنس را به نقش اراده انسانها در تعیین سرنوشت ملی و بین المللی خود متوجه ساخت 

در قرن نوزدهم ، به دنبال تحوالتی که در آلمان و برخی دیگـر از کـشورهای اروپـایی ، در بیـان مفـاهیم حاکمیـت و اسـتقالل                          
، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی ، اعم از داخلی و بین المللی ، ابـراز گردیـد کـه جلـوه                    کشورها پیش آمد    

   . 1بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی وتوتالیتاریسم مالحظه نمود
مکتـب  « به وسیله طرفـداران   کیل می دهد،الملل را تش  نظریات مبتنی بر ارادۀ یک کشور یا کشورها که پایه و اساس حقوق بین

 .  اسـت پیـشنهاد شـده  )  Martens ( »  مـارتنس  «و )  Mozer (» مـوزر   «جمله  از 2)مکتب پوزیتیویـسم  ( » حقوق وضعی یا موضوعه 
ایـن   . ر اسـت   اسـتوا   »اراده کـشورها      « الملل به   لزوماً حقوق بین   مولود ارادۀ یک کشوراست و     ، اساساً حقوق ات  این نظری مطابق  
  .سازد می وآنرا الزام آور قدرت اجرایی می دهد ، به حقوق ،  خواه فردی و خواه جمعی ،اراده 

وینت شلید حقوقدان آلمانی در تئوری معروف خود تحت عنوان تئوری ویلنز معتقد است که حقوق بین الملـل مبتنـی بـر اراده                        
 از قواعدی است کـه از رسـوم و عـادات بـین المللـی و همچنـین رویـه        به عقیده موزر ، حقوق بین الملل عبارت      . 3کشورهاست

 دومارتنس با رد نظریه کانت و ولـف         .دولت ها در مسایل بین المللی سرچشمه گرفته و مبنای آن توافق و تراضی دولت هاست                 
تعهدات بین المللی مبتنی بـر        معتقد است که منشأ حقوق بین الملل       – که برای حقوق بین الملل اساس و مبنای طبیعی قائل اند             –

   .4اراده دولت ها است که متعاقباً به صورت قواعد عرفی و معاهدات بین المللی تجلی می یابند
ستفالی قید شـده   و1648است که این خود درمعاهدات رنسانس   ،، خاستگاه اصلی مکتب اصالت اراده المللی در نظام نوین بین

 اگـر قـدرت یـک کـشور منـشاء حاکمیـت            :گوید  در انتقاد از این مکتب می     ) جسته فرانسوی   حقوقدانان بر  (لئون دوگی    .است
 در حقـوق   . اصـوالً قـدرت کـشوری وجـود خـارجی نـدارد       ،ددیتی قائل شد و اگر چنین نباشتوان برای آن محدو نمی ، است
  .شود قبول این نظریه موجب از بین رفتن تضمینات حقوق و آزادیهای فردی می ، داخلی

                                                           
  .ومی ، انتشارات گنج دانش دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ،  حقوق بین الملل عم. 1
، اصـل حاکمیـت دولـت اسـت و      به نظـر پوزیتیویـستها اصـل بنیـادین     . ها است مکتبی است که اساس آن بر شناخت پدیده»   اثباتیون «یا »  وضعی« یا مکتب حقوق موضوعه یا)  Positivism( » مکتب پوزیتیویسم  «. 2

. نامیـد   » شـاهزاده پوزیتیویـسم  « تـوان   را می» واتل « نظر ژرژسل ه ب. الملل را شکل می دهند یا رضایت خود حقوق بین   کنند و   خود را محدود می      طور داوطلبانه ارادۀ    ه ب ، یعنی دولتها   الملل است   رضایت مبنای حقوق بین   
  .کنند ، در ضمن پوزیتیویستها برعرف ومعاهدات تکیه می » آنریلوتی «،  » مارتنس «،   » موزر«،    »بینکر شوک « ،   »زوک «،   »جان سلدن « : سایر پوزیتیو یستها عبارتند از

   ،  دانشگاه شهید بهشتی1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، حزوه حقوق بین الملل عمومی . 3
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان . 4
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  :چهار بینش اصلی وجود دارد که عبارتند از» اصالت اراده « در مکتب 
  ) اثبات گرایی مطلق ( نظریه اصالت ارادۀ حقوقی  . 1
الملـل   نیروی الزامـی حقـوق بـین    ، قدرت یا  در این نظریه.کشورها بنا شده است» اصل حاکمیت مطلق و محض  « این نظریه بر     

 زیرا به شناسایی آنهـا از       . الملل الزامی است    ، قواعد حقوق بین     از دید طرفداران این نظریه     . کشورهاست  »اراده محض   « ناشی از 
  .این شناسایی یک عمل آزاد و ارادی کشورهاست .سوی کشورها پایه گذاری شده است

  1 )اصالت اراده یک جانبه  (  نظریه خود محدود سازی ارادی .2
جـستجو  » روم «تـوان در حقـوق    را مـی  حدود شدن قدرت یک کـشور بوسـیله خـود   مبنای نظریۀ خود محدود سازی ارادی یا م 

تحـت  ) G.Jellinek  (» یلـی نـک   «و )   Ihering(» ایهرینـگ  « تن از حقوقدانان آلمانی به نامهـای   دو ،19 در اواخر قرن  .کرد
  .ردندرا بار دیگر زنده ک) تحدید ارادی ( تأثیر فلسفه هگل نظریه خود محدود سازی ارادی 

 هـر کـشوری فقـط در صـورتی  تـابع حقـوق               . ماهیتی جـدا از فـرد دارد        هر کشور دارای شخصیت حقوقی است و        ، طبق این نظریه  
،  تواند قواعدی را در نظام داخلی بپذیرد و دراین حالت ملزم به رعایت آن خواهـد بـود               هر کشوری می   .خواهد بود که خود بخواهد    

 « :نظام داخلی نـام بـرد   توان  چند نمونه از خود محدود سازی کشورها را در          طور مثال می  ه   ب .رفته است این وابستگی را پذی    زیرا خود 
هـر کـشور    الملـل نیـز،   در حقوق بـین .  » اصل احترام به حقوق مکتسبه «و »  اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین « ، »اصل تفکیک قوا 

الملل عبـارت خواهـد بـود از مجمـوع قواعـدی کـه        حقوق بین« سازد و در نتیجه سایر کشورها محدود  ، خود روابطش را با   تواند  می
  ».کشوری در ارتباط با کشور دیگر می پذیرد

الملل نیز قبول این      در حقوق بین   کند و   شود و اساس حقوق را به کلی ناپایدار می          این نظریه در حقوق داخلی موجب استبداد می       
منـافع  « معتقـد اسـت کـه       »  یلـی نـک       «،  البتـه  .توانـد محـدودیتها را بـردارد        ر لحظه مـی   نظریه بدان معناست که  هر دولت دره       

  .کند که آنها به تعهدات خود عمل نمایند ایجاب می» کشورها
  )اتحاد اراده ها ( نظریه اصالت اراده مشترک . 3

الملل مبتنـی بـر       حقوق بین » تری پل   «  به نظر    . ارائه شد  19در اواخر قرن     ) Tripel (2» تری پل   « این نظریه برای اولین بار توسط       
 ، تری پل .یابد تجلی می) عرف و عادات  در( طور ضمنی  هیا ب و) معاهدات ( طور صریح  ه این اراده یا ب.کشورهاست»  ارادۀ مشترک «

بـا یکـدیگر بـه       » راده کشورها ا «، بلکه معتقد است که باید        الملل کافی نمی داند     تنها ارادۀ یک کشور را برای ایجاد حقوق بین        
اتحـاد    در انتقاد به این نظریه بایـد گفـت کـه اگـر یکـی از اراده هـا از        . الملل شکل گیرد    در آید تا حقوق بین    شکل اراده واحد    

 الملل ناشـی از   در ثانی در بسیاری از موارد حقوق بین. مفهومی نخواهد داشت دیگر اراده مشترک معنی و ، ها خارج شود اراده
  .گردد اما به آنها تحمیل می ، باشد اختالط یا اتحاد اراده جمیع کشورها نمی

  ) اثبات گرایی جدید ( جدید وضعی نظریه حقوق . 4
باشـند    طرفداران نظریۀ حقوق وضعی جدیـد مـی   را مبنای حقوق بین الملل می دانند،»  کشور  ارادۀ« آخرین گروه از دانشمندانی که 

  . قرار دارد3»وتی آنزیل« که رأس آنها 
ناشـی از زنـدگی      ، بلکـه حقـوق یـک واقعـه اجتمـاعی و             معتقدند که حقوق را یک کشور ایجـاد نکـرده اسـت            ین نظریه طرفداران ا 

بلکه به هنگام وضع قواعـد حقـوقی بایـد     ، تواند به دلخواه خود قواعد حقوقی ایجاد نماید  در نتیجه هر کشوری نمی .اجتماعی است
  .نظر گیرد ی را درضروریات اجتماع

کـه توسـط مرجـع صـالحیتدار مقـرر شـده و اجـرای آن         مجموعۀ قواعدی :، حقوق وضعی عبارتست از  این نظریه  طبقبنابراین  
 کـشورها و دیگـر       ، مرجع صـالحیتدار    با این تفاوت که در اینجا       ، الملل نیز مشمول همین تعریف است        حقوق بین   .الزامی است 

  . ستندهلل الم  حقوق بینتابعان
                                                           

1. Auto-limitation  
 .  اسبق دانشکده حقوق برلین بود، آلمانی ورئیس تری پل. 2 
  .بودو استاد پروازی دانشگاه تهران المللی  ، ایتالیائی و رئیس اسبق دیوان دائمی دادگستری بین آنزیلوتی. 3
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   مکتب اصالت اعیان یا نظریۀ عینی حقوق -گفتار سوم
طبـق  .  مشهور است)   نظریه عینی حقـوق  (، نظریۀ دیگری ابراز گردیده است که به مکتب اصالت اعیان     درمقابل نظریه های ارادی   

طور ه ب ، مبنای حقوق . ر هاستالمللی خارج از اراده بشری بوده و مستقل از اراده خاص کشو مبنای قواعد بین ، نظر این مکتب
 .از این روست کـه حقـوق از یـک قـدرت الـزام آور برخـوردار اسـت                   کشورهاست و   کلی در واقعیتی است که خارج از اراده         

،کمـا بـیش از       از اینـرو عقایـد آنـان       . روش واحدی را اتخاذ ننموده انـد      ،  موضوعی  قواعد  علمای طرفدار این نظریه در استنباط       
 یکـی نظریـۀ محـض حقـوقی کلـسن و             :توان در این رابطه دو نظریه اساسی را بیان نمود            در مجموع می   . وت است یکدیگر متفا 

  . دیگری نظریه جامعه شناسی حقوقی
  » قاعده گرایی « نظریه محض حقوقی کلسن   -الف 

 نظریـه  .باشـد  مکتب اصالت اراده می در زمرۀ منتقدین مکتب وینحقوقدان  مشهور اتریشی و بنیانگذار  ، Kelsen  (1(هانس کلسن 
یـک   ، امـا ایـن نظریـه   .   بـشری مـی دانـد    نفـوذ وتـسلط ارادۀ   زیرا حقوق را خارج از قلمرو و ، است» نظریه عینی  «کلسن یک 

 ) دقواعدی که باید حاکم بر روابط اجتمـاعی باشـ   ( Sollen  بایستن، علم کند که حقوق ، زیرا کلسن تصور می     دکترین اجتماعی نیست  
 از دیـد وی مبنـای حقـوق  فقـط قاعـده      . نـدارد ) غیره  روانشناختی سیاسی و (نزدیکی با عوامل اجتماعی     گونه ارتباط و   است و هیچ  

 بنابراین  .حقوقی نیز همین قاعده است    مبنای نیروی الزام قواعد      باشد که پایه و اساس ساختمان حقوقی است و          بنیادین فرضی می  
  . ، حقوق هیچگونه ارتباطی با عوامل غیر حقوقی ندارد  محض حقوقیاز نظر کلسن طبق نظریه

نظریـه محـض   « را  ، نظریـه خـود   سایر عوامل ندارد و علمی مستقل است کلسن با اعتقاد به اینکه حقوق به هیچ وجه رابطه ای با        
  .نامیده است 2» حقوقی

 بـدین معنـی    .کنـد  ت که قلمرو صالحیت کشورها را معین مینظام حقوقی اس ، المللی بین الملل به مثابۀ حقوق جامعۀ حقوق بین
بـه نظـام حقـوقی داخلـی      ، وسیله یک سلسله قواعد چند جانبه که هر یک به دیگری وابسته استه الملل ب که از نظام حقوق بین

  . خواند  می » شکل اصول و قواعد نظام هرمی«  کلسن این نظام حقوقی را . رسیم می
 مـسأله  ، الملـل  بدان علت است که مطابق حقوق بـین  ، قانونی وضع نماید ، چنانچه کشوری در مورد تابعیتکلسن معتقد است  

این امر مبتنـی بـر قواعـد حقـوق           ، کند  اگر کشوری در حیطۀ قلمرو خود اعمال قدرت می         .تابعیت به کشورها محول شده است     
ناشی از حقوق اساسی داخلی است که خـود تـابع    ، ت اعمال آنبه او تفویض کرده و کیفیا الملل است که این صالحیت را بین

را اصـل یـا قاعـده         نقطه ای وجـود دارد کـه کلـسن آن         » اصول و قواعد مبتنی بر سلسله مراتب          «در نظام    .الملل است   حقوق بین 
 ایـن اصـل مبنـای       . اسـت    »اصل وفـای بـه عهـد       «الملل    و در حقوق بین   » قانون اساسی   «  بنیادین نامیده که آن  در حقوق داخلی       

الملل در آخرین بررسی و تحلیـل بـه ایـن اصـل               شمار می رود وکلیه قواعد معاهده ای حقوق بین        ه  الملل معاهده ای ب     حقوق بین 
 ، الملـل   الملل عرفی است که در سلـسله مراتـب قواعـد حقـوق بـین                 یک اصل حقوق بین     »اصل وفای به عهد     « .  شوند  منتهی می 

  . گیرد اهده ای قرار میمافوق حقوق مع
در نتیجـه عقیـده رضـایت ضـمنی را کـه در مکتـب اصـالت اراده                   ، از آنجا که کلسن یکی از طرفداران نظریه های عینی اسـت           

)  objectiviste (  » گرایی عینی  « ، کند و معتقد است که مبنای خصوصیت الزامی بودن عرف ، رد می درمورد عرف ارائه شده
   .است

 الملل دانـسته و     ، زیرا قواعد حقوق داخلی را مقید به قواعد حقوق بین           ی نظریه کلسن دارای خصوصیت تصنعی است      طور کل ه  ب
  .الملل معتبر نمی داند اعمال کشور را جز در چارچوب حقوق بین

                                                           
    .گیرد واقع از مکتب وین نشأ ت می باشد که در کلسن بنیانگذار مکتب هنجار گرایی نیز می.  1

2. Theorie  Pur de droit 
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  مکتب جامعه شناسی حقوقی   - ب
ر مبانی حقوق را از اگوست کنت اقتباس کـرده  روش تحقیق د ، جامعه شناس مشهور فرانسوی و طرفداران او ، امیل دورکهایم

رابطـه علیـت بـین     ، ، شرایط زندگی اجتمـاعی  تحقیقات تاریخی و آماری معتقدند بایستی به یاری مشاهده وقایع و استفاده از و
  1 .این امور را بدست آورد حوادث را احراز کرد و قواعد حاکم بر

مکتب جامعه شناسی حقـوقی در فرانـسه صـورت تـازه ای یافـت کـه آن را نظریـه         ،  و پیروان او2بر اثر نفوذ عقاید لئون دوگی 
  .همبستگی اجتماعی یا نظریه دوگی می نامند

نفوذ دیدگاههای مطروحه در مکتب جامعه شناسی حقوقی در حقوق بین الملل ، مرهون حقوقـدانان بـین المللـی برجـسته ای از             
ل ، شوازرنبرگر ، فریدمن ، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتـر از همـه ، شـارل                     ژرژسجمله مارکس هوبر ، شیندلر ، آلوارز ،         

   .آنان برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن ، به تحلیلهای جامعه شناسی روی آوردند . دو ویشر است 
 اجتمـاعی و دیگـری نظریـه        یکـی نظریـه همبـستگی     . در مجموع ، دو نظریه مهم در مکتب جامعه شناسی حقـوقی وجـود دارد                

  . زیست شناختی حقوق 
   نظریه دوگی  نظریه همبستگی اجتماعی یا. 1

، تعاون و  بلکه مبنای حقوق ضرورتهای زندگی اجتماعی ، حقوق مبتنی بر اراده یک کشور یا کشور ها نیست ، طبق این نظریه
 دوگی اولین کـسی  .» حقوق یمنی  « د نیز بر همین مبناست    همبستگی اجتماعی افراد با کشورها استوار است و الزامی بودن قواع          

دولـت را پدیـد   ضمن رد مفـاهیم حاکمیـت و شخـصیت حقـوقی کـشورها ،      انتقاد کرد و » شخص حقوقی « که از مفهوم   است  
  . است» افراد حقیقی« تنها » هدف  «خواند و به نظر وی  می داند و تنها آنرا ابراز کننده آورندۀ حقوق نمی

  ظریه زیست شناسی حقوق  یانظریه ژرژسل  ن.2
نظـر  ه  بـ .  آن قانون بیولوژیکی یا زیست شناختی جوامع بشری است        ستگاه واحد است و   ژرژسل معتقد است که حقوق دارای خا      

 .کند   این قواعد اولیۀ همبستگی است که اصول رفتاری بشر را تعیین می            .وی وقایع اجتماعی موجب ظهور برخی از قواعد است        
 این گروههـا بـر اسـاس دو    .یعنی وجود گروههای بشری و ارتباط آنها با یکدیگر است ، عد حقوقی ناشی از واقعه اجتماعیقوا

  .د نکن یا عدم تشابه به هم ارتباط پیدا می  » همبستگی مبتنی بر تقسیم کار «و اصل » همبستگی مبتنی بر تشابه   «اصل 
اهری میان گروههای بشری ، از قبیل دین واحد ، زبان مشترک ، نژاد مشابه ،                اصل تشابه عبارت است از خصوصیات مشترک ظ       

ار یا عدم تشابه ، یعنی اختالف میان گروههای بشری از حیث خصوصیات ملـی و نـژادی        وست یکسان ، و اصل تقسیم ک      رنگ پ 
  .و غیره و نیاز متقابل آن گروهها به یکدیگر 

اخالق اجتماعی است ، یعنی در نتیجه احساس اجتماعی است که امری را خیر یا شر و          به نظر سل ، واقعه اجتماعی پدید آورنده         
 قـدرت اجتمـاعی     ؛، واقعه اجتماعی پدید آورنده قدرت اجتماعی اسـت          از سوی دیگر  . عملی را مشروع و یا نامشروع می دانیم         

  .اتب جا گرفته است مشترکی که به تدریج سازمان یافته و در روشها و سازمانهای مبتنی بر سلسله مر
ژرژسل معتقد است که نظام حقوقی نتیجه اتحاد اخالق و قدرت است و جامعه بین المللی ، اجتماعی است کـه از نفـوذ متقابـل                          

  .البته در این رابطه نمی توان از نقش عمده ای که کشورها دارند ، غافل بود . ملتها در یکدیگر پدید می آید 
  .الملل بر نظام داخلی برتری دارد  بیننظام حقوق  ، نظر ژرژسله ب

   »یا اثبات گرایی نوین مورد پذیرش جامعه بین المللی دو عمل است نظریه حقوقی وضعی جدیددر بحث مبانی حقوق بین الملل ، امروزه  «
  
***  

                                                           
  161،  ص  1349،  ، دانشگاه تهران ، تهران ، جلد اول ، فلسفه حقوق کاتوزیان ناصر  . 1
  رئیس اسبق دانشکده حقوق بردو فرانسه  .  2
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    فصل هشتم 

   حقوق بین الملل منابع
  

 ، عوامـل واقعـی   منـابع مـاهوی  . و منـابع شـکلی تفـاوت وجـود دارد     در حقوق بین الملل ، مانند حقوق داخلی ، میان منابع ماهوی       
، عناصـر   منابع شکلینظامهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی یا عقیدتی ناشی می شوند ، امـا  گیری قواعد حقوقی هستند که از      شکل

  .ظاهری ایجاد یا تأئید قواعد حقوقی و الزم االجرا هستند 
عمدتاً در قلمرو فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوقی قرار می گیرد و جایگاه بحث و بررسـی در                   مطالعه پیرامون منابع ماهوی ،      

  . زمینه منابع شکلی ، حقوق موضوعه است 
  . واقع می شود ، منابع شکلی است، آنچه مورد بررسی) همچون حقوق داخلی موضوعه  (بنابراین ، در حقوق بین الملل موضوعه 

  :ر منابع شکلی حقوق بین الملل را به شرح زیر معین می سازند دو سند بین المللی معاص
مـاده  .  ( prises ) دایر بر ایجاد دیوان بین المللی اخذ غنـایم  1907 اکتبر 18مورخ » موافقت نامه الهه «  عبارت است از سند نخست

  :می دارد  را به قرار ذیل اعالم  –ان قرار گیرد  یعنی منابعی که باید مورد توجه و عمل دیو–هفتم سند مذکور منابع حقوق بین الملل 
که هم چنان در روابط میان متخاصم دسـتگیر     –هرگاه قضیه حقوقی مورد حل و فصل در ضمن موافقت نامه ای پیش بینی شده باشد                 « 

دیـوان موظـف اسـت در         –و معتبـر باشـد      کننده و دولت طرف دعوا که رأساً و یا به نام یکی از اتباع خود طرف دعوا واقع شده به قوت خود باقی                        
  .» چنین حالتی بر طبق قواعد و مقررات موافقت نامه موجود اقدام و رسیدگی کند 

هر گاه چنین مقرراتی موجود نباشد ، دیوان قواعد حقوق بین الملل را به موقـع اجـرا خواهـد گذاشـت و در صـورتی کـه بـاز                              « 
خته شده ، وجود نداشته باشد ، دیـوان برحـسب اصـول عمـومی عـدل و انـصاف                    چنین قواعدی که به طور عموم به رسمیت شنا        

  .» رسیدگی و حکم خواهد کرد 
  : به ترتیب اهمیت سه منبع اصلی حقوق بین الملل ذکر شده اند 1907 موافقت نامه الهه 7در ماده 

  معاهده 
  قواعد و اصول کلی حقوق بین الملل 
  اصل عدل و انصاف  

 موافقت نامـه الهـه ، سـند فـوق الـذکر صـرفاً از       7و بالطبع عدم اجرای ماده » دیوان بین المللی اخذ غنایم   « به دلیل عدم تشکیل     
  .لحاظ نظری حایز اهمیت است و عمالً سند دیگری جایگزین آن شده است 

 ژوئـن   26مـورخ   » تری  اساسنامه دیوان بـین المللـی دادگـس       « آید ،    شمار می ه  اجزای الینفک نظام حقوقی معاصر ب      که از    سند دوم 
 دسـامبر  16 اساسنامه دیوان دایمی بین المللـی دادگـستری مـورخ       38 این اساسنامه که عیناً برگرفته از ماده         38ماده  .  است   1945
  : است ، منابع حقوق بین الملل را به قرار زیر ذکر می کند 1920

مورد اختالفات ارجاع شده به آن است باید موارد زیـر را          دیوان که وظیفه آن تصمیم گیری بر اساس حقوق بین الملل در              - الف
  :اعمال کند 

 کـه موجـد قواعـد حقـوقی بـوده و از جانـب       ( Special ) یا خـاص  ( General )عام  بین المللی اعم از) کنوانسیون ها (معاهدات  .1 
  .الف صریحاً به رسمیت شناخته انددولت های طرف اخت

  . دلیل قطعی برای یک رویه عمومی که به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است عرف بین المللی ، به مثابه. 2
  .اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است  .3
 ، تصمیمات قضایی و نظرات برجسته ترین حقوقدانان بین المللی کشورهای مختلف به منزله عوامـل فرعـی              59با رعایت مفاد ماده      .4

  .برای تعیین قواعد حقوقی 
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  (Ex aequo et bono) مقررات حاضر نبایستی لطمه ای به اختیار دیوان در خصوص رسیدگی بـر اسـاس عـدالت و انـصاف     -ب 
  . بزند ، مشروط بر این که اصحاب دعوی با این امر موافق باشند 

 ومنـشور ملـل متحـد    : اصـلی شـامل   منابع . را می توان به دو دسته تقسیم نمود         منابع حقوق معاهدات    ،    منابع حقوق معاهدات  در مورد   
 ، عهدنامـه ویـن در زمینـه    1969 مـه  23 ویژه که عبارتند از ، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهـدات مـورخ    و عهدنامه های عام  

 و عهدنامـه ویـن در زمینـه حقـوق معاهـدات میـان کـشورها و سـازمانهای                    1978 اوت   23جانشینی کشورها بر معاهدات مـورخ       
همچنین ، قواعد عرفی عام و اصول کلی حقوقی در زمینه  . 1986 مارس 21ا سازمانهای بین المللی با یکدیگر مورخ المللی ی بین

  1  .منابع فرعی ، شامل رویه قضائی بین المللی و دکترین و.المللی  معاهدات و باالخره قواعد آمره بین
اسنامه دیوان بین المللی دادگستری متجلی است ، بـدون آنکـه       اس 38امروزه بخش عمده و اصلی منابع حقوق بین الملل در ماده            

 به عنوان مقرره ای که در آن از منابع حقوق بـین الملـل نـام بـرده                   38تجلی ماده   . شده باشد   » منابع  « در این ماده ذکری از واژه       
نکه جزء الینفک منشور ملـل متحـد و   شده ، در واقع بیان یک قاعده عرفی بین المللی است ، چرا که اساسنامه دیوان ، به رغم آ        

آید ، صرفاً یک اساسـنامه اسـت ، نـه یـک      نامش بر می از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعه بین المللی است ، همان طور که از         
  نیز موید آن است که این ماده صرفاً راهنمـای دیـوان و             38 ماده   1عبارت آغازین بند    . معاهده عام موجد منابع حقوق بین الملل        

  . مبین قواعدی است که دیوان بر اساس آنها ، اختالفات ارجاعی را فیصله می دهد 
 اساسنامه دیوان ، تصویر کاملی از منابع حقوق بـین الملـل را ترسـیم نمـی کنـد ، بلکـه اصـل انـصاف ، اعمـال                            38امروزه ، ماده    

م در تنظـیم حقـوقی روابـط بـین الملـل موثرنـد و               حقوقی یک جانبه کشورها و سازمانهای بین المللی و قواعد آمره نیز هر کـدا              
  . توانند به عنوان منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند  می

 اساسنامه دیوان، به هیچ وجـه بـه ایـن معنـی     38 در ماده  مقررباید گفت ، ذکر منابع به ترتیب  سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل  در مورد   
 هر قاعده اعتبار خود را از قاعده باالتر اخذ کرده باشد ، بلکه معاهدات ، عرف و اصول کلی                    نیست که بر اساس سلسله مراتب ،      

  .حقوقی از حیث اعتبار و آثار حقوقی در یک درجه از اهمیت قرار دارند 
ظر بـه فیـصله      نـا  –با وجود این ، دیوان بین المللی دادگستری در استناد به موازین مذکور ، ابتدا معاهدات اعم از عام یـا خـاص                        

رجـوع    –اعـم از عـام یـا خـاص            –اختالف طرفین را مد نظر قرار می دهد و در صورت فقدان آنها ، به مقررات عرفی بین المللـی                     
. کند و در نهایت ، چنانچه نتواند حکم فضیه را با استناد به معاهدات و عرف بیابد ، به اصول کلی حقوقی توسل مـی جویـد                             می

  .ن توجه به منابع یاد شده ، در استناد به تصمیمات قضایی گذشته خود از اختیار کامل برخوردار است ضمناً دیوان در عی
اعم از آنها که در     –در مجموع ، و منصرف از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری و با در نظر گرفتن کلیه منابع حقوق بین الملل                      

  :لسله مراتب منابع حقوق بین الملل به نتایج زیر دست یافت می توان در مورد س - آمده یا نیامده  38ماده 
عام و عرفهای عام و سپس معاهـدات  قواعد آمره در رأس سلسله مراتب حقوق بین الملل قرار می گیرند و بعد از آنها معاهدات                

  .خاص و عرفهای خاص و در نهایت ، اصول کلی حقوقی قرار دارند 
انبه بین المللی در زمره منابع حقوق بین الملل محسوب شـوند ، جـای انـدکی تأمـل اسـت،               در مورد اینکه اعمال حقوقی یک ج      

الملل ،   منابع حقوق بین  با این حال ، در طبقه بندی        . آنها بنا به مورد ، تنها اعمال موجد تعهدند           – به طوری که بعداً خواهد آمد        –زیرا  
  .از این اعمال نیز نام برده می شود 

                                                           
  :از جمله .  1

  ، » دات و سایر منابع حقوق بین الملل به ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام به تکالیف ناشی از معاه... ما مردم ملل متحد که مصمم گردیده ایم « :   مقدمه منشور -الف 
هر معاهده و هر موافقت نامه بین المللی که پس از الزم االجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاءی ملل متحد منعقد گردید ، بایـد هـر چـه زودتـر در دبیرخانـه      « :  منشور 102  ماده    -ب  

   ) 1بند . (ثبت و توسط آن منتشر شود 
در صورت تعارض میان تعهدات اعضاءی ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقت نامه دیگر ، تعهـدات آنهـا بـه موجـب ایـن منـشور مقـدم                           « :  منشور   103  ماده    -ج  

 » . خواهد بود 
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 بدون توجه به سلسله مراتب ، یکایک منابع حقوق بـین الملـل مـشتمل بـر معاهـدات ، عـرف ، اصـول حقـوقی ،                         در این گفتار ،   
تصمیمات یا رویه قضایی بین المللی ، دکترین ، اصل انصاف ، اعمال حقـوقی یـک جانبـه بـین المللـی و بـاالخره قواعـد آمـره                           

  .المللی ، بررسی می شوند  بین
***  

  » حقوق معاهدات « ین الملل  معاهدات ب-گفتار اول 
خـود را   ... از قرن نوزدهم ، با پیچیدگی مناسبات بین المللی ، کشورهای جهان لزوم تنظیم روابط سیاسی ، اقتصادی ، نظـامی و                       

 راجع به بـی طرفـی سـوئیس و شـرایط کـشتیرانی              1815سند نهایی کنگره وین مورخ      . بر اساس قواعدی پایدار احساس کردند       
 و  1899 راجع به شرایط رقابت دولتهای اروپایی در آفریقا ، کنوانـسیون هـای الهـه                 1885نه راین ، سند نهایی برلن       روی رودخا 

   و داوری اجباری از جمله اسنادی هستند کـه در قـرن نـوزدهم روابـط بـین دولتهـا       ) دریایی و زمینی    ( در مورد حقوق جنگ      1907
  1. ردند  را تنظیم می ک)عمدتاً دولت های اروپایی  (

 از سوی مجمع عمومی ملل متحد مأموریت یافت تا عهدنامه ای در زمینه حقوق معاهـدات                 1950کمیسیون حقوق بین الملل در      
 اقدام جدی در زمینـه تهیـه   1961تدوین نماید ، اما به دلیل اشتغاالتی که در رابطه با تدوین سایر موضوعات داشت ، نتوانست تا            

باالخره طرح  کمیسیون در این مورد آغاز گردید  تا           ، فعالیت جدی    از این سال به بعد      . اهدات نماید   و تنظیم عهدنامه حقوق مع    
مجمع نیز بـه پیـشنهاد کمیـسیون ، کـشورهای عـضو ملـل متحـد را                  .  آماده و به مجمع عمومی داده شد         1966نهایی عهدنامه در    

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در شهر وین تـشکیل         در کنفرانسی که به منظور بحث و         1968دعوت کرد تا در مارس      
عهدنامـه ویـن در      « 1969 و آوریـل و مـه        1968در این کنفرانس ، پس از طی دو اجالس در مارس            . می گردد ، شرکت نماید      

  . به تصویب رسید 1969 مه 23در ) میان کشورها ( » زمینه حقوق معاهدات 
 ، عهدنامه جهـت امـضای سـایر کـشورهای عـضو      81شور سند عهدنامه را امضا نمودند ، اما طبق ماده      ک 31در جلسه نهایی کنفرانس وین ،       

متحد و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز جهت امضای هر کـشور عـضو اساسـنامه                           ملل
  . عمومی ملل متحد از آن دعوت به الحاق نماید ، مفتوح گشت دیوان بین المللی دادگستری و یا هر کشور دیگری که مجمع

 در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال اتریش ، و سپس تـا      1969 نوامبر   30طبق همین مقررات ، عهدنامه جهت امضا تا تاریخ          
 پایان مهلت مـذکور بـه   از این رو ، در مجموع عهدنامه در       .  در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح بود           1970 آوریل   30

  . کشور دیگر نیز رسید 15امضای 
 عهدنامه مقرر می دارد که رضایت کشورها به ملتزم شدن در قبال عهدنامه وین مشروط به تصویب مقامات صـالحیتدار              82ماده  

  قـرار  81در مـاده    ضمناً هر کشوری که در گروه بندی مقرر         . آنهاست و اسناد تصویب باید نزد دبیرکل ملل متحد تودیع گردد            
   ) 83ماده ( . به عهدنامه ملحق شده و اسناد الحاق را نزد دبیر کل ملل متحد تودیع نماید دارد ، می تواند 

 عهدنامه را مـورد     ناد ، تعداد کشورهایی که اس     1999طبق آمار دبیرخانه ملل متحد منتشره در مجموعه معاهدات بین المللی سال             
  . کشور نیز تجاوز کرده است 100 کشور رسیده است ، اما اکنون از 84 ملحق شده اند به تصویب قرار داده و به آن

ضمیمه شماره یک مربوط به روش یا آئین سازش بر اساس بند ب مـاده         .  ماده و دو ضمیمه می باشد        85عهدنامه وین مشتمل بر     
یکـی اعالمیـه مربـوط بـه منـع          :  شامل دو اعالمیه است      2و ضمیمه شماره    ) روشهای حل و فصل قضائی ، داوری و سازش          ( عهدنامه   66

اجبار نظامی ، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات و دیگری اعالمیه مربوط به مشارکت جهانی در عهدنامه و نیـز دو قطعنامـه                        
اجبـار نظـامی ،   نـع   راجع به اعالمیـه مربـوط بـه م        یکی قطعنامۀ مربوط به ماده یک عهدنامه و دیگری قطعنامۀ           (مصوب کنفرانس   

  . ) ی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات سیاس

                                                           
 .دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان  .1
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بخـشی از سـند نهـایی کنفـرانس حقـوق           )  اعالمیـه دوم     4  اعالمیه اول و بنـد        2طبق بند    (پیوست شماره های یک و دو اعالمیه مذکور         
ای یاد شده در زمـره قطعنامـه هـای    الینفک عهدنامه وین می باشند ، اما قطعنامه همعاهدات را تشکیل می دهند و در نتیجه جزء   
  .اعالمی کنفرانس بوده و جنبه توصیه ای دارند 

 کـشور ، اسـناد تـصویب یـا الحـاق بـه آن را در                 35 عهدنامه وین ، این عهدنامه یک ماه پس از آنکه حداقل             84ماده   1طبق بند   
 تحقـق یافـت و از آن زمـان    1980 ژانویـه  27ط در   شـر ایـن   .   می یابـد   یدبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم نمایند ، قابلیت اجرای        

  .عهدنامه الزم االجرا گردید 
عهدنامه برای کشورهایی که پس از الزم االجرا شدن آن ، آن را تصویب یا بدان ملحـق شـوند ، یـک مـاه پـس از تودیـع سـند                   

  . ) 84 ماده 2بند  ( تصویب یا الحاق الزم االجرا می گردد
 ، نسخه اصلی عهدنامه در پنج نـسخه بـه زبانهـای چینـی ، انگلیـسی ، فرانـسوی ، روسـی و اسـپانیایی              عهدنامه 85به موجب ماده    

  .میباشد و کلیه آنها از اعتبار یکسان برخوردارند 
  :عهدنامه دارای برخی ویژگیهای برجسته می باشدکه ذیالً به اهم آنها اشاره می شود 

   حکومت بر روابط قراردادی میان کشورها  - الف
  . عهدنامه ، عهدنامه حاضر نسبت به معاهدات منعقده میان کشورها مجراست 1طبق ماده 

عاهدات را مدون کرده و در بخش ید ، در بخش عمده ای حقوق عرفی م      عهدنامه در واقع و همان طور که از نامش برمی آ            -ب 
  . تدیگر با نوآوریهایی که نموده موجب توسعه مترقیانه حقوق معاهدات شده اس

  . تعیین قواعد و روش قانونگذاری بین المللی است هدف عهدنامه ،  -ج 
 در نتیجـه ، امـروزه بـرای کلیـه کـشورها             . عهدنامه از جمله معاهدات قانون ساز و در زمره حقوق بین الملل عـام مـی باشـد                     -د  

نچه شاید محل بحث باشد ، در خـصوص الـزام   این امر در مورد کشورهای متعاهد مسلم و بدیهی است ، اما آ           . االجرا است    الزم
رسد که آنها نیز به مقررات عهدنامـه ملتـزم و            با این حال ، چنین به نظر می       . آور بودن عهدنامه برای کشورهای غیرمتعاهد است        

دیگـر آن  المللـی اسـت واز سـوی     متعهد می باشند ، زیرا از یک سود مواد عهدنامه در مقام توضیح و تبیین و تدوین عـرف بـین   
بخش از مقررات عهدنامه نیز که  متضمن نوآوری می باشد ، امروزه تقریباً برای کشورهای غیرمتعاهد به عنـوان قواعـد عرفـی ،          

  .است  الزم االتباع گردیده
عرفـی  بنابراین تعداد قابل توجهی از کشورها طبق عهدنامه ملزم به اجرای مقـررات آن هـستند و تعـداد دیگـری طبـق مقـررات                          

  .ندرج در عهدنامه این الزام را دارند م
و مجـرا بـر معاهـداتی اسـت کـه توسـط             به این معنی کـه عهدنامـه فقـط حـاکم            . شود   ماسبق نمی ه  مقررات عهدنامه عطف ب    - ه

  .)  عهدنامه 4ماده ( کشورها پس از الزم االجرا شدن عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد
ن از یک سو مشتمل بر برخی از معاهدات و موضوعاتی است که عهدنامه صریحاً آنها را خـارج از                    موارد خارج از شمول عهدنامه وی     

  .شمول خود قرار داده و از سوی دیگر متضمن مواردی است که عهدنامه در مورد آنها سکوت اختیار نموده است 
  :در قلمرو عهدنامه قرار ندارند  عهدنامه وین ، معاهدات زیر 3طبق ماده   - معاهدات خارج از شمول عهدنامه وین

  ا و سایر تابعان حقوق بین الملل معاهدات میان کشوره  -الف 
  ابعان حقوق بین الملل با یکدیگر  معاهدات میان سایر ت -ب 

عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای          « در رابطه با معاهدات مذکور ، عهدنامه دیگری تحت عنوان           
.  به امضا رسیده کـه هنـوز بـه مرحلـه اجـرا در نیامـده اسـت        1986 مارس 21در » بین المللی و سازمانهای بین المللی با یکدیگر         

 ایـن . بوده اند   )  نهاد تخصصی وابسته به آن       9سازمان ملل متحد و     (   سازمان بین المللی   10 کشور و    28این عهدنامه ،    امضاکنندگان اولیه   
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.  سـند تـصویب یـا الحـاق دارد           35 کشور رسیده است ، اما برای الزم االجرا شدن نیاز بـه              34 به تصویب    2002 عهدنامه تا اکتبر  
  . وین می باشد 1969مفاد عهدنامه مذکور تقریباً مشابه مفاد عهدنامه  ) 1986 عهدنامه 85ماده (

   معاهدات غیرمکتوب یا شفاهی -ج 
  :فوق ، تأثیری بر موارد زیر ندارد  عهدنامه بر معاهدات مذکور در بندهای الف ، ب و ج  ، عدم شمول 1969 عهدنامه 3به موجب ماده 

 یاد شده ، بـه اعتبـار حقـوقی آنهـا            اتبه بیان دیگر ، عدم حاکمیت عهدنامه بر معاهد        . حقوقی چنین معاهداتی     اعتبار و ارزش     .1
  .خدشه ای وارد نمی سازد و آنها کماکان معتبر می باشند 

ل هر یک از مقررات عهدنامه بر معاهدات مذکور ، در مواردی که آن معاهدات طبق حقوق بین الملل و مـستقل و جـدا                         شمو .2
) مـستقل از عهدنامـه    (به عبارت دیگر ، معاهدات مذکور را می توان طبق حقـوق بـین الملـل    . آن قواعد باشد از عهدنامه ، مشمول   

  .مود مشمول هر یک از قواعد مقرر در عهدنامه ن
مقررات عهدنامه ، مانع شمول آنها بر آن دسته از روابطی نیست که طبق معاهدات بـین المللـی ایجـاد شـده و سـایر تابعـان یـا                    .3

  .موضوعات حقوق بین الملل نیز به آنها پیوسته اند 
  )  عهدنامه 4ماده  (معاهدات منعقده قبل از به اجرا درآمدن عهدنامه   -د 

 عهدنامه وین ، این عهدنامه به موارد جانشینی کشورها ، مسئولیت بـین المللـی                73ماده  با عنایت به     -  وین ول عهدنامه موضوعات خارج از شم   
 ، عهدنامه خاصی تحت     1978 اوت   23به همین جهت ، در      . کشورها و بروز مخاصمات و تأثیرات آنها بر معاهدات نمی پردازد            

 سـند تـصویب و      15در کنفرانس وین به امضا رسید که با تودیـع           » ورها بر معاهدات    عهدنامه وین در زمینه جانشینی کش     « عنوان  
  . قدرت اجرایی یافت 1996الحاق در سال 

به رغم مقررات مذکور در مورد عدم شـمول عهدنامـه بـر مـسائلی کـه ممکـن اسـت در مـورد معاهـده ای بـه سـبب مـسئولیت                                 
رخی مقررات مربوط به مسئولیت بین المللی کشورها است ، از جمله تعدادی             بر ب المللی کشورها پیش آید ، عهدنامه مشتمل         بین

  .از معاذیر رافع مسئولیت قراردادی در عهدنامه منعکس می باشد 
  .مسأله آثار جنگ بر معاهدات نیز از شمول عهدنامه خارج است ، اما کماکان تابع حقوق بین الملل عرفی است 

نامه وین بر معاهده ای که ممکن است کشور متجاوزی را متعهد کند و در نتیجـه اقـداماتی طبـق                     مقررات عهد   - وضعیت کشور متجاوز  
به سخن دیگر ، معاهده تحمیلی بـه کـشور متجـاوز ،    .  ) 75مـاده  ( ملل متحد علیه او صورت گیرد ، تأثیری نخواهد داشت       منشور  

ده ای نمی تواند به موجبات بی اعتباری معاهدات ، مقـرر در     فرضاَ کشور متجاوز طرف چنین معاه     . تابع عهدنامه وین نمی باشد      
  .عهدنامه وین ، استناد جوید و خود را از قید تعهدات قراردادی برهاند 

  :موارد سکوت عهدنامه وین عهدنامه وین در موارد زیر سکوت اختیار کرده است 
  طبقه بندی معاهدات  -الف 

  ای کامل الودادهخاص شرط ملتموضوعات  -ب 
  نابرابری در معاهدات  -ج 
  متروک ماندن معاهدات  -د 
 روش فیصله اختالفات ناشی از عهدنامه ، مگر آنکه عهدنامه وین نیز در زمره معاهدات قملـداد شـود کـه در ایـن صـورت ،                            - ه

 ، ایـن پرسـش   در این صـورت .  آن نسبت به خود عهدنامه مجرا می باشد 66قسمت چهار بخش پنجم عهدنامه ، مخصوصاً ماده    
آیا مقررات عهدنامه وین را می توان نسبت به خود عهدنامه مجرا دانست ؟ در پاسخ چنین به نظر می رسـد کـه        : مطرح می شود    

  .تنها قواعد عرفی مقرر در عهدنامه نسبت به خود عهدنامه حاکم می باشد 
 در قسمت اخیر مقدمه عهدنامه نیز بدان اشاره شده است ، در             در مجموع ، با عنایت به یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل عام که حتی               

  . مورد مسائلی که مشمول مقررات قراردادی یک معاهده نمی شود ، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود 
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  ماهیت معاهده بین المللی   مفهوم و -بند اول 
  تعریف معاهده   -الف 

مهمترین منبع حقوق بـین الملـل ، فعالیـت کـشورها و سـایر تابعـان حقـوق بـین الملـل را در صـحنه                          معاهده بین المللی به عنوان      
  .المللی شکل می دهد و تجلی بنیادین زیست بین المللی است  بین

  تعریف معاهده از دیدگاه عرف بین المللی  .1
، بـه  ) اعم از کتبی یـا شـفاهی     ( د تابع حقوق بین الملل      از دیدگاه عرف بین المللی ، معاهده عبارتست از توافق منعقده میان دو یا چن              

  .منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل ، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شود 
  :با تعریف کلی مذکور ، عناصر اصلی و اساسی معاهده از دیدگاه عرف بین  المللی مشخص می گردد 

اما این هماهنگی لزوماً به معنی پذیرش همساز        . را میان طرفها ایجاب می کند       » هماهنگی اراده ها    «  انعقاد توافق ،     - توافقانعقاد یک   
زیرا چه بسا ممکن است معاهده ای از پذیرش یک جانبه کشوری و پذیرش بعدی کشور دیگری به طـور       و همزمان نمی باشد ،      

» بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حـل و فـصل ادعاهـا    « بارز آن  نمونه  . جداگانه و منفرد ایجاد شود      
  . می باشد 29/10/1359 برابر با 1981 ژانویه 19توسط دولت ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی ایران مورخ 

ب دولت جمهوری اسالمی ایـران و دولـت ایـاالت    بر اساس اعالم پذیرش رسمی از جان« : در مقدمه این بیانیه چنین آمده است  
مردمی الجزایر اکنون اعـالم مـی دارد کـه ایـران و ایـاالت متحـده بـه قـرار ذیـل                       متحده امریکا ، دولت جمهوری دموکراتیک       

  ». اند موافقت نموده
 دولـت ایـران و ایـاالت متحـده          این بیانیه هنگامی که دولـت الجزایـر از هـر دو           « :  بیانیه مذکور چنین مقرر شده است        8در ماده   

  .»امریکا اعالمیه پذیرش بیانیه را دریافت نماید ، الزم االجرا خواهد بود 
اختالفات شدید ایران و امریکا و عدم توافق طرفین در انجام مـذاکره رویـاروی و بالمـĤل عـدم توافـق در انعقـاد معاهـده ای در                       

گری دولت الجزایر و صدور بیانیه مذکور و تعیین راهکاری برای تجلی رضـایت              زمینه فیصله اختالفات فیمابین ، منجر به میانجی       
  .گردید که آن ، مضمون یک معاهده بین المللی است » بیانیه « طرفین به صورت 

از سوی دیگر ، ممکن است هماهنگی اراده از یک اعالمیه دسته جمعی که موضوعش پذیرش های یـک جانبـه بعـدی اسـت ،            
  . در زمینه صادرات تجهیزات هسته ای 1975ند توافقهای لندن حاصل شود ، مان

به خود گیرد باید طرفهای آن ، تابعان حقوق بین الملل           » معاهده  « منعقده ، برای اینکه عنوان      یک توافق بین المللی      - طرفهای توافق 
  .للی را دارند به بیان دیگر ، فقط تابعان حقوق بین الملل اهلیت انعقاد معاهدات بین الم. باشند 

باید آثار حقوقی بر اساس حقوق بین الملـل بـه           میان تابعان حقوق بین الملل      توافق بین المللی منعقده      -حصول آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل        
  . ایز می سازد این عنصر اساسی ، معاهده را از موافقت نامه نزاکتی یا اخالقی متم. داد » معاهده « بار آورد ، تا بتوان به آن عنوان 

   تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه های وین  .2
  :داده است  وین برای اولین بار تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه 19691عهدنامه 

ینکـه در  معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بـین الملـل باشـد ، اعـم از ا                  « 
   )2 ماده 1قسمت الف بند  (. » سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد ، قطع نظر از عنوان خاص آن 

در تعریف قراردادی معاهده ، عناصر متفاوتی از تعریف معاهده از دیدگاه عرف وجود دارد که ذیالً به شـرح آنهـا          بدین ترتیب   
  .پرداخته می شود 

                                                           
موضوع عهدنامه در واقع و همان طور : مهمترین خصوصیات عهدنامه را می توان بدین شرح برشمرد .  الزم االجرا گردیده است 1980 ژانویه 27 در کنفرانس وین تصویب شد ، از 1969 مه 23ر عهدنامه مذکور که د.  1

امـروزه عهدنامـه در زمـره    .  هدف از عهدنامه ، تعیین قواعد ماهوی و شکلی و روش قانونگذاری بـین المللـی اسـت    .که از نامش بر می آید ، حقوق معاهدات است ، یعنی مجموعه قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی             
 آن هـم  –ن حقـوق بـین الملـل     و نـه سـایر تابعـا   –در مسائلی که مقررات عهدنامه سکوت کرده باشد ، قواعد حقوق بین الملل عرفی حـاکم اسـت و عهدنامـه فقـط میـان کـشورها       . مقررات حقوق بین المللی عام است  

عهدنامه عطف به ماسبق نمی شود ، و مسایلی چون تأثیر جنگ بر معاهدات، جانشینی کشورها بر . کشورهایی که آن را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند ، مجراست ، مگر در مواردی که بیانگر مقررات عرفی است                      
 . ای علیه یک کشور متجاوز ، خارج از شمول عهدنامه است معاهدات ، مسئولیت معاهده ای و تعهدات معاهده 
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 وین ، طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از سایر تابعان حقوق بین الملل سـخن بـه میـان               1969عهدنامه    -طرفهای توافق   
و سـازمانهای   الملـی     و سـازمانهای بـین     عهدنامـه ، اعتبـار حقـوقی معاهـدات میـان کـشورها               3با این حـال ، مـاده        . نیاورده است   

  .داده است المللی با یکدیگر را مورد پذیرش قرار  بین
  . وین ، خالء مذکور مرتفع گردیده است 1986البته همان طور که قبالً نیز مذکور افتاد ، با انعقاد عهدنامه 

به عمل آمده ، تفاوت دیگر نیز میـان تعریـف           با توجه به تعریفی که در عهدنامه های وین از معاهده              - تنظیمی طبق حقوق بین الملل    توافق  
بـدین معنـی کـه از    . معاهده مالحظه می شود و آن شمولیت مقررات حقوق بین الملل اسـت       عریف عرفی     قراردادی معاهده و ت   

محـسوب مـی شـود ، در حـالی کـه از      » معاهـده  « ، گونه توافق حقوقی منعقده میان تابعان حقوق بـین الملـل      دیدگاه عرف ، هر   
ق بین الملل تنظیم شود و یا به بیان دیگر ، مـشمول مقـررات               دیدگاه عهدنامه های وین ، الزم است که این توافق قطعاً طبق حقو            

در نتیجه ، توافقهای بین المللی که میـان تابعـان حقـوق بـین الملـل منعقـد                   . ) از جمله مشمول عهدنامه های وین       ( حقوق بین الملل باشد   
ی که میان تابعان حقـوق بـین الملـل منعقـد           فرضاً توافقهای . الملل نباشند ، معاهده محسوب نمی گردند         اما تابع حقوق بین   شوند ،   

البتـه اگـر   . یا حقوق داخلی کشور خاصی مـی باشـند   ) مانند بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی     (  می شوند ، ولی تابع قواعد فراملی      
  .ر آن خواهد بود در یک توافق بین المللی صراحتاً ذکری از قانون حاکم به میان نیاید ، حقوق بین الملل قانون حاکم ب

در حالی که از دیدگاه عرف بین المللی و رویه قضائی بین المللی ، توافقهای حقوقی غیرمکتوب یـا شـفاهی نیـز                        - کتبی بودن توافق  
 . ) 2مـاده    (بـه شـمار آورده انـد        » معاهـده   « در زمره معاهدات محسوب می شوند ، عهدنامه های وین تنها توافقهـای مکتـوب را                 

دنامه های وین تصریح بر این دارند که منصرف بودن مقررات آنها از توافقهـای شـفاهی ، بـه هـیچ وجـه بـه اعتبـار                    عه معذلک  
  . ) 3ماده  (حقوقی آنها خدشه ای وارد نمی سازد 

ا در دو   طبق نص صریح عهدنامه های وین ، معاهده مجموعه مقررات به هم پیوسته است ، اعم از اینکه در یک ی                     - تعداد اسناد توافق  
 1977مـورخ  ) شـماره هـای یـک و دو    ( به طور مثال ، پروتکل های الحاقی ژنو .  ) 2 ماده 1بند  قسمت الف    ( یا در چند سند آماده باشد     

  . ژنو در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه می باشند 1949منضم و مرتبط با عهدنامه های 
  تعریف معاهده در حقوق ایران . 3

انعقـاد توافقهـای     تنهـا آئـین نامـه چگـونگی تنظـیم و          . به عمل نیامده است     » معاهده  « ان هیچگونه تعریفی از     در متون قانونی ایر   
  :از معاهده نموده است » توافق حقوقی «  هیأت وزیران ، یک تعریف کلی ، آن هم تحت عنوان 13/2/71المللی مصوب  بین

ه به موجب آن ، دستگاه دولتی در مقابل دولت ، موسسه و شرکت دولتی خارجی        توافق حقوقی توافقی است ناشی از روابط بین المللی ک         « 
  .  ) 1ماده  (...  یا مجامع ، شوراها و سازمانهای بین المللی ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد 

مـسائلی   دولت دستگاههای دولتی خـود را درگیـر   در آئین نامه مذکور ، شاید این بوده تا » توافق حقوقی   « علت کاربرد عبارت    
از سوی دیگر ، چنین به نظر می رسد که تعریف به عمـل آمـده از معاهـده در مقـررات یـاد                        . ناشی از اصطالحات متعدد ننماید      

  .شده در واقع همان تعریف عرفی معاهده می باشد 
  لی خارج از شمول حقوق بین الملل توافق های بین المل  -ب 

عاهده بین المللی ، یک توافق بین المللی و تابع حقوق بین الملل است ، اما هر توافق بین المللی را نمـی تـوان یـک معاهـده                  هر م 
شوند  معاهده بین المللی محسوب نمی      -   اعم از حقوقی یا سیاسی      - بنابراین ، برخی از توافقهای بین المللی      . قلمداد نمود   بین المللی   

   :این دسته از توافقهای بین المللی عبارتند از . از شمول حقوق بین الملل هستند و در نتیجه ، خارج 
منعقده میان تابعان حقوق بین الملل کـه طبـق مقـررات حقـوق بـین الملـل تنظـیم نـشده باشـند و حقـوق            توافقهای بین المللی    . 1

قراردادهای تجاری بین المللی که میان      . املی یا ملی باشند     برای مثال ، معاهداتی که تابع قواعد فر       . الملل بر آنها حاکم نباشد       بین
  .تابعان حقوق بین الملل منعقد می شوند ، معموالً در زمره این دسته قرار می گیرند 
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دولتی  المللی غیر   از جمله سازمانهای بین   (الملل از یک سو و نهادهای غیردولتی از سوی دیگر              حقوق بین  انتوافقهای میان تابع   .2
  .) المللی حقوق خصوصی  مجامع بینیا
.  از سـوی دیگـر       –توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقیقی یا حقـوقی                     .3

  . برای مثال ، موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی منعقده میان کشورها و سرمایه گذاران خصوصی خارجی 
فدرال از سوی دیگر ، مشروط بر اینکه چنین دولتها یا            ها از یک سو و دولتها یا ایاالت عضو یک کشور           توافقهای میان کشور   .4

  .ایاالتی طبق قانون اساسی کشور فدرال مربوط ، صالحیت انعقاد آن توافق را داشته باشند 
  .توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و نهضتهای آزادیبخش از سوی دیگر   .5
  .موافقت نامه های نزاکتی  . 6

برخالف سایر توافقهای بین المللی خارج از شمول حقوق بین الملل کـه ماهیـت و خـصوصیت حقـوقی دارنـد ، موافقـت نامـه هـای                             
د و آیـ  این نوع توافقها میان تابعان حقوق بین الملل به عمل می. هستند » سیاسی  « نزاکتی یا اخالقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفاً         

  .آورند  طرفهای این گونه توافقها ، معموالً به منظور دوری جستن از ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی ، به امضای آن روی می
ایـن  . موافقت نامه های نزاکتی ، در عین حال که تعهد سیاسی و اخالقی ایجاد می کنند ، فاقد آثار حقوقی الزم االجـرا هـستند                          

رویه انگلوساکسن اقتباس شده و هدف از امضای آنها ، اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسـی معـین اسـت ،                     قسم موافقت نامه ها از      
 ، امضا شده توسط چرچیـل و روزولـت در مـورد اصـول مـشترک سیاسـت ملـی دو                      1941 اوت   14مثل منشور اتالنتیک مورخ     

  .کشور انگلستان و ایاالت متحده امریکا 
موافقت نامه های نزاکتی استفاده مـی شـود ، عبارتنـد از یادداشـت تفـاهم ، اعالمیـه مـشترک ،        امروزه عناوینی که معموالً برای     

  .اعالمیه سران ، تفاهم نامه ، صورت مذاکرات ، بیانیه مشترک ، صورتجلسه ، صورتمجلس ، توصیه نامه و امثال آنها 
آیا تفـاهم نامـه هـایی کـه     « سالمی مبنی بر اینکه در ایران ، شورای نگهبان در پاسخ به سوال کمیسیون سواالت مجلس شورای ا      

» آیـد ؟   نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضا می کنند و فعالیت طرفها بر آن مبتنی می گردد ، جزء قرارداد به حـساب مـی                
مـذکور در قـانون      طیادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید ، مثل قرارداد است و بایستی ضواب            « : چنین اظهار نظر کرده است      

  .بوده و نه سیاسی » تعهد حقوقی « مسلماً  »تعهد « البته منظور شورای نگهبان از . » اساسی نسبت به آن رعایت شود 
  :با توجه به آنچه که در فوق آمد باید به طور خالصه گفت 

به همـین دلیـل     . تلقی نخواهد شد    » ی  معاهده بین الملل  « معاهداتی که یکی از اطراف آن از تابعین حقوق بین الملل نباشد ،              
  :معاهدات زیر را نمی توان معاهدات بین المللی به شمار آورد 

  معاهدات منعقده با اقوام غیرمتمدن  
  ی خانواده های سلطنتی اعضاءسند ازدواج  
شرکت «  بین دولت ایران و 1933وریل  آ29مانند قرارداد موافقت نامه منعقده بین دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بیگانه ،  

در رسیدگی به اختالف بین دولت ایران و شرکت مذکور ، دیوان بین المللـی دادگـستری الهـه بـه اسـتناد اینکـه قـرارداد        . » نفت ایران و انگلیس  
  .ا اعالم کردعدم صالحیت خود ر  ، معاهده بین المللی به شمار نمی آید ،1933

 ه بین اشخاص حقیقی یا حقوقی بیگانه موافقت نامه های منعقد 

  .با این حال ، برخی معاهدات علی رغم اینکه میان دو دولت منعقد نشده است ، معاهده بین المللی خوانده می شوند 
   .( Commonwealth )معاهدات منعقده میان کشورهای مشترک المنافع انگلیس 

  .خوانده می شوند  ( concordat ) کنکوردا معاهدات منعقده بین دولت واتیکان و سایر دولتها که
مانند موافقت نامـه منعقـده بـین سـازمان     موافقت نامه های منعقده بین سازمانهای بین المللی و یا بین یک سازمان بین المللی و یک کشور ،            

 مـشهور بـه موافقـت نامـه لـک           1947 ژوئـن    26ملل متحد و ایاالت متحده آمریکا در مورد اساسنامه قانونی مقر دایم سـازمان ملـل مـورخ                   
   .( Lake Success )ساکسس 
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   خصوصیات معاهدات بین المللی - ج
  :معاهده بین المللی تابع اجتماع خصوصیات و شرایط زیر است 

  .اراده ها است ) بین المللی ( معاهده بین المللی حاصل توافق  .1
در معاهـدات بـین المللـی عمومـاً مـشهود و محـرز سـت ، وقـایع                   هر چند عبارت فوق بدیهی به نظر می آیـد و توافـق اراده هـا                 

المللی گویای مواردی است که توافق اراده طرف یا طرف های معاهده به روشنی بیان نشده و اعتراضاتی نسبت بـه ایـن کـه                      بین
  .قرار گرفته است یا خیر ، ابراز شده است » توافق بین المللی « آیا دولتی در مقابل یک 

دیوان الهه ، در این قضیه ، رأیـی صـادر   .  این مورد ، حق وصایتی است که جامعه ملل به اتحادیه آفریقای جنوبی داد     مثال بارز 
قطعنامه ای از سوی شورای جامعـه ملـل بـه اتحادیـه آفریقـای جنـوبی داده شـده و ایـن                      کرد مبتنی بر این که حق وصایت طبق         

دارای خصیـصه    حق وصایت عمالً و قانوناً تعهـدی بـین المللـی ایجـاد کـرده ،                  دیوان اعالم داشت که   . کشور نیز پذیرفته است     
  .معاهده است 

شورای جامعه ملل با ایجاد حق وصایت برای اتحادیـه آفریقـای جنـوبی و پـذیرش آن حـق از سـوی                       » قطعنامه  « در این قضیه ،     
ا انتقاد شدید برخـی از قـضات برجـسته از جملـه بـدوان               رأی دیوان ب  . کشور اخیر ، به مثابه یک توافق نامه بین المللی تلقی شد             

(Basdevant ) و نظر مخالف و مشترک اسپندر ( Spender )  و فیتز موریس( Fitzmaurice ) روبرو شد .  
 را یک معاهده یا توافق بین المللی به شمار نیاوردند و آن را عملی ناشـی از تـصمیم   ( Mandat )» وصایت « حقوقدانان نامبرده 

به عبارت دیگر ، وصایت عمل یک جانبه سازمان بین المللی است که علـی رغـم                 . دانستند  ) جامعه ملل   ( یک سازمان بین المللی     
  .دارا بودن آثار حقوقی ، توافق نامه بین المللی محسوب نمی شود 

  .معاهده بین المللی سندی است که ایجاد تکلیف می کند . 2
در . وان معاهده بین المللی دانست مگر آن دسته از توافق نامه هایی که تکلیف حقوقی ایجاد کنند          می ت توافق بین المللی را ن    هر  

اند ولی اتفاق اراده آنها منجر به انعقاد         دو یا چند کشور به توافقاتی چند دست یافته        مواردی است که نمایندگان     المللی   رویه بین 
  .نشده است » معاهده « 

اعالمیه مشترک ، طرح های عملی،       ( انواع اسنادی است که دولت ها تحت نام ها و عناوین مختلف              رویه معاصر گواه بر وجود    
این گونه اسناد از این جهت که ایجاد تعهدات بین المللی می کنند یا              . توافقات خود را تنظیم کرده اند       ) برنامه مشترک و غیره     

  .خیر ، به طور جدی مورد سوال هستند 
استراتژی بین المللی توسعه «  قطعنامه ای تحت عنوان 1970 اکتبر   24مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ        به عنوان مثال ،     

 ... « )XXV 2622 (    این سند یک توافق بین المللی نیست بلکه قطعنامه ای است که برای دولـت هـا چنـدان الـزام                     . صادر کرد
دولتها متعهد می شوند که به طـور انفـرادی یـا دسـته     : قطعنامه آمده است که    با وجود این ، در یکی از بندهای این          . آور نیست   

  .شود » نظم اقتصادی نوین « جمعی سیاست هایی را دنبال کنند که باعث ایجاد 
تـصویب شـد ، بـه زعـم         » کنفـرانس امنیـت و همکـاری در اروپـا           «  در   1973 کـه در اول اوت       1همچنین سند نهـایی هلـسینکی     

اما  . 2شمار نمی آید ، بلکه مجموعه ای از اعالمیه ها ، توصیه ها و اندرزها استه  ، توافق بین المللی ب ( Manin )پروفسور منن 
کنفرانس اعالم داشتند که مفاد آن سند را به طور یکجانبه ، دوجانبـه و یـا چنـد                  رکت کنندگان در  در قسمت آخر سند مزبور ش     

الذکر و اسناد مشابه ،      بدیهی است که تعهدات مندرج در اسناد فوق        .ه و رعایت خواهد کرد      در نظر گرفت  » الزاماً و دقیقاً    « جانبه  
عـدم رعایـت اسـناد فـوق دارای همـان عواقـب و              . برخـوردار نخواهـد بـود       » معاهدات بـین المللـی      « از همان قدرت الزام آور      

  .باشد ، قطعاً جنبه سیاسی خواهد داشت تا حقوقی مجازاتی که معاهدات دارند ، نیست اگر مجازاتی برای آنها  وجود داشته 
  

                                                           
1.L, Acte final d, Helsinki  

  

2.MANIN,Ph,..Op.Cit.P.73  
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  است ) یعنی دولتها ( معاهده بین المللی صرفاً ناشی از اراده تابعین حقوق بین الملل . 3
بر این اساس ، اسناد زیر در زمره معاهـدات  .  وین فقط دولت ها می توانند معاهده بین المللی منعقد کنند           1969طبق کنوانسیون   

  .ی به شمار نخواهند آمد بین الملل
 . موافقت نامه هایی که بین اشخاص خصوصی یا موافقت نامه هایی که بین یک دولت و یک شخص خصوصی منعقد شده باشد ♣

موافقت « مثال بارز این قبیل توافق ها ، . اعمالی که برای دولت ها ایجاد تعهد حقوقی نمی کند ولی می تواند بیانگر توافق سیاسی دولتمردان باشد         ♣
تابع اصل وفای بـه   »  توافقات«این  . می باشد که فاقد آثار حقوقی الزام آور است و صرفاً تعهد اخالقی ایجاد می کند                 » نامه های نزاکتی یا اخالقی      

 .عهد نیست و رعایت مفاد آنها بستگی به حسن نیت و اراده دولت ها دارد 

 سازمان های غیرمتمرکز دولتی با دولت دیگر منعقد می شـود ، اسـنادی کـه بـین موسـسات       اسناد همکاری که بین دستگاههای اداری و اجرایی و         ♣
 . آموزشی ، شهرها و غیره منعقد می شود ، معاهده بین المللی بشمار نمی آیند –فرهنگی 

 .در برخی موارد شناسایی یکی از طرفین به عنوان تابع حقوق بین الملل مورد تردید واقع می شود  ♣

منعقد شده اسـت ،   ( FLN )را که بین دولت فرانسه و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر » موافقت نامه های اویان « ینه می توان در این زم
موافقت « دولت فرانسه ابتدا به دلیل عدم شناسایی شخصیت بین المللی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر ، معاهده نامبرده را                   . مثال آورد   

  .موافقت نامه های بین المللی قلمداد شدند تلقی نمی کرد ، اما پس از استقالل الجزایر آن معاهده ، » نامه های بین المللی 
  :معاهده بین المللی تابع مقررات حقوق بین الملل است . 4

  .کلیه معاهدات بین المللی باید تابع مقررات حقوق بین الملل باشند نه مقررات حقوق داخلی 
  :ه صورت کتبی تنظیم می شود معاهده بین المللی ب . 5

چنانچه یـک توافـق بـین المللـی کتبـی نباشـد تـابع مقـررات                 . یکی از شروط اساسی معاهدات بین المللی کتبی بودن آنها است            
  . وین نیز نخواهد بود 1969کنوانسیون 

  :معاهده بین المللی می تواند عناوین مختلفی داشته باشد  . 6
ادی خود می توانند اسناد مورد قبـول خـود را تحـت عنـاوین مختلفـی چـون عهدنامـه ، پروتکـل ،                       دولتها در تنظیم روابط قرارد    

  .قرار دهند ... یادداشت تفاهم ، کنوانسیون و 
   افتراق بین معاهده و موافقت نامه ه وجو-د 

  :وجوه افتراق بین معاهده و موافقت نامه بین المللی را می توان شامل موارد زیر دانست 
  وت از حیث اطراف سند تفا. 1

 کنوانسیون وین ، معاهده الزاماً و منحصراً بین دولتها منعقد می شـود ، در حـالی کـه موافقـت                      2 ماده   1طبق تعریف مقرر در بند      
از مفاد کنوانسیون وین چنـین افـاده مـی شـود کـه معاهـده       . نامه های بین المللی به مفهوم عام کلمه مقید به چنین شرطی نیستند             

 شامل آن دسته از توافق نامه هایی می شود که بین دولت ها به صورت کتبی در یک یا چند سند تنظیم شده و تابع حقـوق             صرفاً
را با حذف آن دسته از موافقت نامه هـای بـین المللـی کـه بـین                  » معاهده  « به عبارت دیگر ، کنوانسیون وین       .  نیز باشد    لبین المل 

به عنوان مثال موافقـت نامـه هـای منعقـده بـین دولتهـا و شـرکتهای تجـاری خـارجی                      .  کند   دولتها منعقد نمی شود ، تعریف می      
  .محسوب نخواهند شد » معاهده « موافقت نامه بین المللی به شمار آمده ، لیکن 

  تفاوت از حیث موضوع . 2
 ژنـو   1958انند قواعدی کـه در کنوانـسیون هـای          م(  موضوع معاهدات بین المللی معموالً به قواعد بنیادین جامعه بین المللی مربوط می شود             

در حـالی کـه موافقـت نامـه هـای           )  راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی آمـده اسـت            1963 و   1961راجع به حقوق دریاها یا کنوانسیون های وین         
   . دو یا چند کشور منعقد می گردد بین... المللی در ارتباط با مسایل سیاسی ، تجاری ، فرهنگی و  بین

  تفاوت از حیث تشریفات انعقاد . 3
برای الزم االجرا شدن معاهدات بین المللی امضای مقامات قوه مجریه کفایت نمی کند لیکن امضا به تنهایی باعث الزم االجـرا                       

ین ، ممکن است در بعضی موارد ، یک توافق بین المللی طبق نظـام حقـوقی یکـی از متعاهـد              « البته  . شدن موافقت نامه می شود      
بـه  ) یـا تفـاهم نامـه    ( امـه  معاهده تلقی شود و تصویب آن ضروری باشد ، ولی در نظام حقوقی دولت دیگر همان توافق ، موافقت ن          
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آید و امضای مقامات قوه مجریه برای الزم االجرا شدن آن کافی دانسته شود ، مانند موافقت نامه حمل و نقل زمینی بین                حساب  
ود و لذا باید به تصویب مجلس برسد ، و حال آنکه            شز لحاظ حقوق ایران  ، یک معاهده محسوب می           ایران و آلمان غربی که ا     

  . » طبق حقوق آلمان فدرال ، صرفاً یک یادداشت تفاهم بوده ، نیازی به تصویب مجالس مقننه فدرال ندارد 
  از حیث شکل سند تفاوت . 4

تنظـیم و  » کتبی « الزاماً به صورت » معاهده بین المللی « جاب می کند که  کنوانسیون وین ای 2 ماده   1شرط شکلی مندرج در بند      
توانند  توافق های بین المللی می. کنند  تبعیت نمی» کتابت « منعقد شود ، در حالی که موافقت نامه های بین المللی الزاماً از شرط     

  .» اخالقی موافقت نامه های نزاکتی یا « به شکل غیرمکتوب نیز ظاهر شوند مانند 
در حقـوق معاهـدات ، موافقـت    . قایل به اخـتالف بـود      » موافقت نامه های نزاکتی     « و  » موافقت نامه های شفاهی     « البته باید بین    

این گونه  . نامه شفاهی به سندی گفته می شود که متعاقب مذاکرات شفاهی نمایندگان دو یا چند کشور تهیه وتدوین شده باشد                     
اعالمیه ، اطالعیه ، صورت جلسه مـذاکرات  : دیپلماتیک معاصر بسیار متداول شده اند ، عناوین مختلفی دارند    اسناد که در رویه     

 اسناد اخیر در زمره توافق های بین المللی به  ( Mc Nair )و پروفسور مک نر  ( Manin )به اعتقاد پروفسور فیلیپ منن . و غیره 
  . وین می باشند 1969شمار آمده ، مشمول مقررات کنوانسیون 

  .اما موافقت نامه های نزاکتی بیانگر توافق شفاهی مقامات دو کشور است که رعایت آن برای طرفین چندان الزام آور نیست 
الزم به یادآوری است که علیرغم این که شرط کتابت در کنوانسیون وین برای معاهدات بین المللی در نظر گرفته شده اسـت ،                        

مواردی اظهارات شفاهی و یک جانبه مقامات دولتی یک کشور به منزله توافـق بـین المللـی بـه شـمار آمـده ،       این ، در   با وجود   
 نـروژ   امـور خارجـه    وزیـر    بیانـات مشمول مقررات کنوانسیون وین و طبعاً تابع اصل وفای به عهد شمرده شده است ، مانند قضیه                  

  .ت سفیر دانمارک در مورد گرینلند شرقی ایراد شده بود  که در پاسخ به سواال1933 در سال ( Ihlen )آقای ایلن 
این قضیه به دیوان دایمی بین المللی دادگستری ارجاع داده می شود و دیوان مذکور بیانات وزیر امور خارجه نـروژ را بـرای آن      

  .کشور الزام آور می داند 
توافقاتی کـه ناشـی از اعمـال و رفتـار سـاده و ضـمنی             « وان به   ، می ت  ) اعتبار اظهارات شفاهی مقامات یک کشور       ( عالوه بر مورد فوق     

در این گونه موارد ، به علت عدم وجود قالب های شکلی در توافق ، مشکل دو چندان می شـود ،     . است ، اشاره کرد     » کشورها  
 رفتار یک دولـت در قبـال   گاهی اوقاتبا این حال . زیر هیچ گونه سندی دال بر توافق نمایندگان دو یا چند دولت وجود ندارد               

  .،  دلیلی بر توافق بین آنها تلقی می شود » رفتار « دولت دیگر عمالً موجد تعهدی بین آنها می شود و آن 
 بین فرانسه و آمریکا ، داور بین المللی تشخیص داد که رفتار طرفین ، حاکی                1946 مارس   27در قضیه تفسیر موافقت نامه هوای       

  .موافقت نامه نامبرده را بعد از انعقاد آن پذیرفته بودند الح و تجدید نظر در مفاد از آن است که آنها اص
  تفاوت از حیث نحوه تنظیم سند  . 5

نحوه تنظیم مقررات یک معاهده بین المللی معموالً بدین شکل صورت می گیرد که در ابتدا یک مقدمه و سپس مـواد مختلـف             
بین المللی مشتمل مواد مختلف نبوده بلکه از چندین بند یـا  د ، لیکن موافقت نامه های آورده می شوآن با ترتیب شماره گذاری  

  .پاراگراف بدون شماره گذاری و یا شاید از تقسیمات ساده تر مثل ترتیب حروف الفبا تشکیل می شود 
امـه و غیـره تـشکیل مـی شـوند ، در      ، معاهدات مهم معموالً از چندین الحاقیه ، متمم و پروتکل ضمیمه یـا مبادلـه ن           عالوه بر این    

  . حالی که موافقت نامه ها غالباً به صورت سند واحد تدوین می شوند 
  »  اصطالح شناسی معاهدات  «اصطالح مشابه   - ه

 وین ، یک توافق بین المللی مکتوب میان کشورها می تواند هر نام و عنوانی داشـته باشـد و ایـن امـر                1969عهدنامه   2طبق ماده   
از جملـه دیـوان     . عرف بین المللی و رویه قضایی بین المللی نیز مبین همین نظـر مـی باشـند                  . یری در ماهیت آن توافق ندارد       تأث
  :اعالم داشت ) نامی بیا (  در قضیه افریقای جنوب غربی 1962 دسامبر 21المللی دادگستری در  بین
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اما با این حال ، در روابـط        . »  یک تعهد بین المللی نمی باشد        اصطالح یک عنصر تعیین کننده در مورد خصیصه یک توافق یا          « 
  .بین المللی از اصطالحات زیر با معانی کم و بیش متفاوتی استفاده شده است 

 ] Pacte  [یا ] convenant [ میثاق یا پیمان. 1

ینـه هـای نظـامی و دفـاعی         سندی است که معموالً برای تعهدات دولتها جهت حفظ صلح و یا به جهت همکاری نزدیک در زم                 
، پیمـان   ) 1928 اوت 27( یـا میثـاق عمـومی انـصراف از جنـگ      بین کشورهای امضاء کننده تنظیم می شود مثل میثاق جامعه ملل        

  .و پیمان ورشو ) ناتو ( ، پیمان مانیل ، پیمان آتالنتیک شمالی  بغداد
  [ charte ]یا ]  charter [ منشور. 2

کار می رود مثل منشور سازمان ملل ه یک سازمان بین المللی و تعیین صالحیتها و نحوه فعالیت آن ب سندی است که برای ایجاد  
یا منشور سازمان کشورهای آمریکائی ، به عبارت دیگر منشور سند بین المللی است که اصول و موازینی               ) 1945 ژوئن   26( متحد  

در . روابـط بـین المللـی رعایـت و از آن حمایـت نماینـد را در بـردارد          را که روسا یا نمایندگان چندین کشور در نظر دارند تـا             
گـاه ایـن    .  ) 1948( و یا منشور حقوق بشر       ) 1941( روابط بین المللی می توانیم پاره ای از اینها را قید کنیم مثل منشور آتالنتیک                

   . )1974(»  منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها «: کار می رود مانند ه کلمه برای بیان حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز ب
 ] accord [ یا ] Agreement [ موافقتنامه. 3

کـار  ه  موافقتنامه واژه ایست که در روابط دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی ، حمل و نقل و غیـره بـ                         
هنگی و هنری میان ایران و الجزایر یا موافقتنامه حمل و نقل میان ایران              رفته، بیانگر تعهدات دوجانبه می باشد مانند موافقتنامه فر        

از ایـن واژه بـرای   . گاه به قراردادهائی که جنبه فنی و تکنیکـی دارنـد نیـز اصـطالح موافقتنامـه اطـالق مـی شـود                       . و دانمارک   
قتنامه منعقده میان دولت ایران و آمریکا بـرای         تعهدات فیمابین چند کشور یا سازمان بین المللی نیز استفاده می شود ، مانند مواف              

  .انجام اقدامات تأمینی 
 ] [ Iraiteیا  ] [ contractقرارداد . 4

هـا نیـز دو   بعـضی  . سندی است که بین دو یا چند کشور مبنی بر الزام برای اجراء یا عدم اجرای موضوع خاصی منعقد می شود          
  .مفهوم قرارداد و معاهده را یکی می دانند 

 ] Iraite [ یا ] [ Ireatyمعاهده یا عهدنامه  . 5

 وین معاهده را نوعی توافق بین المللی تلقی کرده و توافق بین المللی عبارتست از عمل حقوقی که از تراضـی                      1969کنوانسیون  
 معاهـده را متـرادف      توضیح اینکه عمومـاً   . تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد ومشمول حقوق بین الملل باشد            دو یا چند جانبه     

کـار  ه  برای موضوعات مهم و همچنین اساسی ترین روابط تابعان حقوق بین الملـل بـ              این کلمه غالباً    . عهدنامه هم بکار می برند      
مانند عهدنامه های موقت میان ایران و سوئد ، ایران و ایتالیا ، ایران              جمله مسائل مربوط به مرزها ، دوستی دولتها ،            رود از آن   می

  ...و چکسلواکی 
 [ protocol ]پروتکل . 6

  :چهارمعنای متفاوت بکار می رود به 
پروتکل به توافق الحاقی یا متممی گفته می شود که به یک معاهده منضم و یا افزوده خواهد شد مانند پروتکل های منضم بـه                  .1

زم بـه تـذکر اسـت کـه نامگـذاری یـک            ال.  عـراق    – مربوط به مرزهای دولتـی و حـسن همجـواری میـان ایـران                1975عهدنامه  
  .موافقتنامه مستقل تجاری تحت عنوان پروتکل که در خصوص مبادالت کاال می باشد صحیح نیست 

در بعضی مواقع مقصود از پروتکل صورتجلسه کنفرانسی است که نمایندگان کشورها موافقت خود را با آن اعالم مـی کننـد                       .2
  .کاربرد سالحهای شیمیائی  ژنو در مورد منع 1925مثل پروتکل 

در پاره ای مواقع مقصود از پروتکـل صـورت مجلـس مـذاکرات بـین نماینـدگان دو کـشور در زمینـه هـای مختلـف روابـط و                               
  . در زمینه اقتصادی 1959پروتکل همکاریهای ایران و شوروی در : همکاریهای دوجانبه است مثل 
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 کـه حـاوی نـام امـضاء     ( protocol of signature ) .کل امضاء هم می گویند سند امضاء یک معاهده بین المللی را گاه پروت .3
  .کنندگان و اعالمیه و حدود و شروطی است که کشورها مجبور به تصریح آن هنگام امضاء هستند 

 پناهنـدگان ،    گاه از این واژه برای اجراء ، تکمیل ، تفسیر و اصالح یک پیمان استفاده می کنند مانند پروتکل مربوط به وضع                      .4
منظـور تـأمین   ه ، پروتکـل اصـالحی ترتیبـات بـین المللـی بـ      ) پروتکـل لیتونیـف      (پروتکل مربوط به اجرای عهدنامه تحریم جنگ        

   . 1904حمایت موثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفیدپوست مورخ 
  [ convention ]کنوانسیون یا مقاوله نامه . 7

الملل یا تـدوین قواعـد بـین المللـی اسـت و معمـوالً بـرای            دولتها در قبول قواعد حقوق بین        ه بیانگر اراده مشترک   واژه ایست ک  
 راجـع بـه روابـط کنـسولی ، یـا      1963 راجع به منع تجارت بـرده یـا      1936کنوانسیون  مانند  . کار می رود    ه  توافقهای چند جانبه ب   

 مونتکوبای در مورد حقوق دریاها ، کالً کنوانسیون بـه قراردادهـائی هـم     1982ون   راجع به روابط دیپلماتیک و یا کنوانسی       1961
ده کـه ایـن     شـ گاه مواردی هم مشاهده      . 1984اطالق می شود که مربوط به اتحادیه های بین المللی است مثل کنوانسیون پستی               
  . انسیون میان امریکا و یوگسالوی اصطالح در مورد قراردادهای دوجانبه میان کشورها به کار رفته است ، مانند کنو

  . در بعضی از کشورها مثل امریکا تفاوتی بین کنوانسیون و معاهده وجود ندارد و شرایط تصویب ، مبادله و انتشار آنها یکی است
  [ Memorandum of understanding ]یادداشت تفاهم .  8

ری دو کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی ، فرهنگی ، تجاری ،             کار می رود که معموالً مقامات ادا       هاین واژه برای اسنادی ب    
یادداشت تفـاهم ممکـن اسـت حـاوی تعهـدات      . را مورد مذاکره قرار داده ، به امضا می رسانند  در روابط دو جانبه آن... فنی و   

 77طبـق اصـل     . ا تعیین نماینـد     مشخص نبوده ، صرفاً برنامه ریزی برای مذاکرات آتی باشد و یا نحوه اجرای یک توافق دیگر ر                 
یادداشـت  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ، مقاوله نامه ها ، عهدنامه ها وموافقت نامه ها باید بـه تـصویب مجلـس شـورا برسـد                          

  . تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مذکور در قانون اساسی رعایت گردد 
  [ statut ]اساسنامه . 9

کـار  ه  ه ایست که در مورد تعهدات چند جانبه برای تأسیس سازمانهای بین المللی تخصصی وابسته به یک سازمان بـزرگ بـ                     واژ
رود مانند اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی ، اساسـنامه سـازمان بـین المللـی کـار ،                          می

  . اساسنامه یونسکو اساسنامه اتحادیه بین المللی امداد ،
  [ Re'solution ] یا [ Resolution ]قطعنامه . 10

واژه ایست که به تصمیمات متخذه توسط ارکان مختلف سازمان ملل متحد اطالق می گردد مثل قطعنامـه هـای شـورای امنیـت                        
   .سازمان ملل متحد ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

 [ constitution ]سند تأسیس . 11

وابـسته بـه یـک سـازمان بـزرگ           است که برای تعهدات چند جانبه جهت تأسیس سازمانهای بین المللی تخصصی غیر            کلمه ای   
  . حقوقی آسیائی و آفریقائی –کار می رود مانند سند تأسیس کمیته ، مشورتی  هب

 [ Acte ] یا [ act ]سند . 12

 سومین کنفـرانس سـازمان      1کار می رود مانند سند نهائی       ه  بیان قواعد حقوقی در رابطه با یک کنوانسیون ب         رایواژه ایست که ب   
  . حقوق دریاهاست 1982 متحد در مورد حقوق دریاها که در واقع جز الینفک کنوانسیون لمل

  [ Arrangement ]توافقنامه .13
  .کار می رود ه ات مربوط به نحوه اجرای پیمانهای موجود است بکلمه ایست که برای اسناد سیاسی که معموالً حاوی مقرر

 [ compromise ]مصالحه نامه . 14

کـار مـی رود     ه  کلمه ایست که توافقهای دول در زمینه ارجاع اختالف خود به محاکم قضائی یادآوری و تعیـین مقـررات آن بـ                     
ی ارجـاع اخـتالف خـود در مـورد تجدیـد حـدود فـالت قـاره          منعقده میان فرانسه وانگلستان برا  1976مصالحه نامه مورخ    مانند  

  . دریای ایروآز به دیوان داوری 
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  [ proclamation ] یا [ Statement ]اعالمیه . 15
رج از امانند اعالمیه اصولی راجع به بستر و زیر بستر دریاهـا واقـع در خـ   : کار می رود ه واژه ایست که برای بیان اصول حقوقی ب 

 در مـورد حقـوق محاکمـه ایـاالت متحـده      1945 سـپتامبر  28، یا اعالمیه ترومن مـورخ  1970لی دولتها مورخ    قلمرو صالحیت م  
  .امریکا بر منابع واقع در بستر و زیر بستر فالت قاره این کشور 

  [ De'claration ] یا [ Declaration ]بیانیه . 16
کـار مـی رود ماننـد بیانیـه دولـت      ه اهـدین و دولـت ثالـث بـ    طرفین متعکلمه ایست که در مورد اسناد متضمن حقوق و تعهدات           

جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر که پس از مشورت با دولتهای ایران و آمریکا اعالم داشت که این دو دولـت تعهـدات                       
  .متقابلی را پذیرفته اند 

  [ Modus vivendi ]قرار . 17
مچنین از این واژه برای تعهدی که طرفین یک مخاصـمه را بـه آشـتی و                 ه. کار می رود    ه  کلمه ایست که برای تعهدات موقت ب      

  .کشاند نیز استفاده می شود  سازش می
  [ plan ]  یا [ programme ]طرح یا برنامه . 18

این نوع همکاری در دو . کار می رود ه واژه ایست که برای همکاری در زمینه توسعه اقتصادی ، حفاظت محیط زیست و غیره ب              
  .ابل بررسی است سطح ق

در این مورد می توان از برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه و یا از برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محـیط    -در سطح جهانی   
  .ت نام بردسزی

 سطح منطقه ای می توان از طرح کلمبو برای همکاری جهت توسعه اقتصادی جنـوب و جنـوب شـرقی آسـیا              در   -در سطح منطقه ای     
  . نام برد 1960مورخ 

 [ capitulation ]کاپیتوالسیون . 19

کار می رود که بر اساس آن بیگانه در کشوری که بسر می برد تابع قانون کشور خـود یـا کـشور                     ه  این واژه در مورد قراردادی ب     
  .عقد شده بود و سلیمان معظم منیه و فرانسه که توسط فرانسوای اول ثالث می باشد مانند کاپیتوالسیون میان ترک

  [ Amendement ]اصالحیه . 20
 منـشور ملـل متحـد ،        109 و   61 ،   37 ،   23ماننـد اصـالح مـواد       . کار می رود    ه  واژه ایست که در مورد اصالح اسناد بین المللی ب         

انـسیون  ومله کن های بین المللی از ج    نوانسیون اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، این اصطالح در بعضی از ک             6اصالح ماده   
  .کار رفته است ه  حقوق دریاها نیز ب1982

  [ Avenant ]یا    [ Additional clause ] اصالحیه اضافه. 21

  .از این واژه برای اصالح پیمانهای تجاری استفاده می شود 
    طبقه بندی معاهدات -بند دوم 

 ، از طبقه بندی معاهدات جانبـداری کـرده و ایـن             ک نایر  الملل ، از جمله پروفسور م      برخی از صاحب نظران برجسته حقوق بین      
اما کمیسیون حقوق بین الملل در طرح عهدنامه راجع به حقوق معاهدات عمداً و بجـا ،                 . امر را سبب توسعه معاهدات دانسته اند        

قـه بنـدی در اعتبـار    تا حدود زیادی از طبقه بندی معاهدات دوری جست ، زیرا احتمال آن می رفت که با این عمـل ، نـوعی طب                 
با وجـود ایـن ، عهدنامـه در مـواردی     . معاهدات پدیدار شده و موجب تضعیف اعتبار برخی از آنها در مقابل برخی دیگر گردد               

، تفکیـک میـان    ) 3 و   2مـواد   ( از جمله تفکیک میان معاهدات کتبی و شفاهی         . طبقه بندی میان معاهدات شده است       وارد نوعی   
، تفکیـک میـان معاهـدات منعقـده      ) 60و   55 ، 41 ، 40 ،   16از جملـه مـواد      (  چند جانبـه در مـواردی خـاص          معاهدات دوجانبه و  

، تفکیـک میـان معاهـدات        ) 3مـاده   ( کشورها با یکدیگر و کشورها با سازمانهای بین المللی یا سازمانهای بـین المللـی بـا دیگـر                    
  .  )15 تا 11مواد ( رسمی و ساده 
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وع در طرح کمیسیون حقوق بین الملل، منجر به تصویب طرح عهدنامه به همان صورت در کنفـرانس ویـن                   عدم پیش بینی موض   
احاله عهدنامـه بـه عـرف ، در صـورت سـکوت عهدنامـه ،                .  گردید ، اما سکوت عهدنامه ، به معنی رد موضوع نمی باشد              1969

حقـوق بـین الملـل عرفـی ،         . لی مورد بررسی قـرار گیـرد        گردد تا مسأله طبقه بندی معاهدات از دیدگاه عرف بین المل          باعث می 
  .معاهدات را بر اساس روشهای متعدد و شاخصهای خاصی طبقه بندی کرده است 

  .گردد ذیالً به انواعی از آن اشاره می

  . طبقه بندی از حیث مکتوب بودن یا شفاهی بودن   .1
  )ه دو جانبه و چند جانب(  طبقه بندی از حیث تعداد طرفها .2
  )رسمی و ساده ( طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد  .3
  )ردادی ، عام و خاص ، شخصی و عینی قانون ساز و قرا( طبقه بندی از حیث ماهوی  .4
  )نامحدود و مدت دار ( طبقه بندی از حیث مدت اعتبار  . 5
  )های بین المللی یا سازمانهای بین المللی با یکدیگر کشورها با یکدیگر و کشورها با سازمان( طبقه بندی از حیث ماهیت طرفها  . 6

  .یکی از حیث تشریفات انعقاد و دیگری از نظر ماهوی : ود شدر این قسمت ، معاهدات صرفاً از دو جهت که به نظر مهمتر می رسد ، طبقه بندی می 
   طبقه بندی معاهدات از حیث تشریفات انعقاد  - الف
تقـسیم  » موافقت نامه های ساده یـا اجرایـی         « و  » معاهدات رسمی   « وان از جهت تشریفات انعقاد به       دات بین المللی را می ت     معاه

جای بحث و تأمل باشد ، اما این گونـه کـاربرد صـرفاً از نظـر شـناخت و تمـایز       » معاهده رسمی « شاید در مورد اصطالح    . نمود  
یده و طوالنی می باشد ، از معاهداتی است که به طـور سـاده و سـریع         معاهداتی که انعقاد آنها مستلزم انجام تشریفات قانونی پیچ        

  .می نامند » موافقت نامه های ساده یا اجرای « منعقد می شوند و آنها را 
تعریفی به عمل نمی آید ، چرا که تعریف جامعی که قبالً از معاهده صورت گرفت ،      » معاهدات رسمی   « در این طبقه بندی ، از       

نیـز در اسـاس تفـاوتی بـا تعریـف           » موافقت نامـه سـاده یـا اجرایـی          « البته تعریف   . منطبق است   » معاهده رسمی   « وم  دقیقاً با مفه  
  .می باشد » معاهده « ندارد ، جز اینکه تشریفات انعقاد آن تا حدود زیادی جدا از » معاهده رسمی «

    طبقه بندی از حیث ماهوی -ب 
 قراردادی یا خاص طبقـه بنـدی        ی یا محتوای آنها ، به معاهدات قانون ساز یا عام و معاهدات            معاهدات بین المللی را از نظر ماهو      

چنـین  . افتراق میان این دو نوع معاهده ، به رغم اینکه بسیار بحث برانگیز است ، اما سابقه دیرینه ای در دکترین دارد                       . نند  می ک 
ی است ، اما فاقد هر گونه اهمیت حقوقی است ، زیـرا در مـورد   تفکیکی هر چند متضمن یک نفع مسلم تاریخی و جامعه شناخت         

  . هر یک از آنها ، نظام حقوقی جدا و مستقلی وجود ندارد 
  معاهدات قانون ساز یا عام  .1

ای همساز ، وحدت می بخشند و در نتیجه ، موجد قواعد حقوقی عـام     گونه معاهدات ، اراده مشترک اطراف خود را به گونه         این
  .ملل می شوند بین ال

آینـد و رعایـت آنهـا بـرای کلیـه           معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ، در حکم قوانین بین المللی به شمار می                 
  . الزم االجرا است-  اعم از متعاهد و غیرمتعاهد- کشورها و سازمانهای بین المللی

استثنائاً ممکن است برخی از معاهدات دو جانبه نیز در شمار معاهـدات قـانون          این دسته از معاهدات ، معموالً چند جانبه اند ، اما            
نظم عمومی بین المللی     این معاهدات چون مربوط به    . ساز یا عام به حساب آیند ، مثالً معاهدات مرزی ، بیطرفی و انتقال اراضی                

  .، لذا جزء معاهدات قانون ساز شناخته می شوند  هستند
ت قانون ساز در چارچوب فعالیت مجامع و کنفرانسهای جهانی ، بویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه  امروزه اکثر معاهدا  
البته ، در این رابطه ، نقش کمیسیون حقوق بین الملل و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را نیز                     . و تنظیم می شوند     

  . نباید نادیده انگاشت 
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میثاق جامعه ملـل ، منـشور ملـل متحـد ، عهدنامـه هـای چهارگانـه ژنـو         : ت قانون ساز یا عام عبارتند از از جمله مهمترین معاهدا 
 1963 و   1961 ژنو در زمینه حقوق دریاها ، عهدنامه های ویـن            1958 در زمینه مقررات حقوق بشردوستانه ، عهدنامه های          1949

 در زمینه حقوق دریاهـا ،       1982در زمینه حقوق معاهدات ، عهدنامه        1969در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی ، عهدنامه وین          
  .و اساسنامه سازمانهای بین المللی جهانی 

  معاهدات قراردادی یا خاص . 2
معاهدات قراردادی یا خاص ، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می باشند و                     

این معاهدات هر چند منبـع اصـلی و   .  به منافع دولتی خاص و یا منافع مشترک کشورهای متعاهد است هدف از انعقاد آنها ، نیل     
 اساسنامه دیوان بین المللـی  38مقرر در ماده » معاهدات خاص « مستقیم حقوق بین الملل محسوب نمی شوند ، اما دقیقاً با مفهوم  

  .دادگستری منطبق هستند 
به عالوه اینکه می توانند به عنـوان اعمـال موجـد سـابق     . ر تدوین مقررات حقوق بین الملل دارند در نتیجه ، نقش بسیار مهمی د  

  .به حساب آیند عرفی بین المللی در سطح جهانی 
د ، هر چند تعداد معاهدات چند جانبه که در این طبقه قرار مـی گیرنـد نیـز انـدک نمـی                       ناکثر معاهدات قراردادی خاص ، دو جانبه می باش        

  . معاهدات مودت و همکاریهای متقابل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی ، بازرگانی در زمره این معاهدات هستند . ند باش
   انعقاد معاهدات - بند سوم
.  مبحث حقوق معاهدات ، مبحث انعقاد می باشد ، زیرا با گذر از مرحله انعقاد است که معاهده موجودیت می یابد مهمترین

  های وین ،  می باشد ، زیرا هیچیک از عهدنامه» انعقاد « الملل عرفی است ، معنی  وعاتی که کماکان تابع حقوق بینیکی از موض
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  فصل نهم

  الملل عمومیاستدالل از طریق قیاس در حقوق بین
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  دهمفصل 

  1الملل فرهنگ حقوق بین
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  الملل ، تألیف رابرت بلدسو ـ بوسچک ، ترجمه دکتر بهمن آقایی فرهنگ حقوق بین. 1
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  یازدهمفصل 
  1 وین در خصوص حقوق معاهدات1969عهدنامه 

  
، با تشخیص اهمیت روز افزون معاهدات به عنوان یکـی از    کشورهای طرف عهدنامه حاضر با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی              

 ، بـا درک ایـن   عۀ همکاری مسالمت آمیز بین ملتها قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آنهـا ای برای توس  الملل و به عنوان وسیله     منابع حقوق بین  
، بـا تأییـد ایـن کـه اختالفـات        اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدۀ الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است                  که

 به خاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان  ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عـدالت و احتـرام بـه    اب،  ، حل و فصل شود    مربوط به معاهدات  
  . تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد

ل ، اصـ  ، مانند اصل تساوی حقـوق ملتهـا و حـق آنهـا در تعیـین سرنوشـت خـود                 با در نظر گذاشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد            
، و اصل احترام  ، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور  ، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها        تساوی حاکمیت کشورها و استقالل آنها     

نامه تحقق پذیرفتـه   با اعتقاد به این که تدوین و توسعۀ مترقیانۀ حقوق معاهدات که در این عهد ،و رعایت جهانی حقوق بشر وآزادیهای اساسی همه افراد       
، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی توسعۀ روابط دوستانه و دسـتیابی بـه                       است

شـود   مـشمول مفـاد ایـن عهدنامـه نمـی     الملل عرفی در مورد مسایلی که  ، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین ، کمک خواهد کرد همکاری بین ملتها  
  : اند ، به شرح زیر توافق کرده همچنان جاری خواهد بود

∗∗∗ 
   مقدمه- گفتار اول

  قلمرو عهدنامه حاضر   1ماده 
  .  بر معاهدات منعقده بین دولتهاست ناظرعهدنامۀ حاضر

  کاربرد اصطالحات  2اده م
  : از نظر عهدنامۀ حاضر  .1

، صـرفنظر از عنـوان        باشـد  ل بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین المل               2 است از یک توافق    عبارت»  معاهده « - الف
  ، خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد

،  ن اقدام بین المللی است که به حسب مورد واجد یکی از عناوین مزبور بـوده و بـه وسـیلۀ آن   به معنای آ»  الحاق «و »  تصویب «،  » قبول «،   » تنفیذ « - ب
  : کند کشوری در عرصۀ بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می

خص یا اشخاصی بـرای نماینـدگی آن کـشور          شود و طبق آن ش     به معنای سندی است که به وسیلۀ مرجع صالح یک کشور صادر می            »  اختیارات تام  « - ج
، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری  ، یا جهت اعالم رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده ، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده ، قبول جهت مذاکره

  . گردد در مورد یک معاهده تعیین می
، تـصویب یـا الحـاق بـه      ، قبـول  ، تنفیذ ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا      عبارت است از بیانیۀ یک جانبه      3» تحدید تعهد  « - د

  . کند و به وسیلۀ آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد یک معاهده صادر می
  . از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشدعبارت است »  کشور مذاکره کننده« -ه 
  . ، اعم از اینکه معاهده الزم االجرا شده باشد یا خیر عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعالم نموده باشد»  کشور متعاهد« -و
  . ضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعالم نموده و معاهده در ارتباط با او الزم االجرا باشدمعاهده عبارت است از کشوری که ر»  طرف « - ز
  . عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد»  کشور ثالث« - ح
  . عبارت است از یک سازمان بین الدولی»  سازمان بین المللی « - ط
  . ، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد ، تاثیری در استفاده از آن اصطالحات ر این عهدنامه راجع به کاربرد اصطالحات د1 مفاد بند  .2

  توافقهای بین المللی که داخل در قلمرو عهدنامۀ حاضر نیستند  3ماده 
حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع        این واقعیت که عهدنامۀ حاضر ناظر بر توافقهای بین          

  : ، تاثیری در موارد ذیل نخواهد داشت المللی غیر کتبی نیست الملل و یا توافقهای بین اشخاص موضوع حقوق بین

                                                           
  .224 – 273، صص   ) 66، تابستان  بهار (،  8، شماره  ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسالمی ایران مجله حقوقی :نقل از.  1
  . ترجمه شده است»  موافقت نامه «و در سایر مواد به کلمۀ »  توافق« به اقتضای معنی به کلمۀ 3 و 2در دو مادۀ » agreement  «کلمه  .2
3. » Reservation  « نیز ترجمه شده است»  حق شرط «این اصطالح به .  
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  . ارزش حقوقی توافقهای مذکور - الف
الملـل و فـارغ از       دی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین        ، در موار   شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامۀ حاضر بر توافقهای مذکور             - ب

  . این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند
الملـل نیـز    المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بین           -ج  

  . طرف آن توافقها هستند
   عهدنامۀ حاضر شدنعطف به ماسبق  4 ماده

الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند          ، به موجب حقوق بین     بدون تاثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامۀ حاضر که معاهدات موجود             
  . ن عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشدشود که به وسیلۀ کشورها پس از الزم االجرا شدن ای ، عهدنامه خاص فقط شامل معاهداتی می بود

  معاهدات تشکیل دهندۀ سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی  5ماده 
، اعمـال   للی پذیرفته شودالم ای که در چهارچوب یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین این عهدنامه بر هر معاهده   

  . ای وارد کند ، لطمه آن که به هیچکدام از مقررات مربوط به آن سازمان خواهد شد بی
∗∗∗ 

   انعقاد معاهدات و الزم االجرا شدن آنها- گفتار دوم
    انعقاد معاهدات- بند اول

   انعقاد معاهداتبرایاهلیت کشورها   6 ماده
  .  داردهر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را

  اختیارات تام  7ماده 
یک شخص در صورتی نمایندۀ یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعالم رضـایت آن کـشور بـه التـزام در                                . 1

  : ، که شود قبال یک معاهده شمرده می
  ، و یا ئه کندمدارک مناسب و مقتضی در مورد تام االختیار بودن خود ارا  - الف
از نحوۀ عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده اسـت تـا آن شـخص را بـرای مقاصـد مـذکور نماینـدۀ آن                    - ب

  . اختیارات تام صرف نظر نمایند 1)از لزوم ارائه مدارک(، و  کشور تلقی نموده
، نماینـده کـشور خـویش      دارند و بی آن که الزم باشد مدارکی دال بر تام االختیار بودن ارائـه دهنـد          هایی که  اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت       .2

  : شوند محسوب می
  ، ، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده ها و وزرای امور خارجه ، رؤسای حکومت رؤسای کشورها - الف
به منظور پذیرفتن متن یک معاهدۀ بین کشوری که بـه آنهـا اسـتوارنامه داده و کـشوری کـه اسـتوارنامۀ آنهـا را         ) دیپلماتیک (رؤسای هیئتهای سیاسی      - ب

  . پذیرفته است
آن عاهـدۀ در  ، یا یکی از ارگانهای آن به منظور پذیرفتن مـتن یـک م              المللی  یک سازمان بین   یا،   نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین المللی         - ج

  .  یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشندکنفرانس
  تایید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد   8ماده 

، اثر حقوقی نخواهـد   شود ، نمایندۀ کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمی      7وسیلۀ شخصی که به موجب مادۀ       ه  اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده ب      
  . سیله آن کشور مورد تأیید قرار گیردداشت مگر آنکه متعاقباً به و

  پذیرش متن  9ماده 
  . یابد اند تحقق می ، پذیرفتن یک معاهده با رضایت همۀ دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده  مقرر شده است2به استثنای آنچه که در بند  . 1
گیـرد مگـر آن کـه آنهـا بـا همـین         حاضـر و رأی دهنـده صـورت مـی    های پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رای دو سوم دولت  .2

  . اکثریت برای اعمال قاعدۀ دیگری اتخاذ تصمیم نمایند
   بخشیدن به متن  اعتبار10ماده 

   : شود متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می
  ، یا  اند ت کشورهایی است که در تنظیم آن شرکت کردهای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافق به شیوه  - الف
، یا قطعنامۀ نهایی کنفرانسی که در برگیرندۀ مـتن معاهـده         ، یا پاراف متن معاهده    2، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف        ای در غیاب چنین شیوه     - ب

  . باشد توسط نمایندگان آن کشورها

                                                           
  . ، برای تسهیل مطلب و اضافه بر متن است انتز آمدهآنچه داخل پر. 1

1.Signature ad referndum 
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  م در قبال یک معاهدهروشهای اعالم رضایت به التزا  11ماده 
، یـا بـه هـر     ، الحـاق  ، تـصویب  ، پذیرش ، مبادلۀ اسناد تشکیل دهنده یک معاهده تنفیذ ، از طریق امضا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده   
  . شود ، اعالم می وسیلۀ دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد

  معاهده از طریق امضااعالم رضایت به التزام در قبال یک   12ماده 
  : شود که ، در صورتی ابراز می رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور . 1

  معاهده مقرر کرده باشد که امضا واجد چنین اثری خواهد بود، - الف
  ، یا اند ، توافق کرده باید چنین  اثری داشته باشد اء میبه نحوی دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص این که امض  - ب
  . ، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد قصد کشور برای اعطای این اثر به امضا از اختیارات تام نمایندۀ آن معلوم شود  - ج
  : 1 به منظور اجرای مفاد بند - 2

  . شود ، پاراف متن به منزلۀ امضای معاهده محسوب می صوصدر صورت ثبوت توافق کشورهای مذاکره کننده در این خ  - الف
  . ، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد امضای همزمان با کسب تکلیف به وسیلۀ یک نماینده در صورتی که به وسیلۀ کشور مربوطه تأیید شود - ب

  یل دهندۀ آناعالم رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشک  13ماده 
  : گردد ، به صور زیر اعالم می آید ای که بوسیلۀ مبادله اسناد به وجود می رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده

  ، یا اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادلۀ آنها چنین اثری خواهد داشت –الف 
  . ، توافق کرده باشند باید چنین اثری داشته باشد اسناد معاهده میبه نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در این خصوص که مبادلۀ   - ب

  رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب  14ماده 
  : گردد ، به صور زیر اعالم می رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ .1

  ، از طریق تنفیذ را پیش بینی نموده باشدمعاهده اعالم چنین رضایتی   - الف
  اند، به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده  - ب
  نمایندۀ کشور مربوطه معاهده را به شرط تنفیذ امضا کرده باشد، یا  - ج
  . ات تام نمایندۀ آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکرات بیان شده باشدقصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیار  - د
  . گیرد اعالم رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می.  2

  رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق  15ماده 
  : گردد ک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحادی به صور زیر اعالم میرضایت ی

  . معاهده اعالم رضایت آن کشور به وسیلۀ الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد  - الف
  ، یا اند  معاهده توافق کردهبه نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعالم رضایت آن کشور از طریق الحاق به  - ب
  . همۀ طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعالم گردد  - ج

  ، تایید یا الحاق ، قبولی مبادله یا تودیع اسناد تصویب  16ماده 
، تایید یا الحاق در صورتی بـه منزلـه اعـالم رضـایت کـشور بـه التـزام در قبـال یـک              ، قبولی  ویب، اسناد تص   بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد          

  : شود که معاهده محسوب می
  ، اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود  - الف
  ، یا اسناد نزد امین تودیع گردد  - ب
  . تعاهد یا امین ابالغ گردد، اسناد به کشورهای م در صورتی که در این مورد توافق شده باشد  - ج

  رضایت به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن  17ماده 
ای را  ، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنـین اجـازه          23 تا   19های    با حفظ مفاد ماده    . 1

  . کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند، یا سایر  بدهد
داند فقط در صورتی مؤثر است کـه تـصریح شـود        ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آن را مجاز می           رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده        .2

  . رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است
  ی از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از الزم االجرا شدن آنالزام به خوددار  18ماده 

  : ، هر گاه کند خودداری ورزد یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می
، تا زمانی که قصدش را دایـر بـر عـدم           ادله کرده باشد  ، یا تصویب امضا نموده و یا اسناد تشکیل دهندۀ معاهده را مب             معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی      - الف

  ، یا الحاق به معاهده تصریح نماید
، مشروط بر ایـن کـه الزم االجـرا شـدن آن بـه طـور        رضایت خود به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به الزم االجرا شدن معاهده کرده باشد        - ب

  . نامعقول به تأخیر نیفتد
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  دید تعهد تح - بند دوم
  1تنظیم تحدید تعهد  19ماده 

  :  تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که ، تأیید یا الحاق به یک معاهده می ، قبولی یک کشور هنگام امضاء تصویب
  : معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد - الف
  ، یا ، مجاز است ط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیستمعاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فق  - ب
  . ، مغایرت داشته باشد وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده»  ب «و »  الف «در غیر موارد مشمول بندهای  - ج

  قبول یا مخالفت با تحدید تعهد  20ماده 
ده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را الزم ندارد مگر آنکه لـزوم آن در معاهـده   تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده ش         . 1

  .قید شده باشد
کلیت آن نسبت به تمـام      علوم شود که جاری بودن معاهده در      در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده م                 .2

  . ، تحدید تعهد باید مورد قبول همۀ طرفهای معاهده قرار گیرد  هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده استکشورهای طرف معاهده شرط ضروری
، مگـر ایـن کـه        ، تحدید تعهد منوط به قبـول ارکـان ذیـصالحیت آن سـازمان اسـت                در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد           . 3

  . کرده باشدمعاهده ترتیب دیگری را مقرر 
  : در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد .4

  ، ، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند  آنها قبول تحدید تعهد یک کشور به وسیلۀ کشور دیگر متعاهد نسبت به  - الف
ک کشور مانع از الزم االجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهد خود را محدود مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد ی - ب

  ، شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد ، نمی نموده است
، به محض آن که حداقل یـک    مضافاً متضمن تحدید تعهد باشداقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و           - ج

  .، اثر قانونی خواهد داشت کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد
، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شـده تلقـی     چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد        4 و   2به منظور اجرای بندهای      . 5

، هر کدام که   زمان اعالم رضایت خود به التزام در قبال معاهده تا که کشور اخیر تا پایان دورۀ دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا  شود می
  . ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد مؤخر باشد

  آثار حقوقی تحدید تعهد و مخالفت با آن  21ماده 
  :  صورت گرفته باشد23،  20،  19 نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد تحدید تعهد که .1

برای کشوری که به تحدید تعهد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع تحدید تعهد قرار گرفته اسـت در رابطـۀ                  -الف  
  ، و نماید ، تعدیل می وی با طرف دیگر

  . نماید ، تعدیل می کند که از تحدید تعهد استفاده می  را تا همان میزان در قبال کشوری، همان قسمت از مقررات معاهده اهدهبرای طرف دیگر مع -ب 
  . نماید تحدید تعهد به خودی خود مقررات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل نمی .2
 مخالفـت کـرده بـا       ا شدن معاهده بین خود و کـشوری کـه بـه تحدیـد تعهـد اقـدام نمـوده                   اگر کشوری که با تحدید تعهد مخالفت کرده با الزم االجر          . 3

، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده کـه موضـوع     مخالفت نکنداالجراء شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهد اقدام نموده           الزم
  . ، بین آنها اعمال نخواهد شد تحدید تعهد واقع شده است

  انصراف از تحدید تعهد و از مخالفت با آن  22ماده 
توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کـشوری کـه تحدیـد تعهـد را                  ، تحدید تعهد را می     به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر نماید          .  1

  . پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد
  . توان در هر زمان مسترد داشت دید تعهد را میح، مخالفت با ت حوۀ دیگری را مقرر نمایدبه جز در مواردی که معاهده ن . 2
  : به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر نماید و یا روی نحوۀ دیگری توافق شده باشد. 3

  ، ه این امر به آن کشور دیگر ابالغ شده باشدانصراف از تحدید تعهد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است ک  -الف 
  . ، ابالغ شده باشد انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهد تنها وقتی واجد اثر حقوقی است که این امر به کشوری که به تحدید تعهد اقدام نموده است  -ب 

  روش تحدید تعهد  23ماده 
ه آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهایی که حق پیوستن به آن معاهده را ، و یا مخالفت نسبت ب تحدید تعهد، پذیرش صریح. 1 

  . دارد ابالغ گردد

                                                           
1. Formulation of reservation 
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، الزم است کشوری که بـه تحدیـد تعهـد  اقـدام      در صورتی که تحدید تعهد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد    . 2
، تاریخ تحدید تعهد همان تاریخ تاییـد در نظـر    در چنین موردی.   اقدام خود را رسماً تایید نماید       ، الم رضایت به التزام در قبال معاهده      ، هنگام اع   کند می

  . گرفته خواهد شد
  .  مخالفت نیست، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تایید تعهد به عمل آمده باشد. 3
  . انصراف از تحدید تعهد یا مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود . 4

   الزم االجرا شدن و اجرای موقت معاهدات - بند سوم
  الزم االجرا شدن معاهدات  24ماده 

، الزم االجـرا   ده توافـق کـرده باشـند   یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقرر شده است و یا به طریقـی کـه کـشورهای مـذاکره کننـ                  .  1
  . گردد می

، معاهده به محض آن که تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خـود              در صورتی که معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد               . 2
  . گردد ، الزم االجرا می به التزام در قبال آن را اعالم  کنند

، معاهده بـرای     الم رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ الزم االجرا شدن معاهده صورت گیرد                    در صورتی که اع   .  3
  . آن کشور از زمان تاریخ مؤخر الزم االجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر کرده باشد

،  ، تحدیـد تعهـد   ، و تـاریخ الزم االجـرا شـدن    ، نحـوه  ، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهـده        ار متن آن  مقررات معاهده ناظر بر تایید اعتب      . 4
  . ، از زمان پذیرفتن متن معاهده الزم الرعایه خواهند بود وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از الزم االجرا شدن معاهده مطرح میشود

  اجرای موقت  25ماده 
  : یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از الزم االجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که .  1

  ، یا معاهده خود چنین امری را مقرر نماید  -الف 
  . کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند  -ب 

، در صـورتی کـه کـشوری بـه       نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند           بجز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر          .  2
، اجرای موقـت معاهـده یـا قـسمتی از آن در      شود اطالع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد کشورهای دیگری که مابین آنها معاهده موقتاً اجرا می    

  . ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد
∗∗∗ 

  ، اجرا و تفسیر معاهدات  رعایت- گفتار سوم
   رعایت معاهدات- بند اول

  1الزام آور بودن معاهدات  26ماده 
  . هر معاهده الزم االجرایی برای طرفهای آن تعهد آور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد

  حقوق داخلی و رعایت معاهدات  27ماده 
 46ایـن قاعـده تـاثیری بـر مـاده           .   به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهـده اسـتناد نمایـد                  تواند یک طرف معاهده نمی   

  . نخواهد داشت
   اجرای معاهدات- بند دوم

  عطف به ما سبق نشدن معاهدات  28ماده 
ررات یک معاهـده بـرای یـک طـرف در ارتبـاط بـا عمـل حقـوقی یـا          ، مق به استثنای مواردی که از معاهده و یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود      

  . ، تعهد آور نیست ای که قبل از تاریخ الزم االجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل از الزم االجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد واقعه
  قلمرو سرزمینی معاهدات  29ماده 

  . ، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهد آور است ز طرق دیگر قصد دیگری استنباط شودبه استثنای مواردی که از معاهده یا ا
  اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند  30ماده 

وع واحـدی منعقـد   ، حقوق و تعهدات کـشورهای طـرف معاهـداتی کـه متعاقـب یکـدیگر و در خـصوص موضـ               منشور ملل متحد   103با رعایت مادۀ     . 1
  . گردد طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد می

، مقررات  ای تصریح کند که مشمول یک معاهدۀ قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهدۀ قبلی یا بعدی محسوب شود در موردی که معاهده .  2
  . مالک خواهد بود)  قبلی یا بعدی (آن معاهدۀ دیگر 

                                                           
 1.Pacta sunt servande 
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 معلـق نـشده   59 همۀ طرفهای معاهدۀ قبلی طرفهای معاهدۀ بعدی نیز باشند ولی معاهدۀ قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن بـه موجـب مـادۀ            در موردی که   . 3
  . شود که مفاد آن با معاهدۀ بعدی منطبق باشد ، معاهدۀ قبلی فقط تا حدودی اجرا می باشد

  : ۀ قبلی نباشددر موردی که طرفهای معاهدۀ بعدی شامل همۀ طرفهای معاهد. 4
  ،  رعایت خواهد شد3، قاعدۀ مذکور در بند  بین کشورهای طرف هر دو معاهده  -الف 

، حـاکم بـر حقـوق و تعهـدات      ای که هر دو کشور طرف آن هستند ، معاهده بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط  طرف یکی از آنها است                 -ب  
  . مشترک آنها خواهد بود

ای کـه مقـررات آن     یا بر هر مسئله مربوط به مسؤولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهـده              41 فوق تاثیری بر ماده      4بند    . 5
  . ، نخواهد داشت ، پیش آید ای دیگر باشد مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده

  تفسیر معاهدات - بند سوم
  قاعدۀ کلی تفسیر  31اده م
  . ، تفسیر خواهد شد ای که باید به اصطالحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی.  1
  : شود مشتمل است بر ، عالوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می ، سیاق عبارت به منظور تفسیر یک معاهده  .2

  . هر گونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیۀ طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است   -الف 
  . ه استهر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شد  -ب 
  :  همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد. 3

  . هر گونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن  -الف 
  ، هر نوع رویۀ بعدی در اجرای معاهده که مؤید توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد  -ب 
  . الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد رتبط حقوق بینهر قاعدۀ م  -ج 
  . ، همان معنی به اصطالح مزبور داده خواهد شد  در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصی از یک اصطالح بوده است. 4

  وسایل تکمیلی تفسیر  32ماده 
، و یـا   31توان به منظور تایید معنای متخذ از اجـرای مـاده    ماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می، منجمله کارهای مقد    از وسایل تکمیلی تفسیر   

  ، 31تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده 
  ، یا معنایی مبهم یا بی مفهوم القا کند  -الف 

  . ، استفاده نمود باشدای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول  منجر به نتیجه  -ب 
  تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند  33ماده 

، متن آن در هر یک از آن زبانها به نحو یکسان معتبـر خواهـد بـود مگـر آنکـه معاهـده        ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد  وقتی که اعتبار معاهده  . 1
  . نند در صورت اختالف متن معینی مالک خواهد بود، یا طرفهای معاهده توافق ک مقرر نماید

متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار متن معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهـده آن را پـیش                        . 2
  . ، یا طرفهای متعاهد آنگونه توافق کرده باشند بینی کرده باشد

  . ، دارای معنای واحدی هستند ین است که اصطالحات یک معاهده در تمامی آن اصل بر ا . 3
، چنانچه مقایسۀ متون معتبر معاهده اختالفی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال  گیرد  مالک قرار می1 بجز موردی که متن خاصی به موجب بند  . 4

  . سازد ه خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهتر تلفیق را بین متون مزبور برقرار می، معنایی برگزید قابل رفع نباشد)  32( و ) 31(مواد 
   معاهدات و کشورهای ثالث- بند چهارم

  قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث  34ماده 
  . کند یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی

  کند که برای کشور ثالث تعهداتی ایجاد میمعاهداتی   35ماده 
نماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهد برای آن کشور از طریق مقـررات مزبـور باشـد و کـشور            مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد می           

  . ثالث کتباً و به طور صریح آن را بپذیرد
  کند الث حقوقی ایجاد میمعاهداتی که برای کشورهای ث  36ماده 

، یا بـه گروهـی از    نماید که قصد طرفهای معاهده از مقررات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث  ایجاد حق می     . 1
، اصـل رضـایت کـشور        ، تا زمانی که خالف آن احراز نشود        افقت نماید ، یا به همۀ کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن مو              کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد      

  . ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید
کند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابـت                       حقی را اعمال می    1کشوری که در اجرای بند       . 2

  . ت کند، رعای است
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  رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث  37ماده 
، تعهد مزبور تنها بـا رضـایت طرفهـای معاهـده و کـشور ثالـث قابـل                     تعهدی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد        35 در موردی که به موجب مادۀ         . 1

  . اند ترتیب دیگری توافق کردهرجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص 
، حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چناچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نـشود و یـا      2در موردی که طبق مادۀ       . 2

  . تعدیل نمایندتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و  ، طرفهای معاهده نمی بدون رضایت کشور ثالث جرح و تعدیل نشود
  شوند قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور می  38ماده 

 مانع از آن نیست که یک قاعدۀ مندرج در یک معاهده که به عنوان قاعدۀ عرفی در حقوق بـین الملـل شـناخته شـده     47 تا 34هیچ کدام از ترتیبات مواد  
  . زام آور گردد، برای کشور ثالث ال است

   اصالح جرح و تعدیل معاهدات -م بند پنج
  قاعدۀ کلی مربوط به اصالح معاهدات  39ماده 

، قواعـد بخـش دوم در    ، جز در مواردی کـه معاهـده ترتیـب دیگـری را معـین کـرده باشـد                باشد یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصالح می        
  .  بوددخصوص چنین موافقتی مجری خواه

  اصالح معاهدات چند جانبه  40ماده 
  : ، اصالح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد . 1
کدام از آنها حق خواهد داشت در  هر نوع پیشنهاد اصالح معاهدۀ چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همۀ کشورهای متعاهد ابالغ شود و هر       . 2

  : امور زیر شرکت کند
  ، باید در ارتباط با آن پیشنهاد صورت گیرد اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می  -الف 

  . ای برای اصالح معاهده  مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامه -ب 
  .  به معاهدۀ اصالح شده را نیز خواهد داشت، حق الحاق ای را داشته باشد  هر کشوری که حق الحاق به معاهده . 3
 در  30مـادۀ   »  ب  «4بند  .  کند ، متعهد نمی   شود ، کشوری را که قبالً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامۀ مزبور ملحق نمی               موافقتنامۀ مربوط به اصالح     .4

  . چنین کشوری مجری خواهد بود مورد این
  ، ، در صورتی که قصدی خالف آن اظهار نکند  شدن موافقتنامه اصالحی به معاهده ملحق شود هر کشوری که پس از الزم االجرا . 5

  ، طرف معاهده اصالح شده محسوب خواهد شد و  -الف 
  . ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصالحی ندارد طرف معاهده اصالح نشده محسوب خواهد شد ، معاهده در قبال هر طرف  -ب 

  گردد های جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها منعقد می نامهموافقت  41ماده 
  : ای برای جرح و تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که توانند موافقتنامه دو یا چند طرف یک معاهدۀ چند جانبه فقط در صورتی می . 1

  ، یا  باشدامکان چنین جرح و تعدیلی توسط معاهده پیش بینی نشده -الف 
  : ، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر این که معاهده  -ب 
  ، و ، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد ، طبق معاهده  جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده ) 1( 
  . ، مباینت داشته باشند  در کلیت آن معاهدهشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط ن)  2  (
، طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنـی بـر انعقـاد              جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید         » الف    «1 در خصوص مورد مشمول بند       .2

  .  از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابالغ نمایندموافقتنامه و همچنین جرح و تعدیالت ناشی
∗∗∗ 

  ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات  بی اعتباری - گفتار چهارم
   ترتیبات کلی - بند اول

  نفوذ معاهدات اعتبار و ادامۀ  42ماده 
  . باشد ل عهدنامه حاضر قابل اعتراض می اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعما .1
همـین قاعـده در   .  گیـرد  ، حاضر صـورت مـی    نسخ یا رد یک معاهده یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامۀ      .2

  . مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است
  ک معاهدهتعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از ی  43ماده 

، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامۀ حاضر یا مقررات خود معاهـده                 ، فسخ  بی اعتباری 
دۀ مزبور ملزم بـه رعایـت   ، به هیچ وجه تأثیری در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل و مستقل از معاه                       باشد

  . ، نخواهد داشت آنها است
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  تفکیک پذیری مقررات معاهده  44ماده 
،   عهدنامـۀ حاضـر باشـد   56، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا مادۀ                   تواند حق خود را دایر بر رد       هر طرف می   . 1

  . ، معاهده مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند  مگر آن کهتنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند
، جز در شرایط پیش بینـی   ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامۀ حاضر پذیرفته شده باشد          ، فسخ  استناد به مبنای بی اعتباری     . 2

  . تواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد  فقط می60مادۀ شده در بندهای ذیل یا 
  : توان به آن استناد کرد منوط به این که ، تنها در خصوص همان مواد می اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد . 3

  ، مواد مزبور را از حیث اجرا از بقیۀ معاهده قابل تفکیک باشند  -الف 
بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش مواد مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به                          از معاهده     -ب  

  ، و کل معاهده نبوده است
  . ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادالنه نباشد  -ج 
تواند حق مزبور را چه نـسبت بـه تمـامی معاهـده و چـه بـا در نظـر         قلب یا ارتشاء را دارد می کشوری که حق استناد به ت     50 و 49در موارد مشمول مواد       .4

  .  نسبت به تنها بعضی از مواد مشخص اعمال کند3گرفتن بند 
  .  تفکیک مقررات معاهده مجاز نیست53،  52،  51در موارد مشمول مواد   . 5

  ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن ، فسخ یاز دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتبار  45ماده 
 اسـتناد  62 و 60 یـا مـواد   50 تـا  46، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن، به موجب مـواد               ، فسخ  تواند بر مبنایی برای بی اعتباری      یک کشور نمی  

  : نماید اگر پس از واقعیات
  ، تواند ادامه یابد یا  معاهده معتبر یا الزم االجرا بوده و اجرای آن می، ، حسب مورد صریحاً قبول کرده باشد که  -الف 

  . ، موافق با اعتبار ادامه نفوذ یا اجرای معاهده محسوب داشت ، حسب مورد به دلیل نحوۀ رفتارش باید آن کشور را  -ب 
  اعتباری معاهدات بی  - بند دوم

  اد معاهداتمقررات حقوق داخلی در خصوص صالحیت انعق  46ماده 
تواند با تکیه بر این واقعیت که اعالم رضایت وی به التزام در قبـال یـک معاهـده تجـاوزی نـسبت بـه مقـررات حقـوق داخلـی وی در                            یک کشور نمی   . 1

ای از حقـوق   ده، استناد نماید مگر آنکـه تجـاوز مزبـور بـارز بـوده و بـه قاعـ        ، به بی اعتباری رضایت خود    خصوص صالحیت انعقاد معاهدات بوده است     
  . داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است

  . ، بطور عینی روشن باشد  تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که طبق رویۀ معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است .2
  محدودیتهای خاص در اختیارات الزم برای اعالم رضایت یک کشور  47ماده 

، عـدم رعایـت ایـن     ای معـین موضـوع محـدودیت خـاص واقـع شـود       ، به التزام در قبـال معاهـده        ه برای اعالم رضایت یک کشور     اگر اختیار یک نمایند   
، ایـن    تواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شـده مـورد اسـتناد واقـع شـود مگـر آن کـه پـیش از اعـالم رضـایت                             محدودیت توسط نمایندۀ مزبور نمی    

  . دولتهای طرف مذاکره رسیده باشدمحدودیت به آگاهی دیگر 
  اشتباه  48ماده 

در صورتی که اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که به تصور یک کشور در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسـی رضـایت وی                                . 1
  . ، به اشتباه خود استناد کند نوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام نسبت به معاهدهتواند به ع ، آن کشور می به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد

             ،  بـود  بایـد از امکـان اشـتباه آگـاه مـی      ای باشد که وی می چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونه     . 2
  . ع نخواهد بود ناظر بر موضو1بند 

  .  حاکم خواهد بود79، تاثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفاد مادۀ  شود اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارات متن معاهده می . 3
  تقلب  49ماده 

ی اعتبار بودن رضایت خـود بـه التـزام در قبـال     تواند به عنوان ب ، می ای منعقد سازد هر گاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر طرف مذاکره معاهده           
  . معاهده به تقلب استناد نماید

  ارتشای نماینده یک کشور  50ماده 
هر گاه اعالم رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نمایندۀ وی خواه به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم و توسط یک کـشور                

  . تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به  ارتشاء استناد نماید  ، کشور مزبور می  تحصیل شده باشد، دیگر طرف مذاکره
  اجبار نمایندۀ یک کشور  51ماده 

هدیدات علیه او تحصیل شده باشـد دارای  اگر اعالم رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا ت          
  . هیچ گونه اثر حقوقی نیست
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  اجبار یک کشور به وسیلۀ تهدید یا اعمال زور  52ماده 
  . ، باطل خواهد بود ای که انعقاد آن به وسیلۀ تهدید یا اعمال زور و در نقض اصول حقوق بین المللی مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد معاهده

  1) قواعد آمره (معاهدات متعارض با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام   53ه ماد
، قاعـدۀ آمـره حقـوق     ، بـه منظـور عهدنامـۀ حاضـر     ، باطـل اسـت    ای که در زمان انعقاد با یک قاعدۀ آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشـد                 معاهده

الملل  ای تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعدۀ بعدی حقوق بین  المللی کشورها به عنوان قاعدهای است که بوسیلۀ اجماع جامعۀ بین      الملل عام قاعده   بین
  . ، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است باشد عام با همان ویژگی قابل تعدیل می

  فسخ و تعدیل اجرای معاهدات  - بند سوم
  ه یا با رضایت طرفهای معاهدهفسخ یک معاهده یا خروج از آن به موجب مقررات معاهد  54ماده 

  : فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود
  ، یا به موجب مقررات معاهده  -الف 

  . ، با رضایت کلیۀ طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد در هر زمان  -ب 
  ر از تعداد الزم جهت الزم االجرا شدن آنکاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهده چند جانبه به کمت  55ماده 

، یک معاهده چند جانبه تنها به این دلیل که تعـداد طرفهـای آن بـه کمتـر از تعـدادی کـه بـرای                       جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید         
  . یابد ، خاتمه می ، تقلیل یافته است االجرا شدن آن ضرورت دارد الزم
   .، رد یا خروج از آن نیست ای که حاوی مقرراتی در خصوص فسخ وج از معاهدهرد یا خر  56 ماده 

تـوان از آن خـارج شـد     ، قابل رد نیـست و نمـی   هایی که در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد یا خروج از آن پیش بینی نشده است                   معاهده  .1
  : مگر آن که

  ، یا اند امکان رد یا خروج از آن را بپذیرند همسلم شود که طرفهای معاهده قصد داشت  -الف 
  . ای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد ماهیت معاهده به گونه  -ب 

  . ، باید الاقل دوازده ماه پیش از رد یا خروج ابالغ شود1 قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند  . 2
  مقررات معاهده یا به موجب رضایت طرفهای آنتعلیق اجرای یک معاهده طبق   57ماده 

  :  موارد ذیل معلق کردتوان در  اجرای یک معاهده را در قبال همۀ طرفهای معاهده یا یک طرف خاص معاهده می
  ، یا طبق مقررات خود معاهده  -الف 

  . در هر زمان با رضایت کلیۀ طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد  -ب 
  تعلیق اجرای یک معاهده چند جانبه به موجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده   58ماده 

  : ای منعقد ساخته و اجرای مقررات عهدنامه را موقتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر توانند موافقتنامه دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه می . 1
  ، یا در خود معاهده پیش بینی شده باشدامکان چنین تعلیقی   -الف 

  : تعلیق مورد بحث به موجب معاهده ممنوع نگردیده باشد مشروط بر این که  -ب 
  ، و ، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد تعلیق اجرای معاهده به استفاده حقوق دیگر طرفهای معاهده طبق معاهده 
  . نداشته باشد مباینت هبا موضوع و هدف معاهد 

، طرفهای مورد بحث باید دیگـر طرفهـای معاهـده را از قـصد خـود                  ، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد        » الف  «1در موارد مشمول بند       . 2
  . ، مطلع نمایند مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند

  فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده موخر  59ه ماد
  : ورزند معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر وقتی که کلیه طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده موخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می . 1

  ، یا شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشداز معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحو دیگری مسلم   -الف 
  . ای با مقررات معاهده مقدم غیر قابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد مقررات معاهدۀ مؤخر به گونه  -ب 

، فقـط اجـرای معاهـده معلـق تلقـی       بت شود که قصد دول متعاهد تعلیق معاهده بوده است، یا به نحو دیگری ثا اگر از مفاد معاهده مؤخر استنباط شود    . 2
  . خواهد گردید

  فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض  60ماده 
، یا تعلیق کامل   مبنای فسخدارد تا به نقض مزبور به عنوان ، طرف دیگر معاهده را مجاز می  نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین . 1

  . یا بخشی از آن استناد نماید
  : قض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده ن . 2

                                                           
1. Jus cogens 



 
   
   

  

120

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

  ، ، و یا نسبت به فسخ آن دهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کنند به دیگر طرفهای معاهده حق می  -الف 
  ، و یا  روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگرخواه در 
  ، در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند 

، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بـین خـود و کـشور                  دهد تا با استناد به آن      به طرفی که به ویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق می              -ب  
  .ه حال تعلیق درآوردمتخلف ب

، اجرای تمام یا بخـشی از معاهـده را در ارتبـاط بـا خـود معلـق                    دهد تا با استناد به آن      به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق می             -ج  
ام از طرفهای دیگـر را در اجـرای         ، وضعیت هر کد    ای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف          ، به شرط آن که ماهیت معاهده به گونه         نماید

  . ، از پایه دگرگون سازد شوند بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی می
  : شود از ، نقض اساسی یک معاهده تشکیل می  به منظور مادۀ حاضر . 3

  ، یا اعراض از معاهده به طریقی که مورد تایید عهدنامۀ حاضر نباشد  -الف 
  . ی تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشدتخلف از مقرراتی که برا  -ب 
  . رسانند ، آسیب نمی بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود . 4
، خصوصاً مقرراتی که  شود د گنجانیده می، بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبۀ بشر دوستانه دارن  فوق3 تا  1 بندهای    . 5

  . باشند ، جاری نمی ناظر بر منع اقدامات تالقی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است
  کند حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن می  61ماده 

تواند بـه    ، هر طرف معاهده می      که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد       اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا انهدام دایمی موضوعی باشد             . 1
توان برای تعلیق اجرای  ، تنها می چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد.  عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید     

  . معاهده به آن استناد کرد
 عدم  تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن مورد استناد یک طرف قرار گیرد هر گاه ی معاهده نمی عدم امکان اجرا . 2

  . امکان خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده از سوی طرف متخلف باشد
  سی اوضاع و احوالتغییر اسا  62ماده 

تواند به عنـوان مبنـای       ، نمی  تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیش بینی نشده باشد                     . 1
  : فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آن که

  ، و ایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشدوجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رض  -الف 
  . باید اجرا شوند ، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می اثر این تغییر  -ب 

  : واقع شودتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد  ، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی در موارد ذیل . 2
  ، یا نماید ای باشد که مرز را تعیین می اگر معاهده  -الف 

، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده از سوی طرفی باشد که به آن تغییر  اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده        -ب  
  . کند استناد می

 الذکر یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از                       اگر به موجب یکی از بندهای اخیر       . 3
  . ، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند معاهده استناد نماید

  قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی  63ماده 
، قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهـای معاهـده    در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد     جز  

  . گذارد ، نمی تاثیری در روابط حقوقی آنها که به موجب معاهده برقرار شده است
  ) قواعد آمره (عام تأسیس یک قاعدۀ آمرانۀ جدید حقوق بین الملل   64ماده 

  . گردد ، باطل و منفسخ می ، هر معاهدۀ موجودی که در تعارض با قاعدۀ مزبور باشد اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد
   روشها- بند چهارم

  ت گردد، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعی ، فسخ روشی که باید در موارد بی اعتباری   65ماده 
طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعالم قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به معنای دیگری برای نفی اعتبـار معاهـده            . 1

،   معاهده را از ادعایش آگـاه کنـد  ، باید دیگر طرفهای ، یا خروج خود از آن را اعالم داشته و یا اجرایش را معلق گرداند              استناد کند تا آن را فسخ نماید      
  . ، با ذکر دالیل آنها باید مشخص گردند باید انجام گیرد در این اخطار اقداماتی که به پیشنهاد وی می

ه ، هـیچ یـک از طرفهـای معاهـد          اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه مـاه از دریافـت اخطـار مزبـور نخواهـد بـود                           . 2
  .  مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید67تواند به نحوی که در مادۀ  ، طرفی که اقدام به اخطار کرده است می اعتراضی نکند
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حـد راه    منشور ملـل مت    33، طرفهای معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده              اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سازد             .3
  . حلی را جستجو نمایند

 هیچ یک از بندهای اخیر در حقوق یا تعهدات طرفهـای معاهـده کـه ناشـی از مقـررات الزم االجرایـی باشـد کـه آنهـا را در خـصوص حـل و فـصل                                        .4
  . ، تاثیری نخواهد داشت کند اختالفاتشان متعهد می

 را ارسال نکرده باشد مانع از این نیست که در پاسخ به طرف دیگری کـه خواسـتار         1در بند   ، این که کشوری اخطار مورد اشاره         45با حفظ مفاد مادۀ      . 5
  . ، به اخطار مزبور مبادرت نماید اجرای معاهده یا مدعی نقض آن است

  ، داوری و سازش روشهای حل و فصل قضایی  66ماده 
  : ، از روشهای زیر پیروی خواهد شد ض هیچ راه حلی یافت نشده باشد پس از دوازده ماه از تاریخ اعالم اعترا65 مادۀ 2، به موجب بند  اگر
 بین  تواند به موجب یک دادخواست کتبی دعوی را به منظور اتخاد تصمیم در دیوان      می 64 یا   53هر طرف اختالف در رابطه با اجرا یا تفسیر مواد              -الف  

  ،  رضایت مشترک توافق نمایند که آن را به داوری ارجاع کنندمگر آن که طرفهای اختالف با.  المللی دادگستری مطرح نماید
تواند با تسلیم تقاضایی در این خصوص به دبیـر کـل       ، می  هر طرف اختالف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از مواد بخش پنجم عهدنامۀ حاضر                   -ب  

  . ، تعقیب کند  است حاضر پیش بینی شده عهدنامۀ، روشی را که در ضمیمۀ سازمان ملل متحد
  ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن ، فسخ اسناد اعالم بی اعتباری  67ماده 

  .  باید کتبی باشد65 مادۀ 1اخطار مقرر در بند  . 1
،   65 مـادۀ    3 یـا    2مفـاد بنـدهای     ، یا تعلیق اجرای آن طبق مقررات آن معاهده یا            ، یا خروج از یک معاهده      ، فسخ   هر اقدامی جهت اعالم بی اعتباری       . 2

، یـا وزیـر امـور خارجـه      ، رئـیس دولـت   اگر سند مزبور به وسیلۀ رئیس کـشور   .  باید از طریق سندی صورت گیرد که به دیگر طرفها منعکس شده باشد            
  .  ارائه نمایدتام االختیار خود را)  سند (، ممکن است از نمایندۀ کشور ارسال کننده سند دعوت شود تا  امضاء نشده باشد

  67 و 65استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد   68ماده 
  . باشد  پیش بینی شده است در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد می67 و 65اخطار یا سندی که در مواد 

  ، یا تعلیق اجرای یک معاهده ، فسخ آثار بی اعتباری -بند پنجم 
  ری معاهده آثار بی اعتبا  69ماده 

  . مقررات یک معاهدۀ باطل اعتبار حقوقی ندارد.  باشد ، باطل می ای که عدم اعتبار آن به موجب عهدنامۀ حاضر محقق شده است ه  معاهد . 1
  : ، اعمالی صورت گرفته باشد ای معهذا در صورتی که با تکیه بر چنان معاهده . 2

ای که در غیاب اعمال مزبور وجود      خواهد تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه             تواند از طرف دیگر معاهده ب      هر طرف می    -الف  
  . ، اعاده نماید داشت می

، مشروعیت  ن که بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است به صرف بی اعتباری معاهده               آاعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از            -ب  
  . دهد را از دست نمیخود 

  .  فوق مجری نخواهد بود2، بند  باشد ، ارتشاء یا اجبار قابل انتساب به وی می  نسبت به بی طرفی که اعمال تقلب52 و 51،  50،  49در موارد مشمول مواد  . 3
آن کشور با دیگر  ر الذکر در روابط فیمابینرات اخی در صورت بی اعتباری رضایت یک کشور مشخص به التزام نسبت به یک معاهدۀ چند جانبه مقر                  .4

  . طرفهای معاهده مجری خواهد بود
  آثار فسخ یک معاهده  70ماده 

، یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند فسخ یک معاهده به موجب مقررات آن یا طبق  جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید         . 1
  : عهدنامۀ حاضر

   نماید طرفهای معاهده را از تعهد ادامۀ اجرای آن معاف می  -الف 
  : ، تکالیف یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند فسخ یک معاهده به موجب مقررات آن یا طبق عهدنامۀ حاضر اثری بر حقوق  -ب 

   نماید  طرفهای معاهده را از تعهد ادامۀ اجرای آن معاف می -الف 
   ، نخواهد داشت ، یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد ، تکالیف اثری بر حقوق  -ب 

ی دیگر  در روابط بین آن کشور و هر یک از طرفها1، بند  دارد کند یا خروج خود را از آن اعالم می ای را رد می  وقتی که کشوری معاهدۀ چند جانبه . 2
  . ، مجری خواهد بود ، از تاریخ نفوذ آن رد یا خروج معاهده

  ای که با یک قاعدۀ آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است آثار بی اعتباری معاهده  71ماده 
  : ، طرفهای معاهده مکلفند  باطل باشد53ای که طبق مادۀ   در مورد معاهده .1

ل عام باشد از بین لر اقدامی را که با تکیه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعدۀ آمرۀ حقوق بین المتا آنجا که ممکن است نتایج ه     -الف  
  ، و ببرند
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  .روابط متقابل فیمابین را با قاعدۀ آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند  -ب 
  : اخ مزبور، انفس گردد  باطل و منفسخ می64ای که طبق مادۀ  در مورد معاهده  .2

  ، نماید طرفهای معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف می  -الف 
معهـذا از  .  ، نخواهد داشت ، یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از انفساخ ایجاد شده باشد ، تکالیف اثری بر حقوق  -ب  

م اوقی مزبور تا حدی حفظ خواهند شد که حفظ آنها بنفسه با قاعدۀ آمرۀ جدید حقوق بـین الملـل عـ    ، تعهدات یا وضیت حق     تاریخ انفساخ به بعد حقوق    
  . تعارض نداشته باشد

  آثار تعلیق اجرای یک معاهده  72ماده 
ر اسـاس مقـررات آن یـا بـه     ، تعلیق اجرای معاهده ب جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند      . 1

  : موجب عهدنامۀ حاضر
  . نماید ، در دورۀ تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف می آن دسته از طرفهای معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است -الف 

  . ، نخواهد داشت وجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، تاثیری در روابط حقوقی موجود بین طرفهای معاهده که به م اضافه بر آن  -ب 
  . ، استنکاف ورزند شود در دورۀ تعلیق طرفهای معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از سرگیری اجرای معاهده می . 2

   مقررات متفرقه- بند ششم
  ، مسئولیت دولت یا شروع روابط خصمانه موارد جانشینی دولتها  73ماده 
، یـا   ای که ممکن است در ارتباط با یک معاهده از حیث جانشینی دولتها یا به دلیل مسئولیت بین المللی یک دولت   ت عهدنامۀ حاضر به هیچ مسئله     مقررا

  . پردازد ، نمی به علت شروع روابط خصمانه بین کشورها مطرح شود
  و انعقاد معاهدات روابط دیپلماتیک و کنسولی   74ماده 

، انعقـاد یـک      گـردد  ، مانع از انعقاد معاهده بـین آن کـشورها نمـی            لماتیک یا کنسولی یا عدم وجود این گونه روابط بین دو یا چند کشور             قطع روابط دیپ  
  . معاهده فی النفسه تاثیری در وضعیت مربوط به روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد

  وضع یک کشور متجاوز  75ماده 
، که منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجـاوز        هده ممکن است برای یک کشور متجاوز به سبب اقداماتی ایجاد گردند           تعهداتی که در ارتباط با یک معا      

  . ، متاثر از مقررات عهدنامۀ حاضر نخواهند بود گیرند  می صورتآن کشور
  ، تصحیحات و ثبت معاهدات ، اخطارها  امنا- بند هفتم

  امضای معاهدات  76ماده 
توانـد یـک یـا چنـد      ، امـین مـی   ین برای معاهده ممکن است توسط کشورهای مذاکره کننده در خود معاهده یا به نحو دیگری صـورت گیـرد   تعیین ام  . 1

  . کشور، یا سازمان بین المللی، یا باالترین مقام اداری آن سازمان باشد
به ویـژه ایـن واقعیـت    .   وظایف خود جانب بی طرفی را رعایت کندو امین موظف است در اجرای   .   وظایف امین معاهده خصوصیت بین المللی دارد        . 2

، نباید در تعهـد      که معاهده در بین بعضی از طرفها الزم االجرا نشده و یا اختالفی بین یک کشور با امین در خصوص اعمال وظایف او حاصل شده است                         
  . امین اثر بگذارد

  وظایف امناء  77ماده 
  : ، وظایف امین خصوصاً مشتمل بر  ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد یا کشورهای طرف معاهده به نحو دیگری توافق نموده باشندجز در مواردی که معاهده  .1

  . شود ای که به وی تحویل داده می نگاهداری متن اصلی معاهده و اسناد مربوط به اختیارات نامه  -الف 
تون دیگری از معاهده به زبانهای اضـافی دیگـر مـورد لـزوم و انعکـاس  آنهـا بـه طرفهـای معاهـده و بـه                            های مصدق از متن اصلی و تهیۀ م        تهیۀ نسخه   -ب  

  ، کشورهایی که حق دارند به معاهده ملحق شوند
  ، ، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده ، وصول و نگهداری تمامی اسناد دریافت کلیۀ امضاهای معاهده  -ج 
  ، ، اخطار یا مکاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم جلب توجه کشورهای مورد نظر به موضوع ت هر گونه سندبررسی صحت امضا یا صح  -د 
  ، ، مربوط به معاهده ، اخطارها و مکاتبات مطلع ساختن طرفهای معاهده و کشورهایی که حق الحاق به معاهده را دارند از اقدامات  - ه
، تایید یا الحاق به تعدادی کـه بـرای الزم االجـرا      ، قبولی  ، این که امضاها با اسناد تنفیذ       حاق به معاهده را دارند از      مطلع ساختن کشورهایی که حق ال       -و  

  . شدن معاهده مورد احتیاج است و اصل یا تحویل داده شده است
  ، ثبت معاهده در دبیر خانۀ سازمان ملل متحد  -ز 
  . امۀ حاضر معین گردیده استانجام وظایفی که در دیگر مقررات عهدن  -ح 
، امین باید مسئله را به اطالع کشورهای امضا کننده و   در صورتی که اختالف نظری بین یک کشور و امین در خصوص انجام وظایف امین ظهور کند       .2

  . کشورهای متعاهد و یا در صورت لزوم به آگاهی ارگان صالحیتدار سازمان بین المللی مربوطه برساند
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  اخطارها و مکاتبات  78ماده 
  : گیرد ای که به موجب عهدنامه حاضر توسط یک کشور انجام می ، هر اخطار یا مکاتبه جز در مواردی که معاهده یا عهدنامۀ حاضر ترتیب دیگری مقرر نماید

  . اً به وی منعکس خواهد شد، مستقیم ، و در صورت وجود امین در صورتی که امینی وجود نداشته باشد، مستقیماً به کشور مخاطب -الف 
  ، تنها در صورتی توسط کشور مورد بحث ابالغ شده محسوب خواهد شد که توسط کشور مخاطب و یا در موارد مقتضی توسط امین دریافت شده باشد  -ب 
 را 77از مـادۀ   » ه « 1 مقـرر در بنـد   ر مزبـور اطـالع  ، فقط از زمانی ابالغ شده به کشور مخاطب تلقی خواهد شد که کشو       در صورت انعکاس به امین      -ج  

  . توسط امین دریافت نماید
  های مصدق معاهدات تصحیح اشتباهات متون یا نسخه  79ماده 

، تصحیح آن  چنانچه پس از تایید اعتبار متن یک معاهده کشورهای امضا کننده و کشورهای متعاهد توافق نمایند که متن معاهده حاوی اشتباهی است                    . 1
  : از طرق مشروحۀ زیر انجام خواهد گرفت مگر آن که دول مزبور تصمیم دیگری را برای تصحیح اشتباه اتخاذ نمایندبه یکی 

  ، از طریق انعکاس اصالح مقتضی در متن و پاراف اصالح به وسیلۀ نمایندگان مختار  -الف 
  ، یا افق منعکس شده استاز طریق تهیه یا مبادلۀ سند یا اسنادی که در آنها متن تصحیحی مورد تو  -ب 
  . از طریق تهیه یک متن کامل  تصحیح شده طبق روشی که در خصوص متن اصلی رعایت شده است  -ج 
، وی اشتباه و پیشنهاد اصالح را به کشورهای امضا کننده و کـشورهای متعاهـد اطـالع خواهـد      هنگامی که برای معاهده امینی در نظر گرفته شده باشد       . 2

  : در صورتی که پس از انقضای مهلت.  ، تعیین خواهد نمود  را که ظرف آن اعتراض به پیشنهادات اصالحی میسر استداد و مهلتی
، امین متن را اصالح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورت جلسۀ اصالح متن را تنظیم و رونوشـتی از آن                         هیچ اعتراضی صورت نگرفته باشد      -الف  

  ، ، ارسال خواهد کرد و برای کشورهایی که حق الحاق به آن را دارندرا جهت طرفهای معاهده 
  . ، امین آن را به کشورهای امضا کننده و به کشورهای متعاهد منعکس خواهد نمود چنانچه اعتراضی صورت گرفته باشد  -ب 
رسـد کـه حـسب     یید شده و سپس در انطباق آنها نقصی به نظر می    مضافاً در موردی که اعتبار متن به دو یا چند زبان تا            2 و   1قواعد مندرج در بندهای      .  3

  . ، اعمال خواهد شد توافق کشورهای امضا کننده و کشورهای متعاهد باید تصحیح شود
  . یرند، مگر آن که کشورهای امضاء کننده و دول متعاهد به نحو دیگری تصمیم بگ  متن تصحیح شده از همان ابتدا جانشین متن ناقص خواهد شد . 4 

  . ، به دبیرخانۀ سازمان ملل متحد اعالم خواهد شد ای که به ثبت رسیده است اصالح متن معاهده  . 5
ای در خصوص اصالح آن تنظیم کرده و رونوشتی از آن را جهت کشورهای   اگر اشتباهی در نسخۀ مصدق یک معاهده دیده شود امین صورت جلسه . 6

  . نماید د ارسال میامضا کننده و برای کشورهای متعاه
   ثبت و انتشار معاهدات   80ماده 

، یا ثبت در سـوابق شـده و    ، بایگانی ، ثبت دبیر خانه گردند تا حسب مورد  معاهدات پس از الزم االجرا شدن به دبیر خانه سازمان ملل متحد ارسال می       .1
  . منتشر گردند

  . نماید  بند اخیر میانتصاب امین او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در . 2
  امضا  81ماده 

، و نیز جهت هر طرف  های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی عهدنامه حاضر جهت امضای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا نمایندگی
ل متحـد بـرای الحـاق بـه عهدنامـه دعـوت             ملحق شده به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا هر کشور دیگر که توسط مجمع عمومی سـازمان ملـ                    

 در مقر سازمان ملل    1970 آوریل   20، و سپس تا       در وزارت فدرال امور خارجۀ اتریش      1969، تا تاریخ نوامبر      باشد ، مفتوح می   گردیده است به نحو زیر    
  . متحد در نیویورک

  تصویب   82ماده 
  . ر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شداسناد تصویب به دبی.  عهدنامۀ حاضر مشروط به تصویب است

  الحاق   83ماده 
 مفتوح خواهد بود اسناد الحاق به دبیـر کـل سـازمان ملـل متحـد                 81های مذکور در مادۀ      عهدنامۀ حاضر برای الحاق هر کشور متعلق به هر کدام از گروه           

  . سپرده خواهد شد
   الزم االجرا شدن  84اده م
  .1ین روز پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق الزم االجرا خواهد شدام  عهدنامۀ حاضر در سی . 1
، در  ، تنفیـذ کننـد یـا بـه آن ملحـق شـوند        عهدنامۀ حاضر برای هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویب یـا الحـاق         .2

  . زم االجرا خواهد شد، ال امین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق سی
  

                                                           
  .  حاصل شده و عهدنامه قوت قانونی پیدا کرده است1980 ژانویه 27این شرط در . 1
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  متون معتبر   85ماده 
، فرانسوی و روسی آن به طور یکسان معتبر هستند به دبیر کل سـازمان ملـل متحـد تحویـل      ، اسپانیائی چینی،  نسخۀ اصلی این عهدنامه که متون انگلیسی    

  . خواهد گردید
  . اند ، عهدنامه حاضر را امضا نموده اند ود به نحو مقتضی مجاز بودهنمایندگان تام االختیار امضا کننده زیر که از سوی دولتهای متبوع خ

  ، بیست و سوم ماه مه یکهزار و نهصد و شصت و نه میالدی وین
  

   :یکهزار و نهصد و شصت و نه میالدی از جانب کشورهای زیر، امضا گردیده است ، عهدنامه در تاریخ بیست و سوم ماه مه «
،  ، ایران  ، هندوراس  ، گویان  ، گواتماال  ، غنا  ، فنالند  ، اکوادور  ، کستاریکا  ) برازاویل (، کنگو    ، کلمبیا  ، شیلی  ،کامبوج ، برزیل  ، بولیوی  ربادوس، با  ،آرژانتین افغانستان
  . » ، یوگسالوی و زامبیا ، اروگوئه ، توباگو ، ترینیداد ، سودان ، فیلیپین ، پرو ، نیجریه ، نپال ، مراکش ، مکزیک ، ماداگاسکار ، لیبریا ، کنیا جامائیکا

  
∗∗∗ 
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  1ضمیمه شماره 

   عهدنامه66ماده »  ب « مربوط به بند - روش سازش
  

 بدین منظور.  ، تهیه و نگهداری خواهد نمود  را که مرکب از حقوقدانان واجد صالحیت باشد1دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی از سازش دهندگان .  1
اسامی افـراد کـه بـدین    .  سازمان ملل متحد یا طرف عهدنامۀ حاضر دعوت خواهد شد تا اسامی دو نفر سازش دهنده را پیشنهاد نماید، از هر کشور عضو    

، مدت خدمت فردی که برای اشغال پستی کـه بـه    مدت خدمت سازش دهندگان منجمله.  شوند فهرست مورد نظر را تشکیل خواهد داد نحو پیشنهاد می  
، کار خود را  ای که مدت خدمت او خاتمه یافته است  سازش دهنده.  ، پنج سال قابل تمدید خواهد بود     شود تصدی مانده است پیشنهاد می    طور اتفاق بال    

  . در ارتباط با وظایفی که به موجب بند ذیل به وی محول شده ادامه خواهد داد
، مطـرح   بیر کل اختالف را در کمیسیون سازشی که به ترتیب زیر تشکیل یافته اسـت ، د شود  به دبیر کل تسلیم می    66وقتی که تقاضایی که طبق ماده         .2

  : نماید می
  . نماید دهند دو سازش دهنده را به ترتیب زیر انتخاب می کشور یا کشورهایی که یک طرف اختالف را تشکیل می

 ممکن است از فهرست مذکور در بند یک انتخاب شود یا از             یک سازش دهندۀ تبعۀ کشور طرف اختالف یا یکی از کشورهای طرف اختالف که               -الف  
  ، و خارج آن

  . باید از فهرست مذکور انتخاب شود یک سازش دهنده که تبعه کشور طرف اختالف یا کشورهای طرف اختالف نبوده و می  -ب 
کند چهار سـازش دهنـدۀ منتخـب طـرفین           نتخاب می دهند به همین ترتیب و سازش دهنده را ا         کشور و کشورهائی که طرف دیگر اختالف را تشکیل می         

  . ، منصوب شوند  روز از تاریخی که دبیر کل سازمان ملل تقاضا را دریافت کرده است60باید در ظرف 
  . ، به عنوان رئیس برخواهند گزید ، شخص پنجمی را از همان فهرست ، چهار سازش دهنده مزبور شصت روز پس از آخرین انتصاب

، به انتصاب    دبیر کل تا شصت روز پس از انقضای مهلت مزبور         ،   مقرر برای انتصاب رئیس یا یکی از سازش دهندگان منصوب نشده باشد           اگر در مهلت    
تواند خواه یکی از اشخاص مندرج در فهرست و خواه یکی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل را به عنوان رئیس معین  دبیر کل می.  اقدام خواهد کرد

  . باشد ها قابل تمدید می ، هر کدام از مهلت در صورت توافق طرفین اختالف.  نماید
هر گاه پست یکی از سازش دهندگان خالی بماند انتصاب جانشین وی طبق همان ترتیبات خاصـی انجـام خواهـد شـد کـه در خـصوص انتـصاب بـدوی                 

  . رعایت شده است
توانـد از هـر طـرف     ، کمیـسیون مـی   در صـورت توافـق طـرفین اخـتالف    .  واهد گرفـت ، خود تصمیم خ کمیسیون سازش در خصوص آیین رسیدگی    .3

 آرای پنجگانۀ آن اتخاذ و تصویب        های کمیسیون به اکثریت    تصمیمات و توصیه  .  عهدنامه دعوت کند تا نظریات خود را شفاهاً یا کتباً به آن تسلیم نماید             
  . شود می

  .کند جه هر گونه تدابیری نماید که حل و فصل دوستانۀ اختالفشان را تسهیل میتواند طرفهای اختالف را متو کمیسیون می .4
ادعاها و ایرادات را بررسی و به آنان پیشنهاداتی خواهد کرد که آنها را برای حل و فصل .  کمیسیون اظهارات طرفهای اختالف را استماع خواهد نمود  .5

  . نماید دوستانۀ اختالف یاری می
گزارش کمیسیون به دبیر کل تسلیم میشود و بـه آگـاهی طرفهـای      .  ، گزارش کار خود را تهیه خواهد نمود         دوازده ماه پس از تشکیل     کمیسیون ظرف  .6

  . اختالف خواهد رسید
ن هـای حقـوقی قـضیه بـرای طرفهـای اخـتالف الـزام آور نیـست و فقـط بیـا                ، منجمله نتیجه گیریهای حاصـله در خـصوص وقـایع و جنبـه              گزارش مزبور 

  . شود تا حل و فصل دوستانۀ اختالف تسهیل گردد ، به طرفها پیشنهاد می هائی است که جهت بررسی توصیه
  . آورد ، فراهم می باشد  دبیر کل کمکها و تسهیالتی را که کمیسیون سازش به آن نیازمند می .7

  . نماید مخارج کمیسیون را سازمان ملل متحد تامین می
  

∗∗∗ 

                                                           
1. Conciliators 
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  2ضمیمۀ شمارۀ 

  اونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهورمع
  

               و )  77 ( به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و در اجـرای مفـاد اصـول         13/2/1371هیات وزیران در جلسه مورخ      
  : قهای بین المللی را به شرح زیر تصویب نمود، آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تواف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)  125 (

   تعاریف و ضوابط کلی- بند اول
  : باشد رود تابع تعاریف زیر می اصطالحاتی که در این آیین نامه به کار می  1ماده 

لت جمهوری اسالمی ایران را در امری ، اعمال حاکمیت یا تصدی دو ، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات          وزارتخانه -دولتی)  سازمان (دستگاه  
  . باشد ، تعیین دستگاه مسوول بر عهده هیات وزیران می در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای چند دستگاه باشد.  به عهده دارد

،  ، موسـسه و شـرکت دولتـی خـارجی یـا مجـامع              دولـت ، دستگاه دولتی در مقابل       توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن            - توافق حقوقی 
  . ، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد شوراها و سازمانهای بین المللی

»   سـاده  توافـق حقـوق    «،   است و در سایر مـوارد     »  توافق حقوقی تشریفاتی   «،   توافق حقوقی در مواردی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی باشد          
  . شود محسوب می

، بـدون    نماید های معینی اعالم می    ، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست         توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن            - توافق نزاکتی 
  . آنکه اثر حقوقی الزم االجرایی بر آن مترتب باشد

  . ، پذیرش و الحاق ، تصویب ، اعم از امضای قطعی ی متضمن قبول توافق حقوقی باشدهر اقدامی که در حقوق بین الملل - اعالم قبولی
  . توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به دستگاه دولتی داده شده است  - قرارداد جزیی
مـشروط بـر اینکـه موضـوع آن در چـارچوب            .  نمایـد  طرف خارجی توافق مـی    ، با    ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول         - برنامه همکاری 

  . ، مانند سفرهای زیارتی و صدور ویزا ، امکان تجدید نظر و اصالح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده
  . ، حسب مورد یا موضوع اخذ شده باشد حقوقیمجوز مجلس شورای اسالمی ایران است که برای انعقاد توافق  - اجازه مقدم

  . دهد ، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانون انجام می خرید و فروش کاال  - معامالت
  .گیرد به دستگاه دولتی توسط مسوولین ذی ربط با رعایت حقوق بین المللی صورت میمبادله اسنادی است که برای انجام امور محول   - مبادله یادداشت و نامه

، بـدون   نمایـد  توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی با طرفهای خـارجی را مـشخص مـی                      - تفاهم نامه 
  . اد نمایدآنکه تعهد حقوقی جهت انجام آن برای دستگاه دولتی ایج

  . عبارت است از تایید پیش نویس توافق بین المللی از طرف اشخاص مجاز  -پاراف 
  . امضای توافق بین المللی است که الزم االجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد - امضای موقت
در مواردی کـه نـوع امـضاء        .  گیرد قامات صالحیتدار صورت می   ، از طرف م    امضای توافق بین المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح           - امضای قطعی 

  . ، امضا قطعی محسوب خواهد شد مشخص نشود
  . تعاریف اصطالحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی یا مقررات بین المللی پذیرفته شده و توسط جمهوری اسالمی ایران ذکر گردیده است

 و امضای موقت توافق خصوصی تشریفاتی منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقـت هیـات وزیـران                       انجام مذاکره و پاراف     2ماده  
  . نماید گیرد که هیات وزیران معین می ، و امضای موقت آن توسط مقامی صورت می باشد در کلیات آن می

ا یا باالترین مقامات  اجرایی دستگاههای مستقل قبالً اجازه امضای این گونه توافقها را حـسب                  ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزر        یامضای موقت توافقهای حقوق   
  . ، اخذ نموده باشند مورد یا موضوع

  . باشد ، بر عهده وزیر یا باالترین مقام اجرای دستگاه مستقل یا مقامات صالحیتدار از سوی آنان می امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده
  . این آیین نامه است)  11 (توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده امضای قطعی 

ای و بین المللی الزم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی،  در کلیه توافقهای دو یا چند جانبه منطقه  3ماده 
  . ، جهت تفسیر قید شود الث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قراردادمراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ث

تاییـد  .  قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی الزم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی بـا مـتن مطابقـت شـود                4ماده  
   . باشد للی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میمطابقت بر عهده هیات ترجمه اداره توافقهای بین الم

، به صورتی که در درجـه     در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختالفات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش بینی شود                         5ماده  
 یک مرجع حقوقی بین المللی یا مرجع تخصصی بین ، دادگاهها و مراجع جمهوری اسالمی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب اول

  . دار این امر شود ، عهده المللی یا مرجع خارجی رسمی
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  : متضمن موارد زیر نباشد -  اعم از حقوقی و نزاکتی- ها دستگاه دولتی مسوول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافق  6ماده 
   . استقالل همه جانبه کشورنقض تمامیت ارضی و  -الف 

   .، نظامی و دیگر امور کشور ، اقتصادی فرهنگی نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی  -ب 
  . سلطه جویی و سلطه پذیری  -ج 
   .گر طهلتعهد در برابر قدرتهای س  -د 
   .تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور - ه
   .، صنعتی و کشاورزی ل شرکت و موسسات در امور تجاریدادن امتیاز به خارجیان برای تشکی -و 
   .انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان -ز 
   .استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور -ح 
   .دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر  -ط 
   .عضویت  افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  -ی 

  گی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی چگون- بند دوم
، قـرارداد یـا پیمـان و در چـارچوب توافقهـای حقـوقی                ، موافقت نامـه    ، مقاوله نامه   ، تحت یکی از عناوین عهدنامه      موضوعات زیر باید به تناسب      7ماده  

  . تشریفاتی تنظیم و تصویب شود
  . ، صلح و مناقشات با دولتها  مرزیات، روشهای حل اختالف تعیین خطوط مرزی  -الف 

  . ، علمی و فنی ، فرهنگی ، تجاری ، اجتماعی برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادالت اقتصادی  -ب 
  . شود های بین المللی منعقد می ، مجامع و اتحادیه در مورد توافقهای چند جانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها  -ج 
، در صورتی که اجازه انجـام آن توسـط دسـتگاه     ، تفسیر یا اصالح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی ، تکمیل ، تمدید ، شرایط اجرا  برای بیان قواعد -د  

  . دولتی در توافق نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد
  . ای یا جهانی نطقهنظامی یا دفاع دو یا چند جانبه م  - در مورد مسایل تعهد آور سیاسی - ه
  . ، مجامع و سازمانهای بین المللی ها در مورد تاسیس و عضویت در اتحادیه -و 
  . اساسنامه سازمان بین المللی کار)  19 (ماده )  1 (، موضوع قسمت اول بند   در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین المللی کار -ز 

، اعـالم   ، عنوان دیگری داشته باشد و امکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد فاتی چند جانبه  های حقوقی تشری   در صورتی که توافق     -تبصره  
  . ، مجاز خواهد بود قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات

، با در نظر گرفتن مصالح و منـافع ملـی            دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعالم قبولی یک توافق چند جانبه حقوقی تشریفاتی                    8ماده  
در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لـزوم پـیش بینـی یـا                   )  رزرو (، مطالعه و بررسیهای الزم را در مورد اعمال حق شرط             کشور

، اعمـال حـق    در مـواردی کـه دسـتگاه دولتـی    .   نماید، همراه با الیحه پیشنهادی به هیات وزیران تسلیم        عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد         
  . شرط را الزم بداند باید الیحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد

نهـا  ، سازمانهای بین المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تاسـیس آ  ، مجامع ها در مورد عضویت در اتحادیه    )  رزرو (پیشنهاد حق شرط      1تبصره  
  . ، ارائه گردد باشد و باید با پیشنهاد عضویت

،  ، هنگـام نیـاز     ، مغایر بـا هـدف و موضـوع توافـق باشـد             منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن      )  رزرو (در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط             2تبصره  
  . ه نمایدئباشد را تهیه و همراه با الیحه پیشنهادی به هیات وزیران ارا ح و منافع کشور از متن میدستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصال

، سازمانها و مجامع بین المللی صرفاً به نام دولت جمهوری اسالمی ایران پذیرفته خواهـد شـد و هیـات وزیـران بـا توجـه بـه         ها عضویت در اتحادیه  9ماده  
   . سب  مورد دستگاه ذی ربط را معین خواهد نمود، ح وظایف قانونی دستگاهها

ای  ، بـه صـورت الیحـه    این آیین نامـه )  2 (دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در ماده         10ماده  
  . تنظیم و به هیات وزیران تقدیم نماید

، مجلس شورای اسالمی است و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلـس شـورای اسـالمی     این آیین نامه)  7 (مرجع تصویب متون موضوع ماده      11ماده  
، بـه   ای است که از طـرف ایـشان حـسب موضـوعات     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده   )  125 (مطابق اصل   

  . شود طور موردی یا کلی تعیین می
         ، موضـوع در   ، منعقد شـود    ای تنظیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا موادی از آن مطابق متن               در صورتی که الزم باشد متن نمونه        12ماده  

دفتر خدمات حقـوقی  ،  این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام االختیار وزارت امور خارجه   . مطرح خواهد شد  »  کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی     «



 
   
   

  

128

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

تـصمیمات کمیـسیون در   .  ، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد بین المللی و دستگاه دولتی ذی ربط و سه نفر از اساتید حقوق      
  . ، الزم االجرا خواهد بود این مورد برای دستگاههای اجرای ذی ربط

  . ، مالک عمل قرار گیرد تنی است که حداقل در بیش از سه توافقمتن نمونه توافق از نظر این آیین نامه م  1تبصره 
  .  برسدر، در صورتی در موارد آتی مالک عمل واقع خواهد شد که به تایید کمیسیون مذکو توافقهایی که قبالً به صورت نمونه تنظیم شده باشد  2تبصره 
، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و   که به نحوی از انحا مرتبط با آنهاستنسخه اصلی توافق حقوقی دو جانبه و سایر اسنادی  –الف   13ماده 

، معاونت حقوقی و امور مجلـس و         به وسیلۀ آن وزارتخانه مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به ریاست جمهوری                    
  . دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود

ه اسناد مربوط به الحاق و اعالم قبولی توافق چند جانبه باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسـال و سـند الحـاق بـه وسـیله آن وزارت نـزد                                  کلی  -ب  
  . ، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود مرجع نگهدارنده

  ونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده چگ- بند سوم
 کـه توافقهـای   - ، مبادله یادداشـت و نامـه   ، انجام معامالت و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم          های همکاری  ، تنظیم برنامه   امضای قرارداد جزیی    14ماده  

، مشمول  ز دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بین المللی توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم ا          - شوند حقوقی ساده محسوب می   
  . باشد ترتیبات مقرر در این فصل می

  . باشد این آیین نامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجاز نمی)  7 (استفاده از عناوین موضوع ماده   - تبصره
، تهیـه و تنظـیم و امـضای توافـق بـا دسـتگاهی        ارات چند دستگاه دولتی باشد    در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده مرتبط با وظایف و اختی             15ماده  

دستگاه مزبور موظف است هماهنگی الزم را قبل از امضا با دیگر دستگاههای ذی              .  است که مسوولیت اصلی را در مذاکره وامضای توافق بر عهده دارد           
  . هیات وزیران خواهد بود، اتخاذ تصمیم با  در صورت بروز اختالف.  ، به عمل آورد ربط

   سایر مقررات - بند چهارم
، صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی     ، صورت مذاکرات   ، توصیه نامه   ، اعالمیه  ، بیانیه  تنظیم و امضای تفاهم نامه      16ماده  
  . باشد ، به عهده دستگاه دولتی ذی ربط می است
  . این آیین نامه برای توافقهای نزاکتی مجاز نخواهد بود) 14 (و )  7 (وین مذکور در موارد استفاده از عنا  1تبصره 
، اعـالم قبـولی آن       ، مستثنا بوده   ، از شمول مقررات این ماده      های سازمان بین المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی است              نامه  توصیه  2تبصره  

  . باشد تابع تشریفات مقرر می
، مشمول مقررات این آیین نامه  کلیه دستگاههای دولتی، همچنین موسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است        17اده  م

  . باشند می
              . خواهد بود)  12 (د ابهام در اجرای این آیین نامه بر عهده کمیسیون ماده ررفع موا –تبصره 

       .  مصوبات و دستور العملها در قسمت مغایر با این آیین نامه ملغی استکلیه  18ماده  
   معاون اول رییس جمهور ، حسن حبیبی                                                      

  
∗∗∗ 
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  دوازدهمفصل 

  پرسشنامه
  

  71  سراسری ارشد                                              لمللی چیست؟      امروزه اعتبار حقوقی تصویب ناقص یا بی قاعده معاهدات بین ا -1
  .، زیرا عدم رعایت حقوق داخلی ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد  از نظر بین المللی معتبر است-الف
  .، اما موجب مسئولیت بین المللی می شود  از نظر بین المللی معتبر است-ب
  . بین المللی بی اعتبار است و هیچ گونه مسئولیتی هم ایجاد نمی کند از نظر داخلی و-ج
  .، به شرطی که نقض حقوق داخلی آشکار باشد  از نظر بین المللی بی اعتبار است-د
  
  71  سراسری  ارشد                                           در چه سالی الزم االجراء شده است؟ )  کشورها (کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات  -2

                    . م1961 -الف
      .  م1963 -ب
  . م1969 -ج
  . م1980 -د
  
  71  سراسری  ارشد                            :  جهت معاهدات بین المللی باید مشروع باشد یعنی - 3

  . بر خالف شرع نباشد-الف
  . بر خالف اخالق نباشد-ب
  .شد بر خالف قواعد آمره  بین المللی نبا-ج
  . بر خالف رسم و عادت بین المللی نباشد-د
  
  71  سراسری  ارشد                            : اگر جهت معاهده ای نامشروع باشد، آن معاهده  -4

  . باطل است-الف
  . باطل نیست-ب
  . بی اعتبار نسبی است-ج
  . به طور کامل نافذ است-د
  
  71  سراسری ارشد                                : اصل نسبی بودن آثار معاهدات یعنی -5

  . معاهده ای به همه کشورها نسبت داده شود–الف 
  . بین دو یا چند معاهده رابطه باشد–ب 
  . اصالً معاهدات به اعتبار کشورهای عضو، ایجاد آثار حقوقی می کند-ج
  . به اعتبار کشورهای عضو حداقل آثار حقوقی را ایجاد نماید-د
  
  71  سراسری ارشد                                                               ؟ دارای اعتبارند» کشورهای ثالث « بار آیا معاهدات به اعت- 6

  .، همه معاهدات دارای آثار ثالثی اند  بله-الف
  .، بعضی از معاهدات دارای آثار ثالثی اند  بله-ب
  . سؤالی بی معناست-ج
  . غیر عضو ایجاد آثار می کند، فقط به اعتبار سومین کشور  بله-د
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  71  سراسری ارشد                                             : تحمیل کرده است حال فشار نظامی از میان رفته است» ب«ای را با فشار نظامی به کشور  معاهده» الف « کشور - 7
  .می تواند آن را تنفیذ کند» ب« معاهده باطل نیست و کشور -الف
  .نمی تواند آن را تنفیذ کند» ب«  معاهده باطل است و کشور -ب
  .می تواند آن را تنفیذ کند» ب« معاهده باطل است ولی کشور -ج
  .نمی تواند آن را تنفیذ کند» ب« معاهده باطل نیست ولی کشور -د
  
  71  سراسری ارشد                                                    : در عرف بین المللی عنصر مادی عبارت است از -8

   رویه عمومی ، مستمر و متحدالشکل دولتها به صورت فعل-الف
   رویه عمومی ، مستمر و متحد الشکل دولتها به صورت ترک فعل-ب
   رویه عمومی ، مستمر و متحد الشکل دولتها به صورت فعل یا ترک فعل آگاهانه-ج
   صورت فعل یا ترک فعل رویه عمومی ، مستمر و متحد الشکل دولتها به-د
  
  72  سراسری   ارشد                                           : اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 38 تصمیمات قضایی و دکترین مذکور در ماده -9

   . منبع حقوق بین الملل عمومی است-الف
  . وسیله کمکی تعیین قواعد حقوق بین الملل عمومی است-ب
  .حقوق بین الملل عمومی نیست منبع -ج
  . وسیله تعیین قواعد حقوق بین الملل عمومی است-د
  

  72  سراسری  ارشد                                         کدام یک از مکاتب زیر به اراده دولتها در بوجود آمدن قواعد حقوق بین الملل عمومی اهمیت داده است؟- 10
   مکتب مونیسم-الف
  کتیویسم مکتب ابژ-ب
   مکتب بولونی-ج
   مکتب دوآلیسم-د
  

  72  سراسری ارشد                         راجع به حقوق معاهدات کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با تعریف معاهده ، صحیح است؟1969 از لحاظ کنوانسیون وین - 11
               معاهده توافق بین المللی کتبی و شفاهی بین دولتها-الف
  هده توافق بین المللی کتبی بین دولتها معا-ب
  . معاهده موافقت نامه کتبی بین دولتها و اشخاص خصوصی است-ج
  . معاهده پیمان بین المللی بین دولتها یا دولتها و سازمانهای بین المللی است-د
  

  72  سراسری ارشد                                                                      : المللی به یک دولت ثالث  در تسری معاهده بین-12
  . توافق کتبی دولت ثالث الزم است-الف
  . توافق دولت ثالث الزم نیست-ب
  . توافق شفاهی دولت ثالث الزم است-ج
  . هم توافق شفاهی و هم توافق کتبی ثالث الزم است-د
  

  : پیش بینی شده است، این منبع  دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختالفات اساسنامه38 اصل عدالت و نصفت یکی از اصولی است که در ماده -13
  72  سراسری  ارشد                                                                                                                                                                        . در طول سایر منابع قرار گرفته است-الف
  . قاضی می تواند راساً آن را برای حل اختالف انتخاب نماید-ب
  . در عرض سایر منابع قرار گرفته است-ج
  . با وجود سایر منابع نمی توان از آن استفاده کرد-د
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  72  سراسری  ارشد                                               :در یک معاهده بین المللی می تواند   ( Reservation ) حق شرط - 14
  . فقط در هنگام امضای معاهده درج گردد-الف
  . فقط در هنگام تصویب معاهده درج گردد-ب
  . فقط در هنگام الحاق معاهده درج گردد-ج
  .درج گردد) امضاء ، تصویب ، الحاق( در هر یک از مراحل سه گانه -د
  

  72  سراسری  ارشد                                            معاهدات آنها را به کدام صور زیر تقسیم می کنند؟)  شکلی ( بندی صوری  در تقسیم- 15
                 معاهده کوتاه مدت و بلند مدت-الف
  ، قرارداد  معاهده ، قانون و معاهده-ب
   معاهده دو جانبه و چند جانبه و همه جانبه-ج
  ده و معاهده رسمی معاهده سا-د
  

  72  سراسری ارشد                                                                    جب کدام یک از آثار زیر است؟ اعمال فشار در انعقاد معاهده مو-16
   بطالن نسبی معاهده -الف
    بطالن ذاتی معاهده- ب
  .پذیر است الملل هر دو وجه فوق امکان ینالمللی و خصوصیات حقوق ب  با توجه  به اوضاع بین -ج
  .الملل بین دولتهای حاکم و مقتدر متصور نیست  اعمال فشار در حقوق بین -د
  

  72  سراسری  ارشد              :وین دارای اثر ذیل است  1969وسیله یک دولت طرف معاهده طبق کنوانسیون ه  ب( Reservation ) رد یک حق شرط -17
   .خود متعاهد هستنده ب م کنندۀ حق شرط و دولت رد کننده نسبت به سایر مقررات معاهده خود دولت اعال-الف
 دولت اعالم کنندۀ حق شرط و دولت رد کننده نسبت به سایر مقررات معاهده متعاهد هستند مشروط به آنکه دولت ردکننده این مـسئله را مـشخص                 -ب

  .نماید
  .د کننده نسبت به سایر مقررات معاهده متعاهد نیستند دولت اعالم  کنندۀ حق شرط و دولت ر-ج
  .کلیه دولتهای عضو باید موافقت خود را با پذیرش حق شرط از سوی خود اعالم کنند-د
  

  72   سراسری ارشد                                                                         : صویب ناقص معاهده یعنی  ت- 18
  از مجالس و عدم تصویب مجلس دیگر تصویب یکی -الف
   امضای باالترین مقام مملکتی و تبادل اسناد تصویب بدون تصویب مجلس-ب
   تصویب بعضی از مواد معاهده و عدم تصویب سایر مواد-ج
   تصویب مجلس بدون مبادله اسناد تصویب-د
  

  73  سراسری ارشد                                                                       به توسط چه کسی ابداع شد ؟ اصطالح حقوق بین الملل - 19
             امانوئل کانت-الف
   ژرژسل-ب
               جرمی بنتام-ج
   هوگوگروسیوس-د
  

  73   سراسری ارشد                                                  موجب فسخ معاهدات می شود ؟ کدام عمل - 20
  ید ایجاد قاعده آمره جد-الف
   اشتباه موجود در معاهده-ب
   تجاوز نماینده یک کشور از حدود اختیارات-ج
   تطمیع نماینده یک کشور -د
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  73  سراسریارشد                                              .می کند. . . . . . .  فقد صالحیت نماینده یک کشور در انعقاد معاهدات، معاهدات را -21
                       باطل-الف
          فسخ -ب
             غیر نافذ -ج
   نسخ-د
  

  73  سراسریارشد                                                  ؟  موافقت نامه های اخالقی چه خصوصیتی دارند-22
  . فاقد آثار حقوقی الزم االجرا هستند-الف
  . قابل انعقاد بین سازمانهای بین المللی می باشند-ب
  .ی می باشند دارای اعتبار حقوق-ج
  . طبق حقوق بین الملل تنظیم می شوند-د
  

  73  سراسری ارشد                                              کدام یک ، بدون آنکه از عیوب رضا باشد موجب بطالن معاهدات خواهد شد ؟- 23
                        اجبار کشور-الف
  ) رفتار متقلبانه کشور(  تقلب -ب
  ده کشور فقد صالحیت نماین-ج
   عدم رعایت قواعد آمره -د
  

  73  سراسری ارشد                                                . . . . . . معاهده رسمی یا با تشریفات کامل معاهده ای است که - 24
  . احتیاج به تصویب ندارد-الف
  . پس از مذاکره الزم االجرا می شود-ب
  .زم االجرا می شود پس از امضاء نماینده رسمی کشور ال-ج
  . پس از مذاکره و امضاء احتیاج به تصویب هم دارد-د
  

  73  سراسری ارشد                                                                . . . . . . . .، اصول کلی حقوقی و  معاهدات، عرف:  منابع اصلی حقوق بین الملل عبارتند از -25
                 قضایی بین المللی  دکترین و رویه -الف
   نه منبع دیگر-ب
   دکترین و اصل انصاف-ج
    رویه قضایی -د
  

  73  سراسری ارشد                                                      اثبات عرف بر عهده کیست ؟-26
                 دولت خوانده در مرافعه-الف
   دولت استناد کننده-ب
  خوانده دولتهای منطقه غیر از دولت -ج
   نمایندگان دولتهای منطقه-د
  

  73  روابط بین الملل                                                               کدامیک از مکاتب زیر قائل به وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی است؟-27
                    مکتب دوآلیسم -الف
   مکتب ابژکتیویسم-ب
   مکتب بولونی-ج
  ب مونیسم مکت-د
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  73  روابط بین الملل                                                               کدام قسمت از یک معاهده بین المللی به محض امضاء آن الزم االجرا می شود؟-28
                    مقررات نهایی   -الف
   پیشگفتار-ب
   متن اصلی-ج
   ضمائم-د
  

  73  روابط بین الملل                                               هدات مطلق است ؟ در کدام موارد بطالن معا-29
   اشتباه ، تدلیس ، اجبار-الف
   ارتشاء ، اکراه ، اشتباه-ب
   اکراه ، اشتباه ، تدلیس-ج
   ارتشاء ، تدلیس ، اجبار-د
  

  73  روابط بین الملل                                                 : پیشگفتار هر معاهده در برگیرنده علل انعقاد معاهده -30
  . بوده ولی اعتبار حقوقی ندارد-الف
  . بوده و اعتبار حقوقی دارد-ب
  . بوده و اعتبار حقوقی هم ندارد-ج
  . نبوده ولی اعتبار حقوقی دارد-د
  

  73  روابط بین الملل                                                              است ؟)  اثباتیون ( کدام یک از نویسندگان زیر جزء طرفداران مکتب پوزیتیویستها -31
                     آنزیلوتی-الف
   کلسن-ب
   واتل-ج
   گروسیوس-د
  

  73  روابط بین الملل                                                                 کدام یک از مکاتب زیر اصل رضایت را مبنای حقوق بین الملل می دانند؟-32
                 طرفداران حقوق طبیعی-الف
   رفورمیست ها-ب
   کانتی ها-ج
   پوزیتیویستها-د
  

  74  سراسری  ارشد                                                   تدوین حقوق بین الملل به معنی کدام است ؟-33
         جمع آوری ، تبدیل و مشخص نمودن عرف بین المللی-الف
   جمع آوری مقررات بین المللی-ب
   نگارش مقررات بین المللی -ج
   در مجموعه ها قرار دادن مقررات بین المللی -د
  

  74  سراسری ارشد                                                                         عناصر متشکله عرف بین المللی کدامند؟-34
                   عنصر قانونی-الف
   قراردادی عنصر-ب
   عنصر مادی و عنصر معنوی-ج
   عنصر قانونی و مادی-د
  
  
ج       - 34  الف                                               -33           د                                            -32  الف                                                  –31   ب                                             – 30  الف                                                 – 29                                       ج        – 28    
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  74  سراسری       ارشد                                                           در کدام یک از معاهدات زیر، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی تواند موجب اختتام آن گردد ؟-35
                   انتقال اراضی -الف
   بیطرفی-ب
   مرزی-ج
   متضمن شرط قضاوت کنسولی-د
  

  74  سراسری ارشد                                                  کدام دسته از معاهدات زیر نسبت به ثالث اثر دارند؟-36
                  تجاری و اقتصادی-الف
   فرهنگی و اجتماعی-ب
   مودت و حسن همجواری-ج
  ی و مرزی مربوط به راههای ارتباطی آب-د
  

  74  سراسری ارشد                                                آثار فورس ماژور یا قوه قهریه بر معاهدات بین المللی چیست ؟-37
                    ابطال معاهده-الف
   فسخ یا تعلیق معاهده-ب
   طوالنی شدن زمان معاهده-ج
  . هیچ اثری بر معاهده ندارد-د
  

  74  سراسری ارشد                                                                      :می نامند زیرا »  قانون ساز «دات را  چرا برخی از معاه-38
             . مربوط به نظم عمومی بین المللی هستند-الف
  . مجمع عمومی سازمان ملل آنها را تصویب کرده است-ب
  . صرفاً تدوین قواعد عرفی عام هستند-ج
  .لیه اعضای جامعه بین المللی در انعقاد آنها شرکت داشته اند ک-د
  

  74  روابط بین الملل                                            : معاهدات وستفالی مشتکل از معاهدات زیر می باشند -39
   دو معاهده دو جانبه-الف
   سه معاهده چند جانبه-ب
   دو معاهده چند جانبه-ج
  انبه سه معاهده دو ج-د
  

  74  روابط بین الملل                            : تاریخ معاهده بین المللی -40
   . تصویب آن توسط دولتهاست-الف
  . امضاء معاهده توسط دولتهاست-ب
  . الزم االجرا شدن معاهده توسط دولتهاست-ج
  . انقضاء معاهده می باشد-د
  

    :لت دیگر در یک معاهده چند جانبه آن معاهده فیمابین آن دو دولت الزم االجرا دو)  حق تحفظ ( در صورت اعتراض یک دولت به حق شرط -41
  74    روابط بین الملل                                                                                                                                                                          .  نمی شود-الف
  . می شود-ب
  . می شود مگر آنکه دولت معترض خالف آن اعالم نماید-ج
  . نمی شود مگر آنکه دولتهای دیگر خالف آن را اعالم نمایند-د
  
  

د       -41  الف                                             -40  ج                                                     -39                                                   الف  –38   ب                                               – 37  د                                                  – 36  ج                                              – 35    
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  74  ابط بین المللرو                                         : پوزیتیویستها کدام یک از موارد ذیل را مبنای حقوق بین الملل می دانند -42
                     رضایت-الف
   حقوق فطری-ب
   زیست اجتماعی-ج
   اخالق-د
  

  74   روابط بین الملل                                             کدام یک منبع فرعی حقوق بین الملل می باشد ؟-43
                   معاهدات -الف
   اصول کلی حقوقی-ب
   آرای محاکم-ج
   عرف بین المللی-د
  

  75  سراسری ارشد                                                   . . . . . . . منشور بین المللی حقوق بشر شامل - 44
   اعالمیه حقوق بشر، میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اساسنامه کمیسیون حقوق بشر-الف
  قوق بشرالمللی حقوق بشر و دو پروتکل ضمیمه و اعالمیه جهانی ح  میثاقهای بین-ب
   میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دو پروتکل ضمیمه و اساسنامه کمیته حقوق بشر-ج
   اعالمیه جهانی حقوق بشر و دو پروتکل ضمیمه و اساسنامه کمیسیون حقوق بشر -د
  

      بین الملل انجام دهند ؟ کدام یک از اعمال زیر را کشورها و سازمان ملل متحد مشترکاً همزمان می توانند علیه کشور ناقص حقوق -45
  75  سراسری ارشد                                                                                                                                                     تحریم یا محاصره اقتصادی-الف
   دستور پرداخت غرامت-ب
  ران جنگی مجازات جنایتکا-ج
   معامله به مثل-د
  

  75  سراسری ارشد                                                                        چیست ؟) نظریه کلسن (  نظریه محض حقوقی -46
  . حقوق علمی غیر مستقل است-الف
  .گونه ارتباطی با عوامل غیر حقوقی ندارد  حقوق هیچ-ب
  .است حقوق علمی ناب و کامل -ج
  . حقوق را باید به عنوان جمع حق مدنظر قرار داد-د
  

  75  سراسری ارشد                                                                       کدام یک از حقوقدانان زیر از پیروان مکتب مونیسم است ؟-47
   آنزیلوتی-الف
   آوستین-ب
   تری پل-ج
   کلسن -د
  

  75  سراسری ارشد                                             اروپایی نبودند؟   ( Directoire )ای زیر عضو سازمان دیرکتوآر کدام یک از کشوره-48
           فرانسه -الف
          روسیه-ب
   پروس-ج
   اتریش-د
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  ر جانشین نمی باشند ؟ کدام یک از معاهدات زیر در صورت پیش آمدن جانشینی کشورها در هیچ صورتی قابل انتقال به کشو-49
  75  سراسری ارشد                                شخصی-الف
   موجد قواعد آمره بین المللی-ب
   مرزی-ج
   مربوط به واگذاری منابع طبیعی-د
  

  . . . . . . .  در صورتی یک معاهده می تواند برای دولت ثالث ایجاد تعهد نماید که طرفین معاهده قصد ایجاد آن تعهد را داشته -50
  75  سراسری  ارشد                                                       . باشند-الف
  .طور صریح اعالم نمایده  و دولت ثالث رضای خود را کتباً و ب-ب
  .طور ضمنی اعالم کنده  و کشور ثالث رضای خود را ب-ج
  .طور صریح اعالم کنده  و کشور ثالث رضای خود را ب-د
  

  75  سراسری ارشد                                               عاهده تعهدات مستقل از آن چه وضعیتی پیدا می کنند؟ با فسخ یک م-51
                . از اعتبار ساقط می شوند-الف
  . به حالت تعلیق در می آیند-ب
  . همچنان دارای اعتبارند-ج
  .کنند دارای اعتبارند مشروط به اینکه متعاهدین به آنها اعتراض ن-د
  

  75  سراسری ارشد                                             :ابقه عرفی بین المللی نماید  آیا خودداری از انجام عمل می تواند ایجاد س-52
           . بله ، زیرا عرف ناشی از توافق ضمنی است-الف
  . خیر ، زیرا قواعد عرفی باید بر پایه اطمینان بخشی استوار باشد-ب
  .ه ، به شرطی که این خودداری با آگاهی صورت گرفته باشد بل-ج
  .، زیرا این اراده صریح کشور هاست که می تواند ایجاد سابقه عرفی نماید  خیر-د
  

  75   سراسری ارشد                            اعتراض در مورد کدام یک از اعمال زیر موثر است ؟-53
   الحاق-الف
   اعالم بیطرفی-ب
   شناسایی-ج
   قاعده عرفی-د
  

  . . . . . . . تغییر شرایط موجب فسخ قراردادها و تعهدات ناشی از آنها می شود مگر در موارد قرار دادها و کنوانسیون های -54
  75  روابط بین الملل                                          تعیین حاکمیت و حدود دولت-الف
   تعیین حدود مرزها-ب
  ت دولتهای بزرگ شناسایی حق حاکمی-ج
   مربوط به تخصیص منابع طبیعی ملی-د
  

  75  روابط بین الملل                                                 حقوق بین الملل چه نوع حقوقی است ؟-55
             پیشرفته -الف
   مدون-ب
             ابتدایی-ج
   بدون ضمانت اجرا-د
  
  
ج       - 55  ب                                              -54  د                                                       -53                                                    ج  –52   د                                               –51  ب                                                    – 50  د                                               – 49   
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  75  روابط بین الملل                                                 : ، متضمن تعهد به   نقض یک تعهد-56
  . اقامه دعواست-الف
  . مذاکره است-ب
  . پرداخت غرامت است-ج
   .است  فسخ تعهد-د
  

    : در خصوص تبدیل و یا ادغام حقوق داخلی و بین المللی موضوع کشور ایران ، به ویژه قانون اساسی عبارت است از -57
  75  روابط بین الملل                                         125هر دو بر اساس ماده  ادغام و تبدیل -الف
   تمایز نظری و عملی میان این دو-ب
  . که روند تبدیل را پیشنهاد می کند125 و 77 مواد -ج
  . که هر دو را ادغام می کند124 ماده -د
  

  75  آزاد     ارشد                                                                                 وجود آمد ؟امیک از نهادهای زیر ب توسط کد( Jus gentium ) حقوق ملل -58
                      امپراطوری رم-الف
    شهرهای یونان- دولت -ب
   امپراطوری پارس-ج
   امپراطوری چین-د
  

  75  آزاد   ارشد                                                                         د ؟ در معاهدات بین المللی چه معنایی دار( ad referendum ) اصل -59
                     الحاق بعدی-الف
       امضای بعدی-ب
             تصویب بعدی-ج
   قبولی بعدی -د
  

  75  آزاد     ارشد                                            است؟ وین در مورد حقوق معاهدات بر کدام دسته از معاهدات بین المللی حاکم 1969 مقررات کنوانسیون -60
   معاهدات منعقده فیمابین سازمانهای بین المللی-الف
   معاهدات منقعده فیمابین دولتها و سازمانهای بین المللی-ب
   کلیه معاهدات بین المللی-ج
   معاهدات منعقده فیمابین دولتها-د
  

  75  آزاد  ارشد                                ز منابع حقوق بین الملل محسوب نمی شود؟ کدامیک از موارد زیر ا-61
                       انصاف-الف
   عرف-ب
   اصول کلی حقوقی-ج
   رویه قضایی بین المللی-د
  

  75  آزاد            ارشد                                       ، خارج شد ؟  چگونه می توان از یک معاهده بین المللی که درآن حق خروج پیش بینی نشده است-62
              . امکان خروج باید با اجازه سایر متعاهدین باشد-الف

  . امکان خروج از چنین معاهده ای وجود ندارد-ب 
  . امکان خروج از طبع آن معاهده برآید-ج
  . امکان خروج باید با اجازه امین معاهده باشد-د
  

ج       - 62                                    الف             -61  د                                                    -60  د                                                    –59   الف                                              –58  ج                                                   – 57        ج                                         – 56   
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    قوق معاهدات، تعهدات یک دولت در فاصله زمانی بین امضاء تا تصویب یک معاهده چیست ؟ ح1969 طبق کنوانسیون -63
  75  آزاد  ارشد                       . از اعمالی که مانع دسترسی متعاهدین به هدف و موضوع معاهده است خودداری کند-الف
  .صورت موقت اجرا کنده  معاهده را تا زمان تصویب ب-ب
  .گونه تعهدی ندارد ه زمانی هیچ در این فاصل-ج
  .، معاهده را غیر قابل دسترسی لحاظ کند  تا زمان تصویب هدف و موضوع-د
  

  76  سراسری ارشد                                                   در مورد معاهدات بین المللی کدام مورد نادرست است ؟-64
  . را نسخ می کند، معاهده مقدم  معاهده مؤخر در صورت تعارض-الف
  . معاهده مؤخر در هر صورت معاهده مقدم را نسخ می کند-ب
  . معاهداتی که متضمن قواعد آمره بین المللی هستند در صورتی که با معاهده مقدم از هر نوع در تعارض باشند ، آنها را نسخ می کنند-ج
  .، فقط باعث بی اعتباری آن بخش از معاهده می گردد ا بخشی از آن معاهده در تعارض باشدوجود آید که به قاعده آمره جدیدی ب  اگر معاهده ای موجود باشد و-د
  

  76  سراسری  ارشد              باشد ؟  وین در مورد حقوق معاهدات کدام مورد در خصوص تغییر اساسی اوضاع و احوال صحیح می1969 به موجب کنوانسیون -65
 ، هـر یـک از طـرفین    وال خاص منعقد شده بنابراین در صورتی کـه آن شـرایط بـه صـورت بنیـادین تغییـر کنـد        چون معاهده در یک اوضاع و اح -الف
   .توانند یک جانبه آن را فسخ کنند می
  . اصوالً در حقوق بین الملل جدید به خاطر سوء استفاده احتمالی برخی از کشورها اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال مورد قبول نمی باشد-ب
  . اصل بر این است که تغییر اساسی اوضاع و احوال در صورت استناد یکی از طرفین می تواند مبنای فسخ قرار گیرد مگر در معاهدات مرزی -ج
  .د تعیین شده  اصل بر این است که تغییر اساسی اوضاع و احوال که حدوث آن توسط طرفین معاهده پیش بینی نشده نمی تواند مبنای فسخ قرار گیرد مگر در موار-د
  

  76  سراسری  ارشد                                                                                          کدام منبع از لحاظ اجرایی نسبت به معاهدات جنبه فرعی و ثانوی دارد؟-66
            اصول کلی حقوق-الف
   رویه قضایی-ب
               عرف -ج
   دکترین-د
  

  76  سراسری ارشد                                           دارد ؟ در مورد سند موسس سازمان بین المللی وجود)  تحفظ ( ا امکان استفاده از شرط آی- 67
            . نه ، چون که به تمامیت سند لطمه می زند-الف
  . نه ، چون سازمان بین المللی دارای شخصیت حقوقی است-ب
  .ینکه حتماً مشخص شده باشد بلی ، مشروط بر ا-ج
  . بلی ، مشروط براینکه نهاد ذیصالح سازمان بین المللی موافقت نماید-د
  

  76  سراسری  ارشد                 . باشد . . . . . . .، بوجود آورنده یک وضع حقوقی   زمانی یک معاهده برای کشور ثالث الزم االتباع می شود که معاهده-68
                     ارتفاقی-الف
   دینی-ب
     عینی-ج
   صیانتی-د
  

  76  سراسری ارشد                                              حقوق بین المللی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد ؟-69
                . برتر از حقوق داخلی است-الف
  . در یک سطح با حقوق داخلی قرار دارد-ب
  .داخلی است پایین تر از حقوق -ج
  .گونه ارتباطی میان آنها نیست  هیچ-د
  

ب       -69  ج                                             -68          د                                             -67  ج                                                   –66   ج                                               –65  ب                                                – 64                                         الف         – 63      
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  76   روابط بین الملل                                               :حق شرطی است در مورد » کالو« شرط -70
   معاهدات امنیت جمعی-الف
   معاهدات سازمانهای بین المللی منطقه ای-ب
   معاهدات قانون ساز-ج
  رها و اشخاص حقوق خصوصی خارجی موافقت نامه میان کشو-د
  

  76  روابط بین الملل                                                 کدام یک بر عرف و معاهدات تکیه می کنند ؟ -71
   اجتماعیون-الف
   طرفداران حقوق طبیعی-ب
   کلسن -ج
  ) اثبات گرایان ( پوزیتیویستها -د
  

  76  آزاد  ارشد                                                                        دات بر کدام یک از معاهدات حاکم نیست ؟ وین در مورد حقوق معاه1969کنوانسیون -72
                   معاهدات کتبی-الف
   معاهدات شفاهی-ب
   معاهدات فیمابین دولتها-ج
   معاهدات مؤسس سازمانهای بین المللی -د
  

  76  آزاد ارشد                                                                      فقط به قسمتی از یک معاهده ملزم شود ؟)  یر از مورد استفاده از حق شرطغ ( آیا دولتی می تواند -73
          . نه، باید معاهده به طور کامل مورد پذیرش هر دولت قرار گیرد-الف
  .یک معاهده را بپذیرد بلی ، هر دولت مختار است هر بخشی از -ب
  . بلی ، در صورتی که برخی از متعاهدین چنین اجازه ای را بدهد-ج
  . بلی ، در صورتی که معاهده چنین اجازه ای را بدهد-د
  

  76  آزاد ارشد                                                       کدام یک از موارد زیر از عوامل توجیه کننده دفاع مشروع نیست ؟-74
   تناسب بین دفاع و حمله -الف
   فوری بودن اقدامات دفاعی-ب
   تقدم دفاع بر حمله -ج
   وقوع تجاوز-د
  

  76  آزاد ارشد                                                                         می تواند اعتراض خود را پس بگیرد ؟)  حق تحفظ ( آیا کشور معترض به حق شرط -75
            . نه ، دیگر نمی تواند اعتراض خود را پس بگیرد-الف
  . بلی ، در هر زمان می تواند اعتراض خود را پس بگیرد-ب
  . بلی ، قبل از الزم االجرا شدن معاهده می تواند اعتراض خود را پس بگیرد-ج
  .ا پس بگیرد بلی ، حداکثر دوازده ماه پس از الزم االجرا شدن معاهده می تواند اعتراض خود ر-د
  

  76  آزاد ارشد                                                                          در کدام یک از موارد زیر معاهده فیمابین دولت ها فاقد هرگونه اثر حقوقی است ؟-76
                   ارتشای نماینده یک کشور-الف
   رفتار متقلبانه کشور طرف مذاکره-ب
  ماینده یک کشور اجبار ن-ج
   اشتباه در متن معاهده-د
  
  

ج      -76  ب                                               -75  ج                                                       -74  د                                                 –73                      ب                              –72  د                                                   – 71  د                                               – 70     
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  76           ارشدآزاد                                                                    آیا کشوری می تواند به استناد تغییر اوضاع و احوال اجرای معاهده را به حالت تعلیق در آورد ؟-77
            .عاهده را از اعتبار ساقط کند نه ، آن تغییر فقط می تواند م-الف
  . بلی ، در صورتی که آن تغییر بتواند مبنای فسخ یا خروج از معاهده نیز قرار گیرد-ب
  . بلی ، در صورتی که تغییر ناشی از نقص تعهدات آن معاهده از سوی کشور استناد کننده باشد-ج
  .گیرد بلی ، آن تغییر در هر صورت می تواند مبنای تعلیق قرار -د
  

  76  آزاد         ارشد                                                                    کدام یک از حقوقدانان زیر منکر وجود حقوق بین الملل می باشند؟- 78
             کلسن -الف
   آوستین-ب
             دوگی-ج
   آنزیلوتی-د
  

  77   سراسری    ارشد                                                 : دکترین مونرو عبارت است از -  79
   منع مداخله اروپا در آسیا-الف
   منع مداخله آمریکا در آفریقا-ب
   منع مداخله آمریکا در اروپا-ج
   منع مداخله اروپا در آمریکا-د
  

  77  ین المللروابط ب                                                کدام عمل موجب فسخ معاهده نمی گردد؟-  80
   اکراه یا اجبار-الف
   اشتباه و تقلب -ب
   تعارض با یک قاعده آمری-ج
   وقوع جنگ بین طرفهای معاهده-د
  

توسط دولت در هنگام امضاء تصویب ، پـذیرش یـا           . . . . . بیانیه یکجانبه     «:  در خصوص معاهدات که بیان می دارد       1969 کنوانسیون وین    2) 1( تعریف ماده    - 81
                مبین کدام حق است؟» ق به معاهده مبنی بر مستثنی یا اصالح نمودن آثار حقوقی برخی مواد معاهده در خصوص آن دولت الحا
  77  روابط بین الملل                           حق فسخ-الف
   حق شرط-ب
   حق نقض-ج
   حق ابطال-د
  

  77  روابط بین الملل                                                 :»  حق شرط « اعتبار - 82
  .  با هدف و موضوع معاهده بستگی تام دارد-الف
  . تنها با هدف معاهده بستگی دارد-ب
  . تنها شرط محدودیت زمانی برای اجرای قرارداد الزم است-ج
  .خارج از هدف و موضوع معاهده است  -د
  

  77  روابط بین الملل                                                موافقت نامه های ساده یا اجرایی چگونه اند؟- 83
            . تنها نیاز به تشریفات خاص دارد-الف
  . خارج از شمول تصویب و نیاز به تشریفات خاص دارند-ب
  . نیاز به تصویب دارد و دارای تشریفات خاص نیست-ج
   . نه به تصویب و نه به تشریفات نیازی ندارد-د
  
ب      -83  الف                                               -82     ب                                                 -81  د                                                    –80   د                                                  –79  ب                                                  –78                                ب                –77   
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      چنانچه سرزمینی واقع در یک طرف مرز به دولت ثالثی منتقل شود معاهده چگونه است ؟1978نسیون وین درباره جانشینی معاهدات  به موجب کنوا- 84
  77     روابط بین الملل                                                                                                                      . دولت انتقال دهنده ملزم به معاهده مرزی است-الف
  . دولت ثالث ملزم به معاهده مرزی نیست-ب
  . دولت ثالث ملزم به معاهده مرزی است-ج
  .خود فسخ می گردده ب  معاهده مرزی خود-د
  

  77  ین المللروابط ب                                             ، معاهدات مرزی چگونه خواهد بود؟  با بروز جنگ- 85
  . فسخ توسط مراجع بین المللی صورت می گیرد-الف
  . تا پایان جنگ اعتبار دارد-ب
  . آنها را فسخ می کند-ج
  . سبب فسخ آنها نمی شود-د
  

  77  آزاد  ارشد                                                                 اولین بار توسط کدام یک از نظریه پردازان مطرح شد؟ ) حقوق ملل ( »  Jus inter genter « اصطالح – 86
                     سوارز-الف
                ویتوریا -ب
   گروسیوس-ج
   زوک-د
  

  77  آزاد  شدار                                                                         وین در خصوص حقوق معاهدات قاعده ای ندارد؟1969 در کدام مورد معاهده - 87
                 جانشینی دولتها در معاهدات-الف
   تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهدات-ب
   نقض معاهدات-ج
   خروج از معاهدات-د
  

  77  آزاد      ارشد                                                 حقوقی را مطرح کرده است ؟ )  محض ( کدام حقوقدان نظریه ناب -88
   سل-الف
   آنزیلوتی-ب
   کلسن-ج
   دوگی-د
  

  77  آزاد ارشد                                  کدام یک از حاالت زیر از موارد بطالن مطلق معاهدات است ؟-89
             اکراه-الف
   اشتباه-ب
           فسخ یکجانبه -ج
   تدلیس-د
  

  77  آزاد           ارشد                                          دل می شود ؟ اسناد حقوقی کدام یک از معاهدات غالباً با مبادله یادداشت رد و ب-90
                     معاهدات قراردادی-الف
   معاهدات ساده-ب
   معاهدات تقنینی-ج
   معاهدات حقوقی-د
  
  

ب       - 90  ج                                                -89  ج                                                   -88  الف                                                  –87   ب                                                –86                     د                                –85  ج                                               –84     
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  78  سراسری    ارشد                                           قبل از میالد میان رامسس دوم و کدام پادشاه منعقد شد ؟1292 معاهده مروارید در - 91
                   آمنوفیس-الف
   پارس-ب
   مقدونیه -ج
   هیتیت ها-د
  

  78   سراسری ارشد                  حقوق بین الملل را در مقابل حقوق داخلی قرار داده است ؟  ) Jus inter genter( کدام حقوقدان با الهام از تئوری -92
                       آگوسو-الف
   بنتام-ب
   زوک-ج
   کانت-د
  

  78  سراسری     ارشد                                       را مطرح کرده است ؟» حقوق عمومی اروپایی «  کدام معاهده اولین عنصر تشکیل دهنده -93
                     بریان ، کلوگ-الف
          لوکارنو-ب
               مونستر-ج
   مروارید-د
  

  78  سراسری          ارشد                                          ، چرا ؟  لی و ابدی است آیا قاعده آمره از-94
  . بله ، چون آمره است-الف
  . بله ، چون اجماع اعضاء جامعه بین المللی آن را پذیرفته است-ب
  . خیر ، حتی با یک قاعده عادی حقوق بین الملل هم قابل اصالح و تبدیل است-ج
  .وسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل است خیر ، تنها ت-د
  

  78  سراسری      ارشد                                            اعتراض نسبت به کدام یک از اعمال زیر تاثیر حقوقی دارد ؟- 95
             حق شرط-الف
   شناسایی-ب
             عرف-ج
   قاعده آمره-د
  

  78  سراسری       ارشد                                     . . . . . . ..  در مورد پاراف درست می باشد؟ پاراف تأییدی است که در ذیل  کدام تعریف- 96
               . معاهده، برای اجازه مبادله اسناد تصویب می آید-الف
  . معاهده بین المللی پس از تصویب مراجع صالح می آید-ب
  .لی می آید و اجرای آن منوط به تصویب مراجع صالح است معاهده بین المل-ج
  . پیش نویس معاهده بین المللی می آید-د
  

  78  سراسری         ارشد                                      کدام قسمت یک معاهده بین المللی قبل از الزم االجرا شدن معاهده اجرا می شود؟-97
                       احکام -الف
        ار    پیشگفت-ب
             شرایط نهایی-ج
   ضمائم-د
  
  
ج          -97  ج                                             -96  الف                                                  -95         د                                         –94   ج                                                     –93  ب                                                   –92  د                                                 –91   
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  78  سراسری      ارشد                          مفهوم جدید الحاق به معاهدات چیست ؟-98
   تصویب بالفاصله پس از امضا-الف
   تصویب ناقص-ب
   تصویب زودرس-ج
   تصویب معوق-د
  

  78  سراسری ارشد                                                        ؟ چگونه یک معاهده بین المللی برای دولت ثالث ایجاد تعهد می کند-99
   پذیرش کتبی و صریح دولت ثالث-الف
  . پذیرش دولت ثالث الزم نمی باشد-ب
   پذیرش ضمنی دولت ثالث-ج
  . پذیرش دولت ثالث چه صریح باشد و چه ضمنی تفاوت ندارد-د
  

  78  سراسری  ارشد                                            تالفات ایران و امریکا چه نوع سندی است ؟ بیانیه الجزایر در رابطه با فیصله اخ-100
                   اعالمیه سران-الف
   قطعنامه پایان اجالس-ب
   معاهده بین المللی -ج
   یادداشت تفاهم-د
  

ک معاهده بین المللی از سوی یک دولـت در زمینـه چـه معاهـداتی در حقـوق                    قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان دلیلی برای عدم اجرای ی             -101
  78  سراسری    ارشد                             الملل عمومی پذیرفته نشده است ؟ بین
                    نابرابر-الف
   مربوط به تعیین مرزها-ب
   سیاسی-ج
   اقتصادی-د
  

  78  روابط بین الملل                        در چه مواردی قابل قبول است ؟»  حق شرط  «- 102
           قراردادهای چند جانبه-الف
   معاهدات در حکم قرارداد-ب
             معاهدات دو جانبه-ج
   معاهدات قانون ساز-د
  

  78  روابط بین الملل                                                  : معاهدات شخصی - 103
  .فته و تداوم خواهد داشت به کشور یا کشورهای جانشین انتقال یا-الف
  . قابل انتقال به کشور یا به کشورهای جانشین نیست-ب
  . تنها برخی از معاهدات شخصی به کشور یا کشورهای جانشین انتقال می یابند-ج
  . کشور یا کشورهای جانشین در انتخاب معاهدات شخصی قابل انتقال مختارند-د
  

     شورها که پایه و اساس حقوق بین الملل را تشکیل می دهد به وسیله طرفداران کدام مکتب پیشنهاد می شود ؟ نظریات مبتنی بر اراده یک کشور یا ک-104
  78  روابط بین الملل                                                                                                                                                   مکتب اصالت اراده حقوق-الف
   مکتب حقوقی وضعی یا موضوعه-ب
   مکتب حقوق طبیعی یا نظری-ج
   مکتب حقوق وضعی جدید-د
  
 د     -104  الف                                           -103 الف                                                   - 102  ب                                                –101   ج                                               –100                           الف                       –99  د                                              –98    
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  78  آزاد     ارشد                                                                        اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری چیست ؟38 دکترین طبق ماده - 105
   نظریه برجسته ترین علمای حقوق ملتهای مختلف-الف
   نظریه برجسته ترین علمای حقوق بین الملل ملتهای مختلف-ب
   نظریه برجسته ترین علمای حقوق بین الملل خصوصی ملتهای مختلف-ج
   نظریه برجسته ترین علمای حقوق عمومی ملتهای مختلف-د
  

    می باشد ؟( Pacta sunt servanda )  مورد حقوق معاهدات کدام یک از تعاریف زیر مربوط به اصل وفای به عهد  وین در1969 طبق کنوانسیون -106
  78  آزاد شدار                                                           .ای متعاهدین خود را به یکدیگر پیوند داده و باید با حسن نیت از سوی آنان اجرا شود  هر معاهده-الف
  . هر معاهده الزم االجرایی متعاهدین را به یکدیگر پیوند داده و باید با حسن نیت از سوی آنان اجرا شود-ب
  .، متعاهدین را به یکدیگر پیوند داده و باید با حسن نیت از سوی آنان اجرا شود  هر معاهده منعقده ای-ج
  . حسن نیت تصویب و اجرا شود، باید توسط متعاهدین با  هر معاهده منعقده ای-د

  78  آزاد     ارشد                                                       کدام یک از ارکان یک معاهده از لحاظ شکلی مانند حکم می باشد ؟- 107
   پیشگفتار-الف
   مقدمه-ب
   ضمائم -ج
   شرایط نهایی-د
  

  78  آزاد    ارشد                                                    بنیان گذاشته شد ؟ مکتب هنجار گرایی توسط کدام یک از علمای حقوق- 108
   کلسن -الف
   سل-ب
   دوگی-ج
   روسو-د
   

  79   سراسری       ارشد               چگونه اعتراض یک دولت نسبت به عدم اجرای یک قاعده عرفی در مورد آن دولت می تواند دارای اثر باشد ؟-109
            .اگر دولتهای طرفدار قاعده مزبور چنین اعتراضی را بپذیرند -الف
  . اگر اعتراض از ابتدای تشکیل آن قاعده ابراز شده و استمرار یابد-ب
  . اگر پذیرش آن دولت برای تثبیت قاعده مزبور ضروری نباشد-ج
  . چنین اعتراضی هیچ اثری ندارد-د
  

  79  سراسری         ارشد                        جنبه فرعی و ثانوی دارد ؟ از لحاظ اجرایی کدامیک از منابع زیر -110
             معاهدات-الف
   عرف-ب
             انصاف-ج
   اصول کلی حقوق-د
  

  79  سراسری  ارشد                                                    . . . کدام گروه از موجبات زیر به بطالن مطلق معاهدات می انجامد؟ معاهده ای که با زور منعقد گردد یا -111
                . با قاعده آمره حقوق بین الملل معارض باشد-لفا

  . از طریق تطمیع نماینده یک کشور منعقد شده باشد-ب
  . در اثر رفتار متقلبانه یکی از طرفهای مذاکره منعقد شده باشد-ج
  . با قواعد حقوق بین الملل معارض باشد-د
  
  
  

الف       - 111  د                                          -110 ب                                                -109                       الف                          –108   د                                              –107  د                                                –106  ب                                               –105  
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      در مورد کنوانسیون منع کشتار جمعی دیوان بین المللی دادگستری چه نوع حق شرط یا رزروی ممنوع شد؟ 1951ریه مشورتی سال  در نظ-112
  79  سراسری ارشد                                                                                    شرط خالف قاعده آمره-الف
  ه منع شده شرطی که در خود معاهد-ب
   شروط کلی و مبهم-ج
   شرط خالف موضوع و هدف-د
  

  79  سراسری     ارشد                                                              وین در زمینه حقوق معاهدات می باشند ؟1969 آیا کلیه معاهدات بین المللی تابع عهد نامه -113
         . وین می باشند1986 المللی تابع عهد نامه  خیر، زیرا برخی از معاهدات بین-الف
  . عام الشمول نمی باشد1969 خیر ، زیرا عهد نامه -ب
   . تنها عهد نامه ناظر بر معاهدات بین المللی است1969 بله ، زیرا عهد نامه -ج
  . قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی است1969 بله ، زیرا عهد نامه -د
  

  79   سراسری   ارشد                                                                .  حاکم است. . . . . . لل عمومی مجموعه قواعدی است که بر  حقوق بین الم-114
                  روابط میان اعضای جامعه بین المللی-الف
   روابط میان دولتها-ب
   روابط میان ملتها-ج
   سازمانهای بین المللی-د
  

  79  سراسری       ارشد                                                           امیک از دانشمندان برای اولین بار، حقوق بین الملل را از جنبه های مذهبی خارج نمود ؟ کد-115
                       بینکر شوک-الف
         پوفندرف -ب
             گروسیوس-ج
   واتل-د
  

  79  روابط بین الملل                                                 کدامند؟  منابع اصلی حقوق بین الملل- 116
   اصل عدالت و انصاف، عرف، دکترین-الف
   دکترین، قرارداد، رویه قضایی-ب
   رویه قضایی، عرف، قوانین مکتوب-ج
   قرار داد، عرف ، اصول کلی حقوقی-د
  

     لمللی در کدام اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد اشاره قرارگرفته است ؟ مرجع صالحیتدار تصویب و امضای قراردادهای بین ا-117
  79  روابط بین الملل                               125 -الف
  120 -ب
  78 -ج
  53 -د
  

  79  روابط بین الملل                      وین درباره کدام موضوع حقوق بین الملل است ؟1963 و 1961 عهدنامه های - 118
                 روابط سیاسی و کنسولی-الف
   خلع سالح و تحدید تسلیحات-ب
   حقوق فضا-ج
   پناهندگی-د
  
  
الف           -118                                           الف  -117                     الف                       - 116                      ج                        –115                                            الف   –114                                                 الف  –113                                              د  –112   
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  79  روابط بین الملل                                                                   متعلق به کدام نویسنده است ؟»  حقوق جنگ و صلح « کتاب -119
   بینکرشوک-الف
   ریچارزوخ-ب
   سوارز-ج
   هوگوگروسیوس-د
  

  79  روابط بین الملل                                               التران کدام مورد پدیدار شد ؟1929 به موجب قرارداد - 120
   جزایر هبریدنو-الف
   درجه نظامی سلحشوران حاکم مالت-ب
   دولت ـ شهر واتیکان-ج
   کشورهای لیختن اشتاین، موناکو، سن مارینو-د
  

  80  سراسری   ارشد                                                                      کدام یک از معاهدات زیر اولین عناصر تشکیل دهنده حقوق عمومی اروپایی تلقی می شود ؟- 121
                     1899 صلح -الف
  1907 صلح -ب
   وستفالی-ج
   مروارید-د
  

  80   سراسری  ارشد                                                مرجع پیشنهاد می گردد ؟ ثبت معاهدات توسط کدام - 122
   دبیر خانه ملل متحد-الف
   دبیر کل سازمان ملل-ب
   امین معاهده-ج
  )متفقاً( طرفین معاهده -د
  

  80  سراسری  ارشد                                                اثر یا آثار معاهدات ایجاد کننده وضعیت عینی ، کدام است ؟-123
  . برای کشور ثالث الزم االتباع خواهد بود-الف
  . بر وضعیت کشور ثالث بی تاثیر است-ب
  . فقط برای کشورهای امضاء کننده الزم االتباع خواهد بود-ج
  . عالوه بر متعاهدین ، کشورهای ثالث هم ناگزیر به امضاء آن خواهند بود-د
  

  80  سراسری    ارشد                                         ک از معاهدات زیر نماینده دولتی می تواند دولت خود را قطعاً متعهد کند ؟ در کدام ی- 124
                     دو جانبه   -الف
   ساده-ب
   منعقده با سازمانهای بین المللی-ج
   منقعده با شرکتهای فراملی-د
  

  80  سراسری ارشد                                                            وجود دارد؟( Erga Omnes ) و قاعده عام الشمول ( Jus Cogens )  چه رابطه ای میان قاعده آمره- 125
                . هر قاعده آمره الزاماً قاعده الشمول است-الف
  . هر قاعده عام الشمول الزاماً قاعده آمره است-ب
  . الزاماً قاعده عرفی است اما قاعده آمره نیست هر قاعده عام الشمول-ج
  . هر قاعده آمره الزاماً قاعده قرار دادی است اما قاعده عام الشمول نیست-د
  
  
         الف125                                             ب-124                                                 الف- 123                                               ج  –122                                                 ج–121                                                 ج  –120                                                د  –119  
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  80  سراسری  ارشد                                                                                                                                                                     : جمله زیر با کدام کلمه تکمیل می شود -126
   » . اعالم شود. . ..د خالف آن صریحاً از سوی دولت ردّ رزرو توسط دولت متعاهد دیگر مانع از الزم االجرا شدن معاهده میان دولت رد کننده رزرو و دولت رزرو کننده نیست مگر قص «
                     قبول کننده-فال
   رزرو کننده-ب
   رد کننده-ج
   قبول کننده و رزرو کننده-د
  

  80  سراسری        ارشد                     الحاق در زمره کدام یک از اعمال حقوقی زیرین می باشد ؟-127
  . عمل یک جانبه ای که منشأ عرفی دارد-الف
  . عمل یک جانبه ای که منشأ قراردادی دارد-ب
  . عمل قرار دادی مستقل می باشد-ج
  . عمل یک جانبه ای که بستگی به موافقت بعدی سایر طرفین معاهده دارد-د
  

  81  سراسری  ارشد                                آیا امکان تغییر قاعده آمره وجود دارد ؟-128
   بله ، با پیدایش یک قاعده عام موخر-الف
  صوصیات بله ، با یک قاعده بعدی با همان خ-ب
   بله ، با یک قطعنامه بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد-ج
   خیر ، زیرا هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد در تعارض با قاعده آمره موجود است-د
  

  81   سراسری       ارشد                                        اگر کشوری بایک قاعده عرفی عام مخالف باشد، چه عملی می تواند انجام دهد؟-129
                          . اجرا نکند-الف
  . راهی جز اجرای آن ندارد-ب
  . موضوع را نزد مراجع بین المللی مطرح کند-ج
  . به آن رسماً و به صورت کتبی اعتراض کند-د
  

  81  سراسری          ارشد                                     ر یک معاهده تا چه زمانی است؟ استفاده از شرط ملت های کامله الوداد د-130
              . تا زمانی که معاهده استفاده دهنده معتبر باشد-الف
  . تا زمانی که معاهده استفاده گیرنده خاتمه نیافته باشد-ب
  . تا هنگامی که توافقی خالف آن صورت نگرفته باشد-ج
  .اصل نکرده باشد تا هنگامی که کشور بهره مند از این شرط، انصراف ح-د
  

  81   سراسری      ارشد                                                                 کدام یک از موارد زیر منبع حقوق بین الملل محسوب نمی شود؟  -131
   دکترین-الف
   انصاف -ب
   عرف محلی-ج
   اصول کل حقوقی-د
  

  81  سراسری            ارشد                                                       می توان زیر بنای تحول حقوق بین الملل دانست ؟ از لحاظ حقوقی کدام یک از حوادث ذیل را-132
                    معاهدات وستفالی-الف
   جنگ های صلیبی-ب
   کلوگ- پیمان بریان -ج
   کشف قاره آمریکا-د
 
             ب132                                            د-131                                                    الف-130                                               د  –129                                                ب–128                                                   ب  –127                                            ج  –126 
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  81  سراسری       ارشد                                          :یک معاهده )  مقدمه  ( در نظام حقوقی بین المللی ، پیشگفتار-133
  . دارای قدرت الزامی است-الف
  . دارای ارزش تفسیری و قدرت الزامی است-ب
  . دارای قدرت الزامی نیست ولی ارزش اخالقی دارد-ج
  .ست دارای قدرت الزامی نیست ولی یکی از عوامل موثر در تفسیر ا-د
  

  81  سراسری  ارشد                          کدام یک از ویژگی ها در مورد یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام صدق نمی کند ؟   1969 به موجب کنوانسیون وین -134
                   تخلف ناپذیر بودن آن-الف
  . مورد قبول کلیه تابعان حقوق بین الملل است-ب
  از سوی جامعه بین الملل کشورها در کل به رسمیت شناختن آن -ج
  . تنها از طریق یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی ها قابل تغییر است-د
  

  81  سراسری    ارشد                                                           :ری مستقل از اراده دارد ؟ مکتب ساختا»  حقوق بین الملل « کدام یک از مکاتب زیر معتقد است که -135
                       دو آلیسم-الف
   مونیسم-ب
   اصالت اعیان-ج
   پوزیتیویسم-د
  

  82  اسفند.  ارشد سراسری                                                       کند؟  صدق می » اصول کلی حقوق «، در مورد  ـ کدام ویژگی136
  .الملل هستند بینالف ـ از منابع کمکی حقوق 
  .شوند الملل محسوب نمی ب ـ منبع مستقل حقوق بین

  .ج ـ ارزش و اعتبار آنها کمتر از معاهدات و عرف هستند
  .د ـ دارای ارزش و اعتباری برابر با معاهدات و عرف هستند

  
  82  اسفند.  ارشد سراسری                                                                     شود؟ المللی به چه عواملی بیشتر اهمیت داده می ـ در تفسیر ذهنی یا سوبژکتیف یک معاهده بین137

            .شود ها اهمیت داده می الف ـ به قصد طرفها بیش از واژه
  .شود ها بیش از قصد طرفها اهمیت داده می ب ـ به واژه

  .تی نداردها هیچگونه اهمی ج ـ در تفسیر ذهنی قصد طرفها و واژه
  .ها و هم به قصد، به نحو مساوی اهمیت داده شود د ـ در تفسیر ذهنی معاهده باید هم به واژه

  
  82  اسفند.  ارشد سراسری                                  شوند؟ االجرا می ـ معاهدات ساده یا اجرایی در کدام زمان الزم138

  .لتی اطراف معاهده رسید آنکه معاهده به تصویب مقامات دو الف ـ پس از
  .ب ـ به محض اینکه مذاکره کنندگان رضایت خود را نسبت به آن با امضاء اعالم کردند

  .ج ـ پس از آنکه هر یک از دول اطراف معاهده آن را طبق قانون داخلی خود تصویب نمودند
  .عاهده رسیدترین مقام اجرایی اطراف م د ـ پس از آنکه معاهده به تصویب مجالس مقننه و عالی

  
  83  اسفند.  ارشد سراسری                                                                                 :                                                 جنگی است که » جنگ مشروع «  از نظر گروسیوس -139
  .           برای آزادی باشد -الف
  .جرای انصاف باشد  برای ا-ب
  .      برای جبران بی عدالتی باشد -ج
  . موافق با عدالت باشد -د
  

      ج -139                                                 ب-138                                                 الف-137                                               ج  –136                                            الف –135                                               د  –134                                              الف  –133   
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  83  اسفند.  ارشد سراسری                                                                                  نظریه پرداز اصل عدم مداخله چه کسی بود ؟                                                          -140
   کالوو   -الف
   مونرونه -ب
   منچینی  –ج 
   ویلسون -د
  

  83   اسفند.  ارشد سراسری                                                                میان اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین الملل چه رابطه ای وجود دارد ؟                 -141
  . اصول کلی حقوق مفهومی عام تر دارد -الف
  . اصول کلی حقوقی بین الملل مفهومی کلی تر دارد -ب
  . اصول کلی حقوق همان اصول کلی حقوق بین الملل است -ج
  . اصول کلی حقوق ملهم از اصول کلی حقوق بین الملل است -د
  

                للی دادگستری در میان منافع حقوق بین الملل چه وضعی دارد ؟ اساسنامه دیوان بین الم38 اصل انصاف مندرج در ماه -142
  83    داسفن.    ارشد سراسری                                                     .                                                                                  در طول سایر منابع قرار دارد -الف
  . در عرض سایر منابع قرار دارد -ب
  . قاضی می تواند رأساً آن را برای حل اختالف انتخاب کند -ج
  . در صورت وجود سایر منابع نمی توان از آن استفاده کرد -د
  

  83   اسفند.  ارشد سراسری                                                                                           :                                                                   امکان پیوستن به بخشی از معاهده-143
  . وجود دارد ، در صورتیکه معاهده آن را مجاز بداند یا سایر متعاهدین با آن موافق باشند -الف
  . سایر متعاهدین نیز با آن موافق باشند  وجود دارد ، در صورتیکه معاهده آن را مجاز بداند و -ب
  . وجود دارد ، در صورتیکه امین معاهده با آن موافق باشد -ج
  . امکان تجزیه یک معاهده و پیوستن به بخشی از آن ممکن نیست زیرا وجود ندارد ، -د
  

  83   اسفند.  ارشد سراسری                                                                                             :                            معاهده بین المللی  ( Ad referendum ) امضای معلق -144
  . در حکم امضاء قطعی معاهده است -الف
  . امضایی است که باید به تأیید دولت برسد -ب
  . امضایی است که اعضای معاهده بر آن توافق کنند -ج
  .است که باید با برگزاری همه پرسی مورد تأیید قرار گیرد  امضایی -د
  

  83  اسفند.  ارشد سراسری                                                                                   حق شرط در معاهده در چه زمانی قابل استرداد است ؟                                         -145
   در هر زمان -لفا

  . در هر زمان ، در صورت وجود  رضایت  دولتی که شرط را پذیرفته است -ب
  . در هر زمان ، در صورت ابالغ به دولتی که شرط را پذیرفته است -ج
  . در هر زمان ، در صورتی که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد -د
  

  83   اسفند.  ارشد سراسری                                                                  دام سند مقرر گردیده است ؟                    ممنوعیت انعقاد معاهدات سری یا محرمانه در ک-146
   اعالمیه ویلسن          -الف
   کنوانسیون حقوق معاهدات   -ب
   ملل   ه میثاق جامع–ج 
    منشور ملل متحد                       -د
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   رابطه دولتی که پس از الزم االجرا شدن موافقتنامه اصالحی طرف معاهده شود با دولتهای متعاهدی که به موافقتنامه اصالحی نپیوسته اند چگونه است ؟  -147
  84  اردیبهشت. ارشد آزاد                    . درقبال هر یک از طرفهای معاهده که منبعد به موافقتنامه اصالحی بپیوندند طرف معاهده محسوب می شود-الف
  .  درقبال هریک از طرفهای معاهده که به موافقتنامه اصالحی نپیوسته باشند طرف معاهده اصالح شده محسوب می شود–ب 
  .  رابطه ای فی مابین آنها برقرار نمی شود–ج 
  .  طرف معاهده اصالح نشده به شمار می آید درقبال هریک از طرفهای معاهده که به موافقتنامه اصالحی نپیوسته باشند–د 
  

پیوستن به معاهده ای چنانچه با زور برضد نماینده آن دولت حاصل آیـد چـه                  وین  درمورد حقوق معاهدات رضایت هر دولت در         1969 طبق کنوانسیون    -148
  84  اردیبهشت.   ارشد آزاد                                                                                                                                        وضعی دارد ؟                                                                       

  . غیر نافذ است –الف 
  . باطل است –ب 
  . فاقد هرگونه اثر حقوقی است –ج 
  .  معیوب است –د 
  

  نچه تعداد طرفهای معاهده چند جانبه ای از حد نصابی که برای الزم االجرا شدن معاهده الزم است تنزل کند آن معاهده چه وضعی پیدا می کند ؟    چنا-149
  84  اردیبهشت. ارشد آزاد                                                                                                                                                  . خاتمه پیدا می کند –الف 

  .  خاتمه پیدا نمی کند –ب 
  .  به حالت تعلیق درمی آید  –ج 
  . به صورت موقت فی مابین باقیمانده متعاهدین اجرا می شود–د 
  

  84  اردیبهشت.       ارشد آزاد                                                                                                    ثبت معاهده دردبیرخانه سازمان ملل متحد برعهده کیست ؟            -150
   دبیرکل سازمان ملل متحد -الف
   دولت محل برگزاری مذاکرات مربوط به انعقاد معاهده –ب 
   هریک از دولتهای متعاهد –ج 
   امین معاهده -د
  

  84  اردیبهشت.   ارشد آزاد                                   محض حقوق طبیعی باشد؟ باید تابع کامل و» دولت حاکم «  کدام یک از متفکران زیر معتقد است که اراده –151
                             بنتام                                                                                      –الف 

   جنتیلی –ب 
   گروسیوس –ج 
   وتیوریا -د

              
  85 اسفند .  ارشد سراسری                                                                                                                                  مکتب اراده گرایی در برابر کدام مکتب مطرح شد  ؟-152
   دوآلیسم-الف
   مکتب حقوق طبیعی-ب
   مکتب حقوق وضعی-ج
   مونیسم و دوآلیسم-د
  

  85  اسفند.    ارشد سراسری                                                                                                                                          وجه مشترک نظام های حقوقی جهان چیست ؟-153
   معاهدات قانون ساز-الف
  حقوقی قواعد -ب
   قواعد آمره-ج
   اصول حقوقی-د
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از سوی دولت هـا پـیش بینـی         » معیوب بودن رضا    «  وین در مورد حقوق معاهدات در کدام یک از موارد زیر به صراحت استناد به                 1969 طبق کنوانسیون    -154
  85  اسفند.   ارشد سراسری                                                                                    ؟نشده است

  . با تدلیس منعقد شده باشند -الف
  . در اثر اشتباه منعقد شده باشند -ب
  . در پی رشوه خواری نماینده یک دولت یا یک سازمان بین المللی منعقد شده باشند -ج
  .ض منشور ملل متحد و از راه تهدید یا توسل به زور منعقد شده باشند  با نق-د
  

    در صورتی که یک معاهده بین المللی در خصوص امکان ورود حق شرط ساکت باشد ، وضعیت حق شرط در آن چگونه خواهد بود ؟- 155
  85  اسفند. ارشد سراسری                                .سازگار باشد  می توان به آن حق شرط وارد نمود مگر آنکه حق شرط با موضوع و هدف معاهده نا-الف
  . ورود هر نوع حق شرط جایز است زیرا دولت ها با اراده خود به معاهدات می پیوندند -ب
  . در چنین حالتی می توان به جای ورود حق شرط ، یک اعالمیه تفسیری را به کار برد -ج
  .به آن حق شرط وارد نمود  تحت هیچ شرایطی نمی توان -د
  

  85  اسفند.    ارشد سراسری                                                                                  کدام عبارت در خصوص اصالح و تجدیدنظر در یک معاهده ، صحیح می باشد ؟- 156
  . تنها از طریق موافقتنامه تکمیلی ممکن است -الف
  .ا از طریق نهادهای بین المللی امکان پذیر است  تنه-ب
  . از طریق عرف مؤخر یا رویه بعدی طرف های آن نیز ممکن است -ج
  .دنبال داشته باشد به  تنها توافق صریح طرفها می تواند اصالح و تجدید نظر در معاهده ای را -د
  

  85  اسفند.   ارشد سراسری                                                                                                                      کدام گزینه بیانگر مناسبات میان عرف و معاهده می باشد ؟- 157
  . با تدوین قواعد عرفی و تبدیل آن به قواعد قراردادی ، تنها قواعد اخیر باقی خواهند ماند -الف
  .از قواعد قراردادی وجود داشته اند ، لذا برتر از قواعد قراردادی هستند  قواعد عرفی اصوالً قبل -ب
  . قواعد قراردادی چون مدون و کتبی هستند لذا از جایگاه برتری نسبت به قواعد عرفی که غیرمدون هستند برخوردارند -ج
  . را در برابر قاعده قراردادی از دست نمی دهد  به رغم وحدت محتوای قاعده عرفی و قراردادی ، همچنان قاعده عرفی وجه اعمال خود-د
  

  85  اسفند.       ارشد سراسری                                                         در رویه دیوان بین المللی دادگستری نقش انصاف در کدام حوزه بسیار برجسته بوده است ؟- 158
   ماهیگیری و صید-الف
  ت حفاظت از محیط زیس-ب
   تحدید حدود مرزهای دریایی-ج
   انتقال تکنولوژی به دولت های در حال توسعه-د
  

  86  اسفند .   ارشد سراسری                                                                                                                                       کدام عمل ، معاهده را فاقد اثر حقوقی می کند؟-159
   تعارض معاهده با قاعده آمره-الف
   بر خورد متقلبانه با دولت یا سازمان بین المللی-ب
   فشار بر نماینده دولت یا سازمان بین المللی-ج
   اعمال فشار بر دولت یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا توسل به زور-د
  

  86  اسفند.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                              کدام عبارت نادرست است؟-160
  . مهلت اعتراض به حق شرط دوازده ماه می باشد -الف
  . به حق شرط ، حق شرط را از اثر می اندازد  صرف اعتراض -ب
  . اعتراض به حق شرط را در هر زمان می توان مسترد داشت -ج
  . صرف اعتراض به حق شرط ، حق شرط را از اثر نمی اندازد -د
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  86  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                                                         مقصود از اجرای فوری معاهده چیست ؟-161
   اجرای موقت معاهده پس از پذیرش متن معاهده-الف
   اجرای مواد پایانی معاهده پس از پذیرش متن معاهده-ب
   همان اجرای موقت معاهده-ج
  ات معاهده پس از تصویب معاهده اجرای برخی از مقرر-د
  

  86  اسفند.     ارشد سراسری                                                                                   آیا امضاء مختصر متن یک معاهده می تواند در حکم امضاء آن معاهده باشد ؟-162
  .کننده در مذاکرات نیست  بله ، هیچ نیازی به توافق دولت های شرکت -الف
  . بله ، اگر معاهده مقرر کند که امضاء مختصر واجد چنین اثری است -ب
  . خیر ، حتی اگر دولت های شرکت کننده در مذاکرات در این باره توافق کرده باشند -ج
  .اند  بله ، در صورتی که ثابت شود دولت های شرکت کننده در مذاکرات در این باره به توافق رسیده -د
  

  86  اسفند.       ارشد سراسری                                                                                                                       کدام متفکر فقط فرد را تابع حقوق بین الملل می داند ؟-163
   آنزیلوتی -الف
   تریپل-ب
   سل-ج
   کلسن-د
  

    اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در احصای منابع اصلی حقوق بین الملل بر چه اساسی قابل توجیه است ؟38شاء ماده  ان-164
  86    اسفند.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                           قدمت-الف
   سهولت اثبات-ب
   عمومیت و کلیت-ج
   درجه الزام حقوقی-د
  

  86  اسفند.    ارشد سراسری                                                                                                           طبق رویه قضایی بین المللی ، عرف بین المللی ناشی از چیست ؟-165
   رویه دولت ها -الف
   رویه قضایی-ب
   رویه سازمان های بین المللی-ج
   رویه بین المللی-د
  

  87  بهمن.            ارشد سراسری                                                     مابین آنها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟  در صورت بروز جنگ میان دو دولت، معاهدات فی-166
  .یابند تمام معاهدات منعقده میان آن دو دولت خاتمه می -الف
  .یابند بعضی از معاهدات ادامه یافته و بعضی دیگر خاتمه می -ب
  .یابند معاهدات چند جانبه ادامه یافته و تمام معاهدات دو جانبه خاتمه می -ج
  .یابند مه یافته و معاهدات دوجانبه ادامه میمعاهدات چندجانبه خات -د
  

  87  بهمن.        ارشد سراسری                                                                                                    آیا اصالح و تجدید نظر در یک معاهده از طریق عرف ممکن است؟-167
  .های حقوق معاهدات در این باره ساکت است خیر، زیرا عهدنامه -الف
  .بله، زیرا این امر حکایت از توافق ضمنی اعضا مبنی بر اصالح و تجدید نظر دارد -ب
  .ی عرفی است گیری قاعده خیر، زیرا فرآیند اصالح و تجدیدنظر کامال متفاوت از فرآیند شکل -ج
  .عرفی مبنی بر اصالح و تجدیدنظر در آن معاهده استی  های یک معاهده، موجد قاعده ی بعدی طرف بله، رویه -د
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  87  بهمن.                                                                                                    ارشد سراسری  پیشگفتار معاهدات معموال حاوی چه مطالبی است و چه ارزشی دارد؟-168
  .کند  الزام حقوقی ایجاد مینام متعاهدین و -الف
  .اهداف مورد نظر معاهده و دارای ارزش حقوقی است -ب
  .تواند جهت تفسیر معاهده مورد استفاده قرار گیرد علل انعقاد معاهده و می -ج
  .تواند در تفسیر معاهده هم در مورد استفاده قرار گیرد علل انعقاد معاهده و ضمن ایجاد الزام حقوقی می -د
  

  87  بهمن.            ارشد سراسری های حقوق معاهدات است؟  عهدنامه61ی  ی قاهره یا فورس ماژور همان عدم امکان اجرای معاهده مقرر در ماده یا قوه آ-169
  .بله، هر دو مفهوما یکی هستند -الف
  .ی قاهره یکی از موارد عدم امکان اجرای معاهده است خیر، قوه -ب
  .ی قاهره است  معاهده یکی از موارد قوهخیر، عدم امکان اجرای -ج
  .خیر، قوه قاهره موجب اختنام قراردادهاست و عدم امکان اجرا موجب اختنام معاهدات است -د
  

 الملـل  الملل، کدام ویژگی عرف سبب شده که عرف همچنان از جایگاهی رفیع در حقوق بـین             به رغم دستاوردهای شگرف نهضت تدوین و توسعه حقوق بین          -170
  87  بهمن.           ارشد سراسری                                                                                                                                                                                                    برخوردار باشد؟

       عدم فورمالیسمپویایی و -الف
  المللی  وجود خالهای حقوق بین -ب
         المللی  انسجام و تکامل رویه بین -ج
  گیری قاعده عرفی مشارکت جهانی در شکل -ج
  

ری که به دست آیـد   المللی مرتکب در هر کشو      در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین          « قانون مجازات اسالمی ایران آمده است که         8ی     در ماده  -171
  قانون گذار به چه نوع صالحیتی اشاره کرده است؟» شود، اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد محاکمه می

  87  بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                          شخصی -الف
                                                                                                                                  سرزمینی-ب
      ملی -ج
  جهانی -د
  

  88  بهمن .       ارشد سراسری                                                  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، از کدام منبع ذکری به میان نیامده است ؟38  در ماده -172
    عهدنامه های خاص -الف
    عهدنامه های عام-ب
   عرف بین المللی خاص-ج
    اصول کلی حقوق -د
  

  88 بهمن .    ارشد سراسری                                                                                  کدام یک تحت شمول مقررات عام حقوق معاهدات بین المللی قرار می گیرند ؟-173
    قراردادهای تجاری بین المللی-الف
    قراردادهای دولت با سرمایه گذار خارجی -ب
   موافقت نامه منعقده میان دولت و ایکائو -ج
    موافقت نامه منعقده میان نهضت آزادی بخش ملی با یک سازمان بین المللی-د
  

  88 بهمن .     ارشد سراسری           وین در زمینه حقوق معاهدات ، کدام نوع از اشتباه را موجب بطالن یا بی اعتباری معاهده قلمداد کرد ؟1969  عهدنامه -174
    اشتباه حکمی -الف
    اشتباه موضوعی-ب
    اشتباه ناشی از فراموشی مدعی اشتباه-ج
    اشتباه ناشی از عدم اطالع از ارزش واقعی موضوع تعهد-د
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  88 بهمن .             ارشد سراسری                                                                                                       کدام معاهده در زمره معاهدات قانون ساز محسوب می شود ؟-175
    معاهده مرزی-الف
    معاهده مصوب اکثریت کشورها-ب
    معاهده حاوی قطعنامه های ملل متحد-ج
    معاهده متضمن ساز و کار حل و فصل اختالف -د
  

  88 بهمن .      ارشد سراسری                                                                          ضو آن امکان پذیر است ؟رح و تعدیل معاهده چندجانبه از سوی دو دولت عج  آیا -176
  .  بله ، در صورتی که فقط جرح و تعدیل در آن معاهده چندجانبه ممنوع نشده باشد -الف
  .وافق کلیه طرف های آن باشد   خیر ، هرگونه جرح و تعدیل چنین معاهده ای باید با ت-ب
  .  بله ، در صورتی که دو طرفی که مبادرت به جرح و تعدیل معاهده چندجانبه نموده اند از آن معاهده خارج شوند -ج
طمـه ای   اجـرای تعهـدات آنهـا ل     بله ، در صورتی که جرح و تعدیل به استیفای حقوقی که دیگر طرف های معاهده از آن معاهده کسب نموده انـد و              -د

  .نزند
  

  88 بهمن .       ارشد سراسری               انجام عمل مربوط به انعقاد یک معاهده توسط شخصی که نماینده دولت متبوع خود نیست ، چه اثری خواهد داشت ؟-177
  .یاز به ارائه اختیارنامه نیست   انجام مذاکرات و اعمال مربوط به انعقاد معاهده بین المللی داللت بر نمایندگی شخص می نماید و ن-الف
  .  فاقد اثر حقوقی است زیرا دولتها مسئول اعمال بین المللی خود نزد دولتهای دیگر هستند -ب
  .  فاقد اثر حقوقی است مگر بعداً مورد تنفیذ دولت مربوطه قرار گیرد -ج
  .  باطل است چون شخص ذیربط ، نماینده دولت متبوع خود نبوده است -د
  

  89 بهمن .        ارشد سراسری                                                               اعمال شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک به کدام دلیل بی اعتبار قلمداد می شود ؟ -178
    مغایرت با موضوع و هدف-الف
    ابهام و کلیت-ب
   عدم پذیرش توسط دیگر اعضای معاهده-ج
  م تجویز امکان اعمال شرط در کنوانسیون  عد-د
  

  89 بهمن .        ارشد سراسری                         دولتی که در زمرۀ امضاء کنندگان معاهده نباشد با استفاده از کدام آیین می تواند به عضویت معاهده درآید ؟-179
    الحاق-الف
    تنفیذ-ب
    تصدیق متن-ج
   امضای معلق-د
  

  ا نقض ماهوی یا اساسی معاهده از سوی یکی از طرف های معاهده چندجانبه ، سایر طرف ها را مجاز به اعالم اختتام آن معاهده می دارد ؟  آی-180
  89   بهمن.  ی  ارشد سراسر                    بله ، به شرط توافق جمعی آنها ، خواه در روابط میان خود و طرف زیان دیده یا در روابط میان کلیه طرف ها -الف
    خیر ، مگر در مناسبات میان طرف زیان دیده و طرف متخلف -ب
    خیر ، مگر با رضایت کلیه طرف ها در روابط میان طرف زیان دیده و طرف متخلف یا در روابط میان کلیه طرف ها -ج
  یا در روابط میان کلیه طرف ها طرف متخلف  طرف زیان دیده و  بله ، به شرط توافق جمعی آنها ، در روابط میان خود و-د
  

  این قاعده در چه وضعیتی قابل تخصیص است ؟.   معاهده منعقده میان دو دولت اصوالً نسبت به شخص ثالث فاقد اثر حقوقی است -181
  89   بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                         .  راجع به اقتصاد جهانی باشد -الف 
  .  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده باشد -ب
  . پیمان نظامی باشد -ج
  .  موضوع معاهده عینی باشد -د
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   چه وضعیتی دارند؟ ،مان بین المللی در رابطه با معاهده مذکوردول عضو آن ساز،  در معاهده میان سازمانی بین المللی با دولتی ثالث -182
  90  بهمن. ارشد سراسری                                                                                                          .آیند اما ملزم به رعایت معاهده هستند ثالث به حساب می -الف
  .سوب می شوند و ملزم به رعایت معاهده هستند  اصیل مح-ب
  .آیند و ملزم به رعایت معاهده نیستند  ثالث به حساب می-ج
  .  اصیل محسوب می شوند اما تنها سازمان ملزم به رعایت معاهده است-د
  

الجرا شدن آن معاهده ضرورت داشـته تنـزل کنـد آن            اگر تعداد متعاهدین یک معاهده چند جانبه پس از الزم االجرا شدن از حد نصابی که برای الزم ا                   -183
  90 بهمن .سراسری                 ارشد                                                                                                                                                                     معاهده چه وضعی پیدا می کند؟

  .آید  اجرایش به حالت تعلیق در می–الف 
  . خاتمه می یابد –ب 
  . خاتمه نمی یابد–ج 
  . بصورت موقت فی ما بین باقی اعضا اجرا می شود–د 
  

  مورد توجه واقع شود ؟در تفسیر یک معاهده عالوه بر معنای عادی کلمات در سیاق عبارات و هدف و موضوع معاهده کدام یک از موارد زیر باید  -184
  91بهمن  .  ارشد سراسری     رجوع به کارهای مقدماتی و مذاکرات                                                                                                                          -الف
   اصل اثر مفید-ب
   بهره گیری از اصول علم تفسیر-ج
   حسن نیّت  اصل-د
  

  91بهمن . کدام موجب از موجبات بطالن معاهدات محسوب نمی شود ؟                                                                                                                      ارشد سراسری  -185
   تجاوز نماینده از حدود اختیارات-الف
  ا فورس ماژور قوۀ قاهره ی-ب
   نقض ماهوی مقررات داخلی -ج
   تطمیع نماینده-د
  

  در مورد الزم االجرا شدن مواد یک معاهده ، کدام مواد الزاماً پیش از الزم االجرا شدن معاهده قابلیت اعمال پیدا می کنند ؟ -186
  91بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                          مواد انتهایی                                                            -الف
   قواعدی که مبنای عرفی دارند و در معاهده تدوین شده اند-ب
   مواد راجع به حل و فصل اختالف ناشی از معاهده-ج
  ون عقالیی نیست  مطلقاً هیچ یک از مواد ، چ-د
  

  91بهمن . ارشد سراسری :                                                                                        در معاهدات معروف به ساده یا اجرایی امضاء دو طرف فی المجلس به منزلۀ  -187
  . باید به امضاء مقام قانونی برسد توافقی موقت است و پس از امضاء نماینده مذاکره کننده –الف 
  . تنظیم سندی غیرقطعی است و پس از امضاء باید به تصویب مجلس برسد -ب
  . گردد کند و الزم االجرا می تعهدی قطعی است امّا پس از ثبت و انتشار ایجاد تعهد می-ج
  .  اعالم تعهد است و از همین زمان معاهده می تواند الزم االجرا گردد -د
  

   وین کامل تر است ؟1969در رابطه حقوقی میان دولت رزروکننده و طرفهای متعاهد که به آن رزرو ایراد کرده اند کدام پاسخ از نظر کنوانسیون  -188
  92بهمن  .  شد سراسری    ار .                  مخالفت با آن خالف کنوانسیون حقوق معاهدات و باطل است ) مطابق با اصول ( چنانچه رزرو قانونی باشد   -الف
  .گردند  به جز ماده رزرو شده بقیه مواد میان رزروکننده و ایرادکنندگان پس از تصویب معاهده جاری خواهند بود و الزام آور می-ب
  .گردد  دف آن مخدوش می هیچ رابطه حقوقی میان رزروکننده و ایرادکنندگان برقرار نمی شود چون در معاهدات قانون ساز اجرای بقیه مواد معاهده و ه-ج
 به غیر از ماده رزرو شده بقیه مواد میان رزرو کننده و ایرادکنندگان جاری خواهند بود مگر ایراد کننـده بـا هرگونـه رابطـه قـراردادی بـا رزروکننـده                                 -د

  .مخالفت نماید 
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  92بهمن .       ارشد سراسری            لیت فسخ یکجانبه داشته باشد ؟   کدام یک از معاهدات زیر بدون پیش بینی حق فسخ به لحاظ ماهیت خود می تواند قاب -189
  معاهده ارضی یا تعیین حدود  -الف
   معاهده راجع به اقامت اتباع خارجی-ب
   پیمان اتحادنظامی میان دو یا چند کشور-ج
   معاهده مربوط به آتش بس یا ترک مخاصمه-د
  

  92بهمن . ارشد سراسری                           اعده عرفی ذی ربط در روابط دولتهای متعاهد چه وضعیتی پیدا می کند ؟      در اثر تدوین عرف توسط معاهده ، ق -190
    نسخ-الف
   تعلیق-ب
   ابطال-ج
   انتفاء-د
  

  92بهمن .                                      ارشد سراسری                                       مهمترین عامل در موفقیت مذاکرات میان دولت ها کدام است ؟                                         -191
   حسن نیت-الف
   وفای به عهد-ب
   محرمانه بودن-ج
   تخصص-د
  

   مورد توجه قرار داد ؟در کدام پرونده دیوان بین المللی دادگستری در مقام تفسیر معاهده ، زمینه های تاریخی انعقاد معاهده را نیز -192
  92بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                                                                                             شیالت-الف
   تنگه کورفو-ب
   انگلیس شرکت نفت ایران و-ج
   کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران-د
  

  92بهمن .                   ارشد سراسری                               آمره و تعهد عام الشمول ، وجود دارد ؟                                                                چه رابطه ای میان قاعدۀ -193
  . ماهیت قاعده آمره و تعهد عام الشمول در همه موارد یکی است – الف
  . ماهیت قاعده آمره کامالً متفاوت از تعهد عام الشمول است -ب
  .  هر تعهد عام الشمولی قاعده آمره است ، اما هر قاعده آمره ای لزوماً تعهد عام الشمول نمی باشد -ج
  . ، اما هر تعهد عام الشمولی لزوماً قاعدۀ آمره نمی باشد  هر قاعده آمره ای تعهد عام الشمول است -د
  

  92بهمن .                ارشد سراسری                              معاهده دارای چه اثر حقوقی است ؟                                       ) Ad Refrendum( امضای به شرط تصویب  -194
  .معاهده فاقد هرگونه اثر حقوقی است  تا زمان تصویب ، –الف 
  . تا زمان اعالم عدم تصویب ، معاهده دارای اعتبار و اثر حقوقی است -ب
  . تا زمان تصویب یا اعالم عدم تصویب باید طبق اهداف و موضوع معاهده عمل شود -ج
  .  گیرد  تا زمان تصویب یا اعالم عدم تصویب نباید اعمال خالف اهداف و موضوع معاهده صورت-د
  

  93بهمن .                                                                                                                                            ارشد سراسری کدام مورد در خصوص حق شرط ، صحیح است ؟ -195
  . هده پیش بینی شده باشد  حق شرط در صورتی مجاز است که در خود معا-الف
  . در مورد معاهده موسس یک سازمان بین المللی ، قایل شدن به حق شرط مطلق است -ب
  .  حق شرط در معاهدات قراردادی دو جانبه تحقق می پذیرد -ج
  . اعتبار حق شرط ، به هدف و موضوع معاهده بستگی تام دارد-د
  

             د-195                                         د-194                                   د             -193                                           ج        - 192                                                  الف   -191                                             ب–190                                      ج            -189      



 
   
   

  

157

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

  93بهمن . ارشد سراسری                  وین در باب حقوق معاهدات ، کماکان تابع نظام عرفی است ؟1969 کنوانسیون کدام مورد ، علی رغم عدم پیش بینی در -196
  تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهده  -الف
   تأثیر اجبار بر معاهده-ب
   نقض ماهوی معاهده-ج
   قاعده آمره-د
  

  93بهمن .                                                                                      ارشد سراسری کدام است ؟» ن الملل عمومی حقوق بی« با » حقوق بین الملل عام « رابطه میان  -197
   تساوی -الف
   تباین-ب
   عموم و خصوص من وجه-ج
   عموم و خصوص مطلق-د
  

  ی دادگستری از احکام سابق خود ، در موضوع مشابه فعلی می باشد ؟کدام مورد ، موجه ترین دلیل برای انحراف دیوان بین الملل -198
  93بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                                                                               اقتضای انصاف–الف 
   صالحدید دیوان-ب
   تدوین حقوق بین الملل-ج
   توسعه حقوق بین الملل -د
  

  93بهمن .                                                ارشد سراسری رسیدگی ادواری به وضعیت حقوق بشر در کشورها ، در کدام یک از ارکان ملل متحد انجام می شود ؟ -199
   شورای حقوق بشر–الف 
  اجتماعی ، انسانی و فرهنگی مجمع عمومی ) کمیته سوم ( یون  کمیس-ب
   کمیسیون حقوق بشر-ج
   کمیساریای حقوق بشر-د
  

  93بهمن .   ارشد سراسری                                                                                  عرف ناشی از یک معاهده با از میان رفتن آن معاهده ، چه حکمی پیدا می کند ؟ -200
  .  به حالت تعلیق درمی آید –الف 
  .  همچنان اعتبار دارد -ب
  .  اعتبار خود را از دست می دهد -ج
  .  اثری بر طرف های معاهده ندارد -د
  
  
  

   ب-200  الف                                                                         - 199  د                                                                            -198                                                                            د  –197                                                                 الف            -196      



 
   
   

  

158

 
 ]کلیات [   حقوق بین الملل عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام 

 

یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣  ♣      151        ♣    101    ♣       51   ♣       1  
    ♣    152          ♣  102      ♣     52    ♣       2  
♣        153          ♣  103    ♣       53      ♣     3  
    ♣    154    ♣        104        ♣   54          ♣  4  
      ♣  155        ♣    105      ♣     55    ♣       5  
  ♣      156    ♣        106      ♣     56       ♣   6  
♣        157    ♣        107      ♣     57        ♣   7  
  ♣      158          ♣  108          ♣  58   ♣       8  
  ♣      159        ♣    109    ♣       59      ♣     9  
    ♣    160    ♣        110    ♣       60    ♣       10  
    ♣    161          ♣  111          ♣  61        ♣   11  
♣        162    ♣        112      ♣      62          ♣  12  
  ♣      163          ♣  113          ♣  63    ♣       13  
    ♣    164          ♣  114        ♣    64    ♣       14  
      ♣  165      ♣      115      ♣      65      ♣     15  
        166          ♣  116      ♣      66        ♣   16  
        167          ♣  117    ♣        67       ♣   17  
    ♣    168          ♣  118      ♣      68       ♣   18  
♣        169    ♣        119        ♣    69      ♣     19  
  ♣      170      ♣      120    ♣        70          ♣  20  
    ♣    171      ♣      121    ♣        71      ♣     21  
  ♣      172      ♣      122        ♣    72          ♣  22  
  ♣      173          ♣  123    ♣        73    ♣       23  
    ♣    174        ♣    124      ♣      74   ♣       24  
      ♣  175          ♣  125        ♣    75      ♣     25  
♣        176      ♣      126      ♣      76        ♣   26  
  ♣      177        ♣    127        ♣    77   ♣       27  
      ♣  178        ♣    128        ♣    78      ♣     28  
      ♣  179    ♣        129    ♣        79          ♣  29  
♣        180          ♣  130    ♣        80        ♣   30  
♣        181    ♣        131        ♣    81          ♣  31  
      ♣  182        ♣    132          ♣  82    ♣       32  
  ♣      183          ♣  133        ♣    83          ♣  33  
♣        184    ♣        134      ♣      84      ♣     34  
    ♣    185          ♣  135    ♣        85      ♣     35  
       ♣  186      ♣      136        ♣    86    ♣       36  
♣        187          ♣  137          ♣  87        ♣   37  
♣        188        ♣    138      ♣      88          ♣  38  

   ♣      189      ♣      139      ♣      89      ♣     39  
    ♣    190        ♣    140        ♣    90          ♣  40  
       ♣  191        ♣    141    ♣        91    ♣       41  
  ♣      192        ♣    142        ♣    92          ♣  42  
♣        193          ♣  143      ♣      93      ♣     43  
♣        194        ♣    144    ♣        94        ♣   44  
♣        195          ♣  145          ♣  95          ♣  45  
      ♣  196          ♣  146      ♣      96        ♣   46  
♣        197          ♣  147      ♣      97    ♣       47  
♣        198        ♣    148    ♣        98        ♣   48  
      ♣  199        ♣    149          ♣  99    ♣       49  

    ♣    200    ♣        150      ♣      100        ♣   50  
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♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
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        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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